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شامره  این  کنم.  شام  حضور  تقدیم  را 

رضورت  می پردازد:  مهم  موضوعی  به 

قوای دوست به همکاری منحیث یک 

تیم برای مقابله با معضالت و تهدیدات 

رشق  در  ثبات  و  امنیت  ایجاد  بــرای 

میانه و دیگر مناطق درگیر منازعه. ما 

در قوای مسلح اردن اهمیت مشارکت 

عملیات  و  بین املللی  ائتالف های  در 

نظامی مشرتک را اعم از اشرتاک در تعلیم نظامی یا عملیات در افغانستان 

یا مشارکت دادن امامان و زنان در قوای مسلح خود برای ایجاد ارتباط با 

جمعیت در مناطق دچار درگیری درک می کنیم. عالوه بر این، ما قوای حافظ 

صلح خود را برای اشرتاک در عملیات صلح در رسارس جهان اعزام می کنیم.

در  تهدیدها  و  خطرات  با  مواجهه  در  مشارکت  اهمیت  از  همچنین 

مشرتک  منافع  از  محافظت  با  روابط  حفظ  و  ایجاد  هستیم.  آگاه  منطقه 

عملیات  انجام  به  قادر  که  منسجمی  قوای  ایجاد  به  اهداف سرتاتیژیک  و 

به  همچنین  مشارکت ها  این  می کند.  کمک  باشند،  موفقیت آمیز  نظامی 

کشورهایی با منابع محدود مثل اردن کمک می کنند تا قوایی با توانایی های 

انکشاف یافته را با مترکز باالی موثریت و نه کمیت ایجاد کنند.

با  مبارزه  برای  بین املللی  ائتالف  در  فعال  قسم  به  اردن  مثال،  طرز 

القاعده  افراطی مورد حامیت سازمان های دهشت افگنی مانند  آیدیالوجی 

و داعش که در پشت دین اسالم پنهان شده اند، اشرتاک داشته است. اسالم 

از جنایاتی که دهشت افگنان به نام آن مرتکب می شوند مربا است. پیام 

سالح  منود  مطرح  الحسین  بن  دوم  عبدالله  ملک  ماب  جاللت  که  امان 

سرتاتیژیک مورد استفاده اردوهای دوست برای مبارزه با آیدیالوجی سمی 

است که سوخت دهشت افگنی و افراط گرایی را تأمین می کند. بخش افتاء 

و دانشکده مطالعات اسالمی امیر حسن نقش مهمی در قوای مسلح اردن 

اجرا کرده است. این کالج امامان را با مسلح کردن آنها به تخصص مذهبی 

اعتدال در مبارزه علیه  پیام مدارا و  از  با حامیت  بتوانند  تا  آماده می کند 

اندیشه های دهشت افگنی پیروز شوند. این امامان پیام عشق و صلح را در 

اردن و رسارس جهان منترش می کنند.

اردن الگویی برای منطقه است. این کشور مرکزی علمی برای مقابله با 

آیدیالوجی افراطی در متام سطوح ذریعه دوره ای اصلی تأسیس کرده است 

که سند ماسرتی را در رشته مبارزه با دهشت افگنی اعطا کرده و کورس های 

دیگری را برای مبارزه با آیدیالوجی افراطی برگزار می کند.

برای کمپ های پناهجویان در اردن جهت شهروندان سوری که از مناطق 

جنگی فرار کرده اند، یک مشارکت بین املللی ایجاد شد. اردن در مواجهه با 

پناهجویان و با تأمین همه رضورت های زندگی آنها پالیسی های برشی خود 

را پی گرفته است. مشارکت بین املللی 

ما  برادران  بخصوص  اردن،  مساعی  از 

عربستان  و  عربی  متحده  امارات  در 

سعودی و دوستان ما در اتحادیه اروپا 

و ایاالت متحده حامیت می کند.

اردن تنها کشوری نیست که میوه 

برداشت  را  بین املللی  همکاری های 

عراق  ــداوم  م پیروزی های  می کند. 

علیه داعش در مناطقی که پس گرفته 

مساعی  از  منونه  بهرتین  شــده انــد، 

تهدیدات  با  مقابله  بــرای  هامهنگ 

است. یکی دیگر از همکاری های حیاتی، اتحاد بحری است که دزدی بحری 

را در خلیج عدن، دریای رسخ و خلیج گسرتش  ثبات  را محدود می کند و 

می دهد تا از اقتصاد جهانی مستفید شوند.

خشونت  که  می دهد  نشان  افغانستان  و  یمن  سوریه،  درگیری های 

کشورهای  می تواند  و  منی شود  متوقف  رسحــدات  در  دهشت افگنی  و 

برای  مشرتک  مساعی  و  بین املللی  مشارکت های  کند.  تهدید  را  همسایه 

از  استفاده  با  رسحــدات  حفظ  و  مسلح  قوای  قابلیت های  از  اطمینان 

جدیدترین تکنالوژی ها و تجهیزات امری رضوری است. این همکاری باید 

با  مبارزه  برای  آینده  در  جهانی،  و  منطقوی  متداوم  صلح  تضمین  برای 

افراط گرایی وسعت یابد.

افراط گرایی  و  دهشت افگنی  ختم  معنای  به  داعش  نظامی  شکست 

نیست. باید آگاه باشیم که آیدیالوجی آن زنده خواهد ماند و ممکن است با 

بیرقی متفاوت دوباره رسبلند کند. همچنین باید با میراث وحشتناک داعش، 

رسنوشت  و  تحصیل  از  سال   18 زیر  طفل  هزار  صدها  شدن  محروم  مثل 

با مشکل  پیدا کردن وظیفه  برای  تنها  نه  آنها  مواجه شویم.  آنها،  نامعلوم 

مواجه هستند، بلکه دهشت افگنان می توانند از جهل و دوقطبی شدن فضا 

در اثر نبود تعلیم سوءاستفاده کنند. باید به دنبال راه حل های صلح آمیز و 

منطقی برای مسائلی باشیم که در سطح منطقه و بین املللی حل نشده است.

میزبانی  به  بار  کنون هفت  تا  از سال 2011  که  در کمین  مانور شیر 

کشور شاهی اردن برگزار شده است، تأثیر زیادی در کمک به کشورها برای 

توسعه تجربه، به اشرتاک گذاشنت تکتیک ها و سالح ها و شناخت تفاوت ها 

اشرتاک کنندگان  به  مانوری  است. چنین  کرده  ایجاد  قوماندانی  در ساختار 

کمک می کند تا مفاهیم را یکسان سازی کرده و تجارب و مفکوره های خود 

را در زمان مشارکت در عملیات مشرتک در اختیار یکدیگر بگذارند.

بسیار

دگر جرنال محمود ع. فریحات

لوی درستیز

قوای مسلح اردن
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فالکون جنگی F-16 قوای هوایی مرص در حال پرواز باالی قریه 
رسحدی در جریان ماموریت شناسایی. با کشف گدام کالنی از سالح و 
مهامت و اسناد دیگر، مشخص شد که این قریه پایگاه تروریستان بوده است. 

این کشف عکس العمل شدید و دو طرفه قوای مرصی و آمریکایی را به همراه داشت.

کشتی های جنگی در نزدیکی ساحل جمع شدند، تانک ها در حالت آماده باش قرار گرفتند، 

هلیکوپرتهای حامل موشک های ضدتانک به پرواز درآمدند و چرتبازان از طیارات پایین پریدند. 

تهدید دهشت افگنان بعد از نربدهای سنگین و تخریب های گسرتده حذف شد.

این منایش تاثیرگذار از مهارت نظامی در جریان این مانور مشرتک فیر زنده، بخش پایانی 

صحرایی  مرکز  و  میدانی  تعلیم  دو-جانبه  مشرتک  مانور  بود.   2017 درخشان«  »ستاره  مانور 

امنیت  بهبود  باالی  که  متحده«  ایاالت  مرکزی  »قومندانی 

و ثبات منطقوی متمرکز بود. این مانور در جریان روزهای 

نجیب«،  »محمد  نظامی  پایگاه  در   2017 سپتمرب   20 تا   10

کالنرتین مجموعه نظامی در رشق میانه و آفریقا، برگزار شد.

دگر جرنال محمد ابراهیم محمود حجازی، لوی درستیز 

سابق قوای مسلح مرص، در این مانور نظامی مشرتک فیر زنده حضور یافت و مسلکی گرایی و 

مهارت نیروهای مشرتک را ستایش کرد.

دو

عسکر مصری بیرق کشور خود را در جریان 
»ستاره درخشان« 2017 در دست گرفته است.  

خوردضابط مایکل بتلز/ قوای هوایی ایاالت متحده

�ان���ر��اره در
تمرین نظامی دو-طرفه قوا را برای 

مقابله با تهدیدات متغیر نظامی گرد 
هم جمع کرده است

کارکنان یونیپاث





رئیس ارکان سابق قوای مسلح مصر، دگرجنرال محمود ابراهیم محمود حجازی، وسط، و دیگر قومندانان ارشد نمایش فیر زنده را تماشا می کنند.  
خورد ضابط مایکل بتلز/قوای هوایی ایاالت متحده

 قوای مسلح مصر
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که  دهشت افگنی  ریشه های  خشکاندن  توانایی  و  عزم  اراده،  از  »ما 

دگرجرنال  گفته  این  برخورداریم.«  می کند،  تهدید  را  جهان  مردم  و  منطقه 

حجازی است. »این مانور مشرتک که ذریعه قوای مسلح ما اجرا شد... به 

مردم مرص اطمینان می دهد که قوای مسلح ما دارای توانایی محافظت از 

آنها و خاک وطن شان هستند.«

»ستاره درخشان« که اولین بار در سال 1981 برگزار شد، روابط امنیتی 

»ستاره  پیشین  مانور  می کند.  تقویت  را  مرص  و  متحده  ایاالت  سرتاتیژیک 

درخشان« در سال 2009 و با اشرتاک بیشرت از 15,000 تن از قوای 15 کشور 

برگزار شده بود.

ایاالت  اردوی  مساعدت  با  را  مانور  این  می توانیم  که  خوشحالیم  »ما 

منظم  اردوی  قدیمی ترین  مرص،  اردوی  و  دنیا،  اردوی  قوی ترین  متحده، 

بدین  دهیم.  ادامه  است،  برخوردار  گسرتده ای  جنگی  تخصص  از  که  دنیا، 

جنگی  وضعیت های  به  رسیدگی  بخش  در  تجربیات  تبادل  زمینه  ترتیب 

فراهم  دهشت افگنی  با  مقابله  برای  جنگی  شیوه های  ابداع  و  مختلف 

می شود.« این گفته تورن جرنال نارص محمود عاصی، قومندان اداره تعلیم 

قوای مسلح مرص است.

منایندگانی از بحرین، بوروندی، قربس، جمهوری دموکراتیک کنگو، اریرته، 

رواندا،  پاکستان،  عامن،  کویت،  کنیا،  اردن،  ایتالیا،  یونان،  فرانسه،  اتیوپی، 

بریتانیا  امارات متحده عربی و  اوگاندا،  تانزانیا،  عربستان سعودی، سودان، 

ناظر مانور »ستاره درخشان« 2017 بودند.

»این مانور برای منایش پیوندهای همکاری و دوستی بین کشورها و قوای 

مسلح و تاکید بر منافع دوجانبه در چارچوکات مقابله با دهشت افگنان و 

حفظ صلح و امنیت بین املللی برگزار می شود.« این گفته تورن جرنال مرصی، 

خالد خیری، مدیر مانور »ستاره درخشان« 2017 در قوای مسلح مرص است.

ارتباطات،  تعلیم،  زمینه  تا  قادر می سازد  را  ما  ماحول  این  در  »حضور 

تقویت قابلیت ها و همکاری در ماحول مناسب را فراهم کنیم.« این گفته 

تورن جرنال خیری است. »این مانور همچنین به تبادل دانش، تقویت شناخت 

و زمینه سازی برای همکاری کمک کرد تا ما بتوانیم در نربد با دهشت افگنان 

الگویی  به  و  کنیم  همکاری  یکدیگر  با  بین املللی  امنیت  و  صلح  حفظ  و 

بین املللی تبدیل شویم.«

سابقه مرص در بخش استقامت و پشتکار در مقابل تهدیدات، فرصتی 

Jon( ارزشمند برای کشورهای همکار است. تورن جرنال آمریکایی، جان مات

Mott(، مدیر قرارگاه مرکزی مانور و تعلیم ایاالت متحده، اظهار امیدواری 

کرد که در آینده امکان همکاری با مرص و مرور یافته های دو کشور از این 

مانور مشرتک فراهم شود.

برای  مرص  و  متحده  ایــاالت  برای  مناسب  فرصتی  درخشان  »ستاره 

همکاری در زمینه تامین منافع مشرتک در بخش مبارزه با معضالت منطقوی 

مانورهایی  »ذریعه  است.  مات  تورن جرنال  گفته  این  است.«  کرده  فراهم 

اعتامد،  ایجاد  به  اردوهای ما می توانند در کنار هم  مانند ستاره درخشان، 

محکم کردن روابط و تقویت قابلیت ها بپردازند.«

بسته  فضای  در   )CPX( صحرایی  مرکز  روزه  پنج  مترین  با  رویدادها 

رشوع شد. قوای مرصی و آمریکایی با تشکیل کندک ارکان مشرتک به بررسی 

تورن جنرال ناصر عاصی، قومندان اداره تعلیمی قوای مسلح مصر، در 
حال سخنرانی در سیمینار قومندانان ارشد.  قوای مسلح مصر

»من به همه افسران، صاحب 

منصبان و عساکر هر دو کشور 
مصر و ایاالت متحده و ناظران 
نظامی اشتراک کننده در مانور 
»ستاره درخشان« 2017 درود 

می فرستم. من اعالم می کنم که 
ما آماده افزایش عمق همکاری با 
قوای آمریکایی در آینده هستیم.«
— تورن جرنال نارص عاصی،

قومندان اداره تعلیمی قوای مسلح مرص

»ستاره درخشان فرصتی عالی 

برای تقویت توان همکاری در 
سطح اپراتیفی و شناسایی 
بهترین شیوه های مقابله با 
تهدیدات هدفمند است.«
،(Terrence McKenrick) تورن جرنال ترنس مک کرنیک —

معین قوماندانی مرکزی اردوی ایاالت متحده
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یونیپاث: به شام بخاطرموفقیت چشمگیر »ستاره درخشان« تربیک 
می گوییم. نظر شام درباره وقایع سال 2017 چیست؟

تورن جرنال علی عادل عشاموی: اول، رضور است که تاریخچه 
مانورهای »ستاره درخشان« را به صورت خالصه بیان کنم. مانورهای 

ایاالت  نظامی  همکاری های  چشمگیر  نقطه  به  درخشان«  »ستاره 

متحده و مرص تبدیل شده است. هر دو کشور اقدام به تبادل تجربیات 

کرده اند.  مشرتک  تعلیمی  دوره های  برگزاری  و  تعلیمی  و  مدیریتی 

مجموعه مانورهای »ستاره درخشان« از سال 1981 بین ایاالت متحده 

و مرص رشوع شد و تا 2009 ادامه یافت. این مانورها هر دو سال یک 

بار برگزار می شود ولی یک بار در سال 2003 به دلیل جنگ عراق و 

بار دیگر در سال 2011 بعد از انقالب 25 جنوری تعلیق شد. مانورهای 

کنونی رسیده  نقطه  به  از وقفه ای شش ساله  بعد  »ستاره درخشان« 

است. امیدواریم که مانور »ستاره درخشان« به طور منظم در جریان 

سالهای آینده ادامه یابد.

یونیپاث: این مانور چطور رابطه ایاالت متحده-مرص را تقویت می کند؟

تورن جرنال عشاموی: ما در مرص بر این باوریم که اردوی ایاالت 
مرص  اردوی  طرفی  از  و  دنیاست  اردوهای  کالنرتین  از  یکی  متحده 

مسلح  قوای  در  ما  می دانیم.  دنیا  اردوهای  قدیمی ترین  از  یکی  را 

معتقدیم که پیوسنت این دو اردو به یکدیگر زمینه شناخت و همکاری 

بهرت را فراهم می کند و از نظر من این برداشت با دیدگاه ایاالت متحده 

مطابق است. مانور »ستاره درخشان« اهداف فراوانی دارد که یکی از 

آنها درس گرفنت از قابلیت ها و توانایی های 

یکدیگر است. وقتی پالیسی نظامی مرص با 

پالیسی نظامی ایاالت متحده برای محافظت 

از امنیت و کنرتل رسحدات این کشور همگام 

دو  هر  عساکر  و  افرسان  افراد،  همه  شود، 

همین  به  می برند.  سود  اتحاد  این  از  اردو 

ترتیب آنها می توانند پروسس های یکدیگر را 

ببینند و بهرتین شیوه ها را بیاموزند. مهم تر از 

همه این که ما می توانیم با تکنالوژی جدید 

آنها  و  شویم  آشنا  متحده  ایاالت  سالح های 

نیز با سرتاتیژی ها و سالح های ما آشنا شوند.

با  ــارزه  ــب م زمینه  در  مــرص  یونیپاث: 
دهشت افگنی به موفقیت چشمگیری دست 

را  آن  نیز  دیگر  کشورهای  که  است  یافته 

تایید می کنند. داشنت سرتاتیژی موثر در مبارزه با دهشت افگنی چقدر 

مهم است و شیوه های موفق مرص در زمینه مقابله با دهشت افگنی 

چی درسهایی برای کشورهای دیگر دارد؟

تورن جرنال عشاموی: سوال خوبی مطرح کردید چون توجه تعلیم 
بر  عالوه  دهشت افگنی  است.  دهشت افگنی  با  مبارزه  باالی  امسال 

مرص و رشق میانه، در نقاط دیگر دنیا نیز مشکل آفرین شده است. 

امروز، مبارزه با دهشت افگنی مهم ترین عامل تضمین ثبات است و 

انکشاف کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. عبدالفتاح السیسی، 

اعلی قوای مسلح مرص، اظهار کرد که  رئیس جمهوری و رسقومندان 

ما از طرف دنیا با دهشت افگنی می جنگیم. عالی جناب همچنین در 

جلسه 72 ]مجمع[ عمومی سازمان ملل اظهار کرد که دهشت افگنی به 

بیامری نفرت انگیزی تبدیل شده که مقابله با آن رضوری است. به نظر 

من، این واقعیت که اردوهای دو کشور ایاالت متحده و مرص گسرتش 

سرتاتیژی مشرتک و تعلیم برای مبارزه با دهشت افگنی را پذیرفته اند، 

نزدیک  آینده  در  که  امیدواریم  به جلو محسوب می شود.  رو  قدمی 

همه کشورها در میدان جنگ با دشمن اصلی همه مردم دنیا: یعنی 

اعلی  را رسقومندان  لقب  این  بپیوندند.  ما  به  »دهشت افگنی شوم« 

قوای مسلح انتخاب کرده است.

مایلم از همه شام تشکر و از همه اعضای اردوی ایاالت متحده 

همچنین،  کنم.  قدردانی  کردند،  اشرتاک  تعلیمی  دوره  این  در  که 

مایلم سپاس، قدردانی و احرتام خود را نثار همه قوای مسلح مرص و 

عسکریان، افرسان و عساکر اشرتاک کننده در این دوره تعلیمی کنم.

کارکنان یونیپاث

درس گرفتن از دیدگاه های بی نظیر رهبران نظامی یکی از 
امتیازات بی شمار اشتراک در مانورهای دوجانبه و چندجانبه 
است. در جریان »ستاره درخشان« 2017، یونیپاث با تورن جنرال 
مصری، علی عادل عشماوی، قومندان منطقه نظامی شمال 
مصر مصاحبه کرد. خالصه دیدگاه های او درباره این مانور و 
اهمیت همکاری های نظامی را در ادامه می خوانید.

دی��اه
ر��ری
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تبریک گفتن قوای مصری و آمریکایی به یکدیگر در یکی از وقایع تعلیمی.  
قوای مسلح مصر

جنرال اردوی ایاالت متحده جوزف ووتل، قومندان قوماندانی مرکزی ایاالت 
متحده، در حال دیدار با قوای مصری و آمریکایی.  قوای مسلح مصر

سناریوهای بحران ساختگی پرداختند. تورن جرنال خیری توضیح داد که این 

از  یکی   CPX مانند »مانوری  بود:  مهم  بسیار  درخشان«  »ستاره  از  بخش 

بهرتین شیوه های تعلیم تصمیم گیری، پروسیجرهای هدایت قوا و اقدامات 

عاجل به قومندانان محسوب می شود. این مترین به تبادل دانش و افزایش 

شناخت از همکاری و تقویت توانایی همکاری کمک می کند.

در جریان »ستاره درخشان«، قومندانانی از 14 کشور ناظر، به همراه 

مرص و ایاالت متحده، با تبادل معلومات از منظر سرتاتیژیک تر، در نشست 

یک-روزه قومندانان ارشد اشرتاک کردند.

چون  است  مترین  این  از  مهمی  بخش  ارشــد  قومندانان  »نشست 

گفته  این  دارد.«  تاکید  دهشت افگنی  با  مقابله  و  دهشت افگنی  باالی 

با  با سرتاتیژی موثر  تا  ما کمک می کند  به  »این  است.  تورن جرنال عاصی 

دهشت افگنی مبارزه کنیم.«

سخرنانی ها متمرکز باالی مبارزه با دهشت افگنی و خنثی کردن وسایل 

انفجاری دست ساز )IED( بود.

»این دو موضوع در جنگ کنونی ما اهمیت چشمگیری یافته اند و ما 

باید چیزهای بیشرتی به یکدیگر منتقل کنیم و از یکدیگر بیاموزیم.« این 

 ،)Terrence McKenrick( مک کرنیک  ترنس  آمریکایی،  جرنال  تورن  گفته 

با  مقابله  »دانش  است.  متحده  ایاالت  اردوی  مرکزی  قوماندانی  معین 

و  است  آمده  به دست  دشوار  مبارزه  سالها  از   IED بعد و  دهشت افگنی 

تبادل تجربیات تنها راه تضمین عکس العمل به دهشت افگنان افراط گرای 

حارض در منطقه و دیگر نقاط جهان است.«

و  سیاسی  اختالفات  از  دهشت افگنی  سازمان های  که  داد  توضیح  او 

جغرافیایی برای جلب و جذب قوای تازه استفاده می کنند.

»ما باید با تبادل معلومات در بخش های تکتیک، تخنیک و پروسیجر، 

نفوذ کنیم.  این الیه ها  به  اجرای مشرتک  نیز مترین و  ذریعه پالن گذاری و 

این مانور »ستاره درخشان« فرصتی برای انجام دادن این کارهاست. اهمیت 

»ستاره درخشان« برای روابط ما رضورتی به توضیح ندارد.« این بخشی از 

اظهارات تورن جرنال مک کرنیک در سیمینار قومندانان ارشد است.

درخشان  ستاره  »مانور  کرد:  تایید  عاصی  جرنال  تورن  را  اظهارات  این 

همچنین به تبادل دانش، تقویت شناخت و بسرتسازی برای همکاری کمک 

کرد تا ما بتوانیم در نربد با دهشت افگنان و حفظ صلح و امنیت بین املللی 

F  ».با یکدیگر همکاری کنیم
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تعلیم و آماده سازی عساکر اساس پروسس تربیت قوای مسلکی کارآمد 

است. مسلکی گرایی و تعلیم جنگجو برای پیروزی در نربدها و نفوذ 

به قلب و ذهن مردم حیاتی است. مردم موصل و فلوجه شاهد 

رفتار شایسته قوای آزادسازی با افراد ملکی بوده اند. برای معرفی 

پروسس آماده سازی جنگجویان برای نربد علیه دهشت افگنی، 

یونیپاث با برید جرنال ارکان هادی الکنانی، قومندان آکادمی 

ضد تروریزم عراق، مصاحبه کرده است.

کارکنان یونیپاث

عکاس: عسکر تخنیکی/جاشوا مک الروی(Joshua D. McElroy)/کارگروپ مشرتک عملیات خاص عراق

تعلیم تکتیک های پرورش یافته در دوره جنگ با 
دهشت افگنی در آکادمی ضد تروریزم عراق

ìÒæپیر
ìÇتعلیم بر
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یونیپاث: مشخصات یک عسکر کارآمد را ترشیح کنید.

باالی  ــات  درج به  که  اســت  عسکری  کــارآمــد،  عسکر  ــادی:  ه جــرنال  برید 

در  خود  وظایف  با  و  است  رسیده  محاربه  و  تعلیم  حوزه  در  مسلکی گرایی 

زمینه حقوق برش آشناست و به سوگندی که در زمان فراغت از تحصیل منحیث 

با شجاعت  یاد کرده است، متعهد است. چنین عسکری  تروریزم  جنگجو ضد 

دایره  از  مجروحان  و  اسیران  با  برخورد  زمان  در  و  می شود  روبرو  دشمن  با 

برشیت خارج منی شود. هدف ما در آکادمی ضد تروریزم، آماده سازی و تعلیم 

جنگجویان برای کسب لیاقت پوشیدن نشان ضد تروریزم، خدمت به عنوان الگو 

برای همکاران و ارائه تصویری شایسته از قهرمان در ذهن مردم عراق است.

نربد  میدان های  از  ارزشمندی  تجربه  دهشت افگنی،  با  مبارزه  قوای  یونیپاث: 

فلوجه، »حمله سلحشوران« در جنوب عراق و آزادسازی گروگان ها در کلیسای 

پروگرام  در  چطور  را  درسها  این  آکادمی  کرده اند.  کسب  رستگاری«  »بانوی 

تعلیمی خود قرار داده است؟

بعد  به   2014 سال  از  داعش  علیه  نربد  میدان  تجربیات  هادی:  جرنال  برید 

ارزش فراوانی برای ما دارد. وظایفی که به قوای مبارزه با دهشت افگنی واگذار 

می شود، با وظایف قوای عادی تفاوت دارد. وظیفه اصلی ما رهگیری و دستیابی 

و  آنها  مالی  حامیان  دهشت افگنی،  سازمان های  -رهربان  ارزشمند  اهداف  به 

قومندانان میدانی آنها- بود. ولی بعد از 2014 که وظیفه دفاع از عراق به ما 

واگذار شد، ما به اجبار وارد میدان شدیم. داعش در سال 2014 عراق را هدف 

حمله قرار داد و شهرهای اصلی مثل موصل مورد تجاوز قرار گرفت. در نتیجه 

ما مجبور به جنگیدن در مناطق شهری و حفظ موضع دفاعی شدیم.

دست  از  شهرها  رهاسازی  وظیفه  مسلح  قوای  رسقومندان  ضمن،  در 

گروپ های داعشی را به ما واگذار کرد. این مساعی تجربه ای ارزشمند برای ما به 

ارمغان آورد و پروگرام تعلیمی آکادمی بر بنیاد این الگوی نربد انکشاف یافت. ما 

به درسهای مهم فراوانی، نه تنها برای قوای خودی، بلکه برای همه قوای عملیات 

خاص دنیا دست یافتیم. طبق مشاهدات ما، داعش در میدان نربد می تواند خود 

را متحول و از تکتیک های معینی استفاده کند؛ ما پروگرام تعلیمی را بر بنیاد 

تغییرات میدان ترتیب کرده ایم. ما همچنین باالی ایجاد مهارت در افرسان سطح 

آماده سازی  نربد متمرکز شده ایم.  بنیاد رشایط  بر  میدان  برای تصمیم گیری در 

افرسان جوان و صاحب منصبان، کلید پیروزی در جنگهای شهری است.

تروریستان در  از موترهای مببگذاری شده ذریعه  استفاده  ما شاهد  مثالً، 

میدان نربد و شیوه استفاده آنها از مناطق شهری برای پنهان کردن این موترها 

و استفاده از آنها علیه قوای در حال پیرشوی بوده ایم. ما آشناسازی جنگجویان 

با شیوه خنثی کردن تکتیک های دشمن ذریعه کشف مکان موترهای مببگذاری 

شده و منهدم کردن آنها قبل از حمله را آغاز کرده ایم. در ضمن، تروریستان 

و  عمل  آزادی  به  دستیابی  و  پنهان شدن  برای  صالونگ  از  استفاده  با  داعش 

شیوه  خاص  تعلیم  آکادمی  کرده اند.  ابداع  جدیدی  جنگی  شیوه  قوا  تجدید 

تخریب صالونگ را در دستور کار قرار داده است. در ضمن، داعش در غرب 

یا  ما  قوای  به  نارنجکی  حمله  برای  -پهپاد-  بدون رسنشین  طیارات  از  موصل 

انتخاب مکان موترهای مببگذاری شده و ایجاد مانع در مسیر پیرشوی گروپهای 

ما استفاده کرد. ما، به کمک همکاران ائتالف، پروگرام تعلیمی موثری را برای 

دفاع در برابر خطرهای این سالح انکشاف داده ایم.

موزون قدم فارغ التحصیالن آکادمی ضد تروریزم عراق در نومبر 2017.

یونیپاث: آیا این پروگرام تعلیمی فقط برای قوای ورزیده مناسب است یا 

برای قوای تازه کار نیز کارآیی دارد؟

جمع آوری  را  جزوتام ها  تک تک  ما  نربد،  هر  از  بعد  هادی:  جرنال  برید 

می کنیم و آنها را با هدف آماده سازی برای نربدهای آینده تعلیم می دهیم. 

تجربیات  تبادل  برای  را  آزاد  بحث  جلسات  ما  تعلیم،  این  جریان  در 

جنگجویان برگزار می کنیم. از سوی دیگر، ما تکنیک های جزوتام های دیگر 

در دیگر نربدها را مرور می کنیم تا با شیوه خنثی کردن تکتیک های دشمن 

آشنا شویم. ما برای یافنت راه حل های تکتیکی مقابله با تکتیک های دشمن 

در نربدهای آینده با همکاران ائتالف ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده ایم.

برای عساکر تازه کار، قبل از سال 2014 پروسیجر ما با انتخاب رشوع 

شد. سپس مکتب کوماندو شکل گرفت و تطبیق در جزوتام های تکتیکی 

رشوع شد. ولی پس از 2014 بر بنیاد دستورهای دریافتی از رسقومندان 

»بخش مبارزه با دهشت افگنی« )CTS( عراق به این نتیجه رسیدیم که 

عساکر به تعلیم بیشرتی رضورت دارند. بنابراین، ما رشوع به ارائه تعلیم 

مسلکی به جنگجویانی که دوره های کوماندویی را گذرانده بودند، کردیم. 

این تخصص شامل جنگ در مناطق شهری، دوره مبارزه با دهشت افگنی و 

دوره خاص سالح، هاوان، کمک های اولیه، ارتباطات و کار با مواد منفجره 

مهارت هایی  به  ما  دانش آموختگان  که  می کرد  تضمین  پروگرام  این  بود. 

بیشرت از جنگجویان دانش آموخته پیش از 2014 مجهز می شوند. این یکی 

از مهم ترین درسهایی است که بعد از 2014 از میدان جنگ گرفتیم.

ما در صنوف تقسیم شده به چندین گروپ مسلکی به آنها می پردازیم. 

هر دوره 60 روز زمان می برد. هر جنگجو قبل از انتقال به جزوتام های 

کیفیت  تعلیم  این  می گذراند.  آکادمی  در  را  ماه  شش  حدود  جنگی 

نتیجه، قومندانان میدانی شاهد  داده است. در  افزایش  را  مسلکی گرایی 

موفقیت این پروگرام بوده اند و به خصوص از جنگجویان کارآمد آشنا با 

تکتیک های تازه برخوردار شده اند. جرنال طالب شقاطی الکنانی، قومندان 

ما، دستورهایی درباره بهبود پروگرام تعلیمی و فرشده سازی بیشرت دوره ها 

به ما داده است. مرحله بعدی شامل تعلیم قوا به مدت یک سال کامل 

پیش از اعزام آنها به میدان خواهد بود.
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ایجاد ظرفیت برای قوای مسلکی ضد  یونیپاث: نقش همکاران بین املللی در 

تروریزم عراق چیست؟

برید جرنال هادی: ایجاد قوای عملیات خاص عراق به ابتکار قوای خاص ایاالت 

متحده بعد از سال 2003 آغاز شد. آنها ابتدا »جزوتام 36« را تشکیل دادند و 

سپس کندک دوم به نام »قوای مبارزه با دهشت افگنی عراق« )ICTF( را ایجاد 

کردند. اعضا به دوره های تعلیمی مسلکی در اردن اعزام شدند. قوای خاص 

ایاالت متحده نقش مهمی در تعلیم و تجهیز این قوای سرتاتیژیک بازی کردند. 

ما با دوستان آمریکایی خود ارتباط نزدیکی داریم و در دوره زمانی 2006 تا 

از سال 2014، رابطه  انجام دادیم. بعد  2008 ماموریت های مشرتک بسیاری 

بین قوای خاص عراق و همکاران ما در ائتالف بین املللی چنان عمیق شد که 

امروز گروپی از کارشناسان اهل ایاالت متحده، اسرتالیا، فرانسه، پولند، بلجیم 

و هسپانیه برای ایجاد قوای عملیات خاص عراق با ما همکاری می کنند. بین 

قوای ائتالف و مربیان عراقی رابطه تعلیمی برقرار شد.

شاه  خاص  عملیات  تعلیم  »مرکز  مدیر  کیرب،  احمد  جرنال  برید  یونیپاث: 

عراق«  تروریزم  »قوای ضد  پیروزی های  از  اخیراً   ،)KASOTC( »دوم عبدا... 

ابراز خرسندی کرده است. نظر شام درباره نقش KASOTC و همکاری بین 

عراق و اردن چیست؟

برید جرنال هادی: ما از سال 2003 ارتباط سازنده ای با برادران مان در عملیات 

خاص اردن داشته ایم. پروسه تعلیم ضد تروریزم ما در اردن رشوع شد و بسیاری 

از  از KASOTC فارغ التحصیل شدند. بعد  از جنگجویان ضد تروریزم عراق 

ورود داعش به شهر موصل، KASOTC نقش مهمی در بازسازی ظرفیت قوای 

ضد تروریزم عراق بازی کرد و کارشناسان آمریکایی با همکاری قوای اردنی به 

ارائه خدمات تعلیمی پرداختند. ما همچنین قوایی را عازم کورس های تخصصی 

دوره  چندین  و  شده  دزدیده  طیاره  مدیریت  و  گروگان  آزادسازی  زمینه  در 

تعلیمی دیگر کردیم. عراق و اردن، مخصوصا در این زمینه، همکاری تنگاتنگی 

دارند و ما از برادران اردنی خود بابت میزبانی از قوای ضد تروریزم عراق و 

حامیت از عراق در جریان این بحران تشکر می کنیم.

و  است  رسحدات  ورای  مشکلی  دهشت افگنی  می دانید،  که  هامن طور 

باید همکاری  با دهشت افگنی  برای موفقیت در زمینه مبارزه  همه کشورها 

کنند. ما برای ایجاد قابلیت های جنگی در قوای عملیات خاص عراق با همه 

کشورهای ائتالف همکاری می کنیم؛ آکادمی ما نقش مهمی در این حوزه دارد. 

ما از همکاران خود در ائتالف بین املللی بابت فداکاری و همکاری با کارمندان 

تشکر  عراق«  دهشت افگنی  با  مبارزه  »رسویس  سازمان  تجدید  و  آکادمیک 

می کنیم. مساعی آنها نقش مهمی در ارتقای کارآیی جنگجویان ما در میدان 

نربد داشته است.

یونیپاث: از نظر انتخاب جنگجو، تفاوت جزوتام های مبارزه با دهشت افگنی 

با دیگر قوای مسلح چیست؟

برید جرنال هادی: نخست، عساکر تازه کار باید در امتحان صحت و سالمت 

پذیرفته شوند. جنگجویان باید از خود استقامت و پشتکار نشان دهند و خود 

را با عوارض زمینی و ماحول های مختلف مطابق کنند. اساساً، توجه ما باالی 

آمادگی فزیکی باالست. عساکر تازه کار باید صالحیت امنیتی داشته باشند؛ یعنی 

نباید وابستگی زیان آور سیاسی یا شبه نظامی داشته باشند و سابقه جزایی نیز 

نداشته باشند. بعد از کامل و محقق شدن این رهنمودها، کورس های تعلیمی 

وضعیت  و  نورچشمی های  بنیاد  بر  را  جنگجویان  وظیفه  ما  می شود.  رشوع 

اجتامعی مشخص منی کنیم، بلکه مبنای مورد نظر ما وفاداری آنها به عراق است.

CTS .را ذریعه سخرنانی معرفی می کنیم  CTS پالیسی های ما اصول و 

گرایش های قومی-فرقه ای را به هیچ عنوان تحمل منی کند. متخلفان به طور 

عاجل منفک می شوند، چون رسالت ما خدمت در زیر بیرق عراق واحد است. 

و  همبستگی  زمینه  در  ما  به  که  است  بوده   CTS اصلی  مبنای  اصول  این 

گذراندن تاریک ترین دوره خشونت های فرقه ای کمک کرده است. جنگجویان 

بعد از آزاد کردن هر منطقه، با افراد ملکی منصفانه رفتار می کنند و شهروندان 

این واقعیت را ملس کرده اند. قوای ما موفق به نفوذ به قلب و ذهن شهروندان 

سالح  گدام های  و  پناهگاه ها  به  مربوط  معلومات  نیز  شهروندان  و  شده اند 

داعش را به قوای ما منتقل کرده اند. تردیدی وجود ندارد که تعلیم و تربیت 

فرشده تاثیری مهم و سازنده باالی کیفیت همکاری جنگجویان با قوای ملکی 

در مناطق جنگی داشته است.

یونیپاث: آیا پیامی برای همکاران تعلیمی تان در قوای ائتالف دارید؟

برید جرنال هادی: ما از آنها بخاطر مساعی و زمانی که رصف تعلیم جنگجویان 

با  و  ترک کرده اند  را  مربیان، عزیزان خود  این  ما می کنند، تشکری می کنیم. 

دهشت افگنی  علیه  رسارسی  وحدت  منایشگاه  این  عازم  اقیانوس  از  عبور 

بخش  در  را  آن  تکتیک  و  ساختار  و  کرده اند  حامیت   CTS از  آنها  شده اند. 

نربد علیه داعش بهبود بخشیده اند. احساس ما درباره همکاران مان در قالب 

کلامت منی گنجد.  

هدف ما در آکادمی ضد تروریزم، آماده سازی و تعلیم 

جنگجویان برای کسب لیاقت پوشیدن نشان ضد تروریزم، 

خدمت منحیث الگو برای همکاران و ارائه تصویری شایسته 

 — برید جرنال ارکان هادی الکنانیاز قهرمان در ذهن مردم عراق است.
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کارکنان یونیپاث

خان  ــروال  دگ با  نکردن  راحتی 

الله شجاع سخت است. او خونگرم و خنده رو است 

برای خدمت  و شوق  شور  او  می زند.  لبخند  دامئاً  و 

بازتاب  را  فرمانش  تحت  عساکر  و  خود  کشور  به 

استفاده  با  را  او  آنها،  چرا  که  است  واضح  می دهد. 

و  »منصف«  »صبور«،  »شجاع«،  مانند  کلامتی  از 

»زیرک« توصیف می کند.

شجاع،  دگــروال  پالن گذاری  افرس  هامد،  تورن 

به  کردم،  مالقات  او  با  بار  اولین  برای  »وقتی  گفت: 

ای کاش در دوره خدمت  طور عاجل آرزو کردم که 

خود قومندانانی مثل او می داشتم«. »او این جزوتام 

را بسیار قوی کرده است.«

او  ضعف  معنای  به  را  او  مهربانی  نباید  البته 

رضورت  مورد  رهرب  منحیث  شجاع  دگــروال  بدانید. 

یعنی  افغانستان  خاص  عملیات  لوای  تقویت  برای 

جزوتام مأموریت ملی انتخاب شد و اداره یک سازمان 

مسلکی و پیرشو را بر عهده دارد.

این جزوتام در 31 جوالی 2017 با کمک کارمندان 

امنیت ملی  وزارت دفاع و داخله و ریاست عمومی 

دوام دار  مساعی  از  بخشی  جزوتام  این  شد.  فعال 

قوماندانی عملیات خاص اردوی ملی افغانستان برای 

شکست دادن طالبان، داعش و دیگر دهشت افگنان و 

جنایتکاران در این کشور است.

سطح  در  بحران ها  به  جوابدهی  باالی  لوا  این 

استخبارات  بر  متکی  عملیات های  انجام  و  ملی 

متمرکز شده است.

احساس

دگروال افغان خان اله شجاع
وزارت دفاع افغانستان
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کوماندوها
لوای مأموریت ملیلوای مأموریت ملی

افغانستان رهربی جنگ علیه دهشت افگنان و 
مجرمان را بر عهده دارد

کوماندوهاکوماندوها
هدایت 
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در  امنیتی  تهدیدات  گذشته،  سال  جریان  »در 

جرنال  تورن  است.«  یافته  افزایش  افغانستان  رسارس 

تابستان  در  کشور  دفاع  وزیر  بهرامی،  شاه  طارق 

2017 گفت: »داشنت یک لوای مخصوص که بتواند به 

طور عاجل به تهدیدات جواب دهد، انکشاف بزرگی 

برای قوای امنیتی خاص افغانستان است.«

با دگروال شجاع، کارمندان و عساکرش  یونیپاث 

تفنکچه  زمینه  در  را  خود  مهارت های  که  حالی  در 

کرد.  صحبت  می کردند،  تقویت  ــدازی  راکــت ان و 

افتخار  بودند  لــوا  ایــن  از  بخشی  اینکه  به  همه 

جدید  قومندان  از  احرتام  و  تحسین  با  و  می کردند 

خود سخن می گفتند.

صبح روز مصاحبه با دگروال شجاع با راپورهای 

با  شجاع  ــروال  دگ شد.  همزمان  پرسونلش  ــه  روزان

افرسانش سؤاالتی هدفمند  از  و  دقت گوش می کرد 

می پرسید، اما در عین زمان توصیه ها، پیشنهادات و 

مشورت های خود را هم مطرح کرد. بعد از آن، متام 

به  آنها  از  و  داد  قرار  مورد خطاب  را  خود  پرسونل 

خاطر کوشش اعظمی شان متجید کرد، در عین زمان 

که آنها را تشویق کرد از معیارهای سختگیرانه ای که 

تعیین کرده بود، باالتر بروند.

مشهور  جمله  خود،  قوای  آماده سازی  زمان  در 

جــورج  ــرنال  ج متحده  ایـــاالت  اردوی  قــومــانــدان 

تعلیم  در  قدر  »هرچه  مــی آورد:  زبان  به  را  پاتون 

از  کمرتی  خون  محاربه  در  بریزید،  عرق  بیشرت 

شام ریخته می شود.«

دگروال شجاع اشاره می کند که سبک رهربی وی 

ایاالت  در  که  است  زمانی  تأثیر مدت  تنها تحت  نه 

رهربان  با  تعاملش  اثر  در  بلکه  گذرانده،  متحده 

است:  گرفته  قرار  تأثیر  تحت  نیز  دیگر  کشورهای 

را  آن  خودم  که  است  رهربی  شیوه های  از  »ترکیبی 

ساخته ام. من هر چیزی که داشته باشم را می دهم تا 

بتوانم این مردان را با موفقیت رهربی کنم.«

در اینجا نکات برجسته مصاحبه دگروال شجاع با 

یونیپاث آمده است:

یونیپاث: امید دارید با رهربی لوای مأموریت ملی 
به چی چیزی دست پیدا کنید؟

را  جــزوتــام  ایــن  اینکه  از  من  شجاع:  ــروال  دگ

یک جزوتام از لوای مأموریت ملی افغانستان در دسمبر 2017 یک مانور تعلیمی شبانه را اجرا می کند.  کارشناس. جیکوب کرون. اردوی ایاالت متحده

»تعلیم ما در جریان 

محاربه به ما اعتامد به 

نفس می دهد، چرا که 

می دانیم برای مبارزه 

با دشمن خود دانش 

در اختیار داریم، و 

در عین زمان از اینکه 

یک قوه مسلکی 

هستیم، آگاه هستیم.«
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که  دانشی  از  امیدوارم  خرسندم.  می کنم،  هدایت 

منحیث  را  لوا  این  تا  کنم  استفاده  کــرده ام  کسب 

معیاری برای متام جزوتام های قوای خاص در رسارس 

افغانستان تبدیل کنم. ما امیدواریم که الگویی برای 

جزوتام های دیگر و تهداب قومندانی عملیات خاص 

نه  روز  یک  امیدوارم  باشیم.  افغانستان  ملی  اردوی 

تنها قادر باشیم از افغانستان دفاع کنیم بلکه بتوانیم 

به عضوی از عملیات حفظ صلح در کشورهای دیگر 

نیز تبدیل شویم.

یونیپاث: تعلیم برای لوای مأموریت ملی تا چی 
اندازه اهمیت دارد؟

عملیات  از  مهمی  بخش  تعلیم  شجاع:  دگــروال 
ما  استفاده  مورد  تکنالوژی  و  منابع  است.  نظامی 

دیگر  از  را  ما  تعلیمی،  سختگیرانه  سناریوهای  در 

فرصت  ما  می سازد.  متفاوت  افغانی  جزوتام های 

داشته ایم همراه با بعضی از بهرتین عساکر درجه یک 

ایاالت متحده  از رسارس جهان، از جمله قوای خاص 

تعلیم ببینیم. تعلیم ما در جریان محاربه به ما اعتامد 

با  مبارزه  برای  می دانیم  که  چرا  می دهد،  نفس  به 

دشمن خود دانش در اختیار داریم، و در عین حال از 

اینکه یک قوه مسلکی هستیم، آگاه هستیم.

یونیپاث: آیا می توانید آن بخش از جزوتام های 
نظامی افغانستان را برایامن رشح دهید که در 

مقابله با دشمنان ملت موفق بوده اند؟

متام جزوتام های نظامی افغانستان  دگروال شجاع: 
باشند.  موفق  تا  کرده اند  سعی  مشکل،  گذار  از  بعد 

امنیتی  قوای  توانایی های  مورد  در  مردم  از  بسیاری 

انجام  کالنی  کار  آنها  اما  داشتند،  تردید  افغانستان 

خاص  عملیات  قوای  هستند.  اعتامد  قابل  و  داده اند 

اردوی ملی افغانستان با معضالت زیادی مواجه شده اند 

نشان  می زنند.  رقم  را  بزرگی  تفاوت های  همچنان  و 

کوماندویی که بر یونیفرم خود داریم مورد اعتامد مردم 

است. وقتی در پروان عملیات انجام دادیم، مردم محلی 

در ابتدا می ترسیدند، اما وقتی نشان کوماندو را بر روی 

بازوهای عساکر دیدند، متوجه شدند که هدف ما حفظ 

امنیت آنهاست. آنها به ما ایامن دارند.

یونیپاث: تفاوت لوای مأموریت ملی با 
جزوتام های دیگر اردوی افغانستان در چیست؟

استقرار  و  شبانه  عملیات  باالی  ما  دگروال شجاع: 
رسیع مترکز می کنیم. ما آماده ایم ظرف 12 ساعت در 

هر جایی مستقر شویم. تعالیمی که دریافت می کنیم، 

توانایی های  و  ما  مأموریت های  پیچیده  ماهیت 

نظامی  جزوتام های  دیگر  از  را  ما  استخباراتی 

افغانستان متفاوت می کند. برای ملحق شدن به چنین 

بسیار  معیارهای  ما  بود.  خاصی  عسکر  باید  جزوتام 

سختگیرانه ای برای افرسان و عساکر خود داریم.

یونیپاث: رشکای ائتالف چندملیتی کشورتان چطور 
می توانند به ایجاد ثبات در افغانستان کمک کنند؟

منابع،  ارائه  با  همچنان  ما  رشکای  شجاع:  دگروال 
تعلیم و تجهیزات به ما کمک می کنند. آنها توانایی های 

موجود را تقویت کرده و ارتقا می دهند. قوای ائتالف 

این  در  را  زیادی  بازسازی  پروگرام های  و  پروژہ ها 

حفظ  مساعی  به  مستقیامً  که  کرده اند  اجرا  کشور 

صلح کمک می کند. ما به تجربه و دانش کشورهای 

دیگر برای درک بهرتین راه برای تحقق صلح رضورت 

دیگر  کشورهای  به  را  خود  پیلوت های  ما  داریــم. 

مانند امارات متحده عربی فرستادیم تا بتوانند تعلیم 

ببینند و امیدواریم روزی بتوانیم با قوای خاص اردن 

نیز تعلیم ببینیم.

یونیپاث: خصوصیات یک عسکر ایده آل قوای 
خاص را رشح دهید.

وفـــادار،  مسلکی،  باانگیزه،  شجاع:  دگـــروال 
به  معتقد  و  جسمی(  و  )ذهنی  نیرومند  شجاع، 

F  .وظیفه و کشور خود

»من هر چیزی که داشته باشم را می دهم تا 

بتوانم این مردان را با موفقیت رهربی کنم.«

 دگروال شجاع، فعال شدن لوای مأموریت ملی را در 31 جوالی 2017 اعالم کرد.
بریدمن اگدانیس تورس سیرا/قوای حبری ایاالت متحده
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تعلیم و تربیه 
مشارکتی

عساکر تاجیک به همراه عساکر ایاالت متحده 
از گارد ملی اردوی ویرجینیا در جریان همکاری 

منطقوی 17 در جوالی 2017 تعلیم می بینند.
خورد ضابط مت کوزارا/اردوی مرکزی ایاالت متحده
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تاجیکستان میزبان همکاری 

منطقوی 17 با تمرکز باالی 

عملیات حفظ صلح چندملیتی است

کارمندان یونیپاث

عرص یک روز داغ در ماه جوالی در مرکز تعلیمی نظامی فخرآباد، خطی از تپه ها 

و باغ های میوه در دوردست دیده می شود، یک دلگی از قوای حافظ صلح تاجیک 

در کمین افراط گرایان دهشت افکن گرفتار می شوند. قوای گزمه تاجیک در مزارع رسسبز گزمه 

می دهند تا مهاجامن را بکشند یا دستگیر کنند. عساکر اقدام به پاکسازی تعمیری می کنند که از 

آن منحیث پایگاه دشمن استفاده می شد و همسنگران زخمی و ارسا را تخلیه می کنند.

عساکر تاجیک به همراه عساکر ایاالت متحده از گارد ملی اردوی ویرجینیا چهار روز را به 

ارائه  و  انفجاری دست ساز  تشخیص وسایل  که شامل  پرداختند  تکتیکی  اپراتیفی  انجام مترینات 

کمک های اولیه برای زخم های ناشی از مرمی بود.

این کار منحیث منایشی صورت می گرفت که در حدود 50 کیلومرتی وزارت دفاع تاجیکستان 

اجرا می شد، یعنی مترین پست قومندانی چندملیتی به نام »همکاری منطقوی 17.«

حاال همکاری منطقوی در چهاردهمین سال خود، مترین برتر قومندانی مرکزی ایاالت متحده 

)CENTCOM( دیزاین شده برای قوای نظامی آسیای میانه و جنوب آسیا به منظور آماده سازی 

آنها جهت اشرتاک در عملیات های حفظ صلح چندملیتی است.

تاجیکستان میزبانی آخرین مترین را در جوالی 2017 به عهده داشت که بیش از 200 اشرتاک 

قزاقستان  کرد.  را جذب  متحده  ایاالت  و  مغولستان  پاکستان،  قرقیزستان،  تاجیکستان،  از  کننده 

یک ناظر فرستاد.

سعیدجعفر عثامنوف، عضو پارملان تاجیکستان گفت: »متریناتی از این نوع فرصتی منحرص 

به فرد برای عساکر برای کسب دانش و مهارت های عملی است.« »این مسئله برای عساکر ما 

بسیار مهم است، مخصوصاً در عکس العمل به تهدیدات دهشت افگنان. عالوه بر این، همکاری 

منطقوی را تقویت می کند. همکاری ما با ایاالت متحده قوی تر می شود و کشورهای ما را دور 

هم جمع می کند.«

این گروپ عمدتاً شامل افرسانی بودند که تقریباً یک هفته منحیث کارمندان مرکز برای یک 

لوای قوای پیاده چندملیتی مرصوف به کار بودند و به سناریوهای خیالی می پرداختند که توانایی 

همکاری آنها را با وجود تفاوت های لسانی، رهربی و دوکتورین مورد آزمایش قرار می داد.

در سناریوهای 2017، جدایی طلبان از کشوری به نام رگیسالویا فرار کرده بودند تا یک کشور 

خرد آسیای میانه به نام باهورا را تشکیل دهند. قوای چندملیتی تحت حامیت سازمان ملل متحد 

رضورت داشت که در زمان مواجهه با حمله دهشت افگنان، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، زلزله 

ویرانگر و بحران های برشدوستانه از آتش بس مراقبت و باالی آن نظارت کند.

لوای شبیه سازی شده عمل  امیر سلیم، که منحیث معین قومندان  پاکستان،  اردوی  دگروال 

می کرد، گفت: »این سناریو فرصتی واقعی برای همه است.« »انجام مترین برای ایفای مؤثر نقش 

خود در چنین مواردی، اهمیت زیادی دارد.«

ذریعه جلسات نظامی منظم، تحوالت جدید به اطالع قومندان ها می رسید. بعد از آن افرسان 

پراکنده می شدند تا جزوتام هایی را که به انجام وظایفی مانند لوجستیک، عملیات و امور عامه 

اختصاص داشت تفکیک کنند.

در
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»تمریناتی از این نوع فرصتی منحصر به فرد برای عساکر برای کسب 

دانش و مهارت های عملی است. این مسئله برای عساکر ما بسیار مهم 

است، مخصوصاً در عکس العمل به تهدیدات دهشت افگنان. عالوه بر 

این، همکاری منطقوی را تقویت می کند. همکاری ما با ایاالت متحده 

قوی تر می شود و کشورهای ما را دور هم جمع می کند.»

— سعیدجعفر عثمانوف، عضو پارلمان تاجیکستان

عساکر تاجیک در تعالیم اپراتیفی اشتراک می کنند.
خورد ضابط مت کوزارا/اردوی مرکزی ایاالت متحده
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برای  آشامیدنی  آب  انتقال  مثل  بود  ساده  بسیار  وظایف  این  اوقات  یعضی 

هزاران عسکر در میدان. در موارد دیگر، کارمندان مرکز باید با بالیای طبیعی مانند 

زمین لرزه ای قوی مقابله می کردند که به یک بند آبی مسئول تولید 90 فیصد برق 

کشور آسیب رسانده بود. از دست دادن بند، اقتصاد باهورا را ویران می کرد.

اشرتاک کنندگان با استفاده از لپ تاپ و نقشه با جستجوی لسان هایی مشرتک، 

روسی  لسان  از  مغول  و  تاجیک  قرقیز،  افرسان  آمدند.  فائق  ارتباطی  شکاف  بر 

منحیث لسان مشرتک استفاده می کردند در حالی که آمریکایی ها و پاکستانی ها 

به لسان انگلیسی صحبت می کردند. ترجامن ها نیز در دسرتس بودند تا هر قسم 

شکاف ارتباطی را پر کنند.

ماساچوست،  اردوی  ملی  گارد  از  هارینگتون،  جورج  متحده  ایاالت  دگروال 

باید  واقعاً  که  زمانی  تا  کنیم  یکدیگر همکاری  با  که  است  ما مهم  »برای  گفت: 

برای محاربه یا حفظ صلح یا عملیات های دیگر مستقر می شویم، پیوندهای مورد 

رضورت از قبل ایجاد شده باشد.«

چاره ای نبود مگر اینکه بر تفاوت های فلسفه در میان منایندگان ملت ها غلبه 

یک  جریان  در  تاجیک  قومندان  ستاروف،  نورالدین  دگروال  مثال،  طور  می شد. 

کانفرانس خربی مطبوعاتی، با خونرسدی به سؤاالت خربنگارانی که بعضی اوقات 

رفتاری جسورانه داشتند، جواب می داد.

اما بعد از آن، مربیان متذکر شدند که افرس امور عامه دگروال ستاروف باید 

به او می گفت که ادعای خربنگار مبنی بر اینکه لوا در حال »تبلیغ« است را به 

شدت رد کند. پیروزی در جنگ کلامت می تواند تعیین کننده باشد، به خصوص در 

درگیری هایی مانند عملیات ضدتروریستی که ذریعه آیدیالوجی شکل گرفته است.

جگرن آمارتایوان از اردوی مغولستان، افرس امور عامه، گفت: »این تعلیم به 

ما فرصتی برای یادگیری از تجربیات یکدیگر خواهد داد.«

با قوای سازمان ملل متحد و  به تجربه خود در همکاری  هیئت مغولی که 

تاجیک اشاره داشت، برای تقویت مهارت های افرسان در بخش امنیت رسحدات 

و مبارزه با دهشت افگنی در این مترین حضور پیدا کرد. مغولستان میزبان مترین 

خود با عنوان »ماجرای خان« است.

ملکی  ناحیه  در  را  باید صلح  سناریو  این  از  بخشی  منحیث  اشرتاک کنندگان 

بین باهورا و رگیسالویا حفظ کرده و بارهای سالح های کشتار جمعی که ذریعه 

تروریستان در میان بارهای طبی پنهان شده بود را ردیابی می کردند.

صلح  حفظ  مأموریت های  در  »ما  گفت:  مغولستان  از  توموندمربل  دگروال 

سازمان ملل متحد تجربه داریم، اما باید تعلیم ببینیم و تجربه بیشرتی برای این 

قوای ائتالف کسب کنیم.«

از آنجا که متریناتی مانند همکاری منطقوی، باالی تعهد افرسان به ارائه ابتکار 

تأکید دارد، دگروال امیر از پاکستان می گوید این تجربه در مبارزه کشورش علیه 

دهشت افگنان که چند دهه زمان برده مفید خواهد بود. قومندانانی محلی که 

دگروال  و  دارند  رضورت  بیشرتی  عمل  آزادی  به  می شوند  مواجه  تروریستان  با 

روحیه  خود  از  تاجیکستان،  مترین  در  همکار  کشورهای  که  بود  خوشحال  امیر 

استقالل نشان دادند.

او گفت: »این مسئله باعث آرامش خاطر می شود.«

است.  کــرده  برگزار  را  منطقوی  همکاری   2001 سال  از   CENTCOM

تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان این مترین را در جریان 14 دوره گذشته انجام 

رابرت مک کراکن، رهرب پالن گذاری  ایاالت متحده،  اردوی  از نظر جگرن  داده اند. 

تقویت  منظور  به  چندملیتی  قوای  برای  را  فرصتی  منطقوی  همکاری  مترین، 

و  میانه  آسیای  در  مهم  مسائل  به  پرداخنت  برای  همکاری  قابلیت  و  هامهنگی 

جنوب آسیا فراهم می کند.

جگرن مک کراکن گفت: »ما همیشه در کنار کشورهای رشیک خود دست به 

همکاری منی زنیم مگر زمانی که وضعیتی واقعی اتفاق می افتد«.« »با این حال، 

RC 17 برای ما و این کشورها فرصتی عالی برای تعلیم از یکدیگر و ایجاد روابط 

برای آماده شدن جهت مأموریت های آینده فراهم می کند.«  

یک افسر قرقیز در سمت چپ و یک افسر تاجیک در مأموریتی در دوشنبه  
تاجیکستان با هم همکاری می کنند.  ضابط بلوک مایکل بتلز/قوای هوایی ایاالت متحده

عساکر تاجیک یک جنگ تن به تن را در فخرآباد انجام می دهند.
ضابط بلوک مایکل بتلز/قوای هوایی ایاالت متحده
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تقويت قواى

بحری منطقوی
کارمندان یونیپاث  |  عکس ها ذریعه ضابط تراویس جردن/قوای بحری ایاالت متحده

سمپوزیوم حبری منطقوی در عقبه، باالی اهمیت 
تعلیم، رهربی و جتهیزات تأکید می کند

تصاویر یونیپاث



توجه به وجود داعش، القاعده و دیگر تهدیدهای غیرمتعارف که رشق میانه و 

آسیای مرکزی را تهدید می کنند، قوای منطقوی طرز فزاینده ای از قوای بحری و 

تفنگداران بحری خود استفاده می جویند. این جزوتام های خرد و انعطاف پذیر 

نقش مهمی در حفاظت از امنیت کشورهایشان در برابر تهدیدات متغیر بر عهده دارند.

در آگست 2017 افرسانی از رشق میانه و پاکستان در دومین سمپوزیوم ساالنه بحری در 

بندر و پایگاه قوای بحری در عقبه، اردن، برای به اشرتاک گذاشنت تکتیک ها و معلومات حیاتی 

جهت این مأموریت های نظامی، دور هم جمع شده بودند.

این سمپوزیوم - که موضوع آن مترین مبتنی بر عملکرد و تعلیم مبتنی بر استندردها بود 

- افرسان ارشد بحرین، مرص، اردن، کویت، لبنان، عراق، پاکستان، عربستان سعودی و امارات 

متحده عربی )UAE(، همراه با حدود 45 تفنگدار بحری ایاالت متحده را گرد هم آورد.

اردن گفت:  الجراح، قومندان کندک 77 قوای بحری شاهی  مبارک  دگرمن هشام خلیل 

»شعار ما این است: مترین در حین جنگ و جنگ در حین مترین. تعلیم ما بر بنیاد مفروضات 

و سناریوهای واقعگرایانه ای است که ممکن است در آینده با آنها مواجه شویم.«

بشمول  کشورها،  مختلف  هیأت های  افرسان  سخرنانی های  بر  عالوه  سمپوزیوم  این 

جلسات مربوط به تعلیم و تجهیزات و منایش فیر زنده در کمپ تیتین در نزدیکی عقبه بود.

تعلیم رهربان 

رهربی برای موفقیت جزوتام نظامی بسیار مهم است. سخرنانان این سمپوزیوم باالی اهمیت 

مبتکرانه در  و  دوام دار  فعالیت  برای  افرسان و صاحب منصبان جوان  استعدادهای  پرورش 

میدان محاربه تأکید کردند.

دگرجرنال ویلیام بیدلر، قومندان قوای بحری مرکزی )MARCENT( در جریان سخرنانی 

که  بلوک ها هستند  منصبان خوب  و صاحب  »قومندانانی خوب  که  کرد  استدالل  افتتاحیه 

تفاوتها را رقم می زنند.«

»شعار ما این 
است: تمرین 
در حین جنگ 

و جنگ در 
حین تمرین.«

- دگرمن هشام خلیل مبارک الجراح

تفنگداران بحری ایاالت متحده بعد از انجام حمله شبیه سازی 
شده به قوای دشمن به کمپ تیتین در اردن برمی گردند.

اشتراک کننددگان در سمپوزیوم بحری منطقوی، از یک ناوچه 
آبی خاکی دارای بالشتک های هوا در عقبه، اردن بازدید می کنند.
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دگرجرنال بیدلر گفت: »ما باید اجازه بدهیم رهربان جوامنان خالق 

باشند«. »امروزه من بیش از آنکه به افرسان زیردستم چیزی یاد بدهم 

از آنها یاد می گیرم.«

غالم شبیر از قومندانانی قوای بحری پاکستان با این حرف موافق 

بود.او افزود، »رهربان بلوک ها و افرسان زیردست، ستون فقرات عملیات 

هستند«. »ما باید باالی ایجاد و حفظ مهارت های آنها مترکز کنیم.«

سخن آنها در جریان منایش فیر زنده در روز دوم کانفرانس به 

اثبات رسید. اشرتاک کنندگان در صبح زود به کمپ تیتین رفتند و در 

آنجا شاهد بودند که یک بلوک از پشت کوه بیرون آمدند تا با استفاده 

از تفنگ و ماشیندار به مواضع دشمن حمله کنند.

ایاالت  بحری  نیروی  جــرنال  منایش،  این  از  بعد  عاجل  طرز 

 ،MARCENT فرانک دوناوان، قومندان قوای بحری زمینی متحده، 

گفت  و  داد  قرار  ارزیابی  مورد  را  دلگی ها  و  بلوک  رهربان  عملکرد 

بود.  ناموفق  مواردی  چی  در  و  عالی  مواردی  چی  در  تیم  عملکرد 

تأکید کرد که این تحلیل انتقادی برای بهبود  دگرجرنال بیدلر مجدداً 

عملکرد، حیاتی است.

پیروز شویم  باید در محاربه ای که در آن هستیم  او گفت: »ما 

و برای محاربه بعدی آماده باشیم«. »به مجرد اینکه سازمانی به این 

نتیجه برسد که آنقدر رسگرم عملیات است که فرصتی برای تعلیم پیدا 

خورد.  خواهد  شکست  نزدیک  آینده ای  در  سازمانی  چنین  منی کند، 

شاید فکر کنیم که عملکردمان خوب است، اما دشمن ما هر روز بهرت 

می شود. اگر پیرشفت نکنیم، عقب خواهیم افتاد.«

تعلیمی  از  کندکش  که چطور  کرد  اشاره  اردن،  از  دگرمن هشام 

مشابه با همتایانش در ایاالت متحده مستفید شده است. او گفت: 

ما  به  دوستامنان  تجارب  امتیازات  و  بین املللی  همکاری  مثرات  »این 

کمک می کند تا قوایی مسلکی با قابلیت های پیرشفته پدید بیاوریم.«

ایجاد ارتباطات

در  که  بود  ارتباطاتی  دلیل  به  کانفرانس  این  ارزش  از  زیادی  بخش 

جریان سه روز ایجاد شد. افرسان کشورهای مختلف توانستند با هم 

غذا بخورند، در جلسات اشرتاک کنند، منایش ها را ببینند و بحث های 

معنی داری داشته باشند.

گروپی از مرکز قوای بحری شاهی اردن و منایش سالح بازدید کرد 

و با قایق از خلیج عقبه دیدن منود که موقعیت سرتاتیژیک این بندر 

اردنی  قوای  می داد.  نشان  را  مرص  و  سعودی  عربستان  نزدیکی  در 

شیوه استفاده از موترها و سالح ها، از جمله سالح تفنگهای دوربین 

را  خاکی  آبی  برای حمالت  شده  طراحی  تفنگچه های ضدآب  و  دار 

توضیح و نشان دادند.
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رسانجام، گروپ از عرشه کشتی آبی خاکی یو اس اس کارتر هال که 

در عقبه لنگر انداخته بود بازدید کرد، در آنجا قوای بحری ایاالت متحده 

و ملوانان قوای بحری ایاالت متحده، شیوه انتقال و راه اندازی کشتی های 

را در مأموریت های برشدوستانه و  نظامی  آبی خاکی، موترها و قوای 

امارات متحده  از  الیامحی  از نظر جگرن سعید  دادند.  نظامی توضیح 

عربی، بازدید از کشتی، مهمرتین بخش سمپوزیوم بود. او گفت: »کسب 

اطالع در مورد توانایی پهلوگیری آبی خاکی برای ما بسیار مفید بود.«

قابلیت های  درک  برای  شخصی  روابط  ارزش  به  اشرتاک کنندگان 

افرس  شاهین،  رشید  ایاد  دگرمن  کردند.  اشاره  منطقه  در  قوای رشیک 

قومندان کندک یکم تفنگداران بحری عراق، به خاطر دعوت شدن به 

عقبه تشکری کرد و گفت معلوماتی کسب کرده که امید دارد در مبارزه 

با دهشت افگنان در زادگاهش آنها را به کار ببندد.

در  نظامی  رهربان  بین  دوستانه  روابط  »هرچه  گفت:  ایاد  دگرمن 

کشورهای همسایه را بیشرت تقویت کنیم، بیشرت شاهد درک متقابل و 

اقدام مشرتک برای تأمین امنیت در کشورهای خود خواهیم بود.«

در  گفت  بحرین  دفاعی  قوای  از  الرومیحی  مبارک  غانم  دگرمن 

غیرمتعارف  تهدیدهای  دیگر  و  سازمان های دهشت افگنی  که  زمانه ای 

هامن  به  باید  نیز  ما  پاسخ  می کنند،  عبور  بین املللی  رسحــدات  از 

اندازه جهانی باشد.

افسران در این سمپوزیوم 
در یک نمایش فیر زنده 

اشتراک کردند )سمت چپ( 
و یک گروپ دشمن )در سمت 

راست( دیده می شود.

غیرکالسیک  جنگ های  عرص  در  »ما  گفت:  غانم  دگرمن 

بنابراین  می کنیم،  زندگی  جهانی  دهشت افگنی  شبکه های  و 

مشارکتی  جدید،  تهدید  نوع  این  دادن  شکست  برای  باید 

بین املللی داشته باشیم.«

دگروال کامل نهره، افرس اجرایی هنگ کوماندوهای بحری 

قوای مسلح لبنان نیز تقاضای مشابهی برای همکاری چندملیتی 

افکن  دهشت  افراط گرایان  با  مبارزه  در  لبنان  تجربه  داشت. 

اهل سوریه درس هایی برای قوای رسارس منطقه به همراه دارد.

او گفت: »ما باید این همکاری بین املللی را برای مبارزه با 

این تهدیدات رسحدی حفظ کنیم«. »درست هامن طور که ما به 

حامیت متحدامنان رضورت داریم، متحدان ما نیز به تجربه ما 

در منطقه رضورت دارند.«

دگرمن هشام از اردن ارزش کانفرانس برای تعداد زیادی از 

اشرتاک کنندگان را طرز خالصه به این صورت بیان کرد.

کننده  اشرتاک  کشورهای  از  ما  برادران  »تعامل  گفت:  او 

قابل توجه بود، که نشان دهنده جدی بودن بحث و موفقیت 

و  مفکوره ها  با  همه  دارم  اطمینان  »من  است«.  کانفرانس 

خانه  به  احضارعمومی  و  تعلیم  بــرای  ــازه ای  ت تکتیک های 

برمی گردند.«   
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 علیه 
دهشت افگنی

 مبارزه
یمن

دولت در حال اجرای پروگرامهای افراط زدایی 
برای شکست دادن القاعده و داعش است

سفارت جمهوری یمن

در ایاالت متحده امریکا
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فگنی هیچ محدودیتی ندارد و به رسحدات احرتام منیگذارد. 

باید به آن  این پدیده جهان را به خود دچار کرده است و 

رسیدگی شود. دولتها برای موفقیت در مبارزه با دهشت افگنی 

و افراطگرایی خشن باید رویکردی جامع را بگیرد. با این حال، 

بدون حفظ ثبات، امنیت و حاکمیت قانون، این امر منیتواند 

با دهشت افگنی مواجه  یابد. کشورهایی بسیاری که  تحقق 

هستند، این سه مبنای بنیادی را در زمان دیزاین سرتاتیژیهای 

خود در نظر میگیرند.

جمهوری یمن، قبل از انقالب جوانان 2011، تا حدودی 

هر سه این مبانی را در اختیار داشت، اما به دلیل نبود اراده 

سیاسی شکست خورد. با این حال، بعد از سال 2012، یمن 

اراده سیاسی و تعهد نیرومندی برای مبارزه با دهشت افگنی 

قسم  هر  داشت.  خلیج  همکاری  شورای  ابتکار  با  همقدم 

و  دهشت افگنی  از  جلوگیری  و  مــبــارزه  ــرای  ب مساعی 

افراطگرایی خشن در یمن تنها میتواند با احیای دولت و لغو 

کودتای سپتمرب 2014 به نتیجه برسد.

یمن: قربانی دهشت افگنی
یمن در خط مقدم مقابله با دهشت افگنی قرار دارد و سالها 

به  گروپی  در دسمرب 1998،  است.  بوده  پدیده  این  قربانی 

رهربی ابوالحسن املهدار، رهرب آنچه که اردوی اسالمی عدن- 

را  اسرتالیایی  و  بریتانیایی  مسافر  چهار  میشد،  نامیده  ابین 

حامیت  املرصی  ابوحمزه  ذریعه  املهدار  کشت.  یمن  در 

مورد   11 به جرم  اینکه  از  بعد  در جنوری 2015  که  میشد 

در  منصفه  هیئت  ذریعه  یمن  در  جمله  از  دهشت افگنی، 

ایاالت متحده گناهکار شناخته شد به حبس ابد محکوم شد.

به  انتحاری  حمله  یک  القاعده   ،2000 سال  اکتوبر  در 

ناوشکن قوای دریایی ایاالت متحده یو اس اس کول در بندر 

عدن انجام داد که به مرگ 17 تن از ملوانان ایاالت متحده 

منجر شد. بعد از این حمله، ایاالت متحده و یمن همکاری 

امنیتی خود را رشوع کردند؛ با این حال، تنها بعد از 11 سپتمرب 

2001 بود که همکاری برای مبارزه با دهشت افگنی تقویت 

شد. متأسفانه، از آن زمان تاکنون دهشت افگنی در یمن رو 

دهشت افگنی
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تروریستان  را چشیده اند.  آن  تلخی  یمنیها  و  است  بوده  انکشاف  به 

القاعده در شبه جزیره عربستان )AQAP( در یکی از وحشیانه ترین 

حمالت دهشت افگنانه خود در یمن، در دسمرب 2013 به یک شفاخانه 

نظامی در صنعا حمله کردند و با استفاده از سالح ماشین دار و مبب 

دستی 56 نفر را کشتند و 215 نفر دیگر را زخمی کردند. در می 2012، 

یک مببگذار انتحاری AQAP، جان بیشرت از 100 دانشجوی جوان قوای 

را در زمان مترین قدم موزون روز ملی یمن در صنعا  امنیت مرکزی 

گرفت. در آگست 2016 یک فرد وابسته به داعش مسئولیت مببگذاری 

را  عدن  در  اردو  و جذب  مرکز جلب  یک  مقابل  در  انتحاری  موتری 

برعهده گرفت که باعث مرگ بیشرت از 70 تن و زخمی شدن 80 نفر 

دیگر شد. و در دسمرب 2016، داعش در جریان هشت روز دو حمله 

جداگانه در داخل و اطراف پایگاه نظامی عدن انجام داد که در جریان 

آن 88 نفر کشته و 79 نفر زخمی شدند.

تنها در جریان سال AQAP ،2016 و داعش 11 حمله  در عدن 

 AQAP ،دیگر نیز انجام دادند. در سال 2016، فقط در عدن و املکال

و داعش 337 تن از قوای نظامی، امنیتی و قوای تازه جلب و جذب 

شده را کشتند و 313 نفر دیگر را زخمی منودند. AQAP سالها است 

که نه تنها پرسونل نظامی و امنیتی بلکه همچنین افرسان استخباراتی 

مؤثر در ردیابی و افشای شبکه های خود را هدف قرار داده است. این 

حمالت نشان میدهد که AQAP و داعش به چی میزان بیرحامنه و با 

بیتفاوتی در حال هدف گرفنت یمنیها هستند.

مساعی ضد دهشت افگنانه دولت
از سال 2000، در دوره ریاست جمهوری علی عبدالله صالح، اقدامات 

دولت برای رسیدگی به این مسئله عمدتاً مربوط به امنیت بود و بیشرت 

با هدف دریافت کمکهای خارجی برای مبارزه با دهشت افگنی صورت 

اینکه یمن یکی از اولین پروگرامهای افراط زدایی را برای  با  میگرفت. 

که مورد  کرد  ابتدائیه خود رشوع  مراحل  در  با دهشت افگنی  مبارزه 

گرفت  قرار   - متحده  ایاالت  خصوص  به   - بین املللی  جامعه  حامیت 

رژیم صالح متایلی به پرداخنت به علل بنیادین دهشت افگنی نداشت.

عبدربه  جدید  دولت   ،2014 تا   2012 سالهای  بین  حال،  این  با 

رویکرد  یک  دیزاین  به  موفق  وجود همه مشکالت  با  هادی،  منصور 

جامع ضد دهشت افگنی جدید شد که میتواند طرز کامل در بخشهای 

بیشرتی از کشور به اجرا درآید چرا که قوای دولتی با کمک و حامیت 

از دست  ائتالف عرب و جامعه بین املللی در حال پس گرفنت مناطق 

ملیشیای حوثی- صالح هستند.

مساعی ابتدائیه برای افراط زدایی
در سال 2003، یمن یکی از اولین پروگرامهای افراط زدایی در منطقه را به 

ریاست روحانی برجسته، قاضی حمود الهتار، رئیس سرته محکمه یمن 

و وزیر سابق اوقاف اجرا کرد. قاضی الهتار همچنین رهربی کمیسیون 

گفتگو در پروگرام را به عهده داشت که مسئول اجرای پروگرامی برای 

جذب تروریستان بالقوه ای بود که گرفتار یا محبوس شده بودند. طبق 

گفته الهتار، مرحله اول پروگرام موفقیت آمیز بود و 364 اشرتاک کننده 

)از مجموع 420 نفر( بعد از اینکه آیدیالوجی افراطی را رد و ثابت 

این  حال،  این  با  شدند.  آزاد  ندارند،  جزایی  پیشینه  هیچ  که  کردند 

پروگرام که شعار آن »مقابله با آیدیالوجی تنها با آیدیالوجی امکانپذیر 

است« تنها سه سال یعنی تا اواخر سال 2005 دوام آورد.

این پروگرام دو مرحله داشت: مرحله اول شامل گفتگوی مستقیم 

و پروگرام فرعی توامنندسازی بود که موفقیت آمیز بود و نتایج مثبتی 

را نشان داد، چون بسیاری از اشرتاک کنندگان در آن تفسیرهای افراطی 

قبلی خود از اسالم را رها کردند. مرحله دوم یک پروگرام فرعی ادغام 

اینکه  یکی  بود.  دشوار  مختلف  دالیل  به  آن  تحقق  که  بود  مجدد 

در  که  شدند  افرادی  انحراف  باعث  عمداً  صالح  امنیتی  دستگاه های 

مرحله اول آزاد شده بودند. شاید مهمرتین دلیل، بی میلی دولت وقت 

برای حامیت از پروگرام بود که عدم پوشش رسانه های دولتی و بی میلی 

رژیم صالح در پذیرش سرتاتیژی و چشم اندازش این موضوع را نشان 

میداد. این وضعیت در نهایت منجر به خامته یافنت پروگرام در اواخر 

سال 2005 شد، هرچند رشوع آن موفقیت آمیز و امیدوارکننده بود.

جزوتام های امنیتی و ضد دهشت افگنی
و  حامیت  متام(  نگوییم  )اگر  عمده  بخش  صالح،  حکومت  زمان  در 

کمکهای ارائه شده ذریعه رشکای بین املللی - عمدتاً ایاالت متحده - به 

و جزوتام های ضد  امنیتی خاص  بعضی دستگاه های  تقویت  و  ایجاد 

مثل سازمان مولد آن، روایت AQAP بر این 
ادعای دروغین استوار است که دنباله  رو 

»راستین« اسالم است.
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یعنی  صالح  پرس  به  نزدیک  مقامات  کنرتول  تحت  دهشت افگنی 

جمهوریخواه  گارد  رییس  که  یافت  اختصاص  صالح  علی  احمد 

محمد  عامر  ــرادرزاده اش،  ب داشت.  نظارت  خاص  قوای  بر  و  بود 

آنجا  در  و  بود  تأسیس  تازه  ملی  امنیت  دفرت  معاون  اولین  صالح، 

برادرزاده هایش،  از  دیگر  یکی  میکرد.  نظارت  القاعده  دوسیه  بر 

یحیی محمد صالح، رئیس مرکز قوای امنیتی خاص بود )که قبالً با 

با  مبارزه  باالی جزوتام  و  میشد(  شناخته  مرکزی  امنیتی  قوای  نام 

دهشت افگنی نظارت میکرد.

نام  به  امنیتی و نظامی  ایجاد یک دستگاه  هدف رژیم صالح 

عملیات ضد دهشت افگنی بود، در حالی که همزمان پروگرامهای 

افراط زدایی دیگری را که برای حل مشکالت اصلی دیزاین شده بود، 

القاعده در  به محو  تنها متایلی  نه  قرار میداد. صالح  تحت الشعاع 

یمن نداشت بلکه به نظر میرسید از آن استفاده میکرد. "منبع آگاه 

الجزیره  شبکه خربی  ذریعه   2015 سال  در  که  تحقیقی  القاعده"، 

انجام شد "جزئیات معلومات جمع آوری شده از مصاحبه ها با یکی 

بین  مشکوک  تعامالت  که  منود  مطرح  را  القاعده"  سابق  قوای  از 

دستگاه امنیتی رژیم سابق و شبکه القاعده را افشا میکرد. این منبع 

در  به صالح  نزدیک  امنیتی  ارشد  مقام  که یک  اظهار داشت  آگاه 

تأمین مواد انفجاری برای القاعده، تنها سه ماه قبل از حمله سپتمرب 

2008 به سفارت ایاالت متحده در صنعا دخالت داشت. منابع دولتی 

دیگر اعالم کرده اند که حتی تا اوایل سال 2015، صالح همچنان با 

AQAP ارتباط برقرار میکرد. این منابع معتقدند که صالح در جریان 

اشغال املکال ذریعه AQAP به مدت یک سال، منحیث بخشی از 

مبارزاتش برای تضعیف دولت مرشوع با آن ارتباط برقرار کرده بود.

رویکرد جدید یمن
بعد از انتخاب رئیس جمهور هادی در فربوری 2012، دولت از مترکز 

یکجانبه بر گزینه های نظامی و امنیتی در مبارزه با دهشت افگنی 

دولت  داد.  مسیر  تغییر  دوگانه  رویکردی  به  خشن  افراطگرایی  و 

میدانست که احیای مساعی قبلی یمن در پروگرامهای افراط زدایی 

امنیتی  و  نظامی  گزینه های  از  بیشرت  نگوییم  اگر  مجدد  ادغام  و 

این  به  این  است.  مهم  ــدازه  ان هامن  به  دستکم  دارد،  اهمیت 

کنار  را   AQAP علیه نظامی خود  عملیات  دولت  که  نیست  معنا 

گذاشته یا کاهش داده است؛ بلکه برعکس، عملیات نظامی از سال 

2012 تشدید شده است.

رویکرد جدید دولت، انکشاف یک سرتاتیژی جامع با اقدامات 

از  باید هم متداوم بوده و  اقدامات  این  اجرایی همه جانبه است. 

همه مهمرت اینکه با منابع موجود تطابق داشته باشند. این سرتاتیژی 

امنیتی و  باالی دو جنبه اصلی متمرکز بود: جنبه نظامی و  جامع 

و  تشکیل  باعث  رویکرد  این  اجتامعی.  و  اقتصادی  سیاسی،  جنبه 

پذیرش سرتاتیژی جدید ضد دهشت افگنی یمن شد.

یک سرتاتیژی جامع
به  خواست  دولت  از  هادی  جمهور  رئیس   ،2012 آگست   28 در 

دهشت افگنی  ضد  ملی  جامع  سرتاتیژی  اتخاذ  و  نظر  تجدید 

)CNCS( بپردازد که مسوده آن ابتدا ذریعه کمیسیون امنیتی عالی 

معارف،  وزارت  جمله  از  وزارت،  متام  نظرات  گرفنت  نظر  در  با  و 

معلومات و عدلیه تهیه شده بود. در 18 سپتمرب 2012، دولت این 

سرتاتیژی جدید را اتخاذ کرد و کمیسیون وزارتی عالی را به ریاست 

رویرتزعبدربه منصور هادی، رئیس جمهور یمن، در هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتمبر 2016 سخنرانی میکند.



وزیر خارجه ایجاد منود تا بر بنیاد معیارهای اجرایی و رضوریات بودیجه 

آن  اجرای  به  نسبت  و  کرده  نظارت  آن  اجرای  بر  وزارت  به هر  مربوط 

انجام  تخنیکی  سطح  در   2014 آگست  تا  کار  این  کند.  حاصل  اطمینان 

منجر  سیاسی  رویدادهای  درگیر  دولت  زمان  آن  در  حال،  این  با  شد؛ 

وقت  هیچ  دیگر   CNCS آن  از  بعد  شد.   2014 سپتمرب   21 کودتای  به 

روشنایی روز را ندید.

توامنندسازی و ادغام مجدد
رئیس جمهور هادی در می 2014 یک فرمان ریاست جمهوری صادر کرد 

و کمیسیونی را جهت فعالسازی مجدد پروگرامهای توامنندسازی و ادغام 

مجدد یمن تشکیل داد. ریاست این کمیسیون را دفرت امنیت ملی به عهده 

داشت و اعضای آن شامل دیگر وزارتها و مقامات مربوطه از جمله امور 

خارجه، اوقاف، معارف، حقوق برش و امور حقوقی بود.

این کمیسیون باالی ایجاد یک مرکز توامنندسازی و ادغام مجدد برای 

جذب تروریستان بالقوه ای که گرفتار یا بازداشت شده بودند، مترکز داشت. 

ایجاد مرکزی  بلکه  نبود،  نظارت خانه  ایجاد یک مرکز  کار  این  از  هدف 

برای افراط زدایی و مقابله با پروگرامهای افراطگرایانه دهشت افکن بود. 

این کمیسیون با کمک و حامیت رشکای بین املللی از جمله ایاالت متحده، 

برای راه اندازی  عربستان سعودی و سازمان ملل متحد، در حال آمادگی 

یک پروژہ آزمایشی در صنعا بود. کمیسیون مذکور از مساعی قبلی یمن 

و دیگر مراکز مشابه )از جمله بازدید از مرکز مشاوره و مراقبت محمد 

فرعی  پروگرامهای  انکشاف  منظور  به  سعودی(،  عربستان  در  نایف  بن 

جامع مثل مشاوره آیدیالوجیک؛ ارزیابی صحت جسمی، روحی و معنوی؛ 

پروگرامهای  و  آزادی  از  بعد  مجدد،  ادغام  و  مسلکی؛  تعلیم  و  تحصیل 

رفاهی فامیل بهره گرفت. با این حال، وضعیت امنیتی و سیاسی در یمن 

بعد از کودتای 2014 باعث شد مساعی افراط زدایی دوباره متوقف شود.

AQAP عملیات نظامی علیه
 در می 2011، در دوران انقالب جوانان، AQAP توانست )با حدود 200 

این  ابین را ترصف کند.  شورشی( شهر زنجبار و دیگر مناطق در والیت 

حمله از نظر عامه منحیث سعی صالح رئیس جمهور وقت برای اثبات این 

بسیاری از هواداران افراطی القاعده به 
آیدیالوجی AQAP اعتقاد ندارند، بلکه مجذوب 
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مسئله به جهان که تنها او میتواند ثبات را در یمن ایجاد کند، تلقی شد.

در می 2012، رئیس جمهور هادی فقط سه ماه بعد از انتخابش 

»عملیات  عنوان  با   AQAP علیه  خود  عظیم  نظامی  عملیات  اولین 

شمشیر طالیی« را به رهربی دگرجرنال سامل علی قطن، قومندان منطقه 

نظامی جنوب و لوای زرهی 31 انجام داد. در جریان یک ماه، زنجبار، 

جار و مناطق دیگر در ابین آزاد شدند، اگرچه شورشیان AQAP به طور 

پراکنده در مناطق دیگر باقی ماندند. متأسفانه، در 18 جون 2012، یک 

مببگذار انتحاری AQAP دگرجرنال قطن را در عدن ترور کرد. موضوع 

ناراحت کننده این بود که دو قوای اصلی مبارزه با دهشت افگنی یمن 

این جنگ  ایاالت متحده دریافت میکردند، در  از  که حامیت فراوانی 

اشرتاک نداشتند و در صنعا باقی ماندند که علت آن عمدتاً عدم متایل 

رئیس  تاکنون،  زمان  آن  از  بود.  صالح  به  آنها  وفاداری  و  قومندانان 

جمهور هادی، منحیث بخشی از بازسازی قوای مسلح، این قومندانان را 

جایگزین کرده است تا نسبت به وفاداری قوای مبارزه با دهشت افگنی 

ماهر و تعلیم دیده به ملت و نه به افرادی خاص اطمینان حاصل شود.

 AQAP در آپریل 2014، دولت مبارزه نظامی عظیم دیگری را علیه

موفقیت آمیز  نیز  مساعی  این  کرد.  آغاز  ابین  و  شبوه  والیت های  در 

بودند؛ با این حال، تحت تأثیر و تحت الشعاع شورش حوثیها در والیت 

عمران قرار گرفتند که در سپتمرب 2014 به کودتا در صنعا منتهی شد.

آزادسازی املکال
در آپریل 2015، شورشیان AQAP املکال، کالنرتین شهر والیت حرضموت 

- کالنرتین والیت یمن - را ترصف کردند. AQAP در جریان یک سال در 

دوره بی ثباتی بعد از کودتای حوثیها، کنرتول شهر را در اختیار داشت. 

در جریان این مدت، AQAP توانست منابع مالی قابل توجهی را ذریعه 

غارت بانکها و جمع آوری مالیه و عوارض از بندر شهر کسب کند.

در آپریل 2016، دولت با حامیت قوای ائتالف عرب، املکال را آزاد 

دولت  بعد،  به  زمان  آن  از  کرد.  عقب نشینی  به  وادار  را   AQAP و 

بخشهای متباقی AQAP در بسیاری از والیات )از جمله عدن، شبوه 

را  یمن  در  دیگر  امن  پناهگاه  قسم  هر  و  کرده  پاکسازی  را  ابین(  و 

منهدم کرده است.



روایات AQAP، مثل سازمان مولد آن، بر این ادعای دروغین 

استوار است که پیرو "راستین" اسالم است. AQAP هم از روایت 

تکفیری )متهم کردن دیگران به ارتداد( و هم از نظریه های توطئه 

استفاده  غیرمسلامنان  و  مسلامنان  کشنت  توجیه  برای  غرب  علیه 

میکند. تا قبل از کودتای حوثیها، این آیدیالوجی افراطی ابزار مؤثری 

برای به کارگیری افراد محلی نبود؛ انگیزه های مالی جذابرت بودند.

آپریل  در  سخرنانی  یک  در  هادی  جمهور  رییس  گفته  به   

خارجی   AQAP رتبه های  در  افراد  از  بسیاری  گذشته  در   ،2014

 AQAP از هواداران بسیاری  بود.  فیصد  میزان 70  این  که  بودند 

به آیدیالوجی افراطی القاعده اعتقاد ندارند، بلکه مجذوب پول آن 

میشوند تا پندهایش.

کنرتول  برای  را  خود  نامرشوع  مساعی  حوثیها  اینکه  از  بعد 

یمن رشوع کردند، AQAP روایتی را معرفی کرد که کمی متفاوت 

بود. حوثیها وقتی به دیگر والیات حمله میکردند، بدون توجه به 

)اعضای  دواعش  برچسب  بودند  مخالف  آنها  با  که  کسانی  متام 

این  از   AQAP .تکفیری زدند یا رصفاً  القاعده  داعش(، وابستگان 

برای  خود  شده  تجدیدنظر  تبلیغات  از  بخشی  منحیث  کور  اتهام 

افراطی  آیدیالوجی  به  این صورت  غیر  در  که  جذب جوامع سنی 

القاعده عالقه مند نبوده یا تحت تأثیر آن قرار منیگرفتند، استفاده 

کرد. AQAP بجای مترکز رصف باالی برچسب زدن به مخالفانش 

منحیث مرتد، خود را مدافع اسالم سنی علیه شیعیان حوثی ترسیم 

میکند، اما همچنان دولت و قوای ائتالف عرب را منیحث اهداف 

اصلی خود تلقی مینامید.

آنها  برده اند.  بهره  یمن  در  فرقه گرایی  تحریک  از  نیز  حوثیها 

از حمالت تروریستی AQAP و داعش علیه مردم ملکی در صنعا 

منیحث تبلیغات استفاده کردند تا به جذب اعضا برای آنچه که آن 

را "جهاد به نام خدا" می نامند، بپردازند. توجیه آنها برای حمله به 

والیات جنوبی در سال 2015 همین بود. جالب اینجاست که آنها 

تروریستی  دیگر سازمانهای  و  القاعده  اسالمی  بیرق  از هامن  هم 

برای توجیه کشتار دیگران استفاده میکنند.

راه پیش رو
افراطگرایی  و  دهشت افگنی  دادن  شکست  برای  نظامی  گزینه 

نظامی  عملیات  باشد.  جامع  باید  حل  راه  منیکند.  کفایت  خشن 

سازمان های  دیگر  و   AQAP علیه مبارزه  از  جدایی ناپذیر  بخشی 

دهشت افگن در یمن است و در آینده نیز چنین خواهد بود. با این 

همه، بدون استفاده از پروگرام های افراط زدایی و دیگر پروگرامهای 

انکشاف، رویکرد نظامی تنها این وضع را تشدید میکند.

بنابراین دولت مصمم است CNCS خود را احیا و آن را اجرا 

ارائه  بیشرتی  عمومی  میدهد خدمات  امکان  آن  به  کار  این  کند. 

جدید  روابط  و  کند  معرفی  را  بیشرتی  انکشاف  پروژہ های  دهد، 

دولت  اکنون  مناید.  تقویت  را  شهروندانش  با  همکاری  و  اعتامد 

بیشرت از 80 فیصد یمن را کنرتول میکند و با وجود مواجهه با بحران 

برشی بیسابقه، همچنان به بازسازی مناطق آزادشده و ارائه خدمات 

عمومی بنیادی ادامه میدهد. عالوه بر این، یمن همچنان به انجام 

ادامه خواهد داد   AQAP امن پناهگاه های  عملیات نظامی علیه 

و در همه زمینه ها، از جمله عملیات ضد دهشت افگنی، همکاری 

نزدیکی با ایاالت متحده دارد.

خارجه  وزارت  دهشت افگنی«  مورد  در  کشوری  »راپورهای 

تحت  یمن  دولت  که  داشت  بیان   2012 سال  در  متحده  ایاالت 

در  متحده  ایاالت  نیرومند  رئیس جمهور هادی »رشیک  حاکمیت 

مبارزه با دهشت افگنی« بوده و یمن مجدداً باالی آمادگی و متایل 

خود برای ادامه این راه تأکید میکند. با این همه، رضور است بر 

رضورت تقویت جزوتام های ضد دهشت افگنی یمن و اجرای دیگر 

پروگرام های افراط زدایی و انکشاف با پشتیبانی و کمک کشورهای 

عضو ائتالف عرب، ایاالت متحده و جامعه بین املللی تأکید منود.  و 

از همه مهمرت، رضوری است که نهادهای دولتی را بازسازی کرد و 

ثبات، امنیت و توانایی حامیت از حاکمیت قانون را حفظ منود.  

1   محو دهشت افگنی و از بین بردن منابع و 

ریشه های افراطگرایی و متویل آن در متام والیات 

یمن.

2  فعالسازی نقش کمیسیونهای امنیتی در

    متام والیات و ایجاد جزوتام های عاجل.

3  کمک به کمیسیون نظامی که ذریعه ابتکار شورای 

همکاری خلیج ایجاد شده، برای اجرای وظایف آن، 

به خصوص حفظ ثبات و امنیت.

4  افزایش آگاهی نسبت به اثرات نامطلوب 

دهشت افگنی و افراطگرایی.

5  تشویق شهروندان به کمک و همکاری با دستگاه 

امنیتی و نظامی در مبارزه با دهشت افگنی و 

افراطگرایی.

6  حفاظت از جامعه در برابر گسرتش افراطگرایی.

7  از بین بردن سازمانهای دهشت افگن همراه با اعضا 

و رهربان آن.

اهداف سرتاتیژی ملی جامع 
مبارزه با دهشت افگنی

یمن

33
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قوای بحری شاهی اردن نقش مهمی در حفاظت از آبهای رسزمینی اردن دارد. این قوا، امنیت خلیج عقبه را به کمک قوای بحری 

شاهی سعودی و قوای بحری مرص تامین میکند. در ضمن، قوای بحری اردن برای مبارزه با دزدی بحری در امتداد ساحل دریای 

رسخ، با »کارگروپ مشرتک 152 قوای بحری مشرتک« همکاری میکند که این همکاری تاثیر بسیاری باالی امنیت دریایی جهانی 

منطقوی  بحری  »گردهامیی  در جریان  النعمت،  ابراهیم  ارکان  بریدجرنال  اردن،  بحری شاهی  قوای  قومندان  با  یونیپاث  دارد. 

است. کرده  قوا صحبت  این  دستاوردهای  و  نقش  درباره  وی  کرد.  مصاحبه  برگزار شد،  اردن  میزبانی  به  که   (RMS)  »2017

بریدجنرال ارکان ابراهیم النعمت نقش منطقوی 
قوای بحری شاهی اردن را توصیف میکند

اول از همه، به گروپ یونیپاث خوشامد  بریدجرنال ابراهیم النعمت:
جریان  در  اردن،  بحری  قوای  قرارگاه های  در  اینجا،  در  حضور  میگویم. 

RMS 17 فرصت مغتنمی است. این گردهامیی اولین بار به میزبانی عقبه 

برگزار شد که نشان دهنده وجود روابط سرتاتیژیک در سطح سیاسی و 

نظامی بین پادشاهی اردن هاشمی و ایاالت متحده است. تفسیر اهداف 

از وظایف  رهربان سیاسی و تحقق بخشیدن به آنها به نفع ملت هایامن 

با  رابطه  داشنت  به  همواره  اردن  در  ما  ماست.  کشورهای  مسلح  قوای 

دوستان آمریکایی خود افتخار میکنیم. این رابطه نشان دهنده هامهنگی 

سرتاتیژیک و همکاری بین قلمروهای سیاسی و امنیتی رشق میانه است. 

آشفتگی  دشــوار  سالهای  شاهد  منطقه  این 

بی ثباتی  جمله  از  مختلف،  سکتورهای  در 

این وضعیت  است.  بوده  و سیاسی  اقتصادی 

دچار  کشورها  بعضی  که  است  شده  باعث 

بعضی  و  شوند  داخلی  خشونت  و  درگیری 

دیگر زیر سلطه گروپ های دهشت افگنی قرار 

بگیرند. بناً، ما باید با حفظ روابط سرتاتیژیک 

پروگرامهای  اجرای  به  اقدام  خود،  رشکای  با 

تعلیمی در دوره صلح برای بهبود بخشیدن به 

کیفیت آمادگی مقابله با معضالت و محافظت 

فرصتهای  از  اردن  در  ما  کنیم.  وطنامن  از 

کشوری  اردن  چون  میکنیم  استقبال  منطقه  سطح  در  تعلیمی  مناسب 

کوچک با منابع محدود است. ولی اردن از قوای مسلح ماهر و مسلکی 

در متام بخش ها برخوردار است که کیفیت آن را میتوان با پیرشفته ترین 

زمینه  در  هنگفتی  ما رسمایه گذاری  مسئوالن  کرد.  مقایسه  دنیا  اردوهای 

تعلیم و آماده سازی اردو برای اجرای وظایف مختلف انجام داده اند.

ایاالت  بحری  قوای  با  تجهیز  و  تعلیم  زمینه  در  اردن  بحری  قوای 

متحده همکاری موفقی داشته است و در این زمینه از تخصص همکاران 

مسلکی مان در قوای بحری ایاالت متحده، گارد ساحلی و تفنگداران دریایی 

بهره گرفته است. ما از فرصت مناسبی که برای آماده سازی قوای بحری و 

تفنگداران اردن فراهم شده بود، استفاده کردیم.

یونیپاث: همکاری با اردوهای انکشاف یافته به چی میزان مهم است؟

قوای بحری اردن با همکاران مان در قوای بحری و  بریدجرنال النعمت:
ناوگان دریایی ایاالت متحده ارتباط نزدیکی دارند 

ما  راضی هستند.  این همکاری سرتاتیژیک  از  و 

گروپی از افرسان خود را برای پیوسنت به کارگروپ 

و  کرده ایم  ــزام  اع بحرین  در  دریایی  مشرتک 

برای  را  باالتر  یا  دگروال  رتبه  با  رابط  افرس  یک 

دفرتهای  در  معلومات  تبادل  و  کردن  هامهنگ 

مرکزی ناوگان 5 ایاالت متحده منصوب کرده ایم. 

کمبود  و  اردن  بحری  قوای  اندازه خرد  وجود  با 

دریاهای  در  حرکت  قابلیت  با  جنگی  کشتی 

آزاد، ما گروپی از افرسان اردنی را برای هدایت 

یک- ماموریتی  رهسپار   152 مشرتک  کارگروپ 

ساله کردیم. انتصاب منحیث معین قوای بحری کویت در جایگاه رهربی 

کارگروپ در سپتمرب 2016 باعث افتخار ما بود. در جریان فعالیت یک-

اداره  رئیس  عملیات،  رئیس  مرکز،  رئیس  کارگروپ،  رهرب  منحیث  ساله 

پالن گذاری، افرسان جانشین در اتاق عملیات و گروپی از صاحب منصبان 

همگی اهل اردن بودند.

کارمندان یونیپاث
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در اینجا مایلم از همکارامنان در قوای ائتالف بخاطر مساعی بسیار 

در منطقه در قالب همکاری، تبادل تجربیات و توزیع منابع تشکر و 

قدردانی کنم. ما در قالب یک گروپ برای اجرای ماموریت خود سعی 

از تجربه بحری و جنگجویان  کردیم؛ ما کشتی غول پیکر نداریم ولی 

ماهر برای ایفای وظایف ذریعه همکاری و کار گروپی برخورداریم.

ما همچنین در منطقه در زمینه مبارزه با دزدی بحری در خلیح، 

ما  مناطق  این  در  داریم.  مهمی  نقش  سومالی  ساحل  و  عدن  خلیج 

تشکیل  متحده  ایاالت  بحری  قوای  همکاری  با  تفتیش  گروپ  هفت 

که  کردیم  اعزام  گروپ  دو  ما  گذشته،  سال  چند  جریان  در  داده ایم. 

آمریکا در  ماندن و فعالیت 90 روزه در کشتیهای  با  آنها  از  هر یک 

کارگروپهای مشرتک 151 و 152 به وظایف مختلفی در بخش توقیف 

دزدان بحری میپردازند. این، تجربه ارزشمندی برای هر دو طرف بوده 

است چون ما از تبادل تجربه و تعلیم تکتیکها سود برده ایم. اینها فقط 

منونه هایی از مساعی پادشاهی اردن هاشمی برای ایجاد امنیت و ثبات 

در منطقه و محافظت از تجارت جهانی محسوب میشود.

یونیپاث: وظیفه عساکر اردنی در کشتیهای آمریکایی چیست؟ آیا 
آنها فقط به کسب تجربه نظامی میپردازند یا تعلیم لسان و فرهنگ 

به آنها نیز مهم است؟

عملیات  منطقه  سنتهای  و  لسان  با  آشنایی  النعمت:  بریدجرنال 
و  فکر  شیوه  شناخت  زمینه  در  ما  سرتاتیژی  باالی  چشمگیری  تاثیر 

نقشه های دشمن و مقابله با آنها دارد. تعدادی از دزدان دریایی گرفتار 

شده در نزدیکی ساحل سومالی مدعی شده بودند که ماهیگیر هستند 

و ارتباطی با دزدی بحری و دهشت افگنی ندارند. در عین حال، آنها 

با یکدیگر به لسان عربی صحبت میکردند. یکی از تفنگداران بحری 

شاهی با گوش دادن به صحبتهای آنها متوجه شده بود که سالحهای 

که  میکردند  فکر  آنها  و  است  پنهان شده  ماهیگیری  سامان  زیر  آنها 

مخفیگاه  اردنی،  افرسان  کمک  به  است.  غیرممکن  سالحها  آن  یافنت 

بحری  دزدان  و  بود  شده  پیدا  رسعت  به  ارتباطی  تجهیزات  و  سالح 

داستانهای  بودند.  کرده  حیرت  بود،  شده  افشا  آنها  نقشه  که  این  از 

بسیاری از این مورد وجود دارد که باالی امتیازات همکاری بین قوای 

خودی تاکید میکند.

یونیپاث: منحیث قومندان قوای بحری شاهی، با چی قسم 
معضالت مواجه هستید؟

و  معضالت  هامن  با  اردن  بحری  قــوای  النعمت:  بریدجرنال 
تهدیدات دیگر قوای بحری منطقه مواجه است ولی بعضی معضالت 

مخصوص کشور ماست. کالنرتین معضل این است که ما وارد مرحله 

در کشورهای  داعش  گروپ دهشت افگنی  آن  در  که  تازه ای شده ایم 

منطقه محارصه شده و شکست خورده است و جنگجویان آن در حال 

فرار هستند. ما باید با حفظ هوشیاری مانع دسرتسی آنها به مسیرهای 

انتقال غیرقانونی قوا و سالح شویم. ما از توانایی  تجاری بحری برای 

محافظت از راه های آبی خود برخورداریم. تاکنون هیچ موردی از نفوذ 

گروپهای  بعضی  ضمن،  در  است.  نشده  راپور  ما  رسزمینی  آبهای  به 

هستند.  شدید  نظامی  فشار  تحت  منطقه  در  فعال  دهشت افگنی 

این وضعیت ممکن است آنها را وادار به حمله به رسزمین ما ذریعه 

برای  را  دهشت افگنی  فعالیتهای  ما  حال،  عین  در  کند.  آبی  راه های 

جلوگیری از نفوذ تروریستان به آب و خاکامن به دقت نظارت میکنیم.

یونیپاث: اردن به مرص و عربستان سعودی نزدیک است. آیا این سه 
کشور برای محافظت از آبراه های خود قرارداد همکاری بحری دارند؟

عقبه همکاری  با کشورهای حوزه خلیج  ما  النعمت:  بریدجرنال 
منطقوی داریم و طرز روزانه برای تبادل معلومات با آنها در ارتباط 

هستیم. ما همچنین در صورت رضورت با ایجاد ارتباط مستقیم ذریعه 

افرسان رابط، کارها را آسان میکنیم و زمینه دستیابی به هدف مشرتک 

حفظ امنیت و ثبات خلیج عقبه و تبدیل کردن آن به منطقه بدون از 

جرم را فراهم میکنیم.

هیچ کشوری در دنیا نمیتواند 
به تنهایی از مسیرهای دریایی 

بین المللی محافظت کند، 
چون چنین رویکردی به بروز 
جنگ طوالنی، تلفات سنگین 

و استقرار قوا و سالح در 
همه نقاط دنیا منجر میشود. 

مفکوره منطقی تر، روی آوردن 
به کار گروپی است.
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یونیپاث: RMS 2017 موفقیت کالنی بود و کشورهای مختلف با 
اشرتاک در آن به بررسی موضوعات گوناگون پرداختند. اهمیت اشرتاک 

قوای مسلح اردن )JAF( در وقایعی مثل این چیست؟

کسب  و  قابلیت  انکشاف  به  نظامی  مترینهای  النعمت:  بریدجرنال 
تجربه کمک میکند. در این وقایع فرصت آشنا شدن با شیوه ها و تکنیکهای 

و  پروگرام  یک  از  بیش  در  ما  میشود.  فراهم   JAF مورد رضورت مختلف 

بیشرت از یک مانور مشرتک اشرتاک میکنیم.

بین  زمینه همکاری گسرتده  ما  پیش،  سال  نیم  و   2 در ضمن، حدود 

کندک 77 بحری شاهی و تفنگداران آمریکایی را فراهم کردیم. ما همچنین 

دوره های تعلیمی مشرتکی در زمینه مبارزه با دهشت افگنی و دزدان دریایی 

در بخش مسئولیت ناوگان 5 ایاالت متحده برگزار کرده ایم که کندک بحری 

شاهی نیز در آنها تعلیم میبیند. در اینجا باید به مانور »شیر در کمین« 2017 

نیز اشاره کنم. این رویداد باعث ایجاد پیوندی محکم بین کشورهای اشرتاک 

اصطالحات  از  کشورها  همه  شناخت  کردن  یکسان  بر  عالوه  شد.  کننده 

زمینه  در  مدیران  به  کردن  کمک  و  گروپی  کار  ترویج  نظامی،  مفاهیم  و 

پالن گذاری برای مانورها، اقدام به تدوین سناریوهای مانور برای شبیه سازی 

تهدیدات واقعی و شیوه های مقابله با آنها نیز کردیم. ما امیدواریم که این 

ما در صدد  تقویت شود.  مانور ذریعه شبیه سازی ها و سناریوهای جدید 

بهره گیری از همه قابلیت های اردن در مانور بعدی هستیم که در آن همه 

موسسات ملکی و قوای مسلح در قالب گروپی واحد به همکاری خواهند 

پرداخت. این نوع همکاری برای مقابله با بالیای طبیعی و بحران های برشی 

در منطقه بسیار برای ما مهم است. RMS، که افتخار میزبانی آن در عقبه 

نصیب ما شد، نتیجه همکاری مشتاقانه بین تفنگداران بحری ایاالت متحده 

از برادران و  و اردن است که موفقیت های کالنی در پی داشت. بسیاری 

و  تعلیمی  پروگرام  تدوین  و  پالن ها  و  مفکوره ها  انتقال  برای  ما  دوستان 

منطقه،  تهدیدات  با  مقابله  توان  از  برخوردار  مسلکی  بحری  قوای  ایجاد 

گرد هم آمدند. من از قومندانان تفنگداران دریایی ایاالت متحده بخاطر 

نقش چشمگیر آنها در این موفقیت و گسرتش این گردهامیی تشکر میکنم 

کنم.  تشکری  مشارکت  و  حضور  بخاطر  منطقه  در  برادرامنان  از  مایلم  و 

امیدوارم در سال 2018 شاهد حضور پربارتری باشیم.

یونیپاث: اردن در چی مانورهای دریایی مشرتک دیگری 
اشرتاک کرده است؟

بریدجرنال النعمت: ما عالوه بر »شیر در کمین«، در فعالیتهای 
بحری بسیاری اشرتاک میکنیم. در سطح منطقوی، مانور ساالنه اردن-

به   »15 »عقبه  نام  با   2015 سال  در  مانور  این  میشود.  برگزار  مرص 

اردن  در   »16 »عقبه  گرفت.  شکل  مرص  عربی  جمهوری  میزبانی 

برگزار شد. این رویداد نشان دهنده همکاری بین قوای بحری اردن و 

مرص در زمینه محافظت از تجارت چند-ملیتی در خلیج عقبه است. 

با  مقابله  راهکارهای  اجرای  و  کشف  به  اقدام  مانور  این  ذریعه  ما 

تهدیدات احتاملی پیش روی منطقه کردیم و هر سال سناریو جدیدی 

از  انکشاف می دهیم. منظور  رایج و غیرمعمول  تهدیدات  با  متناظر 

تهدیدات غیرمعمول، موارد مرتبط با دهشت افگنی است.

یونیپاث: در بخش اهمیت این مشارکت چی پیامی برای افرسان 
دریایی فعال در منطقه دارید؟

بریدجرنال النعمت: توصیه من -به قوای اردنی و قوای متحدان 
به  منیتوان  را  ما  روی  پیش  تهدیدات  است.  یکدیگر  با  ما- همکاری 

شیوه سنتی و ذریعه یک کشور واحد برطرف کرد. هیچ کشوری در 

دنیا منیتواند به تنهایی از مسیرهای دریایی بین املللی محافظت کند، 

چون چنین رویکردی به بروز جنگ طوالنی، تلفات سنگین و استقرار 

قوا و سالح در همه نقاط دنیا منجر میشود. مفکوره منطقی تر، روی 

امنیت  تقویت  برای  منابع رشکا  از  استفاده  با  گروپی  کار  به  آوردن 

تهدید  با  که  را  دنیا  نقاط  دیگر  و  منطقه  معضالت  باید  ما  است. 

خود  دوستان  و  متحدان  کمک  به  هستند،  مواجه  دهشت افگنی 

این  از  باشد.  اولویت  در  باید  رسحدات  از  محافظت  کنیم.  برطرف 

جهت ما باید برای اختصاص دادن امکانات و تکنیکها به کشورهایی 

که به آنها رضورت دارند، همکاری کنیم. هر کشور باید چیزی خاص 

یکپارچه و  ایجاد قوایی  تا زمینه  قرار دهد  اختیار دیگر کشورها  در 

برخوردار از توانایی مقابله با دشمن فراهم شود.   
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دفاع از
 شمال

پایگاه نظامی محمد نجیب کالنترین پایگاه در شرق میانه است

مصر
وزارت دفاع مرص  |   عکسها از رویرتز
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نظامی اردوی مرص بر مبانی که عمیقا در دکرتین نظامی 

این کشور ریشه دارند، استوار است و هر یک از اعضای 

قوای مسلح چی در پیروزی و چه در شهادت به آن اعتقاد دارند.

در مرحله دوم اردو دارای سیستم های تکنالوژیکی پیرشفته تسلیحاتی، تعلیم، 

و امنیت تخنیکی و مدیریتی برای حفظ باالترین سطوح آمادگی است. این امر به 

اردو اجازه می دهد مأموریت خود را برای محافظت از ستون های امنیت ملی مرص 

در متام ابعاد سرتاتيژیک انجام دهد.

و  صنعتی  یافته  انکشاف  بسیار  پایگاه  یک  داشنت  اختیار  در  با  مبانی  این 

تولیدی مرص همراه است که به قوای مسلح امکان می دهد از خودکفایی بهره مند 

باالی شهروندان  وارده  مالی  بار  و  کرده  را محقق  داخلی  بازار  شوند، رضوریات 

مرصی را کم کنند.

پایگاه نظامی محمد نجیب یکی از تازه ترین موفقیت هایی است که هم از 

نظر کیفیت و هم کمیت باید به این لست اضافه گردد. این پایگاه در چارچوکات 

سرتاتيژی انکشاف جامع و آپدیت شده قوای مسلح تأسیس گردید و جایگزین شهر 

نظامی تأسیس شده در سال 1993 در منطقه الحامم گردید.

آن  پشتیبانی  که  جدید  پایگاه  این 

تخنیکی  و  اداری  جزوتام های  ذریعه 

جزوتام های  و  می گیرد  صورت  جدید 

منطقه نظامی شامل مرص در آن مستقر 

هستند، توانایی کشور را برای حفاظت 

در  اسکندریه  غرب  حیاتی  مناطق  از 

ادامه ساحل شامل بحر مدیرتانه تقویت 

می کند. این منطقه شامل سب استیشن 

بندر  نفتی،  میادین  الدبعا،  هسته ای 

مرسی الحمرا و العاملین جدید است.

قومندانانی نظامی دستور دادند که 

شهر نظامی قدیمی تبدیل شده به یک 

پایگاه جامع به نام جرنال محمد نجیب، 

اولین رئیس جمهور مرص بعد از انحالل 

سلطنت در سال 1953 نامگذاری شود.

سال  دو  به  عظیم  بــازســازی  ایــن 

مرص  اردوی  انجیرنی  بخش  فعالیت 

1,155 انــجــیــرنان  داشـــت.  رضورت 

مستقر  جزوتام های  برای  را  ساختامن 

در پایگاه ساختند، 72 کیلومرت رسک در داخل و خارج از پایگاه انکشاف دادند و 

چهار دروازه اصلی و هشت دروازه داخلی ایجاد کردند. این پروژہ همچنین شامل 

تعمیرهای جدید برای انتقال یک کندک تانک سنگین با حدود 451 تانک مدرن از 

العامریه بود. جزوتام های منطقه کینگ ماریوت نیز برای تکمیل قوای موجود در 

پایگاه، جابجا شدند.

از  مجموعه ای  جمله  از  شد،  ایجاد  نظامی  تعلیم  برای  یکپارچه  محوطه   72

تکتیکی  پولیگون های  و  خرد  سالح های  پولیگون های  مسلکی،  تعلیم  مناطق 

الکرتونیکی که شامل جدیدترین سیستم های شبیه سازی فیر بودند.

برای  مسکونی  شهر  یک  احداث  شامل  نجیب  محمد  پایگاه  اداری  انکشاف 

برای  ساختامن   15 افرسان،  برای  مجهز  کامالً  تعمیر   14 شامل  مشرتک  مترینات 

صاحب منصبان )NCO( و دو ساختامن ارتقا یافته و انکشاف یافته بود که 1,000

عسکر را در خود جا می داد.

صالون  یک  شامل  چندمنظوره  صالون  یک  پایگاه  داخل  در  این،  بر  عالوه 

غذاخوری برای افرسان و صالونی دیگر برای رده های دیگر، و همچنین صالون های 

سخرنانی و تعلیم ایجاد شد. کلپ اصلی پایگاه با حوض آب بازی و کلپ مجهز 

به پیرشفته ترین تکنالوژی های ورزشی و تفریحی ارتقا یافت. شفاخانه نظامی به 

منظور جا دادن 50 بسرت و جدیدترین تجهیزات و وسایل طبی ارتقا پیدا کرد. یک 

کلینیک طب حیوانات و البراتوار نیز تأسیس شد. واحد تولید نان پایگاه با شش 

خط گاز آپدیت شد که جایگزین چهار خط قدیمی خورشیدی بود.

پایگاه شامل یک صالون کانفرانس چندمنظوره که  امکانات مدرن در داخل 

تکنالوژی  جدیدترین  به  مجهز  تئاتر  آمفی  صالون  یک  به  و  دارد  چوکی   1,600

مرتبط است، یک مرکز بازی های جنگی، البراتوارهای لسان و کمپیوتر و یک موزیم 

آنجا  در  است. همچنین مسجدی  نجیب  سابق  رئیس جمهور  به  یافته  اختصاص 

وجود دارد که بیشرت از 2,000 منازگزار را در خود جای می دهد.

املپیک،  ابعاد  با  قریه ورزش شامل صالون ورزشی رسپوشیده، میدان فوتبال 

بازی، شش  آب  به حوض  همچنین  است.  منصبان  کلپ صاحب  و  افرسان  کلپ 

میدان روباز و زمین بسکتبال، والیبال و هندبال مجهز است. 

از  رهربانی  حضور  با  مراسمی  در   2017 جوالی  در  رسامً  جدید  پایگاه  این 

بحرین، کویت، لیبی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی رشوع به کار منود. 

مرص این مجتمع را "کالنرتین پایگاه نظامی در رشق میانه" می داند. 

رهربان  حضور  که  کرد  اعــالم  مرص،  جمهور  رئیس  السیسی،  عبدالفتاح 

نشانه   - بود  بندبازی  و  آکروباتیک  منایش  شامل  که   - مراسم  در  عرب  پرشامر 

وحدت اعراب بود.  

توان

دانشجویان نظامی در مراسم افتتاحیه 
پایگاه نظامی محمد نجیب مصر در 

جوالی 2017 مصروف اجرا هستند.
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عراق قصد دارد رودها، هورها، 

بندها و تصفیه خانه های 

آسیب دیده از جنگ و 

بی توجهی را احیا کند

بین النهرین  ــراق،  ع تاریخی 

»رسزمین  معنی  به  که  بوده 

به  جهان  است.  رود«  دو  بین 

رودهای  سواحل  در  که  متدن  مهد  منحیث  رسزمین  این 

رود ها  این  است.  مدیون  شده  تأسیس  فرات  و  دجله 

منحیث جریان اقتصادی برای عراق امروزی اهمیت حیاتی 

به  بلکه  آبیاری،  برای  آب  تأمین  از جهت  تنها  نه  دارند، 

برای  ماهی  قطعه  میلیون ها  پرورش  محل  که  خاطر  این 

ویرانی های  و  جنگ ها  به  توجه  با  هستند.  مردم  تغذیه 

این  عراق  روی  پیش  معضالت  داعش،  اقدامات  از  ناشی 

یونیپاث احیا کند.  این منابع حیاتی را حفظ و  است که 

مصاحبه  عراق  آب  منابع  وزیر  جنابی،  حسن  داکرت  با 

برای  کوشش  در  را  خود  وزارت  دستاوردهای  او  و  کرد 

و  عراق  در  اقتصادی  امنیت  ستون های  این  از  محافظت 

رشق میانه رشح داد.

بسیاری  آب  بحران های  گذشته  در  عراقی ها  یونیپاث: 

رسانده  آسیب  اقتصاد  به  که  گذاشته اند  رس  پشت  را 

چنین  برابر  در  میزان  چی  تا  کشور  امـــروزه  ــت.  اس

بحران هایی آسیب پذیر است؟

بالیای  و  آب  کمبود  که  مدتهاست  عراق  جنابی:  وزیر 

در  سیالب  و  خشکسالی  است.  شده  متحمل  را  طبیعی 

داده  قرار  تأثیر  تحت  را  عراق  تاریخ  مختلف  دوره های 

است. آنچه که تغییر کرده این است که رود ها دیگر تنها 

جریان های   - منی شوند  تنظیم  طبیعی  تغییرات  بنیاد  بر 

ایران  و  سوریه  ترکیه،  همسایگانش  و  عراق  ذریعه  آنها 

ذریعه شبکه گسرتده ای از بندها کنرتول می شود. این امر 

نشان دهنده تغییر عظیمی در چرخه هایدرولیجیکی است 

و جریان آب را به اندازه زیادی تحت تأثیر قرار می دهد. ما 

نه تنها در اوج جریان های فصلی - زمانی که شاهد کمبود 

در  بلکه  می شویم  تغییر  متوجه   - هستیم  آب  کیفیت 

جریان دوره های گرمای شدید و در جریان بروز سیالب ها 

از مدتها قبل نقش مهمی در تجدید حیات و تغذیه  که 

برابر  در  مقاومت  و  زنده  موجودات  تنوع  حفظ  خاک، 

گسرتش بیابان داشته اند نیز شاهد این موضوع هستیم. ما 

امروزه حتی در زمانی که خروجی آب در باالترین میزان 

است، در برابر کمبود آب آسیب پذیر هستیم.

نام

یک ماهیگیر در هورهای جنوب 
عراق در الجبایش پارو می زند. این 

هورها کالنترین هورهای شرق میانه 
هستند و از تخریب محیط زیست به 
دست صدام حسین، دیکتاتور سابق 

عراق جان سالم به در برده اند.
آسوشیتد پرس



تأمين آب
کارمندان یونیپاث
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یک کارگر از صالونگ بند 
موصل که برای تزریق 

کانکریت برای تقویت تهکوی آن 
استفاده می شد، عبور می کند.

رویرتز
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و  بیابان  گسرتش  با  چگونه  آب  وزارت  یونیپاث: 

تغییرات اقلیمی مبارزه می کند؟

اقلیمی  با تغییرات  وزیر جنابی: بهرتین راه مبارزه 

این  است.  ملی  پالیسی  سطح  در  بیابان،  گسرتش  و 

تا  دارد،  رضورت  اقتصادی  و  سیاسی  ثبات  به  امر 

کرده  تأمین  را  پروگرام هایی  چنین  بودیجه  بتوانیم 

و سرتاتیژی های مؤثری برای مدیریت تقاضای رو به 

انکشاف آب و اجرای اهداف کشور ایجاد کنیم. 

برای  عراق عضو چارچوکات سازمان ملل متحد 

تغییرات اقلیمی و همچنین کنوانسیون سازمان ملل 

بیابان است. ما عمیقاً  با گسرتش  برای مبارزه  متحد 

به این مسائل متعهد هستیم و با وجود معضالت که 

در جنگ علیه دهشت افگنی و در اثر کاهش شدید 

معاهدات  این  هستیم،  مواجه  آنها  با  ملی  عواید 

را رعایت می کنیم.

ما منحیث یک وزارت، با توجه به تقاضای باالی 

آب و این واقعیت که زیربناهای آب و سیستم های 

آبیاری قدیمی است، با معضل بحرانی کمبود آب و 

دیزاین  هستیم.  مواجه  رود ها  در  آب  پایین  سطوح 

 1960 و   1950 دهه های  رشایط  بنیاد  بر  که  آنها 

شوند  بازسازی  باید  و  شود  آپدیت  باید  است  بوده 

به  باشند.  داشته  تطابق  امروز  واقعیت های  با  تا 

آب  منابع  برای  را  جدید  سرتاتیژی  یک  دلیل  همین 

و زمین های زراعی مشخص کردیم که تا سال 2035 

معترب است و با وجود مشکالت مالی، سخت کوشش 

می کنیم تا این سرتاتیژی را اجرا مناییم.

پروژہ های  بــاالی  مترکز  وزارتخانه  این  هدف 

خرد است که به زودترین وقت بعد از اکامل مورد 

با سرتاتیژی کلی ما و  این موارد  استفاده قرارگیرند. 

محاسبه منابع موجود آب هامهنگ هستند، اگرچه 

می کنند  تعیین  که  هستند  همسایه  کشورهای  این 

این دو رود عبور کند.  از  نهایت چی میزان آب  در 

در  مثبتی  نقش  سرتاتیژی  این  اجــرای  ما  نظر  به 

عالوه  کرد.  خواهد  ایفا  اقلیمی  تغییرات  پالیسی 

جهت  پروژہ هایی  از  حامیت  برای  وزارت  این،  بر 

برابر گسرتش  ایجاد کمربندهای سبز و مقاومت در 

بیابان کوشش می کند.

یونیپاث: نام شام با احیای هورها، خاصتا در جنوب 

عراق مساوی شده است. آیا می توانید در مورد این 

پالن توضیح بدهید؟

وزیر جنابی: مأموریت اصلی ما حفاظت از هورها 

است  کافی  آب  تخصیص  معنای  به  امر  این  است. 

تا به هورهای عراق امکان شکوفایی داده شود. این 

کار خدمات رضوری را برای جوامع وابسته به هورها 

فراهم می کند و تعادل محیطی، تنوع حیات وحش و 

چند پسر عراقی 
گاومیش های خود را 

در رود فرات در نجف 
نگهداری می کنند. 

حفاظت از این رود 
یکی از اولویت های 

وزارت منابع آب 
عراق است.

رویرتز

یک کارگر در عملیات 
اضطراری برای 

تقویت بند موصل 
به تهکوی، کانکریت 

پمپ می کند.
آسوشیتد پرس

»بهرتین راه مبارزه با تغییرات اقلیمی و گسرتش 
— وزیر جنابیبیابان، در سطح پالیسی ملی است.«  
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تأمین مواد غذایی را حفظ می کند. این کار بیشرت از همه جوابی به اعالمیه 

سازمان ملل متحد است که هورهای عراق را به لست میراث جهانی اضافه 

آب  بودیجه  محل  از  کافی  آب  که  می کنیم  تضمین  بنابراین،  است.  کرده 

ساالنه ما تأمین شود. ما هورها را منحیث مرصف کننده آب تلقی کرده و با 

آنها به هامن شیوه ای رفتار می کنیم که با بخش های زراعی و تولیدی مواجه 

می شویم. ما با وجود عدم تعهد و رقابت نقش آفرینان محلی و منطقوی، به 

تعهدات خود متعهد هستیم.

و  دارند  روانی  و  فرهنگی  اقتصادی،  ارزش  عراق  ما هورهای  نظر  به 

همه افراد مسئول حفاظت از آنها هستند. این امر به معنای محدود کردن 

هر قسم آلودگی و مبارزه با ماهیگیری و شکار غیرقانونی است که بعضی 

اوقات بشمول استفاده از سموم و شوک الکرتیکی برای صید ماهی می شود.  

چنین شیوه هایی عمالً در جهان رایج هستند و در معاهدات بین املللی مورد 

توجه قرار گرفته اند تا متام برشیت بتواند با آنها مبارزه کند.

یونیپاث: در چند سال گذشته، بخصوص در زمان اشغال داعش، جهان از 

خطراتی که بند موصل با آنها مواجه است چیزهایی شنیده است. وضعیت 

امروز این بند چطور است؟

وزیر جنابی: ما با مشکل شناخته شده ای در پایه های بند موصل مواجهیم 

است.  بند  زیر  مختلف  در عمق های  از ضعف جیولوجی خاک  ناشی  که 

این مسئله قبل از ساخت بند تشخیص داده شد. در واقع، دیزاین بند به 

گونه ای است که در زیر آن صالونگ هایی دیزاین و ساخته شده تا بتوان 

کانکریت را به پایه آن تزریق کرد. عملیات تزریق کانکریت از سال 1986

ادامه داشته است.

در حال حارض، ترمیم و نگهداری بند و عملیات تزریق با کمک کمپنی 

ادامه  متحده  ایاالت  اردوی  انجیرنان  فرقه  نظارت  تحت  و  تروی  ایتالیایی 

دارد. مایل هستم مراتب تشکری و قدردانی خود را از حامیت فرقه انجیرنان 

از وزارت ما برای تقویت تهکوی بند ابراز منایم.

یونیپاث: آیا برای کمک به باشندگان عراقی برصه که تحت تأثیر فاجعه های 

زیست محیطی مرتبط با رود ها قرار گرفته اند پروگرامی دارید؟

وزیر جنابی: برصه منطقه ای در عراق است که بیشرتین آسیب را، چی از 

نظر روانی و چی از لحاظ اقتصادی متحمل شده است. جنگ آن را نابود 

کرده و به منابع آلودگی، کشتی های غرق شده و کمبود آب رود های شط 

العرب، مثل کارون، کرخه، دجله و فرات گرفتار شده است. در نتیجه، آب 

شور خلیج به شط العرب نفوذ کرده است.

اعامر  به  رضورت  که  است  رشب  آب  کمبود  برصه  مشکالت  از  یکی 

کار ذریعه دیگر سازمان های دولتی  این  دارد.  بزرگی  تصفیه خانه های آب 

انجام می شود؛ تنها کاری که می توانیم در اینجا منحیث وزارت منابع آب 

انجام بدهیم این است که از این سازمان های دولتی حامیت کرده و آنها را 

تشویق کنیم تا اقدامات رضور را انجام دهند. مشکل دوم کاهش کیفیت 

آب شط العرب در اثر کاهش آب شیرین آن از رود های باالدست است.

ما حداکرث مساعی خود را برای تأمین آب برصه به میزان حدود 75 مرت 

این سهمیه را رعایت  ایرانی ها  امیدواریم  انجام می دهیم.  ثانیه  مکعب در 

کنند. اگر ایران به این میزان متعهد باشد، می توانیم شط العرب و ماحول 

آن را از فاجعه کامل نجات دهیم. وزارت ما تا زمانی که این اتفاق به وقوع 

بپیوندد، یک کانال آبیاری ایجاد کرده که موازی سواحل شط العرب قرار گرفته 

یک یک زن از نی های هورهای عراق
فرش می بافد. وزارت منابع آب عراق در 

تالش است تا ویرانی های زیست محیطی 
مربوط به دهه های گذشته را ترمیم کند.

رویرتز
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است. این پروژہ در حال مکمل شدن است و ما به این منظور آب 

اختصاص داده ایم.

یونیپاث: پروگرام های شام برای احیای مناطقی که اخیراً از دست 

داعش آزاد شده اند، چیست؟

وزیر جنابی: تصفیه خانه های آب شیرین، آزادسازی شده و امنیت 

این  در  تروریستان  خرابکاری  حال،  این  با  است،  شده  برقرار  آنها 

از میزان خساره  تصفیه خانه ها را کشف کردیم. پیش بینی اولیه ما 

نزدیک به 600 میلیون دالر است.

داعش از آب منحیث سالح جنگی استفاده می کرد و دست به 

ایجاد سیل در قریه جات، شهرها و زمین های زراعی و تخریب بند 

رمادی و فلوجه و تنها کانالی زد که آب زراعی کمربند بغداد را تأمین 

اشغال کردند و کوشش  را  بند موصل  تروریستان همچنین  می کرد. 

داشتند بند حدیثه را نیز کنرتول کنند، اما شهروندان حدیثه بر داعش 

غلبه منودند. داعش همچنین شاخه های فرات در سوریه و بند الطبقه 

را کنرتول می کند که عراقی ها را در برابر خطر بزرگی قرار می دهد. 

مایل هستم از قوای مسلح ما که به رسعت کنرتول بند موصل را قبل از 

اینکه تروریستان آن را نابود کنند به دست گرفتند و همچنین امنیت 

از  ما  تأمین کردند، تشکر کنم. معتقدم که  را  زیربناهای دیگر آب 

مرحله خطرناک عبور کرده ایم و در حال استفاده از منابع اندک خود 

بند  بازسازی  و  ترمیم  برای  بودیجه ای  به تازگی  بهبود هستیم.  برای 

به دریاچه  تنظیم کننده جریان آب رود ی که  موصل و سیستم های 

حبانیه می ریزد، تأمین شده است.

را  دشوار  دوران  این  می توانند  عراق  مردم  که  دارم  ایامن  من 

مردمی  عراقی ها  آیند.  بیرون  رسبلند  آن  از  و  بگذارند  رس  پشت 

قوی و صبور هستند. این مسئله بعد از آزادی شامل عراق از دست 

داعش روشن شد، زمانی که دهاقین رشوع به پاکسازی زمین های 

آماده  برای فصل کشت  را  آنها  تا  کردند  تسلیحات جنگی  از  خود 

کنند. زندگی آنها ظرف چند ماه به حالت عادی برگشت.  

یک ماهیگیر، جال 
خود را به داخل
شط العرب در 
نزدیکی بصره

می اندازد.
رویرتز

»من ایامن دارم که مردم عراق می توانند این دوران دشوار 
— وزیر جنابیرا پشت رس بگذارند و از آن رسبلند بیرون آیند.«
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کارکنان یونیپاث  |   آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

مقابله بافاجعهفاجعهفاجعهفاجعه

جزوتام عکس العمل به بحران 222 افغانستان در بخش آزادسازی 
گروگان ها و کشنت دهشت افگنان مسلکی است
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جزوتام عکس العمل به بحران 222، قوای ضد 
دهشت افگنی پولیس ملی افغانستان در سپتمبر 

2017 تمرین می کند.
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ظرف چند دقیقه، جزوتام عکس العمل به بحران 222 - قوای ضد 

دهشت افگنی مخصوص پولیس ملی افغانستان - با موترهای زرهی به 

شیوه های ماهرانه راه خود را از بین ترافیک سنگین باز کرد تا به نجات 

چندین گروگان در شفاخانه کمک کند.

این قوای نخبه که با عنوان CRU 222 شناخته می شود، یکی از 

افغانستان بر عهده دارد. مأموریت های آن  خطیرترین مشاغل را در 

شامل عکس العمل نشان دادن - ترجیحاً طی پنج دقیقه - به سناریوهای 

مانند  مناطقی  دهشت افگنان  که  است  مواردی  در  گروگان ها  نجات 

هوتل ها، میدان های هوایی و مکاتب را محارصه کرده باشند.

CRU 222 که در سال 2009 با چند صد نفر نیرو ذریعه وزارت 

داخله افغانستان تأسیس شد رشد کرده و دارای 7,000 نفر پرسونل در 

رسارس کشور است. کار آن در مناطق پرخطر به هامن اندازه پرخطر 

است: تقریباً 100 نفر از قوای آن در آتش باری های شدید کشته شده اند 

واسکت های  کار  این  انجام  عین  در  اوقات  بعضی  دهشت افگنان  و 

انفجاری خود را منفجر می کردند.

این جزوتام مهارت های خود را با تعلیم مسلکی قوای ناتو، مثل 

»تعلیم،  مأموریت  تحت  که  ناروی   Marinejegerkommandoen

می کند،  فعالیت  افغانستان  در  ثبات  ایجاد  برای  کمک«  و  مشاوره 

به خوبی پرورش داده است.

رضوریات جسمی و روانی در این جزوتام بسیار سختگیرانه است. 

باعث می شود  آن  ماه طول می کشد و شدت  تعلیم CRU 222 چند 

تقریباً یک هفتم داوطلبان قبل از خامته کورس آن را رها کنند.

در   CRU 222 قومندان جزوتام مبارز،  دوهم دگروال عبدالرقیب 

تعلیم  »ما  گفت:   2017 سال  در  مصاحبه ای 

با  اما  می کنیم،  دریافت  کوماندوها  از  بهرتی 

کشور  رسارس  از  »مــا  داریـــم«.  همکاری  هم 

استخدام می کنیم.«

که  زمانی  و  در جوالی 2014  این جزوتام 

شلیک و انفجار در نزدیکی میدان هوایی کابل 

به قوای امنیتی هشدار داد که حمله انتحاری 

در حال انجام است اهمیت ملی پیدا کرد. در 

پنج  متامی   CRU 222 چهارساعته،  جنگ  یک 

جان  که  کشت  دقتی  چنان  با  را  تروریست 

شهروندان ملکی را حفظ کرد.

صدها تن از مردم افغان به منظور قدردانی 

از شجاعت آنها در از بین بردن دهشت افگنان 

در میدان هوایی، از این عساکر با نشان دادن 

بیرق های ملی و گل استقبال کردند.

به مجله  باشنده کابل،  نوراالنوار روحانی، 

فوق العاده ای  »احساس  گفت:  زریــزه  افغان 

دارم که چنین قوای پولیس مسلکی و حرفوی 

در کشورمان داریم که قادر هستند حمالت عمده شورشیان را ناکام 

بگذارند«. »حاال ما آنقدرها به قوای خارجی وابسته نیستیم تا از ما در 

برابر شورشیان محافظت کنند.«

در حمله  دادن دهشت افگنان  به شکست  CRU 222 همچنین 

هوتل  کابل،  در  عراق  سفارت  افغانستان،  آمریکایی  دانشگاه  به 

اینرتکانتیننتال کابل و هوتل سیرینای کابل کمک کرده است. در مورد 

حادثه سفارت در جوالی 2017، این جزوتام کارمندان سفارت را نجات 

جزوتام عکس العمل به بحران 222 تمرین می کند. )عکس های سمت چپ و راست(

مارچ 2017 زمانی که دهشت افگنان با پوشیدن روپوش های سفید البراتوار، به شفاخانه نظامی رسدار محمد داود 
مارچ درمارچ درخان حمله کردند، با این هدف که صدها بیامر و کارمندان طبی را بکشند، کابل، افغانستان با فاجعه مواجه شد.
درخان حمله کردند، با این هدف که صدها بیامر و کارمندان طبی را بکشند، کابل، افغانستان با فاجعه مواجه شد.درخان حمله کردند، با این هدف که صدها بیامر و کارمندان طبی را بکشند، کابل، افغانستان با فاجعه مواجه شد.
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داد و در عین زمان دهشت افگنان را عقب زد.

خطرناک  مجرمان  گرفتاری   CRU 222 نقش های  از  دیگر  یکی 

بعضی  که  است  کابل  اطراف  و  داخل  در  دهشت افگنی  مظنونان  و 

تلیفون  باشندگان ذریعه خط  این دلیل گرفتار شده اند که  به  آنها  از 

عاجل »119« به پولیس ملی افغانستان اطالع داده اند. در میان توقیف 

شدگان، قاچاقچیان کالن مواد مخدر مشاهده می شوند.

با وجودی که اکرث پرسونل CRU نزدیک به پایگاه های منطقوی 

با  و  هلیکوپرت  از  استفاده  با  همچنین  قوا  این  می کنند،  عمل  خود 

کمک جناح مأموریت خاص افغانستان، به استقرار فرقه های تهاجمی، 

نظارتی و حامیوی در رسارس افغانستان می پردازد.

بدون حامیت رشکای نظامی بین املللی که معتقدند امنیت جهانی 

و منطقوی یک کوشش ائتالفی است حصول این نتایج ناممکن بوده 

است. ناروی ها، اسرتالیایی ها، بریتانیایی ها، آمریکایی ها و نیوزلندی ها 

همگی به تعلیم و تجهیز CRU 222 کمک کرده اند.

افغانستان در معرض دید، مناسب و  »جزوتام های خاص پولیس 

با  سوریده  اریکسن  اینه  ناروی  دفاع  وزیر  هستند.«  رضوری  بسیار 

بیان اینکه کشورش همچنان به تعلیم CRU 222 در سال 2017 ادامه 

می دهد گفت: »با توجه به رشایط و معضالت مصئونیتی و رضورت 

تکتیکی و  ناروی حامیت  به ظرفیت های ضد دهشن افگنی،  دوام دار 

سرتاتیژیکی خود را از پولیس خاص افغانستان ادامه خواهد داد.«

تعلیم مسلکی CRU 222 مکمل جزوتام های دیگر قوای امنیت 

ملی افغانستان است. طور مثال، زمانی که CRU 222 برای مقابله با 

دهشت افگنان به شفاخانه رسدار محمد داود خان داخل شد، قومندان 

تا  کرد  مشورت  افغانستان  ملی  اردوی  کوماندوهای  با   CRU 222

اطمینان حاصل شود که تفاوت های تکتیکی بین دو جزوتام عملیات 

پاکسازی در شفاخانه را به خطر نیندازد.

از نظر قومندانانی بلند رتبه مثل جرنال جان نیکلسون، قومندان 

قوای ایاالت متحده در افغانستان، CRU 222 موفقیتی قهرمانانه در 

این کشور بوده است که در جریان سالها مسئولیت نجات جان هزاران 

نفر را بر عهده داشته است.

پراهمیت  حمالت  متام  به   222 بحران  به  عکس العمل  »جزوتام 

کانگرس  به  بیانیه ای  در  نیکلسون  جرنال  می دهد.«  جواب  کابل  در 

ایاالت متحده در فربوری 2017 اشاره کرد: »این جزوتام توانست حمله 

با  تروریستی علیه دانشگاه آمریکایی در کابل در روز 24 آگست را 

موفقیت مهار کند و باعث نجات جان بیش از 60 گروگان و صدها نفر 

دیگر شد که در محوطه دانشگاه گرفتار شده بودند«. »این جزوتام 

همچنین به حمالت دوتایی 11 اکتوبر علیه مساجد شیعه عکس العمل 

F  ».نشان داده و جان 70 گروگان را نجات داد

منابع: نیویورک تایمز، recoilweb.com، افغان زریزه، صدای آمریکا، وزارت دفاع ناروی.
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بحرین برای ایجاد جوابی هامهنگ، حمله دهشت افگنان را شبیه سازی می کند
کارکنان یونیپاث

تعلیم
علیه تروریستان
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آمادگی  کسب  برای  بحرین  کشورشاهی  در  امنیتی 

مقابله با تهدیدات دهشت افگنان که اجتامعات مردم ملکی را هدف قرار 

می دهند، مترینی را برای در اختیار گرفنت کنرتول دوباره مرکز خرید سیف 

و آزادسازی گروگان ها با کمرتین تعداد تلفات برگزار کردند.

آزادســازی  امنیتی،  قوای  ورود  با  دقیق،  پروگرام  یک  جریان  در 

شد.  شبیه سازی  زمین  روی  بر  واقعیت  تروریستان،  توقیف  و  گروگان ها 

حدود 825 تن از پرسونل متعلق به همه قوای امنیتی بحرین، از جمله 

قوای دفاعی بحرین، وزارت داخله و گارد ملی، در این مترین شش ساعته 

که ناظرانی از امارات متحده عربی، ایاالت متحده، فرانسه و بریتانیا بر آن 

نظارت داشتند، اشرتاک کردند.

 350 از  بیش  با  محبوب  خرید  مرکز  یک   - مترین  سناریوی  انتخاب 

حمالت  که  هامنطور  دهشت افگنی،  گروپ های  بود.  تعمدی   - مارکیت 

مردم  جان  برای  است،  داده  نشان  جهان  نقاط  از  بسیاری  در  مشابه 

بیگناه ارزشی قائل نیستند. طور مثال، در سال 2010 تروریستان وابسته 

طرز  و  کردند  حمله  بغداد  مرکز  در  نجاه  سیده  کلیسای  به  داعش  به 

تصادفی عبادت کنندگان را کشتند. آنها همچنین یک کمپاین رسانه ای در 

انداختند  به راه  برای گسرتش ترس  ویب سایت های شبکه های اجتامعی 

از  را  اینکه کنرتول کشور  بر  مبنی  کنند  ارسال  امنیتی  قوای  به  پیامی  تا 

خونین  یک حمله  در  الشباب  در  سومالیایی  تروریستان  داده اند.  دست 

در نایروبی در سال 2013 به کالنرتین مرکز خرید کنیا حمله کردند، مردم 

بی گناه را به قتل رساندند و بعضی را به گروگان گرفتند.

مترین مرکز خرید سیف در ساعت 2:30 صبح روز 5 دسمرب 2017 

آغاز شد. ناظران، از جمله قومندانانی امنیتی ارشد و قومندانانی اردوی 

شاهی، در باالترین طبقه مرکز خرید برای متاشای اقدامات گردهم آمدند. 

جاللت مآب برید جرنال شیخ نارص بن حمد آل خلیفه، رئیس گارد شاهی 

بحرین، رسقومندان بود.

این مترین با سخنان جناب شیخ خالد بن حمد آل خلیفه، قومندان 

قوای خاص شاهی بحرین رشوع شد. او اهداف را ترشیح داد: گروگان هایی 

را  بحرین  امنیتی  قوای  رسعت  کنید،  آزاد  را  هستند  خرید  مرکز  در  که 

از  ارزیابی کنید،  را  امتحان کنید، همکاری پولیس و جزوتام های نظامی 

جان بی گناهان محافظت منایید و به حقوق برش احرتام بگذارید.

تبدیل شده  به دغدغه متام جهان  شیخ خالد گفت: »دهشت افگنی 

است و در کشور شاهی بحرین تشویش خاصی در مورد آن وجود دارد«. 

»این مسئله ما را مجبور کرده است در باالترین سطح آمادگی برای مبارزه 

با  بین املللی  همکاری های  ایجاد  به  و  باشیم  بین املللی  دهشت افگنی  با 

بهره مندی  به منظور  انگلیس و فرانسه  ایاالت متحده،  متحدان خود در 

جان  از  حفاظت  و  دهشت افگنی  با  مبارزه  زمینه  در  آنها  تجربیات  از 

مردم ملکی بپردازیم. همچنین باید مساعی تعلیمی مشرتک خود را برای 

حفاظت از جان و امنیت شهروندان خود تشدید کنیم.«

با  را ترشیح می دهد: یک دولت منطقوی  شیخ خالد سناریو مترین 

سوءاستفاده از جوانان کم سن و سال و استفاده از آنها برای قاچاق اسلحه 

دهشت افگنی  فعالیت های  و  خرابکاری  از  بحرین،  به  منفجره  مواد  و 

لوای  نام  به  تروریسی  تا یک گروپ  باعث شد  کار  این  حامیت می کند. 

االشرت از 200 نفر با بوتل مبب ساخت دست به قوای امنیتی حمله کنند. 

در  فیر  درباره  زمان جزوتام های ضد دهشت افگنی معلوماتی  در هامن 

مرکزخرید سیف دریافت کردند.

قوای

کشورشاهی حبرین
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تمرینشروعمیشود
مرکز خرید مثل همیشه شلوغ به نظر می رسید. مردم در دهلیزها قدم 

می زدند. زنان در داخل یک مارکیت جمع شده بودند. مردان جوان در 

نزدیکی یک کافی شاپ جمع شده بودند، بعضی از آنها با تلیفون های 

ناگهان  با یکدیگر گپ می زدند.  موبایل خود کار می کردند، بعضی ها 

مردی با نقاب سیاه، کوله پشتی خود را باز کرد، تفنگ اتومات را بیرون 

آورد و به طور تصادفی باالی خریداران فیر کرد. فریادهای زنان، صدای 

زخمی ها و صدای فیر از چندین جهت در درون ساختامن شنیده می شد.

را  زخمی ها  آنها  بود.  رشورانه  بی گناه  مردم  با  تروریستان  رفتار 

می زدند، زنان را آزار می دادند و همچنان به فیر کردن ادامه می دادند. 

بوی باروت هوا را پر کرده بود، مرمی ها کف زمین را پوشانده بود، و 

جسد افراد کشته شده و زخمی ها همه جا دیده می شد تا این مترین، 

ظاهری بی عیب و نقص از یک بحران واقعی را به خود بگیرد.

به مرکز خرید  از چندین جهت  پولیس  بعد، موترهای  دقیقه  پنج 

رسیدند. تروریستان، باالی کارمندان امنیتی که در نزدیکی دخولی های 

امنیتی  از قومندانی قوای  آنها  مجتمع موضع گرفته بودند فیر کردند. 

خاص وزارت داخله )SSFC( خواستار پشتیبانی شدند. در داخل مجتمع 

پنج دقیقه وحشتناک رسشار از گریه و فریاد گذشت.

ورود  با  و  شنیده شد،  فیر  1 صدای  از طرف دخولی منرب  ناگهان، 

به مرکز خرید  این قوای ضددهشت افگنی شبه نظامی  از  اولین گروپ 

با حفظ نظم دقیق ماحول اطراف  آنها  از تروریستان کشته شد.  یکی 

تهدید  تا  بود  آماده  سالح هایشان  و  کردند،  جستجو  مکمل  طرز  را 

دهشت افگنی را از بین بربند.

شد،  وارد  دیگری  طرف  از   SSFC دوم  دسته  زمــان،  همین  در 

تروریستان را از بخش های عمده طبقه همکف مرکز خرید پاکسازی منود 

و اعضای آن به هم قطاران خود در جزوتام اول ملحق شدند تا به طبقه 

باالتر مرکز خرید بروند. با این حال، در نهایت فیر شدید تروریستان، این 

جزوتام را مجبور کرد تا از گارد ملی بحرین درخواست پشتیبانی کنند.

قوای وزارت داخله در هامن زمان که منتظر بودند تا قوای کمکی 

بیشرتی از راه برسد - 15 دقیقه از زمان رشوع حمالت دهشت افگنی - 

بخشی از مرکز خرید را پاکسازی کردند، تروریستان باقی مانده را منزوی 

منودند، سالح ها را گرفتند و کشته ها و زخمی ها را بررسی کردند. این قوا 

بشمول افرسان زن بود که دستوراتی را برای قربانیان زن صادر می کردند.

درخواستپشتیبانیبیشتر
گارد ملی یک ساعت بعد از حمله به مرکز خرید سیف رسید. این قوا 

امنیت محل را برقرار کرده و قوای SSFC را آزاد کردند تا بقیه مجتمع را 

پاکسازی منایند. قوای شبه نظامی در مرکز خرید پیرشوی کردند تا اینکه 

موقعیتی وحشتناک آنها را در رس جای خود میخکوب کرد: تروریستان 

سالح هایشان را به سمت رس دو گروگان گرفته بودند و تهدید می کردند 

که اگر عساکر جلوتر بیایند، آنها را می کشند.

را رضوری  شاهی  گارد  قوای خاص  دعوت  بن بست،  این وضعیت 

کرد. نجات گروگان ها از جمله تخصص های این جزوتام است.

قوای بحرینی در دسمبر 2017 در یک تمرین ضددهشت افگنی، مرکز 
خرید سیف را پاکسازی می کنند.   کشورشاهی حبرین
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این جزوتام مأموریت خود را به شکلی اجرا کرد که ناظران را با تعجب 

مواجه کرد. عساکر به تکنالوژی پیرشفته عملیات خاص، مانند کمره دید در 

با کمره های  ایمنی سبک  و کاله  رمزگذاری شده  ارتباطات مخابراتی  شب، 

باکیفیت باال برای انتقال تصاویر زنده به مرکز قومندانی مجهز بودند.

که  کردند  حمله  موقعیت  به  رسیع  چنان  شاهی  گارد  خاص  قوای 

تروریستان زمان کمی برای عکس العمل نشان دادن در اختیار داشتند. آنها با 

یک حمله هامهنگ و با دقت باال، تروریستان را کشتند و گروگان ها را آزاد 

کردند. سگ های شناسایی کننده مواد منفجره مطمنئ شدند که تروریستان 

هیچ ماده انفجاری بجا نگذاشته باشند که عملیات نجات را تهدید کند.

فراوان  عملیات های  بود،  پاکسازی  حال  در  مجتمع  که  زمان  عین  در 

توقیف مظنونان،  پروسس جداسازی،  تکمیل  نیز صورت می گرفت:  دیگری 

یک  به  زخمی ها  انتقال  و  جرم  شواهد صحنه  تحقیقات، جمع آوری  انجام 

شفاخانه صحرایی که ذریعه قوای دفاعی بحرین- خدمات طبی شاهی در 

تداوی  را تحت  کارمندان شفاخانه صحرایی زخمی ها  بود.  برپا شده  محل 

انتقال موارد جدی به  اینکه موترهای آمبوالنس برای  از  قرار دادند و قبل 

شفاخانه های اطراف برسند، دواهای مورد رضورت را به آنها تزریق می کردند.

قوای امنیتی مظنونین و تروریستان را به یک نقطه تجمع در پارکینگ 

مرکز خرید منتقل کردند تا به دستگیری و توقیف آنها رسیدگی شود.

در ساعت 4 صبح، جرنال شیخ نارص بعد از بازدید از متام ساحات محل 

اشرتاک  قوای  از  و  کرد  سخرنانی  مجتمع  از  خارج  قوای  ساحات  و  مترین 

کننده تشکر منود.

او گفت: »از شام بابت ملحق شدن به ما تشکری می کنم. این مترین 

یک رویا بود و ما آن را کسب کردیم. شام موثریت باال و قابلیت های باالی 

قوای امنیتی ما در انجام ماموریت شان را دیدید. افتخار می کنیم که امشب 

در اینجا شاهد این مترین مهم بودیم. همه ما قابلیت های قومندانان میدان 

و قابلیت های عساکر و افرسان ما در انجام وظایف شان را مشاهده کردید. 

قوا  آمادگی  از  اطالع  کسب  برای  را  ارزشمندی  فرصت های  مترین ها  »این 

مشرتک  مأموریت های  اجرای  در  مدرن  های  تکتیک  از  استفاده  مترین  و 

پیام  »همچنین  افزود.  او  می کند«.  فراهم  دولتی  امنیتی  سازمان های  بین 

اطمینان بخشی را به باشندگان ما ارسال می کند و باعث می شود رهربان ما به 

عملکرد عساکرمان افتخار کنند. در واقع، جاللت ماب )که خداوند نگهدارش 

باشد( این مترینات نظامی را تشویق و پشتیبانی می کند«.   

عساکر زن قومندانی قوای امنیتی خاص بحرین به تأمین امنیت مرکز خرید سیف کمک می کنند.   کشورشاهی حبرین
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که  چرا  است  عمده ای  معضالت  شاهد  جهان  یونیپاث: 

گروپ های دهشت افگنی مردم ملکی را هدف قرار می دهند. 

لطفاً در مورد عملیات نجات مرکز خرید سیف صحبت کنید و 

بگویید به چی دلیل این سناریو را انتخاب کردید. 

جنگ های  ماهیت  دهشت افگنی  تهدیدات  خالد:  شیخ 

غیرکالسیک امروزی را نشان می دهد که به اتخاذ تکتیک های 

دارد. هامن طور  نظامیان رضورت  ذریعه  ضد دهشت افگنی 

که همه می دانیم، پالن گذاری و اجرای حمالت دهشت افگنی 

به اهداف ملکی آسان است، چون اینها مکان هایی عامه بوده 

و بدون خطوط دفاعی یا قوای مستقر هستند. همچنین به 

این دلیل که دشمن ما در این مورد، گروپ های شبه نظامی 

خرد و مجهز به سالح های سبک هستند که هدفشان کشنت 

بیشرتین تعداد افراد ملکی و ایجاد ترس در بین مردم بیگناه 

استفاده  آنها  از  که  منفجره ای  مواد  این،  بر  عالوه  است. 

رضورت  زیادی  بودیجه های  به  و  بوده  دست ساز  می کنند، 

ندارد، اما می تواند امنیت در هر کشور باثباتی را برهم بزنند. 

مسکونی،  مجتمع های  به  روزه  هر  دهشت افگنی  حمالت 

برج ها، مکاتب و مکان های عبادت اتفاق می افتد و در این 

ماحول ها قوای امنیتی به دلیل حضور مردم ملکی با مشکالت 

بی شامری مواجه هستند.

ما منحیث قوای خاص، برای مبارزه در مناطق مسکونی 

تعلیم می بینیم. ما دارای مراکز تعلیمی هستیم که خانه هایی 

حمله  یک  مــورد  در  وقتی  اما  ــد،  دارن اتــاق  دو  یا  یک  با 

دهشت افگنی به یک مجتمع مسکونی با بیش از 100 خانه 

صحبت می کنیم، این معضل بسیار کالنرت از چیزی است که 

سناریوی  یک  ایجاد  با  باید  بناً  دیده اند.  تعلیم  برایشان  قوا 

به قوای  بناً،  بیندیشیم.  انداز وسیع تری  با چشم  واقع بینانه، 

زیادی رضورت خواهیم داشت.

داخله  وزارت  العمل  عکس  نخستین  قوای  با  را  کار  ما 

رشوع می کنیم که وضعیت را بررسی می کند و تعیین می مناید 

که آیا رضورتی به متاس با قوای عکس العمل دوم یعنی گارد 

ملی وجود دارد یا نه و اگر قومندانانی امنیتی رضور بدانند، 

کمک نظامی دریافت می کنند. این به این معنی است که نه 

تنها مترین را از منظر تکتیکی، بلکه از منظر قانونی نیز انجام 

آن  سازمان های  و  داخله  وزارت  دیگر،  عبارت  به  می دهیم. 

مسئول امنیت کشور هستند و این وزارت است که باید برای 

درخواست مداخله قوای مسلح تصمیم گیری کند. هدف اصلی 

توانایی سازمان های  امتحان کردن  این مترین همچنین  از  ما 

بدون هامهنگی  بحران  جریان  در  برای همکاری  ما  امنیتی 

قبلی است. بناً، اگر بگوییم در بحرین پنج نیرو برای مبارزه 

با دهشت افگنی اختصاص یافته اند، این ها باید منحیث یک 

تیم با هم همکاری کنند، چی در زمان مترینات روزانه عادی 

به اشرتاک گذاری تجربیات و پالن گذاری، چی در زمان  برای 

مترین های کالن مثل مترین برای به دست گرفنت کنرتول مجدد 

مجتمع تجاری سیف، که به اقدام مشرتک ذریعه قوا و مرکز 

قومندانی رضورت دارد. بناً، هدف از این مترین آماده بودن 

برای بدترین حالت ممکن است.

یونیپاث: جهان شاهد چندین حمله دهشت افگنی است، اعم 

از کنرتول شهر موصل در عراق به دست تروریستان، حمالت 

پاریس یا حمالت انفرادی در ایاالت متحده و اروپا. آیا این 

بحرین  خاص  عملیات  قوای  تا  می کنید  دنبال  را  رویدادها 

بتوانند از آنها درس بگیرند؟

شیخ خالد: ما یک مرکز مبارزه با دهشت افگنی ایجاد کرده ایم 

بخش های  بین  هامهنگ سازی  برای  جزوتام  یک  شامل  که 

مختلف است. همچنین شامل یک جزوتام تحقیق و انکشاف 

می پردازد.  تسلیحات  و  تجهیزات  تکتیک ها،  به  که  است 

دهشت افگنی  حمالت  باالی  نظارت  سوم  جزوتام  تخصص 

میانه و چی  اروپا، رشق  در  است که در رسارس جهان، چی 

در ایاالت متحده، اتفاق می افتد. این جزوتام جزئیات حمله 

دنبال  به  همچنین  و  می کند  بررسی  را  آن  انجام  شیوه  و 

اشتباهات و چگونگی اجتناب از آنها و استفاده از پالن های 

این کشورها برای برگرداندن امنیت است. این جزوتام عملیات 

ضددهشت افگنی در عراق و پالن های قوای مسلح عراق برای 

آزادسازی شهرها را به دقت پیگیری می کند. من نیز حمالت 

دهشت افگنی در پاریس و کشورهای منطقه را پیگیری کرده ام 

و ارزیابی کامل آنها را در کنار هم قرار داده ام. ما همچنین 

مطالعه  را  نایروبی  در  خرید  مرکز  به  دهشت افگنی  حمله 

یونیپاث با جاللت مآب شیخ خالد بن حمد آل خلیفه، در جریان 

مترین و برای کسب معلومات بیشرت درباره آمادگی بحرین در 

برابر دهشت افگنی مالقات کرد.
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در  را  مترین  گرفتیم  تصمیم  که  است  دلیل  همین  به  کرده ایم. 

داخل مرکز خرید سیف انجام دهیم تا مطمنئ شویم از اشتباهاتی 

که در آن حمالت دهشت افگنی اتفاق افتاد دوری کنیم.

یونیپاث: قوای خاص برای چی کارهایی تعلیم می بینند؟

عرب  ائتالف  مساعی  به  توجهی  قابل  ما کمک های  خالد:  شیخ 

کشور  داخل  در  ــه  روزان همچنین  و  ــم  داده ای انجام  یمن  در 

فعالیت هایی را انجام می دهیم. اجازه بدهید در مورد قوای خاص 

گارد شاهی صحبت کنم. این قوا، در ابتدا یک غند عکس العمل 

رسیع برای حضور در هر جایی بود که جاللت مآب از آنجا بازدید 

می کرد. با این حال، قابلیت ها و تجهیزات این قوا را برای انجام 

نقش  بر  این موضوع عالوه  دادیم.  انکشاف  وظایفی گسرتده تر 

اصلی آن در محافظت از جاللت مآب و اموال دولتی است. ما 

وظایف خاصی را انجام داده و هر روز تعلیم را ادامه می دهیم. 

مأموریت ما با بقیه قوای مسلح متفاوت است. ما بر تکتیک هایی 

گروگان ها، همچنین  کردن  آزاد  و  با دهشت افگنی  مبارزه  برای 

باالی برچیدن سلول های دهشت افگنی، خشک کردن منابع مالی 

دهشت افگنان و جلوگیری از حمالت دهشت افگنی قبل از وقوع 

آنها مترکز می کنیم.

شاهی  گارد  خاص  قوای  فوق العاده  عملکرد  شاهد  یونیپاث: 

بودیم. تا چی اندازه از این عملکرد راضی هستید و پالن هایتان 

برای انکشاف بیشرت این قوا چیست؟

وقتی  حتی  متوقف منی شوم،  نقطه ای  هیچ  در  من  خالد:  شیخ 

می بینم که مردانم به باالترین سطوح رسیده اند. من چهار عسکر 

دارم که باالترین مدال در بحرین، یعنی مدال شجاعت را دریافت 

کرده اند که افتخاری برای پادشاهی است. این مدال به عسکری 

اعطا می شود که اقدام شایسته ای انجام داده یا جان خود را از 

دست می دهد تا از منافع و امنیت کشور شاهی محافظت کند. 

بحرین  و  داشتند  قهرمانانه  اعاملی  جنگ  دوران  در  مردان  این 

با  اما  ائتالف عرب رسبلند کردند.  را در مقابل برادران خود در 

وجود دستیابی به سطح باالی عملکرد و مسلکی بودن، همیشه 

سعی می کنیم بهرت باشیم. خاصتا در صفوف قوای خاص، زمانی 

که یک قومندان متوجه می شود به باالترین سطوح رسیده است 

و تصمیم می گیرد تعلیم را متوقف کند، قوایش سقوط می کنند. 

مهم ترین هدفم این است که به تعلیم ادامه دهیم و همچنان 

به انکشاف و همکاری با کشورهای انکشاف یافته متعهد باشیم. 

ما بازدیدهای اپراتیفی و مترینات مشرتکی داریم و از کارشناسان 

تجربیات  از  تا  منایند  بازدید  ما  مراکز  از  می خواهیم  بین املللی 

آنها در انکشاف و نوسازی تکتیک ها و تجهیزات مستفید شویم.

انجام  بین املللی  خاص  قوای  کدام  با  را  خود  تعالیم  یونیپاث: 

می دهید و اهمیت تعلیم همراه با متحدان چیست؟

شیخ خالد: ما منحیث قوای مسلح پادشاهی بحرین و به عنوان 

قوای شورای همکاری خلیج ، مترینات نظامی و پیامن های اتحاد 

زیادی چه با کشورهای خلیج و چه با کشورهای رشقی یا غربی 

داریم. بناً، با بسیاری از کشورها، نه تنها در زمینه عملیات خاص، 

بلکه با انواع قوای مسلح همکاری می کنیم. ما تجربیات خود را 

به اشرتاک می گذاریم و در دیگر کشورها افرسان رابط داریم. این 

کار به منظور افزایش تجربه نظامی پرسونل ما صورت می گیرد، 

اما در عین حال تجربه متحدان ما را از دیدگاه روابط بین املللی 

نیز تقویت می کند چرا که از سنت ها و ارزش های جامعه ما آگاه 

می شوند. بناً، منافع آن متقابل است.

مهم ترین  نظامی،  و  امنیتی  قومندان  یک  منحیث  یونیپاث: 

دست  آنها  به  مترین  ایــن  ذریعه  می خواهید  که  چیزهایی 

پیدا کنید، چیست؟

بین  هامهنگی  و  جوابدهی  زمان  می خواهیم  ما  خالد:  شیخ 

کنیم و مطمنئ شویم هیچ قسم  ارزیابی  را  امنیتی  سازمان های 

از  ما  نگیرد.  صورت  امنیتی  پرسونل  ذریعه  برش  حقوق  نقض 

نشنیده ایم، چون  از مترین چیزی  قبل  قوای مشرتک  آماده سازی 

هدف ما یک مارش نظامی نیست. ما امیدوار بودیم این مترین 

منحیث یک موقعیت عاجل واقعی برای ارزیابی عملکرد دستگاه 

بحرین-  دفاعی  قوای  در  ما  بــرادران  برسد.  نظر  به  ما  امنیتی 

خدمات طبی شاهی گفتند که می توانند در مدت 45 دقیقه یک 

شفاخانه صحرایی بسازند و قبل از مترین سعی خود را آغاز کنند، 

اما من این موضوع را نپذیرفتم و گفتم که می خواهیم عملکرد را 

ارزیابی کرده و از اشتباهات درس بگیریم. ما همچنین عالقمند 

بودیم با حارانوال های عمومی همکاری کنیم و از آنها خواستیم 

امنیتی و مشاوره جهت  قوای  ارزیابی عملکرد  برای  را  ناظرانی 

پیشگیری از نقض حقوق برش در اختیار قرار دهند. همچنین از 

همکارامنان در ایاالت متحده، بریتانیا و فرانسه خواسته ایم با در 

قوای  عملکرد  ارزیابی  برای  بین املللی  ناظران  دادن  قرار  اختیار 

آینده  اشتباهات  از  جلوگیری  زمینه  در  مشاوره  ارائه  و  امنیتی 

و  آنها  راپورهای  ما مشتاقانه منتظر دریافت  کنند.  ما کمک  به 

در  که  ما  بین املللی  رشکای  نقش  از  مایلم  هستیم.  آنها  اعامل 

ما همکاری  با  امنیتی مان  و  نظامی  قابلیت های  انکشاف  بخش 

می کنند تشکری کنم.
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شرح حال رهبری ارشد

همه  از  بحرین«  شاهی  محافظان  خــاص  ــوای  »ق

پایگاه  از  بازدیدکنندگان  برخوردارند.  جوامنرد  جنگجویان  ویژگی های 

خوش اندام  و  بلند-قد  قوای  دوستانه  تعارفات  و  گرم  لبخندهای  با  آنها 

از  را  آنها  ویژگی ها  این  می شوند.  مواجه  زیبا  یونیفورم های  به  ملبس 

خلیفه،  آل  حمد  بن  خالد  شیخ  جگرن  ماب  جاللت  جوان شان،  قومندان 

متامیز می کند می کند که که باالی ایجاد انسجام و مدارا میان افرسان و 

عساکر متمرکز است.

شیخ خالد در حال شکل دادن یک قوای برگزیده سطح تیپ است که 

برای تامین امنیت و ثبات بحرین در نظر گرفته شده است. الگوی او در این 

زمینه کسی جز پدرش، جاللت ماب شاه حمد بن عیسی آل خلیفه است.

»الگوی زندگی من شاه است. او من را از دوران طفولیت با عشق به 

وطن و تعهد به اصول عسکری تربیت کرد. شیخ اظهار کرد: »او عشق به 

اردو را در درون ما -من و برادرم، نارص- ایجاد کرد و به ما آموخت که یک 

عسکر محرتم خود را فدای وطن و بیرق می کند.

هر بار که جاللت ماب را در یونیفورم نظامی می بینم، احساس غرور 

می کنم. این یونیفورم میل به پیوسنت به اردو را در وجود من برانگیخت. 

ولی  پیلوت شوند  و  انجیرن  داکرت،  آینده  در  که  مایلند  اطفال  از  بسیاری 

از وطن و  از دوران طفولیت خود را عسکری می دیدم که شجاعانه  من 

مردم دفاع می کند.«

شیخ خالد بعد از طی کردن دوره لیسه برای تحقق بخشیدن به رویای 

دنیا  نظامی  موسسات  معتربترین  از  یکی  در  وی  کرد.  تالش  کودکی اش 

راجسرت کرد. او با وجود سن کم، در سال 2007 برای حضور در آکادمی 

نظامی شاهی بریتانیا در سندهرست )Sandhurst( عازم انگلیس شد.

ائتالف های  و  امنیتی  محکم  روابط  ایجاد  رضورت  بر  ماب  جاللت 

دولت  یک  توسط  که  تروریسم،  تهدید  برابر  در  موفقیت  برای  نظامی 

منطقوی حامیت می شود و هدف آن بی ثبات و آشفته کردن منطقه خلیج 

است، تاکید کرد. او با اشاره به میزبانی بحرین از ناوگان 5 ایاالت متحده که 

امنیت کل منطقه را تامین می کند، اظهار کرد که ایاالت متحده نقش مهمی 

در زمینه مبارزه با این تهدید داشته است. همچنین او از نقش پادشاهی 

عربستان سعودی و امارات متحده عربی منحیث یک تیم تقدیر کرد.

شیخ خلیفه اظهار کرد: »ما با هم پیامنان آمریکایی خود که به اصل 

سلحشوران عرب متعهد هستند، روابط بلند-مدت داریم. طبق این اصل، 

ما هیچ وقت دوستان خود و آنهایی را که در اوقات دشوار از ما حامیت 

می کنند، فراموش منی کنیم. ما دوستان خود را تا ختم عمر حفظ می کنیم. 

ما همچنین با برادران مان در شورای همکاری خلیج ارتباطی مانند روابط 

فامیلی برقرار کرده ایم. ما مذهب، تبار و اهداف مشرتکی داریم«.

مایل  ما  و  است  اسرتاتژی  متحده  ایاالت  »همکاری  کرد:  اضافه  او 

از 100 سال  بیش  واقعی  و  این همکاری مطمنئ  آن هستیم.  تقویت  به 

پابرجا مانده است.«

با  مدیرانی  به  پیرشفته  امکانات  از  برخوردار  پیرشفته  قوای  ایجاد 

رضورت  آن  اعضای  تک تک  قلبهای  در  واحد  اصول  کردن  حک  توانایی 

دارد. همچنین، شهروندان کشور باید به توانایی این واحد در دفاع از آنها 

اعتامد کنند. بنابراین، شیخ خالد بر القا کردن مسلکی گرایی، مهارت و کار 

گروپی تاکید دارد.

اعضای

کارکنان یونیپاث

جگرن شیخ خالد بن حمد آل خلیفه، قومندان 
قوای برگزیده خاص محافظان شاهی بحرین

دفاع شاهی
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الگوی زندگی من شاه است. او من 

را از دوران کودکی با عشق به وطن 

و متعهد به اصول عسکری تربیت 

کرد. او عشق به اردو را در درون 

ما ‐من و برادرم، نارص‐ ایجاد کرد و 

به ما آموخت که یک عسکر محرتم 

خود را فدای وطن و بیرق می کند.

وی اظهار کرد: »با وجود دستیابی به نقطه رضایت بخش در پروسه تعلیم، 

میزان  از  داشت  نظر  در  بدون  می گیرم.  نظر  در  را  باالتری  هدف  همیشه 

بهرتین  به  میل  پیرشفت، همواره  کارآیی  و  گرایی  در مسیر مسلکی  پیرشفت 

بودن در وجود ما دیده می شود.«

بردارد،  کوشش  از  دست  و  شود  مغرور  خود  پیروزی های  به  که  رهربی 

ممکن است دستاوردهای ارزشمند جزوتام خود را از بین بربد. هدف اصلی شیخ 

خالد استفاده از تکنالوژی و تجهیزات پیرشفته است.

او می گوید: »ما از کارشناسان رسارس دنیا دعوت می کنیم. ما برای یادگیری 

بیشرت در تعلیم های مشرتک اشرتاک می کنیم. همه افرسان و صاحب منصبان ما 

که به تیپ ما می پیوندند، باید در روز 48 ساعت، و نه 24 ساعت، کار کنند. 

منظور این است که ما باید در وقت مشخص شده کوشش اعظمی داشته باشیم.«

توجه  اردن  شاهی  و  بحرین  بین  بی نظیر  رابطه  موضوع  به  خالد  شیخ 

بسیاری  مزایای  کمین«  در  »شیر  مانور  در  بحرین  اشرتاک  مثالً،  دارد.  خاصی 

برای این کشور داشته است. ولی این رابطه عمیق تر از این مساله است. وقتی 

جاللت ماب حمد قصد تاسیس قوای دفاعی بحرین را داشت، از جاللت ماب 

حسین بن طالل، شاه اردن، خواست که افرسان او را تعلیم دهد.

»ما هیچ وقت موضع ارزشمند اردن و شاه حسین بن طالل فقید را فراموش 

منی کنیم. جاللت ماب شاه حمد از اردن برای ایجاد قوای دفاعی بحرین کمک 

خواست و این جمله معروف را بیان کرد: »ما می خواهیم به آنچه قبالً شام به 

آن رسیده اید، دست یابیم.« شاه حسین جواب داد: »با کامل میل!« او بهرتین 

ایجاد »قوای دفاعی بحرین« در آن زمان  برای  را  افرسان و صاحبت منصبان 

داریم.  اختیار  در  مسلکی  قوای  امروز  ما  می بینید،  که  کرد. هامن طور  اعزام 

اردن  در  برادران مان  با  دانش  و  تجربه  تبادل  به  »ما  کرد:  اظهار  خالد  شیخ 

ادامه خواهیم داد.

محافظان  خاص  قوای  می شود،  مطرح  بحرین  از  محافظت  مساله  وقتی 

امنیت  اخالل  قصد  که  متخاصم  گروه های  با  مقابله  آمادگی  روی  بر  شاهی 

دادن  نشان  برای  آماده  گروهان  یک  دارای  تیپ  این  می کند.  مترکز  دارند،  را 

واکنش رسیع است. 

بود.  یمن  در  ائتالف عرب  با  آن همکاری  اخیر  ماموریت های  از  یکی 

و  شورشیان  برابر  در  یمن  دولت  از  پشتیبانی  برای  را  گروپی  بحرین 

تروریست ها اعزام کرد.

برای  مان  جنگجویان  کردن  آماده  برای  »ما  کرد:  اظهار  خالد  شیخ 

اجرای ماموریت در محیط هایی غیر از محیط خودمان کوشش بسیاری 

مانند  باز  تروریستی در مناطق  با گروپ های  مبارزه  کردیم و وظیفه 

یمن را به آنها سپردیم. ما برای سازگار شدن با آن محیط و تعامل با آن 

جامعه برای نفوذ به قلب و ذهن مردم تعلیم دیده ایم. ما در ابتدا با 

چلنج های بسیاری مواجه بودیم ولی به تدریج بر آنها غلبه کردیم.«

برای این کشور داشته است. ولی این رابطه عمیق تر از این مساله است. وقتی 

جاللت ماب حمد قصد تاسیس قوای دفاعی بحرین را داشت، از جاللت ماب 

حسین بن طالل، شاه اردن، خواست که افرسان او را تعلیم دهد.

»ما هیچ وقت موضع ارزشمند اردن و شاه حسین بن طالل فقید را فراموش 

منی کنیم. جاللت ماب شاه حمد از اردن برای ایجاد قوای دفاعی بحرین کمک 

خواست و این جمله معروف را بیان کرد: »ما می خواهیم به آنچه قبالً شام به 

آن رسیده اید، دست یابیم.« شاه حسین جواب داد: »با کامل میل!« او بهرتین 

ایجاد »قوای دفاعی بحرین« در آن زمان  برای  را  افرسان و صاحبت منصبان 

داریم.  اختیار  در  مسلکی  قوای  امروز  ما  می بینید،  که  کرد. هامن طور  اعزام 

اردن  در  برادران مان  با  دانش  و  تجربه  تبادل  به  »ما  کرد:  اظهار  خالد  شیخ 

ادامه خواهیم داد.

محافظان  خاص  قوای  می شود،  مطرح  بحرین  از  محافظت  مساله  وقتی 

امنیت  اخالل  قصد  که  متخاصم  گروه های  با  مقابله  آمادگی  روی  بر  شاهی 

دادن  نشان  برای  آماده  گروهان  یک  دارای  تیپ  این  می کند.  مترکز  دارند،  را 

واکنش رسیع است. 

بود.  یمن  در  ائتالف عرب  با  آن همکاری  اخیر  ماموریت های  از  یکی 

و  شورشیان  برابر  در  یمن  دولت  از  پشتیبانی  برای  را  گروپی  بحرین 

تروریست ها اعزام کرد.

برای  مان  جنگجویان  کردن  آماده  برای  »ما  کرد:  اظهار  خالد  شیخ 

اجرای ماموریت در محیط هایی غیر از محیط خودمان کوشش بسیاری 

مانند  باز  تروریستی در مناطق  با گروپ های  مبارزه  کردیم و وظیفه 

یمن را به آنها سپردیم. ما برای سازگار شدن با آن محیط و تعامل با آن 

جامعه برای نفوذ به قلب و ذهن مردم تعلیم دیده ایم. ما در ابتدا با 

چلنج های بسیاری مواجه بودیم ولی به تدریج بر آنها غلبه کردیم.«

— جگرن شیخ خالد بن حمد آل خلیفه
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ماورای منطقه

افراط گرایی  برگشت  از  ثبات و جلوگیری  برای حفظ 

قوای  ــراق،  ع در  داعــش  نظامی  شکست  از  بعد 

موقت  امنیتی  پوسته های  ایجاد  به  اقــدام  ائتالف 

آزاد شده  پنج والیت  و  محلی و رسحدی در موصل 

این پروگرام 50 میلیون دالری »غرفه  عراق کرده اند. 

پولیس« نام دارد.

»پولیس باالترین معیار رفتار بهنجار است.« این 

گفته برید جرنال د. ج. اندرسون کانادایی است. وی 

پوسته های  راه اندازی  برای  پروگرام  »این  کرد:  اضافه 

فعالیت  برای  رضور  امکانات  کردن  فراهم  و  موقت 

قوای پولیس محلی در مناطقی که زیربناها ]توسط 

داعش[ تخریب شده است، اجرا شد.«

نام »غرفه« در واقع کانتیرنهای  با  این پوسته ها 

کالن مجهز به فرنیچر، روشنایی، مخزن آب، لپ تاپ، 

امکاناتی که  تلیفون، گدام سالح و دو موتر هستند؛ 

افرسان پولیس برای »حضور محسوس و خدمت رسانی 

این  دارنــد.  رضورت  آنها  به  شهروندان«  به  عاجل 

تعلیم  خاص  ائتالف  گروپ  قومندان  اندرسون،  گفته 

قوای عراقی، است.

پوسته ها  این  »محتویات  کرد:  اظهار  اندرسون 

پولیس  تا  کرد  راه اندازی  و  باز  به رسعت  را می توان 

بتواند طرز عاجل به شهروندان خدمت رسانی کند.« 

اندرسون همچنین افزود که حضور پولیس محلی به 

سالها تحت سلطه  که  مناطقی  عادی شدن وضعیت 

داعش بوده اند، کمک می کند.

100 غرفه نخست 50- غرفه برای پولیس محلی 

و 50 غرفه برای قوای رسحدی- در ماه جوالی 2017 

در اختیار مراکز تعلیم پولیس عراق قرار گرفت. بنا به 

راپور Washington Examiner، این پروگرام به 100 

غرفه برای قوای پولیس محلی و 100 غرفه برای قوای 

مستقر در رسحد سوریه رضورت خواهد داشت.

رسحدی  پوسته های  رضورت  مــورد  تجهیزات 

کوچکی  برج  مثالً  و  بود  خواهد  متفاوت  اندکی 

دفاعی  تجهیزات  اندرسون،  گفته  به  داشت.  خواهد 

پوسته های  با  مقایسه  در  باید  رسحدی  پوسته های 

پولیس بیشرت باشد.

قوای   6,000 و  پولیس  نیروی   15,000 کنون،  تا 

با  مبارزه  بخش  عــراق،  اردوی  همراه  -به  رسحدی 

کرد-  پیش مرگه  و  قبایل  بسیج  قوای  دهشت افگنی، 

اندرسون اظهار  ائتالف مستفید شده اند.  از تعلیامت 

کرد که هدف این پروگرام های تعلیمی، ایجاد نیروی 

پولیس استخبارات محور و اجتامعی است.

اندرسون گفت که »وجود پولیس کارآمد و معترب 

و ساختار دفاع مدنی« برای حفظ ثبات و جلب اعتامد 

مردم عراق به دولت آنها رضوری است. او اظهار کرد 

که »برای انجام گرفنت درست وظایف« فقط در والیت 

نینوا حضور 25,000 قوای پولیس رضوری است.

کارکنان یونیپاث

«غرفه پولیس» برای تقویت امنیت عراق

خوشحالی افسر پولیس عراق از پیروزی های 
به دست آمده در برابر داعش در غرب موصل، 

جوالی 2017.   رویرتز
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این کشور  از World Expo 2017 تکنالوژی سبز را که  با میزبانی  قزاقستان 
برای امنیت انرژی خود رضوری می داند، به منایش گذاشت. »انرژی آینده« موضوع 

این منایشگاه بود که 115 کشور، 22 سازمان بین املللی و کمپنی های خصوصی را از 

جون تا سپتامرب 2017 دور هم آورد.

با حدود 100 صالون و غرفه فرهنگی، زمینه سازی برای بحث و گفتگوی جهانی  این منایشگاه  هدف 

درباره تکنالوژی سبز بود. غیرت عبدالرحامنوف، وزیر خارجه قزاقستان، در مجله آنالین »دیپلامت« نوشته 

به  وابستگی  کاهش  به  متعهد  را  خود  هنگفت،  نفتی  ثروت  از  بهره مندی  وجود  با  قزاقستان  که  است 

سوخت های فسیلی کرده است.

عبدالرحامنوف نوشته است: »انرژی تجدیدپذیر هسته راهکار معضل تقویت انکشاف اقتصادی، ایجاد 

وظیفه و افزایش استندردهای زندگی و نیز محافظت از زمین برای نسلهای آینده است. این معضلی است که 

ما در قزاقستان قصد داریم مستقیامً به آن ورود کنیم.«

عبدالرحامنوف اظهار کرده است که نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان، در نظر دارد تا سال 

2050 نیمی از نیاز انرژی داخلی این کشور را با منابع تجدیدپذیر تامین کند. عبدالرحامنوف نوشته است: 

»این هدف بلندپروازانه است ولی بر عزم ما برای ایجاد اقتصاد صنف جهانی تاکید دارد. این عزم پتانسیل 

فوق العاده کشور ما برای مهار کردن منابع تجدیدناپذیر را نشان می دهد.«

ذریعه مقابله با تغییرات جوی به کمک تکنالوژی پیرشفته می توان دمای رو به افزایش و تابستان های 

را  این  مهار کرد.  تهدید می کند،  را  انسان ها  زیستگاه  را که  گرم، دوران طوالنی خشکسالی و سیل شدید 

ژورنالیستی به نام »رنه زو« در Geopolitical Monitor نوشته است.

زو نوشته است: »تغییرات اقلیمی معضل امنیتی غیرسنتی و فراتر از قلمرو قدرت نظامی و اقتصادی 

است. مترکز سنتی باالی عقیده امنیت سخت روز به روز نامرتبط تر می شود چون امنیت انسان، محافظت از 

معیشت و انکشاف پایدار نقش اساسی یافته اند.«

محل منایشگاه در آستانه -ساختامن منادین و کروی شکل نور عامل- منحیث مرکز تحقیق و نوآوری مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.

World Expo پیشین در سال 2015 به میزبانی میالن، ایتالیا، برگزار شد. منایشگاه سال 2020 در دوبی، 

امارات متحده عربی، برگزار خواهد شد.

اردوی مرص با مترکز باالی ساحه ناآرام نزدیک 

نام  به  زنــده ای  فیر  مانور  آن،  غربی  رسحد 

»رعد 28« را تحت نظارت تورن جرنال صدقی 

صبحی، رسقومندان قوای مسلح و وزیر دفاع 

و تولیدات نظامی مرص، اجرا کرد.

»ستاره  از  بعد  هفته  چند   »28 »رعــد 

میزبان  مــرص  آن  در  کــه   »17 درخــشــان 

شد.  بــرگــزار  ــود،  ب متحده  ایـــاالت  اردوی 

برابر  در  هوشیاری  رضورت  بر   »28 »رعد 

نظیر  مکان هایی  در  دهشت افگنی  تهدید 

لیبی تاکید کرد.

تورن جرنال صبحی به قومندانان، افرسان 

و عساکر وظیفه »منطقه نظامی غرب« بخاطر 

عملکرد چشمگیر و آمادگی باالی محاربه آنها 

در مانورها و بهره گیری از تانک، توپچی، جت 

جنگنده و هلیکوپرت تربیک گفت.

مطروح  منطقه  قبایل  از  همچنین  وی 

بخاطر حامیت آنها از قوای مسلح در پروسس 

محافظت از رسحد لیبی تشکر کرد. 

گسرتش  رضورت  بر  صبحی  جرنال  تورن 

داشنت  و  اردو  سطوح  متــام  در  تجربیات 

و  تسیحات  آخرین  درباره  آپدیت  معلومات 

تکنالوژی های دنیا تاکید کرد.

 »28 ــد  »رع اشرتاک کنندگان  دیگر  از 

رییس  حجازی،  محمود  جرنال  به  می توان 

ارکان سابق قوای مسلح، مسئوالن شاخه های 

محلی؛  بزرگان  مطروح؛  والی  اردو؛  مختلف 

و  نظامی  کالج های  دانشجویان  از  گروپی  و 

Egypt Today :ملکی اشاره کرد.   منبع

قزاقستان و تقویت 
امنیت انرژی

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

مراسم افتتاحیه 
 Expo 2017

آستانه، قزاقستان.   
رویرتز

مرص، 
میزبان مانور 

»رعد 28«
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حکم شیخ متیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در 

دهشت افگنی  ضد  قانون  اصول   2017 جوالی 

این کشور را اصالح کرد. این سند پروسس ایجاد 

مرتبط  گروپ های  و  اشخاص  از  ملی  لست  دو 

با فعالیت های دهشت افگنی، بر بنیاد معلومات 

خربگزاری دولتی قطر، را مشخص می کند.

که  اصالحیه  این  الجزیره،  راپور  بنیاد  بر 

بعد از انتشار در روزنامه دولتی اعتبار می یابد، 

از عبارات »تروریست«،  تعاریف دقیقی  حاوی 

»سازمانهای  دهشت افگنی«،  »اقــدام  »جــرم«، 

»متویل  و  پول«  کردن  »مسدود  دهشت افگن«، 

دهشت افگنی« است.

فعالیت های  در  اشرتاک  به  مظنون  افراد 

در  که  ــت  داش خواهند  حق  دهشت افگنی 

محکمه در برابر این اتهامات دفاع کنند.

قانون ضد  که جایگزین  را،  این حکم  قطر 

دهشت افگنی 2004 شد، دو هفته بعد از انعقاد 

از  جلوگیری  زمینه  در  متحده  ایاالت  با  قرارداد 

کرد.  منترش  دهشت افگنی  سازمان های  متویل 

تیلرسون،  رکس  االوسط،  الرشق  راپور  بنیاد  بر 

وزیر خارجه سابق ایاالت متحده، قطر را بخاطر 

کردن  خنثی  و  »رهگیری  زمینه  در  آن  مساعی 

متویل دهشت افگنی« تحسین کرده است.

دالـــری   700,000 کــمــک  ــا  ب

سوری  دانشجوی   147 کویت، 

ملکه  مرکز  از   2017 جوالی  در 

اردن  یرموک  دانشگاه  در  رانیا 

گفته  به  شدند.  فارغ التحصیل 

این  رئیس  فــوری،  رفعت  دکرت 

دانشجویان  ــن  ای دانــشــگــاه، 

اشرتاک  رشایط  دارای  هم اکنون 

مسلکی  تخنیکی  کورس های  در 

آمــاده ســازی  رضوریــات  از  که 

بازار  به  برای ورود  اتباع سوری 

کار است، شده اند.

به گفته دکرت حمد الدعیج، 

کویت  اردن،  در  کویت  سفیر 

نقش مهمی در ارائه کمک های 

برشدوستانه به »برادران« سوری 

ساکن اردن دارد.

هدف  الدعیج،  گفته  بــه 

کویت »کاهش درد و رنج مردم 

سوریه و کمک کردن به دولت اردن برای کاهش عواقب ناگوار میزبانی از پناهندگان است.«

 ،2011 سال  در  سوریه  داخلی  جنگ  زمان رشوع  از  ملل،  سازمان  بحث انگیز  احصائیه های  طبق 

افتاده  اتفاق  امنیتی  مشکالت  به  توجه  با  ولی  است.  شده  سوری  بیجا شده   659,000 پذیرای  اردن 

بعد از حمالت داعش به کمپ غیررسمی بیجاشده گان »رکبان« -و نیز مشکالت اقتصادی پیش روی 

اردن در مسیر مدیریت موج بیجاشده گان- بعضی اتباع سوریه با مشکل دسرتسی به غذا و کمک های 

طبی مواجه شده اند.

بر بنیاد راپور خربگزاری کویت، این کشور به چندین موسسه خیریه اردنی فعال در امور برشدوستانه 

و امدادی کمک کرده است. از این موسسات می توان به »انجمن تکفل اردن«، »سازمان خیریه هاشمی 

اردن« و شعبه »انجمن اصالحات اجتامعی کویت« در اردن اشاره کرد.

به ادعای خالد نوارصه، مدیر انجمن تکفل، پول اهدا شده به این انجمن به یک مرکز طبی که این 

انجمن برای 6,000 آواره ساکن اردن تاسیس کرده است، تخصیص داده می شود.

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

خواستار اصالح 

قوانین ضد دهشت افگنی

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور 
خارجه قطر )طرف راست(، در ماه جوالی 

2017 با رکس تیلرسون، وزیر خارجه سابق 
ایاالت متحده دیدار کرد.  رویرتز

مساعدت کویت به قطر
بیجاشده گان در اردن

نرس در حال آماده کردن واکسین برای پیچکاری به یک طفل 
سوری در کمپ پناهندگان الزعتری.   رویرتز
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 »4 »خیرب  عملیات  پاکستان   ،2017 جوالی  در 

کوهستانی  منطقه  در  داعش  با  مقابله  برای  را 

»دره رجگال« در امتداد رسحد شامل غربی این 

با  عملیات  این  کرد.  اجرا  افغانستان  با  کشور 

نفوذ  گسرتش  از  جلوگیری  برای  هوایی  حامیت 

داعش در مناطق قبیله ای فدرال )FATA( اجرا 

شد. این ادعای سخنگوی اردوی پاکستان، تورن 

جرنال آصف غفور است.

غفور اظهار کرد که این عملیات که بخشی 

»رد  با دهشت افگنی  مبارزه  کمپاین گسرتده  از 

منطقه  امنیت  تامین  هدف  با  است،  الفساد« 

دیگر  پاک سازی  و  رجگال  دره  نزدیک  رسحدی 

نقاط منطقه اجرا می شود. به ادعای بی بی سی، 

منطقه  این  در  دهشت افگنی  سازمان  چندین 

پناهگاه امن دارند و همین موضوع اینجا را به 

»حیاتی ترین« منطقه FATA تبدیل کرده است.

منطقوی  شاخه   ،Dawn ــور  راپ بنیاد  بر 

از  متشکل  عمدتاً  »خراسان«  نام  به  داعــش، 

و  پاکستان  و  افغانستان  طالبان  سابق  اعضای 

گروپ های جدایی طلب، مانند جامعة االحرار و 

تحریک طالبان است.

وجود  منظمی  »زیربنای  کرد:  اظهار  غفور 

را  خود  داد  نخواهیم  اجازه  آنها  به  ما  و  ندارد 

باز پیدا کنند. ما باید مانع گسرتش نفوذ آنها به 

خاک پاکستان شویم.«

پاکستان،  پرس،  آسوشیتد  راپــور  بنیاد  بر 

افغانستان  مسئوالن  اطالع  به  را  خود  عملیات 

اقدامات  که  است  خواسته  آنها  از  و  رسانده 

انجام  ــود  خ ــد  رسح سمت  در  را  مشابهی 

سطح  که  کرد  امیدواری  اظهار  غفور  دهند. 

همتایان  بــا  همکاری  و  معلومات  تــبــادل 

افغانستانی افزایش یابد.

از زمان اجرای عملیات »رد الفساد«، اردوی 

استخباراتی  عملیات   9,000 از  بیش  پاکستان 

هامهنگی  با  پوسته   1,700 از  بیش  و  اجــرا 

پولیس دایر کرده است.

لبنان، چهار  امنیتی  قوای  استار،  دیلی  راپور  بنیاد  بر 

یک  قالب  در  که  را  بیروت  ــش  داع شاخه  عضو 

 2017 جــوالی  در  می کردند،  فعالیت  فوتبال  تیم 

دستگیر کردند.  

مظنونان که تبعه سوریه بودند، به فریب دادن 

متهم  تاسیس  تازه  فوتبال  تیم  پوشش  تحت  افــراد 

شده اند. بر بنیاد راپور العربیه، جلسات مترینی این تیم 

با القای آیدیالوجی خشن داعش همراه بوده است.

بر  غلبه  برای  دهشت افگنی  شاخه  این  اعضای 

قصد  لبنان،  و  سوریه  بین  آمد  و  رفت  دشواری های 

لبنان  ایجاد سلول های خفته مخفی داعش در سطح 

عملیات  اجرای  این شاخه  نهایی  داشته اند. هدف  را 

دهشت افگنی در لبنان بوده است.

شدگان  توقیف  همه  لبنانی،  قــوای  گفته  به 

تحت  و  کرده اند  اعرتاف  داعش  با  رابطه  داشنت  به 

بازجویی دوام دار هستند. 

از  یکی  اجتامعی،  مــددکــار  یــامــوت،  نانسی 

که  بیروت  در  غیردولتی مستقر  بنیان گذاران سازمان 

به دیلی  از جرم فعالیت می کند  پیشگیری  در زمینه 

استار گرفته است که ماموران جذب نیرو یا »صیادان« 

داعش در سطح لبنان پراکنده هستند.

جا  همه  در  می توانند  »آنها  است:  گفته  یاموت 

با آنها را  نیرو جذب کنند که همین موضوع مقابله 

دشوار کرده است. آنها بیشرت افراد بیکار و آنهایی را 

مثالً  و  کافه ها چکر می زنند، هدف می گیرند  در  که 

آنها را به مناز دعوت می کنند.«

یکی  ــده«،  ب »نجاتم  نــام  به  یاموت،  سازمان 

محابس  به  دسرتسی  دارای  گروپ های  معدود  از 

از  مایا،  خــواهــرش،  و  یاموت  ــت.  اس کشور  ایــن 

به  اقدام  که  افرادی  با  گروپ،  این  مشرتک  موسسان 

کرده اند،  لبنان  در  افراط گرا  گروپ های  به  پیوسنت 

مصاحبه کرده اند.

است:  بوده  فعال  لبنان  در  گذشته  در  داعش 

کشتند  را  عسکر  تعدادی   2014 سال  در  تروریستان 

نیز  گرفتند. در سال 2015  به گروگان  را  و 9 عسکر 

یک پوسته امنیتی را هدف حمله خونین قرار دادند.

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

اجرای عملیات ضد داعش در پاکستان

سربازگیری داعش به 
کمک تیم فوتبال لبنانی

گزمه عساکر پاکستانی در نزدیکی سرحد 
افغانستان      رویرتز
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میرضیایف،  شوکت  تایمز،  تاشکند  راپور  بنیاد  بر 

رئیس جمهوری ازبکستان، بنیاد ایجاد »مرکز نوآوری 

میرزا اولغ بیک« برای حامیت از گسرتش تکنالوژی 

معلوماتی در این کشور را بنا کرد. او فرمان جوالی 

اساسی  بهبود  اقدامات  ــاره  »درب عنوان  با   2017

رشایط انکشاف تکنالوژی معلوماتی در ازبکستان« 

بنیادی« رشایط  »بهبود  آن  که هدف  کرد  امضا  را 

ایجاد و انکشاف صنایع پیرشفته است.

به  رشوع  کارشناسان  فرمان،  این  کمک  به 

معلومات  امنیت  بــر  مبتنی  پــالن هــای  اجـــرای 

بیشرت  »تعمیق  باعث  همچنین  فرمان  این  کردند. 

تولید  و  تعلیم  علم،  یکپارچه سازی  پروسس 

دهندگان  انکشاف  به  امتیازات  ــه  ارائ ذریعه 

سافت ویر« خواهد شد.

این مرکز اولین مرکز از این نوع در ازبکستان 

است. این مرکز که دفرت مرکزی آن در تاشکند است، 

را  ازبکستانی  دیجیتل  کارآفرینان  دسرتسی  امکان 

راه دور فراهم می کند.  از خدمات  به مجموعه ای 

به  عالقه مندان  تجمع  محل  مرکز  این  ضمن،  در 

ویر،  سافت  انکشاف  نوپا،  تشبثات  بخش های 

تکنالوژی معلوماتی و دیزاین خواهد بود.

امتیازات  از   ،Calvert Journal راپور  بنیاد  بر 

خاص ساکنان این مرکز می توان به معافیت مالیاتی 

است  امیدوار  ازبکستان  کرد.  اشاره   2028 سال  تا 

که اقدامات ذکر شده در این فرمان باعث شود که 

ناخالص داخلی  تولید  از  سهم تکنالوژی معلوماتی 

این کشور تا سال 2021 به 4 فیصد برسد.

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

تحسین عامن از کورس مبارزه با دهشت افگنی

با  مبارزه  مسلکی های  از  گروپی  انگلیسی،  لسان  با  بیشرت  آشنایی  موضوع 

تقویت  را  رسالت شان  از  آنها  درک  و  نزدیک تر  یکدیگر  به  را  دهشت افگنی 

قوای  از  البلوشی،  بریدمن محمد مراد کامل هان مراد  لومری  این گفته  کرد. 

لسان  تقویت  »دوره  از   2017 جــوالی  در  وی  اســت.  عامن  شاهی  هوایی 

برگزار  اروپا  امنیتی جورج مارشال  انگلیسی« )ELEC( که در مرکز مطالعات 

شد، فارغ التحصیل شد.

البلوشی به دیگر فارغ التحصیالن در مراسم مرکز مارشال در جرمنی گفت: 

»بله، مهارت های لسان انگلیسی خود را تقویت کردم ولی چیزی آموختم که 

به آن فکر نکرده بودم: فعالیت منحیث عضوی از شبکه مسلکی های مبارزه با 

دهشت افگنی با سوابق و تجربیات گوناگون از کشورهای مختلف.

به  می توانم  و  است  شده  آسان تر  و  نزدیک تر  خردتر،  اکنون  من  دنیای 

من،  نظر  به  بگیرم.  کمک  دیگران  از  و  کنم  برقرار  ارتباط  دیگران  با  راحتی 

موثریت ما منحیث مسلکی های مبارزه با دهشت افگنی افزایش یافت.«

شش  از  دیگر  دهشت افگنی  با  مبارزه  مسلکی  شش  همراه  به  البلوشی 

کشور مختلف فارغ التحصیل شد. بیشرت آنها به 76 مسلکی دیگر در »پروگرام 

مطالعات دهشت افگنی و امنیت« )PTSS( این مرکز پیوستند.

جیم هاوکرافت، مدیر کورس PTSS، در مراسم فراغت تاکید کرد که لسان 

با دهشت افگنی اهمیت  بین املللی مبارزه  با شبکه  تعامل  انگلیسی در حوزه 

بیشرتی یافته است.

پگی گرازا، استاد مرکز مارشال، اظهار کرد: »این کورس یک پروگرام منحرص 

بفرد تعلیم لسان به فرد است چون تقویت مهارت های لسان را با محتوای اصیل 

مبارزه با دهشت افگنی ترکیب کرده است.« 

مرکز تعلیم لسان اروپا، همکار مرکز مارشال، این پروگرام همراه با اقامت 

پنج-هفته ای را برای تقویت اعتامد به نفس اشرتاک کنندگان و افزایش توانایی 

آنها در ایجاد ارتباطات مسلکی به لسان انگلیسی دیزاین کرده است. ماحول 

تعلیم باالی بحث بین اشرتاک کنندگان و سخرنانی درباره مبارزه با دهشت افگنی 

ذریعه هاوکرافت و گروپش متمرکز است.

توماس سول، مربی ELEC، اظهار کرده است که این دوره نباید با کورس 

لسان اشتباه گرفته شود چون همه دانشجویان به مکامله انگلیسی آشنا هستند.

یاد  هم  کنار  در  را  رضوری  اصطالحات  و  لغات  »آنها  است:  گفته  وی 

می گیرند و سوابق و تجربیات ]مبارزه با دهشت افگنی[ را به محتوای تعلیم 

انگلیسی  لسان  به  انتقادی  تفکر  و  تحلیل  شناخت،  به  آنها  می کنند.  اضافه 

می پردازند. البته کیفیت این فعالیت ها مانند فعالیت های لسان مادری نیست، 

ولی از آنچه که آنها فکر می کردند بسیار بهرت است.«   منبع: مرکز مارشال

ازبکستان و تقویت امنیت معلوماتی
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برای محدود کردن آزادی عمل جنگجویان طالبان، 

هر  کردن  هامهنگ  برای  پاکستان  و  افغانستان 

دهشت افگنی  با  مبارزه  فعالیت های  بیشرت  چی 

اسرتیت  وال  راپــور  بنیاد  بر  ــد.  ــرده ان ک اقــدام 

دو کشور  این   ،2017 مذاکرات جوالی  در  ژورنال، 

سالهای  به  نسبت  را  خود  همکاری  که  پذیرفتند 

گذشته افزایش دهند. 

خود  فعالیت های  دارند  قصد  کشور  دو  این 

را  تروریستان  حرکات  و  هامهنگ  خاکشان  در  را 

محدود  کیلومرتی   2,400 مشرتک  رسحد  طول  در 

قلعه،  باید  کشورها  این  ایده ال،  حالت  در  کنند. 

شامل  رسحدی  هامهنگی  مرکز  و  رسحدی  پوسته 

اواسط  در  کنند.  تاسیس  کشور  دو  هر  از  قوایی 

سال 2017، پاکستان اعالم کرد که به زودی ساخت 

مناطق  بــاالی  ابتدایی  مترکز  با  رسحــدی  حصار 

معرض  در  که  را  کیرب  و  مهمند  بجور،  قبیله نشین 

نفوذ افراط گرایان خشن هستند، آغاز خواهد کرد.

را  خود  ما رسحدات  الفساد،  رد  عملیات  »در 

اردوی  سخنگوی  گفته  این  کرد.«  خواهیم  تقویت 

با  مصاحبه  در  غفور  آصف  جرنال  تورن  پاکستان، 

Dawn است. »ما خواهیم توانست باالی تحرکات 

رسحدی تروریستان نظارت کنیم.«

افغانستان،  و  پاکستان   ،Dawn راپور بنیاد  بر 

عالوه بر کشیدن حصار رسحدی، پالیسی درهای باز 

را برای همکاری و گفتگو درباره از بین بردن آنچه، 

غفور »فقدان اعتامد« از سمت افغانستان می نامد، 

در پیش خواهند گرفت.

غفور گفته است که حداقل 43 پوسته رسحدی 

تا تابستان 2017 ساخته شده بود و 63 پوسته دیگر 

در دست ساخت است. پاکستان قصد دارد صدها 

پوسته مرکزی و قلعه در امتداد رسحد بسازد.

کارکنان یونیپاث

هماهنگی کمپاین های مبارزه با 
دهشت افگنی در افغانستان و پاکستان

مانع  ساخت  کار   2016 سال  در  پاکستان 

این کشور  عبور در شهر تورخم در شامل غربی 

بیانیه ای  با صدور  پاکستان  اردوی  کرد.  را رشوع 

نفع  »به  رسحــدات  امنیت  حفظ  که  کرد  اعالم 

هر دو کشور است.« 

گفت:  ــال  ــ ژورن اســرتیــت  وال  ــه  ب غــفــور 

»دستاورهای ایاالت متحده در افغانستان ارتباط 

گسرتده ای با حامیت های پاکستان دارد. پاکستان 

بخشی از این راهکار است.«

ارشف  سخنگوی  ــال،  پـ مینه  دواخــــان 

که  ــزود  اف افغانستان،  رئیس جمهوری  غنی، 

دو طرف  هر  در  شده ای  عملیات های هامهنگ 

رسحد اجرا خواهد شد.

پیچیدگی های  مشمول  همواره  رسحد  این 

سیاسی بوده است: بر بنیاد راپور واشنگتون پست، 

هر هفته هزاران الری باری از دو گذرگاه اصلی آن 

عبور می کنند و جوامع قومی پشتون در هر دو 

افغانستان  مقامات  می کنند.  زندگی  سوی رسحد 

عنوان کرده اند که اقدامات جدید ترافیک رسحدی 

را مختل خواهد کرد ولی نظر پاکستان این است 

که  است  کنرتول رسحدی  راه  تنها  این حصار  که 

»از دیرباز نفوذپذیر« بوده است.

عساکر پاکستانی در حال بررسی هویت شهروندان بازگشتی از افغانستان، مارچ 2017.  رویرتز



»کارگروپ مشرتک« CTF( 152( در مجموعه مانورهای هامهنگ کشتی 

 Falcon Warrior و مترین های بوردینگ توانایی های خود را در مانور

آگست 2017 به منایش گذاشت. بر بنیاد راپور »قوای مشرتک بحری«، 

اشرتاک کنندگان »مهارت های چشمگیر انعطاف بحری و عملیات چند-

ملیتی« را به منایش گذاشتند.

ــه ای  دو-هــفــت ــور  ــان م ایــن  در 

کشتی ها  نیز  و  کشور   11 از  قوایی 

ایـــاالت  و  ــو  ــدن ــالن زی طـــیـــارات  و 

متحده اشرتاک داشتند.

ــروال  دگ  ،CTF 152 قومندان 

بحری  قوای  از  املراحله،  عبدالقادر 

جذابی  منایشگاه   Falcon Warrior »مانور  کرد:  اظهار  اردن،  شاهی 

از همکاری کشورها برای تضمین امنیت خلیج است. من به قومندانی 

CTF 152 افتخار می کنم. این سازمانی خاص با نقشی بسیار مهم است.«

CTF 152 مستقر در بحرین که متشکل از کشتی های کشورهای 

شورای همکاری خلیج است، در سالهای اخیر اقدام به تقویت توانایی ها 

و مسلکی گرایی کرده است. 

بحری  امنیت  تضمین  »مسئولیت  کرد:  اظهار  عبدالقادر  دگروال 

در خلیج »به یک کشور خاص محدود منی شود. این امر به همکاری 

رضورت دارد.«    منبع: قوای بحری مشرتک

طبق اطالعیه خربی بانک جهانی، یکی از پالن های بانک جهانی مصوب جوالی 2017 

توانایی تاجیکستان برای »کسب آمادگی برای، کاهش عواقب و نشان دادن عکس العمل 

به بالیای طبیعی« را افزایش خواهد داد. تاجیکستان که در معرض سیل، لرزش زمین 

و زمین لرزه است، 50 میلیون دالر رصف تقویت زیربناهای حیاتی خود خواهد کرد.

این پالن باعث می شود که مسئوالن با »کاهش ریسک فاجعه و تقویت انعطاف 

اقلیمی« از موضع منفعل به موضع فعال در مقابل بالیای طبیعی جابجا شوند. این 

ادعای ژان-پیرت اولرتز، مدیر کشوری بانک جهانی در تاجیکستان است.  

وی اظهار کرد: »این پالن مساعی جاری تاجیکستان را برای انکشاف پالیسی های 

کارآمد، موسسات پاسخگو و زیربناهای منعطف با هدف کاهش ریسک بالیای طبیعی 

-در صورت وقوع- منجر به حوادث مخرب، مصارف جربان ناپذیر اجتامعی-اقتصادی و 

رنج برشی قابل اجتناب، تقویت می  کند.«

به  طبیعی«  بالیای  برابر  در  حیاتی  زیرساخت های  تقویت  »پالن  خصوص،  به 

نوسازی مراکز مدیریت بحران کمک می کند و به »کمیته وضعیت های اضطراری و 

دفاع مدنی« تاجیکستان امکان می دهد که هشدارهای زودتر از موعد صادر، ارتباطات 

بحرانی برقرار و آمادگی اضطراری کسب کنند.

انجیرنی  و  زلزله شناسی  »موسسه  ارزیابی  قابلیت  بهبود  به  پالن  این  در ضمن، 

برای  دالری  میلیون   6 صندوقی  تاجیکستان  دولت  رسانجام،  می کند.  کمک  زلزله« 

استفاده عاجل در زمان وقوع بالیای طبیعی و جربان خسارت تاسیس خواهد کرد.

عوارض زمینی تاجیکستان، آن را مانند دیگر کشورهای آسیای مرکزی در معرض 

بالیای طبیعی قرار داده است. لرزش زمین، زمین لرزه و برف کوچ از بالیای شایع این 

کشور است. در جون 2017، لرزش شدید زمین در والیت سغد به زیربناهای حیاتی 

این کشور آسیب زد و باعث از بین رفنت مال ها و احشام شد. این حادثه درخواست 

عاجل کمک غذایی از سازمان ملل و پروگرام جهانی غذا )WFP( را رضوری کرد. بر 

بنیاد راپور ReliefWeb، در سال WFP ،2016 مواد غذایی به ارزش حدود 80,000 

دالر به قربانیان این حادثه در تاجیکستان اهدا کرد.

همچنین، بسیاری از رسک ها، پلچک ها و کانال های آبیاری این کشور به این دلیل 

و  پلچک ها  نتیجه، رسک ها،  در  شد.  تخریب  بود،  ساخته شده  در عرص شوروی  که 

خاکریزهای رودخانه در مناطق ختلون و بدخشان -که بسیاری آنها در حوادث طبیعی 

2015 خسارت دیده بود- طی یک پالن شش ساله بازسازی خواهد شد.

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

منایش مهارت های 
قوای حبری در مانور 

Falcon Warrior

عسکر در حال سوار 
شدن به کشتی در جریان 
 Falcon تمرین در مانور

Warrior در خلیج.   
قوای حبری مشرتک

تاجیکستان
عکس العمل موثر به بالیای 

طبیعی را تقویت می کند
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و  اجتامعی  همبستگی  بخش  در  جدیدی  پروگرام  تازگی  به  قرقیزستان 
پیشگیری از خشونت در میان اطفال و نوجوانان اجرا کرده است. این پروگرام در 

جوالی 2017 با همکاری اداره انکشاف بین املللی بریتانیا و UNICEF معرفی شد.

و  بتکن  گسرتده  مناطق  باالی  دالری  میلیون   2.5 و  چهار-ساله  پروگرام  این 

ترویج  به  پروگرام  این  بود.  متمرکز خواهد  قراکول  و  ایسیک-آتا  نیز  و  جالل آباد 

همبستگی اجتامعی و رعایت حقوق اطفال و نیز زمینه سازی برای کاهش نابرابری 

و پیشگیری از جنگ در آینده خواهد پرداخت. در مراسم معرفی این پروگرام، ینیش 

رزاقف، معین صدراعظم قرقیزستان، رابین ارد-اسمیت، سفیر بریتانیا در قرقیزستان، 

و افشان خان، مدیر منطقوی یونیسف در اروپا و آسیای مرکزی حضور داشتند.

خان اظهار کرد: »حضور نوجوانان برای دستیابی به صلح و پیرشفت رضوری 

است. این پروگرام جدید به ایجاد جوامعی سامل تر و افزایش آگاهی عمومی ذریعه 

دفاع از حقوق جوانان و تضمین در نظر گرفته شدن دیدگاه های آنها در امور موثر 

باالی زندگی شان، کمک خواهد کرد. این پروگرام عالوه بر جوانان به کل جامعه و 

نسلهای آینده نیز سود می رساند.«

این پروگرام تعلیم مدنی را قسمی استندرد می کند که نوجوانان با ابزارهای 

اجرای پروگرام جلوگیری 
از خشونت در قرقیزستان 

صندوق اطفال ملل متحد

جوانان اشتراک کننده در 
جشنواره رنگها در حال 

پاشیدن پودر رنگی. 
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

مسائل  ــاره  دربـ تفکر  ــرای  ب رضورت  ــورد  م

اجتامعی و مشارکت در آنها آشنا شوند. بدین 

از فرصت مشارکت در پروسس  ترتیب جوانان 

و حامیت  اجتامعی  تصمیم گیری  و  پالن گذاری 

از مسئوالن محلی در زمینه انکشاف شهرها و مناطق سازگار با رضورت های 

اطفال و نوجوانان مستفید خواهند شد.

سفیر ارد-اسمیت اظهار کرد: »این پروگرام که شامل تعلیم چند-لسانه، 

زمینه سازی برای دسرتسی به عدالت اطفال و ظرفیت سازی برای دولت محلی 

است، نقش مهمی در ایجاد همبستگی اجتامعی و پیشگیری از خشونت 

خواهد داشت. ما، به کمک یکدیگر، جوانان قرقیزستان را با اصول تساهل 

و انعطاف و کسب مهارت های موفقیت در زندگی آشنا خواهیم کرد.« 

تعلیم چند-لسانه شامل طفلستان و مکتب نیز خواهد شد. این پروگرام 

دخرتان و پرسان آسیب پذیر را اولویت بندی می کند و خدمات بنیادی مانند 

حامیت روانی، کمک قانونی و مراقبت مسلکی را به افراد دچار خشونت 

و بدرفتاری ارائه می کند.
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جاللتآمب سلامن، شاه عربستان سعودی، در جوالی 
و  دهشت افگنی  با  مبارزه  بخش های  ادغام  دستور   2017

استخبارات داخلی این کشور را صادر کرد. 

بر بنیاد راپور خربگزاری دولتی عربستان، جزوتام جدید، 

امکان  عالی  مسئوالن  به  کشور«،  امنیت  »ریاست  نام  به 

می دهد که »به معضالت امنیتی با درجه باالیی از انعطاف، 

آمادگی و توانایی رسیدگی کنند و به رسعت اوضاع اضطراری 

را مدیریت کنند.« 

یکی از مقامات سعودی به رویرتز گفته است که آژانس 

جدید مشابه اداره امنیت داخلی ایاالت متحده خواهد بود. 

به گفته این مسئول، سیستم جدید که شاه را مسئول مستقیم 

و  اضافی  ترشیفات  می کند،  دهشت افگنی  با  مبارزه  امور 

بوروکراسی سیستم سابق را نخواهد داشت.

ایجاد  ــدف،  »ه اســت:  گفته  ــرتز  روی به  مسئول  ایــن 

قابلیت های جدید در هر دو نهاد و باال بردن کیفیت کار، به 

خصوص در زمینه مبارزه با دهشت افگنی است.«

بر بنیاد راپور بی بی سی، مدیریت آژانس امنیتی جدید، 

العویرانی است که  استخباراتی، عبدالعزیز بن محمد  جرنال 

گارد  رئیس  شاه،  داد.  راپور خواهد  شاه سلامن  به  مستقیامً 

شاهی را سبکدوش و جرنال سهیل املطیری را به این سمت 

بن  محمد  شخصی  دفرت  رئیس  همچنین  است.  کرده  مقرر 

سلامن را به سمت وزیر ارتقا داده است.

بر بنیاد رسوی Raytheon International در سال 2017، جوانان اماراتی در زمینه درک 

اهمیت مقابله با تهدیدات سایربی پیشگام بوده اند. از 4,000 جوان مورد مصاحبه در 

رشق میانه، آسیا، اروپا و ایاالت متحده، 72 فیصد جوانان اماراتی به فعالیت مسلکی در 

زمینه امنیت سایربی توصیه شده اند که این آمار دو برابر اوسط 34 فیصدی جهانی است.

هفتاد فیصد از جوانان اماراتی اعالم کرده اند که به خواندن یا شنیدن اخبار مرتبط 

با حمالت سایربی عالقه دارند که رقم اوسط جهانی در این حوزه 48 فیصد است. به 

امارات متحده عربی  امنیت سایربی در شعبه Raytheon در  گفته شهزاد ظفر، مدیر 

معلومات  بر  و صنعت«  دانشگاهیان  دولت،  تاکید  دهنده  »نشان  ارقام  این   ،)UAE(

رسانی درباره این مسائل است.

بعد از شناسایی »کمبود استعداد سایربی« در سال 2015 از 1 میلیون وظیفه مرتبط 

سنجش  برای  را  2017 رسوی هایی  و   2015 سالهای  در   Raytheon سایربی،  امنیت  با 

نظرات جوانان درباره امنیت سایربی و تربیت مسلکی های امنیت سایربی ترتیب داد.

با  تعلیم.  کمبود  کرد:  آشکار  را  کمبود  این  دالیل  مهم ترین  از  یکی  رسوی  نتایج 

این که 73 فیصد از اشرتاک کنندگان اظهار کردند که با اهمیت این بخش آشنا هستند، 

و  دارند.  بیشرتی رضورت  تعلیم  به  کار  بازار  به  ورود  برای  که  کردند  اعالم  فیصد   48

فیصد  گفته ظفر، 84  به  است:  تعلیامتی صاحب صالحیت  فاصله  در شناسایی  امارت 

از اشرتاک کنندگان در رسوی در UAE »از اهمیت وظایف شغلی معمولی مسلکی های 

امنیت سایربی آگاه بودند« که این رقم در سطح جهانی 45 فیصد است.

ظفر به مجله Nation Shield گفت: »برای ارائه تعلیامت مورد رضورت به جوانان 

برای وارد کردن آنها به بازار کار در بخش دولتی یا خصوصی، فعالیت های بیشرتی باید 

در سطح بین املللی انجام بگیرد.«

جوانان امارات متحده عربی،

کارکنان یونیپاث
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پیشگام امنیت سایربی در منطقه

بازسازی 
سازمان امنیت 

عربستان

ایستاک
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وضعیت صحی  کشور  چندین  معالجوی  کمک های 

شده اند،  وبا  مانند  امراضی  دچار  که  را  یمن  مردم 

بهبود بخشیده است.

به  ترکیه  کمک رسانی  کمپاین  طبی  محموله 

یمن  به   2017 جوالی  در  دالر  میلیون   4.4 ارزش 

رسید. این کشتی حامل 47 تن دارو و 70 تن وسایل 

طبی به عالوه دو شفاخانه سیار کامالً مجهز بود.

شاه  برشدوستانه«  کمک های  و  امداد  »مرکز 

سلامن عربستان سعودی در تابستان 2017 محموله 

76 تنی امکانات طبی را از راه زمین به یمن رساند.

با همکاری  امارات متحده عربی،  صلیب رسخ 

سازمان ملل، به تازگی 10 میلیون دالر رصف وقایه 

از شیوع وبا در یمن کرده است.

محموله   ،�e Daily Sabah راپور  بنیاد  بر 

کمک های ترکیه شامل وسایل آزمایش آلودگی آب، 

مواد کیمیاوی برای گندزدایی آب و غذا و آب منک، 

آنتی بیوتیک، مواد گندزدا، ویتامین و دستکش طبی 

بوده است. آژانس آنادولو راپور داد که این محموله 

شامل 10,000 تن آرد و 5,000 تن پاستا، بیسکویت 

طفالنه، داروی وبا و چوکی چرخ دار نیز بوده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در 

کمک های  که  بود  نوشته   2017 جوالی  در  توییتی 

ترکیه به یمن -بخشی از کمپاین گسرتده کمک  رسانی 

با  مقابله  بخش  در  آفریقا  رشق  کشورهای  به 

بزرگ  »بحران  وقوع  از  جلوگیری  حاد-  خشکسالی 

برشی« را دنبال می کند.

زمینه ساز  یمن  در  صحی  غذای  و  آب  کمبود 

شیوع وبا و مرگ بیش از 1,500 تن شد که حدود 400 

تن از آنها طفل بودند. از می تا جون 2017، داکرتان 

دادند.  تشخیص  را  بیامری  مورد   200,000 از  بیش 

هر روز حدود 5,000 مورد جدید شناسایی می شد.

متوجه  جهانی  صحت  سازمان   ،2017 نومرب  تا 

کاهش موارد بیامری شد که این کاهش به کمک های 

طبی فرستاده شده به این کشور نسبت داده شد.

یمن که از سال 2014 با گسرتش سلطه حوثی ها 

داخلی  جنگ  درگیر  کشور  این  اعظم  بخش  بر 

به  رضورمتند  انسان  میلیون   21 وطن  است،  شده 

دچار  طفل  میلیون   2 و  برشدوستانه  کمک های 

این وضعیت  امکانات طبی  سوتغذیه است. کمبود 

را بدتر کرده است.

کارکنان یونیپاث

کمک رسانی داکرتان جان یمنی ها را جنات داد

طفل مبتال به وبا در صنعا، یمن، در حال تداوی 
است. این کشور در جوالی 2017 حدود 4.4 میلیون 

دالر کمک طبی برای کاهش آثار زیان بار شیوع وبا 
دریافت کرده است.



بهاشتراک 
گذاریآگاهیها

یونیپاث مجله ای است که بصورت مجانی در اختیار آنان که با مسائل امنیتی 

در رشق میانه و آسیای میانه و جنوبی رسوکار دارند، قرار داده می شود.

درمجله یونیپاث سهم بگیرید
همه نظریات حکایوی، نامه به مدیر مسئول، مقاالت حاوی نظریات، عکس ها، و دیگر مسائل را به دفرت 

مدیریت مسئول یونیپاث به آدرس الکرتونیکی CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL بفرستید.

چگونگی مراتب ارسال
ترجیح داده می شود تا محتوای منت به لسان مادری تان باشد. یونیپاث مسئول ترجمه مطالب می باشد.	 

مقاالت نباید از مرز 1500 لغت بگذرد.	 

لطفاً رشح حال مخترص و معلومات در مورد چگونگی متاس با خودتان را ضمیمه هر مطلب ارسالی منائید. 	 

حجم دیجیتالی عکس باید حداقل 1 میگا بایت باشد.	 

حق
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 نرش آن منی باشد. با یاری رسانیدن 

به یونیپاث شام با این رشایط موافقت می منائید.

لطفاً اسم، شغل، القاب رسمی و 

یا سمت، آدرس پوستی و آدرس 

ایمیلی تان را شامل سازید.

برای اشتراکمجانی

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL 

Unipath :به این آدرس نامه بنویسید
U.S. Central Command
7115 S. Boundary Blvd.

MacDill AFB, FL 33621 USA

مارادرانترنتدریابید

خویشتنراپیونددهید

بهاشتراکبگذارید

بحثکنید

http://unipath-magazine.com/fa
www.facebook.com/unipath

با همکاران نظامی و امنیتی تان در رشق 

میانه و آسیای میانه و جنوبی

بهرتین تجربیات و دست آوردهایتان را

باالی معضالت و راه حل ها

به آدرس زیر به ما ایمیل بزنید:


