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خرسند هستم که دعوت قومندانی 
مرکزی ایاالت متحده را برای نوشá این 

رسمقاله درباره موضوع مهم همکاری و 

صلحبانی پذیرفتم. 

قطر به صورت قاطعانه به صلح و 

همزیستی بین مردمان، چه مردمانی که 

در یک کشور زندگی میکنند و چه در 

میان مردمان چندین کشور معتقد است. 

لذا، دولت قطر که توسط دولتمردان 

دوراندیش آن �ایندگی میشود، در طرح 

ابتکارات صلح یا مشارکت مستقیم در تالشهای بیناملللی با 

هدف ارجحیت دادن به راه حلهای دیپلÖتیک و رد جنگهای 

منطقهای و بیناملللی پیشگام بوده و هست.

رسان قطر به نقشآفرینی در روند ایجاد صلح جهانی از طریق 

اقدامات گروپی و چندجانبه افتخار میکنند. ما این همکاریها 

را بهرتین راه ترویج ثبات، نه تنها در خاورمیانه و آسیای میانه و 

جنوبی، بلکه در رسارس دنیا میدانیم.   

این پایبندی به همکاریهای بیناملللی در مراسم گرامیداشت 

پنجاهمین سالگرد عضویت قطر در سازمان ملل (2021) �ود 

یافته است. به همین مناسبت، عالیجناب امیر شیخ ¦یم بن حمد 

آل ثانی در مجمع عمومی ملل متحد سخ¶انی کرد.

با توجه به تحوالت اخیر افغانستان، قطر بر حÖیت خود از 

توافق سیاسی جامع در کشوری که مراعات حقوق برش و مقابله با 

انواع �ادهای تروریزم را در دستور کار قرار داده است، تاکید کرد.

افغانستان نباید دوباره به پناهگاه افراطگرایان خشن که 

تروریزم را به رسارس جهان صادر میکنند، مبدل شود. همچنان، 

نباید اجازه داد که مردم افغانستان در انزوا و فقر، که عامل 

نومیدی و بنیادگرایی هستند، به رس بربند. در این راستا، قطر 

جواز استفاده از خاک قطر برای انتقال کمکهای برشدوستانه به 

افغانستان را صادر کرده است. 

در آگست و سپتمرب 2021، قطر در پروسه انتقال دهها هزار 

نفر و فامیل افغان که نگران امنیت خود بودند، به کمک رشکای 

بیناملللی شتافت. تعدادی از آن اشخاص را متعلمین دخرت تشکیل 

میدادند. جناب امیر در سخ¶انی خود در ملل متحد اظهار 

کردند: «این وظیفه انسانی ما بود.»

با شیوع همهگیری کووید- 19

در رسارس جهان در سال 2020، قطر 

پیشگام ارائه امکانات نظامی به مردم 

آسیبپذیر شد. این کشور کمک 

مالی خود را از طریق سازمان جهانی 

صحت رصف خرید واکسین برای 

کشورهای نیازمند کرد.

تعهد قطر به همکاریهای 

چندجانبه نیز با اتکای ما به شورای 

همکاری خلیج (GCC) جهت ایجاد 

اعتÖد متقابل از طریق گفتگو �ایان میشود.  

شورای همکاری خلیج و ملل متحد نقش مهمی در ایجاد 

آینده یمن دارند؛ آیندهای که باید �ادی از وحدت سیاسی و 

¦امیت ارضی آن کشور باشد. این اقدام گروپی زمینهساز خا¦ه 

دادن به جنگ داخلی و بیثباتی در خاورمیانه خواهد بود.

گفتگو درباره همکاری و صلحبانی بدون توصیف نقش 

مهم پایگاه هوایی العدید قطر در حفظ صلح منطقه امکانپذیر 

نیست. گسرتش اخیر این پایگاه در سالهای اخیر جلوهای از 

همکاری پایدار بین ایاالت متحده و قطر است.

العدید مقر اصلی ماموریتهای هوایی در جنگ علیه داعش 

در سوریه و عراق بود. پروازهای این پایگاه جریان آزاد تجارت 

در آبراههای حیاتی مورداستفاده قطر و همسایگانش را تضمین 

میکند. العدید همچنان مجرای فرار هزاران تن از بیجا شدگان 

افغانی از وطنشان بود. بیش از 40,000 تن از مردم افغانستان در 

ماههای آگست و سپتمرب 2021 از این پایگاه عبور �ودند.

کوشش  های قطر تحسین جو بایدن، رئیسجمهوری ایاالت 

متحده، را برانگیخت. بایدن شخصاً با جناب امیر به ¦اس شد 

و از حÖیتهای قطر از پروازهای انتقالی ایاالت متحده از 

افغانستان تشکر کرد.

در این �رب از یونیپاث �ونههای بسیاری از روشهای 

گسرتش صلح و همکاری در منطقه، از تبادل معلومات تا برگزاری 

مانورهای چندملیتی و حÖیت از بیجا شدگان، ارائه شده است. 

قطر به پیشگامی در این کوشش  ها افتخار میکند.

  

̧ال سا· بن ح�د النابت، لوی درستیز قوای مسلح قطر  دگرج

پیام رهبر کلیدی



6

لوی درستیز وقت قوای مسلح مصر، جنرال محمود فرید 
حجازی )راست(، از قومندان وقت قومندانی مرکزی ایاالت 
متحده، جنرال ِکِنت َمِکنزی  )چپ(، در جریان مانور ستاره 
Amber/اردوی ایاالت متحده Cobena درخشان استقبال کرد.  سرباز

کارکنان یونیپاث

مانور مشترک «ستاره درخشان 21» هزاران تن از قوا را برای 
مقابله با تهدیدات سنتی و غیرسنتی آماده می سازد

نمونه بارز همکاری

زمانی که چوپانان مرصوف چراندن شرتها و بزهای خود در صبح یک روز تابستانی بودند، مردان مسلح با 
کاله های سیاه با موتر زرهی وارد یکی از قریه های مرص شدند. تروریست ها مردم قریه را گروگان گرفتند، شعارهایی را 

باالی بامها نصب کردند و در مقابل پست برق، مکتب، ذخیرٔه آب و کلینیک نگهبان گÖشتند. 

بیرون راندن مهاجÖن و بازگرداندن زندگی عادی به قریه با حضور گروپی چندملیتی از قوای بسیار ورزیده 

-بشمول قوای عملیات خاص مرص، اردن، پاکستان، عربستان سعودی، ایاالت متحده، یونان و قربس- امکان پذیر شد. 

غرش دو طیارٔه باری C-130 خرب از حضور ده ها قوای هوابرد می داد که خود را با پراشوت هایشان به مناطق 

خارج از قریه رساندند. هلیکوپرتهای جنگی در قریه فرود آمدند و قوای مهاجم با طناب فرود از هلیکوپرت پایین 

شدند. عساکر با هاموی وارد عمل شدند و قوای آنان با ستون های پیرشوی کننده تانکها و موترهای زرهی ادغام شد. 

تروریست ها فرصت چندانی نداشتند: ظرف نیم ساعت، تروریست ها کشته یا اسیر شدند و بیرق هایشان 

به خاک افتاد. 

این حمله روستایی، شامل 400 قوای چندملیتی، جزو لحظات برجسته «ستاره درخشان 21» بود. این مانور در 

روزهای 2 الی 16 سپتمرب 2021 در پایگاه نظامی محمد نقیب مرص برگزار شد. 

بیش از 4,300 تن از قوای هشت کشور در «ستاره درخشان» اشرتاک �ودند که بیش از نیمی از آنها از قوای 

مرص بودند. «ستاره درخشان» یکی از کالنرتین مانورهای گسرتده چندملیتی است که قوای زمینی، بحری و هوا 

را شامل می شد.  
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قوای عملیات خاص قطر برای شبیه سازی عملیات 
بازپس گیری یک قریه از دست تروریست ها، به یک 

تعمیر مسکونی حمله می کنند.  
DEAN/اردو ایاالت متحده GANNON خورد ضابط ارکان
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بااینکه جنگهای متعارف شامل فرود آبی-خاکی و جنگ با تانک و توپخانه 

نقش مهمی در «ستاره درخشان» بود، بسیاری از فعالیتهای آن کمرت بر جنگ 

از قبل پالنگذاری شده و بیشرت بر درگیریهای نامنظم و نامتقارن با تغییر میدان 

جنگ متمرکز بود.

ج¶ال رفیق عرفات، مدیر تعلیم قوای مسلح مرص چنین اظهار داشت، "ستاره 

درخشان به دلیل حجم قوای رشکت کننده، مهارت برنامه ریزی و آمادگی، تنوع 

تعلیÖت و ماموریتها و به کارگیری تکنالوژی پیرشفته، یکی از مهم ترین 

رویدادهای دنیا با حضور کشورهای دوست و برادر به شÖر میرود."

در مرحله مرور �ایش قوای خاص، دهها صاحبمنصب ارشد از کشورهای 

اشرتاک به ارزیابی �ایش هÖهنگی نظامی پرداختند. بریدج¶ال ج¶ال سعد 

ابراهیم، مدیر تعلیم قوای مسلح عراق، اعتÖدپذیری مانور را بربنیاد تجربه خود 

که در جریان بیرون راندن قوای داعش از شهرهای شÖلی عراق به دست آمده 

است، تضمین کرد.

«میتوانم بگویم که مانور عملیات خاص که شبیهسازی حمله گروپهای 

تروریستی به یک شهر پرنفوس بود، دقیق و سنجیده طراحی شده بود.» این 

گفته بریدج¶ال ج¶ال ابراهیم است. «رسیدن به این هدف مستلزم استفاده از 

گروپ مسلکی پالنگذاران، کارشناسان تاکتیک و قوای جنگی است.»

سمینار رهبران ارشد
غیر از تعلیم و مانورهای ساحوی، نشست قومندانان ارشد «ستاره درخشان» شاهد 

حضور قومندانان ارشد نظامی و کارشناسان امنیتی برای گفتگو درباره چالشهای 

امنیتی معارص بود. اشرتاک  کنندگان به توصیف دنیایی پرداختند که در آن تهدیداتی 

مانند سیستمهای هوایی بدون رسنشین (UAS)، همهگیری، تروریزم، درگیریهای 

ایدیولوژیک و جنگ سایربی ارکان آمادگی نظامی را شکل میدهد. 

تورنج¶ال قوای هوایی ایاالت متحده، الکسوس گرینکویچ، رئیس عملیات 

قومندانی مرکزی ایاالت متحده، باالی رضورت مقابله با تهدید بلندمدت و 

پایدار سیستمهای هوایی بدون رسنشین تاکید کرد. این طیارههای بیپیلوت 

سهلالوصول در رسارس منطقه پراکنده شدهاند و افراطگرایان را از بسیاری از 

قابلیتهای قوای هوایی کممرصف برخوردار �ودهاند. 

«اگر امروز با این تهدید مقابله نکنید، بعداً با آن روبرو خواهید شد و امروز 

زمان فکر کردن در این باره است.» این گفته تورنج¶ال گرینکویچ به رشکای 

خارجی اشرتاک در نشست است.

دگروال حمدان العنزی، از عربستان سعودی، این اظهارات را تایید کرد. 

او توضیح داد که کشورش چگونه با صدها حمله به وسیله طیارٔه بیپیلوت 

شبهنظامیان حوثی یمن مقابله کرده است. بعضی طیارههای بیپیلوت در داخل 

کشور، در ترمیمگاهها و دیگر مکانهای مخفی، تولید میشوند که این موضوع 

شناسایی خاستگاه آنها را مشکل ساخته است.

دگروال العنزی اظهار کرد: «تکنالوژیها و تجهیزات پیرشفته مورد استفاده 

این گروپهای شبهنظامی و تروریستی کمرت از تجهیزات اردوهای پیرشفته 

نیست. این موضوع حاکی از استفاده آنان از کمکهای خارجی است.»

اعضای اردوهای ایاالت متحده، مصر و عربستان سعودی روش استفاده 
از تجهیزات برای خنثی نمودن حمالت کیمیاوی، بیالوژیک، رادیولوژیک 

و هستهای را در جریان مانور »ستاره درخشان« تعلیم دادند.  
Bridget/اردوی ایاالت متحده Haugh پرکمشر
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ج¶ال رفیق از مرص به همراه یک تعداد از همتایانش پیشنهاد کرد که اردوها به کمک 

کارشناسان مختلف به ایجاد مراکز بحران بپردازند تا بتوانند چالشهای امنیتی جدید را پیشبینی، 

تحلیل و خنثی کنند.

«این چالشها ¦ام دنیا را در بر گرفته است و شامل تهدیدات داخلی، خارجی و بالیای طبیعی 

میشود. اردوها باید بحران را قبل از وقوع پیشبینی کنند تا بتوانند تاثیر آن را به حداقل برسانند.» این 

گفته ج¶ال رفیق است.

تهدیدات غیرمتعارف
این تهدیدات ترکیبی اساس ¦رینات قوا در «ستاره درخشان» بود. کار مقابله با طیارههای بیپیلوت، 

خنثی �ودن {بهای دستساز (IED)، قرنطین کردن سالحهای کیمیاوی و مقابله با حمالت سایربی، با 

ترکیب تعلیم نظری و عملی تعقیب شد.

در محوطه باز منطقه تعلیمی «منقار الوحیش»، کارشناسان مرصی و امریکایی حوزه طیارٔه

بیپیلوت به تبادل دیدگاه در قسمت شناسایی و مقابله با سیستمهای هوایی بدون رسنشین 

پرداختند. کارشناسان بر اهمیت جمعآوری میدانی معلومات درباره سیستمهای هوایی بدون رسنشین 

دشمن تاکید کردند. 

هدف اصلی این تعلیم شناسایی نوع طیارٔه بیپیلوت -نظامی یا تجاری- و چگونگی مقابله با 

نسخههای مهاجم بود. شناسایی بربنیاد اندازه، رنگ، رسعت، ارتفاع پرواز، جهت و قابلیتهای طیارٔه

بیپیلوت صورت میگیرد.

کنشگران مستقل طیارٔه بیپیلوت را تکنالوژی ارزانقیمتی میدانند که از قابلیت تهدید زیربناهای 

اساسی و قوا و تجهیزات میدانی برخوردار است. اردوها با جمعآوری معلومات درباره سیستمهای 

خدمه زرهی چندملیتی در حال تمرین حرکت در 
Bridget/اردوی ایاالت متحده Haugh صحرای مصر  پرکمشر

کارکنان یونیپاث

دفع حمالت سایبری

در مانوری که به نمایش قدرت نظامی 
معروف است، »ستاره درخشان« هدف 

تعلیمی تاکتیکی جدیدی را معرفی 
کرد: امنیت سایبری.

تمرین ستاد قومندانی، که در خیمٔه
نظامی در پایگاه نظامی محمد نقیب اجرا شد، 

شامل 17 عسکر اردو و قوای بحری مصر 
بود و یک عسکر سعودی وظیفه دفاع از 

شبکههای کمپیوتری در مقابل حمالت سایبری 
را به عهده داشت.

عساکر و ملوانان، به تقلید از گروپ 
واکنش اضطراری کمپیوتری )CERT(، چهار 

روز تعلیم صنفی را سپری نمودند و بعدًا
دانش خود در قسمت ترمینلهای کمپیوتری را 
سنجیدند. مربیان امریکایی به ارائه تعلیم فرد-
به-فرد پرداختند و نظر به ضرورت از ترجمان 

های عربی و انگلیسی کمک گرفتند.
این نقشآفرینی بشمول دشمنان سایبری 
بود که قصد داشتند در شبکههای کمپیوتری 

نفوذ کنند. آنها گاهی از ایمیلهای ظاهرًا
بیخطر »نیزهماهی« و دیگر شیوههای مبتنی 

بر ترفندهای واقعی مورد استفاده هکرها 
استفاده میکردند. قوا باید به شناسایی، 

دفع، حذف، و راپور حوادث به زنجیره 
قومندانی میپرداختند. 

در 3 روز و نیم، مخاطبین دوره تعلیمی 
حداقل 20 مورد اقدام به نفوذ سایبری را 

مدیریت کردند. برای شناسایی، تفتیش و ثبت 
حوادث سایبری، مخاطبین دوره تعلیمی از 

سیستمهای پیشرفته کشف نفوذ و نرمافزار 
تفتیش امنیت استفاده میکردند.

پرسونل قوای بحری که مشتاق تقویت 
سیستمهای جنگ الکترونیک خود در مقابل 

حمالت سایبری احتمالی بودند نیز در این تعلیم 
اشتراک نمودند.  

»ما دوره تعلیم پیشرفته امنیت سایبری 
را برای تامین الزامات امنیتی ملی برگزار 

نمودیم.« این گفته جنرال رفیق عرفات، مدیر 
تعلیم قوای مسلح مصر، است.
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هوایی بدون رسنشین میتوانند خاستگاه طیارٔه بیپیلوت را شناسایی کنند و آن 

را در صحنه خنثی، غیرفعال و منهدم سازند. 

یکی دیگر از جلوههای عملیات مقابله با تروریزم -{بهای دستساز- توجه 

دهها تن از صاحبمنصبان مرصی را که آموختههای خود را با قوای تحت 

هدایت خود در میان خواهند گذاشت، جلب کرد.

کارآموزان از تجربیات عساکر امریکایی که در عراق و افغانستان با 

تروریستها جنگیده بودند، و تجربیات قوای مرصی که در صحرای سینا با 

ترویستها مقابله کردهاند، مستفید شدند. این دانش بشمول انواع مواد مخدر 

و چاشنیهای مورد استفاده در {بهای دستساز، روش جاگذاری آنها به وسیله 

دشمن و چگونگی اجتناب (از)، خنثی �ودن و تخریب کردن آنها بود. 

بیش از 100 تن از قوای مرصی، عربستانی و یونانی در کنار نرسهای اردوی 

مرص به بحث درباره تلفات میدان جنگ پرداختند. هÖنند بیشرت موضوعات 

تعلیمی «ستاره درخشان»، پالن صحی نیز بیشرت عملی بود تا نظری.

گروپهای صحی امریکایی مهارتهای اساسی را که در روند تخلیه عساکر 

مجروح در جنگ شهری کسب �وده بودند، به اشرتاک گذاشتند و ضمناً از دانش 

کمکداکرتان مرصی در قسمت تداوی صدمات در رشایط زمینی نامساعد و دور 

از دسرتس امبوالنس و هلیکوپرت، مستفید شدند. 

یکی از صاحبمنصبان امریکایی اظهار کرد: «بعد از این که با روش قوای 

مرصی در قسمت نجات جان عساکر در میدان جنگ آشنا شدیم، از تجربیات 

خود در عراق و افغانستان را رصفنظر کردیم.» 

هماهنگسازی قوا 
نقطه اوج «ستاره درخشان» ¦رین ترکیبی با آتش زنده بشمول تجهیزات 

زرهی، طیاره و توپخانه بود که هدایت آن را عمدتاً قوای مرصی مجهز به 

تانکهای امریکایی به عهده داشتند. دو هفته از تعلیم چندملیتی رصف 

آمادهسازی مقدمات آن شد. 

شاهکار عملیات دریایی حمله هÖهنگ به خاک ساحل سیدی عبدالرحÖن 

بود که با پشتیبانی ناوگروپ فعال در جنوب دریای مدیرتانه صورت گرفت. در 

این عملیات آبی-خاکی قوای مرص، یونان و قربس حضور داشتند. 

تعلیم دریایی روزانه در مدیرتانه که دفاع هوایی، توپخانه سطحی، حرکت 

دریایی هÖهنگ و توقف، سوار شدن، جستجو و توقیف کشتیهای مشکوک را 

شامل میشد، از دیگر تعلیÖت مهم بود. 

تعلیم عملیات خاص در «ستاره درخشان» جلوه بیناملللی بارزتری داشت. 

عساکر بخشی از قطعات برگزیدٔه مرص، اردن، پاکستان، عربستان سعودی، ایاالت 

متحده، قربس و یوتان عضو قوای خاص بودند. آنها پرش از طیاره، نفوذ به تعمیر 

مسکونی، فرود با طناب از هلیکوپرت، نجات گروگان و مقابله با نفوذ مرزی 

را ¦رین �ودند.

پالنگذاران سناریوهایی را برای یکپارچه و هÖهنگ ساخá قوای عملیات 

خاص با پیادهنظام معمولی، با هدف واگذاری وظایف خاص به آنها در عملیاتهای 

پیچیده مانند بازپسگیری قریه مرصی از تروریستها، طراحی �وده بودند. برای 

نخستین بار در «ستاره درخشان»، قطعات پولیس مرص نیز وارد عمل شدند. 

قوای مصری در حال تمرین مداوای مصدومیت پا 
در جریان مانور ستاره درخشان  

ANDREW/اردوی ایاالت متحده MILLER تولی سرپرکمشر
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قوا در حال کوشش برای ورود به یک تعمیر که در 
قریه فرضی در تصرف تروریست ها قرار دارد 

AMBER/اردوی ایاالت متحده COBENA سرباز

تورن جنرال مصری، خالد خیری )چپ(، در حال 
بازدید از یک مرکز تعلیمی در جریان مانور ستاره 

درخشان 2021 در پایگاه نظامی محمد نقیب  
ANDREW/اردو ایاالت متحده MILLER ضابط دوم
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بریدج¶ال ج¶ال عاملگیر ایوب، قومندان پیادهنظام پاکستان، 

اعزام 45 قوای پاکستانی به «ستاره درخشان» را ارزشمند دانست. 

این مانور فرصت کمنظیری برای ¦رین عمیق با عساکر کشورهای 

دوست ایجاد �ود.

«هدف ما از اشرتاک در مانورهای چندملیتی، تبادل دیدگاه و آشنایی 

با پروسیجرهای مختلف رایج در مرص، اردن و کشورهای دیگر بود.» این 

گفته ج¶ال ایوب است.

گروپ اعزامی از قوای خاص ملک عبدا... (دوم) اردن نیز از فرصت 

اشرتاک در مانور مرص مستفید شدند. آنها در کنار همتایان مرصی و 

امریکایی خود به تعلیم پرداختند.

دگرمن، علی االجرمه، اظهار �ود: «مانور ستاره درخشان 2021

فرصتی است برای مرور عملکرد دیگر قوای رشکتکننده و همچنین 

چالشی برای دقت روانی و انعطاف در همه سطوح رهربی، از طریق 

اجرای تاکتیکها و ترفندهای طرفهای دیگر برای مقابله مشرتک، رسیع، 

منعطف و موثر با تنگناهای تعلیمی.»

مرص قرار است دوباره در سال 2023 «ستاره درخشان» را با ¦رکز 

بر تهدیدات نظامی سنتی و غیرسنتی که پیوسته در خاورمیانه و آسیای 

جنوبی و میانه ظاهر میشود، برگزار کند.   

«از زمان برگزاری نخستین مانور ستاره درخشان در 1980، این مانور 

به سنت محبوب و تاریخی کشورهایی که برای رسیدن به اهداف مشرتک 

با یکدیگر همکاری میکنند، مبدل شده است.» این گفته قومندان وقت 

قومندانی مرکزی ایاالت متحده، ج¶ال کِِنت َمِکنزی، است. «امتحان 

این قبیل مفاهیم در این مانور باعث موفقیت در مقابل تروریزم و 

افراطگرایی خشن در منطقه شده است.»

ج¶ال مرصی، عرفات، نیز ستاره درخشان را ستود و آن را �اد 

همکاری چندملیتی دانست.

ج¶ال عرفات اظهار کرد: «موفقیت ستاره درخشان 21 حاوی پیام 

مهمی با مضمون توانایی ما برای همکاری تنگاتنگ در مسیر رسیدن به 

صلح و ثبات است. همچنان به مردم خود اطمینان خاطر میدهیم که 

F  «.قوای مسلح ما از توانایی محافظت از ملت برخوردار هستند

قوای چندملیتی عملیات خاص در حال دفاع از مواضع خود
DEAN/اردو ایاالت متحده GANNON خورد ضابط ارکان
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قوای خاص قوای بحری اردن در حال تمرین جنگ تنبهتن در پایگاه 
AMBER/اردوی ایاالت متحده COBENA نظامی محمد نقیب  سرباز

قوای مسلح اردن، اداره هدایت اخالقی و رسانه

مشارکت اردن در مانور ستاره درخشان
روابط اردن با همسایهاش، مصر، کاماًل تحت تاثیر دیدگاههای 

عالیجناب ملک عبدا... )دوم( بن الحسین، قومندان عالی قوای مسلح، 
است. این روابط مبتنی بر احترام متقابل و پایبندی مستمر به توسعه 

افقیهای همکاری مشترک با ملتهای دوست و برادر است.
این رویکرد را میتوان به شکل پیشرفت در همه عرصهها، 
بخصوص رابطه با کشورهای منطقه، و نیز تقویت و توسعه 

این روابط در قالب استراتژیها و پروگرامهای زمینه ساز ثبات و 
همزیستی مسالمتآمیز مردم دنیا، در کنار حمایت از صلح و امنیت 

بینالمللی، مشاهده کرد.
مانور »ستاره درخشان 21« که سپتمبر 2021 به میزبانی مصر 
برگزار شد، همکاری مشترک و هماهنگی در راستای تعلیم نظامی 
را تقویت کرد و روابط مشترک با کشورهای برادر و همپیمان را در 

راستای منافع قوای مسلح اشتراک مستحکمتر نمود. این هدف از 
طریق اجرایی ماموریتهای مشترک بهوسیله قطعات اشتراک، بخشها 

و موسسات نظامی، تمرکز بر درسهای آموختهشده از جنگها و 
مخاطرات غیرسنتی تهدیدکننده امنیت بینالمللی، به دست آمد.

مشارکت گروپ قوای خاص ملک عبدا... دوم نمونه بارزی از 
این رویکرد است. »ستاره درخشان 21« فرصت اشتراک در تعلیمات 
بشمول عملیات هوابرد، فیر با سالحهای کوچک، مهارتهای حفظ 

جان در میدان جنگ، فرود سریع با طناب، جنگ شهری و جنگ تنبهتن 
را برای قوا فراهم کرد.

این موضوعات تعلیمی مهارتهای اساسی محسوب میشود که 
هر عسکر عملیات خاص اردن باید از آنها برخوردار باشد. ستاره درخشان 

21 فرصتی عالی برای مرور عملکرد دیگر قوای اشتراک و به چالش 
کشیدن دقت روانی و انعطاف در همه سطوح راهبری از طریق اجرای 

تاکتیکها و ترفندهای طرفهای دیگر برای مقابله مشترک با تنگناهای 
تعلیمی، فراهم کرد.  

بطور کلی، ستاره درخشان با هدف ارائه تعلیم درباره روش 
مقابله با اقدامات غیرقانونی مانند عبور غیرمجاز از مرز، تروریزم 

و دزدی دریایی، و اقدامات غیرقانونی تهدیدکننده ثبات و امنیت 
کشورها برگزار شد.

این مانور همچنان قومندانان و قوای ستادی را برای پالنگذاری و 
اجرای عملیاتهای مشترک و غیرمتعارف، سنجش همه اجزای سیستم 

امنیتی و اداری، اجرای پروسیجرهای هماهنگسازی میان-واحدی، و 
تقویت تواناییهای قوا و نهادهای اشتراک در راستای ایفای وظایف 

و رسیدن به اهداف مختلف، آماده کرد. این هدف با ایجاد سناریوهای 
مشابه عملیاتهای واقعی برای مقابله با تهدیدات فعلی و بالقوه در 

قسمت وظایف قوا حاصل میشود.
این مانور جمعآوری و تحلیل معلومات، تنظیم شیوههای کنترول 

و قومندانی در پروسه تجهیز قوا، و پالنگذاری و اجرای عملیاتهای 
هجومی را شامل میشد. این مانور بر ایجاد هماهنگی بین قوای 

زمینی، بحری و هوایی در قسمت استفاده مطلوب از سالح و 
تجهیزات، و نیز تقویت مهارتهای جنگی و سنجش توانایی قومندانان 

در راستای کنترول جنگ متمرکز بود.
اشتراک در مانورهایی مانند ستاره درخشان بخشی از اقدامات 

گسترده قوای مسلح اردن، با همکاری کشورهای منطقه، برای رسیدن 
به امنیت و ثبات از طریق مقابله با چالشهای مرتبط با افراطگرایی، 

تروریزم و امنیت داخلی است. این اقدامات پیوسته برای یکپارچه 
نمودن مفکورهها و تقویت آنها در سطوح مختلف هماهنگ میشود. 

به اینترتیب، امکان رسیدن به سطح باالی شایستگی، آمادگی و 
مسلکی  گرایی برای مقابله با سناریوهای احتمالی فراهم میگردد.

در سطح عملیات خاص، اردن دارای روابط مناسبی با بسیاری 
از شرکای منطقوی و بینالمللی است. رابطه ما با قطعات عملیات 
خاص ایاالت متحده رابطهای تاریخی و استراتژیک است که درجریان 

سالها همکاری و بر مبنای اعتماد کسبشده در فعالیتهای عملیاتی 
و تعلیمی شکل گرفته است. این رابطه درجریان سالها با افزوده شدن 
صاحبمنصبان رابط، گروپهای تعلیم سیار و تعلیم و کار مشترک در 

طیف گسترده عملیاتهای خاص تقویت شده است. 
این همکاری به ارتقای سطح هماهنگی عملیاتی و رسیدن به درک 
مشترک منجر شده و شرایط را قسمی رقم زده است که قوای هر دو 

طرف میتوانند دست به اجرای عملیات در نقاط ناآرام و رویدادهای 
تعلیمی مختلف، مانند »شریک قشون« و »رزمنده هاشمی« بزنند. این 

رویدادهای تعلیمی با وجود موانع زبانی گهگاهی، موثر بوده است. 
در خاتمه، ما باید از قوای مسلح مصر، به خاطر میزبانی و کوشش 

آنها و نیز دیگر اشتراک  کنندگان به خاطر نقشآفرینی در موفقیت 
این مانور تشکر کنیم. امیدوار هستیم که روابط خود را با تکتک 

اشتراک  کنندگان ستاره درخشان بهبود ببخشیم.
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در بیستمین سالگرد حمالت، 11 سپتمرب در ایاالت متحده، ده ها کارشناس نظامی، 

ازجمله چندین تن از قومندانان فعلی و سابق قومندانی مرکزی ایاالت متحده 

(CENTCOM)، در نشست دو-روزه ای که درباره پیامدهای آن روز هولناک 

برگزار شده بود، اشرتاک �ودند.

آنچه رخ داد، حاوی درس مهمی در راستای امنیت جهانی بود: اگر 

ائتالف های ضدتروریستی فعلی در دهه 90 میالدی وجود داشت، می توانست 

مانع بروز حمالت 9/11 و شکل گیری القاعده شود. به بیان دیگر، هریک از 

رشکای چندملیتی که در کنار هم برای حفظ منافع مشرتک خود کار می کنند، 

قوای مدافع صلح هستند.

«مرکز مطالعات اسرتاتژیک خاور نزدیک و جنوب آسیا» در سپتمرب 2021

میزبان نشست «رقابت ابرقدرت» بود.

تورن ج¶ال قوای هوایی ایاالت متحده، الکسوس گرینکویچ، رئیس عملیات 

قومندانی مرکزی ایاالت متحده، درباره «شبکه مرتاکم هم پیÖنان» که قدرت 

تجمعی آنان بیش از مجموع قدرت ¦امی کشورهای عضو است، صحبت کرد. 

بسیاری از این ائتالف ها در محیط بعد از 11 سپتمرب شکل گرفتند و نقش مهمی 

در شکست داعش در عراق و سوریه داشتند.

دگر ج¶ال متقاعد اردوی ایاالت متحده، ه . ر. مک مسرت، مشاور سابق امنیت 

ملی ایاالت متحده که در چندین سمت عالی در قومندانی مرکزی ایاالت متحده 

ایفای وظیفه �وده است، اظهار کرد که همکاری رسویس های استخباراتی، قوای 

عملیات خاص، قوای متعارف و نهادهای مجری قانون در کشورهای مختلف 

اثربخشی اقدامات ضدتروریستی را چند برابر می کند.

به گفته مک مسرت، درجریان دوره 20-ساله بعد از 9/11، ایاالت متحده 

به رشکای خود در قسمت ظرفیت سازی برای مقابله موثرتر با افراط گرایی 

خشن کمک کرده است.

او در نشست دو-روزه ای که در سپتمرب 2021 در تامپا، فلوریدا، ایاالت 

متحده، برگزار شد، در یک سخ¶انی اظهار کرد: «در بدل رسمایه گذاری نسبتاً

مخترص، می توانیم به کمک رشکای خود کاری کنیم که این گروپ های جهادی 

نتوانند به قدرت برسند.»

نشانه های ائتالف های چندملیتی ضدتروریزم فراوان است. قوای بحری 

مشرتک مستقر در بحرین متشکل از سه کارگروپ و بشمول ده ها قوای بحری، 

است. این قوای ائتالف در آبهای اطراف شبه جزیره عربستان گزمه می کند و با 

دزدی دریایی، قاچاق و تروریزم مبارزه می کند.

ائتالف اردوهای اسالمی برای مبارزه با تروریزم (با هدایت عربستان) و 

ائتالف حÖیت از مرشوعیت در یمن اقداماتی برای رسکوب �ودن افراط گرایان 

خشن و حامیان آنها هستند.

پناهندگان افغان آماده سوار شدن به 
طیارۀ C-17 Globemaster قوای 

هوایی ایاالت متحده در پایگاه هوایی 
العدید قطر می شوند. این عملیات 

در واقع مثالی از همکاری چندملیتی 
موفقی بود که درجریان دو دهه گذشته 

شکل گرفته بود.
/Kylie Barrow ،عسکر وظیفه قوای هوایی

قوای هوایی ایاالت متحده

کارکنان یونیپاث

ضرورت
همکاری

بیست سال بعد از حمالت یازدهم سپتمبر، 
ضرورت ایجاد ائتالف های چندملیتی بیش 

از هر زمان دیگر احساس می شود
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«ائتالف جهانی مقابله با داعش» در سال 2014 شکل گرفت و متشکل از 

بیش از 80 کشور است. این کشورها خود را متعهد به ریشه کن ساخá این 

جنبش تروریستی رشور که زمانی شÖل عراق را ترصف کرده بود، می دانند.

قطر پایگاه هوایی العدید را برای اجرای ماموریت های هوایی ائتالف علیه 

داعش اختصاص داده است. این پایگاه مرکز کمک رسانی به مردم افغانستان در 

دوره 20-ساله بی ثباتی آن کشور نیز بود. همچنان، این پایگاه نقطه خروج و 

پناهگاه افغان هایی بود که از ظلم طالبان فرار کرده بودند.

«اگر ما در سالهای منتهی به 9/11، ائتالفی از رشکا تشکیل داده بودیم و 

توان خود را در مقابل تروریزم یکپارچه می کردیم، حوادث 9/11 احتÖالً رخ 

�ی داد. مطمنئ نیستم که آیا القاعده شکل می گرفت یا خیر.» این گفته جینا 

بنت، یکی از کارشناسان ارشد سازمان اطالعات مرکزی ایاالت متحده درباره 

القاعده است. بنت یکی از سخ¶انان نشست نیز بود.

کارشناسان امنیتی درباره از خود راضی بودن ایاالت متحده هشدار داده اند 

چون این کشور بیشرت بر آنچه «رقابت ابرقدرت» با کشورهایی چین و روسیه و 

رقابت منطقوی با ایران می نامد، ¦رکز کرده است. مقابله با تروریزم همچنان 

یکی از ارکان اسرتاتژی امنیتی یکپارچه جهانی است.

ج¶ال متقاعد اردوی ایاالت متحده، دیوید پرتائوس، قومندان سابق قومندانی 

مرکزی ایاالت متحده و مدیر پیشین سازمان اطالعات مرکزی ایاالت متحده، 

خواستار احیای دوباره همکاری های نظامی و امنیتی، بر بنیاد تکنالوژی، شد.

با این که افراط گرایان خشن از تکنالوژی هایی مانند سیستم های هوایی بدون 

رسنشین، یا طیارٔه بی پیلوت، برای رقابت با قوای مسلح قوی تر کمک می گیرند، 

ایاالت متحده و رشکای آن نیز می توانند از مزایای تکنالوژی استفاده کنند.

او اشاره کرد که سیستم های طیارٔه بی پیلوت نسبتاً اقتصادی، در کنار تبادل 

معلومات، امکان مقابله بهرت با تروریست ها را برای کشورهای همکار ایاالت 

متحده فراهم ساخته است. پرتائوس توضیح داد: «قوای کشور میزبان در صورتی 

قادر به رسیدن به این هدف هستند که ما روند تعلیم، تجهیز، مشاوره و 

کمک رسانی را متوقف نکنیم.»

با پیرشفت تکنالوژی، بعضی از این سالح ها حتی به کنرتول از دور هم 

رضورت ندارد. پیرشفت های آینده زمینه ساز ساخت سیستم هایی خواهد شد که، 

بعد از پالن گذاری مناسب، قادر به جنگ اتومات خواهند بود. 

او اظهار کرد: «مرحله اولیه جنگها در آینده ممکن است در اختیار 

سیستم های خودمختار باشد.»

دگر ج¶ال متقاعد اردوی ایاالت متحده، تری ولف و مدیر مرکز مطالعات 

اسرتاتژیک خاور نزدیک و جنوب رشقی آسیا، از خوش بینی مفرط ایاالت 

متحده درباره ماموریت های پیچیده نظیر آنچه در عراق و افغانستان رخ 

می دهد، انتقاد کرد.

ایاالت متحده، با ذهنیت تاریخی یکه تازی توجه چندانی به ائتالف هایی که 

می توانند زمینه ساز صلح جهانی باشند، نداشته است. ولف اظهار کرد که ایاالت 

متحده این همکاری ها را به اشتباه در اولویت های بعدی قرار داده است.

ج¶ال قوای بحریه ایاالت متحده، کِِنت َمِکنزی، قومندان سابق قومندانی 

مرکزی ایاالت، توضیح داد که او تقویت رشکا را مساله مهمی می دانست. او به 

مواردی از قبیل «صندوق تعلیم و تجهیز مقابله با داعش» که بیش از 700 ملیون 

دالر بودیجه به خاورمیانه اختصاص داده بود، اشاره کرد.

ج¶ال افزود: «با پیشربد منافع مشرتک و مقابله گروپی با تهدیدات مشرتک، 

قومندانی مرکزی ایاالت متحده می تواند رشکای منطقوی قدر¦ندی بسازد. 

این رشکا ضامن امنیت و استقالل خود خواهند بود و می توانند به حفاظت از 

رسحدات و تضمین ثبات داخلی خود بپردازند».

با پیدایش دوباره سبکهای ترکیبی جنگ که جنگ آشکار بین اردوهای 

سنتی در آنها معنا ندارد، ایاالت متحده و رشکای آن باید متوجه تحول 

تهدیدات باشند. ج¶ال َمِکنزی به اشرتاک  کنندگان در نشست یادآوری کرد که 

اشتباهات اطالعاتی، نظامی و سیاسی که منجر به بروز 9/11 شد، همچنان 

نیازمند توجه قدرت هاست.

او اظهار کرد: «اشتباهات چنان کهنه �ی شوند که بتوان آنها را 

نادیده گرفت».  

با پیشبرد منافع مشترک و مقابله 
گروپی با تهدیدات مشترک، قومندانی 
مرکزی ایاالت متحده می تواند شرکای 
منطقوی قدرتمندی بسازد. این شرکا 

ضامن امنیت و استقالل خود خواهند 
بود و می توانند به حفاظت از سرحدات و 

تضمین ثبات داخلی خود بپردازند.»

~ جنرال ِکِنت َمِکنزی، قومندان سابق قومندانی مرکزی ایاالت متحده

»

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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تصاویر یونیپاث

کمپ های پناهندگان سوریکمپ های پناهندگان سوری

تأمین امنیت
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تهاجم داعش باعث آوارگی گسرتده غیرنظامیانی شد که برای پیدا 

�ودن پناهگاه امن از مناطق جنگزده میگریختند. پادشاهی اردن هاشمی با 

هدایت عالیجناب ملک عبدا... (دوم) بن الحسین، از امنیت و ثبات برخوردار 

شده است. امروزه اردن به مقصد امنی برای موج انبوه آوارگان کشورهای 

همسایه مبدل شده است. رشایط نامساعد انسانی زمینهساز بروز این وضعیت 

شده است. در میان پناهندگان اشخاصی با دیدگاهها و فرهنگهای متفاوت 

وجود دارند که از ایدیولوژی تروریزم تاثیر پذیرفتهاند.

اردن در همکاریهای بیناملللی ویژه مقابله با افراطگرایی و تروریزم 

نقش مهمی داشته است. در داخل کشور، اردن مانع نفوذ ایدیولوژی تروریزم 

شده و ورود اتباع کشورهای همسایه را که درگیریهای محلی در آنها 

زمینهساز بروز فعالیتهای تروریستی شده است، محدود �وده است.

کمپهای پناهندگان در کشورهای همسایه فعالیتهای تروریستی 

زیادی را تجربه کرده اند. افراطگرایان خشن بر جذب قوا از بین زنان و 

اطفال متمرکز شدهاند و در حال پالنگذاری حمالت تروریستی در داخل و 

خارج کمپها هستند. تروریستها از فساد اداری و فرهنگ مذهبی ضعیف 

مدیران کمپها برای گمراه ساخá اشخاص و جذب قوا سوءاستفاده کردهاند. 

گاهی سالح و کاالهای قاچاق با دادن رشوه وارد کمپها میشود و گاهی 

تفسیرهای جعلی از متون مذهبی دستÖیٔه فریب دادن جوانان و بعضی از 

کارمندان امنیتی کمپها میشود.

بنابراین، اردن اقدامات امنیتی خاصی را برای تایید هویت پناهندگان، 

تفتیش فعالیتهای مشکوک داخل کمپها و محافظت از کارمندان دولتی 

شاغل در آنها در پیش گرفته است. اردن، با همکاری سازمانها و موسسات 

بیناملللی مختلف، اقدام به ایجاد محیط ایدیولوژیک امن در کمپهای 

پناهندگان مستقر ار اردن کرده است. قابل ذکر است که کمپها بهتدریج 

به بخشی از جوامع محلی تبدیل میشوند که همین موضوع نقش اردن در 

مقابله با بالی تروریزم، هر جا که باشد، را پررنگ میکند.

یکی از مهمترین اقدامات مرتبط، واگذاری مسئولیت تامین امنیت 

کمپهای پناهندگان به اداره امنیت عمومی، یکی از مهمترین موسسات 

اردن، بود. اردن، در راه مقابله با گروپهای تروریست، در سالهای گذشته 

فداکاری کرده و شهیدان بسیاری تقدیم کرده است. اداره امنیت عمومی از 

موسسات معترب اردن است که فعالیتهای بیناملللی نیز دارد. سابقه حضور 

آن در قوای حافظ صلح به بیش از 30 سال قبل بازمیگردد. این نهاد امنیتی 

حضور چشمگیری در قوای امنیتی و حافظ صلح بیناملللی داشته است.

تجربه این اداره باعث شده است که از تواناییهای الزم برای مدیریت 

اردوگاه پناهندگان از طریق اداره امور پناهندگان وزارت داخله، برخوردار شود. 

کارمندان آن را صاحبمنصبان و کارمندان اداره امنیت عمومی تشکیل میدهند 

و ماموریت آنان تامین محیط امن، سازماندهی زندگی روزمره، تقویت همکاری 

با سازمانهای بیناملللی برای حÖیت از پناهندگان و ایجاد رشایط زندگی پایدار و 

آبرومند در کمپ  ها در شÖل و رشق اردن است. تا سال 2021، بیش از 128,000

پناهنده وارد اردن شدهاند و سالها در این کشور زندگی کردهاند. 

اداره امنیت عمومی دارای یک پروگرام امنیت ایدیولوژیک برای مقابله 

با اندیشههای افراطی است. این اداره رویکردی وقایوی و معنوی در 

د

دختران سوری در صنوف درس کمپ پناهندگان زعتری اردن حاضر میشوند.
پروگرام درسی برای مقابله با گسترش پیام افراطگرایان خشن طراحی شده است.

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

اداره امنیت عمومی اردن

اردن برای شناسایی افکار افراطی و جلوگیری از تبدیل شدن 
آن به قوای مخرب، بر تعلیم ایدیولوژیک متمرکز میشود
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قبال کارمندان خود و پناهندگان ساکن این کمپ  ها در پیش گرفته 

است. این رویکرد به کمک قطعات تخصصی و با حÖیت اداره 

امور پناهندگان، بشمول بخش افتاء و هدایت مذهبی و مرکز صلح 

همگانی، اجرا می شود.

دگروال سامر الحوامله، مدیر بخش افتاء و هدایت مذهبی در 

اداره امنیت عمومی، اظهار کرده است که این بخش امنیت عمومی 

کمپ  های پناهندگان را بصورت کاربردی تامین �وده است. این اداره 

از رویکرد عملی مبتنی بر ارائه تصویری واقعی از اسالم از طریق 

ویب سایت «پیام عÖن» که از حÖیت عالی جناب ملک عبدا... (دوم) 

بن الحسین برخوردار است، استفاده می کند. پیامی که منترش می شود 

حاوی مفهوم عمیق خاستگاه رابطه بین انسان و اسالم، بربنیاد صلح، 

رواداری و میانه روی، است.

«اسرتاتژی ملی 2014 اردن» در راستای مقابله با افراط گرایی فکری 

با این رویکرد، از نظر برخورداری از سیاست متعادل حفظ آزادی های 

عمومی، امنیت و حاکمیت قانون، شباهت دارد.

بخص افتاء به دو بخش خاص متمرکز شده است. نخست، ارتقای 

سطح علمی کارمندان افتاء برای تقویت دانش و توانایی های امامان 

و مبلغین در راستای امنیت عمومی، بطور عام، و کارمندان اداره 

امور مذهبی، بطور خاص. این روحانیون از ارکان اساسی رشد معنوی 

کارمندان امنیت عمومی هستند.

این رشد بشمول ترویج مفهوم صحیح رشیعت و متون مذهبی 

و آشنا ساخá کارمندان با انواع مختلف افراط گرایی است. کارمندان 

می توانند دانش خود را در امور روزمره و ایجاد ارتباط با پناهندگان 

دارای سوابق مختلف به کار بگیرند. به این ترتیب امکان شناسایی 

اشخاص دارای ایدیولوژی افراطی در کمپ  ها و محافظت از جوانان در 

مقابل چنگال اندیشه های افراطی فراهم می شود.

در این راستا، بخش افتاء اقدامات متعددی را در پیش گرفته است که 

مهم ترین آنها آماده سازی پروگرام درسی برای تعلیم امامان و مبلغین و 

صدور تصدیق رسمی برای آنان است. این بخش از روحانیون درخواست 

کرده است که برای انتشار آثار در عرصه مقابله با ایدیولوژی افراطی و 

ترشیح آموزه های واقعی مذهب و شناسایی بیگانگان بداندیش حامی 

تروریزم اقدام کنند. بنابراین، کارمندان بخش افتاء در خط مقدم مبارزه 

با ایدیولوژی افراطی در محیط زندگی پناهندگانی با سوابق مختلف قرار 

می گیرند. این پناهندگان در معرض خشونت و شاهد صحنه های هولناک 

رس بریدن و تخریب رسپناه مردم بوده اند.

پناهندگان ممکن است قربانی شستشوی مغزی در اثر تبلیغات 

تروریست ها در مناطق تحت ترصف آنها، شده باشند. این پروسه 

شامل انتشار جزوه، پخش پروگرام های رادیویی و الزامی �ودن حضور 

در پروگرام های تبلیغی در مناطق مسکونی بوده است. پیوسá اطفال 

به کمپ  های تعلیمی تروریست ها از طریق اجبار و فریب جزو 

خطرناک ترین فعالیت های این چنینی است. داعش همچنان یک پروگرام 

تعلیمی مکتب بربنیاد خشونت و افراط گرایی تدوین �وده است. قوای 

ائتالف بعد از آزادسازی شهرها با بعضی از این واقعیت ها روبرو شده اند.

اطفال در کمپ  پناهندگان زعتری اردن که ده ها هزار تن از 
بی جا شدگان سوری را در خود جای داده است، بازی می کنند.

  آژانس خربی فرانسه / تصاویر گتی
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پناهندگان سوری بعد از عبور از مرز اردن به وطن بازمی گردند. 
اردن از صدها هزار پناهنده ای که از جنگ داخلی سوریه فرار 

کرده بودند، میزبانی کرده است.  آژانس خربی فرانسه / تصاویر گتی
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دومین بخش ¦رکز بخش افتاء و هدایت مذهبی آمادهسازی کارمندان 

امنیت عمومی است. این بخش پروگرام تعلیمی مشرتکی در راستای فرهنگ 

در موسسات و مراکز تعلیم امنیت عمومی اجرا میکند. این پروگرام شامل 

تبلیغ و هدایت مذهبی است که سخ¶انی و جلسات میدانی با حضور 

کارمندان امنیت عمومی فعال در کمپ  ها را شامل میشود. به این ترتیب، 

دیدگاهها و پیشنهادات کارمندان کمپ برای ترویج مفاهیم مهربانی، رواداری 

و میانهروی در نظر گرفته میشود.

ضمناً، «مرکز صلح همگانی»، متعلق به بخش امنیت وقایوی از اداره 

امنیت عمومی کوششهای بسیاری در قسمت مقابله با افراطگرایی از طریق 

برگزاری دورههای تخصصی، اجرای پروگرامهای مرتبط و پالنگذاری به کمک 

پناهندگان، انجام داده است.

 دگرمن، ریاض البتوش، رئیس مرکز صلح همگانی، اظهار کرد: «از زمان 

پیدایش داعش در سوریه، پناهندگان سوری بسیاری وارد خاک اردن شدهاند. 

مرکز صلح همگانی گروپهای مرتبط را مورد توجه خاص قرار داده است 

زیرا این مرکز در راستای مقابله با ایدیولوژی افراطی تخصص دارد و میتواند 

ضمن محافظت از پناهندگان، پروسه تعلیم آنان را از ایدیولوژیهای 

منحرف پاکسازی کند.»

مرکز صلح همگانی ابتدا بر کارمندان کمپ  های پناهندگان سوری 

متمرکز شد و آنان را با روشهای شناسایی شخصیتهای افراطگرا و رسیدگی 

به وضعیت اشخاص فراری از مناطق جنگزده آشنا ساخت. داوطلبان 

فعال در کمپ  های پناهندگان سوری در صف دوم قرار داشتند. رسانجام، 

پناهندگان سوری ساکن در داخل و خارج کمپ در محور توجه مرکز صلح 

همگانی قرار گرفتند.

دگرمن ریاض اظهار کرد: «این مرکز رویکرد درازمدت وقایوِی در پیش 

گرفته است و پروگرامهای آن را مربیان متخصص اجرا میکنند. این کار شامل 

دورهها، سخ¶انیها و ورکشاپهای مربوط به مقابله با ایدیولوژی افراطی و 

رسبازگیری آنالین، و دیگر پدیدههای خارجی جامعه که آرامش پرسونل اداره 

امور پناهندگان سوری را بر هم میزند، میشود. از این دورهها میتوان به 

دوره انتقال دانش به اعضای برجسته حارض در کمپ  های پناهندگان سوری، 

که بانفوذترین گروپ محسوب میشوند، اشاره �ود.»

پروگرامی تعلیمی به نام «ابتکار آگاهسازی جوانان» نیز با همکاری 

پولیس اجتÖعی در مناطق مختلف این کشور برگزار شد و جوانان سوریه 

در آن اشرتاک �ودند. این پروگرام دربرگیرنده سخ¶انیهایی درباره معرفی 

ایدیولوژی افراطی و نقش جوانان در مقابله با آن است.

مسئولین مرکز همچنان جلساتی را با دفرت کمیساریای عالی پناهندگان 

ملل متحد و دیگر رشکای بیناملللی و محلی ترتیب دادند. آنها توافق کردند تا 

پروگرامهای اطالعرسانی و تعلیمی را در مورد مبارزه با ایدئولوژی افراطی و 

حفاظت از جامعه ساکن در کمپهای پناهندگان سوری ایجاد �ایند.

یکی دیگر از پروگرامهای مهم آگاهیبخشی درباره مقابله با افراطگرایی 

توسط «مرکز صلح همگانی» با همکاری موسسه صحت فامیل بنیاد ملک 

حسین برگزار گردید. گروپ مورد نظر این پروگرام را محصلین، از جمله 

محصلین سوری، تشکیل داده و شامل سخ¶انیهای تعلیمی درباره مقابله با 

اندیشههای افراطی و رسبازگیری آنالین بود.

یکی از عوامل مهم ایجاد هÖهنگی بین موسسات امنیتی و قوای مسلح 

اردن، و اقدامات همه نهادهای دولتی فعال در این عرصه در مقیاس ملی 

بوده است، مانند وزارت حج و اوقاف، وزارت داخله، وزارت توسعه اجتÖعی، 

وزارت صحت، وزارت معارف و وزارت.

¦ام کار این نهادها وقف تامین رضوریات روزانه پناهندگان، بدون اعÖل 

تبعیض و با درنظرداشت انصاف، مساوات و مراعات �ودن حقوق برش بوده 

است. این سخاوت زمینه بروز نارضایتی را که عامل ایجاد اندیشههای افراطی 

است، کاهش داده است. بطور کلی، اردن اقدامات امنیتی و معلوماتی خود را 

در جهت جلوگیری از گسرتش یا نفوذ کسانی که دارای ایدئولوژی افراطی اند، 

F  .و برخورد با آنها، در صورت شناسایی، ادامه داده است

یکی از عوامل مهم ایجاد هماهنگی بین موسسات امنیتی و قوای 
مسلح اردن، و اقدامات همه نهادهای دولتی فعال در این عرصه در 

مقیاس ملی بوده است.

یک موسسه خیریه در عمان، اردن، به اطفال سوری اسکواش تعلیم میدهد. این 
اقدام در راستای همآمیزی مسالمتآمیز آنان در جامعه اردن صورت میگیرد.

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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در جریان سالهای 2017 الی 2021، دولت ازبیکستان، با همکاری سازمان های 
بین املللی، 531 تن از شهروندانی را که قبالً با فعالیت های مجرمانه سازمان های 

تروریستی بین املللی در سوریه، عراق و افغانستان همدستی کرده بودند، به 

وطن بازگردانده است.

این اقدامات برشدوستانه، با عنوان «مهر» (مهربانی)، عمدتاً به بازگرداندن 

زنان و اطفالی اختصاص داشته است که از طرف خویشاوندان نزدیک، والدین یا 

همرسان  عضو گروپ های افراطی خشن، مورد سوء استفاده قرار گرفته بودند.

ازبیکستان برای بازپروری و هم آمیزی اجتÖعی این شهروندان جلساتی 

را با حضور �ایندگان دولت و سازمان های مدنی تنظیم �وده است. �ایندگان 

وزارت خانه های صحت، تعلیم عمومی و کودکستانها، عدلیه و کار و اشتغال در 

این اقدامات مشارکت کرده اند. سازمان های خارجی مانند کمیته زنان ازبیکستان 

نیز در این عرصه همکاری کرده است. این گروپ ها کمک می کنند تا اطمینان 

حاصل شود که عودت کنندگان شامل کار شده، در مکاتب ثبت نام گردند و 

مریضی های جسمی و روانی شان مورد تداوی قرار گیرد.

زنان و اطفال بازگشته، در اولین فرصت ورود به ازبیکستان، در چندین 

مرحله تحت پروگرام های بازپروری و سازگارسازی اجتÖعی که به کمک یونیسف 

یا صندوق اطفال ملل متحد اجرا می شود، قرار می گیرند.

در مرحله نخست، دولت پاسپورت و تذکره بازگشتگان را تایید یا دوباره 

صادر می کند. گاهی، بطورمثال در مورد اطفالی که در عراق یا سوریه به دنیا 

می آیند، این اسناد باید از ابتدا صادر شود. زنان و اطفال همچنان در رویدادهای 

فرهنگی و تعلیمی، مانند کنرست و مسابقه اشرتاک می کنند و از تعلیÖت 

اخالقی و روانی مستفید می شوند. اطفال تحت ارزیابی اولیه قرار می گیرند تا در 

ازبیکستان در قسمت بازگرداندن همسران و اطفال 
جنگجویان داعش، به یک الگو تبدیل شده است

دگروال، امید احمدف، �اینده ملی ارشد سابق وزارت دفاع جمهوری ازبیکستان در قومندانی مرکزی ایاالت متحده

ادغام مجدد
بازگشتگان
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مکتب و دورٔه تحصیلی مناسب مرصوف تحصیل شوند.

در مرحله دوم، رسپرستانی از میان اقارب برای اطفال یتیم انتخاب میشود 

یا این اطفال به خانههای گروپی معروف به «خانههای مهر» منتقل میشوند. 

اقاربی که عالقمند به پذیرش مسئولیت رسپرستی باشند، باید ورقه های 

درخواستی را برای اظهار توانایی مراقبت از اطفال پر کنند. رئیس کمیسیون 

رسپرستی صالحیت داوطلبان را ارزیابی میکند و مشخص میکند که کدام طفل 

باید به کدام فامیل سپرده شود. 

در مرحله سوم، شهروندان بازگشته با اقاربشان مالقات میکنند و راهی 

خانههای جدید خود میشوند. نهادهای مجری قانون سوابق جنایی بازگشتگان 

را بررسی میکنند و بسیاری از آنان را با تعهد پایبندی به اصول اخالقی آزاد 

میکنند. بعضی از اطفال یتیم به خانههای گروپی که اک-اً تحت نظر دولتهای 

محلی اداره میشوند، میروند.

در مرحله چهارم، اقداماتی برای مستفیدسازی بازگشتگان از خدمات ادغام 

مجدد در جامعه ازبیکستان صورت میگیرد. بازگشتگان کالنسال از خدمات 

دولتی مسکن، تعلیم و اشتغال و سالخوردگان از مستمری دولتی برخوردار 

میشوند. اطفال بازگشته، نظر به سن، در مکتب یا کودکستان ثبتنام میشوند. 

برای اطفال معلم و روانشناس تعیین میشود تا وظیفه تعلیم و مراقبت از 

آنان را به عهده بگیرند. زنانی که معلول اند یا به تنهایی فرزندان خود را 

نگهداری میکنند میتوانند کمک مالی دریافت کنند. مشاورین عضو انجمنهای 

محلی وضعیت ¦امی شهروندان بازگشته را تحت نظر میگیرند، و امامان 

رسمی و علÖی مذهبی به فامیلها درباره غلط بودن افکار افراطی و تروریزم 

مشاوره میدهند. 

بر اساس گذارش «صدای آمریکا»، بربنیاد وضعیت صدها شهروند ازبیک که 

تحت پوشش این سیستم قرار گرفتهاند، مسئولین ایاالت متحده و سازمان ملل 

ازبیکستان را بهعنوان الگویی برای بازگرداندن زنان و اطفال داعشی از خاورمیانه 

معرفی کردهاند. مسئولین از کشورهای دیگر خواستهاند که احتÖل بازگشت خطر 

تروریزم را با تقلید از این اقدامات بنیادگراییزدایی به حداقل برسانند. 

دنیل روزنبالم، سفیر ایاالت متحده در ازبیکستان، در مصاحبه با «صدای 

آمریکا» اظهار کرد: «آنها کار معترب و فوقالعادهای انجام دادهاند.»

این قدردانی توسط هÖهنگ کننده فعالیتهای ملل متحد مقیم 

ازبکستان، هلنا فریزر، نیز ابراز شد. وی از ازبکستان به خاطر الگو بودن برای 

دهها کشور دیگر که شهروندان شان به گروههای افراطی در سوریه پیوسته 

F  .اند، توصیف کرد

ازبیکستان شهروندان خود را در حرکتی بشردوستانه که بشمول 
ادغام مجدد همسران و اطفال اعضای داعش در جامعه است، به وطن 

بازمیگرداند.  

بر اساس گذارش »صدای آمریکا«، بربنیاد وضعیت صدها شهروند ازبیک که 
تحت پوشش این سیستم قرار گرفتهاند، مسئولین ایاالت متحده و سازمان ملل 
ازبیکستان را بهعنوان الگویی برای بازگرداندن زنان و اطفال داعشی از خاورمیانه 

معرفی کردهاند. مسئولین از کشورهای دیگر خواستهاند که احتمال بازگشت 
خطر تروریزم را با تقلید از این اقدامات بنیادگراییزدایی به حداقل برسانند. 
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قومندان دریایی عراق بر به روزرسانی مهارت های ملوانان 
و تکنالوژی مورداستفاده در قایق ها متمرکز می شود

دگرجنرال احمد جاسم معاریج، 
قومندان قوای بحری عراق

شریکی در شمال
خلیج عربی

دگرجنرال احمد جاسم معاریج، 
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یونیپاث: قوای بحری عراق چی وظایفی دارد؟

دگرج�ال معاریج: قرارگاه بحری از آبهای رسزمینی و 

خط ساحلی عراق و نیز ترمینلهای نفتی و سکوهای 

بارگیری مکمل محافظت میکند. از وظایف این 

قوا میتوان به محافظت از بند الفاو، بنادر تجاری 

ام قرص و خور الزبیر و نیز شهرهای ام قرص و خور 

الزبیر اشاره �ود. برای این قوا ماموریتهای بازرسی 

و نجات دریایی نیز تعریف شده است.

یونیپاث: برای ایفای این وظایف با کدام چالشها 

روبرو هستید؟

کارکنان یونیپاث  |  عکس از قوای بحری عراق

چپ: قایقهای گزمه 
قوای بحری عراق 

که وظیفه حفاظت از 
ترمینلهای نفتی را بر 

عهده دارند در پایگاه 
دریایی ام قصر پهلو 

میگیرند.

باال: صاحبمنصبان 
بحری سوار بر قایق 

گزمه روز قوای بحری 
را با خواندن سرود 

ملی عراق گرامی 
میدارند

با وجود مناقشات مربوط به آبهای رسزمینی و 
اقدامات تروریستی گروپهای جرایم سازمانیافته، 

قوای بحری عراق ثابت �وده است که میتواند از 

فعالیتهای ناوبری دریایی در شÖل خلیج عربی 

محافظت کند و در کنار رشکای منطقوی و بیناملللی 

نقش مهمی در تامین امنیت خلیج عربی داشته 

باشد. یونیپاث با دگرج¶ال احمد جاسم معاریج، 

قومندان قوای بحری عراق، درباره دستاوردهای این 

قوا، همکاریهای بیناملللی آن و پروگرامهای او برای 

تقویت تواناییهای بحری عراق مصاحبه کرده است.
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دگرج�ال معاریج: در قسمت ایفای 

وظایف، چالشهای متعددی پیش روی 

قومندانان ما قرار دارد که مهمترین آنها 

تداخل رسحدی آبهای رسزمینی با آبهای 

کشورهای همسایه است. این کالنرتین 

چالش پیش روی قومندانان است. 

چالش مهم دیگر تراکم ترافیک تجاری، 

بخصوص قایقهایی که در نزدیکی 

بنادر نفتی و محدودههای عملیات 

دریایی به ماهیگیری میپردازند، است. 

این قایقها، در کنار ماهیگیری، ممکن 

است برای فعالیتهای غیرقانونی مانند 

دزدی دریایی و قاچاق مواد مخدر به 

کار گرفته شود. ما با گÖرش گزمههای 

متعدد و اجرای عملیات غافلگیری در 

دریا، کوشش کردهایم تا با فعالیتهای 

غیرمجاز دریایی مقابله کنیم.

یونیپاث: نقش همکاریهای بیناملللی 

در دفاع از آزادی رفت و آمد 

کشتیهادر خلیج عربی چیست؟

دگرج�ال معاریج: تهدیدات حوزه 

دریایی به ما یادآوری میکند که یک کشور، بهتنهایی، با هر توان نظامی و اراده 

سیاسی، قادر به مقابله با این تهدیدات نخواهد بود؛ بخصوص در منطقهای 

مانند خلیج عربی که اقتصاد جهانی به عبور کشتیها از آن بستگی دارد. 

بنابراین، تدوین پروگرام عملی یکپارچه برای همه کشورهای منطقه، با هÖهنگی 

ناوگان پنجم ایاالت متحده، که شامل نظارت و گزمه دریایی مستمر، جمعآوری 

معلومات و تبادل اطالعات است، برای مقابله با چالشهای متعدد امنیتی 

دریایی رضوری است.

یونیپاث: قوای بحری عراق، با ه�هنگی قطعٔه تخصصی خنثیسازی مواد 

انفجاری (EOD)  در وزارت داخله، چندی قبل یک کشتی را که در منطقهای 

خطرناک لنگر انداخته بود، از خطر برخورد با ماین نجات داد. درباره این 

عملیات توضیح بدهید.

دگرج�ال معاریج: قوای بحری ما با جداسازی یک ماین چسبیده به کشتی نفتکش 

MT Pola در جنوری 2021، کار کالنی انجام داد. این مداخله و واکنش رسیع قوای 

بحری �ونه بارزی از شجاعت صاحبمنصبان و عساکر وظیفه ما بود. برای مدیریت 

پروسه ماین  پاکی، یک اتاق عملیات با اشرتاک یک تعداد از قایقهای گزمهی کوچک 

و متوسط به همراه تولی غواصی و قطعٔه خنثیسازی مواد انفجاری وزارت داخله 

تشکیل شد. قایقهای گزمهی محوطه اطراف کشتی نفتکش Pola را از کشتیها، 

نفتکشها و قایقهای ماهیگیری خالی کردند و قایقهای تیزرفتار به جابجایی 

غواصها پرداختند. غواصها به ماین نزدیک شدند و قسمی آن را خنثی �ودند که 

امکان جداسازی امن آن از بدنه کشتی نفتکش و دور �ودن آن فراهم شود. بعداً

قطعٔه خنثیسازی مواد انفجاری ماین را در منطقه امنی انفجار داد.

یونیپاث: آیا این حادثه باعث شد که قوای بحری عراق به فکر ایجاد گروپ

تخصصی قطعٔه خنثیسازی مواد انفجاری یا افزودن کشتی ماینروب به 

ناوگان خود شود؟

دگرج�ال معاریج: ما قبل از وقوع حادثه ماینگذاری MT Pola، قصد داشتیم که 

ناوگان خود را با افزودن ماینیاب و سیستمهای خنثیسازی ماین تقویت کنیم. 

این حادثه و حوادث قبل از آن در آبهای خلیج عربی انگیزه ما را برای بررسی 

جدی رضورت بهکارگیری این تکنالوژی دوچندان ساخت. همین حاال در حال 

آمادهسازی تعدادی از صاحبمنصبان و خورد ظابطان برای اشرتاک در دورههای 

تخصصی خنثیسازی ماینهای دریایی هستیم.

یونیپاث: در قسمت محافظت از ش�ل خلیج عربی، چیقسم از ایاالت 

متحده کمک میگیرید؟

دگرج�ال معاریج: بین ما و ناوگان پنجم ایاالت متحده مستقر در بحرین 

همکاری و هÖهنگی وجود دارد. ما در ناوگان پنجم یک مامور رابط داریم 

ملوانان عراقی در آبراههای این کشور گزمه میکنند.
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»تهدیدات حوزه دریایی به ما یادآوری می کند که یک کشور، به تنهایی، با هر 

توان نظامی و اراده سیاسی، قادر به مقابله با این تهدیدات نخواهد بود.«

قایقهای تیزرفتار عراقی عملیات توقف، سوار شدن، 
تالشی و توقیف را در خلیج عربی اجرا میکنند.

که مسئول هÖهنگسازی و تبادل اطالعات و ایفای وظایف مرتبط در منطقه 

شÖل خلیج عربی است.

یونیپاث: همه کشورهای حاشیه خلیج عربی مانورهای مشرتک دورهای با قوای 

بحری ایاالت متحده یا بریتانیا برگزار کردهاند. آیا عراق نیز به حضور در این 

مانورها عالقه دارد؟

دگرج�ال معاریج: از سال 2005، ما با اعزام کشتی یا مامورین ناظر در اجرای 

مانورهای ناوگان پنجم ایاالت متحده مشارکت کردهایم. در بعضی مانورها، 

تعدادی از صاحبمنصبان و خورد ضابطان ما منحیث ناظر کشتیهای خارجی 

اشرتاککننده در مانور حضور یافتهاند. همچنان، قوای بحری ما در کنار قوای 

بحری کویت و ایاالت متحده در مانورهای سهجانبه اشرتاک کرده است ولی بعد 

از شیوع ویروس کرونا، فعالً در هیچ مانوری اشرتاک نکردهایم.

یونیپاث: پروسه گزینش و تعلیم پرسونل قوای بحری چیقسم است؟

دگرج�ال معاریج: ما اکادمی مطالعات دریایی خلیج عربی را مرکز تخصصی 

علوم دریایی و انجی¶ی محسوب میشود، دایر �ودهایم. این مرکز وظیفه 

آمادهسازی صاحبمنصبان، انجی¶ان و خورد ضابطان میانرتبه بحری را برای 

تامین نیاز قرارگاه به پرسونل بحری جوان به عهده دارد. ما همچنان یک 

پوهنحی بحری دایر �ودهایم که به برگزاری دورههای تخصصی تقویت مهارت 

صاحبمنصبان و خورد ضابطان در رشتههای مختلف بحری میپردازد.

یونیپاث: کدام پالنی را برای تقویت تواناییهای قوای بحری دارید؟

دگرج�ال معاریج: نخست این که ما در پی ایجاد پایگاهی در بند کالن الفاو 

هستیم. بعضی قطعات و کندکهای بحری ما، متشکل از کشتیهای جنگی و 

کشتیهای جنگی کوچک مجهز به تسلیحات پیچیده برای تضمین ایفای موفق 

وظایف دریایی در آن پایگاه مستقر خواهند شد. دوم، در آینده از سختافزارها 

و تجهیزات پیرشفته برای بهبود قابلیتهای اطالعاتی و شناسایی دریایی 

استفاده خواهیم کرد.  
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åمتحد ÊیاالÇ کمک

 ÊÇبه تقویت سرحد
äتاجیکستا
äفغانستاÇ با

مرزبانان تاجیک در کرانه های رود پنج در 
مرز افغانستان گزمه می کنند.

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

تصاویر یونیپاث
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 کمک بیش از نیم  ملیون دالری ایاالت متحده به تاجیکستان 

برای تقویت پوسته های رسحدی اسرتاتژیک در تقاطع افغانستان، تاجیکستان و 

ازبیکستان اختصاص یافته است.

مسئولین تاجیک درباره بروز تنش در مرز 1,344 کیلومرتی افغانستان، بعد 

از حضور طالبان در والیات همجوار تاجیکستان و ازبیکستان، ابراز نگرانی کردند.

کشورهای آسیای میانه که با افغانستان مرز مشرتک دارند، به تشویش 

تهدیدهای امنیتی مربوط به این کشور جنگ زده و احتÖل ورود هزاران تن از 

پناهندگان فراری از طالبان، به کشورهای خود هستند. گذرگاه های دورافتاده 

کوهستانی بخشی از این مرز را تشکیل می دهند.

سفارت ایاالت متحده در تاجیکستان اعالن کرد که مرصف ساخت مسکن 

برای مرزبانان و فامیل های آنان در منطقه آیووج، واقع در ناحیه شاخریتوس از 

والیت ختالن، را خواهد پرداخت. اجرای این طرح باعث افزایش قوای نظارت و 

گزمه مرزی خواهد شد.

سفارت ایاالت متحده در بیانیه ای اعالن کرد: «تولی مرزی جدید جایگزین 

تولی قبلی در شاخریتوس خواهد شد تا اداره مرزبانی بتواند، در رشایط 

اضطراری، قوای خود را به رسعت در مناطق مرزی مستقر سازد.»

جان پومرشیم، سفیر ایاالت متحده در تاجیکستان، به خواست امریکا به 

تقویت رسحدات تاجیکستان در مقابل نفوذ تروریست ها و قاچاقربان مواد 

مخدر تاکید کرد.

«ایاالت متحده و تاجیکستان در قسمت مسائل امنیتی همکاری تنگاتنگی 

دارند و این طرح تامین امنیت رسحدی �ونه دیگری از تعهدات مشرتک ما به 

حفظ امنیت و ¦امیت ارضی تاجیکستان و آسیای میانه است.»

از سال 2002، بیش از 300 ملیون دالر کمک امنیتی، بشمول مرصف ساخت 

پوسته  مرزبانی تاجیکستان در منطقه چالدووار در هÖن موقعیت کوهستانی 

کشور که آیووج در آن قرار دارد، به تاجیکستان اهدا کرده است.

دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل -با بودیجه سفارت ایاالت 

متحده- از 1999 هÖهنگ سازی اجرای طرحی به نام «تقویت کنرتول در مرز 

تاجیکستان/افغانستان» را به عهده گرفته است. اجرای این طرح به نوسازی 

پاسگاه مرزبانی «یول» در رود پنج در سال 2021 کمک کرد. پسته «یول» به 

الری و تجهیزات کشف مواد مخدر نیز مجهز شده است.

هر دو کشور همچنین در مانور نظامی همکاری منطقه ای تحت حÖیت 

قوماندانی مرکزی ایاالت متحده با ¦رکز بر عملیات ثبات در امتداد رسحدات بین 

املللی اشرتاک می کنند. تاجیکستان بارها میزبان این مانور بوده است.  

منابع: رادیو آزادی اروپا/رادیو آزادی، سفارت ایاالت متحده در تاجیکستان

یک

جان پومرشیم، سفیر ایاالت متحده، از مرز 
تاجیکستان-افغانستان بازدید می کند.

وزارت امور خارجه ایاالت متحده

تصاویر یونیپاث

کارکنان یونیپاث

تقاطع سرحدات 
افغانستان، 
تاجیکستان و 

ازبیکستان

اتاتان تستس سنسن اغاغا غفغف ا

اتاتان تستس سکسک کبکب از خجند

قورغان تپهکوالب

دوشنبه

استروشن

منطقه ُسغد

منطقه کاراتگین

منطقه خودمختار گورنو-بدخشان

منطقه ختالن تاجیکستان
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تصاویر یونیپاث
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تروریست 
قوای تروریست

ائتالف اردوهای اسالمی برای مبارزه با تروریزم میزبان نشستی در 

قسمت شناسایی نقاط ضعف جوانان که سازمانهای افراطگرای 

خشن از آنها سوءاستفاده میکنند، است

شش نوع 

ائتالف اردوهای اسالمی برای مبارزه با تروریزم

تروریستی برای جذب جوانان در 

عملیاتهای تروریستی اقدامات گسرتدهای انجام میدهند و مکرراً

از سلولهای آنالین استفاده میکنند. 70% از جوانان گروپهای 

تروریستی از طریق این سلولها جذب شدهاند.

در نهایت، بسیاری از این تازهعساکر خود را فریبخورده 

مییابند و راههایی را برای فرار از دوزخی که در آن گرفتار شدهاند، 

جستجو میکنند. ولی برای رهاندن جوانان از چنگال افراطگرایان 

خشن و بازگرداندن آنان به جامعه، باید ویژگیهای معمول جوانانی 

که به طرف این سازمانها جذب میشوند، بررسی شود. 

برای دریافت پاسخ، ائتالف اردوهای اسالمی برای مبارزه با 

تروریزم (IMCTC) به داکرت عبدالله سعد الجارس، کارشناس مسائل 

جوانان که شامل بازپروری و ادغام مجدد بازگشتگان از سازمانهای 

تروریستی است، مراجعه کرد. 

داکرت الجارس در جون سال 2021 یک سخ¶انی کلیدی در ائتالف 

اردوهای اسالمی برای مبارزه با تروریزم در ریاض، عربستان سعودی 

ایراد کرد که در آن انواع افرادی را که مکرراً مورد هدف سازمانهای 

افراطی خشونت آمیز قرار میگیرند، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. 

طبیعی است که مسئولین جذب قوای تروریستی از اشخاصی که 

احتÖالً عالقمند به خدمت در این سازمانها نیستند، دوری میکنند. 

پس این اشخاص در پی کدام نوع شخصیتهایی هستند؟  

به گفته داکرت الجارس، تازهعساکر تروریست جوان را میتوان در 

شش گروپ تقسیم �ود:

انتقامجویان 

این تازهعساکر خود را قربانی جامعه میدانند. آنها به این عقیده 

اند که نارضایتی آنها عامل خارجی دارد. سازمانهای تروریستی برای 

سازمانهای
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کتگوری هایی که در کانون توجه مسئولین جذب قوا در سازمان های افراط گرا قرار می گیرند

افراد دارای عدم فرارطلبانهیجان طلبانهویت طلبانشهرت طلبانانتقام جویان 
تعادل روانی

جذب این اشخاص به آنها اجازه می دهند که خشم و نارضایتی خود را 

از طریق انتقام فرو بنشانند. تروریست ها از این اشخاص به دو روش 

استفاده می کنند: به کارگیری آنها برای انتشار ایدئلوژی سازمان مرتبط و 

دست زدن به اقدامات تروریستی. 

شهرت طلبان

این اشخاص به این عقیده اند که جامعه آنها را درک �ی کند یا قدر آنها 

را �ی داند. این عده معتقدند استعدادها و توانایی های آنها به صورت 

مثبت در ارزش های جامعه منعکس �ی گردند. با وجود این، آرمان های 

آنها معموالً از توانایی های آنها فراتر است. گروپ های تروریستی این 

اشخاص را با عناوین پرآوازه ای مانند شاهزاده، رهرب یا مجاهد فریب 

می دهند تا در آنان احساس شهرت ایجاد کنند. البته بیشرت این عناوین 

افتخاری بی معنا هستند. 

هویت طلبان

این اشخاص عالقه بسیاری به پیوسá به گروپ ها، سازمان ها یا جنبش ها 

دارند. وجود حس تعلق در انسان طبیعی و ذاتی است و شخص 

هویت طلب رضورت دارد که عضو یک گروپ  باشد چون نقش او 

در جامعه با این وابستگی مشخص می شود. این اشخاص معموالً در 

فامیل هایی کالن شده اند که رشایط پذیرش یا محرتم شمردن عالیق این 

اشخاص در آنها وجود نداشته است. این اشخاص احساس می کنند که 

طرد شده اند. گروپ های تروریستی، بعد از شناسایی این اشخاص، حس 

تعلق را در آنان تحریک می کنند.

هیجان طلبان

این اشخاص رسشار از انرژی و رسزندگی هستند، و برای اثبات مردانگی 

خود در پی چالش و ماجراجویی هستند. آنها خطرپذیر و دوستدار 

هیجان هستند. سازمان های تروریستی این اشخاص را با فلمهایی که 

درباره فعالیت ها، دالوری ادعایی اعضا و قدرت ادعایی خود تهیه 

کرده اند، فریب می دهند. شخص هیجان طلب از محیط خانه بیزار 

است و تجربیات و ماجراهای تازه را جستجو می کند. این اشخاص اک-اً

از طبقه متوسط جامعه هستند و چشم انداز روشنی از آینده خود 

ندارند. داکرت الجارس در روند بازپروری یکی از اشخاص این کتگوری، به 

این نتیجه رسید که آن شخص داوطلبانه، و بدون جذب مستقیم، وارد 

سازمان تروریستی شده بود.  

فرار طلبان

اشخاص این کتگوری در پی فرار از فامیل های آشفته یا مشکالت 

اجتÖعی که حل یا تحمل آنها برایشان سخت است، هستند. آنها 

می خواهند، حتی با عضویت در گروپ های تروریستی، به تجربیات 

جدید دست یابند. بسیاری از آنان به این عقیده اند که چنین کاری 

باعث حفظ آبروی فامیل می شود. دکرت الجارس می گوید که چنین 

افرادی بخش عمده ای از جوانانی را تشکیل می دهند که عضو 

سازمان های تروریستی می شوند. 

افراد دارای عدم تعادل روانی

این اشخاص از اختالالت روان پریشی یا روان رنجوری، که معموالً فقط 

در رشایط پر اسرتس ظاهر می شود، رنج می برند. آنها اک-اً در مراحل 

اولیه ناتوانی روانی به دام سازمان های تروریستی می افتند و قربانی 

عملیات های {ب گذاری می شوند.

داکرت الجارس روش های نجات اشخاص فریب خورده توسط 

سازمان های افراط گرای خشن را مورد بحث قرار داد. بیشرت آنان رسانجام 

متوجه می شوند که از تروریست ها فریب خورده اند. با گذشت زمان، به 

فکر فرار از این بدبختی می افتند و راه های نجات را جستجو می کنند. 

بهرتین راه نزدیک شدن به این افراط گرایان رسخورده، کمک 

گرفá از فامیل هاست. ولی در بیشرت موارد، روابط بین جوانان و 

فامیل ها مختل شده است. 
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قوای عراقی در حال 
محافظت از یک 

تروریست داعشی 
که به کشتن صدها 
عراقی در بغداد در 

سال 2016 متهم 
شده است. این 

شخص در جریان 
عملیات اطالعاتی 

پیچیدهای در آگست 
2021 دستگیر شد. 

آژانس خربی فرانسه/
تصاویر گتی

بطورمثال، داکرت الجارس به بازپروری شخص 22 سالهای که به 

دلیل ننگ فامیلی فرار خواهرش از خانه به منطقه جنگی سفر کرده 

بود، کمک کرده است. این مرد جوان خواستار شهادت و تزکیه برای 

حفظ آبروی فامیل بود. به بیان دیگر، در پی خودکشی (که رشعاً حرام 

است) بود. بعداً مشخص شد که رفتار خواهرش نتیجه نوعی اختالل 

دو-قطبی بوده است که تحت تداوی قرار گرفت.

مرد جوان دیگری برای فرار از مشاجرات مادر و پدرش به 

تروریستها پیوسته بود. پدرش با زن دیگری ازدواج کرده بود و با 

مادرش بدرفتاری میکرد. این مرد جوان به این عقیده بود که والدینش 

نافرمانی خدا را میکنند و جای آنها در جهنم خواهد بود. او قصد داشت 

از طریق شهادت به مقامی نایل شود که بتواند والدینش را شفاعت کند.

با وجود این، اقدامات جربانی معموالً با فامیلهایی که قادر به 

ایجاد راههای ارتباط -معموالً از طریق شبکههای اجتÖعی- با اطفال 

ساکن خارج خود باشند، آغاز میشود. اگر اطفال خواهان رهایی از 

بدبختی باشند، فامیلها میتوانند پروسه بازگشت را به کمک نهادهای 

دولتی مختلف هÖهنگ کنند. 

اعضای گروپهای تروریستی که مرتکب جرم شده باشند، معموالً، 

به دلیل ترس از پیگرد، از بازگشت خودداری میکنند. بعضی نیز به 

زندگی همراه با خشونت عادت میکنند. 

بازگشتگان تحت اقدامات تشخیصی قرار میگیرند و از خدمات 

رفاهی در حوزه ایدیولوژیک، روانی، اجتÖعی، جسمی، تعلیمی، 

اقتصادی و حرفوی مستفید میشوند. الزم به یاد آوریست که 

تروریستها به دنبال بازیابی این اشخاص پشیÖن و تحت فشار 

قرار دادن آنها برای پیوسá مجدد به سازمانهای شان خواهند بود. 

بنابراین، جامعه باید پیگیر حل مشکالت آنها و بازگرداندن آنها به 

زندگی عادی باشد.

نتیجهگیری

در ختم سخ¶انی داکرت الجارس، زمینه برای بحثهای اساسی 

فراهم شد. داکرت زاید الحرثی، �اینده حوزه ایدیولوژیک 

پادشاهی عربستان سعودی در ائتالف اردوهای اسالمی برای 

مبارزه با تروریزم، به دیگر عوامل ایدیولوژیک، اجتÖعی و 

اقتصادی پیوسá اشخاص به گروپهای تروریستی اشاره کرد.

بطورمثال، چنین نیست که پیوسá اشخاص به 

تروریستها همواره بر اثر عوامل ایدیولوژیک باشد. گاهی 

پول و دیگر مشوقهای مالی نیز موثر واقع میشود. بخشی 

از این پول هÖن عاید فروش مواد مخدر غیرمجاز و کاالهای 

قاچاق دیگر است.      

برای ادغام این جوانان در جامعه باید ¦امی عوامل 

مرتبط بررسی شود. در این راستا، تجربه عربستان سعودی 

در قسمت بازپروری تروریستهای پشیÖن ارزنده است. 

کشورهای دیگر میتوانند از این الگوی موفق درس بگیرند.  

بریدج¶ال ج¶ال رشید الظاهری، �اینده امارات متحده 

عربی در ائتالف اردوهای اسالمی برای مبارزه با تروریزم، این 

سوال را مطرح کرد: کشورها چیقسم میتوانند از جوانان در 

مقابل ایدیولوژیهای افراطی که در شبکههای اجتÖعی تبلیغ 

میشود، محافظت کنند؟ داکرت الجارس جواب داد که مقابله با 

این پدیده نیازمند پیشدستی است، نی واکنش. جوانان، که از 

شبکههای اجتÖعی موردپسند همتایان خود استقبال میکنند، 

باید تحت پوشش پروگرامهای جذاب و کنشگرا قرار بگیرند.

اگر آنها به اندیشهای -بطورمثال مقابله با 

تروریزم- معتقد باشند، این باور  در زندگی روزمره آنها 

تجسم مییابد.  
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قومندان عظمت 
مرزابکف، �اینده 

ملی ارشد وزارت دفاع 
جمهوری قزاقستان 

در قومندانی مرکزی 
ایاالت متحده

عکس از وزارت دفاع 
قزاقستان

قوای قزاق شهروندان 
و اتباع خارجی را 

از افغانستان خارج 
می کنند.
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خروج از افغانستان: فعالیت نظامی 
موفق دوجانبه بین قزاقستان 

و ایاالت متحده

بعد از این که ائتالف بیناملللی به رهربی 
ایاالت متحده به کمپاین نظامی 20-ساله خود 

در افغانستان پایان داد، اوج این همکاری در 

روند انتقال هوایی بیسابقه بیش از 120,000 تن 

از مردم افغانستان و شهروندان خارجی از این 

کشور، تبارز یافت. 

از آغاز ماه آگست 2021، اقلیت قزاق 

درخواست خروج از افغانستان و بازگشت به 

رسزمین تاریخی خود، جمهوری قزاقستان، را 

به سفارت قزاقستان در کابل ارائه �ودند. این 

ماموریت چنان برای کمکرسانی به اقلیت 

قزاق اهمیت داشت که قاسم-جومارت توقایف، 

رئیسجمهوری، رسپرستی ویژه این ماموریت 

را به عهده گرفت.

کارمندان دیپلÖتیک سفارتخانه بهرسعت 

با قزاقهای افغانستان و شهروندان قزاقستانی 

ساکن افغانستان به ¦اس شدند. در این پروسه، 

42 نفر واجدرشایط خروج از افغانستان شناخته 

شدند. این گروپ متشکل از 25 تن از اقلیت 

قزاق و شهروندان قزاقستان (بشمول هفت تن 

از کارمندان سفارتخانه و 10 طفل)، 15 شهروند 

قرقیزستان، یک شهروند روسی و یک شهروند 

لیتوانیایی بود.

همزمان، وزارت امور خارجه قزاقستان در 

حال رایزنی برای کسب اجازٔه پرواز طیاره به 

افغانستان بود. مذاکرات با کشورهای مختلف، 

بخصوص از طریق �اینده نظامی قزاقستان 

در اداره قومندانی مرکزی ایاالت متحده، 

صورت گرفت. این قرارگاه بعداً نقش مهمی در 

عملیات خروج بازی کرد.

در این میان، وضعیت میدانهوایی کابل 

روزبهروز بدتر میشد و احتÖل حمالت 

تروریستی هر ساعت افزایش مییافت. در 

نتیجهی مذاکرات فرشده و تالشهای هÖهنگ 

سفارت قزاقستان در کابل، بین وزارت دفاع 

قزاقستان و قومندانی مرکزی ایاالت متحده 

توافقاتی حاصل شد و تقسیم اوقات زمان ورود 

طیارهی قزاقستان تدوین شد.

صبح روز 18 آگست، طیارٔه باری نظامی 

C-295 قوای هوایی قزاقستان از میدان هوایی 

در شهر شیمکنت به طرف کابل پرواز کرد. ضمن 

خدمه طیاره، تعدادی از عساکر قوای خاص و 

یک مامور صحی نیز در این طیاره حضور داشتند. 

دولتهای ازبیکستان و تاجیکستان -که طیاره 

قرار بود از فراز خاک آنها عبور کند- قبالً مسیر 

پرواز را تایید کرده بودند.

هیاتی از سفارت قزاقستان، که حرکات خود را 

با زمان حرکت طیاره از شیمکنت هÖهنگ �وده 

بود، به طرف میدانهوایی کابل حرکت کرد. برای 

پیلوتان قزاق، هدایت طیاره در آسÖن افغانستان 

سخت بود زیرا افغانستان کشوری کوهستانی و از 

امکانات هدایت دقیق زمین-به-هوا محروم است. 

با وجود این، تجربه و مهارت خدمه زمینه ساز 

خروج موفق از کابل شد.

قابل یادآوری است که با وجود وضعیت 

بحرانی، اجرای عملیات خروج بهوسیله 

وزارتخانههای دفاع و امور خارجه قزاقستان 

و با همکاری قومندانی مرکزی ایاالت متحده، 

�ادی از سطح باالی هÖهنگی بین قزاقستان و 

ایاالت متحده بود.

در نتیجه، جمهوری قزاقستان به یگانه کشور 

آسیای میانه و نخستین کشور از مجموعه شوروی 

سابق تبدیل شد که نه تنها اتباع خود، بلکه اتباع 

دیگر کشورها را نیز از افغانستان خارج میکند.

هÖنند بازگرداندن شهروندان قزاقستان 

از سوریه، قزاقستان بار دیگر قابلیتهای 

خود در راستای محافظت از منافع و حقوق 

شهروندان و اقلیت قزاق خارج از این کشور را به 

دنیا نشان داد.  
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ما خوشحال هستیم که این مقاله را بصورت گروپی ارسال می کنیم چون دریاها ما را، 
رصف نظر از نوع یونیفورمی که می پوشیم، متحد ساخته است. این گفته معروف را به یاد داشته 

باشید: «ما به تنهایی قوی هستیم ولی در کنار همدیگر قوی تر می شویم.» این بیانگر تعهد ما به 

حفظ همکاری بحری پایدار بربنیاد اصل اعتÖد و منافع مشرتک مرتبط با حفظ امنیت و ثبات 

است. فرصت های باارزشی جهت تقویت و گسرتش همکاری های بحری در رسارس منطقه در 

برابر ما قرار دارد.

در نومرب 2021، مانور امنیت بحری با حضور ارسائیل، بحرین و ایاالت متحده در کنار دیگر 

رشکای منطقوی، به یک رویداد تاریخ ساز مبدل شد. این مانور هیجان انگیز در واقع نخستین نوبت 

همکاری قوای بحری ما برای اجرای عملیات های بحری مشرتک بود. همکاری های بحری به تضمین 

امنیت و ثبات منطقه ای که برای جریان آزاد تجارت رضوری 

می باشد کمک می کند.

پادشاهی بحرین در عرصٔه ایجاد همکاری امنیتی بحری در 

منطقه یک رشیک ثابت قدمی بوده است. موقعیت اسرتاتژیک، 

ارتباط با دریا و نقش کلیدی در تجارت بین املللی باعث شده 

است که بحرین به کانون دریایی حیاتی در خاورمیانه مبدل 

گردد. بحرین، به  حیث میزبان قوای بحری مشرتک، همچنان 

نقش مهمی در منطقه دارد. در ضمن، بازدیدهای اخیر مقامات 

ارشد حکومتی و نظامی ارسائیل از بحرین بیانگر عادی شدن 

روابط بحرین با ارسائیل است. 

امیرالبحر برد کوپر، راست، در حال گفتگو با امیرالبحر 
دیوید سار سالمه، سرقومندان اعلی قوای بحری اسرائیل، 

اکتوبر 2021.  قومندانی مرکزی قوای حبری ایاالت متحده

چاالکی دریایی

امیرالبحر برد کوپر، قومندان قومندانی مرکزی قوای بحری ایاالت متحده، ناوگان 5 قوای بحری و قوای مشرتک 
بحری؛ معاون امیرالبحر محمد یوسف العصام، قومندان قوای بحری سلطنتی بحرین؛ و امیرالبحر دیوید سار سالمه،

رسقومندان اعلی قوای بحری ارسائیل 

قومندانان قوای بحری ایاالت متحده، بحرین و 
اسرائیل آگاهی و درایت خود را در مورد مزایای 

همکاری بحری بین المللی به نمایش گذاشتند 
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RBNS در کنار شناور تیزرفتار Mantas T-12 قایق سطحی بدون سرنشین
عبدالرحمن الفاضل )مربوط به قوای بحری سلطنتی بحرین( در جریان مانوری 

در خلیج  عربی دیده می شود.  سرباز دواسن روت/ قوای حبری ایاالت متحده
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بیرق اسرائیل و بحرین در کنار بیرق 
قوای بحری ایاالت متحده در یکی از 

کشتیهای مربوط به قوای بحری 
ایاالت متحده در آبهای بحرین به 

اهتزاز درآمده است.
سرباز داوسن روت/ قوای حبری ایاالت متحده
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همکاری اخیر ارسائیل با حوزه مسئولیت قومندانی مرکزی ایاالت متحده، 

فرصتی برای تعمیق پیوندهای دریایی و تقویت امنیت و ثبات دریایی منطقه 

ایجاد میکند که اجرای مانور چندملیتی اخیر، �ادی از آن است. برای نخستین 

 ،( IMX-Cutlass Express 2022) بار، قوای بحری ارسائیل در مانور دریایی

بزرگرتین مانور دریایی خاورمیانه، اشرتاک �ود. 60 کشور و سازمان بیناملللی در 

این مانور اشرتاک داشتند. سطح مشارکت بیناملللی واقعاً قابلتوجه و حاکی از 

توسعه همکاریهای بحری در منطقه بود. 

مانور IMX-Cutlass Express خلیج عربی الی دریای رسخ را در بر 

میگرفت. ما، با برگزاری مانور مشرتک در این بخش عملیاتی گسرتده، اراده 

جمعی خود برای محافظت از نظم بیناملللی قانون-محور را به �ایش گذاشتیم. 

وجود این نظم برای محافظت از جریان آزاد ترافیک بحری منطقوی و مقابله با 

قاچاق و دیگر فعالیتهای تهدیدکننده صلح و ثبات ساحلی، رضوری است. در 

عرصٔه تعلیم و همکاری، ما همواره از بهرتین امکانات خود استفاده میکنیم.

IMX-Cutlass Express فرصت ارزشمندی را برای تعلیم شانهبهشانه و 

تقویت چهار «اصل» مهم، یعنی رابطه، همکاری، دوستی و مدیریت مشرتک، 

فراهم کرد. یکپارچهسازی پروسهها، همگامسازی سیستمها و گسرتش روابط 

برای رسیدگی به چالشهای دریایی امروزی رضوری است. هیچ کشوری 

�یتواند بهتنهایی امنیت بحری منطقه را ضÖنت کند. تضعیف و مقابله با 

فعالیتهای مخرب در آبهای مهم منطقه مستلزم ایجاد روابط تنگاتنگ با 

کشورهای دیگر است. 

از بخشهای مهم گسرتش همکاری گروپی میتوان به یکپارچهسازی 

سیستمهای اتومات و هوش مصنوعی برای ایجاد تصویر عملیاتی مشرتک از 

آبهای اطراف اشاره �ود. IMX-Cutlass Express امکان اجرای سناریوهای 

پیچیده برای استفاده از تکنالوژی های جدید و پیرشفته را فراهم کرد. ما 

دریافتیم که طیارههای بدون رسنشین و قایقهای بدون رسنشین میتوانند مکمل 

نیروی برشی و فراهمکننده امکان تفتیش گسرتده

آبها و تقویتکننده ثبات در سطح دریا و زیر دریا باشند. 

این محیط اسرتاتژیک پیوسته در حال تغییر است و قوای بحری ما باید 

یکپارچهسازی هرچه بیشرت سیستمهای اتومات را برای حفظ آمادگی و کارآیی، و 

مقابله با عوامل تهدیدکننده ثبات محیط بحری، در دستور کار خود قرار دهند.

IMX-Cutlass Express رصفاً چشمانداز اولیه افق جدیدی است که با 

همکاری ما گسرتش پیدا خواهد کرد. آینده ما امیدبخش تداوم همکاری بحری 

از طریق برگزاری مانورهای مشرتک و تبادل دانش تکنالوژیک است. پایبندی 

مشرتک ما به محافظت از آبهای منطقوی و جریان آزاد تجارت، از عوامل 

ایجاد اتحاد است.  

عالیجناب شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد، معاون سرقومندان اعلی 
GHOST 4 و صدراعظم بحرین، وسط، در مراسم معرفی طیاره بدون سرنشین

حضور یافته است.  سرباز مارک حممود/ قوای حبری ایاالت متحده
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حفظ صلح ملل متحد در چند دهه اخیر 

پیچیده تر شده است. طیف عملیات هایحفظ صلح ملل متحد اموری از 

قبیل بازگرداندن اقتدار دولت، محافظت از غیرنظامیان، و خلع سالح، 

ترخیص و هم آمیزی جنگجویان سابق را در بر می گیرد. به همین 

دلیل، موفقیت ماموریت های حفظ صلح مستلزم تقویت انعطاف و 

همکاری متقابل است.

برای مقابله با این چالش های پیچیده حفظ صلح، قطعات هوانوردی 

اک-اً نقش محوری را در حفظ مصئونیت، امنیت و ثبات و رسیدن به 

هدف ماموریت به عهده دارند. پاکستان، ضمن تامین هزاران تن از قوای 

زمینی برای ماموریت های ملل متحد، مفتخر است که قطعات هوانوردی 

خود را برای تسکین رنج مردم مناطقی مانند جمهوری دموکراتيک کنگو 

اعزام �وده است.

اعزام قوای ملل متحد
Operation des Nations Unies au Congo نخستین ماموریت حفظ 

صلح ملل متحد بود که بربنیاد قطعنامه 143 مورخ 14 جوالی 1960 شورای 

امنیت ملل متحد در کنگو که در آن زمان مستعمره بلژیک بود اجرا شد.

دومین قوای ملل متحد در سال 2004 در قالب «لوای کیوو جنوبی» 

عازم والیت جنوبی کیوو در جمهوری دموکراتیک کنگو شد. وظیفه این 

قوای اجرای ماموریت ملل متحد در منطقه و آماده شدن برای استقرار در 

مناطق مختلف جمهوری دموکراتیک کنگو، با دستور قومندان قوا، بود.

سومین اعزام نیرو، در قالب ماموریت ثبات ملل متحد در جمهوری 

دموکراتیک کنگو (MONUSCO) در سال 2011 صورت گرفت. هدف 

این رزم آرایی ایجاد ثبات در جمهوری دموکراتیک کنگو و تامین پشتیبانی 

هوایی برای استقرار به موقع گروپ های دیگر بود. این قوای صلح بانی باید 

مانع نقض حقوق برش در منطقه می شد و جریان ورودی بی جاشدگان به 

بروندی را مدیریت می کرد.

تا 31 جوالی 2021، تعداد مجموعی قوای صلح بانی سازمان ملل در 

جمهوری دموکراتيک کنگو 17,456 نفر بود. بیش از 50 کشور قوای اردو و 

پولیس خود را در این عملیات صلح بانی اشرتاک داده بود.

قابل توجه است که قطعه هوانوردی هلیکوپرتهای پومای پاکستان 

از سال 2011 بدینسو نقش مهمی در ماموریت های حفظ صلح ایفا کرده 

 ،(UNAMSIL) است. قبل از آن، این قطعه از 2001 الی 2004 در س4الئون

و از 2006 الی 2011 در سودان (UNMIS) خدمت می کرد.

ماموریت های

جگرن خرم شهزاد، قوای مسلح پاکستان

قطعات هوانوردی پاکستان ماموریت های شجاعانه ای را برای 
محایت از عملیات های حفاظت از سرحدات سازمان ملل اجنام می دهند

ختم ماموریت 
افریقای مرکزی
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هونوردان پاکستان در جمهوری دموکراتیک کنگو
قطعه هوانوردی پاکستان با اجرای ماموریت های حفظ صلح ملل متحد 

به برشیت خدمت می کند و بیرق پاکستان را در ماموریت های چندملیتی 

برافراشته نگه داشته است.

حوزه عملیات اصلی این تولی «بخش جنوبی» است ولی این قطعه را 

می توان در رسارس جمهوری دموکراتیک کنگو به  عنوان رسمایه گروپ به کار 

گرفت. این منطقه شامل شامل، کوه های مرتفع، مرداب و نواحی پرنفوس است 

و به همین دلیل برای اجرای عملیات نظامی مناسب نیست. این کشور منطقه 

نشست اضطراری را به تعداد کمی از زیربنا های رسکی محدود ساخته است.

این تولی که از سه فروند هلیکوپرت پوما SA 330L تشکیل شده است تحت 

12 پیلوت  قومندانی یک دگرمن فعالیت می کند. قوای پروازی آن شامل مجموعاً

(بشمول افرس قومندان) است. هر هلیکوپرت می تواند حداک- 10 عسکر کامالً 

مجهز، یا 2,000 کیلوگرام بار مهارشده را جابجا کند.

هلیکوپرت را می توان به مدت حداک- چهار هفته در پایگاه های موقت 

عملیاتی مستقر �ود. امکان سوخت گیری از بیلر در میدان جنگ برای هلیکوپرت 

وجود دارد. تولی، بعد از فراخوانده شدن برای اجرای ماموریت نظامی، می تواند 

ظرف دو ساعت آماده پرواز شود. البته اگر هلیکوپرتها بخواهند قوای واکنش 

رسیع را جابجا کنند، این زمان افزایش می یابد. قوای واکنش رسیع می توانند با 

طناب رسیع و فرود با طناب اعزام گردد.

هلیکوپرت پوما می تواند با استفاده از قوانین پرواز برصی، در روشنایی و 

تاریکی و بدون رهنÖیی قوای روی زمین، در زمین غیرآماده نشست کند. هر 

هلیکوپرت برای دفاع از خود به دو ماشندار مجهز شده است.

هر هلیکوپرت پوما، برای عملیات جابجایی صحی، می تواند پنج یا شش تذکره 

حاوی مریض، یا 10 مریض نشسته را به همراه دو کمک داکرت جابجا کند.

عملیات ها و ماموریت ها
وظیفه اصلی قطعه هوانیروز پاکستان در MONUSCO ارائه پشتیبانی هوایی 

طبق ضوابط استقرار توافق شده بین دولت پاکستان و سازمان ملل است. تا 

14,000 ساعت پرواز کرده بودند. اواسط 2021، هلیکوپرتهای پاکستانی تقریباً

با توجه به زمین ناهموار این کشور، این مدت خدمت نشانه مسلکی گرایی 

فوق العاده پیلوت و تخنیک کاران است.

این تولی فعاالنه در چندین عملیات نظامی که «اداره مرکزی قوا» برای 

رسیدن به هدف صلح بانی پالن گذاری کرده بود، اشرتاک �ود. از عملیات های 

نظامی برخوردار از پشتیبانی قطعه هوانیروز پاکستان می توان به «عملیات 

پسیفیک»، «عملیات اراده» و «عملیات گارودا» اشاره �ود.

به دلیل کمبود رسک در DRC، عملیات های اضطراری تخلیه صحی به وسایل 

نقلیه هوایی محدود می شود. قطعه هوانوردی پاکستان پیوسته در عملیات های 

جابجایی صحی بشمول انواع مریضان، نظامی و غیرنظامی، اشرتاک �وده است.

این تولی همواره می کوشد تا ظرف 30 دقیقه از دریافت دستور آماده 

پرواز شود و تا به حال جان اشخاص بسیاری را با پرواز به موقع نجات داده و 

مورد تحسین بخش عملیات هوایی ملل متحد قرار گرفته است. هلیکوپرتهای 

150 مورد تخلیه صحی، بشمول مریضان کووید- 19، انجام  پوما پاکستان تقریباً

داده اند و جان بیش از 200 نفر را نجات داده اند.

در دهه های اخیر، پاکستان هزاران عسکر به ماموریت های صلح بانی ملل 

متحد در رسارس دنیا اعزام �وده است. مرصف این اعزام ها گزاف بوده است: 

156 عسکر وظیفه و 24 افرس در عملیات های حفظ صلح و ایجاد ثبات در 

بعضی مناطق خطرناک دنیا جان باخته اند.

قطعه 10 هوانیروز پاکستان مفتخر است که بیرق پاکستان را در 

MONUSCO افراشته نگه داشته است. با وجود رشایط جوی ناخوشایند و 

نامساعد، این قطعه کامالً به نقش و وظیفه خود پایبند است و از محبوبیت 

فوق العاده ای بین قوای کشورهای همکار برخوردار است.

پاکستان در روند حÖیت از صلح جهانی، رصف نظر از چالش های داخلی 

و خارجی، مسلÖً این ادعا را ثابت ساخته است: «پاکستان، به حیث کشوری 

مسئولیت پذیر، حامی صلح و مخالف جنگ است و این ظرفیت را دارد که خود 

F  «.ر بین املللی صلح بانی و صلح سازی مطرح کندÖرا منحیث مع

یک کاپی از این مقاله در مجله هالل منترش شده است.

یک هلیکوپتر قطعه هوانوردی پاکستان بعد از سپری نمودن دوره ترمیم و نگهداری در 
MONUSCO/جمهوری دموکراتیک کنگو آماده خدمت می شود.  حممد بالل

پاکستان، به حیث کشوری 

مسئولیت پذیر، حامی صلح 

و مخالف جنگ است و این 

ظرفیت را دارد که خود را منحیث 

معمار بین المللی صلح بانی و 

صلح سازی مطرح کند.



تهدید
سیستم هاì هوÇیی 

بدäæ سرنشین

عصام عباس امین 

اداره کل استخبارات و امنیت وزارت دفاع عراق

 هوایی بدون رسنشین، یا طیاره های بی پیلوت، 

چالش جدیدی در عرصه مدیریت جنگ محسوب می شوند. طیارٔه بی پیلوت سالح 

نوظهوری است که مورد توجه کشورها و گروپ های مسلح قرار گرفته است. 

به نظر می رسد که طیاره های بی پیلوت ماهیت جنگ را تغییر خواهند داد یا 

حداقل شکل درگیری های کم شدت را متحول خواهند ساخت. در سال 2020، 

طیارٔه بی پیلوت در درگیری های خاورمیانه به سالح جنگی پرطرفداری تبدیل شد. 

قابل توجه است که کشورهای حامی تروریزم طرفداران اصلی این سالح هستند و 

استفاده از طیارٔه بی پیلوت چالشی برای توازن قدرت منطقوی محسوب می شود.

جنگ به وسیله طیارٔه بی پیلوت بعد از ورود طیاره Predator ایاالت متحده 

به افغانستان، بعد از حمالت 11 سپتمرب 2001، گسرتش یافت. ایاالت متحده در 

قسمت استفاده از طیارٔه بی پیلوت پیشگام است ولی مرصف پایین این سیستم ها 

باعث شده است که طیارٔه بی پیلوت به هدف جذابی برای کنشگران رشور 

خاورمیانه تبدیل شود. شکاف بین ایاالت متحده و کنشگران رشور با حÖیت آنان 

از گروپ های افراط گرا کاهش یافته است.

«جنگ ادلب» در سوریه نقش و شیوه جنگی جدیدی را پدیدار �ود که 

¦رکز اصلی آن بر استفاده از طیارٔه بی پیلوت برای تغییر دادن توازن قدرت در 

زمین است. ترکیه حمله اصلی خود را با حدود 100 طیارٔه بی پیلوت تولید شده 

در داخل ترکیه که از قابلیت فیر مهÖت هدایت شونده ارزان قیمت ولی کشنده 

برخوردار بودند، اجرا کرد. بر اساس راپور وزارت دفاع ملی ترکیه، رژیم سوریه 

الی ختم این جنگ حداقل دو جت جنگنده، هشت هلیکوپرت، 135 تانک، 77

موتر زرهی و 2,500 تن از قوای خود را از دست داد. این حمله باعث شد که 

اردوی سوریه از توان محافظت از زرادخانه و قطعات توپخانه خود در خطوط 

مقدم محروم شود. این بخشها بصورت هدفمند آماج موشک های ارزان قیمت 

ولی دقیق طیاره های بی پیلوت ترکیه قرار داشتند.

به گفته یکی از مسئولین ناتو: «این طیاره های بی پیلوت که بر فراز 

ادلب پرواز می کردند و این {بهای کوچک را شبانه به طرف قوای رژیم 

سوریه فیر می کردند، مورد توجه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 

قرار گرفتند.» طیاره های بی پیلوت ترکیه توانستند در هوا بر منطقه مسلط 

یک طیارۀ بی پیلوت از همان نوع استفاده شده برای ایجاد اختالل در کشتی رانی خلیج عربی  تصاویر گتی

ìسیستم ها

طیاره های بی پیلوت ارزان قیمت نمای
درگیری های کم-شدت را در منطقه تغییر داده اند
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عسکر سرویس 
مبارزه با تروریزم 

عراق طیارۀ 
بی پیلوت داعش 

را در جریان 
آزادسازی موصل 
هدف گرفته است.
 آژانس خربی فرانسه/ 

تصاویر گتی
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الشه طیارههای بیپیلوت حوثی ساخت ایران، بعد از 
جمعآوری از یمن، در امارات متحده عربی به نمایش 

گذاشته شده است.  آژانس خربی فرانسه / تصاویر گتی
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شوند و این وضعیت در لیبیا و جنگ ارمنستان-

آذربایجان تکرار شد.

در لیبیا، طیارههای بیپیلوت ترکیه مانع حمله به 

تریپولی شدند، و دولت صلح ملی با تغییر موضع، از 

دفاع به حمله، توانست قوای سرتج¶ال خلیفه حفرت را 

تا مناطق اسرتاتژیک اطراف ِرست عقب براند. همین 

وضعیت در قفقاز تکرار شد. آذربایجان توانست 

منطقهای را که بیش از 20 سال مورد ادعای ارمنستان 

بود، به کمک طیارههای بیپیلوت ترصف کند.

در لیبیا، ادلب و آذربایجان، کارآیی طیارٔه

بیپیلوت ثابت شد. در این سه عرصه، کارشناسان 

ترکیه ظاهراً از یک ترفند رایج رضبه زدن به سیستمها 

استفاده میکردند و طیارههای بیپیلوت حمالت خود 

را با هدف گرفá سیستمهای دفاع هوایی، هرچند 

با تحمیل خسارت جزیی، آغاز میکردند. به این 

ترتیب، طیارههای بیپیلوت میتوانستند، با خنثی 

کردن سیستم دفاع هوایی دشمن، با تحمل خسارات 

کمرتی به اهداف نظامی دشمن حمله کنند و تانکها و 

موترهای زرهی را آماج خود قرار دهند.

چنین مثالهایی این سوال را برمیانگیزد: آیا این 

تاکتیکها به باز-ارزیابی اسرتاتژیک منجر میشود؟

بهرت است این سوال را با یادآوری حمله 

غافلگیرکننده به تاسیسات آرامکو عربستان در سپتمرب 

6% کاهش داد،  2019، که تولید جهانی نفت را موقتاً

جواب دهیم. حمله آرامکو -در کنار حمالت حوثیها 

به عربستان سعودی و امارات متحده عربی- حاکی از 

تحول چشمگیر در قابلیتهای ساخت طیارٔه بیپیلوت 

ایران و همپیÖنان آن بود.

نکته قابل توجه مهارت ایران در هدایت تعداد 

بسیاری طیارٔه بیپیلوت -حدود 50- در جریان مانور 

جوالی 2019 است. ایرانیها همچنان با کنرتول 

طیارٔه بیپیلوت پیچیده امریکایی که باعث سقوط 

آن در خاک ایران شد، تواناییهای چشمگیر خود را 

نشان داده بودند. آنها توانستند نسخهای از آن طیارٔه

بیپیلوت را بربنیاد رضوریات خود تولید کنند.

بعضی ارزیابیها میزان کارآیی حمالت به وسیله 

طیارٔه بیپیلوت را 85% نشان میدهد. این فیصدی 

باال �ادی از قابلیتهای پیچیده و اطمینانپذیری 

تکنالوژی است. چنین حمالتی ممکن است علیه 

زیربناهایی مانند نیروگاهها و کارخانههای تولید سالح 

ترتیب داده شود.

بنابراین، ما در وضعیت جدیدی در عرصه 

مدیریت جنگ قرار داریم. قابلیت طیارههای بیپیلوت 

میتواند حتی پیرشفتهترین اردوهای دنیا را غافلگیر 

کند. تا حاال ثابت شده است که در تقابل سیستمهای 

پرمرصف دفاع هوایی و طیارههای بیپیلوت 

مهاجم کممرصف، طیارههای بیپیلوت، بخصوص با 

تاکتیکهای مناسب، برنده شدهاند. راپورها حاکی از 

آن است که طیارههای بیپیلوت ترکیه که آذربایجان 

از آنها استفاده کرده بود، توانستند سیستم موشکی 

معروف S-300 را خنثی کنند. این سیستم در بسیاری 

از کشورها، مانند مرص، هند، ایران و سوریه، سیستم 

دفاع هوایی اصلی محسوب میشود.

حتی ناکارآمدی موشکهای پیچیدهتر S-400 که 

در سوریه مستقر شده بود، در مقابل ترکیب تجهیزات 

جنگ الکرتونیک، موشکهای ضد رادار و مهÖت 

هدایتشونده دقیق، ثابت شده است. حتی کشوری 

مانند عربستان سعودی، که انواع سیستمهای پیچیده 

دفاع هوایی -عمدتاً غربی- را در اختیار دارد، در 

قسمت دفع حمالت به وسیله طیارٔه بیپیلوت 2019

علیه تاسیسات آرامکو سعودی چندان موفق نبود.

ورود این تکنالوژیهای کاربردی به سازمانهای 

تروریستی در عراق، لیبیا و سوریه، دنیا را با چالش 

جدید و سختی در عرصه توازن اسرتاتژیک در 

خاورمیانه روبرو ساخته است.

در مقابل این چالش، عرصه جنگ مدرن با 

حمالت تروریستی مخفیانه بیشرتی روبرو خواهد 

شد. در سالهای اخیر، طیارههای بیپیلوت به یکی از 

سالحهای اصلی سازمانها و قوای نظامی، بخصوص 

در خاورمیانه، تبدیل شدهاند ولی کاربرد آنها هم 

مرشوع و هم غیرمرشوع بوده است. عامل اصلی 

گرایش قومندانان به استفاده از این نوع سالح، قابلیت 

رادارگریزی و جستجوناپذیری در محدوده استقرار 

است. این قابلیت، به طورمثال در حمالت علیه 

میدانهوایی بیناملللی اربیل عراق، آشکار شد.

دنیا باید به پیامدهای استفاده از طیارٔه بیپیلوت 

در خاورمیانه توجه کند. این روند ممکن است توازن 

قدرت نظامی منطقه را تغییر دهد و زمینهساز مرگ و 

تخریب کممرصف، با حاشیه امن تکذیب، شود.  

با تاسف باید درگذشت نویسنده عصام عباس امین را به اطالع 

تان برسانیم. درگذشت او ضایعهای بزرگی برای خوانندگان 

یونیپاث و اداره استخبارات و امنیت وزارت دفاع عراق است.
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تقویت قوای 
مسلح لبنان

به وسیله 
کمک های 

خارجی

قوای امنیتی لبنان در حال مقابله با یک مورد اعتراض عمومی 
در شهر شمالی طرابلس، در جنوری 2021   تصاویر گتی 
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ایاالت متحده و شرکای خاورمیانه ای به لبنان در 
قسمت مقابله با بحران اقتصادی کمک می کنند

قوای مسلح لبنان برای ایجاد ثبات در این کشور 
از کمک تکمیلی 67 ملیون دالری ایاالت متحده 

برخوردار خواهند شد.

ویکتوریا نولند، معاون وزیر امور خارجه ایاالت 

متحده، خرب این کمک رسانی را در جریان نخستین سفر 

خود به بیروت، پایتخت لبنان، در اکتوبر 2021، اعالن کرد.

این کشور دچار بحران اقتصادی شدیدی است 

که شیوع کووید- 19 و انفجار 2020 بندر بیروت آن را 

تشدید کرده است. کمبود کاالهای اساسی باعث قاچاق 

گسرتده این کاالها شده و دخالت قوای امنیتی لبنان را 

رضوری ساخته است.

یک مورد عملیات در سپتمرب 2021 باعث توقیف 

صدها تن تیل سوخت قاچاق در مخازن زیرزمینی شهر 

انصار شد. در این میان، یک الری حامل 20 تن نایرتیت 

امونیم در شهر بعلبک توسط پولیس شناسایی شد. وزارت 

داخله لبنان تحقیقاتی را آغاز �ودتا بداند که آیا این مواد 

کیمیاوی که عمدتاً برای تولید کود زراعتی مرصف می شود، 

برای ساخت مواد انفجاری بوده است یا خیر.

نایرتیت امونیم عامل انفجار بندر بیروت در 4 آگست 

2020 بود. نگهداری نامناسب صدها تن از این ترکیب 

در بندر بیروت باعث وقوع فاجعه ای با 214 کشته و 

6,500 مجروح شد. این حادثه بخشهایی از پایتخت را به 

ویرانه مبدل ساخت.

غیر از ایاالت متحده، دیگر رشکای بین املللی 

نیز اقدام به تامین امکانات و پول برای تسکین رنج 

مردم لبنان کرده اند.

وزارت دفاع فرانسه در جون 

2021 با برگزاری نشست مهمی، 

خواستار همکاری کشورهای 

دوست در قسمت تامین 

مواد غذایی، امکانات صحی و 

پرزه جات اضافی تجهیزات نظامی قوای مسلح لبنان شد.

بعد از این انفجار و در دوران شیوع کووید- 19، 

همسایگان خاورمیانه ای لبنان به رسعت اقدام به ارسال 

سوخت، مواد غذایی و امکانات صحی کردند. برای مقابله 

با بحران کمبود برق و سوخت در جوالی 2021، عراق به 

لبنان وعده سپرد که ملیون ها تن سوخت در بدل خدمات 

و کاال به لبنان ارسال کند. در هÖن زمان، قطر اعالن 

کرد که روند ارسال ماهانه 70 تن مواد غذایی به لبنان 

ادامه خواهد یافت.

طیاره باری اردوی اردن که حاوی 10 تن مواد 

غذایی مخصوص عساکر لبنانی بود، در سپتمرب 2021 در 

میدان هوایی بین املللی رفیق حریری به زمین نشست. 

انجمن صلیب رسخ کویت با ارسال 8 تن تجهیزات طبی، 

شیرخشک طفل، واکسین کووید- 19 و امبوالنس به صلیب 

رسخ لبنان در آگست 2021، کمک های کویت به لبنان 

را تداوم بخشید.

بنیاد خلیفه بن زاید آل نهیان امارات متحده عربی، 

با همکاری سازمان امدادی دارالفتوا (مستقر در لبنان)، 

پروگرامی را برای کمک رسانی به بیش از 35,000 خانوار 

ساکن طرابلس و دیگر شهرهای شÖل لبنان اجرا کرد.  

Aljazeera.net، alquds.co.uk ،منابع: اردوی لبنان

شعار اردوی 
لبنان: شرافت، 

فداکاری، وفاداری 
اردوی لبنان

کارکنان یونیپاث
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کارکنان یونیپاث

چشمان تیزبین اداره معلومات 
نظامی عراق نقش حیاتی در 

قسمت مقابله با تروریزم دارد

معلومات نظامی عراق در قسمت جمعآوری معلومات درباره 

دشمنان، تحلیل معلومات و شناسایی مخاطرات و تهدیدات، در کنار تفتیش امنیت 

معلومات و امنیت کارمندان، تخصص دارد. البته، این اداره در قسمت مقابله با 

بحرانهای سالهای اخیر این کشور، بخصوص حضور تروریستها در بعضی مناطق و 

پیامدهای این حضور، نقش مهمی ایفا کرده است. اینها جزو وخیمترین و پیچیدهترین 

بحرانهای کشور است و این اداره با اجرای شجاعانه، صبورانه و دقیق ماموریتها، به 

موفقیتهای مهمی دست یافته است.

̧ال  یونیپاث برای بررسی نقش اداره معلومات نظامی، با مدیرکل اداره، تورنج

فیض فاضل املعموری، مصاحبه کرد.

اداره
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یونیپاث: سیستم معلومات عراق بعد از جون 2014

دچار کدام تغییراتی شد؟

تورنجنرال المعموری: جنگ ترکیبی بیتردید باعث 

تغییر تاکتیک اردوهای دنیا برای مقابله با چالشهای 

جدید شده است. ازآنجاکه معلومات نظامی ستون 

فقرات جنگ شهری محسوب میشود، سیستمهای 

معلوماتی، بربنیاد انواع تهدیدات نوظهور، دچار 

تغییرات چشمگیری شدهاند. حمله داعش به موصل و 

دیگر مناطق شÖلی و غربی عراق بسیار غافلگیرکننده 

بود و زمینه را برای سنجش واقعی کارآیی عملیاتهای 

معلوماتی سنتی فراهم کرد. دنیا به رضورت طراحی و 

بهروزرسانی روشهای معلوماتی انسانی و تخنیکی بربنیاد رشایط جنگ مدرن 

ایÖن آورد. در رشایط مدرن، از همه ابزارهای موجود، ازجمله جنگ نامتقارن، 

جنگ ترکیبی و جنگ نیابتی، برای پیروزی در جنگ استفاده میشود.

معلومات استخباراتی نقش مهمی در مقابله با بسیاری از درگیریها داشته 

است. در این پروسه از عوامل انسانی و تخنیکی برای جمعآوری معلومات درباره 

دشمن، تحلیل معلومات و انتقال رسیع آن به قوای امنیتی استفاده میشود. به 

این ترتیب امکان اجرای حمالت پیشدستانه برای خنثی کردن نقشههای دشمن 

یا قطع جریان تدارکات و بودیجه یا جدا کردن دشمن از محیط اجتÖعی فراهم 

میشود. ضمن فراهم شدن امکان دسرتسی قوای امنیتی به انبوه معلومات 

بسیار مهم و اسناد تروریستی ذخیرهشده در تلیفونهای هوشمند، کمپیوترها 

و هارددیسکها در جریان حمله به کمینگاهها و النههای تروریستها، 

رسویسهای استخباراتی از طریق دیتابیسهای حاوی نقشههای آینده دشمن، 

قوای استخباراتی را در اجرای موفقیتآمیز ماموریتها یاری میکنند.

قسمی که قبالً ذکر کردم، تاکتیکهای «جنگ با ترور» جامعه استخباراتی 

دنیا را غافلگیر کرده است. رسعت انتشار شایعات و کارآیی اردوی تبلیغات آنالین 

داعش در شبکههای اجتÖعی باعث آشکار شدن کُندی عملیاتهای استخباراتی 

سنتی شده است. بنابراین، ما کار را با تشکیل گروپهای تفتیش آنالین آغاز 

�ودیم و سلولهای استخباراتی را در ¦ام دستگاه امنیتی، در قرارگاه عملیاتی و 

قطعات، ایجاد �ودیم.

به این ترتیب رسعت انتقال معلومات استخباراتی به بخشهای مختلف 

افزایش یافت و پروگرامهای مجرمانه تروریستها دفع شد. حضور متخصصین 

استخباراتی در اتاق عملیاتهای مشرتک به تدوین پروگرامهای جامع مقابله با 

دشمن کمک �وده است. اداره استخبارات نظامی، در قالب ائتالف جهانی علیه 

داعش، رابط بین نهادهای استخباراتی بیناملللی و قطعات پیرشفته نظامی ما در 

خطوط مقدم شده است. 

قوای ائتالف معلومات دقیق در باره جنگجویان خارجی و ارتباطات آنان 

را در اختیار ما قرار میدادند. ما معلوماتی را که قطعات عملیاتی ما کسب 

�وده بودند، با آنان مبادله میکردیم. معلومات بهدستآمده از این منابع 

-نهادهای عراقی و قوای ائتالف- نقش مهمی در خنثی �ودن حمالت دشمن و 

انهدام مواضع آنها داشت. استفاده از پیرشفتهای تکنالوژیکی قوای دوست در 

قالب طیارٔه بیپیلوت، تصاویر ماهوارهای و تفتیش ارتباطات دشمن با هدف 

خدمترسانی به سیستم معلوماتی میدانی، موقعیت 

ما را در مقابل دشمن ارتقا بخشید و ما توانستیم 

نقشههای آنان را خنثی کنیم.

البته، استفاده قوای امنیتی از حÖیت مستمر 

مردم عامل اصلی پیروزی ما بود. مردم معلومات 

دقیقی درباره تحرکات و گدام های تسلیحات دشمن 

ارائه میکردند. با همین معلومات کار شناسایی 

اهداف در جنگهای آزادسازی، حفظ امنیت مناطق 

آزادشده و حمله به مخفیگاههای تروریستها و 

اسیر کردن آنها برای ما آسان شد. 

ما همچنان اقدامات استخباراتی را در مناطق 

تحت کنرتول تروریستها شدت بخشیدیم و به جذب منابع برشی، اعزام آنها 

به میان قوای داعش برای کسب معلومات درباره مقاصد و رازهای تروریستی، 

و تامین بخشهای معلوماتی برای اجرای موفقیتآمیز عملیاتها و رسیدن 

به اهداف تعیینشده پرداختیم. ما از اخبار اختالفات داخلی بین کارمندان و 

گروپها مطلع بودیم و از روش ایجاد تردید و تفرقه بین قوای آنها برای شکست 

دادن دشمن در همه سطوح استفاده کردیم. 

رسقومندان قوای اعلی مسلح دستور ایجاد تغییر در بعضی بخشهای اداره 

استخبارات را صادر کرد تا امکان همگام شدن با تحوالت میدانی و افزایش 

کارآیی در قسمت مقابله با تهدیدات تروریستی فراهم شود. مهمترین این 

تغییرات ایجاد زمینه تاسیس «کندک شناسایی عمیق» بود. این کندک نقش 

فعالی در جمعآوری معلومات درباره دشمن، تحرکات آن و قابلیتهای فزیکی و 

انسانی آن داشت. 

اداره معلومات نظامی و قطعه وابسته توانستند فعالیتهای خود را با حوزه 

تهدیدات جدید سازگار کنند و رضوریات معلوماتی و امنیتی را برآورده سازند. 

این روند بشمول تشکیل یک سلول معلوماتی و ضدتروریستی در سال 2020

و تصویب پیشنهاد ایجاد قطعه طیارٔه بیپیلوت، مجهز به طیارهها و کمره  های 

حرارتی پیرشفته، بود. 

یونیپاث: برای تربیت قوای معلومات نظامی چی پالنی دارید؟

تورنجنرال المعموری: اداره مرصوف گزینش و استخدام اشخاص کارآمد و 

شایسته بربنیاد مقررات و الزامات خاص نظامی است. دقت گزینش برای ما مهم 

است. ما باالی مسائلی از قبیل هوشمندی، آمادگی جسÖنی و استقامت روانی 

تاکید میکنیم؛ چون مامورین استخباراتی باید در همه رشایط اقلیمی و محیطی 

فعالیت کنند و شاید مجبور شوند که بهتنهایی در پشت خطوط دشمن کار 

کنند. مامور استخباراتی باید بتواند از خودش دفاع کند، نگرش عمیقی نسبت به 

وظایف خود داشته باشد و همواره اصول امنیتی را بهدرستی مراعات کند. بعد 

از پروسه گزینش و سپری �ودن دوره تعلیم مقدماتی، پرسونل وارد دورههای 

تخصصی خربگیری داخلی و خارجی، بشمول تعلیم روشهای جمعآوری معلومات 

استخباراتی، میشوند. اشرتاک در این دورهها نقش مهمی در تصمیمسازی 

استخباراتی و پروسه بهکارگیری منابع دارد. 

برای جلوگیری از تکرار رویدادهای سال 2014، باید از ایجاد مخفیگاههای 

مدیرکل، تورنجنرال فیض فاضل 
المعموری
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تروریستی و تربیت قوای تروریست در داخل و خارج شهرها جلوگیری 

�ود. در حال حارض، تقویت و حÖیت از جامعه معلوماتی رضوری است. 

این حÖیت جزو الزامات اصلی موفقیت و کارآمدسازی جامعه نظامی-

امنیتی است. اقدامات معلوماتی باید با تکیه بر قوای نظامی و امنیتی که 

از قابلیت ارائه معلومات دقیق و بهروز و همکاری در قسمت مقابله با 

رشارتهای دشمن برخوردار هستند، تقویت شود.

کارآیی رسویسهای معلوماتی باید با ایجاد سیستم تایید و تعلیم 

که شامل پرسونل مدیریتی ورزیده و ارائه تعلیم درباره مراعات حقوق 

برش باشد، ارتقا یابد. بعد از تعلیم و سنجش قابلیت، باید با رسویسهای 

معلوماتی کشورهای همپیÖن و دوست و سازمانهای بیناملللی، بخصوص 

در حوزه مقابله با تروریزم، هÖهنگ شویم. 

جامعه معلوماتی باید بر ویژگیهای انسانی مختلفی که بصورت 

محلی و بیناملللی و تخصصی در این عرصه کارآیی دارد، تکیه کند. 

فراهم �ودن امکان بهکارگیری روشها و شیوههای پیرشفته مورداستفاده 

رسویسهای معلوماتی مدرن در رسارس جهان، رضورت دارد. تخصیص 

بودیجه برای تقویت و حÖیت از جامعه معلوماتی از طریق تامین منابع 

معترب، که رسیدن به معلومات دقیق بدون آنها مشکل است، رضوری است.

ما دیتابیسی را برای ذخیرهسازی معلومات دریافتی از بخشهای 

خربگیری در قطعات عملیاتی و مامورین معلوماتی و امنیتی حارض در 

میدان ایجاد کردهایم. این دیتابیس با هدف شناسایی تهدیدات تروریستی 

ایجاد، بررسی و تحلیل شده است.

یونیپاث: مامورین برای فعالیت ساحوی با چه مشکالتی روبرو هستند؟

تورنجنرال المعموری: ما قبالً با مشکلی پیچیده روبرو بودیم. گاهی 

مامورین استخباراتی را که قبالً در قطعات نظامی در ماموریتهای 

نامرتبط با تخصص خود به کار گرفته میشدند، به کار میگرفتیم. 

بنابراین، از مامورین استخبارات و قومندانان لواهای شناسایی خواسته 

شد که از واگذاری وظایف نامرتبط با امنیت و استخبارات به مامورین 

معلوماتی خودداری �ایند تا آنها از فرصت تحرک آزادانه و تفتیش 

فعالیتهای تروریستی در راستای وظایف خود و انتقال جزییات به اداره 

برخوردار شوند. 

یونیپاث: آیا برای تفتیش فعالیت تروریستها در شبکههای اجتماعی 

گروپهای تخصصی تشکیل دادهاید؟

تورنجنرال المعموری: ما دارای یک گروپ تفتیش تخنیکی و نظارت 

آنالین در سلول معلومات و مبارزه با تروریزم هستیم. این گروپ در 

قسمت تفتیش تحرکات داعش در شبکههای اجتÖعی تخصص دارد و ما 

آن را به کمک کارشناسان مختلف تقویت میکنیم. جنگهای نسل چهار 

و پنج به جبهه آنالین و انرتنت مربوط میشود. بنابراین، ما قصد داریم 

انجی¶ان شبکه و کمپیوتر را در گروپهای اداره معلومات به خدمت 

بگیریم. ما بطور تخصصی به مسائل جنگ الکرتونیک، استخراج معلومات 

از دستگاههای کشفشده در پناهگاهها و تفتیش ارتباطات تروریستها 

در چترومها یا اتاقهای گفتگو و پیامهای ایمیلی، میپردازیم.

یونیپاث: نقش معلومات استخباراتی نظامی در قسمت قطع منابع تامین 

مالی تروریزم چیست؟

تورنجنرال المعموری: سلول استخبارات و مبارزه با تروریزم در قسمت تفتیش 

مبادالت بانکی و پولشویی نیز تخصص دارد. ازآنجاکه فعالیتهای تروریستی 

برای جذب قوا، جابجایی جنگجویان و تهیه مواد انفجاری کامالً به پول وابسته 

است، قطع همه انواع منابع تامین مالی تروریزم در اولویت قرار دارد. ما در 

قسمت تبادل معلومات مربوط به شبکههای داخلی و خارجی تامین مالی، 

همکاری نزدیکی با قوای ائتالف داریم. آنها و سازمانهای معلوماتی همکار 

معلومات بهدستآمده از تفتیش فعالیتهای مشکوک خارجی در اختیار ما 

میگذارند. این معلومات تصویر دقیق از شبکههای مالی تروریستی داخلی و 

خارجی که باید در کانون توجه قرار بگیرند، فراهم میکند. 

یونیپاث: بعضی از عوامل شما، معروف به قطعه 43، در جریان جنگهای 

آزادسازی به القای وحشت در میان تروریستها و ایجاد ارتباط با مردم 

غیرنظامی پرداختند و در این جنگها نقش مهمی داشتند.. نظر شما 

درباره این قطعه چیست؟

بیتردید قطعه عملیات روانی نقش مهمی در ایجاد  تورنجنرال المعموری:

وحشت و آشفتگی در بین قوای دشمن داشت. این قطعه به پالنگذاری، تهیه 

و توزیع انواع محصوالت روانی مرتبط با عملیاتها میپرداخت تا وزارت دفاع 

بتواند رویکردی یکدست و تخصصی در میدان عملیات روانی در پیش بگیرد. 

این قطعه از کمک کارشناسان و متخصصین «هیات امنیت ملی» مستفید شده 

است و کارمندان آن در دورههای تخصصی که قوای ائتالف برگزار میکنند، 

اشرتاک �ودهاند. قومندان بخش برای بازدید از قطعات مشابه به بریتانیا 

و ایاالت متحده اعزام شده است و با دانش تخصصی و کاربردی از این 

سفرها بازگشته است.

ضمناً، این قطعه از تکنالوژی مدرن که کارآیی آن در قسمت مقابله با 

تروریزم در جنگهای آزادسازی ثابت شده است، استفاده میکند. قطعه 43 در 

قسمت ایجاد انگیزه در مردم برای همکاری با قوای امنیتی موفق بوده است و 

از طریق پروگرامهای رادیویی و پخش ورقهای آگهی از طیاره با مردم ارتباط 

داشته است. ورقهایی که در موصل از طیاره پخش میشد، باعث آشفتگی 

داعش شده بود. ما از طیاره کشفی میدیدیم که قوای داعش در جریان روز 

مرصوف جمعآوری ورقها از رسک ها و کوچهها هستند چون از رسیدن مردم به 

این ورقها میترسیدند.

البته، جمعآوری ورقها آنها را خسته کرد و باعث ایجاد ترس در 

دلهایشان شد. آنها �یتوانستند ملیونها ورق را که از هوا روی موصل پخش 

میشد، جمعآوری کنند. قطعه 43 با استفاده از بلندگو اقدام به پخش صدای 

غرش {ب، غریو تانک و هیاهوی مربوط به جنگهای آزادسازی میکرد. 

بسیاری از تروریستها هراسان و بدون فیِر حتی یک مرمی از قریهها و 

پناهگاهها گریختند و مردم درباره شنیدن صدای مهیب جنگ در جریان 

شب صحبت میکردند. 

یونیپاث: بعد از آزادسازی شهرها از دست داعش، ماموریتهای کشفی چی 

تغییری کرده است؟ 
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تورنجنرال المعموری: بعد از آزادسازی شهرها از دست تروریستهای داعش، 

ماموریتهای کشفی بر دستگیری و تعقیب فراریان و عنارص تروریستی مخفی و 

خنثی �ودن نقشههای سلول مخفی با عملیاتهای پیشدستانه مبتنی بر تحلیل 

دقیق معلومات جمعآوریشده بهوسیله عوامل معلوماتی متمرکز شد. ضمناً، 

کار جمعآوری معلومات درباره فعالیت و مقاصد دشمن، اجرای ماموریتهای 

کشفی هوایی و تحلیل معلومات برای شناسایی پناهگاههای دشمن ادامه یافت.

ما همچنان به تهیه راپورهای خربگیری موضعی و تحلیل تحرکات و نفوذ 

در قوای دشمن از طریق گروپهای شناسایی میپردازیم. ما، بعد از ورود به 

شهرها، درباره محلهای استقرار دشمن و مواضع آنها معلومات کسب میکنیم. 

ما همچنان از شبکههای اجتÖعی برای اجرای عملیاتهای روانی علیه دشمن، 

از طریق انتشار تصاویر و اخبار مکانها که از طیارههای کشفی و ماهوارهها به 

دست آمده است، کمک میگیریم. 

¦رکز اداره بر یکپارچهسازی نقش طیارههای بیپیلوت با تامین طیاره، کمره و 

امکانات تخنیکی برای اشرتاک در عملیاتهای شناسایی، تحلیل و تعقیب رهربان 

داعش است. اداره تشکیل گروپها و دستههای ویژه برای اجرای پروسیجرهای 

بازرسی امنیتی بیجاشدگان داخلی و جمعآوری معلومات درباره فراریان خطرناکی 

که ممکن است در بین آنها پنهان شده باشند، را در دستور کار قرار داده است.

در مورد جنگ روانی، ما باالی انتشار شایعات در مناطق استقرار دشمن 

متمرکز شدهایم تا بتوانیم ضمن تضعیف روحیه آنان و یادآوری جنایات داعش 

به مردم، افکار و فتواهای افراطی آنان را افشا و رد کنیم. ما دستاوردهای اردوی 

عراق و اداره معلومات را در رسانهها منترش میکنیم. بخش تفتیش تخنیکی و 

نظارت آنالین نقش مهمی در شناسایی، نفوذ و مختل ساخá ویبسایتهای 

تروریستی داعش داشته است.

گروپهای تخصصی نیز معلومات الزم برای بررسی وضعیت روانی دشمن 

را با تفتیش و رهگیری شبکههای اجتÖعی و درگاههای رسانهای، جمعآوری 

�وده است. در این راستا معلومات حسابهای شخصی و سازمانهای تروریستی 

استخراج شده است. 

ما با روحیه گروپی با دوستان خود در مرکز عملیات مشرتک قوای ائتالف 

همکاری میکنیم. ما در جریان اجرای عملیات مقدماتی معلومات دقیقی در اختیار 

آنان قرار دادیم و با اجرای حمالت رسیع مانع تقویت دشمن شدیم تا قوای ائتالف 

بیناملللی بتوانند صدها حمله هوایی را علیه پناهگاهها و مراکز داعش ترتیب 

دهند. ما همچنان معلومات الزم را در قالب پروگرامهای توسعه سیستم شناسایی 

هوایی تروریستها در اختیار قوای هوایی عراق و هوانیروز اردوی عراق قرار 

دادیم. این معلومات زمینه ساز حمالت هوایی موفقیتآمیز بسیاری شد.

در جریان عملیاتهای آزادسازی، ما قطعات جنگی را بهشکل موثر با 

گروپهای معلوماتی، متشکل از صاحبمنصبان، درجهداران دیگر و موترهای 

ضدماین و ضدکمین، معروف به MRAP، تقویت کردیم. این گروپها برای 

شناسایی هوایی به وسایل تخنیکی و طیارههای بیپیلوت تخصصی مجهز شدند. 

ما در محور پیرشوی پوستههایی را برای اعالن مختصات، تعیین موقعیت 

دشمن و ارائه معلومات لحظهای به قطعات دایر کردیم. همچنان، تصویر واضحی 

از ماهیت مواضع دفاعی، منابع برشی و امکانات جنگی دشمن در اختیار قومندانان 

میدان جنگ قرار دادیم. ما تصویر زنده کمره طیارههای بیپیلوت را برای محافظت 

از تحرکات قطعه، جلوگیری از قرار گرفá در معرض موترهای حامل {ب دستساز 

و انهدام اهداف دشمن در جریان پیرشوی، تامین کردیم.

یونیپاث: چیقسم توانستید همزمان در دو جبهه فعالیت کنید: مدیریت 

جنگهای آزادسازی و رسیدگی به بحران بیجاشدگان داخلی؟ 

تورنجنرال المعموری: بحران بیجاشدگان داخلی باعث بروز اختالل در روند 

پیرشوی قطعات و بروز تاخیر در حرکت قوای مهاجم شد. این وضعیت باعث 

محافظت از انسانهای بیگناه شد و حتی قوانین درگیری را تغییر داد، چون 

تروریستها بین بیجاشدگان داخلی پنهان میشدند و گاهی از آنان به عنوان 

سپر انسانی استفاده میکردند. بعد از ایجاد کمپ  های بیجاشدگان داخلی، 

با همکاری قوای ائتالف و سازمان ملل، ما با مشکالت امنیتی ناشی از نفوذ 

تروریستها در بین غیرنظامیان روبرو شدیم.

بنابراین، قرارگاه کمیتههای مشرتکی را با اشرتاک همه نهادهای امنیتی 

تشکیل داد و ما را مکلف به بررسی اطالعات در مورد بیجاشدگان داخلی قبل 

از اسکان دادن آنان در کمپ  ها شد. اداره ما گروپهای کاری مجهز به دیتابیس 

اشخاص تحت تعقیب را برای مقایسه معلومات آنان با معلومات شخصی 

بیجاشدگان داخلی تشکیل داد و از این طریق موفق به دستگیری تعدادی از 

عوامل و راهربان داعش شد.

اداره ما همچنان توانست مجموعه کالنی از اسناد داعش را در بخشهای 

مختلف کشف کند. کمیتههایی برای مرتبسازی و تحلیل این اسناد، و نیز 

برگزاری �ایشگاه که در فربوری 2017 در دفرت مرکزی اداره افتتاح شد، شکل 

گرفتند. هدف از برگزاری این �ایشگاه آگاه ساخá بازدیدکنندگان محلی و 

بیناملللی از جنایات تبهکاران داعشی علیه مردم بود. 

این �ایشگاه در رسانههای بیناملللی نیز بازتاب یافت و باعث انتشار 

اسناد و مدارک جنایات داعش شد. در این �ایشگاه، کتابهای چاپشده در 

چاپخانههای محلی خاص برای گسرتش ایدیولوژی افراطی داعش، کتابهای 

درسی چاپشده برای بهاصطالح دیوان تعلیم (هÖن وزارت معارف داعش)، 

و پوسرتهای انگیزشی، لیست اسامی تروریستها، وسایل ارتباطی و طیارٔه

بیپیلوت دیده میشد.  

قطعه 43 از قطعه عملیات روانی عراق از السپیکر برای ایجاد ارتباط با 
مردم بغداد در جریان جنگهای ضدتروریستی استفاده میکرد. 

 اداره استخبارات نظامی عراق
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به اوج جدیدی 

رسیده است

مشارکت 

استخباراتی 

دگروال فیصل القطان، معاون G2، قوای زمینی کویت؛ دگرمن لورا کراس، کارگروپ Spartan G2؛ 
دگرمن کوئنتین مک کارت، معاون بخش پشتیبانی اطالعاتی، اردوی سوم/ اردوی مرکزی ایاالت متحده
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و ایاالت متحده همکاری معلوماتی استخباراتی را 

توسعه بخشیده اند و جلسات پراکنده را، با هدف تامین امنیت منطقه، به 

مالقات های هفته وار تبدیل �وده اند.

در اواسط 2021، این دو کشور اعالن کردند که در جریان یک سال 63 مورد 

مالقات استخباراتی دوجانبه داشته اند که بیشرت آنها به دلیل محدودیت های 

ناشی از شیوع کووید-19 مجازی بوده است. قوای زمینی کویت و اردوی مرکزی 

ایاالت متحده (USARCENT) این نقطه عطف را با پایبندی به تداوم این 

همکاری معلوماتی موثر، به رسمیت شناختند.

«ارتباطات مهم است، و کووید-19 نباید مانع حفظ این روابط شود.» 

این گفته تورن ج¶ال پرتیک همیلتون، قومندان گروپ کاری اسپارتان از اردوی 

ایاالت متحده است. این قوای سیار در قسمت ارائه مشاوره و تعلیم به رشکای 

خاورمیانه ای فعالیت می کند. «این که بدانیم در زمان بروز مشکالت با چی کسی 

باید به ¦اس شویم، اساس هر موقعیت و رابطه ای است.»

در سال 2020، همه گیری باعث لغو شدن بیشرت رویدادهای حضوری، از 

جمله مبادالت دوجانبه، شد. از آنجا که دشمن هیچ گاه اسرتاحت �ی کند، قوای 

زمینی کویت و اداره معلومات USARCENT، معروف به G2، به این نتیجه 

رسیدند که هیچ یک از طرف ها �ی تواند تاخیر نامحدود را تحمل کند.

دگروال فیصل القطان، معاون مدیر G2 قوای زمینی کویت اظهار کرد که 

ارتقای سطح آگاهی تاکتیکی و عملیاتی برای کویت و ایاالت متحده که در پی 

حفظ صلح در منطقه هستند، اولویت محسوب می شوند.

دگروال القطان افزود: «بازگرداندن صلح نیازمند همکاری گروپی است. ما 

اخیراً شاهد ارتقای قابلیت های سازمان های مخالف صلح در منطقه بوده ایم. 

این سازمان ها پیوسته برای خنثی �ودن همه اقدامات مربوط به حفظ 

صلح کوشش می کنند.»

با این که رابطه کویت و USARCENT G2 جدید نیست، تعهد و استحکام 

این همکاری قابل توجه است. ارتقای ظرفیت همکاری و افزایش توان عملیاتی 

مشرتک کلید موفقیت در منطقه است.

این رابطه در گذشته عمدتاً شامل مالقات های حضوری کارشناسان موضوعی، 

و تجهیز قطعات مستقر مانند کارگروپ اسپارتان G2 بود. بعداً نشست هایی برای 

صاحب منصبان ارشد ایاالت متحده و کویت تنظیم شد تا امکان مالقات حضوری 

همتایان فراهم شود. 

با گسرتش همه گیری در سال 2020، مامورین استخباراتی هر دو کشور 

تصمیم گرفتند که این رویدادها را مجازی برگزار کنند. این گروپ از تکنالوژی 

«شبکه همکاری ائتالف» برای استمرار این همکاری پر8ر بهره گرفت. با وجود 

تداوم ارتباطات همکاران از طریق این پلتفرم، استفاده اشرتاکی از شبکه گاهی 

باعث تحمیل بار مفرط به آن می شد.

تهدیدات منطقوی مالقات های حضوری را رضوری ساخت. با وجود استفاده 

مناسب از تکنالوژی ارتباطات مجازی، مالقات حضوری در رویدادها مورد تاکید 

قرار می گرفت. این رویکرد ترکیبی، که G2 و دیگر بخشهای جنگی اردوی ایاالت 

متحده به عنوان طرح امتحانی در پیش گرفته بودند، همگام سازی استخباراتی 

را به اوج رساند.

USARCENT گسرتش مجازی مالقات ها به دلیل کاهش تعداد پرسونل

که مجاز به حضور در رویدادهای زنده بودند، رضورت یافت. از طرف دیگر، 

میزان مشارکت در رویدادها را افزایش داد. سازمان هایی که قبالً به ندرت 

در رویدادها اشرتاک می کردند، از فرصت مشارکت آسان مستفید شدند. این 

رویدادهای هفته وار به نشست های موثری برای تبادل مسائل و مشکالت امنیتی 

منطقوی تبدیل شدند.

قوای زمینی کویت، USARCENT و کارگروپ اسپارتان G2 قصد دارند که 

رابطه خود را در مالقات های آینده گسرتش دهند و در این راستا پالنی به نام 

«توسعه مسلکی صاحب منصبان» را اجرا خواهند کرد.  

دگروال فیصل القطان، معاون مدیر اداره معلومات قوای زمینی کویت، با دگرمن 
لورا کراس از کارگروپ اسپارتان G2 دیدار می کند.  قوای زمینی کویت

کویت
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شرح حال رهبری ارشد

موقعیت جغرافیایی ایجاب میکند که قطر از قوای بحری ماهر و هوشیار 
مستفید باشد. در این شبهجزیره خلیج عربی که طول ساحل آن به 563 کیلومرت میرسد، 

وجود توانایی دفاع دریایی رضوری است.

پس از چندین دهه قوماندانی کشتیها، تورنج¶ال ستاد دریایی، عبدالله بن حسن 

السلیطی برای رهربی نوسازی و متنوعسازی قوای بحری قطر واجد رشایط گردیده است. 

ارتقای او به مقام قومندانی قوای بحری با روند نوسازی اسرتاتژیک قوای مسلح 

همزمان شد. تحت هدایت تورنج¶ال السلیطی، قوای بحری امیرنشین قطر در حال 

تهیه کشتیهای کالنرت با هدف پوشش دادن به مناطق فراتر از آبهای رسزمینی در قالب 

فعالیتهای ائتالف بحری چندملیتی است. ¦رکز بر تعلیم نظامی در چارچوب اکادمی 

دریایی جدید و مرکز تعلیم دریایی نیز اهمیت بسزایی دارد. 

«مرزهای ما در مجاورت اقیانوس قرار دارد و به همین دلیل در مقابل قاچاق و 

تحرکات دریایی غیرمجاز آسیبپذیر است.» این گفته تورنج¶ال السلیطی در مصاحبه 

اخیر با یونیپاث است. «ازآنجاکه بخش اعظم تجارت از طریق دریا صورت میگیرد، و 

اقتصاد ملی ما نیز عمدتاً مبتنی بر ثروت گاز و نفت دریایی است، این عوامل و بسیاری 

کارکنان یونیپاث

تقویت توان دریایی قطر
تورنجنرال ستاد دریایی عبدالله بن حسن السلیطی 

ماموریتی برای توسعه و تقویت قوای بحری امیرنشین قطر

«اینجا خواب تعبیر میشود ... اینجا آرزو به تحقق میپیوندد ... اینجا 

میوه به بار میآید ... موجهای بلند، بادهای تند، و شب از پس روز 

... همه میپرسند آیا کشتی حلول میتواند سفر کند؟ جواب، با نام 

خدا، مسیر و لنگرگاه آن بود...به نام خدا، ما از امواج اقیانوس عبور 

میکنیم برخالف جهت بادها ... ما ه¤ن موجها و ه¤ن باد هستیم.»

̈ال ستاد دریایی عبدالله بن حسن السلیطی،  قومندان قوای بحری امیرنشین قطر ~ شعری بدیع از تورنج
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عوامل دیگر باعث شده است که وظیفه دفاع از این ملت و ساختار اقتصادی به 

موضوع بسیار مهمی تبدیل شود.»

تورنج¶ال السلیطی 40 سال قبل به قوای مسلح قطر پیوست و مدارج ترقی 

را در قوای بحری پیمود. او تجربه قومندانی را در مدت خدمت در ناوچههای 

توپدار و شناور تیزرفتار مجهز به موشک کسب کرده است. او در مسلک اش 

به رهربی قوای رضبتی و ناوگانهای جنگی ارتقا یافته است. در مدت خدمت، 

دانش عملی و تئوریک را با اشرتاک در دورههای تعلیمی و مطالعاتی در مرص، 

فرانسه، بریتانیا و هالند به دست آورده است.

تورنج¶ال السلیطی با خدمت موفقیتآمیز در جایگاه قومندان دفاع 

ساحلی و رهربی ناوگان به قطارهای عالی قوای مسلح رسید: او در 2016 معاون 

قومندان قوای بحری قطر و در سال 2018 قومندان این قوا شد. 

از زمان استقالل قطر در 1971، قوای بحری قطر از چهار مرحله عبور �وده 

است. این ادعای تورنج¶ال السلیطی است. قایقهای توپدار ساخت بریتانیا 

ستون فقرات نخستین ناوگان دریایی این کشور در دهه 70 میالدی بودند. 

قایقهای موشکدار صنف Damsah ساخت فرانسه که در دهه 1980 خریداری 

شدند ظرفیت قوای بحری را تقویت بخشیدند. قطر در دهه 90 قایقهای 

موشکدار Barzan ساخت بریتانیا را به زرادخانه دفاعی خود اضافه کرد.

تورنج¶ال اظهار کرد: «مرحله چهارم را �یتوان مرحلهای عادی یا رایج 

دانست بلکه آن را یک جهش کالن میدانم که با پذیرش و اجرای اولیه قرارداد 

جدید بستهشده با کمپنی ایتالیایی Fincantieri، آغاز شد. مرحله چهارم را 

به این دلیل جهش کالن میدانم که شامل پروسه فراگیر و دقیق نوسازی با 

چشمانداز اسرتاتژیک شفاف و مبتنی بر سیاست دفاعی مناسب است.»

کشتیهای ساخت Fincantieri کالنرتین و مجهزترین کشتیهایی خواهند 

بود تا کنون توسط قطر به کار گرفته شده اند. در بین آنها یک فروند کشتی 

اسرتاتیژیک آبی-خاکی مجهز به جایگاه نشست هلیکوپرت دیده میشود. قطر در 

حال ساخت بندر جدیدی خارج از دوحه برای مدیریت کشتیهای باری و نظامی 

است که این کشتیهای جدید آنجا مستقر خواهند شد. 

محافظت از این بندر و دیگر مرزهای دریایی ملی نیازمند سیستم آتشبار 

دفاعی ساحلی پیرشفته است. این آتشبار در میان کشورهای شورای همکاری 

خلیج عربی بینظیر خواهد بود. 

تورنج¶ال السلیطی گفت: «این یک سیستم مخفی و یک سالح اسرتاتژیک 

است که نقش آن ایجاد وحشت در دل همه کسانی است که با گستاخی 

وارد آبهای قطر میشوند، جدا از کشتیهایی که میتوان آنها را توسط 

رادار زیر نظر گرفت.»

قایق موشک افکن دیلبیل در 
آبهای منطقوی قطر

قوای مسلح قطر
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شناور تندرو قوای بحری امیرنشین 
قطر در مانور »مدافع شرقی 20« با 

همکاری قومندانی مرکزی قوای بحری 
ایاالت متحده اشتراک نموده است. 
Tradale/اردو ایاالت متحده Bryant مسلکی

~ تورن ج¶ال ستاد دریایی عبدالله بن حسن السلیطی

«ما مشتاق تقویت پیوندهای بین املللی، با همسایگان یا 

کشورهای دیگر، هستیم. ما از هیچ کوششی برای ایجاد 

زمینه همکاری بین املللی با کشورهای مهم مانند ایاالت 

متحده، ترکیه، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا فروگذار Äی کنیم.»
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توسعه انسانی نیز موضوع مهمی است. به گفته تورن ج¶ال، 

چشم انداز قوای بحری در قسمت توسعه شامل سه رکن است: 

توسعه انسانی، توسعه مادی و توسعه معنوی مبتنی بر صداقت، 

وفاداری و تعالی.

قوای بحری قطر اقدام به ایجاد مرکز دریایی ویژه دوره های 

جنگ و تعلیم عملیاتی �وده است. هدف از تاسیس این مرکز تربیت 

صاحب منصبان دریایی در محیطی نزدیک به وطن، و انتقال دانش و 

تخصص عملیاتی به آنان از طریق فعالیت های عملی و شبیه سازهای 

تعلیمی کشتی جنگی است. ضمناً، اکادمی دریایی محمد بن غانم، 

که موسسه ای تخصصی در عرصه علوم دریایی است، نخستین گروپ 

محصلین مستعد خود را برای گسرتش قوای بحری پذیرش کرده است. 

قطر استقبال از حضور زنان را در رده هایی قوای بحری در 

عرصه هایی مانند انجنیری، لوجیستیک و مدیریت آغاز �وده است. این 

تغییر رویکرد که باعث حضور داوطلبانه زنان در خدمت نظامی شد، در 

سال 2018 رخ داد. 

«با تغییر چشم انداز قوای بحری، سیاستی ملی با هدف زمینه 

سازی برای حضور زنان در مناصب دفاعی، در کنار همتایان مرد، 

برای دفاع از منافع عالی ملت در پیش گرفته شد.» این گفته 

تورن ج¶ال السلیطی است.

تورن ج¶ال همچنان اقداماتی را برای تقویت قابلیت های معلوماتی 

و توان رزمی قوای بحری پالن گذاری کرده است. یک گروپ در سطح لوا 

در قوای بحری مستقر شد که این قوا را به کندک هایی با ماموریت های 

رزمی تخصصی که ترکیبی از مهارت های جنگ زمینی و دریایی است، 

تقسیم کرد. برخورداری از این توان رزمی برای دفاع از ساحل آسیب پذیر 

و نیز بیش از 200 ترمینل نفت و گاز که اساس ثروت قطر را شکل 

می دهند، رضوری است. 

تورن ج¶ال افزود: «ما مذاکراتی را با تعدادی از کشورهای دارای 

تخصص و سابقه در قسمت مدیریت این نوع قوا آغاز �وده ایم تا بتوانیم 

از دانش تخصصی آنها برای ارتقای استندرد آمادگی قوای خود استفاده 

�اییم. به خواست خدا، در آینده نزدیک شاهد تحول کالنی در قطارهای 

قوای بحری امیرنشین خواهیم بود.»

این همکاری نظامی چندملیتی مبنای اسرتاتژی قطر است. رسیدن 

به کشتی های کالنرت امکان فعالیت فراتر از آبهای سزمینی را به قوای 

بحری خواهد داد. 

تورن ج¶ال السلیطی می گوید: «ما متوجه شدیم که ناوگان کشتی های 

ما تحرکات ما را محدود ساخته است و ما قادر به خروج از محدوده 

خلیج  عربی نیستیم.» «ما می خواستیم که به کشتی های جدیدی نایل 

شویم تا بتوانیم از فرصت همکاری بین املللی با قوای اروپایی، بطور کلی، 

و با قوای امریکایی در دریای عربستان مستفید شویم.»

آگاهی و موفقیت تورن ج¶ال السلیطی کنجکاوی همفکران خود 

از زیردستانش در قوای بحری را تحریک می کند. تورن ج¶ال به لسان 

فرانسوی مسلط است و در کالج دریایی فرانسه درس خوانده است. او 

بعداً در رشته علوم نظامی در مرص سند ماسرتی گرفت. 

چنان که صاحب منصبان برای تحصیل به خارج از کشور اعزام 

می شوند، تورن ج¶ال السلیطی امیدوار است که آنها بعد از بازگشت از 

دانش تخصصی و مدیریتی خود استفاده بگیرند. رصف اشرتاک در دوره ها 

و مرور کتاب های تعلیمی دیگر چندان موثر نخواهد بود.

او می گوید: «هر کس در رشته تخصصی خود مسئول و مورد اعتÖد 

است.» این موضوع به امنیت ملی مربوط می شود. محرومیت از دانش 

نوعی شکست و بی توجهی به این مرجعیت است.»

تورن ج¶ال السلیطی وظیفه خود را اجرای چشم انداز عالی جناب شیخ 

¦یم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و رسقومندان قوای اعلی مسلح قطر، 

می داند. این چشم انداز بشمول پذیرش مسئولیت همکاری چندملیتی به 

فایدٔه امنیت قطر در این منطقه پیش بینی ناپذیر از دنیاست. 

قومندان قوای بحری می گوید: «ما مشتاق تقویت پیوندهای 

بین املللی، با همسایگان یا کشورهای دیگر، هستیم. ما از هیچ کوششی 

برای ایجاد زمینه همکاری بین املللی با کشورهای مهم مانند ایاالت 

متحده، ترکیه، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا فروگذار �ی کنیم.»

قطر استفاده از رزمناو )کشتی کوچگ جنگی( چند-مقصده جدید صنف الزباره 
خود را که در ایتالیا ساخته شده است، آغاز می کند.  قوای حبری امیرنشین قطر
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لبنان، به کمک رشکای بین املللی که ثبات و امنیت لبنان برای آنها اهمیت 
دارد، در حال تقویت ذخایر مواد غذایی، دوا و امکانات نظامی است.

در پایان نشست بین املللی مجازی که به میزبانی فلورنس پارلی، وزیر 

دفاع فرانسه، در جون 2021 برگزار شد، کشورهای دوست، به رهربی فرانسه، با 

همکاری سازمان ملل و ایتالیا، تعهد کردند که قوای مسلح لبنان را برای مقابله با 

بحران اقتصادی این کشور یاری کنند.

پارلی بر پایبندی کشورش به حÖیت مستمر از اردو و مردم لبنان تاکید 

کرد و از قوای مسلح لبنان، به عنوان رکن امنیت و ثبات کشور، تشکر کرد. این 

نشست با هدف جلب کمک های بین املللی شامل مواد غذایی، امکانات صحی و 

پرزه جات اضافی تجهیزات نظامی برگزار شد. 

ج¶ال جوزف عون، قومندان قوای مسلح لبنان، در جریان سخ¶انی 

در این نشست از اشرتاک کنندگان به خاطر اعتÖد آنها به نهادهای نظامی 

لبنان قدردانی کرد. 

قطر تعهد کرد که ماهانه 70 تن مواد غذایی در اختیار قوای مسلح لبنان 

قرار دهد. طیاره قوای هوایی قطر نخستین محموله کمک ها را در 8 جوالی 

2021 در میدان هوایی بین املللی رفیق حریری تحویل لبنان داد.  

آرام نرگوزیان، مشاور ارشد مرکز Malcolm H. Kerr Carnegie در 

خاورمیانه، اظهار کرد: «نشست پاریس با این هدف برگزار شد که کشورهای 

همکار به راهکارهای خالقانه برای کمک رسانی به قوای مسلح لبنان در سال 

2021 بیندیشند و روش های ¦رکز قومندانی قوای مسلح بر ماموریت های مرتبط 

-حفظ امنیت مرزی، مقابله با تروریزم، تامین ثبات داخلی- را معرفی کنند.» 

ازآنجا که قوای مسلح لبنان �اینده کل کشور محسوب می شود و از مشکالت 

سیاسی داخلی و اختالفات فرقه ای لطمه می خورد، مردم لبنان قوای مسلح لبنان 

را ضامن وحدت ملی، استقالل و ¦امیت ارضی خود می دانند. این کشور با 

مجموعه ای از مشکالت اقتصادی، بشمول انفجار بندر بیروت در آگست 2020، 

روبرو بوده است. این مشکالت توانایی کشور در حفظ آمادگی نظامی، بدون 

کمک های بین املللی، را مختل �وده است.

ماورای منطقه

کارکنان یونیپاث

Malcolm H. Kerr منابع: قوای مسلح لبنان، وزارت امور خارجه قطر، رویرتز، مرکز

Carnegie در خاورمیانه

کارمندان پایگاه هوایی العدید قطر در حال بارگیری بسته های کمک های 
بشردوستانه به مقصد قطر در جوالی 2021.  آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

مستفید شدن قوای مسلح 
لبنان از کمک های بین المللی
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 (UNHCR) کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان

پیش بینی کرده است که موج پناهندگان افغان ممکن 

است وارد مناطق همسایه این کشور در آسیای میانه و 

جنوب آسیا شود. درگیری های بعد از خروج قوای ائتالف 

از افغانستان باعث شده است که صدها هزار تن از مردم 

افغانستان آواره شوند.  

بی ثباتی در افغانستان بیشرتین صدمه را متوجه همسایگان منطقوی این کشور 

می کند. همین حاال، پاکستان میزبان بیش از یک ملیون پناهنده افغان است. این رقم 

ممکن است، به دلیل نزدیک افغان های وحشت زده به مناطق مرزی، افزایش یابد. 

بی جاشدگان غیرنظامی، بشمول جمعیت روزافزون زنان و اطفال، داستان رنجهای 

خود را برای UNHCR و دیگر نهادهای مرتبط با امور افغانستان بازگو کرده اند. نزاع، 

اخاذی، فقدان امکانات امرار معاش و از بین رفá خدمات اجتÖعی به عنوان دالیل این 

آوارگی بیان شده است.

UNHCR خواستار کمک رسانی به بی جاشدگان جدید افغان از طریق تامین رسپناه 

اضطراری، غذا، خدمات صحی و کمک های نقدی شد. ایاالت متحده نیز حداقل 100

ملیون دالر برای اسکان دادن به افغان های هراسان از خشونت اختصاص داده است.

مسئولین امریکایی از ازبیکستان، قزاقستان و تاجیکستان درخواست کرده اند که 

چندین هزار تن از شهروندان افغانستان را که منتظر دریافت ویزٔه سفر به ایاالت متحده 

هستند، تحت پوشش قرار دهند. تاجیکستان اعالن کرده است که، در صورت رضورت، 

می تواند حداقل 100,000 افغان را در خاک خود اسکان دهد.

بعد از این که ازبیکستان با هجوم پناهندگان افغان روبرو شد، در تابستان 2021

اقدام به ایجاد یک شهرک چادری در نزدیکی شهر مرزی ترمز کرد. این کمپ به «پل 

دوستی» که ازبیکستان و افغانستان را به هم متصل می کند، نزدیک است. 

آژانس پناهندگان سازمان ملل در جوالی 2021 اعالن کرد: «عدم رسیدن به توافق صلح 

در افغانستان و خشونت های فعلی باعث افزایش تعداد بی جاشدگان این کشور و هجوم 

بی جاشدگان به کشورهای همسایه و مناطق دیگر خواهد شد.»  

UNHCR ،Bloomberg ،Eurasianet :منابع

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

مبارزه قرقیزستان 
با قاچاق انسان

هیات وزیران قرقیزستان اعالن کرد که نخستین ¦رین ملی 
شبیه سازی مقابله با قاچاق انسان را با همکاری سازمان امنیت و 

همکاری اروپا (OSCE) در بیشکک برگزار کرده است.

این شبیه سازی چهار-روزه در والیت ایسیک-کول قرقیزستان 

برگزار شد. ژیلدیز باکاشوا، معاون هیات وزیران قرقیزستان، و 

الکسی روگوف، رئیس دفرت پروگرام سازمان امنیت و همکاری 

اروپا در قرقیزستان، مبتکر این پروگرام تعلیمی بودند. 

مسئولین قرقیزستان از اهمیت این رویداد برای 

مکان یابی و کمک رسانی به قربانیان قاچاق انسان، با رویکرد 

جدید، مطلع هستند.

باکاشوا اظهار کرد: «ما می دانیم که مقابله با این نوع جرم 

باید با تکنالوژی ها و رویکردهای جدید صورت بگیرد. ما باید 

سیستم تعقیب کیفری مجرمین را بهسازی کنیم.» 

او به معرفی قالب تعلیم جدید که سازمان امنیت و 

همکاری اروپا تدوین کرده است و در سازمان هایی با بیش از 

60 کارمند کاربرد دارد، پرداخت. از این سازمان ها می توان به 

نهادهای اجرایی قرقیزستان، سارنوال ها، بازرسان کار، خدمات 

اجتÖعی، و سازمان های غیردولتی و بین املللی اشاره �ود. 

این شبیه سازی بشمول اقدامات لحظه ای مقابله با قاچاق 

در محیطی که تا حد ممکن به محیط واقعی شباهت دارد، بود. 

این پروگرام برای جلوگیری از قاچاق انسان، حÖیت از قربانیان، 

تقویت مهارت های سازمان های دولتی و غیردولتی و به روزرسانی 

نظام حقوقی قرقیزستان طراحی شده است. 

این ¦رینات پیرو اطالعیه مورخ 30 جوالی 2021 وزارت 

داخله قرقیزستان اجرا شد. این وزارتخانه اعالن کرده بود که 

قصد دارد کمپاین 100 - روزه ای را برای مقابله با قاچاق انسان 

اجرا کند. به گفته مارلیس ژومابائف، رئیس اداره پولیس جزایی 

وزارت داخله، این کمپاین بربنیاد اعالمیه مورخ 30 جوالی مجمع 

عمومی سازمان ملل شکل گرفته بود. این روز را روز جهانی 

مقابله با قاچاق انسان نامگذاری کرده اند.

او تاکید کرد که سیاست این کشور در قسمت قاچاق باید 

بشمول نجات دادن و توان بخشی انسان های گرفتار در دام 

بیگاری/نوکری باشد.

Kaktus Media ،Kabar ،منابع: هیات وزیران قرقیزستان

فامیل  های آواره افغان  
در جون 2021 برای 
فرار از خشونت در 

کندوز گرد هم آمده اند. 
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

ملل متحد: مناطق آسیای میانه و جنوب 
آسیا با هجوم پناهندگان افغان روبرو هستند
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کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

اشتراککنندگان بحرینی و امریکایی در حال بحث در جریان 
ورکشاپ عملیاتهای بشردوستانه در منامه، می 2021. 

خورد ضابط حبری جردن کراچ/قوای حبری ایاالت متحده

بحرین و توانمندسازی 
کنشگران امور بشردوستانه 

برای تقویت مسلکیگرایی در قسمت کمکرسانی و امداد در جریان وقوع 

بالیای طبیعی و درگیریهای مسلحانه، وزارت داخله بحرین اقدام به برگزاری 

ورکشاپ دو-روزه عملیاتهای برشدوستانه در می 2021 کرد.

این ورکشاپ که بیش از 40 مدیر نظامی و غیرنظامی از بحرین، امارات 

متحده عربی و ایاالت متحده در آن حضور داشتند، با همت قومندانی مرکزی 

قوای بحری ایاالت متحده (NAVCENT) و آژانس توسعه بیناملللی ایاالت 

متحده و تشویق تورنج¶ال عبدا... محمد الزاید، معاون اداره امنیت عمومی 

وزارت داخله، برگزار شد.  

اجندای ورکشاپ شامل موضوعات مربوط به تقویت مهارتها و دانش 

اشرتاککنندگان در قسمت مقابله با بالیای انسانی بود: مدیریت اضطراری، 

بهبود خدمات در بالیای طبیعی، اسرتاتژیهای زنده ماندن در رشایط شیوع 

امراض التهابی ، واقعات جراحی عمومی و احیای اضطراری.

«بالیای انسانی پالنگذاریشده نیستند. اینها از قبل هشدار �یدهند و 

بیرحÖنه به مردم آسیبپذیر حمله میکنند.» این بخشی از اظهارات قومندان 

NAVCENT، امیرالبحر برد کوپر، در سخ¶انی افتتاحیه است. 

«البته ما میدانیم که مقابله با بالیا به فایدٔه برشیت است. این اقدامات 

باعث متحد شدن مردم، سازمانهای بیناملللی، دولتها و اردوهای رسارس دنیا 

برای رسیدن به یک هدف مشرتک -کمکرسانی به نیازمندان درمانده میشود. 

بحرین در قسمت مقابله با بالیای انسانی و درگیریهای مسلحانه عملکرد 

مطلوبی داشته است. به راپور دفرت هÖهنگسازی امور برشدوستانه سازمان 

ملل (UNOCHA)، پادشاهی بحرین از طریق زکات و صدقات به فعالیتهای 

برشدوستانه در رسارس دنیا کمک میکند. این کمکها بیش از 33 کشور مترضر 

از درگیریهای مسلحانه و بالیای طبیعی، از جمله لبنان، سودان، سوریه و یمن، 

را پوشش داده است. کمکرسانی و امداد بحرین به کشورهای مترضر عمدتاً از 

طریق انجمن صلیب رسخ بحرین و سازمان خیریه سلطنتی صورت میگیرد.

منابع: خربگزاری بحرین،

منابع: کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 

 ،SABA برای آسیای غربی، خربگزاری یمن

https://alsharaeanews.com

بورس حتصیلی عربستان سعودی به حمصلین یمن
هزاران محصل در یمن از سخاوت عربستان 

سعودی مستفید خواهند شد. عربستان سعودی 

قرار است 46 ملیون دالر کمک مالی به محصلین 

یمنی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را 

دارند، اختصاص دهد. 

«پروگرام توسعه و بازسازی یمن» که عربستان 

مجری آن است، قرار است بیش از 2 ملیون دالر به 

خاطر فیس 796 محصل در سالهای 2020 و 2021

اختصاص دهد. حدود 11 ملیون دالر برای تامین 

فیس و مخارج 6,136 محصل در سال تحصیلی 2020

اختصاص یافته است.

پروگرام بورس تحصیلی حاصل قراردادی است 

که در جون 2021 بین خالد الوصابی، وزیر تحصیالت 

عالی و تحقیقات علمی یمن، واعد باثب، وزیر 

پالنگذاری و همکاری بیناملللی و محمد الجابر، 

سفیر عربستان سعودی در یمن، امضا شد. الوصابی 

اشاره کرد که این قرارداد مشکالت مالی هزاران 

محصل را که بسیاری از آنان در دوران جنگ مخرب 

داخلی در پوهنتون  های خارجی ثبتنام کردهاند، 

کاهش خواهد داد. 

 عالیجناب ملک سلÖن بن عبدالعزیز پروگرام 

توسعه و بازسازی یمن را که عربستان مجری آن 

است، در سال 2018 با هدف بهبود کیفیت زندگی 

مردم یمن تدوین کرد.

ضمن بورس تحصیلی، این پروگرام قرار است 

مقداری مشتقات نفتی به ارزش 400 ملیون 

دالر را برای تامین سوخت 80 نیروگاه در اختیار 

دولت یمن قرار دهد.

از دیگر طرحهای مهمی که با بودیجه عربستان 

اجرا میشود میتوان به شهر طبی و تعلیمی ملک 

سلÖن در املهره، نوسازی میدانهوایی بیناملللی عدن 

و ساخت رسک در مارب اشاره کرد. مجموع ارزش این 

سه طرح به بیش از 80 ملیون دالر میرسد.

NAVCENT ،UNOCHA
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تاوان جنگ یمن را اطفال میپردازند

دختران آواره یمنی در حال درس خواندن در مکتب موقتی که داوطلبان در مارچ 2021 در حدیده دایر کرده بودند.  آژانس خربی فرانسه / تصاویر گتی

بر اساس راپور یونیسف، شش سال جنگ مداوم بین 

دولت قانونی یمن و شبهنظامیان حوثی پیامدهای 

مخربی داشته است که محرومیت بیش از 2 ملیون 

طفل از تعلیم بخشی از این پیامدهاست.

در سال 2015، حدود 890,000 طفل از مکتب 

محروم شدند که این رقم کمرت از نصف آمار فعلی 

است. این افزایش چشمگیر حاکی از وخامت 

روزافزون اوضاع یمن است و جامعه بیناملللی را 

برای یافá راهکار خا¦ه دادن به یکی از بدترین 

بحرانهای انسانی دنیا تحت فشار قرار داده است.

بسیاری بیم این را دارند که این اطفال هیچگاه 

به مکتب باز نگردند و این مسئله مانع توسعه و 

چشم انداز بهبود یمن میگردد. حتی شاگردانی 

که هنوز هم به مکتب میآیند به دلیل کمبود 

مکتب و معلم همیشه درس و تعلیم باکیفیتی را 

دریافت نکردند. بسیاری از تعمیرهای مکاتب از 

جنگ داخلی مترضر شده اند؛ این مکاتب یا تخریب 

گردیده اند، یا تبدیل به رسپناه شده اند و یا هم 

توسط شبهنظامیان حوثی اشغال گردیده اند. 

دنیا وحشتزده شاهد سوءاستفاده حوثیها از 

اطفال بیسواد و وارد کردن هزاران طفل به میدان 

جنگ برای جربان کمبود قوا بوده است. بعضی از 

موارد عسکرگیری تحت نام برگزاری اردوی تابستانی 

برای اطفال بیکار صورت میگیرد.

در فاصله زمانی مارچ 2015 و فربوری 2021، 

بیش از 3,600 طفل یمنی جذب گروپهای مسلح 

شدند و قبالً اعالن شده بود که %17 از اطفال 

یمنی 5 الی 17 ساله منحیث «کودک کار» مورد 

سوءاستفاده قرار گرفتهاند.

ملل متحد برآورد کرده است که هشت تن 

از هر 10 طفل یمنی عضو فامیل  هایی هستند 

که از عاید کافی برای تامین رضوریات اساسی 

170,000 محروم هستند. معاش چهارساله تقریباً

معلم تادیه نشده است. نرخ باسوادی در یمن، 

بخصوص در مناطق قریهنشین، بسیار پایینتر 

از نرخ جهانی است.

 ماده 54 از قانون اساسی یمن ترصیح میکند 

که تعلیم حق همه اطفال است. در بخشی از این 

ماده آمده است: 

«دولت باید ارائه خدمات تعلیمی را طبق قانون 

از طریق ساخت مکاتب و موسسات فرهنگی و 

تعلیمی مختلف تضمین کند. تعلیم ابتدایی اجباری 

است. دولت باید همه کوشش خود را برای محو 

بیسوادی به خرج داده و در گسرتش تعلیÖت 

تخنیکی و مسلکی توجه خاصی مبزول دارد. دولت 

باید به جوانان توجه خاص مبذول کند و از آنان در 

مقابل افکار نادرست محفاظت کرده و تعلیÖت 

مذهبی، ذهنی و تربیت بدنی را برای شان ارائه کند 

و محیط مناسبی را برای شکوفا ساخá استعدادهای 

آنان در همه زمینهها فراهم سازد.»

UNICEF، aljazeeara.net :منابع
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هیات اعزامی از وزارت دفاع امارات، به 

مدیریت تورنج¶ال داکرت مبارک بن غفان 

الجربی، در جون 2021 از مرکز نوآوری و 

راهکارهای امنیتی (CISS) الکهید مارتین 

در ابوظبی بازدید کرد.

رابرت هاوارد، مدیر اجرایی الکهید 

مارتین در خاورمیانه، به ترشیح اقدامات 

کمپنی خود در قسمت تقویت مهارتهای 

انجی¶ان اماراتی در حوزه توسعه صنعت دفاعی داخلی پرداخت.  

 ،CISS انجی¶ ارشد، هاله الزرقانی، نخستین بانوس انجی¶ اماراتی شاغل در

درباره پیرشفت پروگرام CISS در قسمت حÖیت از نوآوری در امارات و تقویت 

تواناییهایی جوانان اماراتی در عرصه صنایع دفاعی و فضایی، توضیحاتی به 

هیات اعزامی ارائه کرد.

الکهید مرکز همکاری ابوظبی را در دسمرب 2018 برای تحقیق درباره 

نوآوری، تقویت امنیت و کمکرسانی به امارات متحده عربی در قسمت 

پیشربد چشمانداز تنوعبخشی به اقتصاد و تولید تجهیزات دفاعی راهاندازی 

کرد. به راپور الکهید، CISS نخستین مرکز از این نوع در خارج از ایاالت 

متحده محسوب میشود.

از سال CISS ،2017 میزبان بیش از 100 انجی¶ اماراتی بوده است. این 

انجی¶ان در پی تقویت مهارت خود از طریق اشرتاک در پروگرامهای تعلیمی 

تخصصی در حوزه صنایع دفاعی بودهاند. این پروگرامها برای ارائه تعلیم در 

قسمت هوش مصنوعی، طراحی طیارٔه بیپیلوت، ¦رینات شبیهسازی دفاعی، 

مهارتهای مدیریت کسبوکار، توسعه نرمافزار و مدیریت سیستمهای تکنالوژی 

معلوماتی در نظر گرفته شدهاند.

برای توسعه صنعت دفاعی داخلی، مارات متحده عربی ضمن استقبال از 

کمپنیهای وابسته به تولیدکنندگان معترب و بیناملللی تسلیحات، «کمپنی صنایع 

دفاعی امارات» را در دسمرب 2014 تاسیس کرد. این اشرتاک در نومرب 2019 در 

مجتمع کالنرتی به نام EDGE ادغام شد و بیش از 12,000 نفر را در 25 کمپنی 

وابسته در استخدام خود دارد.  منابع: االتحاد، الکهید مارتین، خربگزاری امارات 
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اعضای قوای مسلح مارات 
متحده عربی در حال برگزاری 

مانور در جریان مراسم 
افتتاحیه نمایشگاه و نشست 

بینالمللی صنعت دفاعی 
ابوظبی. این نمایشگاه 

تازهترین محصوالت صنعت 
دفاعی را به نمایش گذاشته 

بود.  آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

امارات متحده عربی صنعت 
دفاعی داخلی را تقویت میکند 

عراق میزبان نشست 
سران اردن و مصر

مصطفی الکاظمی، صدراعظم عراق، از عادل فتاح السیسی، 
رئیسجمهور مرص، و ملک عبدا... (دوم) بن آل حسین، شاه اردن، که 

برای اشرتاک در نشست رسان منطقه در جون 2021 به بغداد سفر کرده 

بودند، استقبال میکند. 

رسان این کشورها درباره اسرتاتژی همکاری اقتصادی که صدراعظم، 

الکاظمی، آن را «شام جدید» مینامد، گفتگو کردند. الکاظمی در پی 

مستحکمتر �ودن روابط اقتصادی قاهره، بغداد و عÖن است.

حسین الجارس، کارشناس عراقی مسائل اسرتاتژیک، اظهار کرد: «این 

طرح برای بهرهبرداری از قوای برشی عظیم مرص، ثروت نفت عراق و 

موقعیت جغرافیایی اردن و پیوند دادن عراق با مرص در نظر گرفته شده 

است. طرح شام جدید را میتوان هسته بالک کالنرتی در نظر گرفت که 

ممکن است بهزودی دیگر کشورهای عرب را در بر بگیرد و توازن قوا را، 

در دوران تشدید خشونت و افراطگرایی مورد حÖیت بعضی دولتهای 

منطقه، به نفع کشورهای میانهرو منطقه تغییر دهد.»

الکاظمی، بعد از استقبال از دو همتای مرصی و اردنی خود، 

به چالشهای امنیتی منطقه پرداخت و راهکارهای اقتصادی بالقوه 

را ارائه �ود. 

الکاظمی عنوان کرد: «ما در دیدارهای گذشته بر رسمایهگذاری 

و همکاری اقتصادی تاکید کردیم و به چشمانداز مشرتکی نایل 

شدیم. اکنون در مرحله اجرای طرحهای مرتبط با برقرسانی، زراعت، 

ترانسپورت و امنیت غذایی هستیم.» 

ملک عبدا... این گفتگوها را ارزنده دانست و از میزبانی 

عراق تشکر کرد. 

ملک عبدالله اظهار کرد: «وظیفه امروز ما تقویت پیوندهای 

همکاری بین سه کشور است و ما کامالً آماده حÖیت از دولت عراق و 

مردم عراق در مسیر مقابله با این چالشها هستیم.»

رئیسجمهور السیسی در جریان سفری که اولین سفر یک رئیس 

جمهور مرص به عراق در 30 سال گذشته است، از کوششهای عراق برای 

رسیدن به امنیت و ثبات و مبارزه با تروریسم و افراطگرایی قدردانی کرد. 

او حÖیت خود را از طرحهای مشرتک که زمینه ساز تحکیم روابط دو 

کشور و تقویت همکاری سهجانبه عراق، مرص و اردن است، اعالن کرد.

نشست بغداد چهارمین نشست از این مجموعه بود. نخستین 

نشست در مارچ 2019 در قاهره برگزار شد و با تشکیل یک شورای 

مشرتک خا¦ه یافت. دومین نشست در سپتمرب 2019 در ایاالت متحده، 

و سومین نشست در آگست 2020 در عÖن برگزار شده بود.

  Al Ahram، Sky News :منابع
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جنرال دیدار دگرجنرال تیمور دندی بایف، معاون وقت وزیر دفاع قزاقستان 
)چپ(، با امیرالبحر جیمز مالوی، معاون قومندان قومندانی مرکزی ایاالت 

TOM. قومندانی مرکزی ایاالت متحده GAGNIER/U.S  .2021 متحده در جوالی

اعالن همکاری قزاقستان 
با ناتو و ایاالت متحده

قزاقستان با برگزاری جلساتی در تابستان 2021 روابط خود را با ناتو و قومندانی 

مرکزی ایاالت متحده (CENTCOM) تقویت کرد. این جلسات با خروج قوای 

نظامی از افغانستان همزمان شده بود.

در سپتمرب 2021، مارگوالن بایموخان، رئیس هیات اعزامی قزاقستان به ناتو، 

استوارنامه خود را به ینس استولتنربگ، دبیرکل ناتو، تقدیم کرد. در این مالقات 

درباره همکاری بین قزاقستان و ناتو بحث شد. این همکاری اصالحات داخلی 

دفاعی و امنیتی، گنجانیده شده در پروگرام «طرح عملی همکاری فردی» بین 

قزاقستان و ناتو در مقطع زمانی 2025-2022، را شامل می شود.

در این جلسه، بایموخان و استولتنربگ به بررسی وضعیت افغانستان و 

راه های احتÖلی تقویت کمک های برشدوستانه به مردم افغانستان پرداختند. 

بایموخان همچنان بر پایبندی قزاقستان به تقویت امنیت بین املللی، شامل 

حضور 120 نیروی حافظ صلح قزاق در لبنان در قالب ماموریت «قوای موقت 

سازمان ملل در لبنان» تاکید کرد. 

بعد از پیوسá قزاقستان به شورای همکاری آتالنتیک شÖلی در 1992، 

ناتو روابط خود را با این جمهوری شوروی سابق گسرتش داد. قزاقستان بعداً به 

پروگرام «همکاری برای صلح» که از 1994 برای تقویت همکاری دوجانبه بین 

ناتو و کشورهای حوزه اروپا-آتالنتیک اجرا می شود، پیوست.

قبالً و در تابستان سال جاری، دگرج¶ال تیمور دندی بایف، معاون وقت 

وزیر دفاع قزاقستان، با امیرالبحر جیمز مالوی، معاون قومندان قومندانی مرکزی 

ایاالت متحده، در مقر این قرارگاه در فلوریدا مالقات �وده بود.

این دو مقام نظامی بر دوام همکاری کشورها در عرصه مسائلی مانند 

مقابله با تروریزم، امنیت رسحدی و مانورهای نظامی تاکید کرده بودند. با توجه 

به تغییر دولت در افغانستان، قزاقستان از تداوم روابط اسرتاتژیک با ایاالت 

متحده و رشکای آن حÖیت کرد.  

قزاقستان در قسمت ¦رینات نظامی، برگزاری مانور، پالن گذاری برای مقابله 

با بالیای طبیعی و پالن گذاری سیاستی همکاری نزدیکی با ناتو و ایاالت متحده 

داشته است. از دو مانور کالنی که قوای قزاق در آن اشرتاک داشتند می تواند به 

«عقاب استپ» و «همکاری منطقوی» اشاره �ود. این تعلیÖت به آماده سازی 

قوای قزاق برای حضور در ماموریت های چندملیتی ایجاد ثبات کمک می کند.

Kazinform ،Delovoi Kazakhstan ،NATO ،Regnum :منابع

ازبیکستان از موفقیت های دیپلماتیک خود در سی امین سالگرد تاسیس خود تجلیل می کند

در سی امین سالروز استقالل ازبیکستان، انتونی 
بلینکن، وزیر امور خارجه ایاالت متحده، از رسان این 

کشور درخواست �ود که به ایفای نقش به عنوان 

رشیک قدر¦ند حوزه امنیت منطقوی ادامه دهند.

بلینکن، در مراسم گرامی داشت سالروز 

استقالل که در سپتمرب 2021 برگزار شد، اظهار 

کرد: «ما از اقدامات مستمر ازبیکستان در قسمت 

اصالحات جسورانه، شامل ترویج آزادی های اساسی، 

حÖیت می کنیم.» 

او به عالقه مندی ایاالت متحده به گسرتش 

همکاری اسرتاتژیک با ازبیکستان با هدف تقویت 

امنیت و ثبات منطقوی، نی رصفاً به دلیل بی ثباتی 

افغانستان، اشاره کرد.

بلینکن در اظهارات خود تاکید کرد که ایاالت 

متحده 3 ملیون دوز واکسن برای مقابله با 

همه گیری کووید- 19 به ازبیکستان اهدا کرده است. 

این واکسن ها در قالب پروگرام توزیع بین املللی، 

معروف به COVAX، به ازبیکستان ارسال شد.

اظهارات وزیر بلینکن بعد از جلسه ماه 

جوالی او با عبدالعزیز کمیلف، وزیر امور 

خارجه ازبیکستان، در مقر وزارت امور خارجه 

در واشنگá دی.سی مطرح می شود. در این 

دیدار دیپلÖت ها درباره همکاری اسرتاتژیک بین 

کشورهای خود و مسائل امنیت منطقوی در آسیای 

میانه گفتگو کردند. 

وزیر بلینکن تاکید کرد که ازبیکستان همچنان 

از «رشکای مهم امنیت و پیرشفت منطقوی است». 

بلینکن اشاره کرد که این دو کشور امسال روابط 

دیپلÖتیک 30 ساله خود را جشن گرفته اند. او 

همچنان بر اهمیت تعمیق روابط دوجانبه که از 

زمان به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف در سال 

2016 بهبود یافته است، تاکید کرد. 

بلینکن در مالقات با کمیلف، وزیر امور خارجه، 

از کمک رسانی ازبیکستان به کشورهای همسایه تشکر 

C5+1 تیک منطقویÖکرد. این روند شامل پلتفرم دیپل

است که پنج کشور آسیای میانه و ایاالت متحده را 

برای بررسی مسائل مشرتک گرد هم می آورد. 

منابع: وزارت امور خارجه ایاالت متحده، 

Podrobno.uz، توییرت
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شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان )راست(، و شاهزاده فیصل بن 
فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان، در جوالی 2021 در یک نشست 

خبری در اسالمآباد اشتراک نمودند.  آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

دیدار مقامات پاکستان با وزیر امور خارجه 
عربستان برای بررسی مسائل امنیتی

و عربستان سعودی از رشوع همکاری در قسمت مسائل  پاکستان
امنیتی مرتبط به هر دو کشور، از جمله مسئله افغانستان، خا¦ه دادن به 

جنگ داخلی یمن و روابط اقتصادی خرب دادند.

در جوالی 2021، شاه محمد قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، 

با فیصل بن فرحان آل سعود، همتای سعودی خود، در اسالمآباد 

دیدار و گفتگو کرد. 

آل سعود در پایان این دیدار اظهار کرد: «دیدگاههای ما در 

مورد اولویت دادن به ثبات منطقوی، امنیت منطقوی، گفتگو و حل 

مسائل از طریق مذاکره بسیار به هم نزدیک است و ما امنیت را 

مسئله اصلی میدانیم.»

بخشی از مذاکرات به «شورای همکاری عالی عربستان-پاکستان» 

که اخیراً با هدف اصلی تقویت همکاری اقتصادی شکل گرفته است، 

اختصاص داشت. صدها هزار کارگر پاکستانی برای کمکرسانی به 

فامیل  های خود به حوالههای بانکی عربستان سعودی وابسته هستند و 

کووید- 19 فعالیت اقتصادی بین دو کشور را تضعیف کرده است. 

قریشی اظهار کرد: «ما به پیرشفتهای چشمگیری در قسمت کیفیت 

ساختارها، کیفیت سازماندهی و تدوین پروگرام کاری دست یافتیم.»

آل سعود عنوان کرد: «البته ما درباره نقش ارزشمند جامعه پاکستان 

در اقتصاد عربستان سعودی... و راهکارهای توسعه فرصتها برای اتباع 

پاکستان در خاک این پادشاهی گفتگو کردیم.»

لوی درستیز پاکستان، ج¶ال قمر جاوید باجوه، در جریان دیدار با آل 

سعود بر روابط «مبتنی بر پیوند برادری و اعتÖد متقابل» تاکید کرد. این 

خرب را دفرت روابط عمومی میان-خدماتی پاکستان اعالن کرد.

پاکستان برای حÖیت از پالنهای خود در راستای آینده افغانستان 

درخواست کمک کرده است و عربستان سعودی از پاکستان برای ایجاد 

ثبات در یمن کمک خواسته است.  

منابع: الجزیره، روابط عمومی میان-خدماتی، رویرتز

ترکمنستان بر همکاری با اتحادیه اروپا در 

حوزههای امنیت، توسعه پایدار و کمکهای 

برشدوستانه تاکید کرده است. این اقدامات در 

دسمرب 2021 شدت گرفت. در این ماه، عشقآباد 

میزبان نشست بیناملللی «سیاست صلح و اعتÖد 

- مبنای امنیت بیناملللی، ثبات و توسعه» بود.

رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان، 

از این فرصت برای برقراری ¦اس دیپلÖتیک با 

سفیر ترهی هاکاال، �اینده ویژه اتحادیه اروپا در 

آسیای میانه، استفاده کرد.

ضمن طرحهای جاری متمرکز بر توسعه 

منطقوی، مسئولین ترکمنستان و �ایندگان اتحادیه 

اروپا درباره اقدامات خاص مقابله با جرایم سایربی 

و تقویت امنیت بیولوژیکی بعد از شیوع بحران 

اخیر کووید- 19، گفتگو کردند.

جلسه دوم، با حضور دیهگو روییز آلونسو، 

سفیر اتحادیه اروپا در ترکمنستان، به مشکالت 

زیستمحیطی و بهبود فضای کسبوکار این 

کشور اختصاص داشت. سفیر آلونسو تاکید 

کرد که پیوندهای ترکمنستان و اتحادیه اروپا 

از زمان برقرای روابط دیپلÖتیک در 1998، 

محکمتر شده است.

نقطه اوج این روابط در سال 2019 بود که 

اتحادیه اروپا قرارداد تاسیس �ایندگی اتحادیه 

اروپا در ترکمنستان را تایید کرد. ترکمنستان 

در بیش از 20 طرح مشمول بودیجه اتحادیه 

اروپا در عرصههایی از قبیل امنیت، تجارت، 

انرژی، حاکمیت قانون، تعلیم، حقوق زنان و 

رسمایهگذاری در امور جوانان مشارکت کرده است.

منابع: Turkmenportal، Caspian News، ملل متحد 

پذیرش کمک احتادیه اروپا از جانب ترکمنستان
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در تحولی که ممکن است خشونتهای ناشی از 

سالها جنگ داخلی را کاهش دهد، یک هیئت 

عÖنی در جون 2021 سفر کرد تا درباره رشایط 

آتشبس بین دولت قانونی یمن و شورشیان 

حوثی مذاکره کند.

رهربان حوثی موقتاً با پیشنهاد ملل متحد 

برای اجرای آتشبس در بدل رفع محارصه دریایی از جانب دولت یمن، موافقت کردند. در 

قالب این توافق، یمن باید میدانهوایی صنعا و بندر حدیده را بازگشایی کند.

مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه ملل متحد در امور یمن، به خاطر شکست در روند 

میانجیگری برای رسیدن به آتشبس پایدار در دوره ماموریت سه-ساله خود، ابراز تاسف 

کرد. او به شورای امنیت ملل متحد اعالن کرد که امیدوار است که دیپلÖسی عÖن 

«8ربخش» باشد. 

جامعه بینامللل از شورشیان حوثی تحت حÖیت ایران، که با همه اقدامات قبلی 

برای میانجیگری درباره آتشبس مخالفت �وده است، خواسته است که به جنگی 

که باعث کشته شدن صدها هزار انسان و تخریب بخش اعظم زیربناهای کشور شده 

است، پایان دهند.

دنیا به عÖن، منحیث مصلح مورداعتÖد، چشم دوخته است. عÖن نه تنها در مورد 

«پروگرام جامع اقدام مشرتک»، معروف به دوسیه هستهای 2015 ایران، میانجیگری کرده 

بود، برای آشتی دادن قطر و کشورهای شورای همکاری خلیج عربی که روابط آنها از سال 

2017 به رسدی گراییده بود، پیشقدم شده بود. کوششهای یوسف بن علوی بن عبدا...، 

وزیر امور خارجه عÖن، زمینه بهبود روابط دیپلÖتیک بین قطر و همسایگانش را در 

جنوری 2021 فراهم �ود.

ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتÖعی عÖن، در کنار بیطرفی خودخواسته آن در صحنه 

جهانی، باعث شده است که طرفهای متخاصم برای حل اختالفات خود به عÖن، بهعنوان 

میانجی بیطرف، اعتÖد کنند.  منابع: رویرتز، alarab.co.uk ،omandaily.com، ایندیپندنت
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تقویت روابط 
کویت با ترکیه

کوماندوهای کویتی برای اشرتاک در یک مانور نظامی ده روزه 

مشرتک با قطعه عملیات ویژه ترکیه در جوالی 2021 عازم 

ترکیه شدند. لوای 25 کوماندوی کویت، با هدایت دگروال 

نارص مسعود العتیبی، در پی بهبود کیفیت هÖهنگی عملیات 

بین دو کشور بود.  

اداره هدایت اخالقی اردوی کویت اعالن کرد: «اجرای این 

مانور در ادامهی هÖهنگیهای نظامی مشرتک برای رسیدن 

به هÖهنگی بیشرت، تبادل تجربیات و یکپارچگی تالشها 

صورت میگیرد..» 

لوای 25 کوماندوی کویت قبالً، در سال 2015، ¦رینات 

مشرتکی را با قوای ترک برگزار �وده بودند. هسته این لوای 

در سال 1960 به همت بریدج¶ال ج¶ال مبارک عبدا... الجابر 

الصباح، معاون وقت قومندان اردوی کویت، شکل گرفت. 

این لوا به قطعه اصلی قوای خاص کویت تبدیل شده است و 

تحت هدایت لوی درستیز قوای مسلح کویت به اجرای ماموریت 

برای پشتیبانی از عملیاتهای عمومی اردوی کویت میپردازد.

در این میان، مصطفی شنتوب، سخنگوی پارملان ترکیه، با 

هدف تقویت روابط دوجانبه به کویت سفر کرد و با مرزوق علی 

الغنیم، سخنگوی مجمع ملی کویت، دیدار و گفتگو کرد.

شنتوب اظهار کرد: «ما، منحیث �ایندگان پارملان دو کشور، 

خوشبختانه موضع نزدیکی در سازمانهای بیناملللی مربوط به 

مجالس، که عضو آنها هستیم، داریم و مشرتکاً برای حل مسائل 

مهم منطقوی فعالیت میکنیم. ما و کویت روابط تاریخی 

مستحکمی داریم و وظیفه دولتمردان تقویت روابط دوستانه 

بین مردم دو کشور است.»

روابط کویت و ترکیه در سالهای اخیر، با امضای قراردادهای 

اقتصادی، نظامی و امنیتی، بهبود چشمگیری یافته است. در 

جهت پیگیری چنین توافقاتی، دولتهای این دو کشور در سال 

2018 کمیته مشرتکی را ایجاد کردند. ارزش مجموع طرحهایی 

که پیÖنکاران ترک در کویت اجرا میکنند، بیش از 8 میلیارد 

دالر برآورد میشود. کالنرتین آنها طرحی به ارزش 4.3 میلیارد 

دالر در قسمت ساخت ترمینل مسافربری جدید در میدانهوایی 

بیناملللی کویت است.

alkhaleejonline.net، Daily Sabah، Turkpress.com :منابع

سید بدر بن حمد بن حمود آل 
بوسعیدی، وزیر امور خارجه 

عمان )راست(، با احمد عواد بن 
مبارک، همتای یمنی، در جون 
2021 در مسقط عمان درباره 

آتشبس یمن گفتگو کرد.  آژانس 
خربی فرانسه/تصاویر گتی

میانجیگری عمان در 
مذاکرات صلح در یمن  
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تامین امنیت جام 
جهانی قطر

عالیجناب ملک عبدا... (دوم) بن آل حسین 

و پرسش، جناب شاهزاده حسن بن عبدا...، در 

کاخ سفید با جو بایدن، رئیسجمهور ایاالت 

متحده، مالقات �ودند و بر حفظ انعطاف 

روابط بین ایاالت متحده و اردن تاکید کردند.

 در دیدار جوالی 2021 مسائلی از قبیل 

تقویت اقتصاد منطقوی اردن از طریق رسمایهگذاری در بخش زیربنای انرژی، پروگرام 

تنوعبخشی به روشهای تامین آب شیرین از طریق �کزدایی، حÖیت ایاالت متحده از 

نوسازی طیاره اف- 16 اردن و مقابله با تروریزم مطرح شد. 

از دیگر مسائل مطرحشده میتوان به کمکهای برشدوستانه به بیش از یک ملیون 

پناهنده سوری که در دوران جنگ به اردن فرار کردهاند، اشاره �ود.

رئیسجمهور بایدن در جریان دیدار با ملک عبدا... اظهار کرد: «شÖ همواره آنجا 

بودهاید و ما همواره برای کمک به اردن حارض خواهیم بود.»

شاه اردن در مدت حضور در ایاالت متحده با پرواز عازم تامپا، فلوریدا، شد تا با 

قومندان وقت قومندانی مرکزی ایاالت متحده، ج¶ال کِِنت َمِکنزی، مالقات کند.

دفرت ج¶ال َمِکنزی اعالن کرد: «مسئولین عالی درباره چالشهای مشرتک مربوط 

به خاورمیانه -از مقابله با افراطگرایی تا بهبود امنیت مرزی- گفتگو �ودند و درباره 

راهکارهای خالقانه برای گسرتش همکاری دوجانبه بین دو ملت به توافق رسیدند. 

مککنزی اردن را «از ارکان مهم صلح پایدار و تقویت امنیت در منطقه» دانست.

این دو کشور رابطه مستحکمی بربنیاد تامین امنیت منطقه ایجاد کردهاند. 

بطورمثال، در جوالی 2021، ایاالت متحده رشوع به ارسال نیم ملیون دوز واکسن 

کووید- 19 به اردن، در قالب کوشش جهانی ایاالت متحده برای مقابله با این همهگیری، 

�ود. روابط نظامی شامل حÖیت مشرتک از «شیر در کمین»، کالنرتین مانور خاورمیانه، 

  elaph.com ،Aljazeera.net ،The New York Times ،CENTCOM :میشود.  منابع
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قومندان وقت قومندانی مرکزی 
ایاالت متحده، جنرال َمِکنزی، در 
جوالی 2021 در تامپا فلوریدا از 

عالیجناب ملک عبدا... )دوم(، شاه 
اردن، استقبال کرد.

ROBERT/اردو. ایاالت متحده VICENS سرباز

تحکیم روابط اردن با ایاالت متحده 

«کمیته عالی 2022 قطر» با امضای یادداشت تفاهمی با «مرکز 

بیناملللی امنیت ورزشی» (ICSS) در جوالی 2021 برای تامین 

امنیت، پالنگذاری امنیت و ظرفیتسازی جام جهانی فوتبال 

2022 اقدام کرد. 

بربنیاد این یادداشت تفاهم، ICSS در چندین بخش 

اساسی، مانند ایجاد مفهوم کلی و اساسی امنیت برای تعلیم و 

ظرفیتسازی، با «کمیته عالی» همکاری خواهد کرد. 

ICSS زمینه هÖهنگسازی موثر و تنظیم روابط بین 

کمیتههای مختلف قطری را که در بخشهای آمادهسازی 

مصئونیت و امنیتی و اسکان اشرتاککنندگان در جام جهانی 

فوتبال 2022 فعال هستند، فراهم خواهد �ود. 

ICSS اظهار کرد: «هدف ،ICSS محمد حنزب، رئیس

کمکرسانی به برگزارکنندگان رویداد برای برگزاری امن 

رویدادهای مهم ورزشی است و ما از بسته �ودن این قرارداد 

مهم با کمیته عالی 2022 قطر خرسند هستیم. اهمیت تدوین 

استندردهای بیناملللی برای پروسیجرهای امنیتی بیش از قبل 

احساس میشود و ما در پی تبادل دانش، تخصص و راهکارهای 

کارآمد از رسارس جهان با کمیته عالی 2022 قطر هستیم.»

قطر، که کالنرتین دستاورد آن در قسمت فوتبال قهرمانی 

در جام ملتهای آسیا 2019 (به میزبانی امارات متحده عربی) 

است، توانست به افتخار میزبانی هفدهمین دوره جام جهانی 

کلبها دست یابد. این رقابتها در فربوری 2021 برای سنجش 

آمادگی کشور میزبان برای برگزاری جام جهانی 2022 (نومرب) 

برگزار میشود.  

ICSS سازمان بیناملللی و غیرانتفاعی مستقر در دوحه، 

قطر، است که در 2010 با هدف ترویج و حفظ صحت و امنیت 

رویدادهای ورزشی تاسیس شد. این نهاد به ارائه مشاوره، تعلیم 

و خدمات کمکی به کمیتههای برگزاری رویدادهای ورزشی، 

اتحادیهها و دولتها میپردازد.

فیفا امتیاز برگزاری این مسابقات فوتبال را در دسمرب 2010

به قطر اعطا �ود. قطر نخستین کشور حوزه خاورمیانه و شÖل 

افریقاست که به چنین افتحاری دست مییابد. 

منابع: alkhaleejonline.net، ایندیپندنت، گاردین 
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زنان مسلمان مصر همراه با مسیحیان قبطی قاهره در مراسم دعای کریسمس 
حضور یافتهاند.  آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

اقدام مرص برای ترویج گفتگوی بین ادیان 
برای ترویج همزیستی مساملتآمیز در مرص، هیاتی از کلیسای اپیسکوپال 

اسکندریه با هدف ایجاد زمینه تشکیل مرکز مطالعات اسالمی-مسیحی با 

مسئولین پوهنتون االزهر دیدار �ود.

امام اکرب داکرت احمد الطیب، شیخ االزهر، از حÖیت این کلیسا از طرح 

«همه برای مرص» قدردانی کرد. این طرح معنوی ملی شامل گفتگوی بین امامان 

و کشیشان برای ایجاد فرهنگ رواداری در جامعه مرص است.

داکرت الطیب در دیدار با این هیات اظهار کرد: «همه ما عسکر میدان دفاع 

از ادیان و وطن خود هستیم چون همه با هم در انسانیت برابر هستیم.»

اسقف سامی فوزی، اسقف اعظم قلمرو اپیسکوپال/انگلیکان در اسکندریه، 

اقدامات کلیسا در قسمت ایجاد مرکز تعمیق گفتگوی مسیحی-اسالمی را برای 

معرفی اصول رفیع این دو مذهب به مردم مرص و دنیا، پیگیری میکند.

این مرکز با هدف تاکید بر همزیستی مساملتآمیز بین پیروان این دو 

مذهب و افشای سوءاستفاده افراطگرایان از آموزههای کتب آسÖنی تشکیل 

میشود. افراطگرایان به نام خدا دست به خشونت میزنند و بسیاری از 

آنان جهل مذهبی و نارضایتی اجتÖعی را دستÖیه تضعیف پیوندهای 

جامعه مرص کردهاند. 

این کلیسا در «خانه فامیل مرص» نیز فعال بوده است. این طرح اجتÖعی-

مذهبی که در قاهره اجرا میشود در سال 2011 تحت هدایت شیخ االزهر و 

پاپ کلیسای ارتدوکس قبطی شکل گرفت. در این طرح، روحانیون فرقههای 

مختلف مسیحی و عاملان اسالمی االزهر برای رفع اختالفات اجتÖعی با یکدیگر 

همکاری میکنند. 

مرص با میزبانی از سیویکمین نشست بیناملللی شورای عالی امور اسالمی 

در مارچ 2021، بر پایبندی خود به گفتگوی بین ادیان تاکید کرد. موضوع اصلی 

این نشست گفتگوی بین ادیان و گفتگوی بین فرهنگها بود. به گفته داکرت 

محمد مختار جمعه، وزیر حج و اوقاف مرص، بیش از 70 دانشمند از 35 کشور 

در این رویداد دو-روزه اشرتاک �ودند. بسیاری از آنان اقدامات مرص در قسمت 

ترویج سازگاری مذهبی را ستودند. 

بوجار اسپاهیو، مفتی آلبانی، اظهار کرد: «مرص، با موسسات مذهبی خود، از 

گسرتش صلح و آشناسازی مردم با صلح نفع بسیاری میبرد. امروزه، ما به گفتگو، 

Al Ahram :همزیستی مساملتآمیز و تحمل تک-گرایی رضورت مربم داریم.»  منبع



یونیپاث مجله ای است که بصورت مجانی در اختیار آنان که با مسائل امنیتی 
در شرق میانه و آسیای میانه و جنوبی سروکار دارند، قرار داده می شود.

چگونگی مراتب ارسال
ترجیح داده می شود تا محتوای متن به لسان مادری تان • 

باشد. یونیپاث مسئول ترجمه مطالب می باشد.
مقاالت نباید از مرز 1,500 لغت بگذرد.• 
لطفًا شرح حال مختصر و معلومات در مورد چگونگی • 

تماس با خودتان را ضمیمه هر مطلب ارسالی نمائید.
حجم دیجیتالی عکس باید حداقل 1 میگا بایت باشد.• 

حقوق
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 

نشر آن نمی باشد. با یاری رسانیدن به یونیپاث 
شما با این شرایط موافقت می نمائید.

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL :به آدرس زیر به ما ایمیل بزنید برای اشتراک مجانی

لطفًا اسم، شغل، القاب 
رسمی و یا سمت، 

آدرس پوستی و آدرس 
ایمیلی تان را شامل سازید.

به این آدرس نامه بنویسید:
Unipath

U.S. Central Command
7115 S. Boundary Blvd.

MacDill AFB, FL 33621 USA

درمجله یونیپاث سهم بگیرید
همه نظریات حکایوی، نامه به مدیر 

مسئول، مقاالت حاوی نظریات، 
عکس ها، و دیگر مسائل را به دفتر مدیریت 

مسئول یونیپاث به آدرس الکترونیکی

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL
بفرستید.

سهیم ساختن دانش

HTTPS://UNIPATH-MAGAZINE.COM/FA




