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که  شکننده  ماحول های  در  تروریستی  سازمان های 
تحت تأثیر غفلت اجتامعی و خدمات ضعیف قرار دارند موفق 

می شوند. مردم اعتامد خویش به دولت را از دست داده و در 

بین  از  وعده  که  می گیرند  قرار  افراط گرایی  آیدیالوجی  معرض 

بردن بی عدالتی و کاهش رنج را به آن ها می دهد. افراط گرایان 

سعی می کنند تا نارضایتی از دولت افزایش یافته، به اختالفات 

شدن  رانده  انزوا  به  و  بی عدالتی  و  زده  دامن  سمتی  و  قومی 

را پرررنگ می کنند. این امر باعث می شود تا جوانان به آسانی 

جذب حرکت های تروریستی شوند. 

علیه  جنگ  در  که  بود  کشورهایی  اولین  از  یکی  اردن 

افراط گرایی سهم گرفت. جاللت مآب ملک عبدالله دوم برای اولین بار در سال 

مانند مهربانی، احرتام متقابل،  اساسی اسالم  ارزش های  بر  امان که  پیام   2005

تحمل، پذیرش و آزادی مذهبی تأکید داشت را برای عموم اعالن کرد. پیام امان 

دروغ های افراط گرایان را افشا منوده و تصویر واضحی از اسالم عاری از تحریفات 

تروریستانی که ادعای مسلامن بودن دارند را ارائه کرد.

تا  توانسته اند  موارد  از  بعضی  در  افراط گرایان  متناقض،  اهداف  وجود  با 

مشرتکاتی با دیگر جنایتکاران داشته باشند، اما هدف کلی آن ها فتنه اندازی و 

نزاع بین مسلامنان از طریق اشاعه دروغ و تفسیر غلط از دین است. 

ما باید باالی اصول درست مذهبی و اینکه جوامع غیرمسلامن توانسته اند 

مترکز  کنند  زندگی  اسالم  ظهور  زمان  از  امنیت  و  صلح  با  مسلامنان  میان  در 

کرده و آن ها را به رسمیت بشناسیم. ما کلیساها و معابدی داریم که برادرامنان 

به طور آزادانه در آنجا به امور مذهبی خویش می پردازند. مسلامنان کلیساها را 

تخریب نکرده اند بلکه به آن ها احرتام گذاشته و از آن محافظت کرده اند. چرا، 

بعد از 1400 سال، افراط گرایان می خواهند اماکن عبادی را تخریب و شهروندان 

بی گناه را بیجا کنند؟

تهدیدهای تروریستی شیوه سنتی جنگ را تغییر داده و اردوها را با معضل 

جدید جنگ چندبعدی مواجه ساخته است. یک بخش جنگ از میدان های محاربه 

شخصیت های  یکسو  از  است.  شده  منتقل  اجتامعی  شبکه های  در  مقابله  به 

را  جوانان  بتوانند  تا  می پردازند  خشونت آمیز  آیدیالوجی  گسرتش  به  مشکوک 

گمراه کنند، در آن سوی دیگر قوای امنیتی با پیام های خودشان سعی می کنند تا 

از جلب و جذب جوانان با پیام های افراط گرایان جلوگیری کنند.

را  جهان  اجتامعی  رسانه های  عمده  بازیگر  یک  حیث  به  داعش  ظهور 

و  "جهاد"  وعده  با  را  مردم  آن  زهرآگین  رسانه ایی  ماشین  ساخت.  متعجب 

"مهاجرت" فریب داد. علیرغم جرائم و قساوت های فراگیر گروپ های داعشی 

به  و  فریب خورده  بازهم هزاران جوانان  اطالع عموم رسانیده شده اند،  به  که 

عضویت آن ها در آمدند.

با این وجود، از زمان رشوع این جنگ آیدیالوجیک، ما در ریاست افتاء قوای 

مسلح اردن در خط مقدم جنگ حضور داشته ایم. ریاست افتاء عالی ترین مرجع 

تروریستان  دروغ های  ما  است.  اردن  مسلح  قوای  مذهبی 

شبکه  و صفحات  رسانه   کانال های  مختلف،  فضاهای  در  را 

آموزش  را  امامان  و  روحانیون  ما  کرده ایم.  افشا  اجتامعی 

دادیم تا در مبارزه با افکار افراطی مسلکی شوند. 

علیه  رسانه  گسرتده  کمپاین های  موجودیت  علیرغم 

تروریستان، اکرثیت این کمپاین ها به اهداف خود نرسیده اند 

و بعضا کارها را بدتر ساختند. مشکل تعداد و کمیت پیام های 

استدالل  بودن  قوی  و  محتویات  کیفیت  بلکه  نیست  رسانه  

آن ها حائز اهمیت است. ما به اشخاصی که به درستی درباره 

بتوانند  تا  داریم  رضورت  باشند  تحصیل کرده  اسالمی  متون 

تروریستان که از متون اسالمی ناقص برداشت کرده، معنای آن را تحریف کرده و 

مردم را فریب می دهند را افشا کنند. برداشت ناقص تروریستان از متون مذهبی 

یا انتخاب سطرهایی از یک منت کلی یکی از معضالت بزرگی است که افراد غیر 

مسلکی منی توانند با آن مقابله کنند.

باید در نظر داشته باشیم که مخاطب افراط گرایان دارای خصوصیات خاص 

این  اکرثیت  می کند.  متامیز  اجتامع  سایر  به  نسبت  را  آن ها  که  هستند  خود 

مخاطبین به مسجد می روند، به خطبه های مناز جمعه گوش می کنند و مراسامت 

مذهبی را آن طوری که در حدیث آمده است اجرا می کنند. بنابراین، پیام رسانی 

ضد تروریزم از طریق رسانه های عادی اغلب به این جوانان منی رسد.

ریاست افتاء تحقیقات جامعی را در مورد پدیده تروریزم انجام داده و امامان 

مساجد را آموزش داده است تا با افکار افراطی مبارزه کرده و عالئم آن را در مراحل 

اولیه کشف کنند. ما می توانیم جوانان خود را از طریق پخش پیام های اعتدال و تحمل 

از افتادن به دام تروریزم محافظت کنیم. ما دروغ ها و اتهامات افراط گرایان را در 

رسانه های اجتامعی افشا کرده و حضور آن ها در فضای مجازی را نیز کاهش داده ایم.

است  مبدل ساخته  به دهکده کوچک  را  تکنالوژیکی جهان  پیرشفت های 

زمان،  عین  در  کنند.  تحسین  را  دیگر  فرهنگ های  تا  کرده  کمک  مردم  به  و 

تهدیدهای امنیتی به دلیل فعالیت افراط گرایان در شبکه اجتامعی افزایش یافته 

قرار  نکوهش  این جبهه مهم مورد  در  باید  افراطی  آیدیالوجی  بنابراین  است. 

گرفته و جوانان در مقابل تفکرات مرض مصئون شوند.

جهان  رسارس  مساجد  امامان  و  روحانیون  برای  خطیر  مسئولیت  یک  این 

بین املللی هستند و هیچ کس در مقابل  افراط گرایی و تروریزم  است، چرا که 

آن مصئون نیست. ما باید مساعی خود در مبارزه با تفکرات افراطی را متحد 

کنیم، معلومات استخباراتی را با یکدیگر رشیک ساخته و از تجربیات کشورهای 

یک  به  محدود  افراط گرایی  که  کنم  تاکید  می خواهم  کنیم.  استفاده  دوست 

مذهب، فرقه یا جنسیت خاص نیست. متام ایدیولوژی ها افراد افراطی دارند.

پیامرهبرکلیدی

برید جرنال داکرت مجید الدورشا

مفتی قوای مسلح اردن
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تصاویر یونیپاث
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قوای مسلح اردن یک نصاب تعلیمی جامع را 

برای مبارزه با افراط گرایی انکشاف داده است

هستند:  رضوری  تروریزم  شکست  برای  عامل  ه 

اردوی مسلکی و ماهر در جنگ، دستگاه استخباراتی 

دقیق، و متخصصانی که بتوانند تفکرات افراطی که 

تروریزم را تغذیه می کند را شناسایی کنند.

ذریعه  تنهایی  به  را  تروریزم  در جهان منی توانند  اردوها  قوی ترین 

تانک ها و طیاره های جنگی شکست دهند، به این دلیل که تروریزم هرگاه 

خالء امنیتی دیگری پیدا کند دوباره به وجود خواهد آمد. با این حال، 

بعد از اضمحالل قوای تروریستی، کشف پناهگاه ها و متویل کنندگانشان 

و  روحانیون  ذریعه  آنان  دروغ های  افشا  و  استخباراتی  ادارات  ذریعه 

مصئونیت اجتامع از خطر ابتال به افکار افراط گرایانه، آن وقت است که 

می توان گفت پیروزی واقعی به دست آمده است.

که  بود  کشورهایی  اولین  از  یکی  اردن  هاشمی  پادشاهی  دولت 

پروگرام مبارزه با آیدیالوجی افراطی را تحت رهنامیی ریاست فتوا قوای 

مسلح اردن تصویب کرد که متعاقبا ذریعه دانشکده مطالعات اسالمی 

شاهزاده حسن تطبیق گردید.

در  اردن،  مسلح  قوای  مفتی  الدورشا،  مجید  داکرت  جرنال  برید 

مکاتبه  یونیپاث  مجله  با  مهم  پروگرام  این  از  استفاده سرتاتیژیک  مورد 

رئیس  عقاب،  ابو  ابراهیم  داکــرت  جــرنال  برید  را  ایشان  اســت.  کــرده 

دانشکده  تروریزم  ضد  کارشناسان  تیم  و  حسن  شاهزاده  دانشکده 

همراهی می کردند.

س
کارکنان یونیپاث
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یونیپاث: درباره پروگرام مبارزه با افراط گرایی توضیح بدهید؟

تفکر  با  اوال،  عقاب:  ابو  ابراهیم  داکرت  جرنال  برید 
شیوه  بهرتین  کرد.  مبارزه  درست  تفکر  با  می توان  تنها  افراطی 

برای جلوگیری از تفکر افراطی تقویت اندیشه درست است. ما 

در ریاست افتاء از ابتدا سعی کردیم تا تفکر اعتدال اسالمی را 

گسرتش دهیم. با آن هم، بعد از حمالت وحشیانه بر مردم بی گناه 

و فریب دادن جوانان به نام دین، و بعد از ارسال پیام امان – که 

نگاهی به آینده با رهربی خردمند هاشمی ما در سال 2004 بود، 

از خطرات افراط گرایی هشدار می داد و بر مسیر اعتدال منحیث 

پیدا  عامه  مقبولیت  پروگرام  این   – می کرد  تاکید  واقعی  اسالم 

کرده و در موارد این چنینی به پیام کلی اعلیحرضت مبدل گردید.

عنوان  تحت  افتاء  ریاست  ذریعه  کتابی   ،2006 سال  در 

چگونگی مقابله با مشکل افراط گرایی منترش گردید. من به شام 

اطمینان می دهم که ما اولین سازمان رسمی نظامی هستیم که 

در مورد این موضوع نوشتیم. ما کتابی را منترش کردیم و در آن 

روش های تفکر ضد افراط گرایی را ترسیم کردیم که می تواند از 

طریق متقاعدسازی و ارائه سند با افراط گرایی مبارزه کند. ما نه 

تنها در مورد یک پدیده صحبت می کنیم بلکه آن را شناسایی کرده 

و راه های مقابله با آن را از طریق آزمایش مفاهیمی که مبنای 

فلسفه اشتباه افراط گرایی تشکیل می دهند را مشخص می کنیم. 

موضوعات  و  تکفیر  و  جهاد  مانند  مواردی  آن ها  برجسته ترین 

مرتبط با بیعت و انکار هستند. ما سعی می کنیم تا این مسائل 

و  مسلکی  استادان  ذریعه  آن  مواد  که  کورس  این  قالب  در  را 

متخصص تهیه شده است، به شیوه آکادمیک بررسی کنیم.

منحیث مثال، سخرنان امروز استاد محمد الکوفحی است، او 

در مورد پالیسی رشیعت و تاثیر آن باالی تفکر ضد افراط گرایی 

)باشندگی منحیث یک مودل( صحبت خواهد کرد. این موضوع 

بخشی از پایان نامه داکرتی او بوده است. پایان نامه داکرتی من 

در مورد جهاد بود، و در این مورد سخرنانی هایی را ایراد کرده ام. 

چطور  اینکه  و  پیامرب  احادیث  مورد  در  خلف  بانی  رعد  شیخ 

است.  نوشته  گردد،  افراط گرایی  به  منجر  می تواند  سوءتفاهم 

او در  اعتقاد و تفکر خوارج نوشته است.  داکرت عامر در مورد 

این بخش مسلکی است. مدت کورس دو هفته است و ما بسته 

معلوماتی درباره موضوعات مرتبط را ارائه می کنیم. شکر خدا 

این کورس موفق بوده است و متعلمین نظریات مثبت داده اند. 

من از یکی از آن ها شنیدم که می گفت "ما این موضوعات را تا 

زمانی که این کورس را سپری نکردیم منی فهمیدیم." آن شخص در 

سیستم قضایی اسالمی جایی که افراط گرایان محاکمه می شوند، 

شده  مطرح  موضوعات  که  می کند  اثبات  امر  این  می کند.  کار 

در این کورس پیچیده هستند و شخص عادی به تنهایی توانایی 

درک آن را ندارد. دلیل آن این است که این موضوعات تحصیلی 

نیستند – بلکه موضوعات مسلکی هستند.

ما خداوند را شاکر هستیم که از برادران سعودی خود که 

کردیم،  دریافت  مثبت  نظریات  کردند  اشرتاک  کورس  این  در 

آن ها گفته اند که این کورس فواید زیادی داشته است. در کورس 

قبلی، دو تن از اشرتاک کنندگان ما برید جرناالن عربستان سعودی 

بودند. ما به ارائه این پروگرام موفق ادامه می دهیم.

یونیپاث: افراط گرایان مسائل حقوقی را از امامان به دلخواه 
خود برداشت می کنند. احادیث و داستان هایی که آن ها روایت 

می کنند کامال با روایت عموم مسلامنان متفاوت هستند. 

چگونه با افراط گرایانی که مراجع دینی و تاریخی آن ها اشتباه 

هست گفتگو می کنید؟

داکرت امیر الرجوب: من کالم خدا را نقل می کنم، "و ما شام 
دین  اسالم   )143 )بقره  داریم"  قرار  معتدل  امت  را  مسلامنان 

از درک دین منحرف  اندازه ای  به  افراط گرایان  است،  میانه روی 

را  بی گناه  مردم  و  می پندارند  کافر  را  مسلامنان  که  شده اند 

می کشند. آن ها شاید از متونی استفاده کنند که ذریعه اشخاص 

آن ها  سوءبرداشت  از  مشکل  اما  باشند،  شده  نقل قول  معتدل 

کرده  اخذ  را  معنای سطحی  آن ها  ناشی می شود.  متون  این  از 

به متامی مسلامنان تبیین می کنند. یک منونه از آیات الحکمیه 

آنچه  اساس  بر  "و هر کسی که  آیه است،  این  الله(  )حاکمیت 

بی ایامن ها  آن ها  پس   – نکند  قضاوت  است  داده  قرار  خداوند 

استفاده  آیه  این  سطحی  معنای  از  اگر   .)44 )املائده:  هستند" 

قوانین  اساس  بر  که  کسی  هر  که  بگوییم  می توانیم  ما  کنیم، 

رشیعت خداوند قضاوت منی کند بی ایامن است. این هامن کاری 

است که افراط گرایان انجام دادند. این گونه بود که آن ها اجازه 

به دلیل جهالت در  این  دادند.  را  ریخنت خون اشخاص بی گناه 

تعریف  تنهایی  به  نباید  این متون  است.  تفسیر متون رشیعت 

شوند. افراط گرایان برای مشتبه ساخنت معانی دینی از منت های 

توجه  آیه  این  به  می کنند.  استفاده  نیز  اسالمی  کتب  خالصه 

کنید "وای بر منازگزاران" )ماعون 4(. این آیه در صورتی که آیه 

"کسانی  دیگری می دهد،  معنای  نشود  گرفته  مدنظر  آن  بعدی 

که در مناز خود کاهل هستند" )ماعون 5(. آن ها همچنین یک 

منت را ویرایش کرده و بر بنیاد آن کشتار و مبب گذاری خود را 

توجیه می کنند و بعدا آن را به یک عامل دین نسبت می دهند. 

فیلم و صداهای جعلی  پیرشفته،  تکنالوژی  از  استفاده  با  آن ها 

معرفی  دینی  معروف  عامل  یک  منحیث  را  آن هــا  و  ساخته 

مشکل  کالن ترین  داده اند.  فریب  را  آن ها  رهربانشان  می کنند. 

نبود آگاهی و دانش در میان پیروان آن ها است. بنأ باید با این 

نوع تفکر با اندیشه درست مبارزه کرد. خداوند را شاکر هستیم 

که گفتگوهای انجام شده در محابس اردن ذریعه کارشناسان ما 

نتیجه بخش بوده است و بسیاری از افراط گرایان به مسیر درست 

هدایت شده اند.
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یونیپاث: با آن هم زمانی که با یک افراطی بحث 
می کنید و حکومت داری معتدالنه خلفای راشدین را 

ترشیح می دهید، او جواب می دهد که: "اما ابن تیمیه 

طور دیگری گفته است." به این معنی است که او حرف 

یک شیخ که قرن ها بعد متولد شده است را به گفتار 

خلفا ترجیح می دهد.

مرجعیت  به  بستگی  اینجا  جواب  الرجوب:  امیر  داکرت 
امت دارد )متامی جامعه اسالمی(. ما چهار امام دینی داریم 

که می توانیم از آن ها مقررات را به دست آوریم. بر عالوه، ما 

از اشخاصی که به لحاظ علمی و مساعیشان معروف باشند 

رهنامیی می طلبیم مجتهد(. ما منی توانیم بگوییم که در این 

مورد ابن تیمیه یک مجتهد مطلق است. البته او دانش خود 

را در بعضی موارد گسرتش داد، اما در رشایط دیگری زندگی 

استفاده  مرجع  یک  منحیث  را  او  منی توانیم  و  است  کرده 

مشکل  هستند.  دینی  امام  چهار  ما  مرجع  بنابراین،  کنیم. 

رجوع  راشدین  خلفای  به  آن ها  که  است  این  افراط گرایان 

منی کنند. بر عالوه، یک فاصله زمانی طوالنی میان این خلفا و 

ابن تیمیه وجود دارد. ابن تیمیه در حاالت مختلف و رشایط 

استثنایی زندگی کرد. بنأ ما منی توانیم از ابن تیمیه فتوا بگیریم 

تطبیق  خود  زمان  بر  را  آن  و  کنیم  مراجعه  او  متون  به  یا 

بدهیم. این هامن کاری است که افراط گرایان می کنند. آن ها 

فتواهایی را که بستگی به یک حالت و زمان مشخص دارند را 

انتخاب کرده و جرائم خود را توجیه می کنند.

فردی  هر  عقاب:  ابو  ابراهیم  داکرت  جرنال  برید 
خداوند  کند.  مراجعه  مسلکی  یک  به  باید  دارد  سوال  که 

کرده  علمی خلق  و مضمون  برای هر مذهب  را  مسلکی ها 

تخصص  داشنت  عدم  اشخاص  این  مشکل  کالن ترین  است. 

دانش  هیچ  آن ها  است  ممکن  است.  رشعی  مطالعات  در 

نظریات  به وسیله  که  کسانی  برای  ما  باشند.  نداشته  رشعی 

در  خداوند  هستیم.  متأسف  می خورند  فریب  اشخاص  این 

)األنبیا  بپرسيد"  ذکر  اهل  از  منى دانيد  "اگر  می فرماید،  قرآن 

از اشخاصی  7(. اشخاصی که در یک بخش مسلکی هستند 

برای  می گیرند.  رهنامیی  موارد مسلکی هستند  سایر  در  که 

دینی  مفتی  یک  به  معالجه  تا جهت  نیست  مناسب  مریض 

ترتیب،  به همین  داکرت مراجعه می کند.  به  او  کند.  مراجعه 

داکرتی که به نظر رشعی رضورت دارد به مفتی دینی مراجعه 

که  افراطی ها  از  بسیاری  شود،  حل  مسئله  این  اگر  می کند. 

به دلیل سوءبرداشت دینی آلوده شده بودند، افراط گرایی را 

ترک خواهند کرد. این مسئله که مهم ترین دلیل افراطی گرایی 

افتاء  است.  رسیده  اثبات  به  رشایط،  نه  است  سوءبرداشت 

جاهالنه خطرناک ترین شکل افراط است.

یونیپاث: اکرثیت افراط گرایان از داخل محابس جلب و 
جذب می شوند. چگونه می توانید محبوسین را در برابر افکار 

افراطی مصئون نگهدارید؟

محبس  به  که  کسانی  اکرثیت  خلف:  بانی  راد  شیخ 
بنا،  ندارند.  را  رشیعت  تفسیر  برای  کافی  دانش  می روند 

آن ها باید در مقابل افکار افراطی محافظت شوند. این کاری 

است که ادارات امنیتی ما از طریق جداسازی و طبقه بندی 

مکان  محبوسین  از  گروپ  هر  می دهد.  انجام  محبوسین 

زندگی و خواب جداگانه دارند. کمیته مشاوره و گفتگو که در 

قسمت آیدیالوجی افراطی مسلکی است با محبوسین دیدار 

می کند. اگر یک افراطی با نظریات این کمیته متقاعد شود، 

او به مکان دیگر منتقل می شود تا از خطر دیگر افراطی های 

اینکه  وجود  با  الحمدالله  مباند.  مصئون  بند  آن  در  محبوس 

بعضی از این افراطیون در میان افراطی ها از جایگاه باالیی 

افراطی های  تا  توانسته  کمیته  روش  این  با  بودند،  برخوردار 

افکار  از  تا  کنند  راه درست متقاعد  با نشان دادن  را  زیادی 

مسیر  و  راه  میان  فرق  آن ها  حاال  بردارند.  دست  تکفیری 

درست را درک کرده اند.

مشکلی  این  عقاب:  ابو  ابراهیم  داکرت  جرنال  برید 
است که باید حل شود. من در مورد وضعیت محابس خارج 

اردن مطلع نیستم، اما محابس اردن باید مدیریت شوند، به 

این دلیل که اگر افراطی ها را در یک مکان رها کنید، آن ها از 

یکدیگر می آموزند. طبقه بندی آن ها باید با توجه خاص انجام 

شود تا دقیق باشد و همگی باید در مباحث مربوطه سهیم 

باشند. اگر آن ها با هم در یکجا رها شوند، من فکر می کنم که 

برای دیگران خطرناک باشند. این یک مشکل شناسایی شده 

است و سعی شده تا حل گردد، اما راه حل جامعی پیدا نشده 

است. افراطی های محکوم شده که به مسیر درست بازگشت 

می کنند و افراط را رها می کنند شامل بخشش خاص پادشاه 

تا  می شود  آن ها  سایر  برای  قوی  انگیزه  یک  این  می شوند. 

به طور جدی از افراط گرایی دست بردارند. 

یونیپاث: اهداف پروگرام مبارزه با افراط گرایی 
چیست، و چه چیزی را برای متعلمین سایر کشورهای 

عربی ارائه می دهد؟

کورس  این  مهم  اهداف  از  یکی  الرجوب:  امیر  داکرت 
ارائه موضوعات مختلف است و اینکه نباید با آن ها منحیث 

که  است  این  دیگر  نکته  گردد.  برخورد  واحد  مشکل  یک 

تهیه  دینی  امور  مسلکی های  ذریعه  کورس  این  موضوعات 

از  را  بیرونی  اساتید  که  بوده ایم  خوشبخت  ما  است.  شده 
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دانشگاه های کشور، قضات نظامی، و ریاست افتاء انتخاب کنیم. 

این بدین معناست که این حرکت به تنهایی یک رویکرد کامل 

مذهبی نیست. بلکه این یک حرکت یکپارچه است که با استفاده 

این موضوع  به  امنیتی  و  قضایی  ابعاد  ادیان،  متامی  نظرات  از 

رسیدگی می کند. اساتید یک تصویر واقعی از آنچه امکان دارد 

برایشان اتفاق بیفتد را ترسیم می کند. منحیث مثال، برادران ما 

در ریاست های امنیتی تصویر واقعی آنچه در ریاستشان اتفاق 

افتاده را برایامن ارائه می کنند. این کورس برای اشخاصی که در 

ریاست های امنیتی و قضایی با افراط گرایان کار می کنند، صنوف 

هدفمند وجود دارد. در پایان کورس ما از طریق یک پرسشنامه 

میزان مؤثریت کورس و آیا اینکه به اهداف خود رسیده است را 

ارزیابی می کنیم. ما متام مواد درسی را با توجه به پیشنهاد های 

جمع آوری شده از کورس قبلی تهیه می کنیم.

یونیپاث: چگونه فارغ التحصیالن آنچه آموخته اند را در کار 
روزمره خود استفاده می کنند؟

برادران خود در  به  الکوفحی: منحیث مثال،  داکرت محمد 
آن  از  بتوانند  تا  می دهیم  دینی  مدارک  ما  امنیتی  ریاست های 

منایند.  استفاده  افراط گرایان  ساخنت  منرصف  و  شناسایی  جهت 

اشرتاک در این کورس باعث می شود تا متعلمین معلومات زیادی 

را کسب کرده و از آن ها در بخش های مشخص استفاده کنند. 

کورس  این  از  ما  سعودی  برادران  که  است  این  دیگر  موضوع 

استقبال کرده اند و قومندان قوای زمینی سعودی تاثیرات مثبت 

آن را ستایش کرده است. برای مثال، ما چهار متعلم از عربستان 

سعودی در کورس قبلی داشتیم. در کورس فعلی هفت متعلم 

که  اثبات می کند  و  است  پروگرام  موفقیت  نشانگر  این  داریم. 

از این کورس در سایر کشورهای عربی استقبال می شود. نه تنها 

بخش های امنیتی و کشورهای عربی از این کورس بهره می برند 

بلکه امامان قوای مسلح هم از طریق ارائه یک الگوی خوب در 

محل کار نقش مهمی را در جزوتام های نظامی خود ایفا می کنند. 

این کورس می تواند آن ها را در شناسایی اشخاصی که در معرض 

خطر افراطی شدن هستند کمک کند تا این مشکل را در هامن 

مراحل اولیه مدیریت کنند.

یونیپاث: بعد از اینکه داعش کنرتول شهرهای عراق و 
سوریه را گرفت، ساکنین آن شستشوی مغزی شدند. امامان 

نظامی چه کرده می توانند تا از ظهور دوباره داعش تحت 

نام های دیگر جلوگیری کنند؟

برید جرنال داکرت ابراهیم ابو عقاب: من معتقد هستم 
با  که  معناست  بدین  است.  فکری  مسئله  یک  افراط گرایی  که 

با  مبارزه  برای  سالح  بهرتین  می کند.  پیدا  ختم  و  رشوع  تفکر 

افراط گرایی در اکرثیت کشورهای جهان حفاظت از نحوه تفکر 

متقاعد  را  مردم  می تواند  مسائل  از  درست  فهم  که  چرا  است. 

کند. در غیر اینصورت اگر منت ها درست درک نشوند، من حتی 

منی توانم نزدیکرتین افراد به خود را متقاعد منایم. با این وجود، 

کنم، مخصوصا  پیدا  دین  از  بتوانم درک درستی  که  در صورتی 

می گردد،  افراط گرایان  در  انگیزه  ایجاد  باعث  که  قضایایی  در 

کورسها  این  فکر می کنم  رسیده ام. من  موفقیت  به  اندازه ای  تا 

جلوگیری  و  آگاهی  است.  افراط گرایی  برای  راه حل  از  بخشی 

کشورها  این  علامی  است.  راه حل  این  مهم  بخش های  از  یکی 

از  از طریق گسرتش فرهنگ بخشش، محافظت  را  باید خالءها 

اجتامع و تصحیح مفاهیم غلط رفع کنند. افراط گرایی یک پدیده 

"این موضوع به اثبات رسیده است که مهم ترین دلیل 

افراط گرایی سوءبرداشت است نه شرایط و حاالت موجود. 

افتاء جاهالنه خطرناک ترین شکل افراط گرایی است."
 ~ برید جنرال داکتر ابراهیم ابو عقاب
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علیرغم  انسان  هر  نیست.  اسالم  به  مختص  و  است  اجتامعی 

باورهایش ممکن است قربانی افراط گرایی و انزوا گرایی دیگران 

غیرمسلامن  افراط گرایان  خشونت  تاریخی  منونه های  گردد. 

موجود هستند. منحیث امامان و رهنام وظیفه ما ترشیح تفسیر 

درست از اسالم است. اگر بتوانید به این هدف نائل آیید، نهایتا 

افراط گرایی از بین خواهد رفت. 

در  که  اشخاصی  با  رابطه  در  الکوفحی:  محمد  داکرت 
که  هستم  معتقد  من  گرفتند،  قرار  مغزی  شستشوی  معرض 

معلمین  و  مساجد  امامان  اجتامع  در  اشخاص  اعتامدترین  با 

مکتب هستند. این موضوع زمانی کامال صدق می کند که گروپ 

اطفال خردسال  باشند. ما میدانیم که داعش  مخاطب جوانان 

را برای کشتار جذب کرد. شام منی توانید از افکار این کودکان 

محافظت کنید، منی توانید برایشان دلیل رشعی بیاورید – آن ها 

این مسائل را درک منی کنند. آن ها توانایی مناظره را ندارند. اگر 

این مسائل ذریعه امامان مساجد و معلمین مکاتب مدیریت 

نشود، کشتار برای این اطفال یک مسئله طبیعی خواهد بود. 

یونیپاث: افراط گرایان از نارضایتی های اجتامعی 
سوءاستفاده کرده و وعده آزادی می دهند. عالج این چیست؟

هامن  راه حل  عقاب:  ابو  ابراهیم  داکرت  جرنال  برید 
چیزی است که ما در اردن داریم. متام شهروندان در برابر قانون 

برابر هستند. آزادی عقیده و زندگی مساملت آمیز موجود است. 

اجتامع،  در  اصل  این  نداریم.  مشکلی  همچون  ما  الحمدالله، 

قانون و قانون اساسی اردن به خوبی نهادینه شده است. رهربان 

ما در این مورد آینده را پیش بینی کرده بودند. وضعیت فعلی 

اردن به طور اتفاقی به وجود نیامده است. از طریق قوانین به 

وجود آمده است. من فکر می کنم سایر کشورها باید از اردن 

ساختار  زیرا  بگیرند،  الگو  تحمل  و  دینی  همزیستی  مورد  در 

اجتامعی این کشورها هامنند جامعه اردن است.

داکرت امیر الرجوب: البته که جلوگیری بهرت از تداوی است. 
حیاتی  قسمت های  به  مریضی  اینکه  از  قبل  باید  مرض  علت 

ملت برسد تشخیص داده شود. زمانی که پادشاه پیام امان را 

اعالم کرد، آن پیام حاوی یک تصویر ذهنی آینده نگرانه پیرامون 

مورد  در  پیام  آن  بود.  منطقه  برای  دینی  تحمل  و  هم زیستی 

محبت و دوستی میان مردم بود. پیام صلح میان ادیان بود که 

ذریعه پادشاه اعالم و به طور گسرتده قبول گردید. این جلوگیری 

در  یکدیگر  با  اردن  در  اینجا  ما  است.  مرض خطرناک  یک  از 

صلح، برادری و همزیستی زندگی می کنیم. اینجا حتی ازدواج 

اتفاق  یهودیان  و  مسلامنان  و  مسیحیان  و  مسلامنان  میان 

می افتد. هامن طوری که گفتم، در این مورد جلوگیری بهرت از 

تداوی است. پروسه آن در میان متام مردم جهان مشرتک است. 

