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مند هستم از دوستامنان در قومندانی مرکزی ایاالت متحده تشکری 

از مجله  این شامره  که  باشم  فردی  که  کردند  از من دعوت  و  کرده  که لطف  کنم 

یونیپاث که در مورد ایجاد قوای مسلکی بحث می کند را معرفی منایم.

عراق  بزرگ  مردم  و  عراق  مسلح  قوای  مردان  به  هستم  مند  عالقه  ابتدا،  در 

پیروزی آنها علیه تروریستانی را تربیک بگویم که به این رسزمین تجاوز کرده و خون 

بی گناهانی که بنا به فرمان خدا باید از آنها محافظت شود را به زمین ریختند.

کلامت منی توانند اندازه ویرانی به وجود آمده ذریعه این قاتالن که از متام نقاط 

بناهای  و  مکاتب  مساجد،  کلیساها،  آنها  کنند.  بیان  را  بودند  آمده  هم  گرد  زمین 

تاریخی را ویران کردند. آنها موارد بی حد و اندازه قتل و کشتار بدون قید و 

رشط را انجام دادند.

همه ما فاجعه سقوط موصل را تجربه کردیم، و سؤالی که 

در دهلیزهای سازمان های امنیتی مطرح شد این بود که چطور 

گروپ  یک  مقابل  در  رسعت  این  به  نظامی  های  جزوتام 

جنایتکار از هم گسیخت؟

رهربان نظامی عراق در این زمینه اتفاق نظر دارند 

یا  تکنالوژی، تجهیزات نظامی  این گروپ ها بدون  که 

به  شهری  ترصف  برای  رضورت  مورد  اپراتیفی  تجربه 

کیفیت  از  اشکال  بودند.  رسعت  این  با  موصل  اندازه 

را  شهر  زمــان  آن  در  که  بود  قوایی  بــودن  مسلکی  و 

در اختیار داشتند.

اوقات بدون  با عجله و بعضی  ایجاد  این موضوع،  دلیل 

دقت اردوی عراق پس از سال 2003 بود. این اردو به شکلی غلط 

بر بنیاد قوم گرایی و منطقه گرایی ایجاد شد و زمانی که القاعده در عراق به 

وجود آمد، عدم اعتامد و انزجار شهروندان این والیات شکاف کالنی میان شهروندان 

و اردو به وجود آورد. حتی در والیات جنوب قبل از سال 2014، جایی که هیچ جنگی 

در کار نبود، شهروندان با اردو بیگانه بودند.

اما بعد از فاجعه موصل، رهربیت در وزارت دفاع تغییر کرد، و ما رشوع به ایجاد 

ایجاد  اردو  انکشاف جزوتام های  برای  را  اردو به صورت مسلکی کردیم. ما مرکزی 

کردیم و پالن هایی را انکشاف دادیم تا بتوانیم موثریت قوای نظامی را بهبود ببخشیم.

در ابتدای سال 2015، کمپاین تعلیمی با دو مسیر اصلی آغاز شد. اولین مورد 

تعلیم سازمانی بود که به شمول ایجاد مؤسساتی بود که در آنها عساکر در ابتدا با 

استفاده از منابع 100 فیصد عراقی تعلیم می دیدند. جنبه دوم تخصص است، طور 

مثال قول اردوی مسلح زرهدار، انجیرنی و مکتب دفاع هوایی. در این زمینه ما مربیان 

عراقی را انکشاف داده ایم و از تخصص قوای ائتالف بین املللی استفاده می جوییم.

ما همچنین با قوای ائتالف برای انکشاف قوا در حد لوأ همکاری کردیم که با 

های  جزوتام  بتوانیم  تا  می رسد  گروپی  تعلیم  به  سپس  و  شده  فردی رشوع  تعلیم 

نظامی مسلکی دارای قابلیت های باالیی که آماده جنگیدن در جنگ های آزادسازی 

باشند را ایجاد مناییم. ما اولویت هایی را برای آزادسازی شهرها تعیین کردیم و اعتامد 

شهروندان را به دست آوردیم. اکنون، وقتی از یک شهروند پرسیده می شود، می گوید 

که ترجیح می دهد با اردو همراه باشند و این تغییر بعد از آن اتفاق افتاد که عراقی ها 

متوجه شدند اردو به یک سازمان مسلکی و غیرفرقوی تبدیل شده است.

فیصد   50 و  جنگیدند  نظامی  قوای  فیصد   50 آزادسازی،  جریان جنگ های  در 

دیگر به بیجاشدگان کمک کرده و از اطفال محافظت می کردند. ما از جزوتام های 

طبی صحرایی خود برای تداوی شهروندان بیجاشده استفاده کردیم و بخش زیادی 

از تجهیزات خود را برای تخلیه غیرمسلکی از مناطق جنگی به مناطق امن، از جمله 

کمپ های پناهندگان، اختصاص دادیم.

ایجاد  بین خود  را  اعتامد  را به دست آورده ایم و پل های  اعتامد شهروندان  ما 

توانا  اردوی قوی،  ما یک  امروز  است.  اعتبار خود  بازیابی  اردو در حال  و  کرده ایم 

و موثر برای به عهده گرفنت مسئولیت و دفاع از میهن داریم. ما با استفاده از این 

سرتاتیژی جدید و تعلیامت متمرکز، توانستیم به موفقیت های زیادی دست پیدا کنیم.

رهربان باید مترکز خود بر ایجاد عساکر مسلکی وفادار به وطن در مرحله اول، 

بدون وفاداری به احزاب سیاسی یا گروپ های مسلح مستقل ادامه بدهند. عسکر 

ملکی  به مردم  و  کند  رعایت  را  نظامی  مقررات  و  قوانین  که  ببیند  تعلیم  باید 

احرتام بگذارد. زندگی نظامی فقط پوشیدن یونیفرم و حمل سالح نیست 

- بلکه پیروی از پرنسیپ های رشافت و احرتام به قانون است. ما 

بعد از آنکه باالی انتخاب کیفی عساکر بدون نفوذ فرقوی و 

مغلوب  را  تروریستان  شدیم  موفق  کردیم،  مترکز  حزبی 

کنیم و اعتامد شهروندان را به دست آوریم.

ما در سال 2017 حدود 10 لوأ را تعلیم دادیم و 

در سال 2018 نیز قصد داریم 15 لوأ دیگر را تعلیم 

دهیم و عالوه بر آن سازمان های تعلیمی ایجاد کنیم 

در  می دهند.  انجام  را  تخصصی  و  فردی  تعالیم  که 

اینجا باید از نقش دوستامنان در قوای ائتالف بین املللی 

گروپی  کار  با حفظ روحیه  ما  با  به خاطر همکاری شان 

تشکری کنم. آنها در هر مرحله رول خاصی را بازی کرده اند. 

شهرها،  آزادســازی  برای  شدید  جنگ های  جریان  در  مثال،  طور 

دوستان ما در ائتالف به ارائه حامیت هوایی پرداختند. آنها همچنین نقش 

مهمی را در مسائل استخباراتی و حامیت لوژيستيكی ایفا کردند. آنها آماده بودند 

تا بر اساس تقاضای ما به اهداف حمله کنند یا معلومات استخباراتی را فراهم کنند. 

دقیقشان  تکنالوژی  به خاطر  بد،  یا آب و هوای  همچنین در مورد هدفگیری دقیق 

حال  در  دوستان  حامیت  با  ما  نظامی  توانایی های  اما  می گرفتیم.  کمک  آنها  از 

انکشاف است و، به خواست خدا، اردوی عراق به اردویی با قابلیت ها و منابع باال 

تبدیل خواهد شد.

در این مرحله مهم، ما در حال بازسازی قوای امنیتی هستیم. ائتالف نقش مهمی 

را در بازسازی و تقویت نهادهای تعلیمی عراق بازی خواهد کرد. آنها همچنین نقش 

مهمی در ارائه گروپ های تعلیمی موجود و تخصصی دارند. این مسئله به وزارت 

دفاع محدود نیست، بلکه شامل تعلیم و تجهیز قوای امنیتی دیگر مثل پولیس فدرال 

و محلی، قوای بخش عاجل، قوای ضدتروریست و قوای رسحدی است.

ایجاد  باالی  ما  هستم.  عراقی  مستقل  اردوی  یک  دیدن  منتظر  مشتاقانه  من 

سیستم اداری مترکز کرده ایم و زیربناها را مکمل کرده ایم. اکنون امیدوارم اردوی ما 

با تخصص و مهارت خود، به الگو برای متام اردوهای منطقه در زمینه جنگ شهری، 

مبارزه با دهشت افگنی و تخلیه بیجاشدگان تبدیل شود.

ما کوشش می کنیم تجربیات خود را در اختیار دوستامنان بگذاریم.

اردوی عراق به مثالی درخشان در این زمینه تبدیل شده است.

عالقه

جرنال عثامن الغنیمی

لوی درستیز قوای مسلح عراق
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یک مادر بیجاشده، طفل خود را در یک منطقه امن که ذریعه 
مأموریت اتحادیه آفریقا- سازمان ملل متحد در دارفور تأمین 

شده است، تغذیه می دهد. 

پاکستان در زمینه صلحبانی سازمان ملل متحد در جوالی 1960 و زمانی رشوع شد که 
اولین قوای پاکستان در کنگو مستقر گردید. از آن زمان به بعد، پاکستان بیشرت از 160,000 قوا را برای 
انجام 41 مأموریت سازمان ملل متحد در 23 کشور تأمین کرده است. از این میان تا اواخر سال 2017 

تعداد 144 صلحبان، از جمله 23 افرس، جان خود را زمان انجام وظایف خود از دست داده اند. در حال 
حارض، پاکستان چهارمین کشور در میان کشورهای تأمین کننده قوا )TCC( است که 7,653 نفر 

را در متام درجات به هفت مأموریت سازمان ملل متحد اختصاص داده است. یکی از آنها 
مأموریت اتحادیه آفریقا- سازمان ملل متحد. در دارفور )UNAMID( است.

اولین قوای پاکستان در کنگو مستقر گردید. از آن زمان به بعد، پاکستان بیشرت از 
تجربه

جگرن عمر اسامعیل ساجد گروال، دگرمن شوکت نعیم خان 
و دگرمن محمد فرید، اردوی پاکستان

عکس ها از سازمان ملل متحد

سودانسودانسودان
در

سودانسودان
دردر

سودان
در

سودان
پاکستان

موفقیت

قوای حافظ صلح سازمان 
ملل متحد اهل پاکستان 

به برقراری صلح و امنیت 
دارفور کمک کرده اند
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آنچه بنیانگذار ملت ما، قائد اعظم محمدعلی جناح، چندین دهه قبل متذکر 

با  همراه  و  دوستانه  پالیسی  ما  خارجی  "پالیسی  است:  هنوز هم صحیح  شد، 

نظر  از  گاه  هیچ  پاکستان  است.  جهان  کشورهای  همه  به  نسبت  نیت  حسن 

دست  جهان  شده  رسکوب  و  ستمدیده  مردم  از  خود  اخالقی  و  مادی  حامیت 

نخواهد کشید و از اصول منشور سازمان ملل متحد حامیت خواهد کرد."

مأموریت دارفور
دارفور منطقه ای به وسعت 493,180 کیلومرت مربع در غرب سودان است که به 

قوای  ذریعه  در سال 1916  اینکه  تا  بود  مدت چند صد سال حکومتی مستقل 

انگلیسی - اتیوپیایی به سودان الحاق گردید. دین اصلی آن اسالم است و نفوسش به 

دو جامعه اعراب و آفریقایی تقسیم شده است که خود به قبایل مختلفی در رستارس 

دارفور تقسیم شده اند. آفریقایی ها عمدتاً دهاقین هستند و اعراب کوچی هستند. 

اختالف اصلی میان جوامع آفریقایی و عرب به تقسیم قدرت و منابع برمی گردد.

اخیر در دارفور در فربوری 2003 رشوع شد، زمانی که دو گروپ  درگیری 

 - )JEM( و جنبش عدالت و برابری )SLA( مسلح - اردوی آزادیبخش سودان

علیه دولت به دلیل ادعای بی توجهی نسبت به منطقه و رسکوب سیاه پوستان 

آفریقایی به نفع اعراب دست به سالح بردند. دولت مبارزه ای را علیه شورشیان 

این  گرفت.  نام  دارفــور  غیرعرب  افراد  قومی  پاکسازی  بعدها  که  کرد  رشوع 

درگیری باعث کشتار وسیع شهروندان ملکی شد، 2.5 میلیون نفر را از خانه های 

به  دارفور  کرد.  تبدیل   )IDP( داخلی  بیجاشدگان  به  را  آنها  و  کرد  بیرون  خود 

قومندانی  اپراتیفی/مقرهای  مناطق  با  که  است  شده  تقسیم  فدرال  ایالت  پنج 

UNAMID متناظر است: دارفور مرکزی، دارفور شاملی، دارفور جنوبی، دارفور 

رشقی و دارفور غربی.

کندک 5 پاکستان )PakBatt-5( با وفاداری کامل دستورات سازمان ملل متحد 

را رعایت کرد و با مساعی خستگی ناپذیر که به مدت 10 ماه ادامه داشت به 

از  ترکیبی  با  پاکستانی  قوای  یافت.  دست  کوتوم  بخش  در  توجهی  قابل  نتایج 

مساعی بشمول گزمه تهاجمی، اشرتاک دادن رهربی جوامع و برقراری گفتگوی 

اجتامعی، این وضعیت را تثبیت کرد. PakBatt-5 هر کاری که از دستش ساخته 

دلیل،  همین  به  است.  داده  انجام  داخلی  شدگان  بیجا  به  کمک  برای  را  بود 

میانجی گری پاکستان شهرت خوبی در میان مردم دارد. PakBatt-5 به طور منظم 

انجام  را  رفاهی  پروژه های  و   )CIMIC( ملکی-نظامی  همکاری  فعالیت های 

قریه  به  آبرسانی  اجتامعی،  تعامل  تعلیمی  های  ورکشاپ  برگزاری  است:  داده 

جات و مکاتب، ایجاد کمپ های معالجوی و توزیع دواهای رایگان. همچنین 

از مکاتب بازدید می کند تا مواد غذایی را توزیع کند، در مورد صحت و سالمتی 

کرده،  برگزار  را  سپورت  مسابقات  می دهد،  انجام  را  داری  دوام  سخرنانی های 

را  بازسازی منوده و جشنواره های فرهنگی و مذهبی  را  مکاتب و شفاخانه ها 

برای شهروندان محلی و بیجاشدگان داخلی برگزار می کند.

موفقیت و امنیت
دارفور  در  منطقه  خطرناک ترین  شورشیان،  فعالیت های  دلیل  به  کوتوم  بخش 

بلندرتبه  مقامات  از  هیأتی  هیچ  که  بود  زیــادی  سال های  می شد.  شناخته 

اینکه  از  بعد  بودند.  نکرده  سفر  منطقه  این  به  سودان  دولت  یا   UNAMID

قوای پاکستانی وارد شدند و صلح را برقرار کردند، تعدادی از مقامات/هیأت های 

ملکی ها در کوتوم، دارفور، اکماالت طبی را 
دریافت می کنند. قوای نظامی پاکستان در تأمین 

کمک نقش ایفا کردند.
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غیردولتی  سازمان های  و  سودان   ،UNAMID رتبه  بلند 

از  سفیرانی  شمول  به  کردند.  دیدار  کوتوم  از  بین املللی 

جرمنی و سوئیس، معاون اول رئیس جمهور سودان و رئیس 

پروگرام غذایی جهانی و سازمان بهداشت جهانی. همگی 

به مساعی و کمک های PakBatt-5 برای به ارمغان آوردن 

 UNAMID صلح به منطقوی که بالقوه محل درگیری برای

بود اذعان داشته و از آن تشکری کردند.

و  است  حاکم  منطقه  این  در  صلح  حارض  حال  در 

PakBatt-5 یک پالتفرم برای حامیت از حقوق برش، بهبود 

اقتصادی، ارتقای ارزش های اجتامعی و اخالقی و مهمرت از 

فراهم  مردم  برای  محلی  برشدوستانه  رشایط  بهبود  همه، 

کرده است. انکشافی که PakBatt-5 در این رشایط دشوار 

به آن دست یافته است، مایه غرور پاکستان است.

تولی انجینران پاکستان
تولی انجیرنان پاکستان در دسمرب 2007 در این مأموریت 

به  را  خود  گردش  نهمین   2017 مارچ  در  و  شد  مستقر 

که  است  چندمنظوره  تولی  یک  تولی،  این  رساند.  خامته 

متام رشته های انجیرنی را شامل می شود. وظیفه آن حامیت 

برای  عامه  انجیرنی  و  بقا  تحرک،  زمینه های  در  تخنیکی 

حامیت از مأموریت نظامی عامه است.

انجیرنان پاکستان کمربندی میدان هوایی که یک راه 

به  هوایی  و  آب  رشایط  متام  برای  مناسب  کیلومرتی   10

جهت گزمه وسایط نقلیه و پرسونل امنیتی در امتداد ساحه 

ترمیم،  از  قبل  کردند.  ترمیم  را  بود  محلی  هوایی  میدان 

سطح پوشیده از شن روان مانع از تأمین امنیت می شد.

کاری  شد،  مکمل  موفقیت  با  ماه  سه  جاده طی  این 

طاقت فرسا که به انتقال آب و مواد ساختامنی از مسافتهای 

طوالنی رضورت داشت.

یکی از پروژه های دیگر به نام امور حفاظت در برابر 

انجیران  از مهم ترین دستاوردهای  آرداماتا، یکی  سیل دره 

که  شد  اقدامی  کار  این  نهایت  در  بود.  پاکستان  اردوی 

سودان  دولت  و   UNAMID بین  اعتامدسازی  موجب 

گردید. ساخت دیواره سنگی 1 کیلومرتی و حفر یک کانال 

انحراف 1.2 کیلومرتی - که در جریان یک ماه مکمل شد 

- برای حفاظت از جاده ارتباطی میدان هوایی الجنینه و 

کمپ IDP در برابر سیالب های ناگهانی در فصل بارش.

آگاهی نسبت به ماین
روز بین املللی سازمان ملل متحد در زمینه آگاهی نسبت به 

ماین در 3 آپریل 2017 ذریعه انجیرنان با همکاری مقامات 

کمپ الجنینه برگزار شد. این کار به یادبود قربانیان ماین 

شد.  برگزار  الجنینه  مخصوصاً  و  کلی  به طور  دارفــور  در 

در  الجنینه  و   UNAMID افراد  تعلیم  کار  این  از  هدف 

یک افسر زخمی پولیس 
پاکستانی در شفاخانه 

تحت اداره پاکستان 
در نیاال، سودان دوران 

تداوی را طی میکند. 
او من حیث بخشی از 

مأموریت اتحادیه آفریقا- 
سازمان ملل متحد در 

دارفور خدمت کرده است.
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مورد خطرات و اقدامات احتیاطی علیه مهامت منفجر نشده، ماین ها و وسایط 

بین  دوستانه  فوتبال  مسابقه  یک  برگزاری  با  روز  این  بود.  دست ساز  انفجاری 

تیم های UNAMID و الجنینه جشن گرفته شد. تأثیر کلی این رویداد قابل توجه 

بود و همه از آن تقدیر کردند.

انجیرنان پاکستانی حتی برای مسیحیان دارفور در کمپ الجنینه به منظور 

جشن گرفنت عید پاک در آپریل 2017 مراسم خاص کلیسا، موسیقی، نور شمع، 

گل و نواخنت ناقوس کلیسا را ترتیب دادند.

CIMIC موفقیت
کمپ بیجاشدگان سورتونی در دارفور شاملی بشمول بیشرت از 20,000 نفر نفوس 

است که تنها یک مسجد در تعمیر موقتی در اختیار دارند که با ورقه ای از آهن 

از سنگ است. مدت زمان زیادی بود که بیجاشدگان  پوشانده شده و کف آن 

درخواست نوسازی این مسجد را کرده بودند و تولی انجیرنان پاکستان این کار را 

ظرف دو هفته مکمل کرد.

انجنیری مناسب اطمینان داد –  از شیوه های  این تولی نسبت به استفاده 

کانکریتی  کارهای  انجام  منی شد.  پذیرفته  کیفیت  مورد  در  کوتاهی  قسم  هیچ 

به خوبی انجام شد. برای حفاظت سقف در برابر توفان های شن سودان به نام 

هبوب مهار دیگری به آن اضافه شد. با کمک مرکز قوا، کارهای دیگری نیز از 

جمله ساخت کف کانکریتی برای ساحه اصلی مسجد و ساخت دو کمد انجام 

شد. قرآن کریم به صورت هدیه به مسجد اعطا شد.

داخلی  بیجاشدگان  کمپ  مصیبت زده  مردم  برای  پاکستانی  قوای  کار 

سورتونی باعث ایجاد صلح درونی در جامعه و توفیق در "جلب قلب و ذهن" 

باشندگان آن شده است.

یک شفاخانه حیاتی
پاکستان  اردوی  بخش طبی  سال 2008،  در   UNAMID فعالیت زمان رشوع  از 

مسئولیت ایجاد و مراقبت تنها شفاخانه سطح سه این مأموریت واقع در نیاال، دارفور 

را به عهده گرفته است. این شفاخانه پاکستان باالترین سطح تجهیزات طبی نظامی 

را در دسرتس قوای نظامی در دارفور و همچنین کارمندان ملکی ملی و بین املللی 

تأمین  قرار می دهد. شفاخانه صحرایی منرب یک پاکستان- سازمان ملل متحد به 

این مراقبت های صحی مسلکی، پیرشفته و بسیار مسلکی پرداخته است. شفاخانه 

صحرایی منرب 9 پاکستان مسئولیت های خود را از مارچ 2017 انجام داده است.

برای  باکیفیت  طبی  خدمات  ارائه  به خاطر  پاکستان  سه  سطح  شفاخانه 

مراجعانش مشهور است و من حیث "شفادهندگان UNAMID" در منطقه مورد 

متام سطوح  در  شفاخانه همیشه  این  است.  شناخته شده  مأموریت  مسئولیت 

قرار  تقدیر  مورد  شده  تعیین  وظایف  اجرای  و  مسلکی  مهارت های  ارائه  برای 

گرفته است. شفاخانه صحرایی نظامی پاکستان استندردهای تعالی که باید ذریعه 

سازمان های طبی کشورهای مختلف انجام دهنده وظایف UNAMID صورت 

بگیرد را تعیین می کند.

تخصصی  مراقبت های  اولیه،  مراقبت های  جدیدترین  به  شفاخانه  این 

چندرشته ای، خدمات عملیات جراحی پیرشفته، خدمات دندان، خدمات صحت 

روان، جزوتام مراقبت های خاص و تیم تخلیه هوایی مسلکی مجهز شده است.

و  ملی  ملکی  و  نظامی  پرسونل  به  مراقبت  ارائه  برعالوه  شفاخانه  این 

بین املللی سازمان ملل متحد، مراقبت های طبی را به شامر زیادی از سودانی ها و 

به دالیل برشدوستانه ارائه می دهد. این شفاخانه بسیاری از موارد تصادف، موارد 

پیچیده طبی و دیگر موارد عاجل شهروندان ملکی محلی را به طور کامالً رایگان 

تداوی کرده است.

این شفاخانه از آگست 2008 بیشرت از 82,000 بیامر را تداوی کرده و بیشرت 

از 11,000 عملیات جراحی انجام داده است. تعداد مریضانی که تداوی دندان، 

تداوی داخلی و توانبخشی دریافت کرده اند قابل توجه است. به همین جهت، 

بخش تشعشعاتی )رادیولوژیکی( و پاتولوژی، امکانات تشخیصی را برای مریضان 

تحت  در شفاخانه  داخلی  بیجاشده  در مجموع 34,805  است.  کرده  فراهم  را 

تداوی قرار گرفته اند.

برای  را  افتخاری  و  احرتام  پاکستان،  سه  سطح  شفاخانه  سال ها،  طی  در 

این کشور و اردوی آن در محافل ملکی و نظامی سازمان ملل متحد و سودان 

رستارس  در  پاکستان  اردوی  طبی  بخش  مسلکی  تعالی  است.  آورده  دست  به 

مأموریت و قرارگاه های مرکزی سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار گرفته است.

قطعاً ذهنیتی که این شفاخانه در قلب و ذهن بیامران و بازدیدکنندگان آن 

حک کرده است مدت زیادی دوام خواهد یافت و یادآور موفقیت کل مأموریت 

F  .حفظ صلح پاکستان در دارفور است

یک کاپی از این مطلب در مجله هالل نرش شده است.

پالیسی خارجی ما دوستانه و همراه با حسن نیت 
نسبت به همه کشورهای جهان است. پاکستان هیچ 

گاه از نظر حمایت مادی و اخالقی خود از مردم 
ستمدیده و سرکوب شده جهان دست نخواهد کشید و 
از اصول منشور سازمان ملل متحد حمایت خواهد کرد."

