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از همکارامنان در قومندانی مرکزی ایاالت متحده 
مجله  از  مهم  شــامره  این  ــه  ارای به  دعــوت  بــرای 

برای  تحول  رضورت  موضوع  بــاالی  که  یونیپاث 

با تهدیدات جدید مترکز دارد تشکر میکنم.  مقابله 

جذاب  من  برای  مهم  موضوع  این  دربــاره  نوشنت 

است چون نربد ما با داعش در مرکز توجه مردم دنیا 

گروههای  با  مبارزه  مقدم  به خط  عراق  دارد.  قرار 

دهشت افکن تبدیل شده است. ما برای آزاد کردن 

چنگال  از  شهروندان  دادن  نجات  و  خود  رسزمین 

تروریستان شهدای فراوان تقدیم کردیم.

حمله خائنانه تروریستان به عراق که با هدف 

تجزیه این کشور و تشدید درگیریهای قومی بین مردم عراق صورت گرفت، 

قرار  و  بود  شده  گذاری  پالن  کامالً  حمله  این  نبود.  تصادفی  اتفاق  یک 

مفکوره  نرش  با  حمله  این  کند.  پیدا  توسعه  جهان  نقاط  دورترین  تا  بود 

های افراطی آغاز شد و با مقاومت مردم در برابر این آیدیالوجی تحریف 

شده با کشتار و ویرانی، ختم شد. ما با یک اردو از تروریستان که قابلیت 

جنگی، قومندانی و کنرتول پیچیده داشتند و یک دستگاه تبلیغاتی عظیم 

روبرو هستیم. آنها گروه رشوری هستند که به هیچ پیامن یا تعهدی پایبند 

نیستند، برای ویران کردن شهرها در موترها مببگذاری میکنند و با بیرحمی 

دست به کشتار مردم بیگناه میزنند.

دیده  قبالً هرگز  که  است  از جنگ  ای  تازه  نوع  تجربه  در حال  دنیا 

فاقد آموزشهای  از جوانان  بنیاد مستفید شدن  بر  این جنگ  نشده است. 

مناطق  به  آنها  کشاندن  و  دنیا  مختلف  نقاط  از  آنها  استخدام  ابتدایی، 

جنگی با جعل روایت و حدیث از قرآن و کتابهای مذهبی مسلامنان است. 

آنچه این جنگ را برای جامعه بین امللل خطرناکرت میکند، محدود نبودن 

آیدیالوجیهای افراطی به رسحدات ملی است.

ما، منحیث قومندانان نظامی، باید از تکنالوجیهای جدید در موضوعات 

مسلکی خود مستفید شویم. ما باید قوای خود را تشویق به مترکز باالی 

قومندان  من  کنیم.  بدترین وضعیت  با  مقابله  برای  آماده شدن  و  مترین 

جناح هوایی اردوی عراق هستم. قبل از سال 2014 ما در زمینه مقابله با 

گروههای تروریستی فعال در شهرها تجربه ای نداشتیم. هر چند، توانستیم 

این دشمن غیرعادی که  با  و  کنیم  نربد سازگار  تغییرات ساحه  با  را  خود 

برخوردار  پیرشفته  تکنالوجیهای  دیگر  و  بدون رسنشین  هوایی  واسطه  از 

است، مقابله کنیم. ما در زمینه شناسایی موترهای مببگذاری شده و خنثی 

کردن آنها بدون آسیب دیدن خانه های اطراف تجربه خوبی کسب کردیم. 

مردم  زندگی  تکنالوجی  میکنیم.  زندگی  تکنالوجی  و  انرتنت  عرص  در  ما 

دنیا را بهبود بخشیده است ولی افراد رشور از آن برای کشتار و تخریب 

فریب  و  استخدام  برای  آنها  میکنند.  سوءاستفاده 

های  رسانه  از  خود  تبلیغات  نرش  و  جوانان  دادن 

اجتامعی استفاده میکنند.

همچنین از قوای قهرمان جناح عراق که در نربد 

با دشمنان پنهان در بین مردم نقش اساسی داشتند، 

تشکر میکنم. آنها چشامن بیداری بودند که از قوای 

مببگذاری  موترهای  آنها  کردند.  حامیت  ما  مسلح 

را که قرار بود مانع پیرشفت ما شوند، شکار  شده 

ماموریتهای  خطر  قبول  با  آنها  ضمن،  در  کردند. 

بزرگی برای رساندن امکانات اساسی به قریه جات 

دوردست تحت محارصه انجام دادند. من از این که 

قوماندان این جنگجویان سلحشور هستم، به خود میبامل.

در اینجا باید به شجاعت کل قوای مسلح، داوطلبان ملکی و جنگجویان 

قبایل اشاره کنم. آنها برای حفظ ایمنی باشندگان بیگناه به دام افتاده در 

شهرها فداکاری فراوانی کردند. جهان شجاعت آنها را می  ستاید. شام افتخار 

مسلکی گرایی را حفظ کردید و عملکرد درست داشتید. مایلم از دوستان 

و  هوایی  در حامیت  مهمی  نقش  که  بین املللی  ائتالف  در  و همکارامنان 

لوژيستيك از قوای مسلح ما در جریان نربد آزادسازی داشتند، تشکر کنم. 

حامیت هوایی و مبادله معلومات باعث حفظ جان و مال باشندگان میشود 

و امکان آزادسازی شهرها با کمرتین تلفات ممکن را فراهم می کند.

عراق باید از این پس به بازسازی و ایجاد ثبات فکر کند. دستیابی به 

این هدف به مساعی بسیار رضورت دارد. تروریستان زیربناها را تخریب 

کرده  اند. ترمیم زخمهای وارد شده به پیکر جامعه مستلزم مساعی فراوان 

و امکانات الزم برای بازسازی است. از این رو، از همکاران خود و جامعه 

و  بازسازی  مهم  مسیر  در  را  خود  مساعی  همه  که  میخواهم  بین املللی 

با  و  مصئونرت  مکانی  به  را  جهان  و  ببندند  کار  به  عراق  در  ثبات  ایجاد 

ثبات تر تبدیل کنند.

درد  ما  که  میکنم  عرض  شده  ویران  مناطق  ساکن  مردم  به  خطاب 

و  اساسی  خدمات  ارائه  دولت  اولویت  میکنیم.  درک  را  شام  ناراحتی  و 

با  تروریستان  های  مخفیگاه  و  نشده  منفجر  مهامت  از  شهرها  پاکسازی 

با  که  میخواهم  از شام  خانه های شامست.  به  امنیت  بازگرداندن  هدف 

شکیبایی و احتیاط ما را در دستیابی به این هدف یاری کنید. امیدوارم که 

شاهد همکاری شام با قوای امنیتی و مسئوالن دولتی برای رسعت بخشیدن 

به روند بازگشت شام به خانه هایتان باشم. ما دیگر به تروریستان اجازه 

منی دهیم که در شهرهای ما کمین کنند و به افراد بیگناه آسیب برسانند.

پیام رهبر کلیدی

جرنال ارکان، پیلوت حمید املالکی

قومندان جناح هوایی اردوی عراق
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کارکنان یونیپاث

شکی نیست که دوران بعد از داعش معضلی 
برای رهربان سیاسی و امنیتی ایجاد کرده است. اطفال 

باشندگان مناطق تحت کنرتول داعش تحت  و دیگر 

شستشوی مغزی قرار میگیرند. این افراد از آسیبهای 

روانی ناشی از مرگ، شکنجه و درگیریهای دوام دار 

با  فقط  منیتوان  را  آیدیالوجی  در ضمن،  میربند.  رنج 

با آیدیالوجی  تانک و طیاره شکست داد. مبارزه 

به تحقیق وسیع رضورت دارد.

به همین دلیل، کشورها مساعی خود را باالی 

ایجاد مراکز مسلکی مبارزه با مفکوره های افراطی 

و محافظت از جوانان در برابر این افکار مسموم 

متمرکز کرده  اند. وجود این مراکز تضمین میکند 

که بنیاد گرایی دوباره با عناوین دیگر به وجود نیاید. 

تاسیس  به  اقدام  جاپان  همکاری  با  اردن  پادشاهی 

مرکزی مسلکی برای مبارزه با بنیاد گرایی در عامن کرد.

مدیر  العظمه  عارف  محمد  دگروال  با  یونیپاث 

این مرکز دیدار کرده تا درباره اهداف و فعالیت های 

آن بیشرت بداند.

افتتاح مرکز مبارزه با آیدیالوجی بنیاد گرایی در امان اردن

مبارزه با 
بنیاد گرایی
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یونیپاث: هدف از ایجاد این مرکز چیست؟

دگروال محمد: »مرکز مبارزه با آیدیالوجی بنیاد گرایی 

با وجود  اردن است.  اردن« یک مفکوره جدیدی در 

نقاط  از  بسیاری  در  مشابه  مسلکی  مراکز  فعالیت 

در  مراکز  آن  عملکرد  که  هستیم  آن  شاهد  ما  دنیا، 

برابر معضالت ناشی از مفکوره های افراطی مطلوب 

بنیاد  با  مبارزه  تخصصی  بخش  یک  ما  است.  نبوده 

گرایی در وزارت داخله داریم ولی فعالیت این واحد 

با وسعت مضعل بنیاد گرایی متناسب نیست.

مجید  داکرت  همکاری  با  من  جهت،  همین  به 

الدراوشه، مفتی اعظم قوای مسلح، به بررسی اهمیت 

استفاده از افرسان جدی، کارآمد و تحصیلکرده در قوای 

پرداختیم.  تخصصی  مراکز  این  مدیریت  برای  مسلح 

خوشبختانه ما این مرکز را با همکاری جاپانی ها که 

تاسیس  شدند،  متقبل  را  آن  تعمیر  ساخت  مصارف 

کردیم. این تعمیر در می 2017 به قوای مسلح اردن 

تحویل داده شد. ما امیدواریم که قوای مسلح بتوانند 

از امکانات این مرکز استفاده کنند. ما به بررسی دسته 

های مختلف جامعه اردن نیز پرداختیم.

هدف ما این است که فعالیت خود را با قدرت 

به مطالعات ساده  نپردازیم. به  رشوع کنیم و رصفاً 

همین جهت، ما دوره تخصصی ماسرتی را با تقلید از 

پروگرام دانشگاه دفاع ملی ایاالت متحده ایجاد کردیم. 

با  مسلکی  طرز  دانشجویان  یک-ساله،  دوره  این  در 

شیوه های مبارزه با بنیاد گرایی آشنا میشوند و سند 

تخصصی ماسرتی این رشته را دریافت میکنند.

یونیپاث: کارمندان این مرکز چی خصوصیات دارند و 

چگونه انتخاب میشوند؟

نیز  آینده  در  و  نداریم  کارمندی  ما  محمد:  دگروال 

کارمندان معدودی در این مرکز فعالیت خواهند کرد. 

هدف ما، همکاری قراردادی با مسلکیها برای دستیابی 

به اهداف معین است. مثالً، برای دوره ماسرتی، ما با 

برای  اردن،  دولتی  دانشگاه  کالنرتین  موته،  دانشگاه 

دوره  دروس  تدریس  و  تخصصی  علمی  کادر  تامین 

ماسرتی قرارداد بسته ایم.

یا  باشیم،  داشته  پروگرام تحقیقی  اگر  آینده،  در 

گرایی  بنیاد  درباره  اپراتیفی  نظرسنجی  بخواهیم  اگر 

با  میتوانیم  دهیم،  انجام  اردن  از  خاصی  مناطق  در 

ندارد  رضورتی  ببندیم.  قــرارداد  بخش  این  آگاهان 

روی  به  مرکز  این  درهای  باشند:  اردن  اهل  آنها  که 

همه باز است و امیدواریم که بتوانیم از تجربه دیگر 

کشورها نیز بهره بربیم.

یونیپاث: پروگرام های شام برای انکشاف این مرکز

 چیست؟

دگروال محمد: به رصاحت می گویم که بسیار مدیون 

ایاالت متحده هستم. رشته تحصیلی اولیه من حقوق 

بود و فرصت تحصیل یک-ساله در دانشگاه دفاع ملی 

به من داده شد. در آنجا من عاشق این بخش فوق 

دوره  تحقیق  اردن،  به  برگشت  از  بعد  شدم.  العاده 

داکرتی خود را درباره دالیل گرایش به بنیادگرایی در 

بین جوانان اردن آغاز کردم.

هدف من، ارتباط دادن این مرکز جدید با دانشگاه 

دفاع ملی برای تبادل تجربه با آگاهان میزبان و ایجاد 

در  فعال  با موسسات تخصصی  زمینه های همکاری 

بخش آیدیالوجی بنیاد گرایی در رشق میانه است.

نه  و  جهانی  مشکلی  افراطی  هــای  مفکوره 

را  آن  منیتوان  جهت،  همین  به  است.  محلی  رصفاً 

زمینه  این  در  کــرد.  بررسی  ماحول  یک  در  فقط 

پروگرام  باشد.  داشته  وجود  بین املللی  وحدت  باید 

نیز  و  دنیا  تحقیقی  با مراکز  رابطه  ایجاد  اصلی من، 

آگاهان این بخش است.

و  آگاهان  یونیپاث،  ذریعه  جهت  همین  به 

درباره  مطالعه  به  مند  عالقه  آمریکایی  محقققان 

آیدیالوجی افراطی را به اردن دعوت میکنم. مطالعه 

دیگر  و  گرا  بنیاد  سازمانهای  سلفی-جهادیها،  درباره 

کافی  نیویورک  یا  واشنگتون  در  تروریستی  گروپهای 

نیست. به نظر من، حضور در رشق میانه، زندگی در 

آنها  زندگی  سبک  و  مشکالت  شناخت  و  مردم  میان 

رضوری است. در کشوری مثل اردن، سیاحان میتوانند 

با امنیت در شهرها رفت و آمد کنند، با همه لهجه 

های لسان عربی آشنا شوند و با همه گروپهای قومی 

به  محیط  این  در  مطالعه  کنند.  دیــدار  مذهبی  و 

بنیاد  پدیده  تا  میکند  کمک  محققان  و  دانشجویان 

اردن حضور  از  در خارج  که  زمانی  از  بهرت  را  گرایی 

دارند، بشناسند.

یونیپاث: استقبال دیگر کشورها چطور بوده است؟

دگروال محمد: ما در اول راه هستیم. من با یکی از 

این  اردن صحبت کردم.  اروپا در  اتحادیه  سازمانهای 

با بنیاد گرایی  سازمان بودجه چندین پروگرام مبارزه 

را تامین میکند و من به آنها پیشنهاد همکاری دادم. 

آنها از پیشنهاد من استقبال کردند و قرار بر آن شد 

تا  کنند.  برقرار  ها  رسانه  و  حامیان  با  را  من  ارتباط 

کنون، ارتباط رسمی با هیچ کس برقرار نکرده ایم ولی 

تعامالتی از این دست من را به جواباتی که دریافت 

خواهیم کرد امیدوار ساخته است.

یونیپاث: آیا این مرکز با قوای مسلح  ارتباط مستقیم

دارد؟

ولی  دارد  نظارتی  نقش  مسلح  قوای  محمد:  دگروال 

مستقل  کامالً  نرشیاتی  و  بودجه  هویت،  مرکز  این 

تامین  و  همکاری  فداکاری،  با  مسلح  قوای  دارد. 

این  تا  کرد  کمک  ما  به  رضورت  مورد  برشی  قوای 

دگروال محمد عارف العظمه، مدیر مرکز
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پالن را ظرف مدت نُه ماه اجرا کنیم. البته این رابطه 

نخواهد  پایین-دست  و  باالدست  همکاری  نوع  از 

با  به قسمی  میتواند  و  است  مرکز مستقل  این  بود. 

بین املللی همکاری کند که منافع  نهادهای تخصصی 

اردن مختل نشود.

یونیپاث: معضالت پیش روی این مرکز چیست؟

گرایان  بنیاد  که  است  این  واقعیت  محمد:  دگروال 

استادان  یا  با خربنگاران، محققان  گفتگو  به  عالقهای 

از ما دوری میکنند و دسرتسی  آنها  ندارند.  دانشگاه 

را  آنها  از  افرادی  حتی  است.  دشوار  بسیار  آنها  به 

به  مجبور  راحتی  به  منیتوان  هستند  محبس  در  که 

افشا کردن ارسار کرد. مطالعه درباره بنیاد گرایی به 

از  فرد  دالیل خروج  یافنت  و  افراد  تجربیات  شناخت 

دانشگاه یا محل کار برای پیوسنت به گروپهای افراطی 

بستگی دارد. ما باید بدانیم که چرا افراد برای دفاع از 

آرمانهای ناشناخته فامیل خود را ترک و عازم مکانی 

دوردست و جامعه ای بیگانه میشوند؟ واقعیت این 

شنیدن  بدون  سواالت  این  به  دادن  جواب  که  است 

دیدگاههای آن افراد ممکن نیست.

معضل اول برقراری گفتگو با این افراد است. من 

سوریه  در  النرصه  جبهه  به  که  نفر  یک  با  توانستم 

پیوسته و بعداً به عراق باز گشته بود گفتگو کنم. )این 

فرد دارای سند داکرتی در رشته رشیعت و روشنفکر 

است.( خوشبختانه او بعد از سه ماه همراهی با این 

گروپ تروریستی فهمیده بود که باورهای او درباره 

جهاد تفاوت چشمگیری با عمل اعضای گروپ دارد و 

تصمیم گرفته بود که از آن گروپ خارج شود.

با گفتگو با او میتوانم با دیگر افرادی که تجربیات 

مشابهی دارند ارتباط بهرتی برقرار کنم. معضل اصلی 

است.  این  مثل  افرادی  اعتامد  جلب  من  روی  پیش 

مردم  از  میتوانیم  چطور  است:  این  دیگر  معضل 

جامعه بخواهیم که مانع پیوسنت جوانان به گروپهای 

به  باید  ما  پیامهای  جهت،  همین  به  شوند.  افراطی 

دقت انتخاب و بررسی شود. دستیابی به این هدف 

به استفاده از لسان جامعه بستگی دارد. یعنی ما باید 

در  بشناسیم.  را  آن  اولویتهای  و  مشکالت  و  جامعه 

ضمن، ما باید با مشکالت گروپهای سنی مختلف آشنا 

شویم. به کمک این شناخت، میتوانیم پیامهای مرکز 

خود را به شکل موثر منتقل کنیم.

یونیپاث: منظور شام این است که بعضی 

رسانه هایی که میخواهند با بنیاد گرایی 

مبارزه کنند، ناخواسته به محل تبلیغات بنیاد 

گرایان تبدیل میشوند؟

که  هایی  رسانه  بعضی  دقیقاً.  بله،  محمد:  دگروال 

فعالیتهای بنیاد گرایان را پوشش میدهند، ناخواسته به 

ابزار تبلیغات آنها تبدیل شده  اند. من ذریعه مطالعه 

گروپهای  به  پیوسته  جوانان  بعضی  که  شدم  متوجه 

افراطی با هدف زندگی مانند جنگجویان به این گروپها 

پیوسته اند. برای این افراد حمل سالح، پوشیدن لباس، 

حضور در مقابل کمره و مبارزه خوشایند بوده است. 

این  جذب  زمینه  ای  رسانه  پوشش  دیگر،  عبارت  به 

افراد را فراهم کرده است.

یونیپاث: آیا این مرکز با دیگر سازمانهای 

دولتی همکاری میکند؟

دانشگاهها  با  تنگاتنگ  همکاری  ما  محمد:  دگروال 

و ارتباط رسمی با دانشگاه موته داریم. ما همچنین 

ارتباط  و  اردن«  دفاع  ملی  »کالج  با  نزدیکی  ارتباط 

گرایی«  بنیاد  با  مبارزه  مطالعات  »مرکز  با  مناسبی 

اوقاف و  ما ذریعه وزارت  داریم.  در وزارت فرهنگ 

ارتباط  مذهبی  موسسات  با  نظامی  مشاوران  هیات 

برقرار کرده ایم.

و  استادان  با  مرکز  این  ذریعه  دارم  قصد  من 

جامعات  امامان  کنم.  برقرار  ارتباط  مذهبی  رهربان 

فقط در اوقات مناز با جوانان دیدار میکنند و با تعداد 

محدودی از جوانان حدوداً بیست ساله که به مسجد 

معلمین  باالی  ما  اگر  ولی  میکنند.  صحبت  میروند 

این  در  آنها  یک-ساله  تحصیل  امکان  شویم،  متمرکز 

مرکز را فراهم کنیم و آنها را به آگاهان مبارزه با بنیاد 

گرایی تبدیل کنیم، آنها میتوانند پیام ما را به گروپهای 

و  اطفال  بتوانیم  ما  اگر  کنند.  منتقل  مختلف  سنی 

نوجوانان 10-18 ساله را تعلیم دهیم و مصون کنیم، 

به موفقیت کالنی دست می یابیم. هدف من ایجاد 

ارتباط با معلمین است تا بتوانم پیام خود را به بخش 

کالنی از جامعه برسانم.

یونیپاث: مشکل پناهندگی بسیار پیچیده است. این 

مساله به خصوص درباره جوانانی که فرصت ادامه 

تحصیل را منی یابند، صدق میکند. آیا پروگرامی برای 

رسیدگی به این مشکل دارید؟

دگروال محمد: من تحقیق درباره دوره بعد از داعش 

در  گرفنت  شکل  از  بعد  القاعده  ام.  کرده  رشوع  را 

از  بعد  ولی  نبود  تورا-بورا چندان خطرناک  کوههای 

کوچکی  گروپهای  به  افغانستان  در  خوردن  شکست 

در رسارس دنیا تبدیل شد. سالها بعد، هویت سیاسی 

داعش  گرفت.  شکل  عراق  و  سوریه  در  داعش  شوم 

نفسهای آخر خود را میکشد ولی قطعاً بعد از داعش 

شد.  خواهیم  مواجه  دیگری  گرای  بنیاد  گروپهای  با 

ما در حال بررسی عوامل و رشایط منجر به تشکیل 

داعش هستیم. این بررسی به شناخت حوادث آینده 

کمک میکند. به باور من، بنیاد گرایی با داعش ختم 

منیشود. ترس من بیشرت به این موضوع مربوط میشود 

بود.  تروریستی بعدی مخفی خواهند  که سازمانهای 

بدین ترتیب پیگیری فعالیتها و آشکار کردن دروغهای 

آنها، به خصوص اگر فعالیت آنها عمدتاً آنالین باشد، 

دشوار خواهد بود.

یونیپاث: آیا مراکز دیگری را میشناسید که افراد را از 

افتادن به دام بنیاد گرایی نجات داده باشند؟

بخش  این  در  موفقیت  داستانهای  محمد:  دگــروال 

عربستان  در  »منصحه«  مرکز  مثالً،  است.  ــراوان  ف

سعودی با افرادی که زمانی بنیاد گرا بوده اند و اکنون 

“مفکوره های افراطی مشکلی 

جهانی و نه رصفاً محلی است. 

به همین جهت، منیتوان آن 

را فقط در یک محیط بررسی 

کرد. در این زمینه باید وحدت 

بین املللی وجود داشته باشد.”

— دگروال محمد عارف العظمه
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به وطن خود برگشته اند، همکاری میکند. در اردن، 

با  اقدام به مصاحبه  از دانشگاهیان  کمیسیون خاص 

که  شد  متوجه  گروپ  این  کرد.  زندانی  گرایان  بنیاد 

گرایی  بنیاد  های  آموزه  با  کامالً  افراد  این  از  بعضی 

به  را  آنها  اجتامعی  رشایــط  بلکه  اند  نشده  آشنا 

آن سو رانده است.

بنیاد  از  دسته  این  گروپ،  این  ارزیابی  بنیاد  بر 

شدند  تقسیم  خردتر  های  دسته  به  زندانی  گرایان 

با توجه به رشایط خود مجازات شود. به  تا هر فرد 

رصفاً  افراد  این  درباره  کردن  قضاوت  دلیل،  همین 

این  های  فامیل  نیست.  ممکن  آنها  اعامل  بنیاد  بر 

شدند  مند  بهره  بهرت  رشایط  و  مالی  کمک  از  افراد 

بی  دام  از  را  خود  فرزندان  و  شوند  جامعه  وارد  تا 

بنیاد گرایی  به  انزوا که زمینه ساز گرایش  و  عدالتی 

است، نجات دهند.

یونیپاث: شام به داستان جوانی اشاره کردید که به 

جبهه النرصه پیوسته بود و بعد از سه ماه تصمیم 

خود را تغییر داده بود. آیا میتوانید این داستان را با 

جزییات رشح دهید؟

عجیب  حدی  تا  جوان  این  داستان  محمد:  دگروال 

انجیرنی  سند  دارای  و  باهوش  بسیار  او  چون  است، 

برق است. او به تحصیل در رشته رشعیات نیز عالقه 

مند بود و توانست این رشته را در کنار رشته انجیرنی 

را در  انجیرنی  از فراغت، مسلک  بعد  او  دنبال کند. 

تبلیغ  به  که  شد  متوجه  تدریج  به  ولی  گرفت  پیش 

مذهبی عالقه دارد. او منحیث امام جامعت مسجدی 

در شامل اردن مشغول کار شد و به رهنامیی زائران 

حج و عمره پرداخت.

رابطه  آشنا شد.  ترکیه  از  مبلغانی  با  در مکه  او 

نزدیک  دیــدار  نوبت  چند  از  بعد  افــراد  این  با  او 

شد. آنها به او پیشنهاد کار در یک موسسه مذهبی 

خیریه در جنوب ترکیه و معاشی باالتر از معاش او 

در اردن پیشنهاد دادند. وی این پیشنهاد را پذیرفت 

و عازم ترکیه شد.

او در نزدیکی رسحد سوریه زندگی میکرد و در 

شده  بیجا  بین  برشدوستانه  کمکهای  توزیع  به  آنجا 

گان سوری میپرداخت. او در آنجا با مجاهدین جبهه 

النرصه آشنا شد. آنها او را قانع کردند که مجاهدین 

جوان گروپ آنها به مبلغ شایسته و مجربی مانند او 

رضورت دارند. وی بعد از سه ماه زندگی در منطقه 

حلب به گروپ آنها پیوست.

او در آنجا رشوع به نرش پیام رشیعت و آزادگی 

رسعت  به  ولی  کرد  النرصه  جنگجویان  بین  اسالم 

دریافت که این جوانان عالقه ای به حالل و حرام یا 

مطالعه رشیعت ندارند. وی دریافت که اهداف آنها 

بسیار متفاوت است و این کار شایسته او نیست. او 

بعد از این که متوجه شد این گروپ هیچ وقت برای 

او ارزشمند نخواهد شد، از آن خارج و عازم اردن شد.

نکته عجیب آن است که این سازمانهای بنیاد گرا 

برای جذب جوانان و اثبات پایبندی خود به مذهب 

اهمیتی  واقع  در  ولی  هستند،  مرشوعیت  دنبال  به 

به رشیعت منیدهند.

یونیپاث: دانشجویان این مرکز چی کسانی هستند؟

دگروال محمد: در حال حارض ما 17 دانشجو داریم 

نفر  سه  هستند.  اردو  دگروال  آنها  از  تن  هشت  که 

موسسات  از  ــروال  دگ یک  ــروال،  دگ دوهــم  رتبه  با 

امنیتی و دیگر مقامات دولتی نیز در مرکز ما تحصیل 

و  امنیتی  موسسات  از  ما  دانشجویان  همه  میکنند. 

نظامی دولتی هستند.

یونیپاث: آیا قرار است در آینده فعالیت این 

مرکز را گسرتش دهید و شعبه هایی در کشورهای 

همسایه دایر کنید؟

دگروال محمد: ما برای نظارت فعالیت مراکز مشابه، 

متحده  امارات  به  »هدایه«  و  مراکز »صواب«  مانند 

خواهیم  سعی  ما  کرد.  خواهیم  سفر   )UAE( عربی 

برقرار  ارتباط   UAE مراکز و  مرکز خود  بین  که  کرد 

کنیم. ما به شعبه در خارج از کشور رضورت نداریم 

تبادل  و  رابطه  ایجاد  به  بتوانیم  که  امیدواریم  ولی 

تجربه با کشورهای دیگر بپردازیم.

بنیاد  با  مبارزه  مطالعات  »مرکز  مدیر  منحیث 

و  محققان  مند،  عالقه  افراد  همه  از  اردن«  گرایی 

آگاهان آمریکایی حوزه آیدیالوجی بنیاد گرایی دعوت 

میکنم که به مرکز ما بیایند. امیدوارم که بتوانیم روابط 

مسلح  قوای  های  دانشگاه  و  موسسات  با  نزدیکی 

میتوانیم  ما  کنیم.  برقرار  آمریکا  امنیتی  موسسات  و 

کمک بزرگی به آنها بکنیم چون با لسان عربی، علم 

ارتباط  میتوانیم  ما  هستیم.  آشنا  رشعیات  و  حقوق 

نیز  یا استادان رشعیات و  با دانشگاهیان  محققان را 

محققان اردنی فعال در این بخش برقرار کنیم.   

کارمندان مرکز مبارزه با آیدیالوجی بنیاد 
گرایی در عمان اردن - می 2017.

مرکز مبارزه با آیدیالوجی بنیاد گرایی اردن
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ایجاد ثبات در
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در  پاکستان   )FATA( فدرال  قبایلی 

و  بریتانیوی  بین هند  منطقه حائل  منحیث  سال 1849 

افغانستان شکل گرفت. در آن دوره افغانستان با مداخله، 

روسیه  که  بود  شده  تحریک  دیپلامسی  و  مالی  کمک 

تزاری را در تنگنا نگه دارد.

نگرانی هند بریتانیوی از خواسته های ارضی روسیه 

و  بپذیرد  امیرنشین  منحیث  را  افغانستان  که  باعث شد 

رسحد معروف به »خط دیورند« را که رس مورتیمر دیورند، 

دیپلامت بریتانیایی و عبدالرحمن خان، امیر افغانستان، 

با زحمت رسم کرده بودند، به رسمیت بشناسد.

پیامن 1919 انگلیس-افغانستان، معروف به »پیامن 

راولپندی« که بعد از سومین جنگ بی نتیجه افغانستان 

امضا شد، بریتانیا را مجبور کرد که جزوتام اداری دیگری 

مناطق  کند.  ایجاد  نام »والیت رسحدی شامل-غرب«  با 

قبایلی، که در آن زمان ایالتهای قدرمتند »دیر« و »سوات« 

چندین  به  مدیریت  سهولت  برای  میشد،  شامل  نیز  را 

آنها  از  یک  هر  مدیریت  شد.  تقسیم  سیاسی  مدیریت 

به مدیریت سیاسی که با قدرت فراوان رهربان محلی یا 

»maliks مالکان« را کنرتول میکردند، سپرده شده بود. 

مالکان بر بنیاد شدت وفاداری به ملکه انتخاب میشدند.

امکان  )که  رسحــدی«  جرایم  به  رسیدگی  »قانون 

محاکمه گسرتده دسته-جمعی را فراهم میکرد( با این که 

ذریعه جرگه  پشتون محکمه  اعتبار سنت  نشان دهنده 

رسکوب  برای  ظاملانه  بود،  محلی(  برجستگان  )هیات 

کردن خردترین نشانه های رسکشی اجرا میشد.

وضع به همین روال ادامه داشت تا این که پاکستان 

اردوی  کارمندان  خروج  جز  به  شد.  مستقل  بریتانیا  از 

پروسه  در  تغییری  قبیلوی،  کارگزاریهای  از  پاکستان 

حاکمیت ایجاد نشد. هر عامل سیاسی، که ذریعه دولت 

مرکزی منصوب میشد، میتوانست حکم خود را با قدرت 

و  محلی(  )پولیس  خاصهدار   3,000 تا   2,000 حدود 

چریک اجرا کند، در حالی که رسحد تحت مراقبت »سپاه 

رسحدی« به رهربی افرسان اردو بود.

FATA در زبان عامیانه عالقه غیر )رسزمین خارجی(، 

نامیده میشود. از  نسخه محلی »غرب وحشی آمریکا«، 

آنجا که FATA هیچ وقت شامل »قانون احزاب سیاسی« 

نشد، مقامات قبیلوی معموالً منحیث اشخاص مستقلی 

که دامئاً وفاداری خود را به باالترین پیشنهاد میفروختند، 

به حال  آزاد-منش که  قبیله های  وارد مجلس میشدند. 

بود،  آنها  زندگی  میشدند و حمل سالح سبک  رها  خود 

برای گذران زندگی به قاچاق، دزدی موتر و اختطاف برای 

اخاذی در خاک پاکستان دست میزدند.

 

مبارزه با بنیاد گراییمناطق
 1979 سال  در  افغانستان  خاک  به  شــوروی  تجاوز 

مقاومت  جنبش  پیشگام  به   FATA که  شد  باعث 

و  افغانستانی  آوارگــان  گسرتده  هجوم  شود.  تبدیل 

مجاهدین از رسارس جهان اسالم باعث تاسیس تعداد 

تعلیم  ــای  اردوه و  مذهبی  تلقین  مکتب  بسیاری 

بودن  باز  شد.  سعودی  عربستان  بودجه  با  نظامی 

رسحدات FATA باعث شد که مجاهدین برای جنگ 

وارد خاک افغانستان شوند. پاکستان در کانون توجه 

سازمان استخباراتی معروف افغانستان به نام »خاد« 

قرار گرفت. شهرهای اصلی پاکستان آماج مببگذاریهای 

گسرتده قرار گرفت.

مجاهدین  مختلف  گروپهای  درگیری  از  بعد 

بعد  حاکمیت  حق  آوردن  دست  به  برای  افغانستان 

از خروج یکجانبه شوروی در سال 1989، چهار کشور 

عربی  متحده  امارات  سعودی،  عربستان  -پاکستان، 

و ایاالت متحده- با پیشنهاد طالبان درباره به دست 

گرفنت قدرت برای ایجاد ثبات موافقت کردند. طالبان، 

)اغلب  دینی  مکاتب  دانشجویان  از  مختلف  گروپی 

تحت  را  کشور  کل  که  داشت  قصد  جنگ(،  یتیامن 

نفوذ تعصب دینی خود قرار دهد. آنها در حال مبارزه 

بودند  مقاومت،  باقیامنده  دژ  تنها  پنجشیر،  دره  در 

از حوادث 11/9، احمد شاه  یا دو روز پیش  که یک 

مسعود، قومندان محبوب تاجیک در جریان مببگذاری 

انتحاری پالن گذاری شده القاعده کشته شد.

بعد از تهاجم بیامان ایاالت متحده و متحدان آن 

افغانستان، »ائتالف شامل«، همبستگی غیررسمی  به 

قومیتهای غیرپشتون، باالتر از یک قوای زمینی رصف 

مشاهده  با  القاعده  و  طالبان  بازماندگان  شد.  ظاهر 

وارد  محافظ  بدون  رسحــدات  از  موافق  گرایشهای 

از  القاعده  سال  چندین  جریان  در  شدند.   FATA

نفوذ محلی  به  دستیابی  برای  تلقین  و  پول  ابزار  دو 

میداد  قدرت  وعده  جوانان  به  القاعده  گرفت.  بهره 

و همزمان نفوذ بزرگان قبایل سنتی طرفدار دولت را 

تضعیف و در صورت رضورت آنها را از بین میربد.

بعد از رشوع دوباره حمالت طالبان افغانستان به 

تحوالت  نظارت  توانست ضمن  القاعده  کابل،  دولت 

جنگجویان  گروپهای  بین  پیوند  افغانستان  داخلی 

را  آنجا  در  حارض  محلی  افکنان  دهشت  و  خارجی 

طالبان  »تحریک  نام  با  که  سازمانی  کند.  محکمرت 

پاکستان )TTP(« شکل گرفت، محسود و دیگر قبایل، 

طالبان پنجابی و جنگجویان خارجی را دور هم جمع 
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کرد. TTP وابستگی خود به FATA را بیشرت کرد 

استخباراتی،  و  نظامی  سازمانهای  وسیع  طرز  و 

مکانهای مقدس و مردم ملکی را هدف قرار داد.

وزیر  نخست  رئیس جمهوری،  که  این  از  بعد 

اقدامات  هدف  پاکستان  نظامیان  قومندان  و 

وسعت  گسرتش   TTP و  گرفتند  قرار  تروریستی 

از  خارج  در  خود  آیدیالوجیکی  و  نظامی  حضور 

دیگر  و  سوات  به  را  آن  و  کرد  رشوع  را   FATA

درآمد.  صدا  به  خطر  زنگ  رساند،  مجاور  مناطق 

نقض  از  بعد  ــورد.  خ شکست  مذاکره  پالیسی 

اقدام  پاکستان  اردوی  صلح،  پیامنهای  مکرر  شدن 

کرد.  مختلف  های  جبهه  در  مزاحامن  اخراج  به 

 FATA بیشرت را در  پاکستان حضور خود  رسانجام 

از خیرب  به جز وزیرستان شاملی و بخش کوچکی 

اجنسی تثبیت کرد.

بین املللی  هوایی  میدان  به  وحشیانه  حمله 

کراچی در اواسط سال 2014 رسانجام اردو را مجبور 

به حمله به وزیرستان شاملی کرد. اقدامی که ایاالت 

در  بود.  کرده  درخواست  را  آن  بارها  نیز  متحده 

قلعه مستحکم  به  وزیرستان شاملی  جریان سالها، 

بود.  شده  تبدیل  تروریستان  پناهگاه  و  القاعده 

ناتو گروپ حقانی را خطرناکرتین گروپ تروریستی 

گذرگاههای  از  عبور  بر  عالوه  اردو  میدانست. 

دشوار و مقابله با دشمنان مستقر در سنگرها باید 

نیز  از منطقه جنگ  به مردم ملکی فراری گریزان 

توجه میکرد. عملیات »رضب عزب« بعد از دو سال 

با 800 کشته به خامته رسید. این عملیات از نظر 

بیرون راندن دهشت افکنان خشن که در آن زمان 

نورستان  و  کرن، خوست  والیات  مرکزی  مناطق  به 

افغانستان نفوذ کرده بودند، موفق تلقی میشد.

در  دانشجو   150 از  بیش  رحامنه  بی  کشتار 

مکتب عمومی در پیشاور در دسمرب 2014 و عواقب 

گسرتده آن باعث شد که مقامات پاکستان »پروگرام 

و  بنیادگرایی  موج  با  مقابله  برای  را  ملی«  اقدام 

دهند.  انکشاف  بند   20 با  عاجل  قسم  به  شورش 

مستمر  نظامی  عملیات  بر  عالوه  پروگرام  این  در 

محدودیت  مانند  دیگری  پیشگیرانه  اقدامات 

انگیز  نفرت  مطالب  نرش  ممنوعیت  و  سخرنانی 

نیز  غیرقانونی  سازمانهای  متویل  از  جلوگیری  و 

پیش بینی شده بود.

اردو که با سیل جدید حمالت در نقاط مختلف 

کشور مواجه شده بود، عملیات گسرتده استخباراتی 

فساد(  بردن  )ازبین  الفساد«  »رد  نام  با  را  دیگری 

دشمن  مخفی  قــوای  حمالت  از  جلوگیری  بــرای 

ترتیب داد. اکنون که قوای امنیتی پاکستان بر بیشرت 

برگرداندن  برای  مساعی  شده  اند،  مسلط   FATA

اردو  عملیات  اثر  بر  که  قبایلی  زندگی  به  آرامش 

بیجا شده بودند، در جریان است. خدمات اجتامعی 

مانند خدمات تداوی و تعلیمی دچار اختالل جدی 

شده بود. حدود 900 مکتب دخرتانه در وزیرستان 

شاملی به امور دیگر اختصاص یافته بود.

یافنت راهکار
بخشهای  احیای  برای  پاکستان  اردوی  موفقیت 

ملل  زراعت، سازمانهای سازمان  و  معارف  صحت، 

آن  بر  را  غیردولتی  بین املللی  سازمانهای  دیگر  و 

 FATA داشت که وارد حریم ممنوع شوند. اقتصاد

مبتنی بر زراعت و مالداری است. معادن گسرتده 

این مناطق تقریباً دست نخورده مانده است. پالن 

دو-ساله »سازمان غذا و زراعت سازمان ملل« که 

اخیراً به خامته رسید، حدود 21,192 دهقان اجنسی 

های »کُرم« و »خیرب« را تحت پوشش قرار میداد. 

البته کمک رسانی به مناطق دوردست، کوهستانی 

دارد.  بیشرتی  دشواریهای   FATA العبور  صعب  و 

برای تامین برق و آب مورد رضورت زراعت بندهای 

کوچکی در چندین نقطه ساخته شده است.

از  شدت  به  افغانستان  و  پاکستان  که  اکنون 

راهکار  دارنــد،  شکایت  رسحد  از  بیرون  حمالت 

آشکار ایجاد ساز و کاری مشرتک برای نظارت این 

رسحد بدون محافظ است. البته اجرای این راهکار 

دشوار است چون افغانستان هنوز »خط دیورند« را 

منحیث رسحد بین املللی نپذیرفته است.

بریتانیوی  هند  که  شد  آغاز  آنجا  از  مشکل 

استقالل  تازه  پاکستان  به  قدرت  انتقال  پروسه 

برای  فرصت  این  از  افغانستان  کرد.  آغاز  را  یافته 

پالن ادعای مالکیت نسبت به رسزمین گسرتده ای 

که قرنها پیش تحت کنرتول آن بود، استفاده کرد. 

تایید کرد  بریتانیا رسامً  در 30 جون 1950، دولت 

وارث حقوق  بین املللی،  قوانین  پاکستان، طبق  که 

رسزمینهای  قبال  در  هند  قبلی  دولت  وظایف  و 

باید  ادعا  این  است.  دیورند«  »خط  رشقی  جنوب 

امروز  تا  مساله  این  ولی  میکرد  برطرف  را  مشکل 

از  است.  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  دوجانبه  روابط 

دیدگاه سختگیرانه حقوقی، در »کنوانسیون 1978 

وینا درباره جانشینی دولتها در بخش پیامنها« ذکر 

شده است که طبق اصل پذیرفته شده و رسارسی 

ثبات رسحدات مسئولیت قراردادهای تعهد آور دو-

جانبه به دولتهای بعدی منتقل میشود.

این  برابر  در  افغانستان  مقاومت  به  توجه  با 

مساله، جای شگفتی نیست که پاکستان تا این حد 

از  حامیت  با  که  باشد  افغانستان  مدیریت  نگران 

از  است.  بوده  همراه  طالبان  و  حکمتیار  گلبدین 

از گروپ حقانی  به حامیت  متهم  پاکستان   ،9/11

از  بخش  خطرناکرتین  گــروپ  ایــن  اســت.  شــده 

طالبان افغانستان است.

سودی  تردیدآمیز  اقدامات  که  است  آشکار 

سودی  توهین  و  دشمنی  سابقه  داشت.  نخواهد 

از دست داده  را مدتها پیش  ندارد و کاربرد خود 

است. همه باید بدانند که »خط دیورند« با وجود 

رسزمینهایی  بین  قانونی  رسحد  تنها  آن،  نقایص 

نامیده  افغانستان  و  پاکستان  امــروز  که  است 

حمله  از  ترس  دلیل  به  معموالً  پاکستان  میشوند. 

همسایه خود از ورود به مسائل مدیریت رسحدی 

زخم  بارها  از  بعد  چند،  هر  است.  کرده  دوری 

رسحد،  آنسوی  ساکن  افکنان  دهشت  از  خوردن 

را  رسحــد  کنرتول  و  امنیتی  اقــدامــات  پاکستان 

تقویت کرده است.

امتداد  در  را  گودالهایی  اول  قدم  در  پاکستان 

1,100 کیلومرت از این رسحد کم-ارتفاع حفر کرده 

است. پاکستان با نادیده گرفنت اعرتاض افغانستان، 

از  جلوگیری  برای  بانی  دیده  برج   443 ساخت  با 

عبور غیرمجاز از رسحدات بدون محافظ اقدام کرد. 

پایان   2019 سال  تا  است  قرار  ساز  و  ساخت  کار 

یابد. سیستم صدور ویزه برای اولین بار ایجاد شد تا 

جواز سفر فقط از چند ایستگاه عبور رسحدی صادر 

بر عبور و مرور  بیشرت  نظارت هر چه  برای  شود. 

افراد و جلوگیری از نفوذ غیرقانونی، پاکستان اخیراً 

کار حصارکشی این رسحد ناامن را آغاز کرده است. 

اولویت  دارای  اجنسی های  بر  پالن  این  اولیه  فاز 

باال مانند باجائور، محمد و خیرب متمرکز است.
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از بین بردن فساد
تازه ترین ستراتيژی پاکستان در زمینه مبارزه با فساد با تهدیدات جدید سازگار میشود

بعد از سلسله مببگذاریهای انتحاری که کشور را 

تکان داد -از جمله مببگذاری منجر به مرگ 86 

پاکستان  اردوی  شلوغ صوفی-  مزار  یک  در  تن 

نظامی  عملیات  اجــرای  از   2017 فــربوری  در 

تهدیدات  تبعیض«  »بدون  حذف  برای  کشوری 

تروریستی خرب داد.

این کمپاین جدید با عنوان رد الفساد یا »از 

بین بردن فساد« نامگذاری شد، و نشان دهنده 

پاکستان  تروریزم  ضد  قوای  سرتاتيژی  در  تغییر 

است که به مدت یک دهه مساعی خود را باالی 

منطقه قبایلی شامل غربی که دارای تنوع قومیتی 

است متمرکز کرده بودند. برای اولین بار، دولت 

قصد دارد قوای مسلح را عازم ایاالت پنجاب کند.

پنجاب پناهگاه بسیاری از گروپهای دهشت 

افکن، از جمله جنبشهای فرقه گرا با شیوه های 

هند-ستیز  افکنان  دهشت  و  ممنوع  افراطی 

است. دهشت افکنان هند-ستیز متهم به دست 

تروریستی سال 2008 مببئی  در محارصه  داشنت 

هستند. با این که هیچ یک از این گروپها ظاهراً 

مستقیامً در مببگذاریها دخالت نداشتند، ولی در 

پاکستان در حال تبدیل شدن به مناد افراط گرایی 

این  جهانی  جایگاه  پاکستان،  ثبات  تخریب  و 

کشور و سبک زندگی مردم آن هستند.

»در پنجاب، به خصوص در جنوب پنجاب، 

مورد  قبالً  که  دارند  وجود  متعصبی  جنگجویان 

هدف قرار نگرفته اند.« این گفته امجد شعیب، 

دفاعی  تحلیلگر  و  پاکستان  اردوی  جرنال  برید 

به  کار  این  و  است  آنها  نوبت  بار  »این  است. 

از بین بردن تروریزم نه تنها در پنجاب بلکه در 

دیگر نقاط کشور نیز کمک خواهد کرد.«

در فربوری 2017، جرنال نیکولسون، قومندان 

قوای ایاالت متحده در افغانستان در مصاحبه ای 

اعالم کرد که 20 گروپ از 98 گروپی که دولت 

اعالم  تروریستی  سازمان  را  آنها  متحده  ایاالت 

این  که  میکنند  فعالیت  پنجاب  در  است،  کرده 

»باالترین میزان تراکم در دنیاست.«

دلیل  به  که  کرد  اظهار  نیکولسون  جرنال 

عمومی  ــه«  »رســان در  گروپها  ــن  ای فعالیت 

فعالیت  جــوان،  بیکار  جمعیت  -گسرتدگی 

مکاتب  بعضی  در  افراطی  تعالیم  و  مجرمانه 

مذهبی- »ظرف کشت مکروب حاوی انواع گونه 

های تروریزم ایجاد شده است که این گونه ها 

های  گونه  به  و  یابند  پرورش  میتوانند  آن  در 

کشنده تبدیل شوند.«

قبالً این کمپاین جدید منجر به اجرای صدها 

عملیات جستجو در مناطق گوناگون پنجاب، از 

جمله کرور، لیه و راولپندی و نیز دستگیری بیش 

از 600 مظنون و کشته شدن چندین تروریست 

ابزارهای  اردو   ،Hilal راپــور  به  بنا  بود.  شده 

تبلیغاتی و سالحهای دهشت افکنان را ضبط و با 

ایجاد چک پاینت های مخفیگاه تروریستان را به 

شکل موثر »هدف قرار داد«.

قمر  اردو  دگرجرنال  با  دیدار  از  بعد  دولت 

پنجاب،  ارشد  مقامات  و همچنین  باجو،  جاوید 

کند.  اعزام  ایاالت  این  به  را  اردو  کرد  موافقت 

جدید  عملیات  که  کردند  اعالم  اردو  مقامات 

دوره  در  پنجاب  به  کامندو   2,000 اعزام  شامل 

زمانی 60 تا 90 روزه خواهد بود. مقامات گفتند 

که بر خالف عملیات قبلی اردو در دیگر نقاط 

یا  راندن  بیرون  برای  قوا  از  عمدتاً  که  پاکستان 

کشنت دشمن استفاده میشد، این عملیات بیشرت 

شامل جمع آوری معلومات است. »خلع سالح« 

اهداف  از  نیز  افکن  دهشت  گروپهای  کردن 

نربد  میدان  در  رویارویی  که  است  عملیات  این 

سنگین را شامل میشود.

شد.  مواجه  گسرتده  استقبال  با  اردو  اعالن 

که  نوشتند   The Express Tribune رسدبیران 

این تصمیم حامیت میکنند.  از  آنها »صمیامنه« 

که  شدند  آن  خواستار  نرشیه  این  رسدبیران 

عساکر به »النه مار« دهشت افکنانی که نقش 

»حامی رسته« دیگر گروپهای افراط گرا را بازی 

میکنند و کانون پالن گذاری و تدارکات عملیات 

تروریستی در سطح کشور هستند، حمله کنند.

بنا به راپور Tribune، تغییر سرتاتيژی نتیجه 

عملیاتی مانند »رضب عزب« است. این عملیات 

فعالیت تروریستان را در پاکستان به میزان 65 

فیصد در جریان 16 سال اخیر کاهش داد. با این 

تهدید  که  داد  نشان   2017 فربوری  حمالت  که 

آصف  دگرجرنال  دارد،  وجــود  هنوز  خشونت 

بخشی  بین  عامه  روابط  عمومی  مدیر  غفور، 

قوای مسلح پاکستان تاکید کرد که کمپاین های 

گذشته به اهداف خود دست یافته اند.

با  پیشین عمدتاً  »عملیاتهای  کرد:  اظهار  او 

هدف برگرداندن اقتدار کشور در مناطق مختلف 

اجرا  ترویستان  های  پناهگاه  بردن  بین  از  و 

میشد. هدف عملیات »رد الفساد« متحد کردن 

دستاوردهای عملیاتهای گذشته بود.«

تعلیم  معین  عبید،  شاهد   ، دگروال  دوهم 

اداره مرکزی اردوی پاکستان، اظهار کرد که جمع 

آوری معلومات در مناطق شهری کلید موفقیت 

»رد الفساد« است.

 2017 می  ماه  در  که  عبید  دگروال  دوهم 

تطبیقات  در  را  چند-ملیتی  گروپی  هدایت 

داشت،  عهده  بر  اردن  در  کمین«  در  »شیر 

معلومات  آوری  جمع  برای  »شام  کرد:  اظهار 

مردم  کمک  به  منطقه  خرابکار  افــراد  ــاره  درب

عادی رضورت دارید«.

کارکنان یونیپاث

 IHS Jane’s 360 ،The Washington Post :منابع

Hilal ،The Express Tribune
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توجه  کانون  در  را   FATA است  قرار  پاکستان 

هویت  خود  رسحد  سمت  قبایل  برای  و  دهد  قرار 

برای  جامع  راهکار  کند.  ایجاد  پاکستانی  مستقل 

باید شامل تدوین پروگرام بلند-مدت   FATA مشکل

»نواحی  بین  اجتامعی-اقتصادی  شکاف  کاهش  برای 

مسکونی« هم-مرز باشد. هر چند، این هدف باید در 

مفهوم حاکمیت دموکراتیک و مدیریت اجرایی قرار 

 FATA با ادغام موقت داده شود. این اجامع ظاهراً 

قدیمی  نام  با  اغلب  که  خیرب-پختونخوا  ایــاالت  با 

شناخته  شــامل-غــرب«  رسحــدی  ــاالت  »ای یعنی  آن 

میشود، سازگار است.

منایندگان FATA در مجلس الیحه ای برای اصالح 

قانون اساسی و رفع موانع اصلی ادغام ارائه کرده اند. 

تایید کرده است.  این الیحه را  ایاالتی« قبالً  »مجمع 

است.  باقیامنده  مانع  تنها  اندیشی سیاسی  مصلحت 

به  رسیدگی  »قانون  کردن  باطل  جریان  در  دولت 

جرایم رسحدی« که مربوط به دوران استعامر است، 

ذریعه حفظ  قبایل  مالکان  از  دلجویی  پی  در  هنوز 

این  است.  عدالت  اجرای  برای  جرگه  سنتی  سیستم 

سیستم باید به دقت با ساختار نظام قضایی پاکستان 

که قرار است در منطقه اجرا شود، هامهنگ گردد.

 FATA قبایل  مــردم،  عامه  برداشت  خالف  بر 

یافنت  بــرای  آنها  نیستند.  انزواگرا  و  نشین  خلوت 

بخشهای  دیگر  به  مهاجرت  در  وظیفوی  فرصتهای 

اند.  نکرده  غفلت  کشور  از  خــارج  حتی  و  کشور 

مسیرهای  ترانسپورت  در  لوجیستیک  زمینه  در  آنها 

طوالنی مهارتهای  چشمگیری دارند. وجود یک نظام 

تقویت  را  آنها  قابلیتهای  میتواند  ساالر  مردم  کارآمد 

کند و پرورش دهد.

پیوندهای قدیمی فامیلی و قبیلوی که بین قبایل 

دو طرف رسحد وجود دارد، نباید با بند کردن رسحد 

رسکوب شود، بلکه باید ذریعه کمپنی های اقتصادی 

مورد  زمانی  که  کالنی  پالن  گــردد.  تقویت  مشرتک 

فرصت  بود، »حوزه های  متحده  ایاالت  دولت  تایید 

اردن- رسحد  در  موجود  موارد  مشابه  را  بازسازی« 

ایاالت  رسحد  حتی  و  مرص-ارساییل  رسحد  ارساییل، 

متحده-مکزیک شکل داده است.

مهار  افکنی خشن  آفت دهشت  است  قرار  اگر 

دورافتاده سمت  مناطق  دیگر   ،FATA از غیر  شود، 

این  در  بگیرد.  قرار  توجه  کانون  در  باید  نیز  جنوب 

رفاه  و  صلح  دیگر،  نقاط  هامنند  آشفته،  منطقه 

وابستگی ظریفی دارند. دیر یا زود، مردم باید بدانند 

که این هدف فقط با اتحاد محقق میشود.  
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عسکر پاکستانی در حال محافظت از 
استادیوم قذافی در الهور. عملیات ضد 
تروریزم در کشور در سال 2017 شدت 

گرفت.   آسوشیتد پرس
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دگروال، داکرت یوسف الیاقوت،

 آکادمی پولیس کویت

تاثیر شناخت افکار مجرمان
در پیشگیری از خشونت

تروریزم
روانشناسی
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شخصیت  کشنت  بــرای  را  ماشه  که  است  مجرمی  تروریست 

ریخنت خون  فتوای  که  است  گرایی  بنیاد  یا  میکشد؟  روشن  روز  در  مهمی 

کشنت  از  ترسی  که  است  سیاستمداری  شاید  یا  میکند؟  صادر  را  بیگناهان 

مخالفان خود ندارد.

ما شخصی را تروریست میدانیم که به طور شخصی برای انجام دادن 

اعامل تروریستی اقدام یا همکاری میکند یا زمینه ارتکاب اعامل تروریستی 

طرف  از  را  تروریستی  اعامل  عمداً  که  افرادی  عالوه،  به  میکند.  فراهم  را 

اشخاص یا گروپ های خواستار گسرتش تروریزم مرتکب میشوند، تروریست 

به شامر می روند.

مفهوم تروریزم قاتالنی که مرتکب ترور و مببگذاری میشوند و نیز افراد 

همکار یا پالن گذار اقدامات تروریستی را نیز شامل میشود.

گروپهای تروریستی برای توجیه جنایات خود به دروغ مدعی میشوند 

که قصد دفاع از آزادی را دارند یا برای صلح و استقالل سعی میکنند. تقریباً 

محسوب  مجرم  تروریست  که  باورند  این  بر  تروریزم  حوزه  آگاهان  همه 

با هیچ مصلحت سیاسی، مذهبی  را منیتوان  تروریستی  اقدامات  و  میشود 

یا آیدیالوجیک توجیه کرد. کشنت بیگناهان، تخریب آثار باستانی و تاریخی 

آنها  مرتکبان  که  هستند  ای  مجرمانه  اعامل  همگی  امنیت  کردن  مختل  و 

باید محاکمه شوند.

گروپ  یک  که  کنیم  اعرتاف  باید  تروریزم،  بخش  محققان  منحیث  ما، 

تروریستی خرد در سطح جهانی با انگیزه ماجراجویی فعالیت میکند. هامن 

طور که سفرهایی برای ماجراجویی و شکار حیوانات کالن پیشنهاد میشود، 

سفرهایی نیز در مناطق ناآرام دنیا -و بعضی اوقات کشورهای آرام- ترتیب 

داده میشود تا افراد بتوانند انسانهای واقعی را بکشند یا مببهای واقعی منفجر 

کنند و به این ترتیب میل به ماجراجویی را در روح مریض خود ارضا کنند.

با این که تروریستان در گروپ مجرمان جای میگیرند، تروریست نوع 

مجرمانه  الگوهای  و  روانی  ویژگیهای  رود.  می  شامر  به  مجرم  از  دیگری 

تروریستان به بررسی رضورت دارد. تروریست از شیوه های پیرشفته برای 

اجرای  برای  تروریست  میکند.  استفاده  تروریستی  عملیات  گذاری  پالن 

دیدگاه  از  میگیرد.  بهره  مدرن  و  نو  های  شیوه  از  تروریستی  عملیات 

خود  احساسات  بر  که  بدانید  شخصی  را  تروریست  میتوانید  روانشناسی، 

کنرتول دارد. ویژگیهای روانی تروریست در جریان مذاکره آشکار میشود. اگر 

با شخص تروریست به طور مستقیم صحبت کنید، خواهید دید که کوشش 

میکند تا شخصیت جنایتکار خود را زیر نقاب اخالق و مذهب پنهان کند. 

هر چند، این نقاب به رسعت می افتد و شخصیت بیامر و خونریز پشت آن 

که خواستار ایجاد هراس بین مردم است، آشکار میشود.

مجرمان انواع مختلفی دارند: 

تروریست بالفطره: این نوع تروریستان سنگدل هستند و توجهی به . 1

عذاب وجدان ندارند. آنها جرم را کار خوبی میدانند و ارتکاب جرم 

در آنها احساس خوشی ایجاد میکند. دوسیه این مجرمان در اسناد 
این مقاله از کتاب داکرت الیاقوت به نام تروریستان و قاتالن,، استخراج و اصالح 

شده است. متن کامل را میتوانید در آدرس 

وزارت داخله وجود دارد. آنها معموالً سابقه چندین بار ارتکاب جرم را آیا

دارند و بعد از وقوع بحران باید به طور عاجل تحت تعقیب قرار بگیرند.

تروریست اتفاقی: این نوع تروریست طرز فکر مجرمانه ندارد. زندگی . 2

آنها عمدتاً عادی و آبرومند است ولی بعضی اخالقیات را زیر پا میگذارند. 

تغییر رشایط فردی مانند بیکاری یا فقر مقاومت آنها را تضعیف میکند. 

آنها فقط بعد از غلبه بر دودلی و تردید و در صورت فراهم بودن رشایط 

به  برگشت  از  بعد  آنها  میزنند.  تروریستی  اقدامات  به  دست  مساعد 

رشایط عادی از کارهای خود پشیامن میشوند. این افراد معموالً تسلیم 

قوای امنیتی میشوند.

نیمه-مجرم: آنها جرایم غیر عمدی یا عمدی را در دفاع از اشخاص دیگر، . 3

آبرو یا بستگان خود مرتکب میشوند.

مجرم عادتی: آنها بدون گرایشهای مجرمانه به دنیا می آیند ولی رشایط . 4

خارجی آنها را به سمت ارتکاب جرم سوق میدهد. آنها بارها و بارها 

مرتکب جرم میشوند و به این ترتیب زمینه ارتکاب جرم در وجود آنها 

ایجاد میشود. آنها بیشرت منیتوانند زندگی مجرمانه را رها کنند.

که . 5 است  روانی  بیامری  نوعی  به  مصاب  مجرم  نوع  این  بیامر:  مجرم 

توانایی تشخیص ماهیت و پیامدهای کارهای مجرمانه را از بیامر سلب 

میکند. آنها تحت تاثیر بیامری مرتکب جرم میشوند.

نجیب . 6 معمولی،  است شخصی  ممکن  مجرم  نوع  این  متعصب:  مجرم 

و دل پاک باشد و بیشرت نیکوکار تلقی شود. هر چند، این افراد بسیار 

آنها  میگیرند.  قرار  احساسات  تاثیر  تحت  به رسعت  و  حساس هستند 

رفتار عصبی و طبیعتی متعصب دارند و با همین ویژگیها در دفاع از 

عالیق یا آبرو یا بر اثر خشم و حسادت مرتکب جرم میشوند. این نوع 

جرم رایجرتین نوع جرم است که قتل از روی حسادت یا کتک زدن افراد 

به دلیل شنیدن توهین را شامل میشود. این مجرمان به رسعت پشیامن 

میشوند. آنها بعد از ارتکاب جرم عقب نشینی و خود را رسزنش میکنند. 

آنها پشیامن میشوند و توبه میکنند که این حالت بعضی اوقات باعث 

خودکشی میشود. اگر مجازات شوند، مجازات را با آرامش منحیث نتیجه 

گناه خود میپذیرند.

شخصیتهای  که  شود  می  فهمیده  چنان  امنیتی  مطالعات  از  نتیجه،  در 

قابلیتهای  منحیث  را  خود  ویژگیها  این  دارند.  مشرتکی  ویژگیهای  تروریست 

عمومی بروز میدهند، هر چند رفتار و رشایط روانی تروریستان نیز این ویژگیها 

را آشکار میکند.

در رشایط بحرانی که هر ثانیه اهمیت دارد، قوای امنیتی باید این ویژگیها را 

در هامن لحظات ابتدایی گفتگو با تروریستان کشف کنند. این صفات شخصیتی 

میدان  در  حارض  امنیتی  قوای  ولی  ندارد  وجود  تروریستان  همه  در  رضورتا 

میتوانند از این رهنمودها برای ارزیابی مجرمان بهره بگیرند.  

بخوانید http://dr-alyaqout.com/
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قول اردو 29 شاهی HIMARS اردن تطبیقات 
آتش زنده را با استفاده از »سیستم توپچی 

متحرک« به کمک قوای ایاالت متحده در 
خارج از َعمان اجرا کرد - می 2017.
دوهم ضابط استیون کویین/اردوی ایاالت متحده



برای تعلیم
مشتاق
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کارکنان یونیپاث

شیر در کمین 17 

اردن تمرین آمادگی 

برای قوای چند-ملیتی
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غواصان قوای بحری شاهی اردن در 
جریان رویداد »شیر در کمین 2017« 

بیرق کشور خود را به دست دارند.
صاحب منصب آستین سیمونز/قوای حبری ایاالت متحده

مرکز بیابان در میان ابری از گرد و غبار، دود و چره فوران کرد. طیارات جنگنده 
F-16 اردن و هاریرهای قوای بحری ایاالت متحده مببهای 500 پوندی با هدایت 

کننده لیزری خود را بر رس تروریستان در زمینهای بی آب و علف میدان تعلیمی 

Wadi Shadiya اردن فرو ریختند.

با بازگشت طیارات جنگنده به پایگاه، توپچی اردن خطوط دفاعی  همزمان 

دشمن را قبل از ورود پیاده میکانیزه مختل کرد و برای دستیابی به اهداف خود 

در صحرای جنوب اردن پیرشوی کرد. پیاده میکانیزه گروپی چند-ملیتی شامل قوای 

اردنی، آمریکایی و ایتالیایی است.

این تطبیقات ترکیبی آتش زنده جزو اهداف »شیر در کمین 17« بود. »شیر 

در کمین 17« هفتمین بخش از تطبیقات نظامی است که هر سال در اردن برگزار 

میشود. »شیر در کمین« که از 7 تا 18 می 2017 برگزار شد، بیش از 7,000 قوای 

نظامی را در 17 نقطه اردن دور هم جمع می کند.

هدف مشرتک آنها دفع حمالت قوای غیرعادی بود که در نقاط مختلف رشق 

میانه مشکل می آفرینند. ائتالقی بین املللی شامل قوای زمینی، بحری و هوایی این 

ماموریت را با وجود اختالفات لسانی، تجهیزاتی، ساختاری و سبک نربد اجرا کرد.

 Wadi Shadiya در  مستقر  اردو  قول  قومندان  کارتی،  مک  دگروال،  دوهم 

قوای  آمریکا،  اردوی  بین  اپراتیفی  برای سنجش هامهنگی  تطبیقات  »این  گفت: 

این  بود.  مفید  بسیار  اردن،  میزبان،  کشور  البته  و  ایتالیایی  قوای  آمریکا،  بحری 

فرصتی فوق العاده برای ما برای افزایش قدرت نظامی و تقویت روابط بود.«

اهداف »شیر در کمین« متفاوت و البته دشوار بود: خنثی کردن ماینهای بحری 

در نزدیکی بندر عقبه، ورود قوای عملیات خاص به مناطق تحت کنرتول دشمن، 

فعالیت داکرتان اردو در تداوی قربانیان حمالت کیمیاوی، فعالیت پولیس مسلح در 

رسکوب شورش و استفاده از هلی کاپرت جنگی برای انتقال قوا از مناطق کوهستانی.

مسائل امنیت رسحدی -با اهمیت خاص به دلیل رسحد مشرتک طوالنی اردن 

با سوریه بحران-زده در شامل- بارها در »شیر در کمین« مورد توجه قرار گرفت.

»ما سعی میکنیم تطبیقات را در رشایط واقعی اجرا کنیم تا مخاطبان تعلیم با 

رشایط واقعی نربد آشنا شوند.« این گفته برید جرنال محمد االجرمه است که گروپ 

افرسان چند-ملیتی تحت نظر وی سناریوهای تطبیقات را از سایت کمپیوتر نزدیک 

شهر الزرقاء کنرتول میکردند.

استفاده از قدرت نرم
با توجه به این که قوای نظامی خشن برای مبارزه با تروریزم و تهدیدات دیگر کافی 

نیست، »شیر در کمین« نگاهها را به ابزارهای سیاسی، دیپلامتیک و استخباراتی 

حفظ صلح معطوف کرد.

لوی  فریحات،  محمود  جرنال  برید  میزبانی  به  که  ارشد  رهربان  سیمینار  در 

برای  جوامع  تقویت  کشور رضورت   17 از  قومندانانی  شد،  برگزار  اردن،  درستیز 

کاهش جذابیت گروپهایی مانند داعش را بررسی کردند.

این  در  جامع  راهکاری  یافنت  برای  که  خواست  کشورها  از  فریحات  جرنال 

دوره »تحول بنیادی« در مناطقی مانند عراق، سوریه و یمن همکاری کنند. این 

راهکار باید تروریستان را باید از پول محروم کند و مبارزه با آنها در میدان جنگ 

آیدیالوجی را آغاز کند.

متحده،  ایاالت  مرکزی  قومندان  ووتل،  جوزف  متحده  ایاالت  اردوی  جرنال 

به »منطقه خاکسرتی« که فراتر از حوزه فعالیت نظامیان کشیده شده و در آن 

تبلیغات آنالین در خدمات استخدام تروریستان قرار گرفته است، اشاره کرد.
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هلی کاپترهای UH-60 قوای مسلح 
اردن عملیات تخلیه عساکر را در 

جریان رویداد آتش زنده در تطبیقات 
»شیر در کمین« به نمایش گذاشتند.

دوهم ضابط استیون کویین/اردوی ایاالت متحده
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تمرین قول اردو 77 بحری اردن برای مقابله با 
شورش به همراه قوای بحری ایاالت متحده در 

جریان تطبیقات »شیر در کمین«.
ضابط بلوک ویتالی روسافسکی/ قوای حبری ایاالت متحده
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»ما باید راههایی برای رقابت موثرتر در این منطقه خاکسرتی پیدا کنیم.« این 

را جرنال ووتل به حارضین در سیمینار گفت.

برای اولین بار در تاریخ هفت ساله »شیر در کمین« طراحان پالیسی تطبیقات 

برای  ملکی  افراد  کردن  قانع  برای  رادیویی  پروگرام های  و پخش  برگه  توزیع  به 

مقابله با گروپ تروریستی ساختگی با نام »M9« پرداختند و داعش را شبیه سازی 

کردند. گروپی از عساکر اردنی و آمریکایی مطالبی را به کمک واژهها و عکسهای 

مورد تایید مال امامان نظامی اردن تهیه کردند.

محتوای اعالن رادیویی این بود: »شهروندان، در خانه های خود مبانید. قوای 

هوایی  حمله  به  دست  شام  منطقه  نزدیکی  در   M9 بردن  بین  از  برای  ائتالف 

خواهند زد. ما میخواهیم امنیت شام و فامیل های شام را حفظ کنیم.«

هزاران  گروپ  این  واقعی،  رشایط  ایجاد  برای  تطبیقات،  پایانی  مراحل  در 

میکرد،  پرواز  پایی   500 ارتفاع  در  که  ای  طیاره  داخل  از  را  رسانی  اطالع  برگه 

به پایین ریختند.

»هامهنگی عملیاتی بسیار مهم است.« این گفته برید جرنال االجرمه است. 

نادیده  را  سرتاتیژیک  و  سیاسی  برشی،  مالحظات  است  ممکن  عملیاتی  »قوای 

بگیرند. ما باید همه عوامل خود را برای فرستادن پیام درست هامهنگ کنیم.«

ائتالف  قوای  بین  از هامهنگی  که  گفت  اردنی،  شدیفات، رسپرکمرش  احمد 

درسهای فراوانی گرفته است. وی اظهار کرد: »ما آماده سازی پیام و استفاده از آن 

برای انتشار انواع مختلف سند را یاد گرفتیم. تهیه منت و دیزاین برگه اطالع رسانی 

باید با در نظر گرفنت ویژگیهای مخاطب هدف انجام بگیرد. ما شیوه استفاده از 

الود اسپیکر را آموختیم.«

دویم بریدمن محمد الخوالده، از اردوی اردن، اظهار کرد که این تطبیقات به 

اردو کمک میکند که پیامهایی موثر تهیه کند. »ما میتوانیم با فرستادن پیام صحیح 

در زمان مناسب در وقت و مصارف رصفه جویی کنیم.« 

هویت چند-ملیتی
با این که »شیر در کمین« بیشرت شامل قوای اردن و ایاالت متحده بود، قوای بیش 

مرص،  بحرین،  از  قوایی  کردند.  اشرتاک  تطبیقات  این  در  نیز  دیگر  کشور   20 از 

عراق، کویت، لبنان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در 

این تطبیقات اشرتاک داشتند.

رسپرکمرش از قوای لبنانی - 70 عسکر عمدتاً وابسته به جزوتام های عملیات 

خاص- مهارتهای جنگی خود را در صحرای اردن تقویت کردند.

به  که  رسپرکمرش  قومندان  معین  و  لبنان  درستیز  لوی  دگروال  مجلد،  عمر 

هدایت این قوا از کمپ در شامل اردن کمک کرد، این تطبیقات را به دلیل فراهم 

شیوه  و  دنیا  نظامیان  بهرتین  از  بعضی  از  جدید  تخنیکهای  تعلیم  فرصت  کردن 

استفاده از سالحهای پیرشفته تحسین کرد.

دگروال مجلد گفت: »در لبنان ما یک پالن و قانون پایه برای مداخله داریم. در 

اینجا ما یاد گرفتیم که هر جنگ منحرص بفرد است و قوانین مداخله خاصی دارد. 

یکی از امتیازات همکاری بین املللی تبادل معلومات برای تقویت سرتاتیژی هاست. 

ما سه ماموریت را که از نظر ما برای قوایامن بسیار سودمند است، انتخاب کردیم: 

محاظفت از رسحدات، استفاده از قوای عکس العمل رسیع و جستجو و نجات.«

دویم  شامل  قومندانی،  پست  تطبیقات  برای  مورد رضورت  افرسان  پاکستان 

دگروال شاهد عبید، را از اداره مرکزی اردوی پاکستان برای پالن گذاری و تحلیل 

عملکرد جرنالهای قومندان قوای »شیر در کمین« تامین کرد.

اردوی  دگروال عبید گفت: »برای من بسیار مفید بود چون مقیاس فعالیت 

پاکستان چنین گسرتده نیست. بعد از بازگشت به کشورم، این مفکوره های تازه 

را در صورتی که بخواهیم در قالب ائتالف فعالیت کنیم، به کار خواهم گرفت.«

گروپی از قوای عراقی به رسپرستی برید جرنال یارس املشدنی در پروسه پالن 

با  کمین«  در  »شیر  سناریوهای  مشابهت  بر  یارس  جرنال  داشتند.  اشرتاک  گذاری 

رشایط دنیای واقعی تاکید کرد.

جرنال اظهار کرد: »ما با تخنیک های مفید فراوانی آشنا شدیم که میتوانیم در 

نربد علیه داعش به کار ببندیم. در ضمن، ما تجربه ارزشمند دنیای واقعی را در 

مبارزه عملی با تروریزم، به خصوص در جریان تعامل با آوارگان داخلی و مبارزه با 

گروپهای تروریستی در ماحول شهری به دیگران منتقل میکنیم. این تجربه بسیار 

مورد توجه دیگر اشرتاک کنندگان قرار گرفت.«

 B-1B Lancer دامنه جهانی ائتالف »شیر در کمین« با پرواز دو طیاره بم انداز

که حدود 25,000 کیلومرت از کمپی در ایاالت متحده تا بخشهای تعلیمی اردن پرواز 

کرده بودند، به منایش گذاشته شد. این پرواز بی-وقفه 35 ساعت زمان برده بود و 

در جریان آن طیارات جنگی چهار نوبت در هوا سوختگیری کرده بودند.

»برای خدمه هر یک از طیاره بم انداز های ما، این تطبیقات فرصتی عالی 

برای همکاری با قوای مسلح اردن و دیگر کشورها برای مقابله بهرت با تهدیدات 

آ. بوسیه  این گفته تورن جرنال توماس  اپراتیفی است.«  امنیتی منطقه در سطح 

)Thomas A. Bussiere(، قومندان قوای هوایی هشتم ایاالت متحده است.

آیدیالوجی و مذهب
با غرش تانکها بر روی زمین و حرکت طیارات جنگی در آسامن، قوای مسلح اردن 

فراغت 18 افرس جوان از آخرین صنف مال امامان نظامی را جشن گرفتند. این پیام 

جالملتاب ملک عبدا... بن الحسین به آنها القا شده بود که اسالم با افراط گرایی 

خشن که گروپهایی مانند داعش و القاعده در صدد آن هستند، سازگار نیست.

در این مراسم که در کالج مطالعات اسالمی شاهزاده حسن برگزار شد، صدها 

تن از اعضای فامیل دانش آموختگان شاهد خوشحالی دانش آموختگان ملبس به 

پیراهن سفید و جاکت آبی با دکمه های طالیی که نشانهای خود را از مقامات 

مافوق دریافت میکردند بودند. این کالج اولین موسسه مخصوص تربیت مالامامان 

نظامی در دنیای اسالم است.

»جنگی که امروز پیش روی ملت ماست، جنگ آیدیالوجی است و تحصیل، 

نظامی  پرسونل  همه  مالامامان  و  رهربان  مناسب  تعلیم  و  صحیح  آیدیالوجی 

ابزارهای پیروز شدن در آن است.« این گفته تورن جرنال لوی درستیز اردوی اردن 

صابر طاها املهیره در این مراسم است.

نوبت هشتم »شیر در کمین« در آپریل 2018 برگزار خواهد شد. حتی با از 

بین رفنت داعش در عراق و سوریه، خطر بنیادگرایی خشن بعد از مدتی دوباره 

به منطقه بازخواهد گشت. قومندانان حارض در »شیر در کمین« از جمله برید 

واقعیت  این  اردن  مسلح  قوای  مشرتک  تعلیم  هیات  مدیر  رشراه،  خالد  جرنال 

را تایید کردند. 

جرنال خالد گفت: »رشایط پیش روی منطقه و دنیا که به خطر تروریزم و تحریف 

دین الهی ما مربوط میشود، ما را بر آن میدارد که با سعی و هامهنگی یکپارچه به 

F  .»تبادل دانش برای مبارزه با تروریزم در همه اشکال و انواع آن بپردازیم
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»همکاری« در رشق میانه و شامل آفریقا مفهوم تازه ای 

است ولی یکی از راههای اصلی تضمین آمادگی جنگی، 

غربی  کشورهای  نظامی  های  پالیسی  در  به خصوص 

است. این قاعده شامل ایاالت متحده که تجربهای بی نظیر دارد نیز میشود.

زمینه تاریخی
لحظه  این  میکنم.  اشاره   1991 در  خلیج  جنگ  کالن  موفقیت  به  ابتدا  در 

همکاری بین املللی فراگیر بعد از تهاجم عراق به کویت بود که در جریان آن 

ایاالت متحده و ائتالف بین املللی مفکوره احیای رسزمین کویت را برای تضعیف 

توان صدام حسین و جلوگیری از بروز جنگ در غرب آسیا مطرح کردند.

پس از 19 مارچ 2003، ائتالف بین املللی راه دیگری را انتخاب کرد و سعی 

دادن حزب بعث  تواناییهای رژیم سیاسی سابق و شکست  در محدود کردن 

کرد. ایاالت متحده و ائتالف بین املللی با ایجاد رژیمی جدید از نخبگان سیاسی 

عراق برای ایجاد الگویی نو از حکومت در رشق میانه و شامل آفریقا حامیت 

کردند ولی تروریزم و منازعه سیاسی داخلی -از عواقب طبیعی تغییر- مانع از 

پیدایش موثر این حکومت شد.

به این ترتیب اقتدار عراق در برابر معضالت داخلی ناشی از شورش، قوای 

آپریل   9 عواقب  از  عراق  امروز،  تا  شد.  تضعیف  نفرت  فرهنگ  و  تروریست 

2003 -روزی که بغداد به دست قوای ائتالف افتاد- زخم خورده است. 

حکومت سعی کرد تا بر تروریزم و کشمکشهای اجتامعی قبیلوی-فرقوی 

حامیان رژیم سابق که در صدد تضعیف دولت عراق بودند، مسلط شود.

القاعده و  مانند  تروریستی منطقوی  پیدایش سازمانهای  تدریج زمینه  به 

نسل جدیدی از شاخه های القاعده مانند داعش فراهم شد. مبارزه با داعش 

به اتحاد جامعه بین املللی و عزم ایاالت متحده در زمینه حامیت از عراق در 

از 22 سپتمرب  برگرداندن مناطق تحت کنرتول داعش در موصل رضوت دارد. 

2014، این ائتالف بین املللی وارد مسیر مبارزه با داعش شده است.

اتحاد در برابر خطر
با  کشوری  -منحیث  متحده  ایاالت  میکند،  تهدید  را  کشوری  تروریزم  وقتی 

بیشرتین فعالیت سیاسی در دنیا- باید از آن کشور حامیت کند؛ به خصوص اگر 

تروریزم ناشی از بقایای جنگهای گذشته باشد.

به دلیل از بین رفنت بخشهایی از قوای مسلح عراق، »بخش مبارزه با تروریزم 

عراق« نقش مهمی در مبارزه با فعالیت تروریستی داعش در خاک عراق ایفا کرد. 

عساکر این بخش تحت هدایت جرنال طالب شقاطی الکنانی به نربد با داعش 

پرداختند. جرنال الکنانی در جنگهای جرفالصخر بغداد را از محور جنوب و محور 

شامل تقویت کرد تا سامرا و مسیرهای دسرتسی به بغداد را حفظ کند.

 داکرت حسین علوی
رئیس و موسس مرکز امور سرتاتیژیک و مطالعات آینده عقاد

تروریزم
در

همکاری برای مبارزه با

عراق
ظاهراً



عساکر عراقی در جریان پروگرام تعلیم 
مشترک با قوای ایاالت متحده در مجتمع کمپ 

تاجی در نزدیکی بغداد.  تصاویر گتی



سربازان عراقی در حال 
تمرین با اعضای ائتالف 

بین المللی.  رویرتز
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این اقدام با همکاری قوای مبارزه با ترور و ائتالف بین املللی شکل گرفت. 

حامیت  مخابراتی،  های  سیستم  تقویت  ذریعه  آمریکایی  قوای  خصوص،  به 

تروریستان داعش نقش مهمی  با  نزدیک و دیگر سیستم های مبارزه  هوایی 

در عملیات پشتیبانی لوجستیکی ایفا کردند. همکاری ائتالف به الگویی برای 

قوای مسلح عراق که با قوایی مثل پولیس فدرال و شبه نظامیان قبایل عراق 

همکاری میکند، تبدیل شد.

این الگوی همکاری بعد از تحقیقات جوزف دانفورد، لوی درستیز اردوی 

ایاالت متحده انکشاف یافت. جوزف دانفورد با ارائه پشتیبانی هوایی، مشاوره 

و راهنامیی به جزوتامهای جنگی سطح فرقه، تیپ و جزوتام های جنگی فعال 

در میدان جنگ در برابر تهدیدات مقاومت کرده بود. این همکاری به قوای 

علیه  نربد  که  داد  امکان  ترکیبی مشرتک،  عملیات  قرارگاه  به خصوص  عراقی، 

داعش را به سه شیوه مدیریت کنند: نربد در شهرهای کالن، در کنار رودخانه 

و مناطق مسکونی.

این تحوالت سرتاتیژیک به کمک آمریکا و قوای ائتالف منجر به افزایش 

کارآیی و کاهش زمان نربد شد.

حرکت در مسیر همکاری یکپارچه
اگر داعش در خاک عراق شکست بخورد، احتامالً گروپهای باقیامنده حمالت 

مسلحانه ای را در مناطق شهری ترتیب خواهند داد و ممکن است تخنیک 

با تروریزم  های شورش جدیدی را در پیش بگیرند. با تصویب قانون مبارزه 

و  نظامی  قوای  با  اکنون  تروریزم  با  مبارزه  سازمان   ،2016 سال  اواخر  در 

پروگرام های  ذریعه  را  این همکاری  باید  ما  میکند.  ملکی مشرتک همکاری 

های  شیوه  به  بین املللی  ائتالف  قوای  و  تروریزم  با  مبارزه  سازمان  مشرتک 

زیر انکشاف دهیم:

1. مبارزه با بنیادگرایی خشن
رژیم  به  اعتامدی  بی  محلی،  شکایات  تراکم  بر  مبتنی  خشن  بنیادگرایی 

تجربه  از  تروریستی  سازمانهای  استفاده  و  مذهبی  باورهای  سیاسی، 

جنگجویان کهنه کار برای جذب قوای جدید است. تروریستان از سه ابزار 

استفاده میکنند: فتوا، حامیت مالی و تحریک احساسات برای ایجاد نسل 

جدیدی از تروریستان. سازمان مبارزه با تروریزم باید وظیفه رشیف مبارزه 

با روایت بنیاد گرایی خشن را با بهره گیری از تجربیات کشورهای عضو 

ائتالف بین املللی بر عهده بگیرد.

2. تقویت اشرتاک معلومات استخباراتی
عراق باید قابلیتهای تحلیل استخباراتی خود را به خصوص در زمینه پیشبینی 

و بررسی انگیزه ها افزایش دهد. در ضمن، عراق باید ابزارهای الکرتونیکی را 

برای ایجاد دیتا بیس ها تحلیل استخبارات در مناطق آزاد شده انکشاف دهد 

تا ثبات و امنیت در مناطق مستعد مصاب به بیامری تروریزم حفظ شود.

3. بهبود سیستم طیاره های بدون پیلوت
عراق باید ورکشاپ های فرشده انجیرنی و الکرتونیک را برای تعریف جدید 

کاربردهای طیاره های بدون پیلوت در عملیات نظامی و مبارزه با تروریزم 

بدون  طیاره  های  سیستم  بهسازی  ذریعه  ها  ورکشاپ  این  کند.  برگزار 

به  کنرتول رسحدات  های  سیستم  برای  مفید  استخبارات  تامین  و  پیلوت 

انکشاف قابلیتهای ملی عراق در بخش مبارزه با تروریزم کمک خواهد کرد.

4. ایجاد فرقه هوایی عراق
بر اثر کاهش قیمت نفت، هزینه جنگ علیه داعش و معضل محافظت از 

اقتصاد محلی در مناطق آزاد شده، عراق دچار کمبود بودجه برای اجرای پالن 

های کالن امنیتی و دفاعی شده است. به همین دلیل، همکاری برای مبارزه 

با داعش به کمک قوای ائتالف بین املللی، مخصوصا ایاالت متحده، بریتانیا، 

فرانسه، جرمنی، اسرتالیا، کانادا و دیگران برای ایجاد الگویی جدید از مبارزه 

رضورت  عــراق  در  تروریزم  با 

مقابله  قابلیت  از  کــه  دارد 

تروریستی  تهدیدات  با  عاجل 

از  بیرون  بین املللی  جرایم  یا 

رسحد برخوردار باشد.

تروریزم  با  مبارزه  سازمان 

مدیریت  در  را  خود  کارآیی 

کرده  ثابت  مخصوص  عملیات 

قابلیتهای  افــزایــش  با  اســت. 

بر  باید  ــراق،  ع هوایی  قــوای 

امنیت ملی عراق و همکاری و  اندازه خطر تروریستی تهدیدکننده  روی 

یکپارچگی بین همه قوای عراقی متمرکز شویم. گروپهای مبارزه با تروریزم 

برای اجرای عملیات مشرتک علیه تهدیدات تروریستی در عراق، در مناطق 

بیابانی و شهری، آماده همکاری با مدیران قوای هوایی هستند.

5. انکشاف پروگرام های عملیات مشرتک خاص
بی  تجربه  بین املللی  ائتالف  همکاری  با  جنگ  مدیریت  زمینه  در  عراق 

رشکای  با  باید  عراق  در  بین املللی  ائتالف  جهت،  همین  به  دارد.  نظیری 

تبدیل  و  تجربه  تبادل دیدگاه و  عرب، منطقوی و جهانی خود در زمینه 

کردن عراق به میدان تعلیم عملیات خاص همکاری کند.

الگوی همکاری بین عراق و ائتالف بین املللی -به خصوص بین ایاالت متحده و 

قوای مبارزه با تروریزم عراق- ابزاری مهم برای مبارزه با تروریزم و چیره شدن 

F  .بر آن خواهد بود

سازمان مبارزه با تروریزم باید وظیفه رشیف مبارزه با 
روایت بنیاد گرایی خشن را با بهرهگیری از تجربیات 

کشورهای عضو ائتالف بین املللی بر عهده بگیرد.
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حبری
تهدیدات

مبارزه با
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کارکنان یونیپاث

حضور بیست و سه کشور در 
تطبیقات بین املللی حبری در حبرین

ستونهای دود از افق نزدیک باباملندب، تنگهای در دروازه بحر احمر 

در نزدیکی ساحل یمن، باال میرفت. با متاس عاجل ذریعه مخابره 

اعالم شد که تیلر ناشناسی در آب بیحرکت مانده است و انفجار، 

انجین های آن را از کار انداخته است. راپورهای استخباراتی حاکی 

از آن بود که چند لحظه قبل از انفجار قایقی بدون رسنشین و 

کنرتول شونده از راه دور به تیلر برخورد کرده بود.
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قوای  -شامل  فاجعه  این  به  رسیدگی  مسئول  چند-ملیتی  بحری  گروپ 

انجام  باید  بسیاری  کارهای  تایلندی-  و  آمریکایی  کانادایی،  عراقی،  پاکستانی، 

ناوچه  یک  و  شد  بحر  در  حریق  باعث  مخزن  بدنه  از  پطرول  نشت  میدادند. 

برای  بود  حارض  احمر  بحر  در  که  محل  از  بحری  مایل   20 فاصله  با  کانادایی 

تحقیقات عازم شد.

تا  کردند  سعی  عمومی  های  رسانه  در  رسنخها  نظارت  با  بحری  مامورین 

است. گرفته  عهده  به  را  این حمله  مسئولیت  گروپ شورشی  کدام  که  بفهمند 

تیلر خواستار اعزام گروپ نجات و یدک کش برای برگرداندن کشتی به  مالکان 

بندر شدند. گروپ روابط عامه مسئول جوابدهی به رسانه ها شد.

آصف خان، قومندان قوای بحری پاکستان، که به کمک کمپیوتر لپتاپ خود 

باباملندب جمع آوری  این فاجعه بحری و زیست محیطی در  معلوماتی درباره 

کرده بود، اظهار کرد: »ائتالف، بهرتین راه مقابله با تهدیدات نوظهور است. چی 

کسی میداند پروگرام بعدی گروپهای خالفکار و تروریست چیست؟«

این یکی از واقع بینانه ترین سناریوهای دیزاین شده برای »تطبیقات بحری 

بین املللی« )IMX( بود که در می 2017 در منامه بحرین برگزار شد. IMX که 

سال  دو  هر  میشود،  محسوب  ماین«  با  مقابله  بین املللی  »تطبیقات  جایگزین 

با تاکید بر محافظت از کشتیها در خلیج و بحر احمر و آبهای اطراف  بار  یک 

برگزار خواهد شد.

تطبیقات افتتاحی امسال شامل حدود 90 اشرتاک کننده از 23 کشور بود که 

و  استخباراتی  گذاری، جمعآوری  پالن  تحلیلی،  مهارتهای  بر  متمرکز  سناریوهای 

مهارت اپراتیفی را مترین کردند )دوره بعدی تطبیقات در سال 2019 شامل کشتیها 

و هلی کاپرتهای واقعی و دیگر قوای بحری خواهد بود(.

افرسانی از بحرین، برزیل، کانادا، دمنارک، جرمنی، مرص، ایتالیا، عراق، جاپان، 

سیشل،  سعودی،  عربستان  قطر،  فیلیپین،  پاکستان،  کویت،  قزاقستان،  اردن، 

رسیالنکا، تایلند، ترکیه، سنگاپور، بریتانیا و ایاالت متحده در این تطبیقات اشرتاک 

کردند. چندین عضو »مجمع بین املللی بحری کمپنی های نفتی« )OCIMF(، به 

شمول کمپنی های نفتی داوطلب فعال در بخش ترانسپورت نفت خام و تولیدات 

نفتی، نیز در این تطبیقات اشرتاک داشتند. حضور این سازمان ملکی در تطبیقات 

برای هامهنگ کردن مشکالت بحری مربوط به کشتیهای تجارتی و قوای بحری 

اردوی ائتالف سودمند بود.

یکی از سازمانهای قوای بحری ایاالت متحده، یعنی »هامهنگی و هدایت بحری 

برای کشتیرانی« )NCAGS(، نیز در این تطبیقات اشرتاک داشت. NCAGS برای 

ارائه مشاوره در زمینه فعالیت امن کشتیهای تجارتی در رسارس دنیا تاسیس شد.

اشرتاک کنندگان همچنین از USS Ponce نیز بازدید کردند، این کشتی در آن 

زمان پایگاه شناور قایقهای ماین پاکی و هلی کاپرتها در خلیج فارس بود.

از  ارشد بحری  افرس  قوای بحری،  لوی درستیز  مومن سعید، دوهم دگروال 

مرص که در IMX اشرتاک کرده بود، واقعگرایی سناریوها را که به تهدیداتی مانند 

دزدی بحری، تروریسم و قاچاق مربوط میشد، ستایش کرد.

دوهم دگروال مومن سعید اظهار کرد: »حضور قوای ائتالف به ما امکان داد 

که با رویکردهای جدید حل مشکل و مقابله با تهدیدات آشنا شویم. همکاری 

در قالب گروپهای کالن برای محافظت از تجارت جهانی و آبهای بین املللی بسیار 

به مساعی  آن  پایدار در  ثبات  ایجاد  و  مفید است. ساحه عملیات وسیع است 

جمعی رضورت دارد.«

سافوک،  از  شده  وارد  سازیهای  شبیه  از  استفاده  با  تطبیقات،  گذاران  پالن 

ویرجینیا )ایاالت متحده(، کوشش کردند تا تضمین کنند که مخاطبان تطبیقات 

خود را با رشایط ائتالف تطابق میدهند.

نقشه هایی که درون خیمه بر روی پرده منایش داده شده بود نشان میداد 

رسارس  در  نقطه   200 از  بیشرت  که 

هرمز  تنگه  مانند  مکانهایی  آبهای 

سبز  نقاط  ــت.  اس حرکت  حــال  در 

کشتیهای تجارتی و نقاط آبی کشتیهای 

در  میداد.  نشان  را  دوســت  نظامی 

نورانی  نقاط  آن  تعداد  واقعی،  دنیای 

به هزاران میرسد.

روز،   10 حـــدود  ــان  ــری ج در 

آزمایش  برای  بحرانها  از  مجموعهای 

مهارت افرسان بحری به کار گرفته شد. 

متخاصم  کشور  که  داد  نشان  راپورها 

بارگیری  حال  در  ظاهراً  »استونلند« 

نزدیک  ماین در کشتیهای  جعبه های 

روز  ضمن،  در  ــت.  اس هرمز  تنگه 

شورشیان  مواضع  از  راکــت  دو  بعد 

بحر  همسایه  کشورهای  از  یکی  در 

احمر »پرتاب« شد.

از  الکعبی  عبدا...  غانم  جگرن 

در  احتاملی  تهدیدات  بعضی  به  تطبیقات  »این  کرد:  اظهار  قطر  بحری  قوای 

جهانی  اقتصاد  حساس  بسیار  منطقه  این  باالی  است  ممکن  که  واقعی  دنیای 

تاثیر بگذارد، میپردازد و بهرتین راهکار را برای آنها ارائه میکند. ما در تطبیقات 

افسران بحری چند-ملیتی، شامل نمایندگان پاکستان، عراق و مصر در سیمینار 
توجیهی IMX اشتراک کردند.  کارکنان یونیپاث
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بسیاری با قوای بحری ایاالت متحده همکاری کرده ایم؛ هر چند، این اولین 

تطبیقات زمینی است.«

همکاری بین قوای بحری و کشتیهای تجاری کلید حفظ امنیت آبهای رشق 

میانه است. این نکته بارها در سیمینار رهربان ارشد که قبل از IMX با حضور 

قومندانان ارشد قوای بحری از رسارس جهان برگزار شد، مطرح گردید. بیشرت 

-به خصوص عبور  پروسه های بحری در منطقه  تحلیلها درباره  و  تحقیقات 

نفتکشهای مهم از تنگه ها- کار کمپنی های خصوصی است که دیتاهای خود 

را در اختیار قوای بحری فعال در منطقه قرار میدهند.

کرد:  اظهار  بحرین  پادشاهی  بحری  قوای  از  ابراهیم  محمد حمد  ناخدا 

»تطبیقاتهای کالن از این دست فرصت مناسبی برای یادگیری تکتیکها، استفاده 

قبال مشکالت  انتخاب رویکردهای مختلف در  و  از سیستم های تسلیحاتی 

فراهم میکند. وجود رشکای چند-ملیتی قدرمتند فعالیت گروپی برای محافظت 

از منابع حیاتی منطقه بسیار مهم است.

نقش بحرین در این تطبیقات میزبانی از همه اشرتاک کنندگان و نیز تامین 

گروپهای مجرب است. من حیث عسکر بحرین، بسیار خوشحامل که منایندگان 

کشورهای مختلف برای اشرتاک در این رویداد مهم به اینجا آمده اند و از این 

فرصت برای همکاری نزدیک با آنها و درس گرفنت از آنها استفاده میکنم.«

جگرن فارس مسعود خلف از گارد ساحلی کویت اظهار کرد: »IMX به 

گروپ ما برای محافظت از آبهای رسزمینی در برابر قاچاقچیان و نفوذیها و 

انجام دادن ماموریتهای جستجو و نجات کمک میکند.

اشرتاک ما در این تطبیقات قابلیتهای تکتیکی ما را برای محافظت از آبهای 

ملی تقویت و زمینه همکاری با قوای کشورهای دوست را فراهم میکند. در 

ضمن، روابط ما با اردوهای منطقه بهبود مییابد.«

در  کالنرت  دامنه  با  را   IMX بعد  دوره  که  هستند  امیدوار  گذاران  پالن 

افرسان ستادی که در خیمه ها فعالیت  بر  کنند. عالوه  برگزار  اکتوبر 2019 

و  کشتیرانی  های  لین  از  محافظت  برای  چند-ملیتی  ناوگروپهای  میکردند، 

مقابله با مجرمان عازم دریا خواهند شد.

»آنچه امروز انجام میدهیم مبنای کار ما برای IMX 19 خواهد بود.« این 

 IMX گفته تورن بحری شاهی کانادا رالف آندرهیل، پالن گذار ارشد تطبیقات

است. آندرهیل افزود: »تطبیقات بعدی کالنرت خواهد بود.«  

USS Ponce، که تصویر آن در سال 2015 را 
در اینجا میبینید، در تطبیقات بین المللی بحری 

2017 در بحرین نقش مهمی داشت.
خورد ضابط صنف یکم جاشوا بریس برنز/ قوه حبری ایاالت متحده
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قوای امنیتی افغانستان باید تمرکز خود باالی 
تعلیم و تجهیزات را افزایش دهند

افغانستان
کمک رسانی به

»قوای امنیت ملی افغانستان« )ANSF(، با دفاع از امنیت و 

اردو  با شورشیان، مدافعین کشور محسوب میشوند.  مبارزه 

را  خود  سازمانی  و  اپراتیفی  قابلیتهای  افغانستان  پولیس  و 

در جریان 16 سال گذشته بهبود چشمگیری بخشیده اند. به 

خصوص، اردوی این کشور در بخش تغییر ساختار، پالیسی، 

تعلیم تجهیزات، ترکیب قومی و انکشاف پیرشفت چشمگیری 

داشته است. مساعی بین املللی برای ایجاد قوایی پایدار برای 

دهه  یک  از  بیش  افغانستان  مردم  و  دولت  از  محافظت 

ادامه داشته است. ولی رسمایه گذاری واقعی از سوی جامعه 

بین املللی، به خصوص ایاالت متحده، در اوایل سال 2009 با 

پولیس  قوای  و  قدرمتند  و  مدرن  اردوی  ایجاد  برای  کوشش 

قوی در افغانستان آغاز شد.

هدف اصلی این مساعی تقویت سازمانهای امنیتی برای 

از چندین دهه جنگ  افغانستان بود که  امنیت مردم  حفظ 

سالهای  در   ANSF که  این  با  بودند.  دیده  فراوان  آسیبهای 

اخیر پیرشفت مطلوبی داشته است، دولت افغانستان و رشکای 

دولت  کنند.  رسیدگی  موجود  نقایص  به  باید  آن  بین املللی 

کند.  توجه  مهم  این وظیفه  به  متداوم  باید طرز  افغانستان 

وضعیت امنیتی اخیراً با حمالت طالبان به قوای افغانستانی و 

شهروندان بیگناه دچار پرسفت شده است.

توجه  وظیفه  این  به  باید  نیز  ائتالف  عضو  کشورهای 

که  متحده  ایاالت  برای  وظیفه  این  کنند. 

در جریان 16 سال گذشته برای ایجاد ثبات 

در افغانستان رسمایه گذاری جانی و مالی 

دارد.  بیشرتی  اهمیت  است،  داده  انجام 

افگن  دهشت  گروپهای  فعالیتهای  اثر  بر 

جهانی، مثل القاعده، لشگر طیبه و جنبش 

افغانستان  امنیت  ازبکستان،  اسالمی 

نهایت  در  -و  منطقه  ثبات  و  امنیت  به 

عواقب  است.  خــورده  پیوند  جهان-  کل 

فعالیتهای این گروپها به افغانستان محدود 

جمله  از  دنیا،  نقاط  دیگر  در  و  منیشود 

ایاالت متحده، نیز حس میشود.

مساعی  گذشته،  سال   16 جریان  در 

و  افغانستان  اردوی  قابلیتهای  بهسازی  برای  چشمگیری 

فعالیت  تداوم  است.  گرفته  کشور صورت  این  امنیت  حفظ 

احمد مرید پرتو  مناینده ارشد سابق ملت افغانستان در قوماندانی مرکزی ایاالت متحده
عکس ها ذریعه رویرتز

احمد مرید پرتو



عساکر قوای خاص 
افغانستان در فبروری 2017 

در تطبیقاتی در خارج از کابل 
اشتراک کردند.



ارزیابیهای  عوامل،  دیگر  کنار  در  افگن،  دهشت  سازمانهای 

را   )ANA( افغانستان  ملی  اردوی  پیرشفت  درباره  مختلف 

پیرشفتهای  وجود  با  است.  کرده  همراه  گوناگون  نتایج  با 

ها  بخش  از  بسیاری  اخیر،  سالهای  در   ANSF چشمگیر 

همچنان به بهسازی رضورت دارند. از این بخش ها میتوان 

به توان هوایی، جمعآوری معلومات، قابلیتهای تخلیه هوایی، 

رسیدگی  کرد.  اشاره  هامهنگی  و  نظامی  کالن  گذاری  پالن 

با  مبارزه  در   ANSF اراده  تقویت  برای  ها  بخش  این  به 

تروریستها رضوری است.

میتوانند  ائتالف  عضو  کشورهای  دیگر  و  متحده  ایاالت 

اردوی افغانستان را برای برطرف کردن این مشکالت یاری کنند. 

تصمیم اخیر رئیس جمهوری ایاالت متحده، دونالد ترامپ، برای 

افزایش تعداد قوای نظامی آمریکایی در افغانستان قدمی به 

جلو محسوب میشود. این اقدام به افغانستان کمک میکند تا 

معضالت امنیتی را برطرف کند و بر شورشیان پیروز شود.

-به  رتبه مقبولیت عمومی آن   ،ANSF نواقص با وجود 

خصوص ANA- همچنان باالست. ANA سازمانی محبوب و 

دارای قابلیت محافظت از امنیت مردم است.

ذریعه تقویت سه رکن اصلی هر اردوی مدرن -تهداب، 

تجهیزات و قوای برشی- ANA از سال 2002 شاهد پیرشفتهای 

چشمگیری در بخش قوای برشی و استخدام قوای جدید بوده 

است. با این که رسمایه گذاری کالنی در بخش تهداب های 

معضالت  است،  گرفته  صورت  اردو 

قوا  این  آرایش  و  ساختار  زمینه  در 

کمک  با  افغانستان  پابرجاست. 

رشکای ائتالف میتواند پیرشفت کند.

بر بنیاد دیتاهای موجود، اردوی 

افغانستان در زمینه نوسازی امکانات 

و تجهیزات انکشاف چندانی نداشته 

زمینی  قوای  همچنان   ANA است. 

را  آن  منیتوان  و  میشود  محسوب 

با  مقابله  قابلیت  با  مجهز  اردوی 

روی  پیش  فراوان  امنیتی  مشکالت 

مبارزه  وجود  با  دانست.  افغانستان 

در جریان 16 سال 
گذشته، مساعی 

چشمگیری 
برای بهسازی 

قابلیتهای اردوی 
افغانستان و حفظ 
امنیت این کشور 

صورت گرفته است. عسکر اردوی ملی افغانستان 
در حال گزمه در منطقه دند 
غوری والیت بغالن.
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شجاعانه و پیگیرانه ANSF با طالبان 

و دیگر گروپهای دهشت افگن، مانند 

شبکه حقانی و وابستگان داعش در 

روبرو هستند.  اکامالت  با مشکالت  امنیتی  قوای  افغانستان، 

این معضالت به همراه کمبود تجهیزات کارآیی عملیاتی قوای 

افغانستان را مختل کرده است.

پولیس  و  اردو  دیــده  تعلیم  خاص  قــوای  های  بخش 

افغانستان تنها جزوتام های مجهز و تعلیم دیده آنها هستند. 

این جزوتام ها در میدان مبارزه با طالبان موفق عمل کرده-

دولت  طالبان،  با  نربد  میدان  در  پیروزیها  این  دلیل  به  اند. 

افغانستان در پی افزایش تعداد قوای خاص افغانستان است. 

پولیس(  و  )اردو  افغانستان  نظامی  قوای  اعظم  بخش  ولی 

دچار کمبود تعلیم هستند و از تجهیزات قدیمی و ناکارآمد 

دوران جنگ با شوروی استفاده میکنند. رفع این کمبودها و 

تقویت کارآیی جنگی قوای افغانستان به توجه متداوم ایاالت 

تصمیم  دارد.  رضورت  ناتو  عضو  کشورهای  دیگر  و  متحده 

ایاالت متحده و کشورهای عضو ائتالف برای رساندن تجهیزات 

 ANSF پیرشفته به اردو و پولیس افغانستان به تقویت اراده

برای مبارزه با گروپهای دهشت افگن کمک میکند.

در عین حال، ANSF با مشکالت متعددی در بخش تعلیم 

و نظارت، به خصوص تربیت شایسته جزوتام های مختلف و 

است.  مواجه  شورشیان،  با  مبارزه  برای  آنها  موقع  به  اعزام 

مستقر  های  جزوتام  برای  را  فراوانی  مشکالت  نواقص  این 

خستگی  است.  کرده  ایجاد  افغانستان  مختلف  والیات  در 

جزوتام های باعث میشود که قوای بدون تعلیم و کم-تجربه 

تقویت  به  رشیک  کشورهای  همکاری  شوند.  آنها  جایگزین 

ANSF کمک میکند. تعلیم مناسب به کاهش احصائیه تلفات 

کمک میکند. احصائیه تلفات قوای ANA و پولیس از سال 

2014 افزایش چشمگیری یافته است.

قوای  کمک  به  باید  افغانستان  دولت  جهت،  همین  به 

ائتالف مستقر در این کشور باالی تقویت آمادگی محاربوی، 

برای  افغانستان  نظامی  پرسونل  به  مشاوره  ارائه  و  تعلیم 

در  کند.  گذاری  قابلیتهای ANSF رسمایه  و  تقویت ظرفیت 

با  مقابله  برای  رضورت  مورد  تجهیزات  باید  ائتالف  ضمن، 

طالبان و حفظ ثبات و آرامش مردم افغانستان را در اختیار 

F  .قوای افغانستان قرار دهد

احمد مرید پرتو، جگرن سابق اردوی افغانستان، به مدت چهار سال منحیث 

نماینده ارشد ملت افغانستان در قوماندانی مرکزی ایاالت متحده خدمت کرد. 

وی از دانش آموختگان مرکز مطالعات سرتاتژیک رشق نزدیک-جنوب آسیا در 

واشنگتون دی.سی است.

عساکر اردوی ملی 
افغانستان در یک پوسته 
تاالشی در والیت لوگر.
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یونیپاث: منحیث افرس عراقی، نظر شام درباره انتصاب منحیث معین 

قومندان IMX چیست؟

جایگاه  این  در  عراق  مناینده  که  است  افتخار  باعث  من  برای  حیدر:  ناخدا 
افرسان  قابلیتهای  و  گرایی  مسلکی  دهنده  نشان  تقرری  این  هستم.  ارزشمند 

عراقی است. قوای بحری عراق نقش مهمی در محافظت از خلیج دارد. ما از همه 

امکانات مورد رضورت برای پذیرش جایگاههای مدیریت و انجام دادن موفقیت 

آمیز وظایف برخورداریم. ما دارای تجربه و تخصص مرتبط با عملیات رهنامیی و 

مدیریت هستیم که عملکرد ما در تطبیقاتهای مشرتک گواه این ادعاست.

یونیپاث: ما شاهد مترکز رسانهای بر عملیات اردوی عراق در مبارزه با تروریزم 

هستیم ولی فعالیتهای قوای بحری عراق پوشش داده منیشود. چرا؟

از  دارد،  دشواری  ماموریت  که  عراق  بحری  قوای  من،  نظر  به  ناخدا حیدر: 
پوشش رسانهای مطلوب محروم مانده است. ما از بندرهای نفتی که عراق برای 

صادرات نفت و تامین بودجه به آنها وابسته است، محافظت میکنیم. وظیفه قوای 

بحری محافظت از تاسیسات نفتی شامل خلیج که زیربنای اقتصاد عراق محسوب 

میشود، است. ما از سکوهای بارگیری نفت و مناطق اطراف آنها محافظت میکنیم. 

این مسئولیت بسیار مهم است. اهمیت کار ما به دلیل محافظت از اقتصاد کشور 

و دنیا، اگر از اهمیت وظایف دیگر قوای ما بیشرت نباشد، کمرت نیست.

تضمین آزادی دریانوردی در محدوده تحت پوشش ما نیز از وظایف ماست. 

بندرهای  به  تجارتی  کشتیهای  ورود  نفتی،  بندرهای  از  محافظت  بر  عالوه  ما 

امالقرص و خور الزبیر را نیز تضمین میکنیم. ما عالوه بر تضمین ایمنی کشتیهای 

منطقه، نظم بخشی رفت و آمد کشتیها و محافظت از کشتیها در برابر دزدان 

بحری و خالفکاران، برای کاهش آلودگی آبها و مدیریت امور ماهیگیری در منطقه 

و جلوگیری از تداخل مسیرهای ماهیگیری با مسیرهای کشتیرانی تالش میکنیم.

یونیپاث: همکاری با دیگر کشورها در بخش محافظت از آبهای منطقوی چقدر 

برای شام مهم است؟

ناخدا حیدر: همکاریهای بین املللی گواه توانایی عراق برای مدیریت عملیات 
توانایی  از  عراق  بحری،  مشرتک  کارگروپهای  سطح  در  است.  جهانی  مقیاس  در 

مدیریت، نظارت یا اشرتاک در تطبیقاتهای مهم برخوردار است. در ضمن، تروریسم 

همکاری  به  آنها  با  مقابله  که  هستند  رسحدی  بیرون  تهدیدات  بحری  دزدی  و 

محافظت

نقش حیاتی قوای حبری ازخلیج
عراق در حمافظت از 

شاهراه های اقتصادی منطقه

با معضالت جدید  قوای بحری عراق خود را برای مقابله 

در  اختالل  صــدد  در  که  افگنی  دهشت  هــای  شبکه 

مسیرهای بین املللی خلیج هستند، آماده میکند. تکتیکها و 

پروسیجرهای ناوگان کنونی در مقایسه با قوای بحری پیش 

این تغییر در  از2003- پیرشفت چشمگیری داشته است. 

تطبیقات بین املللی بحری )IMX( آشکار شد و در نتیجه 

ناخدا حیدر ابراهیم خیون الشویلی از عراق منحیث معین 

قومندان این تطبیقات مقرر شد. این تطبیقات در ماه می 

نقطه عطفی در  واقعه  این  برگزار شد.  بحرین  2017 در 

تاریخ قوای بحری عراق محسوب میشود. یونیپاث با ناخدا 

حیدر درباره بست جدید او و پیامدهای این تقرری برای 

قوای بحری عراق مصاحبه کرده است.

 شاهراه های کارکنان یونیپاث
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فعالیتهای  منیتواند  تنهایی  به  بحری  قوای  هیچ  دارد.  رضورت  کشور  چندین 

دهشت افگنانه و دزدی بحری را از تنگه باباملندب تا دریای رسخ کنرتول کند. 

ما باید با دیگر کشورها همکاری کنیم.

یونیپاث: تهدیداتی را که در این تطبیقات پوشش داده شد، رشح دهید.

تهدیدات در مناطق مختلف فرق میکند ولی مهمرتین  این  ناخدا حیدر: 
در  بحری  ماینهای  و  بحری  دزدان  افگن،  دهشت  گروپهای  وجود  تهدید، 

مسیرهای کشتیرانی بین املللی است. نسبت این تهدیدات فرق میکند. در بعضی 

مناطق دزدی بحری، مثالً با استفاده از ماینهای بحری، معمول تر است و در 

بعضی دیگر شاهد هستیم که تروریستها مالیات غیرقانونی از کشتیهای تجارتی 

مطالبه میکنند. این گروپها از مناطق خارج از کنرتول دولت می آیند و دزدی یا 

اخاذی از کشتیهای تجارتی را به رسعت و با سوءاستفاده از کندی حرکت کشتی 

و نبود امکانات محافظتی کافی انجام میدهند.

تروریزم در منطقه کمک  مالی  تامین  به  از کشتیها  اخاذی  با  این گروپها 

میکنند. ما با شناسایی منابع تامین مالی و پایگاههای تدارکاتی این گروپها و 

سپس محدود کردن آنها به یک منطقه جداگانه و گزمه فرشده و اجرای عملیات 

کشفی در آن منطقه به کمک قوای ائتالف، به این تهدید رسیدگی کرده ایم.

یونیپاث: عراق چطور ناوگان خود را تقویت کرده است؟

بغداد،  در  بحری  قوای  قومندانی  دفرت  ذریعه  بحری،  قوای  حیدر:  ناخدا 
فعالیتهای خود را با واسطه سفارتخانه ها و قوای ائتالف مانند ایاالت متحده، 

بحرین و ایتالیا با قوای بحری کشورهای دیگر برای اجرای پالن های تحقیقاتی 

و خرید یا تقویت تجهیزات بحری هامهنگ میشود.

ما از تجهیزات آمریکایی استفاده میکنیم و استفاده از این تجهیزات را در 

مدت جستجو برای تهیه تجهیزات جدید ادامه خواهیم داد. در ضمن، ما اخیراً 

اقدام به خرید کشتی از کمپنی های ایتالیایی کرده ایم. این تجهیزات تواناییهای 

انکشاف  و  برای خرید  قراردادی  ما  کرد.  تقویت خواهد  را  عراق  بحری  قوای 

ناوهای یدک کش و پشتیبانی از عملیات بحری در شامل خلیج منعقد کرده ایم. 

رسانجام، مدیریت قوای بحری بر بنیاد رضوریات و معضالت جدید به تقویت و 

خرید تجهیزات بحری ادامه خواهد داد.

خرید  اول،  خط  میکنیم.  تقویت  را  خود  بحری  قوای  موازی  طرز  به  ما 

تدوین  و  پوشش  تحت  بخش  در  عملیات  از  پشتیبانی  برای  بحری  تجهیزات 

و  نفتی  تاسیسات  از  محافظت  برای  مقدم  عملیاتی  ناحیه  در  خاص  قوانین 

کاهش  تیل مرصفی  مقدار  ترتیب  این  به  است.  اقتصادی  مهم  مکانهای  دیگر 

مییابد، چون در حال حارض ما باید از پایگاه بحری امالقرص حرکت کنیم که با 

مراکز تحت پوشش فاصله بسیاری دارد. ما به کمک قوای ایاالت متحده پایگاه 

جدیدی خواهیم ساخت.

خط دوم مساعی ما، تقویت پرسونل عراقی و مترکز بر قومندانی و کنرتول 

مسلکی  کشورهای  به  آنها  فرستادن  و  برجسته  افرسان  سازی  آماده  ذریعه 

تقویت  را  عراقی  قوای  مدیریتی  تخصص  اقدام  این  است.  بحری  بخش  در 

میکند. ما برای کسب تجربه در بخش های لوجیستیک، تجهیز و پالن گذاری 

افرسانی را به کشورهای مختلف اعزام کرده ایم. ما این وظایف را با جدیت 

پیگیری خواهیم کرد.

یونیپاث: به احتامل فراوان عراق مدیریت کارگروپ مشرتک 151 را بر عهده 

خواهد گرفت. نظر شام در این باره چیست؟

ناخدا حیدر: منحیث یک عراقی، انتصاب افرسان عراقی در این جایگاههای 
ارزشمند و مهم برای من مایه افتخار است و نشان میدهد که دنیا به تواناییهای 

قوای بحری عراق اعتامد دارد. ما از تجربه و توانایی مورد رضورت برای پذیرش 

F .این مسئولیت و ایفای هر چه بهرت وظایف برخورداریم

ناخدا حیدر در حال 
تشریح اهداف 

ماموریت به اعضای 
کارگروپ در جریان 

.IMX 2017
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آمادگی گرفنت برای

آینده
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رویکرد جهانی »کانفرانس ارتباطات 
منطقه مرکزی« در قبال دفاع سایبری

 کارکنان یونیپاث | عکاس: دگروال لیرنست ام. رافین/قوه هوایی ایاالت متحده

دستگاه  یخچال،  اطفال،  بازی 

چراغ  و  خانگی  امنیت  هشدار 

رهنامیی فقط بخشی از ابزارهای روزانه زندگی هستند که با 

انرتنت کار میکنند. هر چند این وسایل، راحتی را برای مردم 

دنیا به ارمغان آورده است، ولی مشکالتی را نیز ایجاد کرده 

است: سیستمها و محصوالت مبتنی بر انرتنت در برابر خطر 

هک شدن قرار دارند.

سیستم تهویه که اتاقهای رسورهای کمپیوتری دولتی را 

خنک میکند، ممکن است از کار مباند و باعث بروز اختالل 

در شبکه شود. گودیکک که با ثبت کردن صدا طفل را رسگرم 

نیز  را  خانه  داخل  شخصی  مکاملات  است  ممکن  میکند، 

ریکارد کند. به همین جهت، با پیرشفت تکنالوجی، آسیبهای 

برای  آمادگی  حفظ  اهمیت  و  مییابد  گسرتش  نیز  احتاملی 

مقابله با تخلفات سایربی را آشکار میکند.

 )CRCC( مرکزی«  منطقه  ارتباطات  »کانفرانس  در 

قوماندانی مرکزی ایاالت متحده به این موضوعات پرداخته 

شد. در این رویداد که در آپریل 2017 در نزدیکی واشنگتون 

دی.سی برگزار شد، مسلکیهایی از بحرین، مرص، عراق، اردن، 

کویت، لبنان، عامن، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده 

عربی و ایاالت متحده گرد هم آمدند.

نظامی،  مسلکیهای  ــرای  ب بینظیر  فرصتی   CRCC

جنبههای  با  شدن  آشنا  برای  صنعتی  و  دولتی  دانشگاهی، 

جدید امنیت ملی است. این کانفرانس سه-روزه زمینه ایجاد 

ارتباطات  تکنالوجی  و  معلومات  بخش  مدیران  بین  ارتباط 

را با مترکز بر امنیت و مقابله با حوادث سایربی فراهم کرد. 

روابطی که در این کانفرانس شکل گرفت، میتواند زمینه ساز 

رسعت  با  تا  کند  کمک  سازمانها  به  و  شود  منطقوی  ثبات 

بیشرت و خسارت کمرت با حوادث سایربی مقابله کنند.

سامان

تورن جنرال ریاض بن عبدالعزیز الدغيثر از عربستان سعودی در حال گفتگو با تورن جنرال میچل کیلگو، قومندان 
قومندانی، کنترول، ارتباطات و سیستمهای کمپیوتری قوماندانی مرکزی ایاالت متحده.
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دگرجرنال چارلز براون معین قومندان CENTCOM در این کانفرانس اعالم 

کرد که: »به نظر من بهرتین دفاع، عامل بودن است«. او توضیح داد که همکاری 

کشورها با سازمانها و مسلکیهای سایربی در رسارس دنیا مفید خواهد بود.

ایاالت متحده، میچل کیلگو، مدیر  هامن طور که ذریعه تورن جرنال اردوی 

قومندانی، کنرتول، ارتباطات و سیستم های کمپیوتری CENTCOM ترشیح شد،  

بدین ترتیب مدیران می توانند بر بنیاد همه معلومات موجود اخذ تصمیم کنند.

 »شام باید با اموال حیاتی و آسیبهای تهدیدکننده آنها آشنا شوید.« این را 

تورن جرنال کیلگو اعالم کرد. »شام باید درباره ریسک ماموریت و ریسک اموال 

حیاتی صحبت کنید. این برای قومندانان مهم است.«

تنظیم مقررات  اداره  امنیت سایربی  آل خلیفه، مدیر  بن داجی  داکرت خالد 

ارتباطات بحرین در گفتگو با یونیپاث به ارزش این کانفرانس اشاره کرد.

هیات  اعضای  سخرنانان،  میزبانان،  از  »مایلم  کرد:  اظهار  خلیفه  آل  داکرت 

مشاوران و منایندگان برجسته بخاطر تبادل دانش و تجربیات تشکر کنم. از این 

رضورت  تداوم  با  داریم.  قرار  خطرناکی  مسیر  در  ما  که  میآید  بر  چنان  بحثها 

همراه  خدمات  ابری،  حافظه  به  اتکا  افزایش  با  و  انرتنت،  به  دسرتسی  گسرتش 

و  تخلفات  افزایش  انتظار  در  باید  احتامالً  اشیا(،  )انرتنت   IOT دستگاههای  و 

حوادث امنیتی باشیم.«

و  امنیتی  پذیرش سرتاتيژیهای  به  امنیتی  انداز  »تغییر چشم  کرد:  اضافه  او 

سطوح همکاری جدید است.

ما باید با رسعت، قدرت و هشیاری برای مقابله با معضالت فعلی و آینده 

آماده شویم. از دست رفنت اعتامد به فضای سایربی ممکن است پیامدهای ناگواری 

برای آینده کشورهای ما، به خصوص از دیدگاه امنیتی و اقتصادی، داشته باشد. 

به همین جهت، از حضور در این مکان و فراهم بودن فرصت یادگیری و تبادل 

تجربیات با دیگر اشرتاک کنندگان در این کانفرانس خوشحالیم.«

در  متحده  ایاالت  وزیرخارجه  معین   ،)John Desrocher( درسورش  جان 

تعداد  افزایش  با  سایربی  تهدیدات  وسعت  که  کرد  اظهار  مراکش،  و  امور مرص 

همه  تقریباً  که  کرد  اضافه  او  میشود.  تر  وسیع  انرتنت  به  متصل  دستگاههای 

متصل  گودیکک  به  مثال  منحیث  و  هستند  امنیتی  کمبودات  دچار  دستگاهها 

به انرتنت که به آسانی برای ثبت مکاملات داخل خانه هک میشوند، اشاره کرد. 

سازمانها باید به طور دوام دار خود را با تغییرات محیط سازگار کنند.

درسورش اظهار کرد: »نقطه قوت ما خرد جمعی ماست. همه ما باید به حفظ 

امنیت سایربی کمک کنیم.«

در این کانفرانس، منایندگان ارشد دولتها درباره بهرتین شیوه های رایج در 

کشورهای متبوع صحبت کردند و به بحثهای سازنده و سودمند پرداختند.

»در عراق، رشد محبوبیت انرتنت - برای کاربردهای امنیتی، تشبث و استفاده 

شخصی - با نبود تهداب های ایمن سایربی همزمان شده است.« این اظهار نظر 

تورن جرنال مهدی یارس زبیدی، مدیر ارتباطات نظامی، وزارت دفاع عراق است. 

»این مسئله رضورت به آگاهی بخشیدن در مورد رضورت به درک خطرات جرایم 

انرتنتی را همراه با هر پیرشفت تکنالوجیکی جدید، به خصوص در زمینه تحول 

جامعه به جامعه سایربی مطرح کرده است.

ارتباطی  انرتنتی و  افراد و مؤسسات به سیستمهای  از وابستگی  این مسئله 

که بعضی از منابع اصلی خطر محسوب میشوند، ناشی شده است. بخش امنیتی 

باید خود را با متام تکنالوجیهای جدید سازگار کند. همچنین باید تهداب سایربی 

خاصی را دیزاین و آن را با توجه به تشویش های مسلکی امنیت شبکه/ارتباطات 

مقاماتی از شرق میانه در حال ارائه توضیحات در 
جریان »کانفرانس ارتباطات منطقه مرکزی 2017«
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مدیریت کند. همچنین میتواند دیگر خدمات دولتی الکرتونیکی، به شمول تعلیم 

آنالین را ایجاد کند.«

طبق  است.  ویر  سافت  از  استفاده  رصف  از  فراتر  شایسته  سایربی  دفاع 

نقاط ضعف،  شناسایی  و  ها  شبکه  از  بهرت  محافظت  برای  کارشناسان،  اظهارات 

مدیران سیستم باید در زمینه شناخت شیوه تفکر دشمن و »شکار کردن« آنها در 

شبکه تعلیم ببینند.

امنیت  راهکارهای  مدیر  تخنیکی  معاون   ،)Summer Fowler( فاولر  سامر 

سایربی در پوهنتون کارنگی ملون در ایاالت متحده، به چهار رکن امنیت سایربی 

کارآمد اشاره کرد:

قبل از حادثه: پالیسی هایی باید وجود داشته باشد که مسئوالن آنها را . 1

بفهمند و شیوه اجرای کردن آنها را بدانند. اموال باید شناسایی، ارزیابی 

و اولویت بندی شود.

شناسایی، . 2 را  مزاحمت  بــایــد  چــطــور  ــان  ســازم ــه:  حــادث زمـــان  در 

محدود و حذف کند؟

بعد از حادثه: پروسیجرهایی باید برای راپور و تحلیل آخرین حمالت و . 3

فراهم کردن زمینه کسب آمادگی برای سازمانها انکشاف شود.

وظیفه دوام دار: چطور میفهمید که آیا آماده هستید یا نه؟ شیوه سنجش . 4

آمادگی برای پرداخنت به اقدامات مورد رضورت در صورت بروز مشکل 

امنیتی کالن چطور است و سازمان چگونه میتواند خود را بازیابی کند؟

امنیت  قبال  در  دولتی  رویکرد  انکشاف  بخش  در  کویت  مانند  کشورهایی 

سایربی موفق عمل کرده اند. محمد التوره، عضو هیات رهربی اداره تنظیم مقررات 

ارتباطات و تکنالوجی معلومات کویت، معلومات مرشوحی درباره پروسه انکشاف 

ترویج  شامل  آینده،  سال  سه  اهداف  کویت  کرد.  ارائه  خود  کشور  در  سرتاتيژی 

و  ملی  تهدابهای حیاتی  و  اموال  از  در کویت، محافظت  امنیت سایربی  فرهنگ 

و  محلی  سازمانهای  با  معلومات  تبادل  و  برای همکاری، هامهنگی  سازی  زمینه 

بین املللی، را شناسایی کرده است.

کویت قصد دارد پالن های بسیاری را برای دستیابی به اهداف خود اجرا کند. 

از جمله این پالن ها میتوان به ایجاد مرکز عملیات در »مرکز ملی امنیت سایربی 

کویت« و گروپ شناسایی تهدیدات ملی برای همکاری با سازمانهای بین املللی در 

جهت شناسایی خطرات تهدیدکننده کویت اشاره کرد.

التوره اظهار کرد: »امروز در زمینه قوانین مربوط به امنیت سایربی با کمبود 

مواجه هستیم. در اردو، قوانین مربوط به استقالل کشور بسیار واضح است. در 

زمینه سایربی، قوانین مبهم است.«

تنظیم  کمیسیون  رئیس  و  مامورین  هیات  رئیس  الجبور،  سامل  قاضی  داکرت 

مقررات ارتباطات اردن، اظهار کرد که این کانفرانس به مسئوالن دولتی و نظامی 

رشکای  و  خصوصی  بخش  با  ارتباط  ایجاد  های  شیوه  با  که  میدهد  امکان  اردن 

منطقوی برای تامین امنیت سایربی بهرت آشنا شوند.

اقدامات  و  تجربیات  و  متحده  ایاالت  تجربه  از  »استفاده  کرد:  ترصیح  او 

دیگران برای هدایت افکار درباره کاهش حمالت سایربی و اهمیت عوامل رضوری 

برای انکشاف عکس العمل کارآمد ملی و منطقوی بسیار سودمند بود.

کردن  »هک  به  میتوان   CRCC در  شده  معرفی  نوآورانه  های  پروگرام  از 

شارلوت  کیت  کرد.”  اشاره  متحده،  ایاالت  خارجه  وزارت  به  مربوط  پنتاگون«، 

)Kate Charlot(، مدیر پالیسی گذاری سایربی در دفرت وزیر دفاع ایاالت متحده، 

معلوماتی درباره »پروگرام جایزه کشف آسیب پذیری« که بر بنیاد آن به هکرها 

جایزه   DoD سایتهای  ضعف  نقاط  کشف  بدل  در 

پرداخت میشود، ارائه کرد. این پروگرام موفقیت آمیز 

بود چون هکرها توانستند بیش از هزار نقطه ضعف، 

شامل بیش از چند-ده نقطه ضعف بسیار خطرناک، 

گروپهای  دید  از  ضعف  نقاط  این  کنند.  شناسایی 

امنیتی دور مانده بود. اردوی ایاالت متحده نیز در 

حال اجرای پروگرام مشابهی است.

آمادگی  »گروپ  اجرایی  مدیر  علی،  زکریا  ولید 

ملی  »اداره  زیرمجموعه  مرص«،  کمپیوتری  عاجل 

 CRCC تنظیم مقررات مخابراتی«، برای اولین بار در

اشرتاک کرد و تحت تاثیر آن قرار گرفت.

وی اظهار کرد: »به نظر من، این کانفرانس یکی 

از مهمرتین رویدادهایی است که در دوران فعالیت 

حرفوی خود در آن اشرتاک کرده ام. سخرنانان این 

فوق  سرتاتيژیک  و  تخنیکی  جهت  از  کانفرانس 

این  در  شده  مطرح  موضوعات  و  بودند  العاده 

سایربی  امنیت  حوزه  مهم  موضوعات  از  کانفرانس 

اشرتاک  کشورهای  پیشنهادهای  و  اظهارات  بود. 

زمینه  که  داد  نشان  و  بود  جالب  بسیار  کننده 

مناسبی برای همکاری در زمینه بهبود پروسه های 

F  ».مدیریت حادثه وجود دارد

نماینده عمان در کانفرانس در حال ارائه راپور 
درباره آمادگی سایبری کشور متبوع خود.
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تبادل نظر رهربان نظامی، دانشمندان و عاملان دین در سمپوزیوم

مذهب
مبارزه با بنیاد گرایی ذریعه
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سابق  عالی  مامور  احمد،  اکــرب 

پاکستان در بریتانیا در سمپوزیومی 

برگزار شد مدعی شد که  مارچ 2017 در واشنگتون  که در 

اردوها به تنهایی منیتوانند با بنیاد گرایی مذهبی مقابله کنند. 

تروریزم  با  آمریکا  مورچه: جنگ  و  خاربن  نویسنده  احمد، 

شد،  تبدیل  ای  طایفه  اسالم  علیه  جهانی  جنگ  به  چطور 

درباره رضورت شناخت مناطق قبایلی و طبیعت کشورهای 

مسلامن-نشین سخرنانی کرد.

او به یونیپاث گفت: »تا زمانی که مشکل را نشناسید، 

خشونت  به  دادن  خامته  برای  کنید.  حل  را  آن  منیتوانید 

گروپهایی مانند ]داعش[ باید جامعه ای را که در آن فعالیت 

میکنیم بشناسیم.«

برای دستیابی به این هدف، پیام مبارزه با بنیاد گرایی 

باید ماهیت قبیلوی جهان اسالم 

و نیز اهمیت ارزشهای اسالمی 

شود.  شامل  را  کشور  این  در 

بنیاد  با  مبارزه  موثر  پیام  مثالً، 

گرایی باید شکل انحراف افراط 

گرایان از اسالم واقعی را بر بنیاد 

سه رکن جامعه اسالمی آرمانی 

نشان دهد: علم، دانش؛ احسان، 

دلسوزی؛ و عدل، عدالت.

»مرکز  را  سیمینار  ــن  ای

رشق  سرتاتيزیک  مطالعات 

ــا«  آســی ــوب  ــن ج و  نـــزدیـــک 

)NESA( و اردوی مرکزی ایاالت 

مشرتکاً   )ARCENT( متحده 

نظامی  افرسان  کردند.  برگزار 

کننده  اشــرتاک  دیپلامتهای  و 

کویت،  قزاقستان،  اردن،  از 

عربستان  و  قطر  پاکستان، 

سعودی معنای سخنان احمد را »به دقت فهمیدند«.

این  که  گفتند  و  آمدند  من  پیش  »آنها  گفت:  احمد 

منطقی ترین سخنی است که تا کنون شنیده ایم. بعضی از 

این مفکوره ها برای جامعه غربی بیگانه ولی در دنیای اسالم 

کامالً شناخته شده است.«

 ،ARCENT قومندان  شامل   ،ARCENT منایندگان 

این  در   )Michael Garrett( گــرت  مایکل  ســرتجــرنال 

داعش  با  مبارزه  جنگ:  در  »مذهب  عنوان  با  کانفرانس 

این  اختالف.«  حل  و  مداخله  مذهبی،  دگراندیشی  ذریعه 

برای  ابزاری  از مذهب منحیث  استفاده  بر مفکوره  رویداد 

با  آن سخرنانیهایی  در  و  بود  متمرکز  گرایی  بنیاد  با  مبارزه 

پر  روایت،  کارآمد ضد  انکشاف  گوناگون، شامل  موضوعات 

کردن خالءهای سوریه بعد از جنگ، روابط بین دینی بعد از 

جنگ و آینده اسالم سیاسی ایراد شد.

بعضی سخرنانان به موضوعات سیاسی پرداختند و تاکید 

کردند که با این که نیروی نظامی ممکن است برای مبارزه 

باشد، ولی اصالً کافی نیست. تیموتی  بنیاد گرایی رضور  با 

آزادی  تحقیق  »طرح  بین املللی  تحقیقات  بخش  مدیر  شاه، 

مذهبی« در »مرکز برکلی برای مذهب، صلح و امور جهانی« 

دانشگاه جورج تاون بر اهمیت آزادی مذهبی در پیشگیری 

از گسرتش بنیاد گرایی خشن تاکید کرد.

.یونیپاث گفت: »رشایط ظلم مذهبی زمینه ساز  به  او 

تاکید  مذهبی  تعالیم  دوباره  تفسیر  بر  ما  است.  خشونت 

انگیزه  ولی  میشناسیم  را  تروریزم  روانشناسی  و  داریــم 

مردم  اگر  اســت.  ساختاری  واقــع  در  گرایی  بنیاد  اصلی 

خود  مذهبی  باورهای  بخاطر 

به  شوند،  مجازات  یا  رسکوب 

خشونت روی می آورند.«

ای  زمینه  به  او  اینجا  در 

بود  کرده  مطرح  نیز  احمد  که 

شناخت  رضورت  کــرد:  ــاره  اش

فراهم  بــرای  خشونت،  منابع 

ها  ریشه  حذف  امکان  شدن 

بنیاد  های  نشانه  فقط  نه  و 

گرایی. احمد به مخاطبان خود 

پیشنهاد کرد که قبل از استفاده 

رسنشین  بدون  های  طیاره  از 

جامعه  در  نظامی  نیروی  یا 

قبیله  جامعه  اصول  به  قبایلی، 

مبتنی  رشف«  -»سنت  نشین 

در  شجاعت  نوازی،  مهامن  بر 

میدان نربد و انتقام- که به گفته 

احمد بنیادگرایان جنگجو آنها را 

به درستی نشناخته اند، توجه کنند.

احمد گفت: »اگر در قریه من از طیاره بدون رسنشین 

استفاده کنید، سنت رشف فعال میشود. در این صورت من 

برای انتقامجویی دست به کار میشوم.«

جامعه  فروپاشی  بــه  خشونت  دیــگــر،  عــبــارت  بــه 

کردن  »بیرون  کــرد:  اظهار  احمد  میکند.  کمک  قبایلی 

جامعه  که  دارد  آن  به  جامعه رضورت  نظامی  شبه  عنارص 

استداللهای  با  واقعی  اسالم  تعالیم  معرفی  با  بین املللی 

بنیادگرایان مبارزه کند.

غیرعادی  است  ممکن  و  است  مدت  بلند  رویکرد  این 

باشد. ولی بدون شناخت، منیتوانید جامعه از هم پاشیده را 

F  ».ترمیم کنید

سفیر

»بدون شناخت، 
منیتوانید جامعه 
از هم پاشیده 
را ترمیم کنید.«

- سفیر اکرب امحد، 
ماور عالی سابق 
پاکستان در بریتانیا
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اخیر  به روزهای آخر رسیده است: در ماههای  شک داعش در میدان جنگ 

مناطق بسیاری از مناطق تحت ترصف این گروپ تروریستی خارج شده است و قوای امنیتی عراق، 

موصل را که آخرین پایگاه مهم داعش در عراق محسوب میشد، آزاد کرده اند.

با درمانده شدن داعش، میل آن به حفظ زمینها به هر قیمتی بیشرت میشود. در موصل، این 

گروپ تهداب های مهم را تخریب، از شهروندان بیگناه منحیث سپر برشی استفاده و طیارات بدون 

رسنشین را به مواد منفجره مجهز کرد. این وضعیت مشکالتی را برای قوای عراقی و ائتالف که در 

جنگ آزادسازی شهر پرجمعیت موصل اشرتاک کرده بودند ایجاد کرد.

جرنال لوی درستیزعراق طالب شقاطی الکنانی، در مصاحبه اخیر خود با یونیپاث، به مساعی 

قوای  پیرشوی  از  جلوگیری  برای  مرتوک«  های  خانه  در  شهروندان  کردن  »ساکن  برای  داعش 

آزادسازی اشاره کرد.

تخریب  به  دست  خود  ترصف  تحت  مناطق  از  فرار  زمان  در  »داعش  افزود:  شقاطی  جرنال 

تهداب های موصل میزد و انسانها را میکشت«. »بخش مبارزه با تروریزم« )CTS( عراق، متشکل 

از قوای بسیار مجرب، با شناخت رضورت اجرای عملیات دقیق برای کاهش هر چی بیشرت تلفات 

مردم ملکی، تحت تعلیم مسلکی در زمینه جنگ شهری قرار گرفت و استفاده از سالحهای سنگین 

دادن  قرار  هدف  و  کشف  برای  ائتالف  هوایی  حامیت  از  بخش  این  همچنین  کرد.  محدود  را 

طیارات بدون رسنشین داعش استفاده کرد. راکت Hellfire، با اضافه شدن حسگرها، بم دستی و 

تکنالوجیهای هدایت جدید، میتواند اهداف زمینی را شناسایی کند. میتوان این راکت را از طیاره 

بدون رسنشین نیز فیر کرد.

مبارزه با محالت طیاره بدون سرنشین
داعش با وجود محدودیت منابع، با متصل کردن سالحها به طیارات بدون رسنشین موجود قوای 

ائتالف را تهدید کرد. این »زنبورهای قاتل« مشکلی جدی محسوب میشوند. این گفته جرنال رایموند 

توماس )Raymond A. Thomas III(، قومندان کمپ عملیات خاص )SOCOM( ایاالت متحده 

یافته برخوردار  انکشاف  یا کشندگی طیارات بدون رسنشین مسلح  از دقت  آنها  این که  با  است. 

بدون

یکی از اعضای »بخش مبارزه با تروریزم« عراق 
در حال شلیک به طیاره بدون سرنشین داعش در 

منطقه الرفیق موصل در جنوری 2017.

با روی آوردن داعش به ختنیکهای 
جدید، قوای ائتالف باید مرتبًا خود را 

با آن ختنیکها تطابق خبشند

تکنالوجی جدید
معضالت جدید
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نیستند، ولی قابلیت کشنت یا زخمی کردن را دارند. بر عالوه، هدف قرار 

دادن این طیارات بدون بدون پیلوت خرد دشوار است.

قوای عراقی و ائتالف راهکارهای مختلفی را برای رفع این مشکل 

امتحان کردند. بنا به راپور ویب سایت خربی Defense One، تکنالوجی 

جدید کشف و مختل کردن سیگنالهای طیاره بدون رسنشین مورد استفاده 

قرار میگیرد و راکت انفرادی Stinger برای فیر کردن به »اهداف خرد 

و گریزان« اصالح شده است. از Stinger که به »فیوز مجاورت« مجهز 

است میتوان برای حمله به طیاره بدون رسنشین، طیاره و راکت کروز 

در  پرنده  هدف  که  میشود  منفجر  زمانی  مجاورت  فیوز  گرفت.  بهره 

اطراف Stinger شناسایی شود. در عین زمان، عساکر عراقی دستگاههای 

کنرتول شونده از دور را به بم های دستی 40 میلیمرتی مجهز کرده اند 

که میتوان در زمان استفاده از طیاره بدون رسنشین برای کشف و جمع 

آوری استخبارات از آنها استفاده کرد.

مقابله موثر با طیارات بدون رسنشین داعش امتیاز تضعیف تبلیغات 

این گروپ را نیز ایجاد کرده است. این گروپ پوشش تبلیغاتی وسیعی 

به حمالت هوایی خود داده بود و از آن من حیث عامل تقویت روحیه 

بعد از شکست خوردن در عراق و سوریه بهره میگرفت. استفاده دشمن 

از طیاره بدون رسنشین »معضلی برای قوای ما« بود. این گفته رهرب ارشد 

CTS، برید جرنال حیدر فاضل ارزوقی است که در مصاحبه اخیر خود با 

یونیپاث بیان کرد. ولی »با کمک و هامهنگی دوستان ما در ائتالف، بر 

این مشکل تسلط یافتیم.«

تقویت امنیت سایربی
مختلف  عوامل خبیث  سایربی  روزافزون حمالت  تهدید  با  مقابله  برای 

-و در بسیاری موارد، خنثی کردن حمالت احتاملی داعش در بخشهای 

امنیت  تعلیم  به  منطقه  کشورهای  انرجی-  و  تهداب 

سایربی پرداخته اند.

امنیت  به طور مثال، عامن خود را منحیث کانون 

سایربی  امنیت  ــازوی  ب اســت.  کــرده  مطرح  سایربی 

عامن«  کمپیوتری  عاجل  آمادگی  »گروپ  ملل،  سازمان 

منطقه  مرکز  منحیث   2012 سال  در  را   )OCERT(

در  عامن  کرد.  انتخاب  کشور   21 برای  سایربی  امنیت 

گوناگونی  تعلیمی  رویدادهای  و  ها  ورکشاپ  کانفرانسها،  جایگاه  این 

برگزار کرده است و در سال 2017 از کمپنی Raytheon ایاالت متحده 

برای اجرای پروگرام تعلیم سایربی به کمک »آکادمی ملی سایربی عامن« 

عساکر عراقی در حال استفاده از طیاره برای 
مبارزه با جنگجویان داعش در موصل- مارچ 

2017. قوای عراقی دست به تجهیز دستگاههای 
کنترول شونده از دور به بم دستی.

با این که اختالل در فعالیت داعش بیشرت موقت 
است، آنها میتوانند دشمن را با جمبور کردن قوای 
آنها به ارتباطات کم-امنیت آسیبپذیرتر کنند.
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کمک تعلیمی درخواست کرده بود. در سالهای اخیر، OCERT همکاری 

نزدیکی با »وزارت معارف« در زمینه قرار دادن درس امنیت معلوماتی 

در پروگرام تعلیمی مکاتب داشته است.

از فرهنگ اطالع رسانی  کارشناسان امنیت سایربی اردن با حامیت 

هشدار داده اند که حمالت سایربی احتامالً شدت خواهد یافت. ثاقب 

علی، استاد گروپ سیستم های معلوماتی دانشگاه سلطان قابوس اظهار 

کرد: »مهاجامن معموالً کشورهای رشق میانه را ضعیف تصور میکنند. 

آنها فکر میکنند که کشورهای رشق میانه اهداف بی دفاعی هستند ولی 

ساز و کارهای دفاعی عامن بسیار قدرمتند است. افراد بسیاری در پشت 

صحنه مدیریت دولت فعال هستند. همه عامنیهای فعال در این بخش 

از مسلکیهای این بخش هستند.«

سازگار  متغیر  سایربی  تهدید  این  با  را  خود  نیز  سعودی  عربستان 

ایاالت  در  مستقر   »SANS »موسسه   ،2017 می  ماه  در  است.  کرده 

ریاض  در  سایربی  امنیت  زمینه  در  تعلیمی  رویداد  یک  میزبان  متحده 

کارآمد  معیارهای  انکشاف  های  شیوه  با  رویداد  این  در  حارضان  بود. 

امنیتی  های  پروگرام  ایجاد  و  سایربی  خطر  ارزیابی  و  تحلیل  امنیتی، 

قدرمتند آشنا شدند.

مبارزه آنالین با داعش: معضل دوام دار
در بخش مبارزه با حضور آنالین داعش، قوای ائتالف با دشمن رسسختی 

سالحهای  کارآمدی  وجود  با  تایمز  نیویورک  نوشته  به  هستند.  مواجه 

ایران، مشخص شده  اتومی  تاسیسات  مانند  ثابت  اهداف  سایربی علیه 

است که الگوی جنگ سایربی باید برای مقابله با دشمنی که از انرتنت 

این  از  بعد  کند.  پیدا  تغییر  میگیرد،  بهره  تبلیغات  و  قوا  جذب  برای 

که قوای ائتالف اقدام به از کار انداخنت کمپیوترهای دشمن یا استفاده 

به  را  قوای خود  میتواند  امکانات  این  با  کنند، دشمن  آنها  دیتاهای  از 

رسعت تجدید کند.

با این که اختالل در فعالیت داعش بیشرت موقت است، اما می تواند 

دشمن را با مجبور کردن قوای آنها به ارتباطات کم-امنیت آسیب پذیرتر 

تبلیغات  اکاونت های مسئوالن  اقدامات دیگر -مانند قفل کردن  کنند. 

داعش یا استفاده از مختصات تلیفون ها یا کمپیوترها برای هدف قرار 

دادن آنها- در جریان چندین روز برای افزایش کارآمدی تکرار میشود. در 

میدان جنگ، عملیات سایربی با جنگ زمینی عراق و ماموریتهای هوایی 

مشرتک در موصل و رقه ادغام شده است.

»ما میتوانیم داعش را کور کنیم تا کاری کنیم که آنها را صدای ما را 

نشنوند.« این را دگرجرنال جفری هاریگان، قومندان هوایی مشرتک در 

گفتگو بانیویورک تایمزعنوان کرده است. »ما اقدامات فضایی و سایربی 

در  خود  مهم  اهداف  به  دستیابی  برای  موثر  با هامهنگی  را  مختلفی 

F  ».موصل و رقه انجام میدهیم

سرباز قوای نیروی عملیات خاص 
عراق 2 در حال استفاده از طیاره بدون 
پیلوت در عملیات آزادسازی موصل در 
دسمبر 2016.

ITU ،Times of Oman ،The New York Times

    Warrior ،Business Insider ،Newsweek ،Defense One ،Getty ،The Daily Beast،منابع:



دریاهاازمحافظت 
مقابله »قوای بحری مشترک« با حمله 

به کشتیهای فعال در ساحل یمن

در جریان حمالت دوام دار علیه کشتیهای تجارتی در خلیج عدن و تنگه باباملندب، 

»قوای بحری مشرتک« )CMF( مستقر در بحرین در جون2017 از گسرتش حضور 

خود در این خلیج خرب داد.

حمالت اخیر، که بسیاری از آنها با مواد منفجره و علیه نفتکشها صورت گرفته 

راپور  بربنیاد  است.  بحری  ترانسپورت  تهدیدکننده  خطرات  دهنده  نشان  است، 

از  عبور  حال  در  نفتکش  یک  خشن  افکنان  دهشت   ،2017 جون  در   National

باباملندب )دریای رسخ( را با فیر های راکت آر.پی.جی هدف قرار دادند.

کارکنان یونیپاث
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)Joseph Votel( ایاالت متحده آمریکا، جرنال جوزف ووتل CENTCOM قومندان -

یک فروند نفتکش در دریاها
فجیره امارات متحده 

عربی پهلو گرفته 
است. محافظت از این 
کشتیهای مهم وظیفه 

ائتالف بحری چند-
ملیتی است.

خربگزاری فرانس پرس

هیچ   - است  بوده  ناکام  حمالت  این  از  بسیاری  که  این  با 

نفتکش  و  نشد  زخمی  جون  حمله  جریان  در  خدمهای 

جامعه  بــرای  جدیدی  تهدید  ولی  شد-  احمر  بحر  وارد 

دریانوردی محسوب میشود.

CMF پیشنهاد کرد که همه دریانوردان فعال در منطقه 

آفریقا«  دریانوردی-شاخ  امنیت  »مرکز  در  را  کشتیهای خود 

کنند.  راجسرت  بریتانیا«  بحری  تجارتی  عملیات  »مرکز  در  و 

این اقدام به قوای نظامی حارض در منطقه امکان میدهد که 

کشتیها را نظارت و به حمالت احتاملی جواب دهند.

بر بنیاد راپور CMF، »حفظ امنیت دریایی به مساعی 

حفظ  برای  که  است  امیدوار   CMF دارد.  رضورت  گروپی 

گردش آزاد تجارت با رشکای نظامی منطقوی و فعاالن صنعت 

این  به  دستیابی  باشد.  داشته  نزدیکی  همکاری  دریانوردی 

هدف، به همکاری همگی رضورت دارد.«

بربنیاد راپور National خلیج عدن در سال 2017 شاهد 

چندین مورد دزدی دریایی بوده است که از جمله آنها میتوان 

برای ربودن یک کشتی تجارتی عازم عدن در ماه  اقدام  به 

کشتی  یک  بحری  دزدان  پیش،  روز  چند  کرد.  اشاره  آپریل 

بادبانی هندی عازم سومالیا را توقیف کردند و در ماه مارچ 

نیز وارد یک نفتکش در سواحل سومالی شدند.

ایاالت متحده، در  جرنال جوزف ووتل، قومندان مرکزی 

جریان سخرنانی در جمع اعضای کانگرس ایاالت متحده در 

ماه مارچ 2017. به خطرهای روزافزون تهدیدکننده صنعت 

دریانوردی اشاره کرد. به خصوص، وی به حمالتی که با راکت 

در  منفجره  مواد  حامل  قایقهای  و  ها  ماین  ساحلی،  های 

ساحل یمن صورت میگیرد اشاره کرد. »من بسیار نگران نقطه 

این  هستم.«  منطقه  در  دیگری  منازعه  مورد  بحری  ضعف 

گفته جرنال ووتل است.

اوج حمالت  در  بحری  دزدان   National راپور  بنیاد  بر 

خود در سال 2011، به 237 مورد حمله در ساحل سومالیا 

اقدام  کرده اند. ولی با رسمایه گذاری در اقدامی مشرتک برای 

گزمه در مسیرهای کشتیرانی در خلیج عدن و ساحل رشقی 

آفریقا، این میزان در سالهای بعد دچار کاهش چشمگیر شد. 

هامهنگ«  »هشیاری  که  کرد  اعالم  خارجی  روابط  شورای 

باعث شده است که احصائیه دزدی بحری فقط به 36 مورد 

F  .در سال 2015 و 2016 برسد

منابع: قوای بحری مشرتک، Navy Times ،The National، شورای روابط خارجی     

من بسیار نگران نقطه ضعف بحری 
»مورد منازعه دیگری در منطقه هستم. «



دفاعی
داخلی

صنایع

اردن و امارات متحده عربی 
در مسیر تولید تجهیزات 
نظامی در داخل کشور

همکار یونیپاث
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در  اردن  شاه  الحسین  بن  عبدا...  ملک 

جریان سخرنانی 2017 در واشنگتون دی.سی از مخاطبان خود پرسید: »ما چه 

نوع دنیایی برای خودمان و فرزندامنان میخواهیم؟« وی به رسعت به لزوم مبارزه 

با افراط گرایی خشن اشاره کرد. این رضورت به شدت در اردن -که با کشورهای 

جنگ-زده عراق و سوریه رسحد مشرتک دارد- حس میشود ولی به ذهن فعاالن 

بخش دفاعی در مکانهایی مانند امارات متحده عربی )UAE( نیز رسیده است. 

َعامن و ابوظبی برای تجهیز قوای نظامی خود در این حوزه، در حال بهسازی 

صنایع دفاعی داخلی برای تقویت اقتصاد داخلی، ایجاد فرصتهای شغلی دارای 

عواید باال و تحکیم روابط بین املللی هستند.

عبدا... سلامن، مدیر بازاریابی و ارتباطات »اداره طراحی و انکشاف ملک 

عبدا... دوم« )KADDB( دوم اظهار کرد: »ما در اردن انجنیران بسیار شایسته 

و افراد تحصیلکرده ای داریم. این یکی از نقاط قوت اصلی ماست. کشوری به 

این کوچکی منابع برشی فوقالعادهای دارد. ما خوشحالیم که در حوزه مطالعات 

مرتبط با انجنیری دفاعی پیرشفت چشمگیری داشته ایم.«

پیشرفت اردن
KADDB دولتی از پیشگامان مدرنسازی صنایع دفاعی داخلی اردن و همکاری 

موترهای  نقلیه  واسطه  مانند  برای ساخنت وسایلی  دفاعی خارجی  کمپنیهای  با 

زرهی، تجهیزات محافظت شخصی، جیره غذایی نظامی، مهامت و سیستمهای 

امارات متحده  از  دید در شب و تصویربرداری حرارتی بوده است. کمپنیهایی 

چین  و  ترکیه  سویدن،  جنوبی،  آفریقای  جاپان،  بریتانیا،  متحده،  ایاالت  عربی، 

»پارک  در  اردنی  کمپنیهای  با  همکاری  عرصه  وارد   KADDB پوشش  تحت 

 KIP در خارج از َعامن شده اند. کمپنیهای فعال در  »KADDB   صنعتی

زیربنا و  با  مرتبط  مالیاتی و خدمات  بسته مشوق رسمایه گذاری، معافیت  از 

ارتباطات مستفید میشوند.

در   Blackstone Global Security و مشاور کمپنی  جیم جانسون، مدیر 

 KADDB« :مصاحبهای که با یونیپاث در دفرت خود در َعامن انجام داد اظهار کرد

قطعاً برای انجنیران جوان اردنی، مخصوصا افراد عالقهمند به فعالیت در صنایع 

دفاعی فرصت شغلی ایجاد کرده است.امکانات KADDB هامن چیزی 

امکانات  را دارند. همه  انجنیران آرزوی آن  است که 

تحقیق و آزمایش تکنالوجیهای جدید 

عالیجناب

واسطه نقلیه نظامی »الوحش«، ساخته شده 
با قطعات محصول جمهوری چک، به دست 
متخصصان »اداره طراحی و انکشاف ملک 

عبدا... دوم« اردن تولید میشود.  
KADDB
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فراهم شده است تا انجنیران جوان بتوانند مهارتهای خود را به کار ببندند و به 

تجربیات جدید دست یابند.«

به گفته جانسون، قوای مسلح اردن )JAF(، پولیس نظم عامه، پولیس اردن 

و هیات دفاع مدنی بزرگرتین مشرتیان KADDB هستند. »به نظر من، استفاده 

مردم اردن از محصوالت اردنی برای آنها مایه افتخار است. این مساله برای آنها 

مهم است. در ضمن، بدین ترتیب بودجه دفاعی در داخل کشور رصف میشود و 

صنایع محلی پیرشفت میکنند.«

از امکانات این مرکز میتوان به تحقیق و انکشاف، آزمایش، تولید و ارتقا و 

اصالح طیف وسیعی از محصوالت و سیستمهای دفاعی شامل پنج حوزه اشاره 

و  سالح  هوشمند،  سیستمهای  زمینی،  سیستمهای  کرد: 

مهامت، قطعات و لوازم/کمرههای الکرتونیکی.

تولید  زمینه  در   KADDB« کرد:  اظهار  جانسون 

است.  بهرتین  داینامیک  جنگهای  برای  نظامی  وسایل 

در  به تکنالوجیهای خارجی و واردات عمدتاً  آنها  اتکای 

زمینه وسایل الکرتونیکی، دستگاههای نظارت و یکپارچه 

کردن آن سیستمهاست.«

بین املللی،  با رشکای   KADDB از همکاری منونهای 

قدرمتند  موتر  نقلیه  واسطه  این  است.  اردن   Mbombe

است  شده  ساخته  ناهموار  زمینهای  از  عبور  مخصوص 

و  پیاده  صنف  زرهی  واسطه  منحیث  آن  از  میتوان  و 

واسطه زرهی حمل و نقل 12 نفره واسطه نقلیه استفاده 

کرد. این واسطه نقلیه که با همکاری KADDB و گروه 

Paramount آفریقای جنوبی ساخته شده است، مبتنی بر 

 KADDB طراحی آفریقای جنوبی است که طرح آن در

برای سازگار شدن با رشایط محلی اصالح شده است.

رئیس   ،)Ivor Ichikowitz( ایچیکوویتز  ــوور  ای

احتامالً  نقلیه  واسطه  نقلیه  واسطه  »این  کرد:  اظهار   Paramount موسس  و 

تولید  دنیاست.  در  با کف مسطح  ماین  تایید شده ضد  نقلیه  واسطه  نخستین 

ارتباط  از  فراتر  این همکاری  که  باعث خواهد شد  اردن  در  نقلیه  واسطه  این 

با JAF منحیث مشرتی ادامه یابد. ما این واسطه نقلیه را به دیگر مشرتیان در 

رشق میانه عرضه خواهیم کرد. این همکاری صنعتی در راستای دیگر همکاریهای 

گذشته با KADDB است.«

ایچیکوویتز توضیح داد که این واسطه نقلیه در KIP اردن با قطعات تامین 

تُرک  تولیدکننده   ،Aselsan مانند   ،KADDB همکاران  دیگر  وسیله  به  شده 

تجهیزات دفاعی، تولید میشود. وی اعالم کرد که قله این واسطه نقلیه را انجنیران 

خود KADDB تولید کرده اند.

»ما در اردن انجنیران بسیار 
شایسته و افراد تحصیلکرده 
ای داریم. این یکی از نقاط 

قوت اصلی ماست. کشوری 
به این کوچکی منابع بشری 

فوق العاده ای دارد.«
 - عبدا... السلمان
مدیر بازاریابی و ارتباطات،

اداره طراحی و انکشاف ملک عبدا... دوم

  .KADDB عالیجناب ملک عبدا... بن الحسین در حال توزیع غذای تهیه شده در

KADDB
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ایچیکوویتز گفت: »این قله غیرمسلح نسبتاً ساده ولی خوش-ساخت است. 

این قله ارزان و بسیار کارآمد است. ما قصد داریم این تکنالوجی را نه تنها در 

نقلیه هایی که در نقاط دیگر دنیا  بلکه در واسطه  اردنی  نقلیه های  واسطه 

عرضه میکنیم، به کار بگیریم.«

ملی  غــذای  مانند  خانگی،  غــذای  طعم  با  غذاهایی  مشتاق  ــازان  رسب

اردن،منسف از همکاری چند-ملیتی دیگری سود میربند. برای تولید مواد غذایی 

با تصدیقنامه رسمی حالل -با رعایت اصول رشعی اسالم- KADDB از خدمات 

با سلیقه  تولید جیره نظامی متناسب  برای  Brahim، غول مواد غذایی مالزی 

اردنیها بهره گرفت. موفقیت داخلی باعث شد که KADDB این غذاها را در 

منایشگاههای تجارتی خارجی به قوای مسلح دیگر کشورهای اسالمی معرفی کند.

عمر  و  ندارند  رضورت  خاصی  نگهداری  رشایط  به  »آنها  گفت:  السلامن 

نگهداری آنها دو-سال است. بدین ترتیب بسیاری از مشکالت نه تنها ما، بلکه 

مشرتیان کشورهای همسایه، حل میشود. آنها مخصوصا برای تغذیه سیل مهاجران 

گرسنه یا برای تغذیه زائران خانه خدا یا روزهداران در ماه رمضان کاربرد دارند.«

جانسون موفقیت KADDB در ایجاد رابطه همکاری با کمپنیهای خارجی 

و جذب مشرتیان خارجی را ستود. وی اظهار کرد: »آنها در زمینه جذب مهامن، 

پذیرایی و اشرتاک در رویدادهایی مانند IDEX، اجتامع بزرگ دفاعی که هر دو 

سال یک بار در UAE برگزار میشود، موفق عمل کرده اند.

اردن همچنین هر دو سال یک بار میزبان SOFEX ]منایشگاه قوای عملیات 

خاص[ است. KADDB در آنجا قابلیتهای خود را به منایش میگذارد. آنها با متام 

قدرت ظاهر میشوند و افراد و سازمانهای بسیاری را ترغیب به همکاری میکنند. 

وجود رشکای قدرمتند متنوع که احتامالً به رقیب تبدیل میشوند، ممکن است 

مشکل آفرین باشد. ولی آنها سعی میکنند از رقابت با KADDB پرهیز کنند.«

UAE موفقیت در
مالک  و   BAE سیستمهای  کشوری  سابق  مدیران  از  چادری،  کریم  گفته  به 

»االمین«، کمپنی تحقیقات بازار دفاعی مستقر در دوبی، UAE صنعت دفاعی 

خود را به رسعت برای برآورده کردن رضورتهای امنیت داخلی، امنیت سایربی، 

زیربناهای مهم ملی و ثبات منطقوی تقویت کرده و بهره برداری از استعدادها 

و زیربناها را به حداکرث رسانده است.

»تولید  کرد:  اظهار  دوبی  در  خود  دفرت  از  تلیفونی  گفتگوی  در  چادری 

 UAE برای موفقیت طرحهای اردوی UAE محلی و اشتغال در بخش دفاعی

کرد.  تولید  داخل  در  منیتوان  را  چیز  همه  که  میدانند  آنها  است.  رضوری 

در  پرزهجات  کردن  یا حتی رسهم  تولید  بودن رشایط  فراهم  در صورت  ولی 

داخل کشور مهم است.«

به  صادرات  بالقوه  پایگاه  را  خود  اردن  مانند  نیز   UAE« افزود:  چادری 

کشورهای خارجی که خواستار استفاده از مزیت تولید معاف از مالیات و صدور 

محصوالت مورد نظر کمپنی هستند، میداند«.

 ،Raytheon و  ابوظبی  سازی  کشتی  کمپنی  بین  همکاری  قــرارداد  یک 

نصب،  زمینه  در  طرفین  است.  شده  امضا  متحده  ایاالت  دفاعی  ــراردادی  ق

نگهداری و تایید راکتهای دریایی Raytheon در خلیج فارس که در رزم ناوهای 

کالس Baynunah و دیگر کشتیهای UAE به کار میرود، همکاری خواهند کرد. 

با  نظامی«  بازسازی  و  تعمیر  نگهداری،  پیرشفته  »مرکز  دیگر  مشرتک  فعالیت 

نام دیگر AMMROC است. این مرکز را کمپنی هوا-فضای »مبادله«، کمپنی 

اند.  کرده  تاسیس   UAE در  مارتین  الکهید  کمپنی  و   Sikorsky هواپیامسازی 

چادری بر گرایش تاریخی UAE به همکاران دفاعی مستقر در ایاالت متحده 

تاکید کرد ولی به تغییر نگرش نیز اشاره کرد.

 UAE دفاعی بخش  گرایش چشمگیر  شاهد  گذشته  دهه  »در  گفت:  وی 

به خود-کفایی بوده ایم. کمپنی مبادله در این زمینه پیشگاه بوده است ولی 

کمپنیهای دیگری نیز در پنج تا 10 سال اخیر شکل گرفته اند.«

 65 به  آن  رسمایه  که  است   UAE دولت  هولدینگ  کمپنیهای  از  مبادله 

میلیارد دالر میرسد. این کمپنی خود را منحیث »رسمایه گذار فعال در بخشها 

و مناطق دارای چشامنداز ارزش بلند-مدت مطرح کرده است و با سازمانهای 

بین املللی برای ایجاد و مدیریت کمپنیهای چند-ملیتی همکاری میکند.« رئیس 

مبادله، عالیجناب ژنرال. شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و معین 

قومندان  عالی قوای مسلح UAE است.

چادری گفت: »مبادله در ابتدا یک کمپنی دفاعی در UAE بود. امروزه این 

کمپنی عالوه بر فعالیت در حوزه دفاعی میکوشد تا قابلیتهای دفاعی خود را 

گسرتش دهد و فرصتهای جدیدی ایجاد مناید.«

این  است.   )EDIC( امــارات«  دفاعی  صنایع  »کمپنی  فعالیت  این  مرکز 

کمپنی را »مبادله« در سال 2014 منحیث ابزاری برای زمینه سازی برای همکاری 

به بخشهای جدا شده صنعت دفاعی  با کمپنیهای خارجی و سامان بخشیدن 

ابوظبی و افزایش بهره وری تاسیس کرد. هیات مدیره EDIC را اعضای دربار 

شاهنشاهی و مقامات نظامی عالی رتبه تشکیل داده اند. ماموریت این کمپنی 

مشابه KADDB اردن است.

نگاه به آینده
با این که تهدیدات امنیتی رشق میانه، اردن و UAE را در معرض خطر قرار داده 

است، UAE قصد دارد نشان دهد که میتوان با اندکی خالقیت و هامهنگی به 

هدف تقویت توان دفاعی ملی و توسعه اقتصادی رسید.

ملک عبدا... در سخرنانی سال 2017 خود در واشنگتون گفت: »دنیا منیتواند 

وضعیت کنونی خشونت، محرومیت و ترس را تحمل کند. همه ما باید در میدان 

F  ».نربد و فراتر از آن فعال ظاهر شویم

»در دهه گذشته شاهد گرایش 
چشمگیر بخش دفاعی UAE به 

خود-کفایی بوده ایم.«
- کریم چادری

مدیر کشوری سابق سیستمهای BAE و مالک »االمین«



شرح حال رهبری ارشد

مرکز تعلیمی عملیات خاص ملک عبدا... دوم )KASOTC(، در امان، اردن، 
یکی از معتربترین مراکز تعلیمی دنیاست. قوای عملیات خاص از رسارس دنیا برای 

تاسیس  زمان  از  میآیند.  مرکز  این  به  مدرن  تکنالوجی  از  استفاده  و  دانش  کسب 

کارشناسان  و  مدیران  به  را  آن  اردن هدایت   ،2009 سال  در  مرکز سرتاتيژیک  این 

مسلکی سپرده است.

در  وی  است:  زیر  رشح  به  مرکز،  مدیر  الكعيرب،  احمد  جرنال  برید  پیشینه 

جایگاه های مهمی خدمت کرده و در ایجاد قابلیتهای اپراتیفی خاص نقش مهمی 

داشته است. او مربی تکتیک پیرشفته در مکتب پیاده نظام اردن بوده است. وی 

اردن و افرس قومندان دفرت مشرتک  منحیث معین قومندان مکتب عملیات خاص 

استخبارات کمپ عملیات مشرتک خدمت کرده است. او مدیر تعلیمی و عملیات 

KASOTC نیز بوده است.

در جریان تطبیقات »اراده عقاب« در ماه می 2017، جرنال در دفرت خود از 

گروپ یونیپاث پذیرایی کرد. . او با سخاومتندی و تواضع خاص مردم اردن، پروگرام 

های انکشاف مرکز و نیز معضالت و اهمیت همکاریهای بین املللی را ترشیح کرد. 

گفتگو با بحث درباره آرمانهای بلند او در بخش مدیریت آغاز شد:

»کالنرتین الگوی من در بخش مدیریت نظامی، جاللت مآب ملک عبدا... است. 

از پذیرش مسئولیت پادشاهی اردن، قومندان مستقیم عملیات  ملک عبدا... پیش 

خاص ما بود. وی از ابتدای دوره مقام قومندانی پیگیر تقویت این سالح سرتاتیژیک 

و انکشاف مفهوم اقدام نظامی و مسلکی شدن قوای عملیات خاص بود. در نتیجه، 

قوای عملیات خاص اردن در جهان کم-نظیر هستند.«

در  مهمی  نقش  مرکز  این  تعلیمهای  که  است  باور  این  بر  احمد  جرنال  برید 

شکست دادن داعش در عراق داشته است.

»ما احساس غرور میکنیم و دستاورد قوای عملیات خاص عراق را قدر میدانیم. 

ما اخبار پیروزیهای آنها بر گروپهای داعشی را به دقت دنبال میکنیم و خرب مرگ هر 

یک از برادران عراقی تعلیم دیده در KASOTC ما را اندوهگین میسازد.

ایم  بوده  عراق  خاص  عملیات  قوای  دادن  تعلیم  مشغول   2003 سال  از  »ما 

ولی بعد از رویدادهای موصل، باالی تعلیم خاص مبارزه با داعش متمرکز 

شده ایم. ما باالی تعلیم کیفی و آماده سازی قوا برای مبارزه جسمی 

به  را  افراد  این  ما  ورزیده  کارشناسان  متمرکز هستیم.  روانی  و 

قوای زبده تبدیل میکنند. معتربترین سند این ادعا موفقیت و 

متایز آنها در میدان نربد است که کیفیت و مسلکی شدن 

تعلیمهای KASOTC را نشان میدهد.«

موفقیت KASOTC به دیدگاه مدیر درباره 

آینده و توانایی مدیر در تقویت قوا و ایجاد 

سازگاری با جنگهای مدرن بستگی دارد.

کارکنان یونیپاث

عملیات 
خاص 

در اردن
برید جنرال احمد 

الكعيبر مدیر مرکز 
تعلیمی ممتاز اردن
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»هدف اصلی من حفظ سرتاتيژی مرکز است. هدف عالیجناب ملک عبدا... 

احمد  گفته. جرنال  این  است.«  بوده  بین املللی  مرکزی  به  مرکز  این  کردن  تبدیل 

تعلیم  های  تخنیک  رعایت  مرکز،  تعلیم  کیفیت  تقویت  من  »پروگرام  است. 

ما  زمینه،  این  در  ماست.  تدارکات  خدمات  مسلکی  کیفیت  حفظ  و  بین املللی 

در  و  ایم  داده  انجام  گذشته  سالهای  در  مرکز  عملکرد  درباره  جامعی  مطالعه 

حال انکشاف پروگرامی سرتاتيژیک برای تبدیل کردن آن به یکی از بهرتین مراکز 

و  تروریزم  با  مبارزه  های  شیوه  با  خارجی  نظامی  قوای  کردن  آشنا  و  بین املللی 

تخنیک های عملیات خاص هستیم.«

با  را  خود  تروریزم،  با  مبارزه  کارآمد  های  شیوه  ابداع  با هدف   KASOTC

تحوالت فعالیتهای دهشت افگنانه همگام کرده است.

»ما دارای یک بخش خاص تحقیق نیز هستیم. این بخشها همه رویدادهای 

با دقت  است،  منطقه  ترین  ثبات  بی  که  را  میانه  به خصوص رشق  دنیا،  رسارس 

انکشاف  و  تروریستان  تکتیکهای  رهگیری  مامور  را  گروپی  من  میکنند.  نظارت 

پروگرام های برای مقابله با آنها کرده ام. به این ترتیب تعلیم مرکز ما با به روزترین 

شیوه های مبارزه با تهدیدات دهشت افگنانه سازگار میشود.«

برید جرنال احمد از عساکر درخواست کرد که در »مسابقه ساالنه جنگاوری« 

 KASOTC در این مرکز اشرتاک کنند. این مسابقه یکی از مهمرتین رویدادهای

است. در مسابقه 2017 سی و سه گروپ از 17 کشور اشرتاک کردند.

»این مسابقه فرصتی مناسب برای قوای زبده رسارس دنیا برای تبادل تجربیات 

و آشنا شدن با قابلیتهای کشورهای هم-پیامن در بخش مبارزه با تروریسم است. 

در ضمن، این مسابقه میدانی است برای سنجش میزان آمادگی و انکشاف گروپهای 

اشرتاک کننده، رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت است.«

برید جرنال احمد با اشاره به صحبتهای ملک عبدا... اظهار کرد که هامن طور 

که ارشار دنیا برای ترویج نفرت و آدمکشی متحد میشوند، افراد رشیف نیز باید 

برای مبارزه با آنها متحد شوند.

سازمانهای  های  شعبه  و  اند  شده  فرا-ملیتی  افگنی  دهشت  های  »شبکه 

باید برای  دهشت افگنی در نقاط مختلف دنیا فعال هستند. مساعی بین املللی 

مقابله با این گروپها، بدون در نظر داشت نام آنها، یکپارچه شود. همه این گروپها 

تهدیدی برای مردم بیگناه و صلح جهانی هستند. اگر از تجربه کشورهای همکار 

سازمانهای  باالی  منیتوانیم  نپردازیم،  استخبارات  تبادل  به  آنها  با  یا  نگیریم  بهره 

تروریستی تسلط پیدا کنیم، بخصوص این که این سازمانها برای شامل ساخنت قوا و 

تامین مالی از ارتباطات بین املللی بهره میگیرند.«

تطبیقاتهای  ذریعه  بین املللی  همکاری  زمینههای  ایجاد  و  تجربیات  تبادل 

مشرتک اصل رهنامی جرنال است.

بدون همکاری در زمینه تعلیم و اشرتاک در این تطبیقاتها، رزمندگان ما به 

این  نظر جرنال  کرد.  توانایی خواهند  کمبود  احساس  مقایسه،  معیار  بدون  دلیل 

است که بدون اشرتاک در تطبیقات عسکر فقط میتواند خود را با همتای هموطن 

برای  عساکر  فرصت  تنها  بین املللی  تطبیقاتهای  رو،  این  »از  کند.  مقایسه  خود 

مشاهده قابلیتها و امکانات اردوهای دیگر است.

»اراده عقاب« تطبیقاتی معترب و بین املللی است که کشورهای بسیاری در آن 

اشرتاک میکنند. این تطبیقات آخرین جهش کوانتومی در بخش تقویت قابلیتهای 

با گروپهای کشورهای  بنیاد آن همکاری، دیدار  بر  اردن است که  عملیات خاص 

اشرتاک کننده و اشرتاک در تطبیقاتهای مشرتک باعث افزایش تجربه جنگی عساکر 

و تقویت اعتامد به سالحها و تعلیم میشود.«

بین املللی  موقعیت  حفظ  وقف  را  خود  که  کرد  اظهار  احمد  جرنال  برید 

KASOTC کرده است.

»هدف ما این است که در دنیا بهرتین باشیم. به همین جهت، برای تقویت 

و  لسان  تعلیم  دورههای  کردن  فرشده  و  مربیان  قابلیتهای  انکشاف  تکنالوجی، 

ارتباطات باید مساعی گروپی را در دستور کار قرار دهیم.

چون  است،  مختلف  تسلیحات  وجود  با  دنیا  در  صلح  حفظ  دوم،  »معضل 

این  با  شدن  سازگار  برای  میشود.  معرفی  جدیدی  تجهیزات  و  اسلحه  روز  هر 

کاربرد  برای  را  آنها  و  شویم  آشنا  جدید  تجهیزات  و  سالحها  با  باید  ما  تحوالت، 

تعلیمی و جنگی سازگار کنیم. دستیابی به این هدف به ایجاد ارتباط دوام دار با 

سازندگان رضورت دارد.«

»شبکه های دهشت افگنی فرا-ملیتی شده اند و شعبه های سازمانهای 
دهشت افگن در نقاط مختلف دنیا فعال هستند. مساعی بین المللی باید 

برای مقابله با این گروپها، بدون در نظر داشت نام آنها، یکپارچه شود. 
همه این گروپها تهدیدی برای مردم بیگناه و صلح جهانی هستند.«

KASOTC برید جنرال احمد الكعيبر، مدیر —
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»خدمات  نرس  شیخ،  آل  مبارک  ایامن  ناخدا 

به  نظامی BDF« به گروپهای طبی برای رسیدگی 

مهاجران عازم اروپا کمک کرده است. او اظهار کرد 

موی  و  اطفال  برای  خصوص  به  عبور،  پروسه  که 

سفیدان، »بسیار دشوار« بود.

او افزود: »خوشحامل که در آنجا بودم و توانستم به افرادی که بعد از 

سپری کردن رشایط دشوار به خدمات طبی رضورت داشتند، خدمت کنم«.

گرسنگی  و  شدید  فقر  جنگ،  دل  از  گان  شده  بیجا  از  بسیاری 

انتقال  بابت  که  انسان«  »قاچاقربان  دام  به  و  انــد  ــده  آم بیرون 

قایقهای  اند.  افتاده  میزنند،  جیب  به  کالنی  مبالغ  اروپا  به  انسانها 

اصالً  -یا  میشود  تیل  کمبود  دچار  دامئــاً  قاچاقچیان  استفاده  مورد 

واژگون  دلیل  به  مهاجران  از  بسیاری  و  نیست-  بحری  سفر  مناسب 

مزایای   بحرینی  عساکر  اعــزام  دهند.  می  جان  قایقها  شدن  غرق  یا 

میکند.  آشکار  را  وحشتناک  برشی  بحران  این  در  مشرتک   عملیات 

منبع: دفرت همکاری نظامی-بحرین

ماورای منطقه

از جوالی 2016، عساکر قوای دفاعی بحرین )BDF( به همراه بریتانیا 
برای کمک رسانی به اتحادیه اروپا در بخش مبارزه با قاچاقربی انسان در 

دریای مدیرتانه اعزام شده اند. عساکر گارد پادشاهی BDF و خدمات نظامی 

به اطفال و موی سفیدان که پروسه عبور خطرناک از شامل آفریقا به خاک 

اروپا بیشرتین تاثیر را باالی آنها گذاشته است، کمک کرده اند.

ارائه  و  مهاجران  از  تن  هزاران  نجات  ماموریت  در  بحرینی  عساکر 

خدمات ترجمه، مشاوره فرهنگی و پشتیبانی طبی به قوای بحری بریتانیا 

دفاعی 2012«  »قرارداد همکاری  بنیاد  بر  اعزام  اند. سومین  کرده  اشرتاک 

صورت گرفت. این قرارداد برای تقویت همکاری در بخش تبادل معلومات، 

تعلیم و انکشاف علمی و تخنیکی منعقد شده است.

این بحران برشی  از فرصت کمک رسانی در  »بحرین مفتخر است که 

دوام دار در مدیرتانه برخوردار شده است.« این گفته برید جرنال شیخ نارص 

بن حمد آل خلیفه، قومندان گارد پادشاهی بحرین است. »در حال حارض 

نشانهای از فروکش کردن این بحران دیده منیشود و به همین دلیل بحرین 

تا زمانی که به تخصص آن رضورت باشد، به همکاری ادامه خواهد داد.«

محایت حبرین از 
عملیات مربوط به مهاجران
قایق حامل 

مهاجران در 
دریای مدیترانه 

در نزدیکی 
لیبیا، 2017.

رویرتز
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دگروال احمد الدولیمی از اردوی عراق اعالم کرد که با افزایش حمالت داعش 

به رسحدات عراق، سوریه و اردن، اعزام قوای امدادی نظامی به شاهراه پیوند 

ماه  از  اردن  و  سوریه  به  عراق  دهنده 

می 2017 آغاز شد.

قوای امدادی نظامی و شبه نظامی 

الرطبه  شهر  رابط  بین املللی  جاده  به 

سوریه  و  اردن  با  عراق  انبار  استان  در 

خنثی  اقدام  این  از  هدف  شدند.  اعزام 

از  عبور  بــرای  داعــش  اقدامات  کــردن 

این رسحدات است.

پایگاههای داعش در  ایاالت متحده  ائتالف عراق و  طیاره های جنگنده 

از  تن  دهها  و  دادند  قرار  حمله  آماج  را  عراق  راوه  و  قائم  عانه،  شهرهای 

تروریستان را به کام مرگ فرستادند. تصور می شد که هزاران تن از افراد ملکی 

در این مکان ها به دام افتاده باشند، قوای عراقی در نومرب 2017 حمله وسیع 

برای آزاد کردن ساحه غربی والیت انبار را انجام دادند.

در ماههای اخیر، اردن اقدام به تقویت امکانات رسحدات خویش منوده 

اردن، در جنوری  قوای رسحدات  قومندان  کفاوین،  برید جرنال سامی  است. 

بنیاد  با  مقابله  برای  را  بیشرتی«  »قوای  دارد  اردن قصد  که  اعالم کرد   2017

به  شده اند،  بیرون  سوریه  و  عراق  در  خود  پایگاههای  از  که  داعش  گرایان 

منطقه اعزام کند.

»ما رسحدامتان را بخصوص در بخش شاملی و رشقی تقویت کردیم.« برید 

جرنال کفاوین این جمله را بیان کرد. »ما این تقویت را با استفاده از قوای 

برشی، تجهیزات و کل سیستم سالحها انجام داده ایم.«

IraqiNews.com ،Fox News ،CNN :منابع

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

عسکر اردنی در حال بررسی 
کارت شناسایی پناهندگان 

سوری ساکن کمپ موقت 
»رکبان« که در سرزمین 

غیرمسکونی بین دو کشور 
ساخته شده است.  

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

اعزام عساکر عراقی به 
سرحدات سوریه و اردن

از زمان بسته شدن قرارداد دولت قرقیزستان با سازمان غیر دولتی »پنرتا« 

)Panthera( در سال 2015، این کشور آسیای مرکزی در بخش تربیت 

کرده  پیرشفت چشمگیری  حیوانات  قاچاق  با  مبارزه  و  سگهای کشف 

مخصوص  جهانی  محافظت  گروپ  »پنرتا«،  کمک  به  کشور  این  است. 

چهار  و  مربی  چندین  سال2016  در  وحشی،  گربه  انواع  از  محافظت 

قالده سگ برای کمک به عساکر رسحدی فعال در مرکز تاجیکستان و 

جمهوری قرقیزستان اختصاص داد.

در آپریل 2017، این گروپ نخستین محموله غیرمجاز شامل هفت 

راس گوسفند ارغالی و چهار راس بز کوهی را کشف کرد. با این که هر 

دو قسم بر بنیاد سهمیه با جواز قانونی در منطقه شکار میشود، این 

از  بود  قرار  و  بودند  تاجیکستان شکار شده  در  بدون مجوز  حیوانات 

رسحد عبور داده شوند.

برای  دیگر-  شکار  گروپ  یک  -واسطه  حیوانات  حامل  فرد  اقدام 

رشوه دادن به مسئوالن رسحدی ناکام ماند. مامورین رسحدی این فرد را 

توقیف و بازجویی از او را رشوع کردند.

 Working Dogs for در  شــده  تربیت  سگ  ــالده  ق چهار  از 

Conservation، یک سازمان غیر دولتی واقع در مونتانا، برای یافنت و 

تشخیص اندامها و محصوالت به دست آمده از یوزپلنگ سفید، گوسفند 

ارغالی و بز کوهی از بین اجناس قانونی استفاده میشود.

از  یکی  در  سگها  از  تا  دو 

در  فعال  گذرگاههای  مهمرتین 

و  قرقیزستان  جمهوری  رسحــد 

شده  گرفته  کار  به  تاجیکستان 

مکانی  در  که  گذرگاه  این   اند. 

دور و بسیار رسد در قرقیزستان 

غفلت  مورد  تا حدی  دارد،  قرار 

قرار گرفته است و قبالً حیوانات 

عبور  آن  از  مــخــدر  ــواد  مـ و 

داده میشده است.

منبع: نشنال جئوگرافیک

استفاده از سگ برای 
یافنت حمموله قاچاق 

حیوانات در آسیای مرکزی

ایستاک
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 2017 می  ماه   WannaCry سایربی  حمالت  پی  در 

به شفاخانه های بریتانیا -که به رسعت به کشورهای 

دیگر نیز گسرتش یافت- »گروپ عکس العمل عاجل 

کمپیوتری )CERT(« عامن از عموم مردم خواست که 

خود را برای مقابله با این حمالت آماده کنند.

بدر الصالحی، مدیر عمومی CERT عامن اظهار 

عامن  علیه  بیشرتی  حمالت  که  دارد  »احتامل  کرد: 

صورت بگیرد. وایروس استفاده شده برای نفوذ کردن 

به  نفوذ  برای  و  به روز کرد  میتوان  را  به کمیپوترها 

دیگر سیستمها به کار گرفت.«

با این که زیربناهای سایربی عامن آسیبی ندیده 

و  سایتها  ویب  عاجل  طرز  دولتی  موسسات  است، 

برابر  برای محافظت در  را  الکرتونیکی خود  خدمات 

نفوذ احتاملی این وایروس از دسرتس خارج کردند.

محمد نیاز، از همکاران بخش ریسک و انعطاف 

کمپنی مشاوره Ernst and Young اعالم کرد: »این 

برای  انرتنت  جستجوی  حال  در  اکنون  هم  وایروس 

یافنت سیستمهای آسیب پذیر است و پروسه گسرتش 

این وایروس احتامالً رسعت خواهد گرفت«.

به  سایربی  حمله  مورد   16,000 از  بیش  امسال 

ملی  حیاتی  زیربناهای  است.  گرفته  صورت  عامن 

هدف اصلی این حمالت بوده است.

معلوماتی  سیستمهای  گروپ  استاد  علی،  ثاقب 

پوهنتون سلطان قابوس اظهار کرد: »حمالت سایربی 

شدت خواهد گرفت چون مهاجامن معموالً کشورهای 

میکنند  فکر  آنها  میگیرند.  کم  دست  را  میانه  رشق 

دفاعی هستند  بی  اهداف  میانه  که کشورهای رشق 

ولی ساز و کارهای دفاعی عامن بسیار قدرمتند است. 

فعال  بسیاری در پشت صحنه مدیریت دولت  افراد 

هستند. همه عامنیهای فعال در این بخش از مسلکی 

این بخش هستند.«

هدف«  »بی  استفاده  از  تحلیلگران  از  بعضی 

این قرش  ناآگاهی  انرتنت و  از  جمعیت جوان کشور 

ابراز  باجافزارها  نفوذ  عواقب  یا  خطرها  از  جامعه 

نگرانی کرده اند.

کالج  سیستمهای  گــروپ  از  سانتوس  آرنولد 

از  هنوز  »مردم  کرد:  اظهار  عامن  نظامی  تکنالوجی 

ترس  دلیل  به  و  نیستند  آگاه  باجافزارها  نفوذ  آثار 

تقاضای  وحشت  با  معموالً  عواقب،  از  ناآگاهی  و 

مهاجامن را محقق میکنند«.

رضورت  بر   )Tim Marjason( ماریاسون  تیم 

کرد.  تاکید  حمالت  دربــاره  آگاهی  فرهنگ  تقویت 

تعلیم  و  مشاوره  کمپنی  عامل  مدیر  ماریاسون 

اقدامات  درباره  ها  کمپنی  به  که  است   Marjason

امنیتی خدمات مشاوره ارائه میکند.

برای  منابعی  باید  عالی  مراجع  »از  افــزود:  وی 

تقویت سیستمهای امنیتی اختصاص یابد. وقتی کارمند 

جدیدی وارد ]کمپنی[ میشود، بخش منابع برشی باید 

به  را  حمالت  برابر  در  کمپیوتری  از  محافظت  شیوه 

کارمند جدید تعلیم دهد. یک کمپیوتر آلوده در سازمان 

دیگر کمیپوترها را نیز آلوده میکند.«

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

مسلکیهای سایربی عمان خواستار آگاهی خبشی عمومی شدند

منبع: تایمز عمان

با مواد مخدر و جرم سازمان  با همکاری »دفرت مبارزه  آپریل 2017  پاکستان در 

ملل )UNODC(« و اتحادیه اروپا پروگرام همکاری تخنیکی سه-سالهای را برای 

تقویت اقدامات ضد تروریستی خود آغاز کرد.

این پروگرام با نام »اقدام پاکستان برای مبارزه با تروریزم با تاکید مخصوص بر 

ایالت خیرب پختونخوا )KP(« محققان، حارانوال ها و قضات را در بخش استفاده 

از اسناد قانونی تعلیم خواهد داد. این پروگرام تقویت هامهنگی بین »اداره ملی 

مبارزه با تروریزم پاکستان )NACTA(«، »اداره مبارزه با تروریزم KP« و پولیس 

اسالم آباد را نیز دنبال میکند.

NACTA این پروگرام را انکشاف داد و فاز آزمایشی آن در KP اجرا خواهد 

شد. در فاز انکشاف پروگرام با طرفهای ذینفع ایاالتی و فدرال رایزنی شد تا اطمینان 

حاصل شود که اهداف پروگرام با رضورت های موسسات پاکستان سازگار است.

 ،)Jean-Francois Cautain( در مراسم معرفی این پروگرام، ژان فرانسیس کوتن

همکاری پاکستان با سازمان 
ملل برای احمای  دهشت افگنی

The Express Tribune ،رادیو پاکستان ،UNDOC :منابع

بین املللی«  همکاریهای  »تقویت  بر رضورت  پاکستان،  در  اروپا  اتحادیه  فرستاده 

برای مبارزه با تروریزم تاکید کرد. وی اظهار کرد که این پروگرام مناینده »گامهای 

بعدی« در پروسه همکاری بلند-مدت UNDOC و اتحادیه اروپا محسوب میشود.

رویرتز
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شش عمل جراحی قبلی نیز نتوانست درد اسامعیل مصطفی را برطرف کند. این 

درد ناشی از زخمی شدن اسامعیل بر اثر حمله هوایی سه سال قبل به قریه آنها 

در سوریه بود. در جریان این حمله تکه گلوله وارد کفل و پای راست این کارگر 

راه  به سختی  زیربغل  با چوب  اکنون  ساله شد. مصطفی   28 سابق  ساختامنی 

میرود و حتی مرصف مسکن نیز درد او را کاهش منیدهد.

بازگشت عفونت و مشکل مالی اعامل عمل جراحی بعدی را برای بعضی 

 )ICRC( داکرتان جراح بسیار پیچیده کرد. رسانجام کمیته بین املللی صلیب رسخ

لبنان اعالم کرد که میتواند قدرت راه رفنت را به این جوان برگرداند.

مصطفی اظهار کرد: »مسیر رسیدن به اینجا طوالنی و دشوار بود و درد پای 

نوبت  رسیدن  منتظر  تخت شفاخانه  روی  اکنون  منیشد.« مصطفی  برطرف  من 

عمل جراحی برای برداشنت بخش عفونی استخوان پای خود است. »درد برطرف 

منیشود. منیتوانم راه بروم.«

ICRC که این عمل پیچیده را انجام داد، اعالم کرد که از سال 2014 به بعد 

350 مجروح جنگی را در »مرکز تعلیم ترضیضات سالح« در طبقه دوم شفاخانه 

»دارالشفا« در طرابلس، شامل لبنان، تداوی کرده است.

در  یمن  و  سوریه  لبنان،  عراق،  اهل  بیامر   750 مشابه حدود  پروگرامی  با 

شفاخانه پوهنتون رفیق حریری بیروت تداوی شدند.

که  را  »بیامرانی  کرد:  اظهار  مرکز  این  مربی  داکرت  الخوری،  عیسی  فواد 

دچار  جنگی،  مجروح  آنها  ام.  ندیده  دیگر  جای  در  میکنند،  مراجعه  اینجا  به 

عفونت و مضاب به بیامریهای مختلف هستند و قبالً بارها مورد عمل جراحی 

قرار گرفته اند.«

آمیز  موفقیت  را  آن  داکرتان  که  مصطفی،  جراحی  عمل  الخوری،  گفته  به 

توصیف کردند، حداقل 50,000$ مرصف داشت. ICRC بل بازپروری جسمی و 

فزیوتراپی در شفاخانه الزهرا را نیز پرداخت کرد.

برای بسیاری از اتباع سوری مقیم لبنان مصارف حتی خدمات درمانی عادی 

 ICRC نیز باالتر از توان آنهاست. بسیاری از افراد برای استفاده از خدمات تداوی

بیش از یک ماه منتظر میامنند. شاهد خلیل هشت ساله تحت 10 عمل جراحی 

قرار گرفته است. سه عمل جراحی در الشفا برای ترمیم ران راست و برگرداندن 

راه رفنت صورت گرفته است. شاهد خلیل دو سال پیش در جریان حمله  توان 

هوایی به سوریه در راه مکتب مجروح شد.

در راپور »مرکز تحقیقات سیاسی سوریه« آمده است که 1.9 میلیون تن از 

مردم سوریه در پنج سال اول جنگی که از 2011 رشوع شده است، مجروح شده اند.

فابریزیو کاربونی )Fabrizio Carboni(، رئیس گروپ ICRC در لبنان اظهار 

و  سالها  باید  خدمات  این  ارائه  یابد،  خامته  فردا  همین  جنگ  اگر  »حتی  کرد: 

شاید دهه ها ادامه یابد چون تعداد مجروحان و افراد که به حامیت رضورت 

دارند بسیار باالست«.

رویرتز

کمک رسانی داکرتان جراح لبنانی به مصدومان سوری

داکتران 
اسماعیل 
مصطفی، 

پناهنده سوری، 
را در می 2017 
در شفاخانه ی 
در لبنان عمل 

کردند.  رویرتز

منبع: تایمز عمان
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در پی حمالت ماه می 2017 به بسهای حامل مسیحیان قبطی عازم صومعه 
ای در»مینیا« در جنوب مرص، مقامات این کشور به بررسی اقدامات جدیدی برای 

علیه  را  فراوانی  مرگبار  داعش حمالت  نیز  قبالً  پرداختند.  از مسیحیان  محافظت 

جمعیت اقلیت ترتیب داده بود. زائران آسیب پذیر مسیحی در جریان سال بارها 

برای به جا آوردن مراسمی دینی عازم صومعه ها و کلیساهای قدیمی میشوند.

به  زائران  دقیق حرکات  نظارت  یا  مراسم  این  کردن  تعلیق  اقدامات  از  یکی 

از گردشگران  برای محافظت  آن  از  ای که مرص  است. شیوه  امنیتی  قوای  کمک 

خارجی جنوب مرص در دوره شورش در دهه 90 میالدی استفاده کرده بود. گزینه 

دیگر، تشدید اقدامات امنیتی در خارج از کلیساها و راههای منتهی به صومعه 

هایی است که در مناطق دوردست ساخته شده است.

دولت مرص تا چندی پیش توانسته بود نفوذ داعش به شبه جزیره دورافتاده 

سینا در شامل مرص را محدود کند. ولی با گسرتش خشونتها در داخل این کشور، 

و افزایش تعداد حمالت شدید به مسیحیان، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری 

مرص، بر مساعی خود برای مقابله با خشونت افزوده است.

السیسی در این مسیر اقدام به افزودن طیاره های جنگنده فرانسوی، ناوهای 

کرده  در مرص  زرادخانه عرص شوروی  به  زیردریاییهای جرمنی  و  هلیکاپرت  حمل 

مصر در حال ارزیابی شیوه حمافظت از مسیحیان

CNN ،منابع: آسوشیتد پرس

قوای امنیتی لیبیا از 
شفاخانه محل درمان 

مسیحیان آسیب دیده از 
حمله می 2017 داعش 

محافظت میکنند.  
تصاویر گتی

آسوشیتدپرس،  راپور  بنیاد  بر  همچنین  است. 

ساخت   F-16 جنگی  طیاره  فروند  چندین  مرص 

آبرامز  تانک  و  آپاچی  هلیکاپرت  متحده،  ایاالت 

خریداری کرده است.

که  هستند  مدعی  مرص  ارتش  و  السیسی 

رسحد  از  و  هستند  لیبیا  رشق  اهل  مهاجامن 

شده اند.  مرص  وارد  صحرایی  محافظ  ــدون  ب

دستگاه   1,000 گذشته  سال  دو  جریان  در  امنیتی  قوای  که  کرد  اظهار  وی 

از آنها برای ورود به مرص استفاده  بنیادگرایان  موتر چهارچرخ محرک را که 

میکردند، توقیف کرده اند. 300 دستگاه از این موترها فقط در جریان سه ماه 

اخیر توقیف شده است.

اردوی مرص مدعی است که حمالت هوایی در لیبیا ادامه دارد. در این 

میان، مرص خواستار خروج لیبیا از شمول تحریمهای بین املللی سالح شده است 

و امیدوار است که این اقدام به هم پیامن اصلی خود در لیبیا، جرنال خلیفه 

هیفرت، امتیازی قاطع در کمپاین سه-ساله او علیه گروپهای بنیادگرای خشن 

فعال در لیبی بدهد.



63

بعد از این که القاعده شهر بندی مکال در یمن را ترصف کرد، فابریکه برق محلی 

توان ارائه خدمات پیوسته در دوره اوج مرصف تابستان را از دست داد. تروریستان 

تهدید کردند که اگر محمد بهاج، انجینیر فابریکه برق، نتواند میزان تولید انرجی 

برای مکال و استان حرضموت -بزرگرتین پایگاه اعضای القاعده در دنیا- را افزایش 

دهد، وی را اعدام خواهند کرد.

بهاج اعالم کرد: »که اکنون، با گذشت بیش از یک سال از خروج القاعده از 

امکان  را سفارش دهد،  پرزه جات مورد رضورت  برق میتواند  فابریکه  این  مکال، 

استخدام کارمندان جدید فراهم شده است و در نتیجه ظرفیت فابریکه برق حدوداً 

والیت  باشندگان  از  تن   700,000 روشنایی  ترتیب  این  به  است.  شده  برابر  دو 

تامین شده است«.

وی افزود: »ظرفیت برای تامین رشایط زندگی مطلوب برای فامیل های بیشرت 

افزایش یافته است. این تحول چشمگیری است.«

در سال 2015، بعد از عقب نشینی یمن در میدان نربد، القاعده شبه جزیره 

عربستان )AQAP( مکال را اشغال کرد. در آپریل 2016، گروپی 11,000 نفره از 

قوای یمنی که تحت نظر امارات متحده عربی )UAE( تعلیم دیده بودند، حمله 

ای را با پشتیبانی طیاره ها و کشتیهای UAE تدارک دیدند. تا زمان غروب خورشید، 

اعضای AQAP از شهر گریخته بودند.

 AQAP پیروزی قاطع و رسیع -بخش اصلی حمله گسرتده برای شکست دادن

در جنوب یمن- با معضل زمانرب دولت محلی همراه شد: حفظ امنیت و بهبود 

کیفیت زندگی روزمره منحیث میدان جنگ وسیع تر یمن در جایی دیگر.

محافظت از دستاوردهای نظامی بیشرت به برگرداندن موفق خدمات ابتدایی 

بستگی دارد چون دهشت افکنان از شکستهای دولت استفاده میکنند. این قاعده 

به خصوص در مکال صدق میکند. AQAP در این شهر خود را منحیث ارائه دهنده 

خدمات بهرت در مقایسه با نهادهای دولتی مطرح کرده بود.

مایکل نایتس )Michael Knights( از مسئوالن »موسسه سیاست رشق نزدیک 

واشنگتون« که کمپاین باز-پسگیری و ایجاد ثبات در مکال را بررسی کرده است، 

کنید،  کوتاهی  اگر  کنید.  رقابت  بخش خدمات  در  آنها  با  باید  »شام  کرد:  اظهار 

گروپهایی مثل القاعده و داعش جای شام را پر میکنند.«

 2017 می  ماه  در  امارات  رسخ  صلیب  سازمان  هدف،  این  به  رسیدن  برای 

قراردادی را با »کمپنی برق عمومی« حرضموت برای گسرتش شبکه برقرسانی در 

خطوط  تقویت  پالن  بودجه  رسخ  صلیب  کرد.  امضا  مکال،  رشق  الریان،  منطقه 

برق رسانی به مسجد الریان، تامین دستگاه تهویه و کاهش گرمای تابستان برای 

منازگزاران را تامین کرد.

بر بنیاد راپور »پروگرام جهانی غذا« جنگ یمن بسیاری از مناطق این کشور 

را به آستانه قحطی کشاند. طبق محاسبه سازمان ملل، بیش از 10,000 ملکی در 

جریان این جنگ جان سپردند. شیوع وبا بیش از 1,500 تن از مردم را در چندین 

استان به کام مرگ کشاند.

به گفته باشندگان و کارمندان شاروالی مکال، AQAP برای بهبود خدمات مدنی 

آیدیالوجی  و  بین املللی  بازارهای  از  تخنیکی، دوری  دانش  کرد ولی کمبود  تالش 

افراطی مانع این اقدام شد. این شکستها باعث حامیت از مبارزه با AQAP شد. به 

گفته احمد بن بریک، والی سابق، چندین هزار تن از قوای یمنی با نفوذ در بین 

اعضای این گروپ به تهیه معلومات و بخش سازی برای حمله پرداختند.

است.  شده  تجهیز  دوباره  آن  های  شفاخانه  و  نوسازی  مکال  مکاتب  اکنون، 

موجود  چاههای  رفع مشکالت  و  چاههای جدید  از حفر  بعد  آب  میزان مرصف 

جدیدی  رسک های  و  ترمیم  دیده  آسیب  رسک های  است.  شده  برابر  دو  تقریباً 

ساخته شده است. از ایستگاه رادیویی که القاعده آن را از کار انداخته بود، دوباره 

استفاده شده است.

بعد از این که بندر به دست القاعده افتاد، کمپنی های کشتیرانی معدودی 

مایل به فعالیت در این بندر بودند و آپریرتهای ترمینل فقط چندین فروند ناو 

به  را  بزرگ  کشتیهای  منیتوانستند  دلیل  همین  به  و  داشتند  قدیمی  کش  یدک 

سمت اسکله بکشند.

اکنون، بازگشت خطوط کشتیرانی خارجی به بندر رونق داده است. به تازگی 

با اضافه شدن یک یدک کش مالزیایی، ظرفیت بندر به حدود 15,000 کانتیرن در 

سال رسیده است که این میزان بیش از دو برابر ظرفیت زمانی است که تروریستان 

بندر را از کار انداخته بودند. و ماشین های غول پیکر دوباره در فابریکه برق به 

گردش افتاده اند.

بهاج اظهار کرد: »آرامش و شادی به مردم بازگشته است و معاشات به موقع 

Zawya.com ،پرداخت میشود«.     منابع: وال اسرتیت جورنال

کارکنان یونیپاث

استفاده دوباره از بندر یمن، بعد از القاعده

عساکر یمنی در حال 
محافظت از ساحل مکال 

در آپریل 2017.  رویرتز
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دادن  منایش  برای  تاجیکستان  به  ازبکستانی  بازرگانان  ورود 

کاالهای خود، باعث ایجاد شور و هیجان کمی شد. این منایشگاه 

که در شهر دوشنبه برگزار شد، اولین منایشگاه از این نوع بعد از 

استقالل هر دو کشور در سال 1991 بود.

خرد  از  مختلفی  کاالهای   »90 »پایتخت  تجارت  خانه  در 

-محصوالت مرصفی روزانه مانند چاکلت، پارچه، دارو و کفش- تا 

کالن مثل بس، موتر، دستگاه تهویه و یخچال به منایش گذاشته 

شد. این منایشگاه چهار روزه که در ماه آپریل 2017 برگزار شد، 

تحسین اشرتاک کنندگان را برانگیخت.

 EurasiaNet.org با اقتصاددان، در مصاحبه  رشیف محمد، 

اعالم کرد که »ازبکستان ما را شگفت زده کرد. آنها همه چیز از 

بس تا لوازم خانگی تولید میکنند. کیفیت محصوالت نساجی آنها 

نیز فوق العاده است.«

 این منایشگاه محل تولید محصوالت 160 کمپنی ازبکستانی 

بود. با این که »تب فروش« مشخصه اصلی روز چهارم منایشگاه 

بود، فروشندگان این رخداد را فقط امتیاز جانبی هدف کالنرتی 

داشتند« ایجاد روابط تجارتی بلند-مدت.

بعد از منایشگاه، کارآفرینان هر دو کشور در افتتاحیه اجالس 

 20 اجالس  این  در  کردند.  اشرتاک  تاجیکستان-ازبکستان  تجارتی 

برای  دالر  میلیون   35 کل  ارزش  به  تجارتی  تامین  قرارداد  مورد 

تامین اقالمی مانند سامان های برقی، مواد کیمیاوی، مواد غذایی، 

مصالح ساختامنی و موتر بسته شد.

در  مستقر   Artel منطقوی  مدیر  عمروف،  باتیر  گفته  به 

تاشکند، این منایشگاه قابلیتهای بازار تاجیکستان را آشکار کرد.

حال  در  ما  اخیر،  سال  دو  جریان  »در  کرد:  اظهار  عمروف 

بازار بودیم و در سال گذشته رشوع به صادر کردن  این  بررسی 

کاال به تاجیکستان کردیم. به کمک این منایشگاه، با میزان تقاضا 

برای کاالهای خود آشنا شدیم. هدف ما این است که برند خود را 

به همه مردم تاجیکستان معرفی کنیم.«

Oynihol Bobonazarova، فعال جامعه مدنی تاجیکستان، 

کاالهای  که  است  بهرت  تاجیکستان  برای  که  است  باور  این  بر 

مورد رضورت خود را به جای چین و ترکیه )وضعیت کنونی( از 

ازبکستان وارد کند.

Bobonazarova اظهار کرد: »ما بدون بخش تولید هستیم و 

همسایه ما محصوالت مرغوبی دارد. این رابطه حتی مردم ما را 

به هم نزدیکرت میکند.« 

برای مهار کردن پروسه استفاده مفرط از زور در نهادهای انفاذ قانون، امارات متحده 

مواد  با  مبارزه  »دفرت  کمک  به  را  منطقوی  ورکشاپی   2017 آپریل  در   )UAE( عربی 

در  کنندگان  اشرتاک  کرد.  برگزار  ابوظبی  در   )UNDOC( ملل«  سازمان  جرم  و  مخدر 

به جرم در  قانون در حفظ نظم و رسیدگی  ورکشاپ سه روزه »رفتار ماموران مجری 

 »)MENA( آفریقا  شامل  و  میانه  رشق  کشورهای 

تشویق به اتخاذ رویکرد مبتنی بر حقوق برش در حوزه 

اجرای قانون شدند.

عالی  کمیساریای  »دفرت   ،UNDOC کارشناسان 

را  جلساتی  سویدن«  پولیس  »اداره  و  برش«  حقوق 

درباره چارچوکات قانونی و حقوقی مربوط به استفاده 

ابزارهای  سودمندی  درباره  نیز  و  گرم  سالح  و  زور  از 

مجامع  مانند  ماحولهایی  در  زور  اعــامل  گوناگون 

عمومی برگزار کردند.

»این  کرد:  اظهار   » خلیج  همکاری  »شورای   UNDOC دفرت  رئیس  علی،  حاتم 

کارشناسان  و  ملل  سازمان  مسئوالن  بین  دیدگاه  تبادل  برای  مناسب  فرصتی  ورکشاپ 

کشورهای عربی است«. حاتم علی افزود: »بهرتین شیوه های اعامل استندردهای سازمان 

ملل در بخش عدالت جزایی و حقوق برش مورد بحث قرار گرفت«.

در این ورکشاپ پروگرام تعلیمی جدیدی برای دانشکده های پولیس انکشاف شد و 

پیشنهادهایی برای تقویت جوابدهی و نظارت نهادهای مجری قانون و تقویت گفتامن 

بین ماموران انفاذ قانون و عموم مردم مطرح شد.

UAE برای میزبانی این رویداد از مقامات بحرین، عراق، اردن، لبنان، عامن، قطر و 

لیبی کمک گرفت. برگزار شدن این رویداد در UAE »تجسم« اراده این کشور برای قرار 

گرفنت در ردیف امنرتین کشورهای دنیاست. این گفته تورن جرنال خلیفه حارب الخیلی، 

معین وزیر داخله UAE در امور »منابع و خدمات پشتیبانی« است.

دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل

UAE میزبان تعلیم اجرای قانون

 UAE ماموران پولیس
در حال گزمه در بازار. 

این کشور در سال 2017 
میزبان ورکشاپی در 

بخش پذیرش رویکرد 
مبتنی بر حقوق بشر در 
حوزه اجرای قانون بود.

رویرتز

کارکنان یونیپاث

EurasiaNet.org :منبع

ازبکستان و تاجیکستان 
همکاری را از رس گرفتند
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از  بعد  روز  یک  و   2017 می  ماه  در  متحده  ایاالت 

»شبکه  کــردن  منحل  ــاره  درب ــران  ای به  دادن  تذکر 

خلیج«  همکاری  »شورای  با  را  قراردادی  تروریزم«، 

همکاری  برای  سعودی  عربستان  ریاض  در   )GCC(

در بخش مبارزه با تامین مالی گروپهای تروریستی و 

تحریم کردن حامیان مالی امضا کرد.

 این یادداشت تفاهم در جریان مذاکرات دونالد 

رهربان  و  متحده،  ایــاالت  جمهوری  رئیس  ترامپ، 

ترامپ  پایانی دیدار  کشورهای حاشیه خلیج در روز 

مشاور  پاول،  دینا  شد.  امضا  سعودی  عربستان  از 

قــرارداد  این  که  کرد  امیدواری  اظهار  سفید،  کاخ 

مالی  تامین  از  جلوگیری  برای  تعهد  »محکمرتین 

سازمانهای تروریستی« باشد و هدفی فراتر از انحالل 

مالی  تامین  تعقیب قضایی عوامل  برای  را  شبکه ها 

این سازمانها دنبال کند.

آن  قرارداد  این  جالب  »نکته  افزود:  پاول  دینال 

مسئولیت  باالی  آن  امضاکنندگان  تک  تک  که  است 

اشخاص  قضایی  تعقیب  به  و  اند  کرده  تاکید  خود 

تروریزم  مالی  تامین  در  دخیل  حقوقی  و  حقیقی 

خواهند پرداخت«.

خربگزاری دولتی سعودی راپور داد که این قرارداد 

باعث ایجاد مرکزی برای مبارزه با تامین مالی تروریزم 

»جامعه  منشی  العیسی،  محمد  بود.  خواهد  نیز 

اظهار  واقع در عربستان سعودی  جهانی مسلامنان« 

کرد: »کل مساعی برای مبارزه با تامین مالی تروریزم 

از این برداشت ناشی میشود که با رصفاً قوای نظامی 

منیتوان داعش را محو کرد.

فقط  گروپها  این  دادن  شکست  که  میدانیم  ما 

ذریعه مبارزه با آیدیالوجی آنها امکانپذیر است«.

کشورهای  ریاض  در  سخرنانی  جریان  در  ترامپ 

مسلامن را به »بیرون کردن« دهشت افکنان دعوت کرد. 

وی تاکید کرد که مسلامنان قربانیان اصلی این حمالت 

هستند و این که »دخرتان و پرسان جوان مسلامن باید 

بتوانند دور از ترس، خشونت و نفرت زندگی کنند.«

در  عربی  متحده  امــارات  و  سعودی  عربستان 

گذشته با یکدیگر و با ایاالت متحده در بخش مبارزه 

کرده  همکاری  تروریسم  مالی  تامین  های  شبکه  با 

منطقه  در  کلیدی  پیامنان  دیگر هم  رو،  این  از  اند. 

مانند عامن که به دلیل شفافیت سیستمهای مالی و 

است،  شده  تحسین  مجرمانه  پولشویی  از  جلوگیری 

باید چنین پروسه ای در پیش بگیرند.

ترامپ با گسرتش ارتباط با رهربان CGG، پیش از 

رشوع اجالس رسمی با حاکامن قطر و بحرین دیدار 

و گفتگو کرد و بعداً نیز با امیر کویت دیدار کرد. وی 

در ماه مارچ 2017 با جاللت مآب محمد بن سلامن، 

ولیعهد عربستان سعودی، در واشنگتون دیدار کرده 

بود. ترامپ قبل از سفر به عربستان، در کاخ سفید 

با جاللت مآب شیخ محمد بن زاید، ولیعهد و معاون 

قومندان عالی قوای مسلح ابوظبی دیدار کرده بود.

 .GCC-U.S اجالس  که  کرد  اظهار  محمد  شیخ 

نشان دهنده اهمیتی است که کشورهای عضو برای 

متحدان  همکاری  با  منطقه  مشکالت  به  رسیدگی 

جهانی، به خصوص ایاالت متحده، قائل هستند.

شیخ محمد اظهار کرد: »با توجه به وضعیت رشق 

میانه، این اجالس فرصتی مناسب برای تبادل دیدگاه 

با رئیس جمهوری درباره مسائلی مانند امنیت خلیج، 

تروریزم و بحرانهای پیچیده سوریه، یمن، عراق، لبنان 

و دیگر مناطق است«.

کارکنان یونیپاث

قرارداد GCC و ایاالت متحده با 
هدف مبارزه با تامین مالی تروریزم

،The National، The Washington Examiner :منابع

IraqiNews.com ،Middle East Eye

عالیجناب سلمان بن زاید عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان سعودی، سمت راست، 
در حال دست دادن با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت متحده، در جریان اجالس 

ایاالت متحده-GCC در ریاض-می 2017.  رویرتز
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ملی  »اداره  کمک  به  قزاقستان   ،2017 می  ماه  در 

مرکز  متحده«  ــاالت  ای  )NNSA( هستوی  امنیت 

جدیدی برای ارائه تعلیم به پرسونل تاسیسات هستوی 

خود دایر کرد. این مرکز، مستقر در محلی نزدیک به 

پرسونل  تعلیم  به  قزاقستان،  آتومی  فزیک  موسسه 

در  بین املللی  و  منطقوی  محلی،  هستوی  تاسیسات 

سیستمهای  فزیکی،  محافظت  سیستمهای  بخش 

اکاونت و کنرتل مواد هستوی، قوای عکس العمل و 

ترانسپورت ایمن خواهد پرداخت.

NNSA به همکاری با پروگرام های مدیریتی و 

عملیاتی و نیز تعلیم کارمندان مرکز در بخش انکشاف 

و تحویل پروگرام تعلیم ادامه خواهد داد. از زمانی که 

قزاقستان خرب ایجاد این مرکز را در سال 2012 اعالم 

کرد، NNSA از دانش تخصصی خود برای دیزاین و 

ساخت این مرکز کمک گرفت.

معاون   ،)David Huizenga( هویزنگا  دیوید 

مدیر اجرایی هستوی دفاعی NNSA اظهار کرد: »این 

مرکز تعلیم مناد پایبندی جمهوری قزاقستان به امنیت 

همکاری  عامل  مرکز  این  ضمن،  در  است.  هستوی 

رسارس  در  هستوی  امنیت  تقویت  بــرای  کشورها 

دنیا خواهد بود.«

با این که قزاقستان فابریکه برق هستوی ندارد، 

از رآکتورهای تحقیقی بهره میگیرد و از تولیدکنندگان 

سطح  با  قزاقستان  است.  جهان  در  اورانیوم  اصلی 

آن  پروگرام  -و  هستوی  سوخت  قرص  کنونی  تولید 

تا ختم سال  برای گسرتش فعالیتهای چرخه سوخت- 

2017 »بانک« سوخت اورانیوم عیار پایین را از طرف 

»سازمان بین املللی انرژی امتی« دایر خواهد کرد.

هستوی  فزیک  موسسه  معاون  چاکروف،  پیرت 

اظهار کرد: »این ثروت با خود خطر خرابکاری و درز 

نفوذ در  دارد که ممکن است حتی بدون  معلومات 

ساختامن رخ دهد. برای پیاده سازی اقدامات امنیتی، 

به افراد مسلکی و سیستمهای تعلیمی رضورت داریم.«

رسگازین،  گومار  مرکز  این  گشایش  مراسم  در 

نظارت  کمیته  در  قزاقستان  انرجی  وزیــر  معین 

سفیر  کــرول،  جــورج  انرجی،  و  هستوی  نظارت  و 

ایاالت  مقامات  دیگر  و  قزاقستان  در  متحده  ایاالت 

متحده حضور داشتند.

ایاالت متحده قصد  ایاالت متحده اعالم کردند که  افغانستان و  مقامات دفاعی 

دارد 159 فروند هلیکاپرت نوسازی شده بلک هاوک را برای تجهیز ناوگان فرسوده 

هلیکاپرتهای باری Mi-17 روسی به افغانستان تحویل دهد.

جزوتام  تقویت  برای  افغانستان  چهار-ساله  پروگرام  از  بخشی  قرارداد  این 

قوای خاص و پشتیبانی از قوای هوایی افغانستان است.

احمدشاه Katawazai، رابط دفاعی و مسلکی امنیتی سفارت افغانستان در 

واشنگتون دی.سی اعالم کرد: »افزوده شدن هلیکاپرتهای بلک هاوک توان قوای 

امنیتی را افزایش خواهد داد.

از حامیت ضمنی کشورهای  با شورش هستیم و دشمن  ما در حال مبارزه 

 20 از  بیش  با  روزه  نربد هر  دلیل  به  ما  امنیتی  قوای  است.  برخوردار  همسایه 

سازمان تروریستی در جبهه های مختلف تحت فشار شدید هستند.«

یکی از مقامات دفاعی به Military Times اعالم کرد که ایاالت متحده در 

سال 2017 حدود 800 میلیون دالر بودجه به قوای هوایی افغانستان اختصاص 

داد که این مبلغ رصف تامین 53 فروند هلیکاپرت بلک هاوک خواهد شد.

ناوگان مجهز به 159 فروند هلیکاپرت بلک هاوک توانی تقریباً دو برابر ناوگان 

خواهد  میگیرد،  بهره   Mi-17 فروند   78 از  که  افغانستان  هوایی  قوای  کنونی 

داشت. بسیاری از هلیکاپرتهای قدیمی بدون تجهیزات شلیک راکت هستند.

Military Times :منبع

گشایش مرکز تعلیم امنیت هستوی در قزاقستان
کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

منابع: World Nuclear News، اداره ملی امنیت هستوی

ورود هلیکاپرتها به افغانستان

رویرتزهلیکاپترهای بلک هاوک



هیچ  تفریح  دو  این  برقصیم؛  و  بخوانیم  »بیایید 

ولرت،  از  قول  نقل  این  ــدارد.«  ن دنیا  بــرای  خطری 

فیلسوف فرانسوی، شعار یک فعال عراقی است که 

در پی بازسازی کتابخانه مرکزی موصل است. داعش 

این کتابخانه را به دلیل نگهداری کتابهایی که داعش 

کفرآمیز میدانست، تخریب کرد.

معرفی  موصل«  »چشم  را  خود  که  فعال  این 

ناشناس  به صورت  انتقام  از  ترس  دلیل  به  و  میکند 

سخن میگوید، اظهار کرد: »بهرتین جواب به تروریزم، 

است.  کتاب  با  آن  کردن  پر  و  ها  کتابخانه  بازسازی 

ذریعه  اطراف  دنیای  با  موصل  ارتباط  ترتیب  بدین 

فرهنگ و علوم دوباره برقرار میشود.«

تخریب  با  ــش  »داع افـــزود:  موصل«  »چشم 

کسب  که:  کرد  اعالم  دنیا  به  موصل  های  کتابخانه 

هر نوع دانش و علم و گسرتش ایده تنوع فرهنگی 

این  با  مبارزه  بــرای  موصل«  »چشم  اســت.«  منع 

آیدیالوجی مسموم کمپاین آنالین اهدای کتاب را با 

نام »بگذار کتاب از خاکسرت برخیزد« در آپریل 2017 

راه اندازی کرد.

دست  به  که  آن  از  پیش  داعش  های  کتابخانه 

داعش تخریب شود، دارای کتابهای نایاب و ارزشمند 

های  نوشته  دست  و   UNESCO در  شده  ثبت 

ارزشمند بود. در سال 2015، هشت ماه بعد از حمله 

داعش به موصل، داعش کتابخانه مرکزی را غارت کرد 

و بیشرت از 8,000 نسخه چاپی و دست نوشته های 

تاریخی کمیاب را به بهانه کفرآمیز بودن حریق کرد.

 200,000 از  بیش  دارد  قصد  موصل«  »چشم 

نسخه کتاب و انواع مطالب چاپی -مجله، گاهنامه، 

های  رشته  در  و...-  آرشیف  مرجع،  کتاب  روزنامه، 

مختلف و به لسان های گوناگون جمع آوری کند.

یک  نویسندگان  است  »قرار  افزود:  فعال  این 

کنند. جمع  اهدا  موصل  به  را  کتاب خود  از  نسخه 

آوری کتابهای نویسندگان رسارس دنیا در موصل که با 

تروریزم مرگبار مبارزه کرده است، کار زیبایی است.

ما میخواهیم درهای شهر خود را به روی دنیا باز 

کنیم و موصل را ذریعه فرهنگ و علوم به جامعه 

است  این  دنیا  به  ما  پیام   ... برگردانیم.  امللل  بین 

تروریزم  بلکه  نیستیم،  تروریزم  پدیدآورنده  ما  که 

اتفاقی بود که بیرحامنه گلوی ما را فرشد.«

مرکز  »تخریب  کــرد:  اظهار  موصل«  »چشم 

اسفناک  کشور  کل  بــرای  موصل  فرهنگ  و  علم 

ارزشمند  های  نوشته  دست  از  بسیاری  چون  بود 

»به  افزود:  او  نیاید.«  به دست  ممکن است دیگر 

و  بود  آگاه  اسناد  این  ارزش  از  داعش  من،  باور 

ارزشمندترین اسناد را قبل از حریق کتابخانه مرکزی 

از آنجا خارج کرده بود.

از جمله اسنادی که ظاهراً داعش ربوده است 

'شهریار  بر   1924 سال  »رشح  مقاله  به  میتوان 

ماکیاولی'« اشاره کرد. آرشیف روزنامه های عراق از 

ابتدای قرن بیستم و کتابهای چاپ شده در دوران 

حکومت عثامنیها از بین رفته است.

»بهرتین  است:  رسسخت  موصل«  »چشم  ولی 

راه برای مقابله با این کشتار، برگرداندن شکسپیر، 

آستین  جین  دکارت،  افالطون،  ارسطو،  فلوبر،  ولرت، 

و دیگر نویسندگان و فیلسوفان به موصل است.«

چشمگیر  استقبال  با  کتاب  اهــدای  کمپاین 

 200 حدود  کنون  تا  شد.  روبرو  بین املللی  جامعه 

نسخه کتاب اهدا شده است و یک انجمن در مارسی 

داده  را  عراق  به  کتاب  تن   20 ارسال  قول  فرانسه 

است. این کتابها در اربیل عراق جمع آوری میشود 

شدن  دار  نشان  و  شدن  مرتب  از  بعد  آنجا  در  و 

آماده ارسال به کتابخانه های بازسازی شده میشود.

بین  »مشارکت  کرد:  اظهار  موصل«  »چشم 

املللی در بازسازی کتابخانه ها فرصتی بینظیر برای 

موصل  بازسازی  موضوع  به  جهانیان  توجه  جلب 

موصل  باشندگان  برای  چیز  مهمرتین  ولی  است. 

کتاب  یک  دنیا  گوشه  هر  از  بدانند  که  است  این 

در شهر وجود دارد. بدین ترتیب موصل به الگوی 

تکرثگرایی فرهنگی که داعش در صدد از بین بردن 

آن بود تبدیل میشود.«

مشارکت مردم عراق در ابتکار خرید و اهدای 
کتاب به کتابخانه پوهنتون موصل که تروریستان 

داعش آن را تخریب کرده بودند - می 2017.
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

کمپاین بازسازی کتابخانه های موصل

~ چشم موصل، گروپ فعال

)THE ARAB WEEKLY( عرب ویکلی



به اشتراک 
 گذاری آگاهی ها

یونیپاث مجله ای است که بصورت مجانی در اختیار آنانیکه با مسائل امنیتی 

در رشق میانه و آسیای میانه و جنوبی رسوکار دارند، قرار داده می شود.

درمجله یونیپاث سهم بگیرید
همه نظریات حکایوی، نامه به مدیر مسئول، مقاالت حاوی نظریات، عکس ها، و دیگر مسائل را به دفرت 

مدیریت مسئول یونیپاث به آدرس الکرتونیکی CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL بفرستید.

چگونگی مراتب ارسال
ترجیح داده می شود تا محتوای منت به لسان مادری تان باشد. یونیپاث مسئول ترجمه مطالب می باشد.	 

مقاالت نباید از مرز 1500 لغت بگذرد.	 

لطفاً رشح حال مخترص و معلومات در مورد چگونگی متاس با خودتان را ضمیمه هر مطلب ارسالی منائید. 	 

حجم دیجیتالی عکس باید حداقل 1 میگا بایت باشد.	 

حق
مؤلفین مطالب حق تصاحب آنرا دارند. مع الوصف، ما حق تعدیالت در مقاالت را به منظور جا دادن و 

پیرایش سبک آن را محفوظ نگه میداریم. ارسال مقاالت متضمن طبع و نرش آن منی باشد. با یاری رسانیدن 

به یونیپاث شام با این رشایط موافقت می منائید.

لطفاً اسم، شغل، القاب رسمی و 

یا سمت، آدرس پوستی و آدرس 

ایمیلی تان را شامل سازید.

برای اشتراک مجانی

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL 

Unipath :به این آدرس نامه بنویسید
U.S. Central Command
7115 S. Boundary Blvd.

MacDill AFB, FL 33621 USA
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