هر شخص نقشی برای ایفا کردن دارد. خانه، محل کار، جامعه، 

اجتامعی هم نقش عمده  و رسانه ها. حتی رسانه های  رهربان 

مثبت و منفی را در افراط گرایی ایفا می کند. منظورم این است 

رسانه های  از  استفاده  با  را  خود  آیدیالوجی  افراط گرایان  که 

که  حالی  در  می دهند،  فریب  را  جوانان  و  ترویج  اجتامعی 

جامعه از رسانه ها برای افشای دروغ های افراط گرایان استفاده 

 می کند. ما در جامعه مشکلی داریم که به مساعی متامی اعضای

 جامعه رضورت دارد.

که  گفتید  عقاب: شام  ابو  ابراهیم  داکرت  برید جرنال 
ظلم در جامعه به افراط گرایی کمک کرده تا خود را در جامعه 

نهادینه کند. من به این مسئله از نظرگاه دیگری می نگرم. اولین 

راه حل برای مشکل افراط گرایی دانش و آگاهی، فهم صحیح و 

اگر شخصی درک  آیات قرآن و حدیث است.  از نظرات  کافی 

زیاده روی  افراط گرایان  مانند  او  باشد،  داشته  دین  از  درست 

نخواهد کرد. ما باید در مورد عامل اقتصادی و تاثیر آن باالی 

انحراف به سمت افراط گرایی نیز صحبت کنیم. ظلم و فقر تاثیر 

دارند اما راه حل آن دانش و آگاهی است. صحابه )یاران پیامرب( 

ظلم و ستم را بخاطر دینشان تجربه کردند. آن ها نیز مشکالت 

اقتصادی داشتند. با آن وجود، هیچ یک از آن ها افراطی نشدند. 

چرا؟ به این دلیل که آن ها دانش و درک صحیح از دین داشتند.

اسالم،  تاریخ  در  مثال  منحیث  الکوفحی:  محمد  داکرت 
امام احمد، خداوند او را بیامرزد، ظلم های زیادی را در زمان 

را  مردم  "چرا  او گفت،  به  کرد. شخصی  تحمل  عباسی  مأمون 

که وی شالق خورده  حالی  در  نکردید؟"  تحریک  خلیفه  علیه 

منافع  او  نکرد.  تحریک  حکومت  علیه  را  مردم  او  ولی  بود، 

اجتامع را بر منافع شخصی خود ترجیح داد، به این دلیل که او 

آگاهی داشت و عواقب تحریک مردم به رسک را می دانست. 

او ترجیح داد که به او توهین شود ولی خونی ریخته نشود و 

افراط گرایی ترویج نشود. در حقیقت، محافظت و درک دینی 

اساس همه چیز است. 

شیخ راد بانی خلف: مترکز باید باالی ارزش های شهروندی 
یا  انزوا  احساس  فرقه ای،  یا  گروپی  هیچ  طریق،  این  از  باشد. 

مردم  متام  میان  مساوات  یعنی  شهروندی  منی کند.  بی ارزشی 

بدون در نظر داشت نژاد یا فرقه خاص. متامی اشخاص در برابر 

قانون برابرند. جاللت مآب پادشاه عبدالله دوم ابن حسین تایید 

می کند که قانون اساسی اردن متام شهروندان را بدون در نظر 

داشت نژاد، داکرتین و تفاوت های دینی در مقابل قانون یکسان 

ارزش های  نهادینه سازی  و  تایید  که  می کنم  فکر  من  می داند. 

مهم شهروندی جهت از بین بردن ظلم است. 
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تهران اجندای سیاسی و آیدیالوجیک رادیکال 
خود را در شرق میانه به پیش می برد

تورن جرنال محمد زاید محمود ابراهیم،
اَتشه نظامی یمن در واشنگتون دی.سی

مداخله
یمن

ایران در 

صنعا، یمن
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شناخته  پرشیا  نــام  به  قبال  که 

اسالمی  امروز جمهوری  می شد، 

میباشد.  کشور  آن  پایتخت  تهران  و  می شود  نامیده  ایران 

که  است  ارشد  رهربی  بنیاد  بر  کشور  این  حکومتی  سیستم 

این  گیرنده در دولت محسوب می شود.  باالترین مقام تصمیم 

سیاسی  نظریه  یک  است،  پذیرفته  را  اسالمی"  فقیه  "والیت  کشور 

قانون  کنند.  حکومت  ایران  در  می دهد  اجازه  روحانیون  به  که  نو 

اساسی ایران که در سال 1979 تصویب شد، به رهرب قدرت های گسرتده 

ای می دهد که مهمرتین آنها عبارتند از: تعریف سیاست های کلی برای حاکمیت، 

برکناری  رهرب همچنین حق  تغییرات.  ایجاد  و  اعالم جنگ  مسلح،  قوای  رهربی 

رئیس جمهور و همچنین رهربان شورای نگهبان و رئیس قوه عدلیه را دارد.

متایالت و خواسته های مذهبی و همچنین جاه طلبی های تاریخی در پروسه 

شکل گیری و تعیین مسیر اجندای آیدیالوجیک ایران در مورد یمن مختلط شده اند.

درباره مداخله ایران در یمن زیاد نوشته شده و ارایه شده است. در اکتوبر 

2012 واضح شد که رئیس جمهور یمن، عبدالربه منصورهادی ایران را به سعی 

برای اجرای پالن کنرتول تنگه باب املندب که به بحیره رسخ راه می یابد متهم کرد. 

او خواستار اقدام فوری بین املللی برای جلوگیری از این پالن ها شد.

بین املللی  مرکز  در  هادی  جمهور  رئیس   ،2012 سال  سپتمرب   28 تاریخ  در 

ودرو ویلسون در واشنگتون دی سی برای محققین سخرنانی کرد و گفت: یکی از 

تهدیدهایی که یمن با آن روبرو است، دخالت آشکار ایران است. وی تاکید کرد 

که با فروپاشی ظاهری رژیم سوریه، ایران سعی میکرد تا آن شکست ها را ذریعه 

ایجاد یک گزینه سرتاتیژیک به اسم یمن که در میان کشورهای نفتی خلیج و شاخ 

آفریقا موقعیت دارد، جربان کند.

را  ایران حامیت خود  این مداخالت،  با  که  داد  توضیح  یمن  رییس جمهور 

کنار  در  مسلح  ملیشه های  از  بعضی  همچنین  و  سیاسی  گروپ های  بعضی  از 

استخدام و جاسازی شبکه های جاسوسی آشکار ساخت. رئيس جمهور از وجود 

شش شبکه جاسوسی که برای ایران کار میکنند خرب داد که همه آنها به قوه عدلیه 

یمن معرفی شده اند.

امور  در  ایران  دخالت  افزایش  مورد  در  یمن  خارجه  وزیر  زمان،  عین  در 

داخلی یمن هشدار داد.

علی  داکرت  بحرین،  در   2012 دسمرب  در  امنیتی  کانفرانس  یک  حاشیه  در 

برای  فرصت  این  از  ایران  که  گفت  یمن  ملی  امنیت  خدمات  رئیس  االحمدی 

گسرتش منازعات استفاده کرده است. او تأیید کرد که شواهد ومدارکی از عنارص 

اخاللگر ایران و همچنین مداخله آنها وجود دارد.

ناظران بر این باورند که حامیت ایران از شورشیان حوثی که از دهه 1990

نفوذ  برای گسرتش  ایران  مبارزه کرده اند، مهمرتین عامل مساعی  با دولت یمن 

شان در یمن است. 

است.  داده  گسرتش  را  حوثی ها  از  سیاسی  و  ای  رسانه  حامیت های  ایران 

ملیشه ها را از طریق تأمین سالح یا قاچاق آن به سعده و یا 

با کمک مالی برای خرید سالح در یمن، حامیت کرده است.

راپورهای استخباراتی حاکی از این است که ایران یک 

کمپ در اریرته ایجاد کرده تا ملیشه های حوثی را با جنگ 

افزار اکامل کند. اکامالت توسط کشتی به ولسوالی های غربی 

یمن و از طریق بنادر کوچک یمن مانند میدی و اللحیه، که در 

متعددی  اخبار  دارند صورت می گیرد.  موقعیت  نزدیکی سعده 

راپور شده است که کشتی های ایرانی در خلیج عدن، تحت پوشش 

قاچاق  برای  یمنی  ماهیگیری  از کشتی های  دریایی،  و دزدی  تروریزم  با  مبارزه 

اسلحه به یمن استفاده می کنند.

واقعیت این است که روش های زیاد و متنوعی برای قاچاق اسلحه وجود دارند، 

و شواهد فراوانی موجود است که این فعالیت جنایی را تأیید می کند. مثال ها 

شامل کشتی های توقیف شده جهان 1 و جهان 2، انتقال موشک ها و راکت ها به 

حوثی ها و حضور سپاه پاسداران ایران و تریرنهای تحت حامیت ایران می شوند.

قابل توجه است که سفیر نیکی هیلی، قبال مناینده آمریکا در شورای امنیت 

سازمان ملل متحد، فیر یکی از این موشک ها را یادآوری کرد.

بین سال های 2011 و 2012، ایران حوزه ارتباطات سیاسی خود را با شورشیان 

حوثی و دیگر شخصیت های سیاسی در یمن گسرتش داد. عالوتا، ساحه حمل و 

نقل تسلیحاتی منحیث بخشی از آنچه که توسط مقامات استخباراتی به عنوان 

مساعی ایران برای افزایش نفوذ در رشق میانه تشخیص شده بود،گسرتش یافت.

با قدرت  تولید سالح های ضد زرهی  برای  ارسال مواد و تجهیزات  به  ایران 

انفجار زیاد ادامه میدهد. قبل از اینکه دولت یمن بتواند این اسلحه ها را متوقف 

کند، به برخی از تجار یمنی همدست با شورشیان حوثی فرستاده شدند.

تحت پوشش انقالب، حوثی های قادر به جذب حامیت های قبیلوی بودند. 

این موضوع منجر به شکاف بین انقالبیون شد، بین آنهایی که از پیشقدمی خلیج 

حامیت می کنند و دیگر کسانی که با این پیشقدمی در راستای اطاعت از ایران و 

تفکر ایرانی که در رژیم ارتجاعی و خونخوار تهران آشکارست، مخالفت می کنند.

ایران حامیت خود را از اتحاد حوثی در یمن مجددا ترصیح کرده و حارض به 

مذاکره بر خلع سالح متحدین دیگر خود در حزب الله لبنان نشده است.

در نتیجه، ایران سه هدف سرتاتیژیک دارد که رضورتهای تهران را در یمن 

و  خود  آیدیالوجیکی  نفوذ  گسرتش  املندب،  باب  تنگه  کنرتول  میکنند:  تعریف 

تهدید امنیت ملت های عرب.

ما نتیجه می گیریم که ایران سال ها در یمن بدنبال منافع خود بوده است، 

شاید از دهه 1990، زمانی که رهرب حوثی ها در ایران تعالیم مذهبی را فرا میگرفت.

از آن به بعد، یمن برای تصمیم گیرندگانی که در سطوح باالی حکومت علی 

اولویت های فکری  برنامه ریزی کرده اند، در  ایران مدت ها پیش  خامنه ای رهرب 

متام سه  تا  اجازه می دهد  ایران  به  آن  موقعیت  زیرا  گرفت،  قرار  ایران  سیاسی 

سرتاتیژی فوق الذکر را بدست آورد.  

ایران

تورن جنرال محمد زاید 
محمود ابراهیم
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داکرت مارلین هورمز، پوهنتون ارساء

اعش توییرت را به یک والیت انرتنتی برای خود مبدل ساخته است. این 

این سایت توییت  تا در  سازمان به پیروان و حامیان خود دستور داده 

مالی  کمک های  و  کنند  جدید جذب  اعضای  کرده،  تقویت  را  سازمان  تا  بگذارند 

جمع آوری کنند. این سازمان "بانکی از حساب ها" را در توییرت به وجود آورده است 

و به حامیانی که حسابشان بسته می شود، حساب جدید می دهد تا آن ها به نرش 

در توییرت ادامه بدهند. این سازمان به حامیان خود دستور داده تا از هشتگ در 

توییت های خود استفاده کنند، که این کار را با شدت انجام دادند و در نهایت جنگ 

روانی این سازمان در توییرت به "جنگ هشتگ" مبدل گردید.

داعش "بخش هک" را نیز ایجاد کرد، گروپی از هکرها که ویب سایت های مهم 

جهانی را هک می کنند. منحیث مثال، این بخش اسنادی را که حاوی نام ها، آدرس 

و شامره های متاس بود منترش کرده و ادعا کرد که این معلومات مربوط به افرسان 

استخباراتی سعودی است. و همچنین تهدید کرد که قصد هک کردن سایت های کاخ 

سفید و سایر حساب ها در ایاالت متحده را دارد.

این تروریستان نهادی را تحت نام بنیاد نوادگان عایشه تاسیس کردند، زنانی که 

در این بنیاد هستند در فضای مجازی مطلب می نویسند و آن را در ویب سایت های 

داعش و خربگزاری اعامق نرش می کنند. این نوشته ها به به صوت های نرش شده رادیو 

البیان، عکس ها و ویدیوهای انتحاری و عملیات های مخفی، یا کلیپ های ویدیوهای 

جدید ضمیمه می شوند.

بنیاد نوادگان عایشه نقش عمده در جلب و جذب اعضای جدید و رهنامیی 

اشخاصی که تصمیم به ملحق شدن با این گروپ در قلمروشان را داشته باشند و 

ارائه معلومات کافی برای هر مرحله از سفر ایفا می کند. این نهاد برای چگونگی 

این ها  بر  عالوه  می کند.  ارائه  نیز  الکرتونیکی  مشاوره  حساب ها  از  محافظت 

شناسایی  هدف  با  حساب ها  مدیریت  انفجاری،  مبب های  ساخت  مهارت های 

استفاده  برای  ملکی  نقلیه  وسایط  تبدیل  و  جنگ  شیوه های  مختلف،  سالح های 

نظامی از فعالیت های آن ها است.

را  توییرتی  نرش  تکرار  سرتاتیژی  داعش 

دنبال می کند تا مطمنئ شود که نوشته ها حذف 

منی شوند. این کار بشمول موارد ذیل است:

نرش تکراری با محتویات مشابه برای دفعات مکرر در مدت های زمانی 	 

کوتاه و طوالنی مدت.

نرش تکراری با محتویات مشابه در میان گروپ حساب های داعش.	 

نرش تکراری با محتویات مشابه به اشکال مختلف در یک توییت جداگانه 	 

)منت، تصویر، ویدیو(.

نرش تکراری فایل های ویدیویی و صوتی مشابه در بیش از یک لینک.	 

استفاده از تکنالوژی مخصوص یا سیستم هایی که بتوانند به طور اتومات 	 

نوشته بگذارند، مانند نرش کردن 13 توییت هم زمان در هر 30 ثانیه.

 Kawaser Al-Nashr,( داعش  حامی  فعال  حساب  هشت  جامع  آزمایش  با 

Ajnad Al-Osrah, Kasshaf, Al-Noemi ibn Al-Ramadi, Abu Othman Al-

Qannas, Abu Ibada Al-Ansari, Hawwaa Brayef, Abu Isdar( تعداد 2380 

توییت بین تاریخ 10 فربوری و 10 می 2016 مورد تحلیل قرار گرفته اند. این توییت ها 

حاوی سلسله اخبار به رشح جدول ذیل بودند:

مقدارمحتویاتاضافهشدهبهتوییتهانمبر.

130اخبار)راپورهاوخالصهها(1

23ستونهایاخبارمکتوب2

3
راپورهایویدیویی/تصویری)متنفقطبرایمعرفی

راپوربکارمیرود(
56

4مقاالت4

213مجموع

دهشتافگنی

ذریعهتوییت

رسانههای از داعش بهرهبرداری بررسی
اجتماعیبرایگسترشپیامهایتخریبی

نوشته

جداول ذیل نشانگر شیوه های جنگ روانی است که بعد از تحلیل محتویات توییت 

هشت حساب فوق الذکر در یک دوره زمانی سه ماهه به دست آمده است:

د
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ایجادهمدردیمذهبی

فیصدیمثالهازیرشاخههاشماره.

%23034.23عباراتیدرذکروتسبیحخداوند1

2

دعاها:
a )دعابرایپیروزیداعش 

)111نمونه(
b )دعابرایشکستخوردن 

 "دشمنان"داعش
)56نمونه(

16724.85%

%7911.76عباراتومتونمذهبی3

%619.08تقویتکردن4

5
پیرویازدستوراتقانون

اسالمی
487.14%

%466.84ستایشاغراقامیز6

%355.20اتحادمذهبوقلمرواسالم7

%40.60تطبیقحکماعدامجاسوسان8

%20.30ترتیبدادنمسابقاتدینی9

%672100مجموع

تحقیر،تمسخروناسزاگفتنبهمخالفین

فیصدیمثالهازیرشاخههاشماره.

%21849.77تمسخر1

2
 تحقیرقوایامنیتیو

اردویعراق
14934.02%

3
 برجستهکردنضعف

حکومتعراق
347.76%

%347.76متهمکردنبهخیانت4

5
شبههاندازیدربارهرسانههای

عراق
30.69%

%438100مجموع

آسیبپذیریوجلبهمدردی

فیصدیمثالهازیرشاخههاشماره.

%3441.98اغراقدرجنگ1

2
برجستهکردنبمباراناهداف

ملکی
2227.16%

%1923.46اتهاماتفرقهگرایی3

%67.40برجستهسازیخرابیومحاصره4

%81100مجموع

دستوربهترویجتعصبمذهبی

فیصدیمثالهازیرشاخههاشماره.

%8765.91افزایشروحیه1

2
 انتشارکتب،مجالتو

موادچاپی
3728.03%

%86.06انتشارخطابههایتحریکآمیز3

%132100مجموع

برچسبزدنوتحجرگرایی

فیصدیمثالهازیرشاخههاشماره.

%6745.89تاکیدبردوامداربودن"خالفت"1

2
خصوصیاتقهرمانیاکتسابیدر

وجودجنگجویانداعش
5034.25%

3
داعشمنحیثقهرماناسالمو

سنیها
2517.12%

4
تاکیدباالیآمادگیتجهیزاتو
موادجنگجویانبرایمقابلهبا

دشمنان
42.74%

%146100مجموع

نامگذاریوعبارتبندی

فیصدیمثالهازیرشاخههاشماره.

%45678.22نامگذاریبردشمن)مخالف(1

%12721.78نامگذاریبرحامیان2

%583100مجموع

لستکردندشمنان

فیصدیمثالهازیرشاخههاشماره.

%4852.75لستکردندشمنان–اهلتشیع1

2
لستکردندشمنان–

ایاالتمتحده
2426.37%

3
لستکردندشمنان–مخالفین

فکریومذهبی
1920.88%

%91100مجموع
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تبلیغاتدرموردفعالیتهایسازمان

شماره.
برجستهکردنتبلیغات

فعالیتهایسازماندروالیات
فیصدیمثالها

%4214.48دفترتبلیغاتیوالیتاالنبار1

%3913.45دفترتبلیغاتیوالیتفرات2

%3110.69دفترتبلیغاتیوالیتکرکوک3

%3010.34دفترتبلیغاتیوالیتجنوب4

%289.66دفترتبلیغاتیوالیتصالحالدین5

%289.66دفترتبلیغاتیوالیتفلوجه6

%289.66دفترتبلیغاتیوالیتدجله7

%279.31دفترتبلیغاتیوالیتنینوا8

%196.55دفترتبلیغاتیوالیتدیاله9

%93.10دفترتبلیغاتیوالیتالجزیره10

11
 دفترتبلیغاتیوالیت

شمالبغداد
51.72%

%41.38دفترتبلیغاتیوالیتبغداد12

%290100مجموع

اشاعهترسذریعهخشونتوتروریزم

فیصدیمثالهازیرشاخههاشماره.

1
 تهدیدیاارتکابخشونتیا

کشتار
7948.47%

2
فراخوانبرایارتکابخشونت،

ترویجخشونت،وآموزش
چگونگیساختنموادانفجاری

5231.90%

%159.20هدفقراردادنزیربناها3

4
تهدیدبهایجادخطوطمقدم

جدیدبرایمقابلهبادشمناناین
سازمان

95.52%

5
توصیفعملیاتهایانجامشده

دراروپامنحیثتهاجم
84.91%

%163100مجموع

بزرگنماییواغراقدربارهقابلیتهاینظامی

فیصدیمثالهازیرشاخههاشماره.

1
انتشارخبرانفجارها،درگیریو

کمینها
25038.40%

%13620.90نشرکردندرگیریهابهطورزنده2

3
اعالنظرفیتهاینظامیو

مهارتهایجنگی
13120.12%

4
آشکارکردنحمالتذریعه

"مامورانمخفی"
10015.36%

5
ترویجتواناییاینسازماندر

سقوطدادنطیاره
192.92%

6
ضبطتسلیحاتودستگیری

محبوسین
121.84%

%30.46برگزاریجلساتتعلیمی7

%651100مجموع

جلبوجذبآنالین

فیصدیمثالهازیرشاخههاشماره.

%3358.93دعوتبهجهاد1

2
 دعوتبهمهاجرتوعضویت

درسازمان
2341.07%

%56100مجموع

بیاعتبارسازی

فیصدیمثالهازیرشاخههاشماره.

1
انکارمعلوماتدرموردوضعیت

خرابزندگیدرمناطقتحت
کنترولداعش

2650%

2
انکارمعلوماتدرموردازدست
قلمروهاییکهقبالدرکنترول

داشتند
2038.46%

3
انکارمعلوماتدرموردارتکاب

خشونتعلیهافرادملکی
611.54%

%52100مجموع
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نتیجهگیری
داعش از 13 شیوه جنگ تبلیغاتی و روانی در نوشته های خود استفاده کرده که شامل 

دو شیوه جدید می شود: جلب و جذب آنالین و ترویج فعالیت های ملکی سازمان. این 

عمل تایید کننده مسلکی بودن حامیان سازمان در ایجاد جنگ روانی است. بر عالوه، 

داعش از جنگ الکرتونیکی و تاثیرات روانی آن را با استفاده از ابزارهایی که با پدید 

آمدن توییرت به وجود آمد استفاده کرده است.

از جنگ روانی داعش در توییرت می توان تحت عنوان "جنگ هشتگ" یاد کرد، 

زیرا با استفاده از هشتگ منحیث یکی از سالح های اولیه خود توانست از بسیاری 

روانی  جنگ  کند  سوءاستفاده  آنها  محتوای  از  رصف نظر  مشهور  هشتگ های  از 

تروریستان در تویرت به علت استفاده آن ها از اشکال مختلف و محتویات رسانه ایی 

قابل تامل است )منت+صوت+تصاویر دیجیتال+ویدیو+تصاویر معلوماتی(.

این سازمان بعد از بسته شدن بعضی از حساب های توییرتی خود سعی کرد تا 

کمپاین هایی را برای ایجاد دوباره آن راه اندازی کند. این کار را با راه اندازی حساب های 

انجام داد، بر عالوه  تازه تاسیس و ترویج حساب هایی که قبال حذف شده بودند 

کامپاین هایی را برای راپور کردن حساب های ضد داعش راه اندازی کرد. بخش های 

تبلیغاتی سازمان بعد از آنکه مورد حمالت نظامی زمینی قرار گرفتند جنگ روانی 

الکرتونیکی را با شدت بیشرتی پیش می برند. این سازمان با مترکز باالی ایجاد همدردی 

مذهبی در مردم و تاثیرگذاری عاطفی بر آن ها می خواست با بهره برداری از عواطف 

مذهبی برنده شود.

بر اساس نتیجه گیری فوق، داعش بعد از دست دادن قلمرو خود در عراق به طور 

انرتنتی فعال باقی می ماند و با استفاده از جنگ الکرتونیکی و رسانه های اجتامعی 

به دنبال جذب حامی است و اهداف مهم نهادها و زیربناهای محلی و بین املللی را 

مورد هدف قرار می دهد.

توصیهها
برای مامنعت از بهره برداری تروریستان از ماهیت رسانه های اجتامعی که به هدف 

گسرتش مفکوره های افراطی و جذب جوانان صورت می گیرد، دولت عراق و نهادهای 

باید کانفرنس های ساالنه و سیمینارهای منظمی را در مورد  آکادمیک و تحقیقی 

جنگ روانی الکرتونیکی که ذریعه سازمان های تروریستی انجام می شود برگزار کنند. 

این اقدام جامعه عراق را متوجه خطرات این سرتاتیژی ساخته و راه های مبارزه با آن 

را از طریق عمومی سازی نتیجه گیری ها و توصیه های ابالغ شده به نهادهای تحصیلی، 

اجتامعی و روان شناسی شناسایی می کند.

از  باید  می کنند  کار  روانی  جنگ  بخش  در  که  عراق  امنیتی  ادارات  برعالوه 

مطالعات و تحقیقات علمی برای راه اندازی کمپاین های دفاعی و مقاومتی در مقابل 

جنگ روانی استفاده کنند. این فعالیت باید در راستای انجام مطالعات روان شناختی 

و اجتامعی پیرامون تاثیرات روانی و اجتامعی بر شخصیت آن عده از عراقی هایی 

مخصوصا اطفال و نوجوانان که برای مدت سه سال که در مناطق تحت کنرتول این 

سازمان تروریستی زندگی کرده اند انجام شود، و در مورد شیوه های حذف بقایای 

مفکوره های این سازمان تروریستی در افکار اجتامع رهنامیی های الزم را تهیه کند.

آن ها  ساخنت  مطلع  اطفال جهت  والدین  برای  باید  دهی  آگاهی  کمپاین های 

از خطرات محتویات نرش شده ذریعه داعش در سایت های اجتامعی خاص توییرت 

راه اندازی و اجرایی شود. با در نظر داشت اینکه ممکن است داعش بعد از شکست 

در قلمروهای زمینی به طور وسیع، با کیفیت باال، و فرشده تر از پیش به شکل انرتنتی 

فعال باقی مباند، نهادهای امنیتی عراق متخصص در جنگ روانی باید با سایر نهادهای 

عربی و بین املللی هامهنگی کرده و تجربه عراق را در مورد جنگ روانی داعش با 

آن ها رشیک سازند، مخصوصا اینکه داعش شیوه های سنتی و الکرتونیکی یکپارچه 

شده را استفاده کرده است، و این درس ها باید در سطح بین املللی معلومات رسانی 

شوند. نهادهای دولتی مربوطه باید یک سرتاتیژی جنگ روانی فعال را تنظیم کرده، 

سامان ها و منابع رضوری برای این سرتاتیژی را در زمان رضورت را فراهم کنند.  

استفادهازتوییتربرای"جنگالکترونیکی"

فیصدیمثالهازیرشاخههاشماره.

%1,48551.96ضرورتبهاستفادهازهشتگها1

2
حمایتازحسابهایخودیبعد

ازبستهشدنآنها
99834.92%

%2609.10ضرورتبهنشردرتوییتر3

%511.78ارائهمشاورهانترنتی4

5
ترتیبدادنکمپاینهایبسته

کردنحساب
280.98%

6
کمپاینبرایایجادحسابهای

جدیددرتوییتروتبلیغحسابهای
مربوطبهداعش

200.70%

7
اعالمبازگشتیکحساببعداز

بستهشدنآن
140.49%

%20.07کمپاینبرایهککردنحساب8

%2,858100مجموع

تکرار

فیصدیمثالهازیرشاخههاشماره.

%19242.38اخبارتکراری1

%12728.30تكرارتقاريرمصورة2

%5111.26ویدیوهایتکراری3

%388.39طرحهایپوستر/اطالعیهتکراری4

%245.30خبرنامههایتکراری5

%122.65مقاالتتکراری6

%91.99خبرنامههایصوتیتکراری7

%453100مجموع
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قوای بحری
در حال انجام مأموریت

قوای دریایی شرÞ میانه در یک گردهمایی قوای بحری منطقوی در ابوظبی جمع شدå اند

ث
یپا

یون
یر 

صاو
ت
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رشق میانه در مکان هایی که به قوای دریایی منطقوی رضورت هست، شر

کمبودی ندارد. این قوای خاص – که معموال هم در زمین و هم در دریا 

آبراه های  از  محافظت  در  را  حیاتی  نقش   – می دهند  انجام  عملیات 

ادامه  سویز  کانال  تا  رسخ  دریــای  تا  عربی  خلیج  از  که  سرتاتیژیک 

دارند ایفا کرده اند

حمالت حوثی ها به کشتی های دریای رسخ نزدیک یمن، بی ثباتی 

در سوریه، قاچاق مواد مخدر و اسلحه، دزدان دریایی سومالیایی: همه 

از احضارات  دارد که  به قوای دریایی منطقوی متعهد رضورت  این ها 

بسیار باال برخوردار باشد.

قوای  بریدمالن  و  افرسان  امنیتی موجود،  نظر داشت معضالت  با 

سعودی،  عربستان  عامن،  لبنان،  اردن،  بحرین،  کشورهای  دریایی 

امارات  کشور  ابوظبی  شهر  در  ایاالت متحده  و  عربی  متحده  امارات 

در ماه آگست 2018 برای اشرتاک در سومین گردهامیی قوای دریایی 

منطقه جمع شدند.

پیرامون  متعددی  مسائل  بشمول  بحث  ــورد  م موضوعات 

این  به  را  نکاتی منحرصبه فرد  بود، هر کشور  امنیتی  تهدیدات 

گردهامیی اضافه کردند.

امارات متحده عربی
که  عربی  متحده  امــارات  جمهوری  ریاست  گارد 

مشرتکا با قومندانی مرکزی قوای بحری ایاالت متحده 

به کارگیری  چگونگی  بود،  گردهامیی  این  میزبان 

درس های آموخته شده از جنگ یمن و بهبود تعلیامت 

بر اساس آن را متذکر شد. 

در  تحمل  و  روحیه  فاقد  که  قوای  ــاره  درب اماراتی  افــرسان 

اراضی سخت و  جنگ های طوالنی بودند و تجهیزاتی که به خوبی در 

کوهستانی یمن کار منی کردند، صحبت کردند.

سه  موجودیت  کرد،  پیچیده تر  را  عملیات ها  که  دیگری  مسئله 

ایران،  تحت حامیت  حوثی های  بود:  جنگ  میدان  در  مختلف  دشمن 

القاعده حارض شبه جزیره عربستان و داعش.

دگرمن عمر املزرعه تاکید کرد که جزوتام های تحت امر او احساس 

تخریبی  تاثیرات  مقابل  در  یمنی  ملکی  افراد  از  تا  می کنند  مسئولیت 

جنگ های داخلی محافظت کنند.

دگرمن املزرعه اضافه کرد که "ما نهایت سعی خود را می کنیم تا 

مساعدت و کمک ها به افراد ملکی یمن و نه دیگر گروپ ها برسند."

اردن
قوای دریایی اردن مشکالت زیادی را تجربه کردند. کندک 77 قوای بحری 

شاهی اردن که سال 2006 در پایگاه دریایی عقبه به وجود آمد، اخیرا 

تحت امر قومندان جدید دگرمن معتصم الربيع در حال پیرشفت است. 

کندک در حال استخدام تدریجی پرسونل و تجهیز قوای عکس العمل 

رسیع است که ظرفیت اقدام رسیع در برابر بحران ها را داشته باشند و 

بر عالوه وظیفه دفاع از اردن، امیدوار است تا به ماموریت های خارجی 

قوای حافظ صلح سازمان ملل قوا اعزام کند.

