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باعث افتخار من است که این دعوت مجله یونیپاث 
که  کاپی  این  ارائه  برای  را  متحده  ایاالت  مرکزی  قومندانی 

بپذیرم. به همین  درباره مسلکی بودن قوا بحث می کند را 

جهت می خواهم از این فرصت استفاده کرده و به قهرمان 

های قوای مسلح عراق و دوستامنان در ائتالف بین املللی برای 

در  داعشی  های  گروپ  با  مبارزه  در  انگیز  شگفت  پیروزی 

صالح الدین، انبار و موصل و نیز آزادسازی دیگر رسزمین ما از 

کنرتول تروریزم منفور تشکری کنم.

مخصوصاً من در پرداخنت به این مسئله مشتاق می باشم 

چون مسلکی بودن عساکر رکن اصلی یک اردوی قدرمتند است که قادر است با هر 

تهدیدی مواجه شود. هامنطور که ما سعی در بدست آوردن بهرتین تجهیزات، سالح 

ها و تکنالوجی ها داریم، باید همچنین برای ایجاد یک عسکر مسلکی که به رشف این 

مسلک احرتام می گذارد؛ به وطنش وفادار است و در برابر نژاد پرستی، تعصب و قوم 

گرایی آسیب ناپذیر است تالش کنیم.

انسجام قوایشان و  برقراری  برای  اشتباهات خود  از  باید  اردوهای پیرشفته  متام 

مهمرتین  از  یکی  از  ما  تشخیص  جهت،  همین  به  بگیرند.  درس  عساکرشان  روحیه 

دالیل سقوط موصل در سال 2014 بدست داعش بسیار حیاتی است؛ نبود اعتامد بین 

جمعیت و قوای امنیتی آن. این بخاطر فساد مدیریتی بوده که در برخی جزوتام های 

نظامی شیوع داشته است. به همین جهت دولت عراق باالی بازدید مجدد تعلیم و 

آماده سازی قوای مسلح خود مترکز کرده است. ما رشوع به تعلیم قوای اردو در دوره 

های فرشده و دقیق کردیم که بر مبنای مهارت رشکای ما در ائتالف بین امللل بوده 

است. ما توانستیم قوای با قابلیت های محاربوی پیرشفته مجهز به آخرین سالح ها 

و تکنالوجی ها را آماده کنیم. ما شاهد نتایج این مشارکت در پیروزی های دوام دار 

قوای مسلح خود و فروپاشی دفاع داعش بودیم. جنگ های برای آزاد سازی رمادی و 

فلوجه دالوری و مسلکی بودن اردوی عراق را به اثبات رساند. در واقع، امروزه اردوی 

عراق طرز وسیع، از اردوی عراق قبل از سال 2014 متفاوت است.

نظامی مشاهده  و پوشش  با سالح  از یک عسکر عراقی  تصاویر شگرفی  جهان 

داده است. آن  تروریزم  از وحشیگری  بیجا شده  به شهروندان  یاری  کرده که دست 

از سطحی نگری فرقه گرایی و منطقه گرایی  باالتر  تصویر شایستگی مبارزان ما که 

عمل کرده اند را نشان می دهد. این عسکر عراقی جنوبی اطفال موصل را بر دوشش 

به جای امن منتقل کرد و با آنها به مانند اطفال خود رفتار کرد. این شخصیت برجسته 

عساکر عراقی نتیجه تروریزم پیش رو در ایجاد اردوی ملی قوی است که متام رسبازان 

بدون توجه به عالیق مذهبی یا قبیلوی وفادار باشند.

قوای مسلح وقتی که قوا در مناطق با جمعیت فراوان درگیر می شوند با معضالت 

سالح  از  استفاده  در  باید  زیربناها  و  جان  حفظ  برای  آنها  هستند:  مواجه  بسیاری 

های ثقیله و هوایی محافظه کار باشند. با این وجود این قوا با انسجام و روحیه باال 

هنگام تحرک از خانه به خانه داعش را غافلگیر کردند. مبارزان ما با عقل و مسلکی 

بودن قادر بودند تا از جان و مال ملکی ها حفاظت کنند. به این خاطر به این مردان 

رشافتمند و با اخالق بخاطر آنچه که منبع غروری برای هر عراقی شده است درود می 

فرستم. پرسان عراق این کردار افسانه ای را به تاریخ این 

کشور باستانی در مبارزه با بدترین گروپ های تروریستی 

از جانب سایر جهانیان افزودند.

در  خود  رشکای  برای  خود  قدردانی  و  تشکر  به  من 

ائتالف بین املللی که با ما در بیرون کردن داعش از عراق 

در حمالت  ائتالف  طیارات  دهم.  می  ادامه  کردند  کمک 

نقش  تروریستان  های  مخفیگاه  به  دقیق  و  دار  دوام 

ما  آنها  کردند.  اجرا  ما  زمینی  قوای  از  حامیه  در  حیاتی 

به  ملکی  و  نظامی  تلفات  حداقل  با  که  ساختند  قادر  را 

پیروزی برسیم. طیارات کشفی ائتالف نیز نقش مهمی در جمع آوری معلومات درباره 

مخفیگاه های تروریستان و مراکز قومندانی و کنرتول داشتند که قوه هوایی ما را قادر 

ساختند تا النه های داعش را از بین بربند.

من همچنین مایلم که بر همکاری، هامهنگی و ارتباط دوام دار بین رهربان متام 

شاخه های قوای مسلح خود تأکید کنم که به کمک آنها توانستیم انگیزه نربد را حفظ 

کرده و از اشتباهات و آتش به خودی ها پیشگیری کنیم. منطقه هوایی موصل یکی 

از شلوغ ترین مناطق در دنیا می باشد که طیارات جنگی، طیارات کشفی، طیارات 

حامیوی ائتالف، قوای هوایی عراق و دیگران از این آسامن استفاده می کنند. بعضی از 

طیارات کتابچه های ایمنی برای شهروندان می اندازند و برخی مناطق داعش را مبباران 

می کنند و دیگر معلومات جمع آوری می کنند. بطور همزمان چرخبال ها در ارتفاع 

کم پرواز کرده تا از قوا در خطوط مقدم حامیت کنند. به انجام رساندن این کارها 

این دلیل، می خواهم قدردانی  بدون هامهنگی های سطح باال غیرممکن است. به 

خود را از دوستانم در قوای ائتالفی برای ارتباط دوام دار خود با این مردان قوای هوایی 

برای تضمین منطقه هوایی امن برای همه ابراز دارم. من همچنین می خواهم که از 

برادرانم در قوای هوایی و طیارات اردوی عراق برای انجام وظایف خود به طور دقیق 

و مسلکی تشکر کنم. توازن بین طیارات ائتالف و طیارات جنگی های Hawk قوای 

هوایی عراق عالی است که ذریعه نظامیان باتجربه در همه جا تحسین شده است.

درد  و  غم  در  الدین  صالح  و  االنبار  الحویجه،  موصل،  در  خود  مردم  برای  ما 

متحمل شده ذریعه تروریستانی بی رحم همدردی می کنیم. ما می دانیم که حتی 

بعد از آزادی، رضور است که مدت طوالنی و به سختی برای بازیابی شهرهای خود 

به شکوه گذشته کار کنیم. من می خواهم آنچه را که قومندان های کل قوای مسلح 

گفته را باز ترصیح کنم: »دولت عراق با متام ارکانش متام مساعی خود را در فراهم 

کردن امنیت و خدمات برای مناطق آزاد شده بکار می گیرد.« در این زمان، ما خواهان 

صبوری و همکاری شام می باشیم - خرابی که داعش به زیربناهای ما وارد کرده یک 

شبه بازسازی نخواهد شد. ما از شام می خواهیم که با فرزندان خود در قوای امنیتی 

امنیتی برای  باز نگردند. قوای  قاتلین  این  تا اطمینان حاصل شود که  همکاری کنید 

بازیابی وضعیت عادی و تضمین امنیت شام به سختی سعی می کند.

پیام رهبران کلیدی

عرفان الحیالی

وزیر دفاع، عراق
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سفارت جمهوری یمن، واشنگتون دی سی

وطن 27 میلیون نفوس می باشد. با عربستان سعودی 

که  است  مرشف  املندب  باب  تنگه  بر  و  دارد  مشرتک  رسحد  عامن  و 

ذریعه  مدیرتانه  دریای  و  هند  اقیانوس  بین  سرتاتیژیک  ارتباطی  راه  یک 

دریای احمر می باشد.

یمن با معضل سختی مواجه است که نه تنها ثبات سیاسی اش بلکه 

اتحاد و انسجام قلمرو و نیز استقالل و انسجام جامعه اش را نیز تهدید 

می کند. از وقتی که یک کودتای نظامی ذریعه یک گروپ شبه نظامی در 

سپتمرب 2014 سازماندهی شد، انتقال قدرت صلح آمیز یمن متوقف شده 

است و کشور را به سوی یک دولت با آشفتگی مدنی و جنگ سوق داد که 

در جریان آن هزاران نفر از جمله زنان و اطفال جان خود را از دست داده 

اند. همچنین باالی قوت 1مبارزه دولت با تروریزم و افراط گرایان خشن با 

ایجاد خأل که امکان رشد را برای این دو وجود آورده تأثیر گذاشته است.

انقالب جوانان و ابتکار
چهار سال بعد از وحدت یمن در سال 1990، جنگ داخلی اتفاق افتاد. 

تاریخ زمانی است که مردم اعتامد خود  این  بسیاری تصور می کنند که 

را به دولت مرکزی در صنعا از دست دادند. در سال 2007، جنبشی در 

جنوب - الهیراک - تشکیل شد. این جنبش تظاهرات علیه بی عدالتی و 

ظلم های بسیار بجا مانده از دولت مرکزی می باشد.

زندگی برای افراد زیادی در شامل نیز راحت تر نبود. ترکیب فساد، 

حاکمیت بد و انکشاف نیاتن این فکر را باقی گذاشته بود که کشور در 

چرخه بیرحم فقر قرار دارد.

یمن

یمن
حمله حوثی ها به

دولت مشروع یمن یک خأل برای تروریستان ایجاد کرد

خاتمه دادن به بحران در یمن
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در جنوری 2011، کمی بعد از رشوع بهار عربی در تونس، مردم به جاده 

ها ریخته تا به ظلمی که به آنها می شود اعرتاض کنند. مردم رسارس یمن - از 

جمله حوثی ها - نیز ملحق شدند. مردم در آن زمان با حوثی ها همدردی 

می کردند. آنها را منحیث جنبشی از بخش های شاملی یمن تلقی می کردند 

که از سال 2004 تا 2010 قربانی رژیم سابق بود.

می  کشور  اینکه  از  بعد  بسیار،  های  قربانی  و  اجتامع  ها  ماه  از  بعد 

خواست وارد جنگ داخلی شود و با کمک همسایگان، مردم یمن در نوامرب 

ای و میکانیزم  2011 ذریعه طرح شورای همکاری خلیج )GCC( راه چاره 

اجراییوی آن را یافتند. امضای نهایی و پذیرش این ایتکار با وجود مساعی بسیار 

رئیس جمهور قبلی علی عبدالله صالح برای تأخیر انداخنت آن بدست آمد.

این ابتکار حاصل کمی نبود. مردم آن را راهی برای یک رشوع جدید برای 

ابتکار  یمن می دانستند که به حکومت 33 ساله صالح خامته می داد. این 

جایگزین قانون اساسی شد و یک دوره انتقال قدرت دو مرحله را فراهم کرد. 

مرحله اول تشکیل یک دولت وحدت ملی و انتخاب یک رئیس جمهور بود 

)اتفاقی که کسی تا بحال وقوع آن در یمن را ندیده بود(. مرحله دوم شامل 

اجرای یک کانفرانس مذاکره ملی همه جانبه )NDC( و مسوده یک قانون 

انتخاب  پارملان عمومی و  اساسی جدید و رسانجام فراهم کردن زمینه برای 

ریاست جمهوری مطابق با قانون اساسی جدید بود.

انتقال قدرت بخوبی پیش می رفت. رئیس جمهور عبد ربه منصور هادی 

)Abdrabbuh Mansur Hadi( در فربوری 2012 انتخاب شد. NDC بطور 

موفقیت آمیزی در جنوری 2014 - بعد از 10 ماه تأمل فکری - خامته یافت 

که در آن حتی اکرث گروپ های حاشیه ای آسیب پذیر نیز بودند.

این کانفرانس رسانجام 1,800 نتیجه در مورد متام مشکالت عمده را پذیرفت. 

565 مناینده — 20 فیصد آن جوان، 30 فیصد زنان و 50 فیصد از جنوب بودند 

— درباره نه مشکل بنیادی مذاکره و گفتگو کردند که شامل سؤال جنوبی ها 

)الهیراک( و مشکل صعده )مورد حوثی ها( می شد. مسوده یک قانون اساسی 

جدید توسط یک کمیسیون همه جانبه که در مارچ 2014 ایجاد شد در حال 

تدوین بود. رشکای یمن انتقال قدرت یمن را داستانی موفق قلمداد می کردند و 

می گفتند که این پالن مثالی برای دیگران برای پیروی از آن می باشد. یمن در 

مسیر یک دولت دیموکراتیک فدرال پیش می رفت، دولتی که نه تنها خواسته 

های مردم برای تغییر را به انجام می رساند بلکه همچنین از اصول انقالب های 

1962 و 1963 نیز حفاظت می کرد. یمنی ها رسشار از امید بودند که شاهد 

ایجاد تاریخ خود بودند و آینده ای را دیدند که ارزش مبارزه برای آن را داشت.

کودتا
در جوالی 2014، حوثی ها که حامیت نظامی و مالی از ایران دریافت می 

ام در والیت عمران  از ماه ها مبارزه کنرتول لوای زرهدار 310  کردند بعد 

را بدست آوردند که فقط 40 کیلومرت با پایتخت فاصله داشت و تبدیل به 

بزرگرتین تهدید تا به این تاریخ برای پایتخت یمن، صنعا شدند. در ماه بعد 

حوثی ها مرکز توجه خود را تغییر داده و باالی خود پایتخت مترکز کردند.

در 21 سپتمرب 2014، حوثی ها با کمک قوای وفادار به صالح یک کودتای 

نظامی ترتیب دادند و صنعا را تسخیر کردند. رئیس جمهور بدنبال کاهش 

شدت تنش به هر قیمتی برای حفظ دستیابی ها و قربانی های مردم بود و 

برای یک دولت جدید با رضایت حوثی ها برای تکمیل پروسه انتقال و ساخت 

یمن جدید مطابق آنچه در طرح ترصیح شده بود، توافق کرد. با این وجود 

حوثی ها بر نزاع ادامه داده و مانع پروسه انتقال قدرت شدند. آنها معتقد 

بودند اگر یک پروسه دیموکراتیک سیاسی اصیل رشوع شود، آنها آنچه را که 

با زور بدست آورده بودند از دست خواهند داد.

اولین  و  ربودند  را   NDC رسمنشی  ها  حوثی   ،2015 سال  جنوری  در 

مسوده قانون اساسی جدید که مدت ها انتظار آن می رفت را ثبت کرده تا 

از رسیدگی به آن پیشگیری شود. دو روز بعد، رئیس جمهور و کابینه جدید 

بازداشت خانگی شدند. سه روز بعد، رئیس جمهور و کابینه به نشانه اعرتاض 

استعفاء دادند. حوثی ها سپس پارملان را محارصه کردند چون می دانستند 

که با حکم قانون اساسی آنها کنرتول کشور را خواهند داشت. در کمرت از یک 

ماه حوثی ها پارملان را بطور کل منحل کردند و آنچه را که »اظهاریه قانون 

اساسی« بود اعالم کرده که یک »کمیته انقالبی« را مسئول کشور قرار می داد 

و دوره انتقال قدرت را متوقف می کرد.

متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای   2201 قطعنامه   ،2015 فربوری  در 

)UNSC( این کودتا را محکوم کرد و »به شدت اقدام صورت گرفته ذریعه 

حوثی ها برای منحل کردن پارملان و تسخیر مؤسسه های دولت یمن و نیز 

اقدام های خشن را رسزنش کرد.« چند روز بعد، رئیس جمهور هادی توانست 

از صنعا به عدن فرار کند که بعداً استعفای خود را باطل کرد.

حوثی ها و صالح به نزاع خود ادامه داده و فراخوانی های جامعه بین 

دسمرب  تا   2014 دسمرب  از  سال،  یک  در طول  فقط  گرفتند.  نادیده  را  امللل 

2015، حوثی ها بطور مستبدانه 8,458 نفر از جمله فعاالن سیاسی و روزنامه 

نگاران را دستگیر کردند. در این حین، 389 خانه فقط بخاطر اینکه متعلق 

به حزب مخالف بودند ویران شد، موارد شکنجه به 1,077 نفر افزایش یافت 

کمیته انقالبی نامربده باعث مفقود شدن 2,706 نفر گردید. حوثی ها و قوای 

صالح حتی رئیس جمهور را تا عدن دنبال کردند و از قوای هوایی ملی برای 

هدف گیری کاخ ریاست جمهوری در آنجا استفاده کردند.

کمک  رسمی  درخواست  از  بعد  هادی  جمهور  رئیس   ،2015 مارچ  در 

از رهربان GCC از جمله مداخله نظامی منحیث آخرین چاره به عربستان 

به  عربستان سعودی  پادشاهی  رهربی  با  عرب  ائتالفی  قوای  رفت.  سعودی 

درخواست رئیس جمهور در اواخر مارچ 2015 پاسخ دادند.

در آپریل UNSC ،2015 با عمل تحت فصل VII از اساسنامه سازمان ملل 

متحد با اتخاذ یک قطعنامه مهم 2216 عکس العمل نشان داد. از حوثی ها 

تقاضا کرد که به طور عاجل و بدون رشوط به استفاده خشونت خامته دهند؛ 

قوای خود را حتی از پایتخت عقب بکشند؛ تسلیحات گرفته شده از مؤسسات 

نظامی و امنیتی را رها کرده و متام اقدامات که منحرصاً تحت اختیار دولت 

مرشوع می باشد را متوقف سازند. و همچنین تقاضا کرد که از فتنه انگیزی و 

تهدید دولت های همسایه دست بردارند؛ متام زندانیان سیاسی از جمله وزیر 

دفاع را آزاد کرده و از استخدام و استفاده از اطفال دست بردارند. این قطعنامه 

تحریم هایی را اعامل کرد که از جمله ممنوعیت تجارت تسلیحات برای صالح، 

رهرب حوثی ها عبداملالک الحوثی و دیگران می باشد. همچنین تعداد روز افزون 
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القاعده و میزان حمالت ذریعه القاعده در شبه جزیره عربستان )AQAP( را 

محکوم کرد و از توانایی این گروپ تروریستی از سود جسنت از وضعیت یمن 

ابراز نگرانی کرد.

القاعده از این خأل بهره می برد
یمن یک متحد سرتاتیژیک در مبارزه با تروریزم و افراط گرای خشن است و 

سال های زیادی با AQAP با کمک جامعه بین املللی در جنگ بوده است. در 

آپریل 2014، این دولت یک کمپاین نظامی گسرتده را علیه AQAP در والیات 

شبوه و أبین آغاز کرد. با این وجود این مساعی وقتی که حوثی ها خشونت 

تأثیر قرار گرفت که منجر به  افزایش دادند مورد  خود را در والیت عمران 

کودتای نظامی آنها در سپتمرب 2014 شد.

در آپریل AQAP ،2015 از خأل بوجود آمده ذریعه این کودتا بهره بردند 

و شهر بندری کالن مکال را در والیت حرضموت را گرفتند. القائده در این اثناء 

توانست سطوح بی سابقه ای از منابع را با غارت بانک ها و اخاذی پول در 

بندر شهر و در کل والیت بدست آورد. با این وجود در آپریل 2016، دولت و 

قوای ائتالف عرب در یک هفته توانستند مکال را دوباره پس گرفته و آنچه از 

AQAP در شهر مانده بود را مغلوب کردند. از آن موقع، دولت گروپ های 

کوچک القاعده را در بسیاری از والیات از جمله عدن، شبوه و أبین پاکسازی 

کرده و دیگر پناهگاه های ممکن آن را در یمن از بین برده است.

تغییر قدرت
کنرتول  صالح  به  وفادار  قوای  و  ها  حوثی  کودتا،  اولیه  مراحل  جریان  در 

با  دولت  اکنون  گرفتند.  بدست  جنوب  در  جمله  از  را  والیات  از  بسیاری 

از جمله متام والیات  از 80 فیصد یمن  ائتالفی در کنرتول بیش  کمک قوای 

جنوبی و در آستانه پایتخت می باشد. رئیس جمهور هادی که اکنون در عدن 

)پایتخت موقت( است بیش از 80 لوای قوای مسلح یمن را که در اکرث والیات 

یمن حارض می باشند، نظارت کرده و تحت قومندانی دارد. قوای حوثی و 

صالح اکنون در چند والیت محارصه شده و بطور دوام دار حتی در برخی از 

مقرهای خود مثل صعده کنرتول را از دست می دهند.

پروسه صلح
را  یمن  که  است  چیزی  آن  سیاسی  حل  راه  یک  است  باور  این  بر  دولت 

نجات خواهد داد و آن را در مسیر خود در خامته دادن به آنچه در رشوع 

قوای حامی دولت در حال گزمه در 
پورت شهر ساحلی مخا در غرب یمن. 

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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توافق  دولت  منظور،  این  برای  دهد.  می  قرار  بود  شده  کامل   2011 سال 

اگرچه  با رسان کودتا مشارکت کند  ای  تا در گفتگوی صلح سه مرحله  کرد 

تقاضاها خواستار عقب  سایر  میان  در  از UNSC مخوصوا   2216 قطعنامه 

نشینی حوثی ها از پایتخت و توقف اقدام که منحرصاً در حوزه اختیار دولت 

مرشوع است شده بود.

در دور اول در جنیوا در جون 2015 چیزی حاصل نشد. در مرحله دوم در 

بیل، سویزرلند در دسمرب 2015، طرفین برای اقدامات اعتامد سازی که شامل 

آتش بس و آزادی زندانی های سیاسی و دیگر زندانی ها بود توافق کردند 

ولی گفتگوها شکست خورد چون هیأت منایندگان حوثی-صالح به تعهدات 

خود عمل نکردند. سومین مرحله در کویت برای 115 روز از آپریل تا آگست 

2016 هیچ نتیجه ای نداشت رصفاً بخاطر اینکه منایندگان حوثی و صالح هر 

پیشنهادی که ذریعه فرستاده سازمان ملل پیشنهاد داده شده بود را نپذیرفتند.

و  صلح  بخاطر  عمده  امتیاز  یک  دولت  کویت،  گفتگوهای  خامته  در 

والیت  سه  از  ابتدا  در  ها  حوثی  آن  در  که  داد  ملل  سازمان  پالن  پذیرفنت 

)صنعا، الحدیده و تعز( در عوض تشکیل یک دولت متحد در 35 روز عقب 

بلکه  کردند  امتناع  پیشنهاد  این  پذیرفنت  از  تنها  نه  ها  حوثی  کنند.  نشینی 

همچنین تشکیل شورای سیاسی مذکور را در حالیکه مناینده آنها در گفتگوی 

صلح بود را اعالم کرد. بعد از آن، آنها همچنین »دولت رستگاری« غیر مرشوع 

قانون  برخالف  پارملانی  رأی گیری سعی کردند  بدون  و  اعالم کردند  را  خود 

اساسی تشکیل دهند.

با وجود متام اینها دولت هنوز برای صلح مشتاق است و آماده پذیرفنت 

پیامدهای  ابتکار،  است:  مرجع  سه  این  با  مطابق  شده  مطرح  پیشنهاد  هر 

NDC و قطعنامه های UNSC مربوطه مخصوصاً قطعنامه 2216.

راه پیش رو
از  حفاظت  و  اساسی  قانون  در  شده  بیان  اصول  از  دفاع  به  مقید  دولت 

به  خود  تعهد  به  همچنین  باشد.  می   2011 انقالبی  جوانان  های  دستیابی 

مبارزه با تروریزم و افراط گرایی خشن با متام اشکال و مفکوره های آن ادامه 

و  املللی  بین  جامعه  با  همکاری  و  مثبت  مشارکت  آماده  دولت  دهد.  می 

مدیریت جدید ایاالت متحده برای رسیدن به راه حلی جامع و پایدار برای 

بحران یمن می باشد. و پشتیبانی دوام دار از مساعی فرستاده سازمان ملل 

در این موضوع را دوباره ترصیح می کند.

به همین لحاظ دولت فقط راه حلی را می پذیرد که پایبند به این سه 

مرجع ذکر شده در باال می باشد. هر راه حلی که بر بنیاد این مراجع نباشد 

فقط بحران را ادامه داده و کودتا را مرشوع نشان می دهد و به همین جهت 

هر امیدی برای دولت دیموکراتیک جدید مردمی را نابود می سازد، دولتی که 

می تواند بنیاد یک جامعه عادالنه را بوجود آورد که هر شهروند حق زندگی 

F  .آزادانه و رشافتمندانه دارد
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جاللت مآب پادشاه عبدالله دوم و جنرال متقاعد مشعل الزبن، رییس سابق ارکان مشترک قوای 
مسلح اردن )JAF( در جون 2016 از جزوتام های نظامی بازدید می کنند.    آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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برید جرنال فهد فالح احمد الضامن، قوای مسلح اردن

اردن
نوسازی

اردوی

شاه عبدالله دوم نوسازی را آغاز می کند
کمپاینی برای قوای نظامی ملی اش

تازه  به سرتجرنال محمود فریهت، رئیس  اکتوبر سال 2016  نامه در  در یک 

منصوب شده رؤسای ارکان مشرتک قوای مسلح اردن )JAF(، جاللتامب شاه 

عبدالله دوم بن آل حسین از اردن درخواست تغییرات در اردوی کشور داده 

است. شاه عبدالله گفت که معضالت تروریزم به رضورت به »بازبینی کل« 

باالی رضورت  او مخصوصا  دارد.   JAF نوسازی برای  تغییرات مورد رضورت 

هامهنگی میان متام سازمان های امنیتی، نوسازی محافظین رسحدی و بهبود 

رشایط زندگی برای پرسونل JAF تأکید کرد.

نامه شاه عبدالله به جرنال فریهت اجازه انتصاب نسل جدید از قومندانان 

ناکام گذاشنت  برای  اتخاذ مفکوره های جدید و تکنالوجی جدید  به  مشتاق 

تهدیدات از قبیل شبه نظامیان داعش که در عراق و سوریه فعالیت می کنند 

را می دهد. دیدگاه پادشاه برای این اردوی مسلکی، متحرک و راحت در عرص 

دیجیتل می باشد.

قومندانان اردو چون من تشخیص می دهیم که نامه پادشاه بخشی از 

افراطی  های  گروپ  با  مبارزه  و  مسلح  قوای  نوسازی  برای  گسرتده  کمپاین 

بطور نظامی و ایدئولوژیکی می باشد. در سال های اخیر، این پادشاهی بر 

سالح های و تجهیزات ارتقاء یافته رسمایه گذاری کرده و مشارکت در مترین 

نظامی های مترینی مشرتک را افزایش داده است، سیستم های نظارت رسحدی 

پیرشفته نصب کرده و زن های بیشرتی را به قوای مسلح خود جذب کرده 

است - همزمان ارزش های اسالمی که در پیام امان پادشاهی در سال 2004 

اتخاذ شده را ترویج می کند.

تجهیزات ارتقاء یافته
با تشخیص تهدید در حال تغییری که سازمان های افراطی بوجود آورده اند، 

سعی  خود  های  سیستم سالح  ارتقاء  و  تجهیزات  اتخاذ  و  بهبود  برای  اردن 

کمرتی  تأکید  تواند  می  فریهت  جرنال  تغییرات  دیگر  میان  در  است.  کرده 

اردوهای  که  متفاوتی طراحی شده  برای عرص  که  ثقیل  زرهی  تشکیالت  بر 

با جایگزینی   JAF .تانک دار نقش کالنرتی در دفاع ملی دارند داشته باشد

دار  عرابه  زرهی  نفربرهای  که  دارد  نظر  در  زنجیری  تحرک  با  موترهایی 

بیشرتی را بکار گیرد.

ملت ما 16 موتر نظامی ماردر 1 اهدایی جرمنی از 50 موتر نهایی را در 

به  است. وزارت دفاع جرمنی گفت که موترها  دریافت کرده  دسمرب 2016 

همراه 70 الری و 56 مینی بس ارسال شده که به تقویت JAF در مبارزه با 
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تعلیم و هامهنگی مشرتک در 
ترکیب با فعالیت ها ملل مشرتک 

به خنثی سازی دستیابی های 
داعش کمک کرده است. اعضای 

این گروپ ارزش های برش 
دوستانه را به متسخر گرفته و 

جرائم وحشتناک در همسایگی 
ما مرتکب شده اند.

قوای خاص اردن در حال 
اجرای تمرین های نظامی 
برای حمله به تروریستان 

در نمایشگاه قوای عملیات 
خاص )SOFEX( در مه 

2016 در امان.
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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داعش کمک خواهند کرد. این ارسال نشانگر رأی اعتامد در اردن منحیث 

رهرب امنیتی منطقه می باشد.

تعلیم مشرتک
اردن هامنند همسایگان ما در رشق میانه و آسیای جنوبی و مرکزی بطور 

مسلکی  اردوی  ایجاد  برای  مشرتک  مترینی  های  نظامی  مترین  در  فعالی 

مشارکت کرده و عکس العمل هایش به تهدیدات گروپ های تروریستی 

همراه  به  دیده  تعلیم  اردوهای  این  کند.  می  هامهنگ  را  داعش  مانند 

همکاری چند ملیتی میان دولت ها، مؤسسات ملکی و نظامیان در محو 

شبکه های تروریستی در منطقه و در رسارس جهان نقش حیاتی دارند. من 

این  در  نقشی  مشرتک  نظامی  تعلیم  از   JAF سابق  مدیر  منحیث  شخصاً 

امر ایفا کرده ام.

مخصوصا این کشور نقشی پیرشو در میزبانی از مترین نظامی مترینی 

چند ملیتی شیر در کمین داشته که مخصوصا شامل بیش از 12,000 اشرتاک 

این مترین نظامی دو هفته ای که  باشد.  از 20 کشور می  از بیش  کننده 

باالی عملیات های خاص و سناریوهای مبارزه با تروریزم مترکز دارد، توانایی 

های نظامی چند ملیتی برای عکس العمل به تهدیدات متعارف و نامتعارف 

بوجود آورده است.

با  متعددی  مشرتک  مترینی  های  نظامی  مترین  در  همچنین  ما  قوای 

از جمله آن مترین نظامی  اند که  سایر کشورها در منطقه اشرتاک داشته 

رعد شامل عربستان سعودی در سال 2016 بوده که قوایی از بحرین، مرص، 

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

دیگر کشورها را گرد هم آورده است.

این تعلیم و هامهنگی مشرتک در ترکیب با فعالیت ها ملل مشرتک به 

خنثی سازی دستیابی های داعش کمک کرده است. اعضای این گروپ ارزش 

در همسایگی  و جرائم وحشتناک  گرفته  به متسخر  را  دوستانه  های برش 

ما مرتکب شده اند.

هدف  با  فزاینده  بطور  ما  تعلیم  عبدالله،  پادشاه  درخواست  به 

جنگی  مهامت  از  اخیراً  تعلیم  هیأت  باشد.  می  واقعی  نربد  سازی  شبیه 

داعش  با  واقعی  جنگ  که  دهد  نشان  تا  کرده  استفاده  تعلیم  میدان  در 

چطور خواهد بود.

نربد ایدئولوژیکی
تعلیم عملیات های خاص رضورتا همزمان شامل عنارص غیر متحرک می 

جنگ  یک  با  همچنین  باید  دشمن  طبیعت  گرفنت  نظر  در  با   JAF باشد. 

می  اسالم  منایندگی  ادعــای  ناحق  به  که  تروریستانی  با  ایدئولوژیکی 

کنند مواجه شوند.

پادشاه عبدالله به مدت طوالنی سنت اسالم را ترویج کرده است که 

نظرات خشن فرقه گرایی را رد می کند. اردن از جمله اولین کشوری بوده 

تبلیغاتی تروریستان با صدور پیام امان در سال 2004  است که به دروغ 

عکس العمل نشان داده است که برای دنیای مدرن طبیعت صحیح اسالم 

و  کرده  تعریف  را  واقعی  مسلامن  یک  پیام  این  است.  ساخته  شفاف  را 

تکفیر )اعالم ارتداد( بین مسلامنان را منع کرده است و رشوطی برای صدور 

فتواها، گذاشته که به این شیوه احکام نامرشوع صادر شده افراط گرایان را 

با نام اسالم افشا کرده است.

اردوی ما تعلیم خاص در کالج مطالعات اسالمی شاهزاده حسن اجرا 

می کند که سخرنانی و صنوف آن اسالم واقعی را ترویج می کند و اعضای 

داعش را که دین را به بازی گرفته اند تبهکار شناخته است.

در ماه می 2016، این کالج فارغ التحصیلی جدیدترین طبقه از امامان 

نظامی جوان منحیث بخشی از غوند ششم، غوند امام مالک بن انس را جشن 

گرفت. از سال 2011، این کالج پنج غوند از مالیان مسلکی را فارغ التحصیل 

کرده که مشاوره و رهنامیی برای عساکر و فامیل هایشان فراهم می کند.

در  حیاتی  نقش  ایفای  اجــازه  ها  امام  این  به  همچنین  من  دولت 

افغانستان، بوسنیا و دیگر مناطق درگیری قبلی و کنونی اعطا کرده است. 

این مردان دلیر به ائتالف ضد تروریست کمک کرده تا قلب و ذهن جمعیت 

ها را بدست آورده و دروغ های تروریستان را آشکار سازند.

هامنطور که شاه عبدالله اخیراً اشاره کرده، این مبارزه به متام متحدین 

از متام بخش های دینی رضورت دارد: او گفت »ما به آن منحیث یک جنگ 

بصورت جنگ داخلی اسالم نگاه می کنیم، ولی ما بدون کمک مسیحیان و 

یهودی ها و سایر ادیان ملل دیگر منی توانیم پیروز شویم چون این مشکل 

فکر  اگر طرز  که  کنم  فکر می  »من  باشد«  عراق منی  یا  در سوریه  فقط 

بر می  به مشکل جدی  آینده  باشد، در سال های  آنها  با  ما  ما فقط نربد 

خوریم.« ما در واقع در سنگری مشرتک می باشیم ... برعلیه آنچه که من آن 

را قانون شکن های دینامن می خوانم.«

تشویق زنان
JAF همچنین در سال های اخیر سعی کرده تا مشارکت زنان را در نظام و 

مترین نظامی های تعلیمی افزایش دهد. تعدادی از زنان در مترین نظامی 

شیر در کمین در سال 2016 اشرتاک کردند که بخشی از تعداد روز افزون 

زنانی است که منحیث عسکر، افرسان پولیس و کارگران دفاعی ملکی در 

بخش امنیتی استخدام شده اند.

کشور من از پیش هزاران زن را در JAF به خدمت گرفته است و از 

آنها در ماموریتهای حفظ صلح سازمان ملل و تیم های مشارکت زنان در 

افغانستان استفاده میکند. در سال 2016، اردن با ناروی و جمهوری چک در 

یک پروژه 3.6 میلیون یورویی برای نوسازی یک مرکز تعلیمی و گسرتش آن 

متناسب با تعداد افزایش یافته زنان خدمت کننده مشارکت کرد.

این پادشاهی در مشارکت با ناتو قصد دارد تا فیصدی زنان نظامی خود 

را به 3 فیصد افزایش دهد.

متام این تغییرات تحت رهربی محکم شاه عبدالله ظرفیت کشور من 

را برای ایفای نقش پیرشو در شکست داعش و دیگر تهدیدات برای صلح 

در منطقه تقویت خواهد کرد. من اطمینان دارم JAF رشیک ائتالفی حتی 

 F  .بهرتی برای دوستان ما در رسارس جهان خواهد شد
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قومندان جناح هارون کرمانی، قوای هوایی پاکستان

حملههوا
 از

قوای هوایی پاکستان نقش حیاتی در 
مبارزه با تروریزم ایفا می کند

 F-16 یک طیاره جنگی
پاکستانی قابلیت هایش 

را در تمرین نظامی 
نشان می دهد.

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

از نظر سنتی، قوای مسلح دولت بربنیاد قانون درگیری مسلح 

قابل اجرا برای درگیری معمول با مجرمین سازماندهی یافته و 

تعلیم دیده اند. با این وجود وقتی اعامل تروریزم ذریعه عوامل 

غیردولتی تهدیدی برای صلح و ثبات در پاکستان محسوب شد، 

های  عملیات  بار  اولین  برای   )PAF( پاکستان  هوایی  قوای 

هوایی  قوای  هوایی  های  عملیات  داد.  انجام  تروریستی  ضد 

پاکستان علیه شبه نظامیان نواحی که بصورت فدرال و قبیله ای 

مدیریت میشوند )FATA( در آغاز در عملیات املیزان در سال 

2004 در مقیاس محدودی صورت گرفت. این عملیات حدود 

این عوارض  با هدف ها در  یافت. درگیر شدن  ادامه  سه ماه 

زمینی که النه های امن تروریستان و زیرساخت مربوطه بود، 

تجربه و معضل جدیدی برای قوای هوایی پاکستان بود. نبود 

قابلیت ها و تجربه در جنگ نامتعارف بطور کل معضل کالن 

دیگری برای قوای مسلح و خصوصا قوای هوایی پاکستان بود.
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هوا
قوای هوایی پاکستان بعد از قبول این معضالت و محدودیت ها 

یک سرتاتیژی که بنیادی ترین قابلیت های مورد رضورت برای عملیات 

های مبارزه با تروریزم موفق و مؤثر را تشخیص می دهد را دیزاین 

نتیجه  در  کرد.  را رشوع  قوا  کردن  مدرن  قاطع  پروگرام  یک  و  کرده 

قابلیت های  با  را  بود خود  قادر  پاکستان  قوای هوایی  این مساعی، 

مورد رضورت مجهز کرده و پرسونل خود را برای به عهده گرفنت این 

عملیات تعلیم دهد.

پاکستان در  از فوج  پاکستان در حامیت  نتیجه قوای هوایی  در 

وزیرستان جنوبی در جنوری 2008 عملیاتی انجام داد. در این زمان، 

دشمن به خوبی مجهز شده، جنگ دیده، بودیجه خوبی داشته و خوب 

استفاده  فرار  و  زدن  رضبه  تخنیک  از  تروریستان  بود.  شده  مستقر 

ضدحمله  قصد  که  امنیتی  قوای  با  خود  خود  مواجه  زمان  و  کرده 

بطور  حمله  به  العمل  عکس  دادند.  می  کاهش  را  داشتند 

کل وابسته به قوایی بود که به طور عاجل در دسرتس بود. 

فراهم  را  قابلیت  این  پاکستان  هوایی  قوای  جنگی  طیارات 

کرده تا به طور عاجل از پایگاه های اپراتیفی عکس العمل 

نشان دهند، که به طور عاجل از مناطق قبیلوی با مدیریت 

فدرال به هر نقطه می رسیدند و با شبه نظامیان از ارتفاع 

باال با دقت باالیی حمله می کردند. یک منونه از این وقایع 

زمینی  قوای  بود.  جنوبی  وزیرستان  در  لدها  قلعه  محارصه 

از قوای هوایی پاکستان خواستند تا به مواضع شبه نظامیان 

حمله کند. بخاطر اقدام مبوقع قوای هوایی پاکستان، اردوی 

پاکستان قادر شد تا این قلعه را با حداقل تلفات نگه دارد. 

شبه نظامیان بخاطر حمالت و دقیق و مرگبار که ذریعه قوای 

هوایی پاکستان به آنها وارد شد تلفات شدیدی متحمل شدند و این 

در حالی بود که قوای هوایی به قوای زمینی در دفاع از مواضعشان 

به آنها کمک می کرد.

 Falcon در هامن چوکات زمانی، قوای هوایی پاکستان عملیات

از  پاکستان  اردوی  عملیات های مختلف  از  برای حامیت  را   Sweep

و  باجور  در  را  شیردل  عملیات  و  سوات  در  راه حق  عملیات  جمله 

پشتیبانی  با  پاکستان  اردوی   ،2009 سال  در  گرفت.  عهده  به  مهمند 

قوای هوایی پاکستان، عملیات راه راست را در سوات با اسم عملیات 

هوایی  قوای  کرد.  گذاری  پالن  پاکستان  هوایی  قوای  ذریعه  برق 

از مراکز قومندانی شبه  از تجارب پیشین تعداد  استفاده  با  پاکستان 

و  مهامت  گدام  مترینی،  های  های  کمپ   ، امن  های  النه  نظامیان، 

مسیرهای فرار آنها را نابود کرد. بعد از حمله آماده سازی موفق قوای 

هوایی پاکستان، اردو عملیات هایش را رشوع کرد که با دستیابی به 

موقع به اهداف و شکست تروریستان خامته یافت.

هوایی  قوای  نجات،  راه  عملیات  از  بل   2009 اکتوبر  اواسط  در 

سابقه  بی  میزان  به  جنوبی  وزیرستان  در  نظامیان  شبه  به  پاکستان 

حمله کرد. قوای هوایی پاکستان اهداف را در وزیرستان جنوبی برای 

حامیت متعاقب عملیات های اردوی پاکستان تضعیف کرد. لبه ها و 

شیب ها در دره ها که تروریستان اشغال می کردند و برای ساخت 

سنگر و نرده ها برای کمین کاروان ها استفاده می کردند باید برای 

اولین مرحله  پاکسازی می شد. در جریان  تضمین حرکت راحت قوا 

پنج روزه، قوای هوایی پاکستان بیش از 150 هدف را نابود کرد، به 

مراکز تعلیمی، النه های امن ، گدام ها مهامت و به مراکز قومندانی 

و کنرتول حمله کرد.

قوای هوایی پاکستان بعد از راه نجات عملیات های خود را در 

کوه  عملیات  مهمند،  در  برکنا  عملیات   - پاکستان  اردوی  از  حامیت 

ادامه  سفید و عملیات عزمارا غرو را در بخش های کورم و اورکزی 

داد. تعداد زیادی از عملیات های با مقیاس پایین نیز در بخش خیرب 

بود.  بزرگ  واقعه  تاپ  ولیداد  ترصف  برکنا،  عملیات  در  داد.  انجام 

در  تاپ  میراسار  فتح  زمینی  قوای  ذریعه  دیگر  توجه  قابل  عملیات 

زمانی اندک بود.

پاکستان  اراده  از  نشانی  عملیات رضب عزب   ،2014 در جنوری 

این  در  پاکستان  اردوی  و  پاکستان  قوای هوایی  بین  شد. هامهنگی 

عملیات پروسه ی پایدار بود. حمالت دقیق قوای هوایی پاکستان راه 

را برای اردو برای انجام عملیات های تحرک قوا با حداقل تلفات هموار 

ساخت و آسیب بسیاری به تروریستان وارد کرد. وقتی که این عملیات 

به مرحله خامته اش رسید، تروریستان از مخفیگاهشان بیرون کشیده 

شده، کشته و خلع سالح شدند و کشور ما در مقابل تهدید تروریزم 

قویرت و ایمن تر شد.

بر  و  بوده  نوع خود  در  اولین  تروریزم  های ضد  مأموریت  این 

اهمیت قدرت هوایی این نوع از عملیات ها تأکید داشت. مشارکت 

قوای هوایی پاکستان در این عملیات ها و نتایجی که به آن در بیرون 

مورد  خود  مبوقع  یافت  دست  آن  به  پاکستان  از  تروریستان  کردن 

قدردانی قرار گرفت. پشتیبانی مسلکی و قاطع قوای هوایی پاکستان 

ادامه  دستیابی  آخرین  تا  قانون  اجرای  مجریان  و  زمینی  قوای  برای 

خواهد یافت: شکست کامل قوای اهریمنی و دستیابی به صلح و ثبات 

F .در پاکستان و کل منطقه

عامه  روابط  ذریعه  مجله حالل  در  اساسی  بطور  داستان  این  از  کاپی  یک 

خدمات داخلی اردوی پاکستان نرش شده است.

این مأموریت های ضد تروریزم 

اولین در نوع خود بوده و بر 

اهمیت قدرت هوایی این نوع از 

عملیات ها تأکید داشت.
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کارکنان یونیپاث

تروریستان شهروندان 
علیه

عکس یونیپاث
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منرب متاس فوری 195 قوای امنیتی 

عراق به محو تروریزم و فساد 

دولتی مساعدت می کند

موصل  به  داعش  از حمله  بعد  عراق  دولت 
متقاعد شد که عدم اطمینان شهروندان به قوای امنیتی خود 

در این شکست دخیل بوده است. می توان این امر را به فساد 

مدیریتی در مؤسسات نظامی و دولت و همچنین بدرفتاری با 

تالشی های  پوستههای  از  برخی  در  که  داد  نسبت  شهروندان 

امنیتی راپور شده است.

 ،)Haider Al-Abadi( العبادی  حیدر  دالیــل،  این  به 

یک  عراق،  مسلح  قوای  کل  قومندان  و  عراق  وزیر  نخست 

خط تلیون متاس عاجل با استفاده از منرب 195 را دایل کرد. این 

بتواند شکایت  او  تا  شود  می  او وصل  دفرت  به  مستقیم  خط 

های شهروندان را دریافت کرده و برای یافنت راه حل های آن 

با  ارتباط  توجهی  قابل  بطور  این خط متاس عاجل  کند.  تالش 

شهروندان در مناطقی که از ظلم داعش در عذاب می باشد را 

بهبود می بخشد و معلومات دقیق درباره مخفیگاه و حرکت 

های تروریستان فراهم می کند.

عالوه بر این، شهروندان و اعضای قوای مسلح از این خط 

برای راپور موارد فساد استفاده شده است که تأثیر فرسایشی 

به دولت  اعتامد  باالی شهروندان را کاهش می دهد و  فساد 

را بازیابی می کند. رئیس سلول رسانه ای در مالقاتی با سعید 

نعمه الجیاشی یونیپاث معلومات بیشرتی از اهمیت این خط 

متاس عاجل بدست آورد.

یونیپاث: انگیزه برای این پروژه خط متاس عاجل چه بود؟

الجیاشی: این پروژه منحیث یک مفکوره نخست وزیر حیدر 

متاس  زیادی  تعداد  که  وقتی   )Haider Al-Abadi( العبادی 

در  فساد  و  اختالس  حمله،  موارد  درباره  شهروندان  و  قوا  از 

سال 2014 برای کمک در رسانه ها منترش شد، مطرح شد. در 

عملیات  برای  ملی  ای جنگ  رسانه  سلول  با  مالقات  یک  طی 

تا یک خط متاس  داد  ما دستور  به  روانشناسی، نخست وزیر 

عاجل برای شهروندان ترتیب کرده و معلومات دهی کنیم که 

و  تفتیش  و  شد  خواهند  متصل  گذاران  سیاست  به  مستقیامً 

تأیید عاجل مرشوعیت راپور را ممکن می سازد. این خط متاس 

عاجلی در آگست سال 2014 افتتاح شد. بعد از اینکه نخست 

وزیر عاجل تصمیم پیشربد را گرفت درخواست های متعددی از 

شهروندان و شخصیت های نظامی دریافت کرد.

یونیپاث: آیا می توانید از میزان راپورهای روزانه از 

شهروندان بگویید؟

بنیاد  بر  کامالً  رایگان است و  این خط متاس عاجل  الجیاشی: 

شبکه های تلیفون همراه در عراق مانند کورک)Korek( ، زین 

)Zain( و آسیا )Asia( و بر پایه شبکه های تلیفون بی سیم 

مانند کلامت )Kalamat( و سیستم های مشابه کار می کند. در 

ابتدا با وجود کمک رسانه ای در اشاعه این خط متاس عاجل، 

راپور دهی خیلی محدود بود و بیش از 10 پیام در روز منی شد. 

انبار،  ولی با رشوع عملیات ها برای آزادسازی صالح الدین و 

میزان متاس ها بطور قابل توجهی در مناطقی با عملیات های 

نظامی فعال افزایش یافت.

های  متاس  میزان  نینوا،  آزادسازی  های  عملیات  با رشوع 

عاجل از موصل از شش پیام در دقیقه نیز فراتر رفت. ولی این 

لین وقتی شاهد کالنرتین افزایش در استفاده بود که ما آن را 

ذریعه نرشیه ها و در رسانه های عراقی تبلیغ کردیم.

یونیپاث: معلومات این خط متاس عاجل چطور منجر به 

دستگیری تروریستان شد؟

دسته  پنج  به  کنیم  می  دریافت  ما  که  معلوماتی  الجیاشی: 

های  فعالیت  دوستانه،  برش  های  نگرانی  شود:  می  تقسیم 

تروریستی، فساد مدیریتی، نبود خدمات و کمبودها در جزوتام 

های نظامی از قبیل بدرفتاری با برخی از افرسان یا فساد در 

مؤسسات مالی نظامی.

های  فعالیت  به  مربوط  خــاص  معلومات  ــورد  م در 

تروریستان،  های  موقعیت  درباره  معلوماتی  ما  تروریستی، 

متام  کردیم.  دریافت  آنها  نام  و  تسلیحات  گدام  تشکیالت، 

تحت  کنیم  می  دریافت  متاس  خط  این  از  ما  که  معلوماتی 

پروسه نظارت قرار دارد که ما این معلومات را بررسی کرده و 

سپس به بخش عملیاتی انتقال می دهیم تا مورد پیگیری قرار 

گیرد. ولی می توانم بگویم که 80 فیصد معلوماتی که درباره 

تروریستان دریافت می کنیم کامالً صحیح بوده و ذریعه قوای 

امنیتی استفاده می شود.
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«هنگامیکه شهروندان احساس 

کنند که دولت به شکایت 

های آنها گوش می دهد و 

خطاکار را تنبیه می کند، سطح 

اعتامد و وفاداری به دولت 

افزایش خواهد یافت.»

یونیپاث: شام فساد در مؤسسات دولتی را ذکر کردید. 

منظور شام این است که متاس های درباره فساد 

به کمیسیون انسجام منتقل می شود؟ و متاس 

هایی مربوط به فعالیت تروریستی به آژانس 

های امنیتی مربوطه ارجاع داده می شوند؟

منبعی  منحیث  را  خط  این  ما  الجیاشی: 

بین شهروندان و دولت  ارتباط مستقیم  از 

عساکر  و  شهروندها  که  کردیم  تأسیس 

درمیان  دولت  با  را  هایشان  نگرانی  بتوانند 

بگذارند. ما تعدادی پیام از شهروندان دریافت 

قوای  اعضای  از  برخی  بدرفتاری  از  که  کردیم 

امنیتی در بعضی از پوسته های تاالشی خاص شکایت 

داشتند و تحقیقاتی در مورد شکایت های آنها انجام دادیم. 

بخاطر این تحقیقات، دولت افرسان و عساکر خطاکار را عزل کرده 

و تیم باقیامنده را به پست های جدیدی منتقل کرد.

متخلف  افرسان  تنبیه  برای  سختگیرانه  های  طرزالعمل  اتخاذ 

اعتامد شهروندان را دوباره به ابزارهای امنیتی خود بدست آورده و 

نظم و احرتام را برای قانون در قوای مسلح بهبود بخشیده است. این 

تعهد به مسلکی بودن در احرتام برای حاکمیت قانون و همکاری 

مؤدبانه با ساکنین بازتاب شده است. وقتی که شهروندان احساس 

را  آنها گوش می دهد و خطاکار  به شکایت های  کنند که دولت 

افزایش خواهد  دولت  به  وفاداری  و  اعتامد  کند، سطح  می  تنبیه 

یافت. این اعتامد فساد و پالن گذاری آن را باز می دارد و به آنها 

نشان می دهد که دولت خالف های آنها را تحمل نخواهد کرد.

یونیپاث: وزارت داخله یک خط متاس عاجل معروف دارد، منرب 

130. آیا منرب متاس عاجل 195 شامل خطوط دیگری است یا آنها 

عملکرد متفاوتی دارند؟

الجیاشی: سیستم 195 بطور مستقل ذریعه سلول رسانه ای جنگ 

ملی عمل می کند. در دفرت نخست وزیر واقع شده است و اهمیت 

بیشرتی از خطوط قبلی موجود دارد. متام معلومات آن بررسی شده 

و به ایجاد تیم تحقیقات منجر می شود که از آن طریق ما افرسان 

و مقامات را بخاطر سوء رفتار تنبیه می کنیم.

یونیپاث: آیا می توانید از مواردی بگویید که چطور این متاس ها 

تروریستان را باز داشته است؟

ما  فلوجه،  مردم  ذریعه  شده  راپور  معلومات  بنیاد  بر  الجیاشی: 

یافتیم.  را  کارخانه ساخت ماشین های مبب گذاری شده  کالنرتین 

بطور مشابه، بخاطر راپورهای شهروندان، ما یک شبکه خطرناک از 

تروریستان را که همراه مردم آواره از شهر گدام به بغداد نفوذ 

انجام حمالت  آنها  قصد  کردیم.  دستگیر  را  بودند  کرده 

تروریستی در پایتخت بوده است. ما همچنین یک 

مخفیگاه تروریستی و 24 جلیقه مواد منفجره 

در شامل بغداد یافتیم.

یونیپاث: آیا قوای امنیتی عراق در 

اجرای تعلیم و مشاوره کشورهای 

همسایه که می خواهند پروگرام های 

مشابهی اجرا کنند آمادگی دارند؟

موفقیت  بخش  این  در  ما  تجربه  الجیاشی: 

خیلی زیادی دارد و بطور قابل توجهی مشکالت 

جاری و قبلی ]فساد[ را مورد توجه قرار داده است. 

ما آماده ایم تا تجربه خود را در اختیار هر کشور همسایه 

که می خواهد از آن بهره بربد قرار دهیم و آماده ایم تا به دولت 

این  و  است  متصل  منطقوی  امنیت  دهیم.  تعلیم  همسایه  های 

پروگرام موفق برای متام منطقه مفید خواهد بود.

باشد  گسرتده  شبکه  یک  سیستم  این  که  خواهیم  می  ما 

به  تا  کند  عمل  نو  تکنالوجی  از  استفاده  با  عراق  رسارس  در  که 

برای  رسعت  به  و  پرداخته  زمان  ترین  کوتاه  در  راپورهای  متام 

شهروندان کمک فراهم کند.

پروگرام  این  انکشاف  در  املللی  بین  ائتالف  با  نزدیک  از  ما 

همکاری کرده ایم و اعضای این اتحاد از محل کار ما بازدید کرده 

اند. هدف ما انکشاف بیشرت پروگرام ذریعه مشارکت بین املللی می 

باشد تا ابزار خط مقدم در مبارزه با تروریزم باشد.  

— سعید نعمه الجیاشی

رئیس سلول رسانه جنگ ملی
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میزبانی  به  روزه  یک  کانفرانس  یک  در  داعش  ائتالف ضد  اعضای 
ارتقاء  های  شیوه  درباره   ،2017 جنوری  در  سعودی،  عربستان  پایتخت  ریاض، 

ائتالف بربنیاد مساعی گذشته ائتالف بین امللل و درک معضالت فعلی و آخرین 

انکشاف ها در مبارزه با داعش مذاکره کردند.

بر بنیاد بیانیه نرش شده ذریعه خربگزاری سعودی، رؤسای ستاد بحرین، اردن، 

مراکش،  مالیزیا،  عربی،  متحده  امارات  سعودی،  عربستان  قطر،  لبنان،  کویت، 

نایجریا، تونس، ترکیه و ایاالت متحده درباره مساعی برای »ضعیف کردن و 

نابود سازی توامنندی های داعش« مذاکره کردند.

با  مبارزه  در  بعدی  رضوری  و  الزم  اقدامات  »دربــاره 

تورن  است«  شده  توافق  و  مذاکره  منطقه  در  داعش 

اردوی سعودی گفت.  احمد عارصی، سخنگوی  جرنال 

در  توانایی  بر  و  داعش  با  مبارزه  سرتاتیژی  بر  »ما 

زمان  کوتاهرتین  در  مدنظر  نتایج  دستیابی  تضمین 

ممکن تأکید دوباره داریم.«

به گفته قوماندان ارکان اردوی عربستان سعودی، 

عبدالرحامن بن صالح البنیان این مذاکره شامل فهم بهرت 

داعش  ضد  های  عملیات  در  شده  اتخاذ  سرتاتیژیهای  از 

این  در  بیشرتی  کشورهای  مشارکت  بر  او  بود.  خواهد 

عضو  های  دولت  تنها  نه  تروریزم  کرد چون  تأکید  ائتالف 

ائتالف بلکه جامعه جهانی را نیز تهدید می کند.

در جریان این کانفرانس، منایندگان ارشد جلسات دوجانبه ای خارج از اتاق 

به اعضای جدید گروپ و تعیین  تبادل نظر، خوشامد گویی  برای  جلسه اصلی 

تعهدات قوای آنها در مراحل پیش رو نربد با داعش برگزار کردند.

اشرتاک کنندگان در خامته کانفرانس بیانیه نهایی صادر کرده که بر هامهنگی 

میان اعضای ائتالف تأکید دارد. آنها بر حامیت خود از عملیات سپر فرات تأیید 

کرده و جرائم داعش علیه افراد بیگناه را محکوم کردند و از جامعه بین املللی 

تضمین حامیت از گروپ های محروم را خواستار شدند. آنها با دفاع از این حقوق 

گفتند که ائتالف می تواند مانع از انکشاف سازمان های افراط گرای جدید شود 

برای  و  کنند  تأمین می  پذیر  آسیب  از جمعیت  را  قوای برشی خود  آنها  چون 

تبلیغاتشان روی مشکالت آنها مترکز دارند.

به گفته دگر جرنال البنیان ریاض با میزبانی از چنین کانفرانسهایی بر »متایل 

اصیل سعودی ها در مبارزه با گروپ های تروریستی« تأکید دارد و»اطالع کامل 

خود از خطرات آنها و تأثیرشان باالی امنیت و ثبات منطقه و جهان بطور کلی« 

را بازتاب می دهد.

او در یک سخرنانی افتتاحیه این کانفرانس اشاره کرد که عربستان سعودی 

جزو اولین کشورهای خواستار تشکیل اتحاد برای مبارزه با سازمان های تروریستی 

اتحاد در سپتمرب 2014، ریاض 500 میلیون دالر برای  این  از اعالم  بوده و بعد 

برقراری آرامش در عراق ارائه کرده است. سعودی ها یک کانفرانس منطقوی در 

سال 2014 را در شهر جده در جوار بحر احمر و نیز کانفرانس رؤسای ارکان در 

ریاض را در فربوری 2015 میزبانی کردند. آنها همچنین در اعزام قوای 

کشورهای  با  و  کرده  مشارکت  داعش  با  مبارزه  در  هوایی 

اشرتاک کننده تبادل معلومات کردند.

که  کــرد  ــاره  اش همچنین  البنیان  جــرنال  دگــر 

به  دوستانه  برش  کمک  رضوت  سعودی  عربستان 

تشخیص  را  اش  یمنی  و  سوری  عراقی،  بــرادران 

می دهد. او گفت که ترکیب موفقیت های برش 

گروپ  این  که  شده  »سبب  نظامی  و  دوستانه 

را که زیر کنرتول شان  تروریستی مناطق بسیاری 

بوده را از دست دهند«

متام  »از  سعودی  عربستان  که  افزود  همچنین  او 

مساعی  که  خواهد  می  اسالمی  و  عربی  کشورهای 

گیرند.«  بکار  داعش  با  مبارزه  جریان  در  را  بیشرتی 

ثبات  و  امنیت  مثبتی  بطور  هایی  پالیسی  »چنین 

کشورهای ما و جهان را بازتاب و در نتیجه موفقیت اقتصادی و انکشاف اجتامعی 

ما را تضمین خواهد کرد و حفاظت بهرتی برای مردم و ملل ما ارائه خواهد کرد.«

البنیان گفت که عربستان سعودی منحیث یکی از اهداف اصلی تروریستان 

»مصمم است تا به مساعی هایش در مبارزه با تروریزم ادامه داده« و با داعش 

در سوریه و عراق مواجه شود تا از بی ثبات سازی منطقه و جهان جلوگیری شود. 

عالوه بر این او اشاره کرد که این پادشاهی اقدامات امنیتی، فکری و مالی برای 

تضعیف سازمان های تروریستی و حامیان آنها را اتخاذ می کند.

از متام مساعی بین  البنیان گفت که »عربستان سعودی متعهد به حامیت 

ایمنی  و  امنیت  که  تروریستی  های  گروپ  و  ها  سازمان  با  مبارزه  برای  املللی 

تعهد  و  »تصمیم  کانفرانس  این  باشد«  می  کند  می  تهدید  را  جهان  و  منطقه 

برای  املللی  بین  مساعی  متام  از  حامیت  برای  را  سعودی  عربستان  پادشاهی 

مواجهه با سازمان های تروریستی بازتاب می دهد.«  

منابع: گلف نیوز، عرب نیوز، خربگزاری سعودی، العربیه انگلیسی

کارکنان یونیپاث

رئیس ارکان اردوی عربستان سعودی، 
دگر جنرال عبدالرحمان بن صالح البنیان

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

نایجریا، تونس، ترکیه و ایاالت متحده درباره مساعی برای »ضعیف کردن و 

کانفرانس ضد داعش 
در ریاض

اشرتاک کنندگان برای 
هامهنگی و تهدیدات 

جاری مذاکره کردند



امنیت
خلیجدر

شورای همکاری خلیج برای 
ایجاد قوای نظامی منسجم برای 
دفاع از منطقه در تالش است

کارکنان یونیپاث
عکس ها ذریعه رویرتز

در زیر آسامن های آبی در یک روز نوامرب در منامه، 

عربستان  عــامن،  بحرین،  از  خــاص  قــوای  بحرین، 

از  با طناب   )UAE( امارات متحده عربی و  سعودی 

چرخبال پایین آمده و مثل عنکبوت از تعامیر ها باال 

رفته و گروگان ها را نجات دادند. ربات های کنرتول 

از راه دور تحت کنرتول قوای عربستان سعودی مبب 

تندرو  های  قایق  و  کرده  خنثی  را  تروریستان  های 

در  را  ها  قاچاقچی  ملیتی  چند  کوماندوهای  از  پر 

دریاها محارصه کردند.

برای  محاربوی  های  مهارت  از  منایشی  چنین 

رسارس  در  نظامی  های  نظامی  مترین  در  که  کسانی 

خاورمیانه حضور داشتند آشنا است. ولی رویدادهای 

امنیت  نظامی  مترین  از  بخشی   - منامه  در  روز  این 

قوای عربستان سعودی یک تعمیر را در 
تمرین نظامی امنیت خلیج 1 در منامه، 

بحرین در نوامبر 2016 مصون می کنند.
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خلیج 1 - نشانگر گامی به جلو در تشکیل قوای نظامی شورای همکاری 

خلیج )GCC( بوده است.

مترین نظامی امنیت خلیج 1 نشان دهنده نقطه عطفی در همکاری 

میان اعضای GCC بحرین، کویت، عامن، قطر، عربستان سعودی و امارات 

متحده عربی می باشد و نشانه ای از انسجام نظامی بیشرت در آینده بوده 

است. ناآرامی در مکان هایی مانند عراق، لیبیا، سوریه و یمن - درگیری 

هایی که در آن بعضی از اردوهای GCC اشرتاک کرده یا نقش های پیرشو 

داشته اند - رضورت ترشیک مساعی نظامی در منطقه را افزایش داده است.

و  بحرین  داخله  وزیر  الخلیفه،  عبدالله  بن  رشید  شیخ  دگرجرنال 

در  ها  ملت  از  بسیاری  از  منایندگی  به  نوامرب  نظامی  مترین  قومندان 

اجرا   2016 نوامرب   17 تا  اکتوبر   25 از  که  نظامی  مترین  این  افتتاحیه 

شد سخرنانی کرد.

امنیت همیشه وظیفه ملی ماست« »ولی  »تأمین  این جرنال گفت 

در  نظر  تجدید  به  مجبور  را  ما  منطقوی  تهدیدات  و  جاری  معضالت 

این  مواضع خود و بررسی قابلیتهای همکاری کشورهایامن می کند. بر 

بنیاد، ما پروگرامی پیرشفته برای همکاری و هامهنگی مبتنی بر اهداف 

مشرتک و حامیت کشورهای برادر انکشاف داده ایم.«

قوای  است.  داشته  طوالنی  انکشاف  سابقه   GCC امنیت همکاری 

از دهه 1980 برای  با مرکز قومندانی در عربستان سعودی  سپر جزیره 

رسکوبی اغتشاشات وجود داشته است. رهربان خلیج فارس بطور دوره ای 

پالن هایی برای بسط بیشرت و انسجام قوای خود ارائه کرده اند که شامل 

پیشنهاد سعودی ها در کانفرانس GCC در سال 2013 برای ایجاد یک 

اردوی 100,000 نفری در خلیج می باشد.
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ولی فقط در آپریل 2015 در جلسه مشورتی شانزدهم وزراء در دوحه 

قطر بود که مقامات یک توافق همکاری امنیتی امضاء کردند که انسجام قوا 

برای عهده دار شدن عملیات های مشرتک مبارزه با تروریزم را ترویج می کرد.

از آن زمان، قوای GCC در مأموریت های ائتالفی برای شکست داعش 

در سوریه اشرتاک کردند و برای مقابله با حوثی ها در یمن مداخله کردند و 

برای نابود کردن القاعده به لیبیا حمله کردند و گزمه های ناو در آب های 

خلیج را افزایش دادند. و منحیث کوشش برای افزایش همکاری و انسجام قبل 

از حمله بحران ها، مترین نظامی های نظامی GCC معمول تر شده است.

باشد.  می  مثال  تنها   1 خلیج  امنیت  نظامی  مترین  که  گفت  توان  می 

عربستان  رشقی  ناوگان  و  بحرین  سلطنتی  ناوگان  قوای   ،2016 اکتوبر  در 

سعودی برای برگزاری مترین نظامی پل 17 مشارکت کردند. در جنوری 2017، 

واحدهای گارد ملی از بحرین و کویت مترین های مبارزه با تروریست تاون 

را برگزار کردند. کویت همسایگان GCC - و قوا از رسارس جهان - را درزمان 

میزبانی از مترین نظامی چند ملیتی عزم عقاب ها در آپریل 2017 دعوت کرد.

تأسیس  درباره  اظهارات دولت های خلیج  از  بیشرت  املللی  بین  ناظران 

آنها سطح  که  گفتند  ناظران  بار  این  ولی  کردند  تردید  اظهار  نظامی  اتحاد 

کالنرتی از تعهد در اجتامع کنونی از همکاری نظامی یافته اند.

عنوان  با  امنیتی  مطالعات  در  اروپا  اتحادیه  مؤسسه  از  راپور  یک  در 

که  شده  اشاره  شود؟«  می  تشکیل  رسانجام   - عربی  اردوی  »یک 

پیروز شوند و  اعتامد خود  بر عدم  بتوانند  »اگر دولت های عرب 

از نظر نظامی متحد شوند، به احتامل قویرتی تغییری در منطقه بحری 

بوجود می آید« »در عوض وابسته بودن به قوای خارجی، قوای عرب در 

موقعیتی خواهند بود که بتوانند خود بر معضالت امنیتی پیروز شوند. 

عملیات های مشرتک منحیث اقدامات ترویج جرأت در میان دولت ها 

می تواند عمل کند.«

یک رویداد که به ادغام قوای GCC کمک کرده عملیات در یمن 

عساکر عامنی  بجز  و همه  2015 رشوع شده  سال  در  که  است  بوده 

که  وقتی   2016 آپریل  در  توجه  قابل  موفقیت  یک  کردند.  مشارکت 

2,000 قوای زمینی یمنی و اماراتی شهر بندری مکال را از القاعده پس 

گرفتند بدست آمد.

این شجاعت به عالوه قوای امارات متحده عربی همچنین در این 

بیانیه بازتاب شده که این کشور یک پایگاه دریایی و پایگاه بحری در 

افتتاح  املندب روبروی یمن  تنگه باب  اریرته، ملت آفریقایی در عرض 

خواهد کرد. عربستان سعودی توافق مشابهی برای یک پایگاه آفریقایی 

در جیبوتی دارد.

با داعش در سوریه، مأموریت های نربد هوایی  ائتالف  در مبارزه 

امارات متحده عربی فقط از ایاالت متحده پیشی نگرفته بود، اقدامی 

برای رسمایه گذاری ملت خلیج در قوای هوایی اش می باشد. امارات 

با  مأموریت  اشرتاک  در  خود  پیلوتان  به  دادن  اجازه  با  عربی  متحده 

ایجاد  برای   GCC تروریزم  بر  و  رفته  فراتر  مرصی  و  اردنی  پیلوتان 

همکاری نظامی دورتر از رسحداتش تأکید کرد. 

و در صورتیکه عملیات های نظامی فزیکی کافی نباشد، منایندگان 

GCC همچنین احتامل ایجاد یک »اردوی الکرتونیکی خلیج « را افزایش 

داده اند تا امنیت سایربی را در یک منطقه )به همراه دیگر نقاط دنیا( 

که مجرمان و تروریستان آنالین نفوذ کرده اند فراهم کند.

داکرت عبدالرزاق املرجان، یک مسلکی سایربی به العربیه در جنوری 

2017 گفت که »ما به بنیان گذاری یک اردوی الکرتونیک خلیج رضورت 

که  ایدئولوژی  گرایان  افراط  و  تروریستان  با  مبارزه  برای  که  داریم 

هواداران خود را آنالین می یابند اقدام کنند«

او اضافه کرد: »امنیت مسئولیت هر شخصی می باشد. آنچه من 

پیشنهاد می دهم یک چوکات در جهت بنیان گذاری یک سیستم است 

که جوامع مخصوصا در خلیج بتوانند به طور فعال در مبارزه با گروپ 

های تروریستی به طور آنالین مشارکت کنند.«

با این وجود نشانه های وحدت اکرثاً در میادین جنگ و زمین های 

مترین قابل مشاهده است. در مترین نظامی امنیت خلیج 1، شیخ سیف 

بن زاید، معین نخست وزیر امارات متحده عربی و وزیر داخله تعهد 

کشور خود را برای اشرتاک مسئولیت ها برای امنیت منطقه ترصیح کرد.

در  امنیت مشرتک خود  از  »ما  نومرب 2016 گفت:  در  شیخ سیف 

منطقه خلیج، با عمل و نه با شعار، محافظت میکنیم. ما یک ... مانع 

برای دفع هر گونه تهدیدی برای امنیت دولت های خلیج فارس ایجاد 

و  ما  تصمیامت رهربان کشورهای  در پشت  »این خلیج  کرد«  خواهیم 

خواست مردمانش که فامیل نزدیک و هنجارهای اجتامعی دارند متحد 

F  ».می باشد. امنیت و رسنوشت ما مشرتک است

یک واحد قوای مخصوص بحرینی و کوماندوهای 
عمانی با هم در تمرین نظامی خلیج 1 در منامه 

در نوامبر 2016 تمرین می کنند.
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مينی ها به مينی 

ها کمک

می کنند

قوای زبده حضرمی به ملکيها برای

مبارزه با تروريستان تعليم می دهند

کارکنان یونیپاث
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مينی ها به مينی 

ها کمک

می کنند

قوای زبده حضرمی به ملکيها برای

مبارزه با تروريستان تعليم می دهند

رشوع   2015 ســال  در  عــرب  ائتالف 

برای  حرضمی  جوانان  شمولیت  به 

 .)AQAP( آزادسازی شهرهایشان از القاعده در شبه جزیره عربستان می کنند

این ابتکار عمل بخشی از سرتاتیژی برگشتاندن ثبات به والیت حرضموت و 

منطقه بوده است. عکس العمل آن رسیع بوده است و صدها جوان حرضمی 

در مراکز استخدام جمع شدند و در جریان چند ماه قوای نخبه حرضمی کامالً 

برای باز پس گیری رسزمین خود از چنگال گروپ های AQAP آماده شد.

شده  تشکیل   )UAE( عربی  متحده  امارات  نظارت  تحت  که  قوا  این 

است ذریعه عربستان سعودی تأسیس شده و مجهز به تانک ها، سالح ها و 

لوجیستیک می باشد و کمک تاکتیکی و تخنیکی از ایاالت متحده برایشان 

بخشی  و  منطقه  ثبات  تداوم  برای  نخبه حرضمی  قوای  است،  فراهم شده 

ذریعه کمپاین معلوماتی عمومی سعی کرده است. در میان دیگر کوشش ها، 

این قوا یک خط متاس با مسئولین برای ملکیهای نگران برای راپور فعالیت 

مشکوک و کمک به امنیت جوامع آنها مستقر کرده است.

باشد  می  حرضموت  قبایل  عساکر  از  متشکل  حرضمی  نخبه  قوای 

ذیل  قوا  این  اند.  دیده  تعلیم  اردنی  و  اماراتی  امنیتی  افرسان  ذریعه  که 

یمنی  مسلح  قوای  نظامی  دوم  حوزه  قومندانی 

مناطق  و  حرضموت  والیت  شامل  که  باشد  می 

ساحلی اش می باشد.

تشکیل
هدف اصلی ایجاد این قوا آزادسازی شهر مکال از 

AQAP بوده است. وقتی که AQAP کنرتول این 

والیت را بدست گرفت، AQAP با اتخاذ یک نام 

با بازتاب فرهنگی بدنبال ادغام خود با جامعه محلی بود و خود را منحیث 

ابناء حرضموت یا پرسان حرضموت معرفی کرد.

پرسان حرضموت برای جلب توجه بیشرت این جامعه، خود را به رهربان 

و شیوخ قبیلوی نزدیک کردند. آنها همچنین خدماتی از قبیل تیل، آب، برق 

و از همه مهمرت امنیت را در زمانی فراهم کردند که دولت رسمی قادر نبود 

که این کار را انجام دهد. مردم حرضموت که شدیداً به خدمات پایه ذریعه 

مبارزه حوثی ها برای شهر غالبا سنی خود رضورت داشتند با آغوش باز به 

پرسان حرضموت خوش آمد گفتند. محبوبیت این گروپ در جریان کنرتول 

قوای
عساکر یمنی در حمایت از 
دولت یمن موزون قدم می 
روند. یمن و متحدین آن 

از شورای همکاری خلیج 
برای پیشگیری از تجدید 
قوای افراط گرایی خشن 

در منطقه حضرموت اقدام 
کرده اند.

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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یک ساله اش بر این شهر بخاطر فراهم کردن شغل و مقرری دادن به فامیل های 

نیازمند افزایش یافت.

تحصیل  به  و  شد  تشکیل  حرضموت  محلی  شورای   ،2015 آپریل   13 در 

این  بطور مشرتک  که  داد  اجاره  و پرسان حرضموت  رهربان  محلی،  های  کرده 

یک  در  محفوظ  بن  عبدالحکیم  شورا،  این  رسمنشی  کنند.  مدیریت  را  والیت 

باور  این  بر  رهربان حرضموت  که  گفت   2015 سپتمرب  در  الجزیره  با  مصاحبه 

بودند که آنها برای پیشگیری از خونریزی در این والیت چاره ای جز همکاری 

با پرسان حرضموت نداشتند. با این حال در نومرب 2015، معلوم بود که پرسان 

حرضموت متایلی برای اشرتاک قدرت نداشتند و این امر شورای محلی حرضموت 

را ناتوان ساخته بود.

دولت یمنی تبعید شده که نگران از شکست این شورا و نیز نگران تأثیر 

سلفی های افراط گرا بود در آپریل 2016 تصمیم گرفت یک عملیات وسیع علیه 

AQAP در حرضموت آغاز کند.

این عملیات که شامل طیارات جنگی عربستان سعودی، قوای زمینی یمنی و 

امارات متحده و طیاره های بدون رسنشین ایاالت متحده بود رسانجام حرضموت 

را باز پس گرفت. قومندان بخش نظامی دوهم تورن جرنال فرج ساملین البحسنی 

والیت  مرکز  مکال،  پاکسازی  برای  را  زبده حرضمی  قوای  و  اردو  قوای  هزاران 

حرضموت اعزام کرد. در 24 آپریل 2016، این قوا کنرتول مکال و سایر مناطق 

ساحلی که بیش از یک سال تحت کنرتول AQAP بود را بدست آوردند.

معضالت
تحلیلگر سیاسی یمنی نادیا السکاف با ترشیح معضالتی که قوای نخبه حرضمی 

با آن مواجه هستند گفت: »مشکل اصلی قوای بده دور نگه داشنت AQAP از 

حرضموت منی باشد بلکه مشکل آن هامن شاخه از دولت اسالمی ]داعش[ در 

یمن می باشد از زمان کنرتول دولت بر حرضموت در آپریل مسئولیت چند حمله 

را به عهده گرفته است.«

سکاف همچنین افزود: »حتی بعد از باز پس گیری مناطق اصلی این والیت 

ذریعه قوای دولت یمن و ایجاد قوای زبده حرضمی، جوان های بسیاری هنوز به 

پرسان حرضموت وفادار می باشند« »نه تنها این فقط یک احساس مذهبی است، 

بلکه در واقع محلی ها بشدت با منطقه خود شناخته می شوند که به دالیل 

تاریخی بطور اجتامعی و جغرافیایی مجزا بوده است. آن وفاداری منطقوی حتی 

از وفاداری مذهبی باالتر است.«

سکاف گفت که با AQAP در حرضموت باید ذریعه دیگری از دیگر گروپ 

های تروریستی در منطقه مواجه شد. از آنجایی که پرسان حرضموت منحیث 

را  شدید  امنیتی  اقدامات  ها  بومی  شوند،  می  دیده  محلی  جامعه  از  بخشی 

خالف آن می دانند و منحیث حمله به خود جامعه حرضموت قلمداد می کنند 

- مخصوصا از آنجایی که بسیاری از اعضای AQAP در حرضموت اعضای فامیل 

های شناخته شده در منطقه می باشند.

قوای  که  واقعی  »معضل  گفت:  سکاف 

با  مبارزه  است  آن مواجه  با  زبده حرضموت 

اگر  باشد«  می  والیت  این  ثبات  و  ]داعش[ 

مؤسسات دولتی نتوانند خدمات به ملکی ها 

ارائه کنند، »به احتامل زیاد مردم حرضموت 

ترجیح می دهند که AQAP بر آنها حکومت 

کند تا اینکه گرسنه مبانند.«

تعلیم باشندگان
از  یکی  باشندگان  دهی  معلومات  و  تعلیم 

مؤثرترین راه ها برای مبارزه با تهدید افراط 

حرضمی  زبده  قوای  باشد.  می  خشن  گرایی 

تهدیدات  این  با  مبارزه  در  پیرشویی  نقش 

برای  گرایان  افــراط  تروریزم  از  مامنعت  با 

تعصب  تحریک  و  استخدام  سازی،  رادیکال 

دارد. برای افزایش آگاهی جامعه، رسانه های 

زبده حرضموت صفحات رسانه های اجتامعی 

با  ارتباط  برای  تلگرام  و  تویرت  فیسبوک،  در 

اعضای جامعه منترش کردند.

کردند  رشوع  دهی  معلومات  کمپاین  یک  حرضموت  زبده  های  رسانه 

در  که مشکوک  آنهایی  های مشکوک،  فعالیت  تا  کردند  تقاضا  باشندگان  از  و 

دست داشنت در اقدامات تروریستی هستند یا در مواردی که سعی در اختالل 

امنیت شهروندان و ثبات دارند را راپور دهند. این کمپاین شامل پیام هایی در 

و  باشندگان در دستیابی  نقش  درباره  کوتاه  فلمی  نیز  و  اجتامعی  رسانه های 

حفظ امنیت می باشد.

این کمپاین از باشندگان تقاضا کرد تا فعالیت های مشکوک را ذریعه هشتگ 

تویرت کمپاین که باالی پوسرتهای و تابلوهای تبلیغاتی چاپ شده راپور دهند. 

هوشیاری کمپاین بر بنیاد دو مضمون بود: هوشیاری امنیتی و راپوردهی. بعضی 

نکشید«  با سکوت خود  را  »برادر خود  از:  بودند  عبارت  پیام های عمومی  از 

یمن
حضرموت

مکال
حجر

صنعا

عربستا
 سعودی

خلیج عدن
ساحه نشان 

داده شده

منطقه حضرموت

عکس یونیپاث
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شکست  به  شام  امنیتی  »آگاهی  و  است«  همگانی  وظیفه  مکال  »امنیت 

تروریزم و پروگرام های دشمن کمک می کند.«

این کمپاین همچنین باشندگان را برای حامیت از برادران خود در قوای 

زبده حرضمی ترغیب می کند. از این نظر، قوای نخبه حرضموت به باشندگان 

اطمینان داد که راپور به خط متاس با مسئولین ناشناس خواهد بود و زندگی 

فامیل، دوستان و همسایگان آنها را نجات خواهد داد. 

بدنبال  که  کرد  تأکید  نیوز  گلدن  به  بیانیه  یک  در  قوا  این  رهربی 

خواهان  که  است  جامعه  اعضای  با  ارتباطی  های  کانال  و  ارتباط  ایجاد 

از  که  کرد  اشاره  رهربی  این  باشند.  می  مشکوک  رفتار  و  اشخاص  راپور 

را  تعقیب  و مجرمان تحت  تروریستان  که  آنهایی  افراد مخصوصا  هویت 

راپور می دهند حفاظت خواهد شد. این پروسه با هدف افزایش همکاری 

بین شهروندان و قوای امنیتی در حرضموت برای مواجهه با تروریست و 

دیگر جرایم می باشد.

در مصاحبه ای با الرشق االوسط، تورن جرنال البحسنی گفت که ده ها 

نفر از مردم با این متاس ها از جامعه نجات یافته اند. جرنال نقش شهروندان 

در همکاری با ابزار امنیتی را تحسین کرد.

او گفت که »باشندگان رکن اساسی ... حفظ امنیت و ثبات در حرضموت 

می باشند« »آنچه که ما را در حوزه نظامی دوم مشعوف کرده حجم متاس 

روزانه ای است که دریافت کرده ایم. شهروندان هر فعالیت مشکوکی ذریعه 

امنیت ما و  ثبات سازی  یا هر مضمونی که کوشش در بی  القائده  عنارص 

تأیید می کند که  این رفتار  گسرتش هرج و مرج دارند را راپور می دهند. 

افراط  ایدئولوژی  و  تروریزم  و  بوده  امنیت حساس  به  شهروندان حرضمی 

F  ».گرایی را رد می کنند. هیچ محلی برای رشد تروریستان وجود ندارد

منابع: Marebpress.net، گلدن نیوز، املانیتور الرشق األوسط

هشتگ «امنیت مکال وظیفه 
همگانی است» روی یک 

پوستر ذریعه قوای زبده 
حضرمی ایجاد شده است.

صفحه فیسبوک قوای 
زبده حضرمی

ــان رکــن  ــدگ ــن ــاش «ب

حفظ   ... اســـاســـی 

در  ثــبــات  و  امــنــيــت 

حضرموت می باشند»

تورن جرنال البحسنی، قومندان حوزه نظامی دوم
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یک مراسم

ایستاک
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عروسی عراقی
ازدواج سنی-شیعه اثبات 

می کند که عراقی ها فرقه 
گرایی را رد می کنند

ارساء خالد، وزارت دفاع عراق

تروریستان موفق نشدند که تخم نزاع فرقوی 

را میان عراقی ها بکارند. عراقی ها همیشه 

گروپ  اند،  کرده  زندگی  توافق  در  هم  با 

قرن  که  را  ها  اقلیت  و  مختلف  قومی  های 

بین  رسزمین  این  در  آمیز  صلح  بطور  ها 

النهرین زندگی کرده اند را پذیرفته اند. این 

داشتنی  دوست  و  پذیری  همدیگر  روحیه 

ضد  سازمان  از  عسکر  یک  اخیر  عروسی  با 

الرفاعی و  تروریزم عراق )CTS(، فهد عبید 

عروس جوانش از موصل یک شاهد مثال از 

نبوده  عادی  این یک عروسی  باشد.  آن می 

است. ازدواج فهد - یک شیعه از شهر نصیریه 

در جنوب عراق - و أسام - یک سنی از شهر 

پیروزی  یک  خود  نوع  به   - موصل  شاملی 

سرتاتیژیک علیه داعش بود.

با وجود تفاوت ها در فرهنگ و ماحول 

فهد  موصل،  و  نرصیه  خود  بومی  شهر  بین 

عاشق شهر موصل و مردمش شد. در حقیقت 

خطور  ذهنش  به  گاه  هیچ  ها  تفاوت  این 

نکرد و او حتی به این فکر نکرد که مردم این 

شهرها به فرقه های دیگری تعلق دارند. در 

بدل این کار، فهد فهمید که ساکنین موصل 

قوای عراقی را با هامن مهربانی و اصالت که 

در پرسان نصیریه است پذیرفته اند. ایستاک
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فهد تشخیص داد که شهروندان موصل قربانی این قاتلین داعش بوده 

اند، هامن هایی که وحشیانه برادرانش را در کمپ اسپایکر و بغداد کشتار 

و  کردند  مبباران  را  ها  عبادتگاه  که  بودند  مجرمانی  هامن  اینها  کردند. 

قتل عام کردند. فهد مهربانی  دارند،  بنیاد عالقه مذهبی که  بر  را  مردم 

مردم نصیریه را در باشندگان موصل مشاهده کرد که هامن همدیگرپذیری 

به  را  فهد  موصل  مردم  کردند.  می  انعکاس  را  کورما  و  السوق  مناطق 

معروف  خواننده  که  انداخت  می  نرصیه  در  الغراف  دریای  خلوص  یاد 

حسین نعمه همیشه در ترانه هایش از آن نام می برد: آنها به خالصی این 

آب می مانند. آنها باوجود نبود غذا بخشنده بودند و به شعرهای سنتی 

عراقی داخل حسن خواننده مشهور عراقی که نجابت دهاقین تاالب های 

الجبیش را توصیف می کند گوش می دادند.

نربد آزادسازی ضلع رشقی موصل شدید بود. بسیاری از مردان قوای 

و  ترس   CTS عساکر  شدند.  شهید  و  کردند  فدا  را  خود  جان  مخصوص 

وحشت به قلب دشمنان داعشی انداختند ولی در برابر باشندگان موصل 

بدام افتاده در مبارزه بخشنده و مهربان بودند.

تجهیزات  که  توانست  فهد  اوضاع،  شدن  آرام  و  نربد  خامته  از  بعد 

اصیل  مرد  یک  خوب  خصوصیات  و  مهربانی  و  آورد  در  را  اش  نظامی 

سومری را نشان دهد. هر روز منحیث بخشی از وظایفش او خانه به خانه 

می رفت و از فامیل ها رضوریاتشان را می پرسید.

در یکی از این روز ها او دروازه ی خانه ای را زد که زندگی اش را برای 

همیشه تغییر می داد. با زدن درب یکی از باشندگان این شهر، او صدای 

یک زن را شنید که پرسید، »چی کسی هستی؟« با صدای او، صدایش در 

سینه حبس شد. صدا تکرار شد »چی کسی هستی؟« و وقتی که زن جوان 

دروازه را باز کرد، رسش را به رسم دخرتان پاک دامن عراقی به پایین آورد.

فهد با آن همه تجربه جنگی وقتی که خود را معرفی می کرد و از آن 

زن )که نامش أسام بود( رضوریات فامیل اش را می پرسید زبانش بند شد.

بعد از اینکه او آن زن جوان را در آن روز ترک کرد، فهد منی توانست 

تصویر او یا صحبت هایشان را از یاد بربد. اسامء جواب رؤیاهایش بود، 

رؤیاهایی که مدت ها بخاطر طبیعت وظایفی که منحیث عسکر CTS از 

سال 2005 داشت به تأخیر افتاده بود. اگرچه او با مجرمین نجف مواجه 

شده بود با قانون شکنان صولت الفرسان مبارزه کرده بود و با داعش در 

احساس  ها  سال  ولی  بود  کرده  جنگ  موصل  و  فلوجه  رمادی،  تکریت، 

مبارز CTS فهد عبید الرفاعی 
و عروس موصلی اش

مراسم عروسی فهد و أسما
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می کرد که گم شده ای در زندگی دارد. حاال که با أسامء مالقات کرده بود، 

فهمیده بود که او گم شده اش است. رفنت به در خانه فامیلی اش ذهن او را 

پر از افکار احساساتی کرده بود.

در جریان چندین مالقات، فهد با أسام و فامیل او آشنا شد که بسیار به 

تروریزم شجاعانه این مبارز جنوبی در حفاظت از آنها در برابر تروریست 

می  دوست  را  فامیلش  و  أسامء  نیز  فهد  خود  فامیل  گذاشتند.  می  احرتام 

داشتند - فهد در هر متاس تلیفونی به مادرش از آنها یاد می کرد. وقتی که 

به فهد دستور داده شد تا برای آزادسازی بخش های دیگر شهر به غرب برود 

او خشنود بود که متاس های بسیاری از أسامء و فامیلش دریافت می کرد که 

جویای صحت او در میان انفجارها و مبارزه شدید بودند. فهد که با دعاهای 

مادر و حامیت پدرش تشویق می شد به اسامء وعده داد که به محض آزاد 

سازی موصل غربی از او تقاضای خواستگاری خواهد کرد.

پدر أسام به رسویس خربی عراقی املدی گفت: »بعد از اینکه قوای ضد 

تروریزم به محله ما وارد شدند ... و ما را از ظلم داعش رها ساختند، عالقه 

خاصی بین باشندگان منطقه و مبارزان این جزوتام شکل گرفت« »ما فهد را 

می شناختیم و او پیوند خاصی با فرزندان من شکل داد.«

بعد از اینکه پدر أسام رضایت خود را اعالم کرد، فامیل هایشان نامزدی 

تروریستی  سازمان ضد  قومندانی  مرکز  که  بغداد  و  موصل  نصیریه،  در  را 

واقع است جشن گرفتند. نخست وزیر حیدر العبادی یک عروسی کالن برای 

این زوج در هوتل بابیلون بغداد در 9 فربوری 2017 برگزار کرد و دولت و 

مقامات نظامی را برای جشن گرفنت این ازدواج منادین دعوت کرد.

و  نصیریه  در  و  داشت  بزرگی  تأثیر  ملی  و وحدت  داستان عشق  این 

موصل نیز جشن گرفته شد. این ازدواج بازتاب کننده خوش نیتی، همدیگر 

این  باشد.  پذیری، متایل برای هم زیستی مساملت آمیز و رد خشونت می 

اور،  های  متدن  به  آن  تاریخچه  که  دارد  ای  ریشه  عراقی  جامعه  عنارص 

اوروک و بابیلون باز می گردد. مردم عراق را منی توان با ایدئولوژی افراط 

این  و  دادند  را شکست  تروریزم  تبعیض منحرف کرد. عراقی ها  و  گرایانه 

بداندیش  ایدئولوژی زهرآگین و  عروسی کالن عراقی فرقه گرایی داعش و 

آن را شکست داد.

هامنطور که فهد به السومریه نیوز بعد از عروس گفت: »این افتخاری 

بین عراقی ها  تفاوتی  اعالم کنم که هیچ  را  پیام  این   ... تا  برای من است 

وجود ندارد.«  

پل األئمه باالی دریای دجله مناطق 
کاظمیه و عظیمیه را به هم وصل می کند.

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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مبارزه

در  آسیای مرکزی
با مواد مخدر 

قوای امنیتی افغانستان در پشت انبوهی از مواد مخدر در حال سوختن که نزدیک کابل 
افغانستان در سال 2016 گرفته شده است ایستاده اند.  رویرتز
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مبارزه  جهانی  روز  املللی  بین  جامعه  که 

قاچاق  و  مخدر  مواد  از  استفاده  سوء  با 

غیرقانونی آن را در 26 جون اعالم می کند، 

بیش از هر وقت رضور است که دولت های آسیای مرکزی به مبارزه خود 

بر  ادامه دهند.  علیه شبکه های مجرمانه دخیل در تجارت مواد مخدر 

بنیاد راپور سازمان ملل متحد، 15.2 ملیارد دالر از قاچاق مواد مخدر در 

سال 2015 عاید گروپ های مجرم آسیای مرکزی شده است.

آنچه بیشرت اهمیت دارد این است که »ارتباط تنگاتنگی« بین گروپ 

های شورشی و قاچاق مواد مخدر سازماندهی شده بر بنیاد راپور سرتاتیژی 

کنرتول مواد مخدر بین املللی )INCSR( وجود دارد. قاچاقچیان اسلحه، 

پول و دیگر مواد را برای پشتیبانی از گروپ های شورشی در بدل حفاظت 

از مسیرهای تجارت مواد مخدر، زمین های کشت کوکنار، آزمایشگاه ها و 

سازمان های قاچاق تأمین می کنند.

تأمین  برای  خودشان  راپورها،  طبق  شورشیان  قومندانان  از  »بعضی 

این  با  کنند«  می  مخدر  مواد  قاچاق  به  اقدام  هایشان  عملیات  مالی 

وجود، قاچاق مواد مخدر محدود به مناطق تحت کنرتول شورشیان منی 

رسارس  در  را  قانون  حاکمیت  و  »حکومت  مخدر  مواد  تجارت  و  باشد 

کشور تحلیل می برد.«

 )UNODC( متحد  ملل  سازمان  جرم  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  دفرت 

تخمین زده که مجرم هر ساله از منابع غیرقانونی که در صدر آن تولید 

و قاچاق مواد مخدر است حدود 90 تا 100 ملیارد دالر کسب درآمد می 

کنند. با این وجود یک ارزیابی اخیر UNODC اشاره کرده که با وجود 

وجود »شبکه های فعال مجرمانه آن سوی رسحد«، یک »چوکات اپراتیفی 

کامل در مواجهه با جرائم عبوری از آن سوی رسحد وجود ندارد.«

افغانستان
با وجود این معضالت، افغانستان و همسایگانش اقداماتی برای بر طرف 

کردن تهدید سوء استفاده و قاچاق مواد مخدر و نیز جرائم سازماندهی 

شده در رسارس منطقه انجام داده اند. وزارت داخله افغانستان هیأت نظم 

عمومی را منحیث بخشی از پالن کالن تر برای افزایش مترکز پولیس ملی 

بوجود  عامه  نظم  روزمره و حفظ  قوانین  اجرای  در   )ANP( افغانستان

این  که  گفت  سخرنانی  یک  در  داودزی  عمر  داخله  وزیر  است.  آورده 

هیأت جدید که بخشی از پالن سرتاتیژیک 10 ساله ANP انکشاف یافته 

در سال 2013 می باشد قصد دارد که ANP را »از نظر تعداد کوچکرت، 

بین  کمک  به  را  آن  وابستگی  و  توانا  بی طرف،  مسلکی،  تر،  کیفیت  با 

املللی کاهش دهد«

او گفت ANP »باید از اعتامد و مشارکت عمومی با مترکز اولیه بر 

حاکمیت قانون بدون هیچ تبعیضی بهره بربد«.

وزارت داخله در هامن جهت مراکز متاس خدمات عاجلی را در سال 

2009 برای برطرف کردن فساد در ANP و دستیابی به اعتامد عمومی 

برقرار کرد. بخاطر این سیستم و نیز ترویج مارکتینگ مؤثر که جواب دهی 

را ترویج می کند، افغان ها ماهانه چندین هزار متاس به این مرکز داشته 

اند. این مراکز متاس که 24 ساعته فعال است واسطه قابل اعتامدی برای 

افراد ملکی که معلومات را با ANP به اشرتاک می گذارند شده است.

ازبکستان
ازبکستان در این زمان سعی کرده تا تدابیر بیشرتی در عبور از رسحدات 

کلیدی داشته باشد و با بخش مبارزه با مواد مخدر گروپ بین سازمانی 

دالری  میلیون   2.8 ارتقاء  تکمیل  برای  متحده  ایاالت  مرکزی  قوماندانی 

اولین  جزء  این  کند.  مشارکت   2016 تابستان  در  لیاوب  پوسته رسحدی 

سوء  مورد  که  است  سرتاتیژیک  نظر  از  مهم  رسحدی  در  ها  پیرشفت 

تبهکاران برای قاچاق مواد مخدر غیرقانونی و دیگر قاچاق ها  استفاده 

بوده است. با ارتقاء مقر افرسها، یک طویله اسب، النه های سگ و محل 

های زندگی، این تأسیسات جدید محافظان رسحدی را توانا می سازد تا از 

جریان مواد مخدر و حرکت غیرقانونی مردم از این رسحد جلوگیری شود.

در  غیرقانونی  مخدر  مواد  کشف  عملیات  بهرتکردن  برای  ازبکستان 

سازمانهای  تخنیکی  ظرفیت  افزایش  برای  را  اقداماتی  کشور  رسحدات 

مرتبط انجام داده است. تعدادی از پوسته های تالشی به امکانات امروزی 

کنرتول تخنیکی، بشمول اسکرنهای کالن ثابت و متحرک، مجهز شدهاند. 

در سال 2016 قانون اجرایی ازبکستان تحلیل معلومات و ظرفیت تخنیکی 

در مبارزه با قاچاق را افزایش داد. برای بهبود میکانیزم مبادله، ساماندهی 

از  استفاده  با  را  ای  یکپارچه  دیتابیس  ازبکستان  معلومات،  پروسس  و 

پروژه های همکاری  پیرشفته، IBM i2، که ذریعه  تحلیل سافت ویری 

بیناملللی ارائه شد، ایجاد کرده است.

و  ازبکستان  اجرایی  قانون   ،2015 سال  در  که  کرد  اشاره   INCSR

آژانس های کنرتول رسحدی از آموزش و تجهیزات با بودجه آمریکا برای 

بهبود توانایی خود در منع مواد مخدر غیرقانونی و تحقیق از شبکه های 

همچنین  املللی  بین  بودیجه  تأمین  با  ازبکستان  کردند.  استفاده  قاچاق 

در حال انکشاف یک ویب سایت معلوماتی قانون اجرایی بین سازمانی 

از جرائم مربوط به مواد مخدر برای تسهیل اشرتاک معلومات می باشد. 

کیلوگرام  از 350  بیش  که  داد  راپور  اول 2015  ماه  دولت در طی شش 

چرس 550 کیلوگرام کوکنار گرفته است.

دولت های منطقه 
به مسئله توزیع 

کوکنار از افغانستان 
می پردازند 

وقتی
کارکنان یونیپاث
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تا  کند  می  اجرا  را  سیاه«  »کوکنار  محو  کمپاین  یک  ساله  هر  ازبکستان، 

کشت غیرقانونی کوکنار و چرس را نابود سازد. در جریان این کمپاین در سال 

2014، آخرین سالی که این معلومات در دسرتس است، مسئولیت 1,125 مورد 

کشت کوکنار غیرقانونی را یافتند. 

کازاخستان
کازاخستان نیز نقش پیرشو در مساعی مبارزه با موارد مخدر داشته است که 

نه تنها بر اجرای قانون و امنیت رسحدات برای محو کوکنار بلکه باالی احیا و 

تحصیل نیز برای کاهش تقاضا مترکز کرده است.

که  کند  می  ترصیح  کازاخستان  اجرایی  قانون   ،INCSR راپور  بربنیاد 

قاچاقچیان مواد مخدر بطور فزاینده ای مسیرها را به بازارهای بین املللی از 

جمله ذریعه آسیای مرکزی و بالکان تغییر می دهند. این تغییر تا حدی مربوط 

مساعی برای ممنوعیت در طول رسحد جنوبی کازاخستان می باشد.

کازاخستان از معلومات منطقوی آسیای مرکزی و مرکز هامهنگی میزبانی 

می کند که برای تقویت همکاری قانون اجرایی میان کشورهای که بیشرت در 

برابر قاچاق مواد مخدر از افغانستان هستند دیزاین شده است.

ترکمنستان
در هامن دوره ترکمنستان بخشودگی بخاطر قاچاق مواد مخدر را منع کرده و 

دولت عملیات ساالنه کوکنار )Opium Poppy( را در سال 2015 برای نابودی 

کوکنارهایی که غیرقانونی کشت شده رشوع کرد. در جون 2015، سازمان دولتی 

حفاظت امنیت جامعه سامل )SSPSHS( یک مراسم »سوزاندن کوکنار« را برگزار 

معموالً  که  رویدادی  است،  کرده  نابود  را  مخدر  مواد  کیلوگرام   200 که  کرد 

غیرقانونی  قاچاق  و  مخدر  مواد  از  استفاده  سوء  با  مبارزه  املللی  بین  روز  با 

آن هم زمان است.

بخاطر این مساعی ها، مسئولین محلی کاهشی در عرضه مواد مخدر راپور 

دادند که شاهد آن افزایش قیمت هروئین، کوکنار و چرس بوده است. بر بنیاد 

راپور SSPSHS تقریباً 200 کیلوگرام مواد مخدر غیرقانونی در جریان شش ماه 

اول سال 2015 گرفته شد - که از کل مقداری که در هامن دوره در سال 2014

گرفته شده بود فراتر رفته است.

ریچارد ویلر، یک افرس سیاسی در سازمان امنیت و همکاری اروپا در عشق 

آباد گفت: »تهدیدات فراملی، بخصوص موارد مرتبط به جرایم سازمان یافته، در 

صدر دستور کار برای کل منطقه آسیای مرکزی، از جمله ترکمنستان باقی میامند«.

تاجیکستان
بر بنیاد یک راپور INCSR در سال 2016، تاجیکستان با حامیت از دولت ایاالت 

متحده واحد نظارتی آژانس کنرتول مواد مخدرش را به 23 افرس رسانده است. 

انکشاف این جزوتام اجازه تأمین قوا در اداره منطقوی خجند را داده و باید 

منابع مورد رضورت را برای مترکز بر متخلفان مواد مخدر سطح باال فراهم کند. 

در نتیجه، میزان کوکنار گرفته شده 9 فیصد بین 2014 و 2015 افزایش یافت.

جمهوری قرقیزستان
جمهوری قرقیزستان تنها کشوری در منطقه است که خدمات درمان با کمک 

متادون )MAT( را گسرتش داده است که نقش مهمی در درمان اعتیاد به مواد 

مخدر داشته است. تا مارچ 2016، تداوی با متادون به 30 مکان در رسارس کشور 

گسرتش یافته است که هفت زندان را نیز شامل می شود.

گزمه سربازان افغانستانی در کشتزار حشیش در 
نزدیکی سیاه چای.  آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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یک عسکر افغانی یک محصول کوکنار 
غیرقانونی را در ولسوالی منطقه 

سرخ رود بخش والیت قندهار شرقی 
در سال 2017 نابود می کند. 

 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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«تهدیدات فراملی، بخصوص موارد 

مرتبط به جرایم سازمانیافته، در 

صدر دستور کار برای کل منطقه 

آسیای مرکزی باقی میماند.» 

یک افسر پولیس 
افغانی آماده می شود 

تا انبوهی از مواد 
مخدر غیرقانونی را در 

ولسوالی کوت والیت 
ننگرهار افغانستان در 

آپریل سال 2016 به 
آتش بکشد.

 رویرتز

— ریچارد ویلر، افسر سیاسی، سازمان
امنیت و همکاری اروپا
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اعضای سازمیان امنیتی ملی ازبکستان یک عملیات برای نابود سازی مواد مخدر در فابریکه ذوب فلزات در خارج از تاشکند در سال 2015 اجرا می کنند.    رویرتز

توافق کلی منطقوی
دولت های آسیای مرکزی از تجربه مبارزه با مواد مخدر خود برای مشارکت 

با افغانستان در مبارزه با تهدید تولید و قاچاق مواد مخدر بهره برده اند. این 

کشورها برای ترویج انکشاف اقتصادی، ثبات و حامیت مبارزه با مواد مخدر 

در افغانستان مشتاقانه مشارکت کرده اند با هوشیاری کامل از اینکه آنها از 

موفقیت های یکدیگر در این منطقه منفعت می برند.

اکرث  تأمین  برای  فراملی  گاز  الین  پایپ  یک  از  ترکمنستان  مثال  برای 

رضوریات انرژی افغانستان حامیت می کند. کازاخستان برای افغانستان هزاران 

تن گندم که شدیداً مورد رضوت بوده فراهم کرده و 50 میلیون دالر برای کمک 

مرصف دانشگاه برای تعلیم داکرتها و دانشمندان افغانی مرصوف داشته است. 

پولیس تاجیکستان در امنیت رسحد با همکاران همتای افغانی خود هامهنگی 

می کنند و جمهوری قرقیزستان نیروی برق آبی را به کابل منتقل می کند.

آید،  عناوین مشکل بدست می  از  برخی  در  کلی  توافق  که  حتی وقتی 

کرده  را جذب  ای  مواد مخدر همکاری گسرتده  با  مبارزه  و  مدیریت رسحد 

است. ناتو و روسیه نقش سازنده ای در تشویق آن مشارکت های طبیعی با 

از آسیای مرکزی و  با مواد مخدر  از 2,000 افرس مبارزه  تعلیم مشرتک بیش 

افغانستان هامهنگ با UNODC و آکادمی بین املللی ترکیه در مبارزه با مواد 

مخدر و جرائم ایفا کرده اند. ابتکار مبارزه با مواد مخدر آسیای مرکزی بر بنیاد 

با مواد مخدر در کشورهای آسیای مرکزی  تعلیم استقرار قوای خاص مبارزه 

برای ممنوعیت عبور کوکنار و هروئین اکرثاً ذریعه نقاط ترانزیت افغانستان، 

تاجیکستان و قرقیزستان می باشد.

بخاطر بخشی از این مشارکت ها، UNODC تأیید کرده که افغانستان 

3,760 جریب از مزارع کوکنار را در سال 2015 و بیشرت از 2,692 جریب در 

سال 2014 محو کرده است. اکرث مساعی محو کوکنار در سال 2015 در دو تا 

از کالنرتین والیت های کشت کوکنار در هلمند و بدخشان صورت گرفته است.

حرکت به جلو
مخدر  مواد  با  مبارزه  نربد  این  پیشربد  برای  غیردولتی  و  علمی  های  سازمان 

نظر  تحت  مواد  این  کشت  تا  باشند  می  جایگزین  های  پالیسی  طرفدار 

منفعت های  تا  گیرد  کاهش رضر صورت  از سرتاتیژی  پیروی  نیز  و  مقررات 

گروپ های تبهکار مطابق با انجمن آسیای رشقی کاهش یابد. عالوه بر این 

برای  پالیسی هایی  باید  آسیای مرکزی  در  که کشورهای  گویند  محققین می 

تغییر جهت انتخاب مرصف کنندگان اتخاذ کنند - شاید با اجرای کمپاین های 

فراهم می  کاالها و خدماتی که جرائم  تا   - اعتیاد  پیرامون خطرات  تعلیمی 

کنند را کاهش دهند.

پرورش  برای  زارعین  به  مرصف  کمک  دادن  و  تشویق  از  منابع  دیگر 

محصوالت غیر از کوکنار در والیت های تحت نفوذ طالبان طرفداری می کنند. 

سال ها بی ثباتی اقتصادی و جنگ داخلی به دهاقین انگیزه داده تا بدنبال 

منافع رسیع از کشت کوکنار باشند. طالبان کوکنار را از دهاقین خریداری کرده 

و آن را عمدتاً به دالل های مواد مخدر در پاکستان و ایران می فروشد.  

INCSR ،اخبار بین املللی، انجمن آسیای رشقی، هافینگتن پست، طلوع نیوز ،UNODC :منابع



یادآوری تجربیات، اسماعیل، پسر عراقی را 
که توانست از قریه جربوعه در منطقه تحت 

کنترول داعش در موصل فرار کند، آشفته کرد.
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عامره العمری 11 ساله زانو زده و دست پدر خود را 
قبل از اینکه خود را در یک الری پر از مواد منفحره 
از بین بربد، می بوسد. داعش که تصویر این وداع تکان دهنده را 
در عکس های تبلیغی در جنوری 2016 گرفته است در آن زمان 
بر طبق اخبار CNN ادعا کرد که خودکشی این پرس کمک کرده 

تا قریه غزل نزدیک حلب، سوریه را بگیرد.
منحیث  را  اطفال  که  نیست  تروریستی  گروپ  اولین  داعش 
عسکر استخدام می کند ولی مطالعات اخیر نشان داده که استفاده 
آنها از اطفال باالتر از گروپ های دیگر در دیگر درگیری هاست. 
چیز عجیبی نیست که داعش بطور مکرر از اطفال در عملیات 

های نظامی اش - بیشرت با رضایت والدین استفاده می کند.

ابو

احیاء اطفالی که از داعش فرار کرده اند به ثبات 
خاور میانه کمک خواهد کرد

کارکنان یونیپاث  |  عکس ها ذریعه رویرتز

خامته دادن بهاستثمار
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بر بیناد راپور مرکز مبارزه با تروریزم از 1 جنوری 2015 تا 31 جنوری 2016، 

این دوره  از 89 طفل 18 ساله و کمرت متجید کردند. در جریان  تبلیغات داعش 

تعداد افراد جوانی که در عملیات های انتحاری جان خود را از دست می دهند 

از شش نفر در ماه به 11 نفر در ماه افزایش یافته است. میزان عملیات هایی که 

شامل یک یا چند طفل است نیز افزایش یافته که این میزان در جنوری 2016 در 

مقایسه با جنوری 2015 سه برابر شده است.

میا بلوم )Mia Bloom( یکی از مؤلفین این راپور، به CNN گفت که این 

دیتابیس 89 طفل تنها یک »تصویری کوچک« از یک پدیده کالنرت می باشد؛ او 

طفل   1,500 حداقل  داعش  که  زده  تخمین 

مبارز را شامل کرده باشد.

 Charlie( او و همکار خود چارلی وینرت

دیتا  »این  که  کردند  گیری  نتیجه   )Winter

اطفال  به وضوح نشان می دهد که داعش 

کرده  بسیج  خود  اهداف  برای  را  جوانان  و 

اســت« »واضــح است که رهــربی ]داعــش[ 

دیدگاهی دراز مدت برای جوانان در تروریزم 

جهادی خود دارد.«

داعش قصد خود در پرورش نسل بعدی 

را  آنها  نام  و  کرده  مشخص  را  ها  جهادی 

»چوچه شیرهای خلیفه« نهاده است. داعش 

انگلیسی  لسان  به  جدید  نرشیه  یک  در 

آنالین با نام دبیق مادران را به قربانی کردن 

دولت  را  خود  که  دولتی  برای  پرسانشان 

اسالمی معرفی کرده تشویق می کند. در این 

مادران چوچه  ای  »شام  شده:  نوشته  مقاله 

... و چی چیز به شام نشان می دهد که مادر توله های شیر چطور  های شیر 

است؟ این مادر معلم نسل ها و والده مردان می باشد.«

معضلی منحرص
استثامر و ابزار دست کردن سیستامتیک اطفال ذریعه داعش مشکلی منحرص برای 

ائتالف می باشد چون عملیات هایی در میدان های جنگ انجام می دهد و رشوع 

به اسکان مجدد حامیان داعش می کند. سعی دراز مدت در محو داعش پیچیده 

تر از کشنت رهرب تروریستان ابوبکر البغدادی و مبارزانش می باشد.

اعتقادات  با  طفل  هزاران  درباره  که  دارد  وجود  سؤال  »این  گفت:  مؤلف 

داعش بجا مانده چی باید کرد« داعش »با دور اندیشی می اندیشد. فقط ملحق 

کردن اطفال به قوای خود و استفاده عاجل از آنها در میدان جنگ منی باشد. کاری 

که می کند جذب آنها و تلقین اعتقادات خود و تعلیم آنها است و زمان زیادی 

رصف می کند که ایدئولوژی جهادی را به آنها تلقین کند.«

وقتی که تعداد کمی از اطفال از داعش فرار می کنند یا روی گردان می شوند 

و راپورها بیشرتی از تجربیات اطفال بدست می آید، عراق و متحدینش باید به 

طور عاجل توانبخشی و انسجام دوباره شبه نظامیان جوان سابق را مورد توجه 

قرار دهند. این اطفال - عالوه بر بیش از فقط 2.1 میلیون طفل در سوریه که 

بخاطر درگیری به مکتب منی روند - بسیار در برابر این جذب قوا در آینده حتی 

پس از شکست داعش آسیب پذیر خواهند بود.

اطفالی که تحت کنرتول داعش زندگی کرده اند - حتی اگر خودشان مبارز 

در  داعش  اعضای  موصل،  در  اند.  بوده  آنها  تلقینات شدید  تحت  نیز   - نباشند 

منازهای جمعه سخرنانی می کردند، تابلوهای تبلیغاتی در بیشرت میدان ها نصب 

می  منترش  سخنانشان  ترویج  برای  تبلیغاتی  کاغذهای  و  پوسرتها  و  کردند  می 

مراکز شهر مستقر می  در  فلمی  اسکرین های منایش  نیز  اوقات  بعضی  کردند. 

کردند که فیلم هایی برای ترساندن محلی ها و جذب قوای جدید منایش می داد.

کرده  ایجاد  را  خود  تعليمی  نصاب  اطفال  دادن  قرار  مخاطب  برای  داعش 

بود  شده  اشغال  که  قلمرویی  رسارس  در  و 

این صنوف باالی بخش  استفاده می کرد و 

مترکز  داعــش  گرایی  ملی  و  مذهبی  های 

فیصد   70 جمله  از  بسیاری  اگرچه  داشت. 

والدین در موصل طبق راپورها اطفال خود 

را از پروگرام های سازماندهی شده منع می 

مانع  که  را  والدین  این  داعش  ولی  کردند 

با  را  شدند  می  مکتب  به  اطفالشان  رفنت 

جریمه تنبیه می کرد. عالوه بر این، داعش 

و  سیار  های  بازی  و  نوجوانان  های  کمپ 

مسابقات حفظ قرآن دایر می کرد و جوایزی 

به برندگان می داد.

بر بنیاد راپور واشنگنت دی سی - مبتنی 

بر مؤسسه مطالعات جنگ بکارگیری اطفال 

بیشرتین تشویش را در ایجاد تشویش درباره 

که  است  داشته  مجازی«  »خلیفه  پیدایش 

شده  سازماندهی  بنیادگرای  جامعه  یک 

آنالین می باشد که جنبش سلفی - جهادی جهانی را ممکن می سازد و می تواند 

مستقل از داعش عمل کند. این مؤسسه در یک مطالعه از عملیات های معلومات 

داعش گفت که این خلیفه مجازی شاید بتواند از باالتر چنگ داعش رود و تبدیل 

به »جنبش خشن گسرتده و منترش شده شود که پیش بینی و پیشگیری آن از آثار 

قبلی تروریزم جهانی مشکل تر باشد.«

تشخیص راه حل ها
مبارزه حیاتی با سوء استفاده داعش از اطفال از مکاتب رشوع خواهد شد - و می 

شود. برای اطفالی که فامیل آنها از داعش فرار کرده اند، این کار در کمپ های 

بیجاشده گان )IDPs( روی می دهد.

دولت عراق با مشارکت ملل متحد در کمپ بیجا شده گان جده در عراق 

با  تعداد  این  البته  که  پردازند  تعداد متوسط 250 طفل در روز می  به تحصیل 

جابجایی فامیل ها و دیگر کسانی که به قریه جات آزاد شده ذریعه قوای عراقی 

باز می گردند متفاوت می باشد. اطفال باالی دروس نوشتاری عربی و انگلیسی و 

 Mohammed( نیز ریاضی، علوم و مطالعات اسالمی مترکز دارند. محمد عثامن

Othman( رئیس یکی از این دو مکاتب در این کمپ گفت که مورد آخر برای 

خنثی کردن اعتقادات تلقین شده بعضی اطفال که تحت تأثیر افراط گرایان بوده 

اند رضوری می باشد.

»این اطفال فقط از 
خون و مبارزه صحبت 

می کنند. آنها به صنوفی 
رضورت دارند که باالی 
حقوق برش و زندگی 

جامعه مترکز دارد«
 ،)Nura Al Bajari( نورا البجاری –

عضو عراقی پارملان
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نورا البجاری )Nura Al Bajari(، عضوی از پارملان عراق از والیت نینوا گفت 

که از رسگیری تحصیل برای اطفالی که دور از مکتب بوده اند برای آینده عراق 

بعد از داعش حیاتی است.

»این اطفال فقط از خون و مبارزه صحبت می کنند. او گفت: »آنها رضروت 

به صنوفی دارند که باالی حقوق برش و زندگی جامعه مترکز دارد«

محو  برای  ای  گسرتده  های  حل  راه  مختلف  علمی  و  دولتی  های  سازمان 

 Rand جامعه از ایدئولوژی خطرناک داعش پیشنهاد داده اند. یک تحلیل کمپنی

ترور شده  کننده  ترویج  افراد  تعلیق حسابات  تداوم کمپاین  توییرت خواستار  در 

بود. این راپور بیان کرد: »این کمپاین احتامالً کاربران توییرت داعش را مهار می 

کند و باعث میشود که آنها زمان ارزشمند برای جذب هوادار را از دست بدهند 

و رسانجام برخی از آنها ممکن است از چینل های رسانههای اجتامعی که وسیع 

کمرتی نسبت به توییرت دارند استفاده کنند.«

تخنیک دیگر، بنا به نوشته داکرت سم مولینز )Sam Mullins( از مرکز مطالعات 

امنیتی جورج مارشال اروپا در مقاله منترش شده در یونیپاث، افشا کردن ناهمخوانی 

کردار داعش است. او نوشته است: »واقعیت زندگی در سازمان تروریستی را در برابر 

تبلیغات پر زرق و برق و انتظارات سادهلوحانه عساکر آشکار کنید.«

داکرت حسین علوی، رئیس و مؤسس مرکز امور سرتاتیژیک و مطالعات آینده 

Akkad در عراق، رضورت پروگرام های مکمل کمپاینهای معلومات رسانی ضد 

او  شد.  یادآور  را  ملی  وحدت  و  تابعیت  بر  مترکز  موارد  بعضی  در  و  تروریزم 

اجتامعی  و  انکشافی  قضایی،  منطقی،  اپراتیفی،  مضامین  »تدوین  است:  نوشته 

تاثیر  افراد تحت  اجتامعی در قلب و ذهن  و  ارزشهای برشی، ملی  تلقین  برای 

ایدههای افراطی و تکفیری.«

پروگرام  ابوظبی(  در  )مستقر  هدایت  تروریزم  ضد  مرکز   ،2016 اکتوبر  در 

خصوصی-دولتی »ذهنهای خالق به نفع جامعه« را به کمک فیسبوک و وزارت 

محتوای  ایجاد  ذریعه  تروریستی  تبلیغات  با  مبارزه  برای  متحده  ایاالت  خارجه 

آنالین سازنده و گسرتش دیدگاههای معترب در رشق میانه اجرا کرد. افراد مسلکی 

کمپنی های تبلیغاتی، خالقیت، دیجیتال و تولیدی مشاوران این پروگرام بودند.

»این  کرد:  اظهار  هدایت،  رهربی  هیات  رئیس  النعیمی،  رشید  علی  داکرت 

رسانههای  سایتهای  ویب  خصوص  به  ارتباطات،  حیاتی  نقش  پیشگام  پروگرام 

اجتامعی را به رسمیت میشناسند.«

عالوه بر اینها، ایاالت متحده برای دستیابی به مخاطبان خاص رویکرد مارکتینگ 

آنالین را در پیش گرفته است و در فیسبوک پیامهایی برای افرادی که فعالیت آنالین 

آنها حاکی از آلوده شدن آنها به ایدئولوژی افراط گرایی است، منترش میکند. اگر کلمه 

یا عبارت نشان دهنده عالقه به داعش یا دیگر گروپها جستجو شود، گوگل تبلیغاتی 

F  .در صفحه منایش میدهد و کاربر را به پیامهای ضد ترور یوتیوب هدایت میکند

اطفال با خریطه نو بعد از بازگشت به مکتب در موصل، عراق. جنوری 2017. 
معلمان و اطفال که طی دو سال گذشته در مکتب حاضر شده بودند تحت تفکرات 

داعش قرار داشتند.

Jordan Times ،مؤسسه مطالعات جنگ ،UNICEF ،مرکز مبارزه با تروریسم ،CNN :منابع

یک مادر کاله دخترش را قبل از حضور در مکتب موصل در جنوری 2017 مرتب 
می کند. در آن زمان قوای عراقی اکثر مناطق شرقی این شهر را گرفته بودند.
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های  برج  که   )UAE( عربی  متحده 

مالی درخشان آن با مراکز خرید شلوغ، آن را به یکی از موفق ترین ملل تبدیل 

کرده ملیاردها دالر به بازسازی جوامعی مساعدت کرده است که منازعات آنها 

را تکه و پاره کرده است.

است.  نوسازی شده  یا  بازسازی  یمن  در والیت عدن  از 154 مکتب  بیش 

کامل،  غذایی  های  بسته  افغانستان.  در  جدید  والدی  و  نسایی  های  شفاخانه 

البسه زمستانی و لوازم صحی برای تأمین هزاران پناهنده سوری در اردن و لبنان.

بن  خلیفه  شیخ  اعلیحرضت 

امارات  جمهور  رئیس  نهیان،  آل  زاید 

را  خود  کشور  تعهد  عربی  متحده 

بیانیه  یک  در  منطقوی  ثبات  به 

»سال   2017 ســال  که  کــرد  ترصیح 

بخشندگی« خواهد بود.

اینکه  از  پــس  هــفــتــه  چــنــد 

منحیث  که  اماراتی  شش  تروریستان 

در  دیپلومات  یــا  خیریه  کــارگــران 

قندهار افغانستان خدمت می کردند 

بر  بیانیه  این  رساندند،  قتل  به  را 

حامیت بی دریغ امارات متحده عربی 

نزاع  و  تروریزم  از  که  کشورهای  از 

فرقوی رنج می برند داللت دارد.

آژانس  ذریعه  بطور عمده  که  انکشاف مجدد  و  این مساعی خیرخواهانه 

های ملکی در مناطق درگیری هدایت می شود بیشرت با قوای نظامی این ملت 

با داعش  ائتالف می باشد که  از  امارات متحده عربی بخشی  هامهنگی دارد. 

مبارزه می کند و قوای هوایی خود را برای شکست تروریستان در سوریه و قوای 

زمینی را برای ثبات یمن اشرتاک داده است.

یکی از این مساعی، کمک های رسه میاشت امارات در جهت بازسازی رادیو 

املکال در منطقه حرضموت یمن بعد از آتش کشیده شدن این تأسیسات ذریعه 

ایستگاه  این  مجدد  افتتاح  است.  بوده   2015 سال  در  شبه جزیره  در  القاعده 

رادیویی که پروگرام های آن برای دهه ها در خدمت مردم بوده است دلیلی 

برای جشن ملی در اواخر سال 2016 بوده است.

در میان دیگر کار خیرخواهانه اش، تیم رسه میاشت همچنین غذا، تخت و 

تجهیزات صحی برای شفاخانه نسایی و والدی و کاترتاسیون قلبی دانشگاه مکال 

را خریداری کرده است.

به  مکتب  های  خریطه  توزیع  به  رشوع  ها  اماراتی   ،2017 جنوری  در 

أبین،  عــدن،  های  والیــت  به  کمک  در  سعی  منحیث  یمنی  محصل  اطفال 

لحج و ضالع کردند.

که  زند  می  تخمین  کشور  این 

بیش از 775 میلیون دالر کمک برای 

انکشاف یمن قبل و در جریان بحران 

اخیر پرداخت کرده است.

وزیر  زایــد،  بن  عبدالله  شیخ 

در  بیناملللی  هــمــکــاری  و  ــور  امـ

»امارات  که  کرد  اشاره  سپتمرب 2016 

را  کمک  کردن  فراهم  عربی  متحده 

یک  چوکات  در  برشدوستانه  وظیفه 

کلیدی  اصــول  و  ها  ارزش  سلسله 

متحده  امارات  نظرگاه  که  داند  می 

مبتنی بر آن است«

رسه میاشت برای کاهش فشاری 

که پناهندگان سوری با آن مواجه هستند بر کمپ ها در مفرق، اردن متمرکز 

شد که امارات در آنجا غذا، پوشاک، پتو و لوازم صحی در یک شفاخانه صحرایی 

مشرتک امارات متحده عربی-اردن فراهم می کند.

عبدالله املحرزی، مدیر کمپ اماراتی-اردنی گفت که »ERC از فامیل های 

مسکین و نیازمند در محل بود و باش شان بازدید کرده و برای آنها در اجرای 

پالن سال بخشندگی کمک فراهم می کند«

افغانستان نیز از بخشندگی امارات متحده عربی منفعت برده است، تخمین 

زده شده که نزدیک به 700 میلیون دالر کمک خارجی این کشور هر ساله فراهم 

مأموریت های 
بشر دوستانه

امارات متحده عربی پیشگام منطقه خلیج
در زمینه مساعدت به جوامع جنگ زده

EPA کارکنان یونیپاث  |  عکس ها از

امارات

از چپ، اعلیحضرت مآب شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، والی دبی و نائب 
رئیس و نخست وزیر امارات متحده عربی، اعلیحضرت شاهزاده هیا 

بنت آل حسین، رئیس شهر بشر دوستانه بین المللی و اعلیحضرت شیخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی.
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می کند. امارات متحده عربی ساخت شفاخانه ها، مکاتب، میدان های 

هوایی، مساجد و رسک ها را تأمین مالی کرده و برای قربانیان زلزله کمک 

فراهم کرده و برای زنان شغل ایجاد کرده است.

الکعبی  عبدالله  محمد  جمعه  جمله  از   - قندهار  در  اماراتی  شش 

سفیرش به افغانستان - برای مأموریتشان در جنوری 2017 قربانی مبب 

تروریستی شدند و جان خود را از دست دادند. اما سازمان های امارات 

متحده عربی مانند خیریه و بنیاد برش دوستانه زاید قسم خورده تا ثبات 

این کشور با وجود درگیری های نظامی به کار کمک رسانی ادامه دهد.

واقعاً  افتاده  اتفاق  »آنچه  گفت  بنیاد  این  مدیر  الضاهری  احمد 

ناراحت کننده است زیرا این افراد در بخش برش دوستانه کار می کنند 

و به نیازمندان کمک می کنند« »قابل تصور نیست که وقتی شام برای 

کمک به یک جامعه می آیید، شخصی از ناکجا بیرون می آید و بدخواهی 

می کند تا اینکه پیرشفت بیشرتی حاصل نیاید.«

این حمله »ما هنوز در آنجا می باشیم« »ما  با وجود  او گفت که 

دارد  رضورت  کمک  به  افغانستان  که  کنند  درک  دیگران  که  امیدواریم 

اجازه  یابد  بهبود  کشور  این  تا  کنند  کمک  توانند  می  که  کسانی  به  و 

این کار را بدهند«

در ماه می 2016، این بنیاد شفاخانه شیخ زاید را در کابل افتتاح کرد. 

پروگرام انکشاف مهم دیگر پالن شیخ فاطمه بنت محمد 

به  تا  شده  رشوع   2010 سال  در  که  باشد  می  زیاد  بن 

قالین بافان زن افغانی کمک کند تا برای کاالهای خانگی 

خود مارکتینگ کنند.

نیز  را  لبنان  تا  داده  گسرتش  را  خود  خیریه  عربی  متحده  امارات 

و  دوستانه  برش  مؤسسه  که  پولی  با  شود.  شامل   2017 سال  اوایل  در 

در  سوری  پناهندگان  کرده،  فراهم  مکتوم  آل  راشد  بن  محمد  خیریه 

جنوب لبنان - تقریباً 13,000 امیل - بسته های غذایی، لوازم خانگی و 

پتو دریافت کردند.

برای  درهم  میلیاردها  ملت  این  که  کردند  تأکید  اماراتی  مقامات 

کاهش  حیاتی  خیلی  هدف  شامل  که  است  کرده  توزیع  هدف  چندین 

احتامل درگیری خشونت آمیز می باشد که در غیر اینصورت باید رصف 

قوای نظامی منطقوی می شد. 

محمد آقا، مدیر پروگرام ها و انکشاف برش دوستانه بین املللی شهر 

دوبی به حضار در یک کانفرانس خیریه در سال 2016 گفت که »کار برش 

دوستانه برای مدت زیادی تصویر خیریه و خوبی داشته و بدون ایامن 

از سیکل های  بنیادی  »امروزه عنرصی  است«  بوده  اجتامعی  وظیفه  و 

F  ».اقتصادی، حفظ امنیت، اقتصاد و ماحول زیست می باشد

در عدن، یمنی ها یک محموله 
کمک رسانی را از امارات 

متحده عربی تخلیه می کنند که 
یکی از چندین محموله بوده که 

به حفظ یمن کمک کرده است.



44

قومندانان عراقى نشان مى دهند كه چطور در جنگ شهری 

عليه تروريستان داعش موفق شدند

درس های آموخته 
شده در موصل

کارکنان یونیپاث  |  عکس های از سازمان ضد تروریزم عراق

موصل منحیث دومین شهر بزرگ عراق دارای بعضی از باستانی ترین مکان ها در دنیا می باشد. عراقی ها آن را بخاطر 
طبیعت سبز، خاک حاصلخیز و آب و هوای منحرص با عنوان شهر دو بهار خطاب می کنند. این شهر در کرانه های دریای همیشگی 

دجله واقع شده که شهر را به دو بخش رشقی و غربی تقسیم می کند. از آنجایی که موصل همیشه شهر پر رونقی بوده، هدف 

معمول تهاجامت خارجی و حمالت در رسارس تاریخ بوده است. با این وجود خرابی های اخیر آن بدست داعش فراتر از متام فجایع 

قبلی بوده است: داعش کلیساها و مساجد را سوزانده و مکان های باستانی را تخریب کرده و ساکنین بومی را در تالش نفرت انگیز 

برای نابود کردن هویت موصل واداشت.

جنگ برای آزادسازی موصل معنی خاصی برای عراقی ها دارد. عزت قوای مسلح و حاکمیت ملتش را بازیابی خواهد کرد در 

حالیکه - از همه مهمرت - مقر خلیفه که خود داعش تعیین کرده را از بین می برند. معضل اصلی این جنگ 2 میلیون شهروندی 

است که در داخل این شهر به دام افتاده اند. 

حفاظت  عراقی  عساکر  هدف  این  بر  عالوه 

از زیربنا و مکان های تاریخی شهر با وجود 

کوشش داعش در تخریب آنها می باشد. این 

معضالت جنگ برای موصل را پیچیده کرده و 

عساکر را وادار به مبارزه از نزدیک کرده است 

- بعضی وقت ها باید اتاق به اتاق در خانه 

 )CTS( ها بجنگند. قوای سازمان ضد تروریزم

نقش قابل توجهی در این جنگ حامسی ایفا 

کرده اند. یونیپاث با جرنال لوی درستیز طالب 

شقاطی الکنانی، قوماندان CTS و نیز گروپی 

معلومات  کسب  برای   CTS ارشد  رهربان  از 

بیشرت درباره این جنگ تاریخی صحبت کرد. 

جرنال الکنانی اولین مقصد ما بود.
جزوتام سازمان ضد تروریزم )CTS( آماده می شود تا در موصل غربی انجام 

وظیفه کند. نخست وزیر حیدر العبادی و جنرال ارکان CTS. طالب شقاطی 
الکنانی در یک مراسم در سال 2017 در بغداد حضور یافتند.
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يونيپاث: شما در يک سخنرانى قبل از اعزام قوا 

به موصل از آنها خواستيد كه با افراد ملكى با 

احترام رفتار كنند. شما گفتيد كه آنها نبايد قبل 

از تشخيص هويت هدف فير كنند. اهميت اين 

نصيحت چه بوده است؟

: مبارزان CTS بخاطر سطح تعلیم باال،  �� �
ال الكنا�� �

� جــ���

تعهد به قوانین درگیری و کنرتول منطقه جنگ شناخته 

شده اند. در نتیجه نصیحت مبارزان CTS را در استفاده 

از بهرتین قضاوت را مهم می دانم. آنها باید به افراد 

ما  های  وطن  هم  اینها  چون  بگذاریم  احرتام  ملکی 

هستند که خود را تحت حاکمیت تروریستان دیده اند. 

قوای CTS با پیروی از این نصیحت منبع غروری برای 

ساکنین موصل شده اند. رسانه های اجتامعی و تلوزیون 

ستالیت مصاحبه های عینی را بطور مکرر از مسلکی 

بودن CTS و رفتار محرتمانه با افراد ملکی راپور کردند.

يونيپاث: ارزيابى شما از عملكرد CTS در عمليات 

های آزادسازی موصل چيست؟

: من از پیرشفتی که قوای CTS در این  �� �
ال الكنا�� �

� ج���

جنگ افتخارآمیز داشته اند بسیار احساس غرور می 

کنم. آنها به درستی مثالی از آن چیزی می باشند که 

قابلیت های  باشد، دارای  به معنای مبارز اصیل می 

فراوان بوده با این وجود با افراد ملکی به نحو انسانی 

درباره  دار  دوام  موصل  باشندگان  کنند.  می  رفتار 

احرتامشان برای قوای CTS در محله هایشان صحبت 

می کنند و به روزنامه نگاران داستان هایی از رشیک 

این  گویند.  می  گرسنه  اطفال  با   CTS غذای  شدن 

رسانه ها مبارزان را هامنطور که پیرشوی می کردند و 

مناطق سرتاتیژیک را پوشش می دادند یا در جنگهای 

مبارزان  اند.  کرده  همراهی  شدند  می  درگیر  شدید 

و  چابک  های  یونیفرم  سناریوها  این  متام  در   CTS

تجهیزات محاربوی کاملی داشتند که داللت بر سطح 

آنها  این  بر  عالوه  داشت.  آنها  بودن  مسلکی  و  باال 

اهداف خود را با دقت نشانه گیری کرده و سعی در 

پیشگیری از آسیب ناخواسته داشتند.

يونيپاث: تراكم مردمى و تعامير در موصل 

شرقى اين جنگ را بطور منحصری برای قوای 

CTS دشوار كرده بود. چطور داعش را در آنجا 

با حداقل خسارت به زيربناهای محلى شكست 

داديد؟

به CTS تعلیم خاص  ائتالفی  : قوای  �� �
الــكــنــا�� ال  �

� ــــ��� جـ

CTS ،این بر  اند. عالوه  ارائه کرده  در جنگ شهری 

استندردهای  با  مطابق  مبارزان  برای  انتخاب  پروسه 

قوای خاص بین املللی استفاده کرده بود. ما تنها افراد 

دارای صالحیت را شامل می کنیم؛ این کار ما کمک 

کرد تا به قوانین جنگ متعهد بوده و از استفاده بیش 

از حد از سالح های ثقیله در شهر اجتناب کنیم. ما 

اجازه منی دهیم عساکرمان سالح های ماشین دار خود 

را باالتر از رسشان بربند یا بطور نامنظم فیر کنند.

يونيپاث: چطور اينطور سريع صلح و ثبات را در 

موصل شرقى برقرار كرديد؟

ما  به  بغداد  منطقه  در  ما  تجربه   : �� �
ــنــــا�� الــــكــ ال  �

� جــــــــ���

بی  برای  مخفی  عوامل  از  داعش  که  بود  آموخته 

انتحاری  با حمالت  آزاد شده  تازه  که  مناطقی  ثباتی 

و کارگزاری مبب های انفجاری دست ساز )IEDs( در 

دانند  می  تروریستان  کنند.  می  استفاده  معابر  کنار 

که کشف این عوامل سخت است و این امر تضمین 

امنیت ساکنین را تقریباً غیرممکن می سازد. در نتیجه 

امنیتی  قوای  به  را  اعتامد خود  آنجا  در  ساکن  مردم 

از دست می دهند.

برای  آزاد شده  تازه  مناطق  در  ما  این جهت  از 

با  ما  کردیم.  دستی  پیش  تروریستان  گیری  غافل 

به  ائتالفی  قوای  در  خود  با رشکای  نزدیک  همکاری 

مفکوره تأسیس یک مرکز قوماندانی کنرتول در موصل 

رشقی رسیدیم که معلوم شد که بسیار موفقیت آمیز 

بوده است. هدف این مراکز قوماندانی نظارت بر متام 

عملیات های قوای امنیتی و تدارکات خدمات رضوری 

که  امنیتی  های  ارگان  و  ها  دولت  متام  است.  بوده 

در رشق موصل عملیات انجام می دهند در این دفرت 

منایندگانی دارند که از جعل هویت قوای امنیتی در 

اجرای حمالت وحشتناک پیشگیری می کنند. بخاطر 

سطح باالی هامهنگی میان این آژانس ها، توانستیم 

جابجایی  و  کرده  دستگیر  را  تروریستان  از  بسیاری 

وقتی  باشیم.  داشته  موصل  غرب  به  رشق  از  راحتی 

کردند،  پیرشوی  شهر  غربی  نیمه  به   CTS قوای  که 

این جابجایی راحت انجام شد و خأل قدرتی در موصل 

رشقی بوجود نیامد. 

يونيپاث: بعضى از شايعه های تحقير كننده 

فى را به كمک به داعش متهم مى  �� قوای ائت®��

كنند. جواب شما به آن اتهامات چيست؟

: این شایعات ناهامهنگ سعی آشکار  �� �
ال الكنا�� �

� جــ���

برای تزلزل اعتامد عراقی ها به دوستان ائتالفی خود 

به  ما  دولت  درخواست  به  ائتالفی  قوای  باشد.  می 

های  توافق  در  که  هامنطور  آنها  و  اند  آمده  عراق 

امنیتی امضاء شده توسط کشورهای ما آمده متعهد 

به حامیت از عراق می باشند. اتهاماتی از این قبیل 

اشخاص  بین  که  ارزش  بی  شایعات  جز  به  چیزی 

خواهند  منی  آنها  چون  نیست  چرخد  می  منطقوی 

عراق ملتی قوی و مقتدر باشد و از ایرنو تخم شک 

و تردید درباره دستیابی های ما در زمین می کارند. 

نابودی  برای  هایی  راکت  و  ها  ائتالف مبب  طیارات 

نقش  از   CTS در  ما  است.  انداخته  داعش  مواضع 

تروریزم  از  در حامیت  و منحرص رشکای خود  عظیم 

داعش  دست  از  شهرها  آزادســـازی  بــرای  قوایامن 

بسیار تشکری می کنیم.

يونيپاث: آيا مى توانيد درباره نقش قوای 

فى در جنگ برای موصل بگوييد؟ �� ائت®��

: آنها نقش خیلی مهمی در فراهم کردن  �� �
ال الكنا�� �

� ج���

حامیه هوایی شبانه روزی برای یافنت و تخریب مواضع 

داعش و خطوط تأمین منابع آنها داشته اند. عالوه بر 

آنها حرکت دشمن  معلوماتی  و  این، حامیت کشفی 

را شناسایی کرده است، مخصوصا کوشش داعش در 

جمع آوری افراد ملکی در خانه های خالی از سکنه و 

استفاده از آنها منحیث سپر انسانی. رسانجام، ائتالف، 

تا  اند  کرده  سعی  که  کرده  فراهم  نظامی  مشاورین 

قابلیت های مبارزان ما و رسعت ارتباطات بین قوای 

این  مخصوصا  بخشند.  بهبود  را  ائتالف  قوای  با  ما 

در مغلوب کردن سیستم طیارههای  ما  به  مشاورین 

بدون رسنشین دشمن کمک کرده است.

جنرال. الکنانی
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يونيپاث: قوای CTS بعد از آزادی كامل موصل 

چى نقشى خواهند داشت؟

: قوای ما هر روز تجربه بیشرتی کسب  �� �
ال الكنا�� �

� ج���

یابد.  می  افزایش  شدت  به  ما  توانایی  و  کنند  می 

تروریستان  دستگیری  و  ردیابی  در  کالنرتی  نقش  ما 

CTS داشت.  خواهیم  شده  سازماندهی  تبهکاران  و 

خاص  مأموریتی  با  غیرمتعارف  قوای  یک  منحیث 

به  داعش  رشورانه  حمله  وجود  این  با  شد،  تأسیس 

رسزمین ما چاره ای بجز تغییر تاکتیک برای دفاع از 

ملت باقی نگذاشت. دیگر کشورها در منطقه بطور 

دقیق انکشاف ما را نظارت کرده و از مادل ما درس 

گرفته اند. دیدگاه ما قوای بازدارنده سرتاتیژیک است 

که از امنیت ملی حفاظت می کند.

که  الساعدی  عبدالوهاب  دگرجرنال  ما  بعدی  مهامن 

جنگ در موصل غربی را قومندانی کرده است.

يونيپاث: شما منحيث قومندان جنگ در موصل 

غربى اولويت های اصلى خود را چه مى دانيد؟

ال الساعدی: هامنطور که ذریعه قوماندان  �
� دگــرجــ���

افراد  جان  حفظ  ما  اولویت  باالترین  شد،  اشاره  کل 

ملکی، اموال و زیربناها می باشد.

يونيپاث: جنگ در موصل شرقى و غربى را 

چطور مقايسه مى كنيد؟

ال الساعدی: تفاوت کالنی در عوارض زمین،  �
� دگرج���

اندازه میدان جنگ وجود دارد. مردم در  جمعیت و 

دارند.  زیادی  تفاوت  غربی  موصل  از  رشقی  موصل 

که  آنهایی  از  موصل رشقی  در  داعش  مبارزان  حتی 

غربی  موصل  هستند.  متفاوت  باشند  می  غرب  در 

باشد.  می  خارجی  مبارزان  از  باالتری  فیصدی  دارای 

داعش مبارزان بومی را به جبهه ها در موصل رشقی 

مبارزان  تجربه جنگی  و  روحیه  آنها  کرد چون  اعزام 

خارجی را ندارند.

در  نتوانستند  بومی  مبارزان  این  دلیل  این  به 

برابر پیرشوی ما در موصل رشقی مقاومت کنند. ما با 

دخول به شهر زودتر از انتظار آنها را غافلگیر کردیم و 

 )SVBIEDs( وقتی که بر موترهای مبب گذاری شده

را ترصف کردیم.  به آسانی منطقه  آنها حمله کردیم 

کند  را  ما  پیرشوی  خواستند  می  شیوه  این  با  آنها 

تا  سازند  قادر  را  رهربی  و  خارجی  مبارزان  و  کنند 

وقتی  ولی  کنند.  عبور  غربی  موصل  به  رودخانه  از 

با  غربی  موصل  در  خارجی  مبارزان  های  فامیل  که 

مقدم  خط  قوای  به  آنها  بودند،  گرفته  سنگر  ایمنی 

قادر  را  ما  امر  این  نبودند.  وابسته  در موصل رشقی 

ساخت تا به طور عاجل در آن بخش از شهر پذیرش 

بیشرتی داشته باشیم.

يونيپاث: آيا منظورتان اين است كه داعش جنگ 

موصل غربى را جدی تر گرفته بود؟

ابتدا همچنین  در  آنها  البته،  الــســاعــدی:  ال  �
� دگـــرجـــ���

درباره جنگ برای موصل رشقی حریف می طلیدند. 

کردن  گمراه  در  سعی  آنها  رهربی  که  کنم  می  فکر 

آنها دارد که پالنی دارند و موفق خواهند شد. ما در 

فلوجه نیز شاهد این سناریو بودیم. آنها سعی داشتند 

که قوای خود را در موصل رشقی منسجم نگه دارند 

ولی بعد از سقوط اولین و دومین خط دفاعی و بعد 

از جنگ رودخانه الخرس آنها دست برداشتند و رشوع 

به مترکز در موصل غربی کردند.

يونيپاث: رسانه ها راپور دادند كه فرقه دوم 

CTS تعداد 53 نفر از افراد گير افتاده در يک 

خانه ويران شده را بعد از انفجار يک موتر بمب 

گذاری شده داعش (VBIED) نجات دادند. آيا 

مى توانيد درباره اين رخداد به ما بگوييد؟

برای  زیادی  های  مأموریت  الـــســـاعـــدی:  ال  �
� ــــ��� ــــرجـ دگـ

ولی  است،  داشته  وجود  شدها  بیجا  از  افراد  نجات 

این یک مورد منحرص بوده است چون نجات یافتگان 

به گفتند که چطور داعش آنها را قبل از انفجار موتر 

مبب گذاری شده به زور به داخل این خانه در محله 

را  رخداد  این  ائتالفی  قوای  کردند.  داخل  الصمود 

راپور   2017 مارچ،   7 در   CTS اپراتیفی  قومندان  به 

تیم  با کمک  تأیید موقعیت حمله  از  بعد  ما  دادند. 

کشفی خود، منطقه را مصون کرده و مأموریت نجات 

را در اولین روشنایی در 8 مارچ انجام دادیم.

کار  و  مشارکت  نتیجه  دوستانه  برش  نجات  این 

گروپی ما بوده است. نقشه تروریستان انفجار خانه 

است.  بوده  ملکی  افراد  کشتار  به  ما  کردن  متهم  و 

گفتند  ما  به  بیگناه  ملکی  افراد  که  وقتی  در عوض، 

داخل  خانه  داخل  به  بزور  را  آنها  داعش  چطور  که 

گذاری  مبب  موتر  به  سقف  از  ها  اسنایپر  و  کردند 

انگیزانه  نفرت  پروگرام  کردند  فیر  نزدیکی  در  شده 

داعش  رشارت  و  رحمی  بی  حکایت  این  شد.  افشا 

را نشان می دهد.

يونيپاث: چرا داعش مى خواسته به باشندگان 

شهر آسيب برساند؟

ابتدا در موصل غربی  ال الــســاعــدی: ما در  �
� دگــــرجــــ���

شاهد این رفتار بوده ایم؛ آنها پیش از این چنین کاری 

انجام نداده بودند. داعش در زمان فرار و ریسک از 

دست دادن همه چیز، قصد داشت تا زیربنای موصل 

را ویران کرده و قبل از شکست خوردن ذریعه قوای 

ما تا آنجا که می تواند از مردم بکشد. ما برای اینکه 

از موقعیت ها خطرناک نجات دهیم  افراد ملکی را 

مأموریت های متعددی انجام داده ایم. در یک مورد 

ما مأموریت شبانه برای نجات بیش از 300 شهروند 

داخل خانه ای که مقدار زیادی مواد منفجره در آن 

بود انجام دادیم.

يونيپاث: چى چيز جنگ برای موصل را از جنگ 

فلوجه و بيجى متفاوت كرده بود؟

ال الساعدی: البته، هر جنگی عنارص خاص  �
� دگــرجــ���

خود را دارد. جنگ بیجی مشکل بود، زیرا در منطقه 

موصل، صالح  بین  زیاد  ارتباط  با  و  سرتاتیژیک  مهم 

زمان  این  در  افتاد.  اتفاق  حویجه  و  رمادی  الدین، 

که  گذاشت  تأثیر  داعش  روحیه  باالی  فلوجه  جنگ 

جنگهای  جایگاه  منحیث  شهر  منادین  ارزش  بخاطر 

متعدد و رویداد های تاریخی بوده است.

بوده است.  به چند دلیل متفاوت  جنگ موصل 

منطقه  و جمعیت  اندازه  که  است  این  آن  مهمرتین 

موصل  اســت.  فلوجه  و  بیجی  از  کالنرت  بسیار  آن 

فلوجه  حالیکه  در  دارد  نفوص  میلیون   1.8 از  بیش 

اینکه  دلیل  به  داشت.  نفوص  نفر   120,000 فقط 

دگرجنرال الساعدی
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گرفته  نظر  در  مذکور  خالفت  مقر  همچنین  موصل 

سقوط  نشان  موصل  آزادی  جهت  این  از  بود  شده 

»خالفت« می باشد.

يونيپاث: داعش از تخنيک های مثل موترهای 

بمب گذاری شده برای مانع شدن قوای 

آزادسازی استفاده كردند. شما چطور با اين 

ت مواجه شديد؟ �� معض®��

می  مبارزه  شهر  در  وقتی  الـــســـاعـــدی:  ال  �
� دگــــــرجــــــ���

کنیم، میدان جنگ را قدم به قدم می سنجیم. یعنی 

در  پیرشوی  مرت   50 فقط  روز  متام  است  ممکن  ما 

کوچکی  دستیابی  چنین  اما  باشیم.  داشته  مبارزه 

می تواند منجر به آزادسازی کل محله شود و ما را 

قادر سازد تا به دنبال آن یک مایل کامل بدون هیچ 

مانعی پیرشوی کنیم.

بین  ائتالف  در  خود  رشکای  با  هامهنگی  با  ما 

بعد  داریم.  مترکز  منطقه  این  جزئیات  باالی  املللی 

پیرشوی  آن  در  خواهیم  می  که  منطقه  تعریف  از 

کنیم، ما به اهداف از پیش تعیین شده حمله کرده 

تا مسیر اصلی که داعش برای موترهای مبب گذاری 

شده استفاده می کند را مسدود سازیم. طیاره ائتالف 

راکت هایی به تقاطع های کلیدی شلیک می کند تا 

مانع از دسرتسی موتر مبب گذاری شده شود. این ما را 

قادر می سازد تا بدون منحرف شدن به اهداف فرعی 

باالی اهداف خاص مترکز کنیم. عالوه بر این، اینکار 

ائتالفی و قوای عراق فرصت بیشرتی برای  به طیاره 

خنثی سازی موترهای مبب گذاری شده می دهد.

ف بين المللى را در جنگ  �� يونيپاث: نقش ائت®��

برای آزادسازی موصل توصيف كنيد.

توجهی  قابل  نقش  ائتالف  ــاعـــدی:  الـــسـ ال  �
� دگــــــرجــــــ���

و  کرده  عمل  هوایی  حامیت  از  فراتر  است.  داشته 

بشمول حامیت لوجیستیک ، تدارک تجهیزات انجنیری 

با  ما  بوده است.  نیز  را  خاص و کشف و معلومات 

کمک ائتالف از حرکت دشمن مانع شدیم و مواضع 

هوایی  حمله  با  ائتالف  کردیم.  نابود  را  آنها  دفاعی 

به  گدام سالح  و  سازی  فابریکه های مبب  به  دقیق 

آزادسازی شهر در زمانی اندک با حداقل تلفات ملکی 

کمک کرد. ائتالف بدون توجه به جنگ و رشایط آب 

نکرد.  متوقف  را  و هوایی، هیچ وقت حمیات خود 

من می خواهم که از این عساکر، افرسان، قومندانان 

برای پشتیبانی از مبارزه عراق با تروریزم تشکر کنم.

توقف آخر ما خط مقدم در موصل غربی بود که برید 

جرنال حیدر ارزوقی و دگروال ارکان جالل با یونیپاث 

درباره قهرمانی و ایثارگری عساکرشان صحبت کردند.

يونيپاث: آيا مى توانيد بگوييد كه چطور قابليت 

های مبارزه عساكر در جريان جنگ برای موصل 

انكشاف يافت؟

ال حيدر: قوای ضد تروریزم ما مهارت قابل  �
� بريد ج���

توجهی کسب کرده و تخنیک های محاربوی جدیدی 

رسیع  های  جنگ  در  آمادگی  بخاطر  آنها  آموختند؛ 

متامیز می باشند. ما مبارزه نامتعارفی را تجربه کرده 

دگرمن مهند الوان التمیمی، چپ، قوماندان کندک اول جزوتام اول عملیات خاص و برید جنرال ارکان حیدر فاضل ارزوقی، راست، معین 
قوماندان عملیات خاص، در حال بررسی نقشه جنگی منطقه غرب موصل در سال 2017.
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اتاق در خانه های دارای جمعیت مبارزه  اتاق به  و 

کردیم. در آن رشایط هر اشتباهی می توانست فاجعه 

موفقیت  بطور  توانستیم  وجود  این  با  آورد،  بار  به 

افراد ملکی تشخیص داده و  از  را  آمیزی تروریستان 

اعتامد مردم خود را بدست آوریم.

فى در اين انكشاف چه  �� يونيپاث: نقش قوای ائت®��

بوده است؟

ائتالفی نقش بسیار  تردید قوای  اركــــان: بی  دگــــروال 

داشته  ما  های  عملیات  پیشربد  در  مخصوصا  مهمی 

اند. دوستان ما در ائتالف بطور زیادی در مترین قوای 

ما در استفاده از توپخانه ثقیل و سالح های ضد زره 

این  از  اخیر  گذشته  در  ما  قوای  چون  کردند  کمک 

سالح ها استفاده نکرده بودند.

يونيپاث: آيا متوجه تغييرات در تخنيک های 

داعش در موصل شديد؟

از  غربی  موصل  در  داعــش  حــــيــــدر:  ال  �
� جـــــــــــ��� بــــريــــد 

»کوادکوپرتها« برای هدایت ماشین های مبب گذاری 

قوماندانی  مراکز  و  اصلی  مسیرهای  طرف  به  شده 

طیاره  از  دشمن  استفاده  ابتدا  در  کند.  می  استفاده 

و  پشتیبانی  با  ولــی  بــود  ما  ــوای  ق ــرای  ب معضلی 

موانع  این  ما  خود،  ائتالفی  رشکای  مساعی  ترشیک 

را برطرف کردیم.

دگروال اركان: داعش تخنیک ها را زیاد تغییر نداد؛ 

در  معمول  چریکی  های  تخنیک  از  دار  دوام  بطور 

میان گروپ های شورشی استفاده کرد. با این وجود 

و  نفوس  تراکم  بود،  متفاوت  موصل  در  که  آنچه 

تعمیر ها بود. که معضالتی مربوط به قوانین درگیری 

محافظت  در  املللی  بین  های  عهدنامه  از  پیروی  و 

این حال من می  با  آورد.  بوجود می  افراد ملکی  از 

خواهم که به شام اطمینان دهم که ما کنرتول کامل 

بر میدان جنگ داریم و متعهد به قوانین در حفاظت 

از مردم خود می باشیم.

يونيپاث: چطور به مردم كمک كرديد كه شهر را 

قبل از جنگ به طور مصون ترک كنند؟

 ]IDPs[ دگــروال اركــان: ما جابجایی مردم بیجا شده

افراد  که  بود  این  ما  پروگرام  و  کنیم  می  کنرتول  را 

تا در خانه های خود مبانند.  را تشویش کنیم  ملکی 

اعالمیه هایی  و  استفاده کردیم  اسپیکرها  از الود  ما 

منترش کردیم تا آنها را از مصون بودن آسوده خاطر 

صحی  های  کلینیک  و  غذا  ما  این  بر  عالوه  کنیم. 

برای آنها تأمین کردیم و تیل برای جرناتورهای محلی 

کردیم  کوشش  ما  شود.  فراهم  برق  تا  کردیم  آماده 

تا رضوریات افراد ملکیامن را تأمین کنیم تا رضورت 

ها  فامیل  از  بسیاری  برسد.  حداقل  به  جابجایی  به 

برای  توانستند که در خانه هایشان مبانند درحالیکه 

دسرتس  از  دور  مصئون  مسیر  یک  توانستیم  دیگران 

داعش فراهم کنیم.

را آغاز  از دو جهت حمله  ال حـــيـــدر: ما  �
� ــــ��� ــ بــريــد جـ

کردیم: قوای عملیات خاص دوم، رسک رشقی را کنرتول 

کرده درحالیکه قوای عملیات خاص سوم، رسک غربی 

را کنرتول کردند. این حمالت در کمپ غزالنی، وادی 

حجر، تل الریان و محله املأمون به اهدافشان رسیدند 

ولی وقتی که به محله های قدیمی شهر نفوذ کردیم، 

پیرشفت ما کند شد. در آنجا به تعداد زیادی از مردم 

پوشش  منحیث  داعش  که  شدیم  مواجه  شده  بیجا 

کرد.  می  استفاده  ما  قوای  به  انتحاری  برای حمالت 

که  ملکی  افراد  به  داعش  اسنایپرهای  بطور همزمان 

کوشش در فرار داشتند فیر می کرد.

عملیات های ما اوالً از منظر برشدوستانه و سپس 

از منظر عملیاتی اهمیت داشت. اولویت اول ما تأمین 

امنیت مسیر و کمک برش دوستانه برای افراد ملکی که 

یک جزوتام CTS مسیری ایمن را برای مردم بیجا شده 
در محله المأمون موصل فراهم می کنند.
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در شهر به تله افتاده بودند بود و ما به سختی سعی 

کردیم تا افراد ملکی را از حمله کنندگان انتحاری که 

قصد ادغام میان آنها را داشتند نجات دهیم.

مشکل مأموریت ما در این قسمت بود: ما مجبور 

بودیم تا توازن ایمنی افراد ملکی را با ریسک اینکه 

ممکن است مبارزان داعش خود را در میان مردم بیجا 

شده جا بزنند تا ذریعه فیر اسنایپر یا حمله انتحاری 

دار  دوام  هوشیاری  به  ما  حمله  کنیم.  حفظ  کنند 

رضورت داشت: ما مواظب هر کسی که می رسید و با 

یکدیگر درباره حرکت های مشکوک صحبت می کرد 

درگیری  قوانین  به  متعهد  کل  بطور  ما  قوای  بودیم. 

بودند مخصوصا حمله کنندگان انتحاری که در میان 

افراد ملکی مخفی شده بودند را دنبال می کردند. در 

حقیقت مردان ما توانستند تا بسیاری از این نظامیان 

را قبل از اینکه آنها بتوانند خود را نزدیک افراد ملکی 

منهدم کنند بکشند.

يونيپاث: شما جنرال طالب شقاطى الكنانى، 

رئيس CTS را بخاطر نقشش در ظرفيت سازی 

مبارزه با تروريزم تمجيد كرديد. آيا مى توانيد به 

ما بيشتر درباره اثری كه او داشته بگوييد؟

دگــروال اركــان: جرنال الکنانی پدر روحانی قوای ضد 

قابلیت های  نظر گرفته می شود.  تروریزم عراق در 

او  دیدگاه  کامالً   CTS چشمگیر  عملکرد  و  پیرشفته 

تجهیزات  یا  کیفیت مترین  ما  راز  کند.  بازتاب می  را 

ما نیست بلکه بیشرت انسجام و روحیه قوای ما بوده 

است  چیزی  این  است.  بوده  الکنانی  جرنال  کار  که 

کرد.  خواهد  ثبت  بزرگ  رهرب  این  درباره  تاریخ  که 

تاریخ قدرت این قوه سرتاتیژیک و دستیابی های کالن 

متام  برای  افتخار  و  منبع غرور  که  را  الکنانی  جرنال. 

عراقی ها شده را تشخیص خواهد داد.

ما  الکنانی رهرب  اگر جرنال.  ال. حــيــدر:  �
� جـــــــ��� بــريــد. 

نبود، CTS بطور محض وجود نداشت. من او را یک 

الگوی رهربی در نظر می گیرم. او عاشق قوای ماست 

گویی که آنها پرسان او هستند که این احساسی است 

و  قاطعیت  قدرت،  است.  مشرتک  ما  همه  بین  که 

مسلکی بودن قوای ضد تروریزم ما از شخصیت جرنال 

الکنانی بوده است.

يونيپاث: قوای عمليات های خاص چى درس 

هايى آموخته اند كه مى تواند برای باقى قوای 

مسلح عراق مفيد باشد؟

با  دلیر  سلحشورهای  این  حـــيـــدر:  ال.  �
� جــــــــــ��� بـــريـــد. 

مبارزه در جنگها برای مانع شدن گروپ های تبهکار 

قوای  درباره رضورت تشکیل  به منطقه درس مهمی 

است.  داده  ثبات  و  امنیت  برای تضمین  غیرمتعارف 

در  را  تروریستان  شجاعت  با  عساکر  این  که  وقتی 

بغداد در سال 2010 ما در  بانوی رستگاری  کلیسای 

شگفت  آنها  مهارت  و  دقیق  کار  از  جهان  کشتند، 

دوستانه  برش  رویکرد  از  همزمان  بطور  ما  شد.  زده 

عساکرمان برای چنین رشایط غیرمتعارفی بسیار ابراز 

مهربانانه  و  آمیز  احرتام  بطور  آنها  کنیم.  می  غرور 

رفتار  آزادسازی شده  مناطق  در  بیجا شده  نفوس  با 

کردند هامنطور که بسیاری از داستان های مردم بیجا 

مهمرتین  کردند.  تحسین  را  تروریزم  ضد  قوای  شده 

با  مواجهه  به  درباره رضورت  آموختیم  ما  که  درسی 

آنالین  تظاهر  و  ها  دروغ  تکذیب  ذریعه  تروریزم 

ذریعه رسانه های اجتامعی می باشد.

آموختیم  ما  که  درســی  مهمرتین  اركـــــــــان:  دگـــــــــروال 

بود.  جنگ  جریان  در  انگیزه  برقراری  به  رضورت 

مواجهه با تاکتیک های تبهکاران این دشمن به سطح 

خاصی از اراده رضورت دارد. ما بدون روحیه باالیی 

که  بودیم  منی  قادر  کردیم  کسب  پایه  مترین  از  که 

داعش را شکست دهیم. این بخاطر روحیه شکست 

ناپذیر مبارزه عساکر ما بوده است که توانستیم بطور 

قاطع پیروز شویم. داعش کوشش کرد که از پیرشوی 

انتحاری جلوگیری کند - و بطور قاطع  ما با حمالت 

ما چندین شهید در این حمالت دادیم - ولی آن فقط 

را  تروریستی  های  گروپ  این  شکست  در  ما  اراده 

افزایش داد. ما با افشا کردن جرائم تروریزم اردوهای 

منطقه را با سود جسنت از تجربه خود قادر ساختیم تا 

با خود افراط گرایی مواجه شوند.

درس کلیدی دیگری که آموختیم درباره رفتار با 

افراد ملکی در میادین جنگ بود. هیچ قوا تعلیم دیده 

تر دیگری از این در انجام عملیات ها با اندازه کالن 

ندارد. شکست  وجود  شهری  محیط  در  دشمن  علیه 

دشمنانی که در شهرها نفوذ کرده اند - بدون تخریب 

انجام  با  که  است  پروسه  یک   - شهر  خود  همزمان 

عملیات پیچیده چشم قابل قیاس است.  

یک عسکر CTS در حالیکه نشان پیروزی را در محله غربی موصل درست 
می کند بیرق عراق را در دست گرفته است.

جنگجویان CTS قبل از عزیمت به غرب موصل در تمرینات نظامی خاص 
اشتراک می کنند.
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قوای 
مهیب

کارکنان یونیپاث

عکس هایی از قوای مسلح کویت

کویت میزبان تمرین نظامی عزم عقاب ها 
در مواجهه با تهدیدات منطقوی می باشد
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تروریستان بدنبال اختالل در تجارت منطقوی و آسیب 
بندر  باشند:  می  اند  کرده  انتخاب  دقت  با  که  به هدفی  اقتصادی  شدید 

شویخ کویت. از آنجایی که شویخ یکی از کالنرتین بندر صنعتی این کشور 

می باشد، تهدید برای این رسمایه مهم عکس العمل محاربوی چند ملیتی 

عاجل و قدرمتندی را بدنبال داشته است.

سعودی،   عربستان  قطر،  بحرین،  عربی،  متحده  امارات  کویت،  قوای 

قوای سپر جزیره شورای همکاری خلیج و ایاالت متحده به تروریستان از 

زمین، هوا و دریا حمله کردند. آنها به تروریستانی که داخل تعامیر پناه 

گرفته بودند تلفات سنگین وارد کرده و تروریستان دیگری که پس از ربودن 

کارگران بندر سعی در فرار با قایق به خلیج داشتند را دستگیر کردند.

مشاهده  نزدیکی  در  اسکله  یک  از  را  سناریو  این  که  نظامی  رهربان 

می کردند از منایش دالوری نظامی که بخشی از مترین نظامی نظامی عزم 

عقاب ها بود شگفت زده شدند. به گفته شیخ محمد الخالد الصباح وزیر 

دفاع کویت در یک سمینار رهربی ارشد عزم عقاب ها در شهر کویت، این 

رویداد تعلیم سه هفته ای در آپریل 2017 بیش از 3,000 عضو خدمات را 

گرد هم آورد و »همکاری بین GCC و کشورهای دوست را تقویت کرد«

او گفت که این مترین نظامی برای »تبادل تجارب بین اشرتاک کنندگان 

به منظور رویارویی به هر تهدید بومی و منطقوی یا پرداخنت به بحران ها 

و فجایع می باشد« »چنین تعلیمی ترشیک مساعی بین مؤسسات محلی 

که به مدیریت بحران و حامیت امنیت و عملیات های محاربوی داخل و 

بیرون کشور می پردازند را تقویت می کند.«

به ماحول  تهدیدات مربوط  از  ای  تنوع گسرتده  این سناریوها شامل 

امنیتی امروزه می باشد. این رویدادها در رسارس کویت اتفاق افتاد و بر 

و  تروریزم  با  مبارزه  بحری، عملیات های  امنیت  و  دفاع هوایی، رسحدی 

مدیریت بحران مترکز داشت. عزم عقاب ها 2017 با یک مانور قوماندانی 

رهربی  سمینار  یک  با  نهایت  در  و  شد  دنبال  اپراتیفی  تعلیم  سپس  و 

ارشد به اوج رسید.

کالنرتین  از  یک  ها  عقاب  عزم  نظامی  مترین  میالدی،   1999 سال  از 

سال  دو  هر  و  بوده  خلیج  منطقه  چندجانبه  نظامی  های  نظامی  مترین 

یکبار برگزار می شود. این دومین بار می باشد که کویت از مترین نظامی 

قوماندانی مرکزی ایاالت متحده میزبانی کرده است.

قوماندانی  تعلیم  و  مانورها  مدیر   ،III گروور  اچ  رالف  جرنال  تورن 

مرکزی ایاالت متحده گفت که مترین نظامی عزم عقاب ها در سال 2017

فرصت ارزشمندی برای ایجاد روابط فراهم کرده است: »کار گروپی، فهم 

به  العمل  عکس  های  طرزالعمل  و  ها  تخنیک  ها،  تخنیک  فهم  یکدیگر، 

تهدیدات متام توامنندی های ما را افزایش می دهد.«

تعداد  چون  است  رفته  فراتر  نظامی  قلمرو  از  مساعی  ترشیک  این 

زیادی از وزارتخانه ها و آژانس های دیگر کویت اشرتاک کرده اند تا اینکه 

هر کدام بتوانند در سناریوهای عکس العمل متام دولت تعلیم ببینند. 

لوی درستیز قوای مسلح کویت گفت که »ما نگران دفاع از خلیج خود، 

دفاع از خود، دولت ها و ملل خود می باشیم« محمد خالد الخدر در طی 

این بندر. »آنچه که  رویداد تعلیم نهایی مترین نظامی عزم عقاب ها در 

بتوانیم به سطح مورد  تا  برای ما مهم می باشد تعلیم دوام دار ما است 

رضورت آمادگی برای مبارزه برسیم.«

یک عنرص پایدار در این مترین نظامی تعلیم برای عکس العمل های 

باشد. یک روز، قوای چند  به مواد منفجره در مناطق شهری می  عاجلی 

محلی عکس  یک مسجد  در  سازی شده  شبیه  تهدید مبب  یک  به  ملیتی 

لیسه  تهدیدات مشابه در یک  به  دیگر،  دادند. در یک روز  نشان  العمل 

محلی عکس العمل نشان دادند. بنابر توضیحات دگرمن یوسف م. العبیدان 

معین تیم های خنثی سازی مهامت منفجره )EOD( قوای مسلح کویت، 

تهدیدات  این  برابر  در  هشیاری  به  را  امنیتی  و  نظامی  قوای  دشمنان 

سازی  خنثی  های  تیم  نظامی،  مترین  این  متام  در  اند.  واداشته  نامتعارف 

مهامت منفجره با تیم های خنثی سازی پولیس و گارد ملی و نیز کشورهای 

شورای همکاری خلیج و ایاالت متحده همکاری کردند.

کارمندان قوای مسلح عربستان سعودی قربانیان نمادین را در 
جریان تمرین نظامی چند ملیتی در کویت درمان کردند.

قوای مسلح کویت در جریان رویداد تعلیم نهایی تمرین نظامی عزم عقاب 
ها در سال 2017 به بندر شویخ حمله کردند.
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قوای چند ملیتی از نظر تخنیک ها، تخنیک ها و 
طرزالعمل ها در مبارزه با تروریزم در جریان تمرین 

نظامی عزم عقاب ها تعلیم می بینند.

کویت
«ما باید بطور سیستماتیک 

مساعی خود را در اجرای عملیات 
ها و تعالیم با اشتراک بیشتر 

افزایش دهیم که این کار رابطه 
نظامی بین کشورهای دوست را 

مستحکم تر می کند.»
~

وزیر دفاع کویت شیخ

محمد الخالد الصباح

بحرین
«تمرین نظامی عزم عقاب ها رویدادی 
مؤثر، کالن، منحصر و برجسته بوده است. 

این تمرین نظامی تروریزم مشترک 
کشورها را بازتاب کرده است. پادشاهی 

بحرین بدنبال تبادل و کسب تجاربی 
مانند این با GCC و کشورهای دوست به 

نمایندگی ایاالت متحده آمریکا می باشد.»
~

دگروال ارکان پیلوت ایوب احمد، نماینده ارشد 

قوای مسلح بحرین در تمرین نظامی عزم 

عقاب ها در سال 2017

عربستان سعودی
«تمرین نظامی عزم عقاب ها در 

سال 2017 بخشی از مساعی برای 
ترویج همکاری متقابل و افزایش 

آمادگی محاربوی کشورهای 
شورای همکاری خلیج به منظور 

توانمند سازی در مواجه با معضالت 
منطقوی می باشد.»

~
برید جنرال محمد بن ابراهیم الربیع، 

قوماندان قوای عربستان سعودی در 

این تمرین نظامی
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قوای شورای همکاری خلیج فارس و ایاالت متحده 
روش مقابله با حمالت تروریستی و دیگر تهدیدات را 

در مانور «عزم عقاب ها» 2017 تمرین می کنند.

قطر
«تمرین نظامی عزم عقاب ها 
یک تمرین نظامی ستراتیژیک 

با هدف مواجهه با بحران 
ها و فجایع و هماهنگی و 

همکاری بین کشورهای GCC و 
کشورهای دوست می باشد.»

~
برید جنرال سعد الحجری، هیئت مدیریت 

بحران، قوای مسلح قطر

ایاالت متحده
 GCC آمریکا با شرکای خود در کشورهای»
برای برقراری امنیت منطقه همکاری می 

کند و ما فهم نظامی مشترکی برای 
عکس العمل به هر تهدیدی که بر دولت 
های عربی حوزه خلیج تأثیر می گذارد 

داریم. عالوه بر این تمرین نظامی، هدف 
ظرفیتسازی برای کل قوا می باشد.»

~
تورن جنرال رالف گروور III، مدیر مانورها و تعلیم 

قوماندانی مرکزی ایاالت متحده 

امارات متحده عربی
«در جریان این تمرین نظامی، ما 

باالی تمام نقش های آژانس های 
دولتی و وزارتخانه ها، مؤسسات 

نظامی و ملکی تأکید کردیم.»
~

برید جنرال یوسف الفالسی از قوماندانی 

کل قوای مسلح امارات متحده عربی
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این  با  که  داریم  رضورت  ما  است.  تغییر  حال  در  »دنیا  العبیدان  گفته  به 

تهدیدات نامتقارن مواجه شده و آنها را کنرتول کنیم«

کویت وقتی که تروریستان به مسجد الصادق شهر کویت در سال 2015 حمله 

کردند با چنین مصیبتی روبرو بود. این حمله که داعش مسئولیت آن را پذیرفت 

ده ها تن از مردم را کشته و صدها نفر دیگر را زخمی کرد. رهربان GCC برای 

جلوگیری و عکس العمل به انواع این حمالت وحشیانه به ملکیها و ایدئولوژی که 

از آنها حامیت می کند مصمم می باشند.

داکرت عبدالطیف الزیانی دبیرکل GCC در جریان سمینار رهربی ارشد اولویت 

تروریزم،  با  مبارزه  کرد:  عنوان  را  خلیج  حوزه  کشورهای  برای  مهم  امنیتی  های 

او گفت که  امنیتی سایربی.  افراط گرا، جرائم سازمانی و تهدیدات  سازمان های 

فرقه گرایی و تعصب، ثبات و موفقیت در منطقه خلیج فارس را به خطر انداخته 

است و از این کشورهای با اکرثیت مسلامن درخواست کرد تا مساعی مبارزه با 

ایدئولوژی های افراط گرایانه را افزایش دهند.

ولی تا روزی که ایدئولوژی های افراط گرایانه نفوذ خود را بر قوای خود از 

دست دهند، نظامیان باید برای جلوگیری از آسیب تروریستان به مردم مخصوصا 

کسانی که آسیب پذیرتر می باشند از قبیل اطفال محصل تعلیم ببینند. در جریان 

این مترین نظامی، قووا به چهار سناریو مختلف تهدید با مبب در مکاتب محلی 

عکس العمل نشان دادند. جگرن احمد الزواوی از قوای مسلح کویت این عکس 

العمل را در یک لیسه هامهنگ سازی کرد. یک تیم خنثی سازی مبب از یک ربات 

برای منفجر کردن مواد منفجره از راه دور و از سگ های مبب یاب برای جستجوی 

سایر تهدیدات استفاده کردند. قوای او با کمک مسئولین مکتب و وزارت داخله 

صدها متعلم را ظرف چند دقیقه تخلیه کردند.

بحرانی  و معضالت  تغییرات  شاهد  خاورمیانه  در  »ما  گفت:  الزواوی  جگرن 

مخصوصا در زمان های کنونی هستیم« »با ظهور سازمان های تروریستی خشن، 

رضور است که ما برای چنین تهدیدات و معضالتی آماده شویم. برای آمادگی در 

برابر این معضالت باید از اشتباهامتان درس بگیریم.«

الزواوی منحیث یک مسلکی خنثی سازی مهامت منفجره در  وظیفه جگرن 

اردو باالی مبب ها، ماین های زمینی و مهامت مترکز دارد - که اکرثاً مهامت منفجر 

نشده ای است که در رسارس کویت در نتیجه حمله صدام حسین از رژیم سابق 

عراق بجا مانده است.

تعلیم  قوا  یافتند.  دست  خود  اهداف  به  نظامی  مترین  در  کنندگان  اشرتاک 

جستجو و نجات، مانورهای پاکسازی اتاق ها از تیراندازها و عکس العمل عاجلی 

به حمالت کیمیاوی، زیستی و رادیولوژی را اجرا کردند.

برید جرنال محمد بن ابراهیم الربیع قوماندان قوای سعودی ها که در مترین 

نظامی عزم عقاب ها اشرتاک کرده اند از اینکه قوایش در مترین نظامی آمادگی 

محاربوی کاملی در مواجهه با معضالت منطقوی دارند ابراز غرور کرد. به گفته 

برید الربیع »امنیت خلیج مسئولیت امنیتی مشرتک می باشد« قوماندانان کویت، 

درباره  مشرتکی  نظرات  نیز  متحده  ایاالت  و  بحرین  قطر،  عربی،  متحده  امارات 

مسئولیت مشرتک برای امنیت خلیج بازتاب کردند.

سازی  ظرفیت  نظامی  مترین  این  اصلی  »هدف  گروور  جرنال  برید  گفته  به 

و توامنند سازی ملل مشارکت کننده می باشد« به گفته برید جرنال قوای مسلح 

کویت »جمع گروپی ما از عملکرد حمله ی قوی تر می باشد. این منایشی دیگر از 

چگونگی اجتامع ما و عملکرد منحیث یک قوه واحد می باشد.«

احمد االمیری معین رئیس ارکان عملیات و پالن گذاری گفت که مترین نظامی 

عزم عقاب ها به اهداف خود رسیده است. او اضافه کرد: »هدف آن هامهنگ 

مدیریت  در  عمومی  مؤسسات  و  ها  وزارتخانه  متام  بین  بهرت  همکاری  و  سازی 

بحران بوده است. همچنین همکاری بین قوای مسلح GCC و ایاالت متحده را 

مخصوصا در جریان بحران های منطقوی افزایش می دهد.«

به گفته برید جرنال مشال عبداالله، مدیر تعلیمی در هیأت عملیات و پالن 

از مترین نظامی عزم عقاب ها،  با میزبانی  این کشور  گذاری ستاد قوای کویت، 

مهارت کسب کرده و پیوند همکاری امنیتی با GCC و دیگر کشورهای دوست 

کرده است. کویت همچنین با قادر ساخنت وزارتخانه های کویت در عکس العمل 

گروهی در سناریوهای مترین نظامی از امتیازات منحرصی سود برده است.

که  نظامی  های  »مهارت  کنندگان  اشــرتاک  مشال  جــرنال  برید  گفته  به 

دوست  کشورهای  دیگر  که  داد  می  نشان  که  دادنــد  نشان  را  بودند  آموخته 

موفق بوده است.  

قوای چند-ملیتی در حال کسب آمادگی برای حمله به طیاره اختطاف 
شده ذریعه تروریستان فرضی در جریان تمرین نظامی کویت.

قوا، قربانیان را از حمالت کیمیاوی در جریان تمرین نظامی عزم عقاب 
ها پاکسازی می کنند. یک بخش اصلی این تمرین نظامی شامل عکس 

العمل کل دولت و چند ملیتی به تهدیدات نامتقارن می باشد.



56

شرح حال رهبری ارشد

برید جنرال حیدر فاضل ارزوقی شخصیتی محبوب در اردوی عراق می باشد

قیام از میان همه بست های نظامی

بنا به گفته قدیمی، »سختی صرب مردان را آزمایش میکند.« بعد از شکست 
در موصل در سال 2015، عساکر از متام رتبه های نظامی بخاطر شکست در دفاع 

از وطنشان خلع شدند. ولی بطور همزمان، بسیاری از مبارزانی که از این شکست 

پدید آمدند قوی تر شدند، چشامن آنها کامالً مصمم بود، شجاعانه می جنگیدند 

تا از رسزمین و رشف مردم خود دفاع کنند. آنها با آرامش به زنان و اطفالی که از 

چنگال تروریزم می گریختند لبخند می زدند و نگاهشان به شکست دادن گروپ 

های تروریستی در جنگ شدید در شهرهای پرجمعیت بود.

در میان این قهرمانان برید جرنال حیدر فاضل ارزوقی است که ذریعه اخبار 

تلوزیونی از نربد برای آزاد سازی شهرها از تروریستان داعش وارد خانه ها و قلب 

و  فرزندان حویجه  رفتار  فرزندان جنوب،  مهربانی  دارای  او  های عراقی ها شد. 

روحیه فرزندان عراقی می باشد. بعضی اوقات او در تلوزیون با لباس نظامی کامل 

در خطوط مقدم ظاهر می شد و با سالح به مواضع داعش فیر می کرد. در مواقع 

دیگر، او بعد از متام شدن خاک باد ظاهر می شد تا افراد ملکی به دام افتاده را 

بررسی کند و مطمنئ شود که سامل هستند.

را  قوماندانانش  اعتامد  و  است  افرسانش  و  قوا  محبوب  حیدر  جرنال  برید 

وفادار  عسکری  که  بوده  این  جوانی  از  او  رؤیای  واقع  در  است.  آورده  بدست 

متعهد به دفاع از کشورش باشد.

بریدمنی  رتبه  با  و  شدم  سونحی  حربی  وارد   1994 سال  در  »من  گفت:  او 

منحیث یک افرس توپخانه در 1997 فارغ شدم« »به تدریج رتبه ام به تورن ارتقاء 

ناامید شدم چون منی  اردو در سال 2003 منحل شد کامالً  یافت، ولی وقتی که 

توانستم تصور کنم چیزی بیش از یک عسکر باشم. ولی امید به من بازگشت و 

من از اولین کسانی بودم که به اردو برگشت و وظیفه نظامی ام را ادامه کردم.«

او دوره هایی را به میزبانی قوای بین امللل-عراق گذراند و به اردن سفر کرد تا 

در یک تعلیم سه ماهه اشرتاک کند. بعد از بازگشت او به کندکی اختصاص یافت 

که محافظ وزارت دفاع بود و در سال 2005 به کالج ارکان اردو در رستمیه در 

اولین صنف افرسان ارکان بعد از تشکیل دوباره اردو ملحق شد. او در صنف منرب 

69 یک صنف رضوری مورد رضورت برای افرسان قوای مسلح تعلیم دیده ذریعه 

اتحاد ناتو اشرتاک کرد.

او گفت »ما تعلیم با کیفیتی ذریعه تیم ناتو در مبارزه با تروریزم، مبارزه با 

شورشیان، پالن گذاری و پذیرش تحرک از قوای خاص ناتو دریافت کردیم« »این 

مکتب ناتو برای اردوی عراق جدید بود، چون قوای عراقی قبالً مکتب انگلیسی را 

مطالعه می کردند.«

این آرزوی او بود تا بخشی از قوای عملیات خاص عراق که تازه تشکیل شده 

می  انتخاب  دارند  که  ای  رتبه  برای  را  خود  مبارزان  دقت  با  قوه  این  باشد  بود 

کرد. این قوا از اعضای متام بخش های عراق تشکیل شده بود که بدون تبعیض یا 

طرفداری بود. او در کالج لوی درستیز به رؤیای خود دست یافت جایی که به قوای 

جناحی در سال 2006 ملحق شد.

و  بنیاد هویت  بر  کشتار  فرقوی،  اوج خشونت  شاهد   2006 »سال  گفت  او 

برای  متعدد  های  گزمه  در  »ما  بود«  کشور  ساحات  از  بعضی  مکمل  فروپاشی 

برقراری امنیت و دستگیری تروریستان در بیرون گزمه می کردیم و من 17 ساعت 

به  که  داشتیم  باور  دادیم  انجام می  که  کاری  به  ما  ولی  کردم.  کار می  روز  در 

فرقوی  تنوع  ما  قاطعیت  راز  که  معتقدم  من  داد.  می  مشرتکی  قدرت  حس  ما 

ابتدا و در درجه اول  این باور که ما در  و قومی ما در قوای مان بوده است و 

همگی عراقی هستیم.«

او مدت  باشد.  از مستفید شدن جزوتامش می  پر  برید جرنال خاطره حیدر 

شورای  جمله  از   - است  کرده  مبارزه  مختلف  های  شکل  به  تروریزم  با  زیادی 

مجاهدین، القاعده در عراق و حکومت اسالمی عراق. پس از این یک دوره نسبتاً 

مبارزان  به  امنیتی  های  مسئولیت  انتقال  و  تروریزم  شکست  با  شد،  دنبال  آرام 

قبیلوی که با نام بیداری شناخته می شدند. در آن زمان، گروپ های دهشت افکن 

و تروریستی برصه را کنرتول می کردند که در آنجا افراد بی گناه را می کشتند، 

کارکنان یونیپاث
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منابع طبیعی را دزدی می کردند و شهر را ذریعه تهدید و اجبار کنرتول می 

کردند. دولت عراق تصمیم گرفت که به این گروپ ها حمله کند و قوای زبده 

را برای مبارزه با آنها اعزام کرد.

تروریزم  با  مبارزه  قوای  که  کرد  اثبات  سلحشورها  حمله  »این  گفت:  او 

فقط به یک بخش تعلق ندارد و قوای ملی است که با مشت آهنی به کسانی 

که سعی در اختالل در ثبات و امنیت دارند حمله می کند« »نربدهای شدید 

در داخل شهر وجود داشت و ما توانستیم آنها را شکست داده و امنیت را 

در برصه برقرار کنیم. ساکنین شهر به ما با غرور و شادی خوش آمد گفتند.«

می  برادر  و  دوست  منحیث  را  خود  همکار  عساکر  حیدر  جرنال  برید 

دهد.  می  گسرتش  را  خودش  های  رتبه  در  نزدیک  روابط  او  فروتنی  و  بیند 

آنها او را دوست دارند و دستوراتش را بدون شکایت انجام می دهند و در 

دهند.  می  کشورشان  برای  را  جانشان  و  کنند  می  رقابت  وظایفشان  انجام 

خائنانه  های  کمین  و  اسنایپر  فیر  مقابل  در  خود  های  قومندان  از  آنها 

داعش دفاع می کنند.

ملکی  افراد  با  رابطه  نیز  و  طالیی  لواء  مبارزان  با  او  نزدیک  رابطه  راز 

جریان  در  او  مهربانانه  رفتار  است.  نربد  جریان  در  رفتارشان 

نربدها قلب مردم را بدست آورده است.

میان  از  حیدر  جرنال  برید  مرصوفیت  جریان  در 

زنجیره قومندانی به اوج رسیده است او بخاطر اعامل 

یافته  ارتقاء  وظایفش  انجام  در  دقت  و  قهرمانانه 

یک  مرصوفیت  طی  در  ها  رتبه  ارتقاء  این  است. 

در  ولی  باشد،  کند  خیلی  تواند  می  نظامی  مبارز 

جریان بحران ها که دلیری عساکر آزمایش می شود 

و برتری تشویق می شود، دریافت ارتقاء رتبه مکرر 

بطور چشمگیری  او  درجات  بیشرت ممکن می شود. 

در جریان نربد برای آزاد سازی رمادی در سال 2014 و 

2015 افزایش یافته است.

ضد  ــوای  ]ق  ICTF جزوتام  در  »من  گفت:  او 

مــاه خدمت  بــرای هشت  ــراق[  ع تــروریــزم 

با  مبارزه  در  برگیزده  جزوتام  که  کردم 

جرنال  دستور  به  باشد.  می  تروریزم 

]طالب شقاطی[ الکنانی من به درجه 

تروریزم  ضد  دوم  غوند  قومندانی 

تروریزم  قوای ضد  که  یافتم  ارتقاء 

سرتاتیژیک محسوب می شد. من تنها قومندان با مهارت ها و تحصیالت منحرص 

مورد رضورت برای این موقعیت بودم«

برید جرنال حیدر بر این باور است که نربد علیه تروریزم نربدی است که متام 

عراقی هایی باید در آن مبارزه کنند چون تروریزم دشمن جهان متمدن می باشد.

او گفت: »این ایدئولوژی نتیجه پر کردن ذهن جوانان با نفرت و تعصب 

است - ما باید با این ایدئولوژی مبارزه کنیم و جوانان خود را در برای این افکار 

مصئون سازیم« »از آنجایی که داعش یک گروپ تروریستی با حامیان و متول 

کنندگان آن در رسارس جهان است، نربد با آنها باید مشارکت بین املللی داشته 

باشد که معلومات را تبادل کنیم تا اطمینان حاصل شود که این گروپ در جای 

دیگری از جهان بازنگردند.«

برید جرنال حیدر، جرنال عبدالوهاب الساعدی را منونه می داند چون او 

استادش در کالج ارکان بوده و در جنگ های بسیاری با او جنگیده است. برید 

جرنال حیدر را می توان منحیث دست راست استادش یافت. همراه همدیگر 

آنها شهرها را آزاد ساخته و شکست را به گروپ های داعشی تحمیل کردند.

در خامته، برید جرنال حیدر درباره قدردانی اش از قوای ائتالفی صحبت کرد.

او گفت: »من مایلم تا از دوستانم در قوای ائتالفی برای حامیت 

دوام دار از قوای ضد تروریستی و باقی قوای مسلح قدردانی 

کنم« »مخصوصا مردان قوای عملیات خاص آمریکایی نقش 

ابتدا  از هامن  قوی  قوای  این  تعلیم  و  تشکیل  در  کالنی 

انگیزی  شگفت  هوایی  حامیه  براین  عالوه  اند.  داشته 

تا  ائتالفی فراهم کردند به قوای ما کمک کرد  که قوای 

تلفات  حداقل  با  و  زمان  ترین  کوتاه  در  اهدافامن  به 

با  مبارزه  در  املللی  بین  مشارکت  نتایج  یابیم.  دست 

قابلیت های خود  عراقی  قوای مسلح  که  وقتی  تروریزم 

افراد  و  رسانند  می  اثبات  به  تروریزم  با  نربد  در  را 

می  نجات  جنگ  میادین  در  را  ملکی 

دهند آشکار می شود.«
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ماورای منطقه

بر بنیاد یک بیانیه در جنوری 2017 ذریعه اردو، محافظین رسحدی مرص 

در سال 2016 از ورود و خروج غیرقانونی 12,000 نفر جلوگیری کردند. 

در سال های اخیر، تعداد روز افزونی از مهاجرین سعی کرده اند که از 

آفریقا از سواحل لیبیا و مرص از راه دریا خطر کرده و به ایتالیا بروند. این 

مهاجرت بیشرت ذریعه قاچاقچیان در قایق های ضعیف که مکرراً واژگون 

می شوند و منجر به مرگ تعداد زیادی می شوند صورت گرفته است.

اردو »دستگیری 12,192 نفر از ملیت های مختلف و تعداد کل 434 

نفر از مهاجران غیرقانونی« را در بیانیه ای از دستاورد هایش از سال 

2016 لیست کرده است. قایقی که 450 نفر را حمل می کرده در ساحل 

مرص در ماه سپتمرب غرق شد. حدود 202 جسد آن از دریا گرفته شد و 

169 نفر نجات یافتند. تعداد 320 مهاجر و پناهنده در نزدیکی جزیره 

یونانی کرت در جون 2016 غرق شدند.

تحقیق رویرتز که در دسمرب 2016 نرش شد دریافت که یک  یک 

و  کرد  آپریل 2016 حمل می  در  را  مهاجر  که صدها  ماهیگیری  قایق 

مطابق  لیبیا  نه  و  مرص  از  شد  غرق 

حدود  بود.  کرده  حرکت  قبلی  راپور 

کالنرتین  که  شدند  کشته  نفر   500

انسانی در دریای مدیرتانه در  تلفات 

سال 2016 بوده است.

عبدالفاتح  مرص  جمهور  رئیس 

مشکل  این  با  مبارزه  ادامه  برای   )Abdel-Fatteh Al-Sisi( السیسی 

قانون جدیدی در نوامرب 2016 با هدف محدود کردن مهاجرت غیرقانونی 

و به منظور منع قاچاق انسان تصویب کرد. السیسی )Al-Sisi( همچنین 

از پارملان و دولت خواست تا با هم برای صدور یک قانون علیه مهاجرت 

پروگرام  تا یک  داد  به دستیارانش دستور  او  کنند.  غیرقانونی همکاری 

دولتی را رسعت بخشند که به مشاغل خرد و کارآفرینان جوان در منطقه 

که مهاجرت غیرقانونی فراوان بود کمک می کرد.

کارکنان یونیپاث

مصر کنرتول سرحدات را حمکم تر می کند
یک عسکر اردوی مصر که 
از منطقه حمله تروریستی 

 al-Wadi( در وادی الجدید
al-Gadid( نزدیک لیبیا 

محافظت می کند.
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

 )Ahram Online, Reuters( منابع: اهرام آنالین، رویرتز
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قرقیزستان می خواهد تجارت و بازرگانی را با امارات 

متحده عربی )UAE( احیا کند، کشوری که می تواند 

امنیت اقتصادی به شکل رسمایه گذاری در ایجاد قدرت، معدن، 

انتقال، زیربنا، زراعت و صنعت حالل فراهم کند. 

 Erlan( عبدالدایف  اردالن  قرقیزستان  خــارجــه  ــر  وزی

Abdyldaev( در جریان یک مالقات در جنوری 2017 به امارات 

متحده عربی گفت »در حالیکه امارات متحده عربی یکی از پنج 

رشیک برتر تجاری ما بوده روابط تجاری با امارات متحده عربی 

گذاران  رسمایه  به  »ما  است«.  بوده  انکشاف  شاهد  بار  چندین 

اماراتی، دولت و کمپنی های خصوصی امارات متحده عربی برای 

خوش  تجاری  های  فرصت  بررسی  و  قرقیزستان  جمهوری  دیدن 

آمد می گوییم.« 

این کار و دیگر مشارکت های احتاملی به انکشاف اقتصادی 

دوام دار ذریعه افزایش امنیت و ثبات در منطقه کمک خواهد 

کرد. بطور سنتی جمهوری قرقیزستان اشیائی که از فلزات گرانبها 

کند.  می  صادر  عربی  متحده  امــارات  به  را  است  شده  ساخته 

 Gulf( نیوز  گالف  با  ای  در مصاحبه   )Abdyldaev( عبدالدایف 

و  تازه  های  میوه  تواند  می  نیز  امارات  که  کرد  اشاره   ،)News

چشمه  و  ها  یخچال  از  »مستقیامً  را  آب  و  دام  عسل،  ترکاری، 

های« ما وارد کند. 

با کشورهای خلیج را منحیث  عبدالدایف همکاری دوجانبه 

»یکی از اولویت های« سیاست خارجه جمهوری قرقیزستان نقل 

کرده و اشاره کرد که گفتگوهای موفقی با امضای 19 توافق داشته 

که هشت مورد آن با امارات متحده عربی بوده است.

وزیر انرژی امارات متحده عربی سهیل محمد فرج مزروعی 

)Suhail Mohammad Faraj Mazroui( از جمهوری قرقیزستان 

در سال 2016 بازدید کرد تا راه های همکاری ممکن در آینده را 

شناسایی کند. این جمهوری بدنبال انکشاف پروژه ها در تولید 

در مورد  قرقیزستان  باشد. جمهوری  و معدن می  آبی  برق  برق، 

تجاری »مطلوب« از پیش به کار آفرینان چین، اتحادیه اروپا، هند، 

جاپان، کوریای جنوبی و ترکیه خوش آمد می گوید.

عبدالدایف همچنین اشاره کرد که کشورش و امارات متحده 

عربی اولویت ها و سرتاتیژی هایی برای مبارزه با افراط گرایی به 

اشرتاک می گذارند.

او گفت »مساعی ملی ما در مورد این موضوع با ابتکارات 

مساملت،  صرب،  مفکوره  ترویج  بــرای  متحده  ــارات  ام جــاری 

همخوانی  فرهنگی  تنوع  و  مشرتک  ایامن  با  گفتگو  همزیستی، 

دارد«. »مفکوره ها و نظارت امارات متحده عربی باالی پالن ملی 

مدارا با مفکوره های ملی ما در امور مذهبی تطابق دارد.« 

مجهوری قرقیزستان بدنبال 
ارتباط اقتصادی با امارات 

متحده عربی می باشد

جمهوری

کارکنان یونیپاث

کاربران تلیفون همراه در تاجیکستان منحیث بخشی از سرتاتیژی مبارزه با تهدیدات 

بنیاد  بر  کردند.  کشور  در  ها  کارت  سیم  متام  کردن  راجسرت  به  رشوع  تروریست 

راپور علی بیک بیک نازاروف )Alibek Beknazarov( یک مناینده آژانس ارتباطات 

تاجیکستان این سیاست جدید امنیت را گسرتش خواهد داد و به مفتشان برای برطرف 

کردن جرائم کمک می کند.

»مشرتکینی وجود دارد که چندین سیم کارت دارند و آنها را به اقارب، دوستان و 

فامیل های خود برای استفاده می دهند که بعضی اوقات در خارج زندگی می کنند«. 

»راجسرت سیم کارت بخاطر خطرات تروریزم اجباری است. این اقدام ما را قادر می 

سازد تا دیتابیس معلوماتی از مستفیدین واقعی بوجود آوریم.« این کارت ها چیپ 

های حافظه قابل حملی می باشند که در تلیفون های همراه استفاده می شوند و 

معلومات شخصی صاحب حساب را نگهداری می کنند.

مقامات برای نشان دادن میزان مشکل اشاره کرده اند که تنها 6 میلیون از 11 

میلیون سیم کارت راجسرت شده در کشور بطور معمول استفاده می شوند. طبق گفته 

مسئولین برخی از مردم برای پایین نگه داشنت مصارف بل های تلیفون خود چندین 

سیم کارت دارند.

عالوه براین نگرانی مقامات از محبوبیت سیم کارت های تاجیکستانی آن سوی 

 Mansurdzhon( رسحد در شامل افغانستان افزایش یافته است. منصورژون اوماروف

Umarov( معین اول کمیسیون امنیت ملی دولت به قانون گذاران گفت که چنین 

سیم کارت هایی آزادانه در مارکیت افغانستان فروخته می شوند.

اوماروف گفت »ما معلوماتی داریم که شورشیان در رسحد کشورمان با حرکت 

طالبان افغانستان فعاالنه از سیم کارت های تاجیکستان استفاده می کنند«. 

کاربران تلیفون برای راجسرت کردن سیم کارت رضورت دارند که پاسپورت و سیم 

کارت های خود را به مراکز خدمات رسمی رشکت های موبایل بیاورند. اگر کاربران 

نتوانند راجسرت کنند، سیم کارت آنها در جریان سال غیرفعال می شود. 

کارکنان یونیپاث

Gulfnews.com :منبع

تاجیکستان از سیم کارت ها در 

مبارزه با تروریزم استفاده می کند

Eurasia.net :منبع

ایستاک
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تثبیت  افغانستان  در  را  نظامی خود  پای  ائتالف جای  قوای  که  وقتی 

با  ثبات در آسیای مرکزی  می کند، کازاخستان برای کمک به تضمین 

فراهم  با  است.  کرده  اقدام  منطقه  در  انکشاف کشورها  به  همکاری 

کردن غذا، کمک برش دوستانه و تأمین مالی برای زیربناهای افغانستان، 

کازاخستان قصد دارد تا امنیت منطقوی را مستحکم تر کند.

»ما  گفت  متحده  ایاالت  به  کازاخستان  سفیر  اوماروف  کاریات 

ثبات  مساعی  به  ما  دولت  محسوس  کمک  یک  این  که  معتقدیم 

افغانستان در جامعه بین املللی می باشد«.

 1,000 تقریباً  کازاخستان  دولت  از  دالری  میلیون   50 بورسیه  با 

زراعت  انجنیری،  تجارت،  مدیریت  صحی،  علوم  افغانی  دانشجوی 

اند.  کرده  مطالعه  کازاخستان  های  دانشگاه  در  را  ها  رشته  دیگر  و 

آینده  باالی  بندی  رشط  یک  گذاری  رسمایه  این  که  گفت  اومــاروف 

افغانستان - و منطقه بوده است.

اوماروف گفت: »ما معتقدیم که تحصیل و ظرفیت سازی، انکشاف 

در  امنیتی  رشایط  بهبود  به  جهت  همین  به  و  کند  می  تقویت  را 

افغانستان کمک خواهد کرد«.

اخیراً کازاخستان از گفتگوهای صلح سوریه در پایتختش، آستانه در 

فربوری 2017 میزبانی کرده است. بعد از پایان اولین دور مذاکرات در 

جنوری، کشور یک پالن برای میزبانی دور دیگری از مذاکرات ترتیب داد. 

که  گفت  کلمبیا  دانشگاه  مدرس  یک   ،Galymzhan Kirbassov

خارج کردن قوا از افغانستان بر امنیت در سایر کشورهای آسیای مرکزی 

تأثیر خواهد گذاشت.

افغانستان  در  که  تروریستی  از گروپ های  »بعضی  که  او گفت 

عمل می کنند ... به احتامل زیاد دوباره برگردند«. »گروپ های رادیکال 

همسایگان  ذریعه  مخدر  مواد  قاچاقربی  ذریعه  را  هایشان  فعالیت 

شاملی تأمین مالی خواهند کرد«

بینانه  واقع  رویکردی  همزمان  بطور  کازاخستان  گفت:  اوماروف 

برای تضمین امنیت خود، نوسازی قوای مسلح برای تضمین »آمادگی 

در مواجه با معضالت امنیتی معارص« اتخاذ کرده است.

او گفت »کازاخستان بطور مرتب مترین نظامی بین املللی عقاب 

استپ )Steppe Eagle( را برگزار و منایشگاه های بین املللی سیستم 

ایجاد مشارکت های  به  که  کند  سازمان دهی می  را  تسلیحاتی  های 

پیامن  از سازمان  منحیث عضوی  »کازاخستان  کند«.  جدید کمک می 

صلح  پروگرام  در  ناتو  مشارکت  در  کننده  اشرتاک  و  جمعی  امنیت 

امنیت قوی دارد.«    املللی در بخش   وسعت گسرتده ای از رشکای بین 

کارکنان یونیپاث

نقش کازاخستان در ثبات منطقوی

عساکر کازاخستان در جریان مانور نظامی عقاب استپ 
)Steppe Eagle( تعلیم می ببینند.   رویرتز

)Edge( منابع: سفارت جمهوری کازاخستان، مجله اج



61

هنگامیکه شش عسکر با سالح های آماده در بیرون یک تعمیر تحت محارصه 

قوای  از  آنها  از  تن  سه  است.  شده  حبس  سینه  در  انتظارها  اند  شده  جمع 

مسلح لبنان )LAF(، و سه تن محافظین صلح قوای رضبتی فرانسوی از قوای 

موقت سازمان ملل در لبنان )UNIFIL( می باشند. با عالمت، سه نفر لبنانی 

به طرف دروازه حرکت می کنند. با شامرش آهسته »سه« یکی از آنها درب را با 

رضبه باز می کند. آنها به طور عاجل داخل اتاق شده تا آن را جستجو و ایمن 

سازند. وقتی که خالی بودن آن تأیید شد، سه نفر محافظ صلح فرانسوی وارد تعمیر شده و اتاق بعدی را 

پاکسازی می کنند.

این مانور جنگ شهری بخشی از یک تعلیم مشرتک در سال 2017 بین UNIFIL و LAF بوده است. 

دوهم بریدمن LAF، سامر حرار در وقفه ای بین تکرار مترین توضیح داد: »ما در پنجمین غند رضبت 

برای مترین با قوای رضبتی UNIFIL برای انجام عملیات های رضبتی - برای مصون سازی خانه ها و رسک 

ها دور هم جمع شدیم. این تعلیم وقتی که برای نجات گروگان ها وارد خانه می شویم و برای دستگیری 

تروریستان در داخل خانه یا مناطق ناهموار بسیار به ما کمک خواهد کرد.« 

بعد از او گروپی مرکب از عساکر لبنانی و فرانسوی درباره این مانور مذاکره کردند. حرار در هنگام 

متاشای این تعامل لبخند زد. او گفت: »آنها به ما تعالیم نظری می دهند و ما همچنین درس های عملی 

می گیریم. این بدان معناست که آنها نیز از تجارب ما که ما بطور عملی بدست آورده ایم می آموزند«.

این مترینات جنگ شهری فقط بخشی از تعلیم مشرتک یک هفته ای قوای مسلح لبنانی و قوای رضبتی 

فرانسوی UNIFIL می باشد. جلسه تعلیم دیگر نگهداری واسطههای نقلیه را پوشش داد. لومری بريدمن 

خلیل حاج دیاب از LAF با پوشش لباس میخانیک ها به ما گفت: »وقتی که ما به مواضع خود باز می 

گردیم، مهارتی که بدست آورده ایم را نرش می دهیم و به عساکرمان به شیوه بهرتی تعلیم می دهیم.«

در  ثبات  و  صلح  اشاعه  برای  را   1701 قطعنامه  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای   2006 سال  در 

جنوب لبنان منترش کرد. یکی از جنبه های کلیدی این قطعنامه حامیت UNIFIL از عملیات های قوای 

لبنان می باشد. ظرفیت محافظین صلح LAF و UNIFIL ذریعه تعلیم مشرتک  لبنان در جنوب  مسلح 

افزایش می یابد.

در اواخر سال 2015، گارد ملی عربستان سعودی 

اما  نداشت.  اپراتیفی  چرخبال  هیچ   )SANG(

از  متشکل  قــوای  یک  ایجاد  هــدف  با   SANG

جدیدترین چرخبالهای آپاچی و بلک هاوک اکنون 

یک ناوگان 156 فروندی را جمع آوری می کند.

چرخبال   36 با   SANG هوایی  ناوگان  ارتقاء 

در فربوری 2017 از پالن نوسازی عربستان سعودی 

تورن  گفته  به  کند.  می  حامیت   2030 سال  در 

پالن  مدیر   ،)Frank Muth( موت  فرانک  جرنال 

نوسازی  مساعی  ملی  گارد  این   ،SANG نوسازی 

ایاالت متحده در  با نقش اردوی  را 44 سال پیش 

»مترین، مشوره، کمک و مدرنیزه سازی« آغاز کرد. 

نفر  از 30,000  متشکل  گارد  این  زمان رشوع،  در 

نظارت  نفر   320,000 بر  تقریباً  موت  اکنون  بود. 

 130,000 و  افــرادر   130,000 شامل  که  کند  می 

پرسونل نظامی است.

موت گفت SANG در حال حارض 12 فروند 

AH-64E و 24 فروند UH-60M دارد و در حال 

کرد  اشاره  او  باشد.  می   AH-6i فروند   12 خرید 

ندارد   AH-6i جهان  در  دیگری  کشور  هیچ  که 

می  ماه  در  چرخبالها  این  که  تحویل  افــزود  و 

2017 انتظار می رود.

است،  آزمایشی  مورد  یک  »این  گفت  موت 

آن  ناظر  ماه  برای شش  آنها  که  اصولی  از  اثباتی 

تعلیم،  که  هوانوردی  دو  و  چهل  بود«.  خواهند 

انجام می   SANG برای نوسازی  و مساعی  کمک 

داد  خواهند  انکشاف  تعلیمی  پروگرام  یک  دهند 

که این ناوگان را پوشش می دهد. 

موت گفت که »ما همه جنبه ها« را از خدمات 

را  اطفاییه  حتی  و  سوختگیری  تا  گرفته  نگهداری 

به  پروگرام  این  همزمان،  بطور  دهیم.  می  تعلیم 

SANG کمک می کند تا تأسیساتی را مستقر کند 

که مناسب این ناوگان در حال رشد باشد.  

کارکنان یونیپاث

لبنان بدنبال تعلیم نظامی است
قوای موقت سازمان ملل در لبنان

عساکر لبنانی و 
محافظین صلح 

UNIFIL در جریان 
یک مانور پنج روزه 

مشترک تعلیم می 
UNIFIL   .بینند

گارد ملی عربستان 
سعودی چرخبالها 
را ارتقاء می دهد

منبع: اخبار دفاع
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ترکمنستان درباره احتامل فروش برق و گاز طبیعی به 

که  ای در سال 2017 مذاکره کرد  پاکستان در جلسه 

مترکز آن باالی ساخت کالنرتین پروژه انتقال انرژی این 

ترکمنستان-افغانستان-پاکستان- گاز  الین  پایپ  قاره، 

هندوستان )TAPI( می باشد.

آسیا،  انکشاف  بانک  ذریعه  که  الین  پایپ  این 

تدوین شده گاز طبیعی دریای خزر را از ترکمنستان به 

افغانستان و سپس به پاکستان و هندوستان انتقال می 

دهد. این پایپ الین در سال 2015 آغاز شد و انتظار 

می رود که تا سال 2019 افتتاح شود.

با یک شبکه پایپ الین جدید، عشق آباد و اسالم 

مثل  کشورهایی  به  انرژی  وابستگی  تا  امیدوارند  آباد 

 TAPI کشورهای  الین  پایپ  صادرات  متام  که  روسیه 

دهند.  کاهش  را  کرده  می  کنرتول   1990 دهه  در  را 

این پایپ الین همچنین به ثبات افغانستان با بدست 

آوردن میلیون ها دالر حق جواز کمک خواهد کرد. 

 33 به  الین  پایپ  کیلومرت   1,814 ساالنه  ظرفیت 

میلیون مرت مکعب خواهد رسید. این پروژه که توسط 

ترکمن گاز )Türkmengaz( مدیریت می شود مرصف 

نهایی تخمینی 10 میلیارد دالر خواهد داشت.

داستان  دارد  دشمن  باالی  ای  کننده  نابود  و  ویرانگری  دقت  که  توپچی 

از  تر  صادق  مطلب  این  کجا  هیچ  است.  بوده  افغانستان  اردوی  موفقیت 

والیات رشقی افغانستان منی باشد که تعلیم، مشاوره، قومندانی امداد-رشق 

تا  افغانستان همکاری می کند  ام  با قوای 201   )TAAC-E(حامیت متداوم

از مهامت در میدان های جنگ استفاده کنند. دگروال افغانی مسئول حامیه 

بوده  دشمن  درآوردن  زانو  به  مشتاق  هوایی  و حامیه  هاوان  توپچی،  آتش 

او  اند که  برابر مشتاق تضمین آن چیزی  است؛ مشاورین TAAC-E بطور 

برای موفقیت رضورت دارد.

دگروال احمد جان، افرس پشتیبانی آتش، قول اردو 201 ام، خصوصیت کم 

نظیری دارد. او که یک مبارز سابق اتحاد شامل افغانستان می باشد، هدف 

این همه  با وجود  این وجود  با  است.  بوده  طالبان  کردن  نابود  اش  زندگی 

تجربه جنگی - و آن همه مهارت در آن - او مهربان مانده است.

»این  داریم«.  اینجا  در  حفاظت  فرهنگ  یک  »ما  گفت  احمد  دگروال 

می  به شام  من  ولی  است  مهم  مأموریت  این  است.  کشتار  از  فراتر  جنگ 

گویم: ما روابط را ایجاد می کنیم. ما اعتامد بوجود می آوریم.« 

این بدان معناست که او و عساکرش »فقط در اینجا برای چای نوشیدن 

نیستند.« هنگامیکه او با عساکرش دور یک نقشه که چندین والیت رشقی 

را پوشش می داد جمع شدند، دگروال احمد به نقاط دقیقی اشاره کرد که 

نوبه  به  افغانستان  اردوی  و   - بود  مرتکب شده  مرگباری  اشتباهات  دشمن 

خود موفقیت بسیاری بدست آورده بود. وقتی که مراکز ولسوالی ها تحت 

آتش بودند، توپچی افغانستان بطور مرگباری به آنها عکس العمل نشان داد.

 )Dennis M. Kelly( رابطه قوی بین دگروال احمد و تورن دنیس م. کلی

نزدیک  مرد  دو  این  است.  بوده  آمیز  موفقیت  داستان  این  اساسی  عنرص 

بعد  پرسند و  فامیل های خود می  اول درباره  آنها  هستند: هنگام مالقات، 

وارد کار می شوند. و کلی )Kelly( بعد از کشته شدن اخیر تعدادی از عساکر 

دور  از  تا  داد  اجازه  دو  به هر  و  ایستاد  غریزی عقب  بطور  احمد  دگروال 

رشیک غم آنها باشند. واضح است که رابطه قوی بین این رشکای افغانی و 

آمریکایی موفقیت را الهام می بخشد.

تورن کلی )Kelly( گفت که »بی شک، رابطه کلید موفقیت است«. » این 

دلیلی است که ما اینجا هستیم.«

بکارگیری  و  مدیریت  احمد،  دگروال  نظارت  همکاری،  این  نتیجه  در 

توپچی داستان موفقیت قاطعی بوده است. و اگرچه توپچی فقط قطعه ای 

از پازل بوده است ولی عنرص مهمی می باشد. یک توپچی قوی قادر است که 

نتایج نربد را در عرض چند ثانیه تبدیل کند.

گذاری  مبب  موترهای  و  مستقیم  حمالت  راکــت،  از  دشمن  اگرچه 

در  افغانستان  اردوی  توپچی  به  آسیبی  کوچکرتین  ولی  کرده  استفاده  شده 

TAAC-F وارد نیامده است. و متام تجهیزات توپچی - که با یک حلقه رسخ 

روی نقشه های تخنیکی نشان داده شده - دشمن را رسکوب کرده است. 

کارکنان یونیپاث

ترکمنستان، پاکستان همکاری انرجی را انکشاف می دهد

)Reuters( رویرتز ،Azernews.az ،BBC :منابع

افغانستان توپچی اش 
را بهبود می خبشد

کارکنان یونیپاث

منبع: رسانه های قومندانی مرکزی ایاالت متحده

افسر دگروال توپچی افغانستان، احمد جان، در وسط، با 
همکاران اردوی آمریکایی در یکی از والیات شرقی این کشور 

تورن GRACE GEIGER/اردوی ایاالت متحدهعکس می گیرند.   
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 )Sami Kafawin( بر بنیاد گفته برید جرنال سامی کفاوین

قوماندان قوای گارد رسحدی اردن وقتی که افراط گرایان 

حمالت  توسط  سوریه  و  عراق  در  خود  مقر  از  داعش 

در  ای  فزاینده  تهدید  با  اردن  شوند،  می  بیرون  نظامی 

رسحداتش مواجه است. کفاوین به روزنامه نگاران گفت 

که او انتظار دارد بعضی از مبارزان داعش که اکرثاً در حال دفاع هستند به سمت جنوب 

سوریه و رسحد اردن بیایند.

او گفت که اردن در واکنش به آن »قوای بیشرت و بیشرتی« را در رسحد برای امنیت 

بزرگ«  »تفاوت  مشاهده  با  کشور  این  نظامی  رهربان  کند.  می  اعزام  داعش  برابر  در 

امتداد  از اردوی اردن را در  نیمی  در سطوح تهدید در جریان سه سال گذشته تقریباً 

رسحد عراق و سوریه مستقر کرده اند - که افزایش عاجل پیش از شیوع درگیری سوریه 

در 2011 بوده است.

دگروال مجدی حراسیس )Majdi Harasis( از هیأت معلومات نظامی گفت اردن 

»بطور مؤثر و فعاالنه« داعش را در مناطق نزدیک به رسحد پس از اعزام قوا به صحرای 

سوریه و به نواحی نزدیک رسحد اردن پس از عملیات های ضد داعش در رقه و موصل 

مورد هدف قرار داده است. 

او گفت یکی از گروپ های وابسته به داعش فعال در نزدیک این رسحد در اوایل 

سال 2017 اردوی خالد ابن الولید بوده است. 

ما  و  ندارند  حضور  متحدینش  و  سوریه  اردوی  ساحه،  این  »در  گفت  حراسیس 

تهدیدات بسیاری را از این گروپ تروریستی در این منطقه کشف کردیم. ... آنها بطور 

دوام دار سعی در نظارت حرکت قوای مسلح ما در رسحد می باشند و ما بطور مؤثر آنها 

را با برد آتش خود نظارت می کنیم.«

رسحد طوالنی با سوریه فشار بر قوای مسلح اردن را افزایش داده است. حراسیس 

اشاره کرد که این اردوی دو خط دفاعی در رسحد برای دفع حمالت و تضمین عکس 

 )Jordan Times( جردن تایمز ،)Associated Press( العمل رسیع دارد.   منابع: اسوشیتد پرس

از  با تروریزم با رهربی عربستان سعدی بیش  مرکز اسالمی مبارزه 

داعش سعی  قبیل  از  نظامی  گروپ های  با  مبارزه  برای  سال  یک 

کرده است و یک شبکه قوی از دولت های عربی در دفاع از ثبات 

منطقه تأسیس کرده است. 

ائتالفی  قوای   ،2016 دسمرب  در  نیوز  عرب  رسمقاله  بنیاد  بر 

 41 خواست  عامن  زمان  این  در  آوردنــد  بدست  دیگری  پیروزی 

خلیج  همکاری  شــورای  مشارکت  و  شود  اتحاد  این  عضو  امین 

)GCC( را افزایش دهد و »یک فصل جدید در اتحاد منطقوی و 

مسلامنان« بوجود آورد.

های  دولت  و  همسایگان  منحیث  سعودی  عربستان  و  عامن 

GCC همتا مدت زیادی یک رابطه نزدیک داشتند اگرچه عامن در 

برخی از موارد وقتی که منازعه در منطقه افزایش یافت بی طرفی 

را انتخاب کرد. عامن با ملحق شدن به اتحاد عربستان سعودی تعهد 

خود را برای همکاری با دولت های عربی همتایش برای جلوگیری از 

تهدیدات فرا ملیتی از افراط گرایان بسیار خشن از قبیل القاعده در 

شبه جزیره عربستان و دولت اسالمی در یمن اعالم کرد.

حتی قبل از پیوسنت به این اتحاد عامن در بعضی از مترینات 

عربستان  در  شامل  رعد  عملیات  جمله  از  مشرتک  های  مترین  و 

سعودی مشارکت کرده بود که شامل 20 ملیت مسلامن عربی می 

شد. انتخاب مسقط بر مشارکت بر متایل این سلطنت بر همکاری با 

ائتالف برای اشرتاک معلومات و تحکیم طرح های مبارزه با تروریزم 

در شبه جزیره عربستان تأکید کرد.

ضد  مرکز  به  عامن  الحاق  مدت  دراز  سرتاتیژیک  پیامدهای 

بر  وسیع  بطور  عامن  خارجی  سیاست  است.  نامشخص  تروریزم 

بنیاد بی طرفی و عدم مداخله نظامی بوده است. با در نظر گرفنت 

اینکه این سازمان ضد تروریستی بر بنیاد ایده اتحاد نظامی اسالمی 

با هم برای شکست تروریستان  اکرثاً سنی می باشد که  مسلامنان 

در نقاط بحرانی در جهان اسالم همکاری می کنند، مشارکت فعال 

عامن نشانی از تغییر بنیادی در سیاست خارجی خواهد بود. 

کارکنان یونیپاث

اردن قوای سرحدی 
را تقویت می کند

اعضای قوای امنیتی 
اردن در سرحد سوریه 

پهره داری می کنند.
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

کارکنان یونیپاث

عمان به اتحاد 
ضد تروریستی 
ملحق می شود

منابع: املانیتور عرب نیوز 
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لبخندهای بسیاری صورت های اطفال عراقی را که در خارج از مکتب تازه 
افتتاح شده در کمپ بیجا شده گان جده به صف ایستاده بودند خوشحال کرد. 

بسیاری از این اطفال در جریان دو سال در هیچ صنف درسی حضور نداشتند.

دولت عراق، ملل متحد و والدینشان به تدریج کوشش در ترمیم آسیب 

ناشی از گروپ تروریستی داعش دارند که حکومت آنها اثر مخربی باالی نسل 

اطفال گذاشته است.

جریان  در  مکاتب  به  اطفالشان  ارسال  از  سادگی  به  والدین  از  بسیاری 

اشغال داعش که در سال 2014 رشوع شد جلوگیری کردند. این گروپ افراط 

کردند  چاپ  درسی  های  کتاب  و  کردند  اخرتاع  را  خود  تعليمی  نصاب  گرا 

سالح  از  مملو  و  داشت  مترکز  دین  از  آنها  غیرعادی  های  دیدگاه  باالی  که 

ها و مبارزه بود.

سارا حسن، مادری که دخرتش را برای اولین روز مکتب در جده آماده می 

کرد گفت »همه اش درباره مهامت، تعلیم نظامی و ایدئولوژی رادیکال بود«. 

معلم خوله حسن گفت: پس از وقفه ای بلند تحت بردگی افراط گرایان، عادت 

دادن اطفال به مکتب یک معضل است.

ها  خیمه  از  یکی  در  که  حسن  خوله  معلم 

مترکز  به  فقط رشوع  »آنها  گفت  دهد  می  درس 

می کنند و درباره رعایت کردن رفتار مناسب در 

صنف می آموزند«.

بر بنیاد راپور UNICEF، تقریباً 3.5 میلیون 

کرده  غیبت  تحصیل  از  عراقی  مکتب  سن  طفل 

سال  یک  شده  بیجا  طفل   600,000 از  بیش  و 

تحصیلی متام را از دست دادند.

خوله حسن گفت که وقتی که اولین صنوف 

درس در قیاره )Qayyarah( در دسمرب 2016 از 

می  هم  با  مکتب  هامن  اطفال  شد،  گرفته  رس 

نشستند. او صنف درس را می شناخت و اطفال 

را دور هم جمع می کرد »تا دوستی ایجاد کند«

بطور متوسط 250 طفل در کمپ جده روزانه 

به مکتب می روند اگرچه این تعداد با جابجایی 

فامیل ها و نیز با عودت بعضی به قریه جات باز 

باالی صنوف  اطفال  باشد.  پس گرفته شده ذریعه قوای عراقی متفاوت می 

نوشتاری عربی و انگلیسی و نیز ریاضی، علوم و مطالعات اسالمی مترکز دارند. 

محمد عثامن )Mohammed Othman( رئیس یکی از این دو مکتب گفت 

که مورد آخر برای خنثی کردن اعتقادات تلقین شده بعضی اطفال که تحت 

تأثیر افراط گرایان بوده اند رضوری می باشد.

دیگر صنوف ها برای رفع رضوریات اطفال بیجا شده دیزاین شده است و 

به آنها اهمیت صحت یا چگونگی اجتناب از مهامت منفجر نشده بجا مانده 

از داعش را درس می دهد.

نورا البجاری )Nura Al Bajari(، یک عضو عراقی پارملان از والیت نینوا 

که موصل و قیاره در آن واقع هستند گفت از رس گیری تحصیل برای اطفالی 

که از مکتب محروم شده بودند برای آینده عراق بعد از داعش رضوری بود.

»این اطفال فقط از خون و مبارزه صحبت می کنند. او گفت: »آنها به 

صنوفی رضورت دارند که بر حقوق برش و زندگی جامعه مترکز دارد«.

محو تأثیر داعش از مکاتب عراق 
کارکنان یونیپاث

)Jordan Times( جردن تایمز ،)France-Presse( منابع: خربگزاری فرانس پرس

دختران بعد از اینکه قوای عراقی قریه عوسجه را در نزدیک موصل در اواخر سال 2016 آزاد 
کردند در مکتب حضور یافتند.   آسوشیتد پرس
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محارصه  تحت  های  یمنی  به  دوستانه  برش  کمک  ادامــه  با 

در  عربی  متحده  امارات  عربستان،  جزیره  شبه  در  القاعده 

جنوری 2017 تجهیزات صحی، غذا، محصوالت شوینده و صحی 

را به بندر مکال )Mukalla( در والیت جنوبی یمن حرضموت 

)Hadhramout( منتقل کرد.

مناینده   )Abdullah al-Musaferi( املسافری  عبدالله 

رسه میاشت در حرضموت گفت »عملیات کمک تحت نظارت 

سازمان رسه میاشت امارات که دوست برش دوستانه امارات متحده عربی است برای کمک به 

یمن عمل می کند«.

بوده که ذریعه رسه میاشت  ارسال دریایی کمک برش دوستانه  ارسال محموله دومین  این 

صورت گرفته که طیف وسیعی از پروژه های مساعدت و انکشاف در یمن را با هدف تسکین 

درد یمنی ها را شامل میشود.

املسافری گفت که این آژانس به پالن های مساعدت و انکشاف خود در متام بخش ها از 

جمله مراقبت صحی و تحصیل ادامه می دهد تا به جمعیت در حرضموت کمک کند و زیربنا و 

اقتصاد این والیت را حامیت کند.

این کمک بعد از اینکه قوای دولت یمن و متحدین ائتالف به رهربی عربستان سعودی این 

شهر را از القاعده باز پس گرفتند صورت گرفت، این شهر یک سال تحت کنرتول القاعده بود. تعداد 

2,000 از قوای یمنی و اماراتی کنرتول بندر و میدان هوایی شهر را بدست گرفتند و پوسته های 

تالشی در رسارس شهر مستقر کردند.

کشور  از  هایی  بخش  گیری  پس  باز  هدف  با  تر  وسیع  حمله  یک  از  بخشی  حرکت  این 

کویت  در  متحد  ملل  سازمان  مذاکرات صلح  با  رویداد  این  بود.  القاعده  مانند  هایی  گروپ  از 

هم زمان بود که پس از اعالم یک آتش بس در آپریل 2016 اعالم شده بود و از آن القاعده و 

متحدینش مستثنی بودند.

یک افرس اردو از شهر به آژانس خربگزاری AFP تلیفونی گفت: »ما به مرکز شهر وارد شدیم 

و با هیچ مقاومتی از شبه نظامیان القاعده مواجه نشدیم، آنها به صحرای بزرگ والیات حرضموت 

و شبوه عقب نشینی کردند.   منابع: گلف نیوز )Gulf News(، الجزیره 

این  در  را  خود  دفرت  اولین  غرب  نظامی  اتحاد  که  وقتی 

ینس  ناتو  رسمنشی  کرد،  افتتاح   2017 جنوری  در  منطقه 

استولتنربگ )Jens Stoltenberg( خواهان افزایش همکاری با 

دولت های خلیج شد.

حضور  در  کویت  در  مرکز  این  افتتاحیه  در  استولتنربگ 

نخست وزیر شیخ جابر املبارک الصباح گفت »اینجا یک مرکز 

مهم همکاری بین این اتحاد و رشکای ما از خلیج خواهد شد.«

این مرکز در شهر کویت بر مبنای پالن همکاری استانبول 

با  و   2004 سال  در  ناتو  رهربان  ذریعه  که  باشد  می   )ICI(

دولت  بخصوص  خاورمیانه  با  امنیتی  روابط  افزایش  هدف 

های خلیج فارس آغاز شده است.

 ICI بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی اعضای

متایل  اظهار  عامن  و  سعودی  عربستان  درحالیکه  باشند  می 

وزیر  الصباح  الخالد  اند. شیخ صباح  کرده  ملحق شدن  برای 

خارجه کویت گفت که این منطقه با معضالت جدی مواجه 

است که به همکاری با سازمان های بین املللی رضورت دارد.

مانند  مشرتی  امنیتی  تهدیدات  با  »ما  گفت  استولتنربگ 

تروریزم، تکثیر سالح و حمالت سایربی مواجه هستیم. و ما 

هامن خواسته ها را برای صلح و ثبات به اشرتاک می گذاریم«. 

همکاری  هم  با  گذشته  از  بیش  حتی  ما  که  است  »رضوری 

نزدیک داشته باشیم. ما اکنون پروگرام های همکاری فردی با 

متام رشکای مان در خلیج انکشاف داده ایم.«

استولتنربگ گفت در سال 2016 ناتو صدها افرس عراقی را 

در اردن برای مبارزه بهرت با داعش تعلیم داد.

او گفت: »ما اکنون مساعی تعلیم و ظرفیت سازی خود 

را در خود عراق انکشاف می دهیم«.

او گفت، ناتو به مبارزه با تروریزم به روش های دیگر از 

جمله پشتیبانی مستقیم ائتالف ضد داعش ادامه می دهد.

این مرکز همکاری دوجانبه نظامی و  استولتنربگ گفت: 

مبارزه با تروریزم و افراط گرایی را تقویت خواهد کرد. این 

کورس  منودن  فراهم  با  خلیج  های  دولت  به  همچنین  مرکز 

های تعلیمی پیرشفته در بخش امنیت سایربی، امنیت انرجی 

و سالح های کیمیاوی، بیولوژیکی و اتومی کمک خواهد کرد.

محو تأثیر داعش از مکاتب عراق 

کارکنان یونیپاث

امارات متحده عربی به شهر 
بندری یمن کمک می کند

یک یمنی بسته غذایی 
که ذریعه سره میاشت 

امارات متحده فراهم شده 
را در شهر بندری عدن در 

جنوب بر می دارد.
خربگزاری فرانس پرس

خربگزاری فرانس پرس

کویت از مرکز 
ناتو میزبانی می کند
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مشرتک  نظامی  های  مترین  اجرای  های  پروگرام  قرقیزستان  جمهوری 
مشارکت  به  بر رضورت  و  است  کرده  تکمیل  را   2017 سال  در  هندوستان  با 

با تروریزم تأکید کرده است. رئیس جمهور قرقیزستان املاس  جهانی در مبارزه 

نارندرا مودی  بیک آتامبایف )Almazbek Atambayev( و نخست وزیر هند 

به  خاص  توجه   2016 دسمرب  در  هند  از  بازدید  یک  در   )Narendra Modi(

اقتصادی  و  تجاری  مبادالت  افزایش  برای  کوشش  و  گرایی  افراط  با  مبارزه 

بین دو کشور کردند.

این  کنند.  می  اشرتاک  ساالنه  دفاعی  های  مترین  اجرای  در  کشور  دو  هر 

کشورها در حال ساخت مرکز تعلیمی کوهستانی قرقیزی-هندی در بلیکچی در 

ولسوالی ایسک-کول جمهوری قرقیزستان می باشند. این مرکز دستورالعمل ها و 

تعلیم به پرسونل قوای مسلح قرقیزستان فراهم خواهد کرد و همچنین از مترین 

شفاخانه  یک  هند  کند.  می  میزبانی  مشرتک  کوهستانی  تعلیمی  نظامی  های 

جمهوری  این  در  نظامی  مؤسسات  در  معلومات  تکنالوجی  مراکز  و  نظامی 

احداث کرده است و دو کشور همچنین سفرهای کوهنوردی برای صعود به قله 

های سخت ترتیب داده اند.

اش  مانند کشورهای همسایه  قرقیزستان  اینکه جمهوری  گرفنت  نظر  در  با 

کوشش در مبارزه با رادیکال سازی جوانان و دیگر معضالت ثبات دارد، این کشور 

مشارکت  در  کشور  دو  این  است.  هند  برای  باالیی  سرتاتیژیک  اهمیت  دارای 

اقتصادی  و  تجاری  روابط  تا  امیدوارند  اقتصادی  انکشاف  و  ثبات  ایجاد  برای 

با  هندوستان  اخیراً،  کنند.  تقویت  است  مواجه  دنیا  با  ارتباط  معضالت  با  که 

بخشیدن،  برای رسعت  آسیایی  دیگر کشورهای  به همراه  قرقیزستان  جمهوری 

کارکنان یونیپاث

جمهور قرقیزستان با تروریزم مبارزه می کند

 منابع: هندو )The Hindu(، مروری از اوراسیا

رئیس جمهور الماس بیک آتامبایف )Almazbek Atambayev( با 
نخست وزیر هندوستان نارندرا مودی )Narendra Modi( در دهلی نو 

در دسمبر 2016 دست می دهد.   آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

کانال  در  ترانسپرنت  های  طرزالعمل  سازی  پویا  و  تسهیل  کردن،  اپراتیفی 

بندری  شهر  به  آن  اتصال  نیز  و   )NSTC( املللی  بین  ترانزیت شامل-جنوب 

چابهار مشارکت کرده اند.

انتخابات،  انجام  در  ای  وسیعی  بطور  قرقیزستان  و جمهوری  هندوستان 

تعلیم پرسونل و اشرتاک شیوه های بهینه در ایجاد دیموکراسی همکاری می 

کنند. هندوستان اشرتاک گذاری تجربه اش در کورس های مخصوص برای اعضا 

و کارمندان پارملان قرقیزستان را پیشنهاد داد.   

در  اقتصادی  امنیت  درباره  ترکیه  و  ازبکستان 

در  ترکیه-ازبکستان  تجارتی  انجمن  جریان 

اقتصادی  روابط  هیأت  ذریعه  که  فربوری 2017 

دهی  ســازمــان  استانبول  در  ترکیه  خــارجــی 

شده مذاکره کردند.

 Nihat( زیبکچی  نیهات  ترکیه  اقتصاد  وزیر 

Zeybekci( در این انجمن گفت »ما نه بخش از 

منسوجات،  زراعت،  قبیل  از  اقتصادی  بخش   10

و  توریست  کیمیاوی،  الکرتیک-الکرتونیک، 

لوجیستیک را شناسایی کرده ایم«. 

عظیم  رستم  ازبکستان  وزیر  نخست  معین 

از  کمک  بدنبال  مخصوصا  ازبکستان  گفت:  اف 

ترکیه در بخش مواد پرتوکیمیاوی می باشد. این 

کشور از دو پاالیشگاه پرتوکیمیاوی استفاده می 

کند و در حال انکشاف سومی نیز می باشد. 

زمینه  در  تــا  امــیــدواریــم  ــا  »م گفت:  او 

پرتوکیمیاوی با رشکای ترک خود همکاری کنیم«. 

»ما می توان در استخراج و پروسس معادنی از 

قبیل طال، نقره و اورانیوم همکاری کنیم.«

به  ازبکستان  میزان صادرات  در سال 2016 

 711.5 با  مقایسه  در  دالر  میلیون   709.2 ترکیه 

زیبکچی  اســت.  بــوده  قبل  سال  دالــر  میلیون 

آزاد  تجاری  توافق  باید  که  گفت   )Zeybekci(

وجود  کشور  دو  بین  مشارکتی  تجاری  توافق  یا 

داشته باشد تا رضورت به تجارت بیشرت برطرف 

شود که این کار به ایجاد خود کفایی اقتصادی در 

آسیای مرکزی کمک خواهد کرد. 

»پتانسیل  گفت:   )Zeybekci( زیبکچی 

را  آن  ما  و  دارد  وجــود  زمینه  هر  در  ــادی  زی

انکشاف خواهیم داد«.

ازبکستان و ترکیه تجارت خود را تقویت می کنند
آژانس آنادولو



اقتصادی،  روابط  از  ها  سال  آذربایجان  و  پاکستان 

از  پاکستان  اند.  برده  منفعت  سیاسی  و  فرهنگی 

جمله اولین دولت هایی بود از استقالل آذربایجان 

رسمیت  به  را  آن  شــوروی  اتحاد  سقوط  از  بعد 

شناخت و این دو کشور یک توافق دفاعی در سال 

2003 امضاء کردند که به کارمندان اردوی آذربایجان 

اجازه می داد تا در مترین های نظامی ساالنه با قوای مسلح پاکستان مشارکت کنند.

پرسونل دریایی آذربایجان من حیث بخشی از این توافق در کالنرتین مترین نظامی 

مارچ 2013 در دریای عربی  امان )AMAN 2013( در  پاکستان،  با رهربی  ملیتی  چند 

 )Nawaz Sharif( مشارکت کردند. بر بنیاد اظهارات نخست وزیر پاکستان، نواز رشیف

در جریان بازدید از آذربایجان در اکتوبر 2016، پاکستان و آذربایجان عالوه براین قصد 

اجرای مترین های نظامی دوجانبه دارند.

در سال های اخیر باکو بدنبال گسرتش مشارکت نظامی بوده است. هر دو کشور 

درباره امنیت رسحدی و افزایش تهدید تروریزم جهانی نگرانی دارند. با وجود تفاوت ها 

در صنعت نظامی و دفاعی، پاکستان و آذربایجان همکاری نظامی را منحیث ابزاری در 

ایجاد امنیت منطقوی می دانند. 

 JF-17 اخیراً آذربایجان درباره خرید تسلیحات ساخت پاکستان از جمله طیاره تندر

ابراز عالقمندی کرده است. پاکستان JF-17 را منحیث جایگزینی به رصفه تر و مدرن برای 

میراژ III و طیارات جنگی F7 تولید می کند. 

خواهان  هنوز  است  ممکن  آذربایجانی  مقامات  پاکستانی  های  رسانه  بنیاد  بر 

براین  باشند. عالوه   MFI-395 Super Mushshak تعلیمی به طیارات جنگی  دستیابی 

باکو در تولید مشرتک تسلیحات کوچک، مهامت هدایت شونده و راکت های ضد تانک با 

)The Diplomat( پاکستان ابراز عالقه کرده است.   منبع: دیپلومات

عسکر  دو  سوزاندن  وحشیانه  فلم  داعش  اینکه  از 

ترکیه تا حد مرگ را در شامل سوریه در دسمرب 2016 

منترش کرد، مقامات بحرینی به طور عاجل این »جنایت تروریستی 

آخرین  منامه  عاجل  العمل  عکس  کردند.  محکوم  را  وحشیانه« 

نشانه از مشارکت در حال انکشاف بحرین-ترکیه با هدف برطرف 

کردن تهدیدات امنیت منطقوی می باشد. بحرین و دیگر اعضای 

شورای همکاری خلیج )GCC( بدنبال روابط عمیق با آنکارا می 

باشند که هامنطور که مشاهده می شود بطور مشابه ای ذریعه 

افراط گرایان و فرقه گرایان تهدید شده و انگیزه اش مبارزه با این 

قوای بی ثبات کننده بوده است.

به  پیش  ترکیه 14 سال  توسعه  و  که حزب عدالت  وقتی  از 

فعال«  با »مشارکت  آنکارا  با   GCC اعضای روابط  قدرت رسید، 

در حال افزایش ترکیه در این منطقه گرمرت شده است. در اکتوبر 

2016، مولود چاووش اوغلو )Mevlut Cavusoglu( با همتایانش 

در GCC در عربستان سعودی مالقات کرد و یک بیانیه مشرتک 

ترکیه-GCC را منترش کرد که »حمالت هوایی بی نظم به حلب 

سوریه« را محکوم می کرد. تأکید این بیانیه »طرد کامل استفاده از 

رسزمین عراق منحیث النه های امن برای گروپ های تروریستی 

برای انجام حمالت تروریستی از جمله قاچاق تسلیحات و مواد 

منفجره می باشد.«

خلیفه  عیسی  بن  شاه حمد  مآب  آگست 2016، جاللت  در 

بحرین اولین رهرب عربی بود که از ترکیه بعد از کودتای ناموفق 

رجب  از  گرم  خوشامدگویی  دریافت  از  پس  پادشاه  کرد.  بازدید 

طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه توافقات متعددی را در بخش 

های هوانوردی، فرهنگی، تحصیلی، حقوقی و سپورت امضاء کرد. 

بر بنیاد راپور آژانس خربی بحرین نیوز حمد و اردوغان همچنین 

درباره »روابط دوجانبه قوی کشورهایشان، مشکالت منطقوی و 

بین املللی و انکشاف های اخیر صحبت کردند«.

بحرین  متولد  البنالی  ترکی  جانشینی  احتامل  منامه،  برای 

بجای ابوبکر البغدادی که خود را خلیفه خوانده بود با توجه به 

پتانسیل روحانی هزاره در جذب شهروندان جوان خلیج به هدف 

نفرت انگیزش رشم آور است. داعش با شکست در عراق و سوریه 

ممکن است خشونت بیشرتی را به اهداف جدید هدایت کند تا 

نشان دهد که هنوز تهدید امنیتی بالقوه ای است. بحرین هدف 

تبلیغات داعش بوده است.

حبرین، GCC خواهان 
همکاری ترکیه است

بعد

کارکنان یونیپاث

Military-technologies.net ،(Al-Monitor) منابع: املانیتور 

کارکنان یونیپاث

پاکستان، آذربایجان همکاری 
نظامی را افزایش می دهند

بازدید کنندگان از طیارات 
جنگی تندر JF-17 نمایش 

داده شده در نمایشگاه دفاع 
بین المللی و سمینار در کراچی 

پاکستان بازدید می کنند.
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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