"
— قائد اعظم محمدعلی جناح، بنیانگذار پاکستان
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نیوز

مبارزه آیدیولوژیک

جنگ استخباراتی به شکست داعش 
در عراق کمک کرد و می تواند به 

کارکنان یونیپاثتضمین صلح کمک مناید

بعد از موصل
ث

صاویر یونیپا
ت



13

چند هفته بعد از ترصف آخرین پایگاه داعش ذریعه عراق در این 

کشور، بغداد میزبان سومین کانفرانس بین املللی مبارزه با تبلیغات و آیدیولوژی 

داعش بود. فضا و جوی که در بین مخاطبان چندملیتی آن وجود داشت، پذیرش 

و خوش بینی ناشی از پیروزی بود که حضور داعش را به چند مکان کوچک در 

سوریه کاهش داده بود.

مقدماتی  سخرنانی  در  عراق،  ملی  امنیت  معین  مشاور  الشیخ،  الدین  صفا 

با آزادسازی  این کانفرانس که در 13-14 دسمرب 2014 برگزار شد گفت: "عراق 

متام رسزمین خود از دست داعش با استفاده از قوای داخلی و حامیت مشاوران 

و کارشناسان قوای ائتالف طرز مکمل پیروز شد". "با این حال، عراق در مبارزه 

با تفکرات داعش با معضل جدی مواجه است و همین مسئله است که پیروزی 

واقعی بر تروریستان را تعیین می کند."

بغداد مفتخر به میزبانی از بعضی از مهمرتین رهربان مبارزه با افراطگرایی 

عربستان سعودی بود. داکرت نارص البقمی، رسمنشی عمومی مرکز جهانی مبارزه 

با آیدیولوژی افراطگرایی عربستان سعودی، یا ETIDAL، اصول بنیادی پیام های 

مبارزه با دهشت افگنی را "افشا کردن، افزایش آگاهی، تقابل و همکاری" اعالم کرد.

داکرت نارص گفت: "عراق در حال مبارزه با تروریستان به نیابت از جهان است". 

"ما نقش مهم عراق در مبارزه با آیدیولوژی افراط گرایی را تحسین می کنیم."

داکرت نارص بر نقش حیاتی کشور خود در مبارزه با دهشت افگنی تاکید کرد 

چون کشورش قلب جهان اسالم است. این مرکز متکی به شیوه های 

را مختل  تروریستی  تبلیغات  تا  استخبارات احصایوی است  امنیتی و 

کند و انکار و تحریف های آنها از متون مذهبی را اصالح مناید.

او گفت: "ما گروپ های متخصص و مسلکی را به جهت تجزیه و 

تحلیل روایت های افراطی و بی اعتبار ساخنت آنها با استناد صحیح به 

قرآن و احادیث به صورت لحظه ای در اختیار داریم". "ما به موفقیت و 

توانایی خود در شکست دادن آیدیولوژی دهشت افگنی در رسانه های 

اجتامعی بسیار افتخار می کنیم."

ترکیبی  اپراتیفی  قرارگاه  گذاری  پالن  مدیر  عباس،  عادل  ارکان  جرنال  تورن 

فروپاشی  از  بعد  آن  متحدان  و  عراق  چطور  که  داد  توضیح  عراق  مشرتک 

امنیت در سال 2014، در سال 2017 با فتح شهر سرتاتیژیک موصل به پیروزی 

دادن  شکست  در  رسانه ها  نقش  همچنین  او  کردند.  پیدا  دست  داعش  علیه 

دشمن را ستایش کرد.

جرنال گفت: "رسانه سالحی مؤثر است که می تواند دشمن را در متام سطوح 

شکست دهد". "عملیات رسانه ای و روانی با تأثیرگذاری فراوان برای حامیت از 

مبارزه با استفاده از رادیوهای قابل حمل و پخش اعالنیه مورد استفاده قرار گرفت."

تورن جرنال تحسین الخفاجی، مدیر رهربی رسانه و روحیه در وزارت دفاع 

عراق در مورد ارزش جنگ روانی غیرمتوازن برای آزادسازی شهرهای اشغال شده 

به دست گروپ های داعشی با آسیب های جانبی کمرت بحث کرد. اردوی عراق 

یک جزوتام عملیات تخصصی روانی را ایجاد کرد که به ایجاد پل های ارتباطی با 

شهروندان در مناطق اشغالی داعش کمک منود.

پوست های  و  سالح  های  گدام  مورد  در  را  بسیاری  استخباراتی  نکات  "ما 

در  که  مشکالتی  وجود  با  ما  شهروندان  کردیم.  دریافت  ملکی  مردم  از  دشمن 

جریان جنگ های خشونت آمیز تجربه کرده بودند، با آغوش باز و اشک شوق از 

ما استقبال کردند و به ما گفتند که طرزالعمل های رسانه ای ما را دنبال می کردند 

و بعضی از اعالمیه هایی که انداخته بودیم را نگه داری کردند". این سخنان تورن 

جرنال تحسین بود.

عراق  ملی  جنگی  رسانه ای  رسانه های  بخش  رئیس  الجیشی،  نعام  سعید 

توضیح داد که سازمان او چطور نظارت و تحلیل تبلیغات دشمن را به عهده دارد 

و پروگرامی برای مقابله با مساعی روانی تروریستان ایجاد کرده است. او قدردانی 

خود را نسبت به ائتالف نه تنها به دلیل یکپارچه سازی کوشش های استخباراتی 

یافته و تعلیم به  انکشاف  ارائه تکنالوژی  با عراق بلکه همچنین به دلیل  خود 

جزوتام های عملیات روانی عراق ابراز کرد. او گفت: "ما از تجارب متحدان خود 

درس های بسیاری گرفته ایم و ما با قوای ائتالف در مناطق عملیاتی و سرتاتیژیک 

هامهنگی خوبی داشتیم".

ارتباطی  سرتاتیژی  ادامه  رضورت  بر  کانفرانس  این  سخرنانان  از  نفر  چند 

تهاجمی برای شکست دادن آیدیولوژی پیچیده که باعث تحریک داعش و دیگر 

تروریستان می شود، تأکید کردند. بخش عمده مترکز باید باالی امنیت اطفال در 

برابر چنین پیام های زهرآگینی باشد.

دفاع عراق گفت عملیات  استخبارات وزارت  و  امنیت  اداره  از  امین  عصام 

ماشین  اما  دید،  شدیدی  عراق خساره  در  آن  قلمرو  نابودی  با  داعش  تبلیغاتی 

های  گروپ  تا  می کند  استفاده  اجتامعی  رسانه های  از  همچنان  آن  پیام رسانی 

جداگانه ای را که با آیدیولوژی آن همکاری می کنند، مورد سوءاستفاده قرار دهد.

باالی  تروریستی  این گروپ  از موصل، نرشیات  بیرون کردن داعش  از  بعد 

انتقام خشونت آمیز مترکز کرده اند. امین به جهت کوشش برای جلوگیری از احیای 

مجدد این گروپ، از دولت خواست تا آرشیف های داعش را از انرتنت حذف کند. 

موضوعی که به هامن اندازه نگران کننده است وضعیت روانی اطفالی است که 

چندین سال در مناطق تحت اشغال داعش زندگی می کردند. داکرت سعد عبیدی، 

مسلکی عملیات روانی، گفت که داعش جای پایی در داخل جامعه ایجاد کرده 

است که خود را در طرف مخالف حکومت نشان می دهد.

داعش  بازگشت  می کند  نگران  را  ما  امروز  که  "آنچه  گفت:  عبیدی  داکرت 

"خطیبان  شده اند".  مغزی  شستشوی  داعش  ذریعه  که  اطفالی  بلکه  نیست، 

حوری های  مورد  در  از صحبت  و  دهند  تغییر  را  خود  خطابه های  باید  مسجد 

بهشتی امتناع کنند."

از دولت خواست  الحدیثی، سخنگوی دفرت نخست وزیر عراق،  داکرت سعد 

با  مواجه  در  از جوانان  برای محافظت  و محققان مذهبی  از جامعه شناسان  تا 

روایت های افراطی که ذریعه تلیفون موبایل از سایت های رسانه های اجتامعی به 

شمول توییرت و فیس بوک منتقل می شود، استفاده کنند.

و  مردم  حامیت  بدون  منی تواند  تنهایی  به  "دولت  گفت:  الحدیثی  داکرت 

سازمان های مدنی با این معضالت مواجه شود".  

رسانه سالحی مؤثر است که می تواند دشمن را در متام سطوح 

 شکست دهد. عملیات رسانه ای و روانی با تأثیرگذاری فراوان 

برای حامیت از مبارزه با استفاده از رادیوهای قابل حمل و پخش 

اعالنیه مورد استفاده قرار گرفت".  - تورن جرنال ارکان عادل عباس

فقط
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کماندوهای اردوی ملی افغانستان بعد از فرود آمدن 
از یک چرخبال در جریان تمرین نظامی در مرکز 

تعلیمی نظامی کابل، موضع می گیرند.
 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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قوای هوایی افغانستان که با ورود طیارات مدرن و تقرر پیلوتان تعلیم دیده تقویت شده است، 

قدرت تحرک و آتش بیشرتی را برای انتقال عساکر و اکامالت به میدان های محاربه در رسارس کشور 

از خود نشان می دهد.

هوایی  قوای  پیرشفت های  چندملیتی،  ائتالف  در  خود  رشکای  با  همراه  افغانستان  رهربان 

کشور  این  اشغال کننده  تروریستان  دیگر  و  طالبان  علیه  نظامی  بن بست  در شکسنت  افغانستان 

را تحسین کردند.

"با خوشحالی اعالم می کنم که امروز صفحه تازه ای در زندگی قوای هوایی افغانستان گشوده 

می شود"، تورن جرنال عبدالرزاق شیرزی، قومندان جناح هوایی قندهار در اواخر نومرب 2017 در 

زمان فراغت پیلوتان جدید این سخن را به زبان آورد.

قوای هوایی با استفاده از چرخبال و طیاره - از جمله بلک هاوک های UH-60 تحویل شده برای 

جایگزینی ناوگان قدیمی چرخبال های روسی - هزاران پرواز واحد را علیه طالبان انجام می دهد.

کارکنان یونیپاث

قوای هوایی افغانستان قدرت آتشباری را تقویت می کند 
و تعلیم در بخش مبارزه با تروریستان را بهبود می بخشد

هواحملهحمله از
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یک پیلوت افغان آماده می شود تا با یک طیاره A-29 سوپر توکانو که یک طیاره 
قابل اعتماد و دارای پرواز آسان است علیه تروریستان پرواز کند.

خرد ضابط بریدمل الکساندر دبلیو ریدل/قوای هوایی ایاالت متحده

یک چرخبال در جناح مأموریت خاص افغانستان در جنوری 2018 
در جریان یک تمرین در قندهار به منطقه فرود نزدیک می شود.

مکس بلومفید/مرکز قومندانی عملیات خاص ناتو- افغانستان

است،  جنگ  میدان  به  مهامت  و  قوا  انتقال  شامل  تنها  نه  دستاوردها  این 

بردن  بین  از  و  زخمی  عساکر  موفقیت آمیز  تخلیه  شمول  به  همچنین  بلکه 

افگنی  دهشت  مالی  تأمین  برای  که  طالبان  مخدر  مواد  تولید  البراتوارهای 

استفاده می شود نیز است.

قومندانی حامیت قاطع، جان نیکلسون جرنال اردوی ایاالت متحده، رهرب ارشد 

و  برشی  قوای  در  گرفته  بهبودهای صورت  افغانستان،  در  متحده  ایاالت  نظامی 

تجهیزات را در مبارزه با افراط گرایی خشونت طلب رسنوشت ساز می داند.

می دهد  اجازه  افغانستان  قوای  به  چون  دارند  حیاتی  اهمیت  هوایی  قوای 

 150 افغانستان  باشند.  داشته  برتری  زمین هستند  روی  بر  که  طالبان  به  نسبت 

چرخبال بلک هاوک را تا سال 2019  متلک خواهد کرد.

آینده نزدیک  افغانستان در  "اوج گرفنت قوای هوایی  نیکلسون گفت:  جرنال 

مشهود است". "این حرکت شتاب گرفته و غیرقابل بازگشت است."

در اواخر سال 2017 شش پیلوت در تعلیم 16 هفته ای خود در زمینه کار با 

چرخبال های جدید بلک هاوک اشرتاک کردند. این پیلوتان افرادی باتجربه بودند 

بودند. چهارده  انکشاف داده  را  استعدادهای خود  با Mi-17 روسی  پرواز  با  که 

پیلوت دیگر نیز در سال 2018 برای تعلیم به ایاالت متحده سفر خواهند کرد و 21 

نفر دیگر نیز در سال 2019 این کار را انجام خواهند داد.

می روند،  ماموریت  به   2018 می  در  افغانستان  هاوک  بلک  خدمه  اولین 

فعالیت آنها با رسیدن هلی کاپرتهای جدید همزمان شده است.

کپینت جمشید رضایی از قوای هوایی افغانستان در نومرب 2017 گفت: "امروز 

منی توانم  "االن  است".  من  تحصیلی  فراغت  روز  چون  هستم  هیجان زده  بسیار 

احساساتم را بیان کنم، چون می توانم به مردم افغانستان خدمت کنم."

زمانی که پیلوتان افغان فارغ و آماده انجام مأموریت شوند، پرواز و رهربی 

ائتالف  اعضای  می شود.  هدایت  افغان ها  ذریعه  محاربوی  مأموریت های  متام 

کمرتین دخالت را در این جمله مأموریت های محاربوی خواهند داشت.

جرنال شیرزی گفت: "به پیلوتان جوان و میهن پرست خودمان برای موفقیت 

و گذراندن کورس خود تربیک می گویم". "من انتظار دارم این پیلوتان جوان از این 

چرخبال های مدرن و جدید استفاده کنند و با شجاعت و به شدت علیه دشمن و 

علیه تروریستان مبارزه کنند."

توانایی های جزوتام های دیگر نیز افزایش یافته است. جناح مأموریت خاص، 

بلوک سبز  کارآموز  فراغت 15  افغانستان، شاهد  عنرص عملیات خاص هوانوردی 

خود در 25 نومرب 2017 در قرارگاه این جزوتام در کابل بود. تعلیم با استفاده از 

طیارات چندمنظوره PC-12 و چرخبال های Mi-17 انجام شده است. پیلوتان تعلیم 

دهنده، دو دانشجوی پیلوت PC-12، چهار پیلوت چرخبال Mi-17 و دیگر اعضای 

خدمه، تعلیمی را که برای خدمت در مأموریت خاص رضور بود، مکمل کردند.

دگرجرنال محمد رشیف یفتلی، لوی درستیز وزارت دفاع افغانستان گفت: "این 

اطمینان وجود دارد که فارغین، باالترین استندردهای مسلکی کسانی که پیش از 

آنها آمده اند و کسانی که در سال های آینده بعد از آنها می آیند را حفظ کنند".

کورس بلوک سبز یک پروگرام تعلیمی هشت هفته ای است که مترکز آن باالی 

مترینات میدان و صنف درس است، و به خدمه های طیارات و چرخبال ها اجازه 

می دهد تا در مأموریت های پالن گذاری و دیزاین تکتیک ها اشرتاک کنند.

در  متحده  ایاالت  سفارت  دیپلامتیک  مأموریت  رئیس  معین  رایلی،  ریچارد 

کابل، گفت: "اکنون فارغ التحصیالن بخشی از یک جزوتام هوایی مسلکی هستند". 

"دستاوردهای آنها بسیار چشمگیر است، چون اکنون هدف بسیار کالن تأمین و 

حفظ امنیت برای همه افغانستان را به عهده دارند."

افغان ها  موفقیت  نشان دهنده   C-130 طیارات  از  استفاده  با  بیشرت  تعالیم 

در مأموریت های اکامالت است. در جوالی 2017، هوانوردان افغان و پیلوتان و 

مشاوران قوای هوایی ایاالت متحده یک پرواز هوایی دوطرفه را با طیاره C-130 از 

میدان هوایی بین املللی حامد کرزی به میدان هوایی قندهار انجام دادند تا ضمن 

رساندن تدارکاتی قوای زخمی دفاع ملی و امنیتی افغان را برای معالجه بیشرت به 

کابل عودت دهند.

در هر  "ما  اواخر سال 2017 گفت:  در   C-130 توراک مشاور دگرمن جیمز 
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یک پیلوت قوای هوایی افغانستان در جریان مراسم 
فراغت برای پیلوتان هلیکوپتر بلک هاوک در نومبر 

2017 تصدیق دریافت می کند. قومندان او، تورن جنرال 
عبدالرزاق شیرزی در مابین قرار دارد.

به پیلوتان قوای هوایی افغانستان، نشان هایی که از 
طرف مربیان ارائه شده که نشان دهنده مکمل کردن 

تعلیم بلک هاوک UH-60 در میدان هوایی قندهار است.
خورد ضابط ختنیکی ورونیکا پیرس. قوای هوایی ایاالت متحده

منابع: مرکز قومندانی عملیات خاص ناتو- افغانستان، قرارگاه حمایت قاطع، قوای هوایی ایاالت 

متحده،واشنگتن اگزماینر

مرحله  یک  در  تقریباً  مرحله  این  "در  داریم".  پروازی  مأموریت  چندین  هفته 

کمک کردن هستیم. مشاوره به قسم کلی در زمان کار با تجهیزات و تدارکات 

خدمه طیاره صورت می گیرد. افغان ها دیگر برای مأموریت های هوایی به قوای 

ائتالف وابسته نیستند."

گذاری،  پالن  افغانستان  هوایی  قوای  ذریعه   C-130 هوایی  مأموریت  کل 

هوایی  قوای  عضو  شینواری  محمد  خیال  شد. جگرن  اجرا  و  کنرتول  هامهنگ، 

افغانستان، قومندان طیاره در این مأموریت بود.

جگرن گفت: "این آرزوی من بود که یک پیلوت قوای هوایی باشم". "من 

اهل فامیلی هستم که سابقه نظامی زیادی دارد؛ برادر و پدرم در اردوی ملی 

افغانستان مشغول به خدمت بوده اند، اما من اولین عضو فامیلم هستم که به 

قوای هوایی ملحق شده است."

ایاالت متحده نیکلسون بیشرت از 15,000 پرواز واحد صورت  جرنال اردوی 

گرفته ذریعه قوای هوایی افغان و افزایش مدرنیزه شدن قوای هوایی را تحسین کرد.

خود  آینده  برای  تنها  "افغانستان  گفت:   2017 نومرب  در  نیکلسون  جرنال 

منی جنگد". "شام برای آینده برش می جنگید. ما در این مبارزه در کنار شام هستیم 

و در کنار شام باقی خواهیم ماند."  
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بودن  محدود  ــود  وج با 

نفوس  و  خــود  مساحت 

از وضعیت  است،  نفر  میلیون   6 که حدود  آن  کم 

بین املللی متامیزی بهره می برد. ممکن است بعضی 

از قدرت پشتوانه این وضعیت تعجب کنند اما جواب 

"لبنان  است:  داده  چنین  دوم  پل  ژان  پاپ  را  آنها 

چیزی بیشرت از یک کشور است؛ یک پیام است."

و  مردم  ارزش هــای  از  رسشار  خرد  کشور  این 

متدن برشدوستانه آن است. در قلمروی آن 18 فرقه 

اقلیت ها  و  مسیحیان  از جمله مسلامنان،  مذهبی، 

همگی با سازگاری و صلح زندگی می کنند. این منونه 

موفقیت  برای  الگویی  می تواند  تاریخی همزیستی 

تنوع و اتحاد باشد.

بخاطر  لبنان  جیوپولیتیک  اهمیت  برعالوه، 

موقعیت جغرافیایی اش در لبه رشقی بحر مدیرتانه 

است که به عنوان پل بین غرب و رشق میانه عمل 

در طول  لبنان  برتری  بر  این مسئله عالوه  می کند. 

تاریخ در بخش علوم، تفکر و خالقیت است.

لبنان  ثروت  منبع  که  عوامل  این  حال،  این  با 

هستند، در مواجه با معضالت داخلی و خارجی قرار 

گرفته اند و این وضعیت هنوز هم وجود دارد.

آنچه که در میان کشورهای جهان تقریباً منحرص 

به لبنان است، مشکالت منطقوی است که این ملت 

با آنها مواجه است. این امر به مساعی فوق العاده 

رضورت دارد، به خصوص با توجه به بی ثباتی مداوم 

در جنوب از سال 1948 و موج دهشت افگنی در 

سال  اواخر  در  عربی  بهار  از  پس  که  میانه  رشق 

2010 اتفاق افتاد.

ملی  نقش  لبنان  اردوی  خاطر،  همین  به 

متامیزی در دفاع از لبنان، حفاظت از پیام مردم و 

حفظ دستاوردهای آن به دست آورده است. نقش 

می شود:  تقسیم  اصلی  دسته  سه  به  لبنان  اردوی 

دفاع، امنیت و انکشاف.

مأموریت دفاعی
دفاع وظیفه اصلی اردوی است. بسیاری از جزوتام 

های نظامی در رسحد جنوبی و در رسحدات رشقی 

قسم  هر  با  تا  هستند  مستقر  سوریه  با  شاملی  و 

تجاوز علیه لبنان مقابله کنند. 

لبنان

یک عسکر لبنانی در تپه های باالی شهر 
عرسال، در نزدیکی سرحد با سوریه در یک 
پایگاه نظامی به پهره داری می پردازد.  رویرتز

عساکر از سرحدات 
دفاع می کنند، 
امنیت داخلی را 
تأمین کرده و 
در مأموریت های 
بشردوستانه اشتراک
می کنند

قوای مسلح لبنان



اردوی لبنان قبل از 
دیگر اردوهای جهان و 

قبل از اینکه دهشت 
افگنی به یک خطر 
جهانی تبدیل شود، 

نسبت به تهدید 
دهشت افگنی جهانی

عکس العمل
نشان داده است.

حفظ امنیت داخلی
در بیشرت کشورهای جهان، بیشرت اوقات قوای امنیتی 

این کار را انجام می دهند.  داخلی و پولیس محلی 

اما به دلیل محیط منحرص به فرد لبنان و در نتیجه 

وقایع داخلی که بین سال های 1985 تا 1990 اتفاق 

مسلح  شبه نظامیان  فعالیت های  جمله  از   - افتاد 

قوای  داد  دستور   1991 سال  در  وزیران  شورای   -

را  داخلی  امنیت  حفظ  لبنان  امنیتی  قوای  و  اردو 

به عهده بگیرند.

سالح های  ــع آوری  ــم ج باعث  تصمیم  ــن  ای

از  بسیاری  در  اردو  استقرار  و  شبه نظامیان 

مناطق لبنان شد.

گزمه،  و  پاینت  چک  ایجاد  شامل  وظیفه  این 

حمالتی برای جستجوی افراد تحت تعقیب، دخالت 

عاجل در موارد نقض امنیت، و تأمین امنیت برای 

برگزاری مظاهرات و گردهامیی ها است.

برگزاری  جهت  امنیت  تأمین  همچنین  اردو 

انتخابات پارملانی و شاروالی؛ حفاظت از فعالیت های 

سازمان  جرائم  با  مبارزه  هرنی؛  و  فرهنگی  ملی، 

یافته و قاچاق بین املللی؛ و حفاظت از کمپ های 

بیجاشدگان و پناهندگان را به عهده دارد.

مبارزه با دهشت افگنی
اردوی لبنان قبل از دیگر اردوهای جهان و قبل از 

تبدیل  جهانی  خطر  یک  به  افگنی  دهشت  اینکه 

جهانی  افگنی  دهشت  تهدید  به  نسبت  شــود، 

عکس العمل نشان داده است.

در اوایل سال 2000، دولت جنگی سخت علیه 

الضنیه  اطراف جرود  در  که  تروریستی  گروپ  یک 

انداخت.  راه  به  بودند،  مستقر  لبنان  در شامل  که 

و  بودند  خقیقه  و  ثقیله  سالح های  به  مجهز  آنها 

لبنان  در شامل  را  افراط گرا  حکومتی  داشتند  قصد 

تأسیس کنند. اردو در این جنگ پیروز شد و بسیاری 

از افراد را دستگیر کرد.

در سال 2007، اردو دوباره وارد جنگی طوالنی، 

سازمان  یک  که  شد  ــالم  االس فتح  علیه  بــار  ایــن 

تروریستی بود و قصد داشت از شامل کشور برای 

در  افگنی  دهشت  گسرتش  برای  پایگاهی  منحیث 

دیگر نقاط لبنان استفاده کند. این جنگ با از بین 

رفنت تعداد بسیاری از تروریستان خامته یافت.

با به راه افتادن بهار عربی در اوایل سال 2011

امنیتی در سوریه، گروپ  و شعله ور شدن حوادث 

این  جدی ترین  شدند.  ظاهر  زیــادی  محلی  های 

گروپ ها، گروپ تروریستی احمد االسیر در منطقه 

در  نظامی  مراکز  به   2013 سال  در  که  بود  صیدا 

و  برخاست  مقابله  به  اردو  کرد.  منطقه حمله  این 

توانست به رسعت خطر را از بین بربد.