جمع آوری  برای  دفرت  قوا، یک  عملکرد  بهبود  برای  معتصم  دگرمن 

تعلیامت آموخته شده ذریعه رسبازانش، تاسیس کرده است، تا در نهایت 

این آموزش ها با دیگر بخش های قوای مسلح اردن نیز رشیک شوند.

دگرمن معتصم اظهار داشت که "اگر ما 85 فیصد موفقیت داشته 

باشیم، باید باالی 15 فیصد اشتباهات مترکز کنیم."

عمان
قومندان. طالل الزعابی که کپینت یکی از کشتی های قوای دریایی شاهی 

خط  کیلومرت   3100 برای  تهدید  کالن ترین  که  کرد  اظهار  است  عامن 

ساحلی کشورش که قسمتی از این خط ساحلی منطقه تنگه هرمز هم 

است، مجرمین محسوب می شوند.

مهاجرت  انــدازه،  از  بیش  ماهیگیری  دریایی،  دزدی 

جمله  از  اسلحه  و  مخدر  مــواد  قاچاق  غیرقانونی، 

قومندان  اظهارات  طبق  هستند.  تهدیدات  مهم ترین 

الزعابی، عامن نزدیک ترین کشور ثرومتند به سومالیا 

است که از دزدی دریایی در اوج آن از سال 2008 الی 

2011 به طور نامطلوبی رنج برده است. الزعابی گفت. 

سکتور  چهار  به  را  خود  سواحل  عامن  سلطنت 

دفاعی تقسیم کرده است که هر کدام دارای مرکز قومندانی، 

کشتی، طیاره و قوای عملیات های خاص است. اما عامن محافظت 

از هرمز را منحیث یک مورد خاص که به حامیت نظامی بیشرت رضورت 

دارد موردنظر دارد.

"حفاظت از تنگه هرمز تنها مسئولیت عامن نبوده. بلکه مسئولیت 

متام جهان است." قومندان الزعابی گفت. 

لبنان
مستقل  کشور  دریایی  قوای  دیگر  به  نسبت  لبنان  دریایی  تفنگداران 

بوده و نقشی عمده در حفاظت از 210 کیلومرت از سواحل کشور ایفا 

مدیرتانه  دریای  در  اتیوپیایی  طیاره  که  زمانی  قبل  می کنند. چند سال 

زیر  از  را  سیاه  جعبه  که  بودند  دریایی  تفنگداران  این  کرد  سقوط 

دریا بازیابی کردند.

قوای دریایی لبنان بشمول یک قوه خاص با مهارت های باال هستند 

الگو گرفته شده است.  ایاالت متحده  از قوای SEAL قوای دریایی  که 

زمانی که داعش سعی کرد تا "یک امیرنشین" را در شامل لبنان در سال 

کارکنان یونیپاث
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لبنان تجربه خوبی در مبارزه با افراط گرایانی 

که از سوریه آمده اند دارد، ما تجربه خود را 

با اشتراک کنندگان شریک ساختیم تا آن ها 

از این تجربیات مستفید شوند.
- تورن علی مازن از لبنان

"

"

تفنگداران دریایی ایاالت متحده از قومندانی مرکزی تفنگداران 
دریایی (MARCENT)، قوای آبی خاکی، قوای وظیفوی 51/لوای 

پنجم اعزامی قوای دریایی در حال گرفتن عکس گروپی با قوای 
همکار در گردهمایی 2018 قوای دریایی منطقه.

پرکمشر وسلی تیم/قول اردوی تفنگداران دریایی ایاالت متحده
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2014 بنا کند، قوای دریایی توانستند این تهاجم را در هم بشکنند.

وظیفه  لبنان  ــی  ــای دری تــفــنــگــداران  قـــوای  ــده  ــن آی در 

به  را  مدیرتانه  دریای  سواحل  در  نفتی  سکوهای  از  محافظت 

عهده خواهند داشت. 

در  خوبی  تجربه  "لبنان  می گوید:  مازن  علی  لبنانی  تورن 

مبارزه با افراط گرایانی که از سوریه آمده اند دارد، ما تجربه خود را 

با اشرتاک کنندگان رشیک ساختیم تا آن ها از این تجربیات مستفید 

از تجربیات سایر کشورها در عرصه  نیز می خواهیم  شوند." "ما 

جنگ علیه دهشت افگنی، قاچاق و دزدی دریایی استفاده کنیم."

عربستان سعودی
و  عربی  خلیج   – جهان  مهم  سرتاتیژیک  آبراه  دو  با  احاطه شده 

دریای رسخ – تفنگداران دریایی عربستان سعودی شامل دو لوا 

لواها در قرارگاه  از  تولی دارند. یکی  هستند که هر کدام شش 

رشقی  قرارگاه  در  دیگری  و  بوده  مستقر  جده  شهر  در  غربی 

واقع در جبیل است.

ماموریت اصلی این قوا محافظت از سواحل دریایی و جزایر 

سعودی، کشتی های قوای دریایی و گزمه در آب ها است.

نارص  بندر  سعودی.  شاهی  دریایی  قوای  دگروال  گفته  به 

املخلفی: "وظیفه اصلی ما دفاع از سواحل دریایی پادشاهی است." 

مسئولیت های  جمله  از  قوا  رسیع  اعزام  و  باال  تحرک  "توانایی 

تعریف شده ما است."

از آنجایی که قوای دریایی شاهی نسبتا نوپا هستند - تاسیس 

شده در 1979- آن ها تعلیامت خود را با همکارانی از مرص، اردن، 

پاکستان و ایاالت متحده پیش می برند.  

بحرین
ساخنت  مصئون  برای  کوچک،  جزیره ای  کشور  منحیث  بحرین 

از  کشور  مسلح  قوای  دارد.  رضورت  همکاری  به  خود  سواحل 

همکاری اعضای شورای همکاری خلیج استقبال می کند.

کشورهای  کشتی های  میزبان  همچنین  کــشــور  ــن  ای

ایاالت متحده، بریتانیا و دیگر اعضای قوای ائتالف جهت پاسخ به 

هر گونه مشکل در خلیج است.

را  کشتی ها  که  کــرده  نصب  را  جدیدی  سیستم  بحرین 

گاردساحلی  به  الکرتونیکی  به طور  را  خود  تا  می کند  ملزم 

بحرین معرفی کنند.

به گفته جگرن بحرین نایف ابراهیم الخلیفه: "مشکل بزرگ ما 

قاچاق اسلحه به گروپ های تروریستی است." "ما از تکتیک های 

بازدید، باال شدن، تاالشی و توقیف نه تنها برای تفتیش بلکه برای 

از بین بردن قاچاقچیان و مجبور کردن آن ها به فاصله گرفنت از 

خط ساحلی استفاده می کنیم."

همکاری آینده
به  ایاالت متحده  دریایی  قوای  از  ترولینگر  ماتیو  جرنال  برید 

تعهد  دربــاره  تردیدی  هیچ  گفت:  گردهامیی  اشرتاک کنندگان 

اما  ندارد،  وجود  در رشق میانه  به رشکایش  نسبت  ایاالت متحده 

ایاالت متحده منابع نظامی  اینکه رهربان  شکست داعش احتامل 

بیشرتی را متوجه منطقه اقیانوس آزاد کنند می رود.

همکاری  باید  دولت های رشق میانه  که  معناست  بدین  این 

فی مابین را افزایش داده و بخش بیشرتی از مسئولیت دفاع منطقه 

را بر عهده بگیرند. این موضوعی بود که بیشرت ذریعه قومندان 

MARCENT دگر جرنال کارل ماندی مورد بررسی قرار گرفت.

جانب  از  تهدیدات  علیرغم  که  عربی  متحده  امــارات  او 

تروریستان و شورشیان فعال در یمن توانسته است امنیت خود را 

تامین کند، تحسین کرد. اما او متذکر گردید که امنیت رشق میانه 

نه تنها وابسته به قوای نظامی بلکه فراتر از آن است. 

مساعی  به  یکسان  توجه  خواستار  منطقه  رهــربان  از  او 

فعالیت  تا  شد   – مذهبی  و  اقتصادی  اجتامعی،   – غیرنظامی 

سازمان های افراطی خشونت آمیز را کمرنگ کند. ایاالت متحده از 

مساعی رشکای خود حامیت می کند. 

حل  در  شام  به  می کنیم  سعی  "ما  گفت:  ماندی  جــرنال 

مشکالت خود کمک کنیم."  

جگرن نایف ابراهیم 
الخلیفه از بحرین 

با دوستانش از 
کشورهای اردن، 

لبنان، عمان، 
عربستان سعودی، 

امارات متحده عربی 
و ایاالت متحده 

در شهر ابوظبی 
صحبت می کند.

خورد ضابط وسلی تیم/
قول اردوی تفنگداران دریایی 

ایاالت متحده
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عمان

مرکز امنیت سایبری عربی منطقوی
 عمان در عرصه محافظت از
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دنیای بدون رسحد انرتنت، نفوذ در امنیت مجازی یک کشور باعث 

از خسارات در رسارس جهان می گردد. کشورها  بروز موج متواتری 

در رشیک سازی سامان ها، منابع و بهرتین روش های محافظت از زیربناهای حیاتی 

و شبکه با هم همکاری می کنند تا در صورت ایجاد رخنه در امنیت سایربی با آن 

توانایی مقابله را داشته باشند.

پادشاهی عامن جهت رسیدگی به تهدیدات جدی سایربی مرکز منطقوی را به 

هدف تقویت همکاری، هامهنگی و ترشیک مساعی در منطقه فعال کرده است. 

اولین  که   )ITU( بین املللی  مخابرات  اتحادیه  عربی  منطقه  سایربی  امنیت  مرکز 

مرکز در نوع خودش است، ذریعه اداره تکنالوژی معلوماتی )ITA( میزبانی شده 

و ذریعه تیم عکس العمل رسیع کمپیوتری عامن مدیریت می گردد.

اخیرا داکرت سلیم سلطان الرزیقی، مدیرعامل ITA سازمان سلطنتی عامن با مجله 

یونیپاث در مورد موفقیت ها و دستاوردهای این مرکز صحبت کرد.

یونیپاث: از زمان راه اندازی اولین مرکز امنیت مجازی منطقوی ITU بیش از 
پنج سال می گذرد. چرا عامن تصمیم به میزبانی این مرکز با اعتبار گرفت؟

سرتاتیژی  تطبیق  رهربی  عامن،  معلوماتی  تکنالوژی  اداره  الرزیقی:  داکتر 
دیجیتال عامن را با دورمنای تبدیل پادشاهی عامن به یک جامعه باسواد باثبات به 

عهده دارد و این ماموریت را از طریق به کارگیری تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی 

با هدف تقویت خدمات دولتی، غنی سازی تجارت و انکشاف فردی به پیش می برد.

امنیت سایربی منحیث یک ستون سرتاتیژیک و حیاتی در سرتاتیژی دیجیتال 

به  این ستون  کلیدی  منحیث جزء  بین املللی  است. همکاری  تعریف شده  عامن 

شامر می رود. این نوع همکاری در مبارزه با تهدیدات مجازی به گونه چشمگیری 

کمک کرده و سطح احضارات کشور در پاسخگویی و مدیریت تهدیدات مجازی 

را افزایش می دهد.

اجالس  معلوماتی  جامعه  اقدامات   5 خط  نتایج  با  منطقوی  مرکز  میزبانی 

جهانی جنوا 2003 که مترکز آن باالی ایجاد امنیت و اعتامد در استفاده از تکنالوژی 

معلوماتی و مخابراتی )ICT( است، در مطابقت است. برعالوه این مرکز به اهداف 

اجالس اتصال عرب ITU که در سال 2012 برگزار شد رسیدگی کرده است، در آن 

اجالس قطعنامه های امنیت مجازی جهت از بین بردن خالء های امنیت مجازی در 

دنیای عرب صادر گردید.

و  ظرفیت ها  از  تا  می سازد  قادر  را   ITU عضو  کشورهای  مرکز  این  ایجاد 

مهارت های موجود در مرکز عامن استفاده کرده و برای دستیابی به اهداف امنیت 

مجازی این اجالس ها کمک کنند.

اهداف مرکز امنیت سایربی منطقوی:

پیشربد دستورکاری امنیت سایربی جهانی با اقتباس از اهداف ITU در 	 

سطح منطقه.

کمک/پاسخ به رضورتهای امنیت سایربی کشورهای کمرت انکشاف یافته 	 

منطقه.

اهداف 	  برای  اجرایی  سکوی  و  مدیریتی  مرکز  یک  منحیث  خدمت 

امنیت سایربی منطقه.

بتوانند 	  تا   ITU عضو  کشورهای  برای  توحید  مرکز  یک  فراهم سازی 

پروگرام ها و ابتکارات امنیت سایربی منطقه را مدیریت کنند.

انکشاف پالیسی و چوکات های ملی و منطقوی امنیت سایربی از طریق 	 

انجام مطالعات و ورکشاپ های منطقوی.

کارکنان یونیپاث

در
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یونیپاث: بعضی از مهم ترین دستاوردهای این مرکز چیست؟

داکتر الرزیقی: این مرکز منطقوی بیش از 116 پروژہ  و ابتکارات را در منطقه 
اجراء کرده است و 26 کشور را با 8000 مسلکی فعال کرده است تا از این مرکز 

مستفید شوند. این پروژہ  ها شامل ارزیابی امنیت مجازی، سرتاتیژی محافظت انرتنتی 

اطفال، مترینات سایربی ملی و منطقوی، احضارات تیم عکس العمل رسیع حوادث 

کمپیوتری )CIRT(، ارزیابی بخش های CIRT، آموزش های تخصصی، کانفرنس ها و 

اجالس های منطقوی و انکشاف ابزارهای امنیت مجازی می شوند.

یونیپاث: پیرامون بعضی از مترینات موفق سایربی که این مرکز میزبانی آن را 
داشته یا در آن اشرتاک کرده است، صحبت کنید. 

مترین های  اکرثیت  سازمان دهی  در  عمده  نقش  مرکز  این  الرزیقی:  داکتر 
سایربی )ملی، منطقوی و بین املللی( با ترشیک مساعی کمپنی های امنیت سایربی 

ایفاء می کند. این مرکز از زمان تاسیس خود بیش از 10 مترین امنیت  بین املللی 

سایربی را در بیش از 22 کشور عضو ITU با سناریوهای تخنیکی و مدیریتی جهت 

رسیدگی به تهدیدات و حمالت احتاملی میزبانی و تنظیم کرده است. 

 

یونیپاث: این مرکز چگونه به عامن در ساخت سرتاتیژی یا پالیسی های امنیت 
سایربی ملی کمک کرده است؟

با  سایربی  امنیت  منطقوی  مرکز  همکاری  و  فعالیت ها  الرزیقی:  داکتر 
و  احتاملی  تهدیدات  به  رسیدگی  برای  بین املللی  سایربی  امنیت  کمپنی های 

را  منطقوی  مرکز  که  عامنی  متخصصین  مهارت های  رشد  در  منطقه  رضورتهای 

مدیریت می کنند کمک شایانی کرده است. این مرکز توانسته است آن ها را با یک 

سلسله از تهدیدات امنیت فضایی، خطرات، سرتاتیژی ها و پالیسی های بازدارنده 

آشنا کند. این نوع فعالیت ها توانسته اند تا باالی ایجاد سرتاتیژی ها و پالیسی های 

مؤثرتر تأثیر مثبت بگذارند. 

یونیپاث: همکاری های بین املللی در عرصه مسئله امنیت سایربی 
دارای چه اهمیتی است؟

داکتر الرزیقی: حضور در یک جهان وابسته دیجیتالی، امنیت سایربی را به 
مسئله فراتر از رسحدات مشرتک و یک مسئله جهانی مبدل ساخته است. همکاری 

بین املللی و رشیک کردن به موقع معلومات در رسیدگی به مشکالت در حال رشد 

امنیت سایربی و جرائم سایربی، امری حیاتی است. مشارکت های عمومی-خصوصی 

یکی از عوامل کلیدی موفقیت هستند و مساعی بازداری از خطرات و تهدیدات 

سایربی و به حداقل رساندن تاثیرات آن ها را تقویت می کند.

یونیپاث: آیا می خواهید مورد دیگری را اضافه کنید؟

و  منطقوی  ابتکارات  و  مساعی  از  حامیت  اهمیت  عامن  الرزیقی:  داکتر 
بین املللی برای رسیدگی به مشکالت امنیت سایربی را درک کرده است. ما به گونه 

چشمگیری به این مساعی و ابتکارات کمک کرده ایم – که عامن را به مرکز امنیت 

سایربی در منطقه و جهان مبدل ساخته است. این باعث به دست آمدن شامری از 

تصدیق نامه ها و دستاوردها شده است که قرار ذیل اند: 

سازمان 	  منطقوی  فضایی  امنیت  مرکز  اولین  از  میزبانی  نهاد جهت  این 

 —ITU– مخابراتی  و  معلوماتی  تکنالوژی  امور  در  متحد  ملل  تخصص 

عرب  منطقه  در  همکاری  حس  و  مصئون  ماحول  یک  ایجاد  هدف  با 

از  استفاده  امنیت  و  اعتامد  آوردن  وجود  به  در   ITU نقش  تقویت  و 

تکنالوژی های معلوماتی و مخابراتی در منطقه انتخاب گردید.

این مرکز مطابق با شاخص امنیت سایربی جهانی در دنیای عرب رتبه اول 	 

را گرفته و در سطح جهان چهارمین رتبه را به دست آورد.

سازمان 	  کمپیوتر  رسیع  عکس العمل  تیم  هیئت  ریاست  برای  مرکز  این 

است.  شده  انتخاب   OIC-CERT به مشهور   ،)OIC( اسالمی  همکاری 

سازمان همکاری اسالمی دومین سازمان بزرگ بعد از سازمان ملل با داشنت 

57 کشور عضو است و صالحیت نظارت باالی سازمان ملل را دارد.

همچنان این مرکز جوایزی از اجالس جامعه معلوماتی جهانی در رشته 	 

ایجاد امنیت و اعتامد در استفاده از ICT به دست آورده است.

برعالوه این مرکز عضویت متعدد منطقوی و بین املللی را به دست آورده 	 

که بشمول این نهادها می شود: اجالس رهربی جهانی تیم های امنیتی و 

 ،CERT شورای همکاری خلیج ،OIC-CERT ،عکس العمل رسیع حوادث

گروپ کاری مبارزه با فیشینگ، سازمان اتحاد علیه سافتویر مخرب، پروژہ  

شبکه جام عسل، ابتکار جهانی سایرب گرین، سازمان روز انرتنت ایمن و 

املپیک جهانی سایربی.

به 	  بین املللی  سازمان های  با  را  امنیتی  ابتکارات  و  همکاری  همچنان  و 

شمول ITU و کمیسیون اقتصادی و اجتامعی سازمان ملل در غرب آسیا، 

به  چاتوم  کانون  و  سالح  خلع  تحقیق  امور  در  ملل  سازمان  انستیتوت 

وجود آورده است.

و تفاهم نامه های همکاری امنیت سایربی را با تعدادی از کشورها به شمول 	 

کوریای جنوبی، مالیزیا، استونی و سنگاپور به امضاء رسانیده است.  

دیجیتالی،  وابسته  جهان  یک  در  "حضور 
امنیت سایبری را به مسئله فراتر از سرحدات 
ساخته  مبدل  جهانی  مسئله  یک  و  مشترک 
کردن  شریک  و  بین المللی  همکاری  است. 
به موقع معلومات امری اساسی در رسیدگی 
و  سایبری  امنیت  رشد  حال  در  مشکالت  به 

جرائم سایبری است".
–داکتر سلیم سلطان الرزیقی، مدیرعامل ITA سازمان سلطنتی عمان
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رسارس  از  خارجی  جنگجوی 

در  جنگ  مناطق  بــه  جهان 

افغانستان  و  عــراق  سوریه، 

داستان های  شده اند.  کشیده 

مردان و زنانی که از کشورهایی مانند فرانسه، بریتانیا و آملان به حامیت 

داعش و سایر گروپ های تروریستی می روند و بعد از برگشت به خانه 

امنیت اروپا را با خطر مواجه می سازند.

تاجیکستان،  قرقیزستان،  قزاقستان،   – میانه  آسیای  کشورهای 

ترکمنستان و ازبکستان – در مقابل این مشکل مصئون نیستند.

سهیم بودن در فعالیت های تروریستی و افراطی در کشورهای آسیای 

میانه جرم محسوب می شود و مجازات زندان دارد. برای جلوگیری از جلب 

و جذب تروریستان، دولت های منطقه باالی دنیای مجازی مترکز کرده و 

برای  محلی  به  اجتامعی  رسانه های  مخصوصا  و  انرتنت  که  کردند  تاکید 

افراطی شدن و جلب و جذب تروریستان در منطقه مبدل شده است.

دوستان،  فامیل ها،  محلی،  مساجد  از طریق  و جذب  اگر چه جلب 

روسیه  در  میانه  آسیای  کارگر  مهاجرین  و  امامان،  بستگان،  همسایه ها، 

انجام شده، اما قسمتی از آن از طریق رسانه های اجتامعی و پیام رسان های 

انرتنتی صورت گرفته است. بعضی از ناظرین در مورد میزان تاثیر انرتنت 

در جلب و جذب تروریستان تردید دارند اما تعداد کمی نقش انرتنت را 

قسام در تغذیه فعالیت های افراط گرایانه خشن رد می کنند.

معضالت معمول
متام کشورهای آسیای میانه با دسرتسی آسان به مسائل افراطی گرایانه در 

انرتنت، مخصوصا ویب سایت هایی که دامنه آن در خارج راجسرت شده اند، 

در حال مبارزه هستند.

 Odnoklassniki ،از سایت های توییرت، فیس بوک، تلگرام، اینستاگرام

و V Kontakte )دو ویب سایت رسانه اجتامعی روسی( منحیث ابزار جلب 

و جذب در آسیای میانه استفاده شده است. رسانه های اجتامعی جلب 

و جذب را برای تروریستان آسان کرده است – آن ها می توانند معلومات 

شخصی مستفیدان را به دست آورده و با اشخاصی که روی نوشته ها نظر 

می دهند به متاس شوند. مساعی برای استخدام در آسیای میانه منحرص به 

رسانه های اجتامعی نیست. تلیفون و برنامه های کمپیوتری مانند اسکایپ، 

واتساپ، زیلو و پالرینگو منحیث سامان هایی جهت برقرار کردن ارتباطات، 

هامهنگی اقدامات و استخدام پیرو بکار رفته اند.

با در نظر داشت اینکه پیام رسانی و استخدام از طریق انرتنت در آسیای 

میانه و مکان های دیگر موفق بوده است، چرا دیدگاه های افراطی توانسته 

معروف  غیر خشن  و  میانه رو  اسالم  اجرای  و  ارتقا  به  که  پیروانی  است 

بودند را به خود جلب کند؟ عواملی زیادی به این پدیده کمک کرده است.

از موضوعات  یکی  تعلق  و  احساس هدفمندی  داشنت  و  رفاه  وعده 

و  خصومت  تجربه  است.  میانه  آسیای  در  تروریستان  استخدام  اساسی 

تبعیض، عدم حضور فامیل شان و احساس مصئونیت در جامعه تبدیل به 

هزاران

آسیای مرکزی

آنالین افراط گرایی
در مقابل

مبارزه با تروریستان در فضای مجازی به مترکز باالی انکشاف 

تکنالوژی، تحصیلی و اقتصادی رضورت دارد

سلطنت بردیکیوا
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را  برای کارگران مهاجر آسیای میانه در روسیه شده و آن ها  یک مشکل 

هدف جلب و جذب تروریستان قرار داده است.

عامل دیگری که در استخدام تروریستان در آسیای میانه کمک کرده 

نداشنت علم و آگاهی کافی از اسالم است، حقیقتی که در نظرسنجی های 

اخیر معلوم شده است. در حالی که دولت در زمان اتحاد جامهیر شوروی 

دین را رسکوب می کرد، مردم زیادی در رسارس آسیای میانه دین اسالم را 

بعد از فروپاشی شوروی دوباره اختیار کرده اند.

اکرثیت  هستند،  فعال  اجتامعی  رسانه  در  اسالمی  گروپ  صدها 

وابستگی  بدون  را  اسالم  مورد  در  خشن  افراط گرایان  تحریفات  آن ها 

شدن  بسته  از  گروپ ها  این  می کنند.  تبلیغ  تروریستی  سازمان های  به 

دینی  دانش  کمبود  می کنند.  فرار  اجتامعی  سایت های  مدیران  ذریعه 

باعث شده که جوانان زیادی در معرض تبلیغات و تفسیرهای افراطی از 

دین قرار گیرند.

تنها  تحصیالت  عــدم  و  اجتامعی  مشکالت  فقر،  وجــود  ایــن  با 

اشخاص  توانسته اند  تروریست  استخدام کنندگان  نیستند.  ــل  دالی

بیاورند. ــود  خ حلقه  داخــل  بــه  نیز  را  ثرومتند  نسبتا  و  ــاســواد  ب

قرقیزستان
قرقیزستان در حال مبارزه با افراطی گری و استخدام تروریستان در فضای 

مجازی است. داعش اکرثیت اعضای قرقیز خود را از طریق انرتنت استخدام 

تحقیقی زمینه  اخیر که ذریعه سازمان  تحقیق  بیناد یک  بر  کرده است. 

مشرتک در قرقیزستان انجام شده است، گروپ های افراطی و تروریستی 

ممنوع در کشور وابستگی زیادی به جوانان در رسانه های اجتامعی جهت 

پخش تبلیغات دارند. کانال های اولیه استخدام در قرقیزستان سایت های 

یوتیوب، فیس بوک، Odnoklassniki و V Kontakte بوده اند.

تحلیلگران قرقیز به این باورند که بسنت ویب سایت های سازمان های 

تروریستی که شیوه اصلی برای مبارزه با افراط گرایی آنالین است می تواند 

از طریقی  پیام ها می توانند  اما  آرامش شود  آوردن  باعث  به طور موقت 

آنالین  معلومات  کردن  مسدود  شوند.  ویب سایت ها  وارد  دوباره  دیگر 

می تواند تروریستان را وادار کند تا تبلیغات خود را به – ویب سایت های 

به  مشهور   – می کنند  کار  شده  رمزگذاری  سیستم  یک  روی  که  محرم 

ردیابی  که  باعث می شود  کار  این  دهند،  انتقال   )darknet( سیاه  شبکه 

اجتامعی  رسانه های  در  تبلیغات  از  گردد. جلوگیری  غیرممکن  تقریبا  آن 

که رسور آن در خارج قرار دارد دشوارتر است. اشرتاک کنندگان گردهامیی 

سال 2017 در بیشکک که مصمم به مبارزه با افراط گرایی آنالین هستند 

استخدام  و  افراطی گری  از  جلوگیری  شیوه های  از  یکی  که  کردند  تاکید 

آنالین ایجاد پروگرام های کمک رسانی است که بتواند نحوه تفکر بنیادی 

را آموزش داده و سطح آگاهی درباره نحوه تأثیرات معلومات آنالین باالی 

عواطف را افزایش دهد.

افراطیون شامل اجرای  عکس العمل رسمی به پیام رسانی و استخدام 

با  دولتی  ادارات  میان  ایجاد همکاری  و  تبلیغات  با سوء  مبارزه  کمپاین 

افراطی گری خشن در قرقیزستان  از  رهربان مذهبی در راستای جلوگیری 

است. هٍیئت معنوی مسلامنان کشور به هدف پر کردن خالء کمک رسانی 

را  اســالم  دین  پیرامون  مسلامنان  آمــوزش  در  خود  نقش  تحصیلی،  و 

برجسته کرده است. مطابق گفته مفتی اعلی قرقیزستان مکسبتیک کاجی 

توکتوموشیف این هٍیئت معنوی بیش از 800 جلسه آموزشی را در سال 

2015 و تقریبا 6000 جلسه را در سال 2017 با هدف مبارزه با افراط گرایی 

و دهشت افگنی برگزار کرده است.

درک  هدف  با   2017 سال  در  را  امنیتی  تحلیل  مرکز  قرقیزستان 

این  کرد.  ایجاد  آنالین  استخدام  و  تبلیغات  از  واردشده  تهدیدات  میزان 

را  افراط گرایی  آنالین  تبلیغات  شمول  به  سایربی  امنیت  تهدیدات  مرکز 

معلوماتی  تکنالوژی  کمیته  به  مرکز  این  می دهد.  قرار  تحقیق  مورد 

کشور  سایربی  امنیت  سرتاتیژی  اولین  تا  می کند  کمک  قرقیزستان  دولتی 

را که تا فعال در حال اجرا هست را ایجاد کند. نوشنت مسوده سرتاتیژی 

برای مقابله  تئوری پرداز و تخنیکی  سایربی قرقیزستان کمبود متخصصین 

کرد. واضح  را  انرتنتی  تبلیغات  با  مبارزه  چگونگی  و  دینی  محتویات  با 

تاجیکستان 
تخمینا 80 فیصد تاجیکستانی هایی که به داعش پیوستند را مهاجران کارگر در 

روسیه تشکیل می دهند. عواملی چون مشاغل با معاش کم، اسرتس روزانه، و 

ماحول های ناآشنای از لحاظ فرهنگی و لسانی بعضی از تاجیکستانی ها را در 

معرض آسیب استخدام تروریستان قرار داد. انرتنت، تلیفون و اپلیکیشن واکی 

تاکی مانند زیلو به استخدام کنندگان تروریست در تاجیکستان کمک می کند.

تاجیکستان 
 فیصد تاجیکستانی هایی که به داعش پیوستند را مهاجران کارگر در 

قزاقستان مرکز تحلیل امنیتی را با در نظر 

داشت حجم تهدیدات مطرح شده ذریعه 

تبلیغات منفی و استخدام آنالین در سال 

2017 تأسیس کرد.



29

تاجیکستان با داشنت نرخ باالی تولد و اضافه شدن حدود 200000هزار 

نفر ساالنه به بازار کار متکی به حواله پول از طریق کارگران مهاجر بوده 

است. ویدیوهای تبلیغاتی نشانگر زندگی خوشبخت و امن در "خالفت 

اسالمی"– در مقایسه با زندگی واقعی کارگران مهاجر در روسیه – بعضی 

از تاجیکستانی ها و فامیل هایشان را متقاعد به رفنت به سوریه کرد.

نزدیکی  در  بایسکل سوار  اروپایی  دو  و  آمریکایی  دو  کشته شدن 

را  حمله  این  مسئولیت  داعش  که   2018 جوالی  ماه  در  دوشنبه  شهر 

به عهده گرفت، مقامات تاجیکستان را در مورد رشد دهشت افگنی در 

کشور نگران ساخته است.

دولت تاجیکستان فعالیت های مبارزه با دهشت افگنی و پیام رسانی 

خود از سال 2015 بدین سو تقویت کرده است. این کشور قرارگاهی را 

تحت اداره لوی څارنوالی جهت مبارزه با دهشت افگنی و افراط گرایی 

ایجاد کرده است. متامی ادارات انفاذ قانون که با دهشت افگنی مبارزه 

می کنند بخشی از این قرارگاه محسوب می شوند. تاجیکستان سرتاتیژی 

ملی خود برای مبارزه با دهشت افگنی و افراط گرایی را در سال 2016

برای سال های 2016-2020 را با مساعدت سازمان همکاری و امنیت اروپا 

تصویب کرد. اهداف کشور برای درک و مبارزه با عوامل کمک کننده به 

افراط گرایی در این سرتاتیژی مشخص شده است.

و  داده  آموزش  انرتنت  و  تکنالوژی  درباره  روحانیون  به  تاجیکستان 

بتوانند  تا  می سازد   Odnoklassniki و  فیس بوک  صفحات  برایشان 

افراط گرایان  کشیدن  چالش  به  و  منفی  تبلیغات  ضد  به  را  پیام هایی 

با  همکاری  در  آموزشی  جلسات  قبیل  ایــن  کنند.  پخش  مذهبی 

برگزار  تاجیکستان  والیــت  پنج  در  صلح  و  جنگ  ــور  راپ انستیتوت 

از پیوسنت به داعش اظهار  می شوند. دولت برای آن عده اشخاصی که 

اعالم  عفو  هستند  تاجیکستان  به  بازگشت  خواستار  و  کرده  پشیامنی 

کرده اند.  را  کار  این  تاجیکستان  شهروند   100 از  بیش  اکنون  تا  کرد. 

ازبکستان
ازبکستان نیز با معضالت مشابه به قرقیزستان و تاجیکستان مواجه است 

– قرش جوان به شمول کارگران مهاجر به دلیل فشارهای اقتصادی، دانش 

ازبکستان
ازبکستان نیز با معضالت مشابه به قرقیزستان و تاجیکستان مواجه است 

– قرش جوان به شمول کارگران مهاجر به دلیل فشارهای اقتصادی، دانش 

ازبکستان

آسیای مرکزی

تصاویر یونیپاث

مغلستان

چین

ایرانافغانستان
عراق

سوریه

ترکیه

اوکرایین

روسیه

گرجستان

ارمنستان جمهوری آذربایجان

قزاقستان

قرقیزستانقرقیزستان
ازبکستانازبکستان

ترکمنستان
تاجیکستان

تاجیکستان به روحانیون درباره تکنالوژی 

و انترنت آموزش داده و برایشان صفحات 

فیس بوک و Odnoklassniki می سازد تا 

بتوانند پیام هایی را به ضد تبلیغات منفی و به 

معضل کشیدن افراط گرایان مذهبی پخش کنند. 
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کم از اسالم و مهارت باالی تکنالوژیکی تروریستان از جمله بخش های 

آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند. بر بنیاد راپور ها، رسانه اجتامعی 

روسی بنام Odnoklassniki یکی از ابزار اصلی جلب و جذب ازبک ها 

ذریعه داعش بوده است. ازبکستان با داشنت 137 کیلومرت رسحد مشرتک 

سوریه  از  مراجعت کننده  شهروندان  که  است  آن  نگران  افغانستان  با 

آسیای  و  ازبکستان  تا  کنند  سعی  و  پنهان شده  افغانستان  در  عراق  و 

میانه را از راه دور بی ثبات کنند. این تشویش در رسارس منطقه به طور 

مشرتک وجود دارد.

باالی  میانه  آسیای  در  کشورها  دیگر  مانند  ازبکستان  دولــت 

و  کتاب  رسانه ها،  طریق  از  آنالین  تبلیغات  درباره  عامه  آگاهی سازی 

پروگرام های تلویزیون تأکید دارد. در سال 2016 وزارت تحصیالت عالی و 

متوسطه مسلکی ازبکستان افراط گرایی آنالین را شامل دروس دانشگاه ها 

کرد، این درس جدید حاوی یک مضمون درسی است که تهدیدات انرتنتی 

عینی  دوسیه های  همچنان  مضمون  این  می دهد.  قرار  تحلیل  مورد  را 

قربانیان  واقعی  داستان های  و  انرتنت  طریق  از  تروریستان  استخدام 

استخدام و سوء تفسیر قرآن را توضیح می دهد.

تلویزیون  و  رادیو  و  ازبکستان،  سینامی  ازبکستان،  فرهنگ  وزارت 

ملی برنامه ای جهت برجسته سازی رسگذشت واقعی شهروندان ازبک که 

به داعش پیوسته بودند را به عنوان بخشی از طرح دولت برای مبارزه 

تروریستان  بی اعتبار سازی  جهت  معلوماتی  کمپاین  و  افراط گرایی  با 

ساخته است. ازبکستان یک کانال مذهبی جدید انرتنتی را بنام تلویزیون 

راه اندازی کرد.  افراط گرایی در جون 2018  با  مبارزه  با هدف  مسلامن 

برای مبارزه با انزوا گرایی مخصوصا در خارج از کشور، دولت سعی کرده 

است تا با ترویج نسخه معلوماتی از تساهل اسالمی، ریشه های مذهبی 

آسیای میانه را برجسته تر کند.

ازبکستان در مراحل ابتدایی انکشاف قوانینی که بتوانند به تهدیدات 

امنیت سایربی رسیدگی کنند قرار دارد. سرتاتیژی بهبود امنیت معلوماتی 

تهاجمی  اقدامات  خطر  کاهش  و  تهدیدات  علیه  مبارزه  باالی  مترکز  با 

با  انرتنتی علیه کشور در جریان است. مقامات ازبک همکاری خویش 

تروریستان در فضای  تبلیغات  با  مبارزه  راستای  کشورهای همسایه در 

مجازی انرتنت را در کنار مساعی داخلی برای پیدا کردن راه های مبارزه 

با تبلیغات آنالین افراط گرایان اولویت بندی می کند.

ترکمنستان
از  تعداد کمی  نسبتا  ترکمن ها   ،)ICG( بحران بین املللی  گروپ  گفته  به 

رسبازان داعش را تشکیل می دهند. گروپ بین املللی بحران اعتقاد دارد که 

تعداد کم رسبازان ترکمنستانی در داعش ناشی از پوشش نسبتا ضعیف 

انرتنت در ترکمنستان است. جذب کارگران ترکمنستانی مهاجر ساکن در 

ترکیه یکی از کانال های اصلی جذب قوا بوده است. استخدام کنندگان با 

موارد  بعضی  در  حتی  و  داده  فریب  را  ترکمنستانی ها  پول،  از  استفاده 

کارگران غیرقانونی را تهدید به اخراج از کشور کرده اند.

منطقه  دولت های  با  را  جلساتی  و  ورکشاپ ها  ترکمنستان  مقامات 

سایربی  امنیت  روش  بهرتین  تا  است  کرده  دایر  بین املللی  سازمان های  و 

اختیار  و  جستجو  را  انرتنت  در  تروریستان  استخدام  توقف  چگونگی  و 

کند. با آن وجود، ترکمنستان تا به حال پالیسی امنیت سایربی یا عملیات 

معلوماتی را برای رسیدگی به این مشکل انکشاف نداده است.

قزاقستان
به گفته رسانه های قزاقستان، داعش، قزاق ها را از مناطق فقیرنشین مانند 

والیات آق تپه ، قزاقستان رشقی و قراغندی جذب کرده است.

این  اکرثیت  که  متذکر شد  قزاق  دینی  امور  کارشناس  بیلیووا  گلزات 

استخدام ها در شبکه هایی که خارج از کنرتول آستانه بوده اتفاق افتاده 

اکرثیت  قربانیان،  و شهادت  رسانه ها  راپور  بنیاد  "بر  گفته وی  به  است. 

فیس بوک،  مانند  خارجی  اجتامعی  شبکه های  طریق  از  استخدام ها 

مقامات ازبک همکاری خویش با کشورهای 
همسایه در راستای مبارزه با تبلیغات تروریستان 

در فضای مجازی انترنت را در کنار مساعی 
داخلی برای پیدا کردن راه های مبارزه با تبلیغات 

آنالین افراط گرایان اولویت بندی می کند.

ترکمنستان
از  تعداد کمی  نسبتا  ترکمن ها   ،)ICG( بحران بین املللی  گروپ  گفته  به 

معلوماتی را برای رسیدگی به این مشکل انکشاف نداده است.

قزاقستان
به گفته رسانه های قزاقستان، داعش، قزاق ها را از مناطق فقیرنشین مانند 

برای مبارزه با انزوا گرایی مخصوصا در خارج 

از کشور، دولت سعی کرده است تا با ترویج 

نسخه معلوماتی از تساهل اسالمی، ریشه های 

مذهبی آسیای میانه را برجسته تر کند.
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V Kontakte، توییرت و یوتیوب صورت می گیرند."

معلومات  حاوی  که  انرتنتی  مطالب  هزاران صفحه  قزاقستان  دولت 

ترغیب به دهشت افگنی، افراط گرایی و انتحاری بودند را از فضای مجازی 

جوانان  بین  در  افراط گرایی  مورد  در  قزاق  مقامات  است.  کرده  حذف 

کورس های  جستجوی  در  انرتنت  در  آن ها  که  چرا  کرده  تشویش  اظهار 

آموزشی مذهبی هستند اما در عوض از مسیر منحرف شده و در معرض 

سایت های تبلیغاتی و استخدامی قرار می گیرند. آن ها به متاس با جوانان 

و والدین آن ها ادامه داده و سعی می کنند تا آن ها را به طرف یک دیدگاه 

معقول دینی سوق دهند.

قزاقستان سیستم دفاع سایربی خود را تقویت کرده تا به نسل جدیدی 

از تهدیدات که شامل استخدام انرتنتی می شود، رسیدگی کرده باشد. دولت 

قزاقستان و کمیته امنیت ملی که اداره مرکزی استخبارات است در پرتو 

ساخت  حال  در  نظربایف  سلطان  نور  قزاقستان  رئیس جمهور  هدایات 

با  برنامه دولت برای مبارزه  از  این پوشش بخشی  پوشش سایربی است، 

دهشت افگنی در سال های 2017-2020 است.

به گفته بیبت آمتکلوف وزیر دفاع و صنعت هوافضا، پوشش سایربی 

به حفاظت  تدابیر سازمانی، حقوقی و تخنیکی است که  از  یک سلسله 

از زیربناهای دولتی، ترویج آموزش امنیت معلوماتی، و تحقیق در مورد 

حوادث کمپیوتری کمک می کند. به دلیل تاثیرات میان سکتوری تهدیدات 

سایربی، انتظار می رود تا همکاری میان ادارات مختلف دولتی در قزاقستان 

برای تضمین امنیت سایربی تقویت شود.

مقامات قزاق برای استفاده از این پوشش برای جلوگیری از استخدام 

تروریستان و از بین بردن مفکوره های افراطی پالن گذاری می کنند. دولت 

یک  وقوع  صورت  در  که  دارد  تأکید  ملی  امنیت  کمیته  معین  یرگوژن 

کمپاین بزرگ معلومات تروریستی، این کمیته می تواند دسرتسی به انرتنت 

را در بخشی هایی از کشور محدود کند. یرگوژن گفت، البته این اقدام رصفا 

برای حاالت حاد استفاده خواهد شد.

به  مربوط  مشکالت  راه حل  سانسور  که  می داند  قزاقستان  دولت 

در  را  کورس  یک  قزاقستان  نیست.  آن ها  جذب  و  جلب  و  افراط گرایی 

سال 2009 برای نوجوانان بنام مبانی مطالعات دینی با تاکید بر اهمیت 

از  این کورس هیچ یک  کرد.  و سکوالریسم معرفی  دین  مورد  در  آگاهی 

ادیان را ترویج نکرده بلکه "به متعلمین در مورد معنای دین، تاریخچه، 

تعلیم  سیستامتیک  به طور  اخالقی  و  معنوی  ارزش هــای  شکل گیری  و 

می دهد." در عین زمان کمیته امور دینی قزاقستان و کانگرس دانشمندان 

دینی در بهبود سطح سواد و دانش استادان دینی دخیل است.

مسیر پیش رو
به نظر می رسد که آموزش مردم در مورد اسالم و سوء تفسیرهای افراطی 

از مشکالت  یکی  منفی،  تبلیغات  با  مبارزه  دیگر مساعی  به  مقایسه  در 

مشرتک در متامی کشورهای آسیای میانه باشد. بر عالوه، به وجود آمدن 

به  منجر  که  میانه  آسیای  از کشورهای  بعضی  در  امنیت سایربی  قوانین 

کاهش خطرات استخدام ذریعه سازمان های تروریستی و همچنان حمله به 

آیدیالوجی افراطی خواهد شد یک پیرشفت نسبتا جدید به حساب می رود.

کشورهای منطقه فعال در آغاز راه روند رسیدگی به تهدیدات سایربی 

قرار دارند. این پروگرام ها برای رسیدن به درجه اکامل به وقت رضورت دارند 

تا بتوانند از گسرتش مفکوره های افراطی، پیام رسانی و استخدام جلوگیری کند.

انرتنت منحیث سامانی برای افراط گرایی و استخدام تروریستان بکار رفته 

است، اما این دلیل اصلی تصمیم صدها تن انسان عادی از کشورهای آسیای 

میانه نیست که تروریست شوند. کارشناسان زیادی در منطقه تأکید دارند که 

بهبود اقتصادی در منطقه باعث کاهش میزان استخدام تروریستان خواهند شد.

کافی  شخص  یک  شدن  افراطی  برای  تنهایی  به  فقر  که  حالی  در 

نیست، اما بعضا نقش مستقیم را در رفنت اتباع کشورهای آسیای میانه به 

جنگ سوریه، عراق و حتی افغانستان داشته است. راپور ها و داستان های 

افراطی شدن آنالین کارگران  این دارد که  از  از منطقه حکایت  متعددی 

آسیای میانه در روسیه و مکان های دیگر به این علت بوده که اشخاص 

برای پیدا کردن یک زندگی بهرت خانه خود را ترک کرده اند.

جلب و جذب آنالین جنگجویان خارجی ذریعه سازمان های افراط گرا 

یک مشکل جهانی است. بهرتین شیوه حل این مشکل همکاری یک ائتالف 

چندملیتی همفکر است.  

دولت قزاقستان هزاران صفحه مطالب انترنتی 
که حاوی معلومات ترغیب به تروریسم، 

افراط گرایی و انتحاری بودند را از فضای مجازی 
حذف کرده است.

تمامی کشورهای 
آسیای میانه با 

دسترسی آسان به موضوعات 
افراط گرایانه در انترنت 

مخصوصا ویب سایت هایی که 
دامنه آن در خارج راجستر 

شده است در مبارزه هستند.
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مبارزه با 

تهاجم 

معلوماتی

تصاویر یونیپاث



33

 ریاست امور عقیدتی قوای مسلح اردن 
با پیام رسانی تروریستان مبارزه می کند

کارکنان یونیپاث

از  بعضی  در  تروریستی  گروپ های  که  نیست  پوشیده  موضوع  این 

سایت های  بر  داعش  هجوم  اما  بودند  فعال  منزوی  ویب سایت های 

و  تروریستی  رسانه  آمدن  پدید  و   2014 سال  در  اجتامعی  رسانه 

متعجب  را  جهان  امنیتی  دستگاه های  توییرت  در  الکرتونیکی  اردوی 

ساخت. مبلغین داعش سایت های شبکه اجتامعی را طی یک کمپاین 

بی سابقه مورد تهاجم قرار دادند، آن ها هزاران پیام و تصویر که ذریعه 

تا  کردند  را نرش  بود  کاپی شده  داعش  به  مربوط  دیگر  حساب های 

مطمنئ شوند که باالترین تعداد پیرو را پیدا می کنند. داعش کمپاین 

رسانه ای و جنگ روانی بزرگی را در فیس بوک و توییرت راه اندازی کرد 

که رضورت به وجود آمدن جبهه الکرتونیک برای شکست تروریزم در 

زمان اوج جنگ سوریه و عراق را به وجود آورد.

مجله یونیپاث با برید جرنال عوده شدیفات، رئیس امور رسانه ای 

و عقیدتی قوای مسلح اردن مصاحبه کرده است، وی اظهار داشت که 

داعش  توانایی  از  جلوگیری  داعش،  دروغ های  افشای  در  اردن  نقش 

برای فریب جوانان در سایت های رسانه اجتامعی و کمک به جوانان 

در رهایی از شستشوی مغزی تروریستی بسیار ارزنده است. 

یونیپاث: نقش اردن در افشای آیدیالوجی 
تروریستی در رسانه های اجتماعی چیست؟

برید جنرال عوده: پادشاهی هاشمی اردن یکی از اولین 
کشورهایی بود که درباره خطر این آیدیالوجی رادیکال هشدار 

داد. جاللت مآب ملک عبدالله دوم ابن الحسین در بیش از چندین 

سخرنانی خود در جوامع بین املللی در مورد خطر این آیدیالوجی 

که داعش از طریق مبلغین و حامیان خود به رسانه های اجتامعی 

حمله می کند، صحبت کرده بود. داعش مخصوصا جوانان را هدف 

قرار داده و از انگیزه های نابکارانه و منحرفانه نسبت به قوانین 

الهی استفاده می کند. این گروپ از وقت آزاد جوانان، وجود فقر در 

بعضی مناطق، منزوی بودن جوانان در بعضی کشورها سوءاستفاده 

کرد – به این شکل مخاطبین زیادی در انرتنت پیدا کرد. این گروپ 

مفکوره های شیطانی و انحصاری که مورد قبول مخاطبین خود در 

شبکه رسانه های اجتامعی قرار بگیرد را جهت باال بردن تعداد حامیان 

و پیروان خود ترویج می کند تا بتواند آن ها را برای اجرای حمالت 

تروریستی که با ارزش های دینی، برشدوستانه و معیارهای اجتامعی و 

سنتی مغایرت دارند، استخدام کند.

با  مبارزه  به  اردن  هاشمی  مملکت  رونــد،  این  آغاز  هامن  از 

داخل  را  مطالعاتی  و  پالن ها  کشور  این  کرد.  اقدام  آیدیالوجی  این 

داد. و همچنان در عرصه  انکشاف  امنیتی  وزارتخانه های  برنامه های 

بین املللی با کشورهای دوست در داخل و بیرون از منطقه همکاری و 

هامهنگی کرد. مساعی ایاالت متحده آمریکا و اردن در راستای مبارزه 

متامی  به  داعش  که  مصیبتی  از  جلوگیری  و  تروریستی  تهدیدات  با 

کشورها وارد کرد بسیار چشمگیر بود.

یونیپاث: ریاست امور عقیدتی و رسانه ای چگونه 
از شعارهای دروغین داعش پرده برمی دارد؟

برید جنرال عوده: بعد از اینکه این گروپ های تروریستی به 
وجود آمده و در رسانه های اجتامعی نیز حضور پیدا کردند، فعالیت 

ریاست امور عقیدتی و رسانه ای نیز آغاز گردید. این ریاست نهاد 

مسئول رسانه ها، جنگ روانی و ارتباطات سرتاتیژیک در قوای مسلح 

اردن است. ما متامی ابزاری که گروپ های داعش استفاده می کردند 

را تحت نظارت قرار دادیم، آن ها از متامی اشکال رسانه و حتی 

رسانه های جمعی مانند جلسات سخرنانی، منابر مساجد، شب شعرها 

و سایر فعالیت های اجتامعی استفاده کرده اند. ریاست امور عقیدتی 
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این تهاجم فکری حمدود 
به یک منطقه یا یک 

کشور مشخص نیست. 
این اعالن جنگ به متام 

ملت های جهان است.

و رسانه ای با تحلیل و ردیابی متامی انتشارات و پیام ها 

رشوع به کار کرد و ما در هامهنگی با سایر ادارات پادشاهی 

اردن پیام های ضد آن را ساختیم تا شکل زشت آن پیام ها و 

اینکه چقدر دور از واقعیت، برشیت و اسالم هستند را به 

تصویر بکشیم. مبلغین تروریست متون خاصی را دست چین 

کرده و تفسیرهای منحرفانه از احادیث به وجود آوردند 

و بعدا از آن ها برای فریب جوانان و طبقه ناآگاه و عموم 

مردم استفاده کردند.

اما مساعی چشمگیری ذریعه قوای وظیفوی یکپارچه در 

مرکز رسانه ها و بخش ارتباطات سرتاتیژیک سازمان دهی شد. 

ما متامی مطالبی که داعش نرش داد را ردیابی کرده و پیام های 

کردن  آشکار  و  محلی  جوامع  ساخنت  مطلع  برای  را  آن  ضد 

دروغ ها و جرائم این گروپ های تروریستی ارسال کردیم. ما در 

بخش عملیات های معلوماتی برای مبارزه با دروغ های داعش 

همکاری بسیار وسیعی با رشکای آمریکایی خود از طریق ارسال 

یک  مفکوره ها  و  معلومات  تبادل  داشته ایم.  علمی  پیام های 

مسئله اساسی و تولید محتویات موثر یک امر بسیار رضوری 

هستند زیرا این تهاجم فکری منحرص به یک ملت یا منطقه 

مشخص نیست. این اعالن جنگ با متام ملت های جهان است. 

این فرقه منحرف به نقاط مختلف جهان رسایت  و زیان های 

هنوز  داعش  بقایای  که  شوم  یادآور  می خواهم  است.  کرده 

هستند، نسل بزرگ شده زیر سایه داعش و همچنان فرزندان 

خالفت به فعالیت های احیاء مجدد و پیام رسانی دقیق رضورت 

دارند، از این رو ما باید منحیث کشورهای متحد، قوای دوست 

و صلح خواه و همفکر تخم این بال را قبل از اینکه ریشه بگیرد 

از روی زمین محو کنیم. 

یونیپاث: داعش دارای ماشین رسانه ای 
بود که صفحات رسانه های اجتماعی 

را در آن زمان پوشش داده بود. چه 
اقداماتی را برای جلوگیری از بازگشت 

آن اجنام داده اید؟

برید جنرال عوده: صفحات رسانه های اجتامعی 
شکل جدیدی از رسانه هستند که اخیرا به وجود آمده، 

به رسعت گسرتش یافته و برای متامی گروپ های سنی در 

دسرتس است. ما رضورت داریم تا رسانه ای را در داخل رسانه 

ایجاد کنیم، هر دو صفحه مربوط به قوای مسلح و صفحاتی 

مربوط به کسانی که از قوای مسلح اردن و نهادهای دولتی 

حامیت می کنند باشند. ما باید متحدانه با یک صدا همزیستی 

مساملت آمیز و تحمل را ترویج و خشونت و محرومیت را رد 

کنیم. ما از هامن شیوه هایی که آن ها برای گسرتش آیدیالوجی 

تروریستی و فریب دادن جوانان استفاده می کنند برای 

مبارزه با خودشان استفاده می کنیم. ما به تنهایی فعالیت 

منی کنیم بلکه با سایر وزارتخانه ها، جوامع مدنی، سازمان های 

بین املللی و قوای دوست که با آن ها مترینات مشرتک اجراء و 

همچنان تبادل تجربه می کنیم هامهنگی و همکاری الزم را 

داریم. ما یک بخش ارتباطات سرتاتیژیک خاص را برای نظارت 

و تحلیل سخنان تروریستان ایجاد کرده ایم و پیام هایی را به 

جوامع محلی، کشورهای منطقه، و جامعه بین املللی جهت 

برجسته کردن اصول اسالم دینی که به خاطر کرامت برشی 

و انسانیت نازل شده است و نشان دادن پیرشفته و معتدل 

بودن آن ارسال می کنیم.
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و  سوءاستفاده  دین  از  خود  برشی  غیر  رویه های  با  خــوارج 

بهره برداری کرده اند. در اینجا، به نوبه خودم و ریاست امور عقیدتی و 

رسانه و متام رهربان و کارمندان آن، از دوستان خود در قوای آمریکایی 

شیوه های  متامی  با  کمک  و  مفکوره ها  کردن  از رشیک  که هیچگاه 

تخنیکی ارسال پیام به جامعه بین املللی و پیام رسانی با هدف افشای 

این فرقه منحرف که هدف آن جوانان بوده و آن ها را در عملیات های 

تروریستی شامل می کنند دریغ نکرده اند، قدردانی و تشکر کنم.

 یونیپاث: شما از فرزندان خالفت یاد کردید. 
از نظر شما راه حل این مشکل چیست؟

برید جنرال عوده: با نظر داشت وظیفه من و وقایع اخیر، 
من فکر می کنم این مشکل بسیار نگران کننده است. اینجا در 

اردن، ما با احتیاط و تشویش بیشرت این مسئله را نظارت می کنیم. 

فرزندان خالفت اطفالی هستند که در سایه یک آیدیالوجی فاسد 

بزرگ شده اند. بیشرت آن ها اطفال بدون پدر و مادر هستند. آن ها با 

کشتار، شکنجه و انواع خشونت و جرم بزرگ شده اند. به ذهن جوان 

آن ها طوری فهامنده شده که آیدیالوجی داعش می تواند جهان را 

نجات دهد. آن ها دیگران را کافر می خوانند و به این باورند که 

خود برحق هستند و کسانی هستند که جهان را به سمت رستگاری 

هدایت خواهند کرد.

از این نقطه نظر، فکر می کنم که باید مترکز خود را باالی برنامه های 

مناسب به هدف احیاء مجدد این اشخاص یا بعضی از آن ها کرده، 

مغز آن ها را از رش این مفکوره های تروریستی که از طریق شستشوی 

مغزی وارد شده است خالصی دهیم. فکر می کنم که مساعی متامی 

باید همسو  هستند  مسئله  این  نگران  که  دوست  کشورهای  رشکای 

مواظبت  برای  را  مفکوره هایی  و  شیوه ها  رویکردها،  اینکه  تا  باشد 

رسانه های  داخل  را  رسانه  محتویات  و  کنند،  پیدا  گروپ ها  این  از 

اجتامعی فعال کنند تا اهداف و مقاصد جهانی را دنبال کند.

این یک معضل است و جهان باید متوجه آن باشد. این اشخاص 

نفوذ  جهان  ملت های  سایر  به  می توانند  کنند  ترک  را  محلشان  اگر 

یا  هستند،  غیرمرشوع  اطفال  این ها  از  بعضی  که  مخصوصا  کنند. 

منی دانند که پدران آنها کی هستند، و ممکن است با اسامی مختلف 

یاد شوند، ازین رو احتامل مخفی و ناپدید شدن آن ها وجود دارد. ما 

باید در برخورد با خطرات این نسل بسیار مراقب باشیم زیرا ممکن 

است اثرات آن بدتر از داعش باشد. این یک مشکل بین املللی است و 

باید در سطح بین املللی به آن رسیدگی شود، حل آن در سطح محلی 

ممکن نیست زیرا این یک مشکل منحرص به جامعه عراق، سوریه و 

اردن یا سایر کشورها نیست. این یک معضل جهانی است.

کشورهای  از  تروریستان  کند.  توجه  باید  هم  آفریقا  به  جهان 

می کنند  زندگی  داعش  به  وفادار  گروپ های  که  جایی   – آفریقایی 

ممکن  می کنند.  استفاده  بدیل  و  آموزشی  مکان های  منحیث   –

آماده  که  پیدا شود  تروریستی  آفریقایی عنرص  اطفال  این  در  است 

کشنت افراد بی گناه باشد. مخصوصا که بعضی از این ملت ها دارای 

هستند.  پیچیده  مذهبی  و  قومی  سیاسی،  جغرافیایی،  ماحول های 

این است که متام ملت های جهان و سازمان های جامعه  آرزوی من 

با یکدیگر در راستای حل  مدنی به این مشکل توجه جدی کرده و 

بین املللی مؤثر کار کنند.

یونیپاث: نقش مشارکت در تقویت ظرفیت 
قوای دوست و حفظ امنیت در منطقه چیست؟

برید جنرال عوده: ما با دوستان آمریکایی خود برای یک 
مدت طوالنی کار کرده ایم. ما با آن ها به لحاظ روابط سیاسی و 

نظامی به طور ریشه ای متصل هستیم، و همکاری و حامیت همه 

جانبه میان ما وجود دارد. ما همچنان از طریق انجام مترینات 

مشرتک، تبادل تجربیات و زندگی مشرتک در ساحات مترینی با 

یکدیگر همکاری می کنیم. ما با قوای آمریکایی در بیش از یک نقطه 

جهان کار کرده ایم. ما مهارت های رضوری در منطقه را برایشان 

فراهم کرده ایم زیرا ما نزدیک تر به این منطقه زندگی می کنیم و از 

رسوم و عنعنات اینجا با خرب هستیم – ما میدانیم که چه پیام هایی 

برای مردم عامه موثر واقع می شوند. در عوض آن ها از طریق انجام 

مترینات مشرتک، تهیه تسلیحات و آموزش جنگ چریکی و غیر سنتی 

مهارت های نظامی را برایامن فراهم می کنند. ما در متامی بخش های 

لوژستیکی، تکتیکی و تخنیکی با اردوی آمریکا همکاری هستیم 

که نسبت به آن احرتام کامل داشته و قدرشناس هستیم. ما برای 

منفعت کشورهای خود با یکدیگر کار می کنیم.   

ما منحیث کشورهای 
متحد، قوای دوست و 
صلح خواه و همفکر با 

یکدیگر همکاری می کنیم 
تا ختم این بال را قبل از 
ریشه گرفنت حمو کنیم.



افغانستان
پيروزی یکستراتیژی در 
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ایجادشده به دلیل تفسیر افراطی از متون دینی و 

آیدیالوجی های غیرعادالنه خشونت آمیز از زمان رشوع جنگ در کشور در سال 1978

جان صدها هزار مرد، زن و کودک را در افغانستان گرفته است. بیشرت از میلیون ها 

این  نفر مجبور به ترک خانه هایشان شده و به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. 

فاجعه برشی بیانگر یک فرصت ازدست رفته برای انکشاف و رشد اقتصادی است که 

افغانستان را به یکی از فقیرترین کشورهای جهان تبدیل کرده است.

و  طالبان  آن ها  مهم ترین  که   – امروز گروپ های مخالف مسلح )AOG ها( 

داعش – هستند از تفسیر انحرافی از مذهب برای مرشوعیت بخشی به ویرانی 

استفاده  افغانستان  مردم  و  دولت  باالی  مداوم  وحشیانه  حمالت  و  اجتامعی 

می کنند. منونه روشن این حمالت تروریستی در سال 2018 در شهر غزنی بود که 

باعث مرگ و تخریب گردید.

از نظر تاریخی، رژیم های مختلف حاکم در کابل، برای فشار بر شورشیان و 

دهشت افگنی که ذریعه آیدیالوگ های خشن مذهبی هدایت می شد متوسل به 

اما برای  امر نیستند.  این  از  افغانستان مستثنا  زور شده اند. جنگ های فعلی در 

ریشه کن کردن و از بین بردن جنبش های افراطی عالقه مند به نابودی نظم سیاسی 

و اجتامعی، قوای نظامی کافی نیست.

که  داریم  پایین  به  باال  رادیکالیزم  افغانستان، عملکرد  در  ما  در حال حارض 

از فامیل های فقیر جذب کرده و  افراطی، مردان جوان آسیب پذیر را  گروپ های 

با  خشن  مبارزه  برای  برای  را  آن ها 

و  اجتامعی  نورم های  سیاسی،  نظم 

می کنند.  ــاده  آم ناتو  قــوای  حضور 

به صورت  هــم  ــداوم  مـ جنگ های 

هم  و  ــدات  رسح بیرون  و  داخلی 

به صورت بین املللی فعال است.

اگر پالیسی های دولت افغانستان 

و متحدان خارجی آن طور موثر باالی 

مبارزه با دالیل اساسی داخلی جهت استخدام تروریستان مترکز کند، عوامل خارجی 

در ایجاد معضل مهم برای ثبات کشور شکست خواهند خورد.

از  بسیاری  ترویج  و  برای جذب  که  داخلی  مهم  عوامل  که  است  این  سوال 

چنین  جنگی  و  می شوند  واقع  سوءاستفاده  مورد  تروریستان  ذریعه  جوانان 

کرده اند  ایجاد  افغانستان  در  ائتالف  قــوای  علیه  را  خسته کننده  و  طوالنی 

از جنایات  برای جلوگیری  افغانستان و متحدان چندملیتی آن  چیست؟ و دولت 

دهند؟ انجام  می توانند  را  خشونت آمیزی  غیر  اقدامات  چه  تندروان  خشن 

خشونت

احمد فرید فیروزی، بنیاد آسیا

اقدامات غیر 

خشونت آمیز برای مبارزه 

با آیدیالوجی افراطی 

خشن، باید مکمل مساعی 

نظامی باشد

اطفال افغان در نزدیکی هرات 
به مکتب می روند. دولت باید 
مکاتب را راجستر کند تا اطمینان 
حاصل شود که آن ها افراط گرایی 
خشونت آمیز را تعلیم نمی دهند.  
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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خدمات عامه ضعیف
در درجه اول، حکومتداری عقب افتاده و قدیمی، نبود خدمات عمومی یا خدمات 

عمومی ضعیف، فقر و بیکاری، به اعتامد مردم به دولت مرکزی افغانستان صدمه زده 

است. در بعضی موارد این عدم اعتامد، به گروپ های مخالف مسلح کمک کرده تا 

در مقابل دولت تحریک شده و ساحات دورافتاده کشور را تحت کنرتول خود بگیرند.

یک تحلیل عمیق از وضعیت فعلی خدمات مهم عامه برای شهروندان عادی، 

تصویری کلی را از وجود فاصله ها و آنچه می توان برای جلب اعتامد مردم انجام 

بین املللی آن رضوری است به رسمایه گذاری  داد نشان می دهد. دولت و رشکای 

ذریعه  که  قریه جات  دورافتاده  مناطق  در  اولیه  عمومی  خدمات  برای  بیشرت 

افراط گرایان مورد هدف قرار گرفته اند، اولویت دهند.

تشبث  ماحول  انکشاف  وسیع جهت  اصالحات  به  ترتیب رضورت  به همین 

کردن  راجسرت  پروسه های  آسان سازی  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  کشور 

تشبث، موثر کردن و ساده سازی سیستم مالیاتی و اتخاذ سرتاتیژی های حامیوی از 

تشبث ها برای انکشاف رقابت اقتصادی کشور رضوری است.

می تواند  مــی شــود،  خصوصی  تشبث  سبب  که  ماحولی  کلی،  به طور 

رسمایه گذاری های رضوری داخلی و خارجی را برای رشد اقتصادی و ایجاد شغل جذب 

 کند – مخصوصا برای جوانانی که در معرض خطر استخدام ذریعه AOG ها هستند. 

ازخودبیگانگی و جدایی
باعث شده  قریه جات،  بین دولت و مردم در ساحات دورافتاده  برعالوه جدایی 

و  تبلیغات  مقابل  در  اطفالشان  بودن  از در خطر  فامیل ها  و  والدین  از  بسیاری 

کمپاین های استخدامی شورشیان غافل باشند. منحیث منونه در مقابل شستشوهای 

فکری افراط گرایانه، مقامات دولتی میکانیزم منظمی برای دسرتسی و مطلع ساخنت 

جوامع و فامیل ها از مسئولیت هایشان برای محافظت از اطفال ندارند.

برای  خورد  اطفال  از  جلوگیری  در  مهمی  نقش  می توانند  والدین  و  جوامع 

ملحق شدن به گروپ های افراطی و AOG ها داشته باشند. جهت ایفای این نقش 

رشایط  با  متناسب  معلومات رسانی  کمپاین های  باید  دولت  والدین،  مهم  بسیار 

جوامع اکرثا بی سواد و محروم را اجرا کند.

بروشورهای  رادیو،  اعالنات  مانند  روشهایی  شامل  می توانند  کمپاین ها  این 

خطبه های  متنی،  پیام های  فامیلی،  مشوره  اجتامعی،  بسیج  وقایع  اینفوگرافیک، 

مذهبی در منازهای جمعه و مداخالت بزرگان جامعه باشند.

سوءاستفاده از رسانه های اجتماعی
برای  حامی شان  موسسات  و  خارجی  گروپ های  مسلح،  مخالف  گروپ های  این 

انکشاف آیدیالوجی خود و استخدام افراد برای خشونت، رسمایه گذاری قابل توجهی 

از شبکه های اجتامعی )فیس بوک، توییرت، یوتیوب، ویب سایت های  برای استفاده 

وبالگ نویس( کرده اند. خصوصا انرتنت در جذب آن عده از افرادی که طرد اجتامع 

شده اند و در معرض خطر استخدام هستند بسیار موثر بوده است.

مرصف کم، ساحه وسیع و دسرتسی 24 ساعته روزانه به رسانه های اجتامعی 

افکار  تبلیغ عقاید، بسیج  تندرو جهت  برای گروپ های  ابزارهایی موثر  انرتنت  و 

عمومی و جذب افراد جدید برای اهداف مخرب و منحرف آن ها هستند.

مشکالت تخنیکی و محدودیت های ناشی از آزادی بیان باعث می شود تا دولت 

برای تعقیب و از بین بردن کمپاین ها و تبلیغات رسانه های اجتامعی گروپ های 

مخالف مسلح دچار مشکل شود. همچنین سامان های تبلیغاتی گروپ های مخالف 

بشمول  کوچک  حافظه  کارت های  و  )شب نامه(  شبانه  نامه های  شامل  مسلح 

سخرنانی های افراطی یا ویدیوهای کمپ های تعلیمی هستند.

و  یوتیوب  فیس بوک،  صفحات  ویب سایت ها،  باالی  شدید  و  منظم  نظارت 

صفحات توییرت تبلیغاتی گروپ های مخالف مسلح می تواند به انکشاف روایت های 

مخالف برای دوری مردم از خشونت و افراط گرایی شکل دهد.

برای نظارت باالی صفحات اجتامعی متعلق به گروپ های افراطی و همچنین 

انکشاف به موقع و انتشار روایت های مخالف برای خنثی سازی تبلیغات گروپ های 

مخالف مسلح و جلوگیری از ملحق شدن اطفال و جوانان به تروریستان ممکن 

است رضورت به جزوتام های مسلکی باشد.

در سطح جامعه، ایجاد کمپاین های هوشداردهی می تواند صفحات رسانه های 

اجتامعی خاص را که ذریعه گروپ های مخالف مسلح و عوامل خارجی آن ها مورد 

سوءاستفاده قرار گرفته اند، در معرض خطرات بالقوه قرار دهد.

مدارس راجستر نشده
برای  اطفال  پرورش  محل  منحیث  که  نشده  راجسرت  مدارس  ترتیب  همین  به 

استخدام جوانان  و  تعلیم  برای  و محلی  افراط گرایی خشونت آمیز عمل می کنند 

ذریعه گروپ های شورشی تندرو هستند، تهدید آشکار مهمی است.

با نظارت کم یا عدم نظارت از جانب دولت، این مکاتب دینی نصاب های تعلیمی 

خود را تعیین می کنند، تفسیر سخت گیرانه از متون دینی را حامیت می کنند و روایت 

راجسرت کردن و نظارت 

سیستامتیک از متامی مدارس 

دینی باید در صدر سرتاتیژی ضد 

افراط گرایی و ضد شورشی دولت 

در نظر گرفته شود. جمع آوری 

معلومات در مورد تعداد، 

موقعیت ها و فعالیت های مدارس 

راجسرت نشده برای راجسرت کردن 

مناسب و کنرتول فعالیت های 

مدارس، حیاتی است.
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خشن را ترویج می کنند. مدارس راجسرت نشده فامیل های فقیر را در ساحات قریه 

جذب می کنند تا بتوانند از تعلیم، غذا و سکونت رایگان برای اطفالشان مطمنئ شوند. 

چیزی که بعدا در این مدارس اتفاق می افتد غم انگیز و خطرناک است.

اطفال کوچک برای ماه ها و حتی سال ها بدون رهنامیی والدین یا رسپرستشان 

مورد سوءاستفاده جنسی  آن ها  اوقات  بعضی  مدارس محبوس می مانند.  این  در 

قرار می گیرند، و بیشرت این مدارس تحت کنرتول افراط گرایان وابسته به گروپ های 

خطرناک تروریستی و سازمان های جاسوسی کشورهای خارجی هستند.

به طور  می بینند  تعلیم  مــدارس  این  از  بسیاری  در  که  جوانانی  و  اطفال 

سیستامتیک شستشوی مغزی می شوند تا بم گذار انتحاری یا رسبازانی باشند که به 

تعقیب دو هدف هستند – بکشند یا کشته شوند.

راجسرت کردن و نظارت سیستامتیک باالی متامی مدارس دینی باید در صدر 

شود. جمع آوری  گرفته  نظر  در  دولت  و ضد شورشی  افراط گرایی  سرتاتیژی ضد 

معلومات در مورد تعداد، موقعیت ها و فعالیت های مدارس راجسرت نشده برای 

راجسرت مناسب و کنرتول فعالیت های مدرسه، حیاتی است.

دولت باید آمادگی بسته کردن مدارسی را که حارض نیستند تحت قوانین نافذه 

راجسرت شوند، داشته باشد. متام معلومات مدرسه راجسرت شده باید برای کمک به 

یک سیستم ارزیابی از فعالیت ها، نصاب تعلیمی، سابقه درسی و انگیزه استادان 

در یک دیتابیس فعال حفظ شود.

عالوه بر این، تعلیم و هدایت استادان و کارکنان مدارس راجسرت شده باید 

بخش جداناشدنی از سرتاتیژی دولت باشد تا اطمینان حاصل شود که استادان و 

مدیران مدارس دینی طرفدار تروریست نیستند و تفسیری قابل قبول و مستند از 

متون دینی را تعلیم می دهند.

 

نتیجه گیری
کردن  محدود  برای  آن  متحدان  و  افغانستان  دولت  گذشته،  سال   18 طول  در 

جنگ های مداوم ذریعه گروپ های افراطی خشن، اکرثا به استفاده از زور منحیث 

رکن اصلی سرتاتیژی خود تکیه کرده اند. اما یک چنین سرتاتیژی کافی نیست.

افغانستان و دوستان  ذریعه دولت  تغییر هوشیارانه  برای  هنوز هم فرصت 

کردن  اداره  منظور  به  شورشیان  سرتاتیژی  با  منظم  مقابله  جهت  آن  بین املللی 

گردانندگان داخلی افراط گرایی وجود دارد.

بهبود حکومت داری، ارائه خدمات عمومی مردم محور، مبارزه با فساد، شناسایی 

و حامیت از فامیل های متاثر از جنگ، راه اندازی کمپاین های معلومات دهی مبارزه 

با افراط گرایی، تقویت ارتباطات اجتامعی، نظارت شدید باالی رسانه های اجتامعی و 

نرش روایت های مخالف، راجسرت کردن و کنرتول کردن مدارس راجسرت نشده می تواند 

قسمتی از یک سرتاتیژی عمومی مساملت آمیز برای جلوگیری از پیوسنت جوانان به 

گروپ های خشونت آمیز و مفکوره های تروریستی باشد.  

جنت بی بی یک بیوه افغان با نواسه هایش در والیت ننگرهار. بعد از اینکه طالبان 
مردان بالغ فامیلش را به قتل رسانیدند، او برای بزرگ کردن اطفال تنها و بدون 

حمایت شد.   آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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در  ماه جوالی 2018 تفنگداران دریایی اردن با تفنگداران دریایی ایاالت متحده برای ساخت توانمندی های کندک تفنگداران دریایی 
سلطنت اردن تعلیم می بینند.  پرکمشر. جان ساسنر/قول اردوی تفنگداران دریایی ایاالت متحده

ساحلی
دفاع

اردن یک کندک تفنگداران دریایی را برای حفاظت از بندر 
مهم عقبه و اجرای وظایف خارج کشور آماده می کند
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یونیپاث: وظایف کندک 77 تفنگداران دریایی 
سلطنتی اردن چیست؟

از  و  عقبه  در  نظامی  کمپ های  از  کندک  این  معتصم:  دگرمن 
سایر  و  تیتین  در  دریایی  تفنگداران  تعلیمی  مرکز  دریایی،  قرارگاه های 

تأسیسات دولتی و اقتصادی در ساحه عقبه محافظت می کند. ما برای انجام 

هرگونه وظیفه که ذریعه رهربی الزامی دانسته شود آماده هستیم. این کندک 

سه تولی را برای اشرتاک در قوای عملیات های خاص به افغانستان اعزام کرد. 

هر جزوتام به مدت شش ماه مرصوف وظیفه بود. من در حال حارض خورد 

ضابطان مسلکی و با تجربه ای دارم که در افغانستان در ماحول چندملیتی 

اشرتاک کرده و کار کرده اند. برعالوه، دو تیم مسلکی در عملیات های فرود 

دزدی  با  مبارزه  جهت  ائتالف  کشورهای  با  همکاری  در  کشتی  در  طیاره 

دریایی و قاچاق در رشق میانه، خلیج عقبه و خلیج عدن اعزام شدند.

یونیپاث: چه جتربیاتی را از همکاری با قوای 
ائتالف در افغانستان به دست آوردید؟

دگرمن معتصم: اوال، منحیث فردی از قوای پیاده تفنگداران دریایی 
که در یک منطقه واقعی عملیات فعالیت می کند، کسب تجربه از قوای دوست 

ذریعه اشرتاک در این پروسه، آشنایی با سالح های سایر قوا و برخورد با دشمن 

که  آموختیم  ما همچنین  بود.  مفید  بسیار  ماحول عملیاتی مشرتک  در یک 

معلومات کشفی را فی مابین کشورهای متحد مبادله کنیم.

یونیپاث: این کندک در ماموریت های 
بشردوستانه چه مشارکتی دارد؟  

در  اردن  سلطنتی  دریایی  تفنگداران   77 کندک  معتصم:  دگرمن 
چندین وظیفه برشدوستانه در منطقه افغانستان اشرتاک کرد. تجربه برخورد 

ما با برادران مان در افغانستان در عرصه کمک های برشدوستانه بسیار خوب 

بود. برعالوه، جاللت مآب ملک عبدالله دوم ابن الحسین خواهان صلح و ثبات 

در منطقه است. ما در اردن در احاطه ساحات جنگی قرار داریم و اردوی 

عربی تجربه بسیار عالی در برخورد با پناهندگان سوریه دارند. با توجه به 

اهداف برشدوستانه، آن ها مورد توجه قرار گرفتند و از آن ها در کمپ های 

این،  بر  پناهندگان مراقبت و حامیت مادی و معنوی صورت گرفت. عالوه 

مردم اردن همه چیز را با برادران سوری خود سهیم کرده اند. هم اکنون تقریبا 

1٫5 میلیون پناهنده یا احتامال بیشرت از آن هستند که این تعداد برای کشوری 

با منابع محدود مثل اردن بسیار زیاد است. تا زمانی که پناه جویان سوریه بعد 

از ترک کشور خود به دلیل جنگ و درگیری مهامن ما هستند سعی می کنیم از 

آن ها حامیت کنیم و  مجددا اطمینان می دهیم تا امنیت آن ها را تامین کنیم.

یونیپاث: شما اکثر اوقات با قوای دوست در 
مکان هایی مانند کمپ تیتین مترین می کنید. 

مزایای آن چیست؟
دگرمن معتصم: تفنگداران دریایی ایاالت متحده منحیث یک قوای 
نظامی با ظرفیت های کالن و تجربه طوالنی جنگی در رشایط بسیار متفاوت، 

خود را متامیز کرده است. کار با آن ها مهارت های تعلیمی و تکتیکی را به ما 

می آموزاند. ما بسیار خوشحالیم که در زمینه تعلیمی با آن ها کار می کنیم، 

به همین دلیل ما میزبان یک تیم تعلیمی از قوای دوست هستیم که کندک 

تفنگداران  پیاده  قوای  رضورت  مورد  تعلیامت  و  تکتیک ها  متامی  با  را  ما 

روزمره  تعامل  از  دریایی  تفنگداران  زمان،  عین  در  می کند.  آشنا  دریایی 

استفاده کرده و بیشرت در مورد فرهنگ ها، سنن و رسم و رواج های عمومی و 

همچنین لسان اردن و متام منطقه آشنایی پیدا می کند. عالوه بر این، ما سعی 

می کنیم در زندگی روزمره خود با آن ها در ارتباط باشیم، چرا که وظیفه آن ها 

بلندمدت است و باید شامل مراودات نظامی و فرهنگی شوند. 

در آگست 2018 در سیمینار تفنگداران دریایی منطقه در ابوظبی، یونیپاث با دگرمن 
معتصم الربیع، قومندان کندک 77 تفنگداران دریایی سلطنتی اردن مصاحبه کرد:

کارکنان یونیپاث
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سربازان کندک 77 تفنگداران دریایی پادشاهی اردن با تفنگداران دریایی ایاالت متحده تمرین می کنند.  ریاست هدایت روحیه، قوای مسلح اردن

یونیپاث: با وجود طبیعت نظامی کندک 
تفنگداران دریایی، شما از ماموریت هایی در عقبه 

یادآورد شدید. ماهیت این وظیفه چیست؟
دگرمن معتصم: این کندک برای مقابله با هر حادثه ای در منطقه 
اردن، محل  پادشاهی هاشمی  بندر  تنها  آماده است.  اقتصادی عقبه  خاص 

بسیاری از ساحات مهم اقتصادی و توریستی است. در آنجا همچنین چندین 

بندر مهم اقتصادی مانند بندر نفت و گاز، بندر فسفات و بندر اصلی وجود 

برای حفظ  بنابراین  پادشاهی حیاتی هستند.  اقتصاد  برای  بنادر  این  دارد. 

ساحات  و  رسمایه گذاری ها  از  حفاظت  و  آن ها  از  محافظت  و  مراقبت  و 

توریستی باید یک قوه نظامی در منطقه عقبه وجود داشته باشد.

یونیپاث: چه معضالتی پیش روی کندک است؟
بلکه در رسارس  نبوده  اردن  به  دگرمن معتصم:  معضالت مختص 
منطقه وجود دارند به طور منونه گروپ های افراطی و تروریستی خدمات امنیتی 

منطقه را مشغول می کنند و مرصوف بی ثباتی کشورها هستند. مبارزه با این 

گروپ ها و محافظت از کشورها در مقابل آن ها تبدیل به تشویش شدید جهانی 

شده است. کشورهای همسایه به شدت از دست این گروپ های تروریستی 

این  آورده اند.  بدبختی و ویرانی  امن،  قبال  برای شهرهای  رنج کشیده اند که 

خوارج تصویر اسالم را با عقایدی که در دین هیچ جایگاهی ندارند، تحریف 

کرده اند. عالوه بر این، آن ها جان مردم بی گناه را گرفته و به قتل رساندند و 

باعث خسارات مادی و معنوی بسیاری در این کشورها شدند.

 یونیپاث: پالن شما برای انکشاف و حفظ 
و مراقبت از عملکرد کندک چیست؟

دگرمن معتصم: این کندک در سال 2006 منحیث یک تولی پیاده 
در  کندک  سطح  به  آن  توسعه  به  تصمیم  شد.  ایجاد  دریایی  تفنگداران 

سال 2009 اتخاذ گردید. تولی های اول و دوم در کنار تولی قرارگاه جهت 

مدیریت امور اداری و ارائه خدمات و ترانسپورت در کندک تاسیس شدند. 

پشت رس  را  پیرشفت  از  مرحله  چندین  ما   2018 الی   2009 سال های  بین 

گذاشته ایم. این کندک در عین زمان و به طور موازی، با قوت های کشورهای 

انکشاف و تعلیم هم زمان به قسم  این  دوست و برادر تعلیم دیده است. 

کمبود  اما  شد  تشکیل   2011 سال  در  تولی سوم  است.  انجام شده  موازی 
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با  تجهیزات و قوه برشی وجود داشت. به واسطه ای یک فرمان پادشاهی، 

همکاری قومندانی عمومی قوای مسلح و قوای بحری اردن، ما موفق شدیم 

این کندک را برای پیشربد اهداف و عملیات های تعیین شده به طور کامل 

و بدون حامیت از گروپ های دیگر، با تجهیزات مورد رضورت ایجاد کنیم. 

پنج  آن  قومندانی  نزدیک،  آینده  در  کندک  این  انکشاف  به  توجه  با 

ماه قبل به من واگذار شد. توجه من بیشرت باالی رشد و آماده سازی خورد 

ضابطان است، چرا که آن ها ستون فقرات کندک هستند. عالوه بر این، من 

باالی تعلیم و افزایش آگاهی اعضای کندک و تعلیامت آن ها درباره منطقه 

به  رشوع  ما  آینده  سال  اوایل  در  می کنم.  کار  جیوپولیتیکی  مالحظات  و 

تشکیل یک تولی عکس العمل رسیع خواهیم کرد که با ایجاد آن 95 فیصد 

از رتبه های کندک را مکمل خواهیم کرد. مابقی افراد، اعضای بلوک کشف 

هستند که بخش مرکزی و موثر کندک را تشکیل می دهند که به انکشاف و 

قابلیت های خاص، تجهیزات و تکنالوژی جدید رضورت دارد.

یونیپاث: راجع به کشتی های سریع السیری 
که کندک 77 آن را دریافت خواهد کرد 

برای ما بگویید؟
دگرمن معتصم: طوری که متذکر شدم، ما یک بلوک کشف را منحیث 
بخشی از پالن انکشافی کندک تشکیل خواهیم داد. این کشتی های رسیع السیر 

که کشتی های تهاجمی هستند قسمتی از تجهیزات بلوک هستند. ما سخت 

سعی می کنیم تا این کشتی ها را برای تفنگداران دریایی آماده کنیم تا در ارسع 

وقت ممکن به ما کمک کند تا از قوای تعلیم دیده خود برای مبارزه با دزدان 

دریایی، تروریزم و مقابله با هر نوع تهدید دریایی استفاده کنیم.

یونیپاث: نظر شما از سیمینار تفنگداران 
دریایی منطقه چیست؟

دگرمن معتصم: با اشرتاک در سیمینار تفنگداران دریایی سال 2018، 
ما تجربیات بسیار موفقی را از حضور تفنگداران دریایی در منطقه داشته ایم. 

کشورهای اشرتاک کننده، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، عامن، 

لبنان و ایاالت متحده بودند. این یک واقعه سودمند برای متام اشرتاک کنندگان، 

از جمله افرسان و خوردضابطان بود که به آن ها اجازه داد تا چیزهای بیشرت 

یاد بگیرند و با اشرتاک کنندگان دیگر کشورهای منطقه تبادل تجربه کنند. عالوه 

بر این، ما آموختیم که بعضی از کشورها از روش های علمی خاصی در مقابله 

با معضالت منطقوی برخوردارند. ما نظریات کشورهای مختلف برای مقابله با 

معضالت و تهدیدها را شنیدیم. اضافه بر این ما از روش های موفق استفاده شده 

ذریعه قوای همکاری برای مبارزه با قاچاق و دزدی دریایی در آب های منطقه 

سود بردیم. و اشرتاک کنندگان تبادل تجربیات کردند. می خواهم از حامیان مالی 

و حامیان این سیمینار موفق بخصوص امارات متحده عربی منحیث کشور 

میزبان و تفنگداران دریایی ایاالت متحده برای حامیه مالی این سیمینار تشکر 

کنم. ما مشتاق به ادامه این چنین کانفرنس ها که برای اشرتاک کنندگان مفید 

بود هستیم تا ما به حیث یک قوه مشرتک برای حفظ امنیت و ثبات آب های 

ساحلی و ارضی در کنار یکدیگر باشیم.

یونیپاث: کدام جتربیات به اشرتاک گذاشته شده 
در این گردهمایی می تواند به اردن کمک کند؟

مانند  داد  قرار  تاثیر  را تحت  ما  زیادی  چیزهای  دگرمن معتصم: 
تجربه برادران ما در امارات، که یک قوه خاص سرتاتیژیک با نام الفرسان را 

با ظرفیت های متفاوت و تکنالوجی هایی که نقش مهمی در تامین امنیت و 

ثبات سواحل امارات متحده بازی می کند، ایجاد کرده است. عالوه بر این، 

ما از تجربه کوماندوهای تفنگداران دریایی لبنان که ظرفیت های وسیع و 

پیاده  قوه  شامل  مهارت ها  این  کردیم.  استفاده  دارند  زیادی  تخصص های 

تفنگداران دریایی، غواصی و تخصص انفجار مبب هستند. این مسلک های 

متفاوت باعث ایجاد تیمی با یک ماهیت منحرصبه فرد می شود. از آنجایی 

قوای  و  دریایی  تفنگداران  پیاده  قوای  تعلیامت  دریایی  قوه  افرسان  که 

تیم  یک  منحیث  که  آموختیم  عامنی ها  از  ما  می کنند،  دریافت  را  دریایی 

واحد چطور وظایف قوای پیاده تفنگداران دریایی با قوه دریایی را ادغام 

کنیم. در رابطه با بحرین، ما درباره اقدامات نخستین آن ها برای تشکیل یک 

جزوتام پیاده تفنگداران دریایی آموختیم. همچنین ما از تجربیات عربستان 

از طریق مترکز  تفنگداران دریایی آن ها که  افزایش ظرفیت های  سعودی و 

با عملیات های نظامی  تعلیامت خاص در سطح کندک جهت مقابله  باالی 

دشمن تهیه شده بود، استفاده کردیم. این موضوع به دلیل رسحدات وسیع 

دریایی عربستان است. هر منطقه معضالت خاص خود را دارد. سعودی ها 

همچنین تجربه زیادی در سواحل یمن دارند.  

ما نظریات بعضی از کشورها درباره چگونگی مقابله با معضالت و 
تهدیدات را شنیدیم. عالوه بر این، ما از ختنیک های موفق استفاده 
شده ذریعه قوای همکاری برای مبارزه با قاچاق و دزدی دریایی در 

آب های منطقه سود بردیم."

"
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مشارکتقبیلوی 
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جنگجویان قهرمان قبیلوی نقش بزرگی را در کمک به 
آزادسازی شهرها و شهرک ها در شمال عراق ایفا کردند

کارکنان یونیپاث

زمانی که داعش در سال 2014 داخل موصل شد، آن عده از بزرگان شهر که عقاید افراطی را از زمان ظهور 

تروریزم در عراق قبول نکرده بودند را هدف قرار داد. این تروریستان با لستی از بزرگان، شخصیت ها و مالها 

آمدند. رهرب داعش ابوبکر البغدادی فرمان داد که "اگر این مرتدها حتی به پرده کعبه هم پناه بردند، رسشان را 

قطع کنید." در صدر این لست نام شیخ خالد الصباح الجبیری رئیس قبیله الجبیر در مناطق منرود و حمدانیه در 

جنوب موصل بود. تروریستان خانه و مهامنخانه او را به آتش کشیدند، اما این اقدام بزدالنه احرتام شیخ را که به 

شیخ خالد الصباح دفاع از رشافت و عزت شهرش پرداخته بود بی اعتبار نکرد. یونیپاث با شیخ خالد مالقات کرد:
الجبیری

یونیپاث : شما هنگام سقوط موصل 

کجا بودید؟

شیخ خالد: در 6 اوکتوبر 2014 من تا آخرین لحظات 

3:30 بودم. ساعت  ولسوالی سالمیه موصل  در  شب 

صبح من فامیل خود را برداشته و موصل را از منطقه 

به دست  که هنوز  ولسوالی حمدانیه  به طرف  منرود 

داعش نیفتاده بود ترک کردم. من این کار را کردم چون 

ذریعه سازمان های تروریستی تحت تعقیب بودم.

یونیپاث : چرا داعش در تعقیب شما بود؟

تروریستی  سازمان های  ظهور  زمان  از  خالد:  شیخ 

بیامرگونه  دستورکاری  ما  عراق،  در   2004 سال  در 

آن ها را می دانستیم و خرب داشتیم که آن ها قاتالن و 

و  اشغال"  با  "مبارزه  بهانه  به  که  بودند  جنایتکارانی 

"جهاد" و "نجات سنی ها از بی عدالتی" – با شعارهای 

شان  دستورکاری  به  رسیدن  برای  توخالی  و  دروغین 

گروپ های  محل  منرود  منطقه  آمده اند.  عراق  به 

تروریستی بود که رهربانشان مشهور بودند و به طرز 

غریبی به مذهبی بودن معروف نبودند. آن ها ترکیبی 

فرصت طلبی  گروپ های  و  سابق  رژیم  مقامات  از 

طرد  جامعه  از  یا  تحریک  پول  به وسیله  که  بودند 

به  مهدی  مال  نام  به  شخصی  با  آن ها  بودند.  شده 

دلیل نظریات تکفیری و وفاداریش به زرقاوی مشهور 

از  مهدی  هفته،  چند  مدت  در  کردند.  بیعت  بود 

سازمان های  رهربان  از  یکی  به  منزوی  تکفیری  یک 

عراقی  پیرو  نفر   150 با  جهاد  و  توحید  تروریستی 

و عرب تبدیل شد.

یونیپاث : شما اشاره کردید که مهدی 

از خارج پول دریافت می کرد. چه کسی 

حمایت کننده مالی او بود؟

منطقه  کشورهای  می دانید،  که  طوری  خالد:  شیخ 

برای  مهدی  هستند،  دخیل  مسئله  ایــن  در  نیز 

ما  برگشت.  زیادی  پول  با  و  رفت  سوریه  به  مدتی 

معلومات مؤثق داریم.

یونیپاث : قبایل موصل از چه زمانی جنگ 

مسلحانه خود علیه تروریزم را شروع 

کردند؟

شیخ خالد: مقاومت ما در برابر تروریزم از سال 2004

فامیل  و  شهر  نجات  برای  آنچه  به  من  و  شد  رشوع 

خودم از این خطرات انجام داده ام، افتخار می کنم. ما 

در شهر با قوای ایاالت متحده که مسئولیت امنیت را در 

آن وقت بر عهده داشتند، پولیس محلی و اردو همکار 

بودیم. ما کار خود را در اخراج گروپ های تروریستی 

به خوبی انجام دادیم. ده ها بار در معرض کشته شدن 

قرار گرفتم و بیشرت از 50 نفر از برادران و مردان من از 

سال 2004 تا 2014 شهید شده اند. بعد از خروج قوای 

ایاالت متحده و با وجود اعامل فشار ذریعه بعضی از 

سیاستمداران بر جنبش بیداری و ختم حامیت مادی از 

ما، کار خود را دوام دادیم و به گروپ های تروریستی 

آینده  و  اقتدار  از  ما  که  چرا  ندادیم،  برگشت  اجازه 

اطفال مان دفاع می کنیم. افراد زیادی هستند که تصمیم 

کمک به تروریزم را به قیمت خون بی گناهان گرفته اند، 
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برایشان  را  عراق  ترک  زمینه  عوض  در  تروریستان  و 

شاهزاده  مثل  همسایه  کشورهای  در  و  کرده  فراهم 

زندگی می کنند. اما ما قربانی ها دادیم و از کمک به 

کردیم  امتناع  رساندند  قتل  به  را  ما  مردم  که  کسانی 

و در قریه جات خود به رونق اقتصادی دست یافتیم. 

ادامه  از 2010  بعد  روستایی  اراضی  به حفظ  ما  اگر 

مناید،  اشغال  را  موصل  داعش منی توانست  می دادیم، 

اما متاسفانه معامالت سیاسی غیرعادالنه دولت قبلی 

خصوصا آن هایی که از اختالفات فرقه ای سود می بردند 

کشور را به سوی تاریکی سوق داد.

یونیپاث : بعد از سقوط موصل چه زمانی 

به اقدامات نظامی وقایوی متوسل 

شدید؟

شیخ خالد: بعد از آنکه آن شب موصل را ترک کردم، 

امنیت  در  را  آن ها  تا  آمدم  بغداد  به  خود  فامیل  با 

نگهدارم و نزدیک به مراکز تصمیم گیری در پایتخت 

من  گرفت،  شکل  بین املللی  ائتالف  که  زمانی  باشم. 

ایاالت متحده در بغداد مالقات  از  با جرنال جان آلن 

کردم. من تنها شیخ والیت نینوا در آن جلسه بودم. در 

آن جلسه شیخ واصفی العاصی، شیخ العبید از کرکوک، 

رفیع  شیخ  و  دیاله  از  العزاوی  الربهان  علی  شیخ 

الجبار  مروان  و شیخ  رمادی  از  الفهداوی  عبدالکریم 

از صالح الدین اشرتاک کردند. ما رشوع به ساخت یک 

نه  داعش  به  که  کردیم  افرادی  از  استخباراتی  شبکه 

گفته بودند و می توانستند راجع به تحرکات و دپوهای 

به  دقیقی  معلومات  داخل شهر  در  آن ها  تسلیحاتی 

دست آورند. و من با برادرامنان در سازمان استخباراتی 

عراق که در عین زمان به قوای ائتالف و قوای هوایی 

این  شدم.  متاس  به  می کردند،  ارائه  معلومات  عراق 

رشوع یک راه طوالنی برای پاکسازی شهرهای مان از 

معلوماتی  بنیاد  بر  ده ها هدف  بود.  تروریزم  پلیدی 

که ما ارائه کردیم مبباران شدند. با افتخار می گویم که 

به تصفیه خانه  نفوذ  زمان چندین عملیات  آن  در  ما 

معلومات  ما  کردیم.  خنثی  را  بیجی  محارصه شده 

دقیقی را راجع به تحرکات ستون داعش از موصل به 

سمت بیجی ارائه کردیم که داعش قبل از رسیدن با 

حمله هوایی نابود شد. و ما به تخریب اهداف زیادی 

گدام های  و  قرارگاه ها  کمپ ها،   – موصل  داخل  در 

اسلحه متعلق به داعش – کمک کردیم. من جلسات 

منظم با دوستامنان در قومندانی ترکیبی عملیات های 

مشرتک )CJSOC( ائتالف بین املللی داشتم.

یونیپاث : آیا شما به حیث قوه قبیلوی در 

جنگ  برای آزادی موصل اشتراک کردید؟

 43 کندک  در  که  می کنیم  افتخار  ما  خــالــد:  شیخ 

فرقه  با  و  داشته ایم  اشرتاک  عملی  به صورت  قبیلوی 

منرود  ساحه  سمت  به  الکویر  تقاطع  در  زرهی   9

با  ما  آنجا  در  شدیم.  وارد  نینوا  رشق  جنوب  در 

دگرجرنال  با  و  ادغام شده   15 فرقه  از  کوماندو  غند 

قومندان  جالل،  ریاض  دگرجرنال  یارالله،  عبداالمیر 

ضیاء  جرنال  تورن  ایشان،  معین  و  عراق  زمینی  قوه 

فرقه 9 و  ناظل، قومندان  قاسم  السعیدی، دگرجرنال 

تورن جرنال نجم الجبیری، قومندان عملیات های نینوا 

کار کردیم. من افتخار می کنم که با رهربان مسلکی و 

ملی در اردوی عراق کار کرده ام.

یونیپاث : آیا زمانی بوده که حضور 

مردان قبایل در مشخص کردن نتیجه جنگ 

تعیین کننده باشد؟

شهر  مرکز  در  قریه  یک  در  تروریستان  خالد:  شیخ 

ایجاد  جبهه   – خانه   800 شامل  باز  ساحه   – منرود 

کرده، تونل حفاری کرده، مبب جاسازی کرده، شبکه ای 

را  انتحاری ها  و  ترتیب  را  مخصوص  نشان چی های  از 

مستقر کردند تا مانع پیرشفت قوا شوند. زمانی که جنگ 

کنار دگرجرنال  نومرب رشوع شد، من در  آزادسازی در 

یارالله ایستاده بودم. ما تقریبا در یک و نیم کیلومرتی 

جبهه جنگ بودیم. به دلیل شدت جنگ، کوماندوها 

متحمل خسارات زیادی گردیده و خواستار قوه کمکی 

اعزام شده بودند و  اما جزوتام های دیگر قبال  شدند. 

دگرجرنال  نبود.  آماده  پاسخگویی  برای  دیگری  قوه 

یارالله از من کمک خواست و من هم از این درخواست 

خوشحال شدم. ما ساعت 8 پیش از چاشت وارد مرکز 

در  مستقر  نظامی  بین جزوتام های  در  و  جنگ شده 

آنجا تقسیم شدیم. زمانی که رسبازان مشاهده کردند 

که فرزندان موصل به خاطر آزادی شهر در حامیت از 

آن ها وارد جنگ شده اند، روحیه گرفتند. جنگ در صبح 

روز دوم ختم شد. تیم یارالله شخصا از ما تشکر کرد و 

نخست وزیر در اثنای یک کانفرنس هفتگی مطبوعاتی 

عملکردهای محاربوی ما را ستایش کرد. ما تا زمان ورود 

به محالت جنوب رشقی والیت مانند محالت السالم و 

االنصار به مبارزه ادامه دادیم. در آنجا ما به جنگ خامته 

داده و موظف شدیم تا مناطق آزادشده را حفظ کنیم.

 یونیپاث : چطور حضور شما سبب افزایش 

روحیه شد؟

شهر  این  فرزندان  ما  که  دلیل  این  به  خالد:  شیخ 

آشنایی  آن  مخفیگاه های  و  رسک هــا  با  و  هستیم 

کردیم.  اشرتاک  قریه   37 تقریبا  آزادی  در  داشتیم، 

مبارزان ما باالی تانک ها کنار رسبازان باال می شدند و 

جزوتام های را به سمت قریه جات هدایت می کردند 

تا از ورود به بعضی از رسک های پرجمعیت جلوگیری 

کنند. افراد قبیله بهرت از خریطه با قریه جات آشنایی 

با تیم پالن گذاری در نقشه کشی  بنابراین ما  داشتند. 

و آمادگی برای آزادسازی مناطق خود و تعیین بهرتین 

راه های ورود به شهر اشرتاک کردیم. ما راجع به هر 

خانه معلوماتی داریم، با خانه هایی که تروریستان در 

در  بی گناه  افراد  که  مکانی هایی  با  و  دارند  قرار  آن 

آنجا ساکن هستند آشنا هستیم.

یونیپاث : در آن زمان وضعیت خطرناک 

بود و شناسایی دشمن بسیار مشکل 

بود. چطور مانع جذب اشتباهی یک 

تروریست می شدید؟

شیخ خالد در کنار مبارزان قبیلوی کندک 43 در اطراف موصل ایستاده است.  کندک 43 قبیلوی
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شیخ خالد: مرحله اول استخدام محدود به فامیل های 

بیجا شده بود، مردمی که در اثنای ورود داعش به شهر 

فرار کرده بودند و بررسی امنیتی را گذرانده بودند. در 

مرحله دوم که باعث ترس خیلی ها شد، ورود داعش 

به قریه جات در حقیقت به ما در شناسایی حامیان و 

هواداران آن ها کمک کرد. ما یکدیگر را در قریه جات 

می شناسیم و خیلی خوب می دانیم که چه کسی به 

داعش ملحق شده و چه کسی جاسوسی می کند. هیچ 

رازی در این ارتباط وجود نداشت. بر این اساس، افراد 

با اعتامد انتخاب شدند.

یونیپاث : آیا قوای امنیتی از معلومات 

دقیق راجع به افراد حین بررسی امنیتی 

 در کمپ های بیجاشدگان داخلی مردمی 

استفاده کردند؟

شیخ خالد: ما در تعقیب و دستگیری بقایای داعش 

که در بین فامیل ها مخفی شده بودند اشرتاک کردیم. 

وقتی تیم بررسی امنیتی با کمپیوترهای شان به شهر 

آن ها  از  تا  کردند  هامهنگ  ما  با  رسیدند،  الکیاره 

فراهم  برایشان  خاص  مکان  یک  و  کرده  حفاظت 

به  داخله  وزارت  رهربان  با  من  که  بود  آنجا  کنیم، 

شیخ خالد خط دفاعی قریه العباس رجب در نمرود 
را تفتیش می کند.  کندک 43 قبیلوی

طور مستقیم کار کردم. ما بعضی از مردان قبایل را 

با این تیم در پوسته های امنیتی و محالت عبورومرور 

شناسایی  در  امنیتی  قــوای  به  تا  کردیم  موظف 

یا  بودند  شده  وارد  جعلی  کارت  با  که  تروریستانی 

نقش  ما  کنیم.  کمک  بودند،  نشده  کمپیوتر  ثبت 

مهمی را در شناسایی مستقیم تروریستان بازی کردیم. 

خصوصا از آنجایی که بین من و شیوخ قبیله در شهر 

به  راجع  اوقات  بعضی  دارد،  وجود  مستقیم  ارتباط 

فردی با شیخ در ارتباط می شویم و به سبب ارتباطات 

شخصی مان معلومات کافی به دست می آوریم. بعد 

که  پل  یک  کردن  باز  و  دریا  راست  آزادی سمت  از 

آن را به سمت چپ متصل می کند، هزاران فامیل به 

محل رسیدند و ما توانستیم صدها نفر از تروریستان 

افرادی  از  نفوذی را دستگیر کنیم. همچنین بسیاری 

دستگیر  و  داشتند  تروریستان  به  مشابه  اسامی  که 

از آنجایی که ما شخصا  شده بودند را نجات دادیم. 

دستگیرشدگان را می شناختیم و مطمنئ بودیم که آن 

شخص با داعش ارتباط ندارد، به برادرامنان در بخش 

و  کرده  ارائه  مدارک  و  شواهد  امنیتی  بررسی های 

از  آن ها  فامیل  دادیم.  نجات  را  دستگیرشده  فرد  آن 

نقش ما تشکر کردند.

 یونیپاث : بعد از ختم جنگ و بازگشت امنیت، 

آیا هنوز هم در مناطق خود امنیت 

را تأمین می کنید؟

از  اطمینان  خاطر  به  جنگ،  اوایل  در  خالد:  شیخ 

اینکه کدام تروریستی باقی منانده باشد و برای مکمل 

قوای  در  برادرامنان  با  خانه  به  خانه  تاالشی  کردن 

سوی  به  ما  اینکه  از  بعد  می کردیم.  کار  آزادســازی 

سایر مناطق پیرشفت کردیم، ذریعه قومندانی ترکیبی 

عملیات های مشرتک موظف شدیم تا در اراضی مانده 

و قوای پیش رونده را پشتیبانی کنیم. ما این اراضی را 

برای بیشرت از شش ماه حفظ کرده و امنیت را بدون 

حضور کدام اردوی رسمی تامین کردیم. این قریه جات 

پل خطوط اصلی اکامالتی پیرشفت قوا بودند. در حین 

شدید شدن جنگ داعش سعی کرد از سمت راست بر 

ما حمله کند و جاده را قطع کند. ما موفق شدیم این 

پالن را خنثی کنیم و چهار نفر از آن ها را در تبادله 

آتش به قتل برسانیم. ما چندین حمله را دفع کرده و 

در آن زمان امنیت را در مناطق خود تامین کنیم. حاال 

ما برای نظارت و ردیابی مخفیگاه ها و توسعه امنیت، 

هامهنگی بیشرتی با قوای امنیتی داریم.

یونیپاث : اطفال و بیوه زنان زیر فشار 

 تروریستان زندگی می کردند. آیا قبیله به 

این افراد توجه کرده است؟

شیخ خالد: ما قبایل عرب هستیم، سنن و رسوم ما 

گرسنه  طفل  یا  فقیر  فامیل  یک  که  منی دهند  اجازه 

خود،  قریه جات  شیخ  منحیث  من  باشیم.  داشته 

فامیل های محتاج، بیوه زنان و یتیم ها را شناسایی کرده 

و برایشان متام وسایل مورد رضورت را فراهم می کنم. 

دروازه های ما همیشه به روی آن ها باز است. ما به 

اطفالی که در معرض شستشوی مغزی قرار گرفته اند 

رسک ها  در  را  مردم  که  بودند  تروریستانی  شاهد  یا 

به قتل می رساندند، کمک می کنیم. خوشبختانه، این 

مسائل در قریه جاتی که ذریعه قبیله اداره می شوند 

زیر کنرتول است. ما به دنبال حل مشکل افراد بیجا 

شده ای هستیم که تاکنون در کمپ ها زندگی می کنند. 

بلی، خدمات و رفاه از جانب دولت وجود دارد، اما تا 

چه مدت آن ها در این خیمه ها می مانند؟

یونیپاث : چرا آن ها با دیگر بیجا شدگان به 

خانه های خود بازگشت نکرده اند؟

مرزی  مناطق  نزدیک  آن ها  از  بعضی  خــالــد:  شیخ 

آنجا  در  امنیت  هنوز  که  می کنند  زندگی  سوریه 

به  دادن  اجــازه  مــورد  در  دولــت  و  است  شکننده 

عودت شهروندان تشویش هایی دارد. دیگر فامیل ها، 

اقوامی دارند که به داعش ملحق شده و علیه افراد 

اجازه  شهرهایشان  و  شده اند.  جنایت  مرتکب  ملکی 

بازگشت به آن ها را منی دهد. حتی ما اجازه بازگشت 

جنایات  مرتکب  ما  قریه جات  در  که  فامیل هایی  به 

شده اند را منی  دهیم. البته ما در رفتار با فامیل هایی 

که فرزندانشان خارج از کنرتول فامیل بودند، منعطف 

هستیم. و یک خانم، اطفال و قبیله منی توانند مسئول 

خود  اقــوام  ذریعه  شده  مرتکب  تروریستی  اعامل 

باشند. اما بعضی اوقات فامیل ها حامی و کمک کننده 

بین  این ها در  ارتکاب جرائم بودند –  پرسان شان در 

قبایل خود جایی ندارند.

تحت  ائتالف  قــوای  از  می خواهم  خامته  در 

رهربی ایاالت متحده امریکا، که ما را از دست داعش 

آزادی  برای  ما  همه  از  معنی  متام  به  و  داد  نجات 

کنم.  تشکر  کرد،  حامیت  پلیدی  از  رسزمین هایامن 

آن ها کار خوبی در مسلح سازی، تعلیم و حامیت از 

قوای ما در طول جنگ انجام دادند.  
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دوحه، قطر
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مدافعین
سایربی

تیم عکس  العمل 
سریع کمپیوتری 

قطر در حال 
افزایش توانایی 
دفاع در مقابل 

تهدیدهای آنالین
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خالد الهاشمي

مساعد أمني الوزارة لشؤون األمن السيرباين، قطر

که وابستگی قطر به فضای سایربی و تکنالوجی 

معلوماتی در حال انکشاف است، امنیت و قدرت رشد این زیرساخت بیشرت 

و  امنیت  راه اندازی  قطر رضورت  دولت  می کند.  پیدا  اهمیت  همیشه  از 

حفاظت سایربی در داخل کشور را تشخیص داده و به صورت تکتیکی به 

منظور فائق آمدن باالی تهدیدات به صورت مداوم کار کرده است. 

دیدگاه 2030 قطر لستی از ساحات سرتاتیژیک مهم را برای دولت در 

نظر گرفته است، که بعضی از آن ها امنیت و حفاظت سایربی را در اولویت 

قرار می دهد. زمینه های اصلی خط مشی سرتاتیژیک عبارت اند از:

به 	  جوابگویی  برای  تعلیم  ارایه  دسته،  این  در  برشی:  قوه  انکشاف 

رضورتهای فعلی و آتی مارکیت وظیفه، رضوری است. این امر شامل 

الزامی و مهم  تربیت قوه کار مسلکی و امنیت-فهم است. موضوع 

ارائه تصدیق نامه و تعلیم به افراد محلی است.

انکشاف اجتامعی: قطر باالی تامین یک جامعه امن، قابل اعتامد و 	 

باثبات تاکید دارد. این امر به مجموعه ای از چوکات ها و اکوسیستم ها 

رضورت دارد تا به رشد آنالین انکشاف اجتامعی کمک کند.

انکشاف اقتصادی: داشنت یک سیستم مالی موثر و ایمن و سکتور انرژی 	 

در حفظ ثبات اقتصادی و مالی مهم است. قطر بیشرت فعالیت های 

این  و  می برد  پیش  به  انرژی  از طریق صادرات  را  اقتصادی خودش 

بخش از اقتصاد باید در مقابل تهدیدات سایربی تقویت شوند.

تیم عکس العمل رسیع کمپیوتری قطر )Q-CERT( در این راه پیشتاز 

قابلیت  تغییرات رسیع، خصوصا  منظور  به   2005 سال  در  تیم  این  است. 

دسرتسی رسیع و گسرتده و اتخاذ اقدامات امنیتی موثر سایربی، مترینات و 

پالیسی های جدید ایجاد شد.

از زمان تأسیس، تیم عکس العمل رسیع کمپیوتری قطر از یک مدیریت 

کامال  بخش  یک  به  بود  انرتنتی  امنیت  حادثات  با  مقابله  هامهنگ کننده 

فعال در ابتکار پالیسی وقایوی برای امنیت کشور، ارتقا کرد.

وسیعی  بخش  ارائه  هدف  با  قطر  کمپیوتری  رسیع  عکس العمل  تیم 

امنیت  خدمات  نوع   17 از  بیشرت  آوری  فراهم  در  تخصصی  خدمات  از 

از  بعضی  است.  شده  موفق  اصلی  الزامات  به  رسیدن  برای  معلوماتی 

سافتویرهای  تحلیل  عدلی،  طب  حوادث،  به  رسیدگی  شامل  خدمات  این 

مخرب، ارزیابی های امنیتی تخنیکی، تعلیامت برای انکشاف قوه کار امنیت 

سایربی، مشوره تخصصی امنیتی و آگاهی رسانی امنیت سایربی هستند. این 

بازار ملی در عرصه امنیت سایربی همچنان  خدمات نظر به رضورت های 

افزایش پیدا می کنند.

رسیدگی به حوادث
مجموعه حوادثی که در سه سال گذشته به آن ها رسیدگی شده به 2945

تعداد  افزایش  مانند  زیادی  عوامل  تابع  تعداد  این  است.  رسیده  حادثه 

تهدیدها است. عوامل دیگر می توانند عبارت از آگاهی بهرت کاری تیم امنیت 

سایربی در این زمینه و افزایش سطح امنیت معلوماتی ذریعه مسلکی ها در 

سایر سازمان ها باشد، ازین رو حوادث بیشرتی راپور شده است.

استخبارات امنیت سایربیهمان طور
تیم  باشیم،  بیدار  سایربی  احتاملی  تهدیدات  مقابل  در  اینکه  برای 

تحلیل  ابزارهای  انکشاف  بر  عالوه  قطر  کمپیوتری  رسیع  عکس العمل 

تهدیدات کمک می کنند، جدیدترین  تشخیص  در  که  امنیتی  ارزیابی  و 

تکنالوجی ها را جهت مترکز، نظارت و مطالعه بیشرت باالی دورمنای تهدید 

سایربی ایجاد کرده اند.

امنیت  تیم  ذریعه   2011 سال  در  تهدیدات  باالی  نظارت  سیستم 

به  راجع  معلومات  سیستم،  این  شد.  داده  انکشاف  داخل  در  سایربی 

تهدیدات را به صورت جهانی جمع آوری، توحید و تجزیه کرده و آن ها را 

جهت تشخص تهدیدهای متوجه دولت تحلیل و تجزیه می کند.

برای کمک به خنثی سازی این تهدیدها، به دولت و دیگر صاحبان 

ارسال  هشدار  گیرند،  قرار  هدف  مورد  است  ممکن  که  زیرساخت ها 

سازمان های  با  توافقنامه هایی  طریق  از  معلومات  جمع آوری  می شود. 

می شود.  انجام  بین املللی  دولتی  سازمان های  و  فروشندگان  بین املللی، 

میلیون  ده هــا  کــردن  پروسس  ظرفیت  تهدید،  بــاالی  نظارت  سیستم 

ریکارد را دارد.

به  مربوط  معلومات  از  ریکارد  میلیون   951 از  بیشرت  سال  سه  در 

طی  که  افشاشده  و  کشف  تهدیدهای  تعداد  شدند.  پروسس  تهدیدها 

این سال ها در قطر شبکه های خانگی و کمپنی ها را آلوده کرده به 477

میلیون مورد رسیده است. قطر در عکس العمل به این مسئله بیشرت از 

مدیریت حوادث  تیم  تا  کرد  ارسال  را  احتاملی  تهدید  100000 هشدار 

تیم عکس العمل رسیع کمپیوتری را به منظور تشخیص، تفتیش و اجرای 

کمپیوتری  رسیع  عکس العمل  تیم  سازد.  مطلع  عکس العملی  اقدامات 

همچنین سیستم نام دامنه )DNS( بیشرت از 50 موسسه را تحلیل و ثبت 

کرده و بیشرت از 650 میلیون ریکارد DNS را پردازش کرد.

مقاومت سایربی
عملکرد مقاومت سایربی تیم عکس العمل رسیع کمپیوتری قطر اقدامات 

به  معلوماتی  امنیت سیستم های  و  توانایی  از  اطمینان  برای  را  وقایوی 

سازمان ها در قطر ارائه می کند.

از  که  را  خود  امنیتی  تخنیکی  ارزیابی  چوکات  سایربی،  مقاومت 

استندردها و میتودولوژیهای بین املللی مانند انستیتوت ملی استندرد و 

انکشاف  باز به دست آمده است،  اپلیکیشن  امنیت  تکنالوجی و پروژہ  

داده است. ارزیابی های حاکمیتی و تخنیکی طبق این چوکات به اعضا 

همچون:  مــواردی  شامل  تخنیکی  امنیتی  ارزیابی های  می شود.  ارائه 

ارزیابی ضعف، تست نفوذ و اسکن اولیه عیب پذیری می شود. خدمات 

جدید ارزیابی حاکمیتی مانند بررسی دیزاین شبکه و ارزیابی خط مشی 

تضمین معلومات ملی در سال 2014 ایجاد و انکشاف یافتند.

نودوهفت ارزیابی امنیتی تخنیکی برای سکتورهای حیاتی سازمان ها 

در سه سال گذشته اجرا شده است. بعد از تست رضبه پذیری، ارزیابی 

نفوذپذیری بیشرتین مورد را داشته است. این ارقام بستگی به تقاضای 
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سایربی  امنیت  بخش  این،  بر  عالوه  دارد.  خدمات  این  از  اصلی  اعضای 

با پالیسی امنیت  پروژہ  های خاصی را برای شناسایی صحت و هامهنگی 

تسهیل کننده  مرکز  فزیکی  امنیت  ارزیابی  اجرای  مانند  ملی  معلومات 

معلومات اجرا کرد.

آموزش و هشدار
در همکاری با سهمداران، این تیم راه حل هایی را جهت کمک به سازمان ها 

وجود  به  سایربی  برشی  قوه  انکشافی  برنامه های  چشمگیر  تقویت  برای 

محتوای  و  تخنیکی  برنامه های  سازمان ها  دیگر  به  تیم  این  است.  آورده 

معلوماتی رضوری برای انکشاف و حفظ قوه برشی شایسته، ماهر و مؤثر 

را ارائه می دهد.

امنیت  مدیریت  تخنیکی  کورس   18 تیم  این  سال  سه  جریان  در 

معلومات را در همکاری با چندین انستیتوت بین املللی برگزار کرده است. 

زیربنایی  مهم  موسسات  و  دولتی  سازمان های  برای  عمدتا  کورس ها  این 

87.5 که   – بوده   365 اشرتاک کنندگان  مجموعی  تعداد  شده اند.  برگزار 

فیصد آن را شهروندان قطر تشکیل می دهد. دو بر سه قطری ها از سکتور 

دولتی آمده بودند.

مدیریت خطرات امنیت معلومات
تیم امنیت سایربی چوکات مدیریت خطر امنیت معلوماتی را برای حامیت 

رویکرد  این  است.  کرده  ایجاد  قطر  در  سازمان ها  و  مشرتکین  از  بهرت 

کلی  چوکات  با  همخوانی  در  که  بوده  منعطف  اما  شده  ساختاربندی 

در  را  سیستامتیک  رویکرد  یک  حرکت  این  است.  تشبث  خطر  مدیریت 

اختیار ادارات دولتی قرار می دهد تا خطرات امنیت معلوماتی را شناسایی، 

اولویت بندی و مدیریت کرده تا با الزامات پالیسی محافظت از معلومات 

ملی از لحاظ قانونی مطابقت داشته باشند.

اختیار  در  و  ساخته  چوکات  درون  در  داخلی  سامان  مجموعه  یک 

اینکه روند مدیریت خطر امنیت معلوماتی را برای  تا  ادارات قرار گرفته 

ارائه یک  با  را  مدیریت خطر  روند  این سامان آالت  کند.  آسان  سازمان ها 

دیدگاه تعریف شده از خطرات امنیت معلومات، مؤثرتر می سازد.

مدیریت حبران
رویکرد  ارتباطی،  تکنالوژی  و  ترانسپورت  وزارت  در  سایربی  امنیت  تیم 

در  میزان  می تواند  که  گرفته  پیش  سازمان ها  به  کمک  برای  را  مشورتی 

معرض تهدیدات سایربی قرار گرفنت آن ها، تداوم کاری مدیریت و حاالت 

عاجل را به لحاظ کمی و کیفی سنجش کند. این رویکرد اتخاذ مناسب ترین 

سکتور  سازمان های  ذریعه  را  بحران  مدیریت  سرتاتیژی  موثرترین  و 

حیاتی تضمین می کند.

وظیفه بخش مدیریت بحران تضمین سطح حارض بودن سازمان های 

سطوح  در  سایربی  امنیت  مترینات  ــرای  اج طریق  از  حیاتی  سکتور 

سکتوری و ملی است.

تیم امنیت سایربی سلسله ای از مترینات سایربی را اجراء کرده است. 

اولین مرحله آن بنام استار-1 در سال 2013 با هدف نهادینه سازی دانش 

مدیریت حوادث، ارتباطات حالت بحران و آگاهی دهی وضعیتی در میان 

سازمان های سکتور حیاتی اجراء شد.

مرحله دوم بعد از موفقیت مترین ابتدایی بنام استار-2 به طور همه 

جانبه اجراء گردید که بیش از 40 سازمان دولتی از سکتورهای مالیه، انرژی، 

کرده  اشرتاک  آن  در  مخابرات  و  برق  و  آب  ترانسپورت،  صحی،  مراقبت 

بودند. در سال 2017، استار-5 با موضوع مدیریت بحران و تداوم با اشرتاک 

75 اشرتاک کننده به منایندگی از سکتورهای حیاتی برگزار گردید، در پالن 

ارزیابی آمادگی قطر جهت  تا سناریوهایی را برای  سال 2018 قرار است 

میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2022 ساخته شوند.

شناسایی زیربناهای کلیدی عمومی
هشت سال پیش، قطر قانون شامره 16 سال 2010 را در مورد تجارت و 

معلوماتی  تکنالوژی  وزارت  قانون  این  کرد،  تصویب  الکرتونیکی  مراودات 

گواهینامه های  و  الکرتونیکی  امضاءهای  تا  می سازد  ملزم  را  مخابرات  و 

دیجیتال را قانومنند کند. این وزارت از اداره مدیریت پالیسی که مسئولیت 

را  ارائه دهندگان خدمات گواهینامه در قطر  باالی  صدور جواز و نظارت 

اداره تصدیق ریشه ملی )NR-CA( را  نهاد  این  دارند، منایندگی می کند. 

نیز مدیریت می کند. 

اداره مدیریت  همچنین به علت نبود نهاد ملی اعتباردهی در قطر، 

پالیسی نقش یک اداره تأیید کننده نهادهای ارزیابی اطاعت با قانون را ایفا 

بین املللی  شناسایی  به  تشویق  مسئولیت  پالیسی  مدیریت  اداره  می کند. 

تصدیق  طریق  از  خارجی  گواهینامه  خدمات  تأیید  و  قطری   NR-CA

میان اداری را دارد.

تیم امنیت سایربی اولین درخواست را از جانب یک ارائه کننده خدمات 

گواهینامه ای دریافت کرد، درخواست کننده را از طریق یک ارزیابی کننده 

اداره مدیریت  ثالث تفتیش کرده و راپور نهایی خود را به کمیته رهربی 

پالیسی و وزیر سپرده است.

مجوز  اولین  مخابرات  و  معلوماتی  تکنالوژی  وزیر   ،2014 دسمرب  در 

وزارت  برای  مجوز  این  کرد.  امضاء  را  قطر  در  تصدیقی  خدمات  ارائه 

داخله که صالحیت ارائه متام خدمات رضوری به شمول حفظ و مراقبت 

صدور  و  الکرتونیکی  امضاء  خدمات  ارائــه  عامه،  کلیدهای  ساختامن 

تصدیق های دیجیتال دارد.

سایربی  امنیت  سکتور  در  قطر  کمپیوتری  رسیع  عکس العمل  تیم 

کنجکاوانه  به طور  را  تکنالوژی  برای  آمده  وجود  به  خطر  گونه  هر  قطر 

تیم  این  هدف  می دهد.  قرار  رسیدگی  مورد  عکس العملی  به صورت  و 

شناسایی، تأیید، ترویج و حفظ بهرتین روش های امنیت سایربی با استفاده 

تیم عکس العمل  پالیسی های منظم است.  افراد متخصص، تکنالوژی و  از 

رسیع کمپیوتری قطر امیدوار است تا جهانی را به وجود آورد که بهرتین 

روش های امنیت سایربی در آن معمول باشد.  
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تصاویر یونیپاث
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شکست دادن پیام رسانی 
تروریستان نیازمند حذف 
حمتویات تهامجی و ایجاد 

روایات خمالف آن است
کارکنان یونیپاث

شکل دهی به 
رسانه های اجتماعی

و  عراق  در  جنگ  میادین  در  شکست  با  داعش 

اما  خورده،  لطمه  شدیدا   2017 سال  در  سوریه 

تروریستان  که  دارد  وجود  دیگر  جنگ  میدان 

بدون هراس در آن فعالیت می کنند.

در تابستان سال 2018 – یک سال کامل بعد 

در موصل  پناهگاه های خود  در  داعش  اینکه  از 

از آنجا رانده شد – این گروپ  شکست خورد و 

تروریستی باز هم پیام های نفرت انگیز خود را در 

بعضی سایت های مشهور انرتنتی پخش کرد.

ویدیوهای  آن  در  که  است  سایتی  یوتیوب 

آموزنده و رسگرمی زیادی که ذریعه نوجوانان و 

جوانان ساخته شده اند پخش می شوند، اما داعش 

از این مکان برای تداوم پیام رسانی خود در نیمه 

نظر  در  با  است.  کرده  استفاده   2018 سال  اول 

داشت نتایج پروژہ  مبارزه با افراط گرایی، تنها در 

بهار 2018، داعش و پیروانش تعداد 1348 ویدیو 

را در سایت یوتیوب آپلود کرده اند.
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این  توانسته  است  یوتیوب  اصلی  صاحب  که  گوگل  کمپنی  آنکه  با 

با آن هم تخریب صورت گرفته  از چند ساعت حذف کند،  را بعد  ویدیوها 

است: قبل از اینکه این ویدیوها حذف بشوند، تعداد 163391 بیننده آن را 

مشاهده کرده است.

به گفته هانیه فرید، محقق پروژہ  مبارزه با افراط گرایی: "چشامن زیادی 

این ویدیوها را دیده است."

رسانه های  سایر  و  فیس بوک  یوتیوب،  توییرت،  مانند  اجتامعی  رسانه های 

هامنند آن با توجه متامی فوایدشان، ذریعه بعضی از افراطیون رشور جهان 

مورد نفوذ قرار گرفته اند تا بتوانند از آن طریق جوانان را فریب داده و آن ها 

را جذب گروپ خود کنند.

دولت ها به شیوه های مختلفی نسبت به تکثیر این پیام های نفرت انگیز 

ویب سایت های  کشورها  ایــن  از  بعضی  ــد.  داده انـ نشان  عکس العمل 

به  دسرتسی  از  را  شهروندان خود  موقتی  به طور  یا  کرده  مسدود  را  مشهور 

انرتنت منع کرده اند. 

این تدابیر ذریعه کمپنی های فراهم کننده خدمات انرتنت قابل اجرا است. 

این کمپنی ها تحت فشارهای اعامل شده از طرف ادارات مبارزه با افراط گرایی 

سعی کرده اند تا تبلیغات منفی را از ویب سایت های خود حذف کنند.

با  می تواند  که  است  مفید  اخرتاعات  از  دیگر  یکی  مصنوعی"  "هوش 

کمرتین دخالت برشی مواد تروریستی را از انرتنت شناسایی کرده و حذف کند. 

و  بی گناه  افراد  به  که  رویکرد رسکوبگرانه  که  است  این  عموم  باور  اما 

است.  فایده  به  نسبت  بیشرت  دارای رضر  بزند  صدمه  نوع  یک  به  گناهکار 

دولت ها به طور فزاینده ای به ایجاد شعارهای مبارزاتی علیه افراط گرایان در 

هر نقطه از فضای مجازی روی آورده اند.

انرتنت  تاریک  شکاف های  در  می توانند  افراط گرایان  که  آنجایی  از 

این شعارهای ضد  بلکه  نیست  کافی  انرتنت  بر  قانونی  پنهان شوند، نظارت 

افراط گرایی هستند که بیشرتین تاثیر را در رسارس جهان دارند.

به گفته مقصود کروس رئیس اجرایی هدایه، مرکز ضد تروریزم در امارات 

نیست."  کافی  تنهایی  به  اجتامعی  رسانه های  کردن  "ممنوع  عربی:  متحده 

"ما باید برنامه های خود که حاوی شعارهای ضد افراط گرایی باشند را نیز در 

رسانه های اجتامعی بسازیم."

شیوه های نظارت قانونی
اکرثیت کشورهای رشق میانه، آسیای جنوبی و مرکزی از شیوه های مختلف 

برای بسته کردن، ممنوع ساخنت و فلرت کردن محتویات تروریستی در انرتنت 

افراط گرایان  با  مقابله  برای  فقط  اگر   – شیوه ها  نوع  این  کرده اند.  استفاده 

خشن محدود شود و مورد سوءاستفاده جهت سانسور و تحت تعقیب قرار 

بین بردن  از  اولین مراحل رضوری  از  دادن مردم بی گناه قرار نگیرد – یکی 

جلب و جذب تروریزم است.

اما تعداد زیاد ویدیوهای تبلیغاتی، توجه مقامات مسئول را منحرف کرده 

که  به حدی وسیع است  اجتامعی  است. کمیت مواد موجود در رسانه های 

قابلیت نظارت قانونی موثر را ندارد. تروریستان نه تنها موادشان را به هدف 

واردکردن در ویب سایت های پربازدید تغییر شکل می دهند بلکه به شبکه های 

بسته در نت سیاه برگشته اند تا پیام های نفرت انگیز خود را پخش کنند.

از  ساعت  هــزاران  درایو  گوگل  مانند  تاسیسی  تازه  خدماتی  رسویس 

ویدیوهای نظارت نشده را به شمول آنچه ذریعه تروریستان تهیه شده را قبول 

آن  در  داعش  که  شمرده اند  را  ویب سایت   400 حداقل  کارشناسان  می کند. 

به  مرحله  رهنامیی  حاوی  ویدیوها  این  از  بعضی  است.  کرده  پست  ویدیو 

مرحله ساخت مبب هستند. 

ناکیتا ملک، نویسنده یک مقاله تحقیقی برای مرکز مبارزه با افراط گرایی 

و تروریزم در لندن نوشته است که افراط گرایان خشن در اجتناب از گرفتاری 

از  آن ها  کرده اند.  پیدا  بیشرتی  خالقیت  تروریزم،  ضد  سازمان های  دست  به 

انرتنت نه تنها برای پیام رسانی بلکه برای جذب پول از طریق ویب سایت های 

پول رمزدار مانند بیت کوین استفاده می کنند.

واقعی،  دنیای  در  "ما  گفت:  گاردین  روزنامه  با  مصاحبه اش  در  ملک 

در  کامال جدید  پناهگاه  آن ها یک  اما  کردیم،  رد  را  اسالمی  حکومت دولت 

بین  از  بعدا  و  شناخته  را  آن  ابتدا  در  باید  که  کرده اند  پیدا  مجازی  فضای 

افزایش آگاهی خود درباره فعالیت های  برای  باید  بربیم." "مقامات ذیصالح 

بیت  مانند  تکنالوژی هایی  از  آن ها  استفاده  و  مجازی  فضای  در  تروریستان 

و  آزادی ها  میان  را  تعادل  می خواهیم  اگر  کنند.  اقدام  رسیع تر  باید  کوین 

محافظت در مقابل تهدیدات امنیتی حفظ کنیم، وضع مقررات در این عرصه 

باید بسیار با احتیاط به پیش برود – اما زمان آن فرا رسیده است که از دادن 

عرصه به افراط گرایان برای برنامه ریزی اعامل شنیع جدید جلوگیری کنیم."

توانسته  مصنوعی  هوشی  از  استفاده  با  موفقانه  که  کرده  ادعا  بریتانیا 

مواد تبلیغاتی داعش برای جذب نیرو را از صدها ویب سایت در انرتنت حذف 

کند. سازندگان این برنامه از 1000 ویدیو داعش جهت آموزش و برنامه ریزی 

کمپیوتر برای شناسایی محتویات مربوط به داعش در انرتنت استفاده کرده اند، 

آن ها مدعی هستند که این تکنالوژی نرخ موفقیت 94 فیصدی داشته است. 

این ابزار به مقامات مسئول کمک می کند تا محتویات مربوط به داعش را از 

سایت های کمرت مشهور مانند ویمو، تلگرام و پی کلود حذف کنند.

کمپنی های انرتنتی خود به بررسی محتویات رشوع کرده اند و در بسیاری 

عبارات  و  لغات  کشف  و  انگشت"  "چاپ  تکنالوژی  از  استفاده  با  موارد  از 

تروریستی آن ها را شناسایی می کنند.

توییرت  و  یوتیوب  مایکروسافت،  فیس بوک،  کمپنی های   ،2017 سال  در 

اجالس انرتنت جهانی را با هدف مبارزه علیه تروریزم برگزار کردند تا از طریق 

رشیک ساخنت تکنالوژی و روش ها مناسب محتویات مربوط به افراط گرایان 

خشن را حذف کنند. از آن زمان، رسانه های اجتامعی دیگر مانند لینکداین، 

اینستاگرام و اسنپ به این اجالس پیوسته اند.

امارات  تروریزم  علیه  مبارزه  ملی  کمیته  رئیس  الزعابی،  سامل  گفته  به 

متحده عربی: "دولت ها و کمپنی های مخابراتی نقش مهمی در مطلع کردن 

عامه در مورد خطرات وارده از طرف سازمان های تروریستی که از رسانه های 

اجتامعی برای استخدام افراد و ترویج نفرت استفاده می کنند، دارند."

طراحی روایت های خمالف
حذف محتویات افراط گرایان از برنامه های آنالین در حالی که امر مهمی است 
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اما به تنهایی کافی نیست. کشورها باید روایت های مخالف مبارزاتی را نه 

تنها به هدف از بین بردن محتویات ویدیویی استخدام تروریستان بلکه به 

شکلی طراحی کنند که برای جوانانی که ممکن است متاثر از شخصیت های 

فرسوده باشند جذاب باشد.

مختلفی  فنون  کشورها  سرتاتیژیک،  ارتباطات  نوع  این  اجــرای  برای 

استفاده  مورد  ارتباطات  و  الهیات  بازاریابی،  روانشناسی،  رشته های  از  را 

در  آتی  و  احتاملی  تروریستان  که  زمانی  موارد،  بعضی  در  داده انــد.  قرار 

ویب سایت های  به  بودند  افراطی  محتویات  جستجوی  در  ویب سایت ها 

ضدتروریستی هدایت می شوند.

گرفته  بکار  تروریزم  ضد  تحقیقات  تصفیوی  کانون  یک  منحیث  هدایه 

می شود. این ویب سایت شامل کتابخانه ای از مواد مبارزاتی است که مستفیدان 

را به صدها صفحه حاوی فیلم، رسیال، کتاب، کارتون، ویدیو، مقاالت اخبار و 

وبالگ هدایت می کند. در اروپا، سازمانی بنام شبکه آگاهی رسانی افراطی گری 

خدمات مشابه به آن را عرضه می کند. 

پیام را در رسانه های  این گروپ های تروریستی یک  اینکه  از  "چرا بعد 

افراد  سایر  برای  ولی  رسیده  ما  از  بعضی  برای  می کنند،  پخش  اجتامعی 

محتویات  به  بستگی  است،  ساده  سوال  "جواب  کروس:  گفته  به  منی رسد؟ 

دارد." "بنا ما باید به دنبال مفکوره ای باشیم که بهرت به گوش مخاطب برسد. 

ما در رقابت مفکوره ها باید مبتکر، خالق و آینده نگر باشیم."

کار  مختلف  اقشار  از  مخاطبین  برای  مبارزاتی  کمپاین  یک  اما طراحی 

دشواری است. اگر چه هدف اصلی بی اعتبار سازی و از بین بردن افراطی گری 

خشن با استفاده از آیدیالوجی، اخالق، منطق و حقیقت است اما هرگز هر 

پیامی یا شیوه برای همه دل نشین واقع منی شوند.

منحیث مثال، یک رسانه اجتامعی شاید یک نوجوان ناراحت را 

بسیار  تاثیر  اما ممکن است  کند  از ماجراجویی در سوریه منرصف 

کمی باالی تغییر تفکر یک مجرم رسسخت داشته باشد. یک اروپایی 

برابر  در  متفاوتی  عکس العمل  است  ممکن  پاریس  اهل  سوم  نسل 

پیام های ضد تروریزم در مقایسه به یک افغان بی سواد از یک قریه 

دورافتاده داشته باشد.

تروریزم  ضد  رسانه  کمپاین های  بازاریابی،  لسان  از  استفاده  با 

تروریستی  سازمان  یک  "برند"  "خرید"  از  را  "مرصف کننده"  اغلب 

منرصف می کنند.  

و عکس العمل گرا  دفاعی  اساسا  مبارزاتی  مرکزی  "سرتاتیژی های 

هستند؛ آن ها به پیام رسانی مخالف وابسته هستند تا بتوانند پیام های 

می خواهد  تنها  نه  مخالف  طرف  متعاقبا،  کنند.  تهیه  را  خودشان 

آغازگر باشد بلکه ماهیت و رسعت معلومات را هم شکل می دهد،" 

شعارهای  با  "مبارزه  بنام  تحقیقی  پروژہ   یک  نویسندگان  اظهارات 

تروریستی" اتحادیه اروپا ماه نومرب سال 2017.

بی وقفه  به طور  باید  کمپاین  بهرتین  که  میگویند  کارشناسان 

ارسال  متعدد  برنامه های  در  مختلف  موضوعات  با  را  پیام هایی 

شعار  یک  پیرامون  پیام ها  این  کند  حاصل  اطمینان  باید  اما  کند، 

ساده و اساسی باشند.

وزارت امنیت داخلی ایاالت متحده محصلین دانشگاه ها را – از 

جهت   – جذب شده  تازه  تروریستان  از  بسیاری  به  مشابه  سنی  گروپ های 

بهبود شیوه پیام رسانی ضد تروریستی استخدام می کند.

پدیده  کشیدن  چالش  به  بــرای  سن:  هم  با  سن  هم  بنام  برنامه ای 

افراط گرایی، دوازده دانشگاه برای انکشاف کمپاین های کم رنگ سازی رسعت 

استخدام تروریستان دعوت شدند. نتیجه آن سیمینار ایجاد ویب سایت های 

خالقی بود که از برنامه هایی مانند بازی های ویدیویی و موسیقی برای ارسال 

ارزش  به  جایزه ای  برنده  مکتب  کردند.  استفاده  افراط گرایی  ضد  پیام های 

5000 دالر دریافت کرد.

به گفته جورج سلیم از وزارت امنیت داخلی : "این پروگرام به دو مسئله 

بنیادی رسیدگی می کند." "مسائل واقعی امنیت ملی در صنوف مطرح شده، 

و به جوانان فرصت داده می شود تا صدایشان شنیده شود."

رسانه های  مختل سازی  و  حذف   – جدی تر  رویکردهای  از  ترکیبی 

اجتامعی که خشونت را تحریک می کند – و رویکردهای نرم تر – راه اندازی 

ضد  مبارزه  ابــزار  از  بخشی  باید   – ویب سایت ها  در  مبارزاتی  پیام های 

تروریزم هر جامعه باشد.

به گفته ماکس هیل، څارنوالی که به حیث بازنگر مستقل قانون گذاری 

تروریزم بریتانیا ایفای وظیفه کرده: "از آنجایی که این جرائم شنیع با استفاده 

از رسانه های اجتامعی تسهیل می شوند، ما می خواهیم توانایی مجرمین برای 

ارتباط برقرار کردن را از بین بربیم."

کردن  کنرتول  و  انرتنت  از  نظارت  که  کنیم  درک  باید  ما  آن،  وجود  "با 

با  اگر  مخصوصا  باشد  داشته  سنگینی  هزینه  می تواند  اجتامعی  رسانه های 

آزادی ارتباطات هر شهروند تضاد پیدا کند."  

خمتل ساخنت — مانع پخش شدن، حذف محتویات، 
ممنوعیت ویب سایت ها.   

تغییر جهت دادن  — منحرف ساخنت بیننده  از مواد 
تروریستی به ویب سایت های پیام رسانی ضد تروریستی.   

 پیام رسانی ضد تروریستی — ترتیب کردن و 
          برگزاری کمپاین هایی که دیدگاه های متبادل را ارائه 

          کنند به افراط گرایان خشن

هماهنگ  سازی — هامهنگی چندملیتی به منظور 
          تضمین پیام رسانی عملی، متداوم و موثر است. 

چهار گرایش در 
مبارزه انرتنتی با تروریزم

منبع: اتحادیه اروپا
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شرححالرهبریارشد

الهام بخش وفاداری

دگرجنرال بسم اهللا 
وزیری قومندانی 

قول اردوی 
عملیات های 

خاص اردوی ملی 
افغانستان را به 

عهده دارد
کارکنان یونیپاث

جزوتام های  کوماندوهای  افغانستان،  رسبازان  قابل اتکاترین  از  یکی  سال هاست 
کردن  بسته  مانند  نظامی  معمولی  وظایف  اجرای  برای  ملی  اردوی  خاص  عملیات های 

ایجاد محالت تالشی احضار می شدند. دگرجرنال بسم الله وزیری احساس می کند  رسک و 

استعدادها  از  نامناسب  –استفاده  مهم  بسیار  گرچه   – این چنینی  عادی  عملیات های  که 

آنها  انعطاف  قابلیت  و  مانور  توانایی  داشت  نظر  در  با  افغان  کوماندوهای  تعلیامت  و 

است. جرنال وزیری که در سال 2018 به رتبه فعلی خود ارتقا یافته و قومندانی قوت های 

به حیث  بیشرت  را  به عهده دارد، مصمم است که قوایش  را  عملیات های خاص کشورش 

و  دشمن  موقعیت های  بردن  بین  از  شبانه،  عملیات های  در  متخصص  تهاجمی  قوه  یک 

نجات استفاده کند. 

دولت افغانستان با اعالم افزایش قوای قول اردوی جرنال وزیری به 30000 رسباز و 

را  از قوات خاص، سرتاتیژی مشابهی  بیشرت  افغانستان جهت حامیه  قوای هوایی  توسعه 

روی دست گرفته است. 

به  لرزه  می شنوند،  را  کوماندو  نام  که  زمانی  "دشمنان  می گوید:  وزیــری  جرنال 

اندامشان میافتد."

جرنال وزیری در سال 1966 در کابل بدنیا آمده و در والیت پکتیا بزرگ شده است. در 

جوانی شامل مکتب نظامی شده و به سال 1985 با درجه لیسانس از بخش پیاده آکادمی 

ملی نظامی افغانستان فارغ گردیده است.

در سال های 1986 الی 1987 به حیث قومندانی تولی در وزارت دفاع ملی مشغول 

وظیفه شده، و از سال 1990 الی 1992 منحیث رئیس ارکان جزوتام کشف و استخبارات 

فرقه 9 پیاده خدمت کرده است. دوره طالبان باعث ایجاد وقفه در خدمت نظامی او شد، اما 

وزارت دفاع دولت بعد از طالبان، در سال 2004 او را منحیث قومندان کندک منصوب کرد.

با پشت رس گذاشنت تعلیامت کوماندو اردو ملی افغانستان در سال 2007، به حیث 

قومندان کندک سوم کوماندو در والیت قندهار منصوب شد. در سال 2015 او به باالترین 

منصب در قومندانی عملیات های خاص اردو ملی افغانستان )ANASOC( دست یافت. 

جرنال وزیری گفت: "قومندانی عملیات های خاص از سطح کندک به فرقه، و نهایتا به 

قول اردو ارتقا یافت. و تغییر فرقه به قول اردو بر بنیاد رضروتها و مؤثریت قوای ما بود."
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این یک مسئولیت 

بسیار کالن است. شام 

نخبه ترین فرزندان 

افغانستان در جنگ علیه 

قوای تاریکی هستید. ... 

به خاطر شام، بسیاری ها 

می توانند شب آرام 

بخوابند و می دانند که 

حاال شام مدافعشان 

هستید.

رشد ما مطابق به پالن چهارساله بوده، و ما پالن رشد خود را تعقیب می کنیم. ما هیچ مشکلی 

نداریم، و جامعه بین املللی هم ما را حامیت و تجهیز می کند. جوانان افغان بسیار مشتاق پیوسنت 

به قوای ما هستند، بدین لحاظ جلب و جذب هم مطابق با پالن رشد به پیش می رود."

جرنال وزیری قوای خود را به سه گروپ اصلی تقسیم می کند: "قوت های خاص" که حمالت 

دقیق شبانه را انجام می دهند، "کوماندوها" که موقعیت های دشمن را در حامیت از قوای اردوی 

ملی پاکسازی می کنند، و جزوتام های رضبتی که مجهز به وسایط زرهی بوده و از قدرت آتش 

باال برخوردار هستند. قومندانی عملیات های خاص اردوی ملی افغانستان جهت باال بردن سطح 

تعلیامت قوای خود از موجودیت یک مکتب عالی بهره می برد.

آمادگی برای هر عملیات، در هر زمان و هر مکان، شعار غیررسمی قومندانی عملیات های 

همکاری  آمادگی ها  این  با  افغانستان  بین املللی  همکاران  است.  افغانستان  ملی  اردوی  خاص 

پولند،  ایاالت متحده،  مانند  کشورهایی  از  مربیان  کابل،  نزدیکی  در  کوماندو  کمپ  در  کرده اند. 

اسلواکیا و اسپانیا تجربیات خود را به حیث بخشی از قوای ناتو به اشرتاک می گذارند.

کوماندوی  از جزوتام های  یکی  انجام می شوند.  از کشور  در خارج  آموزش ها  این  از  بخشی 

افغانستان در سپتمرب 2018 به کشور ایاالت متحده سفر کرده تا در مترین 18 همکاری منطقوی 

ایاالت متحده اشرتاک کند. تعلیم کارمندان – با محوریت مدیریت عملیات در  قومندانی مرکزی 

با  افغان ها فرصت همکاری  به   – قوای وظیفوی عملیات های خاص چندملیتی  قومندانی  سطح 

رسبازان ایاالت متحده، ازبکستانی، تاجیکستانی و مغولستانی را فراهم کرد. 

برتری  باعث  چندمنظوره  تاکانو  سوپر  جنگی  طیاره های  و  جدید  تهاجمی  هلیکوپرتهای 

هوایی قوای افغانستان شده و به قوای جرنال وزیری قدرت مانور بیشرت در مقایسه با دشمنان 

افغانستان می دهد. 

تهاجمی  عملیات های  افزایش  به  نسبت  را  خود  عالقه  افغانستان  رئیس جمهور  غنی  ارشف 

منتخب  دولت  با  صلح  پروسه  در  اشــرتاک  به  آن ها  ساخنت  مجبور  هدف  با  طالبان  علیه  بر 

افغانستان ابراز داشت. 

جرنال وزیری خاطر نشان ساخت که جنگ شدید در رسارس افغانستان مانند – والیات فاریاب، 

هلمند، قندوز، غرنی و ننگرهار – رخ داده که این نشانگر سیطره جغرافیایی قوایش است.

کوماندوهای افغان مساعی داعش-خراسان برای ایجاد یک "خالفت" بعد از تحمل شکست های 

خردکننده در عراق و سوریه را در هم کوبیدند. 

جرنال وزیری اهمیت زیادی برای الهام بخش بودن یک رهرب قائل است. برای مثال، در مراسم 

فراغت 980 تن از کوماندوها در ماه می 2018 او شخصا برای رسبازان خود سخرنانی کرده و سوار 

بر اسب اصیلی که از یکی از رهربان تروریست داعش گرفته شده بود، در رسم گذشت اشرتاک کرد.

باور شخصی او این است که از رسبازان خود هرگز نباید خواست کاری را انجام دهند که خود 

او انجام ندهد. اخالق فردی و مسلکی بسیار مهم هستند.

تبعیت می کنند. قومندانی  ازین شیوه  تازه جذب شده  به نظر می رسد که رسبازان  این گونه 

عملیات های خاص اردوی ملی افغانستان اولین گروپ از 10000 رسباز مورد رضورت خود را به 

خدمت گرفته که با پشت رس گذاشنت تعلیامت 14 هفته ای کورس کوماندو در کمپ کوماندو، به 

صفوف این قوا خواهند پیوست. 

هامن طور که جرنال صاحب، فارغین کوماندو را در ماه می 2018 مخاطب قرار داد: "این یک 

مسئولیت بسیار کالن است. شام نخبه ترین فرزندان افغانستان در جنگ علیه قوای تاریکی هستید. 

... به خاطر شام، بسیاری ها می توانند شب آرام بخوابند و می دانند که حاال شام مدافعشان هستید." 

— دگرجرنال بسم الله وزیری در حال سخرنانی

   برای فارغین کوماندو در ماه می 2018
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ماورایمنطقه

تاجیکستان، ایاالت متحده 
تعلیم در کوهستان

سربازان تاجیکستانی و آمریکایی اراضی 
کوهستانی نزدیک یک کمپ در حوالی 

شهر دوشنبه را می پیمایند.

یکی از سربازان قوای سیار کندک حفظ 
صلح تاجیکستان با همکاران آمریکایی خود 

فرود از ریسمان را تمرین می کند. 

کارکنان یونیپاث | عکس از رسپرکمرش. تی وای مک نیلی/اردوی ایاالت متحده

ماه  در  آمریکایی  و  تاجیک  ــازان  رسب
ساخنت  رشیک  به  را  ماه  سه  هم  با   2018 اپریل 

کوهستانی  جنگ  و  رسحدی  امنیت  مهارت های 

اجــراء  سطح  به  همکاری  ایــن  کــردنــد.  سپری 

عملیات های مشرتک میان قوای سیار کندک حفظ 

صلح تاجیکستان و تیم 648 همکاری نظامی گارد 

ملی جورجیا افزایش یافت.

کندک  قومندان  زاده  اسالم  فخرالدین  تورن 

"رسبازانی  می گوید:  تاجیکستان  صلح  حفظ 

زمینه  در  خوبی  تجربیاتی  آمده اند،  اینجا  که 

در  قبال  آن ها  "اکرثیت  دارند".  ساحوی  تعلیامت 

بوده اند.  دخیل  واقعی  جنگ  و  ساحوی  تعلیامت 

کنار  در  که  ماست  برای  بزرگی  افتخار  این   ...

آن ها تعلیم می کنیم."

رسبازان باید با اراضی کوهستانی تاجیکستان 

از  فرود  و  کوهنوردی  کنند.  نرم  پنجه  و  دست 

ریسامن – اغلب با تجهیزات سنگین – بخشی ازین 

همکاران  آمادگی  از  آمریکایی ها  بود.  تعلیامت 

ارتفاعات  مشکالت  با  مواجه  برای  خود  تاجیک 

باال، قدردانی کردند.

لومری بریدمن گریگوری ویلکوکسن از اردوی 

توقع کمی  آمدیم  که  "زمانی  ایاالت متحده گفت: 

باران را می کردیم؛ اما امروز صبح زمانی که با موتر 

اینجا آمدیم و این مقدار زیاد برف را دیدیم، کامال 

که  می دانند  دقیقا  "تاجیک ها  شدیم،".  متعجب 

بود، و حتی  نخواهد  به دلخواه  آب وهوا همیشه 

می تواند باالی فعالیت های ما تأثیر بگذارد".

با  ساعته   24 عملیات های  از  یکی  جریان  در 

همکاران آمریکایی شان، تاجیک ها عملیات کشفی 

برای  که  فرضی  تروریستان  دستگیری  جهت  را 

اجتناب از یک تاالشی ترافیکی در یک دره گرد هم 

آمده بودند را اجرا کردند. 

از  یکی   ... "این  می گوید:  فخرالدین  تورن 

تبادل  طریق  از  می توانیم  ما  که  است  راه هایی 

"و  کنیم."  ایجاد  را  خوب  رابطه  یک  تعلیامت، 

مترینات،  چنین  این  که  می خواهم  من  آینده،  در 

مخصوصا در چنین اراضی بیشرت انجام شوند."

منبع: قومندانی مرکزی اردوی ایاالت متحده
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امنیت برق رسانی در افغانستان

کویت، میدان هوایی 
نظامی را افتتاح می کند

یکی از تخنیکرهای قوای هوایی ایاالت متحده در حال کار برای مکمل 
کردن شهر محموله باری در یکی از میدان های هوایی شهر کویت. 

خورد ضابط ارکان جاشوا کینگ/قوای هوایی ایاالت متحده

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

Trend منابع: نووستی ازبکستانیا، اخبار اوراسیا، خربگزاری

سال  در  ازبکستان  با  جدید  تفاهم نامه  امضاء 

دولت  مساعی  چشمگیر  افزایش  بیانگر   ،2018

شهروندان  به  مجدد  برق رسانی  جهت  افغانستان 

محروم آن کشور است. 

ازبکستان  ملی  ــرژی  ان رشکــت  انرگو،  ازبــک 

دالری  میلیون   150 برق  انتقال  لین  یک  ایجاد  با 

در  پلخمری  به  ازبکستان  در  ــان  رسخ شهر  از 

برق  شبکه  ــدرن ســازی  م به  افغانستان،  شــامل 

افغانستان کمک خواهد کرد.

گرچه ازبکستان از سال 2002 بدین سو برق افغانستان را تأمین کرده است، اما حجم 

آن برای پوشش همه کشور ناکافی بوده است. در سال 2017 افغانستان یک قرارداد با 

ازبکستان برای خرید نزدیک به 2 میلیون کیلووات ساعت برق منعقد کرد و مقداری از 

آن برق را از طریق لین های برق در تاجیکستان انتقال داده است. 

کشورهای آسیای مرکزی به طور فزاینده ای شبکه های برق خود را یکپارچه کرده و در 

انتظار بهبود زیربناها هستند تا مقدار بیشرتی از برق مازاد خود را به افغانستان بفروشند.

ازبک انرگو خود را منحیث مرکز شبکه برق منطقه حساب می کند که می تواند برق 

مناطق محروم را تأمین کند. این رشکت تخمین میزند که لین های جدید برق افغانستان 

می توانند صادرات برق ازبکستان را تا 70 فیصد افزایش دهد. 

در حالی که افراط گرایانی چون طالبان سعی می کنند تا نارضایتی مردم را تحریک 

کنند، دولت افغانستان باور دارد که ارائه خدمات حیاتی به والیات دوردست به متحد 

ساخنت کشور کمک می کند. 

لین برق جدید افغانستان به ریل حیرتان مزار رشیف که بین ازبکستان و افغانستان 

رفت وآمد دارد اجازه می دهد تا از لوکوموتیوهای دیزلی را به برقی تبدیل کنند. 

کودکان افغان زیر لین های 
برق در نزدیکی کابل بازی 
می کنند. دولت افغانستان 

قراردادهای جدیدی را با 
همسایگان خود جهت تأمین 

برق مناطق محروم که 
مستعد ابتال به افراط گرایی 
هستند، به امضاء رسانیده 

است.  رویرتز

در  میانه  رشق  نظامی  باری  محموله های  پخش  مرکز  کالن ترین 

نیمه دوم سال 2018 در شهر کویت افتتاح شد. "شهر محموله های 

باری" منحیث یک مرکز لوجیستک نظامی برای قوای هوایی کویت 

این  مصارف  کرد.  خواهد  فعالیت  ائتالف  و  ایاالت متحده  قوای  و 

شدن  مکمل  تا  و  بوده  دالر  میلیون   32 مرتمربعی   33000 پروژہ  

موقت  مرکز  منحیث   ،2023 سال  در  غربی  املبارک  هوایی  میدان 

محموله های باری فعالیت خواهد کرد.

انجنیران قوای هوایی و اردوی ایاالت متحده شهر محموله های 

باری را در همکاری با قراردادیان کویتی ساختند. پروژہ  بسیار کالن 

بود: تقریبا 400 موتر خاک و سنگ هر روز برای چهار ماه در ساحه 

ساخت وساز آمدند. 

"این  گفت:  ایاالت متحده  هوایی  قوای  از  مورفی  شان  تورن 

پروسه به ما فرصت ایجاد دوستی و رابطه را با همکاران سخاومتند 

کشور میزبان فراهم کرد." "ما می خواستیم با هدف ایجاد نه تنها یک 

مرکز کاری، بلکه یک همکاری دوام دار این پروژہ  را رشوع کردیم."

جدید  بین املللی  هوایی  میدان  ساخت  برای  فضا  ایجاد  جهت 

کویت، به قوای هوایی کویتی و ایاالت متحده یک سال فرصت داده 

شد تا از خانه قبلی خود "میدان هوایی عبدالله املبارک" نقل مکان 

آسان تر  بسیار  را  نقل مکان  این  کشور  دو  بین  همکاری  کنند. 

از حد تصور ساخت. 

تورن جیسی النتز از قوای هوایی ایاالت متحده می گوید: "شهر 

محموله های باری با هدف ایجاد یک راه حل موقت ساخته شد، اما 

از پروژہ هایی است که  "این یکی  مزایای دوام دار خواهد داشت." 

من در طول دوران کاری خود بدان افتخار می کنم. تیم های موظف 

در اینجا کار خود را به نحو احسن انجام دادند."

 منبع: قوای هوایی ایاالت متحده
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کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

با  مشرتک  مترین  در   2018 جوالی  ماه  در  مرصی  دریایی  قوه 

کشتی های جنگی سعودی، اماراتی و ایاالت متحده در دریای رسخ 

اشرتاک کرد. مترکز این تعلیامت بر ماین پاکی دریایی، سوار شدن و 

پاکسازی کشتی ها بود.

پاسخ عقاب  به اسم  تابستانی – که  این گونه مترین میانه  اما 

به طور  مرص  نظامی  پالن گذاران  طرف  از   – می شود  شناخته  هم 

منظم مورد مالحظه قرار می گیرد. قوای دریایی مرص، کشوری که 

بیشرت به متمرکز باالی قدرت نظامی در خشکی معروف است، مترینات بسیاری را با همکاران خود 

در رشق میانه و اروپا اجرا می کند.

مترینات دریایی مدوسا – که با اشرتاک یونان و قربس در دریای مدیرتانه برگزار شد – و مترینات 

کلئوپاترا – که با اشرتاک فرانسه در دریای رسخ انجام شد – دو مترین از چندین همکاری در حال 

انجام در سال 2018 است.

چند هفته قبل از مترین پاسخ عقاب، کشتی های جنگی انگلیسی با همکاران مرصی خود پیوستند 

تا مترینات ضد تروریستی در دریای مدیرتانه که شامل تعقیب و تخریب اهداف دشمن می شد را 

انجام بدهند. یک ماه قبل در ماه جوالی 2018، قوه دریای اسپانیا به مترین با مرص در دریای مدیرتانه 

و رسخ روی آوردند.  

روزنامه االهرام در یکی از مقاله های ماه جوالی 2018 خود نوشت که "از نقطه نظر سرتاتیژیک 

این مترینات به هدف افزایش توانایی حفاظت از اهداف حیاتی در مقابل تهدیدات غیرمتعارفی که 

در جریان سال های اخیر در منطقه به وجود آمده اند، انجام می شوند."

مرص کالن ترین قوه دریایی را در میان کشورهای عرب نشین دارد. در جریان سال های اخیر این 

کشور کشتی ها و سالح های جدیدی را جهت دفاع از راه های آبی بین املللی مهمی مانند کانال سوئز، 

خریداری کرده است.

برعالوه، کشف منابع گاز طبیعی زیرآبی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه از طریق دریا و مهاجرت 

غیرقانونی، رضورت به داشنت قوای دریایی در منطقه را افزایش داده است.    منبع: االهرام

افزایش نفوذ دریایی مصر 

عبدالفتاح السیسی 
رئیس جمهور مصر در 

مراسم تجلیل از روز قوه 
دریایی مصر در کنار یکی 

از جدیدترین کشتی های 
جنگی مصر. 

الکرویکس  پیر  ژان  ملل  سازمان  معین رسمنشی 

در جریان یکی از بازدیدهایش از مرکز پاکستان 

برای صلح و ثبات بین املللی در ماه جوالی 2018 

از قربانی های رسبازان پاکستان در ده ها عملیات 

حفظ صلح سازمان ملل قدردانی کرد.

لطف  به   2013 ســال  در  صلح  مرکز  ایــن 

موون  کی  بان  ملل  سازمان  رسمنشی  توجهات 

بین املللی  تعلیم قوای حافظ صلح ملی و  جهت 

ایجاد شد. الکرویکس که مسئولیت عملیات های 

عهده  بر  را  ملل  سازمان  در  صلح  از  حفاظت 

کرد  احرتام  ادای  پاکستانی  رسباز   156 به  دارد 

از  بیرون  در  عملیات ها  همچون  جریان  در  که 

کشور کشته شده اند.

هامن روز الکرویکس در جریان مالقات خود 

با رئیس ارکان اردوی پاکستان جرنال جاوید قمر 

مسلح  قوت های  و  اردو  "مشارکت  گفت:  باجوا 

ایجاد  باعث  واقعاً  ما  عملیات های  در  پاکستان 

یک تغییر کالن شده است، و ما فکر می کنیم که 

این یک مشارکت فوق العاده به آرمان های صلح 

و ثبات در جهان است."

به همکاری  تعهد خود  بر  پاکستان  مقامات 

بین املللی تأکید کردند. عبدالله هارون رسپرست 

وزارت خارجه اظهار داشت که تعامل با سازمان 

ملل بخش حیاتی از پالیسی خارجی پاکستان است.  

از کالن ترین مشارکت کنندگان  یکی  پاکستان 

سطح  در  ملل  سازمان  عملیات های  در  رسباز 

 6000 تعداد  به   2018 تابستان  تا  است.  جهان 

تن از پرسونل شان در کشورهایی مانند سودان و 

جمهوری دموکراتیک کنگو پیدا می شدند. 

پاکستان حتسین شده 

به خاطر مساعی 

حفاظت از صلح

منابع: پاکستان تودی، سازمان ملل

APA IMAGES/SHUTTERSTOCK
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یک سرباز حافظ صلح استونیایی در 
حال آموزش خنثی سازی دستگاه های 

انفجاری دست ساز به سربازان لبنانی.
قوای موقت سازمان ملل در لبنان 

قوای موقت سازمان ملل در لبنان )UNIFIL( رسبازان و افراد ملکی را در 

تشخیص و جلوگیری از ماین های زمینی و مواد منفجره دست ساز آموزش 

داده و رهنامیی می کند.

پاکسازی  سالگرد  نفری حافظ صلح، چهلمین   10500 قوه  این  اخیرا 

جنوب لبنان که هنوز متأثر از چندین دهه جنگ است را جشن گرفتند.

سازمان  موقت  قوای  منفجرنشده،  مواد  و  ماین ها  از  اجتناب  جهت 

خطرات  "آمــوزش  صنف  روزانــه  لبنانی شان  همکاران  و  لبنان  در  ملل 

ماین" را برگزار می کنند که مستلزم آموزش دادن به هزاران طفل متعلم 

جنوب لبنانی است. 

به گفته قومندان قوای موقت سازمان ملل تورن جرنال مایکل بیری 

"ماین های زمینی و دیگر مواد انفجاری متباقی از جنگ در رسارس جنوب 

لبنان نه تنها زندگی پرسونل قوای موقت سازمان ملل، بلکه از مردم محل 

را هم با خطر مواجه می سازد." 

قوای سازمان ملل به رسبازان قوای مسلح لبنان در کشف و خنثی سازی 

دستگاه های انفجاری دست ساز نیز آموزش می دهند. 

استونی چگونگی  برای مثال در ماه جوالی 2018 قوای حافظ صلح 

کشف دستگاه های انفجاری دست ساز ذریعه فلزیاب در موترهای ساکن 

و عالمت گذاری ساحات پاکسازی شده را به رسبازان لبنانی آموزش دادند. 

این آموزش ها تقویت مصئونیت قوای نظامی در جریان گزمه در  هدف 

جنوب لبنان بوده است.  منبع: قوای موقت سازمان ملل در لبنان

جلوگیری از مواد 
انفجاری در لبنان

بیابان های  و  کوه ها  که  منطقوی  در  شده  واقع 

تروریستان،  پناهگاه  می تواند  آن  ــاده  ــت دوراف

باشد،  جنایتکاران  دیگر  و  مخدر  مواد  قاچاقربان 

امنیت  تقویت  جهت  را  ورکشاپی  ترکمنستان 

رسحدات در ماه می 2018 برگزار کرد.

کشورهای  از  رسحـــدی  امنیت  مــقــامــات 

و  ترکمنستان  تاجیکستان،  قزاقستان،  افغانستان، 

ازبکستان و همچنان کارشناسانی از سازمان امنیت 

این  اروپا )OSCE( و سازمان ملل در  و همکاری 

ورکشاپ اشرتاک کرده بودند.

علیرغم  که  داشتند  اظهار  اشرتاک کنندگان 

منطقه  یک  در  ــدات  رسح از  حفاظت  اهمیت 

کشورهای  غیرقانونی،  قاچاق  و  جابجایی  مستعد 

دیدگاه  یک  اتخاذ  دنبال  به  باید  مرکزی  آسیای 

مشرتک در قبال حفاظت از رسحدات باشند.

شیوه  بهرتین  شناسایی  جلسه  ایــن  هــدف 

همکاری های رسحدی و گفتگو روی مسائل حقوقی 

و سیاسی بین املللی و منطقوی مرتبط به مدیریت 

امنیت رسحدات بود.

سفیر ناتالیا دروزد رئیس مرکز سازمان امنیت و 

همکاری اروپا )OSCE( در عشق آباد گفت: "تبادل 

امنیت  به  تجربیات درباره مسائل مرتبط  افکار و 

رسحدات میان کارشناسان و افرسان امنیت رسحدی 

به درک هرچه بهرت عوامل متعددی که باالی امنیت 

رسحدات کشورها تأثیر می گذارند کمک می کند." 

رئیس جمهور  اف  محمد  بــردی  قلی  قربان 

توجه  کشورش  رسحــدات  امنیت  بر  ترکمنستان 

باید  این  که  داشت  اظهار   2018 سال  در  و  دارد 

باقی  همسایگان  متامی  میان  دوستی  رسحد  "یک 

مباند." ترکمنستان با افغانستان، ایران، قزاقستان و 

طریق  از  همچنان  و  خشکی  طریق  از  ازبکستان 

دریای خزر با کشورهای آذربایجان، ایران، قزاقستان 

و روسیه رسحد مشرتک دارد. 

سلطنت بردیکیوا 

حفاظت از سرحدات در آسیای مرکزی

Avesta.tj, Trend.az :منابع



62

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

قزاقستان صنایع دفاعی 
را ارتقا می دهد

جهت  را  طــرحــی  قــزاقــســتــان  ــان  ــارمل پ

دفاعی  صنعت  مالی  تأمین  به  کمک 

تسلیحات  به  وابستگی  کاهش  و  کشور 

روسی را تصویب کرد.

هوافضای  صنعت  و  ــاع  دف وزارت 

افزایش  جهت  الزم  مالی  کمک  کشور 

را  تکنالوجی  و  علم  زمینه  در  تحقیقات 

فراهم می کند. بخشی از این پول با فروش 

دوران  استفاده نشده  نظامی  تجهیزات 

شوروی فراهم خواهد شد.

آست کورگامن گالی اف معین وزارت 

دفاع و صنعت هوافضا گفت که کشورش 

امیدوار است با 80 میلیون دالر به دست 

تجهیزات،  ایــن  ــروش  ف طریق  از  ــده  آم

کمبودات بودجه ملی را جربان کرده و به 

جذب رسمایه گذاری خارجی کمک کند.

از قزاقستان در دوره شوروی به حیث 

اردوی  جزوتام های  پایگاه های  از  یکی 

تسلیحات  و  فضایی  پروژہ  های  شــوروی، 

قزاقستان  گرچه  می شد.  استفاده  امتی 

خود را از رش تسلیحات امتی دوره شوروی 

خالص کرده، ولی مقدار زیادی از تجهیزات 

نظامی غیر امتی در کشور باقی  مانده اند.

این  قزاقستان،  دفاع  وزارت  گفته  به 

کشور هنوز مهامت استفاده نشده از دوران 

و  داشته  اختیار  در  را  دوم  جهانی  جنگ 

پالن دارد تا حد امکان مواد نظامی قدیمی 

وزیر  کلوف  آتم  بیبوت  بفروشد.  را  خود 

دفاع و صنعت هوافضا از خطرات ماحول 

موشک های  موجودیت  از  ناشی  زیست 

روسی در کشور هشدار داد. 

Total.kz, Today.kz, Kapital.kz, nti.org :منابع

وزارت دفاع قزاقستان

قطر جلب و 
جذب نظامی 

را افزایش 
می دهد

ملزم  را  جــوان  مــردان  که  هامن طور  قطر 

حال  در  کرده  نظام  در  بیشرت  خدمت  به 

است.  مسلح  قوای  در  زنان  جایگاه  ارتقا 

2018 اپریل  ماه  در  خدمت  جدید  قانون 

رسمی شده و مردان جوان بین سنین 18 الی 

35 را ملزم به خدمت در اردو به مدت یک 

سال می کند که قبال سه یا چهار ماه بود.

گرچه زنان در اردو قبال وظایف دفرتی 

جذب  به  نیز  مسلح  ــوای  ق امــا  داشتند، 

زنان  اســت.  کــرده  رشوع  انــاث  داوطلبین 

غیر  نظامی  در سمت های  می توانند  اکنون 

اداری خدمت کنند. 

سال  در  را  مردان  اجباری  قطر خدمت 

2014 اعالم کرد که آن ها را دو ماه بعد از 18

ساله شدن ملزم به خدمت می کند. اجتناب 

از خدمت نظامی منجر به جریمه های کالن 

و زندان برای مردان جوان خواهد شد. 

جاللت مآب شیخ متیم بین حمد آل ثانی 

به  تغییرات  تأیید  در  را  حکمی  قطر  امیر 

وجود آمده در قانون خدمت ملی صادر کرد.

هم  عربی  خلیج  کــشــورهــای  دیگر 

توسعه  یا  کرده  اعالن  را  اجباری  خدمت 

عربی  متحده  امارات  مثال  برای  داده انــد. 

اعالن کرد که تصمیم  در ماه جوالی 2018 

ماه   12 از  را  اجباری  نظامی  خدمت  دارد 

به 16 ماه افزایش دهد. رسبازان این کشور 

یمن  در  سعودی  عربستان  قوای  با  همراه 

مشغول جنگ هستند.
منابع: ایندپندنت، آژانس خربی قطر
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فرد  و  رسباز   750 موفقانه  آموزش  به  موفق  اردن 

کیمیاوی،  احتاملی  حمالت  با  مقابله  جهت  ملکی 

بیولوژیکی، رادیولوژیکی، امتی و مواد انفجاری قوی 

در  اضطرار  حاالت  کارکنان  و  رسبــازان  است.  شده 

انبوه،  تلفات  عملیات های ضدعفونی سازی  با  ارتباط 

سال ها آموزش دیده اند که یکی از این آموزش ها در 

این اواخر با حضور یک تیم مترین سیار از گارد ملی 

کلورادو اردوی ایاالت متحده انجام شد.

دفاعی  تهدیدات  کاهش  آژانــس  حامیت  با 

مقابله  آمــادگــی  افــزایــش  جهت  و  ایاالت متحده 

اردن   ،)WMD( کشتارجمعی  تسلیحات  ــا  ب

کرد.  دریافت  را  ضدعفونی سازی  سیستم  چندین 

سیستم های  بــا  ــار  ک جهت  مجرب  پرسونل  ــا  ام

ضدعفونی سازی موجود نبود.

گاردهای اردن در مقابل تسلیحات کشتارمجعی

قوای مسلح اردن و گارد ملی کلورادو یک تمرین 
 مقابله با تسلیحات کشتارجمعی را انجام می دهند.  

معین سرپرکمشر میشل آلوارز-ایرا/گارد ملی ایاالت متحده 

منابع: آژانس خربی اردن-پرتا، اردو و گارد ملی ایاالت متحده 

حاوی  تعلیمی  برنامه  یک  کلورادو  تیم 

مترین  یک  و  آموزشی  سناریوهای  کورس،   22

از  متعلم   30 اشرتاک  با  نظامی-ملکی  مشرتک 

اردن را انکشاف دادند. مربیان از ترجامن های 

انگلیسی  و  عربی  تعلیمی  ــواد  م و  عربی 

استفاده کردند. بسیاری از متعلمین از جزوتام 

مسلح  عربی-قوای  اردوی  کیمیاوی  حامیت 

اردن و ریاست دفاع ملکی اردن آمده بودند.

اردوی  ــرش  ــم ــرک پ رس  رس  ــن  ــف ــت اس

گفت:   2018 جــون  مــاه  در  ایاالت متحده 

مأموریت  مهم ترین  تاکنون  ــوزش  آم ــن  "ای

است."  بوده  من  نظامی  وظیفه  دوران   متامی 

"درس هایی را که من آموختم برای بقیه عمر با 

من باقی خواهند ماند."

مهارت در حال رشد اردنی ها در مقابله با تسلیحات 

کشتارجمعی منجر به گشایش مرکز عالی در اردن شد.

دگرمن اردنی میرزا حتوقی گفت: "حامیتی که ما 

از طرف همکاران آمریکایی دریافت کردیم عالی بود." 

در جریان 25 سال گذشته گارد ملی ایاالت متحده 

که  کــرده  مالی  حامیت  را  دولتی  مشارکت  برنامه 

با جزوتام های نظامی  جزوتام های گارد ملی کشور را 

دیگر کشورها همکار می سازد. این پروگرام شامل 75 

برنامه مشارکتی با 81 کشور می شود. 
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قرقیزستان در مقابل تسلیحات و مواد انفجاری دزدی شده از اردو در جریان 

منازعات گذشته پیسه می دهد. وزیر داخله قرقیزستان در ماه آگست 2018 

کرد،  اعالم  را  امنیت  افزایش دهنده  اقدام  این 

باشندگانی  به  تا  می دهد  اجازه  پولیس  به  که 

دولت  به  را  خود  غیرقانونی  تسلیحات  که 

برمی گرداند از 25 الی 250 دالر پرداخت کند.

تفنگ های  نارنجک اندازها،  بازگرداندن 

ماشین دار و تفنگ دوربني دار بیشرتین جایزه را 

خواهد داشت اما دولت قرقیزستان در مقابل تفنگ های شکاری و نارنجک های 

دستی هم جایزه نقدی خواهد داد.

در جریان شورش های اپریل و جون 2010 که منجر به استعفای دولت شد، 

جزوتام های نظامی از گم شدن 865 اسلحه و مهامت راپور دادند. حدود 350 

قبضه ازین تسلیحات پیدا شده اند.

در کنار جمع آوری تسلیحات نظامی غیرقانونی، قرقیزستان در ماه آگست 

همکاری  شورای  اجالس  و  جهان  کوچی های  بازی های  جریان  در  سپتمرب  و 

کشورهای ترک زبان، دکان های سالح فروشی را بست.

قرقیزستان در برابر 
سالح پیسه می دهد

شورشیان قرقیز در 
حال حمل یک راکت انداز 

در سال 2010، یکی 
از تجهیزات نظامی 

غیرقانونی دزدیده شده 
که دولت سعی برای خرید 

مجدد آنان دارد.   رویرتز

عربستان  بین  فعال  همکاری  یک  ایجاد  برای  خود  عالقه  بر  ناتو 

سعودی، عامن و اتحاد آمریکایی شاملی-اروپا تأکید کرده است.

منحیث بخشی از سعی برای افزایش همکاری امنیتی با کشورهای 

شورای همکاری خلیج )GCC( و مقابله با تهدیدات ایران، ناتو یک 

مرکز منطقوی را در سال 2017 در کشور افتتاح کرد.

روابط  ایجاد  به  منجر  استانبول  در  ناتو   2004 همکاری  ابتکار 

اما  شد.  عربی  متحده  امارات  و  قطر  کویت،  بحرین،  میان  عمیق تر 

 )GCC( خلیج  همکاری  شــورای  منطقه  نظامی  قدرت  کالن ترین 

عربستان سعودی شامل این موضوع نبود. 

در اجالس بروکسل در ماه جوالی 2018، ناتو نه تنها به عربستان 

ماندن در  به بی طرف  که  به عامن، کشوری  بلکه همچنین  سعودی 

اختالفات منطقوی افتخار می کند، خوشامد گفت.

یکی از مقامات بلندپایه ناتو به روزنامه نشنال گفت: "هر زمانی 

که آن ها آماده باشند، ما آماده خوشامدگویی به آن ها خواهیم بود."

ما  "به  کویت  مرکز  که  کرد  اشاره  بروکسل  در  ناتو  اعالمیه  یک 

افزایش  جهت  خلیج  منطقه  در  همکاران مان  با  تا  می دهد  اجازه 

با تهدیدات مشرتک همکاری نزدیک داشته  امنیت منطقه و مقابله 

باشیم." این همکاری شامل مبارزه علیه تروریزم، تکثیر تسلیحات و 

براندازی دولت ها می شود.

کویت  مرکز  افتتاح  مراسم  در  استولتنربگ  ینس  ناتو  رسمنشی 

اظهار داشت: "امنیت خلیج رابطه مستقیم با امنیت متامی متحدین 

ناتو دارد." "ما آرزوهای مشابه برای صلح و ثبات داریم."

ناتو به دنبال همکاری با 
عربستان سعودی و عمان است 

مرکز منطقوی ابتکار همکاری ناتو-استانبول در شهر کویت، کویت
آژانس خبری فرانسه/تصاویر گتی Azattyk, 24.kg :منابع

منابع: ناتو،روزنامه نشنال
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فرصت دوباره ازبکستان به متهمین افراط گرایی
سلطنت بردیکیوا

"اگر ما به این افراد سخاومتندی 
نشان ندهیم ... و به آن ها دست 

مساعدت ندهیم، آن ها در جامعه 
منفور باقی خواهند ماند."

~ شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان

ازبکستان هزاران شهروند خود را از لست سیاه که 
حاوی اسامی افراد متهم به افراط گرایی بود، حذف کرد. 

از سال 2017 ازبکستان اسم بیشرت از 18000 شهروند 

خود را از لست سیاه پاک کرده که این کار باعث فراهم 

نفر  هــزاران  برای  تجاری  اعتبار  و  کار  فرصت  آمدن 

مقامات  اینکه  از  بعد  افراد  ازین  بسیاری  است.  شده 

دولتی با مالها، گروپ های شهروندی، خویشاوندان و 

همسایگان مصاحبه کرده و به این نتیجه رسیدند که 

آن ها خطر کمی دارند، به داخل جامعه پذیرفته شدند.

گفت:  ازبکستان  رئیس جمهور  میرزایف  شوکت 

"اگر ما به این افراد سخاومتندی نشان ندهیم ... و به 

آن ها دست مساعدت ندهیم، آن ها در جامعه منفور 

باقی خواهند ماند."

دولت بر اهمیت توان بخشی دوباره نه تنها برای 

دارد.  تأکید  هم  فامیل هایشان  برای  بلکه  ملیشه ها 

فرصت های هرنی، علمی و ورزشی برای اطفال متهمین 

افراط گرایی فراهم شده است. 

امید اسدالله یف کارشناس علوم سیاسی ازبکستان 

اظهار داشت "اگر به ملیشه ها و فامیل هایشان فرصت 

توان بخشی دوباره داده نشود، آن ها هیچ راهی به جز 

دیگر  در  افراطی  گروپ های  به  دوباره  شدن  ملحق 

کشورها مانند افغانستان را نخواهند داشت."

در اوایل 2018، ازبکستان پروگرامی را تصویب کرد 

که باالی امنیت، هامهنگی بین قومی و تحمل مذهبی 

تأکید می کند. این پروگرام شامل یک پالیسی تعامل با 

مهاجران ازبک که در خارج از کشور زندگی و کار 

می کنند می شود، تا عالقه افراط گرایان به جذب 

آنان را کاهش دهد.  

ماه  در  را  نظامی  همکاری  تفاهم نامه  یک  اردن  و  عراق 

آگست 2018 برای تقویت امنیت مشرتک در دوره بعد از 

داعش به امضاء رسانیدند.

عراق  پیشین  ــاع  دف ــر  وزی الحیالی  محمود  عرفان 

رییس  فریحات  محمود  دگرجرنال  با  را  دوجانبه  معاهده 

سفیر  السهیل  صفیه  کرد.  امضا  اردن  مشرتک  درستیز  سرت 

امضاء  مراسم  در  نظامی  ارشد  افرسان  و  اردن  در  عراق 

معاهده حضور داشتند. 

این معاهده  ابراز داشت که "هدف  وزیر دفاع عراق 

از  حفاظت  بخش های  در  معلومات  و  تجربیات  تبادل 

رسحدات، انکشاف قابلیت های استخباراتی، مترینات مشرتک 

با  مبارزه  تکنولوجیکی،  و  تحقیقاتی  پیرشفت های  نظامی، 

تروریزم در اشکال مختلف، آموزش و انکشاف است."

امتداد  در  را  ارتباطات  و  تجارت  داعش  علیه  جنگ 

رسحد مشرتک 180 کیلومرتی بین عراق و اردن مختل کرده 

بود. با بازگشایی گذرگاه اصلی رسحدی در طربیل در عراق 

در سال 2017، این اختالل تا حدی حل شد. 

عراق و اردن تفاهم نامه 
امنیتی امضاء می کنند

عرفان محمود الحیالی وزیر دفاع پیشین عراق نشسته دوم از راست، یک معاهده امنیتی را با 
رئیس ستر درستیز مشترک اردن دگرجنرال محمود فریحات نشسته دوم از چپ امضاء می کند.  

وزارت دفاع عراق

منابع: وزارت دفاع عراق، آژانس خربی اردن-پرتا
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را جهت  تروریزم  علیه  مبارزه  مرکز  یک  مرص 

هامهنگی اقدامات نظامی و اجرأت قانونی با 

این  کرد.  ایجاد  خود  آفریقایی  همسایه  ده ها 

مرکز 14000 مرتمربعی در قاهره که با هزینه 

5.6 میلیون دالر ذریعه مرص تأمین مالی شده 

کشورهای  جامعه  عضو  کشور   29 در خدمت 

ساحل-صحرا )CEN-SAD( خواهد بود.

گفت  مرصی  جرنال  تورن  بخیت  حمدی 

که این مرکز باالی آموزش افرسان و هامهنگی 

افراط گرایی  کردن  ریشه کن  استخباراتی جهت 

حامیت  بر  مرص  کــرد.  خواهد  مترکز  خشن 

مالی از تعلیم پرسونل نظامی کشورهای عضو 

 )CEN-SAD( جامعه کشورهای ساحل-صحرا

را  تروریزم  تعهد کرده و مترینات مبارزه علیه 

در سطح منطقه برگزار می کند. 

تخریب  و  "شکسنت  گفت:  حمدی  جرنال 

این  اما  نیست  آسان  تروریستی  شبکه های 

یک  ذریعه  که  است  مرکز  این  اصلی  وظیفه 

اتاق عملیاتی دامئی انجام خواهد شد."

سازمان  کالن ترین  دومین   CEN-SAD

منطقوی در افریقا بعد از اتحادیه افریقا است 

که شامل کشورهایی از دریای رسخ تا اقیانوس 

اطلس می شود. این سازمان در طرابلس، لیبی 

در سال 1998 با هدف پیشگیری، مدیریت و 

حل اختالفات بنیان گذاری شد.

در  تروریزم  و  داخلی  جنگ  بی ثباتی، 

لیبی – همسایه غربی مرص – از تشویش های 

عمده امنیتی این کشور بوده است. در یکی از 

اجالس های CEN-SAD در جون 2018، وزرای 

دولت ها خواستار افزایش همکاری در مبارزه با 

تروریزم در منطقه ساحل-صحرا شدند.

مصر در جنگ 
با تروریزم 

آفریقایی

وزیر خارجه عمان یوسف بن علوی با وزیر دفاع پیشین ایاالت متحده جیمز متیس دیدار می کند.  تصاویر گتی

مبارزه با تروریزم، آزادی کشتیرانی، جنگ یمن 
و قاچاق سالح مواردی بودند که در جریان بازدید 

یوسف بن علوی وزیر خارجه عامن از واشنگتون 

ایشان  گرفتند.  قرار  بحث  مورد   2018 جوالی  در 

وزیر  پمپئو  مایک  مثل  بلندپایه ای  مقامات  با 

دفاع  وزیر  متیس  جیمز  و  ایاالت متحده  خارجه 

پیشین دیدار کردند.

پمپئو  و  علوی  که  کرد  اعالم  داخله  وزارت 

فرستاده  مساعی  از  مداوم  حامیت  "اهمیت  بر 

خاص سازمان ملل مارتین گریفیث ترصیح کرده و 

تأکید کردند که طرفین جهت جلوگیری از تشدید 

خصومت ها باید از خود خویشنت داری نشان دهند."

از مسقط  استفاده  با  تا  کرده  گریفیث سعی 

از  را  یمن  جنگ  بی طرف،  میانجیگر  یک  منحیث 

ترمیم  از  هم  عامن  کند.  حل  دیپلامتیک  طریق 

همکاری  ــورای  ش میان  شکست خورده  ــط  رواب

خلیج حامیت می کند. 

با  خــود  مــالقــات  در  علوی  خــارجــه  وزیــر 

تقویت  برای  مساعی  دربــاره  متیس  دفاع  وزیر 

همکاری های دوجانبه نظامی گفتگو کرد.

برای  امنیتی  را یک همکار مهم  متیس عامن 

تا  خواست  مسقط  از  و  خوانده  ایاالت متحده 

آب های  و  رسحــدات  کردن  مسدود  به  همچنان 

خود در مقابل قاچاق اسلحه به یمن ادامه دهد. 

وزیر خارجه عامن اظهار داشت که رابطه امنیتی با 

ایاالت متحده کامکان "استثنایی" باقی خواهد ماند.

وزرا  اجــالس  در  اشــرتاک  جهت  علوی  وزیــر 

جهت ترویج تحمل دینی و آزادی در رسارس جهان 

در واشنگتون حضور داشت.

گفتگو عمان 
برای همکاری امنیتی

منابع: وزارت خارجه عمان، وزارت داخله و دفاع ایاالت متحده 
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شیخه عایشه بنت رشید الخلیفه – اولین زن بحرینی که از آکادمی معترب 

نظامی سلطنتی سندهرست فارغ می شود – یک افتخار اول شدن دیگر را 

برای کشورش به ارمغان آورد.

اولین زنی در کشورش شد که طیاره  به  تبدیل  او  در جوالی 2018 

شاهزاده  نخست وزیر  جاللت مآب  است.  آورده  در  پرواز  به  را  جنگی 

خلیفه بن سلامن الخلیفه این پرواز تاریخی یک ساعته از میدان هوایی 

شیخ عیسی را نظاره گر بود.

شاهزاده خلیفه به دو دلیل در این مراسم حارض بود – او یکی از 

بلندپایه ترین مقامات دولت بحرین و همچنان پدر کالن شیخه عایشه است.

نخست وزیر پرواز با طیاره BAE Hawk را یک اقدام منونه برای قوای 

هوایی بحرین تحسین کرده و آن را یک "دستاورد قابل توجه که مؤید 

عزت و احرتام برای زنان بحرینی" توصیف کرد.

شیخه عایشه مسیری را دنبال می کند که جگرن مریم املنصوری که 

در سال 2007 اولین زن پیلوت جنگی امارات متحده عربی شد، روشن 

کرد. جگرن املنصوری جت های اف- 16 را در جنگ علیه داعش در سوریه 

به پرواز در آورده است.

بریتانیای  نظامی  ملی  آکادمی  سندهرست،  در  شیخه  حضور 

میانه  رشق  رهــربان  از  بسیاری  دارد.  طوالنی  تاریخ  در  ریشه  کبیر 

جاللت مآب  شمول  به  کــرده انــد.  سپری  آنجا  در  را  خود  تحصیالت 

محمد  شیخ  جاللت مآب  و  اردن  الحسین  بن  دوم  عبدالله  شــاه 

عربی. متحده  امـــارات  رئیس جمهور  معین  املکتوم  رشــیــد  بــن 

کارکنان یونیپاث | تصاویر از قوای دفاعی بحرین

حبرین در استقبال 
از اولین پیلوت زن

منابع: زنان امارات, البوابه
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درمجلهیونیپاثسهمبگیرید
همه نظریات حکایوی، نامه به مدیر مسئول، مقاالت حاوی نظریات، عکس ها، و دیگر مسائل را به دفرت 

مدیریت مسئول یونیپاث به آدرس الکرتونیکی                                                       بفرستید.

لطفاً اسم، شغل، القاب رسمی و یا سمت، آدرس 

پوستی و آدرس ایمیلی تان را شامل سازید.

برایاشتراکمجانی

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL 

بهآدرسزیربهماایمیلبزنید:

Unipath به این آدرس نامه بنویسید:
U.S. Central Command
7115 S. Boundary Blvd.

MacDill AFB, FL 33621 USA

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.

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

چگونگیمراتبارسال
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.
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