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پذیرفنت دعوت قوماندانی مرکزی ایاالت 
مجله  نسخه  آخرین  معرفی  منظور  به  متحده 

یونیپاث، که ضد افراط گرایی خشونت آمیز مترکز 

دارد، باعث خشنودی است. اوال، من مایلم نقش 

مجله در برجسته کردن رشادت های قوای مسلح 

عراقی و خدمات ضد تروریزم برای رسکوب داعش 

اساسی  حامیت  به  جنگ  این  کنم.  تصدیق  را 

رسانه ای بین املللی و منطقوی رضورت داشت تا 

پیرشفت قوای مسلح مان را نشان داده و دروغ 

های تروریستان را افشا کند. ما با دشمنی مواجه 

هستیم که بازوهایی در رسارس منطقه و دنیا، از طریق ترویج کنندگان، رسمایه 

به  دست  باید  ما  پس  دارند.  مخفی  های  سلول  و  کنندگان  استخدام  گذاران، 

دست هم دهیم تا معلومات امنیتی برای مقابله با ترور را به اشرتاک بگذاریم. 

جایگزین آن اجازه دادن به این قاتالن به نابودی بیشرت شهرها، کشنت و جابجا 

کردن هزاران بیگناه و تکرار آنچه که در رقه، موصل و انبار اتفاق افتاد، است. 

هیچ  قومیت  و  مذهب  به  و  شوند  قائل منی  ها  ملت  برای  فرقی  تروریستان 

اهمیتی منی دهند و مسلامن و غیر مسلامن را مثل هم می کشند. 

داعش به گول زدن جوانان مسلامن با پخش تبلیغات و دروغ در شبکه های 

اجتامعی و ایستگاه های تلویزیونی ستالیت مخرب وابسته است. ماشین رسانه 

ای داعش در به کارگیری گروه های مشخصی از جوانان با سطح سواد ضعیف 

و ضعف در فهمیدن اسالم واقعی نقش بزرگی داشت. دلیل جمع آوری این قوا 

دنبال کردن فرامینی بود که دستور به رسبریدن، نابود کردن مکان های زیارتی، 

مبباران اموال عمومی و برانگیخنت هلوکاست میان جنگ های قومی-فرقوی در 

مناطق ناآرام را می داد. 

امنیت منطقوی بهم پیوند خورده است، هامنطور که جرنال طالب شقاطی 

الکنانی، رییس خدمات ضد تروریست عراق، در بیشرت موارد آن را ذکر کرده 

است. تنها الزم است ما عواقب کنرتول نکردن تروریست در 2012 سوریه را، 

کنیم.  مالحظه  شد،  منطقه  و  عراق  در  ناگواری  و  مخوف  وقایع  به  منجر  که 

و  دادند  می  مجاهدین  عنوان  داعش  تروریستان  به  کسانی  زمان،  همین  در 

افراطی در بعضی ملت های  از جنایات آنها رصف نظر می کردند؛ روحانیون 

همسایه مشغول جذب رسمایه برای اقدامات داعش و تشویق آنها شدند. نتیجه 

این که این گروه به آن اندازه قدرمتند شد که صلح و ثبات جهانی را به مخاطره 

انداخت. متاسفانه بعضی از اشخاص از داعش برای انگیزه های در هم پیچیده 

فرقوی عموما حامیت کردند تا اینکه دنیا برای مبارزه با داعش بسیج شد. آنها 

از حامیت گروهی مشابه در 2006 درس نگرفته بودند که نیز منجر به خشونت 

فرقوی دردناکی در عراق شد.

گروپ  این  با  کردن  نرم  پنجه  و  تجربه دست  هاست  مدت  ها  عراقی  ما 

های جنایتکاران که با نام های متفاوتی ظاهر می شوند، داریم. ما عواقب رها 

را شناختیم.  افتاده  آزادانه در مناطق جنگی دور  برای عمل  تروریستان  کردن 

که  دادیــم  هشدار  همسایگامنان  و  دوستان  به 

حرکت آزادانه گروهک های تروریستی در داخل 

بینی ما  نادیده نگیرند. پیش  و اطراف سوریه را 

رسارس  در  تروریستی  های  گروه  این  شیوع  از 

دقیقا هامن  این  بود.  دقیق  مرض،  مانند  منطقه 

چیزی است که دو سال بعد وقتی که داعش به 

اتفاق  کرد،  تجاوز  عراق  غرب  و  شامل  شهرهای 

ما  امنیتی  قوای  مهارِت  و  شجاعت  بدون  افتاد. 

برای جلوگیری از پیرشوی داعش، این فاجعه می 

توانست بزرگرت باشد. در همین حال، تروریستان 

حمالت خود را بسط دادند تا به ترکیه، لبنان، اردن، شامل آفریقا، مرص، اروپا، 

لیبیا و ناحیه خلیج، جایی که داعش جنایتکاران را برای مبباران بی گناهان می 

فرستد، دسرتسی داشته باشند. 

علی رغم قابلیت ها و سالح های نظامیان در جنگ با داعش، مغلوب کردن 

آن در یک نربد غیر ممکن است. رصف سالح منی تواند آیدیولوژی افراط گرایی را 

مغلوب کند. گذشته از این، داعش دشمِن نه تنها عراق بلکه متامی جهان متمدن 

است. حمالت تروریستی در پاریس، ترکیه و ایاالت متحده مثال های خوبی برای 

این موضوع هستند. 

متامی ملت ها باید پیام های رسانه ای خود را یک پارچه سازند تا خشونت 

را رد کنند و مدارا را ترویج دهند. رهربان مذهبی متامی بخش ها باید تفرقه 

را محکوم کرده و مسلامنان را برای جلوگیری از نفوذ افراط گرایی، در حسن 

باید فعالیت  امنیتی  نیت و شفافیت، همدل و همزبان گردانند. سازمان های 

های تروریستان را در شبکه های اجتامعی تحت نظر داشته باشند و کسانی که 

آیدیولوژی افراط گرایی را ترویج می کنند متوقف سازند. ما باید برای مامنعت 

از هدف قرار دادن و گول زدِن جوانان آسیب پذیِر مسلامن توسط روحانیوِن 

تکفیری قانون تصویب کنیم. ما باید این نسل را طوری بپرورانیم تا به زندگی 

تاکید کنیم که هیچ کسی  برش منحیث یک هدیه خدادادی احرتام بگذارند و 

قدرت ابطال این هدیه را ندارد. ما بایستی شهروندامنان را قدرمتند کرده و آنها 

را تعلیم دهیم که هنگام ریشه کن کردن تروریستان، چشم و گوشامن باشند. 

باید بین هم متحدان خود مشارکت هایی ایجاد کنیم تا با به اشرتاک گذاشنت 

معلومات با آنها، تروریستان را دنبال کنیم، جلوی آنها را بگیریم و حامیت مالی 

از آنها را متوقف کنیم. 

در آخر، من مایلم مراتب تشکرم را از دوستاِن عراق و تعهد مداوم آنها برای 

حامیت از قوای امنیتی و مردم در جنگ علیه داعش، اعالم کنم. همکاری بین 

املللی نقشی حیاتی در تربیت و مسلح کردن قوایامن داشته است و قوه هوایی 

ائتالف اهداف سرتاتیژیک را نابود کرد تا به قوایامن در پیروزی در نربدها در 

زمان کم و با کمرتیِن تلفات کمک کند. 

پیام رهبران کلیدی

دگر جرنال عبدالوهاب السعیدی، قوای مسلح عراق
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لوی �ی قوای ق�ب
نقش کلیدی ایفا میکنند

جنگجویان محلی به آزاد شدن شهرهای 
عراقی از دست تروریستان کمک کرده اند

کارکنان یونیپاث

عکس هایی از قوای مسلح عراق

زیرا  است  پیچیده  تروریزم  علیه  جنگ 

دشمن در میان ملکی ها نفوذ کرده و از 

انسان های معصوم منحیث سپر استفاده 

مردم  تحقیر  و  کشنت  با  داعش  کند.  می 

اجتامعی  در رسانه های  تبلیغ  و  گناه  بی 

مردم را به وحشت می اندازد. با این حال، 

شدت  به  محلی  ساکنان  مقبولیت  و  حامیت  جلب  در  تروریستان 

شکست خورده اند. رسبازان خارجی داعش با رفتار مجرمانه خود برای 

نورم های محلی هیچ احرتامی قائل نیستند، و از ریخنت خون افراد بی 

گناه و توهین به شخصیت های قابل احرتام جامعه دریغ منی کنند. در 

نتیجه، داعش در امر رسبازگیری و جلب حامیت محلی دچار معضل 

اسیر گرفنت و کشنت  برای  را  پیاپی عملیات هایی  شده است. داعش 

ملکی ها تدارک می بیند تا بیشرت در بین مردم ایجاد وحشت کند. با این 

وجود، این جنایت ها باعث میشود تا مردم بیش از پیش داعش را طرد 

کنند و قوای قبیلوی را جهت آزادسازی شهرها و جلوگیری از بازگشت 

داعش به شهرهای خود فراهم می آورند. یونیپاث با دگرجرنال عراقی 

رشید فالح قوماندان کندک های قبیلوی درباره این قوا و نقش آنها در 

مبارزه با داعش مصاحبه کرده است. 

یونیپاث: علت تشکیل این قوای قبیلوی در عراق چیست؟ 

دگر جنرال رشید: در واقع، برای قبایل عراقی جنگیدن با تروریستان 

امر جدیدی نیست؛ آنها با شجاعت مبارزه کردند و در سال 2006 

و  آمریکایی  قوای  زمان  آن  در  دادند.  عراق شکست  در  را  القاعده 

عراقی نتوانسته بودند به تنهایی گروه تروریستان را شکست دهند. 

اعضایی از قبایل که به القاعده ملحق شده بودند سعی داشتند شیخ 

ها را تحقیر کنند. در سال 2014 تروریستان به حواشی شهر بغداد 

رسیدند جایی که همه عراقی ها از جمله قبایل سنی برای دفاع از 

آزادسازی و  برای  با یکدیگر متحد شدند و شجاعانه  شهرهای خود 

دفاع از شهرهای خود جنگیدند. واقعیت این است که اعضای قبایل 

پیش از تاسیس اردو مردمی مبارزه با داعش را آغاز کردند. اما آنها زیر 

نظر و کنرتول یک قوماندان مرکزی نبوده و از هامهنگی لوژيستيكی 

ها  بعضی وقت  این،  بر  نبودند. عالوه  مند  بهره  نظامی  و حامیت 

این قوا بدون اطالع یا قرار قبلی با قوای مسلح منطقه جنگیده اند 

و این مساله میدان جنگ را پیچیده و احتامل شلیک به قوای خودی 

توانستیم سطح  قوماندانی  چنین  تاسیس  از  پس  کند.  می  بیشرت  را 

عملیات ها را باالتر بربیم، اسلحه بیشرت را فراهم کنیم و قوای خود را 

بهرت سازماندهی مناییم. ایستادگی این قوای قبیلوی مانند ایستادگی 

قوای رسمی اردو است و در مواردی در کنار برادران خود در اردوی 

عراق جنگیده اند.

یونیپاث: چه کسی این کندک های قبیلوی را رهربی می کند؟

دگر جنرال رشید: رهربان این قوا کسانی هستند که تجربه خدمت 

به معنای بزرگ قبیله نیست. در  به قبیله را داشته اند، اما رضورتاً 

میان آنها افرسان سابق قوای امنیتی و اردو وجود دارد چه آن ها که 

متقاعد شده اند یا کسانی که در اردو جدید نام نویسی نکرده اند. 

حرفه  آنها  هستند.  سابق  افرسان  ها  قوماندان  از  فیصد   30 حدود 

امروز دیدند  اما  تا در بخش خصوصی کار کنند  خود را رها کردند 

از ننگ  که رضورت دارد سالح به دست بگیرند و شهرهای خود را 

ترور آزاد کرده و امنیت و ثبات را برای آینده فرزندان خود و وحدت 

آنها علیرغم اختالف در  ثابت می کند که  این  تامین کنند.  ملتشان 

نقطه نظرات سیاسی که زمانی داعش برای رسبازگیری و سوءاستفاده 

از آن بهره می گرفتند به ملت خود وفادار هستند.

یونیپاث: این قوا در کجا مشغول جنگ هستند؟

دگر جنرال رشید: این قوا در رستارس منطقه پراکنده هستند و از 

در  کندک  شش  کنند.  می  حامیت  منطقه  در  نظامی  های  جزوتام 

عامريه فلوجه، چهار کندک در کارما، چهار کندک در حدیثه داریم و 

همچنین کندک هایی در حبانيه، خالدیه و بغدادی داریم. اما قوای 

رمادی مستقر هستند.  در  است  کندک   11 از  متشکل  که  ما  اصلی 

عالوه بر این، کندک هایی داریم که هنوز در کمپ های آموزشی به 

رس می برند. ما آنها را برای در دست گرفنت کنرتول امنیتی شهرهایی 

که قرار است قوای مسلح آنها را آزاد کنند آماده می کنیم. آموزش 

در پایگاه های نظامی عراق انجام می شود و مترکز بر روی برقراری 

امنیت و ثبات، کمک به ساکنین محلی، شناسایی عنارص مشکوک و 

نیز ارائه آموزش های پایه ای استفاده از اسلحه و اخالق رسبازی است. ک
ستا

ای
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یونیپاث: آیا ارتباطی بین رهربان بیداری سابق و کندک ها وجود دارد؟ 

دگر جنرال رشید: خیر، هیچ ارتباطی وجود ندارد. اما قوای ما شامل شامر زیادی 

از جنگجویان سابق است که در گذشته ضد القاعده جنگیده اند. چنانکه پیشرت 

یادآور شدم، اعضای قبایل شجاع هستند و منحیث شوالیه و مبارزان دلیری که 

بی عدالتی را طرد می کنند معروف هستند. همین ارزش ها است که باعث شد 

تا برای شکست دسته جنایتکاران زرقاوی داوطلب شوند و امروز نیز انگیزه ای 

است تا با داعش بجنگند.

یونیپاث: آیا این قوا توسط قبایل جداگانه و به رهربی شیخ ها سازمان دهی می شوند؟

به  آنجایی که ما حکومتی مدرن هستیم، وفاداری  از  دگر جنرال رشید: خیر، 

متعدد  قبایل  از  ما جزوتام های متشکل  و  است  به ملت  وفاداری  قبیله هامن 

خارج از قلمرو تنگ قبیلوی و طایفوی تشکیل داده ایم. ما به هیچ رسبازی نه 

به اساس نظر شیخ قبیله اش بلکه بر اساس عشقی که به عراق دارد به او نگاه 

می کنیم. برای مثال ما از خیانت شیخ قبیله الجمیله خرب داریم؛ با این وجود این 

قبیله منحیث  این  اعضای  از  انتصاب یکی  بر  ما مبنی  باالی تصمیم  تاثیر  کدام 

معین قوماندان کندک های قبیلوی نداشت. چرا که الجمیلی به شجاعت در جنگ 

با تروریستان معروف و الگوی یک شهروند خوب است. ما از شیخ ها نخواسته 

ایم تا سالح AK-47 در دست بگیرند و در خطوط مقدم پست هایی را به عهده 

بگیرند. با این حال بسیاری از آنها چنین کاری کرده اند. چیزی که ما از شیخ ها 

می خواهیم این است که جنایت های داعش را در محافل عمومی رد و محکوم 

کرده و پیروان خود را تشویق کنند تا ارزش ها و هنجارهای قبیلوی را که داعش 

سعی در شکسنت آنها دارد دفاع کنند. باید یادآور شوم که شش قبیله وجود دارد 

که نقش مهمی در شکست تروریستان داشتند و فداکاری های بزرگی را در راه 

دفاع از رسحدهای خود انجام دادند؛ قبایلی مانند الجغایفه، البوعیسی، البوفهد، 

البوعلوان و البومنر. 

یونیپاث: آیا شده که قبایلی به شکل خاص و متفاوتی خدمت کند؟

دگر جنرال رشید: تقریباً همه قبایل رشافتمندانه خدمت کرده اند، اما من هیچ 

دیدگاه تبعیضی نسبت به یک قبیله خاص ندارم. چیزی که من می خواهم این 

با داعش  به خاطر شجاعانه جنگیدن  قبایل خود  به  است که همه مردم عراق 

افتخار کنند. با این وجود، باید از مقاومت قهرمانانه قبیله البوعیسی در عامریه 

فلوجه یاد کنم. این مردان شجاع نقش بسزایی را در جلوگیری از پیرشوی داعش 

به سمت بغداد ایفا کرده و از مذاکره با تروریستان رسباز زدند. این اتفاق در اوج 

حمله داعش پیش آمد وقتی که داعش پیش می رفت و هر چه را که بر رس راه 

بود از بین میربد و از همه می خواست یا از او اطاعت کنند یا کشته شوند. داعش 

از این قبیله خواست تا اجازه دهد رسبازان داعشی از قلمرو قبیله عبور کرده و 

به بغداد پیرشوی کنند و آنها را مورد حامیت قرار دهد و در عوض داعش آنها را 

برای نافرمانی های گذشته شان ببخشد. پاسخ قبیله البوعیسی بلند و آشکار بود: 

داعش برای راه پیدا کردن به بغداد باید از اجساد آنها رد شود. این ایستادگی 

رشافتمندانه باعث شد این قبیله از احرتام فراوانی در میان مردم عراق برخوردار 

شود. غرور و رشافت آنها به آنها اجازه نداد تا با همکاری با قاتالن وحشی به 

ملت خود خیانت کنند.

یونیپاث: این قوا چگونه آموزش می بینند؟

دگر جنرال رشید: بیشرت این افراد قبالً نظامی بوده اند، اما ما برای آنها دوره 

های آموزشی رسیع در پایگاه آموزش نظامی حبانیه و توسط مربیان عراقی تدارک 

تا از حامیت عظیم  دیدیم. بقیه توسط قوای آمریکایی آموزش دیدند. جا دارد 

رشکای خود قوای ایالت متحده و حامیت پی در پی آنها در زمینه آموزش و بسیج 

قوای تازه تاسیس ما و نیز پایبندی آنها به توافق امنیتی که بر مبنای آن باید پشت 

مردم عراق بایستند و از پروسه سیاسی در عراق جدید حامیت کنند تشکر کنم. 

یونیپاث: چگونه شام مبارزان قدیمی خود را انتخاب می کنید و اطمینان می کنید 

که تروریست نیستند و قصد نفوذ به جزوتام ها را ندارند؟

دگر جنرال رشید: این بزرگ ترین معضل ماست، زیرا داعش سعی دارد تا اعتامد 

بین عراقی ها را متزلزل کرده و با جنگ افروزی بین فرقه ها ملت را تضعیف 

کنند. چند روز پیش فرد مظنونی را دستگیر کردیم که منحیث داوطلب آمده بود، 

و در ماه گذشته نیز مظنونی را دستگیر کردیم که از نظارت اولیه رد شده و پیش 

از شناسایی شدن 10 روز در دوره های آموزشی رشکت کرده بود. اما مواردی از 

این قبیل هرگز ایامن و وحدت ما را متزلزل منیکند. عراقی ها پیش از این نیز در 

این نقشه تروریستان را که می خواهند ما یکدیگر را بکشیم ناکام  سال 2006 

کردند، و امروز هم به همین شکل ادامه خواهیم داد. بازجویی های اولیه از دو 

مظنون مورد نظر نشان داد که داعش می خواهد جاسوسان و انتحاری ها را در 

داخل کندک های قبیلوی نفوذ دهد تا از پشت به قوای قبیلوی خنجر زنند. هیچ 

کس منی تواند انگیزه های مردم را پیشبینی کند، اما ما پایگاه داده امنیتی دقیقی 

داریم و قوای معلوماتی نظامی از ما حامیت می کنند و همچنین ما به توصیه 

های ملکی ها مورد اعتامد که اعضای قبیله خود را می شناسند اعتامد داریم. 

گرامیداشت  و  ذکــر  قابل  اینجا  در  که  مبارزی  از  داستانی  آیــا  یونیپاث: 

باشد در ذهن دارید؟

دگر جنرال رشید: چنانکه پیش تر یادآور شدم، منی خواهم طرفدارانه برخورد 

کنم زیرا همه مبارزان قبیلوی داستان های شجاعانه و رشافتمندانه دارند که برای 

نسل آینده قابل افتخار است. اما دوست دارم داستان پیرمردی را در عامریه در 

جبهه فلوجه تعریف کنم. نام او حاجی حایل العیساوی است. این مرد با وجود 

از سه پرس خود  دو پرس  او  کند.  مبارزه  مقدم  در خط  داشت  زیاد ارصار  سن 

را پارسال در جنگ بر علیه داعش از داد. وقتی قوماندان از او خواست تا این 

وضعیت سخت زندگی را در در خط مقدم رها کند و به مبارزان جوان بسپارد، 

با تواضع لبخند زده و جواب داد، "من به داعشی ها یک انتقام بدهکارم و باید 

تروریستان را برای کشنت دو پرسم به سزای اعامل خود برسانم؛ در غیر این صورت 
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خط  در  خود  موقعیت  در  او  گذاشت."  نخواهند  احرتام  من  به  ام  قبیله  مردم 

مقدم باقی ماند و از احرتام همه مبارزان برخوردار بود. این مرد پیر به تازگی خرب 

شهادت پرس سومش را هم در درگیری ها دریافت کرد اما حارض نشد تا مبارزه 

را رها کند و به عزاداری سنتی اکتفا کند. او گفت که هر کس می خواهد به او 

تسلیت بگوید باید بیاید و با او با داعش بجنگد. وفاداری و قدرت او به رسبازان 

جوان نیرو می داد.

یونیپاث: قوای قبیلوی با چه معضالتی مواجه هستند؟

دگر جنرال رشید: پیش از هر چیز باید برای برخی از سیاستمداران این نکته را 

روشن کنیم که این قوای قبیلوی برای کمک کردن به کمپاین انتخاباتی یا حامیت 

سازمان های سیاسی یا حمله به بغداد یا کربال تشکیل نشده اند. دوم اینکه باید 

انبار  والیت  به همه  متعلق  نیرو  این  که  کنم  روشن  رمادی  سیاستمداران  برای 

است و ما باید به خاطر امنیت و ثبات از آنها حامیت کنیم. و لطفاً از اشتباهات 

متاسفانه  نکنید.  استفاده  بزرگ  مساعی  کردن  اعتبار  بی  برای  فردی  و  شخصی 

برخی از سیاستمداران به مسائل از دید برد و باخت نگاه می کنند و نه از زاویه 

امنیت ملی. وقتی این قوا تاسیس شد ما خالقیت به خرج دادیم و به ساکنین انبار 

فرصت دادیم تا به ما بپیوندند. هیچ یک از شیخ ها به ما لستی حاوی مذاکره 

بر رس منافع شخصی ندادند و ما نیز از هیچ سیاستمداری لستی جهت کسب 

وفاداری مبارزان قبول نکردیم. بزرگ ترین معضل مساله آینده این قوا است زیرا 

اینکه دولت چگونه بخواهد با  آینده آنها وابسته به تصمیامت سیاسی است و 

شبیه رسنوشت  که رسنوشتشان  نگران هستند  داوطلبان  بیشرت  کند.  برخورد  آن 

مبارزان بیداری شود و پس از بازگرداندن امنیت به شهرهایشان فراموش شوند 

و به اهداف سهل الوصول برای تروریستان تبدیل شوند. با این حال یک حکم از 

نخست وزیر و قوماندان کل داریم که این قوا در آینده نزدیک به قوای اردو و 

پولیس محلی بپیوندند و از افراد مسن در حکومت محلی وشاروالی ها استفاده 

شود. موضوع دیگر معضالت اقتصادی هست که با آنها رو به رو هستیم. از دولت 

های منطقه و دولت های غربی درخواست کمک مالی و حامیت روحی دارم چرا 

که ما به منایندگی از آنها در حال جنگ با تروریستان هستیم. 

دگرجنرال عراقی رشید فالح از میدان جنگ بازدید می کند. دگرجنرال عراقی رشید فالح و رهبران قبایل در کانفرانس خبری شرکت می کنند.

یونیپاث: چقدر این قوا در تحقق اهداف اولیه خود موفق بوده اند؟ 

دگر جنرال رشید: هنوز برای ارزیابی این موضوع خیلی زود است، اما ما در 

مسیر صحیح گام برمیداریم. هدف اولیه ما این است که همه قلمروها را آزاد 

کنیم و اجازه بازگشت به تروریستان را ندهیم. ما با دشمنی رو به رو هستیم 

که هیچ احرتامی برای زندگی انسان های بی گناه قائل نیست، زنان و بچه ها را 

میکشد و شهرها را نابود می کند. بنابراین ما باید جلوی ورود آنها به شهرها و 

نفوذ به ملکی ها را بگیریم. دوست دارم مردم جهان بدانند که اردوی عراق از 

توانایی و تسلیحات پیرشفته برای نابودی داعش برخوردار است. اینکه این نابودی 

به رسعت انجام منیشود به این دلیل است که این شهرها پر از افراد بی گناه است 

و ما منیخواهیم زندگی آنها را با توپچی های ثقیل و تانک به خطر بیاندازیم. 

ملکی های این شهرهای بزرگ و کوچک به اندازه کافی رنج کشیده اند و ما باید 

با دقت بهرتین نقشه ها را برای حامیت و آزادسازی آنها انتخاب کنیم. احساس 

من این است که ما به هدفامن خواهیم رسید و امنیت و ثبات بازخواهد گشت 

و ما خواهیم توانست تا به همه وعده های حکومت خود از جمله یافنت راه حل 

همیشگی برای این مبارزان عمل کنیم. هدف ما این است که ملکی های جنوب 

عراق بتوانند به دورترین نقاط رشق در انبار و موصل سفر کنند و ملکی های 

انبار و موصل نیز به شهرهای جنوبی سفر کنند بدون اینکه از مرگ یا اختطاف 

ترسی داشته باشند.

یونیپاث: آیا در پایان حرفی برای گفنت دارید؟

قابل مالحظه قوه هوایی  دگر جنرال رشید: آزادسازی رمادی بدون حامیت 

قوای  و  جاسوسان  بین  که  هامهنگی  دلیل  به  نداشت.  امکان  ائتالفی  قوای 

خطوط  آنها  بودند.  موفق  و  دقیق  هوایی  های  حمله  داشت  وجود  قبیلوی 

دفاعی داعش را نابود کرده و خسارت های زیان باری را بر آنها وارد آوردند. 

قوای قبیلوی نقش مهمی را در جمع آوری معلومات درباره تشکیالت، تسلیحات 

و مسیرهای دشمن ایفا کردند و همین باعث شد تا این عملیات به یک مطالعه 

F  .منونوی برای آکادمی نظامی تبدیل شود
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در دریا

بیش از 30 کشور در فعالیت های بین املللی اقدامات 
متقابل ماین گذاری، در بحرین، رشکت کردند.

امنیت
کارکنان یونیپاث

ایستاک
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چــنــد مــلــیــتــی، 

تفنگ  به  مسلح 

اتوماتیک،  هــای 

به عرشه یک لنج ماهیگیری در خلیج فارس هجوم و یورش بردند و با 

فریادها و تیراندازی به زیر عرشه رفتند تا تروریست ها را از پا در آورند 

و قفل صندوق های فلزی مشکوک به نگه داری سالح ها و مواد مخدر 

قاچاق را بشکنند. 

این رسبازان از راه های دوری آمدند تا برای اولین بار در فعالیت 

های بین املللی اقدامات متقابل ماین گذاری )IMCMEX(، که در منامه 

بحرین برگزار شد، اشرتاک کنند.

این لنج در واقع بر خشکی مستقر شده بود، و به عنوان یک وسیله 

مترینی، برای رسبازان چند ملیتی، به مقر قوای دریایی بحرین کشیده 

شده بود. این مترین نظامی، جست و جو و ترصف یک قایق، هرچند 

واقعی نبود ولی دشواری های وارد شدن به یک کشتی در دریاهای مواج 

را شبیه سازی می کرد.

انجام  کویت  ساحل  از  دورتر  کیلومرتی   450 در  که  مترینات 

و  کویتی  دریایی  قوای  که  تر می شدند، جایی  پیرشفته  می شدند، 

آمریکایی و دیگر رسبازان چند ملیتی برای امنیت اقتصادی کشور از 

ربات های زیردریایی هدایت اتوماتیک برای شناسایی و بیرون آوردن 

ماین های ساختگی از بنادر مهم استفاده می کردند.

غواصان اردنی کاری مشابه را 1200 کیلومرت تا غرب بندر حیاتی 

العقبه انجام دادند، و قوای نظامی چند ملیتی دیگری عملیات ضد 

بر روی  برعهده گرفت، که در آن  را در دریای رسخ  دزدان دریایی 

کشتی کانتیرنی غول پیکر مرسک اقیانوس اطلس مترین می کرد. 

عوامل  جانب  از  جهانی  تجارت  تهدیدات  که  معتقدیم  »ما 

آن  از  توانیم  می  متارین  این  انجام  با  و  است،  واقعی  غیردولتی 

داناگن، قوماندان قوماندانی مرکزی  ادمریل  کوین  بکاهیم«، معین 

قوای دریایی ایاالت متحده، در بازدید از مترینات نظامی تقریبا سه 

هفته ای در آپریل 2016 گفت: »ما می بینیم که عوامل غیردولتی، از 

القاعده گرفته تا داعش و حتی حوثی ها، قابلیت های ناشناخته در 

مختل کردن حمل و نقل دریایی دارند.« 

 محدوده پاک کاری IMCMEX 16 عظیم بود، که شامل دنبال 

کردن قوس دریایی از جنوب عراق تا خلیج فارس، از میان تنگه هرمز، 

و عبور رسیع از عامن و یمن و گذر از امتداد دریای رسخ، متام مسیر 

تا به بندر العقبه و مرص، می شد. این قلمروها متاما برای سه قوت 

و  این آب ها محافظت  از سه بخش  که  ملیتی  وظایف خاص چند 

مراقبت می کنند، آشنا هستند - قوت وظایف مشرتک 150، 151 و 152.

سی و چهار کشور در IMCMEX 16 مشارکت به عمل آوردند، که 

شامل بحرین، اردن، کویت و پاکستان می شوند. این مترین دفاعی برای 

ترین  قراردادن رسبازان در معرض مدرن  امنیتی دریایی،  ارتقای سطح 

نظامیان  میان  تنها  نه  همکاری،  قابلیت  بهبود  و  تجهیزات  و  مترینات 

بلکه ناوگان غیرنظامی، که برای حفاظت از خود به دریانوردان وابسته 

اند، طراحی شده بود.

این مسئله اتفاقی نیست که وقتی که حرف از انتقال نفت به میان 

می آید، از منطقه به عنوان خانه سه تا از سرتاتیژیک ترین گلوگاه ها 

تنگه هرمز. رهربانی چون  و  املندب  باب  کانال سوئز،   - یاد می شود، 

تورن جرنال خالد الکندری، قوماندان قوای دریایی کویت، برای تقویت 

همکاری ها به منظور محافظت از آب های بین املللی داخل و اطراف 

خلیج فارس اعالم متایل کرد. تورن جرنال الکندری، وقتی که قوای دریایی 

کویتی، آمریکایی و اروپایی بر اسکله کویت، در IMCMEX، با هم به 

و عملیات  زیربناها  بر  در کویت  » مترین ها  پرداختند، گفت:   مترین 

رسبازان

 اعضای قوای دفاعی بحرین تکتیک های بازدید، سوارشدن، جست و 
جو و تصرف را طی IMCMEX در آپریل 2016 نشان می دهند. 

خورد ضابط حبری اریکا کاریلو/ایاالت متحده  قوای دریایی



کشتی های ائتالف با آرایش نظامی، طی IMCMEX 16، که شرکت کنندگان 34 کشور را جذب کرد، در خلیج فارس حرکت می کنند. 
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امنیت دریایی و ماموریت های جست و جو نجات و اسکورت کشتی 

های تجاری و حفاظت از تانکرهای نفت مترکز دارند«.

از  بعضی  که  شد  آغــاز  منامه  در  کانفرانسی  با   IMCMEX

قوماندانان دریایی برتر و مدیران اجرایی صنایع کشتی سازی منطقه 

را جذب کرد. کانفرانس حفاظت از زیربناهای دریایی، وابستگی در 

حال رشد دنیا به مسیرهای آبی کشتیرانی، که حمل و نقل در آن ها 

طی 30 سال اخیر چهار برابر شده است، را برجسته می کرد.

بحران اخیر دزدان دریایی سومالی نشان می دهد که چه گروه 

به  صدمه  و  خسارت  ایجاد  موجب  توانند  می  کوچکی  تبهکار  های 

کشتیرانی بین املللی، در غیبت قوای دریایی چند ملیتی برای حفظ 

صلح، شوند. حتی محبوبیت رو به رشد کشتی های تفریحی مسافرتی 

هم می تواند موجب افزایش خطرات شود: بزرگرتین این کشتی های 

از  بیشرت  ظرفیتی  که  دارند،  را  مسافر   6000 حمل  ظرفیت  تفریحی 

بزرگرتین ناوهای طیاره بر ایاالت متحده می باشد. در واقع، طی این 

مترین، قوای دریایی سلطنتی بریتانیا، با اسکورت دو کشتی تفریحی–

الیزابت - حفاظت از مسیرهای  RMS ملکه ماری II و RMS ملکه 

دریایی را در امتداد خلیج عامن را به منایش گذاشت. 

تجارتی،  بنادر  است.  کشتی  از  فراتر  بسیار  دریایی  زیربنا  اما   

کابل  ها،  جرثقیل  و  نفتی  های  ترمینل  دریایی،  قوای  های  پایگاه 

به  نیز  ها  تونل  و  ها  پل  گــاز،  های  لین  پایپ  ــوری،  ن فیرب  های 

محافظت رضورت دارند. 

برید  ماست«  وظیفه  دریا  از  حفاظت  دریایی  قوای  »منحیث 

سلطنتی  دریایی  قوای  قوماندان  خلیفه،  آل  عبدالله  شیخ  جرنال  

بحرین اینگونه گفت. 

ماین های زیرآبی و دستگاه های انفجاری تعبیه شده زیربحری، 

تهدیدی برای مسیرهای کشتیرانی می باشند. چنین تهدیدی بود که 

اشرتاک کنندگان IMCMEX در جاهایی مثل کویت، بحرین و اردن، 

و  کشتی   30 روی  بر  پرسونل   4000 بشمول  که  تکتیکی  منایش  طی 

همچنین در خشکی و ساحل می شد، از آن سخن گفتند. برای تعیین 

زمانی  که  را  چیزی  توانسته  تکنالوژی  ها،  ماین  نابودی  و  موقعیت 

عملیاتی خطرناک و پر مرصف بشمول گزمه هوایی و غواصی را شامل 

می شد تغییر دهد. قایق های کنرتول از راه دور بدون رسنشین به 

اجسام مشکوک روی سطح آب نزدیک می شوند و ربات های شناور 

سبک مجهز به رادار صوتی می توانند تا عمق 100 مرت در آب فرو 

روند و به عملیات جست و جو و نابود سازی اجسامی که در اعامق 

بیشرت قرار گرفته اند بپردازند.

پونس USS، کشتی 45 ساله قوای دریایی ایاالت متحده که ناوگان 

ماین پاکی چندملیتی را جابجا می کند، طی این مترین ها پرسونل هایی 

از بیست کشور دوست را در خود جای داد. این کشتی همچنین از 

فوک های تربیت شده برای شناسایی اجسام انفجاری زیر آب استفاده 

می کند. وقتی که یک فوک دماغش را به ماین بزند، دستگاهی که در 

پشتش تعبیه شده را تحریک کرده و پرچمی به سطح آب می فرستد 

که دریانوردان می توانند ماین را مکان یابی کنند.  دگرمن کن رایلی با 

شوخی گفت: » آنها برای یک ماهی هر کاری می کنند«.

از آلومینیوم  کشتی پیرشفته دیگری، یعنی USNS چاکتا کانتی، 

رنگ نخورده ساخته شده تا وزن سبک تر، رسعت بیشرت و مقاومت 

بیشرتی در مقابل ماین های مغناطیسی، به آن بدهد. این کشتی می 

تواند نزدیک به ساحل در آبی به عمق تنها 13 فت مانور دهد. این 

کشتی رسبازها و بارها را از بحرین تا کویت، طی IMCMEX، انتقال 

داد. بخشی از خدمه USS پونس و متامی خدمه USNS چاکتا کانتی را 

12
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ملوانان غیر نظامی – واحد حفاظت از ساحلی که به قوای 

خلیج فارس اجازه می دهد که با رسبازها و دریانوردان 

کم، کار بیشرتی انجام دهند – تشکیل می دهند. 

   به منظور آزمایش مهارت های غواصان و ملوانان، 

مجریان IMCMEX 161 ماین ساختگی را در آب های 

اردن، کویت و دیگر جاها کار گذاشتند و به رسبازان به 

اساس این که چقدر خوب »به هدف زدند« - اصطالحی 

برای ماین پاکی - منره دادند. » شام منی توانستید راحت 

حارض شوید و اظهار موفقیت کنید. در واقع شام مجبور 

از مشارکت  داناگن  ادمریل  بروید«  به داخل آب  بودید 

کشورهای رشیک گفت.

به کشتی  با ملحق شدن  پاکستان،  و  جاپان، کویت 

های بریتانیا و ایاالت متحده، کشتی هایی برای اهداف 

تا  دارند  امید  دهندگان  سازمان  داشتند.  عرضه  مترینی 

مترین ها را افزایش دهند و از کشورهای رشیک منطقه 

خلیج فارس انتظار نقش حتی برجسته تری دارند.

 ،IMCMEX داناگن امیدوار شد که مترین هایی مثل

وقتی که حرف از » مواجهات پالن نشده در دریا« می 

و  بینی  پیش  قابلیت  ارتقای  موجب  توانند  می  شود، 

مسلکی گرایی شوند.

بحرین،  مثل  کشورهایی  که  است  معنی  بدان  این 

با  متحده،  ایاالت  و  عربی  متحده  امارات  کویت،  مرص، 

استفاده از روش های یکسان برای تهدیدات احتاملی، با 

هم همکاری می منایند.

همدیگر  بــه  مــا  »همه  گفت:  دانــاگــن  ادمــریــل 

 F  .»وابسته ایم

غواصان کویتی، به عنوان 
بخشی از رویداد تمرینی 
 IMCMEX چند ملیتی در

در آپریل 2016، یک ماین 
ساختگی را بلند می کنند. 

خورد ضابط صنف یکم حبری 
بلیک میدنایت/ ایاالت متحده 

قوای دریایی
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داعش
توسط دگر جرنال فالح حسن، معین 

قوماندان، قوه هوایی عراق

یک قوماندان ارشد 
عراقی از عمليات مشرتک 

ایاالت متحده-عراق که 
کاروان تروریستان را نابود 

کرد قدردانی می کند

نابودی
طلیعه
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مهم  جزئیات  بعض  خواهم  می  تاریخ  در  ریکارد  منظور 

عراق  در  را  داعش  کمر   2016 جون  در  که  هوایی  متعدد  حمالت 

شکست را خاطر نشان کنم.

ساعت اولیه صبح یک روز گرم در بغداد، بسیار آرام وساکت بود. 

من بعد از یک ماه کار سخت مساعدت در رهربی عملیات آزادسازی 

فلوجه اسرتاحت می کردم. اما با زنگ تیلفون ساعتها قبل از طلوع 

خورشید این حس آرامش از بین رفت. وقتی نام متاس گیرنده را دیدم، 

سعد  ارکان  جرنال  تورن  تا  شده  باعث  حیاتی  موضوع  که  فهمیدم 

عالق - مدیر استخبارات نظامی عراق- این وقت با من در متاس شود.

صدایش گرفته بود و من در صدایش تشویش احساس کردم. به 

من اطالع داد که ادارات تحت هدایت او تشکل عظیمی از داعش در 

شبه جزیره جنوب فلوجه، نزدیکی جهيل رزازه را رهگیری رصد کرده 

اند. حدود 400 موتر حداقل 1200 جنگجو را از ساحات نزدیک تحت 

کنرتول داعش به مسیر شبه جزیره منتقل می کنند.

راپور اولیه استخباراتی این احتامل را باال برد که تروریستان قصد 

دارند از سمت جنوب به شهر مقدس کربال بروند یا از سمت غرب 

به رسحد سوریه بروند و حتا یک احتامل این بود که از سمت شامل 

قرارگاه  به  فوراً  که  داد  دستور  عالق  جرنال  تورن  بروند.  موصل  به 

های مرکزی مشرتک قوا بروم و به قوماندان مامور در ساحه در این 

وضعیت مساعدت برسانم. 

معلومات از طریق شنود سگنال رادیوی از داعش در نیمه شب 

استخبارات  تصمیم  اولین  بود.  آمده  بدست  دور  راه  مکان  یک  از 

شود.  استفاده  کشف  برای  پراشوت  قوای  از  که  بود  این  نظامی 

فیر  مورد  کرد،  ریکارد  و  مشاهده  را  تشکل  سسنا  طیاره  که  زمانی 

و  داد  جواب  دشمن  به  راکت  دو  انداخت  با  و  گرفت  قرار  دشمن 

به پایگاه بازگشت.

یک طیاره تکتیکی AN-32 قوای هوایی عراق رسید و ما تایید 

کردیم که قصد تروریستان از تشکل رشوع حرکت از سمت جنوب به 

سمت کربالست. برای کند کردن حرکت ستون، طیاره بار خود بشمول 

چهار مبب را بر روی موترهای پیرشو انداخت.

در این لحظه، راپورهای استخبارات تصدیق کرد که عنارص داعش 

بیشرتی به سمت موقعیت در حرکت هستند و انگیزه آنها حمله به 

کربال برای انتقام شکست در فلوجه است. تصور می کردند اگر حرم 

های مقدس مذهبی در کربال را تخریب کنند، جنگ فرقوی در رشق 

فلوجه  آنها در  از شکست  کنند و مترکز جهان  را مشتعل می  میانه 

بدست قوای مسلح عراقی منحرف می شود.

تورن جرنال عالق و من می دانستیم که منابع قوه هوایی ما در 

جای دیگری درگیر هستند و ما به تنهایی منی توانستیم با این تشکل 

که  داد  نشان می  کنیم. رسعت حرکت دشمن  مقابله  داعش  عمده 

ستون در چند ساعت دیگر به کربال خواهد رسید.

و  امنیتی  سازمانهای  با  عالق  جرنال  تورن  اینکه  بیشرت  مشکل 

دولتی در کربال در متاس شد و فهمید که قوای موجود در شهر آماده 

توقف حمله داعش با این ابعاد نیستند. در این لحظه، من عمیق تر 

درگیر معضل شدم. 

وقتی به قرارگاه مرکزی رسیدم و تصاویر اولیه از سسنا را دیدم، 

بطور کامل دالیل تشویش رییس استخبارات نظامی عراق را متوجه 

شدم. وضعیت در حال رسیدن به نقطه بحرانی بود. تصمیم گرفتم 

که با رشکای خود در قوای مسلح امریکا که در هامن قرارگاه مرکزی 

تقاضای  قوماندانی عمليات مشرتک کار می کردند در متاس شوم و 

مساعدت تجهیزات کشف و شناسایی که در هامن لحظه در ساحه 

مشغول عمليات بودند را بکنم.

جواب برید جرنال بحری ایاالت متحده جرنال ریک اورایب دلگرم 

کننده بود. طی مدت کوتاهی ما از واسطه های هوایی بدون پیلوت 

و  اراضی  ما  کردیم.  زنده  تصاویر  دریافت  به  رشوع  متحده  ایاالت 

تعداد عنارص داعش را می دیدیم و تشخیص دادیم که تروریستان 

آماده حمله می شوند. تصمیم گرفتیم که حرکت آنها را متوقف کنیم.

ولسکای،  گری  جرنال  تورن  خود  رییس  با  اورایب  جرنال  برید 

قوماندان فرقه 101 قوای پراشوت در متاس شد و تقاضای حضور وی 

برای انکشاف وضعیت را کرد. جرنال ولسکای ساعت 4 صبح رسید و 

ما او را با وضعیت خطرناک حارض آشنا کردیم. من تشویش خود از 

رسیدن داعش به کربال و تبعات فاجعه بار آن را بیان کردم.

موترهای نابود شده داعش در بیابان جنوب غربی فلوجه رها شده اند، 
وقتی حمالت هوایی عراق و ائتالف در 29 جون 2016، سعی تروریستان 

برای فرار از فلوجه به سمت کربال را ناکام کرد.   سرویس ضد تروریزم عراق

به



سربازان عراقی موترهای نابود شده داعش را 
بعد از اینکه حمالت هوایی قوای عراقی و ائتالف 
یک کاروان دشمن در جنوب غرب فلوجه را منهدم 

کردند، تفتیش می کنند.   تصاویر گتی

این ماموریت یک ماموریت فوق العاده بود و 

یک درس بزرگ درباره اهمیت مشارکت و تعهد 

متداوم متحدان آمریکایی ما در محایت از عراق 

در جنگ علیه تروریزم بود. مطمئن هستم که 

این مشارکت واقعی ماندگار خواهد بود.
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شهروندان  حمل  درحال   SUV  15 ظاهرا  که  کردیم  محاسبه 

بیجا شده یا گروگانها هستند و پیکاپ و الری های با کف مسطح 

سالحهای ضد طیاره، سوخت، مهامت و تامینات را حمل می کنند. 

از رشکای  کردند.  می  به سمت جنوب حرکت  کاروان  بصورت  آنها 

خود تقاضای واکنش فوری کردم زیرا طی چند ساعت داعش به کربال 

می رسید. تشکل عظیم دیگری در یک دره مجزا بود که به نظر می 

رسد قوای تقویتی هستند که منتظر متاس از عنارص پیرشفته هستند. 

تصمیم، حمله و انهدام موترهای رهربی کننده بود. 

بعد از چندین متاس بین تورن جرنال ولسکای و مرکز عملیات 

به  را  پیلوت  بدون  آنها مسیر طیاره های  آمریکا،  های قوه هوایی 

بدون  های  طیاره  بعد،  کمی  دادند.  مسیر  تغییر  داعش  موقعیت 

ما  اینکه  در حین  کردند.  متوقف  را  کاروان  و  کردند  پیلوت حمله 

تصاویر زنده را مشاهده می کردیم آنها 24 موتر را منهدم کردند. 

مشاهده کردیم که تروریستان از موترهای خود به سمت تاالب فرار 

کردند. آنها هامنند رسبازان تعلیم دیده عقب نشینی می کردند که 

نشان می داد جنگجو هستند. بعض آنها دشداشه عربی مرسوم که 

اغلب پوشش داعش است را پوشیده بودند.

یک تولی F/A-18 به نربد ملحق شدند و باالی ساحه شیرجه 

قوه  که  کردیم  توافق  دهند.  ادامه  اهداف  به  حمالت  به  تا  زدند 

هوایی ائتالف تا صبح به حمالت هوایی ادامه دهند و بعد ماموریت 

مان  متحدان  با  همکاری  از  کنند.  واگذار  عراق  هوایی  قوه  به  را 

احساس غرور می کنم که رسیعا به تقاضای کمک ما پاسخ دادند 

صداهای  تا  کردند  هدایت  مسلکی  طرز  به  را  خود  ماموریت  و 

با داعش جدی  امریکا در مبارزه  ادعا می کنند قوای  مطرودی که 

نیستند را ساکت کنند. 

کردم، هم  تقاضای کمک  ائتالف  قوای  از  من  که  ای  لحظه  از 

وقایع  تا  ماندند  رسپا  آنان  های  تیم  هم  و  آمریکایی  های  جرنال 

قدردانی  میخواهم  کنند.  بیشرت  حمالت  تقاضای  و  کنند  نظارت  را 

را  ماموریت  ساخنت  مکمل  در  آنها  بودن  مسلکی  و  تعهد  از  خود 

بیان کنم. تصمیم گرفتم داستان این قهرمانی را مکتوب کنم تا دقت 

ریکارد تاریخی تضمین شود که این جرنال ها یک کار رشافتمندانه 

در تخريب پالن داعش برای حمله به کربال انجام دادند، حمله ای 

که می توانست متام دنیای اسالم را دچار مصایب جنگ فرقوی کند. 

انگیزه داعش واضح است: بسط تفرقه و تخریب وحدت مسلمین با 

حمله به حرم های مقدس و مساجد.

بعد از موفقیت این ماموریت یک مکتوب به مقامات مذهبی 

)حوزه( و علامی اهل سنت نوشتم تا اطالع دهم که همه اشخاص 

که به تحمل و مدارا و همزیستی با صلح معتقد هستند باید موضع 

رشافتمندانه رشکای آمریکای ما را مخصوصاً تیم مرکز عملیات های 

مشرتک متحد را که در آن شب کمک کردند، قدر بدانند. 

درست هامن طور که توافق کرده بودیم، صبح قوه هوایی عراق 

ماموریت را بر عهده گرفت، اگر چه من پالن گذاری را چند ساعت 

را  قوای دشمن  متباقی  ما  باشه های شجاع  بودم.  کرده  آغاز  قبلرت 

شناسایی و منهدم کردند و در میانه روز رسبازان عملیات های خاص 

باقی  ارزش  با  پاک کردن ساحه و جستجوی معلومات  برای  عراقی 

مانده مستقر شدند.

این ماموریت یک ماموریت فوق العاده بود و یک درس بزرگ 

در  ما  آمریکایی  متحدان  متداوم  تعهد  و  مشارکت  اهمیت  درباره 

حامیت از عراق در جنگ علیه تروریزم بود. مطمنئ هستم که این 

F  .مشارکت واقعی ماندگار خواهد بود

در 29 جون 2016 یک 
ستون از داعش از هوا 

منهدم شد تا سعی 
داعش برای انتقال 

قوا از فلوجه به سمت 
کربال متوقف شود.  
سرویس ضد تروریزم عراق
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دروس 
لوژيستيك

تصاویر از یونیپاث
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از  به یمن – بخشی  زیاد مواد   هزاران رسباز و مقادیر 

سعودی،  عربستان  از  عظیمی  تعهد   –  2015 در  امید  بازگشت  عملیات 

امارات متحده عربی، قطر، مرص و دیگر یاراِن ائتالف عرب را نشان داد.

با در نظر داشت حرکت درآوردن و تجهیز نظامیان مدرن، قوای دفاعی 

قطر و قوماندانی مرکزی ایاالت متحده )CENTCOM( با هم کانفرانس 

 2016 دسمرب   7 و   6 در  را  خلیج  همکاری  شورای  لوژيستيك  همکارِی 

میزبانی می کنند.

این کانفرانس در دوحه قطر برای جرنال ها و افرسان بیرقدار )افرسان 

بحری( شش کشوِر شورای همکاری خلیج )GCC( و ایاالت متحده، طراحی 

شده است. اشرتاک کنندگان بهرتین راه ها را برای سهیم کردن معلومات و 

منابع طی نربد و چگونگی بهبود حفظ قابلیت همکاری را یاد می گیرند.

این کانفرانس دروِس لوژيستيك عملی، که از به کار گرفنت ائتالف در 

یمن جمع شده اند، را با هم ترکیب می کند. بعضی از این دروس به پالن 

گذاری لوژيستيك اراده عقاب Eagle Resolve 17( 17(، مترینات نظامی که 

در مارچ 2017 در کویت آغاز می شود، شکل داده و آن را پیش می برند.

تورن جرنال آندره پگی، مدیر لوژيستيك و انجنیری قوماندانی مرکزی 

ایاالت متحده، بیان کرد »این کانفرانس به همه کشورهای عضو GCC و 

ایاالت متحده اجازه می دهد که بهرتین دروس لوژيستيك آموخته شده و 

مترینات را با هم سهیم باشند که توانایی ما در یاری به یکدیگر در مواقع 

جنگ را بهبود می دهد«. 

»اکرث اعضای GCC در حال حارض در نربدهای منطقوی مشارکت دارند 

از  توانیم  می  ما  دارد.  رضورت  اشرتاکی  منابع  اعزامی  لوژیستیک  به  که 

یکدیگر یاد بگیریم و مشارکت های سرتاتیژیک را برای درگیری های آینده 

بسازیم و تقویت کنیم.«

عملیات بازگشت امید در یمن یک کمپاین در زمین و دریا و هوا برای 

را  عملیات  عربستان سعودی  است.  یمن  در  از حکومت مرشوع  حامیت 

امارات متحده  از بحرین، مرص، اردن، کویت، قطر، و  با پشتیبانی نظامی 

عربی رهربی کرده است. شدت، تداوم و ویژگی چند ملیتی عملیات یمن به 

پیچیدگِی لوژيستيكی اضافه کرده است.

جرنال پگی افزود »CENTCOM بسیار مشتاق است که از ملت های 

GCC درباره اقدامات مشرتکشان برای حامیت از عملیات یمن و عملیات 

نظامیان  خدمات  شامل  عملیات  این  دو  »هر  شود«.  دار  خرب  لیبیا،  اخیر 

های  توانایی  و  ها  ظرفیت  متریِن  و  مشرتک  لوژيستيك  ماحول  در   GCC

استقرار اعزامِی جدید می شود.«

جرنال پگی همچنین بر رهربِی قطر در پشتیبانِی مداوم عملیات ضد 

تروریستی در افغانستان و عراق جداگانه تاکید کرد. 

اتحاد  ایجاد  تروریستی و  برای حذف سازمان های  جرنال گفت »آنها 

بین ملت های منطقه رضوری بوده اند«. »ما از همتایان قطری خود برای 

موافقت در میزبانِی این کانفرانس گشایشِی قابلیت همکاری تشکر می کنیم 

و چشم امید به یک تجربه استثنایی برای متام مشارکت کنندگان داریم«.

اجالس کمپ دیوید در سال 2015 پایه و اساسی برای ایجاِد کانفرانس 

همکاری لوژيستيك را طرح ریزی کرد. نتیجه اساسی اجالس، تعهدی بین 

رهربان برای عمیق تر کردن روابط بین ایاالت متحده و GCC در این مورد 

و دیگر مسائل بود تا مشارکتی سرتاتیژیک حتی قوی تر، پایدارتر و جامع 

 CENTCOM .تر، با هدِف پیرشفت پایداری و ثبات منطقه، ساخته شود

J4 این هدف را یک قدم جلوتر برده و یک انجمن لوژيستيك برای نزدیک 

کردن رشکای GCC، به منظور مذاکره و پیشربِد قابلیت همکاری لوژيستيك، 

F  .انکشاف داده است

جنرال ها در کانفرانس همکاریِ لوژيستيك شورای همکاری خلیج که 
در دسمرب 2016 در دوحه برگزار می شود، حضور خواهند داشت 

«اکرث اعضای GCC در حال حارض در نربدهای 

منطقوی مشارکت دارند که به لوژیستیک اعزامی 

منابع اشرتاکی رضورت دارد. ما می توانیم از 

یکدیگر یاد بگیریم و مشارکت های سرتاتیژیک را 

برای درگیری های آینده بسازیم و تقویت کنیم».

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

برای کسب معلومات بیشرت درباره 
این کانفرانس، لطفا از طریق ایمیل 

های زیر درمتاس شوید: 

— تورن جرنال آندره پگی

انتقال

کارکنان یونیپاث
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سربازان عراقی از قوماندانی کندک عملیات های کوماندویی نینوا طی آموزشی در کمپ تاجی در جنوری 2016 از هلیکوپتر به بیرون 
می دوند. جناح هوایی اردوی عراق نقشی حیاتی در سرکوب داعش داشته است.  خورد ضابط کلی جونز/ اردو ایاالت متحده
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داعش 
از راه هوا

سرکوب

هلیکوپرتهای جناح هوایی اردوی عراق نقشی 

حیاتی را در مقابله با تروریزم ایفا می کنند

کارکنان یونیپاث

از  نربدها  در  پیروزی  در  اردو  هوایی  جناح 

طریق نابود کردن اهداف دشمن، تامین امنیت 

زمین  در  لوژيستيك  کردن  اداره  و  مسیرها 

ایفا کرد.  هایی عملیاتی دشوار، نقشی حیاتی 

را  جایگاهش  و  نقش  داعش  علیه  کمپاین  اما 

را  قوای هلیکوپرتی  که  برد طوری  باالتر  حتی 

تبدیل به یک سالح سرتاتیژیک باالتر از آن چه 

این  کرد.  می  بود  شده  تصور  جنگ  کالج  در 

اهداف  تشخیص  دقیق،  شناسایی  با  دارایــی 

استتار شده، بریدن مسیرها و جابجایی هوایِی 

محارصه  مناطق  به  برشدوستانه  های  کمک 

است.  تامین کرده  را  ارجحیت  و  شده، تسلط 

مصاحبه یونیپاث با جرنال ارکان حمید املالکی، 

قوماندان جناح هوایی اردوی عراق، کسی که 

شخصا عملیات روزانه هلیکوپرت ها و پیلوتان را 

پی گیری می کند.

 جنرال ارکان، پیلوت 
حمید المالکی، قوماندان 

جناح هوایی اردوی عراق
 قوه هوایی عراق
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یونیپاث: نقِش جناح هوایِی اردوی عراق در جنگ علیه داعش چیست؟

نظریات  یا  دوکتورین  که  متذکر شوم  را  نکته  این  مایلم  اول، من  جرنال حمید: 

در  زمینی  قوای  برای  حامیت  کردن  مهیا  مسئولیت  اردو،  هوایی  جناح  نظامی 

جنگهای مرسومی است که خطوط مقدم به خوبی تعریف و سنگرهای دفاعی 

بر روی نقشه مشخص شده اند. در این سناریو، عنارص ما ماموریت هایی را برای 

از بین بردن اهداِف درون میدان نربد رهربی می کنند. اما، دوکتورین یا نظریات 

نظامی در مورد تکتیک های هلیکوپرتی در جنگ شهری وجود ندارد. به عالوه، 

تغییر رسیع  توانایی  که  غیر مرسوم هستند  با دشمنی  مبارزه  در حال  ما  قوای 

تکتیک و مخفی شدن در میان ملکی ها و پنهان کردن خود با لباس های عادِی 

بی  جان  کنند،  منی  پیروی  جنگی  قاعده  کدام  از  تروریستان  این  دارد.  را  مردم 

گناهان را نادیده گرفته و خانه هایشان را منفجر می کنند تا قوای مسلح عراقی 

را برای جنایاتشان رسزنش کنند. می توان گفت، جناح هوایِی اردو نقش مهم و 

موثری در حامیت از قوای زمینی در رستارس این منایش بازی کرد. بطور اوسط ، ما 

70 ماموریت را بر عهده گرفتیم و روزانه حدود 13 هدف را نابود کردیم. قوایامن 

مانند باشه بر باالی میدان محاربه به پرواز در می آیند تا تروریستان را شکار کنند 

و به پیرشوِی قوای زمینی مان کمک کنند. غرش انجن های هلیکوپرتهایامن باالی 

موقعیت های نظامی باعث تقویت روحیه رسبازان شده و آنها را قوی تر می کند.

یونیپاث: جزوتام های شام چه تعداد ماموریت را مکمل کرده است؟

که  گرفت  عهده  بر  را  ماموریت   13670 ما  قوای   ،2015 سال  در  حمید:  جرنال 

بشمول عملیات فعال، تدارک لوژيستيك و مساعدت برشدوستانه بود. در عملیات 

فعال، ما حدود 11000 تروریست را به هالکت رسانده و 1450 وسایل انفجاری 

پیرشفته تعبیه شده بر موترها و سالح های سنگین را، عالوه بر 180 واسطه نقلیه 

زرهدار و 80 مکان مبب گذاری شده، نابود کردیم. اهداف ما به وسیله جاسوسی 

و شناسایِی نظامی مورد بررسی و توسط عنارص قبیلوی بر روی زمین مورد تایید 

قرار گرفته اند تا از وقوع خسارات ناخواسته میان ملکی ها جلوگیری کنند. 

یونیپاث: منحیث قوماندان این قوه سرتاتیژیک، برنامه شام برای بهبود آن چیست؟

از قوه  جرنال حمید: ما در سال 2010 یعنی زمانی که منحیث یک شاخه جدا 

هوایی تاسیس شده بود، رشوع به ساخنت و بهبود این قوه مهم کردیم. ما تعداد 

بل  هلیکوپرتِ  تعدادی  ما  داشتیم.  آی-17  ام  یوروکوپرت  و  هلیکوپرت  کمی  بسیار 

داریم. خواسته  تر  برای خرید هلیکوپرتهای پیرشفته  ای  برنامه  و  407 خریدیم 

ما بدست آوردن هلیکوپرتهای جنگی آمریکایی آپاچی AH-64 است. متاسفانه، 

برای خرید این سالح پیرشفته ما با موانعی برخورد کردیم؛ ما تقریبا به موافقتی 

در 2014 دست یافتیم، اما به دلیل اوضاع اقتصادی جهانِی جاری و قیمت باالی 

آپاچی، مذاکرات را معلق کردیم. ما تصمیم به خرید هلیکوپرتهای جنگِی روسی 

ام آی 28 و ام آی 35 گرفتیم. ما همچنین واسطه های نقلیه هوایی بدون رسنشین 

را خریدیم که حرکت در میدان نربد را عوض کرد و دستیابی مان را به 250 کیلومرت 

گسرتش داد. هدف ما فراهم کردن هلیکوپرتهای پیرشفته و چند ملیتی مجهز به 

تکنولوژی های پیرشفته نظیر موشک های هدایت شونده با لیزر و دوربرد برای 

هدف گرفنت مکان های دوِر دشمن و ایجاد قابلیت پرواز در هر رشايط است.

یونیپاث: جناح هوایی اردو با چه معضالتی روبرو می شود؟ 

مفهوم  نفهمیدِن  درست  معضل  دومین  و  بودجه  معضل  اولین  حمید:  جرنال 

استفاده از هلیکوپرتهای جنگی توسط قوای زمینی است. ما همچنین با سیستم 

در  زیادی  تا حد  که  داعش  اهداف  به  دفاعی هوایی دشمن و مشکالت حمله 

میان ملکی ها تجاوز کرده اند، روبرو هستیم. ما بخاطر حفظ جان ملکی ها، از 

بسیاری از اهداف با ارزش گران اجتناب می کنیم. به عالوه، خطوط مقدم تعریف 

کنرتول  گاهی   – را دشوار می سازد  پیلوتان  ماموریت  افتاده  و روی هم  نشده 

بخشی از یک قریه کوچک در یک بیابان دورافتاده در دست قوای ما و بخشی 

دیگری از آن دسِت داعش است.

یونیپاث: فرق بین جناح هوایی اردو و قوه هوایی چیست؟

جرنال حمید: فرقشان این است که جناح هوایی اردو در وهله اول از هلیکوپرت 

مورد  را  ثابت  بال  جنگِی  های  هوایی جت  قوه  که  حالی  در  کند  می  استفاده 

سرتاتیژیک  اهداف  کردن  نابود  هوایی  قوه  ماموریت  دهد.  می  قرار  استفاده 

دشمن که در فاصله بسیار دور از جبهه قرار گرفته اند، است. قوه هوایی توانایی 

دسرتسی رسیع و موثر به اهداف را دارد، مثال اف16- می تواند 1600 کیلومرت در 

ساعت پرواز کند و هدف هایش را از ارتفاع 40000 فت نابود سازد. به هر حال، 

 جنرال ارکان، پیلوت حمید المالکی، 
سمت راست، و جنرال اردوی عراق 

طالب شقاطی الکنانی، قوماندان 
فعالیت های ضد تروریزم، در مارچ 

2016 تجسس هوایی را در میدان 
نبرد را هدایت می کنند. 

 قوه هوایی عراق
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اف16- نیز مشابه هلیکوپرتها، هنگام تامین حامیت برای جنگ تن به تِن قوای 

مستقر، دچار محدودیت است. هلیکوپرتها توانایی دقیق و کارآمدی در دنبال 

کردن و گرفنت واسطه های نقلیه زرهدار و اهداف کوچک در برد نزدیک دارند. 

هلیکوپرتها مهارت پیرشفته ای در جست و جوی میدان نربد و شناسایی و نابود 

کردن تجهیزات دشمن دارند. عالوه براین، توانایی حیاتِی جناح هوایی اردو نقل 

و انتقاِل رسبازان و مهامت به خطوط مقدم و مناطق محارصه شده را شامل می 

شود. جناح هوایی اردو و قوه هوایی همدیگر را کامل و در متام سطوح باهم 

همکاری می کنند.

یونیپاث: شام چطور پیلوتان را انتخاب و تربیت می کنید؟

با استعداد  التحصیالن  از میان فارغ  پیلوت خود را  تازه  جرنال حمید: ما قوای 

لیسه می گیریم و همچنین دانش آموزامنان را از کالج های نظامی انتخاب می 

کنیم. آنها باید آزمایشهای صحی و فزیکی را با موفقیت بگذرانند و سپس برای 

اخذ لیسانس علوم نظامی در کالج های نظامی ثبت نام کنند. بعد از آن نوبت 

به کالج هوایی اردو می رسد تا توسط پیلوتان ماهر و با تجربه عراقی تربیت 

منطقه  در  ها  بهرتین  از  یکی  منحیث  ما  کالج  که  کرد  باید خاطرنشان  شوند. 

شناخته شده است. در سال اولشان، آنها علوم پایه هوایی را مطالعه می کنند. 

در سال دوم، قبل از انتقال به طیاره های سایز متوسط، پرواز کردن را بوسیله 

هلیکوپرتهای سبک مترین می کنند. طی این مترینات، ما توانایی آنها را ارزیابی 

کرده و آنها را در یک مطالعه مسلکی در مورد هلیکوپرتهای خاص خودشان ثبت 

نام می کنیم. هر پروسه دو تا سه هفته طول می کشد. 

 

تکنالوجی  خرید  به  مایل  یا  راضی هستید،  امکانات خود  از  آیا شام  یونیپاث: 

پیرشفته تری هستید؟

جرنال حمید: اگر بر عهده من بود، جناح هوایی اردو را درست به پیرشفته بودن 

ایاالت متحده و دیگر ملل مدرن می ساختم. چیزی که ما تا کنون بدان دست 

یافته ایم، به آرزوهای من جامه عمل منی پوشاند، اما در حدی خوب است که 

مناسب تقاضای حال حارض باشد. عنارص ما در جنگ علیه داعش منحیث یک 

باید هلیکوپرتهای جنگی نظامی را دیده  اند. شام  قوه مامنعتی شناخته شده 

باشید که حین طوفان های شن، شب و روز، باالی میدان محاربه حضور دارند. 

گاهی حمالت بزرِگ دشمن تنها توسط جناح هوایی اردو متوقف می شوند. ما 

نربدهایی را علیه تروریستانی داعش برپا کردیم، برای منونه دو هلیکوپرتی که 

بیاباِن پشت خطوط دشمن جنگیدند و  به داعش در  با کاروان بزرگی متعلق 

مغلوبش کردند. ما ماموریت های راهربدی در حومه شهر موصل داریم و گاهی 

ما  که  مایلم  من  آرزوها،  و  اهداف  لحاظ  به  رسیم.  می  سوریه  به رسحدهای 

هلیکوپرتهای پیرشفته ای چون آپاچی، بلک هاک و ام دی داشته باشیم. امروز 

توانایی جنگیدن با انجن یا بدنه زرهدار هلیکوپرتها سنجیده منی شود بلکه با 

سه عنرص مهم از قبیل راکت، کمره و سیستم های قفل شونده بر هدف انجام 

می گیرد. این سه فکتور پیرشفته بودن تکتیکِی هلیکوپرت را تعیین می کنند.

 

یونیپاث: در مورد رساندن مساعدت برشدوستانه در مناطق محارصه شده چه 

چیزی می توانید به ما بگویید؟

جرنال حمید: این یکی از نقش های اصلی ما بعد از قطع رسک ها به خاطر جنگ 

شدید و سقوط بسیاری از قریه جات به دست تروریستان است. بنابراین، راه 

دیگری برای دست یابی به قریه جات دورافتاده جز به وسیله هلیکوپرتها نبود. 

در موقعیت های زیادی، پیلوتان شجاعامن ماموریت های خطرناکی را با رساندن 

مساعدت برشدوستانه در مناطقی که در محدوده آتش دشمن هستند، بر عهده 

گرفتند. به هرحال آنها می دانستند که نجات جان مردم چقدر حیاتی بود. من 

برای محافظت هلیکوپرتهای باری مجبورم یک هلیکوپرت حمله ای همراه آنها 

ما ماموریت های مشابه  را منهدم کند.  بار، دشمن  انداخنت  تا هنگام  بفرستم 

بسیاری را در قریه جات سنجار، امرلی و حومه بیجی، عامریه فلوجه، حدیثه 

و بغدادی را به انجام رساندیم. بدون این ماموریت های حمل بار، بسیاری از 

ملکی ها از گرسنگی تلف خواهند شد.

یونیپاث: شام همکاری بین املللی برای رسکوب داعش را چگونه می بینید؟

جرنال حمید: ما فایده این همکاری را همزمان وقتی که مثل یک تیم برای تقسیم 

حجم کارها با هم کار کردیم، مشاهده کردیم. ما هدف های دشمن را برای جناح 

هوایی اردو، قوه هوایی عراقی و قوه هوایی ائتالف مشخص می کنیم. در نتیجه، 

این تیم بزرگ قادر به نابود و منهدم ساخنِت 60 فیصد از تجهیزات دشمن شد. 

قوای ائتالِف مجهز به تکنالوژی پیرشفته نقش مهمی را در پیدا کردن و نابود 

با دوستامنان در قوای  ارتباط مستقیم  ایفا کردند. ما  کردن اهداف سرتاتیژیک 

ایاالت متحده از طریق قوماندانی قوای مشرتک داریم. رشکای ما هم اکنون در 

میدان جنگ هستند و بخش اساسی برای رسکوب داعش در این جنگ هستند. 

این  از  قبل  تروریستان  این  است.  برش  کل  بلکه  عراق  تنها  نه  دشمِن  داعش 

خشونت خود را علیه ملت ها نشان دادند و در حال پخش شدن در دنیا، حال 

از طریق سلول های مخفی، رسمایه گذاران، استخدام و ترویج کنندگان هستند. 

دنیا باید باهم متحد شود و ضد فعالیت های داعش به مبارزه برخیزند؛ در غیر 

این صورت تروریزم ختم منی شود.

 

یونیپاث: آیا شام نصیحتی برای افرسهای جوان دارید؟

جرنال حمید: من به پرسامنان، افرسان جوانی که شجاعانه جنگیدند و ایامنشان 

را برای دفاع از عراقی یکپارچه مورد آزمون قرار دادند، حسابی افتخار می کنم. 

آنها جانشان را همه روزه، حال برای کمک های حمل و نقل هوایی رضوری یا 

نابودی اهداف داعش، به خطر می اندازند. پیلوتامنان با دلیری و فداکاریشان 

یک منونه برای بقیه افرسان نظامی عراقی هستند. من می خواهم آنها با قیام 

کردن بر فرقه گرایی به پرچم ملت مان احرتام گذارده و با همه مردم عراق با 

شان و احرتام رفتار کنند. نظام عراقی بر پایه وفاداری ملی شکل گرفت که در 

آن متامی احزاب عراقی برای عظیم ساخنت آن نقش مهمی را ایفا کردند. ما باید 

ماموریت هایامن را ادامه دهیم تا همه عراقی ها را شاملش کنیم. ملکی هایی 

که در میدان جنگ هستند مردم شام هستند – برای محافظت از آنها و رساندن 

کمک های رضوری به آنها هر کاری را که باید، انجام دهید. هنگامی که ملکی 

ها را از میدان محاربه جمع کرده و به مناطق امن می برید، با آنها با احرتام 

رفتار کنید و کاری کنید به شام افتخار کنند و به آنها آرامش دهید. آنها چشم 

و گوشتان هستند؛ بدون آنها شام قادر به نابودی منابع حیاتی دشمن نخواهید 

بود. من به همه شام درود می فرستم. شام باعث افتخار من – و همه عراقی 

F  .ها – هستید
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از بین بردن داعش به از بین بردن سامان های محایتی 
کارکنان یونیپاثاز آن ضرورت خواهد داشت

حمالت هوایی نیروی ائتالف، با نابود 
کردن تاسیسات نفتی و تانکرها، مانند 

چیزی که در کوبانی سوریه رخ داد، 
داعش را از پول نقد محروم می سازد.  

رویرتز

متویلمحله بهمتویلمتویلترورترور
ائتالف درحال مبارزه با داعش و دیگر سازمان های افراط گرایی شدید در رشق میانه و جنوب اعضای

و مرکز آسیا در حال راه اندازی کمپاین چند وجهی برای محروم ساخنت تروریستان از منابع مالی مورد رضورت برای 

گسرتش آیدیولوژی پیچیده و راه اندازی کمپاین های وحشیانه ترورشان، هستند.

سرتاتیژی های نظامی مرسوم با استفاده از حمالت هوایی و نربدهای زمینی با سرتاتیژی هایی مکمل شده اند که 

گردش پول نقد غیرقانونی به افراطیان، به وسیله موسسات مالی و تشبث های رشیک جرم، را هدف قرار می دهند.

کمپاین با همه سامان آالت مشغول به کار است. برای اثباتش، نگاهی به داعش بیندازید، که پولدارترین گروه افراطی 

خشن در راه اندازی یک کمپین ترور است که جهان تا کنون به خود دیده است. هنگامی که مشغول وحشیگری هایش 

در بخش هایی از عراق و سوریه بود بیشرت از 1 ملیارد دالر از بانک ها دزدید، میلیون ها دالر از فروش نفت در بازار 

سیاه جمع کرده است و میلیون ها دالر دیگر از مردمی که در نواحی اشغال شده اش زندگی می کنند، اخاذی کرده است. 

اما داعش کاهش شدیدی در ذخایر ارزی خود را در نتیجه کاهش دارایی هایش، توسط کمپاین ائتالف، تجربه می کند.

قوای نظامی در حال بازپس گیری قلمروهایی در عراق و سوریه که قبال توسط داعش ترصف شده، و همچنین به 

همراه آن ذخایر نفت و مراکز جمعیت، جایی که داعشی ها از ساکنین بی گناه اخاذی کرده بودند، هستند. با حمالت 

هوایی هدف گیری شده برای نابودی ساختامن هایی که داعش پولش را در 

آنها ذخیره می کند، میلیون ها دالر ذخایر عمال دود شده و به هوا می رود.

به  را  قوانینی  تروریزم،  علیه  جنگ  در  دخیل  کشورهای  همزمان، 

تصویب رسانیده اند که پولشویی تروریزم را جرم محسوب کرده و توقیف 

دارایی های متخلفانی که از تروریزم حامیت می کنند را آسان می کنند. 

کارمندان بانک برای تشخیص معامالت مشکوک تربیت می شوند.

اثر تجمعی موجب کاهش توانایی داعش در عملکرد شده است. به ذخایرش رضبه وارد شده و رسمایه بادآورده 

اش از فروش نفت، به یک سوم کاهش یافته است. بنا به راپورها به تخمنی کمپنی رند، معاشات ماهانه جنگجو از 100

دالر، به نصف رسیده است، که موجب تخریب روحیه جنگجویان و هاله ساختگی شکست ناپذیری که بر تبلیغات سایه 

افکنده است می شود.

ابزار درست
اگرچه این جنگ مالی دیر وقت مورد توجه قرار گرفته است، به هیچ وجه سرتاتیژی جدید نیست. قوت 

ایجاد شد.  پولشویی  با  برای مبارزه  املللی )FATF( در سال 1989  بین  اقدامات مالی  وظایف خاص 

دوازده سال بعد، بعد از حمالت تروریستی 11 سپتامرب، اعضای FATF بر انسداد جریان پول دادن 

به افراطیان خشن، بر انگیخته شدند. امروز FATF تعداد 37 عضو دارد که اعضای شورای همکاری 
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خلیج، یعنی بحرین، کویت، عامن، قطر،عربستان سعودی و امارات متحده عربی 

را شامل می شود.

 40 ها  ملت  به   FATF

انجام  با  که  کند  می  توصیه 

دستیابی  توانند  مــی  آنها 

بانکی  سیستم  بــه  داعــش 

بین املللی را مختل کنند. در 

ارتباط با این مرحله، سازمان 

در حال همکاری با ملت ها برای تصویِب اصالحات قانونی و تنظیمی کار می کند 

تا عملیات مالی تروریستان را شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

حمالت 11 سپتامرب همچنین الهام بخِش وزارت خزانه داری برای پیاده کردن 

به  قادر  را  همپیامنانش  و  متحده  ایاالت  که  شد،  تروریستان  مالی  رصد  برنامه 

های  شبکه  شناسایی  با  و  کرد  می  دارانشان  و رسمایه  ترور  عملیات  یابی  مکان 

وزارت  بعد،  سال  چندین  داشت.  می  نگه  دور  آنها  دست  از  را  پول  تروریستی 

خزانه داری برای انکشاف و بسط سرتاتیژیهای مالی برای حمله به متویل تروریزم، 

دفرت استخبارات مالی و تروریزم را ایجاد کرد. در سال 2004، با تشخیص افزایش 

تهدیدات به کشورهای رشق میانه و شامل آفریقا، یک بدنه منطقوی FATF به نام 

MENAFATF در بحرین ایجاد شد و حال با 18 کشور که تعهد به همکاری دادند 

به کار خود ادامه می دهد.

امروز داشنت این ابزار در منطقه برای تعقيب متویل تروریزم رضوری است. 

درگذشته، عموما اشخاص ثرومتند و دولتها با آیدیولوژی یکسان و دشمن مشرتک، 

تروریستان را تامین مالی می کردند. القاعده تحت فرمان اسامه بن الدن برای به 

کرد.  تکیه می  به حامیانش  به جای رشکت های جنایتکار  تروریزم  آوردن  وجود 

اخاذی  از  مجرمانه،  های  فعالیت  از  امروزی،  القاعده  به  وابسته  قوای  و  داعش 

گرفته تا فروش غیرقانونی مواد مخدر، اختطاف برای دریافت پول و فروش نفت 

و عتیقه های ربوده شده، عایدات کسب می کنند. موسسات خیریه ساختگی از 

انرتنیت برای پول شویی استفاده می کنند.

داعش  متحده،  ایاالت  داری  خزانه  وزارت  برآوردهای  طبق   ،2014 جون  در 

روزانه 1 میلیون دالر از راه فروش نفت خام و تصفیه شده به بازار سیاه عایدات 

اکتوبر 2015 درآمد فروش نفت  با رشوع حمالت هوایی در  اما  کسب می کرد. 

تنزل یافته است. به اساس راپور کمپنی رند، شش ماهه اول حمالت هوایی، که به 

عملیات موج بزرگ 2 مشهورند، درآمد نفتی داعش را تا 30 فیصد کاهش دادند.

کردن  ممنوع  با   ،2015 در  را  تروریستان  مالی  تامین  ملل همچنین  سازمان 

هر نوع خرید عتیقه از سوریه و تهدید به تحریم کردن هرکسی که از داعش و 

تروریستانی جبهه النرصه وابسته به القاعده نفت بخرد، هدف قرار داد. از دولت 

ها خواسته شد که دادن باج به اختطاف را متوقف کنند.

ملت های اطراف منطقه شخصا همکاری ها را افزایش داده اند. یک راپور از 

FATF در 2015 نشان داد تقریبا چیزی حدود، 200 کشور تحت بررسی متویل برای 

فعالیت ها یا سازمان های تروریستی را جرم قلمداد می کردند. و حدود 30 تای 

آنها برای غیر قانونی شمردن مسافرت به منظور تروریزم یا تعلیامت تروریستی، 

قوانینی را تصویب کردند.

 

نتیجه گیری
االجرا  الزم  به  نسبت  جدید  قوانین  تصویب  در  کشورها  از  بعضی  که  حالی  در 

کردن آنها بهرت عمل می کنند، تعدادی دیگر در حال رسیدن به نتایج هستند. طبق 

FATF، عربستان و قزاقستان مابین کشورهای برتر، از نظر دستیابی به محکومیت 

حمالت هوایی ساختمان هایی را هدف قرار می 
دهند که داعش میلیون ها دالر وجه نقد که از 

بانک ها دزدیده یا از مردمی که مجبورند تحت 
کنترولش زندگی کنند اخاذی کرده است، 

نگهداری می کند.  آسوشیتد پرس
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های متویل تروریست، هستند. 

2014 سال  در  که  عربی،  متحده  امارات 

قوانین ضد متویل تروریزم را سخت تر کرد، و 

وزارت خارجه  توسط  راپور نرش شده  در یک 

ایاالت متحده، وقتی که علنا از جنگیدن علیه 

تنها به صورت نظامی  نه  افراط گرایی شدید، 

حامیت  آن  مالی  تامین  توقف  و  کلی،  بلکه 

کرد، مورد تعریف و متجید قرار گرفت. امارات 

منطقوی  مرکز  یک  عنوان  به  عربی،  متحده 

برای تجارت جهانی، به منظور پرداخنت به خالء 

های موجود در نظارت و تعقیب گروه ها و 

افراطیان  برای  گذاری  رسمایه  در  که  افرادی 

دخیلند، قوانین خود را اصالح کرد. راپور اشاره 

کرد »این اصالحات، بطور قابل توجهی، متامی 

دادن  راپور  به  ملزم  را،  مشمول  های  بخش 

تروریزم  متویل  به  مربوط  مشکوک  معامالت 

ذیل قانون مدون کرد«. روزنامه ملی راپور داد، 

توسط   2014 سال  در  خیانتکار   15 محاکمه 

امارات متحده عربی به جرم حامیت از جبهه 

در  الشام  احرار  و  النرصه  القاعده  به  وابسته 

سوریه منجر به تعدادی محکومیت و حبس طوالنی مدت شد.

در عراق، حمالت هوایی موجب نابودی میلیون ها دالر رسمایه نقدی داعش 

شد که از بانک ها دزدیده و از مردم 

بخشهایی که اشغال کرده بود اخاذی 

تشکیالت  وسیله  به  یا  و  بود  کرده 

رشیک جرم که شامل فروش عتیقه 

های ربوده شده، اختطاف برای باج 

گیری و مالیات سنگین می شد، بدست آورده بود.

اداره معلومات  به حمالت هوایی محدود منی شود.  تنها  اما موفقیت عراق 

مالی و اقتصادی عراق، با همکاری بانک مرکزی عراق، سه کمپنی بانکی را در مارچ 

2016 کشف و ضبط کردند که گفته می شد در حال انتقال ارز به مناطق تحت 

کنرتول داعش در والیات بغداد و کرکوک بودند.

مفتشان می توانند مقادیر زیادی از ارز را که داعش توسط بانک های معمولی 

انتقال می دهد، ردیابی کنند. معامالت با جنگجویان خارجی که به عراق و سوریه 

شبکه  آسوشیتدپرس،  راپور  طبق  گذارد.  می  جای  بر  ردی  خود  از  نیز  آیند  می 

55,000 تقریبا  متحده  ایاالت  داری  خزانه   )FinCEN( مالی  جرائم  قانون  انفاذ 

برای فعالیت هایی که  از سازمان های مالی  راپور را منایش می دهد که روزانه 

داعش در آنها دخیل است، دریافت می کند. یک سخنگوی FinCEN اعالم کرد، 

این معلومات به مفتشان اجازه می دهند » که نقطه های میان اشخاص ظاهرا 

نامربوط و بخش ها را به هم متصل کنند«.

کویت، که در سال 2013 سازمان استخبارات مالی کویتی را ساخت و قوانینی 

کردن  مسدود  و  مشکوک  تروریستی  مالی  مداخله  هر  فوری  راپور  تقاضای  که 

طور  به  است.  تهاجمی  حالت  در  نیز  کرد،  ریزی  پایه  را  داشت  ها  دارایی  آنی 

و  بانکداران، حارنوال ها، قضات، ماموران گمرک  برای  مشابه، عربستان سعودی 

هایی  آموزش  شوند،  مواجه  مشکوک  مالی  عملیات  با  است  ممکن  که  دیگران، 

تخصصی ترتیب می دهد.

 در آپریل 2016، انجمن شورای منتخب عامن اصالحاتی را برای قوانین ضد 

کنندگان  تخطی  توانست  که می  تروریست،  برای  مالی  تامین  و  بخش  پولشویی 

کمیته  رئیس  الزجالی،  به تصویب رساند. محمد  بیندازد،  زندان  به  تا 10 سال  را 

قانونی در انجمن شورا، اعالم کرد قانون جدید برای پیرشفت امنیت داخلی عامن 

و همزمان توانایی بازداشت فوری متجاوزان توسط مقامات، منظور گردیده است. 

به  را  ها  بانک  مسئولیت  که  رساند  تصویب  به  را  قوانینی   2002 سال  در  عامن 

تفصیل رشح می داد و مصادره اموال ترصف شده توسط متجاوزان را میرس می 

ساخت. آن قوانین از بانک ها تقاضا می کرد به کارکنانشان برای شناسایی نشانه 

های پولشویی آموزش دهند. 

و در بحرین، وزیر خارجه شیخ خالد بن احمد الخلیفه ارصار بر جمع آوری 

کردن رسمایه  قطع  برای  بیشرتی  کارهای  تا  داشت   2014 سال  در  جهان  رهربان 

گذاری برای افراطیان خشن انجام دهند و از سود بردن آنها از راه تجارت غیرقانونی 

مامنعت منایند. وی با ارصار از منایندگان خواست تا »همه سعی خود را بکنند تا به 

توانایی آنها در قاچاق کاال و متویل از تشبثات تجاریی پایان دهند«.

انگیزه قوی
متامی این اقدامات مهم هستند. هامنطور که کمپنی رند بعد از مطالعه و بررسی 

القاعده فهمید، رابطه دوجانبه مستقیمی بین پول و حمالت وجود دارد. کاهش 

عواید وسعت فعالیت های مجرمانه از طرف تروریستان را محدود می کند.

اروپایی  تروریستی  داعش حمالت  که  معتقدند  ناظران  از  بسیاری  واقع،  در 

نسبتا ارزان را هدایت می کند بنابراین در زمانی که قوای ائتالف موقعیت مالی، و 

به نوبه خود توانایی داعش در استخدام و نگهداری رسبازان وفادار، را به تدریج 

ضعیف می کنند، می تواند تصویری از قدرت این نیروها را به منایش گذارد.

یک راپور از کمپنی مشاوره IHS در آپریل 2016 معلوم کرد که عواید ماهیانه 

داعش از 80 میلیون دالر به 54 میلیون دالر نزول کرده بود. طبق گفته یک تحلیل 

گر IHS، این افت عواید نشانه مهمی است و معضالتی را برای گروه به منظور 

اداره قلمرو خود در دراز مدت افزایش می دهد.

بدیهی است که رویکرد »دولت کامل« برای نابودی داعش درحال آغاز به کار 

است. اکتسابات نظامی در میدان جنگ، باج گیری ها و اخاذی ها و عواید نفتی 

گیری  هوایی هدف  که حمالت  است  حالی  در  این  کنند،  می  محدود  را  داعش 

شده بر ذخایر نقدی و سخت گیری ها بر پولشویی، ذخایر و جریان نقدی گروه 

را مختل می کند.

برای اینکه مطمنئ باشیم، داعش هنوز ذخایر قابل مالحظه دارد و در بروکسل 

رسحداتش  از  فراتر  تواند  می  ضعیف،  رشایط  در  حتی  که،  داد  نشان  پاریس  و 

ائتالف  اعضای  برای  قوی  انگیزه  بحال کسب شده،  تا  که  نتایجی  اما  کند.  اقدام 

برای کشتار  باعث متویل کمپاین داعش  قانونی، که  به تعقیب پول غیر  تا  است 

های  دست  شناسایی  ذخایر،  ساخنت  نابود  با  دهند.  ادامه  را  است  ویرانگری  و 

پشت پرده معامالت مالی غیرقانونی و تحمیل مجازات های شدید بر کسانی که 

ائتالف می توانند به رسکوب  با تشبث های تروریستی همکاری می کنند، قوای 

F  .داعش شدت بخشند

سیستم های کنترول و هشدار 
پراشوت به حمال ت هوایی در سوریه و 

عراق کمک مستقیم می کنند.  
متخصص هوایی متیو بروچ/قوه هوایی ایاالت متحده



پایان دادن 
به توهامت

یکی از محققان امارات متحده عربی به ترشیح روش 

خود برای تقلیل افراط گرایی مذهبی میپردازد  
داکرت جامل سند السویدی

مرکز مطالعات و تحقیقات سرتاتیژیک امارات

28



مبارزه علیه گروه های افراطی و سازمان هایی مانند داعش به عملیات های 
این جنگ طوالنی در اصل ماهیتی فکری دارد و برای  امنیتی محدود منیشود.  نظامی و 

آمادگی باید پالن گذاری بلند مدت داشت. پالن گذاری در این زمینه از پالن گذاری در زمینه 

های نظامی و امنیتی اهمیت کمرتی ندارد، شاید حتی از این دو هم اهمیت بیشرتی داشته 

باشد. تحقیقات اکادمیک در حفاظت امنیت ملت ها و جوامع نقش حیاتی ایفا میکنند.

در کتابی که به تازگی منترش کرده ام، با عنوان رساب، من اظهار کرده ام که دنیای 

اسالم به احیای فکری رضورت دارد. به منظور دستیابی به پیرشفت واقعی، این احیای فکری 

باید با جداسازی سیاست از پیام های مذهبی افراطی همراه باشد. این رابطه بین دین و 

سیاست یک مسئله حائز اهمیت است که تأثیر قابل توجهی باالی ماحول منطقوی کنونی 

جهان عرب و اسالم دارد. این مسئله به نوبه خود باعث میشود بسیاری از جوامع عربی و 

اسالمی توانایی همراهی با مدرنیته، پیرشفت و انکشاف را نداشته باشند. 

با گفنت این سخنان، منظور من این نیست که دین باید از زندگی روزمره حذف شود. 

فارس  خلیج  همکاری  شورای  کشورهای  اما  است.  فرض  این  بر خالف  درست  من  سخن 

)GCC( به طور کلی بر این باور هستند که اصالحات رضوری هستند و با امنیت و ثبات 

داخلی و منطقوی ارتباطی بسیار نزدیک دارند. این کشورها و همچنین کشور اردن سعی 

کرده اند با توجه و تصدیق تشویش های شهروندان تعامل اجتامعی را افزایش دهند. این 

مساعی اغلب از طریق رسانه های اجتامعی و به نوبه خود با حل مسائل انجام شده اند. 

مقابله با تفکرات متعصبانه و ارتجاعی گروه های سیاسی مذهبی به رویکردی چند 

اندازه مداخله  این ترتیب استدالل های فرهنگی و عقالنی به  بعدی رضورت دارد. و به 

را در جوامعی که معموالً هدف قرار  این تفکرات مخرب  باید  ما  نظامی اهمیت دارند. 

میگیرند، محو کنیم. و بدین ترتیب توانایی کسانی که در پی دستکاری اذهان جوانان یا 

بهره برداری از رشایط دشوار اقتصادی و اجتامعی هستند را کاهش دهیم.

ما باید فرهنگ اعتدال را در جوامع خلیج فارس، کشورهای عربی و جهان اسالم ترویج 

دهیم. و بر مساعی خود برای مقابله با آیدیولوژی های مخربی که با انسانیت و اصول 

مدارا جویانه اسالم تناقض دارند، بیفزاییم. 

این مسئله همچنین بدین معنی است که همکاری بین سازمان های مذهبی کشورهای 

GCC و سازمانهای مذهبی دنیای اسالم و کشور های عربی باید تحکیم شود. و سازمانهایی 

مانند پوهنتون االزهر مرص که نفوذ آن ها از رسحدات منطقوی فراتر میرود و به جامعه 

بین املللی میرسد، باید در این همکاری ها اشرتاک داشته باشند. 
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پوهنتون االزهر، مصر 
آسوشیتد پرس

ما باید همکاری بین سازمانهای دینی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 

و سازمانهای دینی جهان عرب و دنیای اسالم را تحکیم بخشیم. و سازمانهایی 

مانند پوهنتون االزهر مرص که نفوذ آن ها از رسحدات منطقوی فراتر میرود 

و به جامعه بین املللی میرسد، باید در این همکاری ها رشکت داشته باشند. 
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بلکه  نیست،  مخرب  های  آیدیولوژی  با  مقابله  تنها  اقدامات  این  از  هدف 

یکی از اهداف دیگر آن آشکار کردن اهداف اصلی افرادی است که به تبلیغ این 

آیدیولوژی ها و فساد ذاتی آن ها میپردازند. این افراد با انجام چنین اعاملی خوی 

واقعی خود را نشان میدهند و روش آن ها این است که خشونت پنهان شده در 

حجاب دین را توجیه و ترویج منایند. 

مسئله دیگری که در اینجا مطرح است به متویل و استخدام افراطی ها ارتباط 

تنهایی است. کشورهای غیر  دارد. وسعت چنین مسائلی فراتر از رشق میانه به 

عربی باید از رسیدن پول به دست تروریستان جلوگیری کنند و بر ماموران جذب 

باعث  مسئله  این  باشند.  داشته  بیشرتی  نظارت  نیز  خارجی  کشورهای  در  نیرو 

تعجب من است که داعش با اینکه در مناطق بسیار دوری مانند سوریه و شامل 

عراق فعالیت دارد، چگونه توانسته است مسلامنان اروپا را به خود جذب کند. این 

مسئله کامالً مشخص است که گروه های این چنین ممکن است بتوانند در بسیاری 

از کشورهای اروپایی یک ماحول مناسب برای ترویج تفکرات خود پیدا کنند. 

های  گروه  اهداف  و  بگیرند  قرار  هدف  مورد  باید  مناطق  این  بنابراین، 

در  باید  آمریکایی هم  و  اروپایی  آن ها خنثی شوند. دولت های  در  تروریستی 

فعالیت های ضد تبلیغاتی که توسط کشور های GCC صورت میگیرد، همکاری 

داشته باشند. این مسلامنان جوان باید در مورد خطرات این گروه و نظرات مخرب 

آن آگاه شوند و آموزش ببینند. تفکرات مخرب این گروه در حقیقت با اصول و 

ارزش های اسالم واقعی در تضاد است.

امارات متحده عربی )UAE( به دنبال توسعه فرهنگ اسالم اصیل است. و 

قصد دارد فعالیت های خود جهت مقابله با آیدیولوژی های افراطی که ارزش های 

انسانی و اصول مدارا جویانه اسالم را زیر پا میگذارند، افزایش بدهد. و هدف این 

کشور یافنت راه حل هایی برای مسائل پیش روی مسلامنان در رسارس جهان است. 

داعش خشونت طلبی و وحشت خود را با توسل به شکوه و عظمت توجیه 

مینامید. و زمانی که صحبت از افراط گرایی است، باید اسطوره عدالت اخالقی 

همراه با خونریزی بی مورد کنار گذاشته شود. بزرگرتین جرم و جنایت در اسالم 

کشنت افراد بی گناه است. قرآن همچنین از خودکشی به عنوان عملی که انسان 

را از ورود به بهشت محروم میکند، یاد کرده است. عالوه بر این، اسالم از مؤمنان 

میخواهد تا جایی که میتوانند عمل صالح انجام دهند. این مورد ترویج پیرشفت 

اجتامعی و آموزشی را در بر میگیرد.

سازمانهای  و  ها  انسان  زندگی  و  جان  کردن  نابود  خاطر  به  گرایی  افراط 

اجتامعی مهم، به طور مستقیم با این دستورات تناقض دارد. اول اینکه از منظر 

افراط گرایان داعش، زنان تابع و زیردست مردان هستند. استفاده افراط گرایان از 

مفهوم »ساخنت یک جامعه«، حتی اگر حسن تعبیر در مورد آن به کار رفته باشد، 

بسیار بدتر است؛ چون با تجاوز و حاملگی تحت فشار همراه است. 

های  روش  با  باید  و  است،  شخصی  بسیار  داعش  به  شدن  ملحق  تصمیم 

تبلیغاتی بسیار شخصی نیز با آن مقابله شود. روایت افراط گرایان باید از طریق 

کنار هم قرار دادن رفتار رسکوبگرانه آن ها نسبت به زنان و برای مثال وعده مدرک 

پوهنتون از طریق تبلیغات رسانه های اجتامعی از ریشه مورد هدف قرار بگیرد.

منونه های موفق از این موارد را میتوان در تبلیغات آگاهی عمومی امارات 

منظور  به  و  مذهبی  مقامات  توسط  تبلیغات  این  منود.  مشاهده  عربی  متحده 

افشای اکاذیب و خطرات ناشی از افراط گرایی خشونت آمیز انجام شده است. 

و فرهنگ اعتدال سیاسی که به وجود آمده است، جوانان ما را در سنین جوانی 

درگیر خود میکند و به تدریج به آن ها افکاری برای بیان در دوران پختگی میدهد. 

امارات متحده عربی به تازگی یک ابتکار رسانه ای جدیدی راه اندازی کرده است 

که صواب نام دارد. این ابتکار برای مقابله با تبلیغات افراط گرایان مذهبی رادیکال 

در رسارس کشورهای عربی طراحی و تدوین شده است.

وقتی صحبت از مجازات است من با اجرای مجازات اعدام برای کسانی که به 

علت ملحق شدن به یک گروپ تروریستی دستگیر شده اند، موافق نیستم. گزینه 

بهرت برای آن دسته از افرادی که هنوز مرتکب قتل یا سایر جرایم جدی نشده اند، 

اصالح مجرم است. 

اسالم  جویانه  مدارا  اصول  مورد  در  نیز  را  جامعه  دیگر  اقشار  همه  باید  ما 

آموزش دهیم. و به آن ها توضیح بدهیم که اسالم خشونت را منع کرده است و بر 

گسرتش ارزش های صلح، مدارا و دوستی تأکید دارد. 

ضعف های آموزشی و انکشاف اقتصادی نقش موثری در دامن زدن به افراط 

آن مواجه هستند، روند  با  این کشورها  که  از مشکالتی  یکی  میکند.  ایفا  گرایی 

نزولی آموزش است که بخش هایی از جامعه را در برابر آیدیولوژی های مخرب 

در  میکند.  پذیر  آسیب  سیاسی  و  مذهبی  های  گروه  توسط  شده  داده  ترویج 

کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان، سومالی و سودان که نسبت به سایر کشور 

ها وضعیت اقتصادی نابسامانی دارند؛ افراط گرایی در میان افراد کم سواد که از 

عواقب اعتقادات خود بی اطالع هستند، رواج یافته است. 

پاکستان و افغانستان باید از سازمانها بخواهند شعبه هایی از پوهنتون های 

اسالمی و سازمان های مذهبی معترب در این کشور ها دایر کنند. این مراکز باید 

مدارا  و  اعتدالی  های  ارزش  ترویج  و  افراطی  های  آیدیولوژی  با  مقابله  هدف 

جویانه تر را در برنامه خود قرار دهند. 

عالوه بر این، در زمینه انکشاف باید کمک هایی صورت بگیرد. بدون شک 

رشایط اقتصادی دشوار در این کشور ها باعث افزایش افراط گرایی و تروریزم شده 

است. کامالً مشخص است که این گروه های تروریستی به دنبال استفاده از این 

رشایط در روند جذب افراد جوان و آسیب پذیر هستند. 

ارائه   GCC توسط که  انکشافی  های  کمک  اصلی  اهداف  از  یکی  بنابراین 

میشود، این است که به این کشور ها در غلبه بر این رشایط اقتصادی دشوار کمک 

افراط گرایی منجر شود.  کنند. رشایطی که در صورت غفلت میتواند به گسرتش 

این فعالیت بهبود سیستم آموزشی و ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان آسیب 

پذیر را نیز در بر میگیرد.

به طور کلی، راه حل توهامت افراط گرایانه، واقع بینی است. واقعیات مشهود 

برابر دروغ های آن ها مورد استفاده  و وحشتناکی وجود دارند که میتوانند در 

قرار بگیرند. و در واقعیت هم امید و فرصت های زیادی وجود دارد که باید برای 

F  .جوانان ایجاد شوند، این اقدام باعث میشود آن ها به صلح و مدارا روی آورند

درباره نویسنده: 
داکرت مجال سند السویدی مدیر کل مرکز 

مطالعات و حتقیقات سرتاتیژیک امارات است. 
وی همچنین مشاور سیاسی حضرت شیخ حممد 

بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و معین قوماندان 
کل قوای مسلح امارات متحده عربی میباشد.
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کانفرانس کارشناسانی از 
شرق میانه، آسیای 

مرکزی و ایاالت متحده

از فضای جمازیاز فضای جمازی
حمافظت
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کار  از  یا  کردن  مختل  برای  گوناگونی  های 

دارد.  وجود  سایربی  های  شبکه  انداخنت 

واقعی  آسیبی  است  ممکن  آلوده  ایمیل  کردن  باز  مثل  ساده  عمل  یک 

به زیربناهای حیاتی بزند. به همین دلیل داشنت رویکرد جامع به امنیت 

تصفیه  برق،  های  شبکه  است.  رضوری  ملی  امنیت  حفظ  برای  سایربی 

نفت  های  خانه  تصفیه  مخابراتی،  های  سیستم  ها،  شفاخانه  ها،  خانه 

آینده  و  کنونی  تهدیدات  متوجه  باید  مدرن  جامعه  اجزای  دیگر  یا  ها 

فضای سایربی باشند. 

این حمالت کمپیوتری خطرناک باعث شد که مقاماتی مانند  تهدید 

تورن جرنال ارکان عبدا... الظهرانی مدیر ارتباطات و تکنالوژی معلومات 

منطقه  ارتباطات  کانفرانس  ششمین  در  سعودی  عربستان  دفاع  وزارت 

دی سی  واشنگنت  در  متحده  ایاالت  مرکزی  قوماندانی   )CRCC( مرکزی 

از رشق میانه و آسیای مرکزی  آپریل 2016 اشرتاک کند. کارشناسانی  در 

مجرمان،  اونالین  تهدیدات  به  رسیدگی  درباره  های  سرتاتیژی  تبادل  به 

تروریستان و دولت های متخاصم پرداختند.

امنیت  و  منطقه  که  است  روزافزون  تهدید  نوعی  سایربی  »حمالت 

سعودی  عربستان  دفاع  وزارت  است.  گرفته  هدف  را  سعودی  عربستان 

همگام شدن با تکنالوژی، سیستم های اداره و سوق سایربی، مخصوصاً پس 

از مشکالت و مزاحمت های سایربی رخ داده در کمپنی نفت عربستان، را 

از اولویت های اساسی اعالم کرد«. این گفته تورن جرنال الظهرانی است.

امنیتی دولتی در  با متام سازمانهای  »وزارت دفاع عربستان سعودی 

زمینه هامهنگ سازی، پالن گذاری و تعیین سرتاتیژی های امنیت سایربی 

و محافظت از زیربناهای حیاتی معلومات همکاری می کند و ما در حوزه 

دولت الکرتونیک پیرشفت های چشمگیری داشته ایم«. 

CRCC امسال افرادی از افغانستان، بحرین، مرص، عراق، اردن، کویت، 

امارات متحده عربی را گرد هم  لبنان، عامن، قطر، عربستان سعودی و 

آورد. عالوه بر قوماندانی مرکزی ایاالت متحده )CENTCOM(، وزارت 

کانفرانس  این  مشرتک  میزبان  هم  فدرال  ارتباطات  کمیسیون  و  خارجه 

بودند. این کانفرانس سه روزه به ایجاد روابط و گفتامن بین فعاالن حوزه 

تکنالوژی معلومات و ارتباطات درباره بهسازی امنیت سایربی -به خاص 

در حوزه محافظت از زیربناهای حیاتی- کمک کرد.

تورن  گفته  ایــن  نـــدارد«.  وجــود  معضل  کمبود  حــوزه  ایــن  »در 

سابق  مــعــاون   ،)Kenneth Wilsbach( ویــلــزبــاخ  کنت  جـــرنال 

قوماندان CENTCOM است. 

زمینه  شدن  فراهم  سازد،  می  فرد  به  منحرص  را  رویداد  این  آنچه 

ملی  امنیت  مختلف  بخشهای  در  جدید  اندازهای  چشم  با  شدن  آشنا 

پیرت  برید جرنال  است.  نظامی، علمی، دولتی و صنعتی  کارشناسان  برای 

ارتباطات  کنرتول،  قوماندانی،  سابق  رییس   ،)Peter Gallagher( گاالگر 

که  معلومات،  ارشد  مامور  و   ،CENTCOM کمپیوتری  های  سیستم  و 

و  مفید  های  بحث  وجود  از  بود،  کرده  رشکت  قبلی   CRCC چهار  در 

از فضای سایربی  درباره سازمان های مسئول محافظت  مباحثات رصیح 

ابراز خوشحالی کرد. 

»CRCC عرصه ای برای مترکز بر اولویت هاست«. جرنال گاالگر اظهار 

کرد. »ما باید از آن برای زمینه سازی برای موفقیت انگیزه بگیریم«. 

خاص  متحده  ــاالت  ای مرکزی  قوماندانی  سایربی  امنیت  کتابچه 

قرار  امسال   CRCC در  کنندگان  اشرتاک  اختیار  در  همکار  کشورهای 

سایربی  امنیت  های  پروسه  و  استندردها  از  کلیاتی  کتابچه  این  گرفت. 

معلومات  انتشار  یا  منایش  پروسس،  سازی،  ذخیره  دریافت،  زمینه  در 

روش

جان بریسک جونیور./ پوهنتون دفاع ملی 
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نظامی طبقه بندی شده ایاالت متحده را در اختیار کشورهای 

همکار قرار می دهد.

این حرکت مورد تقدیر تورن جرنال الظهرانی قرار گرفت. 

وی اظهار کرد که عربستان سعودی و ایاالت متحده در زمینه 

مشاوره تخنیکی، محافظت از سیستم ها، امکانات سرتاتیژیک 

عربستان  ضمن،  در  کنند.  می  همکاری  فزیکی  حفاظت  و 

سعودی عضو اتحادیه بین املللی مخابرات )ITU( است. این 

اتحادیه زیر نظر سازمان ملل در حوزه تکنالوژی معلومات و 

ارتباطات فعالیت می کند.

جرنال اظهار کرد: »پس از شدت یافنت تهدیدات و مشکالت 

سایربی، این پادشاهی خواستار تصویب قوانین بین املللی برای 

از  داریم  قصد  ما  و  شد  سایربی  های  سیستم  از  محافظت 

بازیگران اصلی ITU باشیم و با محافظت از زیربناهای خود 

در برابر حمالت سایربی، با همکاری بین املللی مانع از بروز 

این حمالت شویم«.

 CRCC برید جرنال اردنی احمد ملحم برای نخستین بار در

وی  کرد.  توصیف  »ارزشمند«  را  جلسات  این  و  کرد  اشرتاک 

مدیر امنیت معلومات قوای مسلح اردن است و کشور او در 

چند سال گذشته بر افزایش امنیت سایربی متمرکز بوده است.

با در نظر گرفنت ماهیت بدون رسحد انرتنت، برید جرنال 

رسانی  معلومات  منطقوی  سیستم  از  را  خود  حامیت  ملحم 

درباره تهدیدات سایربی و ایجاد زمینه واکنش دوجانبه علیه 

فضایی  سایربی،  »فضای  کرد:  اظهار  وی  کرد.  اعالم  حمالت 

مشرتک است و مختص اردن نیست«.

 به گفته داکرت رشیف هاشم، معاون امنیت سایربی اداره 

های  میکانیزم  از  یکی   ،)NTRA( مرص  ارتباطات  بر  نظارت 

عاجلی  آمادگی  های  گروپ  ایجاد  معلومات،  تبادل  نوع  این 

کمپیوتری یا گروپ های عکس العمل به نام CERT است.

CERT مرص، با نام EG-CERT، در سال 2009 منحیث 

حوادث  با  مقابله  مسئول  و  شد  تاسیس   NTRA از  بخشی 

مربوط به امنیت کمپیوتری و معلوماتی و ارائه حامیت، دفاع 

و تحلیل در حوزه حمالت سایربی است. به گفته داکرت هاشم، 

همکاری با دولت، سازمان های مالی و دیگر بخشهای زیربنا 

حیاتی معلومات برای دستیابی به این هدف رضوری است. این 

سازمان دارای سیستم هشدار زودهنگام علیه گسرتش سافتویر 

مخرب در سیستم هاست و درباره حمله به زیربناهای حیاتی 

معلومات هشدار می دهد.

با ترشیح روند مشارکت مرص در مانورهای  داکرت هاشم 

مسلکی  ماندن  مطلع  تضمین  برای  املللی  بین  و  منطقوی 

در  ها  تقویت سیستم  و  متغیر  تهدیدات  از  این کشور  های 

بر  برای غلبه  املللی  بین  برابر حمالت، اظهار کرد: »همکاری 

تهدیدات سایربی رضوری است«.

به  است.   CERT گروپ  دارای  مرص  هامنند  نیز  عامن 

زمینه  در  عامن   ،2015 سایربی  امنیت  جهانی  شاخص  اساس 

آمادگی در برابر حمالت سایربی در رتبه سوم جهان قرار دارد. 

این کشور همچنین در زمینه ارائه خدمات دولت الکرتونیک 

به ملکی ها پیشگام است. 

ارتباطات  و  هامهنگی  اداره  از  السیابی  عبدالعزیز  فهد 

عامن  کمپیوتری  عاجلی  آمادگی  »گروپ  کرد:  اظهار  عامن 

تکنالوژی  اداره  نظر  زیــر   2010 آپریل  در   ]OCERT[

مستفیدین  برای  امن  سایربی  فضای  ایجاد  برای  معلومات 

از  یکی   OCERT« .»یا خصوصی شکل گرفت عامنی دولتی 

اشتراک کنندگان 
از 12 کشور در 

کانفرنس ارتباطات 
منطقوی مرکزی 

امسال شرکت کردند. 
کارکنان یونیپاث
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قطر  و  کویت  مرص،  بحرین،  افغانستان،  کشورهای  مقامات 

درحالی که در واشینگتون دی سی بودند، برای کانفرانس 2016 

ایاالت متحده، در  ارتباطات مناطق مرکزی و قوماندانی مرکزی 

تام   )FCC( فدرال  ارتباطات  کمیسیون  رئیس  با  کانفرانس  یک 

ویلر و کارکنان ارشد FCC گرد هم آمدند. همه اشرتاک کنندگان، 

علی رغم تنوِع فعالیت ها و انکشاف در هر ملت، موافقت کردند 

قابل  و  به رصفه  مقرون  ارتباطِی  های  تکنالوژی  کردن  مهیا  که 

اطمینان در کشورهای خودشان یک اولویت مشرتک بوده است. 

ویلر با بازنگرِی اهداف و معضالت FCC از گروپ خوشامد 

گویی کرد و متذکر شد که برای اکرث مشرتیان، براد باند از خدمات 

استندرد تلیفونی اهمیت بیشرتی دارد. ویلر گفت که برای ثابت 

قدم شدن با این سیر تکاملی، پروگرام نجاِت FCC، که در سال 

1985 به منظور مقرون به رصفه کردن خدمات مخابراتی برای 

توامنند  برای  شد،  تاسیس  آمریکایی  عواید  کم  های  خانواده 

مشرتکین،  توسط  تخفیف  با  باند  براد  خدماِت  مرصف  کردن 

مدرن سازی شده است.

ویلر، با نشان دادن »چرخه مطبوع« ساخته شده، به فواید 

ترغیِب باز بودن و رقابت در بخش ارتباطات، به رشط آزاد ماندن 

انرتنت از محدودیت های غیررضوری، اشاره کرد. باز بودن انرتنت 

می تواند رسمایه گذاری و انکشاف توسط ارائه دهندگاِن برنامه 

مشرتی  تقاضای  افزایش  به  منجر  که  کند،  تشویق  را  محتوا  و 

در  گذاری  رسمایه  افزایش  همچنین  و  باند،  براد  به  دسرتی  به 

نتیجه  در  که  شده،  باند  براد  شبکه  زیربناهای  و  ها  تکنالوژی 

برنامه  دهندگان  ارائه  توسط  بیشرت  انکشاف  و  ابداع  به  منجر 

و محتوا می شود.

زیربناها،  در  گــذاری  رسمایه  تشویق  در  مطبوع  چرخه 

خدمات جدید ارتباطی و برنامه های مشرتیان موفق بوده است. 

ایاالت متحده شاهد رشدی 35 فیصدِی در رسمایه گذاری مخاطره 

آمیز و مربوط به انرتنت، طی سال گذشته بود. ویلر انتظار دارد 

که این منجر به افزایش کیفیت و همچنین نرخ خدمات خالقانِه 

موجود برای مشرتیان شود.

عمومِی  امنیت  رئیِس  سیمپسون،  دیوید  متقاعد  ادمریل 

بین  انفعاالت  و  فعل  بر  مترکز  با  میهن،  امنیت  اداره  و   FCC

در  ارتباطات  بخش  آینده  ابداعات،  و  خصوصی  حریم  امنیت، 

ایاالت متحده و خارج از کشور را مورد بحث قرار داد. ادمریل 

تکنالوژِی  های  توانایی  با  ما  که  مادامی  کرد  اشاره  سیمپسون 

جدید رو به جلو حرکت می کنیم، توجه کردن به امنیت همراه و 

تشویش های حریم خصوصی، مخصوصا از منظِر مشرتی، بسیار 

مهم می باشد. وی گفت که دولت به تنهایی منی تواند حافظ 

امنیِت سایربی باشد؛ این امری رضوری است که همه سهمداران 

برای رسیدن به این هدف با یکدیگر همکاری کنند.

می  خصوصی  های  کمپنی  هدف،  این  به  دستیابی  برای 

توانند )و باید( زمینه پیرشفت های تکنالوژیک مرتبط با امنیت را 

فراهم و از منافع مشرتیان خود نیز دفاع کنند. وی افزود که اگر 

مشرتی حس کند که استفاده از تکنالوژی حریم شخصی او را به 

خطر می اندازد، زمینه پذیرش تکنالوژی مختل می شود و روند 

پیرشفت نوآوری کند می شود.

 5( پنجم  نسل  تکنالوژی  که  کرد  اشاره  سیمپسون  ادمریل 

جی( آتی، در ایاالت متحده و رستارس جهان تغییر دهنده بازی 

خواهد شد. این تکنالوژِی نو انرتنتی، چیزهایی را تحت پوشش 

قرار می دهد که سطح بی نظیری از اتصاالت را، با تعداد فزاینده 

ای از دستگاه هایی که روزانه به انرتنت و یک دیگر متصل می 

شوند، آسان می کنند. ادمریل سیمپسون هم بر فرصت و هم بر 

مسئولیت که در دستورالعمِل 5 جی معرفی شده اند، تاکید کرد. 

این اولین شبکه بی سیم تجارتی خواهد بود که در آن سهمداران 

در آغاز کار امنیت سایربی را مالحظه و پالن گذاری می منایند.

رسارِس کانفرانس مذاکره، مدیران معلومات متاس رد و بدل 

کردند و برای مذاکره آتی، با موضوِع مسائِل بهره متقابل، برنامه 

این میزگرد  ریزی کردند. منایندگاِن FCC گفتند که در میزبانی 

مفتخرند و منتظر عمیق و قوی کردن کارشان با روسای ارتباطات 

و مخابرات از رشق میانه و رسارس جهان هستند. میندل د ال تور، 

رئیس اداره بین املللِی FCC، به فوایِد ادامه گفت و گوها بین 

FCC و مدیران ارتباطات از راه دوِر رشق میانه اشاره کرد.

وی بر اهمیت مبادله نظرات و تجارب در چنین مسائِل تاثیر 

جهانی از قبیل خدمات 5جی تلفن های همراه، گسرتش براد باند 

و تکنالوژی های در دسرتس تاکید کرد. د ال تور اظهار امیدواری 

حوِل  مذاکرات،  از  بسیاری  میان  از  اولین  میزگرد،  این  که  کرد 

مسائل بهره متقابل برای FCC و مدیراِن در رشق میانه باشد. 

کارکنان یونیپاث

مسیری برای آینده ارتباطات امن
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زیربناهای  برای  جدی  تهدیدی  سایربی  سالح  که  هنگامی 

تکنالوژِی  تنظیِم  اقتصاد محسوب می شود، سازمان  ملی و 

ارتباطات و معلوماِت کویت )CITRA( دفاعش را با تاسیس 

کمیته ملِی امنیت سایربی رشوع می کند، که رهربی آن در 

گذاری  کردن رسمایه  مقرر  مسئول  و  بوده   CITRA دست

های بزرگ به منظور ساخت یک مرکز ملِی امنیت سایربی 

)NCC( است که موارد زیر را شامل می شود:

تیم . 1 ــا  ی ملی  کمپیوترِی  عاجلی  ــی  ــادگ آم تیم 

)CERT( پاسخ گویی

عکس العمل به حادثه . 2

ظرفیت سازی برشی. 3

و تبدیل شدن به یک وضعیت منعطف در محافظت . 4

از بخش های ذیل هنگام حمالت سایربی: دروازه بین 

املللی انرتنت، شبکه های ثابت ملی، انرژی، آب، برق و 

گاز، ارتباطات مالی و سازمان های دولتی

زیربناهای  بودِن  حمله  دامئی  تهدید  تحت  از  کویت   

حیاتی اش، از قبیل بخش انرژی و راه انداز اصلِی اقتصادی، 

مطلع است. این واقعیت گسرتش کارآمد تکنالوژی پیرشفته و 

یک نیروی کار فوق ماهر و تربیت شده NCC را می طلبد. 

متحده  ایــاالت  دفــاِع  وزارت  شانه  به  شانه   CITRA

عضو  کشورهای  و   )DHS(میهن امنیت  اداره   ،)DOD(

شورای همکاری خلیج )GCC( در حال کار است تا مطابق با 

متحدان سرتاتیژیک خود و اجرای بهرتین عملیاتی را تضمین 

کند که منجر به پدید آمدن کویتی با محافظت بهرت در برابر 

حمالت سایربی می شود. این مشارکت های سرتاتیژیک در 

به وجود آوردِن هامهنگی پایدار و همکاری بین گروپ ها، 

که در کمک به منطقه در مواجهِه با تهدیداِت سایربِی رو به 

رشد الزم اند، نیز مفید است.

چندین  تا  کرده  اتخاذ  ترتیبی   CITRA براین،  عالوه 

بین  های  پوهنتون  با  سایربی  امنیت  همکاری  نامه  تفاهم 

این  امضا کند.  تکنالوژی،  اجرا کنندگان اصلِی  برتر و  املللی 

ارائه  با  هامهنگی  ترویِج  موجب  کننده،  یاری  اقداماِت 

منعطف  حالت  بردِن  باال  برای  تکنالوژی،  اصلِی  کنندگان 

امنیت سایربی ملی کویت، می شوند.

طور  به  ما  که  وقتی  زمان  هم  اساسی،  اقداماِت  این 

پایاِن جنِگ سایربی روبرو  پیوسته و بی  با تهدیدات  مداوم 

می شویم، رشوِع تعهد کویت بر ساخت سیستم های دفاعی 

را نشان می دهد. 

عالوه بر 

نوآوری های دفاع سایربی که قبال ذکر شد، CITRA کویت 

همچنین در حاِل اجرای اقدامات 

امنیت سایربِی ملی زیر می باشد: 

تاسیس کمیته ملی امنیت سایربی• 

تعریف زیربناهای حیاتی• 

هامهنگی با متحدان سرتاتیژیک• 

اجراِی استندردها و سیاست های امنیت سایربی• 

رسمایه گذاری در ظرفیت برشی • 

ایجاد یک مرکز امنیت سایربی فوق پیرشفته• 

روش انطباقی CITRA کویت مترکز بر نه تنها حال بلکه 

های  جبهه  در  تکنالوژی  دنیای  در  ها  نوآوری  دارد.  آینده 

چندگانه ای، نظیر قابلیت جابجایی، وسایل جدید و پروسس 

ابری، رسیعا در حال انجام هستند. NCC کویت در حالی 

که برای دفاع موثر علیه تهدیدات درحال ظهور گوش به زنگ 

است برای تطبیق با این تغییرات تکنالوژی آماده می شود.

در نتیجه، نوآوری های موثِر امنیت سایربی به حامیت 

امنیت  اخیر  های  موفقیت  دارند.  رضورت  ارشد  مقامات 

سیاسی  ــربان  ره حامیت  مستقیم  نتیجه  کویت  سایربی 

خود،  سرتاتیژیک  متحدان  حامیِت  با  که  باشد،  می  اش 

عضو  کشورهای  و   DHS و  متحده  ــاالت  ای  DOD مثل 

GCC، دو چندان شد.

مرکز توجه کشور: کویت امنیت 
سایربی را عملی می کند

سلیم االوزینه، انجيرن/رئیس و مدیر عامل سازمان تنظیِم تکنالوژِی ارتباطات و معلوماِت کویت
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ابتکارات عامن است و نقطه کانونی مقابله با حوادث سایربی این 

امیرنشین محسوب می شود«.

و  بود  کانفرانس  این  موضوعات  از  یکی  سایربی  آمادگی 

امنیت  معضالت  درباره  اکادمیک  و  دولتی  نظامی،  کارشناسان 

سایربی گفتگو کردند. 

های  پوهنتون  و   Microsoft ،Dell ،Cisco های   مسلکی 

مانند  موضوعاتی  بررسی  به   Harvard و   Carnegie Mellon

تکنالوژی ابری، محافظت از زیربناهای حیاتی و افزایش انعطاف 

سیستم ها در برابر حمله پرداختند. همه این افراد در یک نکته 

اتفاق نظر داشتند: حمله سایربی اجتناب ناپذیر است. 

ملی  از موسسه   )Ronald Ross( راس  رونالد  داکرت  گفته  به 

استندردها و تکنالوژی ایاالت متحده، »پیچیدگی یکی از مؤثرترین 

سالح های دشمن در قرن 21 است«.

مدیریت  جامع  برنامه  ایجاد  ها،  سیستم  پیچیدگی  کاهش 

از  آگاهی  افزایش  و  حمالت  برابر  در  ها  سیستم  تقویت  خطر، 

به گفته  امنیت سایربی مزایای فراوانی دارد.  رهنمودهای اساسی 

داکرت راس، »پیرشفت همگانی زمانی حاصل می شود که تک تک 

ما اندکی قدرمتندتر شویم«. 

برید جرنال مبارک سعید الجابری از امارات متحده عربی اظهار 

سایربی  امنیت  جدی  حامیان  از  کشور  این  عالی  رهربان  که  کرد 

هستند و به همین دلیل امارات متحده عربی در زمینه رسیدگی 

به مشکالت امنیت سایربی، سرتاتیژی ها، استندردهای معلوماتی، 

مقررات و قوانین پیشگام بوده است.

»NESA ]اداره ملی امنیت الکرتونیک[ امارات متحده عربی 

به  را ملزم  پرداخت و خود  امنیت سایربی  ایجاد چوکات ملی  به 

محافظت از زیربناهای امارات متحده عربی در برابر انواع حمالت 

راهربدها  تدوین  و  جدید  های  تکنالوژی  از  استفاده  با  سایربی، 

برید  اظهارات  اینها  داند«.  می  سایربی  امنیت  های  سیاست  و 

جرنال الجابری است. 

از  الجابری  جرنال  برید  اردن،  از  ملحم  جرنال  برید  هامنند 

رویکرد جهانی برای مقابله با تهدیدات حامیت کرد. وی اظهار کرد: 

ایجاد قوت وظایف خاص بین املللی  »سال گذشته، ما به بررسی 

پرداختیم، زیرا حفظ امنیت معلومات مسئولیتی مشرتک است«. 

خالد صدیق الهاشمی، از انجيرنان حوزه امنیت سایربی و مدیر 

CERT قطر در وزارت ترابری و ارتباطات، از سال 2012 به این سو 

در همه CRCC ها رشکت کرده است. امسال سخرنانی وی حول 

برای  دار شدن سازمان ها  اهمیت عهده  و  محور مدیریت خطر 

امنیت سایربی خودشان بود.

وی گفت: » همه ساله من همکاراِن تازه ای می بینم، بهبود 

می بینم، پیرشفت می بینم«. »من مفکوره ها و ابتکاراتی جدید می 

بینم که از ملت هایی که در CRCC مشارکت دارند برون می آید.« 

انکشاف  از  گاالگر  جرنال  برید  یافت،  خامته  کانفرانس  وقتی 

میکانیزم برای دنبال کردِن پیرشفت امنیت سایربی، دست آوردهای 

دیگر کشورها و ارتباط با کشورهای دوست بیشرت از تنها در زمان 

با  کار  این  داد.  قرار  حامیت  مورد  را  ساالنه  کانفرانس  برگزاری 

F  .استفاده از وبینارها می تواند ارزان تر انجام گیرد

داکتر شریف هاشم، 
نماینده امنیت 

سایبری سازمان 
تنظیم ارتباطات از 

راه دور مصر، دست 
آوردهای مصر را 

مرور کلی کرد. 
کارکنان یونیپاث

ادامه از صفحه 34
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قدرت در
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اتحاد استقدرت در

دگرمن ارکان یوسف آل حداد

 مجله سپر وطن/ امارات متحده عربی

با   )UAE( عربی  متحده  امــارات  وطن  سپر  مجله 

مسلح  قوای  ارکان  رئیس  حجازی،  محمود  دگرجرنال 

امنیتی مهم  بررسی مسائل  و  منظور بحث  به  مرص، 

رشق میانه جلسه ترتیب داد:

نظرات رهربی  مورد  در  نظر شام  مجله سپر وطن: 

و  عربی  کشورهای  معضالت  مورد  در   UAE کنونی 

روش مقابله با آن ها چیست؟

رهربیت  عربی  متحده  امارات  حجازی:  دگرجرنال 

را  فعلی  وضعیت  معضالت  که  دارد  شناس  وظیفه 

قرائت  میداند.  عربی  کشورهای  برای  بزرگ  تهدیدی 

رهربان امارات متحده عربی از صحنه امنیتی منطقه 

و  است.  بوده  متفکرانه  و  سیستامتیک  دقیق،  عرب 

ابتکارهای آن ها برای حامیت برادران عرب در همه 

و  پیوندها  تحکیم  موجب  مرص  خصوصاً  کشورها 

ترویج روابط بین کشورهای عربی میشود. آن ها کامالً 

از اهمیت همکاری مشرتک کشورهای عربی به طور 

کلی، و همکاری مرص و امارات متحده عربی به طور 

خاص آگاه هستند. تا زمانی که رهربانی با این درجه 

امارات متحده عربی وجود  از پختگی و حکمت در 

بهرت  آینده  که  میکند  را  متام سعی خود  دارند؛ مرص 

و روشن تری برای این دو کشور برادر یعنی امارات 

و مرص رقم بزند. ایستاک

رئیس ارکان اردوی 
مصر، دگرجنرال 

محمود حجازی بحث 
امنیت مشترک و تهدید 

تروریزم را مطرح میکند
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مجله سپر وطن: توصیه شام به جامعه عرب در مورد مرحله بعدی چیست؟

دگرجرنال حجازی: همه باید بدانند که کشورهای عربی هدف قدرت 

برای  ریزی  برنامه  اند که در خفا در حال  قرار گرفته  هایی در منطقه 

ایجاد بی ثباتی در امنیت و ثبات این کشورها هستند. بنابراین با توجه به 

همه این معضالت، من فکر میکنم بهرتین توصیه برای همه ما این است 

تحکیم  برای  را  اجتامعی  و  اقتصادی، برشی  نظامی،  روابط مختلف  که 

پیوند ها و اتحاد ایجاد کنیم. این مسئله برای همه ملل رضوری است.

مجله سپر وطن: امارات متحده عربی و مرص مناسبات قدیمی دارند 

که به دلیل همکاری دوستانه آن ها در زمینه های مختلف شکل گرفته 

است. نظر شام در مورد این روابط از منظر نظامی چیست؟

مستحکم  و  قوی  کشور  دو  بین  روابط  واقع،  در  حجازی:  دگرجرنال 

هستند و به خواست خدا همچنان قدرمتند و با ثبات باقی خواهند ماند. 

از منظر نظامی نیز طبق برنامه منظم، شاهد همکاری جدی و مفیدی 

متحده  امارات  بین  مشرتک  نظامی  های  مترین  همکاری  این  هستیم. 

از طریق  آینده  در  امر  این  میگیرد.  بر  نیز در  را  قوای مرصی  و  عربی 

مترین های نظامی مشرتک در عملیات پیکان عدالت 1، پیکان عدالت 2، 

و پیکان عدالت 3 میرس خواهد شد. مترین های نظامی مشرتک بین قوای 

و  معتقدم که همزیستی، دوستی  برگزار میشود. من شدیداً  نیز  مسلح 

هامهنگی فکری عمیق نکات اساسی هستند که در رشد و تحکیم روابط 

نظامی بین دو کشور نقش اساسی دارند.

مجله سپر وطن: در مورد همکاری های نظامی میان کشورهای عضو 

شورای همکاری خلیج فارس و دیگر کشورهای عربی چه نظری دارید؟

دگرجرنال حجازی: با توجه به تهدیدات و جاه طلبی هایی که کشورهای 

عربی در منطقه شاهد آن هستند و مساعی نومیدانه برای متزلزل کردن 

امنیت و ثبات این کشورها، ما بر سیاست اجرای رزمایش های نظامی 

برای به اشرتاک گذاشنت تجربیات و تحکیم روابط کشورهای حوزه خلیج 

فارس و دیگر کشورهای عربی تکیه میکنیم. این امر در عین حال به این 

بستگی دارد که درک کامل و عمیق از معضالت بزرگ پیش روی جهان 

اهمیت همکاری مشرتک  بر  باید  امر  این  بر  باشیم. عالوه  داشته  عرب 

کشورهای عربی برای رویارویی با همه معضالت آینده باور داشته باشیم. 

عربی،  متحده  امارات  جمله  از  عربی  کشورهای  با  ما  دلیل  همین  به 

بحرین، عربستان سعودی و اردن در زمینه دوره های آموزشی همکاری 

با متام  تبادل تجربه و آموزش  و  امکان همکاری  این  بر  میکنیم. عالوه 

تهدیدات  برابر  در  ما  امنیت  حفظ  برای  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای 

خارجی وجود دارد. عملیات طوفان الحزم، عملیاتی رضورتی است که به 

واسطه واقعیت و به دلیل حفاظت از ملت اهمیت بسیاری دارد. 

مجله سپر وطن: نظر شام در مورد عملیات طوفان الحزم چیست؟

و  میهن  از  حفاظت  و  امنیتی  رشایط  میکنم  فکر  حجازی:  دگرجرنال 

اجتناب منوده  قابل  غیر  را  الحزم  عملیات طوفان  اهمیت  آن  رسحدات 

است. یک ناظر خوب میداند که قدرت های منطقوی و عنارص خارجی 

بردن  بین  از  عربی جهت  کشورهای  داخلی  عنارص  از  برداری  بهره  در 

امنیت داخلی آن دولت ها از هیچ اقدامی دریغ منیکنند. این امر ممکن 

است به نوبه خود امنیت داخلی کشورهای همسایه یا کشورهای عربی 

را به طور کلی تحت تاثیر قرار دهد. در یمن، گروهی مسلح یک پالن 

به طور غیر  به تصویب رساند و سعی منود  از مرشوعیت دولت  فراتر 

قانونی و به اساس معیار های قومی و فرقوی کنرتول خود را بر کشور 

و  امنیت  خارجی،  قوای  با حامیت  داشت  قصد  گروه  این  کند.  تحمیل 

ثبات یمن را متزلزل کند و کشورهای همسایه را تهدید مناید. این گروه 

امنیت  کامل  به صورت  بود  نزدیک  کم  کم  و  یافت  به رسعت گسرتش 

و  همسایه  کشورهای  امنیت  اخالل  موجب  و  مناید.  تضعیف  را  کشور 

عملیات  شد  باعث  وضعیت  این  شود.  کلی  طور  به  عربی  کشورهای 

طوفان الحزم جهت خنثی منودن این توطئه ها که همه اعراب را تهدید 

میکرد، برنامه ریزی شود.

اهــداف  ــه  ب ــحــزم  ال عملیات  میکنید  فکر  وطـــن:  سپر  مجله 

خود دست یافته است؟

دگرجرنال حجازی: بله، فکر میکنم به اهداف خود دست یافته است. 

حداقل باعث شده است که این گروه به طور کامل یمن را تحت کنرتول 

دگرجنرال مصری محمود حجازی به همراه روسای ارکان منطقوی در جلسه 
برنامه ریزی مقابله با تروریزم در ایاالت متحده حضور دارد.  رویرتز
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خود در نیاورد. به خاطر این عملیات گروه مورد نظر عقب نشینی منود 

و از مواضع تحت کنرتول خود قبل از عملیات »طوفان« خارج شد. عالوه 

بر این، آن ها مجبور شدند به گفتگوی لسانی متوسل شوند؛ این در حالی 

نتیجه  در  نبودند.  گفتگو  به  آن ها حارض  این عملیات،  از  قبل  که  است 

سیاسی  حل  راه  به  دستیابی  جهت  مذاکره  و  گفتگو  برای  هایی  فرصت 

برای بحران فراهم شده است. این امر خود حقیقتی مهم را منایان میسازد. 

ریزی  برنامه  نابودی  و  کشتار  خونریزی،  با هدف  الحزم  طوفان  عملیات 

به  که  بود  اهداف سرتاتیژیک  به  آن دستیابی  از  بلکه هدف  بود؛  نشده 

واسطه آن ها بتوان از یمن و کشورهای همسایه و سایر کشورهای عربی 

محافظت منود. ما امیدواریم راه حل این مسائل سیاسی باشد و عملیات 

طوفان امید بتواند در بازسازی یمن بر اساس مبانی دموکراتیک واقعی که 

هستند؛  عقیده  آزادی  تضمین  و  همسایه  کشورهای  به  احرتام  اساس  بر 

موفق باشد. همچنین امیدواریم عملیات طوفان امید از تشکیل چنین گروه 

های جلوگیری مناید.

 

مجله سپر وطن: جهت گیری جدید در روند تسلیحاتی مرص به وجود آمده 

است. آیا مایل هستید در مورد این روند و اهمیت آن برای ما صحبت کنید؟

دگرجرنال حجازی: این مسئله صحت دارد. این روند بیانگر تنوع منابع 

تسلیحاتی است که برای امنیت ملی مرص کامالً رضوری است. این امر به 

ساخت  و  سازماندهی  های  سرتاتیژی  و  ناپذیر  اجتناب  رضوریات  خاطر 

کرده  پیدا  اهمیت  کشور  از  دفاع  مناسب جهت  تسلیحاتی  های  سیستم 

است. متایل به متنوع ساخنت منابع تسلیحاتی لزوماً به این معنی نیست که 

ما به خاطر همکاری با یک کشور، کشور دیگری را کنار خواهیم گذاشت. 

انکشاف سرتاتیژیک کلی برای سازماندهی قوای مسلح مطابق با الزامات 

این  به  تسلیحاتی  منبع  یک  بر  تکیه  میگیرد.  صورت  کشور  ملی  امنیت 

بحرانی  با  شود،  خارج  دسرتس  از  منبع  آن  اگر  که  نیست  عاقالنه  دلیل 

جدی رو به رو خواهید شد. بحرانی که ممکن است امنیت و ثبات کشور 

ضامن  مختلف  تسلیحاتی  منابع  بر  تکیه  بنابراین،  مناید.  تهدید  را  شام 

امنیت ملی کشور است. 

مجله سپر وطن: نظر شام در مورد امنیت سینا چیست؟

دگرجرنال حجازی: صحرای سینا بخشی مهمی از جمهوری عربی مرص را 

تشکیل میدهد. بیشرت جنگ های مهم مرص برای حفاظت و امنیت صحرای 

سینا انجام شده اند، دلیل این امر این است که صحرای سینا به مرزهای 

رشقی و سرتاتیژیک ما دسرتسی دارد. از بدو تاریخ تاکنون این منطقه برای 

مدت  این  در  که  اتفاقی  است.  داشته  خاص  اهمیت  مرص  مسلح  قوای 

افتاده است، با نهایت شفافیت و روشنی، این است که صحرای سینا از نظر 

انقالب 25 جنوری 2011،  پی  قرار گرفته است. در  انکشاف مورد غفلت 

محابس باز شدند و بیش از 25,000 نفر زندانی آزاد شدند. و تعدادی از 

پوسته های پولیس مورد حمله قرار گرفتند و بیش از 15,000 قبضه سالح 

به  بود،  پولیس تخلیه شده  نیز مورد دستربد قرار گرفتند. در هامن زمان 

همین دلیل مجرمان به صحرای سینا رفتند. آن ها مدتی در این مکان زندگی 

کردند و به استفاده از سالح های خود پرداختند، و موجبات تهدید امنیت 

شهروندان را فراهم آوردند. و بحران روز به روز وخیم و وخیم تر شد و در 

زمان سلطه اخوان املسلمین در مرص به اوج خود رسید. این موضوع باعث 

شد یک ماحول مناسب برای این گروپ جهت تحقق اهداف خود فراهم 

شود. اهداف این گروپ بر مبنای آیدیولوژی افراطی است که علیه منافع 

دولت، و مرشوعیت و انکشاف آن به کار گرفته شده است. این وضعیت 

باعث شد قوای مسلح مجبور شوند برای حفاظت از این نقطه با ارزش از 

خاک مرص دست به کار شوند.

 

سطوح  در  را  سینا  صحرای  کنونی  وضعیت  شام  وطــن:  سپر  مجله 

مختلف چگونه میبینید؟

قوای مسلح  است.  کامالً تحت کنرتول  االن  دگرجرنال حجازی: وضعیت 

چنین  در  که  تروریستی  های  گروه  بر  را  دردناکی  و  پی  در  پی  رضبات 

ترین  این وجود، خطرناک  با  اند.  مکان هایی حضور داشتند، وارد آورده 

ما  میان  در  که  افرادی  که  است  این  دارد  وجود  تروریزم  در  که  مطلبی 

زندگی میکنند ممکن است به گروه های تروریستی بپیوندند. متأسفانه، 

جنگ علیه تروریزم تا نابودی کامل آن ادامه خواهد داشت. این امر دو 

که  زمانی  تا  و  داریم  راسخ  عزم  و  اراده  ما  اینکه  اول  دارد:  اصلی  دلیل 

این پایگاه های تروریستی افراطی را در مرص ریشه کن نکنیم، دست از 

و  کشور  وزارت  ما،  مسلح  قوای  اینکه  دوم  و  داشت.  نخواهیم  بر  سعی 

مردم صحرای سینا همه توانایی و قابلیت مورد نیاز برای دستیابی به این 

هدف را در خود دارند. بومیان بدوی صحرای سینا نیز مردمی وطن پرست 

هستند و عاشق کشور خود هستند. آن ها در طول تاریخ در مبارزه های 

رشافتمندانه ای برای دفاع از کشور خود رشکت کرده اند. عالوه بر این، 

ترین  بیزار هستند. مهم  تروریستی  این شیوه های  از  مردم رشیف سینا 

این است که  دارد  تروریزم وجود  افراط گرایی و  ای که در مورد  مسئله 

و  میکنند  استفاده  حقایق  تحریف  و  برای خدعه  مذهب  نام  از  دو  این 

شهروندان را گمراه میسازند. هدف آن ها رسیدن به اهداف منفوری است 

که امنیت و ثبات جامعه را تهدید میکند. دین از چنین راه و روش هایی 

مربا است و ما قادر قادر خواهیم بود این نوع تروریزم را ریشه کن مناییم. 

مجله سپر وطن: در نهایت، ارزیابی و منظر آینده که شام برای امنیت 

کشورهای عربی در نظر دارید، چگونه است؟

دگرجرنال حجازی: این پرسش بسیار مهم است، به همین خاطر باید با 

شفافیت متام به آن پاسخ بدهم. تهدیدها و توطئه های کثیفی به رهربی 

دست های پنهان برای تضعیف امنیت و ثبات مردم کشورهای عربی در 

حال انجام است. هدف این تهدید ها و توطئه ها رسیدن به آرمان هایی 

است که مدت ها پیش برنامه ریزی شده اند. به همین دلیل، به جز اتحاد 

و برخورد محکم و قاطعانه با این جاه طلبی ها و تجاوزات خارجی راه 

دیگری برای ما وجود ندارد. هیچ کس منیتواند حتی تصور حوادث و بحران 

هایی که به تازگی در رسارس کشورهای منطقه عربی ما اتفاق افتاده اند را 

بکند. کشورهای ما باید در حالت آماده باش باشند و با یکدیگر همکاری 

منایند. من فقط میتوانم به درگاه خدا دعا کنم که مرص، امارات متحده 

F  .عربی و همه کشورهای عربی را در پناه خود حفظ مناید



42

ث
یپا

یون
ز 

ر ا
وی

صا
ت



43

الحاق بیش از پیش جنگجویان خارجی به مناطق جنگی 

باعث تشویش مداوم قوای ائتالف که مشغول مبارزه با داعش هستند شده است. 

همچنین این جریان، تشویش هایی نیز در میان گروهک های تندروی دیگر در 

رشق میانه، شامل آفریقا و جنوب آسیا به وجود آورده است.

اخیرا  و  سوریه  و  عراق  در  خود  سمت  به  جنگجویان  کشاندن  در  داعش 

نیز در لیبیا موفق بوده است. قوای ائتالف اخیرا به خصوص در رسحدات ترکیه 

موفقیت هایی در جلوگیری از این جریان داشته اند.

اما واقعه جذب شدن داوطلبان خارجی برای ترک خانه و ملحق شدن به 

گروه های وحشی صفت در رسزمین های دوردست مشکلی پیچیده است که 

پاسخ به آن ساده نیست. در حالی که اکرثیت آن ها مردان جوان هستند و فیصد 

از آن ها سابقه در کشورهای محروم دارند که به دنبال زندگی بهرت  مشخصی 

هستند، اما مشخصه رایجی برای یک جنگجوی خارجی وجود ندارد. 

به همین ترتیب، هیچ اراده و عامل مشخصی برای تصمیم به ملحق شدن 

به این گروه ها وجود ندارد. بسیاری دلیل این الحاق را پیام های مذهبی فاسد 

دانند،  می  شود  می  منترش  تروریستی  های  سازمان  دیگر  و  داعش  توسط  که 

از  یا فرار  در حالی که عده ای دیگر دلیل آن را ماجراجویی، معاش پرداختی، 

میهن خود می بینند.

نخستین قدم در راه تروریزم معموال با قرار گرفنت در معرض تبلیغات نرم 

رسانه های اجتامعی که داعش را از دیگر گروه ها جدا می کند رشوع می شود. 

اند و در  ارتباط داشته  تروریستی  با گروه های  از خویشاوندانی که  تاثیرگیری 

کشورهای غربی زندگی می کنند نیز این پروسه را مکمل می کند.

مواجهه با تبلیغات اونالین، اجرایی کردن تقویت رسحدات، سفت و سخت 

شدن جریمه ها برای کمک به تروریستان، و همکاری در اشرتاک گذاری قوی 

معلوماتی، سرتاتیژی هایی از طرف کشورهای ائتالف برای بازگرداندن جنگجویان 

خارجی از رسحدات یا مهم تر از آن خودداری آن ها از فکر ملحق شدن به گروه 

های تروریستی از هامن ابتدا می باشد.

در تونس، که بیش از هر کشور دیگر جنگجو دارد، قوانین جدید داوطلبان را 

از خروج از کشور منع می کند. عربستان سعودی صدها نفر از افرادی که به نظر 

می رسید از اعضای داعش هستند را دستگیر کرده و برنامه ای را برای بازگرداندن 

آن ها به جامعه اجرایی کرده است. در اروپا، پولیس شبکه های استخدامی را 

شناسایی کرده و در این زمینه افرادی را دستگیر کرده است. 

ائتالف در میدان نربد در عدم جذب جنگجویان  پیروزی های  بدون شک، 

خارجی بیشرت حیاتی است. اما به دست آوردن دل و ذهن مسلامنان که در معرض 

تزویر داعش و دیگر گروه های تروریستی هستند نیز به هامن اندازه مهم است.

آن ها کی هستند
در واقع، ظهور داعش بیشرت به خاطر روایت ساختگی مبنی بر اینکه آن ها در 

سوریه و عراق یک »خالفت« خود مختار خواهند ساخت که پیروان می توانند 

اسالمی ناب تر را در آن تجربه کنند، می باشد. 

زمانی که داعش رشوع به اشغال شهرهای سوریه و عراق کرد، هزاران نفر 

از جوانانی که تا آن زمان تحت تاثیر نبودند به ندای آن ها برای ملحق شدن 

شهادت  مژده  که  تروریستی  های  گروه  دیگر  برخالف  دادند.  پاسخ  داعش  به 

می دادند، داعش مژده رسزمین امنی را می دهد که مردم می توانند به عنوان 

مسلامنان واقعی در آن زندگی کنند.

برایان دادول، معین رئیس مرکز مبارزه با تروریزم در وست پوینت در آپریل 

2016 به ان بی سی نیوز گفت: »به نظر می رسد که بسیاری از این افراد این 

پیام را باور کرده و به این رسزمین ها می روند تا زندگی کنند نه این که مبیرند«.

این شبکه تلویزیونی مدارکی به دست آورده که سوابق 4000 عضو داعش 

را نشان می دهد. تقریبا در همین زمان، اخبار سوریه و یک ایستگاه تلویزیونی 

داوطلبان  معلومات شخصی  از  انبوهی  که  آوردند  دست  به  مدارکی  انگلیسی 

خارجی اعم از انگیزه آن ها برای عضویت را نشان می داد.

هامن طور که دادول به ان بی سی گفت »چیزی که بیش از همه از این 

مدارک به چشم می آید، تنوع جمعیتی اعضا است.« گرچه اوسطی سن اعضا 26 

سال است اما محدوده سنی از نوجوانان تا افرادی در 60 سالگی نیز در بین آن 

خارجیجنگجویان
قطع ریشه

کشورهای ائتالف از یک روش چند جانبه برای شکست 
کارکنان یونیپاثداعش مستفید می شوند  

جریان
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ها حضور دارند. سطح سواد آن ها از بی سواد تا درجات مسرتی متغیر است.

از تبلیغ داعش به نظر می رسد که آن ها مناطق عراق و سوریه را در سال 

2014 تحت ترصف خود در آورده اند، پس به نظر می رسد انگیزه زندگی در این 

خالفت، مهمرتین محرک برای ملحق شدن به داعش بوده است.

این که داعش چه تعداد جنگجو — چه خارجی و چه عراقی و سوری — 

دارد نامشخص است. سازمانهای دولتی آمریکا و گروه های مستقل تخمین می 

زنند که تعداد آن ها چیزی بین ده ها هزار نفر تا 200,000 نفر باشد. متخصصان 

برای جذب جنگجویان  از دیگر گروه های تروریستی  باورند که داعش  این  بر 

خارجی کمک گرفته است.

در 10 سالی که شوروی ها در دهه 1980 در افغانستان می جنگیدند، تعداد 

جنگجویان خارجی بین 20,000 تا 35,000 نفر تخمین زده می شد. در دسمرب 

2015، گروه سوفان )Soufan( که یک موسسه مشاوره بین املللی است، تعداد 

جنگجویان خارجی را که فقط در طول چند سال به عراق و سوریه رفته اند را 

30,000 نفر اعالم کرد که از 86 کشور بودند. سازمانهای استخباراتی امریکا در 

جنوری 2016 این تعداد را 36,000 نفر و از 100 کشور جهان اعالم کردند.

به اساس راپور سوفان، کشورهای شامل غرب آفریقا تقریبا 8,000 جنگجو را 

داشتند که تونس در میان آن ها رکورددار بیشرتین جنگجو بود. کشورهای رشق 

میانه شامل 8,000 نفر دیگر می شدند در حالی که اروپای غربی و جمهوری های 

شوروی سابق هرکدام تقریبا 5,000 جنگجو داشتند.

به گفته این راپور، تصمیم به ملحق شدن به داعش بیش از آن که سیاسی 

باشد شخصی بوده است. طبق این راپور »با این که بیشرت تبلیغات دولت اسالمی 

حول محور تلفات غیرنظامی که کمپاین های نظامی علیه آن ها بر جای گذاشته 

اند بوده است، اما بیشرت ویدیوهای منترش شده خطاب به آن هایی است که به 

جای انتقام گذشته به دنبال رشوعی دوباره هستند«. »جستجوی تعلقات، هدف، 

ماجراجویی، و دوستی دالیل اصلی افرادی است که به داعش می پیوندند.«

این موسسه راپور داد که 30 فیصد از افرادی که به داعش پیوسته بوده اند 

پس از آن که افکار افراطی به خورد آن ها داده شده بود به کشورهای غرب 

برگشته اند که می تواند معضل جدی برای امنیت این کشورها باشد. این راپور 

همچنین موجب تشویش کشورهای اروپایی و آمریکای شاملی شد. 

اقدامات متقابل
پیرشفت  گفته مرکز  آگاه هستند. طبق  از خطرات  به خوبی  ائتالف  کشورهای 

روزافزون،  تهدیدات  نتیجه  در  است،  مستقل  سیاسی  موسسه  یک  که  آمریکا 

و  عراق  به  سفر  از  جلوگیری  برای  هایی  اصالحیه  یا  قوانین  کشور   45 تقریبا 

سوریه وضع کرده اند.

بیان داشت  این موسسه منترش شد  راپوری در ماه مارچ 2016 که توسط 

که 35 کشور افرادی که مشکوک به جنگجویان خارجی بودند را دستگیر کرده 

اند و 12 کشور با موفقیت آن ها را تحت پیگرد قرار داده اند. طبق این راپور 

اشرتاک معلومات بهبود یافته است و بیش از 50 کشور از مرکز تلفیقی مبارزه 

با تروریزم اینرتپول برای به اشرتاک گذاشنت مشخصات جنگجویان استفاده می 

کنند که نسبت به چند سال گذشته پیرشفت داشته است. و اشاره کرد که ایاالت 

متحده معلومات سفر تروریستان را با 40 کشور به 

اشرتاک می گذارد.

 2015 سال  در  که  راپور  یک  مالی،  جبهه  در 

املللی  بین  مالی  اقدام  خاص  وظایف  قوت  توسط 

های  پرچم  تا  خواست  خود  اعضای  از  شد  منترش 

قرمز مالی که نشان دهنده کمک افراد به سازمان 

حساب  و  کرده  شناسایی  را  است  تروریستی  های 

های بانکی و نیز کارت های اعتباری که جنگجویان 

کنند  می  استفاده  از رسحدات  به خارج  برای سفر 

با  ملل  سازمان  امنیت  شــورای  کنند.  مسدود  را 

خواست  کشورها  از  برخی  از  قطعنامه  یک  صدور 

به  را  خارجی  جنگجویان  سفرهای  مالی  تامین  تا 

عنوان جرم بشناسند.

برخی  نظامی، حمالت هوایی، حذف  لحاظ  از 

از رسان جنگجویان خارجی از جمله عمر الشیشانی 

جنگ«  »وزیر  و  پیوسته  داعش  به  که  چچن  اهل 

شده بود را به دنبال داشت. به اساس راپورها در یک 

حمله هوایی در نزدیکی موصل در عراق کشته شد. و کشورهای زیادی در کمپاین 

های سایربی قوی که توانایی داعش برای جذب جنگجویان خارجی، ایجاد کمپاین 

های تروریستی و حتی پرداخت به جنگجویان را مختل می سازد، اشرتاک دارند.

با  ترکیه  مایلی   500 رسحــد  در  مخصوصا  و  همچنان،  معضالت  امــا 

سوریه ادامه دارد.

جنگجویان  سفر  اصلی  مسیر  ترکیه  آمریکا،  پیرشفت  مرکز  راپور  اساس  به 

برای  ترکیه  منافذ رسحدی  کردن  »پر  راپور  این  طبق  است.  سوریه  به  خارجی 

به سوریه رضوری  با ملیت های مختلف  از سفر جنگجویان خارجی  جلوگیری 

امر دیده می شود. جنگجویان  این  از  این وجود، نشانه های مثبتی  با  است«. 

خارجی مظنون در رسحدات دستگیر شده اند و برخی از راپورها نشان میدهند 

اما  است.  کاهش  به  رو  داعش  به  خارجی  جنگجویان  شدن  ملحق  جریان  که 

به اساس راپورها عمر الشیشانی اهل چچن که به داعش ملحق شده بود و وزیر جنگ 
نام گرفته بود در یک حمله هوایی کشته شد.  آسوشیتد پرس
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کشورهای ائتالف معلومات را به اشتراک می گذارند و قوانین 
سختگیرانه ای را برای افرادی که به دنبال جذب جنگجوی خارجی 

هستند، وضع می کنند. مقامات اسپانیایی این دستگیری را در 
فبروری 2015 در ملیا، منطقه تحت تسلط اسپانیا در همسایگی 

مراکش، انجام دادند. آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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که  شود  می  باعث  طوالنی  رسحد 

خروج  و  ورود  از  کامل  جلوگیری 

افراد غیر ممکن باشد. 

تا اینجا، تونس بیش از هر کشور 

دیگری جنگجوی خارجی دارد. بیش 

به داعش و دیگر  تونسی  از 6,000 

گروهک های تروریستی در عراق و سوریه ملحق شده اند. یکی از گروه های 

حقوق برش سازمان ملل از شبکه پیچیده سفر که داوطلبان را در رسحداتی بدون 

کنرتول هدایت می کنند خرب داد. به گفته الزبیتا کارسکا مسلکی حقوق برش که 

مسئول گروه سازمان ملل بود »مسیرها بشمول سفر از لیبیا، ترکیه و رسحداتش 

در انطاکیه، و سپس سوریه می باشد«.

از سال 2011 تا 2014، به نظر می رسید که دولت تونس جلوی این جریان 

»اقدامات  که  دریافت  آمریکا  پیرشفت  مرکز   ،2015 سال  در  اما  گیرد.  منی  را 

ضد تروریزمی پس از آن که ]داعش[ مسئولیت تیراندازی گسرتده در یک مرکز 

توریستی را به عهده گرفت، به کار گرفته شده اند. این اقدامات شامل محدودیت 

سفر برای تونسی های زیر 35 سال به چند کشور از جمله سوریه بود.« دولت 

ادعا می کند که این محدودیت ها از ملحق شدن هزاران تونسی به گروهک 

های تروریستی جلوگیری کرد. در ماه آگست 2015، قوانین ضد تروریزم جدید، 

ثبت نام در سازمان های تروریستی را جرم تلقی کرد، و قدرت های نظارت بر 

تروریستانی مظنون و داوطلبان آن ها را افزایش داد.

پس از تونس، عربستان سعودی با تقریبا 2500 جنگجو دومین منبع تامین 

جنگجویان خارجی است. برای مقابله با این موضوع، عربستان سعودی تحریم 

های مجرمانه را سخت تر و سیاست های جدید را اتخاذ کرد. سعودی هایی که 

خارج از عربستان به تروریستان ملحق می شدند به حبس های طوالنی مدت 

و یا حتی مرگ محکوم می شدند. صدها نفر که مشکوک به عضویت در داعش 

از قوانین ضد متویل  به جرم تخظی  نفر  از 800  بودند دستگیر شدند، و بیش 

تروریزم محکوم شدند. این میزان به گفته قوت وظایف خاص اقدامات مالی بیش 

از هر کشور دیگری بوده است. در همین زمان، برنامه ضد افراط گرایی منحرص 

به فردی ایجاد شد که سعی بر بازگرداندن زندانیان به جامعه داشت. از طریق 

دوره های آموزش حرفوی، مشاوره خانواده، روان-درمانی و جلسات مذهبی این 

برنامه قصد دارد تا رفتار افراط گرایان محکوم را تغییر دهد. 

در امارات متحده عربی )UAE(، مرکز صواب که در جوالی 2015 در ابوظبی 

تاسیس شد، با تبلیغات داعش در منطقه مقابله می کند. به جای مترکز بر ظلم 

داعش، این مرکز عدم موفقیت این گروه در ایجاد خالفت خود مختار خود را 

مورد تاکید قرار داده است. در این روش، مرکز جذب نیرو و متویل داعش را قطع 

می کند. امارات متحده عربی به حمالت هوایی ائتالف در عراق ملحق شد و از 

ابتکاراتی مانند مرکز بین املللی تعالی هدایت خاص مبارزه با افراط گرایی خشن 

و مجمع انکشاف صلح در جوامع مسلامن حامیت مالی کرده است.

اردن رسحد به طول تقریبا 375 مایل با سوریه و عراق دارد، و گروه سوفان 

تخمین می زند که چیزی حدود 2,000 اردنی به داعش و جبهه النرصه محلق 

سرحد ترکیه مسیر اصلی جنگجویان 
خارجی است، اما مساعی اخیر به 
جلوگیری از این جریان کمک کرده است. 
در این جا سربازان ترکیه در کارکامیس 
در نزدیکی سرحد سوریه، برای 
محافظت از سرحد ایستاده اند.  رویرتز
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مجازات های  با  تروریزم  قوانین ضد  اردن  امر،  این  با  مقابله  برای  اند.  شده 

سخت زندان وضع کرده است.

همچنین کشورهای مرکز و جنوب آسیا نیز برای جلوگیری از این جریان 

و  تاجیکستان  قرقیزستان،  قزاقستان، جمهوری  اند.  داده  انجام  هایی  فعالیت 

ازبکستان کمپاین هایی را برای مقابله با رسبازگیری رصیح در سوریه و عراق 

توجه  منظور  به  را  رسیدگی  رویدادهای  قرقیزستان  دولت  اند.  داده  تشکیل 

جوانانی که معموال به عنوان جنگجو داوطلب می شوند را ایجاد کرد.

جرایم  با  نیز  کشور  از  خارج  در  سعودی  عربستان  هامنند  تاجیکستان 

به  موفق  خود  تروریستی  متویل  ضد  قانون  ذیل  قزاقستان  کند.  می  مبارزه 

محکومیت افراد زیادی شده است. قزاقستان آموزش های الزم و نیز فرصت 

هایی را برای نگهداشنت جوانان خود در مسیر درست ایجاد کرده و مبلغ 600 

میلیون دالر نیز رصف برنامه مامنعتی با نام مقابله با افراط گرایی و تروریزم 

مذهبی کرده است.

کشورهای اروپایی در معرض جنایت تروریزم نیز مساعی برای به اشرتاک 

گذاری معلومات درباره تروریستان و داوطلبانی که در میان آن ها زندگی می 

کنند داشته اند. به اساس راپور نیویورک تایمز حداقل 14 کشور اروپایی تعلیم 

های تروریستی را جرم تلقی کرده اند، و نه کشور سفر به مناطق جنگی سوریه 

برای   2016 آپریل  در  که  محکمه  دو  شناسند.  می  عنوان جرم  به  را  عراق  و 

هسته های تروریستی فرانسه برگزار شد منجر به صدور احکام 10 ساله به جرم 

»توطئه جنایی با هدف تروریزم« شد.

در فربوری 2016، پولیس بلژیک 10 نفر را که به گفته آن ها بخشی از 

شبکه جذب داوطلب برای داعش در سوریه بودند را دستگیر کرد. در هامن 

هفته، 31 نفر نیز به اتهام عضویت در گروه تروریستی و جذب داوطلب برای 

داعش بین سال های 2012 تا 2014 مورد محاکمه قرار گرفتند.

یک ماه بعد، وزرای آموزش اروپایی در پاریس گردهم آمدند تا در مورد راه 

های مقابله با پیام های گروه های تروریستی که به نظر در بین جوانان طنین 

انداخته است، تبادل نظر کنند. به اساس راپور الجزیره، آموزش دهندگانی که 

با شبکه آگاهی از افراط گرایی که شبکه ای از معلامن، مددکاران اجتامعی، 

کردند،  می  کار  است،  با خطرات جوانی  مرتبط  افراد  سایر  و  مقامات صحی 

به شکل های مختلفی افراط گرایی را در ابتدای شکل گیری شناسایی کرده و 

جوانان را از رفنت به راه اشتباه باز می داشتند.

نتیجه گیری
سازمان ملل متحد شورای امنیت در سال 2014 نیاز فوری به جلوگیری از جریان 

از  تا  از متام کشورها خواست  و  بیان کرد  را  ملحق شدن جنگجویان خارجی 

»داوطلبی، سازماندهی، حمل و نقل یا تجهیز افرادی که به کشورهایی غیر از 

کشور محل زندگی یا میهنشان سفر می کنند و هدف های آماده سازی، پالن 

گذاری، یا مشارکت در فعالیت های تروریستی دارند« جلوگیری کنند.

کشورهای ائتالف سرتاتیژی های چندجانبه که میزان جنگجویان خارجی را 

F  .کاهش داده و از داوطلبی مجدد آن ها جلوگیری می کند، را اتخاذ کرده اند

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000

تعداد جنگجویان خارجی به تفکیک مناطق
شرق میانه

شمال غرب آفریقا
اروپای غربی

مجهوری های شوروی سابق
آسیای جنوب شرقی

بالکان
آمریکای شمالی

8,240
8,000
5,000
4,700
900
875
280

پنج ملیت که بیشرتین تعداد جنگجو را دارند

منبع: گروه سوفان، دسمرب 2015

عربستان سعودی
2,500

روسیه
2,400

ترکیه
2,100

اردن
2,000 6,000

تونس
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پاکستانی ها 
به خانه باز 

میگردند
سازمان همکاری نظامی-

ملکی در پاکسازی مناطقی 

از پاکستان کمک میکند

شهید صادق و جاکوب دویل

در یک روز گرم بهاری از مارچ 2015 بود که یک کاروان با 26 وسیله 
امنیتی  پوسته  را در  اعضای خانواده های مختلف  از  نفر  نقلیه 62 
تورن  منود.  پیاده  پاکستان  شاملی  وزیرستان  میرعلی  در  خاجوری 
جرنال جمیل اخرت رائو و دیگر افرسان اردوی پاکستان به استقبال آن 
ها آمدند. در حالی که نسیم مالیم درختان نخل اطراف را به حرکت 
در میآورد، گروهی از مسافران در صف قرار گرفتند تا توسط ماموران 
مورد تاالشی قرار گیرند. مردی نیز به دف نوازی سنتی پرداخت و در 
این بین چندین نفر دیگر به گونه ای از رقص محلی بانگورا مشغول 
شدند. بعد از یک یا چند سال آوارگی، گروه مردان و زنان و کودکان 

به زادگاه خود بازگشته و به جشن و پایکوبی پرداختند.
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 سربازی پاکستانی از مردم 
آواره در نزدیکی وزیرستان 

شمالی محافظت میکند.
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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 )FATA( فدرال  اداری  نظام  دارای  ای  قبیله  مناطق  به  بازگشت   

پاکستان با همکاری اردوی پاکستان میرس شده بود. سازمان ملی مدیریت 

عالی  کمیساریای  دفرت  از جمله  ملل  سازمان  مختلف  سازمانهای  بحران، 

پناهندگان سازمان ملل )UNHCR( و تعدادی دیگر از سازمان های غیر 

دولتی نیز در این زمینه همکاری داشتند. این رویداد، آغازی بر جریان 

ثابت و رو به افزایش بازگشت مردم آواره داخل کشور )IDP( به مناطق 

خود بود که طبق برآورد اخیر 38 فیصد از آوارگان را شامل میشوند.

رئیس ارکان اردوی پاکستان جرنال راحیل رشیف در سخرنانی خود در 

مورد بازگشت مردم آواره چنین گفت: »عشایر غیور FATA و مردم خیرب 

پختونخوا با عزم راسخ و شجاعت در مقابل جنایات تروریستان ایستادگی 

کرده و آن ها را وادار به عقب نشینی منودند. و بدین ترتیب این افراد را 

در جامعه منزوی کردند.« این سخرنانی در فربوری 2016 و اجالس پیشاور 

صورت گرفت. »ما در دشوارترین مرحله عملیاتی خود قرار داریم. در این 

زمان بازسازی فزیکی مناطق جنگ زده، استقرار دوباره IDP و رسانجام 

تأسیس سیستم مدیریتی که بر رضورتها و خواسته های مردم تأکید دارد، 

در اولویت است.«

ولسوالی های  در  و 2014  در سال 2009  که  نظامی  عملیات های 

بودند  شده  رشوع  تروریستان  علیه  وزیرستان  جنوب  و  شامل   FATA

بود؛  گرفته  صورت  پاکستان  بلوچستان  والیت  در  قبالً  که  عملیاتی  و 

از 300,000  پاکستانی  از شهروندان  نفر  میلیون   2 آوارگی حدود  باعث 

خانواده شدند. بسیاری از این مردم در اردوگاه های پناهندگی استقرار 

شهر  در  خود  دوستان  و  خویشاوندان  با  نیز  دیگر  بسیاری  و  داشتند 

ها زندگی میکردند.

طبق برآورده های سازمان مدیریت بحران FATA حدود 75 فیصد از 

جمعیت آوارگان را زنان و کودکان تشکیل میدادند. و رسپرستی 21 فیصد 

از خانوارهایی که تاکنون بازگشته اند، بر عهده زنان است.

هامهنگی کمک ها
بیشرت اردوگاه های مردم آواره در مناطق FATA و والیت همجوار خیرب 

اداره  پاکستانی  نظامی  غیر  سازمانهای  توسط  و  دارند  قرار  پختونخوا 

والیات  بحران  مدیریت  سازمان  نظارت  تحت  ها  اردوگاه  این  میشوند. 

قرار دارند. پول و محموله های کمکی از طریق منابع مختلف از جمله 

و  پاکستان، کمک های مردمی،  اردوی  برنامه جهانی غذا،  ملل،  سازمان 

کشور های اهدا کننده مانند امارات متحده عربی، کانادا، دمنارک، آملان، 

جاپان، لوکزامبورگ، ناروی، سویدن، سوئیس و ایاالت متحده تأمین شدند. 

در  سکونت  جای  به  اند  گرفته  تصمیم  آوارگــان  بیشرت  حال  این  با 

اردوگاه ها همچنان در کنار جوامع میزبان خود باقی مبانند؛ همین امر 

آوارگی  این  است.  شده  ها  آن  آوارگی  وضعیت  به  دولت  توجه  باعث 

که  هایی  خانواده  است.  داشته  دنبال  به  نیز  را  تأثیراتی  مدت  طوالنی 

تا  سه  در  بود  قرار  بودند،  شده  آواره   2014 نظامی  عملیات  خاطر  به 

چهار ماه آینده به کشور خود بازگردند. این مدت، دو سال است که به 

تعویق افتاده است.

است.  داشته  آواره  به مردم  اساسی در کمک  نقش  پاکستان  اردوی 

ارائه  آوارگی،  حین  در  کمکی  های  محموله  توزیع  آن  های  فعالیت  و 

در  مساعدت  و  دولتی،  غیر  حامیتی  سازمانهای  برای  امنیتی  دسرتسی 

پروسه بازگردانی مردم آواره به زادگاه خود را شامل می شده است. طبق 

راپور دفرت روابط بین سازمانی قوای مسلح پاکستان هنگامی که خانواده 

های آواره در رشوع عملیات مبارزه با تروریزم رضب عضب در جون 2014 

از وزیرستان شاملی نقل مکان کردند؛ اردو برای حامیت از آن ها و توزیع 

اقالم کمکی در اردوگاه های بانو، دره اسامعیل خان و تانک حضور داشت. 

ایستگاه های اقالم کمکی در  اردو محموله ها را در  این،  بر  عالوه 

رسارس کشور جمع آوری منود. و هزاران نفر از مردم آواره را در شفاخانه 

خلیفه گل نواز در بانو درمان کرد. اردو همچنین برای رمه و مال خانواده 
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های آواره تداوی حفظ الصحه حیوانی فراهم منود. اخیراً اردو با سازمان مدیریت 

راستای  در  همکاری  این  است.  کرده  رشوع  را  خود  همکاری  منطقوی  بحران 

تسهیل بازگشت مردم آواره، و هدایت کاروان ها در مسیر پوسته های امنیتی 

برای رسیدن به رسزمین خود صورت گرفته است.

نقش سازمان ملل
UNHCR به منظور پاسخگویی به رضورتهای آوارگان پاکستانی رویکرد خوشه ای 

را در دستور کار خود قرار داده است. این رویکرد برای اولین بار در پاکستان پس 

از زلزله 2005 عملیاتی شد. در این رویکرد همه منابع سازمان ملل و منابع دیگر 

سازمان ها به منظور پاسخگویی به رضورتهای مردم در زمان بحران ادغام میشود. 

در مناطقی مانند وزیرستان جنوبی، باره در منطقه خیرب، و وزیرستان شاملی؛ 

 2016 سال  اوایل  و   2015 سال  در  آواره  نفر   750,000 بازگشت  از   UNHCR

پشتیبانی کرده است. این سازمان مدیریت اردوگاه ها و پناهگاه ها و ارائه اقالم 

غیر غذایی به صد ها هزار نفر از مردم را به عهده گرفته است.

معضالت سازمان های غیر دولتی
دادن سازمان های غیر دولتی در هیئت مدیره خوشه های مختلف حین  قرار 

رضورت معضالت خاص خود را فراهم کرده که این موضوع به طور گسرتده در 

رسانه های پاکستان راپور شده است. رضورت به دسرتسی امنیتی و مرشوع از 

جمله دالیل محدود کننده فعالیت سازمان های غیر دولتی در پاکستان عنوان 

آوارگان پاکستانی در 
مرکز توزیع شهر پیشاور 

پاکستان منتظر اقالم کمکی 
سازمان ملل متحد هستند.

آسوشیتد پرس
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شده است. این محدودیت تا زمان کسب مجوز از دولت محلی 

و ارو همچنان به قوت خود باقی میامند. 

 )UNOCHA( دفرت هامهنگی امور برشدوستانه سازمان ملل

در اکتوبر 2015 راپور داد که تأخیر در دریافت مجوز تعدادی از 

پروژه های پشتیبانی شده توسط صندوق ترکیبی برشدوستانه 

پاکستان از طرف سازمان ملل، اوسط 26 روز زمان برده است. با 

این وجود، در همین راپور عنوان شده که 23 پروژه در مناطقی 

صورت گرفتند که میزبان مردم آواره بودند. این پروژه ها توسط 

سازمان های غیر دولتی خوشه ای دارای مجوز ارائه شده اند.

بنیاد  میتوان  شده  تأیید  دولتی  غیر  های  سازمان  میان  از 

انکشاف قریه جات و  امارات متحده عربی، مرکز عالی  حیات 

سازمان های  دیگر خدمات  از  برد.  نام  را  قریه  برنامه حامیت 

غیردولتی این است که آن ها از طریق گفتگو، جزوه و بروشور 

به آموزش ساکنان در مورد خطر ماین های زمینی میپردازند. 

های  برنامه  از  استفاده  با  کمکی  و  دولتی  های  سازمان 

رادیویی و تلویزیونی و همچنین بازدید از اردوگاه ها، به انتشار 

اخبار مراحل بازگردانی و ارائه معلومات مهم به افراد قرار گرفته 

در مراحل بعد بازگردانی پرداختند. UNOCHA راپور موفقیت 

آمیز خود در برنامه توزیع کمک های مالی بین افراد بازگردانده 

شده را در تابستان 2015 ارائه منود. این برنامه به منظور تسهیل 

قوای نظامی 
پاکستان به 

بازماندگان زلزله 
در الهور مساعدت 

رسانی میکنند.
آژانس خربی فرانسه/

تصاویر گتی
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استقرار افراد در مناطق جدید طراحی شده بود. این راپور مورد خان 

آرو را نیز در بر داشت. خان آرو مادر 11 فرزند بود که توانست با 

کمک مالی 250 دالری به بازسازی خانه اش در منطقه خیرب و خرید 

اقالم کمکی بپردازد. این مبلغ به وسیله کارت خرید پیش پرداخت 

شده به وی تحویل گردیده بود.

آرو با اعالم عدم وجود دستگاه خود پرداز در نزدیکی خانه اش 

از کارت در مغازه های  گفت: »ما برای دریافت وجوه و استفاده 

مجاز EasyPaisa به پیشاور مسافرت میکردیم. من این مبلغ را در 

سه مرحله دریافت کردم.«

خانواده هایی که خانه آن ها ویران شده است نیز واجد رشایط 

دریافت کمک های مالی اضافی و رسپناه موقت هستند.

با مسائل آزار دهنده مانند عدم  خانواده های آواره همچنان 

دسرتسی مناسب و مقرون به رصفه به مراقبت های صحی و نبود 

با  میکنند.  نرم  پنجه  و  بازگشته دست  افراد  برای  متداوم  معیشت 

به  خانه همچنان  به  بازگشت  برای  آواره  مردم  این حال، خواست 

قوت خود باقی است.

به  کمک  و  برش  حقوق  انجمن  برنامه  مدیر  احسان،  شهید 

بر بهبود  پاکستان اظهار کرد: »شواهدی مبنی  زندانیان مستقر در 

رشایط وجود دارد. و وضعیت روز به روز در حال بهرت شدن است.« 

به دلیل پاکسازی اکرث مناطق، روز به روز افراد بیشرتی به زادگاه 

انجام  باز میگردند.« طبق نظرسنجی قصد بازگشت که اخیراً  خود 

شده است، اکرثیت آوارگان خواهان بازگشت فوری هستند. با این 

حال تعداد کمی از آن ها به دلیل تعهدات کنونی خود در مناطق 

میزبان ترجیح میدهند حدود یک ماه دیگر بازگردند.«

حامیت نظامی
در حال حارض اردوی پاکستان و مخصوصا جرنال رشیف به خاطر 

پاکسازی مناطق از تروریستان و کمک به مردم آواره در بازگشت 

به زادگاه های از حامیت مردمی قوی برخوردار هستند. اما اینکه 

خطر  از  مدتی  چه  برای  خیرب  و   FATA شده  پاکسازی  نواحی 

تروریسم در امان خواهند بود، موضوع بحث میان کارشناسان است.

 Rand( ربکا زیمرمن، تحلیلگر سیاستی همکار در کمپنی رند

Corp( گفت: »اینکه اشخاص مهم غیر دولتی که در طول عملیات 

تا  یا خیر  باز میگردند  اند  فرار کرده  افغانستان  به   FATA نظامی

حدی به این بستگی دارد که پاکستان تا چه مدت میتواند فعاالن 

طالبان را بر رس میز مذاکره نگه دارد.«

زیمرمن همچنین افزود که رشایط افغانستان در مرز وزیرستان 

نیز میتواند در این موضوع نقش مهمی داشته باشد. یعنی قدرت 

موضوع  این  بر  میتواند  افغانستان  اردوی  و  دولت  موفقیت  و 

تأثیر بگذارد. او تأکید کرد شکست در مذاکرات دولت پاکستان و 

سال  در  نظامی  عملیات  رشوع  اصلی  عامل  دولتی  غیر  رسکردگان 

این  برای  متداوم  حل  راه  که  کرد  اشاره  همچنین  وی  بود.   2014

شود.  انجام  مرزی«  برون  »فعالیت  شکل  به  باید  احتامالً  موضوع 

یعنی   2016 فربوری  جانبه  چهار  مذاکرات  کننده  رشکت  چهار  و 

افغانستان، چین، پاکستان و ایاالت متحده نیز باید در این فعالیت 

با هم همکاری منایند.

زیمرمن گفت: »اگر قدرت های بزرگ منطقوی نتوانند برای حل 

این موضوع با هم همکاری کنند، احتامالً باالی حادثه آوارگی تاثیری 

بیشرتی خواهد گذاشت.«

در حال حارض این بخش از شامل پاکستان نسبتاً دارای آرامش 

است و خانواده های آواره میتوانند به زادگاه خود بازگردند. دولت 

پاکستان و همکاران آن تعهد کرده اند با بازسازی زیربناها، از دوام 

F  .و موفقیت اسکان مجدد اطمینان حاصل میکنند



مدیریت
پیام

شرکای ائتالف برای افزایش 
هماهنگی در جبهه جنگ معلوماتی 

علیه داعش همکاری می کنند 

جان ردفیلد (JOHN REDFIELD)، روابط عامه قوماندانی مرکزی ایاالت متحده 

مدیریت
پیام
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کشور با تاکید بر اهمیت مبارزه با داعش در جبهه معلوماتی، 65

مناینده را عازم کانفرانس نظامی ائتالف لندن کردند. این کانفرانس 

طی روزهای 3-4 می 2016 برگزار شد. مترکز باالی مساعی ارتباطات سرتاتیژیک 

برای مبارزه با کمپاین معلوماتی گروه تروریستی داعش بود.

حامیت  با  شود،  می  محسوب  سابقه  بی  خود  نوع  در  که  کانفرانس  این 

قوماندانی فرماندهی قوای مشرتک )CFC( و با میزبانی وزارت دفاع بریتانیا برگزار 

شد و برای تقویت مسلکی های شبکه عملیات معلوماتی و روابط عامه ائتالف از 

طریق ارائه رهنمود، امکانات و منابع برای بهره برداری از این ابتکار و مقاومت در 

برابر داعش در عراق و سوریه طراحی شده بود.

عربی،  متحده  امارات  سعودی،  عربستان  مرص،  مشارکت  با  کانفرانس  این 

ایاالت متحده و 15 کشور از اروپا، آسیا و اسرتالیا برگزار شد.

در این مقطع از مبارزات کلی علیه داعش، فشار علیه این گروه تروریستی 

به اوج خود رسیده است. جرنال جوزف ووتل )Joseph Votel(، قوماندان CFC و 

قوماندانی مرکزی ایاالت متحده در یک پیام تصویری خطاب به اشرتاک کنندگان 

در کانفرانس به این موضوع اشاره کرد. جرنال اظهار کرد: »هر روز شاهد مزایای 

ائتالف گسرتده ای که ایجاد کرده ایم هستیم. این ائتالف از قابلیت های بی نظیر و 

گوناگونی برخوردار است«. »ما باید این قابلیت ها را شناسایی کنیم و از آنها برای 

مقابله با داعش بهره بگیریم«.

گردهامیی  ــه  ک افـــزود  ــل  ووتـ

ایجاد  مناسبی  فرصت  ائتالف  رابطان 

از  ما  که  باورم  این  »بر  است.  کرده 

طریق  از  خود  اعتبار  تقویت  قابلیت 

محلی،  سطوح  در  رهــربان  مشارکت 

هستیم.  برخوردار  ملی  و  منطقوی 

همچنین، بر این باورم که ما از طریق 

امکانات عملیات معلوماتی می توانیم 

در معرض خطر  و مخاطبان  دشمنان 

را قانع کنیم و تحت تاثیر قرار دهیم. 

رسانجام، بر این باورم که ما می توانیم 

سلسله  یک  با  را  املللی  بین  جامعه 

ابتکارات تقویت شده و مفصل روابط عامه مطلع کنیم و آموزش دهیم.

عالوه بر منایندگان کشورهای همکار، افرادی از سازمان های ملکی و نظامی، 

عامه  رفاه  و  خارجه  وزارت  دفرت  در  ائتالف«  ارتباطات  جهانی  »سلول  جمله  از 

بریتانیا در لندن، که وظیفه هامهنگ سازی ارتباطات را بر عهده دارند، در این 

مساعی  سلول،  این  رئیس   ،)Dan Chugg( چاگ  دن  داشتند.  حضور  کانفرانس 

سازمان خود در حوزه مبارزه با داعش را ترشیح کرد: 

»برای شکست دادن داعش در جنگ تبلیغاتی، این سلول یک کمپاین را که 

فروپاشی 'نشان' داعش را دنبال می کند و ادعاهای این گروه درباره دولت بودن، 

موفقیت و برتری را هدف گرفته است، مدیریت می کند. این سلول برای دستیابی 

به این هدف، به همکاری با دیگران و به اشرتاک گذاشنت روش ها و منابع می 

پردازد. مساعی صورت گرفته در عراق و سوریه گواه واقعیت زندگی تحت حکومت 

داعش است. ما از طریق همکاری و اعالم دیدگاه همه جنبه ها را پوشش داده 

ایم، مخاطبان کلیدی را هدف گرفته ایم، برنامه شکست خورده داعش را آشکار 

روایت  ایم.  پرداخته  معتدل  های  دیدگاه  کردن  آشکار  و  تقویت  به  و  ایم  کرده 

غالب این است که داعش به اهداف خود دست نیافته است. با ترشیح و برجسته 

کردن شکست های داعش، و با شفاف کردن این موضوع که فقط داعش مسئول 

اقدامات خود است، جذابیت 'نشان' داعش را کاهش خواهیم داد. از سوی دیگر، 

ما نباید بیش از حد بر موفقیت های ائتالف متمرکز شویم زیرا با این کار داعش 

را قربانی جلوه می دهیم«.

عالوه بر سلول لندن، سازمان هایی مانند قوت وظایف خاص مشرتک -اراده 

در  نیز  متحده  ایاالت  خارجه  وزارت  جهانی  مشارکت  مرکز  و  عملیات  اساسی 

فرستاده   ،)Michael Lumpkin( المکین  مایکل  داشتند.  اشرتاک  کانفرانس  این 

اشرتاک  برای  تصویری  متاس  طریق  از  مشارکت،  مرکز  کننده  هامهنگ  و  خاص 

هامهنگ  زمینه  در  مرکز  این  های  فعالیت  ترشیح  به  و  کرد  سخرنانی  کنندگان 

سازی، یکپارچه سازی و همگام سازی امور پیام رسانی ایاالت متحده علیه داعش 

پرداخت. وی عنوان کرد که یکی از راه های مبارزه با داعش در حوزه جذب قوا 

برای فعالیت های تروریستی، پرداخنت به فعالیت های مامنعتی در مقابل جذب 

نیرو برای این گروه است.

با این که جلسات شامل گروه های 

شد،  برگزار  کانفرانس  این  در  بزرگ 

کوچک  های  گروه  به  آن  زمان  بیشرت 

متمرکز بر عملیات معلوماتی و مسائل 

دگرمن  داشت.  اختصاص  عامه  روابط 

 )Remy Van Strien( رمی ون اسرتین

از اردو سلطنتی هالند، هدایت مباحث 

گروه روابط عامه را بر عهده داشت و 

اظهار کرد: »این کانفرانس یک فرصت 

بی نظیر برای گفتگوی چهره به چهره با 

بدون محدودیت های  ائتالف،  رابطان 

ارتباطات تصویری  ایمیل و  به  مربوط 

زمینه  ها  محدودیت  و  پیرشفت  انکشاف،  درباره  گفتگو  رشایط،  این  در  است. 

ایجاد درک متقابل بین کشورهای همکار و تقویت شبکه ما را فراهم می کند. این 

گام مثبتی در مسیر تقویت مساعی مشرتک از تبادل معلومات تا هامهنگ سازی 

واقعی است: تنوع دیدگاه - یگانگی پیام!«

با این که کانفرانس لندن در نوع خود بی سابقه بود، قرار نیست که آخرین 

کانفرانس از این نوع باشد. اگر کشور شام به مشارکت در فعالیت های ارتباطات 

این حوزه  در  بعدی  کانفرانس های  در  اشرتاک  و  داعش  علیه   CFC سرتاتیژیک

عالقه مند است، با دگرمن کورت کالگ )Curt Kellogg( از CFC/ قرارگاه مرکزی 

curtis.j.kellogg.mil@mail.mil قوماندانی ایاالت متحده با نشانی الکرتونیکی

F  .با در متاس شوید

مدیریت
پیام

نمایندگان 19 کشور طی روزهای 3 و 4 می 2016 در کانفرانس 
رابطان ائتالف قوماندانی قوای مشترک در لندن اشتراک کردند.
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شرح حال رهبری ارشد

غرور  احساس  وزیــری  الله  بسم  جــرنال  تــورن  به  قوماندانی،  تحت  افــراد  مــورد  در  صحبت 

و افتخار میدهد.

منحیث قوماندان عملیات خاص اردوی ملی افغانستان )ANASOC(، او وظیفه رهربی مبارزین 

زبده را به عهده دارد که با مسلکی بودن و شجاعت در ماموریت های خود اشرتاک میکنند. این 

مبارزین بسیار تعلیم دیده هستند و به شدت به هدف ثبات و رونق افغانستان متعهد اند.

ترس  از  میشنوند،  را  ما  کوماندوهای  نام  که  زمانی  »دشمنان  کرد:  اظهار  جرنال  تورن 

بر خود میلرزند.«

تورن جرنال وزیری در می 2016 و زمان حضور در کانفرانس بین املللی قوای عملیات خاص 

و کانفرانس حرفوی قوای عملیات خاص در متپا، فلوریدا با یونیپاث مالقات کرد و تجربه خود را از 

رهربیی این قوماندانی منحرص به فرد به اشرتاک گذاشت. او عنوان کرد که کانفرانس هایی مانند 

کانفرانس های برگزار شده در متپا محفلی مهم برای اشرتاک مفکوره ها و کسب نگرش های جدید 

در مورد مبارزه با تروریزم فراهم میکنند.  

او گفت: »تهدید هایی که در حال حارض در افغانستان وجود دارند، به افغانستان محدود 

منیشوند.« »این تهدیدات فراملی هستند.«  

و  است  شده  افغانستان  رهربان  در  خاص  نگرشی  ایجاد  باعث  آشفتگی  متامدی  های  دهه 

تورن جرنال وزیری سعی کرده است با استفاده از همین تجربه ها، دوره های آموزشی قوای زبده 

کشورش را بهبود بخشد.

او در گفتگو با یونیپاث گفت: »همه جهان میدانند که ما نقش مهمی در ثبات افغانستان ایفا 

میکنیم و این نقش در آینده کشور بسیار حیاتی است.« 

از ماموریت های موفق در سال گذشته اشاره کند. در ماه می سال  او میتواند به مواردی 

2016، قوای خاص با هلیکوپرت و در شب عملیاتی انجام دادند که منجر به آزادی 60 نفر از اسیران 

یکی از محابس طالبان در والیت جنوبی هلمند شد. در اوایل اکتوبر 2016 نیز قوای خاص در 

یک عملیات اشرتاک کردند که موفق شد طالبان را از شهر قندوز در شامل افغانستان بیرون کند. 

در همین ماه، قوای خاص با حامیت حمالت هوایی ایاالت متحده موفق شد یکی از کمپ های 

ترنینگ بزرگ القاعده را در والیت قندهار و در نزدیکی رسحد پاکستان نابود کند.

مترکز باالی 
قوای خاص  

تورن جنرال 

بسم اهللا وزیری 

قوماندانی عملیات 

خاص اردوی 

ملی افغانستان را 

رهربی می کند
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وزیری در یک کانفرانس در نومبر 2013 در کمپ قوماندو در نزدیکی کابل برای سربازان قوای خاص 
اردوی ملی افغانستان سخنرانی می کند.   ماسرت خورد ضابط مایکل جی. کاردن/اردو ایاالت متحده 

مردم  که  است  اعتامدی   ANASOC موفقیت  اصلی  ارکان  از  یکی 

به قابلیت های آن دارند. تورن جرنال وزیری اظهار کرد: »ما توانسته ایم 

اعتامد مردم افغانستان را به دست بیاوریم.«

این قوماندان در سال 1966 در کابل به دنیا آمده است و در ولسوالی 

برمل از والیت پکتیا بزرگ شده است. وی در سال 1981، و با رتبه تورن 

در مکتب نظامی افغانستان مشغول به تحصیل گردید و در سال 1985 با 

کسب مدرک لیسانس از صنف پياده پوهنتون نظامی فارغ التحصیل شد. 

او از سال 1986 تا 1987 منحیث قوماندان تولی در وزارت دفاع خدمت 

کرده است و از سال 1990 تا 1992 نیز منحیث رئیس ارکان جزوتام کشف 

فرقه نهم صنف پياده مشغول به خدمت بوده است.     

وی در دوره تسلط طالبان از اردو کناره گیری کرد؛ اما پس از برکناری 

قوماندان  منحیث   2004 سال  در  را  او  افغانستان  دفاع  وزارت  طالبان، 

کوماندوهای  آموزشی  دوره  در   2007 سال  در  او  منود.  منصوب  کندک 

آموزشی  این دوره  در  اشرتاک  است.  کرده  افغانستان رشکت  ملی  اردوی 

والیت  کوماندوهای  سوم  کندک  قوماندان  منحیث  او  است  شده  باعث 

قندهار منصوب شود. 

وی در سال 2009 نیز منحیث رئیس عملیات های ANASOC خدمت 

منصوب   ANASOC ارکان رئیس  منحیث   2011 سال  در  و  است،  کرده 

شده است. ایشان در سال 2015 به مقام قوماندان قوای خاص منصوب 

شده اند. و اکنون مشغول نظارت بر انکشاف و عملیات های دو لوا و 13 

 ANASOC .کندک هستند، در افغانستان به گردان، کندک گفته میشود

مکتب پیرشفته را نیز در بر میگیرد که هدف آن تربیت قوایی بوده است 

که توانایی مدیریت حمالت هوایی، نظارت بر تروریستان و حامیان آنها، 

و دیگر مأموریت های عملیاتی خاص را داشته باشند. 

با این حال تورن جرنال وزیری به خوی میداند که در آینده معضالت 

بیشرت پیش روی امنیت کشورش خواهد بود؛ با این وجود وی به نقش خود 

در تشویق و ایجاد تغییر و محافظت از مردم افغانستان افتخار میکند. 

او اظهار کرد: »من توانسته ام به رویاهای خودم دست پیدا کنم.« 
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ماورای منطقه

محافظني رسحدی قزاقستان در سیمینار آموزشی مارچ 2016 آملا آتی رشکت 

کردند تا در خصوص روش های شناسایی اصل بودن مدارک، جعل اسناد 

همکاری  و  امنیت  سازمان  توسط  رویداد  این  ببینند.  آموزش  شیادان  و 

امنیت  کمیته  امر  تحت  رسحدی  محافظني  خدمات  و   )OSCE( اروپا 

ملی برگزار گردید.

تأمین  در  روشها  بهرتین  ارائه  به  قزاقستان  و  اتریش  از  متخصصینی 

کنرتول  جعلی،  مسافرتی  اسناد  شناسایی  شامل  املللی،  بین  اسناد  امنیت 

اسناد، استفاده از کاغذ و پلیمر به جای امنیت اسناد، تکنیک های چاپ 

تکنیک  و  آوری معلومات  ثانویه، جمع  تأیید  از عکس،  سنتی، محافظت 

های روانشناختی برای تشخیص مجرمین احتاملی در زمان گذر از رسحد 

اتریش  فدرال  کشور  وزارت  توسط  سیمینار  این  آموزشی  مواد  پرداختند. 

در اختیار اشرتاک کنندگان قرار گرفت که بر افزایش آگاهی عملیاتی در 

شناسایی اسناد جعلی مترکز داشت.

کالین مک کولوف، افرس سیاسی اداره برنامه ریزی OSCE در آستانه 

از  جلوگیری  در  کلیدی  ابزاری  فرد  هویت  تأیید  »توانایی  داشت:  اظهار 

ورود غیرمجاز افراد به کشور است.« »انجام این کار به فهم کامل از نحوه 

به  طریق  از  و  دارد  دیگر رضورت  کشورهای  در  اسناد  بررسی  و  صدور 

با همدیگر  توانند  اشرتاک گذاشنت چنین روشهایی است که کشورها می 

همکاری داشته باشند.«

اظهار  اداره مدیریت کنرتول رسحد،  ماگژانوف، رئیس  مارات  دگروال 

که  نیست چرا  اغراق  بین کشورها  اهمیت همکاری  بر  تأکید  که  داشت 

ظهور  غیرقانونی،  مهاجرت  نتیجه  در  که  املللی  بین  تهدیدهای  »افزایش 

افراطی گری و تروریزم بوجود می آید، همگی ماهیتی بین املللی دارند.« 

گسرتش  در جهت  اداره  این  طوالنی  مساعی  از  بخشی  سیمینار  این 

مفهوم امنیت رسحدات OSCE در قزاقستان میباشد.

 

ازبکستان بودجه مقابله با عبور غیرقانونی از رسحدات را 2.8 میلیون دالر 

افزایش داده است. این اقدام اصالحی اولین اقدام از چند اقدام اصالحی 

توسط  که  است  مهم  و  سرتاتیژیک  از رسحدات  یکی  در خصوص  دولت 

مجرمین برای قاچاق مواد مخدر و قاچاق کاال استفاده میشود. 

برنامه ارتقاء پوسته محافظین رسحدی لیاووب پروژه مشرتک کمیته 

ملی محافظت از رسحدات ازبکستان و دایره مبارزه با مواد مخدر گروه 

پروژه  اداره  که  بود  متحده  ایاالت  مرکزی  قوماندانی  مرکز  سازمانی  بین 

های خاص سفارت ایاالت متحده بانی آن بود. 

جلوی  تا  ساخت  خواهد  قادر  را  محافظني رسحدی  جدید  تأسیسات 

ورود و خروج مواد مخدر و عبور غیرقانونی افراد را از رسحدات بگیرند. 

متویل  برای  مخدر  مواد  فروش  از  عواید حاصل  از  تروریستی  های  گروه 

جنگجویان  به  نفوذپذیر  رسحدات  و  کرده  استفاده  خود  های  برنامه 

های  سازمان  به  رسحدات  از  عبور  با  تا  میدهد  را  امکان  این  خارجی 

تروریستی ملحق شوند. 

این ارتقاءها شامل احداث تاسیسات برای مامورین رسحدی، اصطبل 

اسب، النه سگ، یک ساختامن اداری، یک استیشن پمپ سوخت و ساحات 

اجازه  رسحدی  مامورین  به  جدید  تاسیسات  این  میشد.  جدید  اسرتاحت 

میدهد تا عملیات مبارزه با قاچاق را هامهنگرت انجام داده و نیروی برشی 

بیشرتی را به منظور گزمه در مناطق مهم در اختیار داشته باشند.

حائل  دیوارهای  ساخت  همچنین  و  پروژه  امنیت  تأمین  مسئولیت 

بر عهده ازبکستان بوده و هامهنگ کننده ساحه ازبکستان در موفقیت 

پروژه نقشی مفید داشت. 

از  ارتقائی  پروژه  اولین  گذرگاه رسحدی  ارتقاء  پروژه  میرود  انتظار 

مجموعه پروژه های ارتقاء امنیت رسحدات در ازبکستان باشد.

ازبکستان امنیت سرحدات خود را تقویت میکند 

حمافظني سرحدی قزاقستان
آموزش دیده اند تا اسناد جعلی را شناسایی کنند

سازمان امنیت و همکاری اروپا

کارکنان یونیپاث

یک محافظ سرحدی معلوماتی که به تازگی در خصوص روشهای چاپ 
در دوره عملی فرا گرفته است را به کار میگیرد.  OSCE/میخائیل آصفوف

برای کسب معلومات بیشرت درباره این رویداد و دیگر برنامه های

 OSCE به http://www.osce.org/ مراجعه کنید.
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محکمه عالی امنیتی امارات متحده عربی 38 نفر را در ارتباط با گروهی که متهم 

به پالن گذاری حمالت تروریستی و سعی برای سقوط دولت به منظور ایجاد خالفت 

اسالمی بود را به زندان محکوم کرد.

حارنوالها اظهار داشتند که گروه جوانان مناره شامل اعضای اماراتی و همچنین 

غیراماراتی میشوند. این گروه همچنین متهم به تشکیل کمیته های جذب جوانان 

اماراتی و پالن گذاری برای ترور مسئولین ارشد کشوری در این کشور میباشد. برخی 

از اعضای این گروه همچنین متهم به عضویت در گروه تروریستی داعش در عراق 

و سوریه، جبهه النرصه، شاخه سابق القاعده در سوریه میباشند.

سازمان خربی WAM راپور داد که اتاق امنیت ملی محکمه عالی فدرال 11 نفر 

از مدعی علیه ها را به حبس ابد محکوم کرده است، با این وجود دادگاه دو نفر از 

متهمین به صورت غیابی تشکیل شده است. دو نفر دیگر به 15 سال حبس، 13 نفر 

به 10 سال حبس، شش نفر به سه سال حبس، دو نفر به پنج سال حبس و چهار نفر 

دیگر به شش ماه حبس محکوم گردیدند.

به اساس راپور WAM هفت نفر دیگر نیز در این رابطه تربئه شدند. این راپور 

رسمی به جزئیات اتهامات وارده به مدعی علیه ها اشاره نکرد.

روزنامه ِد نشنال )The National( چاپ ابوظبی در ویب سایت خود راپور داد 

که تنها دو نفر از متهمین در محکمه به اتهام خود اقرار کردند. این روزنامه راپور 

داد که رهرب این گروه، خالد عبداله کالنرت، واعظ یکی از مساجد دوبی بوده است که 

به ترویج و گسرتش افراط گرایی دامن زده است.

امارات متحده عربی یکی از اعضای ائتالف مبارزه با تروریزم است که حمالت 

هوایی را علیه داعش در سوریه و عراق صورت میدهد.

مرص بر روابط مستحکم خود با امارات متحده عربی و پاکستان در 

دو رویداد جدا که در اواخر ماه مارچ و اوایل ماه آپریل سال 2016 

برگزار شد تاکید کرد. در هر دو این رویدادها، مسئولین مرصی به 

اهمیت روابط دوجانبه در تأمین امنیت منطقه اشاره کردند.

صدقی صبحی، وزیر دفاع و تولیدات نظامی مرص، با محمد 

امارات  دائم  منایند  و  مرص  در  امارت  سفیر  الظاهری،  نخیرا  بن 

در اتحادیه عرب، همزمان با امتام دوره تصدی وی منحیث سفیر 

امارات در مرص دیدار کرد. صبحی روابط مستحکم مرص-امارات را 

مخصوصاً در بخش عملیات دفاعی مورد تاکید قرار داد.

یک هفته بعد، مسئولین مرص و پاکستان در دیداری در اسالم 

بین  معلومات  مبادله  زمینه  در  ها  تا همکاری  کردند  توافق  آباد 

قوای مسلح دو کشور را به منظور مبارزه با خطر تروریزم که این 

دو کشور را تهدید میکند را افزایش دهند.

ختاک،  عامل  محمد  متقاعد  دگرجرنال  پاکستان،  دفاع  وزیر 

برید جرنال خالد  به رهربی  با هیئت دفاعی مرص  هنگام مالقات 

عبدالوارث محمد، مدیر کل دفرت همکاری نظامی خارجی وزارت 

دفاع بر رضوریات دو کشور برای انجام مترینات نظامی دوجانبه 

کمک  ها  مالقات  اینگونه  »تبادل  داشت:  اظهار  وی  منود.  تاکید 

خواهد کرد تا طرفین فرصت های جدید همکاری نظامی دوجانبه 

بررسی منایند.« 

امارات متحده عربی 
38 نفر را در دوسیه 

تروریستی حمکوم میکند 
آسوشیتد پرس

مصر مناسبات 
دوجانبه خود 

را تقویت میکند
کارکنان یونیپاث

صدقی صبحی وزیر دفاع مصر

)The Nation( ِد نیشن ،WAM-منابع: سازمان خربی امارات

رتز
وی

ر
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خلیج  هتل  در  آسیا  جنوب  و  میانه  رشق  در  فعال  کشورهای  دریایی  قــوای 

دریایی  قوای  کانفرانس  افتتاحیه  تا  آمدند  هم  گرد   2016 مارچ  در  بحرین  در 

منطقوی را جشن بگیرند.

این  در  کشور  شش  از  رشیک  شانزده  متحده،  ایاالت  دریایی  قوای  بر  عالوه 

امارات متحده عربی(  کانفرانس )بحرین، اردن، کویت، قطر، عربستان سعودی و 

دریای  قوه  هفتم  و  هفتاد  کندک  منایندگان  توسط  نکات  خالصه  کردند.  رشکت 

سلطنتی اردن، کندک قوای دریایی کویت، قوه دریایی-قوه ارضی دریایی سلطنتی 

عربستان سعودی و محافظین ریاست جمهوری امارات متحده عربی قرائت شد.

دریایی،  قوای  تاریخچه  خصوص  در  مباحثی  بشمول  کانفرانس  دوم  روز 

بود.  ها  تکتیک  کاربرد  های  روش  بهرتین  و  مشرتک  اهداف  مشرتک،  تهدیدات 

قوماندانی مرکزی قوای دریایی )MARCENT( میزبان این رویداد بود که هدفش 

پیشربد اهداف امنیتی و تقویت روابط مسلکی بین قوای ارضی دریایی و پیاده نظام 

قوای دریایی است.

این کانفرانس قدمی بود در راستای افزایش درک دوجانبه از ساختار و قابلیت 

این  نتیجه  گرا.  افراط  های  سازمان  با  مبارزه  حوزه  در  همکار  کشورهای  های 

انجام مترینات و  برای  به فرصت های موجود  افزایش معلومات نسبت  کانفرانس 

نقش کشورهای همکار در تأمین امنیت منطقوی بود.

در اختتامیه کانفرانس قوماندان MARCENT دگرجرنال ویلیام دی بیدلر بر 

اهمیت ایجاد و حفظ روابط بین قوای دریایی در منطقه تاکید منود.

حبرین میزبان کانفرانس قوای دریایی 
MARCENT کارکنان یونیپاث  | عکسها از

اشتراک کنندگان در کانفرانس گرد هم آمدند تا به تقویت روابط 
مسلکی بین قوای ارضی دریایی و پیاده نظام دریایی حاضر در 

شرق میانه و جنوب آسیا بپردازند. 

سخنرانی دگرمن هشام خلیل مبارک الجاره در افتتاحیه 
کانفرانس قوای دریایی منطقوی در منامه پایتخت بحرین.
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کارکنان یونیپاث

یک پروگرام با هدف وارد کردن جوانان افراط زدایی شده به جریان اصلی 

جامعه در افغانستان در حال حصول نتایج چشمگیری است. برنامه افراط 

زدایی از جوان افغان )DAY( به افغانی های زیر 18 سالی کمک میکند 

که به خاطر ارتکاب جرایم علیه دولت افغانستان و قوای ائتالف به مراکز 

اصالح مجرم نوجوانان فرستاده شده اند و منحیث تهدیدات امنیت ملی از 

آنها یاد میشود. برخی از این جوانان با جعل اسناد با تروریستان همکاری 

انتحاری و دیگر  به پالن گذاری حمالت  کرده، در حالی که برخی دیگر 

فعالیت های خشونت آمیز پرداخته اند.

هفته  در  روز  پنج  که  ساعته  سه  های  کالس  در  کنندگان  نام  ثبت 

برگزار میگردد رشکت کرده و توسط معلمی تایید شده که یک مال است 

با اسالم آشنا میشوند. اشرتاک در این برنامه 12 ماهه داوطلبانه است؛ هر 

کدام از ثبت نام کنندگان با اختیار خود در این برنامه رشکت کرده اند. 

این برنامه در شش مرکز منطقوی برگزار میگردد: کابل، جالل آباد، لوگر، 

در  قبول عضویت  در  اولیه حتی  اکراه  از  و هرات. پس  قندهار، هلمند 

گروه تروریستی، رشکت کنندگان رسانجام آزادانه در خصوص تجارب خود 

صحبت کرده و از خشونت و ترور بیزاری میجویند.

 DAY اخیراً اولین اعضای داعش-خراسان برای افراط زدایی به برنامه

اسالم  به  مربوط  موضوعاتی  خصوص  در  بحث  بشمول  صنوف  آمدند. 

را  تروریستی  های  اسالمی جنبش  مضامین  به  توسل  با  معلمین  و  بوده 

رد میکنند. مباحث در این کالس ها ضبط شده تا کارکنان بتوانند دالیل 

دروغین  تبلیغات  رد  در  تا  کرده  تحلیل  و  تجزیه  را  کنندگان  اشــرتاک 

تروریستی/افراطی عملکرد موثرتری داشته باشند. سعی آنها ایجاد شناخت 

عمیقرت در خصوص تفاوت های آیدیولوژیکی بین سازمان های افراطگرای 

خشن )VEOها( است. 

اظهار  نوجوانان،  مجرم  اصالح  مراکز  مدیر  صدیقی،  صدیق  محمد 

داشت که: »برنامه افراط زدایی برنامه ای بسیار موثر بوده و طرز فکر 

)رشکت کنندگان( را تغییر میدهد.«

وی از این برنامه به عنوان تنها برنامه قابل ستایش موفق در زمینه 

افراط زدایی از جوانان افغان یاد کرد. زمانی که از وی در خصوص روش 

اصلی VEO ها در جذب جوانان در خطر از او پرسیده شد، وی عنوان 

کرد که این گروه ها از برنامه های انتخابی و کنرتول شده تلقین فکری 

استفاده  میشود  اجرا  پاکستان  و  افغانستان  مکاتب  در  که  »مذهبی« 

میکنند. وی از کمبود فقر معلوماتی این جوانان در خصوص اسالم شگفت 

زده شده بود. آنها تنها میتوانستند عبارات و بخشهایی از قرآن که توسط 

VEO ها به آنها آموزش داده شده بود را بازگو کنند.

بنیادین قرآن را  زمانی که روحانیون برنامه DAY آیه های اصلی و 

آنها  برای  را  است«  برشیت  کشنت  با  برابر  فرد  یک  »کشنت  اینکه  نظیر 

میخواندند، اشرتاک کنندگان وجود چنین آیه هایی را انکار میکردند. این 

موضوع جای شکی برای صدیقی باقی نگذاشت که ابزاری که برای سوء 

استفاده از این جوانان استفاده شده بود اطاعت کورکورانه از اسالم نبود، 

بلکه جهلی تقریباً کامل در خصوص و فقدان علم به حتی ابتدایی ترین 

اصول قرآنی بود.

شده  اعتدالی  اسالم  تعلیم  روی  بیشرت  تاکید  باعث  تنها  نه  امر  این 

است، بلکه تحصیالت ابتدایی را نیز مورد تاکید قرار داده است. صدیقی 

اظهار داشت که تناسب بین قرار گرفنت در معرض افراطگرایی و فقدان 

تحصیالت روشن شده است.

عالوه بر این، جوانانی که با استفاده از این برنامه افراط زدایی شده 

اند به مراکز جوانان رفته تا داستان موفقیت خود را به همقطاران خود 

گرفنت  قرار  استفاده  سوء  مورد  داستان  به رشح  جوانان  این  کنند.  بازگو 

از  ها   VEO استفاده سوء  و  فریب  به  بردن  پی  دلیل  و همچنین  خود 

آنها میپردازند.

»برنامه  که  داشت  اظهار  کابل،  مرکز  مدیر  امینی،  الدین  فیاض  میر 

خود  خشونت  از  و  باشند  آرام  تا  میکند  کمک  جوانان  به  زدایی  افراط 

بکاهند.« »جوانان از آنچه انجام داده اند پشیامن هستند.« 

آنها از هم سن و ساالن خود میخواهند تا فریب طالبان و دیگر گروه 

های تروریستی را نخورند. امینی اظهار داشت که: »بسیاری افرادی که در 

ارتباط با حمالت تروریستی دستگیر شده اند تعلیامت دینی اشتباهی را 

دریافت کرده اند و در نتیجه، در این مرکز علامی دینی هر روز - صبح ها 

و عرصها- به آنها آموزش میدهند.«

یکی از پرسها به طلوع نیوز )TOLO News(، کانال 24 ساعته خربی، 

گفت: »بعد از این من تحصیل خواهم کرد و از دیگران میخواهم تا گول 

طالبان را نخورند.«

سایر  بــه  را   DAY برنامه  بتواند  تــا  ــت  اس ــدوار  ــی ام صدیقی 

والیات نیز گسرتش دهد.

افراط زدایی از جوانان افغانستان 
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منایشگاه و کانفرانس ساالنه بین املللی دفاع دریایی دوحه 

که در مارچ 2016 برگزار شد تا کنون بزرگرتین و کاملرتین 

بازدیدکننده و هیئت  بوده است که 9000  نوع خود  در 

هایی از 60 کشور را جذب خود کرده است.

منایشگاه  در  محلی  و  املللی  بین  کنندگان  اشــرتاک 

آخرین اکتسابات خود را در زمینه تکنالوژی دفاع دریایی 

به  کرده،  برقرار  تجاری  روابط  کرده،  عرضه  خریداران  به 

و  پرداخته  صنعت  این  در  عالیق  آخرین  پیرامون  بحث 

قراردادهای تجاری منعقد منودند. 

برخی  با  تفاهم  یادداشت   10 قطر  میزبان  کشور 

انکشاف  و  تأمین  منظور  به  املللی  بین  های  کمپنی  از 

قوای مسلح قطر به امضا رساند. در میان این قراردادها، 

بدون  طیاره  رادار،  قایق،  تأمین  به  مربوط  قراردادهای 

پیلوت، راکت و تعلیم پیلوتان به چشم میخورد.

DIMDEX منابع: سازمان خربی قطر، ویب سایت 

افراطگرای  تبلیغات دروغین داعش و دیگر گروه های  با  برای مبارزه  را  ایاالت متحده مساعی مشرتک خود  اردن و 

خشونت طلب گسرتش داده اند.

هدف از قراردادی که در آپریل 2016 بین ریچارد استنگل، معاون وزیر کشور در دیپلامسی و امور عامه، و سفیر اردن 

در ایاالت متحده، آلیا هاتوق بوران امضا شد، قطع کردن جریان جذب جنگجویان خارجی و متویل این گروه ها است.

پس از امضای توافق این بیانیه منترش شد: »اردن و ایاالت متحده با همکاری هم مساعی رسانه ای خود را به منظور 

مقابله رسیع و موثر با تبلیغات داعش و دیگر گروه های افراطگرای خشونت طلب گسرتش خواهند داد.« 

طبق بیانیه همکاری ایاالت متحده-اردن بر روی انعکاس نظرات مستقل در اردن و در منطقه مترکز خواهد داشت 

که به دنبال رشح مفصل روایت های اعتدالی و سازنده و افقی مثبت و صلح آمیز از آینده میباشد.«

محمد مومنی، مشاور وزیر اردن در امور رسانه و ارتباطات، بیان داشت که این قرارداد بخشی از سرتاتیژی جامع 

اردن برای مبارزه با تروریزم میباشد.

مومنی با بیان اینکه اردن یک رویکرد بلند مدت آیدیولوژیکی دارد که هدفش مبارزه با تروریزم و گسرتش اعتدال 

میباشد، اظهار داشت مبارزه با داعش باید هم در جبهه نظامی و هم در جبهه ایدئولوژکی صورت گیرد.

وزیر اردنی بیان داشت: »افراد اردنی کمی به افراطگرایی روی آورده اند و کشور ما با استفاده از ابزار آیدیولوژیک 

مختلفی با آنها برخورد میکند.«

اردن و ایاالت متحده در جبهه نظامی نیز علیه داعش همکاری میکنند چراکه پادشاهی اردن عضوی از ائتالف بین 

املللی علیه این گروه افراطگرا است. منابع: ِد جوردن تایمز )The Jordan Times(. وزارت خارجه ایاالت متحده

نقش فعال قطر در کانفرانس دفاعی 

خالد بن محمد العطیه، مشاور وزیر در امور دفاعی قطر، از راست نفر دوم و فرد نشسته از چپ 
نفر دوم ژان ایو لودریان، وزیر دفاع فرانسه، در مارچ 2016 در نمایشگاه و کانفرانس ساالنه 

بین المللی دفاع دریایی دوحه شرکت کردند.   آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی 

کارکنان یونیپاث

مبارزه اردن با تبلیغات تروریستی  
کارکنان یونیپاث

محمد مومنی، مشاور وزیر اردن 
در امور رسانه و ارتباطات، 

به امضای قراردادی با ایاالت 
متحده برای توقف تمویل و 

جذب جنگجویان خارجی توسط 
تروریستان خبر داد.

 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی 
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قوای دریایی عامن به مدت سه روز میزبان دو ناو دریایی پاکستان در بندر سلطان 

به  صلح  پیام  و  نظامی  مترینات  دیــدار  این  هدف  بود.   2016 آپریل  در  قابوس 

کشورهای منطقه بود.

طبق اظهارات قوماندان دلگی نهم کمکی و جنگ ماین قوای دریای پاکستان، 

بريد جرنال قوای بحری محمد شعیب، قوای دریایی پاکستان انتقال تخصص خود به 

عامن را در سوابق خود دارد.

وی گفت »درهای ما به روی آنان باز است، بنابراین زمانی که تقاضایی توسط 

کشور برادر عامن صورت بگیرد، ما خوشحال خواهیم شد تا به آن پاسخ دهیم.« شعیب 

بیان داشت که عامن و پاکستان در مبارزه خود علیه فعالیت های غیرقانونی در دریا 

که تجارت را مختل کرده و خطرهای امنیتی را متوجه منطقه میکنند متحد هستند.

نظیر  کشورهایی  بین  مشارکتی  ترتیبات  که  زمانی  »تا  داشت:  اظهار  قوماندان 

عامن، پاکستان و هر کشور دیگری اتخاد نگردد، ما قادر نخواهیم بود تا نظارتی بر 

فعالیت های غیرقانونی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاقربی انسان و صیادی غیرقانونی 

داشته باشیم. هدف از مشارکت ما در این موضوع تسهیل تجارت در منطقه است.«

محافظین رسحدات بحری عامن در این مترینات مشارکت داشت. شعیب اضافه 

همکاری  قابلیت  و  متقابل  فهم  زمینه  در  را  کشور  دو  ظرفیت  امر  »این  که:  کرد 

بیشرتی  های  عملیات  انجام  که  کرد  اضافه  وی  داد.«  خواهد  افزایش  دوجانبه 

پالن گذاری شده اند.

چهار  میزبان  عامن  آن  در  که  بودند   2014 دسمرب  مترینات  شبیه  مترینات  این 

کشتی پاکستانی بود و به عنوان بزرگرتین مترین از مجموعه مترین های نظامی بین 

دو کشور یاد میشد. این مترینات پاسخی به تهدیدات تروریستی رو به رشد و مساعی 

هامهنگ شده برای انجام دزدی های دریایی بود. 

منابع: تایمز آو عمان، 

اماراتی  متحدین  و  یمن  دولتی  قــوای 

این  نفت  صادراتی  ترمینل  بزرگرتین  آنها 

خارج  از  پس   2016 آپریل  در  را  کشور 

خود  نظامی  پایگاه  از  تروریستان  کردن 

در نزدیکی این ترمینل از دست القاعده 

خارج کردند. قوای ائتالف در حال بیرون 

کوچک  ــت  دول از  تروریستان  رانــدن 

ثرومتندی است که در اطراف بخش جنوب غربی شهر بندری مکال 

قرار دارد و در طول یک سال برای خود ساخته بودند.

ترمینل  از  صلح  زمان  در  یمن  نفتی  ذخایر  فیصد   80 حدود 

ساحل  رشق  کیلومرتی   68 در  ترمینل  این  میشد.  صادر  الشحر 

به دست  اشغال منطقه  آغاز جنگ و  از زمان  دارد که  قرار  مکال 

القاعده بسته شده بود.

اعالم  شد  منترش  عربی  خلیج  ائتالف  توسط  اساساً  که  بیانیه 

به  القاعده  جنگجویان  از  نفر   800 حمله  این  در  که  داشــت 

نیز  القاعده  فرمانده  چندین  آنها  میان  در  که  رسیدند  هالکت 

وجود داشتند. یک منبع اردوی یمن اعالم داشت که 30 جنگجوی 

القاعده کشته شده اند.

قبایل  افراد  و  محلی  روحانیون  که  میگویند  منطقه  ساکنین 

سعی داشته اند به جنگجویان القاعده را متقاعد کنند تا بی رس و 

صدا از منطقه خارج شوند و اینکه این جنگجویان به سمت غرب 

به استان والیت همسایه شبوه عقب نشینی کرده بودند. مسئولین 

محلی یمن اظهار داشتند که که 2000 نظامی یمنی و اماراتی وارد 

مکال شده و کنرتول بندر دریایی و میدان هوایی این والیت را در 

این شهر جنوبی  را در رسارس  تاالشی  دست گرفته و پوسته های 

ایجاد کرده بودند.

گذاری  مبب  برای  ناموفق  سعی  چندین  تدارک  که  القاعده، 

خطوط هوایی غربی داشته و مسئولیت حمله سال 2015 به دفرت 

روزنامه شارلی هبدو در پاریس را بر عهده گرفت، روزانه حدود 2 

میلیون دالر از بندر یمنی عواید مالیاتی داشت. 

کارکنان یونیپاث

عامن و پاکستان در مترینات 
دریایی رشکت میکنند 

ایستاکورود به بندر مسقط، عمان

شکست القاعده 
بدست قوای یمنی 

رویرتز

یک سرباز یمنی پس 
از اینکه قوای دولتی 

تروریستانی القاعده 
را از شهر بیرون 
راندند در خیابان 
مکال گزمه میکند.
خربگزاری فرانس پرس
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موفق  عملیات  یک   )WFP( ملل  سازمان  غــذای  جهانی  برنامه 

دیرالزور در رشق  به مردم گرفتار در شهر محارصه شده  غذارسانی 

سوریه انجام داد. عملیات غذارسانی آپریل 2016 اولین کمک غذایی 

از مارچ سال گذشته به بخش هایی از این شهر بود.

اظهار  ملل  سازمان  برشدوستانه  سازمانهای   2016 جنوری  در 

میان  در  اطفال هستند،  و  زنان  اغلب  که  که ساکنین شهر،  داشتند 

راپورهایی که در خصوص سوء تغذیه و مرگ ناشی از گرسنگی آنان 

رخ میداد، با رشایط در حال وخامت روبرو بودند و رضورت عاجل به 

مساعدت های برشدوستانه دارند.

این سازمان بیان داشت که محموله غذایی جمعاً به وزن 20 تن 

مرتیک - که کفاف 2,500 نفر را برای یک ماه میدهد - توسط یک 

طیاره چارتری WFP در منطقه پرتاب شد. این طیاره از یک میدان 

هوایی در مارکا اردن بلند شده بود. این سازمان بیان داشت که پرتاب 

محموله غذایی از هوا همیشه راه حل آخر به حساب میاید، چراکه 

دسرتسی زمینی راهی آسانرت و با مرصف کمرت میباشد.

بیش از 200,000 نفر از مارچ 2014 در دیرالزور تحت محارصه 

بوده و رضورت عاجل به کمک های برشدوستانه دارند.

 در ماه فربوری، WFP اولین پرتاب محموله غذایی را از ارتفاع باال 

انجام داد و 21 تن غذا در دیرالزور پرتاب کرد. اما به خاطر مشکالت 

تخنیکی برخی از بسته های غذایی در نقطه سقوط فرود نیامدند و 

برخی از آنها نیز به خاطر باز نشدن درست چرت آسیب دیدند.

WFP هر ماهه در سوریه به بیش از 4 میلیون نفر غذارسانی 

میکند و نگران سوری هایی هست که در مناطق صعب العبور در 

تیررس داعش زندگی میکنند.  منابع: سازمان ملل، شبه جزیره 

کارکنان یونیپاث

رسیدن مساعدت های سازمان ملل متحد به سوری ها 

مردی در دیرالزور 
سوریه مشغول 

ماهیگیری. از سال 
2014 کمبود مواد 
غذایی در این شهر 
راپور شده است.   

آژانس خربی فرانسه/
تصاویر گتی
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منحیث بخشی از قرارداد بزرگ بین پاکستان و ترکمنستان، قوای این دو 

کشور به طور مشرتک به کنرتول پولشویی و متویل تروریزم میپردازند.

قربانقلی بردی محمد اف، رئیس جمهور ترکمنستان، و نواز رشیف، 

نخست وزیر پاکستان، در مارچ 2016 در اسالم آباد با همدیگر دیدار 

کرده و توافق کردند تا در زمینه تجارت، انرژی، زراعت، تحصیالت، علم و 

تکنالوژی، پروژه های زیربنایی و ترانسپورت با یکدیگر همکاری کنند.

تروریزم  پولشویی و متویل  نیز در خصوص  تفاهم  یادداشت  یک 

وی،  ترکمن  همتای  و  پاکستان،  دارایی  وزیر  دار،  اسحاق  امضای  به 

محمدقلی محمد اف، رسید.

به  متعهد  کشورش  که  داشــت  اظهار  پاکستان  وزیــر  نخست 

ترکمنستان- بین  دالری  ملیارد  چند  لوله  خط  پروژه  زودهنگام  امتام 

اتحاد  با  لوله  خط  این  و  میباشد   )TAPI( افغانستان-پاکستان-هند 

امنیت  افزایش  باعث  مرکزی  آسیای  و  جنوبی  آسیای  بین  فزاینده 

اقتصادی منطقه خواهد شد.

وی با بیان اینکه پاکستان به پروژه TAPI نه تنها به عنوان یک 

پروژه خط لوله گازی نگاه میکند، بلکه آن را پیام آور تبدیل این خط 

لوله به داالن تجارتی و ترانزیتی نیز میداند، خاطر نشان کرد: »پاکستان 

پروژه  اجرایی  فاز  ترسیع  راستای  در  کمکی  گونه  هر  تا  است  آماده 

TAPI و کاهش مصارف آن را انجام دهد«

رشیف اظهار داشت که در خصوص تروریزم پاکستان نیز نگران این 

موضوع است که تروریزم و افراطگرایی دو دلیل ریشه ای ناامنی و بی 

ثباتی در منطقه هستند. وی بیان داشت: »این تهدید همچنین مساعی 

ما را برای انکشاف اجتامعی-اقتصادی تضعیف میکند. ما باید با همدیگر 

همکاری کرده تا آفت تروریزم و افراطگرایی را ریشه کن کنیم.«

اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان  فساد  ضد  گروه  به  قرقیزستان  جمهوری 

)OSCE( ملحق شده اند که به کشورها کمک میکند تا بهرتین روش ها را 

برای مبارزه با فسادی که میتواند قدرت های دفاعی یک کشور را ضعیف 

کند، در پیش بگیرند. هیئتی از قرقیزستان در هفتاد و یکمین جلسه عمومی 

و کارگروه گروه کشورهای مبارزه کننده با فساد )GRECO( اسرتاسبورگ 

فرانسه در مارچ 2016 رشکت کرد.

با رشکت در جلسه GRECO، جمهوری قرقیزستان میتواند بر پیروی 

ارزیابی  از  گیری  بهره  با  اروپا  شورای  فساد  ضد  استندردهای  از  خود 

دوجانبه و فشار اعضا نظارت داشته باشد. این امر به جمهوری قرقیزستان 

فساد  ضد  های  سیاست  زمینه  در  را  خود  نواقص  تا  کرد  خواهد  کمک 

را  الزم  عملی  و  سازمانی  قانونی،  اصالحات  و  کرده  شناسایی  خود  ملی 

رسیعاً صورت دهد.

که  داشت  اظهار  بیشکک،  در   OSCE مرکز رئیس  کاپینوس،   رسگئی 

»دولت قرقیزستان و مخصوصا حارنوال کل از به عضویت در آمدن قرقیزستان 

به این گروه و پیروی از مقررات ضد فساد شورای اروپا حامیت میکنند.«

GRECO در سال 1999 توسط شورای اروپا تاسیس شد تا پیروی از 

استندردهای ضد فساد این سازمان را کنرتول کند. این سازمان یک پالتفرم 

برای به اشرتاک گذاشنت بهرتین روش ها برای جلوگیری و شناسایی فساد است.

کارکنان یونیپاث

احتاد پاکستان و ترکمنستان باعث قوی شدن آنها میشود 

نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، در سمت راست، از قربانقلی بردی 
محمد اف، رئیس جمهور ترکمنستان، در اسالم آباد در مارچ 2016 استقبال 

میکند. هر دو رهبر خواستار مبارزه با تمویل تروریزم شدند. 
آسوشیتد پرس

بردی محمد اف، رئیس جمهور ترکمنستان، اظهار داشت که هر دو کشور 

ما  هدف  مشرتک  تهدیدات  با  »مبارزه  و  بوده  روبرو  مشرتکی  معضالت  با 

است.« وی خاطر نشان کرد که امتام زودهنگام پروژه TAPI باعث تحکیم 

های  فرصت  و  شده  پروژه  این  در  کننده  مشارکت  کشورهای  بین  روابط 

جدیدی را خلق خواهد کرد.

هر دو رهرب به این نکته اشاره کردند که تهدید افراطگرایی و تروریزم به 

مقابله مشرتک رضورت دارد تا بتوان جایگاه صلح را در منطقه محکم کرد.

thenews.com.pk ،)پاکستان( )The Nation( ِد نیشن ،China.org.cn :منابع

مجهوری قرقیزستان به گروه ضد-فساد ملحق میشود 
سازمان امنیت و همکاری اروپا

برای کسب معلومات بیشرت درباره این رویداد و دیگر برنامه های

OSCE به http://www.osce.org/ مراجعه کنید.
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نشده  منفجر  های  و مبب  زمینی  های  ماین  خطر 

زیبا  رنگ  اوقات  گاهی  که  اطفال  برای  مخصوصا 

میکند  خود  جذب  را  آنها  جذابشان  های  طرح  و 

بسیار زیاد است.

و مبب  شــده  رهــا  زمینی  هــای  ماین  وجــود   

مفاد  متام  تقریباً  کننده  نقض  نشده  منفجر  های 

کنوانسیون  این  میباشد.  اطفال  حقوق  کنوانسیون 

به  که  است  چندجانبه  برشی  حقوق  معاهده  یک 

اطفال  میپردازد.  جهان  در  اطفال  حقوق  گسرتش 

برای  مصئون  محیط  زندگی،  از  برخورداری  حق 

فاضالب و  پاک، سیستم  بازی، خدمات صحی، آب 

تحصیالت مناسب را دارند.

در جوالی 2006، حدود 1300 نقطه از جنوب 

لبنان با بیش از 4 میلیون مبب خوشه ای مبباران شد، 

که منجر به آلوده شدن 55 کیلومرت مربع از اراضی 

شده و زندگی بیش از 1 میلیون انسان، یا حدود یک 

سوم جمعیت این کشور، را تحت تاثیر خود قرار داد. 

آسایش  برای  بزرگ  تهدید  نشده  منفجر  های  مبب 

اطفال هستند که در این کشور زندگی میکنند.

 ،)LMAC( لبنان  زدایی  ماین  مرکز  حامیت  با 

پوهنتون بلمند و یونیسف، اطفال که از انفجار ماین 

ها جان سامل به در میربند کمک های روانشناختی 

دریافت کرده و به وضع عادی بازگردانده میشوند.

دهه ها طول میکشد تا بتوان ماین های زمینی 

یکی  آنها  از  اطفال  محافظت  و  منود  پاکسازی  را 

میاید. سازمان  به شامر  یونیسف  اصلی  از وظایف 

یونیسف با رشیکان خود همکاری میکند تا اطفال 

و خانواده ها را از این تهدید آگاه ساخته و آنها را 

بقایای  تا در کنار ماین های زمینی و  قادر ساخته 

جنگ زندگی ایمنی داشته باشند. 

بین نومرب 2015 و مارچ 2016 بیش از 240,000 

دخرت، پرس و مراقب اطفال در این برنامه معلومات 

های  سازمان  توسط  که  کردند  ماین رشکت  رسانی 

تخنیکی و حرفوی و انجمن های جوانان و سازمان 

های غیردولتی برگزار شد.

عالوه بر این، افراد آموزش دیده ای که با نام 

ماین پاک کننده شناخته میشوند و بسیاری از آنها 

فلزی  های  یاب  ماین  از  استفاده  با  هستند،  زن 

دستی صدها هزار مبب منفجر نشده را در جنوب 

لبنان پاک سازی کرده اند. علیرغم پیرشفت در این 

امر، مناطق بسیاری هنوز آلوده باقی مانده اند. تیم 

روز جان  املللی هر  بین  و  لبنانی  پاکی  ماین  های 

خود را به خطر میاندازند.

در  و   1975 سال  از   ،LMAC راپورها  طبق 

نتیجه ماین های جا گذاشته شده و دیگر تجهیزات 

انفجاری، چند هزار نفر کشته شده اند. تعداد کشته 

شدگان این حادثه در سال 2006 با کشته شدن 209 

نفر بین ماه های آگست و دسمرب افزایش پیدا کرد. 

و  میرها  و  مرگ  تعداد  جامع،  برنامه  یک  انجام  با 

پیدا  مجروحین در سال 2011 به شش نفر کاهش 

کرد. از سال 2006 با کشته و زخمی شدن 40 طفل 

زیر 12 سال و 75 نوجوان بین 13 تا 18 سال، زندگی 

اطفال همچنان تحت تاثیر این موضوع است. 

لبنان با آفت ماین های زمینی مبارزه میکند 
کارکنان یونیپاث

یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل خطرات 
ماین های زمینی را برای محصلین لبنانی 
توضیح میدهد.   آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

منابع: یونیسف، مرکز ماین پاکی لبنان



عربستان سعودی و اتحادیه اروپا هامهنگی و عملیات مشرتک در خصوص مبارزه 

با افراطیگری را بررسی کرده و در پی تعمیق آنها خواهند بود.

اتحادیه  امنیتی  سیاست  و  خارجی  سیاست  ارشد  مناینده  موگرینی،  فدریکا 

اظهار   2016 می  در  عربستانی  مسئولین  همراه  به  خربی  کانفرانس  در  اروپا، 

داشت: »شام خیلی خوب میدانید که در اروپا، و همچنین در دیگر نقاط جهان، 

مــا بــا مــعــضــالتــی در 

ایـــن خــصــوص مــواجــه 

هستیم.« »اینها معضالت 

هستند،  ــا  م ــرتک  ــش م

میتواند  ایــن  بنابراین 

مشرتک  همکاری  زمینه 

که  باشد  ای  آینده  برای 

قول آن را دادیم.«

با  جـــده  در  وی 

الجبیر،  احمد  بن  عادل 

عربستان،  خارجه  وزیر 

مستحکم  روابـــط  ــه  ک

سلطنتی  ــت  ــوم ــک ح

عربستان را با اتحادیه اروپا تایید کرد، دیدار کرد. این دو مسئول عالوه بر امنیت 

منطقوی در خصوص موضوعات اقتصادی، ویزه، تحصیالت و وضعیت موجود در 

لبنان، سوریه، عراق، یمن و لیبیا به رایزنی پرداختند.

پناهندگان  از  اقتصادی  به خاطر حامیت  اروپا  اتحادیه  از کشورهای  الجبیر 

سوری که در کشورهای همسایه و اروپا زندگی میکنند، تشکر کرد.

موگرینی اظهار داشت که اتحادیه اروپا و عربستان سعودی تعدادی منافع 

عربستان  و  اروپا  اتحادیه  بین  »رابطه  که:  داشت  بیان  موگرینی  دارند.  مشرتک 

سعودی در بسیاری از زمینه ها مستحکم و عمیق است.«

eeas.europa.eu/statements منابع: سازمان مطبوعاتی سعودی؛

کمکی 10 میلیون دالری به عراق کرد تا این کشور 

بتواند به شهروندان خود که از جنگ های تروریستی 

در این کشور رنج میربند کمک کند. عالیجناب امیر شیخ متیم بن 

حمد آل ثانی قطری دستور کمک را در آپریل 2016 صادر کرد.

نشان دهنده  این حرکت  که  تاکید کرد  وزارت خارجه قطر 

کمک  این  میباشد.  عراق  مردم  کنار  در  ایستادن  به  قطر  تعهد 

شامل کمک های غذایی و طبی است.

به منظور هامهنگی با سازمان های بین املللی و موسسات 

سازمان ملل، جامعه رسه مياشت قطر و صندوق انکشاف قطر 

زندگی  فلوجه  در  که  افرادی  به  عنوان کمک  به  دالر  میلیون   1

فوری  مداخله  پالن  یک  این،  بر  عالوه  داد.  اختصاص  میکنند 

برای تعدادی از پروژه های امدادی در والیت االنبار و اطراف 

آن آماده شده اند

و  کویت  بین  افتتاحیه  دوجانبه  دیـــدار  طــول 

تاجیکستان، منایندگان دو کشور به ارائه نظرات در 

خصوص منافع مشرتک دو کشور در خصوص مسائل بین املللی و 

منطقوی نظیر مبارزه علیه تروریزم بین املللی، افراطگرایی، جرایم 

سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر پرداختند.

این جلسه در دوشنبه در آپریل 2016 و به ریاست مشرتک 

علی سلیامن السعید، معاون آسیایی وزیر خارجه کویت، و نظام 

برگزار شد.  تاجیکستان،  وزیر خارجه  اول  معاون  زاهدی،  الدین 

مناسبات  بیشرت  انکشاف  آینده  روی  بر  طرفین  های  صحبت 

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، رسمایه گذاری و همکاری در پروژه 

های برشدوستانه مترکز داشت. گفتگوهای طرفین شامل رسمایه 

گذاری های احتاملی کویت و انکشاف پروژه های اقتصادی در 

تاجیکستان میشد.

الله  زبید  و  شد  آغاز   1995 سال  در  کشور  دو  بین  روابط 

که  داشت  اظهار  کویت،  در  تاجیکستان  سفیر  اولین  اف،  زبید 

وی امیدوار است این دو کشور در زمینه های اقتصادی، تجاری 

و فرصت های رسمایه گذاری به همکاری های خود ادامه دهند.

عراق کمک 10 میلیون 
دالری دریافت میکند

نظرات مشترک کویت و 
تاجیکستان درباره تروریزم 

قطر

در

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

منابع: سازمان خربی قطر، سازمان خربی تریدلینک )Tradelink( عراق 

منابع: آسیا-پالس )Asia-Plus(، رسویس خربی کویت

عربستان سعودی و اتحادیه اروپا 

همکاری های مشرتک مبارزه با 

تروریزم را بررسی میکنند

کارکنان یونیپاث

س
شیتد پر

سو
آ
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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.• 
لطفاً 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
Unipath :به این آدرس نامه بنویسید

U.S. Central Command
7115 S. Boundary Blvd.

MacDill AFB, FL 33621 USA