سازمان های تروریستی خطرناک اشرتاک کننده 

ISIS در وقایع سوریه که برجسته ترین آنها

و جبهه النرصه است از رسحدات شاملی 

لبنان با سوریه برای ایجاد ماین  و رشقی 

پرتاب  و  موشکی  حمالت  انفجاری،  های 

راکت به داخل لبنان استفاده می منودند.

شهر  به  حمله  شامل  حمالت  ایــن 

عرسال در رسحد رشقی و حمله به قوای 

مستقر در منطقه در سال 2014 با هدف 

تسخیر منطقه ای به شمول کوه های رشقی 

تا بحر در شهر شاملی طرابلس بود.

چنین  بــا  مقابله  بـــرای  اردو  ــا  ام

منظور  ایــن  به  ــود.  ب هوشیار  حرکتی 

داد  انجام  وسیع  انـــدازه  در  حمله ای 

و  عرسال  از  را  تروریستان  توانست  که 

اطراف آن بیرون کند.

صورت  به  تقریباً  اردو  آن،  از  بعد 

روزانه حلقه محارصه تروریستان را تنگ تر 

کرد و مواضع آنها را با طیاره و توپچی ثقیله هدف 

قرار داد. همچنین عملیات تخلیه پیشگیرانه کیفیت 

باعث  که  داد  انجام  خود  اپراتیفی  مناطق  در  را 

نابودی و محارصه قوای دشمن شد.

مسلح  قوای  قومندان   ،2017 آگست   19 در 

عساکر لبنانی در جریان عملیات 
علیه تروریستان در کوه های نزدیک 

شهر رأس البعلبک موضع گرفته اند.   
آژانس خبری فرانسه/تصاویر گتی
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آزادسازی  برای  را  حومه"  "سحرگاه  عملیات  رشوع  عون  جوزف  جرنال  لبنان، 

کوه های رشقی از دست ISIS اعالم کرد. این سازمان ظرف یک هفته به قسم 

کامل شکست خورد و از قلمروی لبنان بیرون رانده شد.

پیروزی علیه  به  بود که  اردوهای منطقه  میان  اردو در  اولین  لبنان  اردوی 

یک سازمان تروریستی که بخشی از قلمروی آن را اشغال کرده بود، دست یافت.

از  ناشی  رسعت  این  با  عملیات  این  در  موفقیت  که  نیست  شکی  هیچ 

مختلف  فرقه های  مشارکت  لبنانی،  عساکر  روحیه  و  جنگی  توانایی های 

مذهبی در اردو و نپذیرفنت دهشت افگنی ذریعه آنها بود. برعالوه، کمک های 

اتحادیه  و  متحده  ایــاالت  رهــربی  به  دوســت  کشورهای  از  بسیاری  کیفی 

اروپا )EU( ارائه شد.

با این حال، با وجود این پیروزی کالن، خطر دهشت افگنی در لبنان هنوز 

هم وجود دارد، و اردو با همین پیش فرض به نظارت بر خانه های تروریستی و 

حذف آنها در مراحل اولیه تشکیل شان می پردازد.

اقدامات  افگنی، بخصوص  اردو علیه دهشت  به ذکر است که مبارزه  الزم 

منحیث  آنها  از  استفاده  از  جلوگیری  و  لبنان  منطقوی  آب های  در  آن  امنیتی 

مسیری برای مهاجرت غیرقانونی، موجب جلوگیری از نفوذ تروریستان از لبنان به 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است. در نتیجه، این اقدام عملیات تروریستی 

که این کشورها را هدف قرار می داد را محدود کرده است.

به طور خلص، اردو در نظر ندارد مبارزه با دهشت افگنی را به بخش امنیتی 

محدود کند. این مشکل باید به قسم فکری نیز حل شود. با توجه به فرهنگ 

جامعه لبنان که مبتنی بر تنوع، آزادی و شفافیت است، دهشت افگنی به وضوح 

نقطه مقابل آن است. هرقسم اقدام امنیتی برای مقابله با دهشت افگنی باید 

با هدف  شامل مترکز ملی و برشدوستانه و کمپاین معلومات دهی و فرهنگی 

گسرتش آگاهی در بین شهروندان در مورد خطرات دهشت افگنی و بنیادگرایی و 

شیوه های تحریف اصول و ارزش های پیام های مذهبی باشد.

مأموریت انکشاف و بشردوستانه
با  ارتباط  در  نیز  را  دیگری  مأموریت  امنیت،  و  دفاع  وظایف  بر  عالوه  اردو 

به  اما  زیر است،  امر شامل موارد  این  دارد.  به عهده  لبنانی  زندگی شهروندان 

آنها محدود منی شود:بازسازی زیربناهای کشور، ماین پاکی، محافظت از محیط 

زیست، حامیت از سازمان های دولتی با استفاده از انرژی و تخصص خود و احیای 

ساحه های باستان شناسی.

اردو همچنین در زمینه توریسم، جنگل کاری و کمک به متعلمین و باشندگان 

قریه جات دورافتاده در چارچوکات پروگرام نظامی- ملکی فعالیت دارد.

دیگر اقدامات آن عبارتند از عملیات جستجو، نجات و تخلیه در صورت بروز 

بالیای طبیعی و دیگر فجایع. اردو در عملیات نجات مربوط به حادثه هوایی که 

در سال 2003 در کوتونو، بنین اتفاق افتاد و یک طیاره جت مسافربری اتیوپی 

که در سال 2010 در ساحل خلده لبنان سقوط کرد، مشارکت منود. عساکر آن 

همچنین بعد از غرق شدن تصادفی کشتی باری پانامایی به نام دانی اف دوم در 

طرابلس در سال 2009، قربانیان را از این کشتی تخلیه کرد.

و همچنین  ملی  انکشاف  به  کمک  و  به شهروندان  کمک  اردو،  مأموریت 

تقویت پیوندهای اعتامد بین اردو و مردم و ارائه الگویی برای سازمان های دولتی 

است که برای منافع عامه کار می کنند.

در نهایت، قدرت اردوی لبنان - و اعتامد داخلی و بین املللی به نقش ملی 

به  اعتقاد  و  میهن پرستانه  و  نظامی  مأموریت  به  اردو  این  تعهد  نتیجه   - آن 

آرزوهای مردم آن است.

اردو کامالً به قطعنامه های بین املللی و منشور حقوق برش متعهد بوده و 

حمله  هیچ کس  به  گاه  هیچ  می کند.  فعالیت  کشور  رسحدات  داخل  در  فقط 

نکرده، اما همواره به حامیت از حاکمیت و استقالل ملت متعهد است. هر قسم 

لبنان و در راستای  ارائه شده ذریعه کشورهای دوست به نفع  حامیت نظامی 

F  .ثبات منطقوی است

عساکر اردوی لبنان در نزدیکی رأس البعلبک.  رویرتز



کارکنان یونیپاث

عربستان سعودی میزبان اولین ائتالف نظامی اسالمی مبارزه با دهشت افگنی

متحد
علیه دهشت افگنی
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افگنی  دهشت  با  اسالمی  نظامی  مبارزه  ائتالف  هدف 

آیدیالوجیکی،  سرتاتیژی های  کــردن  هامهنگ   )IMCTC(

ارتباطی، نظامی و مالی برای شکست دادن افراط گرایی دهشت 

افکن است. شاهزاده محمد، شکل گیری این ائتالف چندملیتی را 

در سال 2015 اعالم کرد و در اواخر سال 2017، اولین جلسه از 

اجالس رهربان مبارزه با دهشت افگنی برگزار شود.

کانفرانس  در  خود  کلیدی  سخرنانی  در  محمد  شاهزاده 

ریاض گفت که مساعی مبارزه با دهشت افگنی در همه کشور 

بین  هامهنگی  بدون  ولی  است،  انجام  حال  در  ایتالف  های 

مقامات ملی. "امروز با این ایتالف این وضع پایان میابد."

بیش  تروریستان  شاهزاده،  سخرنانی  از  قبل  روز  دو  تنها 

در والیت سینای شاملی مرص  در مسجدی  را  منازگزار  از 300 

کشتند، و وزیران دفاع و رهربان دیگر که در ریاض گردهم آمده 

بودند خشم خود را از این موضوع اعالم منودند.

اتحادیه  رسمنشی  العیسی،  عبدالکریم  بن  محمد  داکرت 

"اندیشه  گفت:  است،  شده  واقع  مکه  در  که  اسالمی  جهانی 

دهشت افگنی با پیام بیگانه است و این ائتالف دهشت افگنی 

را ریشه کن می کند".

با  مقابله  برای  خود  تعهد  بر  مجدد  تأکید  با  پاکستان 

قومندان  عباسی،  خاقان  شاهد  وزیر،  نخست  افگنی،  دهشت 

لوی درستیز اردو، رئیس ارکان جرنال قمر جاوید باجوه و وزیر 

خارجه، خواجه آصف را به عربستان سعودی فرستاد.

قومندان  حیث  من  رشیف  رحیل  پاکستان  متقاعد  جرنال 

ارشد شاخه نظامی IMCTC تقرر یافت.

وزیر دفاع و ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلامن 

آل سعود، در ماه نومرب 2017 رهربان 41 کشور را گردهم 

آورد تا ائتالف مبارزه با دهشت افگنی از شامل آفریقا تا 

جنوب رشقی آسیا را اغاز کند و قول داد "تروریستان را 

دنبال می کنیم تا وقتی که از صفحه روزگار محو شوند".

IMCTC "تاریخی"  و  "معنی دار"  جامع  حل  راه  رحیل،  جرنال 

کرد  پیشنهاد  او  داد.  ترشیح  افگنی  دهشت  دادن  شکست  برای  را 

معلومات  تبادل  منابع،  هامهنگی  و  تجهیز  به  عضو  کشورهای 

با  مبارزه  ظرفیت های  تقویت  برای  یکدیگر  به  کمک  و  استخباراتی 

دهشت افگنی کوشش کنند.

او گفت: "همه ما دارای نقاط قوت مختلفی هستیم. برای مثال، 

اردنی ها در مبارزه با دهشت افگنی شهری منونه هستند. پاکستانی ها 

در ساحات قریه جات و کمرت انکشاف یافته به خوبی عمل می کنند. 

منابع  از  "استفاده  بود".  خواهد  کلیدی  عاملی  منابع،  اشرتاک  بناً، 

عربستان  مثل   - دارند  اختیار  در  را  کافی  امکانات  که  اردوهایی 

سعودی و UAE [امارات متحده عربی] - برای کمک به ملت هایی با 

امکانات کمرت، مثل کشورهای آفریقا، ائتالف را بهینه می سازد. البته، 

اپراتیفی  به اشرتاک گذاری معلومات استخباراتی جزء کلیدی ظرفیت 

ما است و همچنین به معنای دستاوردهای کالنرت مثل خامته دادن به 

جنگ در افغانستان خواهد بود".

داکرت محمد املؤمنی، وزیر امور رسانه های اردن، در مورد اهمیت 

ائتالف  تبلیغات تروریستی سخن گفت.  با  ارتباطات مؤثر در مقابله 

باید محتوایی را تولید کند که نه فقط واقعی بوده و با تحقیق خوب 

بتواند  تا  باشد  جذاب  کافی  اندازه  به  باید  بلکه  باشد،  شده  تهیه 

مخاطبان گسرتده ای را جذب مناید.

او گفت: "یکی از مهم ترین نقش هایی که رسانه های کشورهای 

دروغینی  ادعــاهــای  کــردن  افشا  بگیرند،  عهده  به  باید  اسالمی 

خود  جنایات  توجیه  برای  آنها  از  تروریستی  گروپ های  که  است 

استفاده می کنند".

پولی  الخلیفی، رئیس و مسئول صندوق  احمد عبدالکریم  داکرت 

اهمیت  بر  افگنی  دهشت  با  مبارزه  مالی  امور  زمینه  در  عربستان، 

و ضبط  انسداد  تشخیص،  برای  اپراتیفی  و  نظارتی  قانونی،  ابزارهای 

انتقال غیرقانونی پول به افراط گرایان دهشت افکن تأکید کرد. بخش 

گروپ  ذریعه  تروریستان  کردن  محروم  برای  همکاری  این  از  کالنی 

اقدام مالی رشق میانه و شامل آفریقا انجام می شود.
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ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلمان آل سعود در نومبر 2017 با رهبران مبارزه با 
دهشت افگنی از اکثریت کشورهای مسلمان جهان دیدار می کند.  رویرتز

“بیشرت از 40 کشور، پیام مهمی را ارسال می کنند 

مبنی بر اینکه با یکدیگر همکاری می کنند و با 

همکاری نزدیک از مساعی یکدیگر حامیت می کنند”.
- ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلامن آل سعود
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ایدئولوژی
اشاعه جوهر اصول، آموزه ها، فرهنگ و میراث اسالم.• 

تطابق و اصالح کردن برداشت از اصول مذهبی.• 

در پیش گرفنت رویکرد بنیادی اشاعه ارزش اعتدال در اسالم، پذیرش تنوع • 

و محرتم شمردن زندگی انسان ها.

دستیابی به بخش وسیعی از امور کارآمد تاثیرگذار بر سطوح فکری، • 

روانی و اجتامعی مرتبط با تروریسم در جهان اسالم.

ارتباطات
مبارزه با تبلیغات رسانه ها و نشانه های افراط گرایی خشن و • 

سازمان های تروریستی.

منایش ارزشمندی و تنوع فرهنگی و معنوی اسالم با ترویج کردن • 

ارزش های اعتدال در اسالم.

اشاعه و حامیت از عوامل تاثیرگذار معترب در رسارس جهان اسالم برای • 

ترویج ارزش های اعتدال در اسالم.

متویل مالی مبارزه با تروریسم
اشاعه تجارب کارآمد و ظرفیت سازی در بخش متویل مالی مبارزه با • 

تروریسم در کشورهای عضو ائتالف.

اشاعه محیطی سازنده برای نرش معلومات مربوط به CTF در بین • 

کشورهای عضو و سازمان های بین املللی.

حامیت از مراجع دارای صالحیت CTF در کشورهای عضو برای • 

دستیابی به پروسیجرها و مکنیزم های مربوط به عملیات پیشگیری، 

.CTF کشف، گزارشدهی و پیگرد مرتبط با

ایجاد و اجرایی کردن چارچوکات های حقوقی، قانونی و اپراتیفی • 

مربوط به CTF در کشورهای عضو.

نظامی
ترویج و ایجاد سیستمی کارآمد برای مقابله با سازمان های تروریستی و • 

پیشگیری از اقدامات آنها برای آسیب زدن به کشورها، جوامع و اشخاص.

تقویت توانایی ها و رفع کمبودات بحرانی نظامی مبارزه با تروریسم • 

در کشورهای عضو. 

ادغام اقدامات نظامی با کمپاین های ایدئولوژیکی و رسانه  یی.• 

 کمک رسانی و حامیت به کشورهای عضو در بخش هامهنگ سازی  • 

عملیات نظامی برای مبارزه با تروریسم.

ایجاد چهارچوکاتی برای کمک به ظرفیت سازی نظامی، پروگرام • 

های تعلیمی و رشیک سازی دانش برای مبارزه با تروریسم در 

کشورهای عضو و حامی.

بسرتسازی در کشورهای عضو گرفنت کمک  های نظامی در • 

بخش ارتقای ظرفیت مبارزه با تروریسم و حامیت نظامی از 

کشورهای همکار و حامی.

IMCTC وسعت عملیات پیشنهادی

چهار مورد مبارزه با دهشت افگنی

جدید  ائتالف  از  را  خود  حامیت  میانه  رشق  کشورهای  منایندگان 

برای مبارزه با دهشت افگنی اعالم کردند.

تورن جرنال توفیق عبدالسامع، معین وزیر دفاع مرص، توضیح داد 

که تروریستان دیگر به اظهارات سیاسی ذریعه تحمیل خشونت راضی 

نیستند بلکه هدفشان از بین بردن حکومت های مستقل است.

تعهد  کویت  دفاع  وزیر  الصباح,  الحمد  الخالد  محمد  شیخ  سپس 

تر  تنگ  جهان  در رسارس  تروریستان  علیه  را  محارصه  "حلقه  که  منود 

را تهدید می  امنیت منطفه  از جنگ های فرقوی که  خواهیم کرد" و 

کند, جلوگیری مینامییم.

شیخ محمد گفت: "ما پیام نیرومندی را ارسال می کنیم مبنی بر اینکه 

هیچ بخشی از جامعه ما از طاعون دهشت افگنی آسیب ندیده است".

وزیر دفاع بحرین، دگرجرنال یوسف الجالهمه راپور داد که چطور 

قصد  میشدند,  حامیت  متخاصم  کشورهای  طرف  از  که  افراطگرایانی 

داشتند ذریعه خشونت های تروریستی کشور وی را بی ثبات سازند.

الباوردی  احمد  بن  را محمد  امارات متحده عربی  ریاست هیئت 

وزیر دفاع وطنی به عهده داشت. دگر جرنال علی محسن صالح مناینده 

ارشد یمن در کانفرانس ریاض بود.

کشوری  هیچ  روی  ائتالف  که  کرد  تأکید  رحیل  پاکستانی  جرنال 

برای  جهانی  رویکردی  ایجاد  آن  هدف  بلکه  است،  نگذاشته  انگشت 

مخالفت با افراط گرایی دهشت افکن است.

او گفت: "این ائتالف علیه دهشت افگنی است". "علیه هیچ کشور، 

فرقه یا مذهبی نیست."

شاهزاده محمد در مورد تعهد مجدد ائتالف کشورها برای توقف 

دهشت افگنی صحبت کرد.

او گفت: "بیشرت از 40 کشور، پیام مهمی را ارسال می کنند مبنی 

بر اینکه با یکدیگر همکاری می کنند و با همکاری نزدیک از مساعی 

یکدیگر حامیت می کنند".  
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قسم تازه ای از

درگیری
جنگ های ترکیبی ظرفیت های اردوهای 

مدرن را مورد ازمایش قرار می دهد
تورن جرنال اسخت ن. ریسپایف، رییس دانشگاه دفاع ملی، قزاقستان

عکسها از رویرتز

وضعیت بین املللی بسیار پیچیده و تنش آمیز است و این وضعیت به صورت دوره ای در 

اثر تعارضات بین کشورها و گروپ های قومی، مذهبی، سیاسی، اجتامعی و گروپ های 

دیگر تشدید می شود که باعث درگیری های مختلفی می گردد.
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عساکر کازاخستان در آپریل 2017 در جریان تمرین عقاب صحرا که حمایت مالی آن را ایاالت متحده بر عهده دارد، در زمینه کنترول شورش تمرین می کنند.
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از  استفاده  با  اختالفات  حل  برای  جهان  که  متایلی  وجود  با 

ابزارهای صلح آمیز ابراز داشته است، قوای نظامی همچنان یکی از 

به  این مشکالت است. ما شاهد رضورت  ابزارهای اصلی برای حل 

مطالعه دقیق علل و ماهیت درگیری های نظامی هستیم.

با  کنیم.  بررسی  را  اختالفاتی  چنین  مفهوم  بدهید  اجازه  ابتدا 

کازاخستان،  در  و  پذیرفته شده در رسارس جهان  تعاریف  به  توجه 

مقابله نظامی مفهومی متحدکننده و یکپارچه ساز بوده و شکلی از 

حل اختالفات میان طرفین دارای اختالف با استفاده از قوای نظامی 

برای دستیابی به اهداف سیاسی خاص است.

با این حال، به تازگی پروسه های متعددی ماهیت درگیری های 

نظامی را متحول ساخته است. مهاجامن منافع سیاسی و اقتصادی 

خود را با وادار کردن مخالفانشان به پذیرش اهداف خود با استفاده 

از شیوه های شناخته شده و غیرشناخته شده که به جنگ مستقیم 

منی رسد دنبال می کنند.

انکشاف ابزارهای مبارزه مسلحانه تأثیر زیادی بر محتوای آن و 

بر ماهیت درگیری ها دارد. مبارزه مسلحانه با استفاده از جدیدترین 

ویژگی های  غیرمتعارف  و  متعارف  ــزارهــای  اب

جدیدی به خود می گیرد.

مانند  جــدیــدی  اصطالحات  رســانــه هــا،  در 

"آشوب  ابرمانند"،  "دشمن  ترکیبی"،  "جنگ های 

می شنویم.  را  سایربی"  "سالح های  و  شده"  کنرتول 

پرکاربردترین اصطالحی که اخیراً مورد استفاده قرار 

گرفته "جنگ های ترکیبی" یا "تهدیدات ترکیبی" است.

 اسرتاتژی های جنگ های ترکیبی و توصیه هایی 

در مورد این تهدیدات ترکیبی در ایاالت متحده و 

ناتو تدوین شده است. این تحلیل تغییرات بنیادین در ماهیت جنگ 

تأثیرگذاری  و  آماده سازی  تغییرات،  این  ماهیت  می دهد.  نشان  را 

با  نامنظم  و  نظامی  اجزای  از  استفاده  با  ترکیبی  جنگ  پیامد  بر 

دخالت بخش ملکی است.

 جنگ ترکیبی به معنای طیف وسیعی از اقدامات خصامنه است 

که اردو نقش نسبتاً کمی در آنها ایفا می کند. ابزارهای اصلی آسیب 

زدن به دشمن، ابزارهای سیاسی، استخباراتی/روانی و اقتصادی است. 

شیوه های آن امکان دستیابی به نتایج مشهودی را فراهم می آورد 

قوای نظامی کازاخستان در جریان 
تمرین عقاب صحرا امنیت یک پست 

چک پاینت را برقرار می کنند.

جنگ ترکیبی به معنای طیف وسیعی 
از اقدامات خصمانه است که اردو نقش 

 کمی در آنها ایفا می کند
ً
نسبتا
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- این شیوه ها موجب تحمیل آسیب منطقه ای، سیاسی و اقتصادی به 

روحیه جامعه  و  بر هم می زند  را  نظام حکومتی دشمن  دشمن شده، 

را از بین می برد.

منی شود.  تفهیم  کالسیک  معنای  به  جنگی  به عنوان  جنگی  چنین 

مارتین لیدگارد وزیر امور خارجه دمنارک توضیح نسبتاً روشنی از ماهیت 

جنگ ترکیبی را در سال 2014 ارائه کرد: "من لزوماً آن را نظامی منی دانم؛ 

تحریک ها،  گسرتده،  تبلیغات  از  آن  در  که  است  ترکیبی  جنگ  این 

که  استفاده می شود  دیگر  داخل کشورهای  در  برانگیخنت گروپ هایی 

جنگ نیست، اما پدیده ای بسیار خصامنه و نزدیک به جنگ است".

استفاده  اهداف،  به  دستیابی  برای  اصلی  ابزار  سنتی،  جنگ  در 

فرعی  دشمن  بر  تأثیرات  انواع  دیگر  و  است  متعارف  مسلح  قوای  از 

برای  غربی  کشورهای  توانایی  بهبود  منظور  به  می شود.  محسوب 

وزارتخانه های  با  نزدیکی  جدید، هامهنگی  ترکیبی  تهدیدات  با  مقابله 

داخلی شامل قوای پولیس و ژاندارمری برای متوقف ساخنت تهدیدهای 

و  سایربی  حمالت  تبلیغاتی،  های  کمپاین  با  مرتبط  شده  غیرشناخته 

اقدامات جدایی طلبان محلی صورت می گیرد.

یکی  ترکیبی  به جنگ های  دادن  نشان  واکنش  برای  انجام مترینات 

ارتباطات  مرکز  یک  لتونی  در  ناتو  است.  ناتو  اتحاد  اولویت های  از 

مترین هایی  چنین  و هامهنگی  آماده سازی  برای  را  اسرتاتژیک رسآمدی 

ایجاد کرده است.

طیف  ترکیبی  تهدیدات  مفهوم 

گسرتده ای از رشایط و اهداف خصامنه 

مانند جنگ سایربی،  دربر می گیرد،  را 

کم،  شدت  با  نامتوازن  درگیری های 

تروریسم جهانی، دزدی بحری، مهاجرت 

قومی  درگیری های  فساد،  غیرقانونی، 

های  چلنج  منابع،  امنیت  مذهبی،  و 

بین املللی،  سازمان یافته  جرایم  نفوس، 

گسرتش  و  جــهــانــی ســازی  مشکالت 

سالح های کشتار جمعی.

آماده شدن  زمینه  در  مهمی  قدم 

تصمیم  جنگ،  از  جدیدی  نوع  برای 

مشرتک  قــوای  یک  ایجاد  بــرای  ناتو 

واکنش رسیع است که می تواند ظرف 

48 ساعت برای انجام عملیات ابتدایی 

آماده شود. این قوا شامل قوای زمینی، 

قوای  همچنین  و  بحری  و  هوایی 

عملیات خاص خواهد بود.

نشان  ناتو  قوای  پیچیده  ترکیب 

می تواند  تشکیالت  این  که  می دهد 

متفاوت  کامالً  وظیفه  دو  حل  برای 

آنها  از  یکی  گیرد.  قرار  استفاده  مورد 

جلوگیری از خرابکاری دشمن و کشف 

آن در جریان دوره تهدید برای مبارزه با ساختارهای نامنظم در قلمرو آن 

است. دیگری سازمان دهی کارهای خرابکارانه در قلمرو دشمن با ایجاد 

ساختارهای نامنظم شبکه ای شامل منابع برشی و مادی است.

