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پیام رهبران کلیدی

قوماندانی مرکزی ایاالت متحده و رشکای منطقه ایی آن با 

یک تهدید مشرتک در فضای سایرب روبه رو هستند. دشمنان 

مختلف با قابلیت های تهاجمی سایرب قابل توجه قصد بهره 

که  دارند  را  معلوماتی  زیربناهای  کردن  مختل  و  برداری 

برای اقتصاد منطقه ایی و جهانی و امنیت و ثبات منطقه 

روح  و  نیرومند  مشارکت  یک  ایجاد  هستند.  ایی رضوری 

همکاری برای درک و توجه به این تهدید بسیار مهم است. ما باید با کمک یکدیگر 

به بهره برداری و دفاع از زیربناها و شبکه های تکنالوژی معلوماتی )IT( حساس 

خود با استفاده از اصول مشرتک برای رفتار مسئوالنه در فضای مجازی بپردازیم. 

به اشرتاک گذاری معلومات و ادامه همکاری بین کشورهای رشیک حیاتی است. 

به همین ترتیب، روابط با صنایع خصوصی و پوهنتون ها نیز برای پیرشو بودن و 

تداوم انطباق با محیط فضای سایرب پویا و در حال تغییر مهم است. 

بسیاری از سیستم های تکنالوژی معلوماتی دولتی و نظامی حیاتی ما به زیربناهای 

شبکه ارائه شده توسط صنعت بستگی دارند. بنابراین، منیتوان از نیاز داشنت رشکای قابل 

اعتامد در این صنعت چشم پوشی کرد. همکاری های امنیتی سایرب اطراف اشرتاک 

گذاری بهرتین شیوه های فعالیت و تقویت مشارکت دوجانبه و چندجانبه می چرخد. 

از  آن  ایی  منطقه  رشکای  و  متحده  ایاالت  مرکزی  قوماندانی  حارض،  حال  در 

روشهای گوناگون برای به اشرتاک گذاشنت معلومات و بهرتین شیوه های فعالیت، 

انجام گفت وگو و پیرشفت در زمینه ظرفیت سازی در مورد امنیت سایرب در منطقه 

استفاده میکنند:

 	 )CRCC( کنفرانس ارتباطات منطقه مرکزی

دخالت رهربان کلیدی )KLE( و مبادالت، ارزیابی و ورکشاپ های آموزشی با 	 

موضوع سایرب 

 	 C2 )CIWG( گروپ کار همکاری متقابل

 	 )CCIB( هیئت همکاری متقابل قوماندانی و کنرتول

 مانورهای نظامی ائتالف	 

افرس  و   )OSD( دفاع وزیر  دفرت  با همکاری  متحده  ایاالت  مرکزی  قوماندانی 

دست  های  مشارکت  و  مداخالت  به   )DoD-CIO( دفاع  وزارت  معلومات  ارشد 

زده است که نشان میدهد محافظت از سیستمهای معلومات حیاتی پیش از همه 

چیز نیازمند حکمرانی مسئوالنه تکنالوژی معلوماتی و رویکرد مشارکت متام بخش 

های دولت است. تطبیق موفقانه یک اسرتاتیژی امنیت سایرب به نیروی کار آموزش 

دیده، تحصیل کرده و تأیید شده متکی است. این کار با کاربران عمومی آغاز میشود 

که اکرثاً ضعیف ترین حلقه هستند و باید تصدیق معیار اساسی را دریافت کنند. 

تربیت، آموزش و صدور تصدیق برای مدیران سیستم، مدیران شبکه و متخصصین 

امنیت سایرب از این هم حیاتی تر است.

پذیری  و آسیب  نقاط ضعف  که  دارد  نیاز  نیرومند  انجنیری  به  تقویت شبکه 

در زیربناهای تکنالوژی معلوماتی را شناسایی کرده و از بین میربد و به استفاده از 

سانسورها و ایجاد معیارهای مشرتک برای فعالیت، دفاع و بهبود دادن شبکه های 

تکنالوژی معلوماتی میپردازد. مهم است بتوان به رسعت به یک تهدید سایرب واکنش 

نشان داد و اقدام مناسب را برای کاهش خطر و به حداقل رساندن تأثیر عملیات 

 ،)CERT( به کار برد. به این ترتیب، همه ما به تیم های واکنش اضطراری کمپیوتر

متشکل از متخصصین امنیت سایرب برای واکنش رسیع در حین بروز حادثه سایرب 

قابل توجه نیاز داریم.

USCENTCOM با همکاری متخصصین متام بخشهای دولت و سازمان دفاع 

با وزارت های دفاع منطقه و تدوین  امنیت سایرب همراه  ارزیابی  انجام  سایرب، به 

پالنهای همکاری مختص به امنیت سایرب و آماده سازی نقشه راه مناسب برای ایجاد 

یا افزایش ظرفیتها و قابلیتهای امنیت سایرب پرداخته است. این ارزیابیها، توصیه های 

مفصل را به منظور ارتقاع آموزش، سازماندهی و تجهیز نیروهای سایرب، آماده کردن 

صحنه برای توسعه موارد فروش نظامی خارجی و برنامه های صدور تصدیق و کمک 

در شناسایی نیاز ارزیابیها یا آموزشهای متعقب ارائه منوده است. به طور کلی، این 

فعالیتها بر چهار محور تالش مترکز دارند:

محور تالش 1 - پالیسی، اسرتاتیژی و سازمان

توصیه های خاص برای بهبود انکشاف اسرتاتیژی، پالیسی و سازمان دفاع سایرب	 

محور تالش 2 - توسعه نیروی کار

توصیه های خاص به منظور انکشاف یک نیروی کار سایرب شامل یک رژیم 	 

مناسب آموزش

محور تالش 3 - ارائه و بهره برداری

توصیه های خاص برای تهیه نقشه انجنیری شبکه و تعیین صحت شبکه	 

محور تالش 4 - محافظت و دفاع

توصیه های خاص برای بهبود محرمیت، یکپارچگی، در دسرتس بودن و عدم 	 

 انکار سیستم

USCENTCOM با اتکا به کنفرانس اخیر ارتباطات منطقه مرکزی در واشنگنت 

که بتاریخ 12-14 می 2015 و با حضور 38 متخصص تکنالوژی معلوماتی منطقه ایی 

از نهه کشور رشیک برگذار شد، در نظر دارد از دولتها و رهربان صنعتی در حوزه 

سایرب برای اشرتاک در ورکشاپ های آموزش امنیت سایرب مشرتک ربع وار به منظور 

از  اطمینان  منظور حصول  به  و  نقاط عطف مشرتک  و  برنامه های عملی  تدوین 

پیرشفت مداوم دعوت مناید. این ورکشاپ های آموزشی ربع وار با استفاده از "شبکه 

دسرتسی همه رشکا" یا APAN مبتنی بر ویب برگذار خواهند شد. پیش بینی میکنیم 

اولین مجموعه از این ورکشاپ های آموزشی مشرتک در اگست 2015 برگذار شود. 

اگرچه ما با همکاری یکدیگر گام های بلند در تقویت وضعیت امنیتی سایرب خود 

برداشته ایم، تهدیدات همچنان تحول پیدا میکنند و تنها از طریق احتیاط جمعی 

میتوانیم از منافع متقابل خود در فضای سایرب محافظت کنیم. ما با هم میتوانیم 

یک راه پیدا کنیم!

مقاالت مندرج در این شامره یونیپاث - و دیگر مطالب در دسرتس بر روی ویب 

سایت یونیپاث – یک نظر خوب از عملکرد منطقه برای دفاع در مقابل تروریستان، 

فعالیت  آنالین  صورت  به  که  هکرهای  و  متخاصم  دولتهای  جنایتکار،  سازمانهای 

میکنند، ارائه میدهد. یونیپاث یک محل برای به اشرتاک گذاشنت نظریات و مقاالت 

در مورد طیف گسرتده از موضوعات نظامی و امنیتی است.

مانند همیشه، نظریات و پیشنهادات شام برای شکل دادن به راه پیرشفت در 

زمینه های بسیار مهم مانند امنیت سایرب مفید است. لطفاً نظریات یا تبرصه های 

خود را به unipath@centcom.mil ایمیل کنید.

جرنال پیرت گاالگر
ریس قوماندانی و کنرتول، ارتباطات 

و سیستم های کمپیوتری، قوماندانی مرکزی ایاالت متحده
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مرکزی را گسرتش میدهد 
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تعهد  با   )CRCC( مرکزی  منطقه  ارتباطات  کنفرانس 

چندین کشور به گسرتش عمق و دامنه آن چیز که اصلی 

ترین رویداد امنیت سایرب قوماندانی مرکزی ایالت متحده 

بوده است، به پایان رسید.

با جلب موافقت رشکت کننده گان کنفرانس ارتباطات 

ایاالت  نه کشور رشیک، جرنال  از  منطقه مرکزی متشکل 

و ریس   USCENTCOM J-6 رئیس گاالگر،  پیرت  متحده 

برگذاری  به  نسبت  تا  داد  وعــده  سایرب،  مشرتک  مرکز 

در  آن  در  که  مناید  اقدام  وار  ربع  آموزشی  ها  ورکشاپ 

ایجاد  به  میتوانند  مند  عالقه  واردان  تازه  و  کنفرانس 

اسرتاتیژی های مشرتک برای مقابله با تهدیدات در فضای 

سایرب بپردازند.

روز  در  ــرنال  جـ

که  کنفرانس  ــر  آخ

12-14مــی  تاریخ  به 

واشنگنت  در   2015

برگذار شد اعالم کرد: 

عملی  قدم  باید  "ما 

منیتوان  تنها  برداریم. 

های  هامهنگی  بــا 

برگذاری  و  طوالنی 

کدام  به  جلسه  چند 

جای رسید. و بعد دوباره تا سال آینده صرب کرد تا دوباره 

بعضی از هامن دروس را دوباره تکرار منود.

منطقه  ارتباطات  کنفرانس  چرت  از  میخواهیم  "ما 

مرکزی برای برگذاری ورکشاپهای آموزشی ربع وار در مورد 

فضای سایرب استفاده کنیم. ما میتوانیم این کار را به یک 

شیوه همکارانه یا آن چیز که آن را APAN یعنی "شبکه 

انجام دهیم. ما یک ویب  دسرتسی همه رشکا" میخوانیم 

سایت همراه با دسرتسی ایجاد میکنیم و دوست داریم در 

سه ماه آینده این تیم را کنار هم گرد بیاوریم. همچنین 

میتوانیم آن را در اختیار رشکاء قرار دهیم که قادر به انجام 

این کار نیستند."

با  روزه  سه  مرصوف  کنفرانس  یک  پایان  اعالم  این 

بحرین،  افغانستان،  سایرب  امنیت  ارشد  رهــربان  حضور 

و  سعودی  عربستان  قطر،  عامن،  لبنان،  کویت،  مرص، 

امارات متحده عربی بود. منایندگان از افغانستان، مرص و 

قطر به ارائه راپور رسمی در مورد پیرشفت های سازمان 

های امنیتی سایرب داخلی خود جهت دفاع از شبکه های 

کمپیوتری پرداختند. مقامات ارشد دولت ایاالت متحده و 

 AT&T متخصصین صنعتی از رشکت های مانند گوگل و

نیز بر روی صحنه به آنها ملحق شدند.

به مشارکت  نیاز  کنفرانس  این  در  یک مشکل عمده 

و  ها  دولــت  بین  بلکه  کشورها،  بین  فقط  نه  سایرب، 

از پیرشفتهای  بود که بخش عمده  رشکت های خصوصی 

تکنالوژیک را تحقق میبخشند. چنین مشارکت های برای 

به اشرتاک گذاشنت دانش حیاتی در مورد چگونگی مقابله 

به  که  تروریستان  و  متخاصم  های  دولت  جنایتکاران،  با 

طور آنالین در کمین هستند، رضوری است. 

دیپارمتنت  رییس  الجابری،  مبارک  داکرت  جرنال  برید 

مخابرات و تکنالوژی معلومات قوای مسلح امارات متحده 

عربی پیشنهاد کرد که امکان ارائه یک "نقشه مسیر برای 

دارد".  وجود  واشنگنت  در  ما  دوستان  توسط  منطقه  متام 

ملی  امنیت  سازمان  عربی  متحده  امارات  قبل،  سال  پنج 

فضای  در  دفاع  به  کمک  برای  را   )NESA( الکرتونیکی 

این نخستین سازمان در نوع خود  اندازی کرد.  سایرب راه 

در منطقه بود.

جرنال الجابری گفت: "ما باید به فکر ایجاد یک نیروی 

"ما  باشیم".  استقرار رسیع  پی  در  باید  ما  باشیم.  رضبتی 

نباید  شویم.  گسسته  هم  از  نباید  بپیوندیم.  هم  به  باید 

اجازه بدهیم تروریستان یا هر طرف دیگر از این گسستگی 

ما نفع بربند."

که  عربستان  نظامی  افرسان  توسط  همکاری  به  نیاز 

در کنفرانس رشکت داشتند نیز مورد تأیید قرار گرفت زیرا 

"ساختن دشوار و ویران کردن آسان 

است. بنابراین یک بخش از چالش ما 

پیدا کردن راه های همکاری به منظور 

ایجاد انعطاف پذیری و قدرت است."
دریاساالر مارک فاکس،

 USCENTCOM معاون قوماندان

پنجمین
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بهرتین  مورد  در  که  بودند  کشورهای  با  سایرب  اتحاد  خواستار  آنها 

آنالین  تهدیدات  از شبکه های کمپیوتری در مقابل  شکل حفاظت 

فرعی  کمیته  رئیس  املقبل،  عبدالله  داکرت  بودند.  آموخته  دروس 

انتقاالت الکرتونیکی در نیروهای زمینی سلطنتی عربستان گفت: "ما 

منیخواهیم راه که آنها سالها قبل پیموده اند را دوباره از اول رشوع 

کنیم. ما میخواهیم کار را از جای که متوقف کرده اند، آغاز کنیم."

نفوذ  مقابل  در  شبکه  دفاعی  قدرت  تشدید   - سایرب  استحکام 

محور   - خصامنه 

بحث  از  بسیاری 

کنفرانس  در  ها 

منطقه  ارتباطات 

مـــرکـــزی بـــود. 

ادوارد  داکــــرت 

مسئول  آموروسو، 

در  امنیتی  ارشــد 

AT&T به رشکت 

گفت  گان  کننده 

کردن  محصور  که 

ــای  ــم ه ــســت ســی

دیگر  و  مقاصد-متعدد  های  فایروال  با  کشور  یک  یا  رشکت  یک 

به هیچ   - نامید  ریگ"  "بوجیهای  را  آن  که   - امنیتی  افزارهای  نرم 

وجه رویکرد معقول نیست. دشمنان ملت میتوانند هر کدام از این 

مناسب  انگیزه  وجود  صورت  در  و  راحتی  به  را  دفاعی  سنگرهای 

سایرب  معامری  یک  ایجاد  حل  راه  بهرتین  گفت  او  کنند.  تسخیر 

مانند  معلوماتی،  تکنالوژی  مختلف  های  شاخه  که  است  مجازی 

قابل  بیشرت  و  دفاعی مجزا  پایگاه های  به  را  سایتها  و ویب  ایمیل 

دفاع تفکیک میکند. به این ترتیب، شکسته شدن فایروال به معنی 

تسلیم کل سیستم نیست. 

به   USCENTCOM قوماندان معاون  فاکس،  مارک  دریاساالر 

رشکت کننده گان در کنفرانس گفت: "ساخنت دشوار و ویران کردن 

آسان است، بنابراین یک بخش از چالش ما پیدا کردن راه های برای 

همکاری به منظور ایجاد انعطاف پذیری و قدرت است."

برید جرنال متقاعد لبنانی جرنال یوسف نارص که هیئت ملی آن 

برای اولین بار در کنفرانس ارتباطات منطقه مرکزی حضور داشت، از 

همین موضوع برای درخواست همکاری بیشرت بهره گرفت. 

او گفت: "ما منیتوانیم در برابر همه مهاجمین از خود محافظت 

کنیم. اما میتوانیم خطر امنیتی را با تعریف منشأ آن، اعم از اینکه 

مربوط به سازمانهای تروریستی باشد یا هکرها به حداقل رسانده و 

کاهش دهیم. سپس میتوانیم در مورد جلوگیری و اقدامات مورد نیاز 

تصمیم گیری مناییم".

کویت  رویکرد  با  دولتی  و  خصوصی  سکتور  همکاری  پیام 

مطابقت داشت. این کشور به تازه گی اولین سازمان امنیت سایرب 

ملی خود را راه اندازی کرده و در پی دسرتسی به رهربان تکنالوژی 

در حوزه سایرب است. دگروال محمد االنزی از کویت اعالم کرد: "ما 

تجربه زیاد در امنیت سایرب نداریم، به همین دلیل در حال همکاری 

به   HP و  مایکروسافت  سیسکو،  مانند  رشکاء  و  بزرگ  رشکتهای  با 

"وظیفه ما به عنوان نماینده و به عنوان 

خدمت گزاران مردم یافتن یک چاره برای 

حفاظت از شهروندان خود و اطمینان از 

محافظت منافع ملی ما است. به همین 

دلیل است که اینجا هستیم".

دریاساالر مارک فاکس،

 USCENTCOM معاون قوماندان

USCENTCOMشرکت کننده گان کنفرانس ارتباطات منطقه مرکزی در می 2015 در واشنگتن گردهم آمده اند. 



9 شامره رهربی کلیدی  |  یونیپاث

منظور ایجاد یک محیط امن هستیم".

در دسمرب سال 2014، مرص شورای عالی امنیت سایرب را تأسیس کرد. 

داکرت  دارند.  تعلق  صنعت  و  دولت  مختلف  بخشهای  به  آن  عضو   24

مقررات  تنظیم  سازمان  در  سایرب  امنیت  ریاست  معاون  هاشم،  رشیف 

مخابرات ملی گفت: "تشکیل چنین یک نهاد به کشور کمک میکند در 

در  اولویت  دارای  موضوعات  جزء  که  شود  متحد  موضوع  یک  محور 

دستور کار نبوده است. 

مردم قبول دارند که امنیت مهم است. اما وقتی بحث تخصیص منابع، 

از توسعه زیربناها به میان میآید، نگرانی  توسعه مهارت ها و حامیت 

های بودیجوی میزان مشارکت را محدود مینامید".

افغانستان که با منابع بسیار کمرت از بسیاری از رشکای خود در منطقه 

کار را رشوع کرده است، در طول 13 سال گذشته گامهای بزرگ در بهره 

از  استفاده  زمینه گسرتش  در  و مخصوصاً  معلوماتی  تکنالوژی  از  گیری 

وفا،  زمریالی  است.  برداشته  اکرثیت جمعیت خود  برای  تلیفون همراه 

پروسه  یک  ترشیح  به  کشور  این  سایرب  امنیت  ارشد  مقامات  از  یکی 

پرداخت که افغانستان با استفاده از آن تالش کرده است حمالت وارده 

تصویب  تالشها  این  اوج  و  دهد  را شکست  خود  نوپای  های  شبکه  به 

اسرتاتیژی امنیت ملی سایرب افغانستان در سال 2014 بوده است.

تالش افغانستان مورد ستایش خالد الهاشمی، معاون رسمنشی امنیت 

سایرب قطر قرار گرفت. تیم واکنش اضطراری کمپیوتر قطر رهربی بیشرت 

مانور های دفاع ملی سایرب در منطقه را عهده دار بوده است. الهاشمی 

گفت: "من از فعالیت ها و ابتکارات جمهوری اسالمی افغانستان بسیار 

را  قوانین  توانستید  شام  بود.  تأثیرگذار  بسیار  گرفتم.  قرار  تاثیر  تحت 

تصویب کنید که انجام آن برای کشورهای دیگر سالها به طول انجامیده 

است. من از این بابت به شام تربیک میگویم".

برگذاری  طریق  از   2015 مرکزی  منطقه  ارتباطات  کنفرانس  کار 

ورکشاپ های آموزشی ربع وار با دعوت از مناینده گان کشورهای مانند 

اردن، عراق و یمن ادامه خواهد یافت. جلسات ورکشاپ های آموزشی 

به احتامل زیاد با استفاده از فارمتهای تعاملی آنالین برگذار خواهد شد. 

مرکزی  منطقه  ارتباطات  کنفرانس  برگذاری  محل  و  دقیق  تاریخ  هنوز 

2016 مشخص نشده است.

دریاساالر فاکس از همکاران نظامی و غیرنظامی خود خواست به آن 

چیز که به یکی از بزرگرتین چالش های امنیتی قرن بیست و یکم تبدیل 

شده است، توجه منایند.

 دریاساالر در پایان کنفرانس گفت: "اگر یک راه مؤثر برای انجام این 

پیدا نکنیم، چه منحیث کشورهای مستقل و چه به عنوان رشیک،  کار 

افراد هستند که به شهروندان ما آسیب برسانند. آنها دست به رسقت و 

دست به نابودی میزنند. وظیفه ما به عنوان مناینده و به عنوان خدمت 

گزاران مردم یافنت یک چاره برای حفاظت از شهروندان خود و اطمینان از 

محافظت منافع ملی ما است. به همین دلیل است که اینجا هستیم".  ✦ 

• خطر سایرب یک پدیده جهانی مشرتک میان دولت ها، 

تجارت ها و افراد است.

• جهان به یک درک مشرتک و معیار های قابل اندازه گیری

 درباره ماهیت موفقیت در فضای سایرب نیاز دارد. 

اگر بتوانید آن را اندازه گیری کنید، میتوانید آن را 

مدیریت منایید.

• جهان سایرب به یک معامری با دیزاین مجدد به منظور 

برطرف کردن آسیب پذیری های خود در دفاع از امنیت 

سایرب نیاز دارد. 

• ملتها و صنایع باید نسبت به آموزش جمعی از 

متخصصین سایرب دارای تصدیق نامه به منظور محافظت از 

سیستمهای معلومات اقدام منایند.

• باید بین امنیت شبکه ها با نگرانی های حریم شخصی 

افراد توازن برقرار کرد.

نکات کلیدی حاصله از 
کنفرانس ارتباطات منطقه 

مرکزی 2015



بحرین
ما به ادامه همکاری های بین المللی و ارائه تجربه عملی که موجب پشتیبانی 

از همکاری های بین المللی در مبارزه با جرایم میشود متعهد هستیم

مبارزه با جرایم سایبر 

عامر اس. مصطفی، اداره جرایم سایبر بحرین

مبارزه

ایستاک
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تکنالوژی  از  سوءاستفاده 

بــرای  هــم  ــت  اس ممکن 

نهادها و هم مردم به یک 

زیانبار  و  خطرناک  اندازه 

تبدیل  به  توجه  با  باشد. 

متام معلومات به معلومات 

ادوار  در  جرم  مهمرتین  به  سایرب  جرایم  الکرتونیکی، 

مدرن و خطرناک ترین نوع جرایم سازمان یافته تبدیل 

شده است که یک تهدید بزرگ برای اقتصاد جهانی به 

شامر می آید. در مواجه با این تهدید و با در نظر گرفنت 

در  بحرین  سلطنت  سایرب،  جرایم  توجه  قابل  افزایش 

دوران پادشاهی اعلی حرضت پادشاه حمد بن عیسی آل 

خلیفه و بر اساس چشم انداز امنیتی دقیق جناب وزیر 

داخله جرنال شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه، اقدام به 

سلطنتی  فرمان  با  مطابق  انرتنیتی  جرایم  اداره  تأسیس 

شامره 109 در سال 2011 منوده است، در نتیجه کشور 

این نوع  با  پیشگام در مبارزه  از کشورهای  به یکی  ما 

جرایم تبدیل شده است.

اداره وظایف خود را عهده دار شده و در پی  این 

انکشاف کادر خود به منظور توامنند شدن و آگاهی از 

این جرایم بوده است.  با  جدیدترین روش های مبارزه 

سمینارهای  و  ها  کنفرانس  مذکور  اداره  زمینه،  این  در 

در  آگاهی  گسرتش  منظور  به  سکتورها  همه  برای  را 

افراد و همچنین رشکت ها  از جمله  میان عموم مردم 

این  است.  کرده  برگذار  نوع جرایم  این  با  مقابله  برای 

رویکرد به وزارت داخله اجازه میدهد نسبت به تقویت 

مشارکت جامعه و افزایش مکانیزم های ارتباطی با متام 

سکتورهای جامعه اقدام مناید. اداره مذکور همچنین با 

زمینه  در  املللی  بین  های  همکاری  اهمیت  به  اعتقاد 

مقابله با خطرات ناشی از این جرایم، کوشش کرده است 

به  مربوط  املللی  بین  کنوانسیونهای  به  پیوسنت  در  تا 

مبارزه با جرایم سایرب و هامهنگ شدن با نهادهای بین 

املللی مربوطه در زمینه مقابله با جرایم سایرب تالش کند.

و  فراگیر  امنیت  ایجاد  نیاز  به  اعتقاد  به  توجه  با 

مقابله با متام تالشهای که قصد برهم زدن آن را دارند، و 

در یک تغییر کیفی در حوزه مبارزه با جرایم تکنالوژی 

پادشاه  توسط   2014 سال   60 شامره  فرمان  معلوماتی، 

خلیفه  آل  عیسی  بن  حمد  پادشاه  اعلیحرضت  بحرین 

درمورد جرایم تکنالوژی معلوماتی صادر شد. این حکم 

برای  را  مجازات  که  بود  زیاد  قانونی  مقررات  شامل 

مرتکبین جرایم سایرب تعیین میکرد و به کنرتول وظایف 

مجازات  میپرداخت.  قانونی  مراجع  به  شده  محول 

مربوط به استفاده جنسی از کودکان نیز سخت گیرانه 

است  زیاد  مدتهای  مسئله  این  چنانکه  است؛  شده  تر 

که یکی از مهمرتین نکات مورد تأکید قانون بحرین به 

شامر میرود.

همچنین، پیشربد یک اسرتاتیژی ملی در زمینه امنیت 

سایرب با توجه به افزایش و ادامه تهدیدات الکرتونیکی 

های  سال  در  سایرب  جرایم  اداره  راپور  بنابر  جهان  در 

گذشته، رضورت یافته است. این نوع اسرتاتیژی به یکی 

از نگرانی های اصلی برای بحرین تبدیل شده است زیرا 

انرتنیت  و  معلوماتی  تکنالوژی  به  مدرن  ارتباطات  متام 

از  است  عبارت  اسرتاتیژی  این  هدف  است.  وابسته 

رسیدن به هدف نهایی فراهم کردن یک محیط امن در 

فضای مجازی و حفظ دستاوردهای کشور و زیربناهای 

نقشه  یک  باید  این،  بر  عالوه  آن.  معلوماتی  تکنالوژی 

های  زمینه  در  ذیصالح  نهادهای  انکشاف  برای  مسیر 

شود.  ترسیم  قانون  تنفیذ  و  قانونگذاری  سایرب،  امنیت 

باید برگذاری ورکشاپ ها و سمینارها را به منظور ترویج 

آگاهی در جامعه در نظر گرفت.

عامر اس. مصطفی
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"سلطنت بحرین ماهیت جرایم 

سایبر را به عنوان یک بخش از 

جرایم ملل متعدد شناخته است 

که باعث میشود تا انجام تحقیقات 

در این زمینه تکان دهنده باشد. 

از این رو در پی تشویق همکاری 

های بین المللی بیشتر از طریق به 

اشتراک گذاری معلومات و شواهد 

دیجیتل و از طریق همکاری 

قضایی در مورد مسائل مربوط به 

جرایم سایبر است."



سلطنت بحرین ماهیت جرایم سایرب را به عنوان یک 

بخش از جرایم ملل متعدد شناخته است که باعث میشود 

تا انجام تحقیقات در این زمینه تکان دهنده باشد. از این 

رو در پی تشویق همکاریهای بین املللی بیشرت از طریق 

به اشرتاک گذاری معلومات و شواهد دیجیتل و از طریق 

همکاری قضایی در مورد مسائل مربوط به جرایم سایرب 

بوده  کشورهای  نخستین  بین  در  همیشه  بحرین  است. 

که به همکاری با کشورهای نیازمند حامیت یا کمک در 

به  بحرین  میپردازد.  سایرب  مورد جرایم  در  تحقیق  زمینه 

بسیاری از کشورها کمک کرده و توجیهات حقوقی را در 

در  تحقیقات  انجام  به  طریق  آن  از  تا  است  گرفته  نظر 

مورد مسائل مختلف از جمله تروریزم، استفاده جنسی از 

کودکان و جرائم مالی کمک مناید.

یک مثال از این همکاری در سطح بین املللی در سال 

2013 و هنگام رخ داد که اداره عمومی مبارزه با فساد و 

امنیت اقتصادی و الکرتونیک، یک نامه را از آژانس جرایم 

این  در  کرد.  دریافت  انگلستان  در  جدی  یافته  سازمان 

نامه آمده بود که یک فرد ناشناس در بحرین به استفاده 

انرتنیت  چت  های  توصیه  طریق  از  کودکان  از  جنسی 

خواسته  اگر  که  بود  کرده  تهدید  را  کودکان  و  پرداخته 

نقض  آنها،  تصاویر  انتشار  به  نسبت  نپذیرند  را  او  های 

عزت عامه و به اشرتاک گذاشنت آنها با دوستان و اقارب 

شان اقدام میکند. بر این اساس، اداره عمومی مبارزه با 

تحقیق،  به  الکرتونیک دست  و  اقتصادی  امنیت  و  فساد 

شناسایی  به  منجر  که  زد  ناشناس  فرد  تعقیب  و  بررسی 

اخذ  از  پس  گردید.  اقدامات  این  عوامل  از  نفر  چهار 

اجازه از لوی څارنوال، یک تیم از متخصصین و محققین 

اسناد الکرتونیک شکل گرفت، مظنونین دستگیر شدند و 

دستگاه های الکرتونیک آنها ضبط شد. مظنونین به جرایم 

خود اعرتاف کردند.

از  تعداد  څارنوال،  لوی  اداره  از  اجازه  اخذ  از  پس 

تصاویر و ویدیو کلیپ های جنسی از کودکان در بحرین 

و خارج از بحرین کشف و ضبط شد. کودکان زیر 14 سال 

مورد هدف قرار گرفته بودند و به استفاده از ویب سایت 

هایی اغوا شده بودند که در آنها عکس های از دخرتان 

ابراز عالقه میکردند.  نشان داده میشد که به دیدن آنها 

میکردند.  تهیه  قربانیان  از  زشت  تصاویر  عامالن،  سپس 

آنها همچنین قربانیان را با تهدید به انتشار این تصاویر 

انجام چنین اعامل  و افشای آنها به خانواده هایشان به 

10 به  را  دوم  و  اول  متهمین  مینمودند. محکمه  مجبور 

سال زندان و متهمین سوم و چهارم را به سه سال زندان 

از روشهای  استفاده  با  املللی  بین  کرد. همکاری  محکوم 

فنی مخصوص برای ردیابی آنها منجر به تطبیق عدالت و 

مجازات مرتکبین جرایم سایرب گردید.

اسرتاتیژی  با  عملکرد  میزان  بهبود  و  انکشاف  مسیر 

داخله  وزیر  توسط  شده  اتخاذ  سازی  مدرن  و  انکشاف 

آالت  رسیــع  انکشاف  به  توجه  با  دارد.  همخوانی 

و  باال  رسعت  با  کمپیوترهای  افزارها،  نرم  و  الکرتونیکی 

و  فساد  با  مبارزه  عمومی  اداره  هوشمند،  های  تلیفون 

ایجاد  برای  تالش  حال  در  الکرتونیک  و  اقتصادی  امنیت 

به  شبیه  دیجیتل  بررسی شواهد  منظور  به  البراتوار  یک 

همتایان خود در کشورهای انکشاف یافته است. این اداره 

این زمینه به منظور  از کشورهای پیرشفته در  بازدید  به 

بهره مند شدن از تجربه آنها و کسب معلومات در مورد 

استفاده  توصیه های مورد  و  تجهیزات  جدیدترین آالت، 

برای بررسی شواهد دیجیتل پرداخته است.

مبارزه  البراتوار  این  اصلی  نقش  که  است  ذکر  الزم 

الزامات قانونی  از  با پیروی  از آنها  با جرایم و جلوگیری 

در چارچوب معیارهای تعریف شده، با تکیه بر پرسونل 

بسیار مجرب و آموزش دیده به طور منظم و در باالترین 

سطوح است که این افراد آموزش مربوط به پروسیجرهای 

قانونی که باید به صورت روزانه در البراتوار رعایت شود 

را میبینند. این البراتوار از تجهیزات و نرم افزارهای پیچیده 

بازیابی  و  الکرتونیکی  دستگاههای  بررسی  منظور  به 

هوشمند،  تلیفونهای  کمپیوتر،  از  شده  پاک  معلومات 

الکرتونیکی  دستگاههای  متام  و  مقناطیسی  دیسکهای 

اطمینان  تا  میکند  استفاده  جهانی  بازارهای  در  موجود 

حاصل کند که شواهد الکرتونیکی ارائه شده به محکمه 

البراتوار  این  باشد.  مصوب  قانونی  چارچوب  با  مطابق 

همچنین یک واحد برای بازیابی شواهد از دستگاه های 

انجام  برای  ها  تالش  دلیل  همین  به  دارد.  دیده  آسیب 

آموزش صحیح جهت این پروسه در حال انجام است. 

به  هستند  جهان  برای  تهدید  یک  که  سایرب  جرایم 

نیاز  باالترین سطح  املللی در  بین  همکاری و هامهنگی 

امنیت  تحقق  برای  مفید  و  مؤثر  به طور  بتوان  تا  دارند 

جهانی با آنها مقابله کرد. بنابراین، جرایم ضدالکرتونیکی 

در وزارت داخله سلطنت بحرین بار دیگر تعهد خود را به 

ادامه همکاری با نهادهای محلی و بین املللی برای ایفای 

نقش مؤثر در مبارزه با جرایم اعالم میدارد که در واقع 

هدف نهایی کار پولیس است.  ✦
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افزایش تهدیدات آنالین در حین 
استفاده ملی از تکنالوژی معلوماتی 

افغانستان
امنیت سایرب در

ایستاک
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نوشته زمریالی وفا، مدیر امنیت سیستم های 

معلومات و رئیس سازمان مدیریت PKI، وزارت مخابرات 

و تکنالوژی معلوماتی، جمهوری اسالمی افغانستان

که  امـــروز،  مجازی  دنیای 

یک  آنالین  ارتباطات  آن  در 

میشود،  محسوب  رضورت 

دولت و تجارت ها با احتامل 

حمالت سایرب مواجه هستند. 

به منظور مبارزه با جرایم سایرب و کاهش خطرات ناشی از 

این تهدیدات، ما باید برای تدوین یک مودل مؤثر در سطح 

جهانی با هم همکاری مناییم.

زیاد  دستاوردهای  تاکنون   2002 سال  از  افغانستان 

در زمینه امنیت سایرب داشته است. تا قبل از سال 2001، 

تلیفون ثابت محلی وجود  از 15000 خط  در کشور کمرت 

داشت. انرتنیت اساساً در اختیار افغان ها نبود - این کشور 

هیچ نهاد تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات )ICT( نداشت 

و فاقد تامین کننده گان خدمات انرتنیتی )ISP( بود. افغان 

ها معموالً برای برقراری و دریافت متاس های تلیفونی بین 

کود  بودند.  همسایه  کشورهای  به  سفر  به  مجبور  املللی 

کشور پاکستان در بخش های از افغانستان مورد استفاده 

قرار میگرفت. 

این حرف به این معنی نیست که تکنالوژی کمپیوتر در 

افغانستان وجود نداشت. 

کمپیوتر  یک  خرید  با  و   1973 سال  در  تکنالوژی  این 

اولین سیستم کمپیوتری  این  کار  بزرگ IBM معرفی شد. 

حفظ سوابق مربوط به تجارت خارجی، کمک به صدور بل 

های خدمات شهری و فعالیت منحیث یک دیتابیس ملی 

بود. پس از گذشت بیش از 40 سال، این دستگاه قدیمی 

اکنون در موزیم به رس میربد.

مدرن سازی ارتباطات
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی )MCIT( افغانستان 

کشور  در  ارتباطات  و  معلوماتی  تکنالوژی  ارتقاع  پیشگام 

معلوماتی  تکنالوژی  پالیسی  یک   2003 سال  در  ما  است. 

و ارتباطات را تهیه کرده ایم و سپس پالیسیهای مخابراتی 

و قوانین جدید را در سال 2003 و 2005 به آن افزودیم. 

در  ارتباطات  و  معلوماتی  تکنالوژی  جامع  قانون  تصویب 

وزارت  به  شده  ارائه  پیشنویس  بود.  دشوارتر   2009 سال 

ما هیچ چاره جز  بود.  فنی  و  پیچیده  از حد  بیش  عدلیه 

که  نداشتیم  به چندین سند جداگانه  پالیسی  این  تفکیک 

برخی از آنها هنوز در انتظار دریافت تأیید نهایی هستند و 

عبارتند از: قانون جرایم سایرب، قانون معامالت الکرتونیکی 

و امضای الکرتونیکی و پالیسی امنیت سایرب.

افغانستان نخستین تلیفون ثابت خود را در سال 2005، 

ما  داد.  توسعه  افغانستان  مخابرات  رشکت  هدایت  تحت 

در حال حارض 58 تامین کننده خدمات انرتنیت داریم در 

حالی که تنها 13 سال پیش اصالً هیچ تامین کننده نداشتیم. 

بسیاری از این تامین کننده گان خدمات انرتنیت به عنوان 

نقاط فروش مجدد عمل میکنند. آنها خودشان متام خدمات 

را ارائه منیکنند و هیچ محتوای را تولید منیکنند. بلکه فقط 

به مشرتیان افغان امکان وصل شدن به انرتنیت را میدهند. 

نوری  فایرب  حلقه  طریق  از  اتصاالت  این  از  عمده  بخش 

ارتباطات اطراف افغانستان تأمین میشود. تقریباً 70 فیصد 

تامین کننده گان خدمات انرتنیتی خود را از رشکت افغان 

تیلی کام دریافت میکنند. 

موجودیت پنجاه و هشت تامین کننده خدمات انرتنیتی 

با وجود  میکند.  ایجاد  امنیت  برای  را  عمده  های  نگرانی 

چنین تعداد زیاد، چگونه میتوان به اعامل قوانین و کنرتول 

اصلی  های  چالش  از  یکی  این  پرداخت؟  انرتنیت  ترافیک 

در کشور ما است. ما در حال کار بر روی دیزاین تازه برای 

زیربناء انرتنیت هستیم. امیدوار هستیم در سال آینده، در 

یک وضعیت باشیم که تطبیق این دیزاین را آغاز کنیم. 

تاکنون در مجموع 2.4 میلیارد دالر در  از سال 2002 

بخش تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات رسمایه گذاری شده 

است. نزدیک به 89 فیصد جمعیت کشور به تلیفون همراه 

دسرتسی دارند. این بدان معنی است که از بین جمعیت 32 

میلیونی افغانستان، بیش از 23 میلیون نفر به آن دسرتسی 

مورد  حمل  قابل  حافظه  )چیپ  کارت  سیم  قیمت  دارند. 

استفاده در گوشی های تلیفون همراه( چند سال قبل 300 

دالر بود، اما امروز میتوانید آن را تقریباً به صورت رایگان 

در افغانستان بخرید. 

بخاطر دارم وقتی که میخواستم اولین سیم کارت خود 

را بگیرم، مجبور بودم سه ماه صرب کنم، حتی با اینکه اسناد 

در
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حمایت بیندولتی	 

بودیجه بندی مناسب	 

تشکیالتی مؤثر سازمانی 	 

مشارکت بخش دولتی و خصوصی	 

معیارها و خطوط اساسی برای امنیت معلومات	 

نهاد نظارتی، استراتیژی، پالیسی و بهترین شیوه فعالیت	 

واکنش به حادثه و بهبود بعد از فاجعه	 

بررسی منظم و تجدید پالیسی ها	 

همکاری بین المللی	 

میکانیزمهای محافظتی 
پالیسی سایبر افغانستان

مورد نیاز را در اختیار داشتم. تقاضا نسبت به عرضه خیلی باال بود. اما در 

حال حارض قیمت سیم کارتها روز به روز پایین میآید. قبالً مرصف متاسهای 

بین املللی تقریباً 2 دالر در هر دقیقه بود. در حال حارض این مرصف تنها 

10 سنت در هر دقیقه است.

 )E-NID( پروژه کارت هویت ملی الکرتونیکی 
یا تذکره الکرتونیکی

یکی از پیرشفتهای مهم ما پروژه ملی تذکره الکرتونیکی بوده است. این 

پروژه در ابتدا در سال 2010 مورد توافق قرار گرفت. پروسه مذکور موقتاً 

و به دلیل پیچیده گی مسائل تکنالوژیکی و سیاسی داخل دولت با آنها 

افتاد، اما این پروژه دوباره حرکت خود را آغاز  مواجه بودیم به تعویق 

کرده است. 

در اوایل می 2015، ما آزمایش نهایی را روی این کارت ها انجام دادیم 

و هیچ خطایی رخ نداد. همه چیز عالی پیش رفت. ما در حال حارض حکم 

ریاست جمهوری را برای استفاده از معلومات بایومرتیک و صدور کارت 

هویت ملی دریافت کردیم. مقام صادرکننده این کارت ه وزارت داخله 

است. ما در MCIT رشیک تخنیکی آنها هستیم.

اکرث ما میدانیم نحوه  این کارت یک تکنالوژی کارت هوشمند است. 

فعالیت کارت تکنالوژی هوشمند چگونه است. این کارت ها یکی از مصون 

ترین روش های اعتبار هویت است. رمزگذاری آنها نسبتاً قوی است. پروژه 

e-NID یا تذکره الکرتونیکی از تکنالوژی روز استفاده میکند. هر کارت در 

داخل خود دارای یک چیپ با قابلیت زیربناء کلید عمومی است. این بدان 

معنی است که هر شهروند میتواند سه کلید در کارت شناسایی خود داشته 

باشد: یکی برای امضا، یکی برای اعتبار هویت و سومی برای رمزنویسی.

میدهد.  ارائه  نیز  دیگر  ملی  فراوان  فواید  هوشمند  کارت  تکنالوژی 

پیام  یــک  شهروند  یــک  کــه  ــار  ب هــر 

الگوریتم  یک  میکند،  رمــزگــذاری  را 

رمز  اگر  میکند.  تولید  فرد  به  منحرص 

یک کارت شناسایی شکسته شود، تنها 

خود آن کارت به خطر میافتد، نه متام 

سیستم. کود گذاری هر کارت منحرص 

به فرد است.

خدمات  مبنای   e-NID ــارت  ک

ما  اســت.  الکرتونیکی  حکومتداری 

صحت  نام،  ثبت  برای  آن  از  میتوانیم 

الکرتونیکی، مالیات الکرتونیکی، دارایی 

الکرتونیکی یا هر چیز دیگر استفاده کنیم. در آغاز، قصد داشتیم 17 مورد 

خدمات را بر روی یک کارت نصب کنیم، اما ترسیدیم که ممکن است در 

صورت شکست، متام مسئله با خطر مواجه شود. 

اما  دهیم،  قرار  تذکره  روی  بر  را  گی  راننده  جواز  میخواستیم  مثالً، 

تصمیم گرفتیم آنها را به طور جداگانه صادر مناییم. 

از این تذکره برای رای دهی الکرتونیکی نیز استفاده میشود. انسجام 

سیستم انتخاباتی هم در سطح محلی و هم بین املللی نگرانی مهم بود. ما 

در انتخابات قبلی افغانستان شاهد این مسئله بودیم، زیرا ناظرین ماه ها 

برای اطمینان از صحت رای دهی تالش کردند. با وجود این شفافیت، واضح 

 e-NID و شفاف نگهداشنت همه چیز دشوار است. استفاده از پلیت فارم

برای رأی دهی الکرتونیکی امن ترین راه برای برگذاری انتخابات است. 

MCIT توصیه های
MCIT همچنین حامیت مالی بسیار از توصیه های تبلیغاتی را عهده دار

کارمندان انتخاباتی 
افغانستان در حال شمارش 

آرا در کمپیوتر در سال 2014. 
کشور به عنوان یک بخش 
از برنامه ارتقاع تکنالوژی 
معلوماتی، در حال نهادینه 

کردن رأی دهی الکترونیکی از 
طریق کارت های هویت ملی با 
هدف بهبود یکپارچگی سیستم 

انتخاباتی خود است. 
آژانس خبری فرانسه/تصاویر گتی
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در  و مستعد  تربیه شاگردان جوان  کار  این  از  است. هدف   شده 

افغانستان است. یکی از این برنامه ها به شاگردان و جوانان اجازه 

دولتی  خدمات  برای  خاص  کاربردی  های  توصیه  روی  تا  میدهد 

کار کنند. آنها تاکنون بیش از 30 برنامه برای دولت تهیه کرده اند، 

امکان پرداخت بل های خدمات  برنامه که به شهروندان  از جمله 

شهری را با استفاده از تلیفون همراه میدهد.

همچنین یک برنامه داریم که براساس آن کمک مرصف ابتکاری 

به  افراد  این  مییابد.  تخصیص  مختلف  های  پوهنتون  محصلین  به 

اهداف خاص در زمینه تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات دست پیدا 

میکنند. ما در سال گذشته سه جایزه تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات 

از  و یک جایزه شاگرد را اعطا کردیم. ما همچنین به رشد تجارت 

طریق تطبیق برنامه میپردازیم که فضای اداری، خدمات انرتنیتی و 

تجهیزات کمپیوتری را در اختیار شاگردان قرار میدهد. آنها میتوانند 

تجارت خود را توسعه داده و به بازاریابی بپردازند.

ارائه  به  را داریم که  افغانستان  -تکنالوژی  برنامه زن  همچنین 

آموزش مربوط به برنامه ها و کاربردهای مختلف متعلق به رشکت 

گی  تازه  به  همچنین  میپردازد.  مایکروسافت  و  گوگل  مانند  های 

را  افغانستان  تایمز  تیک  به  موسوم  ماهه  دو  جریده  یک  انتشار 

آغاز کردیم. این نرشیه به بحث در مورد فعالیت های مربوط به 

تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات در کشور میپردازد.

افزایش احتیاط
را  کمپیوتر  اضطراری  واکنش  تیم  نخستین   MCIT ،2009 در سال

در کشور با بهره گیری از یک مطالعه امکان پذیر انجام شده توسط 

 AFCERT تأسیس کرد. ما آن را )ITU( اتحادیه بین املللی مخابرات

امنیت  اداره  مدیریت  تحت  حارض  حال  در  نهاد  این  ایم.  نامیده 

سیستم های معلومات است. همچنین یک البراتوار طب عدلی برای 

کمک به دولت و تجارت ها در زمینه تعقیب مشکالت امنیت سایرب 

تأسیس منوده است. AFCERT تا پایان سال 2015 به مرکز واکنش 

جهانی ITU متصل خواهد شد. ما مایل هستیم به دیگر مراکز نیز 

متصل باشیم تا معلومات تهدید و حوادث را از آنها دریافت مناییم.

از سال 2011 تا سال 2015، متام خساره مرتبط با جرایم سایرب 

است.  بوده  دالر  میلیون   28 با  برابر  و  افغانی  میلیارد   1.3 معادل 

اکرث این جرایم - 70 فیصد - توسط کارکنان مؤسسات مالی انجام 

شده است. 30 فیصد دیگر نیز در اثر رسقت هویت، جعل ایمیل و 

بلندترین میزان ثبت  فریب سایربی رخ داده است. در سال 2014 

جرایم انرتنیتی را داشتیم و زیان ناشی از آن در مجموع 827 میلیون 

افغانی بود. از هر چهار کمپیوتر در افغانستان سه مورد به بدافزار 

انرتنیت  ترافیک  فیصد   75 تقریباً  که  معنی  این  به  هستند،  آلوده 

آلوده است.

در طی تحقیقات از قربانیان جرایم سایرب، متوجه شدیم که برخی 

از این سازمان ها هیچ پالیسی امنیتی ندارند که این موضوع برای 

همه تکان دهنده بود. تصور بکنید: یک بانک که هر روز میلیونها 

دالر انتقاالت را انجام میداد، فاقد پالیسی های عمده امنیتی بود. 

ملی  اسرتاتیژی  گرفت  تصمیم  دولت  جرایم،  این  به  توجه  با 

امنیت سایرب افغانستان را در سال 2014 تهیه مناید. به هر کشور که 

بروید این اسرتاتیژی یکسان است و مضمون آن عبارت است از ایجاد 

فضای سایرب مصون و مطمنئ برای دولت و تجارت ها. اسرتاتیژی ما 

نیز بر متام این اهداف استوار است. 

بوده   ITU سایرب  امنیت  دستورالعمل  بر  مبتنی  اسرتاتیژی  این 

در  است.  قانونی  اقدامات  آن  رکن  اولین  است.  رکن  پنج  شامل  و 

در  است.  نداشته  وجود  سایرب  فضای  برای  چیز  چنین  افغانستان، 

صورت عدم رعایت قانون باید کدام جریمه ها را وضع کنیم؟ بحث 

دوم اقدامات تخنیکی و تشکیالتی است که به اقدامات قانونی گره 

آن  فاقد  ما  که  است  سازمانی  ساختار  مورد  سومین  است.  خورده 

هستیم. ما مأمور امنیتی ارشد در دولت خود نداریم. این چیز است 

که میخواهیم داشته باشیم. چهارم ظرفیت سازی و پنجم همکاری 

های بین املللی است. 

مرز  و  سایرب حد  فضای  است.  مهم  بسیار  املللی  بین  همکاری 

با هم همکاری کنیم.  باید  این یک مسئله جهانی است. ما  ندارد. 

این تنها راه کاهش تهدیدات در فضای مجازی است. یک سازمان به 

تنهایی قادر به مقابله با این تهدیدات نیست.  ✦

همکاری بین المللی بسیار مهم است. فضای سایبر حد و مرز ندارد. 

این یک مسئله جهانی است. ما باید با هم همکاری کنیم. این تنها 

راه کاهش تهدیدات در فضای مجازی است. یک سازمان به تنهایی 

قادر به مقابله با این تهدیدات نیست."
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حیدر اس. ال کنعانی/ریس روابط عامه دفرت مبارزه با تروریزم عراق

عراق
آنالین میپردازد

 با داعش 
به جنگ

تالش  سخت  تروریستان  شک 

میکنند تا در انرتنیت پیروز به 

نظر برسند تا به جلب حامیت 

در  بپردازند.  مــردم  فریب  و 

طول دهه گذشته، جهان شاهد همکاری داعش و حامیان آن در سایت های 

از رشکت مطبوعاتی  آنها  مطبوعات اجتامعی بوده است. در سال 2005، 

دو  صاحب  داعش  امروز  میکردند.  استفاده  القاعده  به  متعلق  سحاب 

و  الفرقان  مطبوعاتی  یعنی رشکت  تر  پیچیده  و  بزرگرت  مطبوعاتی  رشکت 

االعتصام است.

آنها در گذشته این آزادی را داشتند که به گشت و گذار در میان و ویب 

ناآگاه  ایدیالوژی ترور خود بپردازند و جوانان  افراطی و گسرتش  سایتهای 

را جذب کنند. آنها در برخی موارد، به تبادل فورمول ساخت مبب و نتایج 

البراتواری پرداخته و اهداف را انتخاب میکردند. 

با پیچیده تر شدن تکنالوژی، تکتیکهای آنها تغییر پیدا کرده است. آنها 

پیچیده  تکتیک  و  میکنند؛  استفاده  تبلیغات  انجام  برای  توییرت  از  امروز، 

تا بتوانند حداکرث تعداد خواننده گان را داشته باشند.  اند  را اخرتاع کرده 

بر اساس برخی راپورها، داعش صاحب 45000 حساب در توییرت است و 

پس از اینکه یک پیغام فرستاده شد، گروپ دیگر آن را برای دنبال کننده 

گان خود کاپی میکند. در نهایت این پیغامها به ویب سایت های قانونی 

عالوه  میرسد.  نامرشوع  افراطگرایی  های  سایت  ویب  و  فیسبوک  مانند 

بر این، استفاده از ربات برای تقلید رفتار بازدیدکننده از ویب سایت به 

افراطگرایان اجازه میدهد ادعا کنند که طرفداران آنها بیشرت از چیز است 

که در واقع وجود دارد. 

مشابه  ویدیوهای  کاربر  چندین  یوتیوب،  به  کلیپ  ارسال  هنگام  در 

تا عملیات  میکنند  آپلود  نامهای مختلف  و تحت  مکانهای مختلف  از  را 

پاک کردن این ویدیوها سخت تر باشد. دستگاه تبلیغاتی داعش به طور 

حیاتی  به شاهرگ  انرتنیت  و  است  وابسته  اجتامعی  مطبوعات  به  کامل 

امنیتی،  مقامات  عنوان  به  ما  است.  شده  تبدیل  تروریستی  گروپ  این 

باید آنها را در مطبوعات اجتامعی شکست داده و دروغ هایشان را به 

شهروندان خود افشا کنیم. 

ما از سال 2005 یعنی زمان که القاعده فلم های اعدام را در چندین 

ویب سایت افراطی پخش میکرد، فعالیت های تروریستی آنالین را تعقیب 

کرده ایم. ما در ابتدا در پی مسدود کردن ویب سایت های افراطگرایان 

خشونت طلب بودیم؛ با این حال، با ظهور تکنولوژی های جدید و افزایش 

حضور مطبوعات اجتامعی، تکتیک خود را از مسدود کردن سایتها به مقابله 

با تبلیغات تغییر داده ایم. ما تیمهای تخصصی برای مقابله با تروریستان 

در مطبوعات اجتامعی و مقابله با دروغهای آنها داریم. هنگام که مبلغین 

داعش مسئولیت یک جنایت یا مببگذاری را برعهده گرفته یا در مورد آن 

علیه  جنایت  مرتکب  تروریستان  که  میدهد  پاسخ  ما  تیم  میکنند،  مبالغه 

مردم بی گناه شده اند و اینکه استناد آنها به قرآن برای توجیه اقداماتشان 

بدون
ایستاک



یک نوع تحریف و توهین به اسالم است.

از آنجا که تیم ما متخصصین در زمینه دین، تاریخ اسالم 

و روانشناسی دارد، ما قادر به افشای متام دروغ های داعش 

هستیم که باعث میشود خواننده گان جنایاتشان را محکوم 

کنند و با وبالگنویسان ما هم عقیده باشند. در بسیاری از 

ویب سایت ها، مبلغین داعش ادعا میکنند که کنرتول دیالی 

ها  فلم  ارائه  با  ما  تیم  اما  اند  گرفته  دست  به  را  االنبار  و 

با دروغ  مناطق  این  در  از رسبازان عراقی  فعلی  تصاویر  و 

از  هایشان مقابله میکند. در نتیجه، حامیان داعش کم کم 

برخی از سایت ها اجتناب کرده و قبل از ارسال دروغ های 

خود تردید میکنند.

های  انجمن  از  داعش  مبلغین  شدن  ناپدید  متوجه  ما 

های  داستان  با  آنها  زیرا  شدیم  شان  عالقه  مورد  مجازی 

متناقض خود قادر به متقاعد کردن خواننده گان نبودند و 

همین مسئله باعث کاهش محبوبیت آنها میشد. اکرث دست 

نشانده های داعش افراد متوهم هستند که پشت کمپیوتر 

را  میدهند  آموزش  آنها  به  شان  اربابان  آنچه  و  پنهان شده 

مختلف  کشورهای  در  که  هنگام  مخصوصاً  میکنند،  تکرار 

اسامی  و  جغرافیایی  های  مکان  مورد  در  و  دارند  اقامت 

شهرها بی اطالع هستند. از سوی دیگر، تیم ما به خوبی آگاه 

بوده و معلومات دست اول را از میدان جنگ ارائه میدهد 

و این باعث میشود مبلغین داعش در رسانه های اجتامعی 

احمق جلوه کنند. 

به  نامتوازن و منحرص  ما در حال مبارزه در یک جنگ 

فرد هستیم که هیچ خط مقدم برای آن تعریف نشده است 

با  مقابله  برای  را  املللی  بین  و  ایی  منطقه  تالشهای  باید  و 

سازمانهای تروریستی آنالین متحد کنیم. این جبهه جنگ برای 

استخدام  تلقی میشود، زیرا دریافت پول،  دشمن ما حیاتی 

افراد و دروغ پراکنی های خود را در آنجا انجام میدهد. ما 

باید فرصت گسرتش ایدیالوژی، فریب دادن جوانان بیسواد و 

کاشنت تخم نفرت در میان مردم را از آنها بگیریم.

 با وجود تالش های گسرتده تیم ما در این فضای نربد، 

ما همچنان با چالش های مواجه هستیم: تعداد ویب سایت 

های افراطگرایان به طور چشمگیر افزایش پیدا کرده است، 

این سایت ها به زبانهای مختلف ارائه میشوند و در رسارس 

جهان مشغول کار هستند. آنها همچنین از انواع برنامه ها 

های  تلیفون  کمپیوتر،  جمله  از  مختلف  های  پروتوکول  با 

هوشمند و حتی پلی استیشن استفاده میکنند.

و  باشیم  داشته  آگاهی  تکنالوژی  پیرشفت  از  باید  ما 

از  قدم  چند  همیشه  تا  باشیم  داشته  فروان  های  آموزش 

دشمنان خود جلوتر باشیم. این جنایتکاران در حال تهاجم 

از  استفاده  با  و  ما هستند  به خانه های  انرتنیت  از طریق 

حقیقت  در  اما  دارند،  را  مسلامنان  از  دفاع  ادعای  مذهب 

تحریف  را  اسالم  تصویر  و  میکشانند  نابودی  به  را  جوانان 

میکنند. متام دوستان و رشکای ما باید در این مبارزه متحد 

باشند.  ✦

تیم انرتنیت نیروی عملیات های خاص عراق )ISOF( نقش مهم در جلب اعتامد شهروندان عراقی و 

همچنین تقویت روحیه پرسونل نظامی و ترویج مسلکی بودن و مهارتهای نظامی در رسارس منطقه و 

جهان ایفا میکند. این تیم به انتشار معلومات در مورد آماده گی اردو عراق به طور کلی و در مورد 

نیروی عملیات های خاص عراق به طور خاص میپردازد. اگرچه معلومات منترش شده توسط این تیم 

موجب تقویت اعتامد به نفس رسبازان شده و به شهروندان احساس امنیت میدهد، در عین حال با 

عملیات تروریستی که هدف آن گسرتش خشونت و آشوب داخلی است نیز مقابله میکند. 

یکی از مباحث مهم که این تیم به آن میپردازد تکنالوژی و سالحهای خریداری شده توسط دولت 

عراق است. مثالً، این تیم ورود تانک های آبرامز را اعالم کرده و معلومات مخترص در مورد توانایی 

تکتیکی این تانک و مقاومت فوق العاده آن در برابر سالحهای ضدتانک ارائه منوده است. یک راپور 

دیگر جزئیات خرید یک هلیکوپرت تهاجمی آپاچی، موثریت طیاره در شناسایی هوایی و توانایی آن برای 

از بین بردن اهداف متحرک و ثابت را اعالم منوده است. تیم انرتنیت نیروی عملیات های خاص عراق 

همچنین جهت کسب 12 وسیله نقلیه هوایی بدون پیلوت )UAV( توسط عراق و مذاکرات این کشور 

برای خریداری طیاره جنگی معروف UAV Predator را رهربی کرده است.

تیم انرتنیت عراق در حوزه های نظامی بسیار متخصص است - نظریات و پاسخ های اعضا حاکی 

از مسلکی بودن و تخصص آنها است. مثالً، این تیم به انتشار مقایسه فنی بر اساس تحقیقات علمی در 

 ،Mi-28 با هلیکوپرت روسی F-16 زمینه مقایسه هلیکوپرت آپاچی امریکایی، تانک آبرامز و جت جنگی

تانک T-90 و جت جنگی MiG-35 پرداخته است. 

بسیاری از افراد نسبت به تکنالوژی پیرشفته نظامی عراق بی اطالع هستند. تالش های تیم انرتنیت 

بر این معلومات باارزش روشنی میاندازند و نظریات بسیار مثبت که بیش از 10 صفحه پاسخ ترتیب 

کرده است آن را به یک انجمن واقعی گفتگوی نظامیان با نظامیان تبدیل کرده است. رشکت کننده 

گاندر این انجمن عبارتند از عراقی ها و همچنین شهروندان کشورهای همسایه که حامیت و اعتامد 

خود را از اردو عراق ابراز میکنند. 

چنین تیمهای خط اول دفاع در مقابل گروپهای تروریستی هستند که هدف شان تضعیف قدرت 

نظامی و گسرتش تبلیغات و معلومات غلط در مورد پیروزی های غیرواقعی تروریستان بر روی زمین 

به منظور ایجاد وحشت و ترور شهروندان است.

آژانس خبری فرانسه/تصاویر گتییک تانک آبرامز در یک مانور نظامی از روی ریگ عبور میکند. 

کارکنان یونیپاث

تیم انرتنیت نیروی عملیات های خاص 
عراق با تبلیغات دشمن مقابله میکند
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ایستاک

مانور سایربی موجب تقویت ابتکار
میشودقطردر
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ما در هفت سال گذشته در قطر، در پی اشاعه 

پالیسی ها، پروسیجرها، تکنالوژی ها و واکنش 

ها به حادثه بوده ایم. ما تالش میکنیم مسائل 

را ساده سازیم: ساده کردن چهارچوب ها، ساده 

کردن تکنالوژی، مترکز بر عنرص انسانی.

اگرچه ما یک نهاد نظارتی هستیم، اما در 

ابزارها خیلی سختگیرانه عمل  این  اجرای متام 

است  مسئله  این  از  ترس  ما  دلیل  ایم.  نکرده 

که اگر زیاد فشار بیاوریم، مقاومت رخ دهد. 

وجود  اجــزاء  طرف  از  مقاومت  که  هنگام  و 

بنابراین  منیرود.  پیش  چیز  هیچ  باشد،  داشته 

وقتی موضوع انطباق با قوانین مطرح شد، کار 

پالیسی  از  که  کردیم  رشوع  رویکرد  یک  با  را 

ها و ابزارهای حقوقی برای کمک به اعضا در 

و  آب  ترانسپورت،  انــرژی،  مانند  سکتورهای 

ایجاد ظرفیت بانکی استفاده میکند.

در سال 2012، روند حرکت کند تر از چیزی 

بود که دلخواه ما باشد، بنابراین تصمیم گرفتیم 

یک موضوع جدید را مطرح کنیم، چیز که اعضا 

را به اتخاذ، پذیرفنت و پیرشفت روزانه تشویق 

کند. چیز که به آن رسیدیم یک بازی بود، یک 

مکرر  سایرب  مانور  یک  به شکل  که  ملی  بازی 

برگذار میشد.

اقدامات  تأثیرگذاری  آزمایش  منظور  به  ما 

های  شبکه  مــورد  در  شــده  اعــامل  حفاظتی 

کمپیوتری، مانور امنیت سایرب ملی ستاره 1 را 

در سال 2013 سازماندهی کردیم. هدف از این 

تجارت  تداوم  پشتیبانی  حوادث،  ارزیابی  کار 

ها، افزایش کنرتول و بهبود تصمیم گیری بود. 

ما میخواستیم ببینیم که آیا اعضای ما به موقع 

قادر به توجه به این مسائل هستند.

بازی  جامع  مطالعه  به  سازی،  آماده  برای 

ما  املللی  بین  رشکاء  که  پرداختیم  دیگر  های 

انجام داده بودند مانند طوفان سایرب در ایاالت 

متحده، آژانس امنیت معلومات و شبکه اروپا 

امنیت  مرکز  و  اروپا،  اتحادیه  در   )ENISA(

این مانورها را را در  معلومات ملی جاپان. ما 

و  نتایج  محتوا،  اهداف،  نظر  از  سال  یک  طی 

این  همه  ما  دادیم.  قرار  مطالعه  مورد  تأثیر 

ساده  قطر  با  کردن  متناسب  برای  را  مترینات 

سازی کردیم. سپس به تهیه پیش نویس و ارائه 

مقاله به منظور تأیید بین املللی تالشهای خود 

اقدام کردیم و مقاله ما توسط ENISA در یک 

خانه  به  ما  شد.  پذیرفته   2013 سال  کنفرانس 

برگشتیم و مانور سایرب ملی خود را با تأکید بر 

اینکه چگونه تصدیق نامه بین املللی را دریافت 

کرده بودیم، تبلیغ منودیم. 

بخش   - قطر  سایرب  امنیت  نقطه،  این  در 

امتحان استحکام دولت، 
سکتورهای انرژی و مالی

خالد الهاشمی،

 معاون رسمنشی امنیت سایرب، قطر
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رشکت کننده گان آمادهسازی

سازمانها

تبادل ایمیل

سناریوهای حمله مختص صنعت

120

2667

320

32

9

Q-CERT در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

دو گزینه در پیش رو داشت. Q-CERT میتوانست به 

مدیران اجراییوی یک نامه ارسال کند و آنها را وادار 

به رشکت مناید. زیرا بخش امنیت سایرب، نهاد نظارتی 

از  استفاده  دیگر  گزینه  است.  سایرب  زمینه  در  ملی 

تشویق به جای اعامل قانون و تأکید بر فواید آن برای 

مدیران اجراییوی بود. ما رویکرد داوطلبانه را انتخاب 

کردیم و خوشحال هستیم راپور دهم که 20 سازمان و 

120 نفر با رشکت در این کار موافقت کردند.

هنگام که این مقامات از بخشهای دولتی، صنعت 

انرژی و امور مالی برای انجام مترینات تخنیکی پشت 

مانور  که  اولیه  ترس  این  بر  باید  ما  نشستند،  میز 

موجب متسخر رشکت کننده گان توسط رقبایشان در 

دولت و صنعت میشود، غلبه میکردیم. ساعت های 

فراوان طول  استدالل های  و  پرسش ها  با  توأم  زیاد 

که  کردیم  قانع  را  خود  گان  کننده  رشکت  تا  کشید 

مانور ستاره 1 در نهایت به نفع آنها است.

ما این مانور سایرب ملی را برای 15 دسمرب 2013

ریزی کردیم.  برنامه  از روز ملی قطر  قبل  و درست 

در جریان روز ملی اردو، قوای بحری و قوای هوایی 

رژه میروند. ما این تاریخ را انتخاب کردیم چون باید 

به ملت نشان میدادیم که نیروهای دیگر هم هستند 

که شاید کمرت قابل دیدن باشند، اما برای حفاظت از 

دارایی های ملت سخت تالش میکنند. 

تشکیل  را  انجنیران  از  متشکل  رسخ  تیم  یک  ما 

داده بودیم که به انجام حمالت علیه ماشین آالت که 

برای محافظت به سازمانها داده بودیم، میپرداختند. 

مانور سایرب
ملی قطر 2014

روز
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سه  تواناییها،  به  مربوط  اضطراب  بردن  بین  از  برای 

سطح مانور را با میزان دشواری صعودی یعنی برونز، 

نقره ایی و طالیی ایجاد کردیم. برخی ازرشکت کننده 

گانگران این بودند که اگر در یک اطاق در کنار بانک 

های بزرگ و رشکت های انرژی حضور داشته باشند، 

ممکن است ضعیفرت بودن تجهیزات و مهارت هایشان 

مایه خجالت آنها شود. 

که  بود  این  مشاهده  مترین  این  هدف  بزرگرتین 

یا  میکنند  صحبت  یکدیگر  با  گان  کننده  رشکت  آیا 

خیر. به این ترتیب اگر بانک الف را در کنار بانک ب 

نشانده بودیم و مسائل مشابه امنیت سایرب میداشتند، 

برای   1 مانور ستاره  بود که در جریان  این  ما  منظور 

حل مشکالت با هم همکاری کنند. این مانور از نظر 

آمیز  موفقیت  قوت  نقاط  شناسایی  و  آوردن  گردهم 

بود اما از نظر تبادل معلومات، همکاری و به اشرتاک 

گذاشنت فعالیت ها در بین سکتورها راضی کننده نبود. 

ملی  امنیت  مانور  برگذاری  برای  این دروس  از  ما 

استفاده   2014 سال  در  روز  در هامن   2 ستاره  سایرب 

کردیم. مانور ستاره 2 توجهات بیشرت را جلب کرد: 32 

نفر رشکت   320 از  بیش  از  متشکل  و رشکت  سازمان 

کننده داشتیم. ما مترین را کم تغییر دادیم. ما ماشین 

به عنوان  تا  به اعضای هر گروپ دادیم  های مجازی 

آنها تقویت آن  آنها عمل کنن. وظیفه  یا رسور  شبکه 

ماشین مجازی در تالش برای محافظت از آن در مقابل 

حمله تیم رسخ بود. 

در  کشید.  طول  ساعت   15 به  نزدیک  مترین  این 

اینجا نیز هدف این بود که ببینیم آیا این متخصصین 

به  میکنند.  هامهنگی  هم  با  ملی  بحران  جریان  در 

از سناریو های مختلف  این همکاری،  منظور تشویق 

گروپ  عنوان یک  به  را  بخش  که هر  کردیم  استفاده 

تحت تأثیر قرار میداد: قطع شبکه های مخابراتی که 

در مورد متام سازمان دولتی اعامل میشد یا یک موضوع 

کنرتول صنعتی که همزمان متام رشکتهای انرژی تحت 

تأثیر آن قرار میگرفتند. 

ما پیامهای را به این مؤسسات مالی، تجارت انرژی 

تهدیدات  میکردیم  اعالم  و  فرستاده  دولتی  ادارات  و 

و  منظم  فعالیت  درخواست  آنها  از  و  دارنــد  وجود 

همکاری را داشتیم. 

ما به اهداف خود دست پیدا کردیم. ما مسائل را 

یک  رعایت  به  را  آنها  کردیم،  ساده  خود  رشکاء  برای 

چارچوب معین تشویق منودیم و به آنها انگیزه دادیم 

تا به راه حل های دست پیدا کنند. از آنها خواسته شد 

دست به نوآوری بزنند و همین کار را هم انجام دادند. 

همه اینها با یک بازی ساده به دست آمد.

با توجه به این موفقیت، دوست داریم چنین یک 

مانور را به منطقه گسرتش دهیم. اکرث کشورها چالش 

امارات  عامن،  بحرین،  میکنند:  تجربه  را  مشابه  های 

متحده عربی، اردن، مرص، کویت و عربستان سعودی. 

ما باید کار مشابه را با همکاری با دولت ایاالت متحده 

معیارهای  ایجاد  در  ما  با  میتواند  که  دهیم  انجام 

مشرتک برای رعایت توسط همه ما کمک کند.  ✦

کنفرانس  در  نویسنده  سخرنانی  از  مقاله  ایــن 

ارتباطات منطقه مرکزی در واشنگنت در می 2015

اقتباس شده است.

ما به اهداف خود دست پیدا کردیم.
ما مسائل را برای رشکاء خود ساده کردیم، آنها را به 

رعایت یک چارچوب معین تشویق منودیم، به آنها انگیزه 

دادیم تا به راه حل های دست پیدا کنند. از آنها خواسته 

شد دست به ابتکار بزنند و همین کار را هم انجام دادند.
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امارات متحده عربی در زمینه تکتیک های دفاع ملی آنالین پیشرو است

حفاظت از

فضای سایبر
کارکنان یونیپاث
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با هدایت سیل ترافیک ساختگی به ویب سایت بانک 

ها و جلوگیری از دسرتسی مشرتیان به پول خود، بانک 

از  تیرابایت معلومات  اند. چندین  را تعطیل کرده  ها 

سیستم های کمپیوتری دولت به رسقت رفته و باعث به خطر افتادن امنیت ملی شده 

است. مبادالت سهام توسط بازیگران رسکش که به دنبال بی ثبات کردن بازارهای مالی 

هستند، مختل شده است. 

اینها منونه های تازه از جرایم سایرب هستند که ثبات را تهدید و حاکمیت قانون را 

تضعیف میکنند. مبارزه در این "عرصه پنجم" جنگ - یعنی فضای سایرب - به اندازه 

جنگ در زمین، دریا، هوا و فضا اهمیت پیدا میکند. پیرشفت های تکنالوژی ماهیت 

جنگ را تغییر داده است و نیروهای نظامی و دولتها برای مقابله با این چالش در 

حال تکامل هستند.

باعث  و  تلقی کرده است  اولویت  را  امنیت سایرب   )UAE( امارات متحده عربی

شده این کشور بهرت از اکرث دیگر کشورها برای مقابله با تهدیدات آنالین تجهیز شده 

عربی،  متحده  امارات  امنیتی  مقامات  گفته  به  زیرا  است،  مهم  موضوع  این  باشد. 

امارات متحده عربی یکی از کشورهای جهان است که متحمل بیشرتین حمله از سوی 

هکرهای سایرب )مجرمین که وارد سیستم های امنیتی آنالین میشوند تا به رسقت یا 

عنوان  به  را  میکنند خود  )افراد که سعی  و فیرشها  بپردازند(  کاپی کردن معلومات 

دست  به  را  معلومات شخصی  تا  دهند  نشان  ها  سازمان  دیگر  یا  ها  بانک  مناینده 

آورند( میشود. 

تهدیدات از این قبیل به ایجاد جدیدترین سالح امارات منجر شده است: سازمان 

امنیت ملی الکرتونیکی )NESA( اولین سازمان در منطقه از نوع خود است و دفاع 

آنالین کشور را تسهیل میکند. 

الکرتونیکی  ملی  امنیت  سازمان  عمومی  رئیس  زابی،  آل  عتبه  ابو  جاسم  جناب 

میگوید: "امنیت سایرب یکی از بزرگرتین چالش های امنیت اقتصادی و ملی کشورها 

در قرن بیست و یکم است. سازمان امنیت ملی الکرتونیکی براساس این واقعیت امروز 

تأسیس شد و به محض اینکه استقرار آن صورت گرفت، بالفاصله بررسی دقیق از تالش 

های فدرال برای دفاع و حفاظت از زیربناهای تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات کشور 

را آغاز منود".

سازمان امنیت ملی الکرتونیکی توسط اعلیحرضت شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، 

به  توجه  برای  فرمان سال 2012  و در طی یک  متحده عربی  امارات  رئيس جمهور 

تهدیدات آنالین علیه زیربناهای نظامی و حیاتی منطقه ایجاد شد. تأسیسات نفت و 

گاز، مراکز انرژی هسته یی و رشکت های برق همگی از جمله اهداف بالقوه هستند. 

دوسیه های طبی شفاخانه ها و فایل های دولتی مربوط به پرسونل و شهروندان و 

همچنین مالکیت معنوی و آسیب پذیری های امنیت ملی مورد حمله قرار میگیرند. 

حتی تأسیسات بی اهمیت مثل واحدهای تصفیه آب نیز دامئاً هدف حمالت مخرب 

هکرها

برجهای کیبل انتقال برق در منظره در نزدیکی ابوظبی. حفاظت از زیربناهای حیاتی 
رویرتزدر مقابل تهدیدات سایبر یکی از اولویت های امارات متحده عربی است. 
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هستند تا خدمات آنها مختل یا غیرفعال شوند. خرابکاری سایرب آنقدر 

از قلمرو سایرب همچون  توانایی آسیب رساندن را دارد که حفاظت 

امنیت رسحدات متعارف حیاتی است.

داکرت سعود جنیبی یکی از مقامات سازمان امنیت ملی الکرتونیکی 

در کنفرانس سال 2014 شورای همکاری خلیج فارس در زمینه جنگ 

الکرتونیک گفت: "زیربناهای حیاتی محلی جای است که بسیاری از 

مهاجمین سعی دارند وارد آن شده و خدمات حیاتی را مختل کنند. 

ارائه خدمات  به  گاز و همچنین خدمات شهری  و  زیرا بخش نفت 

عمده و کلیدی به کشورهای مانند امارات متحده عربی میپردازند و 

معموالً با هدف برهم زدن ارائه این خدمات، مورد تهدیدات مختلف 

قرار میگیرند".

به همین دلیل است که سازمان امنیت ملی الکرتونیکی یک نقش 

حیاتی را ایفا میکند و میتواند به عنوان یک الگو برای کشورهای دیگر 

ارتباطی  های  شبکه  از  محافظت  از  عبارتند  آن  عملکردهای  باشد. 

حفاظت  بر  نظارت  ابزار  تطبیق  و  انکشاف  عربی،  متحده  امارات 

و  امنیت  افزایش  برای  ملی  های  پالیسی  تطبیق  و  پیشنهاد  شبکه، 

این  ارزیابی خطر.  انکشاف توصیه های اضطراری ملی و راپورهای 

از  محافظت  برای  تالشها  کردن  هامهنگ  مسئول  همچنین  سازمان 

نهادهای خصوصی و دولتی در مقابل جرایم سایرب و جاسوسی است. 

در سال 2014، سازمان امنیت ملی الکرتونیکی به انتشار اسرتاتیژی 

پالیسی زیربناهای حیاتی معلومات و معیارهای  امنیت ملی سایرب، 

تضمین معلومات امارات متحده عربی پرداخت. زابی گفت: "سازمان 

متام  که  کند  حاصل  اطمینان  است  متعهد  الکرتونیکی  ملی  امنیت 

نهادهای دولت امارات متحده عربی به طور کامل از مسئولیت فعلی 

خود آگاه هستند، الزامات این پالیسی ها را برآورده کنند و به نوبه 

خود اعالم منایند که این الزامات در عمل به چی معنی است". 

پیچیده  سایرب  حمله  یک   2012 سال  در  دارد.  واقعیت  تهدید 

جاسوسی ملقب به "اکتوبر رسخ" کشف شد که 20 کشور از جمله 

آنکه مقامات  از  بود، قبل  قرار داده  را هدف  امارات متحده عربی 

با  سال  پنج  در طول  معلومات  میگابایت  میلیارد  یک  متوجه شوند 

متخصصین  است.  دزدیده شده  کمپیوتری  وایروس های  از  استفاده 

معتقد هستند که یک باند سایرب این معلومات را در بازار سیاه و به 

یک تاجر در بازار سهام مالی دوبی مشغول کار است. امارات 
متحده عربی در حال پیوند برقرار کردن بین سکتورهای دولتی و 

خصوصی خود به منظور بهبود امنیت سایبر کلی کشور است. 
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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باالترین قیمت پیشنهادی به حراج گذاشته است. چنین حمالت است 

که آسیب های اقتصادی و امنیتی ایجاد شده توسط شکارچیان آنالین 

را به همه یادآوری میکند. 

خلیج  نظامی  تحلیل  مؤسسه  تحقیقات  مدیر  کاراسیک،  تئودور 

فارس و رشق نزدیک میگوید: "برای دول شورای همکاری خلیج فارس 

]GCC[، امنیت سایرب درست به اندازه سخت افزارهای نظامی مهم 

است". 

نیاز به همکاری
گفت  عربی  متحده  امــارات  دفاع  وزیر  عیسی،  آل  محمد  جرنال 

اگرچه سازمان نظامی و امنیتی کشور پیرشفت های زیاد در زمینه 

تالش  نیازمند  زمینه  این  در  موفقیت  اند،  داشته  سایرب  دفاع  ارتقاع 

در  عیسی  آل  نیشنل  راپور  بنابر  است.  متعدد  کشورهای  سوی  از 

یک سمپوزیوم بین املللی امنیت سایرب خلیج فارس در دوبی گفت: 

"امارات متحده عربی قاطعانه معتقد است که امنیت سایرب را تنها 

میتوان از طریق همکاری با کشورهای صلح دوست به دست آورد". 

بین  تشویق همکاری  و  پیرشفته  تکنالوژی  از  استفاده  گفت  او 

با  تجارب  و  تخصص  گذاشنت  اشرتاک  به  اما  است،  مهم  سازمانی 

متحدین بسیار حیاتی است. کنت گیرز، متخصص تروریزم بین املللی 

سایرب مستقر در ایاالت متحده میگوید: "منیتوانید صرب کنید تا یک 

اختشاش به وقوع بپیوندد".

از  تروریزم در آملان  با  گیرز در یک کنفرانس چندملیتی مبارزه 

دولت های جهان خواست تا در زمان صلح برای مبارزه با تهدیدات 

و  تروریستان  غیرقانونی،  هکرهای  او  شوند.  آمــاده  تروریستی 

جنایتکاران را به دزدان دریایی تشبیه کرد که میخواهند تکتیک های 

غافلگیرانه را بر حریفان خود اعامل کنند. گیرز گفت یک دولت که 

آماده گی خوب داشته و توصیه های امنیت سایرب مؤثر داشته باشد 

میتواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند تنها به این دلیل ساده 

که مجرمین معموالً منی خواهند گرفتار شوند.

او گفت: "تروریستان به دنبال جنگ بی تناسب هستند، آنها قصد 

دارند با مشت به روی تان بکوبند و بعد فرار کرده و مخفی شوند".

آگاهی از تهدیدات
حفاظت از فضای سایرب یک مسئولیت است که به عهده کشورهای 

دستکم  را  خطر  این  افراد  و  کشورها  از  برخی  اما  است،  مختلف 

میزان  افشای  به  متایل  ها  و رشکت  کشورها  است  ممکن  میگیرند. 

حمالت نداشته باشند زیرا احتامل افشای آنها، از دست رفنت اعتامد 

متخصصین  دارد.  وجود  مقلد  مجرمین  برای  انگیزه  ایجاد  و  عامه 

ابتدایی نیز میتواند به محافظت  میگویند حتی دانش امنیت سایرب 

در مقابل اکرثیت تهدیدات قریب الوقوع کمک کند. رعایت پالیسی 

های حفاظت از رمز عبور، باز کردن ایمیل های دریافتی تنها از منابع 

از  بدافزار  و ضد  ویروس  آنتی  افزارهای  نرم  تجدید  و  اعتامد  مورد 

جمله اقدامات حفاظتی عمومی محسوب میشوند. 

کمپاین های آگاهی یک بخش به جامعه که این فعالیت ها را 

ترویج میکنند اهمیت دارند و در حال حارض تالش های از این قبیل 

در امارات متحده عربی در حال انجام است. سازمان تنظیم مقررات 

و  کمپیوتر  اضطراری  واکنش  ملی  تیم  با  کشور   )TRA( ارتباطات 

وزارت معارف برای آموزش دادن بهرتین شیوه های امنیت آنالین به 

شاگردان همکاری میکند. 

محمد احمد آل غمضی رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات 

آنالین، سخرنانی  های  فعالیت  شامل  آموزشی  برنامه  "این  میگوید: 

و مطالعات موردی دیزاین شده برای آموزش بهرتین شیوه عمل به 

معلمین و توامنند کردن آنها برای انتقال این آموزش ها به شاگردان 

خود است. و البته این دانش از شاگردان به خانواده و دوستان انتقال 

پیدا کرده و ما را قادر میسازد پیام خود را به هر یک از خانه های 

امارات متحده عربی برسانیم".  ✦

منابع: نیشنل، مجله کمپیوتر شخصی، راپور تهدیدات امنیت اینرتنت سیمانتک، 

سازمان هویت امارات، خربگزاری امارات -WAM، اخبار دفاعی

— جنرال محمد آل عیسی، وزیر دفاع امارات متحده عربی

"امارات متحده عربی قاطعانه معتقد است که 

امنیت سایبر را تنها میتوان از طریق همکاری 

با کشورهای صلح دوست به دست آورد".
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قدرت در اتحاد است
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مانور نظامی شیر در 
کمین اردوهای 18 کشور 

را گردهم می آورد

کارکنان یونیپاث

دو فالکون جنگی F-16 اردن در آسامن به پرواز می 

و  میریزند  مقر دشمن  بر روی  را  و مببهای خود  آیند 

این عالمت رشوع یک حمله قدرمتند چندملیتی است. 

بالفاصله، دو مبب افگن B-52 اسرتاتوفورترس غرشکنان 

عبور میکنند و زمین را با انفجارهای خود میپوشانند. 

هلیکوپرتهای کربا و آپاچی در آسامن پدیدار میشوند و 

باران مرگبار از میزایل، راکت و ماشیندار کالیرب سنگین 

به راه میاندازند. سپس نوبت به قدرت آتش نیروهای 

شده  رهربی  های  راکت  و  سنایپر  های  تیم  زمینی، 

 )HIMARS( باال با تحرک  سیستم های راکت بطریه 

میرسد. این منایش عظیم قدرت در جبل پرتا، اردن، یکی 

از رویدادهای نهایی مانور نظامی شیر در کمین بود.

آن  میزبان  اردن  هرساله  که  کمین  در  شیر  مانور 

مرکزی  قوماندانی  برتر  نظامی  مترینات  از  یکی  است، 

ایاالت متحده است که به منظور تسهیل واکنش نظامی 

چندملیتی هامهنگ به تهدیدات متعارف و غیرمتعارف 

امسال  که  کمین  در  شیر  مانور  است.  شده  دیزاین 

پنجمین سال خود را پشت رس میگذارد، موجب گردهم 

آمدن 10000 تن از پرسونل نظامی و مقامات 18 کشور 

از 5 تا 19 می 2015 شده است. رشکت کننده گان از 

کشورهای اسرتالیا، بحرین، بلجیم، کانادا، مرص، فرانسه، 

عراق، اردن، ایتالیا، کویت، لبنان، پاکستان، پولند، قطر، 

و  انگلستان  عربی،  متحده  امارات  سعودی،  عربستان 

ایاالت متحده هستند. قول اردو واکنش رسیع متحدین 

ناتو نیز به مانور ملحق میشود.

 برید جرنال فهد فالح احمد آل دامن، ریس دکرتین 

اردن که رهربی  تربیه مشرتک قوای مسلح  تعلیم و  و 

مانور امسال را برعهده داشت گفت: "امسال عالقه به 

رشکت در مانور "شیر در کمین" افزایش یافته بود زیرا 

یک محل برای مالقات متام قوماندانان نظامی در متام 

باال: وسایط زرهی پیاده نظام 
نیروهای مسلح سلطنتی اردن 

در جریان نمایش عظیم ضدحمله 
نظامی مانور شیر در کمین به تاریخ 

18 می2015 از فاصله دور انداخت 
میکنند.

قوای مسلح اردن

وسط: در جریان مانور شیر در کمین 
2015 پرسونل اردوهای بلجیم، 
فرانسه، اردن، پاکستان و ایاالت 

متحده از کشتیها و طیارات مختلف 
برای انجام یک حمله شبیه سازی 
شده به یک هدف در عقبه استفاده 

میکنند. 
پل کوور/قوای حبری ایاالت متحده مسول 

ارتباطات مجعی بریدمل

پایین: سیستمهای راکت بطریه با 
تحرک باال )HIMARS( راکتهای 

رهبری شده را در حین مانور 
انداخت میکنند.

قوای مسلح اردن
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سطوح اسرتاتیژیک، عملیاتی و تکتیکی بود. اهمیت این مانور به 

دلیل تجربه ظهور گروپ های افراطی در منطقه و جهان است که 

هیچ حس از ارزش های انسانی ندارند و در حال ارتکاب جنایت 

وحشتناک علیه پیروان متام ادیان هستند. این امر باعث میشود تا 

همکاری مشرتک و تبادل تخصص به منظور مبارزه با متام جنبه ها 

و انواع تروریزم الزامی گردد."

ایاالت متحده ریک بی. ماتسون، ریس مترینات  تورن جرنال 

این  میگوید  متحده  ایاالت  مرکزی  قوماندانی  تربیه  و  تعلیم  و 

بر  تنها  موفقیت  چنین  و  بوده  آمیز  موفقیت  فوقالعاده  مترین 

اساس اهداف عملیاتی نبوده است. تورن جرنال ماتسون میگوید: 

موجب  مترینات  این  چیز.  همه  یعنی  روابط  منطقه  این  "در 

که هم شخصی  روابط  این  است.  تازه شده  های  دوستی  ایجاد 

ما  را میان ملت ها و رشکای  پایدار  پیوند  و هم مسلکی است، 

ایجاد میکند".

در  شیر  مانور  به  افتخار  با  لبنان  مانند  کشورهای  سال،  هر 

کمین اردن میپیوندند. امسال اردوی لبنان یک جزوتام متشکل از 

60 رسباز و پنج افرس را با خود همراه آورد. آنها در سطح رهربی 

عملکردهای  دیگر  و  عملیاتی  برنامه  بحران،  مدیریت  عملیات 

سوق و اداره مشارکت کردند. نیروهای لبنانی در سطح جزوتام 

در رویدادهای مانند عملیات های ضدتروریزم و امنیت رسحدی 

و  اولیه، کشف  تربیه کمکهای  و  تعلیم  انجام  به  رشکت منودند، 

ترصد و مترین عملیات های ساحات مسکونی پرداختند.

برید جرنال لبنانی غسان فاضل گفت: "ما میتوانیم با اطمینان 

بگوییم که متام نیروهای کشورهای دوست و عربی رشکت کننده 

در مانور، چه در سطح گروپ یا در سطح انفرادی مسلکی بودن 

اردو  کلیدی  نقش  بر  باید  زمینه،  این  در  دادند.  نشان  را  خود 

تخنیکی  جهتگیری  همچنین  و  مانور  این  تنظیم خوب  در  اردن 

و عملیاتی آن تأکید کنم. این یک فرصت است تا همه به تبادل 

قوای  مشخصه  که  بپردازند  مهارتهای  کسب  و  تخصص  و  دانش 

مسلح اردن است".

است  فرصت  یک  کمین  در  شیر  مانور  که  داد  توضیح  او 

برای قوماندانان نظامی تا به بحث در مورد مسائل اسرتاتیژیک 

کنند.  همکاری  هم  با  و  پرداخته  تجهیز  و  عملیاتی  سطوح  در 

فاضل گفت جزوتام لبنانی از ارتقاع تخنیک های مبارزه نیازمند 

با  مبارزه  عملیات  حین  در  مختلف  واحدهای  میان  هامهنگی 

تروریزم و امنیت رسحدی بهره برده است.

خطر  و  تروریزم  وسیع  گسرتش  به  توجه  "با  گفت:  فاضل 

و  میکند  تحمیل  عرب  جوامع  مخصوصاً  و  برشی  جوامع  بر  که 

وحدت، امنیت و ثبات اقتصادی آنها و همچنین همزیستی آزاد 

و مصون بین اعضای آن را تحت تأثیر قرار میدهد، اینها نیازهای 

اولیه اردوهای امروزی است. مقابله با این خطر مستلزم تقویت 

همکاری و هامهنگی مشرتک بین اردوهای دوست و به اشرتاک 

جاللت مآب شاهزاده اردنی 
فیصل بن حسین، سمت چپ و 
جنرال امریکایی لوید اوستین، 

قومانده قوماندانی مرکزی ایاالت 
متحده، تمرینات نظامی شیر در 

کمین را مشاهده می کنند. تمرین 
نظامی امسال 10000 عسکر را 

از 18 کشور را گرد هم آورد. 

مزراوی/اسوشیتد پرس فوتو/تصاویر گتی



گذاری دانش و تخصص نظامی در متام زمینه ها برای باال بردن سطح مهارت 

و  مسکونی  مناطق  در  مخصوصاً  تروریزم،  با  مبارزه  مأموریت  دارای  پرسونل 

محصور است."

اهداف مترین
مانور شیر در کمین به منظور توسعه قابلیت های رشکت کننده گان در زمینه 

کار روابط  این  دیزاین شده است.  انجام عملیات های مشرتک  و  پالن گذاری 

را  خارجی  های  سازمان  و  وزارتها  دولتی،  های  سازمان  نظامی،  نیروهای  بین 

عالوه  میبخشد.  بهبود  و  کرده  آزمایش  غیرمتعارف  عملیاتی  محیط  یک  در 

قابلیت همکاری  بهبود  و  تبادل تخصص  به  میتوانند  این، رسبازان خارجی  بر 

عملیاتی بپردازند.

اردن با مترین حوادث که جامعه شاملی زرقا برای دامنه جنوبی کشور در 

عقبه پدید آورد، به ارائه طیف گسرتده از روشها جهت آموزش نیروها در زمینه 

های مانند مبارزه با تروریزم، امنیت رسحدی، عملیات تاالشی و نجات، عملیات 

ارتباطات  سایکولوژی،  و  معلومات  عملیات   ، بحران  مدیریت  برشدوستانه، 

اسرتاتیژیک، عملیات نظامی و غیرنظامی، حفاظت از تأسیسات حیاتی و دفاع 

سایربی پرداخت.

الی 4 می در  اپریل  از 20  از افرسان  قبل از رشوع واقعی مانور، بسیاری 

یک جلسه علمی برگذار شده در مرکز تعلیمی عملیات صلح قوای مسلح اردن 

)POTC( رشکت کردند. برید جرنال امجد الزوبی از اردن قوماندان POTC است 

و به عنوان ریس قوماندانی عالی مانور شیر در کمین در این مانور فعالیت کرد. 

او گفت مترکز علمی بر پروسه تصمیم گیری نظامی به کسب اطمینان از انسجام 

در مانور شیر در کمین کمک کرد – یک پروسه که اگر به خوبی درک شود به 

افرسان اجازه میدهد واکنش رسیعرت و بسیار موثر به رویدادهای بی تناسب 

بازیگران  با  و  میکنیم  کار  پیچیده  یک محیط  در  "ما  گفت:  او  باشند.  داشته 

غیردولتی، جنایتکاران، تروریستان، افراطگرایان، قاچاقچیان انسان و متام گروپ 

های بد رسوکار داریم". این بازیگران خبیث طیف وسیع از تهدیدات را ایجاد 

میکنند که نیروها باید آماده مقابله و غلبه بر آنها باشند.

یک منونه از رویدادهای مانور شیر در کمین که برای غلبه بر تهدید نامتوازن 

دیزاین شده بود سناریوی آموزش تلفات دسته جمعی بود که در زرقا و برای 

کارکنان یونیپاث

برید جنرال فهد فالح احمد آل دامن از اردن 
برای مدت 25 سال در نیروهای مسلح اردن 

خدمت کرده است. او به عنوان ریس دکترین 
و تعلیم و تربیه مشترک، رهبری تمرین نظامی 

شیر در کمین امسال را برعهده داشت.
جنرال فهد دارای دیپلوم لسانس در 

رشته علوم نظامی، دیپلوم فوق لسانس در 
زمینه مدیریت دولتی و یک دیپلوم فوق 

لسانس دیگر در زمینه مدیریت و مطالعات 
استراتیژیک است. او عالوه بر داشتن مناصب 

قبلی فراوان به عنوان مربی پرسونل، به 
عنوان قوماندان پوهنتون افسران سلطنتی و 

قوماندان مکتب زرهدار سلطنتی نیز خدمت 
کرده است.

مناصب قوماندانی او شامل قوماندان 
بلوک، قوماندان تولی و کندک و قوماندان 

لوای زرهدار بوده است.
جنرال فهد مدالها و نشانهای نظامی ذیل 

را دریافت کرده است: حکم شایستگی نظامی 
درجه 4؛ نشان مهارت رهبری، مدال مشارکت 

با نیروهای حافظ صلح بین المللی؛ مدال 
خدمات سازمان ملل متحد؛ نشان خدمات 

طوالنی و اخالق خوب؛ مدال درجه 3 استقالل 
و نشان مهارت در تعلیم و تربیه.

برید جنرال فهد فالح 
احمد الضامن، رییس 
قوای مسلح اردنی در 

دکترین تعلیم و تربیه 
مشترک سمت چپ و تورن 
جنرال ایاالت متحده ریک 
ماتسون، رییس تمرینات 

و تعلیم و تربیه قوماندانی 
مرکزی ایاالت متحده، 

تمرین نظامی شیر در کمین 
2015 را با کانفرنس خبری 

افتتاح می کنند.

ت متحده
ت/اردو ایاال

شر تاد ال. پولیو
سرپرکم

معاون 

سوانح ریس: جنرال فهد فالح احمد آل دامن
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هامهنگی میان اردو، پولیس و وزارت های دولت مورد آزمایش 

قرار گرفت.

رویکرد  آن  به  که  است  چیز  "این هامن  گفت:  فهد  جرنال 

جامع میگویند. شام منیتوانید کل جهان را با نیروی نظامی اداره 

کنید. شام باید با وزارت ها کار کنید".

در این سناریو، چندین راکت به یک منطقه مسکونی برخورد 

کرده است - که یکی از این راکتها حامل مواد کیمیاوی بوده و 

باعث کشته و مجروح شدن افراد جامعه از جمله کودکان شده 

است که در یک میدان در هامن نزدیکی مشغول فوتبال بازی 

کردن بودند. نیروهای از امارات متحده عربی و ایاالت متحده به 

اردنیها ملحق شدند و به تأمین امنیت منطقه، پاکسازی قربانیان 

و راه اندازی مراکز صحی صحرایی پرداختند.

از  یکی  عنوان  به  حادثه  این  توصیف  با  ماتسون  جرنال 

بدبینانه ترین سناریوهای ممکن که نیازمند پاسخهای پیچیده و 

بسیار هامهنگ بین سازمان های زیاد است گفت: "آنها این کار 

را بسیار راحت و بی عیب و نقص انجام دادند".

برید جرنال محمد سامل جرادت، رئیس ارکان تعلیم و تربیه 

قوای مسلح اردن گفت: در چنین یک سناریو "ما با زمان مسابقه 

میدهیم". هر ثانیه مهم است و وجود پاسخ رسیع و هامهنگ 

مترین  این  از  "من  گفت:  یونیپاث  به  جرادت  است.  و رضوری 

احساس افتخار میکنم. این یک بخش کوچک از این رویداد کلی 

بود، اما من از آن خیلی احساس افتخار میکنم".

یکی از عنارص جدید در این مانور گنجانیدن دو مبب افگن 

ایاالت متحده بود که در حین ضدحمله در جبل پرتا  از   B-52

به فالکونهای جنگی F-16 اردن پیوستند. حضور B-52 به عمله 

زمان  هامهنگی  مترین  امکان  متحده  ایاالت  های  افگن  مبب 

به رشکت  و  داده  را  اردن  هوایی  گان  کننده  کنرتول  با  واقعی 

های  روش  و  ها  تخنیک  ها،  تکتیک  از  بهرت  درک  گان  کننده 

یکدیگر میدهد تا عمله متعلق به کشورهای مختلف بتوانند در 

عملیات های احتاملی آینده با یکدیگر همکاری عاری از اشتباه 

و نواقص داشته باشند.

از کنرتول کننده گان طیارات  العطیات، یکی  دگرمن محمد 

الهام  این همکاری  جنگی قوای هوایی سلطنتی اردن گفت که 

بخش بود. "همه با هم همکاری میکردند - اردو، قوای زمینی، 

پرسونل قوای مسلح لبنان در مانور شیر در کمین 2015 
همراه با نیروهای 17 کشور دیگر شرکت میکنند. 

قوای مسلح لبنان 

پرسونل قوای مسلح اردن پس از یک تعلیم و تربیه موفق 
در جریان مانور، جشن گرفته اند. 

قوای مسلح اردن

اپراتورهای خاص ایاالت متحده، کویت و اردن در حال 
ارائه معالجه طبی به پرسونل به ظاهر زخمی در جریان 

عملیات تاالشی و نجات در شهر جرش، اردن هستند.
جگرن تیفانی کالینز/قوماندانی مرکزی عملیات های خاص ایاالت متحده



33 شامره رهربی کلیدی  |  یونیپاث

فعالیت  یک هدف  به  رسیدن  برای  دولت  کل  بحری.  قوای  و  هوایی  قوای 

میکرد. این کار از عمل کردن به تنهایی مؤثرتر است." العطیات گفت جنگ 

"ما  میدهد.  رخ  ائتالفها  بین  بلکه  بود،  نخواهد  کشور  دو  بین  آینده  های 

خواهان صلح با متام همسایگان اطراف خود هستیم، اما بعضی اوقات صلح 

را  )صلح(  دیگر  کشورهای  که  هنگام  دارد، مخصوصاً  نیاز  زور  به  توسل  به 

جدی منیگیرند".

تحکیم وحدت
دگرمن احمد حمد الروینی از نیروهای خاص در بحرین، گفت که این مانور یک 

فرصت عالی است تا اردوها از یکدیگر بیاموزند و رابطه دوستانه برقرار کنند.

روینی گفت: "قدرت در وحدت است. ما باید با دوستان و متحدین خود 

برای تقویت تالش های خویش به منظور شکست دادن تروریزم و رسیدن به 

امنیت و ثبات در منطقه متحد مبانیم. ما کشورهای هستیم که یک زنده گی 

مساملت آمیز داریم و خواستار امنیت پایدار و صلح هستیم".

عربستان  سلطنتی  هوایی  مدافع  پرسونل  از  الحربی،  عبدالله  دگرمن 

میکند  کمک  همه  به  چندجانبه  محیط  یک  در  کردن  کار  گفت  سعودی 

ها  فرهنگ  و  نظامی  تکتیک های  تفاوت  از  آگاه شدن  با  را  بهرت  تجربه  تا 

بیاموزند، در عین حال که برای مقابله با تهدیدات آینده آماده میشوند: "این 

مترین به چالش های مترکز میکند که منطقه با آن مواجه است و بهرتین راه 

همچنین  ما  میکند.  فراهم  مختلف  سناریوهای  از  بسیاری  برای  را  ها  حل 

برقرار میکنیم و همچنین  اعتامد  با  توأم  با دوستان و متحدین خود روابط 

دوستان جدید را مالقات مینامییم".

 44 شامل  که  خود  کشور  هیئت  ریاست  پاکستانی  جرنال  یوسف،  بدر 

رشکت کننده از قوای بحری، اردو و نیروهای خاص بود را به عهده داشت. 

جرنال یوسف همکاری و هامهنگ سازی نیروها در جریان مترین را ستود. 

او گفت: "همه از هم درس میگیرند. این کار یک نوع تبادل دانش است".

شد.  یادآور  را  تجربه  و  دانش  گذاری  اشرتاک  به  اهمیت  جرادت  جرنال 

جرنال جرادت به یونیپاث گفت: "ما از این بابت به خود افتخار میکنیم که 

مرکز برگزاری این مترین هستیم. ما در پالیسی و در سطح اسرتاتیژیک مورد 

ما همیشه  پادشاه و رساعلی قوماندان قوای مسلح خود هستیم.  پشتیبانی 

آماده به اشرتاک گذاشنت و آموزش هستیم و به دلیل مصونیت، ثبات و امنیت 

برای  و دوستان خود  برادران  از  ما  انجام دهیم.  را  کار  یک  میتوانیم چنین 

پیوسنت و آمدن به آموزش استقبال میکنیم".

هستم  "مایل  کرد:  قدردانی  ابراز  اردن  نوازی  مهامن  از  ماتسون  جرنال 

از سلطنت اردن به خاطر میزبانی این مترین تشکری کنم. منیتوانستیم یک 

رشیک بهرت از این داشته باشیم". ✦

جدا از مانور نظامی شیر در کمین، تعلیم و 
تربیه دائم یک بخش بزرگ از فعالیت های 
قوای مسلح اردن )JAF( را تشکیل میدهد.

برید جنرال محمد سالم جرادت، رئیس 
ارکان تعلیم و تربیه قوای مسلح اردن گفت 

دلیل این مسئله این است که تهدیدات جنگی 
غیرمتعارف و نامتوازن مستلزم آن است که 

نیروها هوشیار بوده و برای هر وضعیت 
آماده گی کامل داشته باشند.

جرادت گفت: "ما در منطقه زنده گی 
میکنیم که میتوانیم همه این مشکالت را 

مشاهده کنیم. سراعلی قوماندان قوای مسلح 
ما، اعلیحضرت پادشاه تشخیص داده است که 

ما در خط مقدم مبارزه با داعش هستیم. 
ما در حال آغاز جنگ علیه آنها هستیم. 

این یک تهدید عمده است. آنها کودکان 
را میکشند. زنان را میکشند. مردم را آواره 
میکنند. آنها ارزش های انسانی را از بین 

میبرند. آنها چیز نیستند بجز قاتل. ما تالش 
میکنیم آینده خود را از دست آنها نجات دهیم، از 

نسل ها و از تمام بشریت محافظت کنیم".
تهدیدات چون آن چیز که داعش ایجاد کرده 

است نیاز آموزش و مشارکت مداوم را تقویت 

میکند. به همین دلیل است که قوای مسلح اردن 
هر سال در حدود 25 تا 30 مانور نظامی دوجانبه 
و چندجانبه برگذار میکنند. جرادت گفت: "تعلیم 
و تربیه نباید متوقف شود، اگر متوقف گردد، به 

دردسر خواهید افتاد".

یک بخش مهم از پالیسی تعلیم و تربیه 
قوای مسلح به اشتراک گذاشتن و تبادل 

شاگرد است. جنرال گفت: "این یک دایره 
است. ما از تبادل نظر و آموزش سود زیاد 

میبریم".
تمرینات از قبیل مانور شیر در کمین، 
همراه با آموزش های داخلی قوای مسلح 

اردن، نیروهای اردن را برای مقابله با آفات 
طبیعی و انسانی آماده میسازد. حمالت 

کیمیاوی، سونامی، تروریزم و حمالت سایبر 
فقط تعداد کم از این تهدیدات بالقوه 

هستند.
و اردنیها تنها به مشکالت در درون 
سرحدات خود واکنش نشان نمیدهند. 

جرادت گفت: " یک بخش از پالیسی ما کمک 
به مردم در سراسر جهان است".

جرادت اشاره کرد که بیش از 70 فیصد 
قوای مسلح اردن در عملیات حفظ صلح 

شرکت کردند. اردنیها در مناطق مانند 
افغانستان و هائیتی خدمت کرده اند. این 
قبیل ماموریت های خارج از کشور تعهد 

اردن نسبت به صلح و ثبات برای همه را به 
نمایش میگذارد.

او گفت: "در نهایت، در پایان روز، 
مصونیت، امنیت و ثبات حاصل میشود، کار کردن 
به نفع مردم و نسلهای جدید، دختران و پسران ما 
تا آنها را از دست افراطگرایان نجات دهیم. انجام 

این کار وظیفه ما است".

کارکنان یونیپاث

برید جنرال اردنی، محمد سالم جرادت قوای مسلح اردن

تعهد اردن به 
تعلیم و تربیه



نیروهای خاص چندملیتی مأموریت نجات گروگان ها را در مانور عزم عقاب 2015 به پایان میرسانند.
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نویسنده کارکنان یونیپاث | تصویر قوای مسلح کویت

کویت میزبان بزرگترین 
مانور عزم عقاب در 16 

سال اخیر است

دفاع از خلیج فارس

بیابان برای تخلیه نیروهای چندملیتی واکنش  پایین آمدند و در حین نشسنت در  هلیکوپرتها 

رسیع، گرد و خاک زیاد باد کردند. کامندوها لباسهای مختلف به تن دارند: کویتیها و اردنیها 

سطر و اخفای نخودی رنگ دارند، قطری ها با یونیفورم کامالً سیاه، بنگله دیشی ها با یونیفورم 

سبز پررنگ، امریکاییها با یونیفورم مطابق با ریگهای اطراف.

تروریستان که گروگان های خود را در تأسیسات تصفیه آب کویت نگهداشته بودند، غافلگیر 

بازی  فوتبال  که در مجتمع  است  آنقدر خیال شان راحت  از رشوع حمله،  قبل  آنها  میشوند. 

میکنند. چند دقیقه بعد در حالی که ولچک به دست دارند از ساختامنها بیرون آورده شده و به 

داخل وسایط زرهی برده میشوند.

اما نگاه دقیقرت به این سناریو - که یک بخش از مانور نظامی چند ملیتی عزم عقاب 2015

به میزبانی کویت در مارچ 2015 بود - نشان داد که این کار فقط منایش نیروهای خاص نبود. 

در فاصله نه چندان دور، پولیس کویت با یونیفورم آبی رنگ مجتمع را محارصه کرده است و 

گارد ملی کویت که بر روی وسایط مجهز به ماشیندار مستقر شده اند به آنها کمک میکنند.
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هنگام که نیروهای خاص مطلع میشوند که گروگان گیران در حال آماده کردن مواد 

امارات متحده  از  تیم های طبی  نیز هستند،  کیمیاوی زهری در یک البراتوار مخفی 

با  قطر  و  کویت  اردن،  سازی  عفونت  ضد  های  دلگی  و  سعودی  عربستان  و  عربی 

امبوالنس ها و البراتوارهای سیار خود وارد صحنه میشوند. 

از نظر برید جرنال محمد الکندری قوماندان این مانور، این منایش مهارت که در 

از اهداف اصلی عملیات  انجام میشد یکی  صحرا و در فاصله چندمایلی شهر کویت 

عزم عقاب را محقق میکرد: تأکید بر همکاری نه فقط بین اردو چندملیتی بلکه میان 

رسبازان و ادارات غیرنظامی. برید جرنال الکندری گفت که در گذشته برخی از مقامات 

نظامی و غیرنظامی کویت هرگز گفتگو مسلکی با یکدیگر نداشتند، کمبودی که عزم 

عقاب آن را برطرف کرد. 

شامل همه  و  برگذار شده  ملی  در سطح  مانور  "این  گفت:  الکندری  برید جرنال 

ادارات و نهادهای دولتی مرتبط با حوزه نظامی و امنیتی میشود و هدف از آن آماده 

شدن برای سناریوهای واقعی در دفاع از ملت است". 

عزم عقاب هزاران رسباز را از 29 کشور رشیک برای مقابله با چالش های جنگ 

نامتقارن و غیرمتعارف گرد هم آورد. مثل همیشه، بیشرت رشکت کننده گان اصلی به 

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس )GCC( تعلق داشتند: بحرین، کویت، عامن، 

قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی.

مانور با مترین ایجاد یک قرارگاه قومانده برای یکپارچه کردن نیروهای چندملیتی 

در یک محیط شبیه سازی شده آغاز گردید. دفاع هوایی و امنیت رسحدی نقش بزرگ 

در نزدیک به 100 رویداد ایجاد شده برای به چالش کشیدن رشکت کننده گان بازی 

میکرد. مرص، اردن و پاکستان از جمله کشورهای غیرعضو شورای همکاری خلیج فارس 

بر روی  را  توامنندی رسبازان  که  بود  اراضی  آموزشی  بعدی یک مترین  بودند. مرحله 

زمین، در هوا و دریا آزمایش میکرد. پس از اینکه بسیاری از رشکت کننده گان مانور 

رخصت شدند، قوماندانان بلند رتبه با برگذاری یک سمینار رهربی ارشد عزم عقاب را 

به پایان رساندند. 

نشان  واکنش  بحرانهای  به  شد  خواسته  نیروها  از  گروگانگیری،  رویداد  از  غیر  به 

دهند که شامل غرق شدن یک تانکر نفت در خلیج فارس، سقوط طیاره حامل مواد 

حامل  های  راکت  از  استفاده  با  حمله  و  املبارک  عبدالله  هوایی  پایگاه  در  خطرناک 

نیروهای چندملیتی در مارچ 2015 و در پایان مانور 
در ساحل فیلکه کویت پیشروی میکنند.



یک قایق 
اطفاییه کویت 

به یک تانکر 
خراب شده نفت 

و نشت نفت 
در حین مانور 
واکنش نشان 

میدهد.
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کالهک کیمیاوی بود. مهمرتین رویداد فرود آبی خاکی در جزیره فیلکه، در 20 

کیلومرتی شهر کویت بود که در آن نیروهای چندملیتی کنرتول یک مقر ساحلی را 

از چنگ تروریستان مسلح آزاد کردند.

به  مترین مشرتک  "این  گفت:  عربستان  از  الحربی  عبدالله  بن  صالح  دگروال 

عنوان یکی از بزرگرتین مترینات در رشق میانه در نظر گرفته میشود و یک بخش از 

تعلیم و تربیه و توصیه های عربستان سعودی است که با هدف توسعه و افزایش 

مهارت نیروهای عربستان، باال بردن سطح آماده گی محاربوی و آموخنت تخنیک ها 

از دیگر نیروهای رشکت کننده انجام میشود. این مانور همکاری منطقه ایی را در 

زمینه عملیات های مشرتک برای رسیدن به هدف مورد نظر یعنی مقابله با چالش 

ها و بحران ها تقویت میکند".

امدادگران  از مهارت های تخصصی  بهره گیری  برنامه ها مستلزم  از  بسیاری 

طبی، داکرتان، پولیس، گارد ملی، اطفاییه و سازمان مدیریت بحران است، دقیقاً 

هامنطور که پالن گذاران کویتی مانور عزم عقاب آن را در نظر داشته اند.

در  قربانیان  از  تن  آن دهها  که طی  راکتی شبیه سازی شده  در حمله  مثالً، 

اثر قرار گرفنت در معرض مواد کیمیاوی بیامر شده و در حال مرگ بودند، پاسخ 

دهنده گان نظامی و غیرنظامی به صحنه آمدند، به رسعت محوطه را محارصه 

و به قربانیان کمک کردند. پرسونل خیمه های ضد آلوده گی را درست مثل گل 

های صحرا که پس از باران میرویند، برپا منودند. داکرتان به تزریق مایعات داخل 

بودند.  ناله کردن  در حال  تذکره ها  بر روی  که  میپرداختند  قربانیان  به  وریدی 

داکرتان قطری دو بس جراحی سیار و کامالً مجهز را به صحنه آوردند که آنها را بر 

روی عرشه کشتی به کویت آورده بودند، این کار موجب تحسین کشورهای رشیک 

شد و به عنوان یک معیار برای بهبود دادن چگونگی انجام مانورهای معالجه طبی 

تلقی گردید. 

برید جرنال جاسم احمد املهندی، قوماندان دفاع ملی و مرکز مدیریت بحران 

قطر گفت: "اگر به عقب برویم و به تاریخ مانور عزم عقاب نگاه بیندازیم، خواهیم 

دید که این مانور در ابتدا با تعداد رشکت کننده گان کمرت آغاز شد، و از آن زمان 

به بعد شاهد گسرتش عظیم و مشارکت همه کشورهای منطقه ایی و بین املللی 

بوده ایم. عالقه مشرتک ملتها به پیرشفت در مانور عقاب آشکار بود زیرا بیش از 

5000 رشکت کننده از 29 کشور جهان در آن حضور داشتند".

عزم عقاب در سال 1999 به عنوان یک سمینار دفاع هوایی راکتی پدید آمد که 

رشکاء شورای همکاری خلیج فارس و قوماندانی مرکزی ایاالت متحده را گرد هم 

آورد، اما از آن زمان به بعد رشد کرده و به مانور نظامی برتر شورای همکاری خلیج 

فارس/شبه جزیره عربستان تبدیل شده است. اگرچه این رویداد به طور نوبت وار 

در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برگذار میشود، کویت تا امسال 

میزبانی آن را برعهده نگرفته بود. این کشور وعده داد تا مانور مارچ 2015 را به 

بزرگرتین مانور تبدیل کند. 

جرنال الکندری مأموریت کویت را چیزی بیش از منایش توانایی های نیروهای 

کشورش میداند. هامنطور که او در رسارس مانور تکرار میکرد، هر سناریو تکتیکی 

را یک فرصت برای افشای آسیب پذیری های بالقوه میدانست که قوماندانان بعداً 

میتوانستند آنها را تصحیح منایند. جرنال در حین رویداد سقوط طیاره در پایگاه 

هوایی عبدالله املبارک گفت: "ما میخواهیم درس بیاموزیم". 

ریک ماتسون جرنال قوای هوایی ایاالت متحده، ریس مترینات و تعلیم و تربیه 

یک هلیکوپتر قوای هوایی 
کویت در حین حمله به جزیره 

فیلکه در پایان مانور عزم عقاب 
کماندوها را پیاده میکند.
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"این تمرین مشترک در چارچوب همکاری میان شورای 
همکاری خلیج فارس، قوماندانی مرکزی ایاالت متحده 
و قوای مسلح امارات متحده عربی، با هدف تقویت 
تجربه تمام جزوتامه های شرکت کننده مختلف و 

اصالح و انکشاف الزامات اقدام نظامی مشترک به دلیل 
اهمیت و نقش فعال آن در باال بردن تاثیر نظامی از طریق 

تبادل تجارب و مهارتهای میان کشورهای شرکت کننده انجام شد".
~ دگروال سلطان الکتبی، رئیس هیئت امارات متحده عربی

"کویت با میزبانی این رویداد،
 مقام پیشرو خود را در جهان به اثبات رساند".

~ برید جنرال حامد الغامدی، رئیس هیئت
نیروهای سپر شبه جزیره در مانور عزم عقاب

"این مانور به سطح ملی برگذار شده و شامل همه 
ادارات و نهادهای دولتی مرتبط با حوزه نظامی 
و امنیتی میشود و هدف آن آماده شدن برای 

سناریوهای واقعی در دفاع از ملت است".
~ برید جنرال محمد الکندری،

 مدیر مانور از کویت

"همکاری در چند ماه گذشته موجب پدید آمدن 
پالن گذاری دقیق و با سازماندهی عالی برای مانور شد، و این 

به لطف پرسونل ستر درستیز کویت میسر شد".
~ برید جنرال اردنی، محمد سالم علی جرادت

"ما به عنوان قوای مسلح قطر به خاطر مشارکت 
گسترده کشورهای مختلف خلیج فارس و دیگر 
کشورهای منطقه یی و بین المللی به مانور عزم 

عقاب عالقه مند هستیم. اگر به عقب برویم و به 
تاریخ مانور عزم عقاب نگاه بیندازیم، خواهیم دید 

که این مانور در ابتدا با تعداد شرکت کننده گان کمتر 
آغاز شد، و از آن زمان به بعد شاهد گسترش عظیم و 

مشارکت همه کشورهای منطقه و بین المللی بودهایم". 
~ دگروال جاسم احمد المهندی،

قوماندان دفاع ملی و مرکز مدیریت بحران قطر

"عزم عقاب 2015 یک مانور مهم است که به شبیه سازی تهدیدات و 
چالشهای منطقه یی از طریق پالن گذاری عملیاتی مشترک برای مقابله با 

شرایط اضطراری بالقوه میپردازد".
~ دگروال محمد بن عبدالله المخینی از عمان

"نتیجه آن سناریوهای جامع و یکپارچه برای تبادل تجربه و تخصص و 
چشم اندازها و مفاهیم واحد بوده است".

~ دگرمن اسامه حسین علی، رئیس هیئت بحرین

هیئت هاهیئت ها
قوماندانی مرکزی ایاالت متحده اشاره کرد، اردوهای به عظمت میرسند که نقل قول های

خود را به شکل انتقادی بررسی کنند.

جرنال ماتسون گفت: "هر کشور این توانایی را دارد که نظریات خود را 

در مورد این مترین اعالم کرده و - نظر به مسائل که بیشرت به آنها توجه دارد 

- آن را دقیقاً به شکل که میخواهد اصالح کند و این نقطه قوت آن است".

او همچنین هامهنگی های که کویت در عزم عقاب بین وزارت های 

است  بار  اولین  "این  گفت:  جرنال  کرد.  تحسین  را  بود  داده  منایش  خود 

که ما چنین یک کار را انجام میدهیم. ما به عنوان یک گروپ بسیار قوی 

شده ایم".

در  اراضی  تربیه  و  تعلیم  روز  آخرین  در  گروپ  قدرت  از  عالی  مثالی 

فیلکه رخ داد. رسبازان شش کشور با وجود تفاوت در رهربی، اصل تعلیم 

و تربیه، زبان و بعضی اوقات تجهیزات، یک نیرو مبارزه آبی خاکی واحد 

را تشکیل دادند. 

این صحنه یک ساحل آرام پر از کلبه های توریستی مرتوکه بود که برخی 

از آنها به عنوان پوسته های استحکامی قومانده مورد استفاده تروریستان 

قرار گرفته بود. طیارات F/A-18 کویت در ارتفاع پایین به پرواز درآمدند تا 

این پناهگاه های دشمن را نابود کنند، سپس نوبت به مبباران از ارتفاع کم 

توسط طیارات F-16 امارات رسید. لند کرافت ها از چند جهت به ساحل 

آمدند و تفنگداران دریایی و نیروهای خاص کویت را همراه با تفنگداران 

دریایی قطر و ترکیه پیاده کردند. پیاده نظام در پشت وسایط زره پوش به 

حرکت درآمد و نارنجک با دود سبز به قرارگاه ها عالمت میداد که ساحل 

گرفته شده و جای پای امن برای عملیات های بعدی باز شده است. 

حامیه  از  حال  عین  در  و  بردند  یورش  خود  اهداف  سمت  به  نیروها 

هلیکوپرتهای AS332 Super Puma برخوردار بودند و کامندوها با استفاده 

از ریسامن از آنها بیرون آمده و به مواضع دشمن حمله کردند. عملیات تنها 

به زمین محدود نیست. در خلیج فارس، قایق های گذمه قوای بحری و گارد 

ساحلی کویت با کمک قایق های جنگی عربستان سعودی مجهز به راکت 

های رهربی شده الصدیق ساحل را هدف قرار میدادند. کشتی فورت مک 

هرنی قوای بحری ایاالت متحده چندین دلگی از تفنگداران دریایی را برای 

حامیت از رشکاء ائتالف خود به ساحل میرساند. این رسبازان با کمک هم 

به یک مرکز قوماندانی تروریستان یورش میربند و بیرق کویت را بر بام آن 

افراشته میکنند.

شاید این کار آسان به نظر برسد، اما مثره حداقل سه روز کار صنفی و 

سه روز مترینات عملی برای رسبازان حمله کننده است که باید پیچیده گی 

های لوژستیکی فرود آوردن دهها تن سخت افزار نظامی از متام مسلک های 

نظامی را نیز به آن افزود. 

پراکنده  از ساحل  مانور، همچنان که آخرین حلقه های دود  پایان  در 

الصباح توانایی  میشدند، معاون صدراعظم و وزیر دفاع، شیخ خالد جراح 

نیروهای چندملیتی را برای هامهنگ سازی تالشها تحسین کرد.

وزیر کویت گفت: "همه مانور نهایی را دیدند و متوجه همکاری میان 

نیروها، مخصوصاً در مترین نهایی شدند که 40 دقیقه به طول انجامید. با این 

حال، پالن گذاری آن زمان و انرژی فراوان طلب میکرد". "من به یک سطح 

در  برادران خود  با  و همکاری  گذاری  پالن  زمینه  در  که  بودن  از مسلکی 

کشورهای خلیج فارس و دوستان خود به آن رسیده ایم، افتخار میکنم."  ✦
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شرح حال رهبری ارشد

حفاظت از رسحدات ملی از پوسته های تاالشی 
رسحدی در میدان های هوایی، بنادر و گذرگاه های 

قوماندانان  از  بسیاری  اگرچه  میرود.  فراتر  زمینی 

استفاده  با  دفاعی  تشکیل خط  روی  بر  باید  نظامی 

افراد مسئول  اما  کنند،  ها مترکز  تانک  و  از رسبازان 

های  حفره  بسنت  و  جلوگیری  بر  باید  سایرب  امنیت 

های  گروپ  کردن  متوقف  الکرتونیکی جهت  امنیتی 

در  اخالل  و  ترور  انجام  برای  یافته  سازمان  جرایم 

امنیت فضای سایرب مترکز منایند. 

از آنجا که ملتها برای ارائه خدمات به شهروندان 

سازمان  بین  الکرتونیکی  متاس  کردن  برقرار  و  خود 

جبهه  این  هستند،  وابسته  انرتنیت  به  دولتی  های 

و  نظامی  رهربان  همکاری  و  تخصص  نیازمند  جدید 

امنیت  مأموریت  که  نیست  شک  است.  غیرنظامی 

سایرب طاقت فرسا است زیرا به تخصص و هوشیاری 

برای شناسایی و جلوگیری از نقض امنیت نیاز دارد. 

درست هامنطور که نام قوماندانان نظامی که مردان 

خود را به سمت پیروزی رهنمون شده اند به خوبی 

امنیت  زمینه  در  منونه  رهربان  است،  شده  شناخته 

سایرب نیز نام آور هستند. داکرت رشیف هاشم، معاون 

مقررات  تنظیم  سازمان  در  سایرب  امنیت  ریاست 

مخابرات ملی مرص )NTRA( یکی از رهربان موفق 

است که رسحدات سایرب کشورش را در مقابل حمالت 

مخرب محافظت میکند. 

پس از تأسیس شورای عالی امنیت سایرب مرص در 

، داکرت هاشم برای عضویت در کمیته  دسمرب 2014 

یک  ایجاد  هدفش  که  شد  فراخوانده  آن  نفری   24

اسرتاتیژی ملی برای حفاظت از زیربناها و شبکه های 

سازمانهای دولتی در مقابل حمالت سایرب بود. 

و  است  موفقیت  از  رسشار  او  مسلکی  سوابق 

خلص سوانح کاری او میراث مرد زحمت کش را نشان 

زمینه  این  در  را  زیاد  حساس  سمتهای  که  میدهد 

عهده دار بوده است. او از سال 2004 تا سال 2013، 

تکنالوژی  صنعت  انکشاف  سازمان  اجراییوی  معاون 

تصدیق  اداره  ایجاد  زمینه  در  او  کار  بود.  معلوماتی 

الکرتونیکی مرص و دفرت  امضای  برای  دیجیتلی روت 

حقوق مالکیت معنوی نرم افزار حیاتی بوده است. او 

همچنین توانست همکاری بین رشکت های تکنالوژی 

معلوماتی و ارتباطات با مؤسسات تحقیق و انکشاف 

را تسهیل کند.

داکرت هاشم همچنین مسئول تنظیم یک چارچوب 

برای ایجاد و راه اندازی تیم واکنش اضطراری کمپیوتر 

یک رهبر در امنیت 
سایبر منطقه ایی: 

داکتر شریف هاشم
کارکنان یونیپاث
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مخابرات  مقررات  تنظیم  سازمان  در  مرص 

در  استادی خود  از سمت  او  است.  ملی مرص 

پوهنتون قاهره رخصتی گرفته است.

مسیر علمی او با اخذ دیپلوم لسانس در رشته 

ارتباطات و انجنیری الکرتونیک آغاز شد و به دنبال 

آن در رشته ریاضیات انجنیری از پوهنتون قاهره 

ماسرتی دریافت منود. او در سال 1993 دوکتورا 

پوهنتون  از  صنایع  انجنیری  رشته  در  را  خود 

پوردو در ایاالت متحده دریافت کرد. داکرت هاشم 

در  را  اجراییوی  ارشد  مدیریت  دوره  همچنین 

فاکولته تجارت هاروارد به پایان رسانید. 

سازمان  در  را  ــود  خ تیم  هاشم  داکــرت 

انتخاب  با  مرص  ملی  مخابرات  مقررات  تنظیم 

امنیت  زمینه  در  بااستعداد  افراد  و  متخصصین 

سایرب برای توقف تالش های منجر به تضعیف 

امنیت سایرب مرص و در نهایت پدید آوردن ثبات 

ایجاد کرد. شهرت و تجربه قابل توجه او در این 

زمینه به ایجاد روابط و همکاری مثبت با دیگر 

رهربان امنیت سایرب در منطقه و جهان انجامید. 

تلویزیون  با  مصاحبه  یک  در  هاشم  داکرت 

مرص گفت: "هکرهای الکرتونیکی سابقه خاص 

در  مثال  به  دارند.  مختلف  اهداف  و  نداشته 

کانادا یک کودک 12 ساله توانست ویب سایت 

و  کند  کنجکاوی هک  انگیزه  با  را  داخله  وزیر 

های  گروپ  اما  نداشت.  رساندن  آسیب  قصد 

جرایم سازمان یافته زیاد هم وجود دارند، مثل 

کسان که تالش میکنند بخش مالی مرص را هک 

که  هستند  شده  شناخته  مجرمین  اینها  کنند. 

معلومات  و  پول  بردن  رسقت  به  شان  هدف 

شخصی است. عالوه بر این، کشورهای هستند 

به عنوان  از هک  و  دارند  الکرتونیکی  اردو  که 

ابزار برای جاسوسی استفاده کرده و در برخی 

دیگر  کشورهای  علیه  حمالت  انجام  به  موارد 

دست میزنند. بنابراین، امنیت سایرب به امنیت 

ملی برمیگردد". 

آموزش  مرکز،  این  "هدف  داد:  ادامه  او 

و  ــردم  م به  هک  از  ناشی  خطرات  دادن 

این  است.  دولتی  های  سازمان  در  مخصوصاً 

مرکز همچنین مسئول تنظیم اسرتاتیژی امنیت 

مقابله  جهت  ملت  سازی  آماده  برای  سایرب 

های  سازمان  است.  سایرب  حمله  هرگونه  با 

دولتی باید ویب سایت ها خود را محافظت 

به  را  حمله  یا  امنیتی  نقض  هرگونه  و  کنند 

و  تحقیق  زمینه  در  و  دهند  راپور  مقامات 

تحلیل ارزیابی آسیب با آنها همکاری منایند. 

مدعی  بتواند  که  نیست  در جهان  هیچ کس 

مگر  است،  محافظت  مورد  فیصد   100 شود 

اینکه لین انرتنیت را قطع کند. بنابراین، اداره 

این  باید  میشود  هکرها  حمالت  قربانی  که 

کمک  مقامات  از  و  کند  مطرح  را  موضوع 

تان  شبکه  اگر  ندارد  خجالت  جای  بخواهد. 

هک شده باشد".

یک سال پس از اینکه داکرت هاشم سمت 

مخابرات  مقررات  تنظیم  سازمان  در  را  خود 

و  مخابرات  وزیر  شد،  دار  عهده  مرص  ملی 

که مرص  کرد  اعالم  معلوماتی مرص  تکنالوژی 

زمینه  در  دیگر  آفریقایی  کشورهای  متام  از 

آماده گی ملی فضای سایرب جلوتر است. عالوه 

سایرب  امنیت  شاخص  زمینه  در  مرص  این،  بر 

جهانی درجه 27 را در بین 193 کشور کسب 

بین  اتحادیه  توسط  بندی  درجه  این  که  کرد 

شد  منترش   2014 دسمرب  در  مخابرات  املللی 

اسپانیا  و  فرانسه  دمنارک،  با  لحاظ  این  از  و 

همسطح بود. این نقطه عطف است که مرص 

میتواند به آن افتخار کند.
منابع: رویرتز، املانیتور

"هیچ کس در جهان 
نیست که بتواند مدعی 
شود 100 فیصد مورد 
محافظت است، مگر 
اینکه لین انترنیت را 
قطع کند. بنابراین، 

اداره که قربانی حمالت 
هکرها میشود باید 

این موضوع را مطرح 
کند و از مقامات کمک 
بخواهد. جای خجالت 
ندارد اگر شبکه تان 

هک شده باشد".
— داکتر شریف هاشم
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ماورای منطقه

رسبــرآوردن  با  قرغیزستان  امنیتی  نیروهای  گذشته،  سال  جریان  در 
کرده،  را کشف  افراطی مخفی  آنها سازمانهای  اند.  بوده  افراطگرایی مواجه 

تروریست  افراد  انتقال  مسیرهای  و  منوده  دستگیر  را  مظنون  تروریستان 

استخدام شده برای پیوسنت به جنگ در رشق میانه را مسدود کرده اند. 

عبدالرحمن ماماتالیف معاون صدراعظم در فربوری 2015 در جلسه شورای 

 ،2014 سال  "در  گفت:  اوش  والیت  در  قانون  مجری  سازمانهای  هامهنگی 

فعالیتهای سه گروپ مخفی ]یک سازمان افراطی[ در جنوب قرغیزستان افشا 

شد. مقامات ... 12 دوسیه جنایی را ترتیب کرده و 15 مظنون را دستگیر کردند." 

و  عراق  افغانستان،  در  قرغیز  مبارزین  از  عمده  بخش  میگوید  پولیس 

سوریه متعلق به شهر اوش و والیت اوش هستند. 

ماماتالیف گفت: "با وجود پیرشفت در حل این گونه جرایم، باید کار ما 

برای جلوگیری از جرایم که میتوانند ... کشور ما را بی ثبات کند، ادامه یابد". 

او افزود: "ما در سال 2014، تعداد 40 نفر از شهروندان وابسته به گروپ های 

جمهوری قرغیزستان با استخدام افراطگرایان مقابله میکند

تروریستی را بازداشت کردیم. اکرث آنها قبالً در سوریه تحت آموزش رزمی 

قرار گرفته بودند". 

جوانان  که  است  افراطگرایان  حال رسکوب  در  قرغیزستان  جمهوری 

دلیروبک  نام  به  جنگجو  یک   2013 نومرب  در  مثالً،  میکنند.  گمراه  را 

مخکموف اهل والیت اوش از سوریه به کشورش بازگشت و سعی کرد 

در  مبارزه  خود جهت  بــرادرزاده  جمله  از  سواد،  بی  جوانان  به جذب 

سوریه بپردازد. او دو مرد جوان دیگر را نیز متقاعد کرد که به آنها ملحق 

سپتمرب  در  پولیس  ندادند.  را  کار  این  اجازه  مادرشان  و  پدر  اما  شوند، 

2014 مخکموف را دستگیر کرد. او به ارتکاب فعالیت های مزدورانه و 

ایجاد نفرت بین پیروان ادیان متهم شد. مقامات همچنین همدستان او 

را برای کشف ارتباط آنها با سازمان های تروریستی بین املللی و تالش 

های دیگر برای جذب جوانان قرغیزستان جهت مبارزه در مناطق جنگی 

مورد تحقیق قرار دادند. 

استخدام کننده گان از بی اطالعی افراد نسبت به اسالم بهره میربند. 

جاکیپ زولپویف، رئیس دیپارمتنت 10 پولیس والیت اوش، گفت: »برای 

راحت  کار  یک  قرآن   ... تحریف  با  آنها  مغزی  ]افراطگرایان[ شستشوی 

است". دولت قرغیزستان و شهروندان آن در حال همکاری برای خنثی 

کردن فعالیتهای شبه نظامیان هستند. زولپویف گفت مساجد، بالک های 

آپارمتان، شوراهای زنان و گروپ های جوانان محلی همگی جزء محالت 

اطالع رسانی در مورد رویدادها هستند. 

اکنون  گفت  اوش  در  شیت-دوبو  مسجد  امام  توکتوموشف،  میرالن 

"به خاطر  او گفت:  دارند.  اعتامد  بیشرت  قانون  به مجریان  عموم مردم 

این درک رسیده است که پولیس و  به  برگزاری جلسات مداوم، جامعه 

روحانیون میخواهند از آنها در مقابل اعامل بی مالحظه گرانه، جنایات و 

گروپ های افراطی محافظت کنند. اکنون مردم مایل هستند به پولیس 

بگویند کدام مردم بیگانه به استخدام جوانان میپردازند". 

زولپویف گفت، معلمین و شاگردان در مورد درک مذهبی در لیسه ها 

گفتگو میکنند و در حال کمک به شکست دادن افراطگرایان و استخدام 

توسط تروریستان هستند. 

میان  در  ]معلوماتی[  های  فعالیت  قبیل  "این  گفت:  زولپویف 

شاگردان لیسه در شهر اوش و در مناطق آراوان، کاراسو و ازگن که در 

آنجا جهادیان بیشرتین فعالیت را دارند، در حال انجام است. کودکان به 

ارائه انشاء، اشعار و نقاشی های خود میپردازند. ]این فعالیت ها[ باعث 

پیدا کرده و حس وطن پرستی  میشود کودکان نظریات ضدافراطگرایی 

در آنها بیدار شود".

هزاران نفر از مسلمانان نماز عید فطر را در بیشکک، قرغیزستان بجا 
می آورند. رهبران در حال پیشرفت در زمینه توقف افراطگرایانی هستند 
که اسالم را تحریف میکنند تا بتوانند افراد را برای مبارزه در مکان های 

مانند سوریه استخدام نمایند.

کارکنان یونیپاث

تصاویر گتی
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برای مبارزه  را  سعودی سطح همکاری داخلی خود 

این  در  آمیز  خشونت  افراطگرایی  خطر  افزایش  با 

عربستان  امنیتی  نیروهای  است.  برده  باال  کشور 

سعودی، تحت رهربی وزیر داخله، شاهزاده محمد بن نایف بن 

امنیتی  نیروهای  برای  خود  چندجانبه  مانور  اولین  عبدالعزیز، 

موسوم به وطن 85 را در فربوری 2015 آغاز کردند.

این مانور در نزدیکی رسحد شاملی این کشور برگذار شد و 

شامل 1500 تن از پرسونل به عنوان نگهبان رسحدی، نیروهای 

اداره  و  دفاع شهری و سوق  امنیت هوانوردی،   ،SWAT ،خاص

وزارت داخله بود. 

رویدادهای تحت پوشش سناریوهای امنیتی زیاد را از جمله 

مقابله با استفاده از وسایط مببگذاری شده در پوسته های تاالشی 

رسحدی، نظارت بر گروپهای مخفی که برای حمله به تاسیسات 

مراقبت های عاجل صحی،  ارائه  اند،  کرده  ریزی  برنامه  دولتی 

اطفاییه و بازگرداندن نظم و امنیت در حین بحران شامل میشد. 

رضایت  ابراز  مانور  این  از  عربستان  شهروندان  از  بسیاری   

کردند و اعتامدشان نسبت به نیروهای امنیتی خود را در رسانه 

های اجتامعی اعالم منودند. 

مواد مخدر )DEA( در وزارت داخله قطر میزبانی 

را  سایرب  تحقیقات  زمینه  در  آموزشی  ورکشاپ  یک 

رسید.  پایان  به   2015 اپریل  در  که  داشت  برعهده 

کورس مذکور با همکاری دفرت دوبی اداره مبارزه با مواد مخدر 

ایاالت متحده برگذار شد. 

املللی  بین  امور  بخش  رئیس  الخاطر،  عبدالله  محمد  تورن 

آموزشی  این کورس  که  اداره مواد مخدر گفت  در  و مطالعات 

به بررسی تحوالت در جرایم سایرب و آخرین روش های تعقیب 

مجرمین و سپردن آنها به عدالت پرداخته است. 

او اشاره کرد که این ورکشاپ آموزشی به دو جنبه پرداخته 

های  مهارت  و  تحقیق  سنتی  های  روش  نظری  مطالعه  است: 

به  نگاه  یک  انداخنت  همچنین  و  عملیات،  و  نظارت  بررسی، 

پروتوکول های انرتنیت و استفاده از ارتباطات راه دور و توصیه 

های رسانه های اجتامعی مانند واتساپ و اینستاگرم.

عربستان سعودی یک مانور 
بزرگ را برگذار میکند

قطر میزبانی ورکشاپ آموزشی 
جرایم سایبر را عهده دار میشود

عربستان

اداره

وزارت داخله قطر

به  نسبت  روسیه  تهاجمی  فزاینده  طور  به  خارجی  پالیسی  به  توجه  با  ترکمنستان 

کشورهای اتحاد شوروی سابق و نیاز به شکست دادن طالبان در افغانستان، در پی 

دستیابی به راه حل های بدیل برای بهبود امنیت است. در ماه مارچ سال 2015، جرنال 

لوید آستین، رئیس قوماندانی مرکزی ایاالت متحده، گفت ترکمنستان در مورد افزایش 

همکاری های امنیتی با رشکای غربی درخواست های را مطرح کرده است.

همچنین ترکمنستان در حال تالش برای بهبود امنیت انرژی است. اتحادیه اروپا 

بیثباتی ژیوپولیتیکی  با  برای مقابله  انرژی  به منابع  تنوع بخشیدن  به دنبال   ،)EU(

انرژی، در حال تالش برای ایجاد دهلیز جنوبی گاز است که بجای عبور از روسیه گاز 

ترکمنستان را مستقیامً به بازارهای اروپا میآورد.

ترکمنستان با در اختیار داشنت حدود 10 فیصد ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان، 

پایپ الین روسیه و کاهش قرار  به  برای قطع وابستگی خود  در طول دهه گذشته 

گرفنت در معرض خطر استفاده از گاز به عنوان یک سالح ژیوپولیتیکی سخت تالش 

کرده است. گازپروم روسیه اخیراً اعالم کرد که به طور یکجانبه خرید گاز از ترکمنستان 

را کاهش میدهد و همین مسئله در عشق آباد انگیزه بهبود روابط با رشکای غربی آن 

را پدید آورده است. 

و همکاری  متحده  ایاالت  با  ترکمنستان  انکشاف  در حال  نظامی  همکاری های 

در زمینه انرژی با اتحادیه اروپا به عنوان یک راه برای این کشور به منظور توسعه 

اتحاد جامهیر شوروی سابق  از دخالت دوران  پالیسی مستقل خارجی و عاری  یک 

تلقی میشود.

alriyadh.com

ترکمنستان در پی 
افزایش امنیت است

منبع: مرکز مطالعات رشقی )پولند(

یک کارخانه پروسس گاز طبیعی در ساحه 
گازی گالکینیش در شرق ترکمنستان

 بخش عمده از تولید خود
 را به چین میفرستد.

رویرتز

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

منبع:
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نشست دوروزه عرب در مارچ 2015 با تهیه پالن ها برای بحث در مورد تشکیل یک نیروی مداخله 

به هویت  تهدیدات وارد شده نسبت  نوبت در مورد  به  پایان رسید. رهربان عرب  به  مشرتک عربی 

عربی منطقه که آن را ناشی از حرکات "طرفین بیگانه" یا "خارجی" به منظور دامن زدن به رقابت های 

پرداختند. طبق قطعنامه  به سخرنانی  میدانستند،  یا مذهبی در کشورهای عربی  ایی، قومی  منطقه 

اجالس میتوان از استقرار نیروی دفاع مشرتک عربی بنابر درخواست هر یک از ملل عرب در صورت 

تقابل با تهدید امنیت ملی بهره گرفت و همچنین میتوان از آن برای مبارزه با گروپ های تروریستی 

استفاده کرد.

در یمن، حوثی ها از پناهگاه های خود در سال 2014 در شامل کشور بیرون آمده و در ماه سپتمرب 

صنعا، پایتخت یمن را ترصف کردند. رئیس جمهور یمن، عبد رب منصورهادی مجبور به ترک کشور 

شده است.

ریاض یاسین، وزیر امور خارجه یمن گفت که عملیات هوایی با شفر عملیات طوفان کوبنده مانع 

یا هدف قرار دادن کشور  به شهرهای یمن  از دستیابی شورشیان به سالحهای مختلف جهت حمله 

همسایگی  در  سعودی  عربستان 

آن با استفاده از راکت شده است. 

رئیس  جلسه،  پایانی  نشست  در 

گفت  العربی  نبیل  عرب  اتحادیه 

حمالت هوایی به رهربی عربستان 

تا زمان که همه جنایتکاران حوثی 

سالحهای  و  کــرده  نشینی  "عقب 

خود را تسلیم کنند" و یمن متحد و 

قوی بازگردد، ادامه خواهد یافت.

بحران  در  "یمن  گفت:  العربی 

عربی  مؤثر  اقدام  به  و  بود  عمیق 

متام  زیرا  داشت  نیاز  املللی  بین  و 

حل های  راه  به  رسیدن  ابزارهای 

صلح آمیز برای پایان دادن به کودتای حوثی ها و بازگرداندن مرشوعیت با بن بست مواجه شده بود".

رئیس جمهور مرص، عبدالفتاح السیسی گفت رهربان 22 کشور همچنین بر ایجاد یک نیروی نظامی 

عربی مشرتک توافق کردند که ساختار و میکانیزم های عملیاتی آن توسط یک هیئت عالی رتبه تحت 

نظارت قوماندانان ارشد عربی تدوین خواهد شد.

سامح شکری وزیر امور خارجه مرص در یک کنفرانس خربی گفت: "یک اراده سیاسی برای ایجاد این 

نیرو و دنبال کردن ایجاد آن در یک چارچوب دقیق زمانی وجود دارد". مقامات نظامی و امنیتی مرص 

گفته اند که نیروی پیشنهادی مشتمل بر 40000 رسباز نخبه با حامیت طیارات جت، کشتیهای جنگی 

و زره پوشهای سبک هستند و مقر آنها میتواند در قاهره یا ریاض باشد.

یک   2015 مارچ  در  سلطنتی عامن  کشور  اردو 

روز مختص به مصونیت ترافیک را سازماندهی 

رویداد یک هفته  از  روز یک بخش  این   - کرد 

ایی شورای همکاری خلیج فارس بود. این رویداد 

که از شعار "تصامیم شام رسنوشت تان را تعیین 

میکند" استفاده میکرد یک مهامن افتخاری یعنی 

تورن جرنال مطار بن سلیم بن راشد آل بلوچی، 

قوماندان بلند رتبه سطلنتی عامن را دعوت کرده 

بود. این جشن در آکادمی انتقاالت قوای مصلح 

سلطنتی برگذار شد.

جرنال محمد بن غلیب آل جمودی، قوماندان 

خود  سخرنانی  در  عامن،  مسلح  قوای  تدارکات 

مردم را به از بین بردن حوادث تشویق کرد. او 

مسلح  نیروهای  گان  راننده  تالش  از  همچنین 

وارده  های  زیان  و  حوادث  از  جلوگیری  برای 

جانی و مالی قدردانی کرد. 

این جشن شامل ارائه آمار مربوط به تلفات 

حوادث راننده گی و همچنین یک مرور بر علل 

حوادث یعنی رسعت بیش از حد و استفاده از 

تلیفون همراه در هنگام راننده گی بود که یک 

افرس پولیس ترافیک این آمار را ارائه داد. 

گان  راننده  به  جوایز  اعطای  با  رویداد  این 

متام  بلوچی  آل  جــرنال  رسید.  پایان  به  عالی 

یک  تا  کرد  تشویق  را  عامن  اردو  گان  راننده 

همچنان  و  باشند  پذیری  مسئولیت  از  رسمشق 

به قوانین راننده گی و مصونیت احرتام بگذارند. 

رویدادهای مشابه در کشورهای رسارس منطقه 

خلیج فارس برگذار شدند.

آسوشیتد پرس

اتحادیه عرب تشکیل نیروی 
نظامی مشترک را اعالم کرد

سرمنشی اتحادیه عرب نبیل العربی، سمت چپ، در یک 
کنفرانس مطبوعاتی با سامح شکری وزیر امور خارجه مصر 

در نشست سران عرب در مصر مارچ 2015 صحبت میکند.
آسوشیتد پرس

اردو عمان

مصونیت ترافیک 

را ترویج مینماید

کارکنان یونیپاث
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میانه  آسیای  کشور  پنج  متخصصین 
آبــاد،  عشق  در   2015 ــارچ  م در  افغانستان  و 

ترکمنستان برای برگزاری یک کنفرانس منطقه ایی 

ثبات  و  "صلح  زمینه  در  ناتو  مالی  حامیت  مورد 

در آسیای مرکزی و افغانستان: از منظر ترکمنستان 

بیطرف" گردهم آمدند. 

به طور مشرتک توسط  باال،  این رویداد سطح 

افرس  دفــرت  و  ترکمنستان  خارجه  امــور  وزارت 

در  و  شد  برگذار  مرکزی  آسیای  در  هامهنگی 

تاریخ مشارکت ترکمنستان با ائتالف بین املللی بی 

سابقه بود.

رویدادهای  مجموعه  از  رویداد  چهارمین  این 

بیستمین  مناسبت  به  ناتو  مالی  حامیت  مــورد 

کشورهای  در  صلح  برای  مشارکت  برنامه  سالگرد 

کنفرانس  این  برعالوه،  بود.  مرکزی  آسیای  رشیک 

در برنامه رسمی رویدادهای جشن "سال بیطرفی 

صدور  سالگرد  بیستمین  در  ترکمنستان  صلح"  و 

در  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  قطعنامه 

رسمیت شناخنت بیطرفی این کشور قرار داشت.

خارجه  امور  وزیر  معاون  میاتیف  بردینیاز 

ترکمنستان این رویداد را افتتاح کرد در حالی که 

برای  ناتو  رسمنشی  خاص  مناینده  آپاتورای،  جیمز 

قفقاز و آسیای مرکزی، از طریق ویدیوکنفرانس از 

مقر ناتو برای رشکت کننده گان سخرنانی منود.

مقامات  از  عبارت  ترکمن  گان  کننده  رشکت 

جمله  از  نهادها،  از  گسرتده  طیف  متخصصین  و 

داخله،  وزارت  دفاع،  وزارت  خارجه،  امور  وزارت 

دفرت لوی څارنوالی، مؤسسه دولت و قانون وابسته 

به ریاست جمهوری ترکمنستان، مؤسسه روابط بین 

امللل و پوهنتون بین املللی علوم برشیت بودند.

قزاقستان، جمهوری  افغانستان،  از  متخصصین 

قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان و ایاالت متحده 

و مناینده گان مرکز منطقه ایی سازمان ملل متحد 

برنامه  مرکزی،  آسیای  جلوگیری  دیپلوماسی  برای 

و  اروپــا  اتحادیه  متحد،  ملل  سازمان  انکشافی 

این  در  نیز  اروپا  در  همکاری  و  امنیت  سازمان 

مراسم سخرنانی کردند.

صفر بردینیازوف، سفیر و مناینده خاص وزارت 

و  بیطرفی  وضعیت  بر  ترکمنستان  خارجه  امور 

تأکید  آباد  عشق  شفاف  دفاع  و  خارجی  پالیسی 

کرد و گفت این کار باعث به دست آوردن اعتامد 

فصل  و  حل  و  جلوگیری  در  شــده  همسایگان 

حامیت  همچنین  او  است.  کرده  کمک  مناقشات 

ترکمنستان از ثبات افغانستان را به طور دوجانبه 

آسیا/استانبول  قلب  پروسه  طریق  از  چندجانبه  و 

یادآوری منود.

پوهنتون  پروفیسور  اولوگبک خاسانوف،  داکرت 

اظهار  ازبکستان  دیپلوماسی،  و  جهانی  اقتصاد 

تهدیدات غیردولتی مواجه  با  "ما همه  داشت که 

هستیم که هیچ کشور در منطقه قادر به مقابله 

به تنهایی با آنها نیست".

ملی  پوهنتون  استاد  بایزاکووا،  کوراالی  داکرت 

اهمیت  "درجه  که  کرد  اشاره  قزاقستان  فارابی 

مرکزی  آسیای  کشورهای  توسط  مشرتک  تهدیدات 

به شکل متفاوت درک شده است". او به دفاع از 

مثالً  ایی،  منطقه  جدید  های  میکانیزم  انکشاف 

میتواند  که  پرداخت  آب  منابع  گذاری  اشرتاک  در 

آسیای  در  روابط حسنه  ایجاد  برای  عامل  یک  به 

مرکزی تبدیل شود.

مؤسسه  محقق  اومرکولوا-اوزیرسکا،  النورا 

مطالعات اسرتاتیژیک ملی، جمهوری قرغیزستان بر 

آسیای  امنیت  برای  آمده  به وجود  فزاینده  تهدید 

مرکزی توسط افراطگرایی تأکید کرد و در عین حال 

هوشدار داد که پالیسی های خشن ضدتروریستی 

اتخاذ شده توسط برخی از کشورها میتواند نتیجه 

معکوس داشته باشد.

هارون میر، مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات 

بین  جامعه  فراوان  کمک  افغانستان،  در  پالیسی 

املللی به افغانستان را ستود. اگرچه او سال 2015 

را به عنوان امتحان بزرگ توانایی نیروهای امنیت 

کشور  رسارس  امنیت  تأمین  برای  افغانستان  ملی 

میدانست، اما در عین حال بر پنجره فرصت جهت 

آشتی ملی تأکید کرده و ابراز امیدواری کرد که در 

روند  در  موفقیت  به  دستیابی  شاهد   2015 سال 

صلح افغانستان باشیم.

نظریات  تبادل  به  گان همچنین  کننده  رشکت 

گــروپ  و  افراطگرایی  تهدید  ــورد  م در  خــود 

و  دوجانبه  رسحدی  تنشهای  داعش؛  تروریستی 

مرتبط با انرژی در میان کشورهای آسیای مرکزی؛ 

مشکل مواد مخدر و اهمیت مقابله مؤثر با آن و 

دیگر موضوعات مربوط به امنیت پرداختند.

ترکمنستان میزبان انجمن گفتگوی صلح
ناتو

"ما همه با تهدیدات 

غیردولتی مواجه 

هستیم که هیچ 

کشور در منطقه قادر 

به مقابله به تنهایی 

به آنها نیست".
— داکتر اولوگبک خاسانوف، 

پروفیسور پوهنتون اقتصاد جهانی و 

دیپلوماسی، ازبکستان 
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در مارچ 2015، بیش از 700 رسباز عراقی از مترینات کامندویی در آکادمی 
خدمات ضدتروریزم )CTS( پس از یک برنامه سخت دوماهه فارغ شدند که در 

آن از هر پنج نفر شاگرد یک نفر آن رد شد. 

چندین کشور به آموزش نیروهای امنیتی عراق کمک کردند. آکادمی خدمات 

ضدتروریزم عراق که به پشتیبانی از خدمات ضدتروریزم در جنگ علیه داعش 

میپردازد در هر سال تقریباً پنج دوره آموزشی برگذار میکند. از آنجا که ایجاد 

مهارت  از  ایجاد مجموعه  عین  در  و  به طور عمومی  نیروهای عملیات خاص 

های تخصصی در آنها امکانپذیر نیست، آکادمی خدمات ضدتروریزم دست به 

تقاضای کندک های خدمات  انتخاب میزند و در عین حال که کوشش میکند 

ضدتروریزم در مبارزه با داعش برآورده کند. استخدام ها برای اطمینان از اینکه 

های  فرقه  از  وسیع  طیف  یک  مبانند،  باقی  عراق  جامعه  مناینده  نیروها  این 

مذهبی، اقوام، قبایل و مناطق کشور را پوشش میدهد که به ایجاد اعتامد در 

مبارزه با داعش کمک کرده است.

اینکه  از  "قبل  آکادمی خدمات ضدتروریزم گفت:  تورن جرنال فالح، ریس 

داعش والیت االنبار را ترصف کند، کورس خدمات ضدتروریزم تقربیاً 30 روزه 

بود، اما رهربی آکادمی خدمات ضدتروریزم میدانست که آنها به آموزش بیشرت 

نیاز دارند، به همین دلیل برنامه درسی جدید برای پاسخگویی به وضعیت فعلی 

انکشاف داده شد. این آموزش، شامل مترینات سخت فزیکی، عملیات ساحات 

مسکونی، آموزش سالحهای متعدد، مانورهای تکتیکی و از همه مهمرت چگونگی 

همکاری با یکدیگر منحیث یک تیم و محافظت از یکدیگر بود". 

فالح گفت که در جریان سال گذشته و با کمک رشکای ائتالف آموزش بسیار 

منظم و سخت شده است و رشکای مذکور دروس جدید بسیار مهم را در زمینه ارائه 

مراقبت های صحی تکتیکی و خنثی کردن مواد منفجره تعبیه شده افزوده اند.

فالح گفت که تعلیم و تربیه همچنان براساس نتیجه گیری ازجزوتام های 

خدمات  کندک  هر   ،2014 سال  در  میکند.  پیدا  توسعه  ضدتروریزم  خدمات 

ضدتروریزم در آکادمی به طور نوبت وار تعلیم و تربیه مجدد را با تأکید بر 

عملیات ساحات مسکونی دریافت کرد.

بیست و چهار شاگرد فارغ التحصیل برای یک کورس متعاقب سنایپر انتخاب 

شدند، اما بنابر گفته فالح، بقیه پرسونل باید به کندک خود ملحق میشدند تا 

دستاوردهای آکادمی خدمات ضدتروریزم در مقابل داعش ادامه پیدا کنند.

"رسبازان زیاد در طول مبارزه با داعش کشته یا زخمی شده اند و کندک های 

با دشمن  نیاز به رسبازان جدید دارند که آماده مبارزه  ]خدمات ضدتروریزم[ 

باشند، نه تنها برای محافظت از عراق، بلکه برای محافظت از متام جهان زیرا 

داعش برای متام جهان خطرناک است".

واحدهای مبارزه با تروریزم عراق به مبارزه با داعش برمیخیزند

کماندوهای آکادمی خدمات ضدتروریزم در جریان مراسم فراغت محل وظیفه خود را از طریق قرعه کشی مشخص میکنند. 
جگرن تیموتی چاویس/اردو ایاالت متحده تخصیص ها طوری توزیع شده است که بر تفاوت های منطقه ایی و فرقه ایی تأکید نشود.

جگرن تیموتی چاویس/اردو ایاالت متحده
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یک برنامه کاربرد سیار اردو لبنان برنده جایزه بهرتین خدمات دولتی 

کاربرد سیار در اجالس رسان دولت دوبی در ماه فربوری سال 2015 

شد که برگذاری آن را امارات متحده عربی برعهده داشت. 

 iOS که برای سیستم های عامل اندروید و LAF Shield برنامه

ارسال  و  فلم  ثبت  عکس،  گرفنت  اجازه  کاربران  به  است  دسرتس  در 

پیام را به منظور راپور دادن فعالیت های مشکوک و حوادث امنیتی 

این  مدهد.  قانون  مجریان  به 

ابزار یک نقشه تعاملی را برای 

خطرناک  مکانهای  شناسایی 

ارائه میدهد و میتواند اخبار، 

را  اردو  عکسهای  و  ویدیوها 

دریافت مناید.

این جایزه ساالنه، محصول 

انــدازی  راه  ــازه  ت چشامنداز 

شده "دولت هوشمند" توسط 

آل  راشـــد  ــن  ب محمد  شیخ 

جمهور  رئيس  معاون  مکتوم، 

از  هدف  که  است  دوبی  حاکم  و  صدراعظم  عربی،  متحده  امارات 

آن تشویق نهادهای دولتی برای تولید راه حل های ابتکاری خدمات 

دولتی از طریق توصیه های کاربردی تلیفون های هوشمند و تلیفون 

های سیار است. 

رشکت کننده گان از 97 کشور از جمله شیخ محمد، شیخ محمد 

بن زاید آل نهیان ولیعهد دوبی و ابوظبی، رسمنشی سازمان ملل متحد 

بان کی مون و ملکه رانیا از اردن در کنفرانس حضور داشتند.

مطبوعاتی  کمپاین  یک  از  استفاده  حال  در  تاجک 

جلوگیری  برای  قانونی،  پیگرد  به  تهدید  و همچنین 

به  پیوسنت  جهت  سوریه  به  شهروندان  رفــنت  از 

تروریستان داعش هستند. 

در سال 2014، تاجکستان مبارزه در خارج از کشور را یک 

جرم جنایی اعالم کرد. دولت راپور میدهد که در حدود 300 تبعه 

تاجک با داعش پیوسته اند. مقامات تأکید کرده اند هر کسی که 

به طور داوطلبانه به تاجکستان برگردد را عفو میکنند، البته در 

صورت که هیچ جرم مرتکب نشده باشد.

رشیف قربانزاده، لوی څارنوال والیت سغد شاملی گفت: "ما 

صادر کرده ایم که ]تنها[ سفر به این کشورها نباید باعث ایجاد 

جنایی  دوسیه  ایجاد  شود.  نظر  مورد  افراد  علیه  جنایی  دوسیه 

تنها در صورت انجام میگیرد که معلومات و شواهد کافی داشته 

باشیم که نشان دهد فرد عضو یک گروپ مسلح در یک کشور 

خارجی بوده است".

مقامات تأکید کردند اگر شواهد حاکی از وقوع جرم باشد، 

پیگرد قانونی را انجام خواهند داد. مثالً، در نومرب 2014، تقریباً 

30 نفر از مناطق اسرتوشن و کانیبدم به اتهام همکاری با یک 

گروپ شناخته شده در زمینه استخدام جنگجویان خارجی برای 

داعش دستگیر شدند.

استخدام  با  مبارزه  بــرای  دولــت  اسرتاتیژی  از  بخش  یک 

اقارب  است.  ایی  رسانه  اقدامات  شامل  خارجی  جنگجویان 

جنگجویان افراطی و گروپ های جوانان فلم های را تهیه میکنند 

تا خطرات مربوطه را به عموم مردم اطالع دهند. 

رسانه های محلی میگویند که استخدام کننده گان از تکتیک 

های مختلف برای جذب مبارزین بیشرت استفاده میکنند. رستم 

دولتشویف، یک وکیل از منطقه خالتون گفت: "من فکر میکنم 

پاسپورت  سپس  و  میشود  پیشنهاد  آنها  به  زیاد  پول  ابتدا  در 

هیچ  صورت  این  در  میشوند.  سوزانده  و  شده  گرفته  هایشان 

چاره جز اطاعت از دستورات این گروپ های رادیکال ندارند زیرا 

در غیر این صورت با خطر اعدام مواجه هستند".

عبیدجان احمداف، یکی از مقامات در منطقه اسفره گفت 

استخدام کننده گان از برداشت مردم در مورد جنگ در سوریه 

برای متقاعد کردن آنها به رشکت در جنگ بهره برداری میکنند. 

خوبی  به  مردم  که  واقعیت  این  از  های  گروپ  "این  گفت:  او 

مطلع نیستند استفاده میکنند. فرستادن مردم به سوریه به یک 

نوع تجارت برای آنها تبدیل شده است".

تاجکستان جریان 
جنگجویان به سوریه

را متوقف میکند

مقامات

منابع: مؤسسه راپوردهی جنگ و صلح، اوراسیا ریویو

برنامه کاربرد سیار
 اردو لبنان برنده جایزه امارات 

متحده عربی
کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث
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دوره  خدمت  خواستار  الشیخ  عبدالله  بن  عبدالعزیز  شیخ  سعودی،  عربستان  اعظم  مفتی 

مکلفیت برای مردان جوان شده است. او در مراسم مناز جمعه در اپریل 2015 گفت: "خدمت 

رسبازی برای جوانان ما مهم و رضوری است". 

در چند سال گذشته، قطر و امارات متحده عربی به عنوان اعضای شورای همکاری خلیج 

فارس خدمت رسبازی را اجباری کرده اند. رهربان هر دو کشور گفته اند که هدف از این برنامه 

تقویت دفاع ملی و در عین حال پرورش حس افتخار ملی در جوانان است.

در ماه اپریل، کویت یک قانون را تصویب کرد که از سال 2017 به اجرا درمیآید و خدمت 

رسبازی را دوباره برای مردان جوان اجباری میکند؛ این کشور برنامه دوره مکلفیت را در سال 

2001 به حالت تعلیق درآورد.

 )GCC( قوای بحری شورای همکاری خلیج فارس

متحده  امارات  در   17 اتحادیه  مانور مشرتک  در 

عربی در سال 2015 به منظور افزایش آماده گی 

نیرو رشکت کردند. 

این مانور ساالنه همراه با قوای بحری بحرین، 

امارات  و  سعودی  عربستان  قطر،  عامن،  کویت، 

تسهیل  و  رهربی  بهبود  هدف  با  عربی  متحده 

بر  بتوانند  بهرت  آنها  تا  میگیرد  صورت  همکاری 

تهدیدات مشرتک غلبه کنند. 

این مانور 10 روزه برای افزایش سطح موثریت 

کشورهای  میان  همکاری  تقویت  و  محاربوی 

شورای همکاری خلیج دیزاین شده بود. این مانور 

مشرتک  عملیات  اجرای  و  عملیاتی  مفاهیم  بر 

قوای بحری و همچنین تبادل بهرتین شیوه های 

فعالیت و تجربه متمرکز شده بود.

از رسحدات  حفاظت  نیروهای  و  بحری  قوای 
بین  تالشهای  زمینه  در  همکاری  جهت  مرص 
مالی  هــای  شبکه  خشکاندن  ــرای  ب املللی 
مخدر،  مواد  قاچاق  با  مبارزه  و  تروریستان 
حامل حدود  کشتی  یک   2015 سال  مارچ  در 
3.5 تن چرس که به مقصد مرص و یک کشور 

همسایه رهسپار شده بود را توقیف کردند. 
تعیین موقعیت کشتی  و  از شناسایی  پس 
مظنون، نیروهای مسلح سوار بر کشتی آن را به 

فاصله 55 میل از بندر دامیتا در بحر مدیرتانه 
از  این کشتی سعی کرده بود  جستجو کردند. 
انداخت  اما  بگریزد،  مرص  بحری  قوای  دست 

های اخطاریه کشتی را مجبور به توقف کرد.
نیروهای مرصی متوجه شدند که این کشتی 
با هشت خدمه 68 پالت چرس را حمل میکرد. 
کشتی و خدمه توسط مقامات مبارزه با مواد 
قانونی  بررسیهای  و  تحقیقات  بــرای  مخدر 

توقیف شدند.

برای  مهم  ابــزار  یک  مخدر  مواد  قاچاق 
و  استخدام  مالی  تأمین  جهت  تروریستان 
حمالت است. این منطقه شاهد افزایش قاچاق 
در  حمله  برای  مقدمه  عنوان  به  مخدر  مواد 
مکان های همچون صحرای سینا و عراق بوده 
این فعالیتهای قاچاق نشان میدهد که  است. 
میکنند،  احساس  طلب  خشونت  افراطگرایان 

الزم است پول نقد بیشرت فراهم کنند.

نیروهای مصری 3.5 تن مواد مخدر را ضبط کردند 

منبع: وزارت دفاع مرص

یک رهبر عربستان سعودی خواستار 
خدمت مکلفیت سرباز است

منابع: اخبار 24 نیوز، العربیه، الدفاعیه؛ گلف بیزینس

قوای بحری شورای 

همکاری خلیج فارس 

در اتحادیه 17 شرکت 

منابع: خربگذاری عربستان سعودی، الدفاعیه

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

سربازان 
عربستان 

سعودی در 
حال تمرین 

قبل از مانور 
نظامی

آسوشیتد پرس
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امارات  قطر،  لبنان، عامن،  بحرین، مرص،  نظامی  گان 

نشست  اولین  در  واشنگنت  در   2015 اپریل  ماه  در  یمن  و  عربی  متحده 

ایاالت  اردو  مرکز  لوانت  و  عربستان  مورد شبه جزیره  در  ارشد  اسرتاتیژی 

متحده رشکت کردند. این رویداد با حامیت مرکز رشق نزدیک جنوب آسیا 

جهت مطالعات اسرتاتیژیک )NESA( برگذار شد.

و  منطقه  در  پیرشو  اسرتاتیژیستان  از  برخی  پنجروزه  نشست  این  در 

متخصصین آکادمیک برای تبادل نظر در این مورد گرد هم آمدند که چی 

چیز باعث میشود تا رشق میانه چنین یک منطقه پیچیده باشد. برید جرنال 

مثبت  تأثیر  ها  کنفرانس  چنین  "برگذاری  کرد:  اشاره  الهایک  کالود  لبنانی 

بر نزدیک شدن برداشت ها، بعضی اوقات در مورد مسائل متعارض دارد 

ایجاد، تغذیه و  به  نقاط مختلف جهان رخ میدهند. در عین حال  که در 

یک صحنه  عمالً  کنفرانس  این  انجامد.  می  کشورها  میان  همکاری  حفظ 

آزاد برای متام ملت های حارض در آن بود تا آزادی بیان را مترین کرده و به 

تبادل نظریات بپردازند و فرصت برای مناینده گان به منظور تقویت روابط 

اجتامعی و سیاسی بین یکدیگر به شامر می آمد. چنین کنفرانس ها فرصت 

های عالی برای ایجاد مشارکت به بهرتین وجه را فراهم میکنند".

ایاالت  اردو  و  از هفت کشور رشیک  مناینده  مباحثات، 30  در جریان 

متحده،  ایاالت  خارجه  امور  وزارت  متخصصین  های  سخرنانی  متحده، 

پوهنتون جورج واشنگنت، پوهنتون دفاع ملی و سازمان های دیگر را شنیدند. 

موضوعات شامل حامیه نظامی در هنگام بروز فجایع انسانی و تأثیر تولید 

نفت بر ثبات در رشق میانه بود. همه رشکت کننده گان با این مسئله موافق 

بودند که این بحث ها بسیار جذاب بودند، اما چندین تن از رشکت کننده 

گان اعالم کردند که مهمرتین سخن رانی ها به تروریزم مربوط بود.

داکرت معروف جوجاتی استاد NESA که اصالتاً اهل سوریه است گفت: 

"درگیری های بسیار مختلف در رشق میانه وجود دارد. فقط بحث داعش 

پیاز  این  القاعده مطرح نیست.  مطرح نیست. فقط سازمانهای وابسته به 

اشاره  آنها  از  برخی  به  تنها  هفته  این  در  ما  دارد.  زیاد  بسیار  های  الیه 

مخترص کردیم".

داکرت دیوید اوکو، استاد مطالعات اسرتاتیژیک پوهنتون دفاع ملی، در 

جریان سخرنانی خود در مورد ماهیت تروریزم اظهار داشت چالش های که 

افراطگرایی به محیط های سیاسی و نظامی تحمیل میکند منحرص به فرد 

بوده و به طور فزاینده پیچیده هستند.

از  یکی  عنوان  به  تروریزم  از  شورشی  های  "گروپ  گفت:  اوکو  داکرت 

مقام  آنها  میکنند.  استفاده  اسرتاتیژیک  اجزای  مختلف  بسیار  اقدامات 

سیاسی دارند. ممکن است از تخریبکاری استفاده کنند. ممکن است از ارائه 

خدمات دولتی استفاده منایند. شاید آنها یک بخش آموزش دارند که نسل 

این کارها را  آنها میتوانند همه  تعلیم میدهد. دلیل که  را  های بعدیشان 

انجام دهند این است که یک مکتب سیاسی خاص دارند."

در طول مباحثات، اعضای چندین هیئت مناینده سخنان داکرت اوکو را 

تکرار کردند مبنی بر اینکه تروریزم هیچ منبع انگیزه واحدی ندارد، بنابراین 

منیتوان با مترکز بر یک جنبه خاص به این مشکل پرداخت.

رشکت کننده گان و برگذارکننده گان رویداد احساس مکردند که مبنا و 

اساس مقابله با تروریزم نیازمند تبادل مداوم آرا از نوع نظریات است که در 

نشست اسرتاتیژی ارشد تجربه شدند.

اردو  پیتارد، معاون قوماندانی عمومی، مرکز عملیات  دانا  تورن جرنال 

ایاالت متحده در سخنان اختتاممی خود گفت: "مسائل دشوار مورد بحث 

به  ما  ندارد.  وجود  ساده  راه حل  هیچ  دشوار.  بسیار  مسائل  گرفت.  قرار 

گفتگو ادامه خواهیم داد. ما از این کنفرانس به عنوان فرصت دیگر برای 

ایجاد روابط استفاده خواهیم کرد، زیرا این برقراری روابط در نهایت به ما 

در درک بیشرت مقابله با برخی از این مشکالت در آینده کمک خواهد کرد".

شرکا به حل معضله 
افراطگرایی خشونت طلبانه میپردازند

رهبران از بحرین، مصر، لبنان، عمان، قطر، امارات متحده 
عربی و یمن در بحث گروپی در اپریل 2015 در اولین نشست 

استراتیژی ارشد در مورد شبه جزیره عربستان و شرق مرکز 
اردو ایاالت متحده در واشنگتن شرکت کردند.

نماینده
مطلب و عکس توسط جگرن ابونی ان. کالهون/روابط عامه مرکزی اردو ایاالت متحده
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مانور ساالنه نظامی عقاب صحرا با مراسم در ساحه 

تعلیمی ایلسکی در آملاتا، قزاقستان در اپریل 2015 

ایاالت  و  انگلستان  قزاقستان،  از  شد. رسبازان  آغاز 

متحده برای برگذاری یک مترین نظامی پالن شده در 

دو مرحله برای اصالح عملیات حفظ صلح و حامیت 

و  قابلیت همکاری  بهبود  حال  عین  در  و  از صلح 

همکاری نظامی با رشکای کلیدی به هم ملحق شدند.

آن،  برگذاری  نوبت   13 در  عقاب صحرا  مترین 

همکاری  تقویت  فرصت  چندملیتی  نیروهای  به 

میان نیروهای رشکت کننده، مترین مدیریت بحران 

واقعی،  سناریوهای  طریق  از  گی  آماده  افزایش  و 

مدرن و تعاملی را فراهم کرد.

تورن جرنال دولت اسپانوف قوماندان نیروهای 

مانور  ایــن  اهمیت  بر  قزاقستان  هوایی  سیار 

تأکید کرد.

قزاقستان میزبان عقاب صحرا

مقامات افغانستان و پاکستان برای مبارزه با تروریزم با هم همکاری میکنند

مطلب و عکس توسط جگرن انجل جکسون/قوماندانی مرکزی اردو ایاالت متحده

سربازان قزاقستان در مراسم افتتاحیه تمرین 
عقاب صحرا 2015 رژه نظامی اجرا میکنند.

توسط  "تجربه کسب شده  این جرنال گفت: 

رسبازان ما بسیار ارزشمند است". او اضافه کرد 

افزایش  بر  خود  رشکای  کمک  با  قزاقستان  که 

قابلیت همکاری و آماده گی به منظور رشکت در 

با کشورهای رشیک  عملیات حفظ صلح مشرتک 

همکاری میکند.

خدمتی  دفاعی  افرس  بریر،  انــدرو  ــروال  دگ

امریکا اشاره کرد که مترین عقاب صحرا در حال 

برخورداری از اهمیت بیشرت است، زیرا کشورهای 

نیرو در ماموریت های حفظ  استقرار  به  رشیک 

صلح سازمان ملل متحد نزدیک تر میشوند.

یک  عقاب صحرا  در  "همه رشکا  گفت:  بریر 

در رسارس  ثبات  و  به صلح  کمک  هدف مشرتک 

جهان، و کمرت کردن درد و رنج کسان را دارند که 

این  با چنین رشایط مواجه شده اند.  بد  از بخت 

است  متحد  ملل  سازمان  اصول  به  تعهد مشرتک 

که باعث میشود تا مترین عقاب صحرا به عنوان 

یک رویداد منحرص به فرد برای همکاری از دیگر 

رویدادها متامیز شود".

کارکنان یونیپاث

مقامات افغانستان و پاکستان در حال همکاری برای دستیابی به هدف مشرتک ریشه کن 
کردن تروریزم در منطقه و ایجاد ارتباط مبتنی بر اعتامد هستند. 

بر  ما  "مترکز  گفت:  پاکستان  صدراعظم  رشیف  نواز  محمد  اینرتنیشنل،  نیوز  اعالم  بنابر 

افزایش تعامل سیاسی، امنیتی و همکاری مبارزه با تروریزم، همکاری های تجارتی و اقتصادی 

و همکاریهای منطقه ایی است. اکنون هم کشورهای که مرصف بسیار سنگین از ناحیه تروریزم 

پرداخته اند، و هم ما عملیات رضب عزب را به راه انداخته ایم که ستون فقرات شبکه های 

علیه  ما  ندهیم رسزمین های  اجازه  که  داریم  تعهد  ما  را در کشور شکسته است.  تروریستی 

یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند".

گان  کننده  عودت  و  مهاجرین  امور  وزیر  با   2015 مارچ  در  دیدارش  از  پس  او  اظهارات 

افغانستان سید حسین عاملی بلخی اعالم شد. رشیف گفت پاکستان از پروسه صلح و آشتی به 

رهربی افغانستان و توصیه های مورد تأیید بین املللی کمک به پناهنده گان افغان حامیت میکند. 

بلخی از پاکستان بهخاطر ارسال کمک های امدادی برای افغان های آواره در اثر چند برف 

کوچ رخ داده در فربوری2015 که بیش از 250 نفر کشته بجا گذاشته بود، تشکر کرد. او افزایش 

همکاری بین کشورهای همسایه را یک رویداد تاریخی توصیف کرد و رشیف را رهربی رؤیایی 

خواند که اولویت را به صلح میدهد. 

اقتصادی  انکشاف  طریق  از  کشور  ساخنت  بر  هستند  مایل  افغانستان  مردم  گفت:  بلخی 

مترکز منایند.

محمد نواز شریف، صدراعظم پاکستان، سمت چپ و 
اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در انجمن جنوب 

آسیا برای اجالس همکاری های همکاری های در نیپال در 
آسوشیتد پریسنومبر 2014 با یکدیگر دست میدهند.



یک  به  وحشتناک  تروریستی  یک  حمله  پی 

موزیم در تونس، رئیس امنیت عمومی اردن، 

امللح  عفیفه  با  عامن  در  الطوالبه  حمید  توفیق  جرنال 

با  امنیتی  های  همکاری  درباره  و  دیدار  تونس  سفیر 

برگذار   2015 مارچ  در  که  جلسه  این  کرد.  گفتگو  او 

و  تبادل معلومات  در مورد  شد همچنین شامل بحث 

همچنین آموزش های متقابل امنیتی بود.

به  عمومی  امنیت  اداره  که  داشت  اظهار  الطوالبه 

و  موثریت  افزایش  برای  فعالیت  حال  در  مداوم  طور 

گسرتش قابلیت کارکنان خود از طریق آموزش مسلکی 

ملی  امنیت  کارمندان  از  که  گفت  او  است.  امنیتی 

تونس دعوت کرده تا در هر یک از کورس های آموزشی 

امنیتی ارائه شده در آکادمی امنیتی اردن ثبتنام کنند. 

سفیر اعتامد خود را نسبت به اداره امنیت عمومی 

اردن و نقش آن در جامعه ابراز منود. او به فعالیت این 

اداره در زمینه آموزش و اطالع رسانی به شهروندان برای 

جلوگیری از افتادن آنها به دام ایدیالوژی تروریستی و 

استفاده از تحریف دین برای فریب دادن مردم بی خرب 

اشاره کرد. او گفت: "تالش این اداره خود را در امنیت 

قابل توجه و ثبات در کشور نشان میدهد". 

مقامات اردن آشکاراً به محکومیت حمله تروریستی 

به موزیم ملی باردو در تونس بتاریخ 18 مارچ 2015 

پرداختند. محمد مومنی وزیر داخله در امور رسانه ها 

کنار  در  تروریزم  و  افراطگرایی  مقابل  در  اردن  گفت 

تونس ایستاد میشود.

مومنی موضع استوار اردن علیه تروریزم را ترصیح 

جهت  در  املللی  بین  هامهنگ  تالش  خواستار  و  کرد 

بین  امنیت  و  صلح  برای  مشرتک  تهدید  این  با  مبارزه 

املللی گردید. او گفت مبارزه با سازمان های تروریستی 

جهان،  کشورهای  متام  عهده  به  آنها  ایدیالوژی  و 

مخصوصاً کشورهای عرب و مسلامن است.

اردن مشارکت امنیتی با 
تونس را افزایش میدهد

در

منابع: پرتا - خربگذاری اردن، 

کارکنان یونیپاث ازبکها با داعش مقابله میکنند
کارکنان یونیپاث

از  حامیت  برای  سوریه  به  خود  شهروندان  غیرقانونی  سفر  نگران  که  ازبکستان 

آغاز  را  جریان  این  از  جلوگیری  برای  ضدتروریستی  عملیات  یک  است،  داعش 

کرده است.

داخله  امور  وزارت  نوروز،  تعطیالت  از  قبل   ،2015 سال  مارچ  ماه  اواخر  در 

ازبکستان یک عملیات ضدتروریستی موسوم به پاکسازی ضدترور را انجام داد. 

ازبکها  از  نیز  ازبکستان  مسلامنان  هیئت  رئیس  معاون  منصور،  عبدالعزیز 

خواست کرد با نوشنت کتاب و مقاالت ماهیت داعش را به عنوان یک گروپ قاتل و 

جنایتکار افشا کنند تا محبوبیت این گروپ تروریستی را نزد جوانان تضعیف منایند.

ممکن  میداد  نشان  که  داشت  وجود  روزافزون  شواهد   2015 سال  اوایل  در 

را  افغانستان رخنه کرده و کشورهای همسایه در آسیای مرکزی  به  است داعش 

افغان  مقامات  مناید.  تهدید 

از  تن  که صدها  دادند  راپور 

پرچم  با  خارجی  جنگجویان 

وارد کشور شده  داعش  سیاه 

طالبان  رهربان  از  تن  چند  و 

تروریستان  با  را  خود  بیعت 

اعالم کردهاند.

گروپ  یک  است  ممکن 

ازبکستان  خود  در  افراطی 

ــی  ــالم ــش اس ــب ــی جــن ــن ــع ی

با  نیز   )IMU( ازبکستان 

کرده  برقرار  ارتباط  داعــش 

اسالمی  جنبش  که  است  معتقد   )NSS( ازبکستان  ملی  امنیت  رسویس  باشد. 

ازبکستان جنگجویان را برای جنگ در سوریه تأمین کرده است. 

علی شیر خمدوف از رسویس امنیت ملی ازبکستان مدعی افزایش تهدیدات 

از طرف جنبش اسالمی ازبکستان، مخصوصاً از طرف جنگجویان است که از رشق 

میانه بازمیگردند. خمدوف در فربوری 2015 به ریانووستی، خربگذاری روسی گفت 

یک  انجام  برای  را  پالن  یک  ازبکستان  اسالمی  جنبش  شده  دستگیر  اعضای  که 

سلسله حمالت تروریستی در ازبکستان افشا کردند. مقامات امنیتی افغانستان نیز 

راپورهای مبنی بر افزایش حضور جنبش اسالمی ازبکستان در شامل افغانستان در 

نزدیکی رسحد با ترکمنستان و ازبکستان ارائه دادهاند.

منابع: ریا نووستی، Regnum.ru، مجله جنگ طوالنی، اخبار بیبیسی

ازبکها در حالی که پوسترهای تبلیغاتی انتخابات 
را در دست دارند در مارچ 2015 در تاشکند قدم 
میزنند. مقامات یک توطئه تروریستی را برای 

رویرتزاخالل در انتخابات کشف کردند.

www.assabahnews.tn/
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دریابید

به اشتراک
 گذاری آگاهی ها

یونیپاث مجله ای است که بصورت مجانی در اختیار 
آنانیکه با مسائل امنیتی در شرق میانه و آسیای 
میانه و جنوبی سروکار دارند، قرار داده میشود.

حق
مؤلفین مطالب حق تصاحب آنرا دارند. مع الوصف 

آن، ما حق تعدیالت در مقاالت را به منظور جا 
دادن و پیرایش سبک آن را محفوظ نگه میداریم. 
ارسال مقاالت متضمن طبع و نشر آن نمی باشد. 

با یاری رسانیدن به یونیپاث شما با این شرایط 
موافقت می نمائید.

همه نظریات حکایوی، نامه به مدیر مسئول، مقاالت حاوی نظریات، عکس ها، و دیگر مسائل 
را به دفتر مدیریت مسئول یونیپاث به آدرس الکترونیکی unipath@centcom.mil بفرستید.

درمجله یونیپاث سهم بگیرید

لطفًا اسم، شغل، القاب رسمی و یا سمت، ادرس 
پوستی و ادرس ایمیلی تان را شامل سازید.

برای اشتراک 

مجانی

چگونگی مراتب ارسال
ترجیح داده میشود تا محتوای متن به زبان مادری تان • 

باشد. یونیپاث مسئول ترجمه مطالب می باشد.
مقاالت نباید از مرز 1500 لغت بگذرد.• 
لطفًا شرح حال مختصر و معلومات در مورد چگونگی • 

تماس با خود تان را ضمیمه هر مطلب ارسالی نمائید. 
حجم دیجیتالی عکس باید حد اقل 1 میگا بایت باشد.• 

لطفًا به آدرس الکترونیکی
 unipath@centcom.mil
ایمیل خویش را بفرستید.

و یا اینکه به آدرس ذیل برای یونیپاث نامه 
Unipath :بفرستید

U.S. Central Command
7115 S. Boundary Blvd.

MacDill AFB, FL 33621 USA


