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 پولیس افغانستان
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مرکز تجارت جهانی در سال 2008 در اردن 
ساخته شد. سه توربین بادی انرژی مصرفی 

این ساختمان را تامین میکند.  ایستاک
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در این مجلد از یونیپاث به این موضوع مهم پرداخته میشود که نقش اردوها در تقویت جوامعی که به آنها خدمت 

میکنند چیست. این نقش تثبیت کننده آن چیز است که قوای مسلح لبنان در آن تجربه فراوان دارند. در این نسخه 

از یونیپاث با نقش قوای نظامی در تقویت عالیق بین دولت ها و مردم آشنا میشوید. این مقاالت و دیگر مقاالت 

قرار است زمینه ساز بحث و بروز مفکوره های جدید برای تقویت امنیت در کشورهای ما باشد.

~ کارکنان یونیپاث

 )CIMIC( لبنان«  اردو  نظامی-ملکی  همکاری   

موسسه  یک  ایجاد  درباره  لبنان  اردو  قوماندانی  دیدگاه  بر  مبتنی 

نظامی برای تقویت رابطه بین اردو و مردم است. این هیات طی سه 

پیگیری  را  تاسیس وظایف خود  از زمان  سال گذشته شکل گرفت و 

کرده است و در حال حارض نیز در کل خاک لبنان مشغول انجام دادن 

وظایف مرتبط است.

این هیات با اجرای پروگرام جامع فعالیت ها برای حصول مرحله 

به حوزه های  فعالیت ها  این  اهداف خود سعی میکند.  به مرحله 

متنوعی مربوط میشود که برخی از آنها آموزشی، طبی، محیط زیستی، 

اجتامعی، برشدوستانه و مدیریت بحران است. بسیاری از مردم از این 

فعالیت ها مستفید میشوند و بدین ترتیب اعتامد شهروندان به اردو 

تقویت میشود و مردم اردو را نه تنها مدافع خود بلکه منحیث یک سیستم حامیتی با قابلیت شناسایی رضورتها و 

رفع هر چه بیشرت موانع اجتامعی تلقی میکنند. در این زمینه، مناسب است که از دولت های همکار و موسسات 

محلی و خارجی که این هیات را از مساعدت های مادی و معنوی خود مستفید کرده اند، خاصتاً ایاالت متحده 

آمریکا بابت تامین مالی بسیاری از این فعالیت ها، تشکر کنیم. 

از چشم اندازی عمیق تر و وسیع تر، در مییابیم که نقش این هیات، فراتر از هدف تقویت رابطه بین اردو و 

جامعه لبنان و حامیت از این رسالت نظامی، به خصوص در هنگام وقوع حادثه و درگیری، است. این هیات، بدون 

مداخله، از وزارت خانه ها و موسسات دولتی حامیت میکند و بدین ترتیب ثبات کلی کشور را تقویت میکند. 

بی تردید، ثبات اجتامعی و امنیتی در لبنان، مخصوصا با نظرداشت حوادث متداوم و بحران های خطرناک 

منطقوی و بیجاشدگی و مهاجرت بیش از 1.5 میلیون آواره سوری به لبنان، در ایجاد ثبات بین املللی نیز نقش دارد. 

این پناهندگان ممکن است به دلیل وضعیت نامساعد اقتصادی مجبور به مهاجرت به اروپا شوند و روند بی سابقه 

مهاجرت از رشق میانه ممکن است بار امنیتی و اقتصادی به این کشورها تحمیل کند.

در پایان، مایلم از کشورهای حامی و در صدر آنها ایاالت متحده تشکر کنم. همچنین از ویراستاران مجله 

یونیپاث که فرصت نوشنت این مقاله را برای من فراهم کردند تشکر میکنم. ما کامالً مطمئنیم که، با عزم راسخ و 

وفاداری به روحیه همکاری، به اهدافی که در جهت تامین رفاه همگان است دست خواهیم یافت.

برید جرنال یوسف مرشف
مدیر هیات همکاری نظامی-ملکی اردوی لبنان
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تاریخ پر از روایت های شجاعت است. ولی هر از گاهی یکی از این روایت ها بر روایت های دیگر 

برتری مییابد. این روایت قهرمانی است که شجاعت شیر را در برابر قاتالن بی رحم نشان داد و 

با عزت و رشف هامنند جنگجویان نامور مرگ را در آغوش گرفت. این روایت پیلوت شهید لومری 

بريدمن معاذ الکساسبه از پیلوتهای قوه هوایی سلطنتی اردن است. مرگ نابهنگام او در 3 جنوری 

2015 به او نزد همه مردم اردن عزت بخشید. 

مردم با جنایات وحشتناک داعش آشنا هستند ولی عده معدودی معاذ، این جوان مسلامن، این 

دوست مومن، این فرزند شایسته، این برادر خاکسار و این دانشجوی نابغه را میشناسند. یونیپاث 

برای معرفی میراث این شهید قرن 21 مفتخر به دیدار خانواده و یکی از دوستان معاذ شد.

کارکنان یونیپاث

داشت شهید
قتل پیلوت اردنی نابکاری داعش را آشکار کرد

گرامی
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زن اردنی 
به یاد شهید 

پیلوت، لومری 
بريدمن معاذ 

الکساسبه، 
شمع روشن 
میکند.  رویرتز



8

یونیپاث با پدر شهید، سیف الکساسبه، گفتگو کرد. یک خالصه از این مصاحبه 

را در اینجا میخوانید:

یونیپاث: معاذ الگوی عزت و شجاعت برای همه مردم دنیاست. منحیث پدر 
این قهرمان چه احساسی دارید؟

سیف الکساسبه: معاذ نه تنها در اردن بلکه در متام دنیای عرب و 
جهان اسالم مناد رشف شد. رسود او بر لبان بسیاری از مردم است. من، منحیث یک 

پدر، به قهرمانی او بسیار افتخار میکنم. او همه اعضای خانواده ما و همه مردم 

اردن را رسبلند کرد. دعا میکنم که روزی در بهشت به او ملحق شویم. 

از  پس  حتی  دارد.  روایتی  او  زندگی  از  روز  هر 

غرور  و  دالوری  از  منادی  او  روایت  معاذ،  درگذشت 

معاذ  است.  پیلوتها  و  مسلامنان  اعراب،  همه  برای 

فردی خوش چهره و آرام و در همه کارهایش بی نظیر 

بود. معاذ اولین پیلوت بود که به دست داعش کشته 

شد. او دروغ های داعش را به کل مردم جهان نشان 

داد. داعش با این جنایت وحشیانه که در نوع خود 

بی نظیر بود کفتار صفتی خود را ثابت کرد. در تاریخ 

از  منونه  کدام  تاریخی،  مورد  یک  استثنای  به  اسالم، 

سوزاندن انسان زنده وجود ندارد و امروز ما شاهدیم 

میسوزانند.  را  واقعی،  دیندار  این  معاذ،  خوارج،  که 

چنین  داعش  زیرا  شد  رشارت  و  شکنجه  دچار  معاذ 

نیاتی در قبال اردن دارد. 

یونیپاث: هدف داعش از تهیه فیلم از قربانیانش 
این است که آنها را مجبور به دست کشیدن از باورها 

و التامس کردن برای بخشش کند. ولی درباره معاذ 

این گونه نبود. چرا؟

نکرد.  را  کار  این  هرگز  پرسم  الکساسبه: 
اشاره  نکته  به یک  او  بدهید درباره شخصیت  اجازه 

کنم. معاذ مردی بود که هرگز از مرگ نهراسید؛ قدرت 

مقاومت او در برابر درد و تهدید شگفت انگیز بود. 

او به هیچ عنوان در برابر تروریستان ابراز ضعف نکرد 

و حارض به مصالحه نشد. او از موهبت باور به خدا 

برخوردار بود و میدانست که در زمان مقرر آماده رفنت خواهد شد. من پرسم را 

خیلی خوب میشناسم. او هرگز حارض منیشد بیانیه سخیفی را که تروریستان نوشته 

بودند بخواند حتی اگر همه اعضای داعش در برابر او میایستادند. 

یونیپاث: درباره اعتقاد معاذ به اسالم توضیح بدهید.
محل  مسجد  در  به حضور  او  بود.  خالص  خدا  به  او  باور  الکساسبه: 
مسیر  و  شد  بیدار  هنگام صبح  در  معاذ  ازدواجش،  در شب  حتی  بود.  معروف 

از زمان کودکی  او  را ترک منیکرد.  او منازش  پیمود.  را  تا مسجد  نیم مایلی خانه 

فردی معتقد بود. او همیشه با من به مسجد میرفت. همه روزهای ماه رمضان 

را روزه میگرفت. 

یونیپاث: آخرین بار چه زمانی او را دیدید؟
الکساسبه: فاصله محل زندگی معاذ تا اینجا حدود 20 کیلومرت بود ولی 
او همیشه یک ساعت بعد از خارج شدن از محل کار به خانه ما میآمد. همیشه 

روز  ما  دیدار  آخرین  یا خیر.  داریم  کدام چیز رضورت  به  آیا  که  میپرسید  ما  از 

فوتبال  بازی  پایش در هنگام  پیچ خوردن مچ  دلیل  به  او  بود.  23 دسمرب 2014 

در پایگاه در رخصتی استعالجی بود. قبل از امتام دوره رخصتی، طی یک متاسی 

تليفونی از او خواسته شد که فوری در محل کارش حارض شود. او منحیث یک 

افرس شایسته از دستور تبعیت کرد و دوره رخصتی خود را برای ملحق شدن به 

دوستانش کوتاه کرد. 

او  ــرگ  ــ م ــاک  ــن ــت ــش وح ــر  خـ یونیپاث: 
چطور به اردن رسید؟

مردم  برای  رشف  مناد  به  معاذ  الکساسبه: 
برای  عطف  نقطه  یک  او  شهادت  شد؛  تبدیل  اردن 

به  اردن  مــردم  همه  بــود.  اردن  مــردم  همه  اتحاد 

این  خانواده و قبیله معاذ تبدیل شدند. همه شدیداً 

جنایت وحشیانه داعش را محکوم کردند. مردم اردن 

برای فقدان او بسیار گریستند.

یونیپاث: پیلوت شدن چقدر برای معاذ مهم بود؟
از کودکی دوست داشت  الکساسبه: معاذ 
او  که  داشتم  دوست  من  شود.  جنگنده  پیلوت  که 

نام  ثبت  مسکو  طبی  مدرسه  در  را  او  و  شود  داکرت 

از  او  نکشید.  دست  رویایش  از  هرگز  او  ولی  کردم 

کاکاها و مادرش خواست که نظر من را تبدیل کنند 

تا به او اجازه دهم که به قوه هوایی سلطنتی اردن 

ملحق شود. گرفنت این تصمیم بسیار سخت بود زیرا 

ما هر دو نامه پذیرش را همزمان دریافت کردیم. پس 

از این که از تصمیم او آگاه شدم، پذیرفتم که او مسیر 

پیلوت شدن را طی کند. 

این  درباره  دنیا  مردم  به  شام  پیغام  یونیپاث: 
جانیانی که مسلامن مومنی را کشتند چیست؟

الکساسبه: اسالم هرگز منحیث دین کشتار شناخته نشده است؛ پیامرب 
ما همواره اسیران دشمن را آزاد میکرد. این روحیه اسالم است. ولی فیلمهایی که 

انسان ها و قرار دادن آنها در دهانه لوله توپ یا رس  از کشتار وحشیانه  امروز 

بریدن مردم یا سوزاندن آنها، هامنند آنچه درباره معاذ رخ داد، میبینیم نشان از 

جنایات تروریستی دارد که کدام ارتباط به اسالم ندارد. آنها نه تنها خوارج هستند 

از مسلامنی بسیار دور هستند.  نیز نقض میکنند و  ابتدایی را  بلکه حقوق برش 

مایلم از طریق مجله شام پیغامی برای مردم دنیا بفرستم: اسالم مذهب مدارا و 

بخشش است. آیدیولوژی جنگ، اعدام دسته جمعی و خشونت جزو اسالم نیست. 

من از همه مردم دنیا میخواهم که علیه تروریستانی که قصد دارند چهره همه 

ادیان را مخدوش کنند، متحد شوند. کشنت معاذ، یک جوان مومن که به خلوص 

»اسالم مذهب 

مدارا و بخشش 

است. آیدیولوژی 

جنگ، اعدام دسته 

جمعی و خشونت 

جزو اسالم نیست«.

سیف الکساسبه

پدر لومری بريدمن، معاذ الکساسبه، پیلوت اردنی



9

عالی جناب شاه عبدا... دوم بن الحسین، شاه اردن، 
سمت چپ، در کرک به سیف الکساسبه، پدر لومری 

بريدمن معاذ الکساسبه، پیلوت اردنی، تسلیت 
میگوید. فبروری 2015.   رویرتز/خربگزاری پرتا
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عقیده معروف بود، نه تنها جنایت، بلکه اقدامی برای مخدوش کردن 

چهره واقعی اسالم است. داعش دشمن اسالم است. 

یونیپاث همچنین با جواد، برادر لومری بریدمن معاذ الکساسبه، 

گفتگو کرد. جواد خاطرات خود از معاذ را با ما به اشرتاک گذاشت:

یونیپاث: رابطه شام با معاذ چگونه بود.
جواد: من هفت سال از معاذ بزرگرتم. او را تقریباً مانند پرس 
او  بازی میکرد مراقب  او در محله  خود میدانستم. من هنگامی که 

بودم و در لیسه به او کمپیوتر تعلیم دادم. در قوه هوایی نیز همکار 

او بودم. من هم افرس بودم و ما عالوه بر رابطه برادری، رابطه دوستی 

صمیامنه داشتیم. 

یونیپاث: همکالس های معاذ او را چطور توصیف میکنند؟
ساکت،  مــودب،  او  بود.  خوب  همه  با  معاذ  رابطه  جواد: 
خودداری  زمینه  در  سختگیر  و  اهداف  پیگیری  در  مصمم  فهمیده، 

از کارهایی که اعتقادی به آنها نداشت، بود. من فکر میکنم داعش 

نتوانست هیچ معلوماتی از او کسب کند و نتوانست از او بهره برداری 

تبلیغاتی کند. تروریستان عصبانی شدند و او را ظاملانه شکنجه کردند. 

باال: انور طراونه، 
همسر لومری بريدمن 

معاذ الکساسبه، 
پیلوت اردنی، در 

تظاهرات ضد داعش 
در امان شرکت کرد. 

آژانس خربی فرانسه/

تصاویر گتی

چپ: اعضای قبیله 
الکساسبه در تجمع 

در کرک اردن عالئم با 
شعار »ما همه معاذ 

هستیم« در دست 
داشتند.

آسوشیتد پرس

 

یونیپاث: درباره وضعیت تحصیلی او به ما بگویید.
جواد: معاذ یک محصصل فوق العاده بود. هر معلمی در 
آرزوی داشنت چنین محصل است: هوشمند، مودب، فعال و همیشه 

حارض. معاذ حتی پس از پیلوت شدن به مطالعه دفرتچه های رهنام 

به جزییات عالقه داشت  او  میپرداخت.  فراگرفنت جزییات مهم  و 

برخوردار  ها  فارمول  و  معلومات  سپردن  خاطر  به  توانایی  از  و 

بود. او یک پیلوت نخبه بود. رابطه او با هم صنف هایش بسیار 

خوب بود. به یاد ندارم که معلامن یا همصنف هایش از او ناراضی 

نظامیش  مربیان  و  او  رابطه  توصیف  برای  همچنین  باشند.  بوده 

کدام کلمه وجود ندارد. او استندردهای تحصیلی باالیی داشت. او 

باالترین منره پیلوتی در اردن را از کالج االمیر الحسن که مخصوص 

تربیت پیلوتهای F-5 بود کسب کرد. 

امام  جانشین  منحیث  معاذ  که  است  درست  آیا  یونیپاث: 
جامعت خدمت میکرد؟

جواد: درست است. وقتی امام جامعت مسجد غیبت داشت 
او منحیث امام جامعت خدمت میکرد و دوستان پیلوتش او را یک 

مسلامن مومن میشناختند. آنها در امور مختلف از معاذ مساعدت 

میگرفتند. او قرآن و دیگر متون اسالمی را به زیبایی قرائت میکرد. 
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یونیپاث: آیا کشنت چنین مسلامن مومنی که در جامعه خود نیز محبوب است 
پیغامی برای مردم دنیا دارید؟

جواد: من فکر میکنم این جنایت نشانی از رفتار انسانی ندارد. در هیچ 
مذهبی سوزاندن انسان زنده جایی ندارد. این جانیان بویی از ارزش های اسالمی 

نربده اند. اینها گروهی یاغی هستند که برای اعامل نفرت انگیز و اجرا کردن این 

برنامه مشکوک گرد هم آمده اند. هدف آنها انتقام گرفنت از اردن با کشنت وحشیانه 

جنایت  این  حال،  این  با  آنهاست.  با  کردن  جنگ  از  دنیا  مردم  ترساندن  و  معاذ 

بزدالنه هرگز ما را از مبارزه با داعش باز منیدارد. هدف آنها مخدوش کردن چهره 

اسالم و ابداع آیدیولوژی کشتار و مثله کردن اجساد و رس بریدن انسان هاست. 

مرگ معاذ خسارت بزرگی برای اسالم بود. جنایات داعش دید جامعه بین امللل را 

نسبت به اسالم تغییر داده است. 

معاذ،  طفولیت  دوران  دوستان  از  یکی  عبدالوهاب،  مقداد  با  یونیپاث 

نیز گفتگو کرد: 

یونیپاث: از خاطراتی که از معاذ دارید برای ما بگویید. 
مقداد: من هر روز جزییات رابطه دوستی مان را به یاد میآورم. او باالی 
همه جا اثر از خود گذاشته است، در محل های بازی دوران طفولیت و در رسک 

های کوچکی که در آنها میدویدیم و صدای خنده ما در آنها طنین انداز میشد. 

من گردش های علمی مکتب، بازی های فوتبال و گردش های شبانه را به یاد دارم. 

ما در محله طبقه کارگری بزرگ شدیم. دوره کودکی ما بدون بازی های کمپیوتری 

و تلیفون هوشمند گذشت. زندگی ما آرام و ساده بود. رسگرمی اصلی ما فوتبال 

بود که تقریباً هر روز بازی میکردیم. همه دوست داشتند که معاذ را در تیم خود 

داشته باشند چون او بازیکن بسیار خوبی بود، مهارت های ورزشی خوبی داشت 

و حضور او در هر تیمی آن تیم را قدرمتند میکرد. او از هامن کودکی رهرب پرجذبه 

ای بود. نکته جالب درباره معاذ این بود که او همیشه پس از انجام دادن تکالیف 

درسی مشغول متیز کردن مسجد محله میشد تا مسجد در هنگام مناز متیز باشد. 

هرگز به یاد ندارم که بازی فوتبال یا تکلیف درسی مانع پرداخنت او به مناز شده 

از سخن  به کارهای دیگر در مناز کوتاهی منیکرد و  برای رسیدن  او هرگز  باشد. 

چینی و عیب جویی خودداری میکرد. 

یونیپاث: پیامدهای این جنایت داعش چیست؟
مقداد: اکرثیت قربانیان داعش مسلامن هستند. این جانیان از کشنت افراد 
بی گناه، مسلامن یا غیرمسلامن، مانند روزنامه نگاران غربی و ژاپنی، لذت میربند. 

اسالم عاری از این جنایات است. ما میدانیم که اسالم دین مهربانی و مداراست، 

پس چگونه ممکن است کارهایی مانند رس بریدن و سوزاندن انسان زنده یا غرق 

کردن انسان ها با اسالم ارتباطی داشته باشد. این جنایات شنیع کدام ارتباط به 

مذهب ندارد. پیش از کشته شدن معاذ، روایت های مبهم فراوانی درباره داعش 

وجود داشت. ولی پس از آن، بر همه مسلامنان آشکار شد که این افراد جنایتکار 

اعضای  که  داشتند  تردید  جوانان  از  بسیاری  معاذ،  کشته شدن  از  پیش  هستند. 