مجموعه ای پیچیده از تهدیدات ترکیبی بر بنیاد یک پالن اسرتاتژیک 

از پیش تعیین شده شکل می گیرد و بر طیف گسرتده ای از اهداف نظامی 

تأثیر می گذارد. هدف  از جمله جمعیت کشور هدف  و ملکی دشمن، 

و  موقعیت ها  و  کامل حکومت  قدرت  تضعیف  از  است  عبارت  نهایی 

نفوذ دولت در داخل کشور و در بخش بین املللی.

بنابراین، مجموعه تهدیدهای ترکیبی، بر خالف انواع دیگر تهدیدات، 

تا حد زیادی بر بنیاد هدف انتخاب شده )کشور هدف مشخص( هدایت 

می شود، قالب تعریف شده واضح و هدفی از پیش تعیین شده دارد و از 

لحاظ اسرتاتژیک برای عملیات نقشی حیاتی ایفا می کند.

بودن  دسرتس  در  به  تهدیدها  از  مجموعه ای  موفقیت آمیز  اجرای 

رضورت  مورد  امکانات  و  قوا  تأمین  به  قادر  که  دارد  بستگی  منبعی 

اثر هم افزایانه  این  آنها وابسته است.  به  باشد و همچنین به دسرتسی 

استفاده از تهدیدات ترکیبی خطر مخصوصی را برای امنیت ملی کشور 

ایجاد می کند.  

درباره نویسنده: تورن جنرال داکرت اسخت ریسپایف، از سال 2012 رئیس دانشگاه دفاع 

ملی قزاقستان بوده است. بخش عمده ای از فعالیت نظامی او شامل کمک به بازسازی 

اردو پس از استقالل این کشور از اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده است.

قوای 
واکنش 
سریع

 (تا 25,000 نفر)

بخش 
بحری

بخش 
هوایی

بخش 
زمینی

قوای 
عملیات 

خاص

گروپ 
پشتیبانی 
لجستیک
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مسلکی
داستان های قهرمانی از بین النهرین همچنان ادامه دارد. قهرمانان قوای مسلح عراق زندگی خود را به خطر انداخته اند تا گروپ 

های تروریستی و آیدیالوجی انحرافی آنها را از این رسزمین که در آن متام فرقه ها مدتها در آرامش با هم زندگی می کردند، اخراج 

را  افگنی عراق، هر خواننده ای  با دهشت  اعضای قوه مبارزه  از  العبودی، یکی  بریدمن یارس  منایند. داستان شهادت قهرمانانه 

منقلب می کند. چنین داستان هایی نشان می دهد که رسزمین عراق در جریان نسل ها همچنان مردانی کالن پرورش می دهد. ما با 

همقطاران، افرس قومندان و فامیلش در مورد دوران طفولیت، رؤیاها و شجاعتش صحبت کردیم. ما اول با پدرش مالقات کردیم:

کارکنان یونیپاث  |  عکس ها از اداره رسانه CTS عراق

بریدمن عراقی یارس العبودی عسکری ماهر، شجاع
و اخالق مدار در جنگ غلبه بر داعش بود

الگوی عسکر
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و دوست عزیز من یارس 

در   1991 جنوری  در 

خلیج  اول  جنگ  اوج 

سومین  او  شد.  متولد 

فرزند من از شش فرزند 

بود که دو پرس و چهار 

سال ها  بــودنــد.  دخــرت 

گذشت و یارس کالن شد. 

به خوبی زمانی را به یاد 

می آورم که در کنار من 

از  من  و  بود  ایستاده 

باهوش  طفولیت  از  او  می کردم.  استقبال  عروسی اش  مهامنان 

داشت.  فوق العاده  عملکردی  تحصیلش  مراحل  متام  در  و  بود 

حتی زمانی که با دوستانش مزاق می کرد بسیار اخالق مدار بود 

و احرتام قائل می شد. یک بار یکی از معلامن لیسه اش، محمد 

هادی، به من گفت که هیچ وقت کسی مثل یارس او را خنده 

و  داشت  فوق العاده ای  شوخ طبعی  حس  چون  است،  نداده 

خنده اش مؤدبانه بود. او از سن نوجوانی بسیار مستقل بود. او 

در مکتب متوسطه، لیسه و دانشگاه کار می کرد تا خودش پولش 

را به دست آورد. وقتی به من و مادرش پیشنهاد داد که در تأمین 

می توانستیم  ما  لبخند  زدیم.  کند،  کمک  ما  به  فامیل  مصارف 

مصمم بودن را در چشامنش ببینیم. او مثل بچه های دیگر نبود. 

او بیشرت به تحصیل و کار اهمیت می داد. او دائم به من گفت، 

"من بار مراقبت از شام را به دوش می کشم، چون شام در جوانی 

از ما مراقبت کرده اید."

می کرد،  تعریف  برایامن  را  خاطراتش  یارس  پدر  وقتی 

چهره اش از غم پر شد:

"رویای طفولیتش این بود که افرس قوای خاص باشد چون 

و  شناخته شده  عراقی ها  میان  در  به طور گسرتده ای  افراد  این 

مورد احرتام هستند. یارس در سن 14 سالگی صف عساکر قوای 

خاص را با یونیفرم های سیاهشان در رسک های بغداد دید که 

مناطق  در  موترها  تفتیش  یا  مظنون  تروریستان  دستگیری  به 

خطرناک مشغول بودند. وقتی یارس آنها را دید، احساس غرور 

می کرد و دوست داشت مثل آنها باشد. بخت وقتی به او روی 

آورد که در کالج چهارم اردو برای کورس مبارزه با دهشت افگنی 

پذیرفته شد. او فارغ التحصیل شد و در بین حدود 235 محصل 

در رتبه نوزدهم قرار گرفت."

بعد از آنکه از آکادمی مبارزه با دهشت افگنی فارغ التحصیل 

افگنی  دهشت  با  مبارزه  کندک  حقوقی  مشاوره  تیم  به  شد، 

میسان منتقل شد. با این حال، یارس به قوای مبارزه با دهشت 

افگنی ملحق نشده بود تا در جنوب و در دفرت مباند، در حالی 

که آتش جنگ در غرب و شامل شعله ور بود. او خواب دید که 

قرار است به میدان نربد برود. این رؤیا به حقیقت پیوست و او 

به دوستانش در انبار ملحق گردید.

نزدیک ترین دوست و همقطار یارس، لومری بریدمن یوسف 

علی، با افتخار از او یاد می کند:

کالج  در  وقتی   2014 آپریل  در  را  یارس  بار  اولین  "من 

چهارم اردو در نارصیه شامل شدیم ، مالقات کردم. ما در بلوک 

شد  زمانی رشوع  ما  دوستی  دیدیم.  تعلیم  هم  با  همراه  سوم 

با هم گذراندیم  را که  بودیم و هیچ وقت دورانی  که محصل 

بغداد  یعنی  پایتخت،  در  ما  دوی  هر  کرد.  نخواهم  فراموش 

هم  با  اول  روز  هامن  از  ما  می کردیم.  زندگی  هم  به  نزدیک 

دوست شدیم. دوستانش او را خیلی دوست داشتند و او همیشه 

لبخند می زد و فکاهی های بسیار خنده داری می گفت.

"یارس به شکلی استثنایی خود را وقف زندگی نظامی کرده 

بود و بسیار شجاع بود. او از انجام مترینات خطرناک مثل پایین 

آمدن با ریسامن از چرخبال یا باال رفنت از برج های بلند ترسی 

نداشت. او اولین کسی بود که مترینات را متام می کرد و دوست 

داشت تعلیم ببیند و یاد بگیرد. او منحیث ارشد بلوک مقرر شد، 

چون او به وظایف خود عمل می کرد، به رسعت یاد می گرفت و 

به طور ذاتی رهرب بود.

با  مبارزه  اختیاری  کورس  به  و  شدیم  فارغ  اینکه  از  "بعد 

دهشت افگنی ملحق شدیم، از اقبال خوش برای دومین بار به 

با وجود سختی ها و دشواری های تعلیم در  هم رسیدیم. یارس 

آکادمی مبارزه با دهشت افگنی، عملکردی فوق العاده داشت 

و یکی از بهرتین دانشجویان بود، به خصوص در زمینه فیر. او 

تک تیرانداز بود و مصمم بود این کورس را مکمل کند. او حتی 

دانشجویانی که تسلیم شده بودند و قصد داشتند کورس را رها 

که  می دانست  خود  وجود  عمق  در  او  می کرد.  تشویق  کنند، 

عملیات قوای خاص به مردانی فوق العاده قوی رضورت دارد."

تقسیم  عالی  بسیار  رسم  افگنی  دهشت  با  مبارزه  قوه 

فارغین ذریعه التاری تحت نظارت رئیس قوه مبارزه با دهشت 

افگنی را داشت. یارس به خدمت کندک میسان مقرر شد.

بریدمن یوسف ادامه داد: "وقتی متوجه شدیم که با هم به 

پرس
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کندک میسان مقرر شده ایم، احساس غرور 

آنکه  از  بعد  ماه  یارس یک  داشتیم.  فراوانی 

به مقر قومندانی کندک  من در سال 2015 

به  شدم،  اعزام  انبار  والیت  البکر  محله  در 

میسان  جاده  از  عبور  یافت.  اختصاص  آنجا 

تا انبار بسیار دشوار بود چون داعش داخل 

ساحه شده بود، مواضعی را ایجاد و جاده ها 

قطار  دلیل،  همین  به  بود.  کرده  قطع  را 

استفاده  خامه  مسیرهای  از  باید  اكامالت 

یونیفرم  رنگ  آمد،  یارس  وقتی  می کردند. 

سیاه و سالحش در اثر گرد و غبار تغییر پیدا 

با وجود سفر دشوار و خستگی،  بود.  کرده 

اسرتاحت  کمی  اینکه  برای  را  من  پیشنهاد 

کند، نپذیرفت. او ارصار داشت از ساحه عملیات بازدید کند."

روحیه عساکر در جریان جنگ فلوجه مورد آزمایش قرار گرفت، چون وضعیت 

جغرافیایی منطقه دشوار بود و خطوط اکامل قطع شده بود. عزم و اراده یارس 

باعث شد قطعه وی به جنگیدن ادامه بدهد.

او  کردیم.  اشرتاک  فلوجه  و  رمادی  آزادســازی  برای  جنگ  در  ما  دوی  "هر 

موقعیت معین قومندان تولی دوم را در اختیار داشت. ما دو هفته را در سنگر 

نقشه  دلیل شدت جنگ، موقعیت  به  این مکان  فلوجه سپری کردیم.  نعمیه در 

برداری دشوار و کمبود غذا و آب مشهور بود. با این حال، این موضوع یارس را 

نرتساند و لبخندش قلب مردان را آرام می کرد و روحیه آنها را افزایش می داد."

بریدمن یارس به خاطر شجاعتش مشهور بود و مراقب بود که از صحت افراد 

و تعمیر و نگهداری تجهیزات آنها اطمینان حاصل کند. او مردی نبود که بخواهد 

افراد زخمی یا کشته شده را در میدان نربد رها کند. او مطمنئ می شد که افرادش 

آنچه را که رضورت دارند در اختیار داشته باشند و اگر زخمی یا کشته می شدند، 

آنها را رها منی کرد.

برای  را  زیر  داستان  میسان  کندک  قومندان  التکریتی،  جالل  ارکان  دگروال 

یونیپاث تعریف کرد:

داعش به پولیس فدرال در ساحه حصیبه در رشق رمادی حمله کرد و توانست 

 )CJOC( بعضی از مواضع دفاعی را از بین بربد. از کمپ عملیات ترکیبی مشرتک

دستوری دریافت کردیم که جزوتام خود را به منطقه رشق حصیبه بفرستیم. ما از 

کردیم.  مکان  نقل  به سمت حصیبه  حبانیه 

ما  و  بود  دشوار  و  طوالنی  بیابان  در  سفر 

بودیم.  شده  محارصه  داعش  کمین های  با 

درگیری ها با داعش بعد از ورود ما رشوع شد 

و در جریان نربد، گروپ بریدمن یارس مورد 

حمله یک دستگاه انفجاری دست ساز نصب 

شونده باالی موتر انتحاری )SVBIED( قرار 

گرفت. یارس از شانه زخمی شد. پروسیجرهای 

حفاظت از قوا الزام داشتند که این نقطه را 

رها کنیم، چون این احتامل وجود داشت که 

دشمن با یک SVBIED دیگر به قوا حمله 

کند، چون این کار یکی از تکتیک رایج داعش 

بود. با این حال، زمانی که یارس متوجه شد 

به  او  جستجوی  برای  گرفت  تصمیم  است،  داده  دست  از  را  عساکرش  از  یکی 

تا  او  انفجار بدن را به خانه های مجاور پرتاب کرده بود.  پشت بام برود. شدت 

زمانی که جسد را پیدا نکرد، آنجا را ترک نکرد. این کار باعث شد اعتامد قوایش 

را به دست آورد."

اتفاق  موصل  نــربد  جریان  در  که  را  دیگری  موقعیت  یوسف  بریدمن 

افتاد، رشح داد:

به سوی مقصد خود در رشق  به دستور دگروال  بنا  در ساعت سه  "ما دقیقاً 

موصل حرکت کردیم. نربد در محله الزهرا از همه جا شدیدتر بود. داعش به شدت 

می جنگید و به دفعات از مببگذاران انتحاری و کمین ها استفاده می کرد. مأموریت 

ما این بود که جاده اصلی را حفظ کنیم تا حرکت مببگذاران انتحاری و موترهای 

انفجاری قطع شود تا از از رضبه زدن به گروپ های در حال پیرشوی، جلوگیری 

شود. با این حال، با معضل کالنی مواجه شدیم، چرا که متام خانه های این رسک 

کلبه بودند بجز یک تعمیر دومنزله. ارتفاع کلبه ها کم بود و سقف فلزی داشتند. 

به عبارت دیگر هیچ جای امنی وجود نداشت که بتوانیم پایگاه خود را برپا کرده 

انفجاری  برابر حمالت موترهای  باز و در  این منطقه  کنیم.  از خود محافظت  و 

بسیار آسیب پذیر بود.

"پس از یک شب جنگ سخت، داعش در صبح روز بعد با توجه به خستگی 

عساکر ما، حمله شدیدی را به مواضعامن رشوع کرد. با این حال، یارس نربد را از 

پشت بام رهربی کرد و مانع از حرکت دشمن شد و توانستیم موضعامن را حفظ 

با وجود کمبود اعاشه و قطع خطوط اکامالت، یارس و عساکرش 
آب و غذای خود را با شهروندان ملکی تقسیم کردند. ... عساکر 
از رهرب خود یاد گرفته بودند به امنیت و آسایش شهروندان بیش 

~ لومری بریدمن یوسف علیاز هر چیز دیگری اولویت بدهند       .
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تا یارس  کنیم. روز دوم، قومندانان افرس جدیدی را برای هدایت تولی فرستادند 

بتواند اسرتاحت کند. با این حال، او تصمیم گرفت در کنار تولی مباند و گفت خود 

را با رسنوشت تولی سهیم می داند."

تا  نبود چیزی را پشت رس جا بگذارد  یارس یک عسکر شجاع بود که حارض 

دشمن بتواند از آن برای کشنت دوستانش استفاده کند. دگروال جالل زمانی را به یاد 

می آورد که یارس زندگی خود را به خطر انداخت تا ماشیندار ثقیله ای که عساکر 

در زمان عقب نشینی پشت رس رها کرده بودند را برگرداند:

"در 19 می 2015، دشمن حمله وسیعی را به ولسوالی ما رشوع کرد. دستور 

رسید که از منطقه عقب نشینی کنیم. در این رشایط، یارس همچون رهربی شجاع 

دادن هیچ  از دست  بدون  و  تلفات  قسم  بدون هیچ  را  او عساکر خود  ایستاد. 

قسم مهامت یا سالح از موقعیت عقب کشید. در نقطه 60 قطعه ماشیندار ثقیله 

)50 کالیرب( نیز حضور داشت. آن نقطه یک موقعیت سرتاتیژیک داشت و بر متام 

جاده ها مرشف بود. یارس می دانست که قطعه عقب نشینی کرده و ماشیندار ها را 

پشت رس رها کرده است.

این  که  می دانست  نبودند،  او  به  مربوط  سالح ها  و  مواضع  این  "اگرچه 

سالح های مؤثر در دست داعش باعث تلفات سنگینی خواهد شد. او در میان آتش 

باری شدید با یکی از عساکر رفت تا ماشیندارها را برگرداند. رهربی جزوتام شاهد 

بود که او جانش را به خطر می اندازد تا از افتادن سالح به دست داعش جلوگیری 

مناید. من و یارس آخرین نفرات جزوتام بودیم که قرار بود عقب نشینی کند. دشمن 

فقط چند مرت با ما فاصله داشت و مرمی از همه طرف می بارید. این کار باعث 

نشد یارس که قبل از عقب نشینی سالح ها را از منزل دوم پایین نکند."

به  و  بود  اخالقی  بسیار  خود،  بسیار  شجاعت  بر  عالوه  قهرمان،  مرد  این 

باشندگان محلی احرتام می گذاشت. توانایی شهید یارس برای برخورد صحیح با مردم 

ملکی در مناطق آزاد شده مایه افتخار عساکر خدمات ضد دهشت افگنی بود و 

باعث شد مردم ملکی به او احرتام بگذارند. داستان های زیادی درباره محبت آنها 

و اعتامدشان به او گفته شده است.

پدر یارس گفت که وقتی یارس با آنها به متاس شد تا داستان زیر را تعریف کند 

به این خاطر چی اندازه او، همرسش و خواهران یارس به او افتخار کردند، چون این 

داستان به خوبی روحیه عالی یارس را نشان می دهد:

"یارس در جریان عملیات پاکسازی یک محله در رمادی، در یک خانه با مقدار 

زیادی طال مواجه شد. باشندگان در زمان تهاجم داعش به رسعت منطقه را ترک 

کرده بودند. یارس در حضور قوایش، اشیاء پیدا شده را شمرد و ریکارد کرد و آنها 

را همراه با معلومات مربوط به خانه به قرارگاه فرستاد تا اطمینان حاصل کند که 

به صاحبانشان برگردانده شود."

اخالقی  اصــول  که  گذاشت  میان  در  را  دیگری  داستان  یوسف  بریدمن 

یارس را نشان می داد:

"در حالی که ساحل چپ موصل را جستجو می کردیم، وارد چندین خانه شدیم 

که باشندگان شان هنوز حضور داشتند. یارس به هیچ یک از عساکرش اجازه نداد 

رفتار نامناسبی با دخرتان داشته باشند. او به عساکر توصیه کرد به باشندگان احرتام 

بگذارد و با آنها مثل اقارب خود رفتار کنند. او فردی نجیب و بسیار شجاع بود."

بریدمن یوسف قبل از ادامه یک لحظه سکوت کرد:

"به ما دستور داده شد که محله املهندسین در ساحل طرف چپ را برای پیدا 

کردن اسلحه و خانه های امن تروریستی جستجو کنیم. ما به خانه ای حمله کردیم 

که تصور می شود پناهگاه مبارزان داعش باشد، اما فقط دخرتان را در آنجا دیدیم 

چون تروریستان فرار کرده بودند. یارس به متام قوای خود اجازه ورود نداد، بلکه 

خودش همراه با دو تن از عساکرش خانه را تفتیش کردند. آنها این تفتیش را با 

احرتام فراوان انجام دادند و مستندات را جمع آوری کردند. یارس برای اینکه یکی از 

دخرتانی که از ترس در حال لرزیدن بود را دل جمعی بدهد از او خواست که آنها 

را برادران خود بداند که قصد دارند از او محافظت کنند. بعد از امتام تفتیش، به 

عساکر دستور داد به دخرتان غذا و آب بدهند."

دگروال جالل یک داستان غیرمعمول روایت کرد:

"چند روز بعد از آزاد سازی ساحل طرف چپ، برق شهر قطع شد. محله یک 

جرنيرت داشت که به مواد سوخت رضورت داشت و یارس آدرس و منرب تلیفون دریور 

تیلر که معموالً مواد سوخت می آورد را گرفت. تیلر در فاصله 30 کیلومرتی قرار 

داشت و به دلیل اینکه داعش از آنها منحیث موتر انفجاری استفاده می کرد، قوای 

امنیتی استفاده از آنها را منع کرده بود. یارس با من در متاس شد و از من تقاضا 

کرد تا آوردن تیلر را تأیید کنم. من با این مفکوره موافق بودم. بعد از سعی بسیار 

او، تأییدیه مورد رضورت برای آوردن تیلر را گرفتیم. یارس دو ساعت در مسیر با 

پوسته چک پاینت ها در متاس شد. وقتی مواد سوخت رسید، باشندگان از اینکه 

برق داشتند به شدت هیجان زده شدند و از مساعی بریدمن یارس برای وصل کردن 

دوباره برق فقط چند روز بعد از آزادی بسیار تشکری کردند."

بریدمن یوسف رشح داد که بریدمن یارس چی برخوردی با اطفال گرسنه در 

محالت فقیرنشین موصل داشت:

"با وجود کمبود اعاشه و قطع خطوط اکامل، یارس و عساکرش آب و غذای 

خود را با شهروندان ملکی تقسیم کردند. بریدمن یارس در زمان گزمه در منطقه 

تحت مسئولیتش آب و غذا با خود حمل می کرد و بین اطفالی که در رسک ها 

می دیدیم توزیع می منود. عساکر از رهرب خود یاد گرفته بودند به امنیت و آسایش 

شهروندان بیش از هر چیز دیگری اولویت بدهند و مشتاق بودند غذای خود را 

با مردم محلی تقسیم منایند. این کار باعث شد مردم ملکی در کنار ما مبانند و در 

بدل آن معلوماتی را در مورد محل های خانه های امن تروریستان ارائه بدهند."

واقعه  ایــن  از  دوستانش  توضیحات  ــارس،  ی شهادت  داســتــان  ــورد  م در 

به این رشح است:

یارس در یک خانه کمین کرده بود که راکت انداز ضدتانک نیز داشت. دستوراتی 

که به او داده شده بود قطع کردن حرکات داعش و شکار موترهای انفجاری قبل 

موترهای  از  تعدادی  انداز  راکت  کنند.  ما حمله  پیرشوی  قوای  به  که  بود  آن  از 

انفجاری و موترهای ترانسپورتی داعش را از بین برد. با این حال، خانه هدف مببارد 

دشمن قرار گرفت. یارس در جریان حمله در خانه همسایه بود و با عجله آمد تا 

کمک های اولیه را برای زخمی ها فراهم کند و بفهمد آیا کسی کشته شده است یا 

نه. او می توانست یکی از عساکرش را بفرستد، اما برای ارائه راپور ارزیابی دقیق به 

قومندانان و اطمینان از سامل بودن عساکرش، خودش این کار را انجام داد.

وقتی در داخل خانه بود، خانه دوباره مورد حمله قرار گرفت و او شهید شد. 

او به شهیدان دیگر پیوسته است و داستان هایی از خود بجا گذاشته که قهرمانی 

و شجاعتش را بازگو می کنند.

این داستان ها ذریعه افرسان همسنگرش و در متام خانه ها و مکاتبی که به آزادی 

آنها کمک کرده بود بازگو می شود و در چشم بیجاشدگانی که از محبت عسکری 

جوان و آفتاب سوخته اهل جنوب اطمینان خاطر یافتند، بازتاب پیدا میکند.  
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یک کشتی قوای بحری سلطنتی عمان در حال حرکت در آبهای آزاد است. تمرینات چندملیتی ابزاری مهم برای تعلیم قوای بحری در شرق میانه است.  
خوردضابطصنفدوم،کوینجی.اشتاینربگ/قوایحبریایاالتمتحده

انکشاف

مسلکی
قوای بحری 



عامن  شاهی  بحری  ــوای  ق که 

تصمیم گرفت بعد از 17 سال یک 

مانور بحری کالن را با قوای بحری شاهی بریتانیه برگزار کند، در خصوص 

تخصص مورد رضورت با کالج جنگ بحری ایاالت متحده به متاس شد.

کالج جنگ بحری به تازگی یک پروگرام 12 هفته ای را برای افرسان 

آپریرتی  "کــورس  نام  به  بین املللی  سطح  در  چندملیتی  بحری  قوای 

کورس،  این  بود.  کرده  رشوع   )I-MSOC( بین املللی"  بحری  کارمندان 

افرسان را برای حامیت از عملیات های بحری پیچیده تعلیم می دهد.

 I-MSOC بریدمن عمر سلیم اسامعیلی از عامن فرصت حضور در

مترین  گذاری  پالن  به  کمک  او  به  شده  واگــذار  وظیفه  کرد.  پیدا  را 

در  در سال 2017  و  بود   -  3 بران  نام شمشیر  به  بریتانیه-  با  مشرتک 

I-MSOC اشرتاک منود.

عربستان  جمله  از   - کشور   13 از  افرس   15 از  یکی  عمر  بریدمن 

سعودی و پاکستان - بود که در این دوره راجسرت کردند. این کورس برای 

پرسونل دارای رتبه بریدمن بحری، قومندان های بریدمن و قومندانی بحری دیزاین شده است. این پروگرام عمدتاً 

در کالج جنگ در پراویدنس واقع در رودآیلند در ایاالت متحده برگزار میشد، هرچند سفر به مراکزی مثل مرکز 

ناتو در نورفولک ویرجینیا نیز فرصت های بیشرتی برای تعلیم و رشد مهارت ها فراهم می کرد. 

من  "هدف  گفت:   2018 سال  در  بحری  قوای  مترین  گذاری  پالن  در  نقش خود  در خصوص  عمر  بریدمن 

استفاده از دانش به دست آمده در I-MSOC در زمینه پروسه پالن گذاری قوای بحری ایاالت متحده برای انکشاف 

مترین شمشیر بران است". "به طور کلی، I-MSOC برایم بسیار باارزش بود."

کارکنان یونیپاث

افسران بین المللی درس های ارزشمندی را در 
کالج جنگ بحری ایاالت متحده تعلیم می ببینند

یحیی العوفی، یک مشاور عمانی در قوای 
مسلح سلطنتی، در جریان بحث در مورد 

مبارزه با دزدی بحری در پانزدهمین 
سمپوزیوم فارغین منطقوی کالج جنگ 

قوای بحری ایاالت متحده در پایتخت 
عمان، مسقط، سؤالی را می پرسد.   
دانیل اس. مارسینیاک/قوای حبری ایاالت متحده

وقتی
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کالج جنگ بحری که در سال 1884 برای ارتقای سطح مسلکی 

به  را  دروازهای خود  به رسعت  تأسیس شد  متحده  ایاالت  افرسان 

آن  بین املللی  فارغ التحصیالن  لست  بازکرد.  بین املللی  افرسان  سوی 

به بیشرت از 4,500 نفر از 130 کشور افزایش یافته است. تقریباً 10

فیصد از این افرسان به رهربی قوای بحری کشورهای خود رسیده اند.

توماس منگولد، رئیس پروگرام های بین املللی گفت: "کالج جنگ 

بحری  قوای  متام  با  متدوام  و  نزدیک  رابطه  متحده  ایاالت  بحری 

جهان، از جمله رشق میانه و آسیای مرکزی و جنوبی دارد". "فارغین 

به  را  بحری  قوای  این  از  بسیاری  قومندانی  مواقع  بعضی  در  آن 

عهده داشته اند."

این کالج همکاری فعال خود را با این افرسان بین املللی ذریعه 

سمپوزیوم فارغین منطقوی خود حفظ کرده است. در اکتوبر 2017، 

عامن  مسقط،  در  منطقوی  فارغ التحصیالن  سمپوزیوم  پانزدهمین 

برگزار شد و پرسونل قوای بحری از کشورهایی مانند بحرین، مرص، 

عراق، اردن، لبنان، عامن، پاکستان، قطر، عربستان سعودی و امارات 

متحده عربی را گردهم آورد.

موضوعات این سمپوزیوم شامل معیارها و استندردهای بحری 

بحری،  زیربناهای  از  افگنی، حفاظت  با دهشت  مبارزه  بین املللی؛ 

کمک های برشدوستانه و کمک های امدادی؛ مقابله با دزدی بحری؛ 

و امکان همکاری متقابل در عملیات های بحری بود.

بحری  قوای  قومندان  الرئیسی،  خمیس  بن  عبدالله  دریابان 

1990 سال  در  جنگ  کالج  التحصیل  فارغ  حیث  من  عامن،  شاهی 

برای  بین املللی  این سمپوزیوم اشرتاک کرد و خواستار همکاری  در 

دیگر  و  عامن  که  شد  بحری  آسیب پذیر  شبکه های  از  حفاظت 

کشورها به آن متکی هستند.

بین املللی  امنیتی  محیط  در  "تغییرات  گفت:  عبدالله  دریابان 

امروز، اهمیت امنیت کنونی منافع بحری و سیاسی را بیشرت کرده 

است". "اهمیت خطوط ارتباط امن بحری افزایش یافته است."

باعث حضور  که  بحری  کالج جنگ  پروگرام های  از  دیگر  یکی 

افرادی از رشق میانه می شود، دوره قومندانی قوای بحری مشرتک 

در   2017 سپتمرب  در  اخیراً  و  شد  رشوع   2006 سال  در  که  است 

بحرین برگزار گردید.

اردن،  عراق،  مرص،  بحرین،  از  بحری  قوای  ارشد  قومندانان 

عربی  متحده  امارات  و  سعودی  عربستان  پاکستان،  عامن،  کویت، 

در این کورس حضور داشتند که باالی مسائل منطقوی متمرکز بود 

و مجمعی برای تقویت روابط میان رشکای چندملیتی فراهم کرده 

بود. میزبانی آن را معین ادمریل جان آکیلینو، قومندان جدید مقرر 

شده قومندانی مرکزی قوای بحری ایاالت متحده به عهده داشت.

مأموریت های  قومندانی  هفته ای  یک  کــورس  این  فارغین 

از قوای بحری مشرتک- قوای رضبتی  را منحیث بخشی  چندملیتی 

مشرتک، 150، 151 و 152 به عهده می گیرند. این قوای رضبتی از 

تغییرات در محیط امنیتی 

بین المللی امروز، اهمیت 

امنیت کنونی منافع بحری 

و سیاسی را بیشتر کرده 

است. اهمیت خطوط 

ارتباط امن بحری افزایش 

یافته است.“

فارغ التحصیل کالج جنگ بحری ایاالت متحده، دریابان عبدالله 

بن خمیس الرئیسی، قومندان قوای بحری شاهی عمان 

ت متحده
حبری ایاال

ک/قوای 
سینیا

س. مار
دانیل ا
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40 - بحرین
64 - مصر

5 - عراق
24 - اردن

7 - قزاقستان
29 - کویت

دزدی بحری، قاچاق و دهشت افگنی در خلیج، دریای عرب، خلیج عدن، 

دریای رسخ و بخش هایی از اقیانوس هند جلوگیری می کنند.

رئیس منگولد گفت: "حدود یک دو جین افرسان زیر بیرق منطقه 

اشرتاک  بحرین  در  ائتالف  بحری  قوای  قومندانی  دوره  در  سال  هر 

می کنند، و در آنجا درباره تحوالت فعلی و ارتقای سطح همکاری های 

بیشرت گفتگو می کنند".

شده  دیزاین  دیگر  پروگرام  یک  بین املللی  جنگی  شیوه های  کورس 

برای افرسان غیرآمریکایی است.

مبانی  می شود،  برگزار   2018 جون  در  بار  اولین  که  کورس  این 

را  شیوه ها  این  بتوانند  تا  میدهد  تعلیم  افرسان  به  را  جنگ  شیوه های 

تقویت  برای  را  پروگرامی  کالج جنگ  کنند.  تکرار  در قوای بحری خود 

موثریت عملیات بدون مصارف راه اندازی کشتی ها برای مترینات بحری 

کالنرت تدوین کرد. 

رئیس  و  متحده  ایاالت  بحری  قوای  متقاعد  کپینت  البرانچه  ریچارد 

بخش شیوه های جنگی کالج جنگ گفت: "در خامته این کورس، اشرتاک 

تکنیکی  حیث  من  جنگی  شیوه های  ارزش  از  صحیحی  درک  کنندگان 

برای به دست آوردن دیدگاه صحیح نسبت به مشکالت پیچیده یا دارای 

ساختار بد و پروسه مورد استفاده در کالج جنگ بحری برای دیزاین، اجرا 

و تجزیه و تحلیل شیوه های جنگی کسب می کنند".  

اشتراک کنندگان پانزدهمین سمپوزیوم فارغین منطقوی در مسقط در اکتوبر 2017     دانیل اس. مارسینیاک/قوای حبری ایاالت متحده

کالج جنگ بحری ایاالت متحده 

تعداد فارغین منطقوی

457 مجموعًا با 11 رئیس 

قوای بحری/خدمات

28 - لبنان
27 - عمان

89 - پاکستان
26 - قطر

73 - عربستان سعودی
45 - امارات متحده عربی
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بیشتر از 4,000 زن در قوای امنیت دفاع 

ملی افغانستان مصروف به کار هستند
مارتا شیفر

مرکز قومندانی عملیات خاص

ناتو- افغانستان

زنان افغان

40

دست آورد های
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که شوروی در سال 1989 از افغانستان عقب نشینی 

کرد و طالبان کنرتول حکومت را به دست گرفت، زنان افغان شاهد بودند 

که طالبان یک شبه حقوقشان را از آنها سلب کرد. کشوری که در آن زنان 

ایاالت متحده پیدا کرده  از  حق رأی را در سال 1919 یعنی یک سال قبل 

بودند و حق تحصیل و کار را در سال 1964 به دست آوردند، دیگر به زنان 

اجازه مشارکت منحیث اعضای برابر جامعه را منی داد. در دوران حکومت 

محدودکننده و مردساالرانه طالبان، زنان از حضور در محل کار، مکاتب و 

همچنین حضور در اجتامع بدون همراه مرد منع شدند. زنان تقریباً از متام 

زمان  از  که  سالی   17 در جریان  عمومی حذف شدند.  جامعه  های  بخش 

سقوط رژیم طالبان می گذرد، وضعیت زنان بهبود یافته است، گرچه تابوهای 

اجتامعی مطرح شده ذریعه حکومت رسکوبگر طالبان همچنان ادامه دارد. 

در سال 2004، قانون اساسی جدید افغانستان حقوقی که زنان قبالً از آنها 

برخوردار بودند را مجدداً احیا کرد و کرسی هایی را در مجلس پارملان و سنا 

برای زنان کنار گذاشت. در جریان انتخابات 2014، 308 زن برای شوراهای 

والیتی که هیچ کرسی  برای آنها کنار گذاشته نشده بودند، رقابت  کردند؛ 39

فیصد از آنها برنده شدند.

با بازگشت زنان به نقش های عمومی، جا برای امیدواری هست. از 9

دخرت  فیصد   40 کرده اند،  راجسرت  افغانستان  مکاتب  در  که  طفلی  میلیون 

خانه  از  در خارج  زنان  کردن  کار  از  نفوس  بر چهار  از سه  بیشرت  هستند. 

افغانستان  ملی  دفاع  امنیت  قوای  در  که  زنانی  تعداد  می کند.  حامیت 

امنیتی  قوای  در  زن   120 از  بیشرت  به شمول  می کنند  )ANDSF( خدمت 

خاص افغانستان )ASSF(، در چهار سال گذشته دو برابر شده است و در 

حال حارض 4,400 نفر یا 1.4 فیصد هستند.

ناتو در سال 2013 پیگیری احصائیه جنسیت را رشوع کرد و پنج سال 

اعضای  فیصد  و 0.6  افغانستان  پولیس ملی  اعضای  فیصد  از 2  بیشرت  بعد 

اردوی ملی افغانستان زن هستند. همسایه افغانستان یعنی پاکستان که از 

عساکر زن در مارچ 
2018 در نزدیکی کابل 

تعلیم می بینند.
ارکان داگالس الیس/

قوای هوایی ایاالت متحده

وقتی
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"هیچ جامعه ای تا به حال موفق به 

گذار از جامعه ای دچار مناقشه به 

جامعه ای در حال انکشاف نشده است، 

مگر اینکه زنان نیز بخشی از جریان 

اصلی آن باشند."

- جرنال قول اردوی بحری ایاالت متحده جان آر. آلن، متقاعد

سال 1947 به زنان اجازه داده در اردو خدمت کنند، تنها 1.4 فیصد از زنان را در 

قوای پولیس و 0.6 فیصد را در اردو استخدام کرده است.

با اینکه این اعداد دلگرم کننده به نظر می رسند، هنوز هم با اهداف بلندپروازانه 

به  را  افغانستان  پولیس ملی  بر  نظارت  افغانستان که  داخله  10 فیصدی وزارت 

عهده دارد، در نظر دارد تا سال 2023 به آن دست یابد، فاصله زیادی دارند.

اما تنوع بخشی به قوای امنیتی افغانستان برای ثبات افغانستان مهم است. 

هامن طور که جرنال متقاعد قول اردوی بحری ایاالت متحده جان آر. آلن در سال 

2016 اظهار داشت: "هیچ جامعه ای تا به حال موفق به گذار از جامعه ای دچار 

مناقشه به جامعه ای در حال انکشاف نشده است، مگر اینکه زنان نیز بخشی از 

جریان اصلی آن باشند."

زنان  باالی حقوق  مجدداً  متحد  ملل  سازمان  امنیت  1325 شورای  قطعنامه 

تأکید می کند و در سال 2015، افغانستان پالن اقدام ملی )NAP( خود را منحیث 

یک سامان برای تبدیل این قطعنامه به واقعیت نرش کرد. NAP از برابری جنسیتی 

ثبات در  پایدار و  اعالم می دارد "صلح  قانون اساسی حامیت کرده و  مندرج در 

افغانستان به اشرتاک زنان در زندگی سیاسی و اجتامعی رضورت دارد." این پالن 

همچنین اذعان دارد که با وجود افزایش تعداد زنان در قوای پولیس، خدمات نظامی 

و دولتی، "این میزان برای جوابدهی به رضورت های جدید زنان کفایت منی کند."

برای  را  جنسیت  مشاوران  افغانستان  در  قاطع  حامیت  مأموریت  و  ناتو 

عملیات نظامی اختصاص می دهند. در مورد افغانستان و قوای عملیات خاص، این 

مشاوران وظایف خود را بر بنیاد مأموریت تعلیم، مشاوره و کمک )TAA( ناتو 

در افغانستان انجام می دهند و کوشش می کنند تا حضور زنان را در متامی سطوح 

ANDSF افزایش دهند و در عین زمان به طور دوام دار جهت تعهد و حامیت از 

مشارکت زنان و حفظ این مشارکت مذاکره منایند.

یکی از مشاوران جنسیت در مرکز قومندانی عملیات خاص ناتو- افغانستان 

)NSOCC-A( به این خاطر مفتخر بود که "با زنانی که در ASSF مرصوف به 

کار بودند مالقات داشته است و فرصت هایی برای در میان گذاشنت مفکوره ها، 

تجربیات، تشویش ها و رضورت هایشان فراهم شده است. من آنها را ابرقهرمان 

تحسین  را  کشورشان  به  برای خدمت  آنها  متایل  و  زنان  این  واقعاً  من  می نامم. 

می کنم، با وجود مسائلی که باعث می شود خدمت کردن آنها در قوای پولیس یا 

اردو نسبت به زنان غربی دشوارتر باشد."

این نوع  البته  استخدام زنان برای کارهای امنیتی همچنان دشوار است - و 

استخدام در ASSF دشوارتر هم هست. زیرا این قوا، قوای عملیات خاص نخبه 



زنان اردوی ملی افغانستان 
در مراسم فراغت در آکادمی 

اردوی ملی افغانستان در کابل 
اشتراک می کنند.

آسوشیتد پرس
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عساکر زن افغان در 
خارج از کابل تعلیم 

می بینند.
خردضابط ارکان داگالس الیس/ 

قوای هوایی ایاالت متحده

هستند و تعهدات مربوط پذیرش آنها شدیدتر است. در ASSF به دلیل ترجیح 

دادن کیفیت بر کمیت، همه اعضا اعم از مرد یا زن، به طور خاص انتخاب شده 

و تعلیم می بینند.

زنانی که در ASSF فعالیت می کنند ممکن است جزو اعضای پولیس وابسته به 

رس قومندانی قوای خاص پولیس اختصاص یافته به وزارت داخله یا عساکر در خدمت 

قومندانی عملیات خاص اردوی ملی افغانستان یا جناح مأموریت خاص باشند.

برای  خاص  تخصصی  تعلیم  به   ASSF در  ها  بست  از  بسیاری  وظایف 

مأموریت های حساس رضورت دارد و مکمل کردن آنها دشوارتر است. در بسیاری 

صورت  دار  دوام  صورت  به  زنان  تعلیم  پولیس،  قوای  در  خصوص  به  موارد،  از 

می گیرد؛ یعنی تنها در موارد اعزام عملیاتی قطع می شود.

یک پولیس زن جوان از کاپیسا گفت: "بخش مورد عالقه من تحقیق و تربیت 

بدنی است". زن دیگری از غزنی گفت: "من حرفهایی درباره مأموریت شنیدم و 

چیزهای  و  می برم  لذت  تعلیم  از  من  باشم.  داشته  اشرتاک  عملیات  در  خواستم 

زیادی تعلیم دیده ام. چیزی که به آن عالقه دارم جنگ نزدیک است."

با اینکه تعداد کلی زنان در ASSF نسبت به ANDSF کمرت است، این تعداد 

زیادی خدمت  زنان در سمت های  برابر شده است.  تنها در جریان سه سال دو 

تعداد،  افزایش  با  پولیس.  و  مالی  افرسان  اداری،  حامیت  داکرت،  مثل   - می کنند 

و  می کند  رشد  غیرسنتی  نقش های  در  زنان  معنادار  مشارکت  برای  کلی  توانایی 

همزمان میزان فرصت های مربوط به انکشاف وظیفوی افزایش می یابد.

افغانستان  در   ASSF زنان  با   TAA مأموریت  بنیاد  بر  که  ناتو  عضو  یک 

همکاری می کند گفت: "افغان ها متوجه ارزش باالی عساکر به خوبی تعلیم دیده 

هستند. بدون در نظر داشت از جنسیت، اگر همچنان به تقویت تعلیم و تأثیرات 

عملیاتی زنان در ASSF کمک کنیم، موفقیت آنها در جریان زمان باعث افزایش 

عالقه و پذیرش این موضوع خواهد شد."

پشتیبانی  تیم های  الگوی  بنیاد  بر  که   )FTP( افغان  زنان  تکتیکی  بلوک های 

فرهنگی به کار گرفته شده در اردوی ایاالت متحده دیزاین شده اند، جزوتام های 

متعارف  اهداف  به  حمله  آنها  تخصص  که  هستند  نخبه ای  كوچك  نظام  پیاده 

است. زنان عضو FTP که در زمینه مهارت های محاربوی، تیراندازی و مهارت های 

که  می کنند  اشرتاک  عملیات هایی  در  و  مردان  کنار  در  دیده اند  تعلیم  فرهنگی 

ممکن است رضورت به تعامل و مشارکت با زنان و اطفال داشته باشد.

فرصت های دیگری نیز برای زنان مرصوف به خدمت در ANDSF وجود دارد. 

دفاع  وزارت  جنسیتی  وظیفوی  فرصت های  انکشاف  پروگرام  در  می توانند  زنان 

دری  انگلیسی،  لسان  به  را  اضافی  تعلیامت   GOOD .کنند تعلیامت   )GOOD(

و همچنین در زمینه مهارت های وظیفوی مانند سواد کمپیوتری ارائه می دهد که 
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وزارت  در  زودی  به  پروگرام  این  مناید.  تقویت  را  مسلکی  انکشاف  می تواند 

در  کار  به  مشغول  زنان  از  بیشرتی  تعداد  تا  شد  خواهد  اجرا  نیز  داخله 

ASSF را شامل گردد.

یک مشاور NSOCC-A که با FTP همکاری می کند، گفت: "من اعتقاد 

بهرتین  از  استفاده  از حامیت مشاور،  ناشی  آنها می تواند  دارم موفقیت های 

مربیان و تجهیزات، محیط کار مناسب و رخصتی و معاش بیشرت باشد".

دیگر  و  طالبان  با  تنها  نه  هستند  کار  به  ASSF مرصوف  در  که  زنانی 

سازمان های تروریستی که در افغانستان فعالیت می کنند، بلکه به شیوه های 

رسمی  لست   - تشکیل  می کنند.  مبارزه  نیز  خودشان  فرهنگ  با  مختلفی 

کارمندان تهیه شده ذریعه دولت بر بنیاد بست و رتبه - ASSF در چند سال 

آینده شاهد افزایش زیاد بست هایی خواهد بود که تنها مختص زنان است. 

اما مسیر رسیدن به برابری واقعی ممکن است بسیار آسان نباشد.

میزان سوادآموزی کم است. وقتی فقط 17 فیصد از زنان می توانند بخوانند 

و بنویسند، کل تعداد داوطلبان دارای رشایط ASSF به طور قابل مالحظه ای 

پذیرفته  زنان  که  است  معنی  بدان  این  برعکس،  اگرچی  میکند،  پیدا  کاهش 

شده بهرت تعلیم خواهند دید و توانایی کار در زمینه های وظایف گسرتده تری 

را خواهند داشت.

افغانستان  اردوی  و  پولیس  در  جنسیتی  تبعیض  و  جنسی  آزار  مشکل 

همچنان پابرجاست. وزارت داخله یک پالیسی آزار جنسی را اجرا کرده است 

اما پالیسی وزارت دفاع به شکل مسوده است اما میکانیزم اجرایی ندارد.

حتی در فرهنگ های قبیله ای افغانستان نیز تفاوت های عمده ای وجود 

فامیل های هزاره و  اجتامعی محافظه کارتر هستند؛  نظر  از  دارد. پشتون ها 

تاجیک کار کردن زنان را بیشرت می پذیرند. تعدادی از زنان جوانی که با آنها 

مصاحبه شده هزاره هستند و فامیل هایشان از کار کردن آنها حامیت می کنند. 

یکی از آنها گفت کاکایش واقعاً او را تشویق کرده تا به ASSF بپیوندد.

ابتکارهای جذاب برای جذب و تعلیم در قوای نظامی و پولیس افغانستان 

ارائه شده است. در ANDSF تقریباً 200 زن در حال تحصیل در دوره لیسانس 

با پروگرام بورس محصلین به  هستند و چندین زن نیز سال اول دانشگاه را 

انعقاد  پاداش  اطفال،  از  مراقبت  برای  خاص  مشوق های  رسانده اند.  خامته 

مجدد قرارداد، بدل اعاشه تعلیم و تحصیل و فرصت های تعلیمی در خارج از 

کشور وجود دارد. قاغوشها، حامم ها، صالون های سپورت و صنوف تعلیمی 

منحرصاً زنانه در حال ساخت در رستارس افغانستان هستند تا اطمینان حاصل 

شود که زنان می توانند در کامل امنیت زندگی کرده و تعلیم ببینند.

منونه هایی برجسته از زنانی که در ASSF و ANDSF موانع را پشت رس 

گذاشته اند الهام بخش دیگر زنان برای داوطلب شدن جهت خدمت به کشور 

خودشان است. برید جرنال خاتول محمدزی، چرتباز افغانی که بیشرت از 600

به مقام  که  افغانستان است  تاریخ  در  اولین زن  داده است  انجام  جمپینگ 

رتبه جرنالی رسیده و ثابت کرده است که زنان می توانند در اردو هم منحیث 

چرتباز و بعداً منحیث صاحب منصب مشغول به کار شوند.

مشاغل  کنند،  استفاده  تحصیل  امتیازات  از  بیشرتی  زنــان  هرچقدر 

معتربی خواهند داشت و به تأمین معاش فامیل هایشان کمک می کنند، راه 

آینده شان  به  دادن  شکل  برای  خود  خواهران  و  دخرتان  خواهران،  برای  را 

هموار می سازند.  
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قومندانی

تفنگداران 
بحری اردن

اعطای اختیارات به افرسان 

اپراتیفی باعث بهبود عملکرد در 

عملیات های نامتعارف می شود
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شاهی  بحری  تفنگداران   77 کندک  قومندان  افرس  الجراح،  مبارک  خلیل  هشام  دگرمن 
اردن اخیراً میزبان سمپوزیوم تفنگداران بحری منطقوی در عقبه با حضور همتایان خود 
و  قوای خرد  این  تقویت  به  مربوط  بحث ها  بیشرت  بود.  میانه  متحده و رشق  ایاالت  از 
انعطاف پذیر برای عملیات علیه تروریستان بود. دگرمن هشام با یونیپاث درباره ارتقای 
عملکرد کندک خود با اعطای انعطاف پذیری قومندانی بیشرت به رتبه داران و افرسان پایین 

رتبه در میدان نربد گفتگو کرد.

یونیپاث: چطور به این فکر افتادید که اختیارات بیشرتی به صاحب منصبان جزوتام خود بدهید؟

دگرمن هشام: حمالت در رستارس جهان نشان داده است که تکتیک های تروریستی در حال بهبود است 

و تروریستان به قسم فزاینده ای در داخل شهرها مستقر می شوند. بناً، اردوها رشوع به اتخاذ تکتیک های 

نامتعارف نظامی و تکیه بر گروپهای خرد و مسلح می کنند که می توانند به طور عاجل در میدان جنگ 

مانور داده و خود را با آن تطبیق دهند. جنگ نامتعارف به قدرت مانور و تطبیق پذیری باالیی رضورت 

دارد و پالن ها به قسم غیرمنتظره تغییر می کنند. بناً، صاحب منصاب و رهربان دسته باید تعلیم ببینند تا 

در در میدان نربد در سطح بلوک و دسته در بخش های خود رهربی را به عهده داشته باشند و اختیار تطبیق 

دادن پالن ها با متغیرهای میدان جنگ را داشته باشند. این فکر وقتی به ذهنم رسید که پذیرفتم جریان 

کار رضورت به حضور و مشارکت صاحب منصبان دارد چرا که هر روز با همتایان خود در رتبه های مشابه 

و افراد دارای رتبه های پایین تر همکاری می کنند. این کار ابتدا با مترین یک گروپ از صاحب منصبان با 

هدف افزایش تخصص آنها رشوع شد. سپس وارد جریان کار شدند تا بتوانند به مسئولیت پذیری عادت کرده 

و اعتامد به نفس خود را افزایش دهند. به آنها اختیاراتی داده شد و برای تصمیم گیری در موقعیت های 

رهربی خود توامنند شدند. ما بسیار کوشش می کنیم تا صاحب منصبان را به درجه ای برسانیم که باعث 

دارای رشایط شدن آنها گردیده و به آنها این امکان را بدهد که با اعتامد به نفس، به شکلی کارآمد و توامنند 

در میدان جنگ قومندانی یک دسته یا گروپ را به عهده بگیرند.

کارکنان یونیپاث
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یونیپاث: شام من حیث قومندان کندک 77 تفنگداران بحری شاهی 

اردن چی اهمیتی برای تعلیم افرسان پایین رتبه قائل هستید؟

دگرمن هشام: برای اینکه یک جزوتام خرد بتواند نقش خود را انجام 

دهد، متام رده ها باید در این کار مشارکت منایند. این مسئله برای 

هر جزوتام نظامی کوچک مقیاس صدق می کند. افرسان پایین رتبه، 

فراهم  را  بنیانی  و  فقرات  ستون  که  هستند  غیرمسئول  افرسانی 

می کنند که به جزوتام امکان انجام وظایف تکتیکی و اداری خود 

را می دهند؛ در نتیجه، آنها نیز باید در مدیریت و تعلیم آن نقشی 

بنیادی ایفا کنند. همکاری ما با رشکای خود در قول اردوی تفنگداران 

بحری ایاالت متحده به ما تعلیم داده است که مترکز باالی تعلیم به 

باشند و  جزوتام های خرد کمک می کند عملکردی منسجم داشته 

توانایی های محاربوی آنها را افزایش می دهد، به عالوه به تقویت کار 

گروپی در میان اعضای جزوتام و افزایش انسجام و اثربخشی آنها 

تحت فشار می انجامد.

و صاحب  رتبه  پایین  افرسان  که  تعالیمی  نوع  مورد  در  یونیپاث: 

منصبان می بینید مطالبی را بگویید.

دگرمن هشام: تعلیم ما به سه قسم متامیز تقسیم می شود. اول از 

همه تعلیم اولیه است که افراد متام تعالیمی که برای گذار از زندگی 

ملکی به زندگی نظامی رضورت دارند و برای اینکه در صفوف قوای 

مسلح فعالیت منایند را دریافت می کنند. بعد از آن، تعلیم تخصصی 

را طی میکنند که به آنها امکان می دهد به تفنگداران بحری اردن 

تبدیل شوند. تعالیم بعدی برای ارتقای رتبه رضوری بوده و شامل 

این  بحری  تفنگدار  منصبان  صاحب  به  که  است  تخنیکی  تعلیم 

امکان را می دهد که در یک بخش خاص تخصص پیدا کنند، مانند 

تبدیل شدن به رهرب دسته، رهرب فیر، مسلکی مواد انفجاری، طبی، 

ماشیندار، افرس ارشد اجراییوی یا خوردضابط اسکادران.

یونیپاث: آیا در تعلیم مشرتک با قوای ایاالت متحده اشرتاک کرده اید؟

دگرمن هشام: کندک 77 تفنگداران بحری تعلیم و انجام مترینات 

سال  در  متحده  ایاالت  بحری  تفنگداران  اردوی  قول  با  را  خود 

اقدامات  این  دارد.  ادامه  تاکنون  مسئله  این  و  کرد  رشوع   2008

نقش مهمی در انکشاف تعلیم و افزایش موثریت عساکر و افرسان 

انکشاف مهارت هایشان دارد. همه  پربار کردن تجربه و  با  کندک 

از  بیش  متحده  ایاالت  بحری  تفنگداران  اردوی  قول  که  می دانند 

200 سال تاریخ دارد و این به این معنی است که تجربه میدانی 

گسرتده ای در اختیار دارد. همکاری ما با آنها باعث بهبود فراوان 

با  مشرتک  همکاری  برای  را  ما  توانایی  و  شده  کندک  عملکرد 

بتوانیم  بهرت  باعث شده  و  است  داده  افزایش  دیگر  جزوتام های 

پیرشفته ای  قوای  با  مشرتک  تعلیم  دهیم.  انجام  را  خود  کارهای 

مثل تفنگداران بحری ایاالت متحده همچنین باعث تقویت روحیه 

مشرتک  نظامی  اقدامات  انجام  به  قادر  را  آنها  و  می شود  عساکر 

است.  رضوری  تروریستی  تهدیدات  با  مبارزه  برای  که  می سازد 
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کندک 77 تفنگداران بحری شاهی اردن در می 2017 در جریان تمرین 
شیر مشتاق همراه با تفنگداران بحری ایاالت متحده تعلیم می بینند.

خردضابط ارکان ویتالی روسافسکی/قول اردوی قوای حبری ایاالت متحده

موفقیت هایی  از  خوبی  منونه  عراق  در  ما  همتایان  دستاوردهای 

توانستند  آنها  با رشکا محقق می شود.  است که در صورت همکاری 

چندین جنگ شدید علیه گروپ های داعشی را با پیروزی پشت رس 

مسلح  قوای  و  ائتالف  قوای  بین  با هامهنگی  کوشش  این  بگذارند. 

حاصل  اطمینان  باید  که  است  دلیل  همین  به  گرفت.  عراق صورت 

کنیم تا تعالیم مشرتک را برگزار مناییم، چون به این ترتیب عساکر ما 

به فعالیت در ماحول های اقدام مشرتک عادت می کنند.

چطور  پایین رتبه  افرسان  تعلیم  باالی  مترکز  شام  نظر  به  یونیپاث: 

مهارت های جزوتام را تقویت می کند؟

دگرمن هشام: طبیعی است که افرسان پایین رتبه از تعلیم و کسب 

دانش در متامی بخش ها استقبال می کنند. افرس خوب کسی است که 
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دامئاً به دنبال بهبود خود و یادگیری است. با این حال، مترکز تعلیم 

آنها باید باالی موضوعاتی باشد که می تواند دانش و توانایی هایشان 

را در میدان نربد غنی مناید، به آنها کمک کند تا وظایف خود را انجام 

دهند و آنها را قادر به تصمیم گیری صحیح در میدان نربد مطابق با 

رتبه مسئولیتشان سازد و اینکه بتوانند به مدیریت جزوتام های خود 

در میدان نربد بپردازند.

رهربی  جهت  رتبه  پایین  افرسان  تعلیم  پروگرام  این  آیا  یونیپاث: 

جزوتام های کوچک در رستارس قوای مسلح اردن وجود دارد؟

ساختارهای  به  توجه  با  مسلح  قوای  کل  در  بله،  هشام:  دگرمن 

جزوتام  از  را  ما  که  چیزی  دارد.  وجود  ها  جزوتام  انواع  و  مختلف 

بحری  تفنگداران  با  ما  دار  دوام  تعلیم  می کند  متامیز  دیگر  های 

ایاالت متحده است که تجربه عساکر کندک را در بخش تکتیک های 

بحری افزایش می دهد.

زمینه  در  بحری شاهی  تفنگداران  کندک  منصبان  یونیپاث: صاحب 

نظرتان  به  آیا  دارند.  تجربه  خود  جزوتام  امور  مدیریت  و  رهربی 

منصبان  صاحب  آماده سازی  و  تعلیم  به  منسجم  قوای  یک  ایجاد 

مسلکی رضورت دارد؟

باشد  دیده  تعلیم  به خوبی  که  عسکری  شک،  بدون  هشام:  دگرمن 

بهرت از کسی که دانش و تعلیم کمی دارد به جزوتام خدمت می کند. 

کسب آمادگی و تعلیم برای ایجاد یک جزوتام و قوای منسجم حیاتی 

است تا بتوانند مسئولیت ها و مأموریت های خود را به بهرتین شیوه 

و  استثنایی  منصبان  صاحب  بدون  جزوتام  یک  اگر  دهند.  انجام 

توامنندی باشند که زیردستانشان به آنها اعتامد داشته باشند و بتوانند 

بخش ها و جزوتام های خود را رهربی کنند، چنین جزوتامی منی تواند 

موفق باشد. چرا که آنها به عساکر نزدیک هستند و من حیث رابط 

بین عساکر و افرسان عمل می کنند. بر عالوه، این واقعیت که صاحب 

منصبان در کنار عساکر تعلیم می بینند و می جنگند صاحب منصبان 

را به عساکر نزدیک می کند، قسمی که از مهارت ها و مشکالت عساکر 

آسان تر  باعث می شود رهربی جزوتام  موضوع  این  می شوند.  مطلع 

شود و عساکر را به افرسان خود نزدیک تر می سازد.

یونیپاث: مشارکت های بین املللی چی نقشی در حامیت از شام در 

خصوص این پروگرام ایفا می کنند؟

قوای  می بخشند.  بهبود  را  ما  دانش  و  مهارت ها  آنها  هشام:  دگرمن 

بین املللی به انکشاف توانایی ها، تعلیم و مسلکی شدن ما در کارمان 

کمک می کنند. تفنگداران بحری ایاالت متحده تخصص تکتیکی و ضد 

دهشت افگنی وسیعی دارند و همچنین در زمینه عملیات برشدوستانه 

حامیت  و  تخصصی  اپراتیفی  تعلیم  بر  عالوه  ما  هستند.  مسلکی 

لوژيستيكی، تجربه عملی، مسلکی و مدیریتی را کسب کرده ایم که 

سطح کار ما را تقویت کرده است. این امر تجربه ای موفق با تفنگداران 

بحری ایاالت متحده با در نظر گرفنت متام استندردها است.  
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قرارگاه تولی، قومندانی یکم عملیات خاص، خدمات مبارزه با دهشت افگنی عراق

عساکر کرد خدمت خود را در قوای مسلح عراق علیه 
داعش به قسمی برجسته انجام می دهند

قومندانی  بــه   2003 ســال  در 

عملیات خاص عراق ملحق شدم 

و افتخار این را داشته ام که در بسیاری از جنگ های 

آزادیسازی اشرتاک منایم. من یک عسکر متعهد به 

دفاع از عراق، یکپارچگی و حاکمیت آن هستم.

بود  این  شدم  ملحق  قوا  این  به  اینکه  دلیل 

فوق العاده  تعهد  و  بودن  مسلکی  آن  عساکر  که 

افتخار  من  می دهند.  نشان  خود  از  را  میهن  به 

می کنم که بخشی از قوای مبارزه با دهشت افگنی 

باشم که اعضای آن همه جناح های عراقی را بدون 

به  منحرص  رابطه ای  از  و  می شوند  شامل  استثنا 

کار  این چنین روحیه ای شامل  که  برخوردارند  فرد 

گروپی، آشنایی، عشق و تعهد به عراق است.

ما برادر هستیم و هدف ما امنیت و استقالل میهن 

است. وقتی با دهشت افگنی مبارزه می کنیم، خود را 

عرب، کرد، سنی و شیعه در نظر منی گیریم، بلکه تنها 

خود را عراقی می دانیم. من در بیشرت جنگ ها علیه 

القاعده در عراق و در عملیات "مسئولیت شوالیه ها" 

علیه گروپ های تروریستی در برصه و بغداد و در 

متام جنگ ها علیه داعش اشرتاک کرده ام.

و  نــام  هر  با  تروریستی  سازمان های  با  ما 

وابستگی فرقوی، مبارزه کرده ایم. ما هیچ تردیدی 

برای رضبه زدن به هیچ گروپی که بخواهد امنیت 

کشور را از بین بربد، به خود راه منی دهیم.

این  از  بخشی  اینکه  به  من  کرد،  یک  منحیث 

به  من  می کنم.  افتخار  باشم  سرتاتیژیک  قــوای 

اما  می کنم،  افتخار  مردمم  تاریخ  و  کردها  میراث 

عراقی  که یک  افتخار می کنم  نیز  اندازه  به هامن 

و عسکری هستم که به دفاع از رسزمین و امنیت 

شامل  در  دهوک  والیت  در  من  می پردازد.  عراق 

در  گذشته  سال   15 در  اما  می کنم،  زندگی  کشور 

بغداد بوده ام و در متام جنگ ها برای دفاع از عراق 

یکپارچه بر بنیاد قانون اساسی که از متام بخش های 

جامعه محافظت می کند، اشرتاک کرده ام.

قائل  امتیاز  فرقه  یا  قومی  هیچ  ــرای  ب ما 

مسیحی  عرب،  و  کرد  عساکر  می توانید  منی شویم. 

یا  باركها  در  بــرادر  مثل  که  ببینید  را  مسلامن  و 

ما برادر هستیم و هدف ما امنیت 
و استقالل میهن است.

من 

عراق
متعهد

به
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خدمات مبارزه با دهشت افگنی عراق
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خندق ها با هم زندگی می کنند و ما از یکدیگر در 

برابر خیانت دهشت افگنی محافظت می کنیم.

برای  را  خود  های  رخصتی  اوقات  بعضی  من 

مالقات با همسنگرانم که از برصه یا میسان هستند 

آشنا می شوم  هایشان  فامیل  با  من  رصف می کنم. 

با هم طی می کنیم. به خصوص  اوقات خوبی را  و 

است،  و هوای دهوک رسد  وقتی آب  زمستان،  در 

به طرف جنوب و به خانه های دوستانم می روم و 

می بینم که با مهامن نوازی که عنعنه عراقی ها است 

از من استقبال می کنند.

به  تا  می کنم  دعوت  آنها  از  تابستان  در  من 

دهوک سفر کنند و از آب و هوای زیبای آن لذت 

بربند، چون گرمای جنوب عراق بسیار افزایش پیدا 

میکند. این قهرمانان تبدیل به فامیل من شده اند. 

مردم نارصیه به دلیل مالقات های دوام دار من با 

تبدیل شده اند، و همسایگان من  به دوستانم  آنها 

در دهوک با متام دوستانم از والیات جنوبی وقتی 

کنار هم جمع  در  دیگر  محافل  و  ها  رخصتی  در 

می شویم، آشنا شده اند.

من  از  جنوب  از  برادرانم  از  یکی  عالوه،  بر 

از  یکی  به  را  تا مادرش  کنم  تا کمک  بود  خواسته 

شفاخانه های تخصصی دهوک انتقال دهد. من این 

کار را انجام دادم و بیشرت از دو هفته از فامیلش در 

خانه خود پذیرایی کردم تا زمانی که مادرش بهبود 

پیدا کرد و آنها به والیت خودشان عودت کردند.

این مسائل فقط منحرص به من نیست - بلکه 

با  مبارزه  ارزش های خدمات  و  اصول  نشان دهنده 

افگنی عراق )CTS( است. "ما یک حزب  دهشت 

از  که  هستیم  وفــادار  عساکر  ما  نداریم؛  فرقه  یا 

زیر  امنیت و حاکمیت عراق محافظت می کنند و 

ما،  قومندان  می کنیم".  مبارزه  واحد  عراق  بیرق 

جرنال ارکان  طالب شقاطی الکنانی این سخنان را 

"این  کانفرانس های خربی خود گفت.  از  در یکی 

هامن چیزی است که همه اعضای خدمات مبارزه 

با دهشت افگنی به آن باور دارند."

و  است  عراق  امنیت  اطمینان  سوپاپ   CTS

ما منحیث مبارزین از اهمیت همکاری با یکدیگر 

آگاه  فرقوی  و  قومی  کوته نظرانه  دیدگاه  از  جدای 

انسجام قوای ما  هستیم. ما می دانیم که قدرت و 

ناشی از باورمان به وحدت عراق و بیرق عراق است.

از نربدها زخمی شدم و رضورت  من در یکی 

همسنگرانم  و  داشتم،  عاجل  خــون  تزریق  به 

خون  امروز  کردند.  اهدا  را  خود  خون  رسعت  به 

میسان، نارصیه و برصه در رگهای من جریان دارد. 

این مسئله ثابت می کند که ما وابستگی هایی بجز 

از  و  به رسمیت منی شناسیم  را  عراق  به  وابستگی 

خداوند می خواهیم برای همیشه از این برادران و 

عشق بین ما محافظت کند.

منتظر  مشتاقانه  بودم،  رخصتی  در  که  وقتی 

مالقات با دوستانم در بغداد بودم، جایی که خاطرات 

زیادی برای من داشت. ما با هم به کافه های تاریخی 

جاده الرشید و پارک الزورا رفتیم، از نوشیدنی ها و 

جاده  در  دجله  ساحل  در  مسکوف  ماهی  خوردن 

ابونواس لذت بردیم. در حالی که مرصوف عبور از 

ساحه کراده در نزدیکی کلیسای بانوی مقدس بودم، 

به یاد وقایع قهرمانانه ای که در آن اشرتاک داشتم - 

آزادسازی گروگان ها و کشنت تروریستانی متعلق به 

دولت اسالمی عراق در سال 2010 - افتادم.

فامیل یکی از همسنگران مسیحی ما در داخل 

کلیسا بودند و ما توانستیم آنها را از مرگ نجات دهیم 

و بعد از امتام مأموریت صحت آنها را جشن گرفتیم.

دهوک  که  می شناسم، هامن طور  را  بغداد  من 

را می شناسم و روابط خاص با شهرهای عراق دارم 

که افتخار داشتم در آنجا از مردم خود دفاع کنم و 

آنها را از چنگ دهشت افگنی آزاد سازم مثل جرف 

الصخر، فلوجه، یوسفیه، طارمیه، شهرک صدر، موصل 

و برصه. خون شهروندان کرد، عرب، سنی، شیعیه و 

نقاط رسزمین عراق که در  از  مسیحی در هر یک 

آنجا با تروریستان مبارزه کرده ایم، ادغام شده است.

آزادسازی  به  مربوط  در جنگ های  به خصوص 

موصل، داستان های رشادت ها از آنچه در جنگهای 

جهان دیده بودیم به مراتب بیشرت بود. جنگ شدید 

بود و ما - اعراب و کردها - در کانال ها در کنار هم 

ایستادیم تا مردم خود در موصل را آزاد کنیم. من 

برای  را  خود  حقوق  جنگ،  از  بعد  همسنگرانم  و 

کمک به افراد بیجا شده ای که وضعیت آنها وخیم 

بود، اهدا کردیم.

جنگی  ها  گــروپ  ایــن  علیه  جنگ  مطمئناً 

رسنوشت ساز برای عراقی ها است و متام جناح های 

داشته اند.  اشرتاک  جنگ  این  در  افتخار  با  عراق 

با برادران خود در  در جنگ های شامل موصل، ما 

قوای پیشمرگه و قوای قبیله ای برای آزادسازی این 

قریه جات همکاری می کردیم. ما سالح و غذایامن 

را در اختیار هم می گذاشتیم. هامنطور که همراه 

تروریستان  تا  می جنگیدیم  پیشمرگه  مبارزان  با 

امنیت  تأمین  در  مهمی  نقش  آنها  کنیم،  اخراج  را 

مسیرهای تدارکاتی برای ما کردند.

دهوک  به  خود  خاص  عملیات  لباس  با  وقتی 

به من  و  به من خوشامد می گویند  مردم  می روم، 

لبخند می زنند و کردها از من می خواهند عکس های 

یادگیری بگیریم. خدمات مبارزه با دهشت افگنی 

به دلیل گرایش ملی و اخالق عساکرش احرتام زیادی 

را در والیات منطقه به دست آورده است. و یک 

قوای با دیسیپلین متعهد به عراق است.

ما به قومندان خود جرنال الکنانی برای ایجاد 

قوایی متامیز و متعهد به عراق مدیونیم. او باالی 

کرد  سخرنانی هایی  و  منود  نظارت  تعلیمی  نصاب 

و  تقویت  عساکر  قلب  در  را  میهن  به  عشق  که 

جهت،  همین  به  می کند.  ریشه کن  را  فرقه گرایی 

نظامی  های  جزوتام  از  را   خود  ما،  از  یک  هیچ 

کسانی  با  قسم جدی  به  ما  و  منی داند،  جدا  خود 

که می خواهند مسئله فرقه گرایی و جدایی طلبی را 

F  .گسرتش دهند، برخورد می کنیم

ما یک حزب یا فرقه نداریم؛ ما عساکری 
متعهد هستیم که از امنیت و حاکمیت عراق 

محافظت می کنند و زیر بیرق عراق واحد 
مبارزه می کنیم. این همان چیزی است که 

همه اعضای خدمات مبارزه با دهشت افگنی 
به آن باور دارند."

"
— جنرال ارکان  طالب شقاطی الکنانی
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اعضای خدمه کشتی پاکستانی اسلت که جزیی از CTF 150 است سوار یک کشتی می شوند که 5 تن حشیش در آن کشف گردید.  

خطخطمشیمشی
یک قوای اجرایی چندملیتی ماموریتی ترسترس

را شروع می کند تا امنیت آب های 
آزاد بین یمن و سومالیاا را تامین کند
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قومندان  فرمان  تحت   ،)CTF 151( مشرتک  اجرایی 

ارعاب  برای  بحرین،  شاهی  بحری  قوای  از   Yusuf Almannaie بحری 

دزدی  ماموریت ضد  یک  سومالیاا  و  یمن  بین  آبهای  در  فعال  مجرمین 

بحری به نام عملیات Hamad را در فربوری 2018 آغاز کرد.

ذریعه  کشورعامن  از  یک جزوتام  با حامیت  چندملیتی  اجرایی  قوای 

 )EUNAVFOR( همکاری با یک کشتی متعلق به قوای بحری اتحادیه اروپا

Socotra( حضور بحری قدرمتندی در خلیج عدن، مجمعالجزایر سقطری گپ

Gap( و آبهای سواحل سومالیا برقرار میکند.

فعالیت  رسکوب  رضورت  بر  تنها  نه   Almannaie بحری  قومندان 

و  چندملیتی  جزوتامهای  میان  همکاری  ایجاد  بر  بلکه  بحری  دزدان 

فعالیت  پرخطر  مناطق  در  که  تجارتی  و  نظامی  بین کشتیهای  همکاری 

دارند نیز تاکید کرد.

این   2011 سال  در  سومالیا  بحری  دزدان  فعالیت  اوج  از  پس  اگرچه 

فعالیتها به دلیل کوششهای مشرتک قوای بحری جهانی کاهش پیدا کرده 

با  را  آرامش حاصله  این وجود شورای همکاری خلیج قصد دارد  با  است، 

جلوگیری دوام دار فعالیت دزدان بحری حفظ کند.

قومندان بحری Almannaie که از نوامرب 2017 تا فربوری 2018 قوای 

انتظار میرود در  اجرایی ویژه را قومندانی میکرد گفت "هامهنگی که 

جریان عملیات Hamad حاصل شود یک بار دیگر ثابت خواهد کرد که ما 

با یکدیگر قویتر و آمادهتر هستیم،"

حاصل  اطمینان  تا  شدند  متحمل  بسیاری  های  کوشش  گذاران  پالن 

منایند که در عملیات ضد دزدی بحری، منابع بحری محدود به بهرتین راه 

مورد استفاده قرار گیرند. از جمله استفاده از منابع ملکی از قبیل شبکههای 

کشتیرانی تجارتی که تجارب بسیاری در این آبهای مشکلآفرین دارند.

درجریان فعالیتهایی که منجر به عملیات Hamad شد، قوای اجرایی 

پیامن  با کشورهای مختلف   Almannaie تحت قومندانی قومندان بحری

امارات متحده عربی و عامن  همکاری خلیج - عربستان سعودی، کویت، 

نیز همکاری داشت.

تحت  که  است   )CMF( مشرتک  بحری  قوای  از  بخشی   CTF 151

اجرایی  قوای  دو  میشود.  رهربی  بحرین  شاهی  بحری  قوای  قومندانی 

مشرتک دیگر یعنی - CTF 150 و 152 - محدوده جغرافیایی CMF را با 

پوشش دادن آبهای خلیج عامن و اقیانوس هند افزایش دادند.

جمله  از  دارند،  تردد  آبها  این  در  روز  هر  تجارتی  کشتی  هزاران 

کشتیهای حمل تیل که برای صادرات حیاتی نفت ذریعه تنگه هرمز به 

بازارهای جهانی در این مسیرها رفت و آمد میکنند. البته این مسیر ذریعه 

قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه و مجرمان دیگر نیز استفاده میشود.

CTF 150 یک موفقیت قابلتوجه را در فربوری 2018 به ثبت رساند. 

