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پیام رهبران کلیدی

 که این شامره 

کنم.  معرفی  را  یونیپاث  نرشیه  از 

تحمل  روی  بر  تنها  نه  این شامره 

طرد  روی  بر  بلکه  است  متمرکز 

بدبختی  که  افراطی  آیدیولوژی 

است  آورده  بار  به  ناحیه  متام  در 

هم متمرکز است. آیدیولوژی های 

همه  باالی  تفاوت  بدون  افراطی 

عام  قتل  باعث  و  گذارند  می  اثر 

شهرها،  خرابی  و  بیگناه  هــزاران 

زیربناها و اماکن عبادت همه مذاهب شده اند، از افغانستان آغاز شده و بعدا 

در عراق و سوریه انتشار یافته اند. این آیدیولوژی های تروریستی یک محیط 

تنفرآمیز بین مردم ساخت و باعث فجایع و جنایات وحشیانه مانند قتل، غارت 

منازل، فروخنت زنان منحیث برده جنسی، تخریب زیارتگاه های مقدس، مساجد 

و کلیساها و انتشار آشوب شد. 

از آغاز تاریخ، عراقی ها در صلح زندگی کرده و همه مذاهب و گروپ 

های قومی را تحمل کرده اند. ارزش های اصلی آنها احرتام به همسایگان و 

رفتار توام با احرتام با آنها است. اقدامات تروریستان اقلیت ها و فرقه های 

عراقی را هدف قرار داده است و رضوری است همه ما در مقابل آنها بایستیم 

آنها برای اشتعال جنگ  تا رویای بیامر  افراطی بجنگیم  با آیدیولوژی های  و 

فرقه ای در ناحیه را محو کنیم. فرقه های عراقی در کنار هم منحیث داوطلبان 

ایستادند و سالح دست گرفتند و شهرها را از داعش آزاد کردند و تروریستان را 

که فرض می کردند می توانند ما را به اساس فرقه از هم جدا کردند، متعجب 

کردند. هیچ گزینه نداریم جز اینکه تحمل و همکاری را تشویق کنیم تا این 

آیدیولوژی افراطی که هدفش تقسیم ما است را شکست دهیم. 

در این شامره، داستان آزادسازی رمادی را مطالعه می کنیم که همکارم 

در  سنی  قبایل  مقاومت شجاعانه  او  کند.  می  تعریف  فالح حسن  دگرجرنال 

مبارزه در کنار برادران و فرزندان خود در قوای مسلح عراق برای آزادسازی 

شهرهای خود از بدنامی ترور را ترشیح می کند. رسبازان از جنوب عراق جان 

خود را به خطر انداختند تا مساعدت برشی به برادران خود در انبار که ذیل 

محارصه داعش بودند برسانند. همچنین می خواهم اشاره کنم به یک مقاله 

دیگر که توسط همکارم دگر جرنال طالب شقاتی الکنعانی نوشته شده است 

اطفال و دماغ شویی  استخدام  تروریستان در  کننده  نگران  که در آن مساله 

آنها در خدمت آیدیولوژی منحرف خود را بحث می کند. به عالوه، داستان 

مساعی برادرانه امام های جامعت اردنی در بی اعتبار ساخنت و افشای ریاکاری 

تروریستان را مطالعه می کنیم که از مذهب منحیث پوشش برای برنامه های 

رشوروانه خود استفاده می کنند. 

جنایات وحشیانه تروریستان در عراق و سوریه ثابت می کند که داعش 

کدام ترحم برای ریخنت خون بیگناهان و متسخر کتاب مقدس ندارد که همه 

را به محرتم دانسنت ارسا و حرام دانسنت هتک حرمت سایر انسان ها فرا می 

خواند. ملل منطقه باید متحد شوند تا این آیدیولوژی افراطی را شکست دهند 

استخدام کرده و منحیث  را  آنها  تعلیامت محدود،  دارای  از میان جوانان  که 

آیدیولوژی  این  کند.  می  استفاده  ها  ملکی  علیه  انتحاری  گان  کننده  حمله 

افراطی در رسحد ملت ها متوقف منی شود: دیدیم که آشوب سوریه به عراق 

رسریز شد و تروریستان چطور در والیات خلیج نفوذ کرده و مساجد را منفجر 

کردند و چطور به اروپا رسیده و بی گناهان بیشرتی را کشتند. حمله انتحاری 

جدید علیه مسجد آبی در استانبول نشان می دهد که تروریستان کدام عقیده 

ندارند. ما با دشمنی مواجه هستیم که به رسعت تکتیک های خود را تغییر 

متعاقبا  کند.  استفاده می  منطقه  و خارج  داخل  ایمن  نواحی  از  و  می دهد 

در  بلکه  نظامی  های  موقعیت  در  تنها  نه  کنیم،  ادغام  را  مساعی خود  باید 

خشک کردن منابع متویل و مجازات اشخاص که یک آیدیولوژی را تبلیغ می 

کنند که اسالم حقیقی را مخدوش می کند. باید از جوانان خود در مقابل این 

آیدیولوژی سمی محافظت کنیم و تبلیغ کنندگان آن را متوقف کنیم تا اطفال 

ما را گمراه نکنند. 

این فرصت استفاده کنم و به مردان قوای مسلح عراقی،  از  می خواهم 

جنگجویان قبایل و داوطلبان عراقی بخاطر شجاعت شان و فداکاری شان برای 

علیه  قیام  در  آنها  شجاعت  تاریخ،  بفرستم.  درود  قوی  و  متحد  عراق  حفظ 

حمله ناجوامنردانه جنایتکاران داعش که هدف شان برگرداندن عراق به قرون 

تاریک و آلوده کردن رود دجله با خون بیگناهان بود، را بخاطر خواهد داشت. 

بغداد  سوخنت  موجب  که  مغولها  وسطایی  قرون  وحشیانه  اقدامات  هامنند 

مناینده  که  مذهبی  و  تاریخی  عالیم  تا  رفتند  جلوتر  داعش  جنایتکاران  شد، 

یک  توانند  منی  خوارج  این  بربند.  بین  از  را  بود  عراق  بفرد  منحرص  هویت 

متدن 7000 ساله را از بین بربند. هامنطور که همیشه در تاریخ اتفاق افتاده، 

آن،  بر  عالوه  است.  شده  ظاهر  قویرت  و  داده  را شکست  خود  دشمن  عراق 

شکست  برای  متحدان  و  دوستان  مستمر  حامیه  بابت  خواهم  می  همچنین 

داعش از آنها تشکر کنم. نقش دوستان ما در تعلیم و تجهیز قوای نظامی و 

نابودی مواضع داعش با قوه هوایی ثابت می کند که دوستان و متحدان عراق 

عراق  در  پروسه سیاسی  از  و حامیت  عراق  با  امنیتی  و  نظامی  به همکاری 

جدید متعهد هستند.

دگرجرنال خالد حمود جبار
مشاور نظامی نخست وزیر عراق و قومانده قوای مسلح عراقی

مفتخرم
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تصاویر یونیپاث
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داعش کودکان 

را به "بچه های 

خالفت" تبدیل کرده 

تا به انجام اعامل 

تروریستی بپردازند

دگر جرنال ارکان طالب شقاطی الکنانی 

 پس از شکست خوردن از نیروهای عراقی و ائتالف 

و پس از به پایان رسیدن دروغ پردازی های خود، 

برای تأمین مالی یا استخدام نیرو با مشکالت فراوان مواجه شده است. به 

همین دلیل، این گروه به سمت استخدام افراد زیر سن قانونی و کودکان رفته 

است، یک شیوه کثیف، زشتی جهان ترور و قصد رشیرانه آن را نشان میدهد.

جنایات  در  آنها  دادن  مشارکت  و  اطفال  استخدام  از  ناشی  عواقب 

تروریستی مانند گردن زدن و کشنت مردم بی گناه وحشتناک است و به 

طور جدی تالش برای ایجاد جامعه عاری از خشونت را تهدید میکند. داعش 

به طور منظم به شستشوی مغزی این اطفال و ثبت نام آنها برای آموزش 

جهت توجیه اعامل تروریستی میپردازد. به یک شکل رشیرانه به تحریف 

تا به اطفال باور دهند که رس  تفاسیر حدیث و آیات قرآن دست میزند 

بریدن، مبب گذاری در اماکن عمومی و کشتار مردم مسلامن که با داعش 

مخالف هستند اعامل مقدس است که آنها را به بهشت خواهد رساند.

برای اولین بار در سال 2009 در والیت دیاله و با جنبش موسوم به 

جوانان بهشت با این مشکل مواجه شدیم که در آن داعش - که در آن 

زمان دولت اسالمی عراق نام داشت - تالش میکرد تا اطفال را برای کشت 

مبب های کنار جاده ، اختطاف و ترور جذب کند. در آن زمان، تروریستان 

با تروریزم و قبائل خورده بودند. ما با  از نیروهای مبارزه  رضبات جدی 

موفقیت جریان جنگجویان خارجی را متوقف کرده و شبکه مالی آنها را 

خشک کردیم. تروریستان در پاسخ و در تالش مأیوسانه برای نشان دادن 

این مسئله به هواداران خود که هنوز هم توامنند هستند، استخدام اطفال 

را انجام دادند.

با وجود این واقعیت که این تالش ها را متوقف کردیم، رهربی و شبکه 

این ستمگران  از دست  را  اطفال  از  بسیاری  و  را دستگیر کرده  استخدام 

که  اطفال  از  کم  تعداد  میدهند  نشان  که  داریم  شواهد  دادیم،  نجات 

اقدامات  به   2015 و   2009 های  سال  بین  بودند  شده  مغزی  شستشوی 

تروریستی پرداختند. شاید برخی از آنها حمالت انتحاری انجام داده یا به 

رهربان امروز داعش تبدیل شده باشند. ربودن اطفال از پشت میز مکتب 

داعش

کودکان
 به جنگ

 وادار کردن
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یا دور کردن آنها از دامان مادران شان و هدایت کردن آنها به تونل 

تاریک تروریستی و آلوده ساخنت ذهن معصوم شان با آموزه های 

زشت عواقب خطرناک و طوالنی مدتی خواهد داشت.

 امروزه، شاهد تالش های گسرتده داعش در عراق و سوریه 

برای جذب اطفال موسوم به "بچه های خالفت" هستیم. فعالیت 

استخدام در رقه، سوریه آغاز شد و بعد در عراق، در موصل و انبار 

از گزارش های رسانه یی و استخباراتی  مشاهده گردید. بسیاری 

در  رطبه  در  را  ساله   15 تا   10 اطفال  داعش  که  میدهند  نشان 

اطفال  تروریستان  است.  گرفته  خدمت  به  اجبار  به  عراق  غرب 

را به کمپ های دورافتاده و به دور از والدین شان منتقل کرده 

ارتکاب حمالت  تا به قتل، اختطاف و  آنها آموزش میدهند  به  و 

از والدین  این، در فلوجه، صدها تن  بر  بپردازند. عالوه  انتحاری 

مجبور شدند فرزندان خود را به عنوان "بچه های خالفت" ثبت 

نام کنند. داعش از کمبود مواد غذایی و خدمات برای خرید اطفال 

از والدین در بدل جیره غذایی یا مقدار کم پول استفاده کرد.

ما معلومات داریم که نشان میدهد در موصل، 1300 کودک 

مجبور به پیوسنت به داعش شدند، برای انجام حمالت تروریستی 

آموزش دیدند و شستشوی مغزی داده شدند تا نفرت و تبعیض را 

بیاموزند. هدف بزدالن تروریست استفاده از این اطفال به عنوان 

سپر انسانی برای جلوگیری از حمله قریب الوقوع برای آزادسازی 

این شهر و به منظور تبلیغات جهت اعرتاض به این مسئله است 

که اردو عراق اطفال را به قتل میرساند. 

حرکت داعش برای عضوگیری اطفال به وضاحت نشان میدهد 

سناریوی سال  با  که  است  انسانی  نیروی  کمبود شدید  دچار  که 

2009 تطابق دارد. با این حال، این بار وضعیت خطرناک تر است، 

زیرا داعش کنرتول مراکز پرجمعیت شهری را دارد و زمان کافی 

برای شستشوی مغزی و استفاده از این اطفال برای ارتکاب جنایت 

را داشته است. در جون 2015، شاهد اولین اعدام دسته جمعی 

انجام شده توسط اطفال در سوریه بودیم، سپس رس بریدن ها و 

اعدام ها را در موصل و انبار مشاهده کردیم.

حفاظت از اطفال ارزشمند ما از رش تروریستان نه تنها برای سازمان های امنیتی 

نگرانی محسوب میشود؛ بلکه نیازمند تالش های متعدد متام سازمان های دولتی و 

شهروندان محلی، و همچنین همکاری های منطقه  یی و بین املللی است.

اطفال عراقی در یک 
کراپی دستی نشسته 

اند درحالی که مردم 
آواره از خشونت 

تروریستی در عراق 
فرار میکنند.

آسوشیتد پرس



9

اکتفا  شده  کشته  تروریستان  فرزندان  دادن  فریب  به  داعش 

نکرد بلکه از این هم فراتر رفت و ساکنین را مجبور کرد فرزندان 

خود را به عنوان "بچه های خالفت" در بدل یک هدیه 200 دالری 

ترور  از  جدید  نوع  با  ما  کنند.  نام  ثبت  دیگر  امتیازات  وعده  و 

مواجه هستیم که عواقب خائنانه دارد؛ بنابراین، باید هر آن چیز 

که الزم است برای محافظت از این بخش حیاتی از جامعه خود 

و جلوگیری از افتادن آنها به دام ترور انجام دهیم. پروسه احیاء 

مجدد اطفال که قربانی شده اند طاقت فرسا و طوالنی خواهد بود 

نیازمند است.  به تالش های سازمان های دولتی و غیرانتفاعی  و 

احیاءمجدد مدیریت شده توسط  الزامات، گشایش مراکز  از  یکی 

اطفال  زمینه  در  تخصص  دارای  شناسان  روان  و  شناسان  جامعه 

و نوجوانان است.

داعش شهرهای که به آنها حمله کرده را ویران منوده است، 

بسیاری از خانواده ها از خانه های خود گریخته اند، و برخی از 

اطفال در رسک تنها مانده اند - و در اثر خشونت تروریستان یتیم 

شده اند. این اطفال والدین ندارند که از آنها حفاظت کنند و به 

همین دلیل آسیب پذیر هستند. دولت حداکرث تالش خود را انجام 

میدهد تا با تأسیس یتیم خانه و پناهگاه به این اطفال رسیده گی 

کند و از آنها محافظت مناید، اما کار که انجام شده کافی نیست و 

به حامیت جامعه بین املللی نیاز داریم.

ما پس از آزادسازی شهرها به انجام بررسی ساحوی نیاز داریم 

تا تعداد اطفال استخدام شده توسط داعش را برآورد کرده و به آنها 

رسیده گی کنیم. ما باید با والدین آنها همکاری کنیم و به آنها به 

چشم قربانی بنگریم. امروز، میخواهم به عنوان یک پدر که به فکر 

امنیت و رفاه اطفال خود است نصیحت بکنم: لطفاً دست های 

بی گناه خود را به خون مردم بی گناه آغشته نکنید. من از آنها 

میخواهم همکاری خود را با تروریستان قطع کنند. جاده تروریزم 

پایان تاریک دارد. آنها باید به رساغ عزیزان خود برگردند و تا زمان 

که نیروهای امنیتی میرسند پنهان شوند.

 سازمان های متخصص در زمینه رشد و امنیت نوجوانان باید 

با کمک هم به دنبال پیدا کردن راه حل برای این وضعیت خطرناک 

ضداسالمی  اقدامات  این  باید  اجتامعی  و  مذهبی  رهربان  باشند. 

نوجوانان  آموزش  و  محافظت  برای  و  کنند  محکوم  را  تروریستی 

همکاری منایند. ما به طور مداوم با دیگر وزارتخانه ها برای تهیه 

برنامه ها جهت احیاء مجدد قربانیان و اطمینان از اینکه در آینده 

هیچ گونه تهدید برای جامعه ایجاد نکنند، همکاری میکنیم

عالوه بر این، سازمان های غیردولتی را به همکاری با وزارت 

برای  ورزشی  و  علمی  های  برنامه  تدوین  زمینه  در  جوانان  امور 

تشویق  ترور  چنگال  از  آنها  نگهداشنت  دور  و  جوان  شهروندان 

تنها  نه  تروریستان  از رش  ما  ارزشمند  اطفال  از  میکنیم. حفاظت 

نیازمند  بلکه  میشود؛  محسوب  نگرانی  امنیتی  های  سازمان  برای 

تالش های متعدد متام سازمان های دولتی و شهروندان محلی، و 

همچنین همکاری های منطقه یی و بین املللی است. هامن طور 

که اشاره کردم، عواقب وحشتناک استخدام اطفال در سال 2009 

سال ها بعد خود را نشان داد. ما باید جلو داعش را بگیریم قبل از 

F  .اینکه فرزندان ما را به مبب های ساعتی تبدیل کند

یک سرباز عراقی 
کودک را از رمادی در 

حومه بغداد در می 
2015 حمل میکند. 

حفاظت از اطفال در 
مقابل استخدام برای 

اهداف تروریستی 
ضروری است. 

رویرتز
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در تبلیغات که داعش برای مرصف جهانی منترش میکند، این گروه 

تروریستی تصاویر اعدام های دسته جمعی افراد بی گناه، نابودی 

گنجینه های تاریخی و برده گی جنسی زنان را نشان میدهد. هدف از این ویدیو 

های اینرتنتی خشمگین کردن و تهدید و ترساندن مخالفین است.

افراط  بین  در  خود  طریقه  آوردن  پدید  برای  تالش  در  داعش  مبلغین  اما 

زیرکانه  بسیار  های  روش  از  گرایان، 

برای دستکاری تصویر استفاده میکنند. 

تقویت  منظور  به  تبلیغات  این  بیشرت 

آرمانی  ایجاد خالفت، جامعه  ادعاهای 

و منظم دینی است که ظاهراً این گروه 

سوریه  و  عراق  در  آن  ایجاد  حال  در 

داعش  موسسین  تبلیغات  این  است. 

ها،  وزارتخانه  کردن  اداره  حین  در  را 

خیریه  مؤسسات  و  مکاتب  محاکم، 

به تصویر میکشد.

در دیزاین و پیاده سازی اسرتاتیژی 

شکست  برای  یی  رسانه   و  ارتباطات 

کردن  محکوم  رصف  داعــش،  دادن 

قساوت آن کافی نخواهد بود. بسیاری 

های  ویدیو  که  هستند  بــاور  این  بر 

وحشتناک تا حدود برای منحرف کردن توجه از پیام های نرم  تری که داعش به 

طور مؤثرتر برای جذب طرفداران استفاده منوده دیزاین گردیده است.

ائتالف چندملیتی علیه داعش باید به این روایات دیگر توجه کند و اسرتاتیژی 

پیام رسانی خود را برای مقابله با آنها شکل دهد.   

بنیاد کویلیام که توسط ماجد نواز، اد حسین و رشاد زمان علی از اعضای سابق 

گروه افراطی حزب التحریر تأسیس شده است، در گزارش جوالی 2015 خود اشاره 

کرد که: "اکرث، اجامع بر این است که خشونت حد نهایی تبلیغات دولت اسالمی 

این  پیام های سیاسی آن گسرتده است.  این طور نیست. طیف  اما اصالً  است.  

تبلیغات عالوه بر خشونت، از مهربانی، قربانی شدن، احساس تعلق، نظامی گری 

و آرمانگرایی آخرالزمانی نیز رسشار است."

اسرتاتیژی رسانه یی داعش
گیری،  ماهی  حال  در  که  میدهند  نشان  را  دار  ریش  مردان  انرتنتی  های  ویدیو 

رسیده گی به گوسفندان و سنگ فرش کردن جاده ها هستند. شاید تعجب آور 

باشد که بدانیم این گروه تروریستی بین املللی تالش دارد جنبه عملی خود را به 

انرتنت  کردن  اشباع  در  که  است  داعش  این هامن  اینکه  نه  مگر  بکشد.  تصویر 

با پخش اعدام های دسته جمعی هیچ 

تردید نشان نداده است.

ــک بخش  ــا ی امـــا هــمــه ایـــن ه

گروه  ایــن  یی  رسانه  اسرتاتیژی  از 

مالی خوب  منابع  که  است  تروریستی 

به آن اختصاص یافته است. داعش روش 

های را از دنیای تجارت و بازاریابی در 

تالش برای ایجاد یک براند شناخته شده 

در سطح جهانی به قرض گرفته است. 

داعش خودش متام مطالب خود را تهیه 

و پخش منیکند، بلکه به هواداران خود 

در رسارس جهان برای گسرتش یک پیام 

کلیدی  عنرص  چندین  از  متشکل  که 

است اتکا مینامید:

بر  تأکید  با  داعش  رحمی:  بی 
ارائه  را  مبارزان  برتر  روایت  خود،  مفروض  دشمنان  علیه  شده  انجام  خشونت 

میدهد که به عنوان مناینده گان اسالم سنی، انتقام سخت میگیرند. 

قربانی بودن: داعش تالش میکند به توجیه بی رحمی خود بپردازد و به این 
منظور آسیب های وارد شده به خود ناشی از جنگ دشمنانش را نشان میدهد و 

ادعا میکند که این آسیب نتیجه حمله به اسالم سنی بوده است. 

مهربانی: این روایت مخالفین داعش مانند رسبازان سوریه را نشان میدهد 
پیدا میکنند و نشان میدهد که تسلیم  که به سمت دشمنان سابق خود گرایش 

شدن در برابر داعش بهرت از مرگ است.

جنگ: این تبلیغات بر فعالیت جنگجویان داعش در میدان جنگ و سخت 
افزار نظامی آنها که از دشمنان خود به غنیمت گرفته اند، تأکید دارد. 

مردم مراسم یادبودی را برای 21 مصری سر بریده شده توسط داعش 
برگزار میکنند. تظاهرات ضدتروریستی در امان، پایتخت اردن، در اوایل 

سال 2015.  رویرتز

کارکنان یونیپاثبه مبارزه علیه ایدیالوژی تروریستی کمک میکند

تحلیل تبلیغات داعش
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احساس تعلق: این جنبه، تالش برای جذب نیروهای جدید با تأکید بر 
احساس شادی و برادری میان مبارزین داعش است که در عراق و سوریه در 

ذیل تفسیر نادرست این گروه از رشیعت زنده گی میکنند. 

آرمان گرایی: این روایت، زنده گی روزمره در "خالفت" را به عنوان امر 
استفاده  مورد  اصطالحات  میکند.  توصیف  خداوند  خواسته  تحقق  و  آرمانی 

شامل صحبت از "روز قیامت" و پایان جهان است.

های ضدافراط  اسرتاتیژی  که  میکنند  تأکید  کویلیام  گزارش  گان  نویسنده 

گرایانه که بیش از حد بر سخنان خشونت آمیز داعش مترکز میکنند، اکرثاً پیام 

های ظریف  تر ارائه شده برای کمک به استخدام داعش را نادیده میگیرند. 

این گزارش میگوید: "تبلیغات که بر روی زندگی روزمره در "خالفت" مترکز 

دارند، به علت موضوع خود به  ندرت در مطبوعات مشاهده میشوند؛ افراد 

غیرعالقه مند به تالش های اداری دولت اسالمی توجه ندارند. اکرثاً، این محتوا 

به طور کامل نادیده گرفته میشود، ولو اینکه در هنگام طرح مسئله براند، به 

اندازه خشونت مهم است." 

اسرتاتیژی ضد روایت 
گروه های تروریستی دوره های قبل به  ندرت به پای پیچیده گی پیام رسانی 

رسانه   فارم  پلت  مدرن  تروریستان  برای  انرتنیت  میرسیدند.  داعش  یی  رسانه 

یی با لسان های متعدد و وسیع فراهم کرده است که در اختیار افراط گرایان 

فضای  در  باید  ضداسرتاتیژی  هر  دلیل،  همین  به  نبود.  قبلی  طلب  خشونت 

آنالین جهت ازبین بردن جذابیت داعش برای افراط گرایان فعالیت کند.

واالحرضت شاهزاده سعودی ترکی الفیصل، رئیس بنیاد ملک فیصل، در یک 

سخرنانی خطاب به سفرای عربی در سپتمرب 2015 گفت: "همه سازمان های 

امنیتی باید تالش های خود را برای مبارزه با داعش که کوشش میکند جوانان را 

از طریق رسانه های اجتامعی به خدمت بگیرد، متحد سازند".

اما ائتالف ضد داعش باید از کدام اسرتاتیژی استفاده کند؟ رشاد حسین، 

فرستاده خاص ایاالت متحده برای ارتباطات اسرتاتیژیک مبارزه با تروریزم، اعالم 

میکند که بسیاری از ضد پیام  ها از افراد قابل اعتامد در جهان عرب آمده و از 

نظر موضوع با موضوع تبلیغات داعش همخوانی دارد. این اسرتاتیژی ارتباطی 

منیتواند خود را به ساده گی با حمله به اقدامات داعش محدود کند بلکه باید 

با ایدیالوژی پیچیده  که موجب حفظ داعش شده نیز مقابله کند.

پنج جزء مکمل  اسرتاتیژی شامل  این  تأیید حسین،  در یک رویکرد مورد 

است که عبارتند از: تقویت پاسخ های اسالمی برای کاهش استخدام، "جلوه  

زدایی" از داعش، تأکید بر تجارب افراط گرایان سابق و قربانیان مسلامن داعش، 

ترویج ضدروایت های مثبت و حفظ حضور آنالین قوی.

"اگر  کرد:  اشاره  ابوظبی  در  هامن طور که حسین در طی یک سخرنانی 

تروریستان مردم را به پیمودن مسیر دعوت میکنند که آن را برحق و مقدس 

کفرآمیز  تروریستی  مسیر  این  که  دهیم  نشان  وضاحت  به   باید  میخوانند، 

به   باید  دارند،  را  مسلامنان  و  اسالم  از  دفاع  ادعای  آنها  اگر  است.  ممنوع  و 

وضاحت نشان دهیم که چگونه در حال از بین بردن جوامع مسلامن هستند. و 

اگر تروریستان در حال تالش برای متقاعد کردن جوانان هستند که با پیوسنت به 

آنها به طرف برنده میپیوندند، باید اهداف آنها را متقاعد کنیم که میخواهند 

به طرف بازنده ملحق شوند."

با  رانیا عبدالله میگویند که مقابله  اردن،  مانند علیاحرضت ملکه  رهربان 

تبلیغات داعش برای پدید آوردن صلح بسیار مهم است. 

او در یک کنفرانس در پاریس در اگست 2015 که بر جوانان متمرکز بود 

گفت درحالی که تالش های نظامی برای شکست دادن داعش در حال انجام 

است، مسلامنان باید کار بیشرت در جبهه ایدیالوژیک انجام دهند. "ما فعاالنه به 

داعش کمک منیکنیم، اما فعاالنه هم جلو آنها را منیگیریم. ما منیتوانیم در برابر 

آنها ایستاده گی کنیم تا زمان که به عنوان مسلامن در مورد آن چیز که خواهان 

آن هستیم توافق داشته باشیم ... و نحوه مقابله با این ایدیالوژی افراط گرایی 

بر بسرت ایامن صلح آمیز و شفقت آمیز ما استوار است".
یک پناهنده سوری 7 ساله در یک مرکز آموزش اسالمی طراحی شده برای 

مقابله با تلقینات فکری داعش تحصیل میکند.  آسوشیتد پرس

- رشاد حسین، فرستاده خاص ایاالت متحده برای ارتباطات اسرتاتیژیک مبارزه با تروریزم

اگر تروریستان مردم را به پیمودن مسیر دعوت میکنند 

که آن را برحق و مقدس میخوانند، باید به وضاحت نشان 

دهیم که این مسیر تروریستی کفرآمیز و ممنوع است     .
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داعش در حال انجام رژه در یک شهر سوریه در استان رقه به 
عنوان تبلیغات جهت مبالغه در قدرت آن در میدان جنگ است.  رویرتز

صدها تن از دانشمندان مسلامن جنایات داعش را محکوم کرده اند، حکم 

داده اند که این سازمان اسالمی، یک دولت، و خالفت نیست. اما این پیام ها 

باید به طور خالقانه در فضای آنالین منترش شود و باید برای نیروهای بالقوه 

داعش دلیل قانع کننده  برای متاشای آن وجود داشته باشد. در برخی موارد، 

ضدروایت ها میتواند جوانان را نشان دهد که درحال ابراز نارضایتی خود از 

طریق کارهای صلح آمیز به جای کارهای خشونت آمیز هستند.

نظریات جنگجویان سابق 
بخش مهم از مقابله با کمپاین رسانه یی داعش، گواهی جنگجویان سابق داعش 

است که این گروه را ترک کرده اند. انتقاد افراد سابق موجب تخریب تصویر 

همبستگی داعش شده، بر عوام فریبی در میان رهربی و تضعیف عضوگیری در 

آینده تأکید مینامید. مرکز بین املللی مطالعات افراط گرایی و خشونت سیاسی 

تجارب 58 تن از جداشده گان داعش که در حدود نیم از آنها متعلق به رشق 

در  که  قوی  روایت  موضوع  چهار  و  داده  قرار  بررسی  مورد  را  هستند  میانه 

شکایت های آنها مطرح شده است را شناسایی کرده است.

اول، جنگجویان سابق شکایت داشتند که با وجود این وعده که داعش از 

اهل سنت آماده نربد علیه رژیم اسد در سوریه را دفاع میکند، در نهایت دست 

به کشنت دیگر شورشیان اهل سنت زده است. رهربی داعش دچار وسواس جنگ 

داخلی - کشنت "جاسوسان" و "خائنین" در جنبش - به جای حمله مورد انتظار 

به دشمنان غیرسنی داعش شده است. 

شکایت دوم مربوط به خشونت داعش نسبت به شهروندان بی گناه است. 

قتل عام، گروگان گیری و رسقت به طور معمول رخ میدهد. دامنه این خشونت 

به مبارزین داعش هم رسیده است که توسط قوماندانان خود اعدام میشوند.

این گزارش میگوید: "صدای جداشده گان، قوی و روشن است: داعش از 

مسلامنان حفاظت منیکند، بلکه میخواهد آنها را بکشد".

اعضای سابق بر فساد هم به عنوان یک دلیل برای نارضایتی خود تأکید 

جنگجویان  با  رفتارشان  و  میزنند  دزدی  به  دست  داعش  "امیران"  اند.  کرده 

شده  داده  تحقیرآمیز  وظایف  آنها  به  میگویند  اعضا  این  است.  ناعادالنه 

است، از جمله یک سیاه پوست به دلیل پوست تیره  تر خود مجبور به پاک 

کردن تشناب میشد.

در نهایت، جنگجویان که در ابتدا با انگیزه میل به ماجراجویی و به دست 

اند.  داشته  سوریه  در  ناامیدکننده   تجارب  بودند،  آمده  مالی  منافع  آوردن 

به عنوان  آنها  بوده و وظایف  نامناسب  آنها  کیفیت زنده گی در کمپ های 

جنگجو تا حد زیاد کسل کننده بوده است. زنده گی تروریستی با وعده های 

تبلیغاتی جهت عضوگیری همخوانی ندارد.

نتیجه گیری
متخصصین تأکید میکنند که اولین گام برای ضدپیام رسانی مؤثر، رفع محرمیت 

از تبلیغات داعش است. مهم است درک کرد که ویدیو ها و عکس های داعش 

به خودی خود برای ایجاد انگیزه در فرد جهت سفر به سوریه کافی نیست.

برای آنکه چنین اتفاق رخ دهد، یک فرد تأثیرگذار - یکی از اعضای خانواده، 

دوستان یا شخصیت بانفوذ - باید به عنوان واسطه عمل کند. نقش تبلیغاتی 

شامل تحریک نظریات افراطی افراد است که قبالً استخدام شده بودند.  

حرس رفیق از کویلیام گفت: "تنها پس از اینکه درک صحیح از انگیزه ها 

و اهداف به دست آوردیم که ماشین رسانه  یی دولت اسالمی را به حرکت 

درمیآورد، میتوانیم آن را به طور مؤثر به چالش بکشیم." "مثالً، چگونه میتوان 

انتظار داشت دست به توسعه یک ضدروایت بزنیم بدون اینکه بدانیم با کدام 

F  "روایت ها مقابله میکنیم؟
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ایدیالوژی 
تروریستی  

پرده برداشتن از

نشست امامان نظامی اردن با موضوع 
نقش اسالم در مبارزه با افراطگرایی

از مذهب به عنوان سالح برای فریب مردم، رسبازگیری و ایجاد درگیریهای که به کشته شدن 

مردم بیگناه و فریبخورده گان تروریست منجر میشود، استفاده میکنند. آنها با گزینش سلیقه ای عبارات از کتاب مقدس جوانان 

مسلامن را فریب میدهند. این مشکل به رسیده گی جدی رهربان مذهبی مطلع رضورت دارد که در زمینه مبارزه با فریبکاری 

تروریستان تخصص دارند. اردن جز نخستین کشورهای بود که با صدور »پیام امان« به نادرستی اعامل تروریستی واکنش نشان 

داد. قوای مسلح در اکادمی خاص امامان نظامی کورسهای آموزش تخصصی برگذار میکنند. امروزه، شاهد همکاری گسرتده بین 

نظامیان امریکایی و اردنی در این حوزه هستیم که آخرین منونه آن نشست »پیشنامز و امام« در کالج علوم مذهبی امیر الحسن 

در نزدیکی امان در نومرب 2015 بود. اشرتاک کننده گان در این نشست به تبادل نظر و دانش با همتایان خود پرداختند.

مجله یونیپاث با برید جرنال داکرت مجید سلیم الدروشه، مدیر تحقیقات علمی کالج علوم دینی امیر الحسن، و همکارانش 

لومړی بریدمن علی الخطاطبه و لومړی بریدمن شیخ زیاد محمد املومانی، مصاحبه انجام داد. دیدار با این رهربان مذهبی بسیار 

ارزشمند است زیرا تواضع و رفتار دوستانه این مردان باعث میشود که انسان فکر کند در حال صحبت کردن با دوستان دوران 

طفولیت خود است.

تروریستان
کارکنان یونیپاث
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یونیپاث: آیا میتوانید به ما بگویید هدف از کنفرانس 
امامان در عامن چی بود؟

جنرال ال- دروشا: کنفرانس برگذار شده در این 
زیاد  کنفرانسهای  در  شخصاً  من  نیست؛  تازه  چیز  کالج 

ایاالت  اردو  در  ما  برادر  کشیشان  یعنی  خود  دوستان  با 

تبادل دانش و  کار  این  از  متحده حضور داشتهام. هدف 

به حل  قادر  را  ما  که  است  زمینههای مشرتک  به  رسیدن 

مشکالت روزمره ما میسازد. ما همچنین از تجارب دوستان 

خود برای سازماندهی وظایف امامان بر این اساس جهت 

ارائه خدمات مناسب به اردو و جامعه خود بهره میگیریم. 

این جلسات چندجانبه متایل به صلح را در میان ملتهای ما 

و جهان ایجاد میکند. 

را  اردن  مسلح  قــوای  در  مذهبی  تنوع  یونیپاث: 
چگونه مدیریت میکنید؟

و  مسلامن  هم  اردن  مسلح  قوای  در  ما  ال-دروشا: 
هم مسیحی داریم. برادران مسیحی ما آزادی کامل برای 

حضور در کلیسا در روزهای یکشنبه و در تعطیالت خود را 

دارند تا امور مذهبی خود را بجا بیآورند. یکشنبه در اردن 

امور  انجام  حق  خود  برادران  به  ما  اما  است،  کاری  روز 

دینی خود را میدهیم.

امامان  از  میتوانند  مسیحی  ــازان  رسب آیا  یونیپاث: 
مسلامن کمک بگیرند؟

پیدا  برای  همیشه  ما  مسیحی  بــرادران  ال-دروشا: 
کردن راهحل برای مسائل شخصی و خانواده گی خود نزد 

ما میآیند. از آنجا که فرهنگ و سنت در جامعه ما یکسان 

به  برای حل و فصل مسائل مربوط  اوقات  است، بعضی 

خانواده خود که با خانوادههای مسلامن تفاوت ندارد، به 

ما مراجعه میکنند. 

اعتقادات  دارای  مذهبی  رهربان  با  دیدار  یونیپاث: 
متفاوت چی اهمیت دارد؟

ال-دروشا: ادیان توحیدی یک هدف دارند و آن این 
است که کار کنند که انسانها به عنوان یک ملت زنده گی 

کنند. در اسالم، ما ایامن داریم که خداوند ما را آفریده تا 

یکدیگر را بپذیریم - "اى مردم! ما شام را از یک مرد و یک 

زن آفریدیم و شام را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم 

تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید." ]حجرات: 13[

به  که  متدنها  بین  ارتباط  باید  که  است  معنی  بدان  این 

به  را  پیام  این  و  کنیم  برقرار  را  میگذارند  احرتام  انسانها 

نسلهای آینده منتقل مناییم. این امر منیتواند مأموریت یک 

بهرهمند  آن  از  که  علم  باشد.  دیگر  دین  به  نسبت  دین 

هستیم منحرص به اسالم، یهودیت، مسیحیت و یا بودیزم 

بهره  آن  از  انسان  که  که "حکمت  داریم  باور  ما  نیست. 

میربد، هدف یک مسلامن است." هر زمان که مسلامن چیز 

را بیابد که به نفع مردم باشد، آن را اتخاذ میکند. 

رهــربان  القتطتبا:  علی  نبیل  بریدمن 
گردهامییهای  هستند.  جوامع  اطمینان  والهای  مذهبی 

وجود  مردم  ذهن  در  که  خالء  کردن  پر  برای  این  مانند 

بعضی  است.  بسیار مهم  ندارد،  ادیان وجود  در  اما  دارد 

از مردم فکر میکنند بین اسالم و مسیحیت مناقشه وجود 

دارد؛ با این حال، هنگام که رهربان مذهبی گرد هم آمده 

و در مورد مسائل مهم بحث میکنند و با احرتام و دوستی 

مردم  میشود  باعث  کار  این  میشوند،  مواجه  یکدیگر  با 

فرضیات غلط خود را تصحیح کنند. رهربان مذهبی ادیان 

برید جنرال داکتر مجید 
سلیم الدروشه در حال 
خواندن مجله یونیپاث 

در کالج علوم مذهبی 
امیر الحسن.

کارکنان یونیپاث
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مختلف همگی مناد از انسانیت هستند. مشکل از ما انسانها است نه 

از کتابهای مقدس. برای ما در اردن، این گردهامیی بسیار مهم است 

و به همین دلیل ما مرکز صرب و حوصله مذهبی را برای نشان دادن 

هامهنگی مذاهب تأسیس کردهایم. 

 

پراکنیهای  دروغ  بــا  ــارزه  ــب م در  مــذهــب  نقش  یونیپاث: 
تروریستان چیست؟

ال-دروشا: مؤثرترین ابزار برای مبارزه با این ایدیالوژی نادرست 
نشان دادن اسالم واقعی است. سخرنانیها و سمینارهای برای جوانان 

داده  نشان  آنها  به  جنایتکاران  این  واقعی  چهره  تا  میشوند  برگذار 

شود و اینکه منشأ آنها کجا است تا جوانان مسلامن از فریب خوردن 

محافظت شوند. این یک نظریه است که با دوستان خود در ایاالت 

متحده در مورد آن بحث میکنیم، یعنی ایجاد مرکز که به تبلیغ اسالم 

نظامی  کالج  کند.  باز  جوانان  این  با  را  گفتگو  باب  و  بپردازد  ناب 

سلطنتی در ناحیه عجران عامن میزبان مرکز خواهد بود. ما با بقیه 

ادارات دولتی ملحق میشویم و این مرکز نقش بزرگ در آمادهسازی 

استادان دینی در پوهنتونهای اردن خواهد داشت. مترکز این مرکز بر 

حفاظت از جوانان مسلامن در برابر ایدیالوژی ترور است. همچنین 

میخواهم اضافه کنم که حدود 200 امام از قوای مسلح در حال انجام 

وعظ و سخرنانی در مساجد شهرها بهعنوان راه خوب برای برقراری 

غیرنظامی  مساجد  در  برادرانم  و  من  حتی  هستند.  مردم  با  ارتباط 

و  ارشاد  و وزارت  قوای مسلح  بین  این همکاری  سخرنانی کردهایم. 

امامان  مهارتهای  از  استفاده  جهت  طوالنی  زمان  مدت  برای  اوقاف 

که  میدانند  مردم  کلی  بهطور  که  آنجا  از  است.  گرفته  صورت  اردو 

امامان قوای مسلح بهخوبی آموزش دیدهاند، وزارت خواستار کمکهای 

ما است، مخصوصاً در مناطق که نفوذ ایدیالوژی تندروانه و افراطی 

مشاهده میشود. 

و  تکفیری  ایدیالوژی  با  مبارزه  حال  در  ما  ال-قتطتبا: 
تروریستی با استفاده از اسالم واقعی بوده و پیام صلح را در میان همه 

جوامع گسرتش میدهیم. برشیت یک هدیه گرانبها از طرف خداوند 

است و خداوند برای احرتام گذاشنت به انسان، کشنت او را منع میکند. 

کشنت عمل خطرناک است. هامنطور که خدا در قرآن اشاره میکند: 

انسانها  این است که متام  ناحق بکشد، مثل  به  را  "هر کس که فرد 

رد  بر  را  خود  موعظههای  و  سخرنانیها  ما  بنابراین،  است."  کشته  را 

خشونت و افراطگرایی متمرکز میکنیم. ما مردم را به پیروی از مسیر 

دین واقعی که تواضع و فروتنی است، تشویق میکنیم. ما همچنین 

براساس  اثبات  و  مثالها  ارائه  طریق  از  گمراهکننده  ایدیالوژی  با 

سنت و قرآن استفاده میکنیم، حال آنکه تروریستان از افراد کمسواد 

بهرهربداری میکنند و آنها را با شعارهای دروغین خود فریب میدهند. 

بریدمن زید حممد املؤمنی: مایل هستم در مورد معنی 
زنده گی صحبت کنم. چون یک هدیه گرانبها از طرف خداوند است؛ 

از وجود مقدس میآید که هیچ کس مجاز نیست، رصفنظر  مستقیامً 

از ایدیالوژی یا موقعیت خود حق زنده گی فرد را از او بگیرد. دین 

یک شیوه زنده گی است که انسان را به بهشت میرساند. ما در این 

جهان زنده گی میکنیم تا به عبادت پرداخته و با مردم مواجه شویم، 

داشته  غیرمسلامنان  و  مسلامنان  با  مساملتآمیز  گی  زنده  اینکه  برای 

هنگام  باشد،  داشته  نادرست وجود  یا  درست  که  در صورت  باشیم. 

مالقات  قیامت  روز  در  خود  خالق  با  که شخص  شد  خواهد  معلوم 

کند. در حال حارض باید با قوانین زنده گی کنیم. در مورد مبارزه با 

افراطگرایان، فکر میکنم باید کار را از کتاب مقدس و میراث پیامرب 

عليه السالم رشوع کنیم، زیرا اسالم دیگر کتابهای مقدس را هم شامل 

میشود و هرگز آنها را رد منیکند. عالوه بر این، باید ایدیالوژی صحیح 

را اتخاذ کنیم. ایدیالوژی اسالمی بسیار روشن و ساده است؛ قرآن و 

میراث پیامرب روشن هستند تا زمان که این درک بدون گزینش برخی از 

آیات و عبارات بهدست آمده باشد، حال آنکه امروزه آنها برای توجیه 

ایدیالوژی افراطگرایی خود از آن بهره میگیرند. غلط است که بخش 

از یک آیه را برداریم مانند "مناز نخوانید" یا "منازگذاران را مجازات 

کنید" و این دقیقاً هامن کار است که افراطگرایان انجام میدهند. ما 

آن را گزینش عباراتی خاص و استفاده از آنها در زمینه اشتباه مینامیم.

یونیپاث: رهربان دینی در منطقه چگونه میتوانند در زمینه مبارزه 
با این ایدیالوژی نادرست متحد شوند؟

یا  ال-دروشا: تالشهای وجود دارند، اما متأسفانه آنها نقشه راه 
رهربی متمرکز ندارند. این هامن چیز است که تروریستان برای تعمیق 

فاصله و گسرتش نفرت و بیاعتبار کردن رهربان مذهبی مرشوع از آن 

بهره گرفتند، با این ادعا که از آنجا که هیچ رهربی مذهبی واحد وجود 

ندارد، آنها میتوانند انحصاراً به کتاب مقدس رجوع کنند. اما در سطح 

آکادمی  همچنین  و  اسالم  جهانی  لیگ  نام  به  نهاد  بیناملللی،  اسالم 

فقه اسالمی بیناملللی وجود دارد که شامل دانشمندان مسلامن از متام 

کشورها است. این نهاد معترب است و بسیاری از احکام مورد توافق 

افراطگرایان  اندیشمندان مسلامن را صادر میکند. اکرث تروریستان و 

از جمله افراد نادان و کامطالع هستند و گروه دوم از جمله کسان 

هستند که دچار مشکالت روانی بوده و به اشتباه به تفسیر قرآن برای 

توجیه جنایات خود میپردازند. شاید بخش کوچک وجود داشته باشد 

که توسط تروریستان فریب خورده باشند و آنان را تنها نهاد بدانند 

که از فقرا حامیت میکند یا یک راه حل را برای مشکالت اقتصادی 

از طریق پرداخت مرصف برای ارتکاب اعامل تروریستی پیدا میکنند. 

فیصدی افراد تحصیل کرده در این گروهها بسیار اندک است. حتی در 
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کرسی یونسکو در 
زمینه علوم و معنویت 

کرسی یونسکو 
برای مطالعه 
فرهنگ و دین 

مراکز افراطزدایی در 
بره، شاه کاس و اخاخل 

کرسی یونسکو در زمینه مطالعه 
تطبیقی مذاهب جهان

مرکز تفاهم اعراب 
و غرب 

بنیاد اتحاد بینالمللی 
فرهنگی و گفتگوی 

بین ادیان و صلح

انجمن اندیشه عربی، اردن 

مرکز تحقیقات همزیستی ادیان اردن

مرکز صواب 

تحقیق و رسانه کالم 

هدیه - مرکز بینالمللی عالی برای 
مبارزه با افراطگرایی خشونتآمیز

مرکز بینالمللی گفتگوی ادیان دوحه

بنیاد حکیم 

کانگریس اسالمی امریکا

انجمن انکشاف، فرهنگ و گفتگو 

کرسی یونسکو در زمینه مقایسه 
مطالعات دینی، میانجیگری و گفتگو

کشورهای شرق میانه، میزبانی 
و پشتیبانی از مراکز متعهد به 

صبر و حوصله مذهبی، صلح و 
مبارزه با تروریزم را برعهده دارند

ایجاد بیان تحمل

آیا کدام مرکز برده باری، صلح یا مبارزه با تروریزم در کشور شما وجود دارد که بخواهید یونیپاث 
در جلد بعدی خود به آن بپردازد؟  با ما به آدرس CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL مکاتبه کنید. 

انجمن بینالمللی گفتگوی اسالمی

سازمان همکاریهای اسالمی

لیگ جهان اسالم

مرکز بینالمللی ملک عبداهلل بن عبدالعزیز 
برای گفتگوی بین ادیان و فرهنگها

تصاویر یونیپاث
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بیان تحمل

اندیشمند محسوب  افراطگرایان و تروریستان  مورد کسان که در میان 

معلوم  بپردازند،  واقعی  دانشمندان  با  دینی  بحثهای  به  اگر  میشوند، 

میشود که اطالع چندانی از اسالم ندارند و قادر به استخراج پاسخهای 

صحیح از قرآن نیستند. آنها حتی دستور زبان عربی را بهدرستی منیدانند، 

پس چگونه میتوانند قرآن را بهدرستی فهم کنند؟ ما میخواهیم تالشهای 

نادرست متحد  ایدیالوژی  این  با  برای مبارزه  را  مسلامنان منطقه خود 

کنیم.

است.  شده  معلوم  جهان  برای  افراطگرایی  علل  ال-مؤمنی: 
برای  تروریستان  و  اقتصادی،  دشوار  از وضعیت  عبارتند  آنها  از  برخی 

مواجهه به این مسئله تواناییهای مالی خود را برای تولید پول از طریق 

اخاذی، باجگیری و قاچاق نفت نشان میدهند. آنها به این ترتیب قادر 

ادعا  و  ندارند  که هیچ چیز  مردان جوان هستند  از  بسیاری  به جذب 

میکنند که به آنها حقوق، مسکن و همرس داده خواهد شد. عالوه بر 

این، این افراد کامالً جاهل هستند، منظورم این است که فاقد آموزش 

اسالمی هستند. عالوه بر این، بسیاری از این افراطگرایان در زنده گی 

بگیرند.  انتقام  جامعه  از  میخواهند  و  خوردهاند  زیاد  خود شکستهای 

فتوا  مناسب،  بررسی  بدون  که  غیرمرشوع هستند  روحانیون  همچنین، 

صادر میکنند. خدا را شکر که در اردن قوانین برای مجازات چنین افراد 

داریم. من معتقد هستم که الزم است بر روی رحمت و شفقت اسالم 

مترکز کنیم. مسلامنان باید بر روی اقوال پیامرب و آیات قرآن که قلبهای ما 

را نرم کرده و به ما ترحم را میآموزد، مترکز کنند. ما باید بر این واقعیت 

تأکید کنیم که ریخنت خون انسان، نه تنها خون مسلامن بلکه خون همه 

انسانها ممنوع است. پیامرب عليه السالم میگوید: "کسی که یک موحد را 

میکشد هرگز بوی بهشت به مشامش نخواهد رسید". او همچنین گفته 

است: "کسی که به موحد آسیب میرساند، به من آسیب رسانده است." 

اسالم  توسط  میکنند  گی  زنده  اسالمی  در رسزمینهای  که  غیرمسلامنان 

محافظت میشوند. در واقع، در طول جنگها اسالم کشنت مردم ملکی را 

مجاز منیداند.

از مردم میگویند که اسالم همیشه بر مجازات و  یونیپاث: بسیاری 
سخن  بخشش  و  رحمت  از  هرگز  و  دارد  مترکز  دوزخ  آتش  به  تهدید 

منیگوید. آیا این حرف افراد را به وحشت منیاندازد؟

ال-دروشا: یکی از مشکالت بزرگ که امروزه با آن مواجه هستیم 
آموزش و اصالح برنامههای آموزشی است. ما باید بر روی آموزش اولیه 

و ترویج محبت و مالیمت در بین جوانان مسلامن مترکز کنیم. ما باید 

کسی را بهوجود بیاوریم که به دنبال رسیدن به خدا است نه شمشیر 

برای مجازات کردن مردم. ما منیدانیم کی به بهشت و جهنم میرود؛ تنها 

خداوند است که این تصمیم را میگیرد. اسالم دین صلح است؛ بنابراین، 

باید بر شفقت و همکاری بین جوامع رصفنظر از دین و قومیت مترکز 

کنیم. در کل تاریخ اسالم، هرگز نشنیدهایم که یک فرقه اقلیت در حالی 

گیرند، پس  قرار  آزار  میکردهپ مورد  زنده گی  میان مسلامنان  در  که 

را  غیرمسلامنان  جوامع  میخواهند  تروریستان  امروزه  که  است  چطور 

محو کنند؟ ایزدیان هزاران سال در اینجا بودند؛ آنها هرگز توسط خلیفه 

عمر بن الخطاب در هنگام فتح عراق مورد حمله قرار نگرفتند و هرگز در 

طول ظهور خلفای عباسی یا امپراتوری عثامنی مورد آزار قرار نگرفتند.

ال-مؤمنی: در 30 سال اول اسالم، خلیفه عمر که بهخاطر تعهد 
شدید به قوانین و مقررات اسالمی شناخته شده بود، تصمیم به تعلیق 

دلیل رشایط  به  هم  آن  دزد  دست  قطع  یعنی  گرفت  مهم  قانون  یک 

اقتصادی سخت در آن زمان. مردم برای غذا دادن به کودکان خود یا برای 

زنده ماندن دست به رسقت میزدند. اسالم تنها مجازات و تهدید نیست، 

بلکه رسارس شفقت و عشق است. 

ال-دروشا: یکی از اصول مهم در اسالم این است که مجازات 
کار  هامن  انجام  از  مردم  بازداشنت  و  خطاکار  فرد  جلو  گرفنت  برای 

قوانین  به  شبیه  که  انسانی  قوانین  ایجاد  که  است  این  نظریه  است. 

ایجاد یک جامعه امن کمک میکند. اسالم به دنبال  مدرن هستند، در 

مجازات نیست، بلکه به هامن اندازه بهدنبال ساخنت یک جامعه آرام و 

بدون خشونت است. 

اقوام  یونیپاث: صرب و حوصله در جوامع دارای مذاهب مختلف و 
متعدد چقدر اهمیت دارد؟

برای  برای رحمت  جز  را  تو  "ما  است:  این  اسالم  پیام  ال-دروشا: 
همه موجودات نفرستادیم". ]انبیاء: 107[ منیگوید: "رحمت فقط برای 

مسلامنان". این پیام برای همه انسانها است تا درستی، عدالت و برابری 

را ایجاد کنند. صرب و حوصله برای جامعه ما حیاتی است. به خاطر از 

اینکه خداوند میفرماید "در دین هیچ اجباری منیباشد" ]بقره: 256[ و 

همچنین میفرماید "پس اینک دین شام برای شام باشد و دین من هم 

برای من" ]کافرون: 6[ احرتام به آزادی مذهب وصرب یکی از رضوریرتین 

ظهور  از  قبل  اینجا  در  مسیحیان  ما،  جامعه  در  است.  اسالمی  اصول 

اسالم حضور داشتند. بعضی اوقات یک نامخانواده گی را میبینید که یک 

ترکیب از مسلامنان و مسیحیان است، به این معنی که بسیاری از قبیلهها 

در اصل مسیحی بودند - برخی به اسالم گرویده و برخی دیگر تصمیم 

به حفظ دین خود گرفتهاند و هزاران سال زنده گی مساملتآمیز داشتهاند. 

اسالم هرگز برای از بین بردن دیگران نیامده، بلکه به آنها احرتام میگذارد 

و از آنها حفاظت میکند. یک آیه است که میگوید: و شام را از زمین 

پدید آورد و در آن شام را مستقر منود: ]هود: 61[ که به معنی ایجاد 

متدن و بهبود زنده گی است و این کار تنها در جوامع که در صلح بهرس 

میربند، قابل انجام است. غیرممکن است که در هنگام ناامنی و جنگ 

خالقیت و استعداد داشت و جامعه متمدن بنا کرد. 
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یونیپاث: اما امروز داعش اقلیتها را میکشد و کلیساها 
را میسوزاند. آنها این مسئله را چگونه توجیه میکنند؟

ال-دروشا: هیچ توجیه برای اعامل آنها وجود ندارد؛ 
هیچ سوره در قرآن یا در میراث یا اقدامات پیامرب یا اصحاب 

پیامرب وجود ندارد، و حتی یک رسباز مسلامن واقعی چنین 

کار را انجام نداده است. آن چیز که این تروریستان انجام 

میدهند بی اساس است، و ما هیچ تصور نداریم چگونه 

اما فکر میکنم هدف که در پس رفتار  به آن رسیدهاند. 

آنها وجود دارد این است که برش را به سمت فتنه و هرج 

و مرج بکشند. آنها به دنبال ایجاد درگیری و نزاع متدنها 

هستند؛ هدف آنها این است که کار کنند تا مردم جهان 

قرار  کار خود  را در دستور  ترور  آنها  بجنگند.  یکدیگر  با 

دادهاند که توجیه آن توسط کتاب مقدس غیرممکن است.

یونیپاث: در مورد حمالت تروریستی اخیر در کشورهای 
غربی که توسط افراد که در آنجا زنده گی میکردند انجام 

شده است، آیا اسالم اجازه انجام چنین اعامل را میدهد؟

ال قتطتبا: فریب برای مسلامنان ممنوع است. شام 

مهامن آن کشور هستید، و آنها به شام احرتام گذاشته و از 

شام محافظت میکنند. شام حق ندارید به مراکز صلحآمیز 

آنها حمله کرده و افراد بیگناه را بکشید.

جنایت  این  توجیه  بــرای  چیز  ما  ال-دروشا: 
نداریم. منیتوانم تصور کنم که هیچ دین وجود داشته باشد 

که اجازه چنین جنایت را صادر کند. این عمل وحشتناک 

میکند  ادعا  که  شود  انجام  فرد  توسط  میتواند  چطور 

مسلامن است؟ شام در کشور زنده گی میکنید که زنده گی 

توأم با احرتام برایتان فراهم کرده است. اصول مسلامنان 

این  که  آن چیز  تخریب منیشود.  و  کشتار  شامل خیانت، 

است.  اسالم  برخالف  کامالً  دادهاند،  انجام  تروریستان 

این کشورها به شام حق بجا آوردن مراسم دینی خودتان 

جامعه  از  عضو  یک  بهعنوان  را  شام  و  کردهاند  اعطا  را 

برخوردار  امتیازات  و  از هامن حقوق  و شام  پذیرفتهاند، 

هستید، بنابراین کار که آنها انجام دادند هرگز توسط هیچ 

باشد.  دین  هیچ  اساس  بر  منیتواند  و  نیست  مجاز  دین 

تروریستان  این  که هدف  کند  امیدوار هستم غرب درک 

F  .تحریف چهره اسالم است

شرکت نیروهای 
امریکایی و اردنی در 
نشست »پیشنماز و 
امام« در کالج علوم 

مذهبی امیر الحسن در 
نومبر 2015.

مور عمومی کاجل علوم 
مذهبی امیر احلسن
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یکی از روحانیون ارشد مذهبی مصر خواستار رویارویی 
ایدیالوژیک با افراط گرایان خشونت طلب شد

افراط گرایی  ایدیالوژی  به نظر محمد مختار جمعه، 

که توسط گروه های مانند داعش ترویج میشود فقط 

قرنطین  باید  که  نیست  املللی  بین  ساری  مرض  یک 

شود - بلکه نشان دهنده یک بحران فکری است که 

یی  رسانه  و  آموزشی  مذهبی،  فرهنگی،  رهربان  باید 

جامعه با آن مقابله کنند.

عالی  شورای  رئيس  و  مرص  اوقاف  وزیر  جمعه، 

امور اسالمی، درک عمیق خود از تاریخ اسالم و عرب 

را در سخرنانی اخیرش در مرکز مطالعات اسرتاتژیک و 

تحقیقات امارات در ابوظبی ارائه کرد.

ایدیالوژی  "تجزیه  موضوع  مورد  در  که  جمعه 

افراطی" سخن میگفت این ادعا که داعش "بدماشان 

نام  به  سوزاندن  و  قتل  به  که  هستند  یافته  سازمان 

دین دست میزنند" را رد کرد، و گفت انگیزه اصلی آنها 

فرقه یی و سیاسی است.

جمعه که یک محقق و استاد معروف پوهنتون 

االزهر مرص است، گفت: "این مرض ساری بین املللی 

به هیچ مذهب و هیچ ملت تعلق ندارد. تجمیع قوا 

برای مقابله با این مرض ساری، اهمیت حیاتی دارد."

اندازه که مقابله فیزیکی  جمعه گفت به هامن 

اصلی  نربد  است،  مهم  خشن  افراطی  های  گروه  با 

ایدیالوژیک نیز اهمیت دارد. و علامی دینی منیتوانند 

به تنهایی از عهده این نربد برآیند. آنها به کمک چهره 

های فرهنگی، آموزشی و رسانه یی نیز نیاز دارند.

سخرنانی  نوسازی  به  راستی  به  "ما  گفت:  او 

نیاز  فرهنگی  و  اخالقی  ذهنی،  باورهای  و  مذهبی 

داریم زیرا این بحران یک بحران عقالنی است".

او اشاره کرد که پنج رکن اسالم به سیاست معطوف 

نیست، بلکه به تعهدات شخصی انسان در برابر خدا 

مربوط است. اگرچه اسالم به دولت ها دستور میدهد 

نسبت به مردم خود عادل و سخاومتند باشند، اما امور 

سیاسی در اسالم اهمیت بنیادین ندارد.

 - سیاسی  آشکاراً  نقش  اتخاذ  با  داعش  اعضای 

ادعای اعالن جنگ به عنوان یک "خالفت" و برقراری 

نشان   - و سوریه  عراق  در  داری  برده  اشکال  مجدد 

میدهند تا چه حد از اسالم واقعی دور افتاده اند. 

جمعه گفت: "این گروه ها در فضای - در نقاط 

آنها  میکنند.  فعالیت  مردم  و  حاکامن  بین   - بحران 

فرقه  درگیری های  و  یی  قبیله  واکنش های  روی  بر 

یی مترکز میکنند."

این پروفسور افزود: "گروه های مانند داعش به 

تا  هستند  روانی  پذیری  آسیب  دارای  جوانان  دنبال 

بسیاری  در  کنند".  بازاریابی  را  خود  محصول  بتواند 

کلامت  با  اشاره  با  ناخواسته  های  رسانه  مــوارد،  از 

کمک  افــراد  این  استخدام  به  داعش  به  قهرمانانه 

میکنند و ادعاهای آن مبنی بر اینکه نه خالفت دروغ 

بلکه واقعی است را تقویت میکنند.

این هامن  که  هستند  معتقد  "جوانان  گفت:  او 

آنها  بودند.  منتظرش  آنها  که  است  اسالمی  دولت 

در  حرام  بوکو  داعش،  چه  اند.  خورده  را  نام  فریب 

منبع  یک  از  گــروه  این  همه  القاعده،  یا  نایجریا 

رسچشمه میگیرند."

دینی  مباحث  تجدید  خواستار  پروفسور  این 

بر  او گفت ساده سازی مطالعات اسالمی رصفاً  شد. 

که  کنجکاو  امروزی  جوانان  برای  کردن  حفظ  اساس 

خود  دینی  رهربان  از  عمیقرت  توضیحات  میخواهند 

بشنوند، جذابیت کمرت دارد. رهربان داعش این خالء 

اند  کرده  پر  ضداسالمی  ایدیالوژی  یک  پیشربد  با  را 

آثار  تخریب  قتل، رسقت،  شکنجه،  میدهد  اجازه  که 

تاریخی و فروش زنان به عنوان فحاشت انجام شود.

برنامه  یک  مرص  مشکل،  این  گرفنت  نظر  در  با 

سطوح  متام  در  مذهبی  ــوزش  آم نوسازی  بــرای  را 

مطالعه اعالم کرده است تا تفسیر تنها برعهده افراط 

گرایان گذاشته نشود.

جمعه خواستار هوشیاری جامعه بین املللی شد. 

هیچ گروه تروریستی منیتواند فعالیت کند مگر اینکه 

توسط افراد خارج از سازمان خود پشتیبانی شود. مثالً، 

نفت  خارج  از  افراد  همکاری  بدون  منیتواند  داعش 

اجازه  مبارزین  به  اگر  و  برساند.  فروش  به  را  عراق 

به  قادر  داده نشود،  تهیه سالح  و  از رسحدات  عبور 

انجام این کار نخواهند بود. او گفت: "فرد میخواهد 

اجازه ورود، پول و اسلحه را فراهم میکند". 

این پروفسور از رهربان منطقه خواست به منظور 

حامیت  جلب  به  گرایان،  افراط  از  حامیت  کاهش 

او گفت: "وقتی رابطه بین حاکامن  بپردازند.  جامعه 

و مردم خوب باشد، تروریزم واقعاً منیتواند کدام کار 

F  ".را پیش بربد

کارکنان یونیپاث

"وقتی رابطه 
بین حاکمان و 

مردم خوب باشد، 
تروریزم واقعًا 
منیتواند کدام 

کار را پیش بربد." 
~ محمد مختار جمعه
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مقابله با

و افراطی 

ایدیالوژی
خشن

ث
صاویر یونیپا

ت
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یک متخصص از امارات متحده عربی روش های 
شکست دادن تروریزم در رشق میانه را آزمایش میکند

داکرت ابتسام الکتبی/رئيس مرکز پالیسی امارات

عکس از مرکز پالیسی مطالعات اسرتاتیژیک و تحقیقات امارات

ظرف یک ماه در سال 2014، حمالت تروریستی باعث تلفات 5,042 نفر شد. شاخص تروریزم جهانی 

برای آن سال سناریوی خواب وحشتناک گسرتش شبکه های تروریستی و استخدام های جدید در 

نیابتی، تجزیه  از جنگ های  تازه و ترکیبی، مرکب  نقاط مختلف جهان و به کارگیری مادل های 

کشورها و جنگ های سایرب را پیش بینی کرده بود.

این امر بر نیاز به تجزیه و تحلیل علمی و ساختارشکنی ساختار سلسله مراتب و عملیاتی شبکه 

های تروریستی، شبه نظامیان و تروریزم سازمان نیافته تأکید دارد.

اوالً باید شبکه های تروریستی که از زمان ظهور خود در اوایل قرن بیستم ایدیالوژی خالفت را 

اتخاذ کرده اند و با تکامل خود به گروه موسوم به داعش رسیده اند را تحلیل کنیم. این کار به بررسی 

شبکه ها و انکشاف تاریخی آنها، چه در قالب بازیگران غیردولتی و یا بازیگران ترکیبی میپردازد.

در حالی که بازیگران غیردولتی تالش کرده اند با توسل به زور در درون حکومت های شکننده 

تروریستی  های  شبکه  است(،  داده  انجام  القاعده  که  )کار  کنند  غلبه  دولت-ملت  بر  یا ضعیف 

ترکیبی نیز تالش کرده اند تا کنرتول بخش های از یک دولت فاسد را با اتکا به قابلیت های نظامی، 

برشی و مالی در اختیار گرفته و به عنوان کشورهای توسعه طلب اقدام کند. این مادل دوم برای 

مدت تقریباً یک سال در عراق و سوریه توسط داعش اتخاذ شده است.

ثانیاً، این بحث باید بر روی شبه نظامیان به عنوان یکی دیگر از ابعاد این پدیده حارض مترکز 

کند. شبه نظامیان توسط بازیگران بزرگرت منطقه یی در یک مسیر موازی با ایدیالوژی خالفت که در 

برخی کشورها تثبیت شده است، پشتیبانی میشوند. در اینجا دو مادل خاص پدیدار میشوتد: شبه 

نظامیان محدود به فعالیت های نظامی و انشعابات احزاب سیاسی که یا در نهادهای دولتی یک 

نقش به عهده میگیرند یا خیر.

ثالثاً، شبکه های تروریستی سازمان نیافته و فعالیت ها و پیامدهای آنها نیاز به بحث دارند. 

به طور کلی تروریزم سازمان نیافته به معنی فعالیت های تروریستی است که از سوابق سازمانی 

یا فکری هامهنگ رسچشمه منیگیرد، حتی اگر در موارد نادر بیان کننده گرایش ها و اهداف شبکه 

های تروریستی باشد.
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این مادل ناشی از "خشم"، تجسم یک جنبه از تروریزم سازمان نیافته 

است. یعنی نشان دهنده واکنش های تروریستی است که توسط افراد 

و با انگیزه غیرایدیالوژیکی انجام میشود. این واکنش ها بعضی اوقات 

اجتامعی  فشار  یا  شناسی  روانی-آسیب  موارد  نتیجه  در  است  ممکن 

پدیدار شوند که ابزار نجات آسان را در رفتار تروریستی پیدا میکنند.

جنبه دیگر از تروریزم سازمان نیافته آن چیز است که به عنوان مادل 

"گرگ تنها" نامیده میشود و برای اولین بار توسط رهرب سابق القاعده 

یعنی اسامه بن الدن پدید آمد و بعد از آن توسط رهرب داعش، ابوبکر 

البغدادی احیا شد. این مادل به رسمایه گذاری شبکه در پرورش وفاداری 

به شبکه و ایدیالوژی آن متکی است.

گرگ تنها به ارتباطات یا مهارت های پیرشفته سازمانی نیاز ندارد، تا 

آنجا که به ایدیالوژی و ارزش های اصلی شبکه تروریستی وفادار بوده 

و توانایی حمله به اهداف خاص با استفاده از حداقل ابزار و کشتار و 

تخریب ممکن را داشته باشد. گزارش های بین املللی نشان میدهند که 

حمالت تروریستی گرگ تنها 25 فیصد از متام حمالت تروریستی را در 

رسارس جهان بین سالیان 2005 و 2014 شامل شده است.

گسترش سازمان های تروریستی: 
نقاط قوت و ضعف 

که  است  مربوط  کشورهای  به  تروریستی  های  سازمان  گسرتش 

این  بنابراین،  هستند.  دولت-ملت  اساسی  عملکردهای  فاقد 

اند،  نیافته  رونق  خود  های  توانایی  نتیجه  در  تنها  ها  گروه 

خورده  شکست  های  سیاست  و  ها  کشمکش  نتیجه  بلکه 

دولت-ملت ها هستند.

در پی بهار عربی، جنبش های افراطی از شکست، شکننده 

میانه  اقتدار دولت در کشورهای منطقه رشق  گی و عقبگرد 

و شامل افریقا سوءاستفاده کردند و فعالیت های خود 

"مثلث  یک  ایجاد  به  روند  این  بخشیدند.  شدت  را 

جهادی" در کشورهای افریقای شاملی منجر شده 

که رأس آن در تونس، الجزایر و لیبیا است و رأس 

دیگر آن در شام و قاعده آن در عراق 

و سوریه، یمن و مرص است.

کیفیتی  تحوالت  شاهد  تروریستی  های  گروه  اخیر،  های  سال  در 

بوده اند. در حالی که القاعده به دنبال مبارزه با "دشمن دوردست" بود، 

داعش اسرتاتیژی متفاوت دارد و با به دست گرفنت کنرتول مناطق مدعی 

ایجاد خالفت شده است.

دچار  داعــش  توسط  شده  اتخاذ  جغرافیایی  گسرتش  اسرتاتیژی 

محدودیت های از جمله میزان کنرتول مرکزی بر منطقه مورد هدف و 

جمعیت آن، در دسرتس بودن بودیجه، ارزش های منادین و اسرتاتیژیک 

تکتیکی  تغییرات  به  نیاز  و  رقبا،  نفع  به  قدرت  موازنه  در  تغییر  آن، 

در عملیات ها است.

داعش در سه مرحله به دنبال در دست گرفنت کنرتول مناطق جدید 

ناتوان،  مکان  یک  به  منطقه  کردن  تبدیل  با  "خستگی"  مرحله  است: 

مرحله "مدیریت بیرحم" که در آن مرتکب خشونت میشود، و مرحله 

"توامنندسازی" که در آن کنرتول بیشرت را اعالم میکند.

به همین ترتیب، پدیده گرگ تنها، مرحله تازه را در تهدید تروریزم 

جهانی آغاز کرده است. رسانه های اجتامعی و انرتنیت نیز قوت گرفنت 

این روند را تسهیل کرده اند. رسانه ها نیز یکی از ستون های اسرتاتیژی 

داکتر ابتسام الکتبی، رئيس 
مرکز پالیسی امارات
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از  ماهرانه  استفاده  با  داعش  هستند.  تروریستی  و  افراطی  های  سازمان 

تکنالوژی مدرن، مثالً موفق به جذب هزاران جنگجوی خارجی و به وحشت 

انداخنت مخالفین خود شده است.

تعداد نسبتاً زیاد از جوانان مسلامن اروپایی که به گروه های تروریستی 

پیوستند یا به گرگ های تنها تبدیل شدند که شاهد بر شکست سیاست های 

ادغام در کشورهای غربی و ناتوانی نهادهای اسالمی برای ایجاد یک مادل 

اسالم اروپایی هستند. طبق آمار، 90 فیصد از این گروه های جهادی از طریق 

انرتنیت به خدمت گرفته شدند.

توصیه ها
علیه  نربد  در  میتواند  که  است  آمده  توصیه های  از  فهرست  اینجا یک  در 

تروریزم کمک کند: 

مورد . 1 در  املللی،  بین  جامعه  همکاری  با  باید  منطقه،  کشورهای 

یک تعریف منظم از "تروریزم" و "جنبش های تروریستی" توافق 

کنند و فهرست واحد از گروه های تروریستی را ایجاد منایند. من 

تجربه کشور خود یعنی امارات متحده عربی را به عنوان یک مادل 

پیشنهاد میکنم. 

عملیات نظامی علیه سازمان های تروریستی باید با اسرتاتیژی های . 2

جامع همراه باشد. 

و . 3 تروریستان  سفر  از  جلوگیری  برای  را  اقدامات  باید  کشورها 

همسایگی  در  که  کشورهای  دهند.  انجام  خارج  به  جنگجویان 

نقاط داغ قرار دارند باید ترتیبات امنیتی خود را برای جلوگیری از 

نفوذ تروریستان از طریق رسحدات افزایش دهند.

کشورها باید به جای هدف قرار دادن افراد/مبارزین در گروه های . 4

تروریستی، بر روی رهربان/مدیران ارشد تروریست مترکز کنند.

با تروریزم نباید به دستگاه رسمی . 5 تالش های فکری برای مبارزه 

محدود شود؛ بلکه متام بخش های جامعه باید در آن رشکت کنند.

رسانه های خصوصی و دولتی باید یک منشور را در مورد چگونگی . 6

به تصویر کشیدن اقدامات گروه های تروریستی و نحوه رسیده 

گی به مطالب که منترش میکنند، تهیه منایند.

کشورها باید ابزارهای جنگ سایرب را برای مبارزه با تبلیغات آنالین . 7

توسط سازمان های تروریستی توسعه دهند.

تروریستی در . 8 باید در کشورهای که سازمان های  انتقاالت مالی 

آنها حضور دارند تحت نظارت قرار گیرد، و ملت ها باید معامالت 

نقاط  این  در  را  طال  و  باستانی  آثار  نفت،  زمینه  در  نامرشوع 

داغ مختل منایند.

همه کشورها باید یک سیاست واحد را در زمینه چگونگی مقابله . 9

با اختطاف و باج خواهی گروه های تروریستی تدوین کنند.

زندان ها باید تحت نظارت استخبارات قرار گیرند تا از فراهم شدن . 10

زمینه های پرورش تروریستان جلوگیری شود. زندانیان که دوران 

محکومیت خود را سپری کرده اند، باید تحت یک برنامه نظارت 

طویل مدت قرار گیرند.

اقلیت . 11 میان  در  را  ملی  احساسات  باید  عربی  خلیج  کشورهای 

اهل  مذهبی  اصالحات  ترغیب  با  کنند،  تقویت  شیعه خود  های 

و  شیعیان  عقاید  با  آمیز  مساملت  همزیستی  سمت  به  تسنن 

جلوگیری از هرگونه تالش افراطی برای بهره برداری تفاوت سنی و 

شیعه حرکت کنند.

باید مورد . 12 ایدیالوژی های خالفت سنی و معادل های شیعی آن 

اساسی  منابع  زیرا  گیرند  قرار  مواجه  و  ساختارشکنی  مطالعه، 

 F  .تروریزم برای تهدید صلح و ثبات جهانی هستند

مرحله 1:
"خستگی" با تبدیل کردن منطقه به یک مکان ناتوان

مرحله 2:
"مدیریت بیرحم" که در آن مرتکب خشونت میشود

مرحله 3:
"توانمندسازی" که در آن کنترول بیشتر را اعالم میکند

داعش در سه مرحله به دنبال در دست گرفتن کنترول مناطق جدید است: 

درباره نویسنده: داکرت ابتسام الکتبی، بنیانگذار و رئيس مرکز پالیسی امارات و استاد 
علوم سیاسی پوهنتون امارات متحده عربی است. او دکرتا علوم سیاسی خود را از در 

فاکولته اقتصاد و علوم سیاسی، پوهنتون قاهره گرفته است. او عضو هیئت مدیره چندین 
سازمان است، از جمله بنیاد تفکر عربی مورد پشتیبانی عربستان سعودی.
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خمالفان مسلح قبلی طالبان داستان 

خود درباره اینکه چرا تصمیم گرفتند 

سالح زمین بگذارند را نقل می کنند 

صلح
معاوضه
خشونت با

شورای عالی صلح افغانستان
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صلح

از زمان تاسیس شورای عالی صلح افغانستان، همقدم با افغانان ها که مسئولیت 

بطور  شورا  این  میگیرند،  دوش  بر  را  خودشان  وطن  انکشاف  و  امنیت  مکمل 

از مساعی خود،  است. منحیث بخشی  کرده  را هموار  بازگشت صلح  راه  مداوم 

کردن  دور  و  رهنامیی  برای  مجدد  ادغام  پروگرام  و  افغانستان  صلح  برای  شورا 

به  و  کنند  نفی  را  بتوانند خشونت  آنها  تا  کرده  میدان جنگ سعی  از  شورشیان 

قانون اساسی افعانستان متعهد شوند و با حفظ کرامت خود به هموطنان افغان 

خود مجددا ملحق شوند.

دولت  به  صلح  پروسه  طی  طالبان  سابق  عضو  حنیف  الله  فضل  مولوی 

والیت  شهربزرگ  ولسوالی  رزك  درقریۀ   1971 سال  در  او  شد.  ملحق  افغانستان 

بدخشان دیده به جهان گشود. وی پس از فرا گیری تعلیامت ابتدایی درسال 1977 

شامل دارالعلوم ولسوالی شهربزرگ گردید و درسال 1981 جهت آموخنت بیشرتعلوم 

دینی به پاكستان سفر منوده و بعد در مدارس مختلف پاکستان تحصیل منوده و 

پس از ختم آموزش های دینی در سال 1996 به صفوف طالبان پیوست و تحریك 

طالبان او را به وظایف مختلف توظیف منود. بعد از سقوط تحریك طالبان دوباره 

از دوماه  بازداشت منود ومدت بیش  را  او  پاكستان  پاكستان رفت و حكومت  به 

برگشت  وطن  به   2003 درسال  رهایی  از  پس  وی  کرد.  سپری  آنجا  درمحبس  را 

الی 2011 ولسوالی شهر  و مرصوف تدرس اوالد وطن گردید. طی سالهای 2009 

بزرگ والیت بدخشان بسیار ناامن گردید و مولوی فضل الله حنیف فعالیتهایش با 

مخالفین مسلح را بحیث رسگروپ یکی از گروه های مخالفین مسلح از رس گرفت. 

باالخره درسال 2012 با 63 تن ازافراد مسلحش به پروسۀ صلح پیوست. یك نوید 

خوبی برای مردم والیت بدخشان و بخصوص اهالی ولسوالی شهربزرگ بود. 

قبل ازآمدنم به پروسۀ صلح وضعیت بدی داشتم. اما حاال از بركت صلح خودم 

و فامیلم در خوبرتین حالت زندگی – که هیچوقت در قبل نبوده- برس میربیم. 

تاکنون حدود 80 فیصد خواست های ما براورده شده است. من درخواست ایجاد 

مکتب دینی را کرده بودم كه این مکتب در دو طبقه اعامر گردیده است. قابل 

ذکر است که در حین كار پروژۀ مدرسه و همچنان حفظ ومراقبت رسك مرکز فیض 

آباد تا كشم، افراد گروپی که با من به صلح پیوسته اند مرصوف كار هستند. از این 

طریق زندگی خود و فامیل خود را تأمین میکنند.

محرتم مولوی جمیل الرحمن یك تن ازعلامی دین ومتنفذ این منطقه در مورد 

مولوی فضل الله حنیف میگوید: “اهالی و باشنده گان شهربزرگ از پروسه صلح 

و برنامه های كاری آن تشکر کرده و رضایت داریم. قبل از پیوسنت مولوی صاحب 

حنیف به صلح، همه مكاتب بسته بود و احساس آرامش منی كردیم. اما حاال مراكز 

تعلیمی و مدرسۀ دینی باز هستند و دایر هستند. پروژه های دیگر نیز در حال 

کار هستنند و در ارسع وقت مکمل خواهند شد.” 

سید االکرب یکی از مخالفین مسلح صالبان که در والیت فاریاب به پروسۀ صلح 

ملحق شده است در رابطه به انگیزۀ رفتنش در کنار مخالفین مسلح و پیوستنش 

با پروسۀ صلح میگوید: 

 چند سالی که امنیت قریه جات بکلی تامین بود، مردم به زندگی عادی خویش 

مشغول بودند. ولی عده یی از مخالفنان مسلح طالبان، مردم قریجات همجوار ما 

را علیه دولت تحریک منودند. من هم فریب آنان را خورده به صفوف شان پیوستم 

و علیه دولت قرار گرفتم. 

همچنین برادرم سید محمد امین نیز در رأس یک گروپ هفت نفری از سوی 

تخریب  به  را  ما  محل،  در  طالبان  رهربان  گردید.  توظیف  میاندره  قریۀ  در  آنان 

وکشتار مردم تشویق مینمودند. وقتی متوجه شدیم که متام فعالیت های تخریب 

انجام میشود، سبب  بیگانه  استخبارات  به دستور  بیگناه  انسانهای  کارانه وکشتار 

تغییر ذهنیت و بروز اختالف ما با آنان شد. 

عالوه برآن عده یی از دوستان و اقارب ما نیز ما را تشویق می منودند تا دست 

از خشونت برداریم و به دولت بپیوندیم. هامن بود که در اثر میانجیگری عده یی 

از محاسن سفیدان قوم، توانستیم با پروسۀ صلح یکجا شدیم.”

سیداالکرب در مورد بهرت شدن وضعیت زنده گی اش بعد از پیوسنت به پروسۀ 

صلح میگوید: “اداره محلی فاریاب و کمیته والیتی صلح هنگام پیوسنت ما به پروسۀ 

صلح از ما استقبال خیلی خوب منود. ما عالوه از دریافت بسته های کمکی، از 

امتیازات آموزش در پروژه های حرفوی و کار در پروژۀ حفر شش حلقه چاه نیمه 

عمیق نیز مستفید شدیم. من بعد از این میخواهم به تربیۀ اوالد خویش بپردازم تا 

آنان از نعمت سواد و آموخنت علم محروم منانند. 

پشتون  والیت  در  عمیق  نیمه  چاه  حلقه  پروژۀ حفرشش  که  افزاید  می  وی 

دره فاریاب در سال 2012 رشوع شد و به زودی مکمل می شود. این پروژه نه 

چون  و  گرفت  صورت  شغل  ایجاد  صلح  پروسۀ  به  گان  شده  پیوست  برای  تنها 

ساکنین این قریۀ 10,000 نفری همیشه از اثر کمبود آب آشامیدنی صحی درمعرض 

خطربودند مشکل کمبود آب نیزمرفوع گردید. حاال به دلیل امنیت بودن منطقه، 

دولت کلینیک صحی را نیز دراین قریه آباد کرده است.

با دولت اسالمی می جنگند  سیداالکرب میگوید: “پیام من به متام طالبان که 

اینست که این جنگ رشعاً جواز نداشته و راه حل هم نیست؛ از آنها تقاضا می 

منایم که دست از برادرکشی بردارند و با قتل مسلامنان آخرت خود را خراب نسازند 

و از دولت نیز میخواهم تا با فساد اداری – که دلیل اصلی نارضیاتی مردم و ملحق 

شدن به صفوف مخالفان مسلح است- مبارزه کند و برای جوانان که در بیکاری و 

فقر برس میربند، زمینۀ کار را فراهم سازد.”

آینده امید بخش
قومانده خیر محمد باشنده قریه هزار میر در ولسوالی چپه دره والیت کرن، حدود 

نه سال در کوه ها و دره ها منحیث جنگنده طالبان زنده گی کرد. در حین این 

مال شاکر یک مخالف مسلح 
قبلی طالبان به پروسه صلح 

محلق شده است: "شاهد 
اقدامات مخالفان با چشمان 
خودم بودم و دیدم که هیچ 

یک با تعالیم اسالم منطبق 
نیست."  شورای عالی صلح 

افغانستان
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دوران سختی ها متعدد متحمل شد. او داستان ذیل را با لسان خود تعریف کرد: 

“من مثل همه باشنده گان این ناحیه زارع بودیم و در وضع اقتصادی ضعیف 

ریش  و  مذهبی  مکاتب   - نداشت  منطقه  این  باالی  کنرتول  کدام  دولت  بودیم. 

سفیدان قبلیه منازعات محلی را از قدیم فیصله می دادند. اما ناگاه رشایط وخیم 

تر شد و طالبان بیشرت شد. سالح های بسیار همه جا مشاهده شد و جنگ رشوع 

به قریه و  را کشتند و نیت مخرب و دشمنی قریه  شد. مردم بی فکر یک دگر 

منزل به منزل رشوع شد. در 10 سال گذشته زیاده از 400 نفر در منازعات در دره 

کشته شدند. کل منطقه عوض شد و هیچ شخص آزادانه در منطقه تردد کرده منی 

توانست. مردها در سنگرها بودند و همه بار زندگی روزمره بر دوش زنان افتاد. 

گرسنگی و قحطی گلوی مردم را فشار می داد و وضع اقتصادی روز به روز وخیم 

تر می شد. چون کدام بازار که مایحتاج را از آن تهیه کرد نبود، مردم متکی به 

واردات ارد از پاکستان بودند و احتامل فاجعه بزرگرت بود. 

“ساختار اجتامعی قبلی جوابگو نبود و هر کسی با حضور طالبان در رابطه 

بود. وقتی که دو شخص با یکدیگر اختالف داشتند، طالبان از اعضای خود حامیت 

می کرد. این طور، عدالت اجتامعی و نقش ریش سفیدان قبیله در فیصله منازعات 

اجتامعی به مرور از بین رفت. فقط جنگ ساالران ماندند. 

صحی  تاسیسات  و  صحی  اعضای  داکرتها،  بود،  فــراوان  صحی  “مشکالت 

نبود. برای هر عارصه صحی قلیل، مردم باید تا تنها کلنیک دور می رفتند. رسک 

به  راه رسیدن  در  مریضان  بیشرت  نبود.  کلینیک  تا  نقل  و  و حمل  بود  ها خراب 

کلنیک می مردند.

“عالوه بر همه سختی ها ذکر شده در فوق، طالبان فعال بود و مردم مجبور 

را  مکاتب  خواستیم  منی  وقت  هیچ  بودند.  طالبان  های  خواسته  از  اطاعت  به 

به چنین  را مجبور  ما  آنها  کنید،  را خراب  یا پل های کوچک خودمان  بسوزانیم 

اعاملی می کردند. یک روز، بعد از اینکه خواسته آنها را قبول نکردیم به منطقه ما 

حمله کردند. از چهار جهت حمله سختی شد و ما قویانه مقاومت کردیم. بعضی 

به شهادت رسیدند بشمول عموی من که شخص شجاع و خوش  از مردم ملکی 

مرشبی بود و بسیاری منجمله زنان، کودکان و مادر سال خورده من زخمی شدند.

“بعد از این نربد، مخالفت و دشمنی بین محلی ها و طالبان رشوع شد. در 

قدم اول به مشکالتی خوردم و تصورم از آینده پر از ترسی و وحشت هیچ وقت 

نگذاشت آرام مبانم. پر از سوء فهم و ترس بودم و تصمیم گرفتم وضع را عوض 

کنم. تصمیم گرفتم با این منطقه، سالح و جنگ خداحافظی کنم. به همراه 18 تن 

از دوستانم به پروسه صلح ملحق شدیم. خانه و قریه ام را ترک کردم و به منطقه 

جدیدی به همراه فامیلم آمدم، اما از زندگی بدون کالشینکوف، دشمنی و زندگی 

در سنگر، خرسند هستم. حاال اطفال من در مکتب مشغول تعلیم هستند و در 

بیرون آمدن از سیکل ترس موفق بوده ام. در این لحظه، پر از امید به زندگی و 

آینده بهرت و روشن تر برای اطفامل هستم.” 

فرصتهای نو
آنها  گذرۀ والیت هرات هستند.  ولسوالی  ساکنین  عمر  و محمد  مال غالم سخی 

جنگجویان قدیمی قوماندان سمیع الله مشهور به “متفکر” میباشند که مدت یک 

سال در با طالبان رس به دامن دشت و کوه زده بودند.

کبوترخان  قریۀ  از  و  دارد  سن  سال   40 “شیخ”  به  مشهور  سخی  غالم  مال   

ولسوالی گذره میباشد. مدت یک سال از عمرش را در کوه و دور از خانواده و 

جامعه سپری کرد. ادامه جنگ و ویرانگری خوشی های زندگی را از او گرفته بود و 

زندگی با ترس و وحشت او را خسته ساخته بود. تا آن که فامیل و بخصوص مادر 

مهربانش وی را وادار ساخت که از جنگ دست بردارد و به پروسه صلح ملحق شود. 

مادر غالم سخی با قلب آکنده از درد و چشامن اشک آلود در انتظار برگشنت 

فرزندش بود. که باالخره امید به زندگی آرام ومحبت مادر او را وادار کرد تا دو باره 

به آغوش خانواده اش برگردد و زندگی را از نو آغاز کند.

محمد عمر که 38 سال سن دارد یک تن دیگر از همقطاران غالم سخی است 

که در قریۀ نشین ولسوالی گذره زندگی میکند. او نیز بر اثر مشکالت اقتصادی و 

فقر خانوادگی که دامنگیرش شده بود به طالبان پیوست شده بود. او از راه جنگ 

به نتیجه یی دست نیافت، زیرا جنگ همه شالودۀ زندگیش را مترضر ساخته بود 

و تصمیم گرفت از جنگ و مخالفت دست بکشد و در آبادی کشورش سهیم شود.

برکت  از  را  بزرگی  بسیار  های  خوشی  صلح،  به  پیوسته  تن  دو  این  اکنون   

صلح بدست آورده اند و درحال حارض نگرانی مادر و فرزندان شان نسبت به آنان 

برطرف شده است. 

سخی فعالیت های شایانی را در زمینۀ جلب و جذب گروه های ناراضی مسلح 

از خود بجا گذاشته است. چنانکه دو گروپ از طالبان – بشمول یک گروه 11 نفری 

به رسکردگی مال گل آقا خوش باشان و یک گروه دیگر هشت نفری به رسکردگی 

وکیل احمد از منطقۀ پل ساوۀ ولسوالی انجیل به اثر تشویق مال غالم سخی به 

روند صلح پیوست شده اند.

سخی در پهلوی همکاری با برنامۀ صلح، اکنون در منطقۀ پل رنگینۀ شهرهرات 

بخاطر نفقۀ فرزنداش با حامیت برنامۀ صلح توانسته است یک چرخ میوه فروشی 

را فعال سازد و از این راه زندگی آرامی را به پیش میربد. او اکنون تعهد سپرده 

است که تا آخرعمر خدمت خانواده و مردم خود را کند. 

محمد عمر مشهور در یک دکان رنگ فروشی مرصوف کار میباشد. خود را در 

کنار خانواده اش راحت و آرام احساس میکند. مدعی است که اکنون به هر مکانی 

که خواسته باشد بدون ترس و هراس رفت و آمد کرده میتواند. 

غالم سخی و محمد عمر هردو در یکی از روزها تصمیم گرفتند که دیگر سالح 

شان را به زمین گذاشته و به زندگی واقعی، در آغوش مهربان خانواده برگردند. این 

تصمیم خوب، آنان را به رس منزل مقصود رسانید و حاال هر دو با خاطر آرام زندگی 

مساملت آمیزی را سپری می کنند. تعهد کرده اند که دیگر هرگز فریب دشمنان 

صلح و خوشبختی مردم خود را نخورند.

تجلیل از اسالم
و  “اعامل  داد:  صلح، رشح  پروسۀ  به  پیوسته  قدیمی  طالب  جنگجوی  شکر،  مال 

کردار مخالفین را به چشم رس دیدم که با ارشادات دین مبین اسالم مطابقت ندارد. 

است.  گذاشته  بجا  منفی  تاثیرات  کشور  نقاط  متام  در  جنگ  ناگوار  رشایط 

افغانستان  ازین رهگذر ملت  اکرثیت مردم ما گردیده و  امنی و فقر دامنگیر  نا 

دچارمشکالت گوناگون شده است.”

شکر فرزند محمد مناز، در قریۀ صفچه شیرم والیت رسپل به امید زندگی بهرت، 

زنده گی میکند. بنابر توصیۀ پدرش در یکی از مدرسه های دینی شامل و مشغول 

فراگیری علوم دینی گردید. متأسفانه پدرش دچار مریضی شد و شکر میخواست 

وی را جهت تداوی به شهر انتقال دهد. بخاطر خرابی راه مواصالتی مؤفق به این 

کار نشد و پدرش وفات یافت.
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شکر پس از مرگ پدر در پنجۀ غدار روزگارافتاد- از یک طرف فقر، نبود 

تبلیغات طالبان  تأثیر  از جانب دیگر تحت  و  را رنج میداد  او  اشتغال  کار و 

قرار گرفته بود. این وضعیت ناهنجار باالخره سبب گردید تا به صفوف دشمن 

بپیوندد. شکر مدتی در کنار مخالفین مسلح جنگید اما چون در مدرسۀ دینی 

به  را  مخالفین  کردار  و  اعامل  و  بود  باخرب  الهی  احکام  از  و  خوانده  درس 

چشم رس میدید که با ارشادات دین مبین اسالم مطابقت ندارد رنج میربد و از 

پیوستنش با مخالفین پشیامن بود. اعامل آنها با اسالم در تضاد بود. خوشبختانه 

از پروگرام صلح که شورای عالی صلح ارایه می داد مطلع شد، به پروسه صلح 

پیوست و به همراه چند تن از رفقایش قادر به بازگشت به خانه و کاشانه شد.

خرابی راه مواصالتی زندگی اهالی منطقه را بسیار سخت کرده بود، زیرا 

خرابی رسکها باعث شده بود که چندین تن از مریضان بنابر نرسیدن در ارسع 

وقت به شفاخانه جان های خود را از دست دهند. شکر و رفقایش با مردم 

پیشنهاد  اساس  به  منودند.  مشوره  منطقه  مواصالتی  مورد مشکالت  در  محل 

ترمیم رسک  تقاضای  صلح  عالی  شورای  و  والیت رسپل  از  محل  مردم  شکر، 

مذکور را ارائه منودند. رسک متذکره به کمک شورای عالی صلح ترمیم و جغل 

و  یافتند  رهایی  ازمشکالت  محل  مردم  پروژه،  این  تطبیق  با  گردید.  اندازی 

به شهر  به مدت یک ساعت  نیازمندی های شان  رفع  میتوانند جهت  اکنون 

برسند. شکر و رفقایش درقالب پولیس محلی استخدام شده اند و او به صفت 

رسگروپ ایفای وظیفه مینامید. 

که  کسانیست  از  دیگر  یکی  صفچه،  باشندۀ  عبدالله،  فرزند  عبدالوهاب 

مدتی در کنار صالبان جنگید. وی در مورد رفتنش با مخالفین میگوید: “پدرم 

در جنگ های داخلی کشته شد و من با دو خواهر و یک برادر، تنها ماندم و 

یگانه نان آورخانه من بودم. چندین بار جهت پیدا کردن کار به کشور ایران 

رفتم اما چون رد مرز شدم و به وطن برگشتم. اینجاهم کار نیافتم و ازمردم 

قرضدارشدم. ازیک طرف نبودن کار و از طرف دیگر قرضدارها فشارم میداد. 

تحت تأثیر تبلیغات طالبان قرار گرفتم و بدون آن که از اعامل و کردار شان 

آگاهی یابم، به گروه آنها پیوستم. روزی این گروه کسی را به اتهام جاسوسی 

دولت اعدام میکردند، مادر و خواهران آن شخص نزد آنها آمده و عذر و زاری 

و گریه میکردند که او را نکشند اما آنها او را ظاملانه به قتل رسانیدند. 

هامن لحظه مادرم و خواهرانم بیادم آمد و از پیوستنم به مخالفین مسلح 

عظیم  قومانده  نام  به  دوستانم  از  یکی  طریق  از  خوشبختانه  شدم.  پشیامن 

اطالع یافتم که در والیت رس پل کمیتۀ صلح ایجاد شده است. من با شنیدن این 

خرب خوش با پروسۀ صلح یکجا شدم. اکنون به اساس رهنامیی مسؤولین این 

کمیته درقالب پولیس محلی شامل وظیفه شده ام و تصمیم دارم که خواهرانم 

را که از تحصیل باز مانده اند شامل مکتب سازم. من ازدولت جمهوری اسالمی 

افغانستان تقاضا دارم که پروژه های انکشافی وکورس های حرفه آموزی را در 

محالت ما ایجاد مناید تا از یک طرف مردم مهارتهای مسلکی پیدا کنند و از 

جانب دیگر جلو بیکاری گرفته شود.

“همچنان از جنگجویان طالبان می خواهم که بیش از این فریب دشمنان 

و  کار  با  و  شوند  یکجا  صلح  پروسۀ  با  نخوردند.  را  افغانستان  ترقی  و  صلح 

خدمت صادقانه، نان حالل بدست آورند و از نعمت زنده گی مساملت آمیز 

F  ”.مستفید شوند

مخالفان مسلح طالبان سالح خود را تحویل 
داده و به پروگرام مصالحه و ادغام مجدد دولت 

افغانستان در والیت هرات ملحق می شوند.  رویرت
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استفاده از
کلمات به عنوان

سالح
های غیرمهلک

تیم های قوای مسلح مرص
 مهارت های معلومات خود را بهبود میبخشند

کارکنان یونیپاث

یک اطاق وضعیت بسته، 

با فضای مزدحم و رسشار 

از تنش، 24 افرس مرصی منحیث یک تیم با هم همکاری 

میکنند و به پنج گروپ تقسیم شده اند تا با طوفان ذهنی 

و  الوقوع  قریب  امنیتی  برای یک مشکل  را  راه  حل  یک 

بحران انسانی ارائه منایند.

مأموریت  در  ممکن  سناریوهای  متام  برای  گروپ  هر 

در  گفتگو  صدای  اوقات  بعضی  میکند.  پالنگذاری  خود 

و  مترکز  مجاور  میز  در  که  درحالی  میشود،  بلند  میز  یک 

سکوت جریان دارد. بعضی از افرسان در حال ترسیم پالن 

ها بر روی تخته هستند؛ برخی دیگر به طراحی اسرتاتژی 

رسانه ها میپردازند.

افرسان جوان است که  احاطه  میز، در  ترین  مزدحم  

منتظر نوبت خود برای دریافت دستورات از جرنال عصام 

خلیل، رئیس هیئت مرصی هستند. او بر رس میز در کنار 

دگروال عصام عبدالفتاح، دگروال محمد رشکاوی و دگروال 

علی السعید الغند است. 

میزبانی  به  مشرتک  اطالعات  تبادل  از  بخش  یک  این 

متحده  ایاالت  در  براگ  فورت  در  متحده  ایاالت  نیروهای 

برای شعبه امور مدنی و عملیات روانی قوای مسلح مرص 

این تبادل نظریات، تقویت همکاری های  از  است. هدف 

و  منطقه  ثبات  و  امنیت  تقویت  عین  در  ها  اردو  میان 

پاسخگویی به چالش های امنیتی بود. 

و  نامتقارن  تهدیدات  با  "مرص  گفت:  خلیل  جــرنال 

غیرمهلک  تعلیامت  به  بنابراین،  است؛  مواجه  غیرمتعارف 

اینجا  در  که  تربیه  و  تعلیم  از  مرص  اردو  ــم.  داری نیاز 

دریافت کرد بهره مند خواهد شد و ما قادر خواهیم بود با 

تهدیدات مقابله کنیم."

در داخل
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افسران از مصر و ایاالت متحده در سپتمبر 2015 در یک میزگرد در فورت براگ، ایاالت متحده شرکت کردند تا در 
مورد نقش خود در اردو کشورشان و همچنین سختی های دائم داشتن مسلک نظامی و زنده گی خانواده گی صحبت 

کنند. این افسران که میزبانی آنها را قوماندانی مرکزی عملیات خاص ایاالت متحده برعهده داشت، یک بخش از 
یک هیئت قوای مسلح مصر بودند که در یک تبادل معلومات مبتنی بر سناریو با عملیات حمایه معلومات نظامی و 

پرسونل امور مدنی ایالت متحده شرکت کردند.  جگرن تیفانی ام. کالینز /اردو ایاالت متحده
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با توجه به محیط امنیتی کنونی در نزدیک مرص، این مترین 

یک  در  تروریستی  از یک سناریوی حمله  معلومات،  بر  مبتنی 

کشور همسایه بهره برد که باعث فرار دسته جمعی غیرنظامیان 

به رسحدات مرص میشد.

تیم های امنیتی و لوژستیکی آماده میزبانی از پناهنده گان 

بودند در حالی که نیروهای عملیات خاص برای بسنت رخنه های 

و  را کنرتول کرده  رسحدی مستقر میشدند، جریان غیرنظامیان 

آنها را برای شناسایی تروریستان که خود را در میان آنها پنهان 

کرده بودند بررسی اولیه را انجام میدادند. تیم های امور مدنی 

و عملیات روانی مسئولیت آماده سازی کمپ های پناهنده گان 

را با این فرض که غیرنظامیان پس از پایان بحران به میهن خود 

باز می گردند، به عهده گرفتند.

اساس  بر  و  داشــت  دقیق  جزئیات  پالنگذاری  مرحله 

رویدادهای عامل واقعی بود. تیم ها به تامین یک کلنیک کوچک، 

تفکر  در  با  تفریحی،  مناطق  و  برنامه های شغلی  یک مکتب، 

فرهنگ و سنت های پناهنده گان در حین طراحی مناطق زنده 

گی و حامم ها پرداختند.

از افرسان ارشد و افرسان جزء عملیات قوماندانی  بسیاری 

به  مترین  این  در    )SOCCENT( متحده ایاالت  مرکزی خاص 

ایاالت  و  مرص  رسبــازان  کردند.  رشکت  مشاور  و  ناظر  عنوان 

متحده منحیث یک تیم در پاسخ به یک مأموریت پیچیده که با 

واقعیت روی زمین در منطقه همخوانی داشت، همکاری کردند.

یونیفورم های  با  را  بلند مسلکی  معیارهای  افرسان مرصی 

جذاب و مدیریت موثر پالنگذاری و جلسات روزانه خود برآورده 

کردند. تحسین و رضایت به  وضاحت در چهره رشکت کننده گان 

مشاهده میشد. تیم ایاالت متحده قدردانی خود را از عملکرد 

فوق العاده تیم مرصی اعالم کرد. 

هر  "در  گفت:   SOCCENT از  لگروان  تاد   5 بریدمن 

درگیری کسان که به راستی رنج میکشند مردم ملکی در میدان 

به همین دلیل استفاده  جنگ هستند." او اشاره کرد که دقیقاً 

از گذینه های غیرمهلک مبارزه با تروریزم در طول ناآرامی های 

به طور فزاینده  انسانی دارد  به بحران های  پاسخ  مدنی و در 

آموزش  به خوبی  و  تیزبین  افرسان  "جمع  میکند.  پیدا  اهمیت 

دیده تحت رهربی جرنال خلیل این نکته را آموختند که عملیات 

 )CA( با همکاری امور مدنی )MISO( حامیه اطالعات نظامی

به یک "سیستم سالح" مهم برای کشور آنها تبدیل شده است."

افسران قوای مسلح مصر 
در حین تبادل معلومات 

در مرکز تعلیمی مأموریت 
عملیات های خاص در 
فورت براگ در ایاالت 
متحده در مورد شیوه 

های فعالیت ممکن بحث 
میکنند.

بریدمل گریگوری ساندرز/اردو ایاالت متحده
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شاید یکی از شورانگیزترین لحظات این مترین، مناز عید بود که در مسجد 

داخل فورت براگ برگذار شد، که بسیاری از رسبازان مسلامن ایاالت متحده و 

رسبازان مرصی در کنار هم ایستاده بودند تا مناز بخوانند و یکدیگر را در آغوش 

گرفته و عید را تربیک گفتند. جرنال خلیل قدردانی خود را از تیم ایاالت متحده 

داده  ترتیب  را  عید  مراسم  که 

احساس  مرصی  رسبازان  تا  بودند 

کنند که در خانه خود هستند، ابراز 

کرد. عید قربان جشن بسیار خاص 

برای مسلامنان است.

این مترین نتیجه یک مجموعه 

مشرتک  تبادل  آموزش  رویدادهای 

ــال بــا مرکز  ــدت یــک س بـــرای م

علوم  تحقیقات  و  برشی  انکشاف 

اخالقی و قوای مسلح مرص بود که 

برای اولین بار پس از 15 سال در 

مرص برگذار شد. این تعلیم و تربیه 

توسط پرسونل مربوطه کندک  نهم 

)هوابرد(  نظامی  معلومات  حامیه 

مدنی  امور  ششم  و  نود  کندک  و 

بر  آن  مترکز  شد.  انجام  )هوابرد( 

حین  در  معلومات  سازی  رشیک 

ارائه "دروس آموخته شده" در زمینه استفاده از نیروهای MISO و CA و ادغام 

این نیروهای غیرمهلک در یک رویکرد نظامی مرکب به جنگ بود. 

با  گفتگو  به  مرصی  یی  محاوره   لهجه  با  خلیل  جرنال  مترین،  پایان  در 

مخاطبین صالون پرداخت.

او گفت: "منیخواهم سخرنانی کنم. میخواهم با شام از صمیم قلب صحبت 

العاده همتایان امریکایی خود که به طور  کنم. میخواهم از تالش های فوق 

خستگی ناپذیر به ارائه مشوره و کمک به ما جهت به انجام رساندن یک مترین 

کامالً موفق پرداختند، تشکر کنم.

تیم  از  میخواهم  همچنین 

و  سخت  که  کنم  تشکر  مــرصی 

هدف  به  رسیدن  بــرای  صادقانه 

تعیین شده تالش کردند. میخواهم 

کنم  اســتــفــاده  فــرصــت  ــن  ای از 

گان  رزمــنــده  از  قــدردانــی  به  تا 

ــربد سخت  ــردازم کــه ن ــپ مــرصی ب

جزیره  شبه  در  تروریزم  علیه  را 

ــازان  رسب میدهند.  انــجــام  سینا 

را  خود  فداکاری  و  قهرمانی  ما 

متام  به  تروریزم  علیه  جنگ  در 

جهان نشان میدهند."

در  نامتعارف  جنگ  یک  "ما 

ارزش  فاقد  که  داریم  برابر دشمن 

خاطر  به  و  اســت  انسانی  هــای 

گرفنت جان مردم بی گناه احساس 

حال  در  ما  اردو  منیکند.  پشیامنی 

تروریستان  زیرا  است،  جهانی  صلح  برای  بلکه  مرص،  برای  تنها  نه  جنگیدن 

دشمنان جهان متمدن هستند. این مترین به ما فرصت مالقات با افراد زیاد و 

همچنین آموخنت تکتیک های پیرشفته را میدهد. در سطح شخصی، ما دوستان 

F  ".تازه زیاد در ایاالت متحده پیدا کردیم

یک افسر قوای مسلح مصر رهبری یک بحث در داخل تیم خود را در حین 
تبادله معلومات برعهده دارد.  بریدمل نیکالس فارینا/اردو ایاالت متحده

اردو ما در حال جنگیدن نه تنها 
برای مرص، بلکه برای صلح 

جهانی است، زیر تروریستان 
دشمنان جهان متمدن هستند.

—  جنرال عصام خلیل، رئیس هیئت قوای مسلح مصر



دولت های امارات عربی متحد و ایاالت متحده یک مرکز جدید ارتباطات دیجیتلی را در رشق میانه با هدف استفاده از رسانه 

های اجتامعی جهت مقابله با مساعی تبلیغاتی اونالین داعش راه اندازی کرده اند.

حامیان داعش از رسانه های اجتامعی جهت نرش وسیع کلیپ های ویدیویی جذاب تولید شده این گروه به سبک فلم های 

هالیوود و دیگر پیام های آن با هدف جلب و جذب حامیت از جوانان مسلامن استفاده می کنند.

قوماندان رسارس جهان خواهان اقدامات بیشرت برای مقابله با این حمله برق آسای رسانه یی شده اند و مبارزه در جبهه 

ارتباطات را به عنوان یکی از ارکان اصلی در مساعی کلی برای شکست دادن داعش خوانده اند.

مرکز جدید صواب که در جوالی 2015 افتتاح شد، یکی از پاسخ های قاطع به این فراخوان در منطقه است. این مرکز که نام 

آن اصطالح عربی به معنی "مسیر درست یا صحیح" است، در ابوظبی، پایتخت امارات عربی متحد موقعیت دارد.

ریچارد استنگل، معاون وزیر خارجه ایاالت متحده در دیپلوماسی عامه و امور عامه، برای راه اندازی مرکز صواب به امارات 

عربی متحد سفر کرد. او و انور قرقاش، وزیر خارجه امارات عربی متحد، یک بیانیه مشرتک نرش دادند که میگفت هدف این 

آسوشیتد پرس

مرکز صواب در ابوظبی

اونالین میشود
برای مقابله با تروریزم

34



35
خط افق در ابوظبی

مرکز حامیت از مساعی ائتالف، به چالش کشیدن تبلیغات داعش و "تقویت صدای 

بردباری و تحمل در رسارس منطقه است".

استنگل اندک بعد در گفتگو با آسوشیتد پرس ابراز امیدواری کرد که این پروژه 

به "معکوس کردن روایت" در مورد این گروه تروریستی کمک کند و میتواند به 

عنوان یک منونه برای مراکز مشابه در جاهای دیگر عمل مناید.

به  این است که رشوع  انجام خواهد داد  او گفت: "آن چیز که مرکز صواب 

اصالح تصور غلط خواهد کرد که داعش در این جنگ استخباراتی و جنگ رسانه 

های اجتامعی بر ما غلبه کرده است".

پیام های توییرتی به لسان  این مرکز در جوالی 2015، ویدیوهای یوتیوب و 

عربی و انگلیسی نرش کرد که راه اندازی آن را اعالم مینمود. رشاد حسین، فرستاده 

خاص ایاالت متحده در زمینه ارتباطات سرتاتیژیک مبارزه با تروریزم گفت حدود 15 

تا 20 نفر پرسونل متام وقت که عمدتاً از امارات هستند در این مرکز کار میکنند.

ایاالت متحده نیز طور مستقل در حال انکشاف یک بخش موجود راه اندازی 

را حسین  آن  ریاست  که  است  بوده  وزارت خارجه خود  در  سال 2011  در  شده 

برعهده داشته و به نام مرکز ارتباطات سرتاتیژیک مبارزه با تروریزم شناخته میشود.

حسین گفت، مسئولیت های آن شامل مقابله با پیام های افراط گرایانه اونالین 

این  گفت،  است. حسین  بوده  تروریزم  با  مبارزه  در  امریکا  و هامهنگی مساعی 

مرکز طور فزاینده داستان جداشده گان و افراط گرایان سابق را منترش میکند، بر 

میدان  های  واقعیت  و  گی  زنده  و رشایط  کرده  تأکید  تروریزم  قربانی  مسلامنان 

جنگ در مناطق تحت سلطه داعش را نشان میدهد.

کارکنان مرکز ابوظبی با کاربران رسانه های اجتامعی در پلت فارم های مختلف 

تعامل میکنند و به همکاری با افراد و سازمان های برجسته جهت مقابله با پیام 

گذاری  اشرتاک  فارم  پلت  یک  میزبانی  مرکز همچنین  این  میپردازند.  داعش  های 

محتوا را برعهده دارد تا همکاران آن بتوانند فایل ها را آپلود و دانلود کنند.

حسین گفت این کار پیام قوی را میفرستد مبنی بر اینکه جوامع مسلامن آشکاراً 

امارات متحده در  از رهربی  افراط گرایان را رد می کنند و قدردانی خود را  پیام 

حامیت از مرکز جدید ابراز منود.

او گفت: "مهم است که رشکای ما در مسیر پیام رسانی به گونه قدم بردارند که 

F  ."نظر جوامع مسلامن در رسارس جهان منعکس گردد

برای مقابله با تروریزم

"آن چیز که مرکز صواب 
اجنام خواهد داد این 

است که شروع به اصالح 
تصور غلط خواهد کرد 
که داعش در این جنگ 

استخباراتی و جنگ 
رسانه های اجتماعی بر 

ما غلبه کرده است".
— ریچارد استنگل، معاون وزیر 

خارجه ایاالت متحده در دیپلوماسی 
عامه و امور عامه

ایستاک
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آزادی رمادی 
دگر جنرال فالح فریس حسن معلومات خود درباره این 

پیروزی ستراتیژیک قوای عراقی را به اشتراک می گذارد
کارکنان یونیپاث
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نربد الرمادی منحیث یکی از شکست های مهم سرتاتیژیک گروه تروریستی داعش در نظر گرفته می شود. قوای مسلح عراق یک 

نقش عالی در آزادسازی شهر و حفظ جان و مال باشندگان که در منطقه جنگی به دام افتاده بودند و امداد در تخلیه آن ها از شهر 

ایفا منودند. قوه هوایی عراق یک نقش پیرشو در ارسال کمک های برشدوستانه به منطقه محارصه شده ایفا منود و برای باشندگان 

شهر طی دوره حاکمیت داعش مساعدتهای دارویی و غذایی فراهم کرد. مساعی اردو اعتامد و حامیت شهروندان رمادی را برای آن 

ها حین مساعی برای شکست تروریسم به ارمغان آورد. یونیپاث با دگر جرنال فالح فریس حسن، که یک خلبان و قومانده معینیت 

بونت تخنیکال قوه هوایی عراق است و نقش عمده در موفقیت مأموریت های قوه هوایی ایفا منوده یک مصاحبه انجام داده است:

یونیپاث: نقش قوه هوایی در نربد رمادی واضح است. آیا تیم های دیگری هم 

بودند که در موفقیت ماموریت های قوه هوایی نقش مخصوص ایفا کرده باشند؟

یک  مانند  به  پشت صحنه  در  که  بودند  مردانی  فریس حسن:  فالح  دگر جرنال 

ها  رسانه  در  آن ها هرگز  بیشرت مساعی  به  و  کردند،  فعالیت می  کندوی عسل 

اشاره منی شود. آن ها انجنیران و تخنیکرهایی هستند که نقش عمده، نه تنها در 

حفظ امنیت خلبان و طیاره، بلکه در برقرار نگاه داشنت کارکرد طیاره ایفا می کنند. 

بر عالوه، هر حمله هوایی شامل تیمی از انجینیران، تخنیکرها و خدمه است که 

سوخت و مهامت را برای رزمندگان فراهم می کنند. بنابراین، موفقیت هر عملیاتی 

نتیجه هامهنگی درون تیمی است. 

دست  به  که  بود  حامسی  واقعه  یک  نربد  این  رمادی  نربد  نظرداشت  در  با 

و  شد  نوشته  عشایری  قهرمانان  و  زمینی  قوای  هوایی،  قوه  ضدتروریزم،  اعضای 

بنابراین یک نربد که رصف نظر از مشکالت تدارکاتی ناشی از راه بندها و جبهه 

بین  ارتباطی  عمده  های  راه  کننده  کنرتول  داعشی  تروریستان  به  نزدیک  های 

رمادی و بغداد، هر عراقی می تواند به آن افتخار کند. بر عالوه، قوه هوایی نقش 

عمده در انتقال مهامت، تدارکات، و عوامل رزمی و حامیوی ایفا منود. در واقع، 

ما صدها تن مواد و هزاران رزمنده را از پایگاه ها و مراکز فرماندهی به خطوط 

مقدم انتقال می دادیم. 

یونیپاث: آیا مجموع عملیات ها و بارگیری ها را در اختیار دارید؟

دگر جرنال فالح: آمار مربوط به خامته دسامرب 2015 نشان می دهد که ما تقریبا 

750,000 تن مهامت، تدارکات، سوخت و آب آشامیدنی را انتقال داده ایم. طی 

آن دوره، داعش شهر حدیثه و روستاهای مجاور را محارصه کرده بود. بنابراین ما 

مجبور بودیم عالوه بر تدارکات رزمندگان، آب آشامیدنی را برای باشندگان آن جا 

نیز فراهم کنیم.

یونیپاث: نقش برشدوستانه قوه هوایی در مناطق تحت محارصه چه بود؟

دگر جرنال فالح: ما با مشکل ملکی های محارصه شده در شهر حدیثه و روستاهای 

اطراف در سواحل غربی رودخانه فرات مواجه بودیم. راه بندها و نربدهای شدیدی 

که در خان البغدادی و رمادی در جریان بود دسرتسی به آن روستاها را غیرممکن می 

کرد و ساکنان به غذا یا آب آشامیدنی دسرتسی نداشتند. قوای مسلح عراقی ارسال غذا 

به آن ها و ارسال مریض ها به شفاخانه های بغداد و عودت آن ها به خانه پس از 

امتام درمان را برعهده گرفتند. بر عالوه، ما توانستیم تیم های صحی وزارت بهداشت 

را به نواحی محارصه شده برای فراهم کردن واکسین مرض آبله بفرستیم. این مرض در 

آن ناحیه به خاطر فقدان مراقبت های صحی و حضور جنگجویان خارجی که هیچ 

گونه معاینه های صحی یا واکسین قبلی نداشتند دوباره شایع شده بود. هرچند، ما 

موفق به کنرتول این مرض ها شدیم و مفتخرم که نقش وزرات صحت عامه را منحیث 

از وزرات خانه هایی که در این رابطه حامیت بسیاری به عمل آورد ستایش کنم. 

عالوه بر آن، وزرات صحت عامه با ستاد امور برشدوستانه وزارت دفاع همکاری کرد و 

توانست دارو و واکسین به مناطق خطرناک و محارصه شده روان کند. وزرات صحت 

عامه و ستاد امور برشدوستانه چنان تدارکاتی را به پایگاه هوایی عین االسد انتقال 

می دادند و قوای زمینی با یافنت راه های امن به مناطق فوق الذکر، عملیات انتقال 

تدارکات را از رس می گرفتند. با وجود خطرات راه ها و محارصه داعش، مردان قوای 

مسلح، باشندگان این مناطق را با انتقال کمک های برشدوستانه مساعدت کردند. در 

واقع، این عملیات یکی از شجاعانه ترین عملیات های انجام شده توسط قوای مسلح، 

وزارت صحت عامه و عشایر استان انبار بود. 

یونیپاث: در مورد انتقال ملکی هایی که از رسکوب داعش به مناطق مصئون پناه 

بردند چه برای گفنت دارید؟ 

از مناطق جنگی به نواحی  دگر جرنال فالح: بله، ما شامر زیادی از ملکی ها را 

مصئون که دولت به طور موقت برای سکونت آن ها اختصاص داده بود انتقال 

دادیم و شادی شهروندان به هنگامی که رسبازان آن ها را از چنان خطری دور می 

کردند وصف ناپذیر بود. 

یونیپاث: چه اقدامات امنیتی عدم نفوذ داعش در پایگاه های نظامی را منحیث 

ملکی تضمین می کرد؟ 

از موارد  این پروسه توسط لستی  با مورد مریض ها،  دگر جرنال فالح: در رابطه 

خاص که توسط یونت های اردو برای چنان مناطقی تهیه شده بود انجام می شد 

و این لست قبل از انتقال مریضان به پایگاه هوایی عین االسد تحت بررسی های 

امنیتی  تیم  نیز بررسی دیگری بوسیله  پایگاه  امنیتی دقیق قرار می گرفت و در 

پایگاه انجام می شد و نیز یک بررسی دیگر قبل از آن که مریض ها سوار طیاره ها 

شوند. در مورد ملکی های فراری نیز، بررسی های امنیتی دقیقی بر حسب اسناد 
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شناسایی، اثاثیه و موارد اینچنینی انجام می شد. بعالوه، ما آگاه بودیم که در حال 

جنگ با دشمن رشیری هستیم که هیچ اهمیتی به جان انسان های بی گناه منی 

دهد و بنابراین ملکی ها با این درک این مسئله و فهم اینکه چنین پروسه هایی 

برای امنیت خود آن هاست، با اقدامات امنیتی ما همراهی می کردند. 

یونیپاث: تخلیه ملکی ها چگونه انجام می گرفت؟ 

دگر جرنال فالح: قوای زمینی و هوایی به مانند یک تیم با یکدیگر همکاری کردند 

و در اینجا مایلم نقش فرقه هفتم اردوی عراق و عملیات الجزیره را بستایم که 

نقش پراهمیتی در رابطه با تعیین نواحی و شامر ملکی ها و کمک به انتقال آن 

ها به پایگاه عین االسد ایفا منودند. این پایگاه قوه هوایی هر روز شامر زیادی را 

ملکی ها را با اسناد رسمی صادر شده توسط یونت های نظامی در نواحی خود 

پیاده می کنند. نقش ما تعیین اعتبار اسناد مزبور است که از طریق ارتباط با فرقه 

هفتم و عملیات الجزیره انجام می پذیرد. بعد از آنکه غیرنظامیان وارد پایگاه قوه 

هوایی شدند، و پیش از ترک پایگاه به طرف مناطق مصئون، در نواحی محافظت 

شده و امن مصئون داده شدند. عملیات پیچیده ای بود، اما همکاری ملکی ها و 

شورای والیت انبار نقشی عمده در موفقیت آن ایفا کرد. همکاری بین رسبازان و 

ملکی ها مایه افتخار بود. 

ــازی  آزادسـ در  ائتالف  هوایی  قــوه  و  ــراق  ع هوایی  قــوه  نقش  یونیپاث: 

رمادی چگونه بود؟ 

دگر جرنال فالح: با فروتنی می گویم که مشارکت قوه هوایی ائتالف در شکست 

تروریزم و نابودی خطوط دفاعی آن ها عمده بود. مداخله قوه هوایی ائتالف به 

فشار نهایی اعامل شده از سوی قوه زمینی مساعدت کرد: یک حمله هوایی قبل از 

ورود قوای زمینی به شهر رمادی صورت گرفت که حمله ای بسیار دقیق و وسیع و 

رسیع بود که بر اساس معلومات دقیق انجام گرفت. برعالوه، ملکی ها معلومات 

الزم را در مورد خطوط دفاعی داعش و مکان های تجمع آن ها و محل انبارهای 

مهامت، رسک ها و ورکشاپ های ساخت مواد انفجاری مهیا کردند. قوای ما در 

خطوط مقدم، حمالت هوایی را طوری متاشا می کردند گویی در حال متاشای یک 

فیلم سینامیی در مورد جنگی در آینده هستند و هر زمان یک موشک به هدف 

اصابت می کرد فریاد شادی می کشیدند و با لذت آواز می خواندند. تلفات ملکی 

ها محدود بود که باید از آن ها و عشایر به خاطر مشخص کردن دقیق اهداف 

تشکر کرد. قوه هوایی عراق و ائتالف مأموریت پاکسازی رمادی را به یونت های 

ضد تروریزم و قوای عملیات مخصوص محول کردند که با به انجام رساندن اعاملی 

حامسی مایه افتخار هر شهروند عراقی شدند. نقش قوای عشایری در نربد رمادی 

پراهمیت بود، چراکه آن ها در مورد رسک های مصئون، گدام های مهامت و مکان 

های اختفای تروریستان آشنایی کامل داشتند.

یونیپاث: ملکی ها قبل از آغاز نربد چگونه تخلیه شدند؟

دگر جرنال فالح: قوه هوایی عراق اعالمیه هایی را حاوی طرزالعمل هایی برای 

ملکی ها از طریق هوا توزیع کرد که برای جلوگیری از آسیب دیدن به مکان های 

داعشی  های  یگان  و  تاالشی  های  پوسته  به  ائتالف  هوایی  قوای  بروند.  مصئون 

برای  را  هوایی  چرت  یک  و  شد  باز  مصئون  نقاط  آن  به سمت  راه  و  کرد  حمله 

محافظت از ملکی ها ایجاد منود. بر عالوه، قوای زمینی توانست ملکی ها را به 

»شهر توریستی« در الحبانیه منتقل کند و این عملیات حین حمالت هوایی و حین 

آماده شدن قوای زمینی برای ورود به رمادی صورت پذیرفت. حمالت هوایی در 

دو مرحله انجام شد: ابتدا قوای ائتالف هنگام شب به تروریستان حمله کرد و قوه 

هوایی و طیاره های نظامی عراقی هنگام روز. 

یونیپاث: چه چالش هایی در عملیات آزادسازی رمادی وجود داشت؟

دگر جرنال فالح: می توانم در این لحظه بگویم - و قوه هوایی ائتالف نیز با من 

موافقت خواهد کرد - که ما در حمله به هدف های پرارزش مشخصی به خاطر 

نزدیکی آن ها به مناطق مسکونی تردید به خرج دادیم. ما مختصات اهداف را 

از واحدهای ضد تروریزم دریافت می کردیم و دگر جرنال قرارگاه طالب شقاتی 

الکنانی، قومانده قوای مشرتک، به طور مداوم با قومانده قوای ائتالف در ارتباط 

بود تا مکان ملکی هایی را که داعش به عنوان سپر انسانی استفاده می کرد در 

اختیار او بگذارد. با توجه به موارد پیش گفته، معلومات ذکر شه به ما کمک کرد تا 

مردمامن را در والیت انبار که نتوانسته بودند قبل از یورش داعش منطقه را ترک 

کنند نجات بدهیم. این مسئله پاک سازی نواحی معینی را به تأخیر انداخت، اما 

قوای ما توانستند محارصه را برداشته و تروریستان را شکست بدهند. 

یونیپاث: درس های نربد رمادی چه بود؟ 

این  که  قوه هوایی عراق، متوجه شدم  قومانده  دگر جرنال فالح: منحیث معین 

نربد کمک کرد تا قوای عراقی دوباره سازماندهی شوند و اعتامد به نفس رسبازان، 

اعتبار  اعاده شد. قوای هوایی عراق حیثیت، شهرت و  امنیتی  افرسان و کارکنان 

و  هوایی  قوه  زمینی،  قوای  معلومات  ستاد  بین  هامهنگی  کرد.  اعاده  را  خود 

مایه  مداوم  همکاری  و  شده  مبادله  معلومات  حسب  بر  تروریزم  ضد  نیروهای 

افتخار است. پس از سقوط موصل، اعتامد به نفس اردو کم شد، اما حاال می توانم 

اشتیاقی باورنکردنی را بین رسبازان، افرسها، و قوماندانی که در نربد رمادی رشکت 

کردند احساس کنم. 

مایلم به نقش مخصوص طیاره های جنگی قوای هوایی در این نربد اشاره کنم 

که طی آن دگر جرنال قرارگاه حمید املالکی، که خود یک خلبان است، شب را به 

نظارت پیرشفت عملیات گذراند تا از اجرای عملیات محول شده به طیاره های جنگی 

قوه هوایی و بازگشت امن خلبان ها اطمینان حاصل شود. حضور فزیکی قومانده 

در اتاق عملیات به باال بردن اعتامد به نفس کمک کرد و از ایجاد همکاری و اجرای 

عملیات در سطح قوماندانی که واکنش های رسیعی از طیاره های جنگی قوه هوایی 

برای انتقال مهامت، غذا، قوای زمینی و حفاظت از یونت های رزمی دریافت می 

کرد، اطمینان حاصل کرد. در کل، این نخستین باری است که مشاهده کرده ام متامی 

این  کنند. همین مسئله  فعالیت می  تیم  منحیث یک  قوای عشایری  و  قوماندان 

پیروزی بزرگ را سبب شد. دگر جرنال رشید فالح، قومانده قوای بسیج مردمی عراق 

در فراهم کردن پنج غند از قوای عشایری و قوای پولیس محلی مشارکت کرد. این 

غندها موفق شدند منطقه را بعد از آزادسازی در اختیار خود بگیرند و قانون و نظم 
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را برقرار کنند و از حمله غافلگیرانه قوای مخفی به اردو جلوگیری به عمل آورند. 

یونیپاث: نقش روحیه جمعی را با جزئیات بیشرتی ترشیح بدهید.

دگر جرنال فالح: اگر مانند یک سطح خانواده مد نظرمان باشد، روحیه همواره از 

جانب پدر صادر می شود. بنابراین چنانچه پدر - یا قومانده در اصطالح نظامی - 

عزت نفس پایینی نشان دهد، باقی خانواده نیز به هامن ترتیب آسیب می بیند. 

تردید و بی کفایتی در میان برخی از افرسان سبب عقب نشسنت اردو شد که از 

موصل آغاز و به رمادی ختم گردید. این مسئله توجه قوماندانی اردو را جلب کرد 

و موقعیت را با ابقاء برخی از افرسان، مرخص منودن بعضی از آن ها و انتخاب 

افرسان بسیار کارآمد و کاردان برای مأموریت های جدید اصالح منود. 

دوره های فرشده  از  استفاده  با  را  آموزش های جنگ چریکی  ما  بر عالوه، 

پیرشفته که قبالً هرگز در تعالیم اردوی عراق شامل نشده بود آغاز کردیم. دگر 

جرنال قرارگاه طالب شقاتی الکنانی یونت ها را در آزادسازی رمادی انتخاب کرد و 

رزمندگان جوانی را که آموزش های چریکی قوای ائتالف را از رس گذرانده بودند 

فراهم منود. این مسئله باعث شد عملیات ها بسیار ملسکی و هامهنگ شود. ما 

در اتاق عملیات قوای مشرتک بودیم و نربد را به طور زنده نظارت و کیفیت و نحوه 

عمل قوا را مشاهده می کردیم. ای کاش یک نفر لحظه ای را که بیرق عراق بر بام 

ساختامن والیتی رمادی برافراشته شد و لذتی را که در چهره قوماندان موج می 

زد ضبط ویدیویی می کرد. حتی قوماندانی ائتالف نیز رضایت خود را از عملکرد 

قوای عراقی اعالم کرد. رسبازها روحیه بسیار باالیی دارند و اشتیاق بین افرسها و 

قوماندان افزایش یافته است و آن ها را قادر می سازد تا به پیرشفت در پاک سازی 

سایر مناطق عراق ادامه دهند. 

یونیپاث: آیا این بدین معنی است که روحیه داعش درموصل و سایر نقاط پس از 

شکست در رمادی متالشی شده است؟ 

دگر جرنال فالح: قطعا. در نربدهای قبلی در تکریت و بیجی، شامره کشته های 

داعش نسبت به شامر فراری ها کم بود. اما در انبار قوای ما موفق شدند بخش 

عمده تروریستان را که در نزدیکی سنگر گرفته بودند به هالکت برسانند. در این 

نربد، قوای عراق و ائتالف اعضای داعش را از همه جهات محارصه کردند و هیچ 

راه فراری برای آن ها باقی نگذاشتند. 

یونیپاث: برخورد ملکی ها با نیروهای آزادسازی شهر چگونه بود؟

دگر جرنال فالح: وضعیتی را به یاد می آورم که حین بازدید از الحبانیه برای بررسی 

رشایط ملکی های تخلیه شده مشاهده کردم و به همراه من دگر جرنال قرارگاه 

الکنانی و دگر جرنال قرارگاه حمید املالکی نیز حضور داشتند. ملکی ها را دیدم 

که رسبازان و افرسها را در آغوش می گرفتند و از آن ها می خواستند که زن ها و 

کودکان را در مکان هایی مصئون نگه دارند و به مردها اجازه ملحق شدن به نربد 

را بدهند. این وضعیت هیچوقت در نربدهای پیشین که اعتامد بین اردو و ملکی 

ها در پایین ترین سطح بود، وجود نداشت. با این حال، ما اتحاد را بین اردو و 

ملکی ها در مناطق آزاد شده که همه مردم بیرق عراق را باال می بردند مشاهده 

کردیم. پس از عقب نشینی در والیت انبار این نخستین مرتبه ای است که مردم به 

اردو که شکوه گذشته آن را اعاده کرد و داعش را شکست داد و وقار و آزادی را به 

مردم بازگرداند افتخار می کنند. آن ها اردو را منحیث یک جزء از خود پذیرفتند. 

یونیپاث: اهمیت سرتاتیژیکی نربد رمادی چیست؟

انبار اهمیتی سرتاتیژیکی می  دگر جرنال فالح: مکان و تراکم جمعیتی به والیت 

دهد. این والیت با سه کشور احاطه شده است، اردن، سوریه و عربستان سعودی 

و با بسیاری از دیگر سرتاتیژیکی های عراق همجوار است، بنابراین آزاد کردن انبار 

امنیت کشورهای  و  را مصئون  مرزها  ما  که  است  معنی  این  به  داعش  از دست 

همسایه را تأمین کرده ایم و انتقال تداراکات برای تررویستان را که از مسیر انبار- 

این مرحله، داعش زمین گیر شده  ایم. در  استفاده می کردند قطع کرده  سوریه 

است و توانایی حفظ مسیر تدارکاتی برای اعضای خود را از دست داده است. ما 

همچنین متامی راه های فرار را مسدود کرده ایم. امیدواریم سال 2016 سال پیروزی 

های مدام قوای ما باشد، سالی که مردم ما شکوفایی را تجربه کنند، و سالی که 

تروریزم در عراق و در رسارس منطقه شکست بخورد. امیدواریم که یونیپاث و افراد 

 F  .قوماندانی مرکزی ایاالت متحده در عراق پیروزی های ما را مشاهده کنند

مساعدت بشردوستانه که درون طیاره سی 130 قوه هوایی عراق 
انبار شده است تا به مناطق محاصره شده روان شود. 

یکی از اعضای یونت ضد تروریزم عراق که بیرق عراق و عالمت 
پیروزی را در تاریخ 28 دسامبر 2015 در مجتمعی دولتی پس 

از بازپس گیری رمادی در والیت انبار باال برده است.
تصاویر از خبرگزاری ِای. اف. پی. و کمپانی ِگتیرسانه قوه هوایی عراق
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شرح حال رهبری ارشد

قدرت در
احتاد است

وجود جنگ داخلی لبنان که سال ها پیش به پایان رسید، این کشور 

اگرچه  است.  معروف  خود  چندفرهنگی  جامعه  خاطر  به  منطقه  در 

موجودیت اقوام و فرقه های متعدد در دیگر کشورهای منطقه نقطه ضعف تلقی 

میشود، در لبنان به آنها به عنوان نقاط قوت نگریسته میشود زیرا جامعه لبنان از 

صرب و برده باری برخوردار است. اما امنیت به خودی خود حاصل منیشود؛ بلکه 

افراط گرایی  تروریزم،  با  امنیت کشور، مبارزه  بر  برای نظارت  اردو قوی  نیازمند 

لبنان،  رنجر  از جرنال  میتوان  میان رسبازان  این  در  است.  یی  فرقه   و خشونت 

بسام عیسی نام برد.

جرنال مرد است که به شجاعت، روحیه ملی و تواضع مشهور است. میراث او 

مرد را نشان میدهد که در جنگ های زیاد برای امنیت و ثبات کشور خود مبارزه 

کرده است. فعالیت نظامی او در زمان بحران و در دهه 1980 آغاز شد، زمان که 

با یک تیم عملیات خاص ایاالت متحده در لبنان همکاری می کرد و آموزش خود 

را با تحصیل در زمینه علوم نظامی پیرشفته در فرانسه ادامه داد.

او در بسیاری از پست  های رهربی خدمت کرده است، مخصوصاً قوماندانی 

دشمنان  با  مقابله  و  دخالت  رسعت  زمینه  در  خود  توانایی  به  که  دوم،  کندک 

مشهور بوده است. 

جرنال به یونیپاث گفت: "من افتخار میکنم که منحیث نیرو رنجر لبنان حدود 

بیست و هفت سال خدمت کرده ام و رهربی کندک دوم مداخله رسیع را برعهده 

داشته ام. این واحد با شور و حرارت به حوادث ناخواسته واکنش نشان میدهد و 

به خاطر بسیج رسیع که موجب تعجب دشمن میشود، مشهور است."

کارکنان یونیپاث

با

جنرال رنجر لبنان، بسام عیسی
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جرنال عیسی اشاره کرد که کندک او در وسط دره بقاع مستقر شد، منطقه  

که به خاطر جمعیت مرتاکم آن و نزدیکی حیاتی به رسحد معروف است و 

همین مسئله دشواری مأموریت ها را افزایش میدهد. 

و هرگز  میدهد  انجام  را  کندک همیشه وظایف خود  "اما  جرنال گفت: 

به خود راه منیدهد.  از رشایط  به هر هدف، رصف نظر  برای رسیدن  تردید 

من افتخار میکنم که با نیروهای عملیات خاص ایاالت متحده همکاری کرده 

ام چون توانسته ام سطح تکتیکی رسبازان خود را باال بربم. مقایسه وضعیت 

آماده گی در گذشته با آن چیز که با رشکای خود انجام داده ام چیز است که 

هر کس به آن افتخار میکند. امیدوار هستم این برنامه در رسارس منطقه اجرا 

شود زیرا بسیار مفید است. ما از مزیت آموخنت از تجربه، آموزش و استفاده 

تکتیک های پیرشفته آنها استفاده کردیم."

جرنال عیسی بر اهمیت ظرفیت سازی از طریق مشارکت که به نیروهای 

او کمک کرد در طول جنگ در طرابلس با تروریستان برای یافنت جای پای در 

شهر موفق شوند، تأکید کرد. او همچنین اشاره کرد که مشارکت نیز مهم است. 

"ما همیشه در تطبیقات شیر در کمین به میزبانی اردن رشکت میکنیم. 

همه  رشکت کننده گان در تطبیقات شیر در کمین رضایت خود را از عملکرد 

اهمیت  که  کنم  اشاره  باید  اند.  کرده  اعالم  تطبیقات  این  در  ما  رسبــازان 

در  ما  و دوستان  با همتایان  دیدار  از  است  عبارت  کمین  در  تطبیقات شیر 

منطقه، آموخنت روش های جدید و تبادل دروس آموخته شده از جنگ های 

صورت گرفته با دوستان و متحدان ما علیه داعش در منطقه. ما همچنین در 

مورد تکنالوژی ها و سیستم های سالح های جدید نکات را میآموزیم."

لبنان، طیارات  نیروهای  به  معرفی شده  تکنالوژی های جدید  از جمله 

بدون پیلوت برای کشف بود. او گفت: "آنها به ما کمک کردند رسحدات خود 

را امن سازیم. در گذشته چنین یک قابلیت را نداشتیم. همکاری با نیروهای 

ایاالت متحده به ما مهارت فوق العاده بخشیده است."    

جرنال و مردانش مشغول مقابله با گسرتش جنگ داخلی از سوریه بوده اند. 

فرستادن  با  میکنند  تالش  تروریستی  های  "گروه  گفت:  عیسی  جرنال 

و  نظامی  های  پوسته  به  حمله  خاص،  جوامع  به  شده  گذاری  مبب  وسایط 

قاچاق اسلحه و مبارزین، پای لبنان را به جنگ داخلی سوریه بکشانند. عالوه 

بر تعداد زیاد از آواره گان سوری در حال فرار از جنگ، این عوامل وضعیت 

جدید را ایجاد کرده اند که نیاز به مداخله رسیع کندک برای انجام بسیاری از 

مأموریت های خطرناک در ساحه مسئولیت خود و فراتر از آن دارد.

این مأموریت ها متوقع یا پالنگذاری شده نبودند، با این حال بدون هر 

گونه تلفات به انجام رسید. به اعتقاد من دلیل این مسئله تعلیم و تربیه مداوم 

و استفاده از تکتیک های پیرشفته است. پاسخ کوبنده و رسیع ما به حمالت 

تروریستی که برای گرفنت پوسته های نظامی انجام شده بود نه تنها حمالت را 

مختل کرد بلکه باعث کشته شدن و دستگیری بسیاری از تروریستان نیز شد. 

این کندک حمالت و عملیات زیاد تاالشی را در داخل کمپ های پناهجویان 

سوری انجام داده که منجر به ضبط سالح ها و دستگیری تروریستان شناخته 

شده و خطرناک گردیده است."

نربد به هامن اندازه مهم در طرابلس رخ داد که در آن دشمنان لبنان به 

اشتباه تصور کردند که میتوانند وحدت ملی را بشکنند و فتنه ایجاد کنند.

جرنال توضیح داد: "نربد طرابلس مثل بقیه نربدهای بود که اردو ما در 

آبیرا، بقاع و عرسال انجام داد که در آن وحدت و قابلیت نظامی ما رویای 

آنها وارد کردیم  به  بزرگ  داد. ما شکست  را شکست  تروریستان  ناخوشایند 

و اردو لبنان ثابت کرد که اراده قوی و وحدت ملی میتواند در جنگ های 

دشوار پیروز شود."

جرنال عیسی قوماندان سابق خود، جرنال جهاد شاهین را ستود که وقتی 

افرس جوان بود عالقه زیاد به او داشت و دروس  مهم را در این مورد به او 

آموخت که چگونه جزوتام های کوچک میتوانند در اراضی کوهستانی لبنان 

عمل کنند، و بنابر نیاز جنگ دست به تغییر تکتیک بزنند. 

جرنال عیسی اشاره کرد: "جرنال شاهین قوماندان مطلوب نظامی من بود.  

او مثل پدر که به پرسان آموزش  او بودم.  من یک بریدمن دوم در جزوتام 

میدهد به ما تعلیم میداد. او همیشه به ما میگفت به  زودی رهربی اردو 

را به  دست میگیرید و باید رسبازان خود را دوست داشته باشید و به آنها 

احرتام قایل شوید."

هم  هنوز  که  دارد  هم  دیگر  تحسین  قابل  کیفیت  عیسی  جرنال  مربی 

طبیعی  زیست  محیط  حفظ  به  او  میآورند:  یاد  به  را  آن  سابقش  مادونین 

لبنان حساس بود، اطمینان پیدا میکرد که محیط های نظامی در قبال محیط 

سامل  را  خود  استقرار  محل  رسبازان  و  باشند  داشته  مسئوالنه  رفتار  زیست 

نگهدارند. جرنال گفت که بخش مهم از هر اردو نیاز به القای رفتار مسلکی 

در افرسان جوان است. 

او گفت: "من کندک را با آموزش دادن برای حدود 30 مربی آموزش دادم. 

سپس آن مربیون هزار رسباز را آموزش دادند. این مربیون جوان سنگ تهداب 

حفظ میزان آماده گی ما هستند و دروازه را به  روی نسل جدید از رهربان باز 

میکنند. آنها باید درک کنند که بهرتین و شایسته ترین رهربان فردا هستند."
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درگیری
مانع تعلیم 

و تربیه 
کودکان 
میشود

یونیسف

جنگ و ناآرامی های سیاسی در رسارس رشق میانه و شامل افریقا 
مانع آن شده است که بیش از 

13 میلیون کودک به مکتب بروند، چنانکه گزارش منترش شده یونیسف 

در سپتمرب 2015 این مسئله را نشان میدهد. 

این گزارش با نام "آموزش زیر آتش"، بر تأثیر خشونت بر شاگردان و 

سیستم های معارف در نه کشور، از جمله عراق، اردن، لبنان، سوریه و یمن 

مترکز دارد که خشونت بر آنها سایه افکنده است. 

حمله به مکاتب و زیربنا های آموزشی یکی از دالیل کلیدی برای عدم 

حضور بسیاری از کودکان در صنف است. تنها در سوریه، عراق، یمن و لیبیا، 

نزدیک به 9,000 مکتب بالاستفاده شده زیرا آسیب دیده، نابود شده، به 

عنوان پناهگاه برای پناه دادن آواره گان غیرنظامی استفاده شده یا توسط 

تروریستان اشغال شده است. 

عوامل دیگر عبارتند از یک ترس که هزاران نفر از معلمین را وادار به 

ترک شغل خود یا والدین را وادار به نفرستادن فرزندان خود به مکتب کرده 

است زیرا ممکن است در طول راه کدام اتفاق برای آنها بیفتد.

پیرت سالمه، ریسی منطقه یی یونیسف در رشق میانه و شامل افریقا 

گفت: "تأثیر مخرب جنگ توسط کودکان در رسارس منطقه احساس میشود. 

موضوع فقط آسیب فیزیکی به مکاتب نیست، بلکه 

حس ناامیدی است زیرا یک نسل از شاگردان احساس 

میکنند که شاهد درهم شکسنت آینده خود هستند." 

جمله  از   - ابتکارات  رشته  یک  به  گــزارش  این 

استفاده از فضاهای آموزش خودی و فضاهای آموزش 

وسیع - اشاره دارد که به کودکان کمک میکند حتی در 

رشایط بسیار مایوس نیز یاد بگیرند. اما میگوید کمک 

های مالی که چنین کار دریافت میکند با نیازهای رو 

به رشد متناسب نیست، با وجود این واقعیت که کودکان و والدین گرفتار 

در دام جنگ، آموزش را به عنوان اولویت شامره یک خود معرفی میکنند. 

میزبان،  های  دولــت  املللی،  بین  جامعه  از  گــزارش  ایــن،  برعالوه 

کاهش  به  نسبت  میخواهد  رشکا  دیگر  و  خصوصی  سکتور  سیاستگذاران، 

تعداد کودکان خارج از مکتب از طریق گسرتش خدمات آموزش غیررسمی 

خواستار  همچنین  منایند.  اقدام  پذیر  آسیب  کودکان  برای  خصوص  به 

پشتیبانی بیشرت برای نظام آموزش ملی در کشورهای جنگ زده و جوامع 

ارائه  و  معلمین  آموزش  و  جذب  یادگیری،  فضاهای  گسرتش  برای  میزبان 

مواد تدریسی است.

ماورای منطقه

اشواق 12 ساله، 
باشنده یمن، در 

خارج از خیمه 
خانواده اش در 

کمپ پناهنده گان 
در مرکز اوبوک، 

جیبوتی.
آسوشیتد پرس
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زمینه  در  روزه   5 یی  منطقه   آموزشی  ورکشاپ 

کاهش  و  دادن  نشان  واکنش  برای  جامع  رویکرد 

ماه  در  افغانستان  و  مرکزی  آسیای  در  انفجاری  مواد  خطرات 

سپتمرب سال 2015 در جمهوری قرغیزستان برگذار شد.

قزاقستان،  از  غیرنظامی  و  نظامی  متخصص   35 تقریباً 

های  شیوه  بهرتین  مورد  در  تاجکستان  و  قرغیزستان  جمهوری 

واکنش و کاهش خطرات مواد منفجره )EHRR( با مناینده گان 

و  رشیک  کشورهای   )OSCE( اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان 

افغانستان گفتگو کردند.

و  اضافی  مهامت  دفع  تخنیک  مورد  در  گان  کننده  رشکت 

و  پاکی  ماین  املللی  بین  و  ملی  معیارهای  مورد  در  و  قدیمی 

منودند.  بحث  برشدوستانه  پاکی  ماین  عملیات  برای  راهنامیی 

متخصصین مورد حامیت OSCE از مرکز بین املللی ژنیف برای 

ماین پاکی برشدوستانه و بخش اقدام ملی ماین تاجکستان نیز 

تجارب خود را به اشرتاک گذاشتند.

در   OSCE دفــرت  پاکی  ماین  افــرس  سمیونوف،  میهایل 

فنی  های  همکاری  که  است  معتقد   OSCE" گفت:  تاجکستان 

منظم  تبادل  به  منفجره  مواد  خطرات  کاهش  زمینه  در  مؤثر 

تجارب و اشرتاک گذاری بهرتین شیوه بین کشورهای رشکت کننده 

آسیای  کشورهای  بین  نزدیک  همکاری  که  افزود  او  دارد".  نیاز 

مرکزی برای امنیت و ثبات منطقه رضوری است.

 OSCE مرکز  نظامی  و  سیاسی  ارشد  افرس  پــادون،  یوری 

شناسایی  برای  عالی  فرصت  ورکشاپ  "این  گفت:  بیشکک،  در 

نیازهای مشرتک منطقه یی فراهم میکند و صحنه را برای فعالیت 

های مشرتک در آینده در زمینه EHRR آماده میسازد."

در  انجنیری  دیپارمتنت  رئیس  کامچیبکوف،  ضیابک  دگروال 

این  مورد  در  مشرتک  "گفتگوی  گفت:  قرغیزستان،  دفاع  وزارت 

موضوع مهم به ما در تقویت تجارب و دانش ما بین سازمان های 

مربوطه و کمک به امنیت و ثبات منطقه کمک خواهد کرد."

همکاری  با  تاجکستان  در   OSCE دفرت  توسط  رویداد  این 

نزدیک مرکز OSCE در بیشکک و وزارت دفاع قرغیزستان برگذار 

امنیت  از پشتیبانی طویل مدت سازمان  این سمینار بخش  شد. 

و همکاری در زمینه توسعه همکاری میان دولت ها در آسیای 

مرکزی و افغانستان برای رسیده گی به چالش دفع مهامت است.

ورکشاپ آموزشی 
دفع مواد منفجره

یک

سازمان امنیت و همکاری اروپا
OIC از پیشنهاد قزاقستان 

برای کرسی شورای 
امنیت حمایت میکند

قزاقستان برای کرسی موقت در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای 2018-2017 

نامزد شده است. سازمان همکاری اسالمی )OIC( حامیت خود را همراه با عربستان 

سعودی و دیگر کشورهای خلیج عربی اعالم کرده است. 

سفیر قزاقستان در سازمان ملل متحد، باکیت باتیرشایف یک محفل را در پایتخت 

برای جشن گرفنت نامزدی این کشور برگذار منوده و به سابقه برجسته این کشور به 

عنوان یک عضو مسئول حامیت از صلح بین املللی اشاره مینامید. 

این سازمان یک قطعنامه را  معاون رسمنشی OIC، محمد نعیم خان گفت که 

برای معرفی قزاقستان در اوایل سال جاری به تصویب رسانده و از دیگر کشورهای 

عضو OIC درخواست حامیت کرده است. 

قزاقستان ابتکارات قابل توجه فراوان را اجرا کرده است. این کشور در سال 2011، 

میزبان نشست وزرا بود که در آن دو قطعنامه قابل توجه به تصویب رسید و موجب 

ایجاد کمیسیون امنیت غذایی OIC و کمیسیون حقوق برش OIC گردید. 

قزاقستان، که برای اولین بار نامزد شده بود، کمک های مالی و برشدوستانه را به 

 OIC سومالیا و پناهنده گان سوری در اردن و لبنان ارائه کرده است، و به برنامه خاص

برای انکشاف افریقا نیز کمک منوده است.

برعهده  را   2010 سال  در  اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان  ریاست  قزاقستان 

داشت و در دسمرب 2010 میزبان اجالس آستانه، کنفرانس وزرای OIC در سال 2011، 

چهارمین نشست کنفرانس تعامل و اعتامدسازی و وزرای امور خارجه آسیا در 2012 

و سازمان همکاری شانگهای آسیا در 2011 بود.

آلماتا، قزاقستان
رویرتز

کارکنان یونیپاث
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بن  خلیفه  شاهزاده  االحــرضت  و  بحرین،  اعظم  صدر 

جهانی  روز  مناسبت  به  پیام  یک  در  خلیفه،  آل  سلامن 

صلح بتاریخ 21 سپتمرب 2015 بر نیاز دفع تروریزم تأکید 

امنیت جهانی را  تروریزم صلح و  اعالم کرد که  منوده و 

تهدید میکند و خواستار همکاری مؤثرتر بین املللی برای 

مقابله با آن شد.

خلیفه  شاهزاده  که  داد  گزارش  بحرین  خربگزاری 

گفت مبارزه با تروریزم نباید تنها از طریق نظامی انجام 

تغذیه  ایدیالوژی  به  دادن  پایان  شامل  باید  بلکه  شود؛ 

که  داد  هوشدار  همچنین  باشد،  هم  تروریزم  کننده 

هرگونه تعلل در جلوگیری از تروریزم مشکالت بیشرت را 

برای همه برشیت ایجاد خواهد کرد.

تحت  بحرین،  تعهد  بر  اعظم  صدر  پیام،  این  در 

خلیفه  آل  عیسی  بن  پادشاه حمد  اعلی حرضت  رهربی 

و  صلح  ترویج  برای  جهانی  های  تالش  از  حامیت  بر 

همچنین احرتام، درک و همکاری متقابل در میان همه 

کشورها تأکید کرد.

جنایت  خاطر  به  آینده  و  برشی  "امنیت  گفت:  او 

های گروه های تروریستی که مردم را از حق خود برای 

زنده گی محروم میکنند، در خطر است" و به این موضوع 

اشاره کرد که پرورش صلح به میکانیزم های مؤثر جهت 

و درگیری ها و هدایت  ریشه کن کردن علل جنگ ها 

منابع به سمت توسعه پایدار و رفاه مردم نیاز دارد.

عمان پیشبرد دولتداری الکترونیک را تصویب کرد
های  کارت  صدور  زمینه  در  خلیج  همکاری  شورای  کشور  اولین  به  عامن 

هویت الکرتونیکی تبدیل شد و در حال حارض رهربی خود را در زمینه تطبیق 

تکنالوژی های پیرشفته "دولت الکرتونیک" ادامه میدهد. در ماه می 2015، 

پولیس عامن سلطنتی )ROP( یک مرکز پیرشفته جدید عالی طراحی شده 

به منظور آموزش کارکنان برای صدور کارت هویت الکرتونیکی و پاسپورت 

الکرتونیکی برای شهروندان عامن و به اشرتاک گذاشنت دانش و بهرتین شیوه 

فعالیت را افتتاح کرد.

استفاده از این تکنالوژی پیرشفته امنیت دیجیتل به جلوگیری از تقلب در 

اسناد کمک خواهد کرد، مانند حادثه سپتمرب 2015 که در آن شهروندان عامنی 

قیمت  به  غیرشهروند  افراد  به  پاسپورت عامن  فروش  به  میکردند  تالش  که 

25,000 ریال عامن، معادل بیش از 50,000 دالر بپردازند، دستگیر شدند.

این مرکز علمی که نصب و تجهیز آن را رشکت Gemalto، یک رشکت 

امنیت دیجیتل مستقر در فرانسه برعهده دارد، همچنین به ارائه آموزش به 

مربیون ROP میپردازد. جرنال سلیامن الحرثی، معاون رسمفتش ROP گفت: 

"در طول سال ها، Gemalto به طور مداوم از ما پشتیبانی کرده تا در منطقه 

در زمینه برنامه های دولتی پیشگام باشیم". 

 ROP جرنال الحرثی گفت که زیربنا های تجمیع اسناد این سیستم به

اجازه خواهد داد "به ارائه بهرتین تجربه به شهروندان ما بپردازد".

بحرین، تحت رهبری اعلی حضرت پادشاه 
حمد بن عیسی آل خلیفه، از جامعه بین 
المللی خواست به همکاری بیشتر برای 

تقویت صلح جهانی بپردازد.   رویرتز

بحرین خواستار اقدام علیه تروریزم شد
حبیب تومی/گلف نیوز

کارکنان یونیپاث

های  تــالش  خواستار  خلیفه  شــاهــزاده 

بر  جهانی  صلح  به  دستیابی  برای  املللی  بین 

همچنین  و  متحد  ملل  سازمان  منشور  اساس 

نیاز  بر  که  شد  املللی  بین  های  کنوانسیون 

حاکمیت و استقالل کشورها احرتام میگذارند.

او گفت موضوع امسال روز جهانی صلح، 

"مشارکت برای صلح، کرامت برای همه" دارای 

املللی  بین  جامعه  از  زیرا  است  زیاد  اهمیت 

میخواهد برای دستیابی به صلح از طریق

و  تروریزم  با  مقابله  واقعی،  مشارکت 

که  باثبات  جهان  یک  از  اطمینان  و  درگیری، 

مند  بهره  رفــاه  و  عزت  از  مــردم  همه  آن  در 

شوند، کوشش کند.

شاهزاده خلیفه بر تعهد بحرین به احکام 

اسالمی که خواستار همکاری و تفاهم در میان 

همه مردم است تأکید کرد.

علیه  جنگ  حــال  در  "بحرین  گفت:  او 

تروریزم است که توسط گروه ها و سازمان های 

و  آموزش  پشتیبانی،  کننده  دریافت  تروریستی 

سالح خارج از کشور به منظور تضعیف امنیت 

و ثبات انجام میشود".

او همچنین به مسئولیت اخالقی این کشور 

امنیت جهانی  و  از صلح  پادشاهی در حامیت 

و  املللی  بین  ضدتروریزم  ائتالف  در  رشکت  با 

همچنین در ائتالف به رهربی عربستان سعودی 

برای دفاع از مرشوعیت در یمن اشاره کرد.

ترویج  به  از رسانه ها خواست  صدراعظم 

فرهنگ صلح و کمک به القای آن در نسل های 

آینده بپردازند و از نقش سازمان ملل متحد و 

سازمان های آن در این رابطه متجید کرد.

به  نیاز  صلح  ترویج  اصیل  "پیام  گفت:  او 

حامیت همه مردم به منظور پایان دادن تاثیرات 

را  برش  که  دارد  ها  درگیری  و  ها  جنگ  منفی 

بیش از اندازه خسته کرده است".



45

ایاالت متحده میزبان سمپوزیوم 
منطقه  یی سالح های ترکیبی است

مطلب و عکس توسط تورن جان وی/قوماندانی مرکزی اردو ایاالت متحده

اردو ایاالت متحده و مرکز عالی تطبیقات مرکزی 

قزاقستان،  اردن،  مرص،  اردوهای  افرسان  میزبان 

ازبکستان  و  عربی  متحده  امارات  لبنان،  کویت، 

ترکیبی  هــای  ســالح  یی  منطقه  سمپوزیوم  در 

در  جورجیا،  بنینگ،  فورت  در   2015 اگست  در 

ایاالت متحده است. 

و  ها  نقش  مورد  در  سمپوزیوم  های  بحث 

مسئولیت های جنگی بود و متخصصین موضوعی 

این  پرداختند.  آن  اداره  به  متحده  ایاالت  اردو 

قسمتی  سه  مجموعه  یک  در  سمپوزیوم  آخرین 

بود؛  جنگی  عملیات  اجرای  بر  امسال  مترکز  بود. 

دکرتین  روی  بر  مترکز  گذشته،  هــای  ســال  در 

و پالنگذاری بود.

های  عملیات  معاون  هیکمن،  ویلیام  جرنال 

متحده  ایــاالت  اردو  مرکزی  قوماندانی  عمومی 

گفت: "اردو ایاالت متحده به بزرگی قبل نیست، 

بنابراین باید با متحدین خود بسیار موثرتر باشیم. 

وقتی درحال کوچک شدن هستیم، اهمیت رشکای 

قوی بیشرت میشود."

دگروال جف ویات، رئیس بخش منایش همکاری 

امنیتی قوماندانی مرکزی اردو ایاالت متحده گفت 

که این رویداد یک فرصت را برای گردهم آوردن 

کشورهای رشیک از رشق میانه و آسیای مرکزی و 

بدون هرگونه محدودیت فراهم میکند.

ــه  آزادان تبادل  به  قــادر  "آنها  گفت:  ویــات 

با  همچنین  و  یکدیگر  با  تجربه  و  معلومات 

افرسان اردو ایاالت متحده و متخصصین موضوعی 

در  تا  است  آنها  برای  خوب  فرصت  این  بودند. 

شیوه  بهرتین  و  متحده  ــاالت  ای دکرتین  معرض 

فعالیت قرار گیرند."

افرسان از رشق میانه و آسیای مرکزی با نظر 

توسط  شده  ارائــه  مثبت  تجربه  مورد  در  ویات 

سمپوزیوم هم عقیده بودند.

"این  گفت:  خلیل  احمد  مرص،  اردو  دگرمن 

معلومات  سودمند  مبادله  فرصت  یک  ــداد  روی

ایــاالت  اردو  و  کننده  رشکــت  کشورهای  بین 

متحده ایجاد کرد".

ساتیوالدیف  پوالتجان  ازبکستان  اردو  دگرمن 

گفت این سمپوزیوم به ایجاد حسن نیت در میان 

کشورهای رشکت کننده کمک کرده و درک مشرتک 

از راه های مبارزه با دشمن پدید آورد.

مرکز آموزش آماده گی مشرتک، یک سناریوی 

مبتنی بر آموزش را به رشکت کننده گان ارائه کرد. 

آنها در گروه های کوچک به بحث در مورد نقش 

دست  به  برای  جنگی  مختلف  های  مسئولیت 

آوردن درک بیشرت از اردو هر کشور پرداختند.

زمینی  قوای  افرس  الحمیدی،  مبارک  دگرمن 

کویت گفت: "بحث در گروه های کوچک فرصت 

باارزش برای آموخنت درس از یکدیگر ارائه کرد". 

امارات  و  لبنان  اردن،  قزاقستان،  از  افرسان 

متحده عربی به ارائه معلومات در مورد اسرتاتیژی 

های سالح های ترکیبی در کشورهای خود پرداختند.

حضور  با  میزگرد  سمپوزیوم،  این  پایان  در 

ایاالت  اردو  های  کندک  و  لوا  اسبق  قوماندانان 

و  شده  آموخته  دروس  که  شد،  برگذار  متحده 

عملیات  از  حاصل  فعالیت  های  شیوه  بهرتین 

با  را  آموزشی  و  رزمــی  های  محیط  در  مشرتک 

دیگران در میان گذاشتند.
کشورهای از شرق میانه و آسیای مرکزی در ماه اگست 2015، در سمپوزیوم منطقه یی سالح های 

ترکیبی شرکت کردند که بر استراتیژی های سالح های ترکیبی متمرکز بود.
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پاکستان، شریک ایاالت متحده برای تمرین هوایی 
مطلب و تصاویر توسط جگرن انجل جکسون/قوماندانی مرکزی اردو ایاالت متحده

در مترین نظامی فداکاری الهام بخش 15، رسبازان اردو پاکستان به قوماندانی 

کارولینای  ملی  گارد  اعضای  و   )USARCENT( متحده  ایاالت  اردو  مرکزی 

جنوبی ملحق شدند. این مترین نظامی در سپتمرب 2015 در ایاالت متحده و در 

قرارگاه مشرتک گارد ملی مک اینتایر، کارولینای جنوبی برگذار شد. 

بر  مترکز  با  پاکستان  با  دوجانبه  نظامی  مترین  یک  بخش  الهام  فداکاری 

حامیت هوایی برای عملیات ضدشورش است. این مترین نظامی شامل خنثی 

سازی مواد انفجاری و تبادل معلومات روابط عامه بود.

گفت  پاکستان،   303 هوایی  گروپ  قوماندان  اخرت،  سلیم  نصیر  جرنال 

پالنگذاری مشرتک توسط پاکستان و ایاالت متحده تکیه گاه اصلی این مترین 

نظامی بوده است. او اضافه کرد که انتقال بدون مشکل و رسیع کارکنان هر دو 

طرف دلگرم کننده بوده و به یاد گیری متقابل کمک کرد.

جرنال اخرت گفت: "این واقعیت که همه این کارها در یک فضای اعتامد 

امیدوار هستم  "صمیامنه  بود".  نظامی  مترین  این  قلب  شد،  انجام  دوستی  و 

های  گام  مترین  دوره  این  در  یافته  توسعه  های  دوستی  و  اعتامد،  درک،  که 

طوالنی در تقویه روابط متقابل بین دو کشور جهت داشنت منافع مشرتک در 

به طور  آسیا  در جنوب  و  عام،  به طور  در رسارس جهان  ثبات  و  ایجاد صلح 

خاص برداشته باشد."

جرنال آر. ون مک کارتی، معاون قوماندان گارد ملی اردو کارولینای جنوبی، 

در مورد نیاز به تعلیم و تربیه در سیستم های پیچیده عملیاتی در طول مترین 

نظامی صحبت کرد.

انجام تعلیم و تربیه و تهیه  نیاز به پیدا کردن راه ها برای  او گفت: "ما 

ابتکار عمل داریم و وقتی بتوانیم باید از رشکای دیگر بهره بگیریم، زیرا به این 

ترتیب است که میتوانیم آینده را بسازیم".

مترینات اردو به اردو مانند فداکاری الهام بخش 15 از جمله فرصت های 

آموزشی برای تقویت مهارت تکتیکی در حوزه های حیاتی مأموریت و حامیت 

از ثبات درازمدت منطقه یی تلقی میشود.

 USARCENT دگروال دیوید ویلسون، رئیس بخش امور نظامی بین املللی

گفت: "در جامعه هوانوردی، بسیاری از تکتیک ها، تخنیک ها و روش ها مشابه 

هستند، اما تفاوت های نیز وجود دارند. چنین مترینات است که به شناسایی 

این تفاوت ها کمک میکند تا بتوانیم به درک مشرتک دست یابیم".

دگروال اردو پاکستان شهید حسین، معاون مدیر آموزش نظامی، چپ، و 
دگرمن هارپیت بینز، رئیس شعبه قوماندانی مرکزی اردو ایاالت متحده برای 

آسیای مرکزی و جنوبی، در مورد فرصت تمرین نظامی در آینده در طول 
تمرین فداکاری الهام بخش 15 بحث میکنند.

شرکت کننده گان تمرین نظامی بر افزایش قابلیت همکاری حمله هوایی 
نظامی تمرکز میکنند

جنرال نصیر سلیم اختر، قوماندان گروپ هوایی 303 پاکستان، در طول 
مراسم اختتامیه به سربازان ایراد میکند.
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ثبت شواهد جنایات جنگی پاکستان، شریک ایاالت متحده برای تمرین هوایی 
بر روی تلیفون های هوشمند

رویرتز

یک برنامه جدید تلیفون همراه غیرنظامیان کشورهای جنگ زده را قادر میسازد 
دست به ثبت و به اشرتاک گذاری ویدیوهای قابل اثبات جنایات جنگی بزنند که به 

مقامات برای پیگرد مرتکبین کمک خواهد کرد. 

انجمن بین املللی وکال )IBA( گفت که مشغول همکاری با گروه های مربوطه 

از مناطق جهان که  این برنامه در برخی  از  تا اطمینان حاصل کند که میتوان  است 

شدیدترین جنگ ها در آن در حال جریان است، از جمله سوریه و عراق استفاده کرد. 

IBA گفت، ویدیوهای تلیفون همراه درمورد نقض حقوق برش که در سال های 

اخیر به طور عمده در رسانه های اجتامعی به اشرتاک گذاشته شده اند، اکرثاً جعلی 

هستند، تأیید آنها غیرممکن بوده یا فاقد معلومات الزم برای ارائه به عنوان مدرک 

در محکمه هستند.

برنامه EyeWitness to Atrocities به ثبت مکان کاربر، تاریخ و زمان، و شبکه 

های Wi-Fi مجاور میپردازد تا تأیید مناید که ویدیو قبل از ارسال آن به یک دیتابیس 

تحت نظارت یک تیم از متخصصین حقوقی، تصحیح نشده یا دستکاری نشده باشد.

مدیرعامل اجرایی IBA مارک الیس گفت: "این ابزار میتواند به راستی اوضاع را در 

مبارزه برای حقوق برش و عدالت بین املللی عوض کند ... و یک راه حل برای چالش 

های قابلیت استناد که در مورد فلم های تلیفون همراه وجود دارد، ارائه مناید".

او گفت: "همچنین به رسانه ها اجازه خواهد داد از این ویدیوها استفاده کنند و 

هرگونه شک و تردید در مورد صحت آنها که ممکن بود قبالً مانع نشان دادن ویدیو 

های تلیفون همراه شود را برطرف میکند". 

قهرمان  "پرس  ویدیو  با مشاهده یک  نومرب 2014  در  یوتیوب  بیننده  میلیون ها 

سوریه" فریب خوردند که به نظر میرسید جوان با انداخت شجاعانه خود جان یک 

دخرت جوان پنهان شده در زیر یک واسطه را نجات میدهد. این ویدیو در واقع در مالتا 

توسط فلم سازان ناروی تولید شده بود که از بازیگران استفاده کرده و اعالم منوده 

بودند که فلم واقعی است تا بر مشکالت کودکان در مناطق جنگی تأکید کنند. 

الیس گفت: "تا به حال، بررسی صحت این تصاویر و حفاظت از مصونیت کسان 

که آنقدر شجاع بوده اند که آنها را ضبط کنند، بسیار دشوار بوده است".

این برنامه که بر اساس قوانین شهادت دادن در محاکم بین املللی، منطقه یی و 

ملی طراحی شده به کاربر اجازه میدهد در هنگام آپلود کردن فلم تصمیم بگیرد که 

آیا میخواهد ناشناس مباند یا خیر.

هنگام که ویدیو ارسال شد، در یک املاری شواهد مجازی ذخیره خواهد شد که 

تنها متخصصین حقوقی که به تحلیل ویدیو و شناسایی مقامات مربوطه برای پیگرد 

اتهامات جنایی میپردازند، به آن دسرتسی خواهند داشت.

اکتوبر 2015، قطر بر پشتیبانی خود از متام ابتکارات 

جدی با هدف ایجاد ارتباط میان فرهنگ ها و جوامع 

دیموکراسی،  برش،  همبستگی  های  ارزش  تقویت  موجب  که 

توسعه و صلح در رسارس جهان میشود مجدداً تأکید کرد. 

سفیر فیصل بن عبدالله الهنزاب، مناینده دائم قطر در دفرت 

سازمان ملل متحد در ژنیف، این اظهارات را در نشست وزیران 

ایاالت  در  متحد  ملل  سازمان  های  متدن  دوستان  اتحاد  گروه 

متحده اعالم کرد. 

که  رشایــط  پرتو  در  جلسه  این  که  گفت  الهنزاب  سفیر 

صلح،  ترویج  برای  بیشرت  تالش  نیازمند  و  بوده  آن  شاهد  جهان 

است  آینده  از همزیستی نسل های  اطمینان  و  ثبات  و  امنیت 

بسیار مهم است. 

ثباتی،  بی  تنش،  تجزیه،  تجربه  در حال  که جهان  گفت  او 

خشونت و سوء استفاده از حقوق برش است. این مسائل صلح 

از  اتحاد متدنها  با  بر اهمیت نقش که میتوان  را تهدید کرده و 

طریق فعالیت های خالقانه با هدف خنثی کردن تنش ها، ارتباط 

بر شکاف بین هویت های فرهنگی و مذهبی و بهبود و توسعه 

همکاری میان کشورها ایفا کرد، تأکید میکند. 

الهنزاب گفت، قطر مترکز خود را بر اتحاد متدنها برای تکمیل 

تالش های سیاسی و امنیتی انجام شده توسط سازمان ملل متحد 

و جامعه بین املللی جهت جلوگیر از درگیری ها و ایجاد محیط 

های مناسب پس از جنگ مناسب گذاشته است. 

و  فراوان  املللی  بین  های  بحران  شاهد  جهان  گفت  سفیر 

نقض گسرتده قوانین برشدوستانه بین املللی هم توسط رژیم های 

استبدادی و هم گروه های تروریستی است.

از  در حامیت  تالش  هیچ  از  متدنها  اتحاد  که  کرد  تأکید  او 

فروگذار  نقض  موارد  این  از  جلوگیری  برای  املللی  بین  جامعه 

به  شده،  رو  روبه  املللی  بین  فزاینده  های  چالش  با  و  منیکند، 

ایجاد ارتباطات تفاهم میان متدن ها، ترویج چوکات گفتگو میان 

فرهنگ ها و مذاهب و تقویت احرتام به کرثت گرایی فرهنگی 

و مذهبی میپردازد.

قطر در سازمان ملل 
متحد خواستار صلح شد

در

خربکزاری قطر
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مصر و ایاالت متحده به 
تبادل مراقبت نظامی میپردازند

داستان و تصاویر از بریدمل نیکالس سالسیدو/اردو ایاالت متحده

نرسان اردو مرص در طول یک برنامه مبادله اردو به 

اردو در مارچ 2015 به معرفی آخرین تخنیک ها 

و تکنالوژی ها برای کمک به مریضان پرداختند.

تیم امور نظامی بین املللی قوماندانی مرکزی 

را  نوع خود  از  مبادله  اولین  ایاالت متحده  اردو 

اداره  بین سازمان آموزش مرص و مرکز و مکتب 

طبی اردو ایاالت متحده )AMDCS( برای رسیده 

اردو  طبی  جامعه  در  رشد  به  رو  نیاز  به  گی 

و  نظامی  مریضان  از  مراقبت جدی  مرص جهت 

ملکی برگذار کرد.

جرنال حنعا محمود محمد عبدالواحد، ریس 

با  که  "چالش  گفت:  مرص  نظامی  نرس  مؤسسه 

آن مواجه هستیم مربوط به نیروی برشی نیست، 

در  نرس  کار  نیروی  این  آمــوزش  مسئله  بلکه 

بردن  باال  برای  تکنالوژی  و  دانش  سطح  دو  هر 

سطح مراقبت است".

AMDCS بزرگرتین مرکز تحصیالت طبی در 

جهان است و هر سال نزدیک به 35,000 نفر از 

آن در رشته طب فارغ میشوند. 

توضیح  قوماندانی  معاون  استیونس،  گرگ 

از  انجام،  حال  در  تحقیقات  از  زیاد  "حجم  داد: 

دروس  تا  گرفته  تکاملی  تحصیالت  های  برنامه 

آموخته شده از مطالعات ساحوی، در اینجا گرد 

هم میآیند تا میدان جنگ آینده را مدرن سازند". 

تغییر  حال  در  همیشه  اساسی  درسی  "برنامه 

است و هر سال بررسی میشود تا این تغییرات در 

برنامه درسی گنجانیده شود".

با  او  طبی  متخصصین  تیم  و  حنعا  جرنال 

جرنال  متحده،  ایاالت  اردو  نرسان  بخش  رئیس 

 AMDCS جیمی کینان، همراه با رئیس سازمان

یی  هفته  یک  مبادله  طول  در  آنها  کارکنان  و 

از  گرفته  صــورت  هــای  بحث  کردند.  مالقات 

پیاده  تا  گرفته  درسی  برنامه  و  بندی  بودیجه 

سازی و ادامه تحصیل متویل کننده گان مراقبت 

عالوه  هیئت  این  میشد.  شامل  را  نظامی  های 

درس  در صنوف  پایگاه،  این  امکانات  بررسی  بر 

پوهنتون نرسنگ اینکارنیت ورد اسکول در ایاالت 

متحده حضور پیدا کرد و پروفیسور را در جریان 

مطالعات کلینیکی پیرشفته شاگردان در شفاخانه 

منظور  به  تکساس  غربی  جنوب  متدیست 

مشاهده سطح آموزش و آموزش قبل از خدمت 

نظامی همراهی منود.

هاپکینز-چادویک  دنیس  بازدید،  پایان  در 

آکادمی  رئیس  متحده،  ــاالت  ای اردو  دگــروال 

خدمات صحی، و اسکار راموس ریورا، مدیر دفرت 

محصلین نظامی بین املللی، برای بحث در مورد 

امنیتی  همکاری  رویدادهای  برگذاری  های  راه 

بین دو کشور با هیئت مرصی مالقات کردند. 

باز  "به منظور همکاری،  جرنال حنعا گفت: 

تالش همکاری  این  پیگیری  به  و  خواهیم گشت 

جدید در آینده خواهیم پرداخت".

جنرال حنعا محمود محمد عبدالواحد، در وسط، درباره پروتوکول های 
واحد مراقبت های خاص به عنوان یک بخش از مبادله وظایف نرس اردو به 

اردو توجیه میشود.

جنرال حنعا، ریس مؤسسه نرس نظامی مصر و هئیت متخصصین طبی 
نظامی از صنوف پیشرفته برنامه 937 نرس قوای هوایی ایاالت متحده 

بازدید میکنند.
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باال، به اشرتاک گذاری یک حساب بانکی برای 

یک خانواده، کارهای اداری پیچیده مورد نیاز 

برای باز کردن یک حساب و فاصله بین خانه 

اعتقادات  از جوامع.  بانک ها در برخی  ها و 

مذهبی نیز آماده گی فرد برای همکاری با یک 

بانک معمول که از ابزارهای بهره دار استفاده 

میکند را تحت تأثیر قرار میدهد.

به  کنفرانس  این  در  مرصی  بانکدار  یک 

این  با  مقابله  برای  تالش  حال  در  عربی  کشورهای  دول  که  گفت  املانیتور 

چالش ها هستند. برخی از آنها پالیسی های جدید با هدف غلبه بر موانع 

ایجاد کرده اند که مانع از آن میشود تا مردم منطقه حساب بانکی باز کنند و 

در نتیجه، موجب تسهیل ادغام شهروندان در سیستم شوند که بهرت میتواند 

به نظارت بر معامالت مالی و مقابله با فعالیت های غیرقانونی بپردازد.

وابسته به وزارت خزانه داری امریکا در مرص، سلین سن سنی در این 

رشکای  دیگر  و  متحده  ایاالت  نقش  بر  و  پرداخت  سخرنانی  به  کنفرانس 

بین املللی در کمک به کشورهای رشق میانه و شامل افریقا جهت تعمیق 

دسرتسی به منابع مالی و رسمی تأکید کرد.

اصالحات بانکداری عربی تأمین مالی 
تروریزم را هدف قرار میدهد

بیش از 50 متخصص بانکداری، امور مالی، اقتصادی و سیاسی 
در  مرص  الشیخ،  رشم  در   2015 سپتمرب  در  میانه  رشق  از  امنیتی  و 

آمدند.  گردهم  مالی  امور  زمینه  در  عربی  های  بانک  اتحادیه  کنفرانس 

این کنفرانس بر تاثیرات مثبت گردهم آوردن افراد و رشکت های بیشرت 

بخش مالی رسمی، از جمله به منظور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 

تروریستی متمرکز بود. 

با  مبارزه  مورد  در  فتوح  وسام  عرب  های  بانک  اتحادیه  رسمنشی 

پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریستی گفت که رهربان بانکی عرب 

به این نتیجه رسیده اند که برای نظارت بر انتقال پول به یک دیتابیس 

بزرگ نیاز است. املانیتور گزارش داد که با این حال، مانع عمده این است 

که بسیاری از شهروندان عرب به بانک منیروند.

فعالیت  برابر  در  امنیتی  اقدام  یک  عنوان  به  مالی  دیتابیس  وجود 

به  است.  مهم  بسیار  تروریزم  و  پولشویی  خصوص  به  غیرقانونی،  های 

همین دلیل مقامات مرصی به دنبال وارد کردن مردم که در مرص زنده گی 

میکنند به سیستم بانکداری رسمی هستند.

یک مطالعه اخیر صندوق بین املللی پول به دالیل "شمولیت غیرمالی" 

در کشورهای عربی اشاره کرد. این موانع عبارتند از فقر، مصارف بانکی 

بندل های نوت های 100 
پوندی مصر. مقامات 

بانکی میگویند معامالت 
نقدی خارج از سیستم 

رسمی بانکی باعث 
میشود ردیابی کسان که 

به پولشویی یا تأمین 
مالی تروریزم میپردازند، 

دشوار باشد.  رویرتز

کارکنان یونیپاث
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پروفسور ماوی مک دونا از ایرلند، نفر دوم از سمت چپ، در یک کنفرانس در آستانه قزاقستان، در ماه سپتمبر 2015 در  
مورد مسوده قانون دسترسی به معلومات صحبت میکنند.  سازمان امنیت و همکاری اروپا

سازمان امنیت و همکاری اروپا

قزاقستان میزبانی کنفرانس 
مبارزه با فساد را برعهده میگیرد

قزاقستان میزبانی یک کنفرانس بین املللی در مورد 

تدوین قوانین ملی برای افزایش پاسخگویی سیاسی 

و شفافیت فعالیت های دولتی را برعهده گرفت.

این رویداد در سپتمرب 2015 توسط دفرت برنامه 

سازمان امنیت و همکاری اروپا )OSCE( در آستانه، 

و  مقننه  کمیته  و  اوتان  نور  حزب  حقوقی  شورای 

غیردولتی  های  سازمان  و  پارملان  اصالحات  قضایی 

سفارت  حامیت  با  سازی  پالیسی  تحقیقات  مرکز 

بریتانیا برگذار شد. 

دولتی،  باالی  مقامات سطح  از  تن  حدود 100 

مدنی،  جامعه  گان  مناینده  مجلس،  گان  مناینده 

روزنامه  و  املللی  بین  و  ملی  حقوقی  متخصصین 

نگاران به بررسی منت قوانین و اصالحات پیشنهادی 

شفافیت  برای  فساد  با  مبارزه  قانون  بسته  جهت 

کلیدی  قوانین  ایــن  تصویب  پرداختند.  ــت  دول

راستای  در  ملی  فساد  با  مبارزه  اسرتاتیژی  برای 

جمهور  رییس  توسط  شــده  پیشنهاد  اصالحات 

نورسلطان نظربایف است.

و  قزاقستان  پارملان  معاون  عبدیروف،  نورالن 

رئیس شورای حقوقی حزب نور اوتان، گفت: "معرفی 

شفافیت  بــرای  جدید  های  روش  و  ها  میکانیزم 

مقامات مرکزی و منطقه یی، ایجاد شوراهای عمومی 

سازماندهی  برای  نوآورانه  و  جامع  های  رویکرد  و 

کار کارمندان دولت موجب بهبود موثریت عملکرد 

های  گیری  تصمیم  از  عامه  آگاهی  افزایش  دولت، 

آن و تقویت اجرای اصالحات ضدفساد خواهد شد".

نظر قانونی در مورد مسوده قانون دسرتسی به 

توسط  که  آن  توسعه  مراحل مختلف  در  معلومات 

متخصص سازمان امنیت و همکاری پروفسور ماوی 

مراسم  این  در  بود،  شده  تهیه  ایرلند  از  دونا  مک 

بین  "معیارهای  گفت:  او  گرفت.  قرار  بحث  مورد 

تصامیم  و  معلومات  به  دسرتسی  زمینه  در  املللی 

کمیته  جمله  از  نظارت،  های  هیأت  برشی  حقوق 

اروپایی  محکمه  و  متحد  ملل  سازمان  برش  حقوق 

به  دسرتسی  حق  که  اند  داشته  اعالم  برش،  حقوق 

معلومات عنرص رضوری و جدا ناپذیر از اعامل حق 

آزادی بیان است."

بحث  از  مجموعه  یک  انجام  با  کنفرانس  این 

های عمومی و تخصصی با هدف انکشاف سه قانون 

به  است  شده  ارائه  قزاقستان  مجلس  به  اخیراً  که 

چند  های  تالش  از  بخش  رویداد  این  رسید.  پایان 

اساسی،  های  آزادی  ترویج  ابتکارات  برای  ساله 

مشارکت عمومی در تصمیم گیری و مبارزه با فساد 

شیوه  بهرتین  و  املللی  بین  معیارهای  با  همگام 

های فعالیت است.



"این آموزش به افزایش ظرفیت 

مقامات همه سازمان های مربوطه 

برای مقابله مشرتک با قاچاق مواد 

خمدر کمک خواهد کرد."

داستان و عکس از خربگزاری بحرین

تکتیکی  نظامی  مترین  برگذاری  بحرین  ساحلی  گارد 
با همکاری گارد ساحلی کویت و محافظین  خلیج صلح 

رسحدی عربستان سعودی در اکتوبر 2015 را تنظیم کردند.

رئیس امنیت عمومی بحرین جرنال طارق حسن در 

آغاز این مترین نظامی که مناینده گان شورای همکاری خلیج )GCC( و رهربان ساحوی 

آنها را گرد هم آورده بود، حضور پیدا کرد. او از اهداف و بخش های این مترین نظامی 

عالوه بر اهمیت آن در باال بردن توانایی آموزش نیروهای مشرتک مطلع شد. 

او گفت که میزبانی این مترین تکتیکی در بحرین به ارزش به گارد ساحلی بحرین و 

همکاری های امنیتی و هامهنگی مشرتک شورای همکاری خلیج در دستیابی به باالترین 

سطح امنیت بحری افزوده است. او نقش چنین مترینات را در به دست آوردن تجارب 

بیشرت ساحوی و قابلیت عملیات- پالنگذاری مورد ستایش قرار داد.

او با تشکر و قدردانی از وزیر داخله به خاطر دستورات و حامیت مداوم اشاره کرد 

انکشافی وزارت  برنامه های  امنیتی است که در  از جمله بخش های  که گارد ساحلی 

داخله گنجانیده شده است و قرار است پرسونل آن با آخرین تکنالوژی ها تجهیز شوند و 

مطابق با معیارهای بین املللی تعلیم و تربیه ببینند. 

را  بودند  کرده  نظامی رشکت  مترین  در  که  نیروهای  نقش  ساحلی  گارد  قوماندان 

پیروزی همکاری و هامهنگی شورای همکاری  آنها  که  و گفت  داد  قرار  مورد ستایش 

خلیج را نشان دادند.

مقامات از بحرین، کویت 
و عربستان سعودی 

در تمرین نظامی خلیج 
صلح در اکتوبر 2015 

شرکت دارند.

بحرین میزبان تمرین 
نظامی خلیج صلح

تحویل کنرتول شده برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر 

هفته   یک  آموزشی  کورس  یک  مترکز  مورد  مسئله 

 )OSCE( اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان  توسط  شده  برگذار 

ماه  در  ترکمنستان  قانون  تطبیق  نهادهای  مناینده   22 برای 

جوالی 2015 بود.

معموالً  که   - تحویل  عملیات  تدریس  املللی  بین  مربی  دو 

دام  به  و  امنیتی  جال  گسرتش  برای  را   - میشود  مخربان  شامل 

انداخنت مجرمین انجام دادند. آنها در مورد اشکال مختلف تحویل 

کنرتول شده در رسحدات زمینی و روش های مشاهده فنی مورد 

استفاده در بررسی قاچاق مواد مخدر بحث کردند.

ریچارد ویلر، افرس سیاسی مرکز OSCE در عشق آباد گفت: 

سازمان  جرایم  به  مرتبط  موارد  خصوص  به  فراملی،  "تهدیدات 

مرکزی،  آسیای  منطقه  متام  برای  کاری   دستور  صدر  در  یافته، 

از جمله ترکمنستان باقی میامند". "تحویل کنرتول شده به طور 

فزاینده  در موارد استفاده میشود که یک محموله مواد مخدر 

شناسایی شده و اجازه انتقال آن تحت کنرتول و نظارت مأمورین 

ظرفیت  افزایش  به  آموزش  این  میگیرد.  صورت  قانون  مجری 

مقامات همه سازمان های مربوطه برای مقابله مشرتک با قاچاق 

مواد مخدر کمک خواهد کرد."

در طول کورس عملی، رشکت کننده گان در مورد به کارگیری 

تکتیک های  و  ها  مواد مخدر، روش  تحقیقات  در  منابع محرم 

خاص و همچنین نقش و اهمیت اداره گمرک در انجام عملیات 

از  های  مثال  بر  همچنین  کورس  این  کردند.  بحث  املللی  بین 

عملیات بین املللی تحویل کنرتول شده و گرایش های جدید در 

جرم و جنایت تأکید کرد. مربیون بر مترینات عملی تأکید کردند 

که در طی آن رشکت کننده گان یک عملیات تحویل کنرتول شده 

که شامل دستگیری یک محموله مواد مخدر در رسحد و استخدام 

او به عنوان یک مخرب همکاری برای شناسایی مجرمان پشت پرده 

قاچاق مواد مخدر بود را شبیه سازی منودند.

ترکمنستان به مسئله قاچاق 

مواد مخدر توجه میکند

عملیات

سازمان امنیت و همکاری اروپا
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 به اشتراک  گذاری
آگاهی ها

یونیپاث مجله ای است که بصورت مجانی در اختیار 
آنانیکه با مسائل امنیتی در شرق میانه و آسیای میانه 

و جنوبی سروکار دارند، قرار داده می شود.

حق
مؤلفین مطالب حق تصاحب آنرا دارند. مع الوصف 

آن، ما حق تعدیالت در مقاالت را به منظور 
جا دادن و پیرایش سبک آن را محفوظ نگه 

میداریم. ارسال مقاالت متضمن طبع و نشر آن 
نمی باشد. با یاری رسانیدن به یونیپاث شما با 

این شرایط موافقت می نمائید.

همه نظریات حکایوی، نامه به مدیر مسئول، مقاالت حاوی نظریات، عکس ها، و دیگر مسائل را به 
دفتر مدیریت مسئول یونیپاث به آدرس الکترونیکی CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL بفرستید.

درمجله یونیپاث سهم بگیرید

لطفًا اسم، شغل، القاب رسمی و یا سمت، ادرس 
پوستی و ادرس ایمیلی تان را شامل سازید.

برای اشتراک 

مجانی
از ایمیل جدید ما 

استفاده کنید:
چگونگی مراتب ارسال

ترجیح داده می شود تا محتوای متن به لسان مادری تان 	 
باشد. یونیپاث مسئول ترجمه مطالب می باشد.

مقاالت نباید از مرز 1500 لغت بگذرد.	 
لطفًا شرح حال مختصر و معلومات در مورد چگونگی 	 

تماس با خودتان را ضمیمه هر مطلب ارسالی نمائید. 
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