داعش ممکن است مجاهدین واقعی باشند و رسانه ها ممکن است قصد بدنام 

کردن آنها را داشته باشند. ولی بعد از قتل معاذ، این باور به طور وسیع رد شد 

و هر گونه همسویی مسلامنان با داعش از بین رفت. اینها همه مدیون قهرمان 

F  .ما، معاذ، است
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اصالحات بنیادی
ایستاک
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ایده ال رفع افراط گرایی آن نسخه است که بالفاصله 

واقع شود. افراط گرای متعصب نور را میبیند ولی ترجیح میدهد که در تاریکی 

و  میشود  زده  وحشت  خود  اطراف  خشونت  از  او  نسخه،  این  در  کند.  حرکت 

تصمیم میگیرد که هدف را رها کند. شوربختانه، واقعیت بسیار پیچیده تر است. 

هامن طور که افراد به دالیل فراوانی به گروه های افراط گرا میپیوندند، به 

دالیل پیچیده نیز این گروه ها را ترک میکنند. مشوق های اقتصادی، اقناع کالمی، 

رسخوردگی، مرگ رهرب کاریزماتیک یا ترس از ایمنی خانواده همگی ممکن است 

باعث بازگشت افراد از مسیر وحشت شود. و پس از این که فرد مسیر بازگشت را 

انتخاب میکند، کار اصلی آغاز میشود. 

با این که یک پالن کلی برای رفع افراط گرایی وجود ندارد، دولت ها با بررسی 

روش های موثر گذشته میکوشند تا سرتاتیژی هایی برای رفع افراط گرایی در کشور 

از جنگ اعامل کنند. خاصتاً کشورهای شامل  بازگرداندن جنگجویان رسخورده  و 

آفریقا با حادثه »بازگشتی های افراطی« درگیر هستند. این اصطالح درباره افرادی 

که برای جنگ عازم عراق و سوریه شده بودند و پس از بازگشت به وطن، به دالیل 

گوناگون، افراط گرایی را ادامه میدهند به کار میرود. فقط در تونس، حدود 1,500 

تا 3,000 نفر این کشور را برای ملحق شدن به داعش ترک کرده اند. بیشرت این 

افراد رسانجام به وطن باز میگردند.

نقطه رشوع درک رفع افراط گرایی فهمیدن این موضوع است که رفع افراط 

با تحول کلی همراه نیست. به نظر داکرت عمر عاشور، مسلکی رفع  گرایی لزوماً 

افراط گرایی که در مرص به دنیا آمده است و در پوهنتون اگزتر در بریتانیا تدریس 

میکند، عامل اصلی رفع افراط گرایی آن است که فرد دیگر خشونت را ابزاری برای 

دستیابی به هدف تلقی نکند. 

وی اظهار میکند: »این پروسه تحول از فعالیت مسلحانه به غیرمسلحانه است. 

یعنی استفاده از خشونت منحیث یک آله برای ایجاد تغییرات اجتامعی و سیاسی 

یک رفتار قدیمی شود«. »آنها از این رفتار اجتناب میکنند و در ضمن برای غیر 

مرشوع دانسنت آن اقدام میکنند«.

این بدان معنی نیست که نظر تروریست نسبت به جهان کامال اصالح شده 

پذیرش  یا  اعتدال  در جهت  تغییر  »این  میکند:  اظهار  عاشور  میکند.  تغییر  بلکه 

عقاید دیگران نیست«.

از باورهای افراطی دست  برخی محققان بین رفع افراط گرایی از فردی که 

میکشد و ارزش های مردم ساالری و کرثت گرایی را میپذیرد و رفع افراط گرایی 

از فرد رصفاً »غیر درگیر« که گروه تروریستی را ترک و خشونت را انکار میکند، 

تفاوت قائل میشوند.

رشاد علی، عضو هیات علمی موسسه گفتگوی سرتاتیژیک که در حوزه رفع 

افراط گرایی از جوانان در بریتانیا فعالیت میکند، اظهار کرد که توقف این پروسه 

در مرحله عدم مداخله، خطرناک است. یک پروگرام نیز باید برای رفع آیدیولوژی 

در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، به گفته وی: »فقط آن را محصور میکنید 

و پرورش میدهید. شام باید سطحی از درگیر شدن را، حتی حداقل، تجربه کرده 

باشید تا بفهمید چه چیزی آنها را ]به سمت افراط گرایی[ میراند یا میکشد«. 

حوزه پروگرام ها
به اساس تحقیقات عاشور، سه نوع کلی پروگرام رفع افراط گرایی وجود دارد: 

پروگرام های جامع، راه حل کلی هستند. که بشمول تغییر دادن آیدیولوژی 

گروه  ساختامن  کردن  مختل  و  آنها  رفتار  دادن  تغییر  گرایان،  افراط  تک  تک 

تروریستی است. اینها دشوارترین و گران ترین هستند ولی باالترین مقدار موفقیت 

بلند-مدت را دارند.

پروگرام های اساسی برای تغییر دادن آیدیولوژی و رفتار افراد طراحی شده 

است و لزوماً به کل گروه مربوط منیشود. که ممکن است قدرت و انرژی گروه را 

بگیرد ولی کدام تاثیر باالی ریشه مشکل ندارد.

پروگرام های واقع گرایانه در پی تغییر دادن آیدیولوژی فرد افراط گرا نیست 

بلکه فقط به تغییر دادن رفتار مربوط میشود. این بشمول وادار کردن فرد افراط 

گرا به گرفنت تصمیم حساب شده برای بهرت کردن کیفیت زندگی از طریق رها کردن 

رفتار افراطی و دستیابی به مزایای معین است.

باشند.  جامع  باید  گرایی  افراط  رفع  های  پروگرام  همه   ، ال  ایده  دنیای  در 

به برخی  زیر  تنها گزینه موجود است. در  اغلب  گرایانه  راه واقع  در عامل واقع، 

سرتاتیژی های که در نقاط مختلف دنیا کاربرد داشته است اشاره میشود. به گفته 

مسلکی ها استفاده از سرتاتیژی های هر چه بیشرت موضوع مهمی است زیرا هر 

سرتاتیژی با فرد رفع افراط گرایی شده ای که مانعی در مسیر بازگشت به مسیرهای 

قبلی میبیند مقابله میکند. 

القا  نادرست  مذهبی  نظرات  اغلب  گرایان  افراط  به  دینی:  عقاید  مداخله 

میشود. در واقع، بسیاری از جوانانی که برای فعالیت در گروه های افراطی اجیر 

میشوند قبل از ملحق شدن به این گروه ها با مذهب بیگانه بوده اند یا آشنایی 

اندکی با مذهب داشته اند. این واقعیت آنها را در معرض قبول کردن تعلیامت 

منحرف قرار میدهد. 

پروگرام های رفع افراط گرایی متکی بر عاملان و امامان معتدل مسلامن است. 

این افراد باید دلیل نادرستی باور افراط گرایان را به صورت رو در رو برای آنها 

به گفته علی، مداخله عقاید  میافتد.  اغلب در محبس  اتفاق  این  توضیح دهند. 

دینی وقتی موثر است که به فرد افراط گرا نشان دهد که آنچه از آن طرفداری 

میکند در واقع ناقض سنت اسالم است. علی میگوید، مثالً، داعش از کتابی افراطی 

به نام مدیریت وحشیگری، که کشتار افراد بی دین -از جمله مسلامنان هم دین- را 

الزامی میداند، برای توجیه کشتارها استفاده میکند ولی عاملان مسلامن به راحتی 

میتوانند محتوای این کتاب را رد کنند. 

علی به یونیپاث گفت: »شام به آنها نشان میدهید که آنها پیرو تعلیامت مذهبی 

درست نیستید«. »این فرآیند درگیر شدن ماست. این یک قسم روش سقراطی برای 

پروگرام های رفع افراط گرایی از افراط گرایان الزم ولی ناکافی است

نسخه
کارکنان یونیپاث

ایستاک
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زیر سوال بردن، نشان دادن و آشکار کردن عقاید نادرست در مقابل 

سعی برای قانع کردن آنها برای پیروی از تفکر درست است. وقتی 

آنها این پروسه را طی میکنند، رسانجام به تصمیم میرسند که به 

اساس آن یا همه چیز را فروپاشیده میبینند یا متوجه میشوند که به 

اندازه کافی درگیر آن شده اند و باید از آن دوری کنند«. 

مدعی  که  سعودی،  عربستان  جمله  از  ها،  دولت  برخی 

مداخالت  از  است،  فیصد   80 حداقل  موفقیت  نرخ  به  دستیابی 

عقاید دینی متداول مستفید شده اند. دولت عربستان با تاسیس 

مرکز بزرگ به مساحت 76,000 مرت مربع، افراد مظنون به افراط 

گرایی از ده ها کشور را میزبانی میکند. این پروگرام اصالح مجرم، 

جامع است و شامل تداوی روان شناسی، تعلیامت مذهبی و زمینه 

است.  به خانواده  بازگشت  و  اجتامعی  ادغام مجدد  برای  سازی 

این روش ممکن است کارآمد باشد ولی مصارف باال دارد و ممکن 

است برای دولت هایی که امکانات ضعیف تر دارند و با افراط 

گرایان بیشرتی درگیر هستند، مشکل ساز باشد. 

دولت های دیگر برای اعظمی کردن موثریت روش کالن را در 

پیش گرفته اند. کشورها در حال تعطیل کردن مساجد افراط گرایان 

و پذیرفنت نقش فعال تر در زمینه تعلیم امامان معتدل هستند. 

مثالً، مراکش در اوایل سال 2015 یک مرکز 20 میلیون دالری برای 

تربیت محققان و امامان مذهبی از رسارس دنیا تاسیس کرد. 

برخی نیز در پی تقویت نقطه نظرات مثبت و مقابله با نقطه 

حمله  دو  دادن  رخ  از  پس  تونس  هستند.  نفرت  مروج  نظرات 

گرایان  افراط  مساجد  از  باب  هشتاد   2015 سال  در  تروریستی 

از  کشور  چندین  خشونت،  مرشوعیت  رفع  برای  کرد.  تعطیل  را 

تقابل  درباره  روحانیون  های  اطالعیه  نرش  به  مربوط  مساعی 

حمالت خشونت آمیز با آموزه های اسالم حامیت کردند. 

هدایت حسن، مدیر مرکز دیموکراسی و انکشاف در نایجریا، 

اظهار کرد که روحانیون و افرادی که از قبول تعالیم نظری بوکو 

حرام خودداری کردند جزو نخستین کسانی بودند که آماج حمالت 

این گروه در شامل نایجریا قرار گرفتند. منحیث یک نقش موثر 

در پروگرام های دولتی میتوان به نرش پیام افرادی که در معرض 

تعالیم مذهبی نادرست افراط گرایان قرار گرفته اند اشاره کرد.

هدایت حسن اظهار کرد: »روحانیون بسیاری اقدام به تبلیغ 

علیه این فرقه ها کرده اند ولی چه کسانی این موضوع را میدانند؟ 

کست های صوتی، کست ویدیویی و کتاب های فراوانی در رسارس 

نایجریا وجود دارد که محتوای آنها تعالیم این فرقه ]بوکو حرام[ را 

زیر سوال میربد«. »روش نرش آنها از معضالت مقابل روی ماست«.

منشور  یک  مذهبی  جنگ  که  این  با  شناسی:  روان  مداخله 

افراط گرایانی که زمانی 
همدست القاعده بودند 
اکنون در مرکز اصالح 

مجرمان در ریاض 
عربستان سعودی 

حضور دارند.  
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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است که افراط گرایان خشم خود را از طریق آن بروز میدهند، 

مذهب آن را تایید منیکند. حسن حسن، روزنامه نگار سوری که 

با تعداد فراوانی از اعضای داعش مصاحبه کرده است میگوید که 

متایل افراد به افراط گرایی شش دلیل دارد که تنها دو دلیل آن به 

مذهب مربوط میشود. عمده ترین دالیل متایل افراد به افراط 

آنها خواستار  نخست،  میشود:  تقسیم  کلی  دسته  دو  به  گرایی 

از  این که آنها خواهان تبعیت  احساس اهمیت هستند و دوم 

رهرب دارای آیدیولوژی و هدف روشن هستند.

 ،)John Horgan( هورگان  جان  داکرت  گفته  به  مقابل،  در 

با بیش از 150 تروریست سابق مصاحبه کرده است، عمده  که 

تروریستی،  های  گروه  از  گرا  افــراط  افــراد  خروج  دلیل  ترین 

رسخوردگی است. این احساسات از نابرابری بین زندگی خیالی فرد 

افراط گرا و زندگی وحشیانه و زندگی منحرف درون گروه های 

تروریستی نشات میگیرد. 

آنها  با  که  تروریستان سابقی  از  مینویسد: »برخی  هورگان 

تصمیم  از  پیش  ها  مدت  آنها  که  گفتند  من  به  کردم  مصاحبه 

بودند«. »دلیل اصلی  برای خروج دچار رسخوردگی شده  گیری 

بی میلی آنها به خروج از گروه، نداشنت راه بازگشت بوده است. 

در برخی کشورها، رفع افراط گرایی فرصت دوباره واقعی برای 

زندگی است و این تنها جایگزین واقعی ماندن ابدی در زندان یا 

فراری شدن است«.

را  گروه  که  افــرادی  که  معناست  بدان  کلی  طور  به  این 

زندگی  کردن  فراموش  آماده  میشوند  دستگیر  یا  میکنند  ترک 

گذشته خود میشوند. مشاوره روان شناسی به این پروسه کمک 

این تداوی فرد به فرد شامل بررسی محرک های منجر  میکند. 

راه  قربانیان و نشان دادن  با  به خشونت، جستجوی همدردی 

های جدید به فرد برای هدایت اراده تاثیرگذاری در دنیا میشود.

انگیزه ها: پروگرام های افراط گرایی منیتواند فقط از تعالیم 

و  محاسبه  از  باید  بلکه  مستفید شوند.  فرد  مذهبی  و  فلسفی 

نفع شخصی نیز کمک بگیرد. انگیزه ها یا پروگرام های مشوق 

تروریستان  اجبار  برای  آنها  مؤثریت  که  دارد  وجود  فراوانی 

به  میتوان  اینها  از  است.  شده  ثابت  گذاشنت خشونت  کنار  به 

از  محافظت  پول،  پرداخت  محبوسان،  آزادی  عفو،  پیشنهاد 

خانواده و کمک شغلی اشاره کرد. 

با این که برخی ممکن است خوش رفتاری با این افراد در 

اهمیت  بر  ها  مسلکی  بدانند،  ناخوشایند  را  خشن  رفتار  قبال 

حیاتی این روش تاکید دارند. عاشور اظهار کرد: »من کدام منونه 

موفق ]از رفع افراط گرایی[ را که مشوق ها در آن نادیده گرفته 

بازی والیبال مردان در مرکز 
رفع افراط گرایی در ریاض 

عربستان سعودی. 
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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تا  اندونیزیا  از  موفق  های  دوسیه  »همه  نــدارم«.  رساغ  باشد  شده 

مراکش با اعطای مشوق همراه بوده است. این مشوق ها از بهبود 

رشایط محبس در سطح حداقل الی زمینه سازی برای تقسیم قدرت در 

سطح حداكرث متغیر بوده است«. عاشور افزود که مشوق ها بهرت است 

به صورت انتخابی و در قالب بسته رفع افراط گرایی جامع ارائه شود. 

از آن رصف نظر میشود ولی بسیار موثر  اغلب  یک مشوق که 

ابتدایی قرن بیست و  از خانواده است. در سالهای  است، محافظت 

یکم در الجزایر برخی افراد از ترس این که برخی همدستان آنها ممکن 

از گروه  از خروج  از بستگان شان کنند  انتقام جویی  اقدام به  است 

های افراط گرا امتناع میکردند. به طور مشابه، بوکو حرام جوانان را با 

تهدید کردن بستگان آنها وادار به الحاق به این گروه میکند. اگر دولت 

ها بتوانند خدمات حفاظتی یا جابجایی به خانواده های افراد ملحق 

شده به گروه های منحرف ارائه کند، احتامل بازگشت این افراد به این 

نوع گروه ها یا »افراط گرا شدن مجدد« آنها کاهش مییابد. 

رهربی: با آسیب دیدن ساختار قدرت گروه افراطی و کنار رفنت 

رهربان کاریزماتیک یا حذف شدن آنها از میدان نربد، رفع افراط گرایی 

از رسبازان پیاده بسیار آسان تر میشود. این موضوع بارها ثابت شده 

است. در سال 1997 در الجزایر، جرنال اردو، اسامعیل ملری، زندگی و 

اعتبار مسلکی خود را به خطر انداخت و برای مذاکره مستقیم صلح 

با رهرب گروه افراط گرای »اردوی رستگاری اسالمی« )AIS( عازم پایگاه 

کوهستانی این گروه شد. این ترفند موثر واقع شد و او توانست رهرب 

AIS را راضی به کنار گذاشنت خشونت کند که این اقدام اولین گام در 

مسیر خلع سالح کردن کل اعضای این سازمان بود. در دهه 90 میالدی 

اسالمی  جهاد  و  اسالمی  گروه، جامعت  دو  زندانی  رهربان  در مرص، 

مرص، ذیل تعالیم نظری علام و امامان معروف قرار گرفتند و تصمیم 

گرفتند که از خشونت دوری کنند. این پیام برای همه مبارزان فعال در 

رسارس کشور که پیرو این دو گروه بودند فرستاده شد.

در هر مورد مشخص میشود که عنرص رهربی در رفع افراط گرایی 

مهم است و قانع کردن رهربان به زمین گذاشنت سالح ها تحول ایجاد 

میکند. تحقیقی که کمپنی Rand درباره 268 گروه تروریستی فعال 

بین سالهای 1968 و 2006 انجام داد آشکار کرد که فقط 7 فیصد از 

آنها به روش های نظامی از بین رفتند. تعداد بسیار بیشرتی، 43 فیصد، 

سالح ها را زمین گذاشته بودند و اهداف خود را با ابزارهای سیاسی یا 

مذاکرات مستقیم با دولت پی گرفته بودند. 

عاشور اظهار کرد: »شام با قوماندان، تعداد انگشت شامر، ارتباط 

برقرار میکنید و قوماندان این مفکوره را به رده های میانی و قوای 

عادی منتقل میکنند«. »اگر آنها کاریزماتیک باشند و قوای عادی به 

  F  .»آنها ایامن داشته باشند، این پروسه با موفقیت همراه میشود

آموزش صنایع 
دستی به مردان در 

مرکز رفع افراط 
گرایی در دره 

سوات پاکستان.   
رویرتز
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این که حامیان داعش پیغام های وسیعی را برای جذب قوا و 

ایجاد خشونت و نفرت نرش میدهند، داعش در میدان جنگ 

معلوماتی پیروز نبوده است. در واقع، در رسارس دنیا، دیدگاه 

های معتدل برای مبارزه با تبلیغات دیجیتل داعش متحد شده 

ادعاهای  اعتبار کردن  است. فعاالن و روحانیون در حال بی 

از مرشوعیت مذهبی  این گروه  برخورداری  زمینه  در  داعش 

و صالحیت ایجاد دولت هستند. رسانه های اجتامعی در حال مقابله با فعالیت 

این گروه در استفاده از امکانات گوناگون ارتباطی و ابزارهای وبگردی هستند و 

دولت ها و رهربان اجتامعی در حال انکشاف برنامه هایی برای ایجاد راه های 

جایگزین جذاب برای جوانان هستند.

مرکز صواب، از مراکز ارتباطات اونالین مشرتک ایاالت متحده-امارات متحده 

عربی، برنامه مهمی را برای مقابله با پیغام های مسموم داعش از طریق نرش 

پیغام های امیدبخش از منطقه اجرا میکند. کلمه صواب در لسان عربی به معنای 

»انجام دادن کار درست« یا حرکت در »مسیر درست« است. صواب میکوشد تا 

صدای خود را به میلیون ها مسلامن و دیگر مردم دنیا که با اتحاد با تروریسم و 

تبلیغات کاذب داعش مقابله میکنند برساند.

صواب از زمان تاسیس در جوالی 2015 با آشکار کردن ماهیت جنایتکارانه 

داعش به انتقاد از تبلیغات این گروه تروریستی، زیر سوال بردن پالیسی نفرت 

و تعصب آن، برجسته کردن موفقیت های ائتالف جهانی علیه داعش، تقویت 

دیدگاه های منطقوی اعتدال و ارائه نقطه نظر متبادل مثبت برای تاکید بر ارزش 

های واقعی و متنوع اسالم پرداخته است. 

از طیف وسیعی  اجتامعی  رسانه های  در چندین حوزه  فعالیت  با  صواب 

اخبار  جاری،  وقایع  اخبار  فیلم،  اصلی،  پویامنایی  و  تصاویر  جمله  از  محتوا،  از 

ادعاهای  تکذیب  برای  بهره میگیرد.  استدالل های مذهبی  و  تحقیقات  ائتالف، 

تناقض اقدامات داعش با مبانی  داعش درباره مرشوعیت مذهبی، صواب مرتباً 

اسالم را نشان میدهد. صواب چندین کمپاین پیغام رسانی سرتاتیژیک نیز ترتیب 

داده است. اولین کمپاین هفتگی توییرتی این مرکز به انتشار داستان هایی از 

جنگجویان سابق گروه داعش اختصاص داشت. این افراد با مشاهده نقض مبانی 

اسالم از سوی اعضای داعش دچار رسخوردگی شده بودند. آنها دیده بودند که 

اعضای داعش به جای دفاع از همکیشان مسلامن خود، آنها را میکشند. کمپاین 

بعدی به آشکار کردن ترفندها و روایت های داعش برای وسوسه و جذب کردن 

جوانان آسیب پذیر اختصاص داشت. 

وسوسه  به  همچنین  قوا  جذب  اقدامات  و  داعش  ارتباطات  مهم  عنارص 

کردن زنان اختصاص یافته است. داعش میکوشد که از طریق دادن وعده های 

دروغین درباره دادن اختیارات به زنان، آنها را به سفر به مناطق تحت کنرتول این 

گروه تروریستی تشویق کند. زنان از اجزای اصلی دیدگاه تشکیل دولت داعش 

فاش  برای  کمپاین  یک  فریب،  این  دادن  نشان  برای  میشوند. صواب  محسوب 

کردن رفتار واقعی داعش با زنان، از جمله آنهایی که برای ملحق شدن به داعش 

کمپاین  داد.  ترتیب  مذهبی،  های  اقلیت  زنان  و  محلی  زنان  میکنند،  مهاجرت 

مرتبط بعدی که به مناسبت روز جهانی زن ترتیب داده شد، به ارائه مسیر الهام 

بخش مثبت با معرفی زنان پیشگام معارص و نیز شخصیت های مونث برجسته 

در تاریخ اسالم و رشق میانه اختصاص داشت. 

صواب در جواب به افزایش شدید تبلیغات داعش در زمینه ترویج افسانه 

ارائه  با فاش کردن ناکامی داعش در زمینه  این ادعا را  ایده ال کارآمد،  جامعه 

در  کرد.  رد  از جمعیت محلی  داعش  برداری  بهره  و  ابتدایی  خدمات همگانی 

فوریه امسال، صواب یک کمپاین برای نشان دادن بحران انسانی ناشی از اعامل 

وحشیانه داعش ترتیب داد و مساعی همکاران »ائتالف« و سازمان های گوناگون 

بین املللی و غیر دولتی ارائه کننده کمک های برشدوستانه در عراق و سوریه را 

تقویت کرد و از عموم مردم برای حامیت از این ابتکارات دعوت منود.

برای مقابله با اقدامات داعش در زمینه مخدوش کردن هویت ملی، این مرکز 

با تاکید بر میراث فرهنگی غنی، شخصیت های برجسته و دستاوردهای تاریخی 

ملت ها از جوانان میخواهد که به دستاوردهای کشورهای خود افتخار کنند. 

های  فعالیت  اســت،  گرفته  شکل  پیش  سال  یک  از  کمرت  که  مرکز  این 

رفته  فراتر  نفر  هزار   81 از  آن  توییرت  تعداد هواداران  است:  داشته  تاثیرگذاری 

از 97 کشور میشود در حالی که کمپاین ها توجه بیش  افرادی  است و شامل 

از  آن  فیسبوک  فالوئرهای  عالوه  بر  است.  کرده  جلب  را  نفر  میلیون   740 از 

160,000 تجاوز کرده و بشمول اشخاص از 45 کشور است پالن آینده مرکز ادامه 

توسعه دسرتسی جغرافیایی با ایجاد یک شبکه دینامیک از سازمان های همکار 

منطقوی و دیدگاه های معترب تاثیرگذار است. با دنبال کردن صواب در توییرت، 

اینستاگرام و فیسبوک به این گفتگو بپیوندید و در اقدام جهانی برای مبارزه با 

F  .افراط گرایی رشکت کنید

مرکز صواب

مبارزه صواب با داعش در فضای مجازی

با
تصویری از مطالب ضد تروریستی تولید شده به وسیله صواب
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کمک اردو اردن

به پناهندگان

رویرتز



19

این اولین منایش باورهای اصیل و ارزشمند انسانی نیست و آخرین 

آنها نیز نخواهد بود. اردوی بزرگ اردن عربی همواره سمبول منحرص 

بفرد از اصول ارزشمند و ارزش های انسانی بوده است و نتیجه این 

اصول و ارزش ها در دل مردم پادشاهی اردن جا گرفته است

محلی،  اخبار  در  مندرج  راپــورهــای  و 

اردن  مسلح  قوای  انسانی  جنبه  درباره  املللی  بین  و  عربی 

امید  به  که  پناهندگانی  های  گروه  کردن  قبول  حین  در 

دستیابی به زندگی امن و رسشار از آرامش و امنیت از مرگ، 

ویرانی و آشوب میگریزند، مایه افتخار شده است. رسبازان 

میکنند.  استقبال  افراد  این  از  خوش  روی  و  باز  آغوش  با 

عکسها رسبازانی را نشان میدهد که اطفال را که به همراه 

خانواده خود از رسحدات شاملی ما عبور میکنند، با عالقه و 

دلسوزی در آغوش میکشند و آنها را با لبخند میبوسند. برق 

قرار  توجه رسبازان  مورد  که  اطفالی  در چشامن  خوشحالی 

دوش  بر  پیرمردی  تصاویر  دیگر  در  میشود.  دیده  میگیرند 

پیرزنی خسته  تصویر  میشود. همچنین  دیده  اردنی  رسبازی 

که به بازوی قهرمانی اردنی تکیه داده است و به کمک او 

راه میرود دیده میشود. تصویری که اخیراً منترش شده است 

به رسبازی اردنی مربوط میشود که با هوشمندی، زرنگی و 

انسانیت سالح خود را کنار میگذارد تا طفل پناهنده احساس 

امنیت کند و کمرت برتسد.

آب  دادن  حال  در  را  ما  قهرمانان  دیگری  بسیار  تصاویر 

و غذا، داکرتها و نرس های اردو را در حال معاینه و تداوی 

پناهندگان و افراد خسته نشان میدهد. همچنین تصاویری از 

از  آنها پس  اند دیده میشود.  آورده  پناه  اردن  به  مردمی که 

برخوردار  این کشور  در  تقاضای حضور  دشوار  تحمل رشایط 

از صلح و امنیت را دارند و به دنبال یک پناهگاه برای اقامت 

هستند و به مراقبت و خدمات رضورت دارند. همه تصاویر 

ارزش های مردم اردن و نجابت اعراب و فضیلت های الهی ، 

رشافت انسانی و اصول اردوی ما را نشان میدهند.

تا اوایل 2016، کشور من میزبان حدود 650,000 پناهنده 

سوری بود که بیشرت آنها، معموالً در هنگام عبور از رسحد، از 

کمک قوای مسلح اردن مستفید شده بودند. اردوی ما همه این 

کارها را به اساس تعهد و بدون خودبینی انجام میدهد. اردوی 

ما این کارها را به خاطر خودمنایی انجام منیدهد. این فعالیت ها 

برگرفته از ارزش های الهی ما و جزیی از فرهنگ و سنت مردم 

عرب است که در روحیه تک تک رسبازان ما وجود دارد، در رفتار 

آنها ظاهر میشود و خلوص نیت قهرمانان اردنی را نشان میدهد.

عکسها

سربازان اردنی به اطفال پناهنده در نزدیکی سرحد سوریه کمک میکنند. اواخر 2015 و اوایل 2016.

خربگزاری فرانس پرسخربگزاری فرانس پرس

قوای مسلح اردن

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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ما به دنیا میگوییم که این اردوی عربی، یک اردو برای ساخنت متدن و اردوی برای 

لزوم میتواند  اردوی مطلع است که در صورت  این یک  جانفشانی و دالوری است. 

به ارائه خدمات طبی و برشدوستانه بپردازد. این اردوی است که به پیرشفت کمک 

اردوی برشدوست  به  مردم  با حامیت  و  با رهربی خاندان هاشمی  اردو  این  میکند. 

تبدیل شده است که ماموریت های خود را در هر وضعیت انجام میدهد. این اردو 

آماده خدمت رسانی در زمینه مدیریت بحران، بالیای طبیعی، رشایط نامساعد جوی، 

وضعیت های خطرناک، تامین رضورتها و حوادث غیرمنتظره است. این اردو همیشه 

آماده کمک رسانی و همه اقدامات ممکن از امداد تا خدمات صحی است. به همین 

در  و  سالح  دست  یک  در  که  اردویی  میکنیم،  افتخار  اردوی  چنین  داشنت  به  دلیل 

دست دیگر شاخه زیتون دارد: هامن دستی که وظیفه پاک کردن اشک، ایجاد شادی و 

پذیرایی از اشخاص محتاج را دارد.

اردوی با این قابلیت ها شایسته احرتام و ستایش است، مخصوصاً با سابقه طوالنی 

آماده  همواره  اردو  این  عرب همسایه.  کشورهای  به  مساعدت همیشگی  زمینه  در 

خدمت رسانی در خط مقدم جانفشانی و پیشگام بودن در زمینه کمک رسانی است. 

این اردو دارای شفاخانه صحرایی در نقاطی مانند بیروت، بنغازی، قاهره، فلوجه و 

سودان است. این امکانات جنبه انسان دوستانه این اردو و دالوری عربی آن را که 

در جانفشانی و شجاعت برای دفاع از ارزش های ملت ظهور دارد، آشکار میکند. این 

شهرت اردو است، تصویری افتخارآمیز برای کل مردم دنیا. این اردو در همه کشورها 

به انصاف، بی طرفی و انسانیت شهرت دارد؛ خدمات خود را در قالب قوای بین املللی 

حافظ صلح به کشورهای بحران زده ارائه میکند.

بله، این اردو ماست، که به آن افتخار میکنیم. این مردان ما را رسافزار کرده اند؛ 

آنها قهرمانان ما هستند که رفتار انسانی و نظامی آنها نشان دهنده خانواده متحد 

اردنی با هویت فراگیر است. این قهرمانان از مکتب هاشمی فارغ التحصیل شده اند و 

ارزش ها و مرام واالی این مکتب به آنها القا شده است. آنها فرمان بردار اعلی حرضت، 

قومانده کل، هستند که پیوسته قابلیت های آنها را تقویت میکند و آنها را برای تامین 

انتظارات توامنند میسازد تا به عهده خود و ملت خود وفادار باشند. از این رو، آنها 

شایسته تحسین، احرتام، عشق، وفاداری و حامیت فراوان از سوی همه ما هستند. آنها 

هامن گونه هستند که ما انتظار داریم: منونه در انجام دادن وظایف و محافظت از 

کشور و خدمت گزاری به شهروندان. وقتی ما اردنی ها از وطن خود سخن میگوییم، 

منظور ما اردن عزیز است که تحت هدایت خردمندانه و با کمک شهروندان وفادار 

در حال پیرشفت است. بعد از آن وطن عربی بزرگ ماست که از دیرباز به آن اعتقاد 

داریم و درباره آن به فرزندان مان آموخته ایم که همه کشورهای عرب وطن ما و همه 

اعراب برادران ما هستند.    

1. قوای اردنی به فرد سوری سالخورده ای 
در مرکز پذیرش عدالت در نزدیکی رویشد، 

اردن کمک میکنند. جنوری 2016.

2. سربازان اردنی با اطفال پناهنده سوری 
بازی میکنند. این اطفال در جنوری 2016 

در منطقه نزدیک رویشد با خانواده های 
خود وارد اردن شدند.

3. سرباز اردنی در انتظار رسیدن 
پناهندگان سوری در مرکز پذیرش عدالت.

1

اردو با این قابلیت ها شایسته احترام و ستایش 
است، مخصوصاً با سابقه طوالنی در زمینه 

مساعدت همیشگی به کشورهای عرب همسایه.
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تقویت 
شبکه

پروگرام معضل استقالل USSOCOM ترویج امنیت 
را با ایجاد روابط بین المللی دنبال میکند

کارکنان یونیپاث
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محافظت  و  مستقل  کشورهای  حاکمیت 

افراط گرایانی که امنیت و ثبات را هدف  افراد در برابر  از 

گرفته اند، یک هدف کوچک نیست. این اهداف عالی نه تنها 

به عکس العمل کل دولت رضورت دارند بلکه به تعهد بین 

املللی برای همگام سازی مساعی و ایجاد رابطه برای تقویت 

مساعی هر کشور در مسیر صلح و شکوفایی رضورت دارند.

شنیع  اعــامل  املللی  بین  هــای  خــربگــزاری  که  ایــن  با 

تروریستان و متایل آنها برای تاثیرگذاری و توسعه خشونت در 

دنیا را انعکاس میدهند، آنچه در رسخط اخبار قرار منیگیرد 

مساعی قاطعانه و مستمر برای حفاظت از استقالل ملت ها 

مقامات  دنیاست.  زده  مناطق جنگ  به  ثبات  بازگرداندن  و 

نظامی، رهربان دولتی و دیگر مسلکی ها متداوم برای مقابله 

که  این  با  میکنند.  سعی  آنها  بردن  بین  از  و  تروریستان  با 

حمالت هوایی و دیگر عملیات نظامی بخشی از جنگ است، 

همکاری های بین املللی و گفتگوی بین املللی نقش مهمی 

در بین بردن افراط گرایی خشن دارد.

»شبکه ما قوی و در حال رشد است«، این گفته جرنال 

قوماندانی  وقت  قومانده   ،)Joseph Votel( ووتل  جوزف 

در  که  است   )USSOCOM( متحده  ایاالت  خاص  عملیات 

سال 2015 اظهار کرد. »و ما به کمک شبکه خود جریانات 

تهدید  را  جهانی  امنیت  و  ما  ملی  امنیت  که  را  چندملیتی 

میکنند، از بین خواهیم برد«.

یکی از این ابتکارات، برنامه »معضل استقالل« است که 

USSOCOM در سال 2004 آن را اجرا کرد. این برنامه یک 

پالتفرم برای ایجاد شبکه و نیز منحیث یک راه برای منایندگان 

حفظ

جنرال جوزف 
ووتل قومانده 

قوماندانی مرکزی 
ایاالت متحده و 
قومانده سابق 

قوماندانی عملیات 
خاص ایاالت 

متحده.
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ارشد دیگر کشورها برای بررسی تهدیدات افراطی و ایجاد رابطه و دستیابی 

به درک مشرتک از معضالت بین املللی در زمینه محافظت از استقالل و امنیت 

در رسارس دنیاست.

برنامه  کدام   - است  نظیر  بی  واقعاً  برنامه  »این  کرد:  اظهار  ووتل 

مشابه آن نیست«.

هر سال، برنامه معضل استقالل مسئوالن دولتی و نظامی مانند وابستگان 

دفاعی اعزام شده به ایاالت متحده و مسلکی های قوای عملیات های خاص 

را گرد هم میآورد. در سالهای اخیر، مسلکی های علمی و صنعتی و دیگر 

ملحق  استقالل  معضل  وقایع  دیگر  و  سیمینارها  کانفرانس،  به  ها  مسلکی 

شده اند. در این رویدادها مسائلی مانند امنیت، افراط گرایی، متامیت ارضی، 

شبکه های تامین مالی تروریزم، ثبات/منازعه بین املللی و جرایم چندملیتی 

مورد بررسی قرار میگیرد.

»برنامه معضل استقالل یکی از ابزارهایی است که به قوماندانی کمک 

فرهنگی  حساسیت  برنامه  این  باشد.  داشته  متفاوتی  نظر  نقطه  تا  میکند 

USSOCOM را افزایش میدهد و با گرد هم آوردن افراد، امکانات و مفکوره 

اینها  میکند«.  املللی کمک  بین  ترین مشکالت  از مهم  برخی  بررسی  به  ها 

اظهارات لری کوک )Larry Cook( مدیر برنامه معضل استقالل است.

با  ورکشاپ  یک  در  دی.سی  واشنگنت  در  مقامات   ،2015 سپتمرب  در 

یکی  کردند.  اشرتاک  بعدی،  نسل  مشارکت  گرایی:  افراط  با  مقابله  عنوان 

گروه  با  مبارزه  در  اجتامعی  های  رسانه  نقش  بحث،  مورد  موضوعات  از 

تروریستی داعش بود.

سطح  مشارکت  استقالل،  معضل  وقایع  در  سرتاتژیک  گفتگوی  سطح 

از  بیش   2015 آپریل  گردهامیی  است.  شده  سبب  دنیا  از رسارس  را  باالیی 

لبنان،  اردن،  افغانستان، مرص، عراق،  از 81 کشور شامل  کننده  200 رشکت 

عامن، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را گرد هم آورد. در 

این نشست، علیاحرضت تورن جرنال شاهزاده عایشه بنت الحسین، وابسته 

دفاعی وقت اردن در ایاالت متحده درباره مساعی این کشور در مبارزه با 

تروریزم سخرنانی کرد. اردن با داشنت رسحد مشرتک با سوریه و عراق تحت 

تاثیر درگیری های کشورهای همسایه قرار گرفته است.

نیست«.  بیگانه  احاطه کرده است  را  آن  این آشوب که  با  »اردن دیگر 

این گفته تورن جرنال عایشه است. »ده سال پیش، ما سوگوار مرگ شامری 

از شهروندان اردنی بودیم. این شهروندان به دست تروریستانی که با ورود 

به هوتل ها و تاالرهای عروسی خود را منفجر میکردند کشته میشدند. چند 

ماه قبل، ما عزادار لومری بريدمن، مرحوم پیلوت معاذ الکساسبه بودیم که 

افراط  علیه  جنگ  بعدی  موج  داعشی  تبهکاران  دست  به  او  وحشیانه  قتل 

و  سالح  انبارهای  ما  بود.  فوری  و  شدید  اردن  پاسخ  آورد.  پدید  را  گرایی 

مهامت تا اردوگاه های آموزشی آنها را مورد حمالت خود قرار دادیم. و این 

حرکت ادامه دارد«.

وی توضیح داد که جنگ علیه داعش یک تشویش جهانی است زیرا این 

جنگ عقیدتی بلند-مدت در کل رشق میانه و آفریقا، آسیا و دیگر مناطق دنیا 

گسرتده شده است. وی همچنین از ملت ها خواست که به گرفتاری مسلامنان 

منزوی که امیدی به آینده آباد و آرام ندارند توجه کنند تا این افراد تحت 

تاثیر آیدیولوژی های افراط آمیز قرار نگیرند.

و  انکشاف  نومیدی و رفع مشکالت  ما خواستار محو  »واضح است که 

فقر که چهره زشت خود را در متام نقاط دنیا و برای همه مذاهب آشکار 

کرده است، هستیم. مخصوصا رشق میانه با معضالت کوبنده ای روبروست 

و جوانان الی 70 فیصد از جمعیت این منطقه را شکل داده اند. کشورهای 

آسیب دیده یک مکان ایده آل برای مهاجرت، رشد و تکثیر این گروه هاست. 

باید همین امروز، و نه فردا، به این مناطق توجه کنیم«.

بیشرت مباحث این کانفرانس بر این نوع معضالت مشرتک که کشورها به 

تنهایی قادر به رسیدگی به آنها نیستند متمرکز بود.

»امروز  کرد:  اظهار  کنندگان  رشکت  حضور  در  خود  سخرنانی  در  ووتل 

خاص  استقالل  که  هستیم  ملیتی  چند  تهدیدات  از  جدیدی  نوع  شاهد  ما 

ما را تهدید میکند. جریانی از افراد، معلومات و پول که بدون کدام مانعی 

میکند«.  حامیت  غیردولتی  تهدیدات  از  و  میکند  عبور  ملی  رسحدهای  از 

»مفکوره ها، ارتباطات و تبلیغات جذب نیرو در فضای مجازی نرش میشود 

و انگیزه روزافزونی به افراد افراط گرا میبخشد؛ برخی برای مبارزه مهاجرت 

میکنند و برخی دیگر نیز از آنها حامیت میکنند«.

اشتراک کنندگان در جلسه »جریان های چند ملیتی در عصر آشفته« در 
شهر نیویارک در معضل استقالل، آپریل 2015.  معضل استقالل
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با این که قدرت نظامی -مخصوصاً قوای عملیاتی - برای خنثی کردن این 

بلند-مدت  به عقیده ووتل قدرت نظامی در راهکار  تهدیدات رضوری است، 

این که نقش ما مهم است، ما چیزی فراتر  جایی ندارد. ووتل اظهار کرد: »با 

از آله قدرت ملی نیستیم. معضالت پیچیده نظیر آنچه امروز مقابل ماست به 

اعامل هامهنگ و دقیق همه گزینه های سرتاتیژیک -دیپلوماتیک، معلوماتی، 

اقتصادی و نظامی- رضورت دارند. و کلید هامهنگی موفق این مساعی ایجاد 

رابطه بین ابزارها و همکاران گوناگون مرتبط با وظایف مختلف است«.

ایزابل دی سوال )Isabel De Sola(، معاون مدیر امور جغرافیایی-سیاسی و 

امنیت بین املللی در »مجمع جهانی اقتصاد« این نظرات را بازگو کرد. در این 

کانفرانس، وی ترشیح کرد که موضوع تجارت در زمینه مبارزه با افراط گرایی 

خشن هم سودمند و هم خطرناک است. به طور مخترص میتوان گفت: جنگ 

فراهم کردن فرصت  و  ایجاد مشاغل شایسته  با  است.  آور  زیان  تجارت  برای 

های آموزشی و کارآموزی و حامیت از آنها، تجارت میتواند نقشی ارزشمند در 

تقویت جوامع داشته باشد.

به گفته دی سوال: »کمپنی ها میتوانند راپور فعالیت های ضد تروریزم را به 

اطالع اعضای سازمان های افراط گرای خشن برسانند«. مثالً، فعاالن حوزه رسانه 

و رسگرمی جمعیت های آسیب پذیر و خود تروریستان را شامل میشوند و از 

پیام و محتوا یک واسطه مهم برای نرش معلومات میسازند.

 Peter( در سیمینار معضل استقالل در واشنگنت در سپتمرب 2015، پیرت برگن

Bergen(، روزنامه نگار و تحلیل گر امنیتی CNN، نقطه نظرات خود درباره 

اهمیت روزافزون رسانه ها در پوشش دادن به وقایع جنگ را بیان کرد.

را  آن  تلویزیون  که  بود  جنگی  نخستین  ویتنام  »جنگ  کرد:  اظهار  برگن 

از شمول خربی کابلی بود که  اولین جنگ برخوردار  پوشش داد؛ جنگ خلیج 

7/24 در دسرتس بود و وقایع سوریه اولین جنگ برخوردار از شمول رسانه های 

اجتامعی است«. وی توضیح داد که داعش از رسانه های اجتامعی منحیث یک 

واسطه برای نرش تبلیغات و جذب قوای جوان مستفید میشود.

میتوانند  سازمانها  سایر  هامنند  نیز  گرا  افراط  های  سازمان  و  ها  رسانه 

از شبکه های  نیز میتوانند  مخاطبان رسارس دنیا را پوشش دهند و دولت ها 

شوند.  مستفید  مهم  موضوعات  این  درباره  متداوم  گفتگوی  حوزه  در  فعال 

بررسی تهدیدات گروه های ترویستی مانند داعش، القاعده و بوکوحرام از زوایای 

مختلف برای ایجاد یک سرتاتیژی با قابلیت شکست دادن این سازمان ها در همه 

جبهه های عقیدتی، مالی و عملیاتی، رضوری است. شبکه افراد و سازمان های 

حامی معضل استقالل ابزار کمکی در دستیابی به این هدف است.

ووتل اظهار کرد: »از طریق این شبکه میتوانیم نقاط قوت و امکانات خود را 

برای مقابله با این معضالت چند ملیتی متقابل آماده کنیم«. »با افزایش شفافیت، 

به  را  خود  جمعی  اقدام  کارآیی  میتوانیم  خود  رشکای  با  همکاری  و  ارتباطات 

F  ».حداکرث برسانیم

برای کسب معلومات بیشتر درباره پروگرام معضل استقالل به 
www.sovereignchallenge.org مراجعه کنید

جریان های چند ملیتی در عصر آشفته، آپریل 2015

انعطاف حاکمیت: عصر تهدیدات نوظهور، آپریل 2014

معضالت منطقوی مقابل امنیت جهانی: فرهنگ ها، نزاع 
ها، همکاری ها، جون 2013

فراتر از سرحدات: انتقال اعتماد و امنیت چندملیتی، 
نومبر 2012

رسانه های اجتماعی: اهمیت، قدرت و قابلیت، جون 
2012

جنگ ملکی: انعطاف، مصالحه و بازسازی، دسمبر 
2011

کانفرانس های قبلی 
حاکمیت

اشتراک کنندگان در کانفرانس مقابله با افراط گرایی: اشتراک نسل بعدی، در 
واشنگتن دی.سی، در معضل استقالل، سپتمبر 2015.  معضل استقالل



افغانستان
محافظت از

سيستم اضطراری 119 روابط بین پولیس 
افغانستان و اتباع آن را بهبود بخشیده است

وزارت کشور افغانستان

عکس از تصاویر آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

اسالمی افغانستان کشوری است که 

قرنها نقطه اتصال رشق میانه به جنوب آسیا بوده است. از 

این رو، افغانستان به دلیل این که در دوره »بازی بزرگ« در 

اواخر سده نوزدهم و اشغال یک دهه ای به دست شوروی با 

رشوع از 1979 اساساً »منطقه ممنوعه« بوده است، متحمل 

جنگ  و  اشغال  این  دلیل  به  است.  شده  فراوانی  جنگهای 

کامل  طور  به  را  خود  است  نتوانسته  افغانستان  مستمر، 

نوسازی کند و با فساد پیوسته دست به گریبان بوده است. 

گذشته،  و حامیت غرب طی دهه  نفوذ  دلیل  به  هر چند، 

افغانستان پروسه محو این تصویر از دید جامعه بین امللل 

و مهم تر از آن از دید اتباع افغانستان را آغاز کرده است.

در سالهای اخیر، وزارت کشور و پولیس ملی افغانستان 

)ANP( مورد انتقاد شدید بوده اند. ANP که متهم به رشوه 

باعث ظهور حس  سالها  است، طی  آشکار  دزدی  و  خواری 

بی اعتامدی در بین بیشرت مردم افغانستان شده است. برای 

مبارزه با فساد در ANP و جلب اعتامد و اطمینان ارزشمند 

 )ESCC( مردم افغانستان، 119 مرکز متاس خدمات اضطراری

با بودجه متحدان اروپایی افغانستان در سال 2009 تاسیس 

جمهوری
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شد. این ESCC ها به مردم افغانستان امکان میدهد که حوادث 

اضطراری، جرم یا بالی طبیعی را به صورت ناشناس اعالم کنند. که 

بشمول حوادث گوناگون از فعالیت های خرابکاری مانند جاگذاری 

مبب دست ساز تا دزدی جزیی و هر چیزی میان این حدود است.

رسیدگی  نیز   ANP ماموران  از  باشندگان  شکایت  ضمن،  در 

حالی  در  باشد.  داشته  وجود  فساد  مشکل  رفع  امکان  تا  میشود 

که این یک قدم در مسیر درست است، تا زمانی که قضاوت قبلی 

انگیزه  افغانستان  مردم  باشد،  داشته  وجود   ANP فساد  درباره 

چندانی برای همکاری با ESCC نخواهند داشت.

معرفی  نیز  و   ،ESCC دربــاره  عمومی  اطالع  افزایش  برای 

های  وضعیت  به  رسیدگی  زمینه  در   ANP سازنده  اقدامات 

اضطراری و کمک رسانی به جوامع آنها، مجموعه ای رادیویی و 

این مجموعه  العمل 119« ساخته شد.  نام »عکس  به  تلویزیونی 

شامل تصاویر زنده از فعالیت ماموران ANP در هنگام جوابگویی 

به متاس های اضطراری دریافتی از ESCC است.

بعد از آغاز پخش این منایش در سال 2014 از شبکه آریانا و 

Youth FM 97.5 و قبل از آن در رادیو و تلویزیون ملی افغانستان، 

متاس های قابل رسیدگی دریافتی در ESCC 119 به میزان 128 

 2015 سال  در   ESCC  119 اوسط،  بطور  یافت.  افزایش  فیصد 

ماهانه حدود 2,300 متاس قابل رسیدگی دریافت کرده است که این 

آمار در سال 2014 ماهانه 1,000 متاس بود. این افزایش شاهدی 

بر این مدعاست که ESCC 119، که شبانه روزی کار میکند، به 

رسعت به رسانه مورد اعتامد شهروندان برای انتقال معلومات مهم 

به ANP تبدیل شده است.

بصیر خان، باشنده کابل، به سازمان مستقل عدالت افغانستان 

گفت: »خط شبانه روزی 119 در زمینه بازیابی اعتامد و باور به 

موسسات امنیتی، مخصوصاً در مواقع اضطراری بسیار مفید بوده 

داشتند،  اطالع  پروگرام  این  از  اندکی  بسیار  افراد  »قبالً،  است«. 

اهمیت  و  دارند  اطالع  آن  از  مردم  از  باالیی  فیصد  کنون  ولی 

آن را میفهمند«.

در چندین مورد راپورهای درست مراکز متاس 119 باعث شده 

است که »عکس العمل 119« بتواند به مردم افغانستان نشان دهد 

که ANP برای امن تر و آبادتر کردن جوامع سعی میکند. یکی از 

پخش   2015 اکتوبر  در  این مجموعه  های  چشمگیرترین قسمت 

شد. در این قسمت عملیات نجات پرسی 8 ساله در هرات نشان 

گرفنت  برای  روز  و چندین  بود  اختطاف شده  این پرس  داده شد. 

باج نگهداری شده بود. مساعی شجاعانه ANP برای نجات دادن 

این طفل خردسال و دستگیری آدم ربایان باعث شد که رسانه ها 

رسانه های  کنند.  قدردانی  آن  اقدامات  بابت   ANP از به شدت 

عملیات  تصاویر  بارکزی  ویس  و  کابل  شبهای  مانند  افغانستان 

نجات آن قسمت را بازپخش کردند.

دستگیری  زمینه  در   ANP موفقیت درباره  دیگری  راپورهای 

شورشیان که قصد مبب گذاری در کنار رسک و مخفی کردن سالح 

در مخفیگاه ها را داشتند، نرش شد. برای کسب معلومات بیشرت 

درباره »عکس العمل 119« به صفحه فیسبوک آن مراجعه کنید: 

  .https://www.facebook.com/119MOI

مامور پولیس 
افغانستان با 

باشندگان میمنه، 
مرکز والیت شمالی 

فاریاب، احوال پرسی 
میکند. اواخر 2015. 

ماموران پولیس 
افغانستان در حال 

تاالشی موتر در 
پوسته تاالشی  در 

نزدیکی میدان هوایی 
بین المللی کابل در 

اگست 2015.
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مبارزه باسیل

قوای مسلح عراق همزمان با داعش با 

بالیای طبیعی نیز مقابله میکنند 
ارسا خالد/وزارت دفاع عراق



ماموریت اصلی 

تهدیدات  برابر  در  مردم  از  محافظت  اردو 

کشور  استقالل  و  امنیت  تامین  و  خارجی 

است. به بسیاری از اردوها وظایف خاصی 

بر عالوه وظایف روزانه آنها محول میشود؛ 

با  را  خود  وظایف  عراق  اردوی  چند،  هر 

از  بسیاری  های  قابلیت  از  فراتر  کیفیتی 

اردوهای معمول انجام داده است.

ماموریت

ارائه  به  داعش،  با  شدید  جنگ  کنار  در  عراق  مسلح  قوای 

کمک های برشدوستانه به آوارگان و حفظ امنیت شهرهای نزدیک 

و  جدید  هایی  ماموریت  در  قوا  این  میپردازند.  جنگی  مناطق 

جنگجویان  از  آنچه  از  متفاوت 

قوی، دالور و نرتس که بذر ترس 

را در دل دشمنان خود میکارند، 

در ذهن داریم، اشرتاک میکنند.

ما امروز با یک تصویر جدید 

از رسبازان که با مردم همدردی 

اثر بارش شدید  و برای آنها جانفشانی میکنند روبرو هستیم. بر 

باران در نومرب 2015، سیل وسیع در بغداد جاری شد و به این شهر 

خسارت زد. اردوی عراق برای مساعدت به ماموران دفاع ملکی و 

دیگر سازمانها در زمینه مساعدت به ملکی ها، باز کردن رسک ها، 

نجات خانواده ها در محالت سیل زده و جمع آوری سیالب اقدام 

کرد. وزارت دفاع برای مقابله با این بالی طبیعی به حالت آماده 

باش کامل درآمد.   

پس از بارش شدید 
باران در نومبر 2015، 

دختر آواره عراقی برادر 
خود را در اردوگاهی در 
بغداد در آغوش گرفته 
است.  آژانس خربی فرانسه
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سربازان عراقی در بغداد در جمع آوری سیالب شرکت میکنند. 
نومبر 2015.  وزارت دفاع عراق

سربازان سعودی از یک سرک آب گرفته در جده عبور میکنند. نومبر 
2015.  رویرتز

منطقوی
بالیای مقابله با

گرم  آبهای  حرکت  از  ناشی  سابقه  بی  تندباد  دو  شامل   - پاییزی  های  باران 

دریای عربستان- به عکس العمل شجاعانه اردو و مسئوالن فوریت های شهری 

رشق میانه رضورت داشت.

رگبار ماه های اکتوبر و نومرب 2015 بارش یکساله را ظرف چند روز بر روی 

اردن، قطر، یمن، عراق و  مانند  زمین جاری کرد و در مکان های کم جمعیت 

عربستان سعودی باعث آب گرفتگی رسک ها و محله ها شد. 

با ورود سیل به ریاض و جده، عربستان سعودی مدارس را چند روز تعطیل 

کرد. طوفان 25 نومرب در دوحه ظرف دو ساعت مقدار آبی را که قطر ظرف یک 

سال دریافت میکند وارد این کشور کرد.

مهم تر از همه، گردبادهای گرمسیری به نام چاپاال و مگ، دریای عربستان را 

در نوردید و پیش از رسیدن به شبه جزیره عربستان وارد جزیره سقطرا یمن شد. 

با وقوع این طوفان های عجیب و بارش سهم باران 10 ساله در بخشهایی از این 

کشور ده ها تن کشته شدند. 

همه  در  داخلی  نجات  عملیات  به  مساعدت  برای  مختلف  کشورهای 

کشورهای بحران زده کمک هایی را به برخی مناطق خسارت دیده فرستادند.

 100 عربی حداقل  متحده  امارات  در  نهیان  آل  زاید  بن  خلیفه  بنیاد  مثالً، 

تن مواد غذایی به سقطرا فرستاد. رسه مياشت امارات، ذیل ریاست جناب شیخ 

خلیفه، رئیس امارات متحده عربی، و عالی جناب، شیخ محمد بن زاید آل نهیان، 

ولیعهد ابوظبی و معین قومانده کل قوای مسلح، اقدام به ارسال صدها تن مواد 

غذایی و امکانات صحی، پتو، خیمه و سوخت دیزل کرد.

در ضمن، فدراسیون بین املللی صلیب رسخ و جوامع رسه مياشت ملزوماتی 

مانند قرص تصفیه آب و تشک به یمن فرستادند.

کارکنان یونیپاث

»طبق دستور قومانده کل و رهنمود وزارت دفاع، قوای شجاع 

فرقه 11 اردو، با همکاری دیگر سازمانها، بزرگرتین عملیات امداد 

و نجات را برای مساعدت به مناطق سیل زده شهرک صدر، اور، 

تورن جرنال صائب عبید  این گفته  اجرا کردند«.  شعب و جمیله 

مهسان، قومانده فرقه 11 اردو است. اولین کار جمع آوری سیالبی 

بود که خسارت سنگینی به ساکنان و تاسیسات عمومی وارد کرده 

بود. ما 91 تانکر متعلق به این فرقه را مستقر کردیم«.

جرنال اظهار کرد که مشکالت مربوط به کانال اردو -مجرای 

اصلی و سنتی جمع آوری سیالب- اقدامات نجات را دشوارتر کرده 

بود. ولی اردو بر این مشکالت غلبه کرد. وی اظهار کرد: »عوامل 

امنیت  و  کردند  آوری  جمع  را  سیالب  روزی،  شبانه  سعی  با  ما، 

شهروندان و اموال آنها را حفظ کردند«.

کاظم جبار مصاحبه  نام  به  اعزامی  از رسبازان  یکی  با  گروه 

اردوی عراق همچنان در خدمت  کرده است: »همه قوای شجاع 

افتخارآمیز  ای  وظیفه  میدهیم،  انجام  امروز  آنچه  هستند.  ملت 

سیالب،  کامل  آوری  از جمع  پیش  که  ما مصمم هستیم  و  است 

شهر را ترک نکنیم«.

بسیاری از ملکی ها عراقی از قوای مسلح که همزمان در حال 

مقابله با دشمن بدکار و حامیت و مساعدت به شهروندان محلی 

در جریان حوادث طبیعی هستند، تشکر و قدردانی کردند. جاسم 

اسامعیل، باشنده بغدادی، اظهار کرد: »جمع آوری سیالب وظیفه 
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چگونه  ما  که رسبازان شجاع  دیدم  تلویزیون  در   ،2013 سال  »در  کرد: 

عملیات نجات را برای تخلیه شهروندان تکریت از ناحیه سیل زده انجام 

میدادند. من دیدم که رسبازان ما برای نجات دادن مردم ملکی جان خود 

را به خطر میانداختند. برای من شگفت انگیز بود که آنها حتی احشام 

را نیز نجات میدادند. امروز میبینم که هامن رسبازان وظیفه رشیف و 

شجاعانه خود را در شهر من انجام میدهند. درود و احرتام من بر آنها«.

در حالی که محمد روایت 

مردی  میکرد،  تعریف  را  خود 

سالخورده به نام ابوعلی به یک 

عمل  درباره  تر  قدیمی  روایت 

شجاعانه قوای عراقی در هنگام 

کرد.  اشاره  طبیعی  بالی  وقوع 

ابوعلی گفت: »در جریان سیل شدید سال 1954، قوای عراقی برای کمک 

به مردم عازم بغداد شدند و ضمن ارائه چادر، غذا، لباس و پتو، شیارهایی 

دادند.  نجات  را  نفر  هزاران  جان  »آنها  ساختند«.  سیالب  هدایت  برای 

امروز شاهدیم که قهرمانان امروز کارهایی را که قهرمانان گذشته انجام 

داده بودند، تکرار میکنند«. 

کار شجاعانه و رشیف قوای مسلح حاکی از آن است که اردو ما در 

عرصه مبارزه با داعش، محافظت از متامیت ارضی، کمک رسانی به ملکی 

ها در هنگام وقوع بالیای طبیعی و حامیت از دیگر سازمانهای خدمتگزار 

F  .شهروندان، حافظ و خادم مردم است

اردو نیست ولی کار امروز قهرمانان ما نشانه عشق و وفاداری آنها به عراق 

است«. »این شگفت انگیز نیست. رسبازان عراقی در گذشته نیز ثابت کرده 

اند که آماده جانفشانی در راه حفظ ثبات و امنیت عراق هستند«.

شهروندان ما اعالم کردند که اردو غذا و پتوی خشک در اختیار آنها 

قرار داده بود، آنها را از مسیرهای خطرناک دور کرده بود و پس از جمع 

آوری سیالب به آنها کمک کرده بود تا به خانه بازگردند. علی املهدوی، از 

باشندگان بغداد، گفت: »این کار برای اردوی بزرگ ما تازگی ندارد؛ آنها 

در گذشته در عملیات مشابه رشکت کرده اند و با کمک کردن به مردم 

عراق زندگی افراد بسیاری را نجات داده اند«.

یکی دیگر از ساکنان آواره، به نام ام احمد، به یاد دارد که اردو او را 

نجات داده بود: »من هرگز کار قهرمانانه رسبازان مان را فراموش منیکنم 

چون آنها فرزندان من را بر روی دوش خود از میان آبهای عمیق عبور 

دادند. با دیدن قوای اردو که اطفال را از رسک ها که به رودخانه خروشان 

تبدیل شده بود عبور میدادند احساس غرور کردم.

 محمد جمعه، از جوانان شهرک صدر، روایت خودش را برای ما بازگو 

سربازان عراقی آب را به کانال اردو در بغداد هدایت 
میکنند.  وزارت دفاع عراق

یکی از سربازان فرقه 11 اردوی عراق در حال جمع آوری آب از 
یک سرک در بغداد.  وزارت دفاع عراق

امروز شاهدیم که قهرمانان امروز کارهایی را که 
قهرمانان گذشته اجنام داده بودند، تکرار میکنند.



خدمت گزاری به 
ملت

مصاحبه با پیلوت 
ارکان امارات متحده 
عربی، تورن جنرال 

شیخ احمد بن 
طحنون آل نهیان

خدمت ملی چیست و کاربرد قانون )6( سال 2014 چیست؟ 

تورن جرنال  طحنون: خدمت ملی در امارات متحده عربی برای مردان واجد رشایط به مدت 

معین و طبق قانون اجباری است. اهداف این قانون، فراوان و متغیر است که اهداف اجتامعی، 

مذهبی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی را شامل میشود. از منونه ها میتوان به تربیت ملی شایسته 

شهروندان، القا کردن و تربیت ارزش های وفاداری، همبستگی و ایثار، و مرتبط کردن این ارزش ها 

به اصول مذهبی اشاره کرد. این قانون با هدف ایجاد یک نسل قوی و شجاع و مستفید از الزامات 

رهربی فردی از قبیل نظم، تعهد، مسئولیت پذیری، اعتامد به نفس، قدرت فزیکی، احرتام گذاشنت 

به قانون و وقت شناسی و ایجاد نسلی که به خود، وطن، رهرب و ارکان ملی اعتامد داشته باشد، 

تصویب شده است. این قانون در محافظت از شهروندان و مصئون کردن آنها در برابر خطر عقاید 

خرابکارانه و جریان های مذهبی افراطی کاربرد دارد. این قانون نقش مهم در برجسته کردن 

نقش قوای مسلح و سایر موسسات امنیتی در حفظ امنیت وطن و محافظت از دستاوردهای 

آن دارد. نقش رسبازان وظیفه در خدمت ملی مکمل نقش این نهادها و موسسات ملی است. 

چه کسی باید برای خدمت ملی اقدام کند و آیا در این زمینه معافیت وجود دارد؟ 

تورن جرنال  طحنون: خدمت ملی برای همه شهروندان مذکر 18 الی 30 ساله اجباری است. 

همین قانون درباره شهروندان مونث نیز صادق است ولی خدمت زنان اختیاری و منوط به اجازه 

قیم آنهاست. دو نوع معافیت از خدمت ملی وجود دارد: معافیت دایمی برای هر شخص که 

ثابت کند به طور دائم منحیث فزیکی به اساس رای کمیته طبی فاقد توانایی است، و تک فرزند 

دگرمن ارکان امارت متحده عربی یوسف جمعه الحداد، رسدبیر، مجله سپر ملی
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اشتراک سربازان 
امارات متحده عربی در 

تمرین تیراندازی. 
سرباز صنف اول، توماس ماد/

قول اردوی حبری ایاالت متحده
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استقبال امارات از 
سربازان تازه از یمن 

برگشته در نومبر 2015. 
آسوشیتد پرس

منطقه در  ملی  خدمت  تصویب 
خدمت ملی اجباری نشانه ای از آمادگی نظامی کشورها محسوب میشود. حتی در 

مواردی که امنیت ملی با تهدید جدی روبرو نیست، کشورها از این پروگرام های خدمت 

برای تقویت غرور و همبستگی ملی بهره میگیرند.

و -هامن طور که دگروال ارکان عبدا... شاهین الدوساری از ستاد قوای دریایی قطر 

در یک مقاله در یونیپاث درباره »مزیت جوانی« در رشق میانه ذکر کرده است- القا 

کردن ارزش های نظامی زمینه ساز هدایت انرژی جوانان در مسیر سازنده است. 

دگروال الدوساری مینویسد: »این دوره از زندگی جوانان فرصتی بی نظیر برای 

شکل گرفنت شخصیت آنها محسوب میشود. آنها در این دوره با مسئولیت های ملکی و 

ارزش سعی آشنا میشوند«. »جوانان با مهارت های تفکر انتقادی و تکنالوژی جدید آشنا 

میشوند و با دستیابی به آگاهی عمومی در مسیر سازندگی کشور قرار میگیرند. مهارت 

هایی که آنها کسب میکنند ارزش آنها را نزد کارفرمایان افزایش میدهد«.

برنامه های خدمت اجباری منطقوی، شاخصه بسیاری از اردوهای منطقه از جمله 

مرص، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، قطر، تاجیکستان، ترکمنستان، امارات متحده عربی 

و ازبکستان است. و حتی کشورهایی مانند سوئیس که قرنها از جنگ دور بوده است، 

دارای قانون خدمت ملی هستند.

و دوسیه سوئیس یادآور نکته ای دیگر درباره ارزش آن است: در جوامع چند-قومی 

و چند-مذهبی، خدمت اجباری یکی از معدود روش های آشنا ساخنت جوانان با روش 

همبستگی با مردم است.

کارکنان یونیپاث
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پدر یا مادر، یا هر دو آنها؛ و معافیت موقت برای یک پرس 

که نان آور پدر یا مادرش باشد و واجد رشایط بسیار دیگری 

نیز باشد. باید تاکید شود که همه موارد از قبل گفته شده 

معافیت باید با مدارک رسمی صادر شده از مراجع ذیصالح 

کشور تایید شود. 

مراحل الحاق به خدمت ملی چیست؟ 

تورن جرنال  طحنون: هر تبعه که در زمان اعامل قانون 

فدرال منرب )6( سال 2014 در زمینه خدمت ملی و احتیاط 

18 تا 30 سال داشته باشد باید ظرف 30 روز از تاریخ اعالم 

قانون و  این  تعیین وضعیت خدمت خود طبق مفاد  برای 

ذیصالح  نهادهای  به  جاری  های  روال  و  قوانین  اساس  به 

میکند،  تعیین  مسلح«  قوای  کل  »قومانده  که  رسبازگیری 

ملی  خدمت  »کمیته  که  است  شده  مقرر  کند.  مراجعه 

مسلح،  قوای  مرتبط  های  یونت  هامهنگی  با  احتیاط«،  و 

بر  نظارت  های  تاریخ  تعیین  برای  پروگرام  یک  سال  هر 

رسبازان دارای سن اعزام یا عالقه مندان به اعزام به خدمت 

تدوین کند. اسامی افراد واجد رشایط از طریق رسانه های 

مرتبط اعالم میشود.

مزایا و امتیازات رسبازان مشمول خدمت ملی چیست؟ 

تورن جرنال  طحنون: باید تاکید کنم که خدمت به کشور 

همه  بود.  نخواهد  و  است  نبوده  دستمزد  قبال  در  هرگز 

خدمت  که  بدانند  باید  ملی  خدمت  مشمول  شهروندان 

افتخاری بزرگ و وظیفه ملی مقدسی است که آنها از طریق 

من  میکنند.  جربان  را  خود  دریافتی  مزایای  از  بخشی  آن 

امتیازات فراوانی دارد که  میپذیرم که خدمت ملی مزایا و 

از عمده ترین آنها میتوان به آموزش و مترین های نظامی و 

امنیتی که رسبازان در مدت خدمت از آنها مستفید میشوند 

و منبع اصلی رشد و توامنندی و زمینه ساز کسب تجربه و 

دانش جدید، تقویت مهارت ها و افزایش کارآیی محسوب 

میشود، اشاره کرد. باید تاکید کنیم که همه وزارت خانه ها 

و ادارات دولتی، سازمان ها و موسسات عمومی و بخشهای 

یا فرصت  فدرال، محلی و خصوصی ملزم به حفظ جایگاه 

کارمند  آنها هستند.  ملی  در مدت خدمت  شغلی رسبازان 

و  میکند  دریافت  حقوق  کارفرما  از  ملی  خدمت  دوره  در 

مصارف های خدمات تداوی وی طبق مقررات سازمانهایی 

که دوره خدمت ملی را در آنها میگذراند جربان میشود. 

مدت خدمت ملی برای مردان و زنان چقدر است و چه 

پروگرام ها و مترین هایی را شامل میشود؟ 

تحصیلی  مدرک  دارای  که  مردانی  طحنون:  جرنال   تورن 

حالی  در  میکنند،  خدمت  سال  دو  باشند  لیسه  از  کمرت 

ماه   12 آن  معادل  یا  باالتر  یا  لیسه  مدرک  دارای  افراد  که 

مدرک  از  نظر  رصف  زنان،  خدمت  دوره  میکنند.  خدمت 

تحصیلی، 9 ماه خواهد بود. خدمت ملی شامل دوره های 

و  مذهبی  درسهای  و  امنیتی،  و  نظامی  مانورهای  آموزش، 

آگاهی ملی است. 

عمومی  خــدمــت  جـــزو  مــلــی  خــدمــت  دوره  آیـــا 

دولتی محسوب میشود؟ 

تورن جرنال  طحنون: بله، دوره خدمت ملی برای رسبازانی 

ادارات دولتی، سازمان ها  که به استخدام وزارت خانه ها، 

و موسسات عمومی فدرال و محلی، و بخش خصوصی در 

میآیند، چنان محسوب میشود که گویی آنها در این سازمان 

ها خدمت کرده اند و این مدت به اساس ارشدیت و حقوق 

افزایشی مشخص حساب میشود. 

افراد  برای  را  ملی  خدمت  به  اعزام  زمان  میتوان  آیا 

مقیم خارج از کشور به تعویق انداخت؟ 

تورن جرنال  طحنون: افراد مقیم خارج از کشور که نام آنها 

امارات  سفارت  به  بعدی  اقدامات  برای  باید  میشود،  اعالم 

متحده عربی یا وابسته نظامی آن در کشور محل سکونت 

مراجعه کنند. به تعویق انداخنت خدمت در صورتی ممکن 

و   )14( مواد  در  مندرج  تعویق  واجد رشایط  فرد  که  است 

از قانون باشد. مثالً محصل موسسات آموزشی خارج   )15(

از کشور باشد.   

آیا رسبازان خدمت ملی مشمول هامن جرایم مربوط 

به پرسونل نظامی قوای مسلح میشوند؟ 

تورن جرنال  طحنون: جز در صورتی که طور دیگری ذکر 

شود، رسبازان در مدت گذراندن دوره خدمت ملی، مشمول 

قوانین، احکام، مقررات، رهنمودها و دستورهای جاری در 

محل خدمت و موارد ذکر شده در قانون میشوند. 

نظر شام درباره عکس العمل عمومی و ملی به تصویب 

رساندن قانون خدمت ملی و احتیاط چیست؟ 

تورن جرنال  طحنون: در واقع، پس از اعالم شدن تصویب 

این قانون، مردم از آن استقبال کردند و آن را اقدام سرتاتیژیک 

مهم تلقی کردند. شهروندان جوان تاکید کردند که فداکاری 

مقررات  یا  قانون  تصویب  به  ملت رضورت  رستگاری  برای 

ندارد، زیرا رابطه بین شهروندان امارات متحده عربی و وطن 

آنها تنگاتنگ و مبتنی بر اعتامد، قدردانی و احرتام متقابل 

افکار ما داشته  بر  تاثیر مهمی  العمل ها  این عکس  است. 

العاده  فوق  رابطه  و  ملی  همبستگی  از  منادی  زیرا  است، 

F  .ای است که مردم را به ملت و رهرب خود ملحق میکند
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اکمال و 
لوژيستيك 

اردو امروزی
اردوها به پرسونل آموزش دیده در زمینه 

استفاده بهینه از منابع ضرورت دارند 

برید جرنال یوسف ع.امللکی/قوای مسلح قطر، مناینده 
ارشد ملی در قوماندانی مرکزی ایاالت متحده

عملیات اکامل و لوژيستيك برای قوای مسلح دنیا مهم است زیرا 

رضوریات یونت های محاربوی و اداری را تامین میکند. پیچیدگی 

است  شده  باعث  امروزی  اردوهای  رضوریات  روزافــزون  تنوع  و 

کارآمد شدن عملیات  اهداف ملی مستلزم  به  اردوها  که دستیابی 

از روش های مخصوص اکامل و  باشد. تبعیت  اکامل و لوژيستيك 

لوژيستيك رضوری است زیرا قوای امروزی که هوشمندی و قدرت 

انسانی،  قوای  همه  سفربری  و  احضار  به  آنهاست،  مشخصات  از 

اقتصادی و معنوی رضورت دارند. 

تاثیر  انکشاف مداوم و رسیع تجهیزات نظامی و قوای مسلح 

عمیقی باالی سيستم های اکامل و لوژيستيك و نیز روش های رهربی 
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برای ایجاد پالن های موثر گذاشته است. هر کشور پالن های سرتاتیژیک 

خود را به اساس رشایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود انکشاف میدهد 

و سیاست نظامی خود را بر پایه های مشخص بنا میکند. سرتاتیژی نظامی 

هر کشور مستقیامً در ساختار، انکشاف و تجهیزات قوای مسلح منایان 

میشود و هر کشور سیاست نظامی خود را به اساس اهداف سرتاتیژیک 

و قابلیت های اقتصادی، انسانی و جغرافیایی انکشاف میدهد. 

به  دستیابی  برای  مسلح  قوای  کلی  هدایت  معنای  به  سرتاتیژی 

اهداف یا اهداف بلند-مدت کلی کشور یا هامن هرن احضار و سفربری 

و هدایت کردن منابع ملی، شامل قوای مسلح، برای حامیت و محافظت 

از منافع کشور در برابر دشمن تعریف میشود. اکامل و لوژيستيك شامل 

در عرصه عملیات  قوای مسلح  بیمه کردن  و  اجرا  گذاری،  پالن  پروسه 

و تامین کردن رضوریات اساسی در مکان و زمان خاص است. عملیات 

تامین شامل سازمان دهی، انکشاف، تجهیز، توزیع، تخلیه، نگهداری و 

خدمات صحی است. این عملیات با تدارکات مخصوص قوای مسلح و 

نیز تجهیز انبارهای نگهداری برای تامین رضورتهای آنها اجرا میشود.

بین اکامل و لوژيستيك و سرتاتیژی رابطه محکمی وجود دارد زیرا 

وضعیت اقتصادی هر کشور عاملی مهم و تاثیرگذار در ایجاد سرتاتیژی 

سرتاتیژیک  اهداف  باالی  مستقیم  تاثیری  اقتصادی  عوامل  است.  کلی 

و  لوژيستيك  و  اکامل  بین  چشمگیر  همپوشانی  ایجاد  باعث  و  دارد 

قابل  اهداف  به  سرتاتیژی  رو،  این  از  میشود.  ملی  سرتاتیژی  و  اقتصاد 

حصول، پروسیجرها و روش ها مربوط میشود و اکامل و لوژيستيك همه 

رضوریات مرتبط با ترانسپورت، حفظ و مراقبت و ارائه مستمر خدمات 

صحی را شناسایی و برآورده میکند. این هدف در صورتی برآورده میشود 

که اقتصاد قدرمتند باشد.

 

اصول اکامل و لوژيستيك

اصول به پایه های هر عمل یا مفکوره گفته میشود. این اصول، مخصوصاً 

در زمینه نظامی، ممکن است دچار تغییر یا تحول شود. اصول اکامل و 

است.  سازگار  و  متناسب  امروزی  اردوهای  اصول  با  معموالً  لوژيستيك 

و  تحقیق  بینی،  پیش  از  عبارتند  لوژيستيك  و  اکامل  اصول  ترین  مهم 

تامین  به  اصول  این  احتاملی.  و معضالت  غیرمنتظره  تهدیدات  بررسی 

الزامات اکامل و لوژيستيك کمک میکند و زمینه تامین و توزیع بهنگام 

امکانات را فراهم میکند. اغلب، این پیش بینی ها غیردقیق است؛ این 

به  بیشرت  تا هر چه  باشد  تحقیقات مسلکی  بر  مبتنی  باید  ها  تخمین 

واقعیت نزدیک باشد.

وظایف

پروسه اکامل و لوژيستيك خود را به شکل واقعیتی پیچیده که به توجه 

های  پیرشفت  با  ماندن  همگام  برای  متداوم  حامیت  نیز  و  پیگیری  و 

تکنالوژی، تخنیکی و اجرایی اردو امروزی هوشمند رضورت دارد، بروز 

میدهد. این از طریق اداره مخصوص، اداره اکامل و لوژيستيك، حاصل 

میشود که رهربان، مدیران و تخنیکرهای مسلکی همه مسئولیت های 

تامین را بر عهده میگرفتند. این همچنین بشمول سازمان دهی، انکشاف، 

تدارکات، مدیریت، ترانسپورت، انبار و خدمات صحی است.

ارتباطهای اقتصادی

اهداف  تسلیحات،  از  برداری  بهره  و  دولتی  منابع  از  عاقالنه  استفاده 

مطلوب الزم برای نشان دادن عکس العمل رسیع به تحوالت نظامی و 

الزامات همه بخشهای نظامی را تامین میکند. بدین ترتیب کشور میتواند 

به  دستیابی  برای  خود  قوت  نقاط  از  و  کند  استفاده  موجود  منابع  از 

اهداف اصلی قوای مسلح استفاده کند.

ادغام مدیریتی 

پالن گذاری مدیریتی باید عامل مشرتک بین همه جنبه های پالن گذاری 

نظامی عمومی تلقی شود. برای حصول پالن های موفق نظامی، عوامل 

مربوط به پالن های اجرایی، پالن های سرتاتیژیک و پالن های عملیاتی 

باید ترکیب شود. برای این که پالن گذاری مدیریتی با وقایع و تحوالت 

تکمیل  فاز  تا  سازی  آماده  فاز  ابتدای  از  باید  شود،  همگام  نوظهور 

اجرایی تلفیق شود.

پروگرام های  و  پروسیجرهای پالن گذاری  به  ادغام رضورت  میتود 

برای کسب موفقیت در  شفاف و سيستم معلومات رسانی موثر دارد. 

پیچیده،  و  امروزی  قالب  در  نظامی  های  یونت  تجهیز  و  ایجاد  زمینه 

باید  اجرایی  وظایف  و  بگیرد  صورت  باید  مناسب  ارزیابی  و  بررسی 

بدون رسهم بندی و سهل انگاری به دقت مدیریت شود. پالن گذاری 

رهربان  تا  باشد  برخوردار  کافی  انعطاف  از  باید  اجرایی  و  سرتاتیژیک 

بتوانند در وضعیت های مختلف عملکرد مناسبی داشته باشند. 

موانع موفقیت

انکشاف و تنوع انواع و اشکال تجهیز نظامی به سازمان آموزش دیده 

و ذیصالح اجرایی و تخنیکی رضورت دارند که از قابلیت مدیریت این 

تجهیز و فراهم کردن زمینه بهره برداری و مدیریت مناسب آن برخوردار 

باشد. این به افزایش چشمگیر حجم بودجه های مالی برای تامین این 

بودجه در حوزه  میزان مرصف  رضوریات منجر میشود و ممکن است 

قوای مسلح را افزایش دهد و بار مالی سنگینی به دولت تحمیل کند. 

ممکن  مسلح  قوای  الزم،  امکانات  مقدار  چشمگیر  افزایش  صورت  در 

به  میتوان  مشکل  این  اصلی  دالیل  از  شوند.  روبرو  معضل  با  است 

موارد زیر اشاره کرد:

در . 1 گذاری ضعیف  پالن   - غیرموثر  مدیریتی  گذاری  پالن 

ابزارهای نظامی نامناسب آثار  زمینه تامین تجهیزات و/یا 

داشت.  خواهد  نظامی  عملیات  اجرای  باالی  چشمگیری 

تامین  برای  جامع  انکشاف طرح  این مشکالت،  رفع  برای 

همه رضوریات رضوری است و این برنامه باید از شفافیت 
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برخوردار و از اغراق یا ارساف منابع عاری باشد. 

کم . 2 افراد  ها  دپارمتان  بعضی   - اجرایی  مؤثریت  فقدان 

در  و  میگیرند  کار  به  اجرایی  های  یونت  در  را  تجربه 

اجرای پروگرام های آموزشی موثر یا پیرشفته برای افزایش 

مؤثریت پرسونل نظامی قصور میکنند. این یونت ها نهایتاً 

منیتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند و بدین 

ترتیب مشکل ضعف برنامه ریزی مدیریتی بروز میکند.

نتیجه گیری

فداکاری،  های  ارزش  کردن  تایید  و  نظامی  سیاست  اصول  کردن  القا 

سخاوت و بخشش به خاطر مذهب و وطن، و نیز آماده سازی روانی 

یا اخالقی قوا به شکل گرفنت موجودیت نظامی کشور کمک میکند.

میشوند  محسوب  آینده  ارکان  که  مسلکی  افراد  دیگر  و  جوانان 

وظیفه توسعه حس وفاداری و غرور ملی در زمینه محافظت از کشور؛ 

برتر دانسنت اراده مردم بر دیگر عوامل؛ تایید وفاداری به خدای یگانه 

و ملت؛ و دفاع از کشور را بر عهده دارند. این افراد باید در متام مراحل 

از آموزش پیرشفته نظامی مستفید شوند.

سطوح  در  نظامی  آموزش  روی  پیش  معضالت  گرفنت  نظر  در  با 

به کادر نظامی که مهارت  الزامات دفاعی جاری، کشورها  و  مختلف 

های الزم برای انکشاف دفاعی و تغییرات امروزی داشته باشند رضورت 

دارند تا ماموریت آموزشی و دفاعی خود را با موفقیت اجرا کنند. با 

شناخت بهرت عملیات اکامل و لوژيستيك، و مستفید شدن از پرسونل 

آینده  تهدیدات  بر  غلبه  برای  اردوها  قابلیت  سکتور،  آن  در  ماهر 

F  .افزایش مییابد

پیچیدگی و تنوع روزافزون ضروریات اردوهای امروزی 

باعث شده است که دستیابی اردوها به اهداف ملی مستلزم 

کارآمد شدن عملیات اکمال و لوژيستيك باشد.
ایستاک
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شرح حال رهبری ارشد

تسلط بر 
نفس در حبران

کارکنان یونیپاث

رهربی نظامی یک هرن است که به پذیرش مسئولیت و مواجهه با معضالت رضورت دارد. رهربان 

برید  جرنال   بینش، هوشمندی و شجاعت برخوردارند.  مانند  بفرد  قابلیت های منحرص  از  بزرگ 

جاسم احمد املهندی، قومانده مرکز دفاع ملی و مدیریت بحران قطر، یکی از این رهربان است.

برید جرنال مهندی فعالیت نظامی مسلکی خود را بعد 

از فارغ التحصیل شدن از کالج دفاع ملی سلطنتی اردن و 

آکادمی علوم نظامی نارص در مرص به عنوان افرس زرهدار 

آغاز کرد. مسلکی گرایی وی را قادر به مانورهای چند-ملیتی 

مانند »اراده عقاب« و »باز وحشی« و اشرتاک او در مانور 

»ستاره درخشان« مرص کرد.

جرنال با برگزار کردن مسابقات قهرمانی XV Asiad قطر 

را مفتخر کرد. این مسابقات در دسمرب 2006 در ستديوم بین 

که  بود  منطقه  شهر  اولین  دوحه  شد.  برگزار  خلیفه  املللی 

میزبانی بازی هایی مانند املپیک را بر عهده گرفت و در این 

زمینه از استعداد جرنال مهندی بهره گرفت.

از  یکی   Asiad قهرمانی  »مسابقات  کرد:  اظهار  وی 

پیش  و  میشود  محسوب  منطقه  ورزشی  حوادث  بزرگرتین 

از این هیچ کشور عربی میزبان آن نشده بود. ده ها هزار 

کردند«.  رویداد رشکت  این  در  دنیا  از رسارس  مندان  عالقه 

»مرکز ما مسئول تامین امنیت همه تاسیسات، محافظت از 

راه ها، انکشاف پالن اضطراری و تسهیل عبور و مرور بود. 

به لطف خدا همه مساعی و پالن های ما با موفقیت همراه 

بود. ما شاهد کدام حادثه یا مشکل امنیتی نبودیم«.

طی دو سال گذشته، برید جرنال مهندی نقش خاص در 

مدیریت مانور »باز وحشی 4« در سال 2015 داشت و باعث 

تحسین 27 کشور اشرتاک کننده در این مانور نظامی شد. 

در این مانور مسائلی مانند محافظت از ستديوم ها، رسقت 

دریایی، سوانح هوایی، بالیای طبیعی، لیکی مواد کیمیاوی و 

تهدیدات مربوط به ریربناهای حیاتی مترین شد.

جرنال عقیده دارد که مشارکت بین املللی برای مقابله با 
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معضالت امنیتی در منطقه رضوری است. به همین دلیل قوایی 

»باز«  مانور  در  پاکستان  و  کویت  مانند  کشورهای رشیک  از 

وزارت  مانند  دولتی  های  سازمان  دیگر  رشکت  کردند.  رشکت 

کشور، لخویا )قوای امنیت داخلی قطر( و رسویس امنیتی در 

این مانور نیز مهم بود.

نظامی  مانورهای  نوع  این  به  »منطقه  کرد:  اظهار  جرنال 

برای متحد کردن سیاست نظامی و تبادل تجربیات با اشرتاک 

کنندگان مختلف رضورت دارد. برخی از کشورهای اشرتاک کننده 

بالیای  با  مقابله  زمینه  در  خود  جغرافیوی  موقعیت  دلیل  به 

واقعی  دنیای  های  بحران  با  یا  دارند  فراوانی  تجربه  طبیعی 

روبرو شده اند که این موضوع دانش ما را تقویت میکند«. 

»هیچ ملتی منیتواند به تنهایی تهدیدهای جاری را مدیریت 

کند. همه ما به خدمات مسلکی ها و مشاوران متحدان خود 

رضورت داریم. مشارکت بین املللی برای رفع تهدیدات امنیتی 

در منطقه رضوری است. شامل کردن همه کشورهای موثر به 

این فعالیت ها باعث میشود که همه اشرتاک کنندگان از مزیت 

پالن گذاری و اجرا مستفید شوند««. 

های  یونت  کردن  هامهنگ  مسئول  رصف  جرنال  برید 

دوستان  و  همسایه  قوای  نظامی  های  یونت  و  قطر  نظامی 

همکاری  به  میتوان  وی  وظایف  دیگر  از  نیست.  متحدان  و 

اینکه  درباره  آنها  به  بخشیدن  اطمینان  برای  محلی  مردم  با 

تحرکات نظامی، مانورهای رسبازان و انفجارهای مداوم خطری 

ندارد اشاره کرد. 

وی از مردم محلی خواست که برای تضمین موفقیت مانور 

با قوای امنیتی همکاری کنند و بدین ترتیب آنها را در پروسه 

دفاع از وطن رشکت داد.

مانور »باز وحشی 4« تحسین وزیر دفاع قطر، تورن جرنال 

الغانم،  شاهین  بن  غانم  جرنال  تورن  العطیه،  علی  بن  حمد 

رئیس ارکان قوای مسلح و قومانده مانور؛ و تورن جرنال عبدا... 

جمعان الحمد، معاون وزیر دفاع در امور همکاری ، هامهنگی 

و پیگیری نظامی، را برانگیخت.

عالی  و  ارشد  رهرب  حضور  با  سیمینار  یک  با  مانور  این 

جناب شاهزاده شیخ متیم بن حمد آل ثانی از قطر ختم شد. 

رشکت کنندگان به بررسی پروسه های مقابله با بالیای طبیعی، 

رسقت  تروریزم،  با  مبارزه  نجات،  عملیات  بحران،  مدیریت 

دریایی، مانورهای مشرتک و دیگر سناریوها پرداختند.

یا  انسانی  افرسان رزمی و رهربان درباره خسارات جنبی، 

با  که  است  کسی  موفق  رهرب  دارند.  تشویش  افزاری،  سخت 

کمرتین خسارت به اهداف خود دست یابد. برید جرنال مهندی 

مفتخر بود که چنین مانور بزرگی را بدون تحمیل خسارت به 

قوای رشکت کننده هدایت کرده است.

به  توجه  با  مانور  این  برای  آمادگی  و کسب  گذاری  پالن 

جزییاتی که ارزش آن با همکاری بین قوای مشرتک و قابلیت 

حامیت از یونت ها برای اجرا کردن دقیق ماموریت ها ثابت 

شد، صورت گرفت. 

تهدیدهای  تنهایی  به  منیتواند  ملتی  »هیچ 

جاری را مدیریت کند. همه ما به خدمات 

مسلکی ها و مشاوران متحدان خود رضورت 

داریم. مشارکت بین املللی برای رفع تهدیدات 

امنیتی پیش منطقه رضوری است«.
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ماورای منطقه

برای   2015 نومرب  در  رشیف  راحیل  جرنال  پاکستان،  اردوی  درستیز  لوی 

بررسی همکاری های دوجانبه دفاعی و امنیتی با عالی جناب شاه سلامن 

بن عبد العزیز آل سعود، پادشاه عربستان سعودی، عالی جناب شاهزاده 

عالی  و  عربستان سعودی  ولیعهد  آل سعود،  عبدالعزیز  نایف  بن  محمد 

جناب شاهزاده محمد بن سلامن عبدالعزیز آل سعود، جانشین ولیعهد و 

وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد.

از سابقه همکاری  پاکستان و عربستان سعودی  آنها اعالم کردند که 

های دوستانه و روحیه عمیق برادری که در حال تبدیل شدن به همکاری 

اعالم کردند که دو کشور نقشی  آنها همچنین  مداوم است، برخوردارند. 

و  تروریزم  خطر  رفع  و  منطقوی  ثبات  از  محافظت  زمینه  در  حیاتی 

افراط گرایی دارند.

خطرهای  آنها  که  دادند  اطمینان  جرنال  به  عربستان  ولیعهد  و  شاه 

تهدیدکننده متامیت ارضی پاکستان را تحمل منیکنند و از صلح و ثبات در 

پاکستان حامیت میکنند.

جرنال رشیف از افزایش همکاری های ضد تروریزم، تبادل معلومات 

عربستان سعودی متعهد شده است که در راستای تقویت روابط نظامی و 
اقتصادی با مرص، طی پنج سال آینده 8 ملیارد دالر در این کشور هم پیامن 

رسمایه گذاری کند.
داد،  نرش   2015 دسمرب  در  سعودی  خربگزاری  که  ای  بیانیه  اساس  به 
عالی جناب شاه سلامن بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان سعودی، 
»دستور داده است که میزان رسمایه گذاری عربستان در مرص به فراتر از 30 
ملیارد ریال )حدود 8 ملیارد دالر( برسد« و این که عربستان »به مرص در 

زمینه تامین پرتول کمک کند«. 
در ضمن، محمد بن سلامن عبدالعزیز آل سعود، وزیر دفاع و جانشین 
ولیعهد عربستان در دسمرب 2015 در مرص اعالم کرد که کشتی های عربستان 

از عبور و مرور در کانال سوئز حامیت خواهند کرد.
این تعهدات در حالی مطرح میشود که درآمدهای نفتی عربستان، که 
90 فیصد از درآمدهای عمومی این کشور را تشکیل میدهد، به دلیل سقوط 
جهانی قیمت نفت خام از جون 2015 به شدت کاهش یافته است. عربستان 
سعودی از زمان برگزیده شدن جرنال عبدالفتاح السیسی به ریاست جمهوری 
مرص در سال 2013 ملیاردها دالر به مرص کمک کرده است. در ماه مارچ 
امارات متحده عربی هر یک 4 ملیارد  2015، عربستان سعودی، کویت و 

دالر در قالب رسمایه گذاری و کمک بالعوض به مرص کمک کرده اند.

مرص عضو ائتالف مبارزه با شورشیان حوثی در یمن است. این ائتالف 
همچنین  مرص  است.  گرفته  شکل  عربستان  هدایت  با   2015 مارچ  از 
حامیت  از  ائتالف  این  است.  تروریزم  با  مبارزه  عضوی   34 ائتالف  جزو 

عربستان برخوردار است. 
مرکز  قاهره،  االزهــر  پوهنتون  از  دیــدار  جریان  در  سعودی  بزرگان 
آموزشی برجسته اهل سنت، خواستار ملحق شدن همه کشورهای مسلامن 
به ائتالف جدید شدند. مرص در حال مبارزه با شورش همدستان داعش در 

شبه جزیره سیناست.

کارکنان یونیپاث

خربگزاری 
فرانس پرس افزایش مساعدت های عربستان به مصر

مذاکرات پاکستان و عربستان سعودی درباره همکاری امنیتی

عالی جناب 
شاه سلمان بن 

عبدالعزیز، پادشاه 
عربستان سعودی، 

30 ملیارد ریال 
بودجه برای کمک 

رسانی به مصر 
تخصیص داده 

است.
رویرتز

و تنگ کردن عرصه برای فعالیت های تروریستی و افراط گرایی در همه 

حوزه ها از جمله قطع جریان کمک رسانی مالی ابراز تشکر کرد. 
منابع:                          ، خدمات خربی پاکستان

موزون قدم سربازان پاکستانی حین نمایش روز پاکستان در 
اسالم آباد در مارچ 2015.   رویرتز

92 HD NEWS 
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جنگی  منطقه  با  که  مرکزی  آسیای  در  خود  همسایگان  با  مقایسه  در  قزاقستان 

افغانستان رسحد دارد، مشکل نسبتاً کمرتی با تروریزم داشته است. 

هر چند، عادل بیک ژاکسی بیکوف، شاروال پایتخت، آستانه، پس از حمالت 

تروریستی پاریس در نومرب 2015 خواستار هشیاری مسئوالن شد و هشدار داد که 

این کشور مورد حمالت بیشرتی بوده است که قوای امنیتی آنها را خنثی کرده اند. 

قزاقستان  امنیتی  تابستان 2015، قوای  راپور Eurasianet.org، در  اساس  به 

توطئه تروریستی وسیعی را در آستانه خنثی کردند. ژاکسی بیکوف در یک جلسه 

اکنون در حال  ترور هم  »اقدامات ضد  اعالم کرد که  اجرایی  با حضور مسئوالن 

مطرح شدن است«. »کمیته امنیت ملی حدوداً چهار ماه پیش موفق به شناسایی 

تروریستی  برای حمالت  گذاری  پالن  حال  در  که  شدند  مجهز  و  مخفی  گروهی 

در آستانه بودند«.

حمالت  جریان  در  امنیتی  قوای  اعضای  و  ادعایی  گرایان  افراط  از  شامری 

2011-2012 کشته شدند. در جدی ترین حادثه، هفت نفر در جریان حمله مردی 

مسلح در شهر جنوبی تاراز کشته شدند.

از  تن  که صدها  باورند  این  بر  قزاق  مسئوالن   Eurasianet راپور  اساس  به 

شهروندان قزاق مشغول همکاری با داعش در سوریه و عراق هستند. داعش برای 

جذب قوای قزاق از فیلمهای تبلیغاتی استفاده کرده است.

همسایگان قزاقستان نیز در حالت آماده باش هستند. رادیو آزادی اروپا/رادیو 

آزادی از یک مورد رسکوب امنیتی در ازبکستان راپور داد که در آن حدود 150 

مظنون به افراط گرایی محارصه شدند. جمهوری قرقیزستان اعالم کرد که عنارص 

داعش در سال 2015 با قوای امنیتی درگیر شده بودند. تاجیکستان نیز اعالم کرد 

که این گروه تروریستی در سپتمرب 2015 اقدام به شورش کرده بود.

به اساس »اندکس جهانی تروریزم 2015« که موسسه اقتصاد و صلح 

نرش میدهد، عامن امنرتین و مطمنئ ترین کشور در زمینه مبارزه 

-بهرتین  از عامن که منره صفر  تروریستی است. پس  تهدیدات  با 

منره ممکن- گرفت، کشورهای قطر، کویت، امارات متحده عربی، 

عربستان سعودی و بحرین قرار گرفتند.

قوانین  به  را  برانگیز  تحسین  رتبه  این  گران  تحلیل  برخی 

افراط گرایی  با  امور مرتبط  بر  سختگیرانه عامن در زمینه نظارت 

قانونی  عامن   ،2008 سال  در  میدهند.  نسبت  مذهبی  تعصب  و 

تصویب کرد که بر اساس آن افراد فعال در زمینه تروریزم و فرقه 

گرایی به تحمل 10 سال حبس محکوم میشوند. 

در ضمن، این کشور با تامین مالی تروریزم مقابله کرده است. 

در سال 2011، این کشور به قرارداد بین املللی پیشگیری از تامین 

مالی تروریزم پیوست و در سال 2002 نظام »مقابله با تامین مالی 

تروریزم« )CFT( را برای مقابله با پول شویی بنا کرد.

به اساس راپور گلف نیوز، زکریا املحرمی، باشنده عامنی، این 

موفقیت کشورش را به ترویج مدارا نسبت میدهد. املحرمی میگوید: 

»عامنی ها به دقت تحوالت منطقه ناآرام خود را زیر نظر دارند و 

بر روی ایجاد کشوری عاری از ویرانی و درگیری متمرکز شده اند«.

به گفته یکی از مقامات دولت عامن، با این که اکرث جنگجویان 

داعش اهل کشورهای عرب-لسان هستند، تعداد شهروندان عامنی 

که به داعش پیوسته اند بسیار کم است.

وضعیت مطلوب 
عمان به اساس 

اندکس جهانی تروریزم 
کارکنان یونیپاث

فهد بن محمد السعید، معاون نخست وزیر عمان، در دسمبر 
2015 در اجالس شورای همکاری خلیج فارس در ریاض 

عربستان سعودی شرکت کرد.

خنثی شدن نقشه ترور 
در پایتخت قزاقستان 

کارکنان یونیپاث

قوای امنیتی در 
حال انتقال از 
هلی کوپتر به 

کشتی در جریان 
مانور مبارزه با 

تروریزم در شهر 
آق تاو در غرب 

قزاقستان.  

منابع: Eurasianet.org، رادیو آزادی اروپا/رادیو آزادی

رویرتز
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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عربستان سعودی در جهت محقق کردن خواسته 

اعالم   2015 دسمرب  در  منطقه،  رهربی  برای  خود 

ترکیه  ــرب،  ع جهان  کشورهای  بیشرت  که  کــرد 

آسیایی  و  آفریقایی  کشور  چندین  و  ناتو(  )عضو 

با  مبارزه  برای  اسالم«  اردو  »ائتالف  قالب  در  را 

تروریزم متحد کرده است.

این اقدام به این کشور سلطنتی اجازه میدهد 

کند.  رهربی  را  گرایی  افراط  با  مبارزه  جریان  که 

شورشی  جنگجویان  از   2015 مارچ  ماه  از  ریاض 

جمهوری  رئیس  اســد،  بشار  کــردن  ساقط  بــرای 

سوریه، حامیت کرده است و رهربی ائتالف عربی 

برای مقابله با شورشیان حوثی در یمن را بر عهده 

گرفته است. ریاض همچنین عضو ائتالف مبارزه با 

جنگجویان داعش در عراق و سوریه است. رهربی 

این ائتالف بر عهده ایاالت متحده است.

در اطالعیه منترش شده در رسانه های دولتی 

ذکر شده بود که ائتالف با رهربی سعودی به این 

»با  تروریزم  با  مبارزه  که  است  گرفته  دلیل شکل 

استفاده از همه ابزارها رضوری است«.

عالی جناب محمد بن سلامن جانشین ولیعهد 

این  که  کرد  اعالم  خربی  جلسه  در  دفاع  وزیر  و 

دیگر  با  همکاری  بــرای  های  میکانیزم  ائتالف 

کشورها و سازمانهای بین املللی در زمینه حامیت 

کرد.  خواهد  انکشاف  تروریزم  ضد  اقدامات  از 

با  مبارزه  به  محدود  اقدامات  این  که  افزود  وی 

داعش نخواهد بود.

وی گفت: »در حال حارض، تک تک کشورهای 

مسلامن به طور مستقل در حال مبارزه با تروریزم 

اقدامات  این  کردن  هامهنگ  رو  این  هستند...از 

بسیار مهم است«.

است،  نشده  ارائه  زیادی  جزییات  که  این  با 

این اطالعیه ترصیح میکند که هدف ائتالف رصفاً 

مبارزه با افراط گرایان سنی نیست و از ملت های 

مسلامن در برابر همه تروریستان »رصف نظر از 

اعتقاد آنها« محافظت خواهد کرد.

سخنگوی   ،)Josh Earnest( ارنست  جاش 

یا  جایگزین  ائتالف  این  که  کرد  اعالم  سفید  کاخ 

جانشین ائتالف مبارزه با داعش به رهربی ایاالت 

متحده نخواهد بود و اقدامات عربستان بر اهداف 

کرد:  اظهار  بود. وی  متمرکز خواهد  تری  گسرتده 

»سعودی ها مساعدت های بسیاری به ائتالف ضد 

داعش به رهربی واشنگنت کرده اند و ما پیش بینی 

میکنیم که این روند را ادامه دهند«.

در  عربستان،  خارجه  وزیــر  الجبیر،  عــادل 

ائتالف  از  میتوانند  اعضا  که  کرد  اعالم  پاریس 

صورت  به  آنها  درخــواســت  و  بخواهند  کمک 

قوه  از  استفاده  او  میشود.  بررسی  ــوردی«  »م

زمینی را نفی نکرد.

مــحــدودیــت  "کــــدام  ــرد:  ــ ک اظــهــار  وی 

گیرندگان  یا  مساعدت  دهنده  ارائــه  دربـــاره 

مساعدت وجود ندارد."

ائتالف جدید شامل کشورهایی با اردو بزرگ و 

رسمی، مانند پاکستان، ترکیه، مرص و نیز کشورهای 

کشورهای  است.  یمن  و  لیبی  مانند  زده  جنگ 

جنگجویان،  حمالت  از  دیــده  آسیب  آفریقایی 

عضو  نیز  نایجریا،  و  سومالیا  چاد،  مالی،  مانند 

این ائتالف هستند.

هشام جابر، جرنال متقاعد لبنانی که ریاست 

»مرکز مطالعات و تحقیقات سیاسی رشق میانه« 

در بیروت را بر عهده دارد، ائتالف جدید را »الزم 

ولی ناکافی« خواند.

دفاع  و  امنیت  بخش  مدیر  علنی،  مصطفی 

در »مرکز تحقیقات خلیج« در جنوا، اعالم کرد که 

رهربدهای جدید مقابله با تروریزم، از جمله استقرار 

قوای زمینی دائم، برای مقابله با تهدیدهای متغیر 

گروه هایی مانند داعش که ایجاد دولت را دنبال 

میکند، به اندازه حمالت پراکنده رضورت دارد.

یا  مستقیم  طور  -به  »اسالم  کرد:  اظهار  وی 

است.  تروریزم  از  حامیت  به  متهم  غیرمستقیم- 

همه باید بی گناهی آن را ثابت کنند«. »این اقدام 

قرار است قوای زمینی مسلامن ایجاد کند«.

بنگله  بحرین،  از  عبارتند  ائتالف  این  اعضای 

جیبوتی،  عاج،  ساحل  کومور،  چاد،  بنین،  دیش، 

لیبیا،  لبنان،  کویت،  اردن،  گینه،  گابن،  مرص، 

نایجر،  مراکش،  موریتانیا،  مالی،  مالدیفز،  مالیزیا، 

نایجریا. پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سینگال، 

امارات  ترکیه،  تونس،  توگو،  سومالیا،  سیرالئون، 

متحده عربی و یمن.

آسوشیتد پرس 

عربستان سعودی ائتالف
مبارزه با ترور تشکیل میدهد

عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، 
اعالم کرد که ائتالف اسالمی ضد 

تروریزم در صورت لزوم به تبادل 
معلومات و آموزش و تجهیز و تامین 

قوا برای مقابله با داعش خواهد 
پرداخت.  رویرتز
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همکاری  و  امنیت  سازمان  املللی  بین  برنامه 

اروپا برای 30 مناینده از بخش بانکداری برای 

تامین  و  شویی  پول  از  پیشگیری  و  کشف 

آملاتی  در   2015 دسمرب  در  تروریزم  مالی 

قزاقستان برگزار شد.

کمیته  همکاری  با  روزه  سه  رویداد  این 

ملی،  بانک  دارایـــی،  وزارت  مالی  نظارت 

 OSCE اتحادیه موسسات مالی، دفرت پروگرام

در  متحده  ایـــاالت  ســفــارت  و  آستانه  در 

قزاقستان برگزار شد. 

رده  بانک   20 ــدود  ح از  هــا  مسلکی 

بهرتین  و  کنونی  ــزارهــای  اب قزاقستان  دو 

پروسیجرهای بین املللی را بررسی کردند و به 

بازبینی استندردهای بین املللی مبارزه با پول 

شویی و مقابله با تامین مالی تروریزم و روش 

پرداختند.  بانکی  کالهربداری  ترفندهای  و  ها 

بین  تعامل  تقویت  روش  کنندگان  اشــرتاک 

سازمانهای ذیربط و منایندگان بخش بانکداری 

در حوزه کشف جرایم مالی را بررسی کردند.

چند  های  فعالیت  بر  مبتنی  پروگرام  این 

داری  حکومت  های  حوزه  در  دفرت  این  ساله 

شایسته، مبارزه با پول شویی و مقابله با تامین 

مالی تروریزم در کشور میزبان بود.

در جشن  عربی،  متحده  امارات  وزیر خارجه  قرقاش،  بن محمد  انور  داکرت 
روز ملی این کشور اعالم کرد که مبارزه با تروریزم به نربد دوجانبه برای مبارزه با 

تامین مالی و آیدیولوژی رضورت دارد.

آقای وزیر اظهار کرد: »من منیپذیرم که گروه های تکفیری مذهب اسالم را 

بدنام کنند، پس باید مبارزه با مکتب افراط گرایی را آغاز کنیم«.

های  فرقه  دیگر  کنار  در  را  املسلمین«  »اخوان  نام  عربی  متحده  امارات 

تروریستی  های  سازمان  لست  در  آن  تکفیری  مکتب  دلیل  به  تروریزم  حامی 

یک  به  تروریزم محدود  که  میدهد  نشان  اقدام  این  که  قرقاش گفت  داد.  قرار 

مکتب خاص نیست. 

وی اظهار کرد: »ریشه کن کردن افراط گرایی تنها مشکل جهان عرب نیست و نابود کردن آن به 

مساعی همگانی رضورت دارد. لبنان، عراق، مرص، لیبیا، بلجیم، فرانسه، کنیا و تونس از تروریزم زخم 

خورده اند و همه کشورها دچار این معضل جهانی هستند. از این رو، مقابله با آن باید از این نقطه 

نظر صورت بگیرد و هر منطقه باید رشایط خود را در نظر بگیرد«.

 آقای وزیر در زمینه مبارزه با تروریزم اظهار کرد: »راهکار عربی که بتوان آن را برای مقابله با 

افراط گرایی و تروریزم به کل دنیا صادر کرد وجود ندارد. تروریزم یک معضل جهانی است و برطرف 

کردن آن رضورت به راه حل جهانی دارد. همه کشورها باید در سطح بین املللی برای مبارزه با تروریزم 

سعی کنند و ما، با بهره گرفنت از تجربه امارات متحده عربی، برای ارائه کمک در زمینه مبارزه با افراط 

گرایی منحیث بخشی از ائتالف بین املللی ضد تروریزم سعی میکنیم«. 

درباره مساله سوریه، قرقاش تاکید که تنها راهکار مشکل سوریه راهکار سیاسی است. 

وی اظهار کرد: »انتخاب از بین داعش و جبهه النرصه گزینه واقع بینانه ای نیست«. »متاسفانه 

ما در سوریه شاهد به حاشیه رانده شدن دیدگاه های معتدل و منطقی که خواستار ایجاد کشوری 

متمدن هستند، هستیم«. 

مبارزه 
قزاقستان

با پول شویی
)OSCE( سازمان امنیت و همکاری اروپا

برای کسب معلومات بیشرت درباره این رویداد و دیگر پروگرام 

های OSCE به  http://www.osce.org  مراجعه کنید

WAM - خربگزاری امارات

مبارزه امارات متحده عربی با تامین 
مالی و آیدیولوژی افراط گرایی

حضور داکتر 
انور بن محمد 
قرقاش، وزیر 

خارجه امارات 
متحده عربی، 

در اجالس 2015 
شورای همکاری 
خلیج فارس در 

ریاض عربستان 
سعودی.  رویرتز
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ازبکستان بعد از وقوع ناآرامی در شامل 

 140 حدود  که  کشور  یک  افغانستان، 

کیلومرت رسحد مشرتک با آن دارد، روابط 

جوالی  در  کرد.  تقویت  ناتو  با  را  خود 

2015، ناتو یک کورس جدید برای آموزش 

برگزار  ازبک  به ماموران  انگلیسی  لسان 

کرد. 15 مامور منتخب ازبک در پروگرام 

شش ماهه آزمایشی آموزش اصطالحات 

نظامی رشکت کردند.

مرکزی،  آسیای  در  ناتو  رابط  افرس 

الکساندر وینیکوف، به رسانه های محلی 

گفت: »این برنامه، به اساس تجربه موفق 

یک ابتکار مشابه که ماموران ما امسال 

در قرقیزستان اجرا کرده بودند، با هدف 

نظامی  مسلکی  انگلیسی  لسان  تقویت 

این  مشارکت  افزایش  و  ازبک  ماموران 

کشور در برنامه همکاری ناتو اجرا شد«.

سالهای  در  ازبکستان-ناتو  همکاری 

به  و  یافت  افــزایــش  تدریج  به  اخیر 

به  رسید.   2013 سال  در  جدیدی  سطح 

ابریشم«،  راپور »خربنگاران جاده  اساس 

همکاری  پروگرام  اولین  با  »ازبکستان 

مستقل با ناتو موافقت کرد و دفرت افرس 

رسیدگی  برای  را  تاشکند  در  ناتو  رابط 

جدا  مرکزی  آسیای  کشورهای  امور  به 

پروگرام  کرد«.  تاسیس  شوروی  از  شده 

با همکاری  نیز  دفاعی  تقویت  و  تعلیم 

ازبکستان اجرا شد و کتابخانه مخزن ناتو 

در پوهنتون اقتصاد و دیپلوماسی جهانی 

در تاشکند در آگست 2015 تاسیس شد. 

امنیتی  قوای  به  الحاق  کردستان،  متولد  رسباز  برای 

عراق و آموزش دیدن در یکی از مراکز ظرفیت سازی، 

با  مقابله  برای  را  اش  عراقی  بــرادران  و  او  توانایی 

ایوب خورشید رشید  بریدمل  افزایش میدهد.  داعش 

میگوید که داعش منیتواند کدام تهدیدی را عملی کند.

ما  که  نیست  مهم  ما  دشمن  »برای  میگوید:  او 

چه لباسی بر تن داریم یا اهل کدام کشور هستیم«. 

»ما میخواهیم داعش را نابود کنیم و خاک عراق را از 

وجود آنها پاک کنیم«.

رو،  پیش  طوالنی  راه  علیرغم  که  میگوید  رشید 

او امیدوار است که یک روز همه عراقی ها از خطر 

و سازمان های تروریستی مانند داعش رهایی یابند.

این  است؛  نشان دهنده کل کشور  عراق  »بیرق 

مناینده  بیرق  این  است.  اعراب  و  کردها  مناد  بیرق 

همه کسانی است که در عراق ذیل یک بیرق زندگی 

میکنند. این بیرق مناد مردم عراق است«. »من، عضو 

گروه  به  را  من  شد؛  تفکیک  که  بودم  عراقی  اردوی 

پیشمرگ ها واگذار کردند و اکنون دوباره در خدمت 

اردوی عراق هستم«. 

و  است  کرده  جانفشانی  برای کشور خود  رشید 

پس از اقدامات وحشیانه داعش قصد دارد به خدمت 

در اردو ادامه دهد. 

از عراق  دفاع  برای  برادرانم  با  میگوید: »من  او 

در مقابل داعش به اینجا آمده ام«. »داعش به زنان 

را  ما  را میکشد و  ما  ما تجاوز میکند، خانواده های 

زخمهای  ما  همه  میکند.  بیرون  خودمان  از رسزمین 

سختی خورده ایم و داوطلبانه برای دفاع از کشور و 

خانواده های خود به پا خاسته ایم«.

رشید که اصالتاً اهل کرکوک در شامل عراق است، 

دوست  »مادرم  میگوید:  او  است.  خانواده  پرس  تنها 

ولی  شوم  ملحق  عــراق  اردوی  به  من  که  نداشت 

]خانواده ام[ واقعاً افتخار میکنند که من در راه دفاع 

از کشور به آنها خدمت میکنم«. 

سازی رشکا«  »ظرفیت  ماموریت  قالب  در  رشید 

آموزش دیده است و از مهارت هایی که کسب کرده 

است ابراز رضایت میکند. ولی او میداند که مبارزه با 

داعش بر عهده او و کشورش است. 

رشید میگوید: »مردم عراق باید با ارائه معلومات 

کنند«.  کمک  عــراق  اردوی  به  تروریستان  ــاره  درب

ساکن  افراد  همه  و  عراق  مردم  همه  که  »امیدوارم 

عراق با یکدیگر همکاری کنند زیرا رصف اردوی عراق 

منیتواند با داعش مقابله کند و آن را شکست دهد«. 

کارکنان یونیپاث

نابود کردن داعش

یک 
هدف -

ازبکستان 
در راه توسعه

همکاری با ناتو

منابع: خربنگاران جاده ابریشم و ناتو

قصه و عکس از قوت وظایف خاص ترکیبی مشرتک - عزم اساسی عملیات

بریدمل اردوی 
عراق ایوب 

خورشید رشید
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شاهزاده  الحسین،  رعد  زید  جناب  عالی 

یمن  در  جنگ  تداوم  که  داد  هشدار  اردن، 

این  ناپذیر  بازگشت  تجزیه  به  است  ممکن 

کشور منجر شود و این کشور را به پناهگاه 

تروریستان که خواستار بی ثباتی رشق میانه 

هستند تبدیل کند.

شاهزاده، که مامور عالی سازمان ملل در 

خود  هوشدار  هست،  نیز  برش  حقوق  امور 

را در دسمرب 2015 در اجالس شورای امنیت 

سازمان ملل اعالم کرد. 

شاهزاده زید اظهار کرد: »من عاجزانه از 

این شورا میخواهم که به مساعی دیپلوماتیک 

کردن  فراهم  و  آتش-بس  ایجاد  برای  خود 

و  جامع  صلح  ایجاد  برای  مذاکرات  زمینه 

باثبات شدت و رسعت ببخشد«.

بدبختی  باعث  قاطع  اقدام  در  »قصور 

یمن  پذیر  آسیب  مــردم  از  تن  ها  میلیون 

میشود. در ضمن ممکن است این کشور وارد 

شود  بالکانیزاسیون  بازگشت  غیرقابل  پروسه 

که عواقب آن غیر قابل کنرتول خواهد بود«. 

از زمان رشوع منازعات اخیر، بیش از 7 

های  مساعدت  به  یمن  مردم  از  تن  میلیون 

میلیون   1.8 ــد،  دارن رضورت  فــوری  غذایی 

هــزاران  و  اند  بازمانده  تحصیل  از  کــودک 

تن کشته شده اند. 

به  ملل  سازمان  همکاران  و  »نهادها 

مردم  جان  دادن  نجات  برای  خود  مساعی 

ادامه میدهند. هر چند، فقط راه حل سیاسی 

مرد،  میلیون   20 از  بیش  عمیق  رنج  میتواند 

زن و کودک یمنی را خامته دهد«. این گفته 

سازمان  کل  دبیر  معینیت  کانگ،  کیونگ-وا 

ملل در امور برشدوستانه است.

بیست و چهار مامور اداره مصئونیات رسحدات تاجیکستان و افغانستان در نومرب 2015 در کورس 10 

روزه »آگاهی مدیریت رسحدی« در کالج پرسونل مدیریت رسحدی سازمان امنیت و همکاری اروپا در 

دوشنبه رشکت کردند. 

این کورس که با همکاری اتحادیه اروپا و سازمان ملل برگزار شد، یک پروگرام تعلیامتی جامع است 

که تسهیالت گمرکی و تجاری، حقوق برش در امنیت رسحدی، مهاجرت و پناهندگی و تاالشی اشخاص 

و وسایل شخصی را شامل میشد.

تاثیرات رسارسی  این کورس اظهار کرد: »معضالت رسحدی  دیتا نوویکا )Dita Nowicka(، مدیر 

دارند که رفع موثر به آن فقط با تقویت همکاری های بین املللی امکان پذیر است«.

ویلیام لورنس )William Lawrence(، از اتحادیه اروپا اعالم کرد که این دوره ها زمینه تقویت 

همکاری ها و ارتباطات رسحدی را که اهمیت آنها اکنون بیش از هر زمان دیگر است فراهم میکند. 

وی اظهار کرد: »دانشجویان میتوانند به تقویت معلومات مسلکی بپردازند و در عین حال تجربیات 

اختصاصی خود را به دیگر دانشجویان و مسلکی ها منتقل کنند تا همه افراد ذیربط هر دو طرف رسحد 

تاجیکستان-افغانستان از این پروگرام مستفید شوند«.

این کورس بشمول ترکیب مترین های نظری و عملی، از جمله بازدیدهای ساحوی از رسحد نزدیک 

ازبکستان و مرکز آموزش سگ در دوشنبه بود.

OSCE »برنامه امنیت اجتامعی« )CSI( مخصوص جمهوری قزاقستان را در دسمرب 2015 طی یک مراسم 

در بیشکک پایان داد. CSI با هدف حامیت از رهربی این کشور برای تقلیل منازعات و رسیدگی به علل 

ریشه ای نزاع های قومی در جمهوری قزقیزستان که از تابستان 2010 آغاز شده است، برگزار شد.

مشاوران پولیس غیرمسلح OSCE برای تقویت مسلکی بودن، مهارت ها و ظرفیت های ماموران 

پولیس محلی همکاری کردند. هجده حوزه پولیس سیار در جمهوری قرقیزستان تاسیس شد تا امکان 

دسرتسی مردم به خدمات پولیس در 15 ساحه فراهم شود.

گذشته  ســال  سه  طی  پولیس  به  مــردم  اعتامد  که  داد  نشان   El-Pikir مرکز  »نظرسنجی 

افزایش یافته است«.

در مدت اجرای این طرح حدود 2,500 مامور پولیس به تقویت مهارت های خود در زمینه حفظ 

نظم عمومی، شامل تسهیل دسرتسی و ارتباط بین پولیس و جوامع دوردست پرداختند.

کارکنان یونیپاث

قزاقستان قصد دارد
نزاع های قومی را تقلیل دهد

آموزش ماموران سرحدی 
تاجیکستان و افغانستان

)OSCE( سازمان امنیت و همکاری اروپا

)OSCE( سازمان امنیت و همکاری اروپا

برای کسب معلومات بیشرت درباره این رویداد و دیگر پروگرام های OSCE به  http://www.osce.org  مراجعه کنید

برای کسب معلومات بیشرت درباره این رویداد و دیگر پروگرام های OSCE به  http://www.osce.org  مراجعه کنید

پایان حبران
در یمن
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 ،CTF 152 یا   152 مشرتک  خاص  وظایف  قوت 

فارس  خلیج  در  را  هامهنگی  بحری  عملیات  اخیراً 

و  مقابله  پالیدن،  برای  عملیات  نوع  این  کرد.  اجرا 

شناسایی فعالیت های غیرقانونی در خلیج و تضمین 

ثبات منطقه طراحی شده است.

را  آن  بحرین که کویت  CTF 152 مستقر در 

رهربی میکند، از قوای بحری و هوایی ایاالت متحده، 

با  مشرتک  عملیات  اجرای  برای  کویت  و  بریتانیا 

حامیت گروه »قوای دریایی مشرتک« )CMF( برای 

جلوگیری از فعالیت مجرمانه و تروریستی در خلیج 

و حفظ امنیت دریایی منطقه کمک گرفت.

 CTF 152 دگروال کویتی، محمد العید، قومانده

میشویم  ]متوجه  مستمر  همکاری  »با  کرد:  اظهار 

که[، تکتیک ها، عملیات و پروسیجرهای CMF برای 

همه کشورهای اشرتاک کننده فهم شده است. این 

همکاری و تعامل متقابل، باعث افزایش موثریت و 

قدرت قوت وظایف خاص CTF 152 شده است«.

سی-ملیت   CMF از  بخشی  که   ،CTF 152

است، با اجرای عملیات بحری در خلیج، با مشارکت 

جامعه  و  فارس  خلیج  همکاری  شورای  کشورهای 

وسیعرت بحری، به ایجاد ظرفیت و افزایش ترشیک 

غیرقانونی  فعالیت  از  مامنعت  ــرای  ب مساعی 

عامالن تروریست و غیردولتی در دریاها میپردازد. 

از  به یکی  ای  به طور دوره   CTF 152 قوماندانی

 2015 سپتمرب  در  کویت  میشود.  واگذار  کشورها 

قوماندانی را از عربستان سعودی تحویل گرفت.

های  فرصت  ایجاد  برای  ناتو  همکاری  با  اردن  مسلح  قوای 
شغلی برای نظامیان زن اقدام کرده است. 

مخصوص  مناینده   ،)Marriët Schuurman( شورمن  ماریت 

ناتو در امور زنان، صلح و امنیت، در نومرب 2015 برای بررسی طرح 

حساب امانی اردن III وارد امان شد.

اردن هزاران زن را در قوای مسلح خود استخدام کرده است و از آنها در ماموریت 

های حفظ صلح سازمان ملل و گروه های مشارکت زنان در افغانستان استفاده میکند. این 

پادشاهی قصد دارد به کمک ناتو، سهم زنان در قوای مسلح خود را به 3 فیصد برساند.

خانم شورمن اظهار کرد: »من از همکاری با اردن بسیار راضی هستم«. »من اعتقاد 

منونه  یک  به  و  داشت  خواهد  مشهود  تاثیری  یک  امانی  صندوق  پروژه  این  که  دارم 

شاخص در منطقه در زمینه تقویت نقش زنان در بخش امنیت تبدیل خواهد شد«. 

در سال 2016، اردن مرکز آموزش خود را نوسازی خواهد کرد تا بتواند میزبان تعداد 

روزافزون نظامیان زن باشد. قوای مسلح اردن دوره آموزش جنسیتی را برای همه زنان و 

مردان در هر رتبه ای برگزار خواهد کرد. 

ناتو و مرکز کنرتول  اداره حامیت و اکامل  این طرح 3.6 میلیون یورویی به وسیله 

دموکراتیک قوای مسلح جنوا با هدایت ناروی و جمهوری چک اجرا خواهد شد.

قوای بحری مشرتک

هماهنگی 
موفق کشورها 

در زمینه 
عملیات حبری

کارکنان یونیپاث

قوای مسلح اردن 
و ارتقا جایگاه زنان

اشتراک سربازان 
اردنی در موزون 

قدم نظامی.
آژانس خربی فرانسه/

تصاویر گتی
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قوای موقت سازمان ملل در لبنان )UNIFIL( طی مراسمی که در دسمرب 

معلوماتی- تجهیزات  اهدای  به  اقدام  شد،  برگزار  لبنان  جنوب  در   2015

مدیر  و   )LAF( لبنان  قوای مسلح  به  ملل  به سازمان  متعلق  تکنالوژیک 

امنیت عمومی /)Sûreté Générale )SG کرد. 

جانبی  لوازم  و  رسور  پرنرت،  کمپیوتر،  شامل  کاال،  قلم   1,700 حدود 

 LAF عملیاتی  رضورتهای  تامین  برای  دالر،   400,000 از  بیش  ارزش  به 

قابلیت  انکشاف  از  حامیت  برای   UNIFIL اقدامات  قالب  در   SG و 

های LAF اهدا شد.

 )Luciano Portolano( در این مراسم، تورن جرنال لوسیانو پورتوالنو

از اهمیت پروسه گفتگوی سرتاتیژیک برای تقویت LAF در زمینه اجرای 

وظایف تعیین شده در قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل )2006( 

 LAF و زمینه سازی برای پذیرش تدریجی مسئولیت امنیتی بزرگرت به وسیله

در حوزه عملیات UNIFIL سخن گفت. وی اظهار داشت که همکاری بین 

UNIFIL و LAF برای اجرای وظایف واگذار شده حیاتی است. پورتوالنو 

اظهار کرد: »در این زمینه، رضوری است که رشکای سرتاتیژیک ما در جنوب 

از منابع فنی و مادی الزم برای اجرای وظایف حیاتی خود مستفید شوند«. 

و  لبنان  دولت  از  حامیت  زمینه  در   UNIFIL تعهد  بر  پورتوالنو 

زمینه  کردن  فراهم  طریق  از  عمومی،  امنیت  و   LAF شامل  سازمانهای، 

در  شده  ذکر  وظایف  موفق  ایفای  برای  عملیاتی  های  قابلیت  تقویت 

قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل )2006( تاکید کرد. 

از زمان رشوع پروسه گفتگوی سرتاتیژیک، UNIFIL بیش از 1 میلیون 

دالر کاال از قبیل موتر، ساختامن از قبل آماده، جرناتور، کانتیرن دریایی و 

تجهیزات کمپیوتر به LAF اهدا کرده است. لبنان از کشورهایی که قوای 

خود را عازم UNIFIL کرده اند نیز کمک دریافت میکند.

رهربان قطر اعالم کردند که غلبه بر گروه های افراط 

با قوای نظامی ممکن نیست.  گرا مانند داعش رصفاً 

شورای  کشور  وزرای  نشست  در   ،2015 نومرب  در 

همکاری خلیج فارس )GCC( در دوحه، شیخ عبدا... 

این  روحانی  از رهربان  ثانی،  آل  بن خلیفه  نارص  بن 

»افراط  برابر  را در  کشور درخواست کرد که جوانان 

گرایی عقیدتی« مصئون کنند.

هست،  نیز  قطر  وزیر  نخست  که  عبدا...  شیخ 

اظهار کرد که باید از آیدیولوژی و ایامن برای مبارزه 

با »افراط گرایی عقیدتی و خشکاندن ریشه های آن 

جوانان،  مخصوصاً  مردم،  کردن  مصئون  راستای  در 

از سوی  نادرست  و  انحرافی  مکاتب  ترویج  برابر  در 

گروه های تروریستی به نام اسالم که هیچ ارتباطی به 

مذهب اسالم ما ندارند، بهره گرفته شود«.

داعش  که  فرانسه،  و  لبنان  در  اخیر  حمالت 

شدن  روشن  به  گرفت،  عهده  بر  را  آنها  مسئولیت 

تهدیدات این گروه افراطی کمک کرده است. 

معضل  ترین«  »مهم  که  کرد  اظهار  عبدا...  شیخ 

وی  است.  تروریستی  حمالت  تشدید  منطقه  امنیتی 

افزود که مبارزه با تروریزم باید شامل »اقدام مشرتک« 

قوای امنیتی GCC و بررسی »دالیل اصلی، از جمله 

سیاسی، اجتامعی، مذهبی، فرقه ای و جز آن« است.

یک  در  امسال  را  مشابهی  اظهارات  قطر  امیر 

مقاله اعتقادی در روزنامه نیویارک تایمز مطرح کرده 

بود. عالی جناب شیخ متیم بن حمد آل ثانی، استدالل 

کرده بود که شناخت و بررسی دالیل اصلی تروریزم 

با  این جنگ رصفاً  و  است  آن  شیوع  با  مقابله  کلید 

»گلوله و مبب« ختم منیشود. 

ارتقای تکنالوژی در قوای امنیتی لبنان 
قوای موقت سازمان ملل در لبنان

کارکنان یونیپاث

قطر تروریزم را ریشه کن میکند

عبدا... بن ناصر بن 
خلیفه آل ثانی، نخست 

وزیر قطر، اظهار 
میکند که هماهنگی بین 
کشورهای خلیج فارس 

از عوامل اصلی موفقیت 
در نبرد علیه داعش در 

منطقه است. 
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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گروهی از قوای مسلح قزاقستان چندی پیش برای 

قزاقستان  نظامی  قوای  تقویت  های  راه  بررسی 

به  اجباری  از  نظامی  خدمت  تبدیل  پروسه  در 

داوطلبانه، وارد ایاالت متحده شدند.

قرارگاه  ملی  یادبود  بنای  از  قــزاق  قــوای 

 Fort( جکسون  پادگان   ،)Fort Sumter(سومرت

 )ARCENT( اردو مرکزی ایاالت متحده ،)Jackson

و پایگاه قوه هوایی شاو )Shaw( بازدید کردند تا 

با روش های جاری در اردو و قوه هوایی ایاالت 

متحده در زمینه مدیریت و تربیت رسباز و پیلوت 

مسلح  قوای  که  بدانند  همچنین  و  شوند  آشنا 

خدمت  برای  افراد  »بهرتین«  جذب  برای  چگونه 

در نظام با رشکت های خصوصی رقابت میکند.

تاثیر  تحت  خاصتاً  قزاق  گروه  این  اعضای 

این  و حامیت  اردو«  اجتامعی  »خدمات  پروگرام 

سازمان از خانواده های دارای رسباز قرار گرفتند.

که  بــار  هر  که  اســت  ایــن  اصلی  »مساله 

ایفای  فرصت  از  باید  وی  میشود،  اعزام  رسبازی 

به  مربوط  ذهنی  مشغله  داشنت  بدون  وظیفه 

خانه مستفید شود تا بتواند کامالً بر روی وظایف 

جرنال  ــورن  ت اظــهــارات  ایــن  کند«.  مترکز  خــود 

گروه  و  معینیت سرتدرستیز  تاالسوف،  محمدجان 

اعزامی قزاقستان است.

احرتام شایسته ای که مردم ملکی برای اردوی 

بازدیدکنندگان  برای  هستند  قائل  متحده  ایاالت 

چیز  »همه  کــرد:  اظهار  تاالسوف  بــود.  جالب 

بسیار منطقی بود«.

کل  ــده  ــان ــوم ق بـــا  ــدار  ــ دیـ جـــریـــان  در 

 Michael( دگرجرنال مایکل گرت ،USARCENT

کلی  رونی  قومانده  خوردضابط  و   ،)X. Garrett

قوای  حیاتی  اهمیت   ،)Ronnie R. Kelley(

اعالم  با  گرت  گرفت.  قرار  بحث  مورد  دار  درجه 

به  میتوان  را  اردو  مقابل  بیشرت معضالت  که  این 

رهربی مربوط دانست، به پیوند اساسی در زنجیره 

 )NCO( قوماندانی، که هامن اولین افرس ضابط

در آن ساختار قوماندانی است، اشاره کرد.

گرت اظهار کرد: »وقتی از مردم میپرسید که 

کدام عنرص اردو یا USARCENT مهم تر است، 

آنها هرگز به جرنال های ما اشاره منیکنند«. »هرگز 

اشاره  ما  های  دگــروال  چشمگیر  های  نقشه  به 

تاثیر  تحت  حدی  تا  مردم  من  نظر  به  منیشود. 

تجهیزات ما هستند ولی درباره مصارف مربوط به 

تجهیزات سوال میکنند. چیزی که بی نظیر است 

میزان اعتامد ما به افرسان است«.

 NCO کلی اظهار کرد: »قول اردو فوق العاده

ما قطعاً از افرسان عالی قدرمتند شده است«. 

تاکید   NCO اردو  قول  اهمیت  بر  تاالسوف 

از  جمهوری  اولین  قزاقستان  که  کرد  اظهار  و 

اردو  قول  که  بود  سابق  شوروی  های  جمهوری 

NCO را به رسمیت پذیرفت و آن را توسعه داد.

نور  قزاقستان،  جمهوری  رئیس  از  جرنال  این 

سلطان نظربایف، بابت روشنفکری وی در زمینه 

ملت  برای  که  جدیدی  های  مفکوره  جستجوی 

مفید باشد تشکر کرد. وی همچنین از گرت و کلی 

نظامی  رهربان  کرد.  تشکر  گرم«  »استقبال  بابت 

هر دو کشور بر »دشواری« ایجاد و تقویت اردو 

داوطلبانه تاکید کردند. با وجود این، اردو ایاالت 

بوده  موفق  زمینه  این  در   1973 سال  از  متحده 

اردو  که  کرد  امیدواری  ابــراز  تاالسوف  و  است 

قزاقستان نیز بتواند به این موفقیت دست یابد.

آمیز  موفقیت  »تحول  کرد:  اظهار  تاالسوف 

در ایاالت متحده یک شبه صورت نگرفته است و 

احتامالً برای ما نیز چنین نخواهد بود«.

ورود مسئوالن قزاق به ایاالت متحده برای بررسی اردوی متام-داوطلبانه

دگر جنرال مایکل گرت، دومین نفر از سمت چپ، قومانده کل اردو 
مرکزی ایاالت متحده، و استوار قومانده رونی کلی، مشاور وظیفه ارشد 
در USARCENT، در حال مشوره با تورن جنرال محمدجان تاالسوف، 

معین ستردرستیز قوای مسلح قزاقستان، در حال بازدید از اداره 
 .)Shaw( در پایگاه قوه هوایی شاو USARCENT مرکزی

مربی تمرین تورن جنرال قزاق، محمدجان تاالسوف، 
را در جریان بازدید از ایاالت متحده راهنمایی میکند.

).GARY L. QUALLS JR(راپور و عکس از خورد ضابط ارشد گری ل. کوالز جونیور                                      / اردوی مرکزی ایاالت متحده



از  مامنعت  موضوع  بررسی  برای  دنیا  رسارس  از   

رسقت دریایی به وسیله گروه های مجرم سومالیا در 

دسمرب 2015 در بحرین گرد هم آمدند.

سی و هفتمین کانفرانس )آگاهی و رفع منازعات مشرتک( 

)SHADE(، که 80 مناینده از 30 کشور در آن حضور داشتند، به 

 ،)EUNAVFOR( اروپا  اتحادیه  بحری  قوای  ای  دوره  میزبانی 

ناتو و قوای بحری مشرتک )CMF( برگزار شد.

SHADE یک مجمع بین املللی برای بررسی رصیح و شفاف 

عملیات مامنعتی از رسقت دریایی در جنوب دریای رسخ، تنگه 

باب املندب، خلیج عدن، خلیج سومالیا و راه های دریایی اطراف 

یک  بشمول  دو-روزه  کانفرانس  این  میکند.  ایجاد  آفریقا  شاخ 

مجموعه از مالقات بین منایندگان سازمان های ملکی و نظامی بود 

و به منایندگان امکان داد که از سخنان سخرنانان اصلی که موضوع 

رسقت دریایی در منطقه را بررسی میکردند مستفید شوند.

این  در  بود.  تهدید  از  جامع  تحلیل  بشمول  کانفرانس  این 

پس  دریایی  رسقت  با  مرتبط  حوادث  که  شد  عنوان  کانفرانس 

از رشوع عملیات CMF ،EUNAVFOR، ناتو و دیگر کشورها، 

کاهش   ،2008 سال  در  منطقه  در  روسیه،  و  چین  جمله  از 

چشمگیری یافته است.

این  بود.  ماموریت  یک  گروه،  یک  کانفرانس،  این  »شعار 

شعار نشان میدهد که چگونه همه ما باید برای مامنعت از رواج 

یافنت مجدد رسقت دریایی و مختل شدن تجارت جهانی دست به 

دست هم بدهیم. این مستلزم همکاری همه طرف های ذینفع 

است«. این گفته تورن ترک، طوفان اوسلو )Tufan Uslu( است.

»سی و هفتمین اجالس SHADE بار دیگر تعهد همه فعاالن 

حوزه مامنعت از رسقت دریایی را به موضوع مشارکت در مبارزه 

با تهدیدات متغیر رسقت دریایی که همچنان در منطقه وجود 

و  مهامن  سخرنانان  اشرتاک  چشمگیر،  حضور  کرد.  ثابت  دارد، 

مباحث عمیق در آخرین SHADE نشان داد که عالقه جدی به 

آینده SHADE و میل به تقویت این حرکت وجود دارد«. این 

گفته تورن ویلیام نالت )William Nault( از قوای دریایی ایاالت 

متحده است که رئیس ارکان CMF در بحرین نیز هست.

که  هایی  سازمان  و  کشورها  همه  به   SHADE کانفرانس 

معموالً عملیات دریایی خود را هامهنگ منیکنند امکان میدهد 

که با دیدارهای منظم درباره بهرتین روش های مبارزه با رسقت 

دریایی پالن گذاری کنند.

 SHADE در سی و هفتمین کانفرانس

در بحرین از اقدامات ممانعتی از 

سرقت دریایی تقدیر شد

منایندگانی

قوای بحری مشرتک

پنج روزه  با حضور در کورس آموزشی  محصلین نظامی موسسه بحری ترکمنستان 

این کورس  مهارت های خود را در زمینه مدیریت رسحدات بحری تقویت کردند. 

عشق  در   2015 دسمرب  در   )OSCE( اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان  مرکز  را 

آباد برگزار کرد. 

محصلین نظامی به تعلیم موضوعاتی مانند رهربی بحری و قراردادهای سازمان 

بندر  و  کشتی  املللی  بین  تاسیسات  امنیتی  نامه  آیین  و  دریا  قانون  درباره  ملل 

پرداختند. جان ترامبل )John Trumble(، افرس متقاعد گارد ساحلی ایاالت متحده، 

که هدایت این بحث را بر عهده داشت اظهار کرد: »رسحدات بحری پیچیده است و 

سازمانهای گوناگونی در ایجاد محیط امنیتی و تجاری کارآمد و متوازن که جوابگوی 

رضوریات ملی باشد دخالت دارند«.

ترامبل به بررسی مفاهیم حدود، رسحدات، رسزمین های رسحدی و معضالت 

از  بازرسی  انتقال غیرقانونی کاال در دنیا،  این دوره موضوع  مربوطه پرداخت. در 

کشتی ها، نظارت و گزمه بحری نیز مطرح شد.

ریچارد ویلر )Richard Wheeler(، افرس سیاسی مرکز OSCE در عشق آباد، 

از  زمینه حامیت  در   OSCE متداوم اقدامات  قالب  در  کورس  این  که  کرد  اظهار 

ترکمنستان برای تقویت ظرفیت مدیریت رسحدات آن برگزار شد. وی اظهار کرد: 

»ما از همکاری با موسسات آموزشی که مسلکی های محافظین رسحدی خود را در 

اختیار ما قرار میدهند خوشحالیم و بر این باوریم که این کورس های آموزشی در 

پیشربد هدف تربیت مرزبانان با استندردهای بین املللی موثر خواهد بود«. 

OSCE و Trend منابع: خربگزاری

کارکنان یونیپاث

قوای حبری ترکمنستان در 
حال تقویت مهارت های امنیتی 

مدیریت سرحدات حبری

کشتی جنگی قوه بحری ترکمنستان در حال شرکت 
در مانور مبارزه با تروریزم در دریای خزر.

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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 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 می شود.

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 CENTCOM.UNIPATH@MAIL.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
از ایمیل جدید ما 

استفاده کنید:
چگونگی مراتب ارسال

ترجیح داده می شود تا محتوای متن به لسان 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 خودتان را ضمیمه هر مطلب ارسالی نمائید. 
1 میگا بایت باشد.	  حجم دیجیتالی عکس باید حداقل 

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL
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