یک کشتی قوای مشرتک از کشور پاکستان به نام Aslat مقدار 5 تن چرس از 

یک کشتی بادبانی عربی در دریای عربی ثبت کرد، و بنابراین در طول فقط 

2 ماه ارزش مواد مخدر توقیف شده به 1 میلیون دالر رسید.

در عملیات Hamad، قوای CTF 151 و EUNAVFOR در روابط خود 

به یک سطح جدید از همکاری دست یافتند که هدف مشرتک آن کاهش 

فعالیت مجرمانه دزدان بحری است. رهربان دریانوردی توجه دارند که هر 

سازمان نقاط قوت و قابلیتهای خاص خود را دارد.

طور مثال، CMF با به خدمت گرفنت قوای هوایی جهت گزمه آبهای 

بین یمن و سومالیا باعث تقویت بیشرت این ماموریت شده است. سازمان 

عملیات تجارت بحری بریتانیه که کشتیهای تجارتی میتوانند ذریعه آن 

به صورت داوطلبانه فعالیتهای خود را به ناوگان بحری محافظ خود راپور 

دهند نیز معلومات مربوطه را در اختیار این قوا قرار میدهد.

یک سازمان مشابه وابسته به اتحادیه اروپا - مرکز تامین امنیت بحری، 

شاخ آفریقا - به صورت 24 ساعته رفت و آمد کشتیهای تجارتی در آبهای 

منبع: قوای بحری مشرتک سواحل شاخ آفریقا را نظارت میکند.  

محموله چرس  کشف شده ذریعه قوای CTF 150 ثبت شد

قوای
کارکنان یونیپاث  |  عکس ها ذریعه قوای بحری مشرتک
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شرح حال رهبری ارشد

یادگاری به دیوار دفرت جرنال قمر جاوید باجوه، لوی درستیز اردوی پاکستان 

آویزان است. عکس هایی که به منایش گذاشته شده اند، مربوط به اطفال 

کشته شده ذریعه تروریستان در مکتب عامه اردوی در پیشاور در دسمرب 2014 هستند.

جرنال باجوه مصمم است که این موضوع را فراموش نکند. اردویی که او قومندانی 

دهشت  افراط گرایی  با  مبارزه  برای  را  خود   2016 سال  اواخر  از  دارد  عهده  به  را  آن 

الفساد  رد  و  عزب  رضب  مثل  مشهور  دهشت افگنی  ضد  عملیات های  ذریعه  افکن 

متعهد ساخته است.

"اردوی پاکستان قادر است با متام معضالت داخلی و خارجی مواجه شود. و اخیراً به 

موفقیت های زیادی دست یافته است تا کشور را از رش خشونت و دهشت افگنی خالص 

اداره روابط عامه بین سازمانی  این سخنان را خطاب به مخاطبان خود در  کند". جرنال 

سهم  باید  ما  از  یک  هر  پایدار،  صلح  به  دستیابی  برای  حال،  این  "با  کرد.  بیان  اردو 

خود را ادا کند."

جرنال باجوه به مدت 40 سال به کشورش خدمت کرده است. او که اصالتاً از کراچی 

است، فعالیت نظامی خود را من حیث قوای پیاده اردوی پاکستان به نام غند بلوچ رشوع 

او قومندانی  اردو را در اختیار داشته است.  ارتقای رتبه چندین بست عالی  با  کرده و 

قول اردوی دهم اردو، کالنرتین قول اردو در کشور را به عهده داشته است و من حیث 

قومندان مکتب پیاده و تکتیک در کویته منصوب شده است. بست قبلی او رسمفتش 

عمومی تعلیم و ارزیابی در ریاست عمومی اردو در راولپندی بود.

بیگانه  کشور  از  خارج  در  چی  و  داخل  در  چی  خطرناک،  مناطق  با  باجوه  جرنال 

نیست. او در بست قومندان لوأ من حیث بخشی از قوای حافظ صلح سازمان ملل متحد 

در جمهوری دموکراتیک کانگو خدمت کرده و قومندانی قوای مناطق شاملی را همراه با 

مسئولیت ناحیه پراختالف کشمیر به عهده داشته است.

جرنال من حیث ریاست لوی درستیز اردو که بنا به عنعنه یکی از مهم ترین مقامات 

نرش  مصاحبه  در  است.  افگنی  علیه دهشت  مبارزه  برای  فردی مصمم  است،  پاکستان 

شده در پاکستان، پرسان جرنال گفتند که پدرشان اولویت را به مبارزه علیه افراط گرایی 

و دهشت افگنی می دهد. این رسسختی در سخرنانی آگست 2017 در اداره روابط عامه 

بین سازمانی اردوی منعکس شد.

کارکنان یونیپاث

عکسها از آسوشیتد پرس

قمر جاوید باجوه، لوی 
درستیز اردوی پاکستان، 
ملت خود را علیه افراط 

گرایی رهبری می کند

دشمن دهشت افگن
یک
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"هر پاکستانی یک عسکر عملیات رد الفساد است". جرنال باجوه 

بودند  شده  تشکیل  جوانان  از  بیشرت  که  مخاطبانی  به  را  سخنان  این 

گفت. "جوانان تحصیلکرده مقصد اصلی ISIS و وابستگان آن هستند. 

... بسیار مواظب باشید."

حمله دهشت افگنان به میدان هوایی کراچی در جون 2014 منجر 

به عملیات رضب عزب شد که بیشرت باالی مناطق قبیله نشین فدرالی 

شامل پاکستان که بسیاری از گروپ های افراطی در آنجا مستقر هستند، 

متمرکز بود. خونریزی در مکتب دولتی اردوی در پیشاور در هامن سال، 

تعهد اردو را برای نابودی تروریستان که پاکستان را در مواجه با تهدید 

قرار داده بودند، تقویت کرد.

"او بارها و بارها می گفت این وضعیت باید ختم شود. باید در مورد 

باشد؛ چرا که کالنرتین تهدید  افگنی توافق نظر وجود داشته  دهشت 

در  از پرسان جرنال  یکی  این سخنان  است".  پاکستان  موجودیت  برای 

جریان یک مصاحبه بود.

نتیجه فاجعه پیشاور، فعال شدن عملیات رد الفساد بود که مبارزه 

با دهشت افگنی را به قلب پاکستان در پنجاب برده و به طور عمده به 

جمع آوری معلومات استخباراتی در داخل شهرها برای از بین بردن خانه 

های ترور متکی است. جرنال باجوه بر هدف خود تأکید کرده است مبنی 

بر اینکه رد الفساد "صلح و ثبات پایدار" را به پاکستان خواهد آورد.

جرنال گفت: "عزم ما در برابر کدام معضل تسلیم نخواهد شد".

کشور  این  همسایگی  در  که  افغانستان  شمول  به  منطقوی  صلح 

قرار دارد مورد مترکز لوی درستیز اردو بوده است. بعد از حمله به قوای 

ائتالف در افغانستان در آگست 2017، جرنال باجوه قدم بلندتری را برای 

محکوم کردن خشونت در رسحدات برداشت.

او گفت: "ما به طور کامل از اندوه و رنج فامیل های قربانیان مطلع 

علیه  مبارزه  در  مشابهی  خونریزی  شاهد  نیز  پاکستان  چون  هستیم، 

تهدید دهشت افگنی است".

جرنال همچنین به خاطر کمک به بهبود روابط با همسایه غربی خود 

مورد ستایش قرار گرفت. در 2 آگست 2017، جرنال باجوه میزبان فرستاده 

افغانستان داکرت عمر زاخيلوال  در قرارگاه های لوی درستیز اردو برای گفتگو 

چندملیتی  کانفرانس  یک  در  او   ،2018 فربوری  در  بود.  امنیت  مورد  در 

رهربان دفاعی در کابل حضور یافت. این جلسات من حیث اولین قدم برای 

همکاری بیشرت بین پاکستان و افغانستان تلقی شد.

جرنال باجوه من حیث شانزدهمین قومندان اردوی پاکستان از زمان 

تأسیس این پاکستان در سال 1947 مورد تحسین بسیار همقطاران نظامی 

خود قرار دارد چون آنها او را شخصی متواضع و دلسوز می دانند. وی در 

آگست 2017 از شفاخانه نظامی کویته دیدن کرد تا به عساکری که در یک 

در  بدهد. همچنین  قلب  قوت  بودند  شده  زخمی  حمله دهشت افگنانه 

بازدید اخیرش از غند قبلی خود، دسته گلی را به یادبود عساکری که برای 

پاکستان جانشان را فدا کرده بودند، اهدا کرد.

هامن طور که یکی از افرسان سابق او اشاره کرد: "او بسیار مسلکی 

است، اما بسیار خوش برخورد و رسشار از دلسوزی نیز هست."

جنرال قمر جاوید باجوه، طرف راست، در دسمبر 2017 با وزیر دفاع ایاالت 
متحده جیمز ماتیس مالقات می کند.

اردوی پاکستان قادر است با متام معضالت داخلی و خارجی مواجه 

 شود. و اخیراً به موفقیت های بسیاری دست یافته است تا کشور 

- جرنال قمر جاوید باجوهرا از رش خشونت و دهشت افگنی متام کند     .

منابع: داون، پاکستان پست، رادیو پاکستان، نیوزویک پاکستان، صدای آمریکا، دیلی پاکستان
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ماورای منطقه

عرب  اتحادیه   ،2017 دسمرب  در  مرص  خارجه  وزارت  رسمی  بیانیه  بر  بنا 

بین  دهشت افگنی  با  مبارزه  سیستم  انکشاف  برای  را  مرص  قطعنامه 

اعراب را تصویب کرد.

این قطعنامه فقط چند روز پس از آن تصویب شد که تروریستان در روز 

جمعه در مسجد الروضه در شامل سینا، 311 فرد ملکی را به قتل رساندند.

احمد ابوزید، سخنگوی وزارت خارجه مرص گفت این قطعنامه مساعی 

را  افگنی  دهشت  با  مبارزه  در  مرص  نظرگاه  از  حامیت  در  اجامع  ایجاد 

با  مبارزه  مرص،  دولت  دیدگاه  راستای  در  قطعنامه  این  می کند.  تقویت 

دهشت افگنی را یکی از حقوق اساسی برش دانسته است.

زمینه  در  عرب  کشورهای  کنوانسیون  اجرای  خواستار  قطعنامه  این 

مبارزه با دهشت افگنی در سال 1998 شد. سند مذکور نه فقط تروریستان 

بلکه کسانی که از آنها حامیت کرده، آنها را تحریک منوده و آنها را متویل 

می کنند را نیز مجرم می شناسد.

قطعنامه های  به  ــاره  دوب را  عرب  اتحادیه  همچنین  قطعنامه  این 

ملل  سازمان  امنیت  شورای  جهانی  افگنی  دهشت  با  مبارزه  سرتاتیژی 

متحد متعهد ساخت.
قوای مصری طی یک سناریوی مبارزه با دهشت افگنی در مانور "ستاره روشن" 

در سپتمبر 2017 تمرین می کنند.   وزارت دفاع مصر

مصر مبارزه با دهشت افگنی را تقویت می کند
کارکنان یونیپاث

ابوزید گفت هدف از این کار تصویب یک توافقنامه جهانی است که یک 

مقاومت  جنبش های  از  را  آن  و  دهد  ارائه  افگنی  دهشت  از  جهانی  تعریف 

مسلحانه مرشوع متفاوت مناید.
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در دسمرب 2017 قوای مسلح عراق و عساکر سوریه 

رسحد  در  منادین  صورت  به  ایتالف  قوای  حضور  در 

شکست  تا  دادند  هم  دست  به  دست  خود  مشرتک 

نهایی داعش در عراق را نشان دهند.

 25,000 از  بیشرت  زمانی  تروریستی  گروپ  این 

جنگجو در این منطقه داشت، اما در اوایل سال 2018، 

تعداد کمرت از 3,000 نفر از نفرات آن باقی مانده اند 

که بیشرت در سوریه هستند. بنابراین قوای عراقی به 

طور مکمل رسزمین هایی که داعش اشغال کرده بود 

را بازپس گرفتند و حیدر العبادی نخست وزیر در 10 

دسمرب 2017 پیروزی نهایی را اعالم کرد.

سوری  و  عراقی  میلیون   8 تقریباً   2014 سال  از 

آزادشده  آزاد شده اند. شهرهای  زیر سلطه داعش  از 

شامل رمادی، موصل، فلوجه، رقه و بیجی بودند.

در  پیروزی  سخرنانی  در  وزیر،  نخست  العبادی، 

در اکتوبر 2017 قوای مسلح قطر به نجات صدها قربانی یک حمله تروریستی 
عظیم در موگادیشو پایتخت سومالیا، کمک کردند. طبق دستورات جاللت مآب امیر 

شیخ متیم بن حمد آل ثانی، یک تیم طبی و نجات قطری سوار یک طیاره C-17 شدند 

و 2,700 کیلومرت را تا سومالی پرواز کردند تا به ارائه کمک های اولیه برای قربانیان 

یک مبب گذاری تروریستی بپردازند که سیستم طبی موگادیشو را مختل کرده بود.

خارطوم،  شفاخانه های  به  زخمی   100 از  بیشرت  انتقال  به  قطر  آن،  از  بعد 

سودان کمک کرد. این مأموریت نظامی شامل کمک های گروپ بین املللی جستجو 

و نجات قطر و کمپنی طبی حمد بود.

بیشرت  اثبات  برای  سودان،  در  قطر  سفیر  نعیمی،  آل  عبدالرحامن  بن  رشید 

کارکنان یونیپاث

قطرقربانیانترورراجناتمیدهد
حسن نیت، با مجروحان سومالیایی دیدار کرد. سفارت قطر مسئول نظارت بر 

رفاه بیامران بود.

یک الری مبب گذاری شده در یک منطقه تجارتی در موگادیشو منفجر شد 

و باعث شد نزدیک به 300 کشته و صدها تن زخمی شوند.

این فاجعه سیستم صحی کشور فقیری که چندین دهه جنگ داخلی را 

تجربه کرده و همچنان در برابر حمالت گروپ تروریستی الشباب آسیب پذیر 

این  قربانیان  به  کمک  برای  چندملیتی  کوششی  در  کرد.  مختل  را  است 

مبب گذاری، قوای ایاالت متحده، کنیا و ترکیه نیز به قوای قطری ملحق شدند.

منابع: شبه جزیره، نیو عرب

کارکنان یونیپاث

عراقی ها نابودی داعش را جشن می گیرند

قوای مسلح عراق در دسمبر 2017 در بغداد، 
رسم گذشت پیروزی بر داعش را برگزار می کنند.

وزارت دفاع عراق

دسمرب به شهروندانش گفت: "رسزمین های شام کامالً 

شام  شده  اشغال  جات  قریه  و  شهرها  شده اند،  آزاد 

اکنون به آغوش ملت ما برگردانده شده اند و رؤیای 

آزادی اکنون با واقعیت محقق شده است".

خود  سخنان  در  ــراق  ع رهــرب  وجـــود،  ــن  ای بــا 

تفرقه  و  فساد  نامناسب،  که حکمروایی  داد  هشدار 

دستاوردهای قوای مسلح عراق را از بین خواهد بود. 

و  فرقه گرایانه  "اظهارات  به  دادن  خامته  خواستار  او 

فجایع  از  بسیاری  اصلی  عامل  که  شد  تفرقه افکنانه 

به  عراق  در  تفرقه  که  گفت  او  است."  بوده  برشی 

گروپ های داعش اجازه داد شهرهای عراق را اشغال 

و نابود کنند و موجب آسیب رسیدن به میلیون ها تن 

از باشندگان آنها شوند.

اعالم  وجــود  "با  گفت:  وزیــر  نخست  العبادی 

باشیم  آماده  و  بوده  باید هوشیار  ما  نهایی،  پیروزی 

هر قسم کوشش برای انجام اقدامات تروریستی علیه 

"دهشت  کنیم".  خنثی  را  کشورمان  مردم  و  رسزمین 

افگنی یک تهدید دامئی است و مبارزه با آن همچنان 

ادامه دارد. راز پیروزی کالن ما وحدت و هامهنگی ما 

بود - ما باید شدیداً از آنها محافظت کنیم."
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مرص در حال پالن گذاری برای ساخنت کالن ترین تأسیسات آب شیرین کن دریا در 

جهان در شهر ساحلی عین السخنه در سوئز است. هزینه این پروژه با وام 300 

میلیون یورویی از بانک بازسازی و انکشاف اروپا تأمین شده است.

تأسیسات  این  گفت  مسلح مرص  قوای  انجیرنان  اداره  رئیس  الوزیر،  کامل 

قادر خواهد بود روزانه 164,000 مرت مکعب آب دریا را تصفیه کند و به احیای 

اقتصادی والیت سوئز کمک می کند.

الجالله فعالیت می کنند و مرص  سه مرکز آب شیرین کن بزرگ در نزدیکی 

مراکز دیگری را در مرسی مطروح در غرب ساحل بحر مدیرتانه ساخته است.

محب ممیش، رئیس ناحیه اقتصادی کانال سوئز در دسمرب 2017 قرارداد 

قرضه را در جلسه ساالنه سازمان بین املللی بحری در لندن با اروپایی ها منعقد 

کرد. این بانک اروپایی در 52 پروژه در مرص و در مجموع به میزان 3 ملیارد 

یورو رسمایه گذاری می کند.

پروژه های  انجام  از  خود،  مردم  اقتصادی  امنیت  تأمین  منظور  به  مرص 

جمله  از  سوئز،  کانال  اقتصادی  منطقه  در  متعددی  اقتصادی  انکشاف 

اسرتاحتگاه ها، سب استیشن ها و بندرها حامیت کرده است.

ثبات در یمن موضوع جلسه وزرای خارجه و مسئوالن 
عربستان  ریاض،  در   2017 اکتوبر  در  منطقه  نظامی  ارشد 

حل  خواستار  که  برجسته ای  افراد  میان  در  بود.  سعودی 

ایمن صفادی،  به  بودند، می توان  یمن  بحران  مساملت آمیز 

وزیر خارجه اردن و محمود فریحات دگر جرنال رئیس ارکان 

حامیت  بر  مجدداً  صفادی  کرد.  اشاره  اردن  مسلح  قوای 

اردن از موافقت نامه های چندملیتی در مورد یمن، از جمله 

ابتکار  امنیت سازمان ملل متحد و  قطعنامه 2216 شورای 

خلیج تأکید کرد. او یادآور شد که اتحاد عرب در جواب به 

تقاضای دولت مرشوع یمن ایجاد شده است. وزیر خارجه 

امنیت یمن، عربستان سعودی و کل  با  امنیت اردن  گفت 

خلیج عربی ارتباط دارد.

برعالوه عربستان سعودی، اردن و یمن، امارات متحده 

پاکستان، جیبوتی، سودان، سینگال،  بحرین، کویت،  عربی، 

مغرب و مالزیا نیز در این نشست اشرتاک کردند.

با  اردن  مقامات  ریاض،  به  سفر  جریان  در  همچنین 

عربستان  با  همکاری  درباره  سعود  آل  سلامن  بن  محمد 

سعودی در پروژه NEOM، یعنی شهری کالن که برق آن 

ذریعه باد و انرژی خورشیدی و به ارزش 500 میلیارد دالر 

تأمین می شود به گفتگو پرداختند. محمد مؤمنی، وزیر امور 

رسانه های اردن گفت این پروژه - که 26,000 کیلومرتمربع 

عربستان سعودی، اردن و مرص را پوشش می دهد - امنیت 

اقتصادی منطقه را بهبود می بخشد.

این یکی از پروژه های 
زیربنایی فراوانی 

است که مصر در عین 
السخنه در کانال 
سوئز راه اندازی 
کرده است.  رویرتز

منابع: Egypt Today، بانک بازسازی و انکشاف اروپا

مصری ها امنیت 
اقتصادی را تقویت می کنند

کارکنان یونیپاث

بحث در مورد 
آینده یمن

کارکنان یونیپاث

منابع: خربگزاری پرتا، جردن تایمز
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افسران در شب بین املللی، فرهنگ های خود را به اشرتاک می گذارند

سالیانه  رخدادی  ائتالف  بین املللی  شب 

متحده  ایــاالت  مرکزی  قومندانی  در 

)CENTCOM( است که به افتخار ده ها 

افگنی  به مبارزه علیه دهشت  کشور که 

جهانی کمک کرده اند، برگزار می شود.

که   -  2017 نــومــرب   30 رویــــداد 

از سال 2005  بین املللی  سیزدهمین شب 

تا کنون است - فرصتی را برای منایندگان 

کشورهای قطر و عربستان سعودی جهت 

به منایش گذاشنت عکس ها، لباس، غذاها، 

کشورهای  از  کتاب هایی  و  دستی  صنایع 

خود برای بازدیدکنندگان فراهم کرد.

آسیای  و  آمریکا  اسرتالیا،  اروپا،  میانه،  رشق  از  افرسانی  به  همچنین 

مرکزی، جنوب و رشق آسیا اجازه داد تا فرهنگ های خود را با رهربان ایاالت 

متحده سهیم شوند، مثل قومندان CENTCOM، جرنال قوماندان جوزف 

ووتل در پایگاه قوای هوایی مکدیل در فلوریدا.

برید جرنال   ،CENTCOM ارشد عربستان سعودی در قرارگاه مناینده 

فوز الفواز، این فرصت را نه فقط برای نشان دادن فرهنگ عربستان سعودی 

سرتاتیژیک  چشم انداز  به  مربوط  جزئیات  ارائه  دلیل  به  همچنین  بلکه 

برای  ابتکارهایی  شامل  پالن  این  کرد.  ستایش   2030 سال  در  خود  کشور 

بهبود  و  جامعه  در  زنان  نقش  افزایش  کشور،  اقتصاد  به  بخشیدن  تنوع 

آمادگی نظامی است. 

ــواز گفت:  ــف ال فــوز  ــرنال  بــریــد جـ

ذریعه  ساله  هر  که  کالن  رخــداد  "ایــن 

متام  مــی شــود  ــزار  ــرگ ب  CENTCOM

جهان را زیر یک سقف گرد هم می آورد 

در  را  جهان  رسارس  به  سفر  فرصت  و 

کشف  منظور  به  ساعت  چند  جریان 

فرهنگ های  مورد  در  بیشرت  آموخنت  و 

مختلف فراهم می کند".

جرنال  برید  قطر  نظامی  وابسته 

ارکان یوسف بن محمد الکواری از جمله 

بود  واقعه  ایــن  در  افتخاری  مهامنان 

می کردند  زندگی  فلوریدا  در  که  قطری  دانشجویان  و  همکار  افرسان  که 

به او ملحق شدند. 

برید جرنال انجیرن یوسف املیکی معرفی کوتاهی در مورد گذشته و حال 

قطر ارائه کرد و بعد از آن غرفه قطر به پذیرایی با استفاده از چای، قهوه و 

خرما پرداخت و اسکرین نیز عکس هایی از استادیوم های جام جهانی 2022 

قطر که در حال ساخت است و رشح پروگرام انکشاف اقتصادی این کشور 

به نام چشم انداز قطر 2030 را به منایش گذاشت.

ارشد  افرسان  و  مهم  افراد  "بازدیدکنندگان،  گفت:  املیکی  جرنال  برید 

CENTCOM از این غرفه بازدید کردند".

کارکنان یونیپاث

هیئت نمایندگی قطر در قومندانی مرکزی ایاالت متحده میزبان جنرال 
ووتل است.   قوای مسلح قطر

برید جنرال عربستانی فوز الفواز، طرف چپ با قومندان 
CENTCOM، جنرال قوماندان جوزف ووتل گفتگو می کند. 

قوای مسلح عربستان سعودی 

نمایندگان ارشد ملی یمن و اردن در CENTCOM، سمت چپ و راست با 
یک نماینده دفتر ارتباطات عربستان سعودی در CENTCOM، در مراسم 

CENTCOM    .شب بین المللی ملحق میشوند
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بهبود جواب عامن به حمالت سایربی هدف چهارمین مانور ملی 
را شامل می شد. هر  بود که 34 سازمان دولتی  امنیت سایربی کشور 

ساله میلیون ها حمله به شبکه های عامن اتفاق می افتد. این مانور سه 

روزه که در اکتوبر سال 2017 ذریعه سازمان تکنالوژی معلوماتی عامن 

)ITA( ذریعه گروپ عکس العمل عاجل کمپیوتر )OCERT( آن برگزار 

شد، آمادگی ادارت دولتی را برای جلوگیری از چنین حمالتی آزمایش 

کرد. همچنین هامهنگی بین OCERT و بخش خصوصی را تقویت کرد.

عامن  که  کرد  اشاره  الصالحی  بدرعلی  انجیرن   ،OCERT رهرب 

را  امنیتی  حادثه   1,800 از  بیشرت   2017 سال  اول  ماه   10 جریان  در 

نیز خطاب  اعالمیه  سازمان صدها  این  است.  داده  قرار  بررسی  مورد 

سایربی  نفوذ  از  جلوگیری  بــرای  خصوصی  و  دولتی  مؤسسات  به 

منترش کرده است. 

زمان  در  سایربی  وقایع  مدیریت  به   ITA "نقش  گفت  الصالحی 

وقوع آنها محدود نیست". "بلکه از این هم فراتر می رود و با اتخاذ 

رفع  و  حوادثی  چنین  از  جلوگیری  به  فعال  وقایوی  طرزالعمل های 

خطرات آنها در صورت وقوع می پردازد". "ما از همه سازمانها خواستار 

رعایت و اتخاذ متام پالیسی ها و چارچوکات های امنیتی سایربی نرش 

در  امنیتی  های  اعالن  و  هشدارها  از  استفاده  و   ITA ذریعه  شده 

خصوص تهدیدات و آسیب پذیری های امنیتی سایربی هستیم."

مانور OCERT عمدتاً بر تجزیه و تحلیل حوادث مربوط به افشای 

معلومات، هک و دیگر حوادث مرتبط با لیکی معلومات متمرکز بود. 

در  که  عامن   ITA سازمان  اجرایی  ارشد  مدیر  الروزایقی،  سلیم 

جلسه ساالنه امنیت منطقوی در مسقط در اواخر سال 2017 سخرنانی 

می کرد، رتبه بندی باالی امنیت سایربی کشور خود را که ذریعه اتحادیه 

بین املللی مخابرات سازمان ملل متحد تدوین شده بود، ستایش کرد.

میان  در  اول  رتبه  در  عامن  که  می کنیم  افتخار  "ما  گفت:  او 

کشورهای عربی و رتبه چهارم در سطح جهانی قرار دارد".  

قرقیزستان و سازمان امنیت و همکاری در اروپا )OSCE( برای محافظت از تعدادی از 

کالنرتین دارایی های سرتاتیژیک این کشور یعنی بندها و سب استیشن های برق آبی با 

هم همکاری می کنند. دفرت پروگرام های OSCE تجهیزات نظارت ویدئویی را به گارد 

ملی قوای مسلح قرقیزستان اهدا کرده است تا سب استیشن های تاش کمور  و کورپسای 

را ارتقا دهد. دو استیشن برق آبی کالن دیگر نیز در این کشور یعنی شامالدسای و اوچ 

کرگن چند سال پیش کمره های امنیتی را دریافت کردند.

آملازبک کارازارتوف، قومندان گارد ملی قرقیزستان گفت: "بهبود آمادگی اپراتیفی و 

حفاظت از تأسیسات حیاتی انرجی یکی از اهداف کلیدی کشور است".

با  برای تقویت ظرفیت مبارزه  از مساعی وسیع تر  امنیتی بخشی  نصب تجهیزات 

دهشت افگنی کشور آسیای میانه است. 

والریو چیروی، معین دفرت پروگرام های OSCE گفت: "دفرت پروگرام ها به قسم دوام 

دار از مساعی گارد ملی قرقیزستان برای تقویت امنیت تأسیسات سرتاتیژیک که می تواند 

به هدف احتاملی برای جنایتکاران تبدیل شود، حامیت می کند". "بر عالوه، ما همکاری 

نزدیکی در زمینه پیشگیری و مدیریت مؤثر رشایط عاجلی داریم." 

muscatdaily.com :منبع

تقویت امنیت 
سایبری 
در عمان

کارکنان یونیپاث

OSCE :منبع

کارگران قرقیز توربینی را در یک فابریکه برق ابی نصب می کنند که بخشی از 
شبکه فابریکه های برق است که حفاظت از آنها در کشور تقویت شده است.  رویرتز

قرقیزستان
امنیتسباستیشن
برقراتأمینمیکند

کارکنان یونیپاث
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جاللت مآب ملک عبدالله بن الحسین پادشاه اردن و امام 

علی رحامن رئیس جمهور تاجیکستان در عامن دیدار کردند 

ملت  دو  بین  امنیت  افزایش  و  روابط  بهبود  مورد  در  تا 

به  و  برگزار   2017 دسمرب  در  مذاکرات  این  کنند.  گفتگو 

توافقاتی در زمینه اقتصاد، تجارت، علم، تکنالوژی، توریسم، 

فرهنگ و زراعت منجر شد. یکی از نتایج این کار تشکیل 

شورای تجارتی مشرتک اردن و تاجیکستان خواهد بود. 

بعد از این مذاکرات یک بیانیه مطبوعاتی صادر شد 

که در آن دو کشور پالن هایی را با هدف تقویت همکاری 

و  اردن-تاجیکستان  پارملانی  دوستی  کمیسیون  ذریعه 

تقویت روابط سیاسی با هامهنگی وزارتخانه های خارجه و 

سفارتخانه های خود اعالم کردند.

مثل  اردن  مشهور  مراکز  از  که  رحامن  جمهور  رئیس 

به  را  خود  میزبان  کشور  کرد،  دیدن  پرتا  باستانی  شهر 

مواجه  در  که  منطقوی  در  امنیت  و  ثبات  حفظ  خاطر 

رئیس  کرد.  ستایش  دارد،  قرار  فراوانی  درگیری های  با 

خاطر  به  اردن  به  "من  گفت:  رحــامن  جمهور 

که  میانه روی  پالیسی  و  عاقالنه  رهربی  امنیت، 

الگویی برای جهان اسالم است افتخار می کنم". 

A-29 اردوی لبنان اولین تخصیص از دو طیاره جنگنده سبک

سوپر توکانو را از ایاالت متحده دریافت کرده است.

ورود این طیاره توانایی لبنان را برای مبارزه با تروریستان، 

از قوای  از رسحدات خود، عملیات کشفی و پشتیبانی  دفاع 

زمینی تقویت می کند. این طیاره مجهز به ماشیندار بوده و 

می تواند به راکت های هدایت شونده با لیزر نیز مجهز گردد.

تعلیم  متحده  ایاالت  در  که  پیلوتان  که  طیاره  دو  این 

دیده اند آنها را به پرواز درآورند اولین طیاره از مجموع شش 

طیاره سوپر توکانو هستند که قول داده شده است در سال 

2018 تحویل شود. این طیاره به طور موفقیت آمیز در مناطق 

ناآرامی مثل افغانستان که وضعیت کوهستانی و تابستان های 

گرم آن مثل لبنان است، به خدمت گرفته شده است.

با  طیاره  اندکی  تعداد  تنها   )LAF( لبنان  مسلح  قوای 

بال ثابت در اختیار دارند که همه آنها بیشرت از اندازه مورد 

استفاده قرار گرفته اند.

جرنال جوزف عون قومندان قوای مسلح لبنان در اکتوبر 

بهبود  در  کیفی  جهشی  "موجب  جدید  طیاره  گفت   2017

قابلیت های هوایی LAF خواهد شد".

این  لبنان  در  متحده  ــاالت  ای سفیر  ریچارد  الیزابت 

ثبات  ایجاد  به  کمک  بــرای  وسیله ای  حیث  من  را  خرید 

منطقوی ستایش کرد.

 LAF محاربوی  توانایی  توجه  قابل  "افزایش  گفت:  او 

خواهد  باعث  بود،  خواهند  آن  نشان دهنده  طیاره  این  که 

علیه  مانعی  و  مباند  باقی  ملی  متحدکننده  قوای   LAF شد 

افراط گرایی و دهشت افگنی باشد".

کارکنان یونیپاث

منابع: رویرتز، الحیات (لبنان)

لبنان قوای 
هوایی خود 

را تقویت 
می کند

لبنان قوای 
هوایی خود 

را تقویت 
می کند

منابع: خربگزاری پرتا، جردن تایمز

رئیس مجهور تاجیکستان به اردن می رود
کارکنان یونیپاث

ایتان واگنر (ETHAN WAGNER)/قوای هوایی ایاالت متحده
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بحث در مورد رویدادهای کنونی - از جمله پیروزی بر داعش در عراق و جنگ 

داخلی در یمن - مسائل اصلی مورد توجه جلسه رهربان منطقوی بود که در دسمرب 

2017 در بحرین و در چارچوکات سیزدهمین گفتگوی منامه برگزار گردید.

به موضوعاتی  پرداخنت  برای  امنیت ساالنه رهربان 20 کشور  اجالس  این  در 

همچون مبارزه با دهشت افگنی؛ حل مناقشات در سوریه، یمن و عراق؛ عواقب 

امنیتی اصالحات اقتصادی؛ و جوابات سیاسی و نظامی به افراط گرایی گردهم آمدند.

متحده  امارات  بین املللی  و همکاری  خارجه  وزیر  قرقاش،  محمد  انور  داکرت 

عربی تأکید کرد کشورهای عربی دیگر منی توانند ناظران منفعل باشند که باالی 

امنیت خود متمرکز هستند. این شیوه منفعل به دفعات به کشورهای همسایه مثل 

ایران و ترکیه اجازه داده است نقش بیشرت از اندازه در امور رشق میانه ایفا کنند.

بار را بر دوش می کشیم".  باید بخشی از کشورهایی باشیم که در واقع  "ما 

داکرت قرفاش گفت: "ما دیگر منی توانیم تنها متویل کننده امنیت خود باشیم، بلکه 

باید در خط مقدم قرار بگیریم".

باعث مشارکت شاهزاده  در عراق  از جنگ  بعد  در مورد سناریوهای  بحث 

عربستان سعودی، ترکی الفیصل رئیس مرکز تحقیق و مطالعات اسالمی ملک فیصل 

و داکرت ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه عراق در گفتگو شد. 

داکرت الجعفری دستاوردهای ملت خود را در پاکسازی داعش از عراق ستایش 

کرد و شاهزاده ترکی نیز قوای مسلح عراق را تحسین کرد. با این حال، شاهزاده 

شبه  ذریعه  ایران  ذریعه  تفرقه  ایجاد  نظرگاه  مورد  در  خود  تشویش های  ترکی 

نظامیانی که به تهران بیشرت از بغداد متعهد هستند، ابراز کرد. داکرت الجعفری در 

جواب بر هویت عرب و عراقی خود تأیید کرد.

بن حمد  بدر  یعنی سید  کانفرانس  این  در  مناینده عامن 

آل بسیدی، رسمنشی خارجه بر مبادالت اقتصادی و فرهنگی 

رشقی  جنوب  و  جنوب  و  خلیج  کشورهای  میان  صلح آمیز 

آسیا مترکز منود. 

دیگر اشرتاک کنندگان عبارت بودند از معین رئیس جمهور 

وزیر  صفادی،  ایمن  االحمر،  محسن  علی  جرنال  برید  یمن، 

از پاکستان و قومندان قومندانی مرکزی  خارجه اردن، جرنال زبیر محمود حیات 

ایاالت متحده جوزف ووتل.

جاللت مآب حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین به اشرتاک کنندگان ارشد 

گفتگوی منامه 2017 خوشامد گفت و خواستار همکاری های بیشرت در منطقه برای 

حل مشکالت امنیتی شد.

شاه حمد گفت: "این فصلی دشوار در تاریخ خلیج است. ما شاهد تهدیدات 

متعددی هستیم، اما معتقدم ما با عزم و اراده خود قادر به غلبه بر آنها هستیم".  

جاللت مآب حمد بن عیسی 
آل خلیفه پادشاه بحرین

رویرتز

منابع: خربگزاری بحرین، الرشق االوسط، نشنال

درجستجویوحدتدرمنامه
کارکنان یونیپاث

“این فصلی دشوار در تاریخ خلیج است. ما شاهد 
تهدیدات متعددی هستیم، اما معتقدم ما با عزم 

و اراده خود قادر به غلبه بر آنها هستیم.”
- جاللت مآب حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین



دیدار  جریان  در  ازبکستان  رئیس جمهوری  میرضیایف،  شوکت 
خود در دسمرب 2017 با ارشف غنی، رئیس جمهور افغانستان کشورش را 

به برقراری روابط نظامی و اقتصادی بهرت با افغانستان متعهد دانست. 

به توافقاتی در زمینه تجارت، تعلیم، مراقبت های صحی  این کشورها 

امتداد رسحدات  در  امنیت  افزایش  برای  مشرتک  کمیسیون  تشکیل  و 

افگنی،  به دهشت  مربوط  یافتند. مسائل  ازبکستان-افغانستان دست 

رؤسای  نشست  کار  دستور  در  نیز  مخدر  مواد  قاچاق  و  افراط گرایی 

جمهور در نشست تاشکند قرار داشت.

این مبادالت همچنین شامل ساخت یک لین انتقال برق جدید از 

افغانستان  بین شهرهای  قطار  و ساخت خط  افغانستان  به  ازبکستان 

هرات و مزار رشیف بود. رئیس جمهور میرضیایف مجدداً حامیت خود 

را از صلح و ثبات در افغانستان اعالم کرد.

جمله  از  زمینه ها،  همه  در  افغانستان  با  همکاری  برای  "تاشکند 

جمهور  رئیس  است".  قائل  فراوانی  ارزش  امنیتی  و  اقتصادی  روابط 

امضا شد  بین دو کشور  که  "توافقنامه های همکاری  ازبکستان گفت: 

میلیون ها دالر ارزش دارد".

همکاری  تقویت  دلیل  به  ازبکستان  رهرب  از  غنی  جمهور  رئیس 

منطقوی تشکر کرد.

ملل  سازمان  در  ازبکستان  از موضع گیری  "افغانستان  گفت:  غنی 

تأکید  متحد که در سرتاتیژی جدید رئیس جمهور دونالد ترامپ مورد 

می خواهند  افغانستان  مردم  و  "دولت  می کند".  حامیت  گرفته،  قرار 

ازبکستان را رشیک تجارتی خود بدانند که این موضوع به نفع هر دو 

کشور خواهد بود."

از جمله بحث هایی که بین این دو رهرب صورت گرفت، پروگرامی 

برای نظارت مشرتک پولیس بر پل دوستی افغانستان و ازبکستان باالی 

ازبکستان  رهربان  بود.  افغانستان  حیرتان،  شهر  در  دریا  آمو  دریای 

همسایگان  با  روابط  بهبود  جهت  در  خود  بلندپروازی های  از  اخیراً 

جغرافیایی شان سخن می گویند. رئیس جمهور میرضیایف در نامه ای به 

هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتمرب 

سال 2017، لحن تازه ای را در پیش گرفت.

و  صلح  از  برخوردار  مرکزی  آسیای  "داشنت  گفت:  ازبکستان  رهرب 

شکوفایی اقتصادی مهم ترین هدف و وظیفه کلیدی ماست".

امارات متحده عربی در کوششی دیگر برای بهبود آمادگی محاربوی قوای مسلح 

خود، میزبان مترین نظامی اتحاد آهنین 5 با همکارانش از ایاالت متحده در مرکز 

تعلیمی الحمرا بود. تورن جرنال صالح االمیری، قومندان قوای زمینی امارات متحده 

عربی این مترینات مشرتک را من حیث راهی 

برای تقویت عملکرد و کارآیی قوای مسلح 

در جهت دفاع از کشورهای خلیج در برابر 

تهدیدات احتاملی مورد ستایش قرار داد.

فرصتی های  همچنین  متریناتی  چنین 

ایجاد  جهت  عربی  متحده  امارات  برای  را 

و  فرهنگی  موانع  بر  غلبه  و  بهرت  روابــط 

لسانی با قوای مسلح کشورهای دوست مثل ایاالت متحده فراهم می کند.

اتحاد آهنین 5 به مدت دو هفته در سپتمرب 2017 انجام شد و ابتدا به منظور 

کاهش احتامل تعارض بین قوای امارات متحده عربی و اردوی سوم ایاالت متحده 

تعلیمی صنفی به اجرا در آمد. تعلیم باالی سه کار جمعی متمرکز بود: انجام یک 

حمله رسیع، انجام دفاع رسیع و عبور از موانع میدان جنگ.

به گفته کپینت فیل بکی از ایاالت متحده، قومندان تولی در این مترین، عبور از 

موانع، بخش مهمی از رویداد تعلیمی بود. 

"عبور از موانع به زمان بندی و هامهنگی بین متام عنارص رضورت دارد. کپینت 

افتاده باشد، ممکن است باعث شکست مأموریت  از کار  گفت: "اگر یک عنرص 

شود". "عبور از موانع به خودی خود دشوار است، حال وجود مانع لسانی و کار با 

دو پلتفرم رادیویی مختلف آن را به مسئله ای کامالً متفاوت تبدیل می کند."

نقطه اوج این مترین منایش زنده بود که استفاده هامهنگ از قوای میکانیزه 

زمینی، طیارات جنگنده و چرخبال را شامل می شد.

کارکنان یونیپاث

ازبکستان با افغانستان 
همکاری می کند

منابع: طلوع نیوز، رادیوی آزاد اروپا/رادیو آزادی

اماراتمتحدهعربیآمادگی
حماربویراتقویتمیکند

کارکنان یونیپاث

منابع: الرشق االوسط، نیشن شیلد، اردوی ایاالت متحده

در سپتمبر 2017 عساکر 
امارات متحده عربی و ایاالت 

متحده در یک پوسته قومندانی 
تکتیکی مشترک در مانور اتحاد 

آهنین 5 در امارات متحده 
عربی با هم همکاری می کنند.

کپینت اسکات کوهن/اردوی ایاالت متحده
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قزاقستان مبارزه علیه دهشت افگنی را به دریای خزر می کشاند و یک مرکز 

علیه  نظامی  عملیات  انجام  و  هامهنگی  به  که  می کند  افتتاح  بحری  قوای 

تهدیدات احتاملی در خصوص تأسیسات ترانسپورت و نفت و گاز می پردازد. 

"تا به امروز، متام قرارگاه هایی که در کشور فعالیت می کنند، تنها مناطق 

به  می خواهیم  بناً  نداریم.  بحر  کنار  در  قوایی  ما  می دهند.  پوشش  را  زمینی 

شکلی قانونی، امکان انجام اقدامات ضد دهشت افگنی را در بحر تقویت کنیم". 

اینها سخنان دولت یرگوزین معین کمیته امنیت ملی بود که تأسیس مرکز بحری 

جدید را تصویب کرد.

مسئولیت های این قرارگاه به شمول حفاظت از سکوهای بحری و کشتی ها 

و رسکوب فعالیت های تروریستی در مناطق ساحلی است. در سپتمرب 2017، 

یرگوزین پالن هایی را برای مرکز ارائه کرد با این هدف که این مرکز در اوایل 

سال 2018 اپراتیفی شود.

"امروز، این کار به طور کامل ذریعه خدمات رسحدی کمیته امنیت ملی 

و  قانون  مجری  سازمان های  دیگر  با  رضورت،  صورت  در  است.  شده  انجام 

همچنین قوای مسلح همکاری می کنیم. اما با توجه به اینکه قسمی که می بینید 

تهدیدات حمالت تروریستی در جهان در حال انکشاف است، باید قرارگاه های 

مناسبی برای تقویت هامهنگی ایجاد کنیم". 

و  ترانسپورت  خطوط  دلیل  به  تنها  نه  خزر  دریای  اقتصادی  لحاظ  از 

ماهیگیری، بلکه به خاطر ثروت معدنی آن نیز اهمیت دارد. 

و  کاشاقان  نفتی]  [میدان  مانند  زیادی  بحری  ذخایر  "ما  گفت:  یرگوزین 

جزایر مصنوعی را در اختیار داریم. گاز و نفت در رشایط دمایی باال و تحت 

تروریستان  برابر  در  اهداف  این  دلیل  همین  به  می شود.  تولید  زیادی  فشار 

آسیب پذیر هستند و باید از آنها محافظت کنیم."    منبع: نیشن

در اکتوبر 2017 قوای زمینی شاهی سعودی و اردوی 
پاکستان تعلیم سه هفته ای موسوم به الصمصام 6 را انجام 

دادند. این مترین به شمول استفاده از مهامت واقعی، حمالت 

هوایی، مواجهه با دستگاه های انفجاری دست ساز، کمین ها، 

حمالت و گزمه های محاربوی بود.

برید جرنال عربستان سعودی محمد بن عبدالله البقمی، 

افرس قومندان این مترین گفت: "ویژگی این مترینات جدیت 

و انسجام از نظر قومندانی و کنرتول، استندردسازی مفاهیم 

و اصطالحات نظامی مشرتک و اجرای تعلیم مسلکی است".

خربگزاری عربستان سعودی، به هامهنگی قوای دو کشور 

و توانایی آنها در زدن اهداف با دقت کامل اشاره کرد.

افرس قومندان  این مترین در حضور  جمع نظام در ختم 

قول اردوی 30 اردوی پاکستان دگر جرنال اکرم الحق، معین 

قومندان قوای زمینی شاهی عربستان سعودی، تورن جرنال 

احمد الشهیری و دیگر افرسان ارشد از هر دو کشور برگزار شد.

پاکستان  اردوی  و  دولــت  از  الشهیری  جــرنال  ــورن  ت

تعلیم  انجام  بــرای  موفقیت آموز  فرصتی  که  کرد  تشکر 

مشرتک فراهم کردند. 

عربستان  پاکستان،  هوایی  قوای  الصمصام،  با  همزمان 

سعودی و ترکیه با یکدیگر مترین کردند. افراد حارض در مراسم 

نهایی عبارت بودند از جرنال رئیس ارکان اردوی پاکستان قمر 

جاوید باجوه و قومندان قوای هوایی عربستان سعودی تورن 

جرنال خالد الشبالن.   منبع: سائورس، خربگزاری عربستان سعودی
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پاکستانی ها 
با سعودی ها 

تعلیم مشترک 
برگزار می کنند

قزاقستان می خواهد از 
زیربناهای دریای خزر، 

مثل سکوی نفتی کاشاقان 
در برابر حمالت تروریستی 

محافظت کند.  رویرتز

قزاقستان 
از دریای خزر دفاع می کند



قومندان  و  ماتیس  جیمز  آمریکا  دفاع  وزیر  مالقات  میزبان  کویت 

در  ووتل  جوزف  قوماندان  جرنال  متحده،  ایاالت  مرکزی  قومندانی 

دسمرب 2017 و در جریان همکاری زمینی مداوم میان جزوتام های 

نظامی ایاالت متحده و کویت بود.

ماتیس که با امیر شیخ صباح االحمد الصباح و وزیر دفاع شیخ 

زمان  از  را  کویت  نقش  کرد،  مالقات  الصباح  الحمد  خالد  محمد 

آزادسازی آن در سال 1991 ستایش کرد.

باز، شفاف و  "ارتباط ما بسیار  ایاالت متحده گفت:  وزیر دفاع 

صادقانه است". "آنها نظراتشان را در مورد هر مسئله ای که از آنها 

پرسیده شود رصیحاً می گویند و ما این سؤاالت را از آنها می پرسیم. 

من به طور معمول برای انجام مشورت به آنها مراجعه می کنم."

مالقات صورت گرفته ذریعه جرنال ووتل طی چند روز بعد شامل 

گفتگو با رئیس ارکان اردوی کویت دگر جرنال محمد خالد الخرض بود. 

همکاری دفاعی در دستور کار آنها قرار داشت.

در همین حال، قوای هر دو کشور بخش زیادی از خزان 2017 را 

به انجام تعلیم مشرتک پرداختند. کویت 34 پولیس نظامی و 14 عضو 

گارد شاهی خود را برای تعلیم دیدن با همتایان آمریکایی خود به 

مدت پنج هفته تا 30 اکتوبر اعزام کرد.

کمک های  ارایه  شورش،  کنرتول  مانند  مهارت هایی  عساکر  این 

اولیه، راه اندازی قطار اکامالت و توقیف مظنونان را تقویت کردند.

قوای  و  متحده  ایاالت  اردوی  عساکر  مدت،  همین  جریان  در 

زمینی کویت در مورد شیوه های اپراتیفی و ارتقاء قابلیت همکاری 

از  یکی  کردند.  همکاری  هم  با  بیابان  در  توپچی  تعلیم  زمان  در 

موارد چشمگیر، منایش قدرت آتش سیستم راکت بالستیک با تحرک 

باال )HIMARS( بود. 

HIMARS شامل یک بطریه راکت ضدنفر است که برای تحرک 

بیشرت، باالی الريهای سنگین قرار می گیرد. 

داشتم.  را   HIMARS دیدن  فرصت  که  بود  باری  اولین  "این 

و  خیمه  بین  و هامهنگی  روان  جریان  تیمی،  کار  تأثیر  تحت  "من 

الحسنان،  سامل  کویتی  دگروال  عبارات  اینها  گرفتم".  قرار  راکت انداز 

انداز چندمنظوره 23 راکت  میدانی سیستم  توپچی  قومندان کندک 

بود. "خدمه اقدامات خود را با توجه رعایت ایمنی انجام می دهند".

اعضای یک کندک توپچی ایاالت متحده نمایش شیوه کار 
HIMARS را برای همتایان کویتی خود انجام می دهند. 

خورد ضابط آرون الرمان/اردوی ایاالت متحده

همکاری نظامی برقرار می کنند
کویت و ایاالت متحده 

کارکنان یونیپاث



به اشتراک   
گذاری آگاهی ها

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 اشتراک مجانی

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL 

Unipath :به این آدرس نامه بنویسید
U.S. Central Command
7115 S. Boundary Blvd.

MacDill AFB, FL 33621 USA

ما را در انترنت دریابید

خویشتن را پیوند دهید

به اشتراک بگذارید

بحث کنید

h� p://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:


