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پیام رهبران کلیدی

برای  متحده  ایــاالت  مرکزی  قرارگاه  دعوت 

مایه  یونیپاث  مجله  منرب  جدیدترین  ــه  ارائ

که  است  موضوعی  امنیتی-  -همکاری  شامره  این  موضوع  است.  افتخار 

رهربان نظامی مانند خود من در زندگی حرفوی از آن استقبال کرده ایم. 

هستند،  دنیا  از رسارس  نیرو  جذب  حال  در  تروریست ها  که  دوره ای  در 

طبیعی است که ائتالف شکل گرفته بر علیه آنها با کارآیی بیشرت و در قالب 

گروپ فعالیت کنند. 

در قوای مسلح اردن )JAF(، همکاری امنیتی از ارکان فعالیت ماست. 

از سال 2011 به این سو، هر سال کشور من میزبان مانور »شیر در کمین« 

بوده است. این مانور برای تعلیم و ایجاد هامهنگی با رشکای اسرتاتژیک مانند ایاالت متحده برگزار 

می شود. مقاله ای درباره مانور 2016 در این مجله درج شده است. 

یکی از اهداف »شیر در کمین« امسال همکاری نظامی-ملکی بود. بر این اساس همه بخش های 

دولت باید مسئولیت امنیت را بر عهده بگیرند. از این بخش ها می توان به پولیس که وظیفه پیگرد 

ماموران  و  می شوند  عمل  وارد  بحرانی  مواقع  در  که  عساکر  و  داکرتان  دارد،  عهده  بر  را  مجرمان 

مساعدت رسانی که به پناهندگان سوری رسیدگی می کنند اشاره کرد.

تعلیم مشرتک  تاسیس شد و »گروپ  اردن ذریعه»مرکز عملیات صلح« خود که در سال 1996 

JAF« مدیریت آن را بر عهده دارد پایبندی خود به همکاری را نشان داده است. مرکز صلح به ارائه 

تعالیم نظری و عملی به عساکر و ماموران پولیس که در ماموریت های حفظ صلح سازمان ملل در 

خارج از کشور اشرتاک می کنند، می پردازد. خدمات آن محدود به مردم اردن نیست. NATO مرکز 

صلح را برای تعلیم پرسونل آن در رسارس دنیا تایید کرده است.

با افتخار اعالم می کنم که اردن بیش از 70,000 قوای حافظ صلح عازم کشورهایی مانند کرواسیا، 

جمهوری دموکراتیک کنگو، هاییتی و سودان کرده است. کشور من همچنین گروپ های تعلیم تخصصی 

را برای دیدار با مردم قریه و مقابله با دروغ پردازی تروریست ها درباره اسالم عازم افغانستان کرده 

است. دوازده شفاخانه صحرایی نظامی برای ارائه خدمات درمانی در چندین کشور دایر شده است.

در »پیام امان« که شاه اردن جاللتآمب عبدالله دوم بن الحسین منترش کرد، به نقش کشور من در 

مبارزه با تروریسم در سطح ایدئولوژیکی و مذهبی اشاره شده است. مجرمانی مانند اعضای داعش 

اغلب با دستکاری و تحریف متون مقدس ذهن جوانان بومی را شستشو می دهند. »پیام امان« اصول 

تساهل و مهربانی اسالم را به مردم جهان معرفی می کند. 

مطمنئ هستم که مقاالت درج شده در این شامره از یونیپاث باعث شکل گرفنت بحث های جذاب 

درباره موضوعات نظامی و امنیتی مهم خواهد شد. هر جا که بحث همکاری امنیتی مطرح می شود، 

باید چالش ها و تهدیدات پیش رو در حال و آینده را در نظر بگیریم. کدر رسدبیری از دیدگاه ها و 

ایده های شام درباره این شامره و شامره های دیگر مجله استقبال می کند. دیدگاه های خود را با نشانی 

centcom.unipath@mail.mil با آنها در میان بگذارید.

تورن جرنال محمد سامل جرادت، 

رئیس کدر تعلیم، قوای مسلح اردن

پذیرش
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آزادی
فلوجه

آزاد شدن شهر ذریعه قوای عراقی مناد پیروزی کالن

از دست  آزاد شدن آن  قبایل عرب است.  از  فلوجه شهر مساجد و خاستگاه بسیاری 

داعش ذریعه قوای شجاع عراقی و قبایل محلی در جون 2016، وضعیت عادی را به 

با ِهل که زمانی فضا  بوی قهوه عربی  برگرداند.  این شهر مقدس در کرانه های فرات 

را خوشبو می کرد، بار دیگر برگشته است. این آزادی رویای خام داعش درباره تحقیر 

روحانیون، نابود کردن سنت های قبایل و خوار کردن مردم را از بین برد. پس از شکست 

خوردن داعش بیرق عراق با افتخار در فلوجه افراشته شد. این عملیات موفق باعث 

اتحاد مردم عراق شد.

کارکنان یونیپاث
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یونیپاث با دو مقام 

نظامی که در این آزادی 

نقش داشتند، مصاحبه 

کرده است. سرتجرنال 

قرارگاه طالب شقاطی 

الکنانی، قومندان »قطعه 

ترکیبی عملیات مشرتک« 

و دگرجرنال عبدالوهاب 

الساعدی، قومندان 

قوای عملیات فلوجه.
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یونیپاث: چرا پس گرفنت فلوجه اینقدر مهم بود؟ 

سرتجرنال الکنانی: جنگ فلوجه به دلیل تاریخ این شهر و از آن جهت که تخریب 

برای  منادین  ارزش  بود،  آزادکننده  قوای  برای  اسرتاتژیک  داعش هدفی  روحیه 

داعش داشت. تروریست ها، مردم ملکی را گروگان گرفته و آنها را دو سال تحقیر 

کرده بودند. فلوجه به این دلیل با تاخیر آزاد شد که اینجا پرجمعیترتین ساحه 

عراق است. در ضمن، تراکم ساختامنها در فلوجه عملیات نظامی را در این شهر 

با مشکل مواجه کرده بود. پروگرام ما محافظت از زیرساخت ها و جان باشندگان 

فلوجه گرفتار بود. این مسائل چلنج کالن در قسمت پالن گذاری بود. هیچ کس 

تصور منی کرد که شهری به این کالنی روزی به میدان جنگ و جوالنگاه مبب و 

تانک تبدیل شود.

به  اعتامد  افزایش  باعث تقویت روحیه و  ترصف فلوجه  الساعدی:  دگر جرنال 

نفس داعش شد. آنها می دانستند که شکست خوردن در این جنگ پیامدهای 

شومی دارد. از این رو، آنها بی وقفه در خطوط مقدم دفاع جنگ کردند. آنها 

شش خط دفاعی از نعیمیه تا مرکز فلوجه ایجاد کرده بودند. جنگ در آنجا بسیار 

مشکل بود. هر چند، بعد از گذشنت قوای ما از خط اول، به این نتیجه رسیدم 

که پیروز میدان ما خواهیم بود. آنها همه امکانات دفاعی خود شامل سنگرهای 

کالن، ماین های زمینی، مواد منفجره )IED(، تک تیرانداز و سیستم های انفجاری 

مخصوص موتر را در آن خط استقرار داده بودند. آنها چندین سالنگ برای ایجاد 

ارتباط با شهر با هدف تقویت و لوجستیک ایجاد کرده بودند. 

یونیپاث: تفاوت اصلی جنگ فلوجه با دیگر جنگ ها چی بود؟

سرت جرنال الکنانی: ما شاهد ترشیک مساعی بی نظیر در باالترین سطح بین همه 

قوای نظامی، پولیس و باشندگان قومی و قبیلوی بودیم. کار گروپی بی نظیر بین 

قوای هوایی ائتالف و قوای هوایی و هوانوردی نظامی عراق شکل گرفت. این 

ترشیک مساعی در ساحه ای تقریبا خرد و ازدحام اتفاق افتاد. با این حال ما با 

دقت عمل کردیم و خسارات فرعی کم بود. حتی یک مورد حادثه ناشی از آتش 

نظامیان ثبت نشد. در ضمن، این جنگ در زمان تعیین شده به همه اهداف 

خود رسید. این جنگ شجاعانه بود. ما همه درس هایی را که در طول 10 سال 

گذشته از جنگ با تروریست ها یاد گرفته بودیم به کار بستیم. معروف است 

که مبارزه با تروریسم جنگ معمولی نیست. با وجود این، قوای ما توانستند با 

آهنگ جنگ سازگار شوند و دشمن را شکست دهند.

دگر جرنال الساعدی: ما در جنگ آزادسازی چهار هدف را دنبال می کردیم. اولین 

هدف ما دور کردن افراد ملکی از ساحه پرخطر با کمرتین تلفات بود. ما به این 

هدف مهم دست یافتیم و حدود 90,000 باشنده شهر را نجات دادیم. هدف دوم 

جنگیدن با کمرتین تلفات بود که این هدف نیز به دست آمد. هدف سوم از بردن 

قوای دشمن بود. ما به این هدف دست یافتیم و با وارد کردن 2,500 نفر تلفات به 

داعش بسیاری از سیستم ها و تجهیزات تسلیحاتی آنها را نابود کردیم. هدف چهارم 

محافظت از زیرساخت ها و جلوگیری از آسیب دیدن آنها بود که به آن هدف نیز 

اهداف خود  به  داشتیم که در کوتاه ترین وقت ممکن  رسیدیم. در ضمن، متایل 

برسیم. ما در طول 32 روز پیروز این جنگ شدیم که در حالی که مدت این جنگ 

را در ابتدا 60 روز محاسبه کرده بودیم. 

یونیپاث: آزادسازی فلوجه چی میزان دشوار بود؟

سرت جرنال الکنانی: چلنج کالن این بود که داعش از مردم ملکی بیگناه به عنوان 

در جریان  ملکی  افراد  کشته شدن  در صورت  تا  می کرد  استفاده  انسانی  سپر 

جنگ بتواند پروگرام تبلیغاتی خود را به پیش بربد و قوای مسلح عراق را مقرص 

بداند. آنها روی پلچک ها و داخل تعمیرهای دولتی و شفاخانه ها مبب جاسازی 

می کردند تا قوای عراقی را مقرص کشتار مردم جلوه دهند. ولی ما با رسعت و 

پیش از آن که بتوانند مبب های خود را منفجر کنند بر آنها حمله کردیم و نقشه 

شیطانی آنها را ناکام ساختیم. 

دگر جرنال الساعدی: من با سرتجرنال الکنانی موافقم که کالن ترین و مهم ترین 

چلنج محافظت از مردم ملکی و خارج کردن آنها از میدان جنگ بود. چلنج دیگر 

موقعیت میدان جنگ و تعداد بسیار IED در رسک ها بود.

یونیپاث: قوای شام چطور جنگ را به پیش بردند؟

سرتجرنال الکنانی: به نظر من ترشیک مساعی بین قوای مختلف بی نظیر بود. 

ارتش،  واحدهای  بین  هامهنگی  شاهد  ما  بودیم.  آماده  جنگ  برای  کامالً  ما 

بودیم.  جنگ  میدان  در  محلی،  باشندگان  و  داوطلبان  پولیس،  تروریسم،  ضد 

این هامهنگی مستلزم تعلیم برای جلوگیری از آتش قوای خودی است. ما در 

پروگرام خود  یافتیم و همه بخش های  این هدف دست  به  تعیین شده  وقت 

را به پیش بردیم. 

قوای  و  ائتالف  هوایی  قــوای  مساعی  ترشیک  ــاره  درب شام  نظر  یونیپاث: 

زمینی عراق چیست.

سرتجرنال الکنانی: در اینجا از نقش تاثیرگذار و مهم قوای هوایی در فلوجه و 

ایاالت  با دوستان ما در  این ترشیک مساعی  جنگ های پیشین تشکر می کنم. 
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انتخاب  و  کشف  بخش  در  آنها  داشت.  خود  با  بی نظیری  موفقیت های  متحده 

جنگ  این  در  پیروزی  برای  رضورت  مورد  حامیه  و  داشتند  مهمی  نقش  هدف 

را ارائه کردند.

دگر جرنال الساعدی: ترشیک مساعی قوای هوایی ائتالف فوق العاده بود و به قسم 

شبانه روزی در جریان جنگ ادامه داشت. آنها درخواست ها را عاجل اجرا می کنند. 

از زمان ارائه درخواست تا شنیده شدن صدای غرش ماشین های F-18 فقط چند 

دقیقه فاصله بود. قوای هوایی ائتالف نیمی از بار جنگ را بر دوش داشت. مایل 

هستیم به نقش حیاتی طیاره های کشفی که ماه ها قبل از رشوع جنگ و در جریان 

جنگ مرصوف ارائه جزییات مواضع دشمن، IED ها، قومندانی و کنرتول و حتی 

سنجش  به  مساعی  ترشیک  این  کنم.  اشاره  بودند  داعش  جنگجویان  کل  تعداد 

راپورهای استخباراتی مساعدت کرد.

یونیپاث: نظر شام درباره تخلیه ملکی قبل از رشوع جنگ چیست؟

سرتجرنال الکنانی: ما هدف کالن ترشیک مساعی با دولت های محلی والیت انبار 

و دیگر نهادهای دولتی را برای پیدا کردن پناهگاه امن برای بیجاشدگان داخلی 

)IDP( در امریات الفلوجه و شهر هبانیه دنبال کردیم. ما با تامین پوشش هوایی 

کتابچه هایی  نرش  با  اردو  هوانوردی  مردان  شجاع  کردیم.  ایجاد  امنی  مسیرهای 

شیوه خروج از شهر از مسیرهای از پیش تعیین شده را به باشندگان تعلیم دادند. 

برای  داعش  تالشی  ایستگاه های  و  محدودیت ها  وجود  با  الساعدی:  جرنال  دگر 

جلوگیری از خروج باشندگان، ما توانستیم ایستگاه های تالشی آنها را نابود و امنیت 

مسیرها را تامین کنیم. ما بسها و کامازهای خردی برای انتقال ملکی ها و وسایل 

آنها در نظر گرفتیم. در ضمن، ما کمیت های متشکل از نهادهای نظامی و دولتی 

برای نظارت بر کمپ های IDP و تامین آب صحی، دوا و غذا تشکیل دادیم. ما در 

جریان جلسات توجیهی صبح راپورهای روزانه را برای بررسی وضعیت بیجاشدگان 

و کمپ ها درخواست می کردیم. فلوجه شهر پرجمعیتی است و اکرث باشندگان آن 

نتوانسته بودند در وقت حمله داعش فرار کنند. آنها گروگان تروریست ها شده 

بودند. ما حدود 90,000 غیرنظامی را منتقل کردیم و آنها را از خطر شکنجه و 

کشته شدن ذریعه داعش نجات دادیم. قوای ما دو وظیفه بر عهده داشتند: مبارزه 

با داعش و محافظت از ملکی ها. شجاع مردان ما غذا، آب و مساعدت های ابتدائیه 

مورد رضورت غیرنظامیان مجروح را تامین می کردند. قوای ما با ایجاد دیوار آتش 

مانع دخول دوباره داعش به مناطق مسکونی شدند. 

یونیپاث: آیا با وضعیت فوق العاده ای که تغییر نقشه را رضوری کند مواجه شدید؟

دگر جرنال الساعدی: اصالً. ما فریب دادن دشمن را در نقشه خود قرار داده بودیم. 

هدف من بیرون کشیدن آنها از سنگرها و سالنگ ها بود. ما آنها را با عقب نشینی 

از پیرشوری ما اقدام کردند، آماج  کاذب فریب دادیم. وقتی آنها برای جلوگیری 

حمالت قوای هوایی عراق و قوای هوایی ائتالف شدند. مایلم از نقش فوق العاده 

قوای هوایی ائتالف در تخریب مواضع و مورال دفاعی داعش تشکر کنم؛ آنها 60 

فیصد از امکانات داعش را از بین بردند. 

یونیپاث: مساعدت های برشدوستانه را چطور به افراد ملکی تحت 

محارصه رساندید؟

الکنانی: عساکر ما بعد از مشاهده وضعیت دشوار زندگی منابع خود  سرتجرنال 

افراد ملکی را چپاول  افراد ملکی تقسیم کردند. تروریست ها منابع غذایی  با  را 

کرده بودند و آنها و اطفالشان را گرسنه گذاشته بودند. این یکی دیگر از جنایات 

سیر  شکم  با  حالی  در  خود  و  می دزدید  را  باشندگان  غذای  داعش  آنهاست. 

می خوابید که اطفال از گرسنگی ناله می کردند. ما اطفال ضعیفی را دیدیم که از 

گرسنگی مثل روح شده بودند. ما به قومندان های ساحه دستور دادیم که از عساکر 

خود بخواهند تا وضعیت افراد ملکی ساکن ساحه تحت پوشش خود را بررسی کنند 

و تا ختم جنگ و انتقال مسئولیت به دولت محلی غذا و دوا به آنها برسانند. با 

وجود جنگ شدید، تیلرهای تانکردار نظامی به افراد ملکی آب صحی می رساندند. 

س
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تانک در حال پاکسازی راه ورود قوای آزادکننده فلوجه در جون 2016.شادی مردم عراق بعد از آزادی.
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 دگر جرنال الساعدی: ما بخشی از یک مساعی متحد با دولت های مرکزی و محلی 

بودیم. مساعدت های برشدوستانه در ساحه امن خارج از فلوجه منتظر ختم جنگ بود. 

وظیفه ما حفظ امنیت راه ها و کاروانها تا رسیدن به تعمیرهای دولت محلی بود. قوای 

من بعد از رسیدن به قلب فلوجه از دیدن افراد ملکی فراوان نیازمند به مساعدت عاجل 

شگفت زده شدند. قوای ما برای تامین آب و مواد غذایی اقدام کردند و امنیت را تا زمان 

پاکسازی ساحه و انتقال افراد ملکی به کمپ امریات الفلوجه برقرار کردند.

یونیپاث: آیا داعش قصد دارد علیه قوای عراقی جنگ رسانه ای ایجاد کند؟

متام  در  بلکه  فلوجه  عملیات  در  تنها  نه  که  می گویم  رصاحتاً  الکنانی:  سرتجرنال 

و  قومی  ماهواره ای  ایستگاه های  از  استفاده  با  دشمن  داعش  با  مبارزه  جنگ های 

هواداران داعش فعالیت های تبلیغاتی ایجاد می کرد. مردم می دانند که گروپ های 

تاثیرگذاری  و  دروغ  اخبار  انتشار  برای  رسانه ها  از  داعش-  -به خصوص  تروریستی 

روانی بر مردم نظامی و ملکی استفاده می کنند. خدا را شکر می کنم که قوای ما در 

گمراه کننده  پروپاگندای  ما  آگاه هستند.  و  منسجم  مصون،  داعش  ترفندهای  برابر 

آنها را در رسانه های اجتامعی و متاسفانه در بعضی ایستگاه های ماهواره ای ساحه 

دیدیم. آنها تالش می کردند تا فلوجه را قربانی جلوه دهند و قوای عراقی را مقرص 

مرگ باشندگان معرفی کنند. خوشبختانه توانستیم فلوجه را به طور عاجل آزاد کنیم 

و رسانه های بین املللی را وارد شهر کنیم و واقعیت را برای مردم دنیا اعالن مناییم. 

ساحات  به  شده  وارد  فلوجه، خسارت  در  گزمه  جریان  در  من  مشاهدات  بنیاد  بر 

مسکونی و زیرساخت ها پراکنده و محدود است. ما در بخش پالن گذاری اجتناب از 

حمله به مکان های داعش در نزدیکی ساحات مسکونی را در نظر گرفتیم. هر چند، 

صداهای مزدور تالش کردند تا مردم را فریب دهند و آتش جنگ فرقه ای در ساحه را 

روشن کنند. شهروندان ما فهمیدند که قوای امنیتی آماده محافظت از آنها هستند. 

واحدهای ضد تروریسم اولین قوایی بودند که وارد شهر شدند و شهروندان بیامر و 

انتقال دادند. چینل های ماهواره ای ویدیویی نرش  ریش سفید را از ساحات پرخطر 

کردند که در آن عسکری با خوابیدن بر روی زمین زینه ای انسانی برای پایین شدن 

زنان فلوجه از تیلر نظامی ساخته بود. عساکر ما از موترهای خود برای انتقال زنان و 

اطفال از ساحات جنگی به پناهگاه های امن استفاده کردند.

افــراد  همراه  به  جنگ  میدان  از  ــرار  ف ــرای  ب تروریست ها  آیــا  یونیپاث: 

ملکی اقدام کردند؟

شامرش  برای  را  معمول  پروسیجرهای  شهر،  کردن  آزاد  از  بعد  الکنانی:  سرتجرنال 

تروریست ها  شدن  مخفی  از  جلوگیری  هدف  با  جوانان  هویت  تایید  و  باشندگان 

در بین مردم اجرا کردیم. باشندگان به قسم داوطلبانه معلومات ارزشمندی درباره 

با انگشت خود مردی را  ایستادند و  ارائه می کردند. جوانان شجاعانه  تروریست ها 

در بین خود نشان دادند و فریاد زدند: »او داعش است و علیه افراد بیگناه مرتکب 

جنایت شده است«. بیشرت اوقات افراد مشکوک تروریست و طبق قانون فراری بودند. 

در  را  وحشتناکی  شب های  باشندگان  که  شد  ثابت  و  شد  تکرار  بارها  داستان  این 

کنار داعش گذرانده اند و می خواهند آنها را به قوای ما معرفی کنند. گاهی اوقات 

تروریست های مظنون ادعای افراد ملکی را انکار و از خود دفاع می کردند. هر چند، 

بسیاری از افراد فریاد میزدند: »تو دروغگو هستی؛ تو برادرم را کشتی« و جزییات 

جنایت را بیان می کردند. باشندگان اجازه منی داند که جنایتکاران بین آنها پنهان شوند.

دگر جرنال الساعدی: در واقع، باشندگان بسیاری از تروریست ها را معرفی کردند. در 

فلوجه، یکی از قومندانان گروپ من وظیفه داشت که پیش از انتقال دادن باشندگان 

به کمپ بیجا شدگان آنها را جمع آوری و هویت آنها را تایید کند. خوشبختانه، گروپ 

»او  میگوید:  و  نشان می دهد  را  زنی مردی  که  لحظه ای  از  تروریسم  رسانه ای ضد 

داعش است و بسیاری از افراد بیگناه را کشته است« فیلم گرفت. مردم نیز ادعای 

آن زن را تایید کردند. 

یونیپاث: نقش عساکر محلی در فلوجه چه بود؟

ساحات  آزادسازی  در  مهمی  نقش  بومی  و  محلی  مردم  الکنانی: شجاعت  سرتجرنال 

داشت. حضور آنها در کنار قوای آزادی بخش به باشندگان اطمینان خاطر می داد چون 

این مردان برادران و همسایگان آنها بودند. در ضمن، اعتامدی که به این ترتیب بین 

ایجاد می شد، دروغ های تروریست ها را آشکار می کرد. قوای  افراد ملکی  قوای ما و 

محلی با توجه به تجربیات و رسگذشت وحشتناک خود با تاکتیک ها و پناهگاه های 

داعش آشنا بودند. آنها همچنین کارشناس میدان جنگ بودند و در مبارزه با تروریسم و 

محافظت از افراد ملکی نقشی اساسی داشتند. این مردان شجاع نقش مهمی در ترصف 

فابریکه های مواد مفنجره و پناهگاه های سالح و سالنگ ها داشتند. آنها از روحیه باالیی 

برخوردار بودند و با شوق آزادسازی زادگاه خود شجاعانه می جنگیدند.

 

تا زمان  آنها  اختیار داشتم و  انبار در  پولیس  از  الساعدی: من دو غوند  دگر جرنال 

دریافت امر حرکت به طرف رمادی در کنار قوای عملیات خاص شجاعانه جنگیدند. 

ما با قوای محلی در داخل ساحات ممنوع ارتباط داشتیم و معلومات ارزشمندی برای 

کشف پناهگاه های تروریست ها از آنها گرفتیم. 

یونیپاث: اهمیت اسرتاتژیک آزادسازی فلوجه چیست؟

است.  شده  تبدیل  اسرتاتژیک  و  منادین  مفهومی  به  فلوجه  الکنانی:  سرتجرنال 

استفاده  خود  جنگجویان  روحیه  تقویت  و  قوا  جذب  برای  آن  از  تروریست ها 

شاهد  ما  زد.  داعش  به  شدید  فلوجه رضبه ای  در  آنها  دادن  می کردند. شکست 

موارد بسیار فرار و تضعیف روحیه در مرحله ختم جنگ بودیم. مردم دنیا شاهد 

قوای هوایی عراق  و  ائتالف  قوای  ترک کرد و هدف  را  فلوجه  که  کاروان کالنی 

قرار گرفت بودند. ما تبلیغات دروغین درباره شجاعت آنها را باطل کردیم. همه 

اینها دروغ و ادعای بیپایه است. 

باعث  جنگ  این  شد.  عراق  مردم  اتحاد  باعث  فلوجه  جنگ  الساعدی:  جرنال  دگر 

»افسانه  این جنگ  که،  این  کنند. مهم تر  افتخار  قوای مسلح خود  به  شد که مردم 

شکست ناپذیری داعش« را از بین برد. جنگ های آینده به دلیل از بین رفنت امکانات 

لوجستیکی داعش آسانرت خواهد بود. فلوجه »قلعه روحیه« داعش بود و ترصف این 

این  انداخت. آنها برای کم-اهمیت جلوه دادن  از کار  قلعه ماشین تبلیعات آنها را 

پیروزی اقدام به حمالت پرشامر به مردم ملکی کرده کردند. ولی ما داعش را مجبور 

به پرداخنت هزینه این جنایت شوم خواهیم کرد.  ✦



حمله پاکستاä به ترÑæیست ها
 ìÒæستیابی به پیرÏ ìÇملکی بر ÏÇفرÇ æ عساکر ìÑهمکا

نهایی ÑÏ نبرÏ با ÇفرØÇ گرÇیی خشن ضرÇ ìÑæست
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نوشته پرویز اصغر

پاکستان  ــدات  رسح از  خــارج 

و  تروریسم  با  کشور  این  نیک  نام  متاسفانه 

این  با  است.  خورده  گره  اسالمی  فرقه های 

انکار  رسسختانه  را  موضوع  این  ما  بیشرت  که 

که  است  آن  مسلم  واقعیت  ولی  می کنیم، 

که  مذهبی  انحصارطلبی  و  بنیادگرایی  موج 

را محارصه کرده  ما  اوایل دهه 80 میالدی  از 

ملی  هشیاری  به  مانعی  هیچ  بدون  است، 

نفوذ کرده است. 

پیشین  وقفه های  نیست؛  چنین  همواره 

سال  در  احمدی  ضد  شــورش هــای  -مانند 

-1953 بیشرت برآمده از فرصت طلبی سیاسی و 

بی کفایتی بود تا حس ذاتی تعصب.

اصلی  دالیــل  ــزو  ج افغانستان  جنگ 

وضعیت کنونی است. پس از سقوط شوروی، 

چون  شــد  آشفته تر  افغانستان  وضعیت 

گروپ های تروریستی پراکنده رشوع به تاخت 

و تاز برای دستیابی به قدرت کردند. بی ثباتی 

بیشرت  شد.  طالبان  جنبش  ظهور  به  منجر 

اعضای این جنبش را یتیامن جنگ افغانستان 

که  بنیادگرا  مکاتب  در  که  می دادند  تشکیل 

پاکستان  غربی  رسحــدات  در  سامرق  مانند 

ایجاد شده بود، تحصیل کرده بودند.

با دستیابی طالبان به پیروزی های پی در 

نیز  آنان  آرزوهــای  آنان،  قوای  افزایش  و  پی 

تقویت  از  پس  آنها  این،  بر  بنا  شد.  بزرگ تر 

کردن خود در جنوب، از جمله کابل، پایتخت، 

یعنی  متوجه شامل،  را  خود  انتقام جوی  نگاه 

مناطق دارای ساکنان ازبک، تاجیک، ترکمن و 

هزاره کردند و به این درگیری داخلی رنگ و 

بوی قومی دادند.

وحشتناک   ــوادث  ح دادن  رخ  از  پیش 

افغانستان  مناطق  بیشرت  بر  طالبان   ،9/11

آخرین  پنجشیر،  دره  به  و  بود  شده  مسلط 

عوامل  که  این  با  بود.  رسیده  مقاومت  دژ 

منبع  ائتالف  بودند،  غیرافغانی   9/11 حمله 

افغانستان  در  را  القاعده،  یعنی  پالن گذاری، 

طالبان  و  القاعده  بازماندگان  گرفت.  هدف 

در  به  جان  زمینی  و  هوایی  حمالت  از  که 

در  کوهستانی  پناهگاه های  به  بودند،  برده 

و  بردند  پناه  پاکستان-افغانستان  رسحدات 

رسانجام ذریعه رسحد که هرگز بازدارنده قبایل 

رهسپار  نبود،  رسحد  طرف  دو  ساکن  پشتون 

مناطق قبیله نشین پاکستان شدند.

القاعده طی چند سال بعدی فرصت یافت 

که دور از نگاه مردم و مداخله دولت با خرج 

ÑÏدریادار )تقاعدی(، قوای بحری پاکستان ،



کردن پول هنگفت نزد قبایل وزیرستان و مردم محلی جایگاهی 

مناطق  در  را  خود  خشن  ایدئولوژی  سفره  و  بیابد  خود  برای 

دور و نزدیک پهن کند. دستگیری بسیاری از مقامات عالی رتبه 

باش  و  بود  تهکوی  در  پاکستان  )که در شهرهای کالن  القاعده 

داشتند( و اجرا شدن عملیات های علیه جنگجویان خارجی در 

وزیرستان جنوبی به دو حمله پی هم علیه رئیس جمهوری وقت، 

اواخر سال 2003 منجر شد. رسکوب گسرتده  پرویز مرشف، در 

پس از اقدامات تروریستی باعث شد که گروپ های تروریستی، 

که تحت هدایت القاعده متحد شده بودند، در همه جا فرصت 

تاخت و تاز بیابند.

تالش های نافرجام اردوی پاکستان برای به دست گرفنت بخش 

افراط گرایان  از  بسیاری  پناهگاه  که  جنوبی،  وزیرستان  از  وانا 

خارجی بود، باعث امضا شدن قرارداد معروف صلح شاکای در 

آپریل 2004 شد. این قرارداد به معروف شدن تروریستی به نام 

نیک محمد که در دورهای ناخوشایند به عنوان قهرمان ظاهر 

شد، مساعدت کرد. سیاست القاعده در حفظ جوانان جاه طلب 

مردم پاکستان در جون 
2014 در کراچی در 

راهپیمایی حمایت از 
عملیات ارتش علیه 

طالبان در وزیرستان 
شمالی اشتراک کردند. 

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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قرار  بود.  مثربخش  ظاهراً  مدیریتی  جایگاه های  در  اندیش  آزاد 

گرفنت موترهای مجهز، سالح و پول در اختیار افراد برگزیده وفادار 

سفیدان  ریش  سنتی  نقش های  حذف  باعث  رسانجام  القاعده  به 

قبایل در حفظ صلح شد.

از سال 2004 به بعد، خشونت رواج یافت. گویی پاکستان در 

قرار  حمله  آماج  طرف  همه  از  و  بود  افتاده  تاریکی  قوای  دست 

می گرفت. مبب گذاران انتحاری سالح رایج حمالت بودند. تروریست ها 

عالوه بر هدف قرار دادن افرسان ارشد نظامی، مانند قومندانان اردو، 

صدراعظم سابق بی نظیر بوتو را نیز ترور کردند. شیعیان که تبهکاران 

وهابی-سلفی-دوبندی از آنها بسیار نفرت داشتند، آماج شدیدترین 

حمالت قرار گرفتند. جامعه هزاره کویته چنان تحت فشار قرار گرفت 

اقلیت نشین را  یا زندگی در محالت  یا فراری شدند  اعضای آن  که 

بود: صوفی های  متنوع  بسیار  انتخاب شده  اهداف  نوع  برگزیدند. 

کلیساها،  لیربال، مساجد،  میانه رو، روشنفکران  اسالمی  عاملان  سنی، 

اقلیت ها، گورستانها، آرامگاهها، مکاتب، بازارها، محکمه ها، بس ها، 

اردو، نهادهای مجرای قانون و موسسات استخباراتی.

در حالی که مردم دنیا گامن می کردند که بین القاعده و طالبان 

ارتباطی وجود ندارد، جنایات تابستان 2006 به مردم دنیا شوک وارد 

کرد. سال بعد، اولین اقدام جدی اردوی پاکستان، که در معرض اتهام 

مناطق  در  دولت  بازگرداندن حکم  برای  بود،  گرفته  قرار  همدستی 

رسخ  مسجد  روحانیان  انتقاد  مورد  حق(  راه  )عملیات  قبیله نشین 

)لعل مسجد( در مرکز اسالم آباد قرار گرفت. این روحانیان با صدور 

فتوا )دیدگاه های مذهبی( علیه قوای مسلح و انجام دادن اقدامات 

عجیب مایه آزار حکومت می شدند. دولت بعد از آزمایش کردن همه 

در  پرشامر  هواداران  از  که  روحانیان،  با  منطقی  گفتگوی  ابزارهای 

حلقه تروریست ها و حامیت منابع قدرت برخوردار بودند، در جوالی 

2007 به مجتمع بزرگ مسجد-مکتب-لیله حمله کرد و افرادی را که 

در آن باقی مانده بودند، کشت.

شدن  بنیادگرا  باعث  وزیرستان  در  آن  حضور  که  القاعده 

قبیله نشینان شده بود، از رویداد مسجد لعل برای تحریک افراط گرایان 

در جهت ایجاد ائتالف گسرتده تحت لوای »تحریک طالبان پاکستان« 

این  کرد.  استفاده  دولت  علیه  حمالت  کردن  هامهنگ  و   )TTP(

گروپ عالوه بر انجام دادن حمالت تروریستی در پاکستان، به دلیل 

رضورت تامین رضورت های خود به قاچاق مواد مخدر، جابجا کردن 

سالح، دزدی، باج گیری و حتی دزدی از بانک روی آورد.

بر  جــدیــد،  ســطــحــی  بــه  خــشــونــت  رســـانـــدن  بــا   TTP

خواسته های خود افزود. 

بود،  کــرده  کابل  متوجه  رشقی  شامل  از   TTP که  تهدیدی 

با  عملیات مشرتکی  اجرای  به  مجبور  را  پاکستانی  قوای  و   NATO

مقابل رسحد  از سمت  به شیردل(  )معروف  »قلب شیر«  رمزی  نام 

نفوذ  نیز  خیرب  آژانس  در  حتی  القاعده  کرد.  پاکستان-افغانستان 

کرد. این آژانس از پایگاه های سنتی پیروان مکتب اسالمی معتدل تر 

صوفی بریلوی است.

در میان این هیجانات، پاکستان متوجه نشد که روحانی جوان 

سیار  رادیویی  فرستنده  ذریعه  پیوسته  موعظه های  با  افروزی  آتش 

FM درباره ویژگیهای حکومت "اسالمی" و رضورت مربم به عدالت 

رسیع، شهروندان صوات، بخشی از مناطق قبیله نشین تحت حکومت 

والیان، را تحریک کرده است. هر چند، زنگ هشدار زمانی به صدا 

را  زیبا  دره  این  مشهور،  فضال...  مال  مساعدت  به   TTP که  درآمد 

ترصف کرد و با نشاندن اعضای خود به جای صاحب منصبان مدنی 

حکومت ترس و دهشت ایجاد کرد.
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از  اسالم آباد  به  تروریست ها  شدن  نزدیک  خرب  اعالم  با 

اردو  که  این  از  بعد  رفت.  فرو  شوک  در  کشور  جهت شامل 

این دستاوردها را خنثی کرد، مال فضال... به  وارد عمل شد و 

خود  فعالیت های  برای  کمپی  آنجا  در  و  گریخت  افغانستان 

علیه پاکستان ایجاد کرد.

دولت جدید پاکستان در اواسط سال 2013 به جای روبرو 

وارد مذاکره شود، هر  آن  با  تا  با طالبان محلی کوشید  شدن 

چند مشخص شود که طالبان رصفاً وقت کشی می کند. حمله 

با  بعد  سال  در  کراچی  هوایی  میدان  به  شدید  تروریستی 

این  در  نیز  اردو  گرفت.  صورت  قبلی  اهداف  و  نیات  هامن 

بخش واکنش نشان داد. اردو به طول عاجل حمله ای گسرتده 

القاعده  حکومت  تحت  افراطیون  که  شاملی  وزیرستان  به 

انتقام جویانه  حمله  داد.  ترتیب  می کردند،  فعالیت  آنجا  در 

که  پیشاور،  حومه  در  اردو  عمومی  مکتب  به  غیرمنطقی 

باعث کشته شدن 140 متعلم شد، کارد را به استخوان رساند. 

دولت مجبور شد که »پروگرام اقدام ملی« را برای مبارزه همه 

به  موفقیت  میزان  که  این  با  کند.  تدوین  تروریسم  با  جانبه 

دست آمده به درستی مشخص نشد، آمارها از افت حدود 60

درصدی حمالت تروریستی در سال 2015 در مقایسه با سال 

پیش حکایت داشت.

آینده  به  امید  با  هم اکنون  پاکستان  مردم  از  بسیاری 

تقریباً  در  دولت  دستورهای  اجرای  با  اردو  دوخته اند.  چشم 

منطقه  در  که  شوال،  دره  جمله  از  قبیله نشین،  کمربند  کل 

اسرتاتژیک الحاق افغانستان و وزیرستان شاملی و جنوبی واقع 

هم اکنون  دولت  رسید.  چشم گیری  موفقیت  به  است،  شده 

قدیمی  پایگاه  جنوبی،  پنجاب  به  معطوف  را  خود  توجه 

کنون  تا  منطقه  این  است.  کرده  فرقه گرایی،  و  افراط گرایی 

تالقی  مناطق ساحلی در محل  است.  بوده  گریزان  نظارت  از 

استان های بلوچستان، سند و پنجاب، که مخفیگاه جنایتکاران 

و گروپ های فرقه گرا بود، به تازگی پاکسازی شده است. ارتش 

اعالم کرده است که به پناهگاه ها و مخفیگاه های تروریست ها 

شهر  بزرگ ترین  کراچی،  کرد.  خواهد  حمله  کشور  در رسارس 

حضور دانشجویان در 
صنف کمپیوتر در موسسه 

تعلیمات تخنیکی وانا در 
وزیرستان جنوبی. این 

دوره بخشی از تالش اردوی 
پاکستان برای »تصرف 
قلب ها و ذهن ها« ذریعه 

گفتگو، تعلیم و ایجاد 
فرصت های وظیفوی است. 

رویرتز
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باج گیری،  برای  آدم ربایی  سیستامتیک،  دزدی  با  که  پاکستان،  صنعتی 

دزدی از بانک و قتل هدفمند ذریعه جنایتکار و گروپ های فرقه گرا در 

معرض هرج و مرج قرار گرفته بود، اکنون به مساعدت اردو و با پروگرام 

اقدام ملی در حال بازگشنت به وضعیت عادی است. والیت بلوچستان 

جای  بود.  یافته  ثبات  حدی  تا  ولی  می شد  مهارناپذیر  تدریج  به  نیز 

تعجب نداشت که لوی درستیز اردو رحیل رشیف به دلیل میهن دوستی 

و فداکاری به شخصیتی محبوب در کشور تبدیل می شد.

با این که بسیاری از کشورها پاکستان را همچنان نامطمنئ می دانند، 

حس امید در مردم این کشور در حال شکل گرفنت است. رسانجام در 

آن صداهای شفافیت و  در  که  ایجاد شد  این کشور محیطی سازنده 

تساهل مدنی شنیده می شود؛ هر چند برخی از این صداها در نطفه 

خفه می شود. پس از مدتی طوالنی، مسائل مربوط به حقوق اقلیت ها 

با شفافیت مورد بررسی قرار می گیرد. شاید شگفت انگیز به نظر برسد، 

به  محدودیت ها  و  دارند  قرار  تغییر  جنبش  مقدم  در خط  زنان  ولی 

جایزه  برنده  یوسفزی جوان ترین  مالله  زده اند:  کنار  بی سابقه  صورت 

صلح نوبل شد؛ شارمین عبید چینوی برای فلم های مستند مربوط به 

سفیر  مزاری  منیبه  شد؛  اسکار  برنده  پیاپی  سال  دو  اجتامعی  مسائل 

زنان  توامنندسازی  و  جنسی  برابری  امور  در  ملل  سازمان  نیت  حسن 

سازمان  زنان  توامنندسازی  هیات  نخستین  عضو  فرحان  فضه  شد؛ 

برتر  کارآفرین  انتخاب نرشیه در فهرست 100  به  نام وی  و  ملل شد 

زیر 30 سال ثبت شد.

با توجه به این مسائل، هیچ کشوری نباید فراموش کند که وظیفه 

اصلی آن حفظ رفاه شهروندان است. بودیجه پاکستان در بخش صحت 

و بیشرت اغلب ناکافی است. این بخش های حیاتی با دخالت رضوری 

حامیت  دولتی  غیر  سازمان های  و  نیکوکار  افراد  اجتامعی،  مددکاران 

شده است. رصفنظر از توانایی کشور برای محافظت از رسحدات، اگر 

منافع آن وجود  به  انسانی و دستیابی  منابع  امکان رسمایه گذاری در 

و  افزایش جمعیت  با  بود.  تاریک خواهد  کشور  آینده  باشد،  نداشته 

فرصت های  ایجاد  برای  اقتصاد  نوسازی  جوان،  جمعیت  خصوص  به 

قرار  توجه  محراق  در  باید  بیکاری  آمار  کردن  مهار  و  کافی  وظیفوی 

بگیرد. قوم پرستی که عامل حیات بسیاری از نظام های تکنوکرات است، 

باید جای خود را به نظام شفاف و شایسته ساالر بدهد. خطر فساد که 

از دیرزمان وجود داشته باشد، باید مهار شود.

ایجاد گروپ هامهنگی چهارجانبه که پاکستان بر اساس آن متعهد 

شده است که از هیچ تالشی برای مذاکره با رهربان طالبان افغانستان 

دریغ نکند، قدم اولیه مناسبی برای ایجاد صلح پایدار است. هر چند، 

کابل  مرکز  در   2016 آوریل  تیلردر  در  مبب گذاری  با  آن  مساعی های 

پاکستان  در  آن  شده  شناخته  وابستگان  و  حقانی  شبکه  ماند.  بی مثر 

بابت این حادثه تحت پیگرد قرار گرفتند. از آنجا که ایاالت متحده نیز 

چنین برداشتی دارد و ماموریت پشتیبانی قاطع NATO در کابل حقانی 

وظیفه  است،  کرده  اعالم  منطقه  تروریستی  گروپ  خطرناک ترین  را 

کمرنگ کردن این ادعا بر عهده پاکستان قرار می گیرد. بحث آزاد درباره 

شکایات دوجانبه ما از گروپ هامهنگی چهارجانبه رضوری است.

انکشاف  پیش رشط  پاکستان،  در  هم  و  افغانستان  در  هم  ثبات، 

است. طی حدود یک دهه گذشته، هیچ کشوری خارج از منطقه جنگی 

اعالم شده به اندازه پاکستان از حوادث تروریستی آسیب ندیده است. 

این کشور به نقطه ای رسیده بود که هیچ چیزی حتی موسسات تعلیمی 

مقامات  اظهارات  به  بنا  نداشت.  امنیت  آن  در  مقدس  مکان های  و 

رسمی آرامشی که با اجرای عملیات »رضب عزب« در اواسط سال 2014

به دست آمد باید با مبارزه با تروریسم »در همه اشکال و منودهای آن« 

تقویت شود. جنبه های ملکی پروگرام اقدام ملی -اصالحات قضایی، 

مهار کردن ادبیات نفرت، محافظت از اقلیت ها، فعالیت های انکشافی 

و اصالحات اداری در مناطق قبیله نشین- نیازمند توجه خاص است.

به  مربوط  ادعاهای  باید  و  دارد  رضورت  دوست  به  پاکستان 

و  است  مهم  برداشت ها  بگیرد.  نادیده  را  تروریست ها  با  همدستی 

این کشور باید تشویش های بین املللی درباره ارتباط آن با گروپ های 

شورای  و  حقانی  شبکه  محمد،  جیش  طیبه،  لشکر  مانند  تروریستی 

آینده  کند.  برطرف  شدن  منزوی  از  پیش  را  افغانستان  طالبان  کویته 

روشن پاکستان در گرو جواب دادن به چند پرسش اساسی است: آیا ما 

همچنان از سیاست های قدیمی دفاع می کنیم یا عضو مسئولیت پذیر 

جامعه ای بزرگ تر که خواستار بازگرداندن ماست شده ایم؟  ✦

 ãÏمر ÒÇ ìÑبسیا
 äپاکستا
هم Çکنوä با 
 åیندÂ مید بهÇ
چشم æÏخته Çند.

پرویز اصغر دریادار تقاعدی قوای بحری پاکستان است که پس از تقاعد مدیر کل مرکز 

ملی پژوهشهای سیاست بحری در دانشگاه بحری شد. دریادار اصغر در فعالیت بحری 

38 ساله خود قومندانی دو ناوشکن و نیز اسکادران ناوشکن 25 را بر عهده داشت.
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همکاریقدرتمند
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تمرکز اردن و ایاالت متحده بر ادغام 
قوا در «شیر در کمین» 2016

برای شکسنت سکوت بیابان بادگیر 

تا  اردن  غرب  از  که  بی ثباتی   و 

است  شــده  کشیده  قطر  رسحــد 

وجود نداشت. خاک باد اطراف قریه ای را که تروریست ها 

به پایگاه خود تبدیل کرده بودند، فرا گرفت. 

و  متحده  ایاالت   B-52 از غرش مبب افکن های  آسامن 

مبباران  را  مواضع دشمن  که  اردن   F-16 دو جت جنگنده 

قریه  آمریکایی  و  اردنی  هاویتزرهای  شد.  بیدار  می کردند 

از  آتشفشانی  و  کوبیدند  هم  در  را  تروریست ها  پناهگاه 

باد  بعد، خاک  دقیقه  چند  کردند.  ایجاد  سنگریزه  و  خاک 

زرد رنگ خرب از حمله تانکهای اردنی و آمریکایی به پناهگاه 

تروریست ها داد.

اردنی  عسکر   800 بود:  روز  حرف  چند-ملیتی  ادغام 

سطح  در  توپخانه-  عسکر  و  پیاده  عسکر  تانک،  -راننده 

بحری  تفنگداران  و  عسکران  از  مشابهی  تعداد  با  کندک 

ایاالت متحده مساعدت کردند. آنها ماموریت مترینی خود 

را در آخرین روز مانور »شیر در کمین« 2016 انجام دادند. 

این مانور دوجانبه به میزبانی اردن برای شبیه سازی انواع 

تهدیدات رایج و غیر رایج در خاورمیانه برگزار شد.

»در پالن گذاری مانور همواره باید تهدیدات و چالش ها 

را در نظر بگیرید«. این گفته برید جرنال فهد فالح احمد 

است.  مشرتک،  مانور  در  اردن  مسلح  قوای  مدیر  الدامن، 

»موضوع فقط داعش نیست. برای ما، بدون درنظر داشت 

از این که آنها را با چه عنوانی بخوانید، ایدئولوژی آنها ضد 

منافع ملی و اهداف مشرتک ماست«.

قوای  کمین  در  شیر  حیاتش،  دوران  اعظم  طی  در 

نظامی و ناظران بیش از ده کشور را جذب کرده است. با 

این حال قوماندانان تعمدا باالی مانور 2016 مترکز کرده اند 

که از 15 الی 24 می با مشارکت دو جانبه قوای اردن-ایاالت 

متحده برگزار شد. اردن در سال 2017 میزبان مانور وسیعرت 

شیر درکمین خواهد بود و از آن به بعد هر سال به تناوب 

مانور دوجانبه و چندجانبه برگزار خواهد کرد.

این ششمین مانور بود و  »این مانور فوق العاده بود. 

ایاالت  با  مساعی  ترشیک  هامن  که  داشت  خاصی  جلوه 

متحده بود«. این گفته تورن جرنال اردنی محمد سامل جرادت، 

قومندان ستاد مانور، بود. »همه اهداف ما برآورده شد«. 

صدایی

جنگنده های F-16 اردن در حال همراهی کردن دو جنگنده B-52 آمریکا در قالب ماموریت 
مبارزه با تروریسم در نزدیکی ازرق اردن، در جریان مانور شیر در کمین در می 2016.  رویرتز

کارکنان یونیپاث
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جنگجوی زن
موفقیت قوای مسل� اردن در بخش اشتراک دادن قوای زن به مانور شیر در کمین

تورن اردو، نصیبه صالح العمری یکی از دو افرس زن اردنی اشرتاک کننده 
در مانور شیر در کمین 2016 بود. او یکی از زنان اردنی فعال در بخش امنیت 

مدنی  دفاع  مامور  و  افرس  پولیس،  عسکر،  عنوان  به  که  زنانی  تعداد  است. 

از سال 2007  پیرشو  زنان  این  است.  افزایش  به  رو  مشغول خدمت شده اند، 

ماموریت های حفظ صلح  در  و سودان  لیبیا  افغانستان،  مانند  مکان هایی  در 

اشرتاک کرده اند. تورن نصیبه برای گفتگو با ما وظایف خود در مانور شیر در 

کمین را کنار گذاشت و در یک چادر که در کنار همکاران عمدتاً مرد خود در 

آن فعالیت می کند، با ما گفتگو کرد. گفته های او درباره حضور در قوای مسلح 

اردن را در ادامه میخوانید. 

یونیپاث: حضور زنان در قوای مسلح چطور است؟

تورن نصیبه: از حضور در قوای مسلح اردن بسیار خوشحامل. در اینجا می توانم 

مرد،  همکاران  ضمن  در  کنم.  دفاع  آن  اصول  از  و  خدمت  خود  کشور  به 

دارم و  را دوست  احرتام می گذارند. من وظیفه ام  به من  فامیل  همسایه ها و 

پوشیدن روزانه یونیفرم خدمت برای من بسیار خوشایند است چون احرتام و 

فارغ  از  بعد  میبینم. من در سال 2007  را در چهره همشهریان خود  ستایش 

التحصیل شدن از دانشگاه در قوای مسلح راجسرت کردم. پس از گذراندن دوره 

یک ساله تعلیم نظامی به رتبه جکتورنی رسیدم. 

یونیپاث: زنان در کدام بخش های نظامی خدمت می کنند؟

مانند  بخش های مشخصی  به  محدود  زنان  گذشته خدمت  در  نصیبه:  تورن 

سکرتریت اداری، صحت و تعلیم بود. ولی زنان اردنی انکشاف فراوانی کرده اند 

و به سطح افرس جنگی نیز رسیده اند. امروزه زنان فعال در قوای مسلح در کنار 

همکاران مرد خود تقریباً در همه بخش ها حضور دارند. رهربی فرصت حضور 

زنان در بخش های تخصصی را که قبالً مختص مردان بود، فراهم کرد. هم اکنون 

زنان در بخش عملیات خاص، گارد سلطنتی، پولیس نظامی)گارنیزیون( و قوای 

هوایی فعال هستند. 

یونیپاث: چالش های پیش روی زنان قوای مسلح چیست؟

باشد  داشته  وجود  فامیل  به  مربوط  چالش های  است  ممکن  نصیبه:  تورن 

ولی به نظر من در محل کار مشکلی وجود ندارد. منظور از مشکالت فامیلی 

روبرو  آنها  با  قوای مسلح  در  مردان شاغل  و هم  زنان  که هم  است  مسائلی 

به  اراده  و  گرایی  حرفوی  دادن  نشان  با  مسلح  قوای  در  شاغل  زنان  هستند. 

الگویی برای زنان اردن تبدیل شده اند. درباره روابط مردان و زنان نظامی باید 

بگویم که روابط بسیار خوبی بر اساس حرفوی گرایی و احرتام بین قوای نظامی 

و ستادی برقرار شده است. ما با یکدیگر مثل خواهر و برادر رفتار می کنیم و 

زمینه تعلیم و تبادل تجربه بین ما وجود دارد. حامیه بی پایان افرسان همکار 

مایه غرور من است.

یونیپاث: وظیفه کنونی شام در اردو چیست؟

تورن نصیبه: در حال حارض در بخش مدیریت زنان اردو کار می کنم. این بخش 

افرسان،  همه  فعالیت  بر  نظارت  وظیفه 

قوای  ملکی  ماموران  و  رتبه دار  ماموران 

مسلح را بر عهده دارد.

ــور  ــان م در  شـــام  ــش  ــق ن ــاث:  ــپ ــی ــون ی

»شیر در کمین« چیست؟

روابــط  گــروپ  عضو  من  نصیبه:  تــورن 

همه  مسئول  واحد  این  هستم.  عمومی 

و  شدگان  بیجا  به  مربوط  فعالیت های 

تاثیر  تحت  ملکی  ــراد  اف و  پناهندگان 

عملیات نظامی است. وظیفه ما مساعدت 

با آنها در بخش هامهنگ سازی مساعدت های دولت و سازمان های غیرانتفاعی 

و رساندن مساعدت های مالی یا کاالیی است.

یونیپاث: نظر شام درباره ترشیک مساعی با همتایان آمریکایی چیست؟

مانور  این  ماست.  مانورهای  مهم ترین  از  یکی  کمین  در  شیر  نصیبه:  تورن 

سنت های  و  فرهنگ  با  ما  است.  اشرتاک کنندگان  برای  تجربه  و  دانش  منبع 

دوستان خود در قوای مسلح ایاالت متحده آشنا می شویم و لسان آنها را نیز 

می آموزیم. در عین حال، آنها از من لسان عربی و شیوه تعامل با مردم محلی را 

می آموزند. ما درباره مسائل مختلف مانند تاریخ، فرهنگ و محیط چند-قومیتی 

بحث می کنیم. یکی از موضوعات مهم شیوه دیزاین کمپ پناهجویان و شیوه 

هم  که  بود  جالب  من  برای  کمپ هاست.  این  ساکن  مسلامن  زنان  با  تعامل 

یا فرهنگی  برای گرفنت مشاوره درباره مشکالت مذهبی  گروپ های آمریکایی 

نزد من می آمدند.

یونیپاث: دلیل شام برای پیوسنت به قوای مسلح چه بود؟

تورن نصیبه: جامعه اردن زنان شاغل در قوای مسلح را به خوبی می پذیرد. 

در ضمن، شوهر من و بسیاری از اقاربم عضو قوای مسلح هستند. این موضوع 

عامل تشویش کننده من بود. 

یونیپاث: چطور بین امور کار و منزل تعادل ایجاد می کنید؟

تورن نصیبه: من مادر سه فرزند هستم؛ همه اعضای فامیل، به خصوص مادر 

شوهرم، حامی من هستند. در مدتی که در محل کار هستم مادر شوهرم از 

فرزندانم مراقبت می کند. به این ترتیب با اطمینان از آرامش فرزندانم در محل 

کار حارض می شوم. 

یونیپاث: هدف حرفوی شام چیست؟

تورن نصیبه: وظیفه را چنان دوست دارم که آن را ادامه خواهم داد و امیدوارم 

که روزی جرنال بشوم. همه اعضای قوای مسلح باید دوره ای تعلیمی خاصی را 

بگذرانند. فعالیت در قوای مسلح رضورت به مهارت، آمادگی جسامنی و آشنایی 

با تکنالژی های جدید است. من خود را مجبور به تعلیم و پیمودن مسیر منتهی 

به رهربی می دانم.

نصیبه صالح العمری، 
تورن اردوی اردن 

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث
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»شیر در کمین« 2016 شامل سناریوهای مختلف و استفاده 

بخش های  بود.  گروند  بک  عنوان  به  اردن  متنوع  جغرافیای  از 

قومندانی  تروریسم،  با  مبارزه  رسحــدات،  امنیت  شامل  مانور 

بحران،  مدیریت  انبوه،  تلفات  تخلیه  سایربی،  دفاع  کنرتول،  و 

ارتباطات اسرتاتژیک و محافظت بحری بود. حدود 6,000 عسکر 

نظامی در این مانور اشرتاک کردند که سهم اردن و ایاالت متحده 

تقریباً برابر بود. 

قوای مشرتک عملیات خاص با حمله بردن در صحرا به اجرای 

و  اردنی  های  چرخبال  پرداختند.  شبانه  کشفی  ماموریت های 

کوردینیت  دیده بان ها  و  می کردند  پرواز  هم  کنار  در  آمریکایی 

قوای عرب  قومندانی،  در سطح  اعالم می کردند.  را  حمله هوایی 

زبان و انگلیسی زبان در زیر چادرها برای مدیریت عملیات مترینی 

گرد هم می آمدند.

که  می بینید  کنید،  عبور  قومندانی  پست های  این  از  »اگر 

افرسان اردنی و ]افرسان درجهدار، یا NCO ها[ در کنار افرسان 

و NCO های ما دوش به دوش هم به بررسی مشکالت تاکتیکی 

قرارگاه  قومندان  ووتل،  می پردازند«. سرتجرنال جوزف  اپراتیفی  و 

مرکز  در  حضور  از  پس  را  اظهارات  این  متحده  ایاالت  مرکزی 

قومندانی زرقا مربوط به مانور »شیر در کمین« بیان کرد.

برای   2016 مانور  شدت  سطح  افزایش  بــرای  پــالن گــذاران 

گروپ های  کردند.  دیزاین  را  کثیف«  »مبب  رویداد  بار  نخستین 

اردنی و آمریکایی با پوشیدن لباس های محافظ مجبور به قرنطینه 

ظاهراً  که  شدند  تیلر  درون  فلزی  جعبه  زدایی  آلودگی  و  کردن 

حاوی مواد تشعشعاتی بود. نهادهای ملکی اردن مانند کمیسیون 

رفع محدودیت انرژی و معدن به عنوان منادی از رویکرد کل دولت 

اردن با اردو مساعدت کردند.

»گروپ های اردنی و آمریکایی سناریوهایی را انتخاب کردند 

که برای شبیه سازی چالش های امنیتی منطقه و عملیات متقارن و 

غیرمتقارن دیزاین شده بودند«. این گفته برید جرنال امجد الذوبی، 

مدیر قومندانی عالی شیر در کمین در جریان مانور بود.

پیشروی غوند 77 
تفنگداران اردن در 

جریان مانور شیر در 
کمین در القویره اردن.  

بریدمن پاول مارتینز/ 
نیروی حبری ایاالت متحده
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شفاخانه  کالن ترین  عامن،  در  الحسین  صحی  مرکز  در 

اردن، »شیر در کمین« انفجار در گدام را برای بررسی توانایی 

گروپ های نظامی و ملکی در مدیریت تلفات شبیه سازی کرد. 

حرکت مواج دود و جابجایی و ناله بازیگران حس واقعی در 

صحنه ایجاد کرده بود.

»آشکار بود که کادر داکرتان اردن بسیار مایل به شبیه سازی 

سناریو واقعی و بسیار نگران کیفیت خدمات صحی بود«. این 

اینگرام،  گفته قومندان تفنگداران بحری ایاالت متحده مارک 

جراح ارشد کار گروپ مشرتک ترکیبی »شیر در کمین« است.

افــزود:  حموده  فیراس  داکــرت  اردنــی،  بریدمن  ــم  دوی

»همکاری با قوای داکرتی آمریکایی در جریان مانور شیر در 

کمین من را با شیوه کار آنها از تهیه راپورات روزانه تا اجرای 

اعامل جراحی ساده و پیچیده آشنا کرد. ما ایده های مشرتک 

از  استفاده  با  مانور  این  کیفیت  سال  هر  و  داشتیم  بسیاری 

تجربیات دوره های قبل شیر در کمین بهرت می شود«.

نداشتند.  دور  نظر  از  را  سنتی  جنگ  مترین  پالن گذاران 

اردن،  جنوب  در  القویره  هموار  تقریباً  و  بیابانی  زمین  در 

مترین  به  آنها  آمریکایی  همتایان  و  اردن  بحری  تفنگداران 

پرتاب توپ و نارنجک به سمت سنگرها پرداختند. 

بحری  تفنگداران   77 غوند  از  بنیعمر  محمود  بریدمن 

بحری  تفنگداران  کنار  در  سال  چندین  »ما  کرد:  اظهار  اردن 

مترین کرده ایم و می خواهیم کیفیت غوند خود را در سطح 

این  لحظات  »تکتک  کنیم«.  حفظ  آمریکایی  تفنگداران 

مانور ارزشمند است«.

برای  که  مشرتک  مانور  این  به  نیز  آمریکایی  تفنگداران 

ایجاد هامهنگی بین دو قوا برگزار شد، عالقه نشان دادند. 

ایاالت متحده اظهار کرد: »من  از افرسان درجهدار  یکی 

قبالً با قوای اردنی در افغانستان همکاری کرده ام؛ آنها بسیار 

22



23

روابط عمومی قرارگاه مرکزی ایاالت متحده در نگارش این مقاله همکاری کرد.

دقیق هستند«. »تکنیک های و شیوه مترین ما بسیار مشابه است«.

در  که  متحده«  ایــاالت  مرکزی  قرارگاه  مساعدت  »نتورک 

جریان مانورهای نظامی کمرت مورد توجه قرار می گیرد ولی تاثیر 

چشم گیری بر کارآیی نظامی دارد، در مانور شیر در کمین به قسم 

کامل آزمایش شد. این شبکه سیستم کمپیوتری امنی است که برای 

افزایش خطوط ارتباطی بین قوای ائتالف دیزاین شده است. عمر 

این سیستم به سال 1999 باز میگردد. 

این  به  مانوری  در  را  آن  توانستیم  که  بود  باری  اولین  »این 

کالنی اجرا کنیم«. این گفته سرتجرنال ووتل در جریان مانور شیر 

در کمین است. »ما در حال برطرف کردن مشکالت آن هستیم، 

ولی به طور کلی نتایج بسیار خوبی از آن گرفته ایم«.

پس از رد درخواست کشورهایی که خواستار اعزام اشرتاک کننده 

و ناظر به مانور شیر در کمین 2016 شده بودند، سرتجرنال اردنی 

کامالً چند- ماه می 2017  در  بعدی  مانور  که  داد  اطمینان  فهد 

ملیتی خواهد بود. اردن و ایاالت متحده ترشیک مساعی خود در 

مانور شیر در کمین را از سال 2011 آغاز کردند.

اسرتاتژیک  سطح  در  متحده  ایاالت  با  ما  مساعی  »ترشیک 

است«. این گفته سرتجرنال فهد است. »هر سال ما این ترشیک را با 

حضور در مانور شیر در کمین و دیگر مانورها تقویت می کنیم«.  ✦ 
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سمت راست ب: ریدجنرال اردنی فهد فالح احمد الدامن، چپ، در نشست 
خبری شیر در کمین به همراه تورن جنرال آمریکایی رالف گروور، مدیر 

تمرین و تعلیم قرارگاه مرکزی ایاالت متحده.  تصاویر گتی

سمت چپ: قوای مسلح اردن، اردوی ایاالت متحده و تفنگداران بحری 
ایاالت متحده در حال برگزار کردن تمرین آتش زنده در جریان مانور شیر 

در کمین برای نشان دادن شیوه تصرف قریه در اشغال دشمن.   رویرتز
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اسرتاتژی مبارزه با تروریسم بعد از 
جنگ باید مانع تبدیل شدن نوجوانان و 
بیوه ها به نسل جدید تروریست ها شود

مقاله داکرت حسین علوی،
رئیس و موسس مرکز امور اسرتاتژیک و مطالعات آینده عقاد

چی می شود؟
بعد از داعش
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گردهمایی بیوه های برای دریافت مساعدت در بغداد. 
داعش کوشش می کند تا زنان دارای شرایط مشابه را 

برای حمالت تروریستی فریب دهد.  آسوشیتد پرس
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نظر میرسد که حتی بعد از کشته شدن آخرین عضو 

داعش، از بین بردن ایدئولوژی بوجود آورنده این 

باورها  این  بود.  نخواهد  ممکن  تروریستی  گروپ 

ممکن است دوباره رونق پیدا کند و به موجودی مکروبی مستقل از 

میزبان تبدیل شود. این موجود مکروبی ممکن است به حس جدید 

تشویش و بی ثباتی و رسانجام به تهدیدی امنیتی برای عراق و کل 

دنیا تبدیل شود.

به همین دلیل بررسی خطرها و آثار داعش بیشرت از موفقیت های 

نظامی ائتالف در عراق و سوریه رضورت دارد. این مقاله به بررسی 

»پرندگان  نام  به  پروگرامی  با  داعش  که  جوانان،  روی  پیش  مسائل 

یا  بنیادگرا  بیوه های  پدیده  و  است،  گرفته  هدف  را  آنها  بهشت« 

برای  جدید  پروگرام های  تدوین  می پردازد.  سیاه«  »بیوه های  هامن 

مبارزه با این گروپ تروریستی و مقابله با آثار آن باالی جوامع باید 

آزاد  شهرهای  ساحوی  مسئوالن  و  عراق  دولت  اولویت های  جزو 

شده قرار بگیرد.

معلومات ضد تروریسم به دست آمده از اسناد و پروگرام های 

مختلف عالقه داعش به پیوند رفتار و نگرش خشن در نسل جوان 

را تایید می کند. از این نسل برای بی ثبات کردن اردو و هدف گرفنت 

موفقیت های امنیتی و سیاسی در مناطق آزاد شده استفاده می شود. 

این اهداف نقطه اصلی تداوم فعالیت داعش برای تضعیف دولت 

عراق است. بازماندگان داعش کوشش خواهند کرد تا شکاف موجود 

در بعضی شهرها را با جستجوی هواداران و افراد همدل و غیر قطعی 

پر کنند. این هامن چیزی است که این گروپ تروریستی را تشویق به 

بازگشت در قالبی جدید می کند.

با تروریسم فرصت  ایجاد پروگرامی ملی/بین املللی برای مبارزه 

مناسبی برای رسیدگی مفید به این مشکل در اختیار دولت و مردم 

عراق قرار می دهد. مساعی های ما باید متمرکز بر کوشش های اردو 

و نیز تعلیم و اجتامعی کردن برای مقابله با این آثار خطرناک باشد. 

این هدف با ترشیک مساعی جهانی کشورهای ائتالف بین املللی، از 

جمله ایاالت متحده، بریتانیا، فرانسه، کانادا، اسرتالیا، جرمنی، جاپان 

و دیگر کشورهای حامی این پروگرام ملی/بین املللی محقق می شود.

آثار داعش بر روی نسل نوجوان باید بررسی شود. داعش ممکن 

از  جدیدی  نسل  ایجاد  برای  جامعه  از  گیر  گوشه  اطفال  از  است 

کشنت  برای  است  ممکن  نوجوانان  این  کند.  استفاده  تروریست ها 

اقدام کنند. در ضمن، داعش  مردم عراق ذریعه حمالت تروریستی 

جنگی  عملیات  برای  تروریست ها  بیوه های  باالی  است  ممکن 

رسمایه گذاری کند.

این بذرهای داعش در صورت بی توجهی مردم عراق و جامعه 

فعاالن  و  تحلیل گران  که  سوالی  کرد.  خواهند  تهدید  را  بین املللی 

امنیتی باید در فعالیت های ضد تروریستی خود به آن جواب دهند 

این است: بذرهای آینده چی کسانی هستند؟

 داعش از مدت طوالنی برای انجام دادن حمالت و ایجاد هراس 

مسئولین  است.  کرده  استفاده  فردی  اقدامات  از  بی ثباتی  و  افکنی 

جلب و جذب قوا در کشورهایی مثل عراق، سوریه و لیبیا و ذریعه 

ها  دوره  این  در  می پردازند.  افراد  تعلیم  به  اجتامعی  رسانه های 

درس های نظری و عملیاتی درباره شیوه انجام دادن حمله انتحاری و 

درس های معنوی و ایدئولوژیکی بی بنیاد ارائه می شود.

جلب و جذب اطفال
معلومات جدید و تکان دهنده در اختیار سازمان ملل نشان می دهد 

که داعش با عقیده »پرندگان بهشت« 900 عسکر نوجوان 8 تا 14 

ساله را به خدمت گرفته است. طبق نظریه ساختگی پرندگان بهشت، 

نوجوانانی که پیش از رسیدن به سن بلوغ کشته می شوند مستقیامً 

نوجوانان  این  به  می رسند.  شهید  مقام  به  و  می روند  بهشت  به 

درس های مذهبی و نیز مبارزه و زنده ماندن در رشایط سخت تعلیم 

برای  تهدیدی جدی  امروزه  این جنگجویان نوجوانان  داده می شود. 

دنیا هستند، به خصوص این که فقط عراقی یا سوری نیستند و از 

ملیتهای مختلف هستند.

فلم هایی که در ماه های آپریل، می و جون 2016 در نت ورک های 

رسانه های اجتامعی نرش شد، تصاویری از تروریست های نوجوان را 

عراق،  غرب  در  می کرد.  تایید  را  پدیده  این  خطر  و  می داد  نشان 

داعش که از نوجوانان برای عملیات جنگی استفاده می کرد پس از 

جذب  و  جلب  جدید  عسکر  نتوانست  فلوجه  در  خوردن  شکست 

می دهد  نشان  اطفال  این  مادران  ذریعه  شده  ارائه  معلومات  کند. 

که داعش پاداش و امتیازهایی برای فامیل های نوجوانان همکار این 

گروپ تروریستی در نظر گرفته است. فلم های منترش شده در جون 

گرفته  داد و عکس های  نشان  را  انتحاری  نوجوانان مبب گذار   2016

شده از موصل وابستگی داعش به نیروی نوجوان را تصدیق کرد.

بسیاری  مساعی  اطفال  استخدام  برای  تروریستی  گروپ  این 

 The Letters« نام  به  پروگرامی  داعش  ماه می 2016،  در  می کند. 

App.« برای تلیفون های همراه اندروید منترش کرد. این پروگرام برای 

تعلیم الفبای عربی به اطفال دیزاین شده است. ولی این پروگرام با 

به 

دولت باید پروگرام هایی را 
برای جلوگیری از فریب خوردن 

جوانان با ایدئولوژی تحریف شده 
داعش تدوین کند.
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متصل کردن حروف به واژہ های جهادی مرتبط پیام های جهادی برای 

اطفال می فرستد. مثالً برای حرف »م« واژہ »مدفع« به معنای »توپ 

جنگی« در نظر گرفته شده است. برای حرف »ب« واژہ »بندقیه« به 

معنای سالح بیان شده است. برای حرف »د« واژہ »دبابه« به معنای 

معنای  به  »صاروخ«  واژہ  »ص«  برای حرف  است.  شده  بیان  تانک 

»مبب« بیان شده است. گوگل این پروگرام را حذف کرده است. هر 

چند، ذریعه چندین ویبسایت می توان این پروگرام را پیدا کرد. باید 

به آن به عنوان هشداری به بهانه تعلیم به اطفال توجه کرد.

این مساعی ها داعش بعضی نوجوانان را به مبب ساعتی تبدیل 

می کند. اسناد جمع آوری شده در جریان جنگ والیت صالح الدین 

در سال 2015 نشان داد که داعش با داخل کردن نوجوانان مبب گذار 

در  الباعیه  منطقه  مثل  مساجد،  و  نشین  شیعه  مناطق  به  انتحاری 

بغداد، قصد مختل کردن فعالیت قوای نظامی عراق و مساعی های 

ائتالف بین املللی را دارد. در یک مورد، یک جوان سوری بعد از این 

که احساس گناه کرده بود، خود را به قوای امنیتی عراق تسلیم کرده 

بود. نوجوانان در والیت انبار جزو افرادی بودند که برای مبب گذاری 

در موتر در نظر گرفته می شدند. این حمالت عملیات ضد تروریستی 

قوای نظامی عراق را هدف گرفته بودند. این وضعیت نشان می دهد 

که قوای استخباراتی باید افراد را حتی پس از آزاد شدن موصل و رقه 

زیرنظر بگیرند. افراد تعلیم دیده آماده اجرای دستورهای قومندانان 

سوریه،  عراق،  در  انتقام  و  انتحاری  ماموریت های  اجرای  و  داعش 

لیبیا، اروپا، ایاالت متحده و دیگر کشورها می شوند.

زنان تروریست
تروریستی  گروه  این  فعالیت های  در  داعش  جنگجویان  بیوه های 

نقش چشم گیری دارند. پدیده »بیوه های سیاه« روز به روز مشهورتر 

می شود. بیوه سیاه به زن جوانی گفته می شود که با پوشیدن لباس 

سیاه و بدون تعلق به هیچ گروپ خاصی عملیات تروریستی فردی 

انجام می دهد. این نوع حمله تروریستی در روسیه رخ داده است. 

تروریستی  حملهای  شاهد  عربی  متحده  امارات   ،2014 دسمرب  در 

از این نوع بود.

تا  کرد  تالش  ریم«  جزیره  »شبح  نام  به  اماراتی  جوان  زن  یک 

با نارنجک ترور کند. »شبح جزیره ریم« بعد از  کارگران خارجی را 

را  خود  اعضای  که  جهادی  الکرتونیکی  گفتگوی  انجمن  به  پیوسنت 

به حمله به موسسات دولتی امارات تشویق می کرد، به تروریست 

تبدیل شد. بر بنیاد اظهارات نرش شده »شبح جزیره ریم« در روزنامه 

دوندگان اشتراک کننده 
در مسابقه بین المللی 

ماراتن بغداد. این 
مسابقه را وزارت 

جوانان در جنوری 
2016 برگزار کرد. 

آسوشیتد پرس



مساعدت رسانی موفق به جمعیت محلی 
می تواند باعث تامین معلومات برای جلوگیری 

از استفاده مرگبار داعش از نوجوانان و بیوه ها 
در مرحله بعدی عملیات شود.

اعضای 
اردوی عراق 
به اشخاص 

بیجا شده 
بخاطر جنگ 

در نزدیکی 
فلوجه در جون 

2016 مساعدت 
می کنند.

آژانس خربی فرانسه/
تصاویر گتی
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اماراتی االتحاد، این سایت جهادی با انتشار فلمی شیوه ساخنت مبب را 

تعلیم داده بود. در ضمن، اسناد نشان می دهد که بیوه های جنگجویان 

داعشی کشته شده در جنگ و نوجوانان در عراق، سوریه و لیبیا راه آنها 

را ادامه می دهند. در بیشرت موارد، آنها باشندگان محلی هستند.

بیشرت تحلیل های صورت گرفته از داعش نشان می دهد که بیوه ها 

ممکن است به زودی به ابزاری مهم برای عملیات انتحاری و مبب گذاری 

تبدیل شوند. جنگجویان داعش ممکن است خود از مناطق جنگی اصلی 

فاصله بگیرند و با ایجاد شبکه ای کالن از زنان پر از نفرت و خشم جوامع 

و دولت های محلی را هدف بگیرند. نظریه بیوه های سیاه نشان می دهد 

که زنان ممکن است در عملیات جنگی در گروپ های خرد به کار گرفته 

کنند.  را مدیریت  انتقامجویانه  تروریستی  پروگرام های حمالت  یا  شوند 

خشم و نفرت از زندگی شهری ممکن است به ابزار داعش برای استفاده 

انتحاری تبدیل شود. این وضعیت  از بیوه ها و پالن ریزی برای حمالت 

جنگ را پیچیده تر می کند.

نبود پروگرام های مبارزه با تروریسم بعد از توقف جنگ در عراق و 

سوریه به داعش امکان می دهد که برای جلب و جذب نسل جدیدی از 

تروریست های محلی مطابق با محیط اقدام کند. این نوجوانان و بیوه ها 

قدم بعدی این گروپ را شکل می دهند و به یکی از بنیادی ترین ابزارهای 

دولت  توانایی  می شوند.  تبدیل  تروریستی  سازمان های  دیگر  و  داعش 

عراق و ائتالف بین املللی برای مدیریت والیات تحت حکومت داعش در 

آزمایش خواهد شد.

رسیدگی به مشکل
مساعدت رسانی موفق به جمعیت محلی می تواند باعث تامین معلومات 

برای جلوگیری از استفاده مرگبار داعش از نوجوانان و بیوه ها در مرحله 

بعدی عملیات شود. نظام قضایی کارآمد، توزیع یکسان خدمات و بهسازی 

اقتصاد محلی به همگرایی افرادی که با فریب خوردن از داعش به عساکر 

آن پیوسته اند، مساعدت می کند. هر چند، عقب نشینی از این مساعی ها در 

والیت های عراق و متمرکز شدن فقط بر ابزارهای امنیتی و نظامی استفاده 

بین املللی  امنیت  این وضعیت  را آسان می سازد.  این دو شیوه  از  داعش 

را تهدید می کند.

دیگر  و  داعش  ذریعه  جدید  نسل  از  استفاده  پدیده  کردن  مهار 

گروپ های تروریستی رضورت به پالن ریزی دارد. بنا بر این، دولت عراق، 

مساعی های مبارزه با تروریسم و ائتالف بین املللی باید پروگرامی ملی/

بین املللی برای مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و خشونت و برطرف کردن 

بقایای داعش به شیوه های زیر تدوین کنند: 

بیوه های باشنده . 1 جمع آوری معلومات دقیق درباره نوجوانان و 

تحت  اسرتاتژیک  دیتای  پایگاه  ایجاد  و  شده  آزاد  شهرهای 

باید  مساعی ها  این  تروریسم.  با  مبارزه  کارشناسان  نظارت 

مسئوالن ذی صالح را نسبت به موضوع امنیت و مهار کردن این 

تهدیدات حساس سازد.

ایجاد مرکزی اجتامعی در هر والیت برای بررسی تغییرات فکری . 2

و اجتامعی. تدوین درس های اپراتیفی، منطقی، قضایی، انکشافی 

و اجتامعی برای پیوند دادن با ارزش های انسانی، ملی و اجتامعی در قلب 

و ذهن افراد تحت تاثیر ایده های افراطی و تکفیری. 

ایجاد پروگرامی ارزیابی و پیگیری برای تعریف بخش دوره ها و نشست های . 3

ذریعه  مطالعات  این  اعتبارسنجی  آنها.  کارآمدی  ارزیابی  و  مطالعاتی 

گفتامن پیگیری و راپورهای تخنیکی از بحث ها و نشست های گروپی.

درگیر کردن وزارت کار و امور اجتامعی، وزارت بانک های دولتی، وزارت . 4

پروسه  در  والیتی  شوراهای  و  صحت  وزارت  عالی،  تحصیالت  و  معارف 

ایجاد پروگرام انکشافی و اقتصادی برای ایجاد مهارت های فردی. افراد بعد 

از اشرتاک در این نشست ها باید مشاغل حرفوی را برای ایجاد درآمد برای 

جامعه محلی و ترویج پالن های پایدار و از نظر مالی موفق دنبال کنند.

درخواست کردن از جامعه مدنی و کمپنی های اجتامعی برای مشارکت در . 5

پروگرام های توانبخشی مخصوص یتیامن و بیوه ها.

اسناد رسمی دولتی، . 6 تامین  برای  امنیتی  از سازمان های  درخواست کردن 

کرامت  حفظ  هدف  افراد.  این  توانبخشی  تسهیل  برای  موقت،  حداقل 

انسانی تا ختم دوره پروگرام و پروسه همگرایی است. بعد از آن، اسناد 

عراقی  غیر  تابعیت  دارای  اشرتاک کنندگان  به  و  شود  باطل  باید  موقت 

اسناد هویتی طبق قوانین و مقررات عراق داده شود. اخراج کردن اتباع 

و  دولت  رسمی  نهادهای  با  مذاکره  از  پس  متبوع  کشور  به  عراقی  غیر 

ادارات ذی صالح.

ارزیابی . 7 و  یافنت وظیفه مناسب  به  تشویق بخش های آسیب پذیر جامعه 

روابط آنها با جامعه و سازگاری با مسئوالن محلی و فدرال.

سنجش آثار پروسه همگرایی بر یتیامن و بیوه های بازمانده از داعش، و . 8

نیز همگرایی آنها در جوامع محلی. 

تابعیت . 9 از  آنها  کردن  آگاه  و  همگرایی  پروسه  در  موفق  افراد  از  تقدیر 

عراقی در پروسه گذار به سمت شهروند شایسته.

از . 10 پس  افراد  این  اجتامعی  همگرایی  تسهیل  به  جوامع  کردن  تشویق 

گذراندن دوره توانبخشی و تعلیم.  ✦

مدیک سرویس ضد تروریزم عراق یک طفل را که در حمله موتر بمب گذاری شده 
CTS تروریستان در موصل زخمی شده است را تداوی می کند.   کمره
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مبارزه  بــرای  اصلی  اسرتاتژی  دو  حارض  حال  در 

از  استفاده  دارد:  تروریسم  و  افراطی  خشونت  با 

کار  از  برای  پیشگیرانه  اقدامات  و  دشمن  فیزیکی  حذف  برای  قانون  حاکمیت 

انداخنت ساختارهای تروریستی، عمدتاً اقدامات مساعدت رسانی جمعیتی.

اصل هادی دولت قزاقستان آن است که اعامل خشونت تنها، بدون اقدامات 

تکمیلی، نتیجه ای برای مقابله با تروریسم نخواهد داشت و ممکن است پیامدهایی 

حتی خطرناک تر داشته باشد چون خشونت باعث از بین رفنت رشایط زمینه ساز 

تروریسم منی شود. این اصل قدم ابتدائیه این کشور برای گذشنت از مفهوم مبارزه 

با تروریسم به مفهوم جامع تر مبارزه با بنیادگرایی است. 

بنیادگرایی در قزاقستان
ماهیت  از  مفهوم  این  آوازه  دارد.  وسیعی  کاربرد  »بنیادگرایی«  عبارت  امروزه 

توصیفی آن در بخش دالیل تروریسم و عوامل اقدامات تروریستی ناشی می شود. 

از ابتدای سال 2004، و به خصوص در سال 2005، پس از این که مادرید و لندن -به 

ترتیب- آماج حمالت تروریستی قرار گرفتند، عبارت بنیادگرایی در تحلیل تروریسم 

و سیاست های مبارزه با تروریسم جایگاه بخصوصی پیدا کرد.

در قزاقستان، عبارت بنیادگرایی در سال 2011 کاربرد نسبتاً با قاعده ای یافت. 

در آن سال این کشور هدف مجموعه ای از اقدامات خشن قرار گرفت که عامه 

جوالی   4 در  مثالً،  می دانند.  تروریسم  مصداق  را  آنها  بیشرت  کارشناسان  و  مردم 

بنیادگرایی  تهدید  قزاقستان:  عنوان  با  فلمی   Stan.tv تلویزیونی  چینل   ،2011

اسالمی نرش کرد که به موضوع حمله به قوای پلیس در آق تپه اختصاص داشت. 

در 22 نوامرب 2012، یوگان مارکل، معاون اول لوی حارانوال، در نشست بین املللی 

مبارزه با تروریسم به بنیادگرایی مذهبی اشاره کرد. تا اواسط سال 2010، عبارت 

بنیادگرایی جایگاه خود را در ادبیات سیاسی، آکادمیک و جورنالیستی یافته بود.

مقاله داکرت ایرینا چرنیخ، 
پژوهشگر ارشد، موسسه مطالعات اسرتاتژیک قزاقستان

رویکرد چند-رشته ای رشته ای

مقابله با 
روایت های تروریستان

روایت های مبارزه با تروریسمقزاقستان
روایت های مبارزه با تروریسم در قزاقستان مبتنی بر قانون مرتبطی است که بر 

این  در  قانون  است.  تروریسم حاکم  با  مبارزه  بخش  در  این کشور  فعالیت های 

بخش بسیار دقیق است و به تغییرات جزیی رضورت دارد. »پروگرام دولتی مبارزه 

با افراط گرایی مذهبی و تروریسم برای سال های  2013-2017« نیز وجود دارد که 

در آن مجموعه ای از اقدامات برای از بین بردن بخش های افراط گرایی مذهبی و 

تروریسم تعریف شده است و سکویی برای بهرت کردن دوام دار کارکرد نهادهای 

دولتی محسوب می شود.

را  قزاقستان  در  تروریسم  با  مبارزه  روایت های  دهنده  تشکیل  موسسات 

می توان به دو گروپ تقسیم کرد:

سکوالر )مجمع خلق قزاقستان، نهاد امور مذهبی، مرکز ضد تروریسم و . 1

مذهبی،  مطالعات  مرکز  دولتی،  غیر  کمپنی های  ملی،  امنیت  کمیسیون 

موسسات تعلیمی ثانویه و عالی، رسانه های جمعی(.

مذهبی )اداره مذهبی مسلامنان قزاقستان، مالامامان محلی(. . 2

)APK( مجمع خلق قزاقستان
APK نهادی مشورتی است که زیر نظر رئیس جمهوری فعالیت می کند و جزو 

حامیت  معنوی؛  وحدت  ایده های  کننده  ترویج  و  سازنده  بنیادی  ساختارهای 

ثبات  کننده  ایجاد  و  بین ملل، قومیت ها و مزارها؛  پیوند  تقویت کننده  کننده و 

اجتامعی است. در واقع، روایت های مبارزه با تروریسم در قالب مفهوم تقویت و 

انکشاف هویت و وحدت قزاقستان )2015( شکل می گیرد که می توان آنها را در 

مثالهای زیر خالصه کرد:

قومی، 	  فرهنگی،  مشرتک  ارزش های  بنیاد  بر  قزاقستان  وحدت  و  هویت 

لسانی و تنوع مذهبی تشکیل می شود.
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قوای خاص بخشی از پروگرام یکپارچه قزاقستان برای مبارزه با تروریسم در دوره بنیادگرایی است.   آسوشیتد پرس

افغانستان پروسه ای پیوسته و میان نسلی و مبتنی بر 	  هویت و وحدت 

این واقعیت است که هر شهروند، بدون در نظر داشت از قومیت، هویت 

و  و حال مشرتک  گذشته  است.  داده  پیوند  قزاقستان  با  را  آینده خود  و 

یک  ما  می سازد.  را  جامعه  وحدت  آینده  ساخنت  برای  مشرتک  مسئولیت 

ملت و یک رسزمین مادری داریم: قزاقستان مستقل. 

کمیسیون امور مذهبی
کمیته امور مذهبی زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ورزش است و وظیفه تدوین و 

اجرای سیاست های کشوری مربوط به محافظت از آزادی مذهبی و همکاری با 

کمپنیهای مذهبی، تدوین پیشنهادهایی برای بهرتکردن قوانین مرتبط، انجام دادن 

اقدامات تعلیمی و مساعدتی مرتبط، تحلیل وضعیت مذهبی کشور و انجام دادن 

ارزیابی های مذهبی را بر عهده دارد.

و  مذهبی  آزادی  از  محافظت  بر  متمرکز  تعلیمی  مساعدتی  گروپ های 

e-islam.kz تعلیمی  و  فرهنگی  آنالین  منبع  همراه  به  بنیادگرایی،  از  جلوگیری 

مبارزه  روایت های  نرش  راه های  مذهبی،  مشکالت  به  جوابگویی  تلیفون  لین  و 

را  افراط گرایی  به  اینرتنتی مربوط  منابع  تروریسم هستند. کارشناسان مذهبی  با 

ارزیابی می کنند و ویبسایت های متخلف را بالک مینامیند. طبق راپور این کمیته، 

منبع   177 و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  ویبسایت   7,000 از  بیش   2015 سال  در 

افراط گرایی کشف و به محکمه معرفی شد.

منونه های روایت های مبارزه با تروریسم را که کمیسیون امور مذهبی تولید 

کرده است، می توانید در اظهارات رئیس آن، گالیم شویکین، بیابید:

»از هامن ابتدا، کشور ما تنها جواب درست را یافت: سکوالریسم که امکان 	 

همزیستی صلح آمیز و همدالنه را به قومیت های مختلف می دهد«.

»همه موسسات مذهبی از حقوق و وظایف برابر برخوردارند و بدون در 	 

نظر داشت از مذهب به طور یکسان باید در برابر قانون جوابده  اقدامات 

غیرقانونی خود باشند«.

)SAMK( اداره مذهبی مسلمانان قزاقستان
SAMK اسالم سنتی را معرفی می کند. این اداره که ریشه در دوره شوروی دارد، 

انجمن ملی مذهب اسالم است و در متام مناطق کشور شعبه دارد. اقدامات زیر 

راه های نرش روایت های مبارزه با تروریسم است:

انکشاف نظام تعلیمی رشعیات کشور )با 10 مکتب و یک دانشگاه(.	 

تفسیر 	  شامل  که  کشور،  مالامامان  برای  حرفوی  تعلیمی  نظام  و  تحلیف 

نرش  از  جلوگیری  بــرای  مخصوص  اقدامات  و  کشور  مذهبی  قوانین 

ایدئولوژی های افراطی است )1,400 مالامام در سال 2015 در این دوره 

تعلیمی رشکت کردند(.

گروپ های مساعدتی تعلیمی ملی و منطقوی که با جمعیت مذهبی کشور 	 

مساعدت می کنند.

ویبسایت 	  و   )2015 سال  در  عنوان   41( مذهبی  تعلیمی  مطالب  نرش 

.)www.mu�yat.kz ،www.muslim.kz(

مثال های روایت های مبارزه با تروریسم را می توانید در اظهارات ارژن قاضی 

مالگاژیولی، مفتی اعظم قزاقستان، ببینید: 

»ما منی توانیم مذهب را از حکومت جدا کنیم زیرا مذهب متشکل از جامعه 	 

... مذهب از سیاست  است و جامعه بدون مذهب غیرقابل تصور است. 
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«ما منی توانیم هر 

زن باحجاب و هر 

مرد دارای ریش 

را تروریسم بالقوه 

قلمداد کنیم. چیزی 

که روی سر شماست 

مهم نیست، بلکه مهم 

چیزی است که درون 

سر شما می گذرد».

مسلمانان قزاق در جشن عید قربان 
در خارج از مسجدی در قزاقستان به 

نماز ایستاده اند. مساجد سنتی به 
جلوگیری از بنیادگرایی در قزاقستان 

مساعدت می کنند. 
 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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افسران پولیس فرد مظنون به حمله مسلحانه به پوسته پولیس را در آلماتی 
قزاقستان دستگیر کردند. جوالی 2016. حمله افراط گرایان حداقل سه افسر 

پولیس و یک باشنده غیرنظامی را به کام مرگ فرستاد. 

جداست. این موضوعی است که به روشنگری رضورت دارد. مذهب 

نباید در سیاست دخالت داده شود. بلکه باید به عنوان ابزاری برای

دستیابی به اهداف سیاسی به کار گرفته شود«.	 

»نیاکان ما... فقط یک هدف داشتند: محافظت از ملت«. 	 

کمپنی های غیردولتی
با  مبارزه  و  تروریسم  و  خشن  افراط گرایی  از  جلوگیری  بر   NGO چندین 

مختلف  هدف  گروپ های  با  کمپنی ها  این  هستند.  متمرکز  قزاقستان  در  آن 

همکاری می کنند:

احکام حبس برای اشرتاک کنندگان در فعالیت های افراط گرایی مذهبی 	 

و تروریسم )آکنیت(.

شفقت، 	  فامیل؛  و  مسجد  جامعه،  سطح  )در  مذهبی  مسلامنان 

انصار، نورلی، بیلیم(.

جوانان )ائتالف باشندگان، انجمن مراکز مطالعات مذهبی(.	 

قربانیان خشونت، زنان )مرکز قربانیان جنبشهای مذهبی مخرب(.	 

یولیا  اظهارات  در  می توانید  را  تروریسم  با  مبارزه  روایت های  های  مثال 

دنیسنکو، مدیر انجمن مراکز قربانیان جنبشهای مذهبی مخرب، بیابید:

»ما منی توانیم هر زن باحجاب و هر مرد دارای ریش را تروریسم بالقوه 

قلمداد کنیم. چیزی که روی رس شامست مهم نیست، بلکه مهم چیزی است که 

درون رس شام می گذرد«.

موسسات تعلیمی لیسه و دانشگاه
افراط گرایی  و  بنیادگرایی  از  برای جلوگیری  که  مرکزی هستند  اینها موسسات 

برای  کشور  می کنند.  فعالیت  تروریسم  با  مبارزه  روایت های  ترویج  و  خشن 

باالبردن  برای  را  مذهبی  تعلیمی  مفهوم  باید  ابزار  این  از  درست  استفاده 

یکی  مذهبی«،  مطالعات  با  »آشنایی  مثالً،  دهد.  تغییر  مردم  مذهبی  سواد 

مذهبی«  مطالعات  و  سکوالریسم  با  »آشنایی  به  لیسه،  درس های رضوری  از 

تغییر پیدا کرده است.

از  جلوگیری  برای  که  دانشگاه  و  لیسه  محصالن  مخصوص  نشست های 

بنیادگرایی در نظر گرفته شده است، مرتباً در کنار دوره های مساعدتی تعلیم 

مذهبی، ساختار پایگاه دانش آکادمیک، مبارزه با ایدئولوژی های مخرب عرضه 

شده به نام دین و مهارت های تفکر انتقادی برگزار می شود. امروزه، مهم ترین 

برای  است.  مذهبی  ماهر  کارشناسان  کمبود  قزاقستان  در  بخش  این  چالش 

رفع این مشکل، دولت بودیجه ای را برای تعلیم کارشناسان مطالعات مذهبی 

اختصاص داده است )در سال 2014-2015، 82 مورد مساعدت هزینه به تعلیم 

حرفوی مطالعات مذهبی و 150 مورد مساعدت هزینه برای مطالعات اسالمی 

و 15 مورد مساعدت هزینه به رشعیات اختصاص یافت(.

رسانه های جمعی و نت ورک های اجتماعی
انجمن روزنامه نگاری حرفوی برای رسانه های فاش کننده اقدامات تروریستی 

و افراط گرایی منشور اخالقی تدوین کرده است. اصول کلی این منشور عبارتند 

از: حامیت از قربانیان تروریسم و اجرای قانون مبارزه با تروریسم، و محکوم 

کردن رصیح اقدامات تروریستی.

ائتالف ویبالگ نویسان قزاقستان موارد انتشار ایدئولوژی های افراطی و تروریستی 

در نتورک های اجتامعی را پیگیری می کند و موارد تخلف برای بالک کردن منابع 

درباره  به محکمه معرفی می شود. در ضمن، مستندی سه قسمتی  انرتنتی مخرب 

مناطق  قزاقستان که در  تروریست های سابق  با  بنیاد مصاحبه  بر  وضعیت سوریه 

جنگی سوریه دستگیر و بابت اقدامات غیرقانونی محکوم شده بودند، ساخته شد. 

این مستند بارها از تلویزیون قزاقستان نرش شد و بر بنیاد فیدبکی که از بینندگان و 

کارشناسان گرفته شد، تاثیر روانی مهمی بر جمعیت این کشور داشت.

نتیجه گیری
تغییر  برای  عمدتاً  می شود  تولید  قزاقستان  در  که  تروریسم  با  مبارزه  روایت های 

دادن رفتار و نه ذهنیت افراد بنیادگرا در نظر گرفته شده است. این روایت ها رصفه 

جویانه است و افراد بنیادگرا را از خطر دور و آنها را به تقلید رفتار »بهنجار« تشویق 

می کند. از سوی دیگر، هیچ اقدامی منی تواند مشکل بنیادگرایی را یک دفعه و برای 

همگان رفع کند. بنیادگرایی و »بنیادگرایی-زدایی« پروسه ای منحرص به فرد است 

که در هر مورد عوامل مختلفی بر آن تاثیر می گذارد.

اعضای  باور  و  دیدگاه  دادن  تغییر  برای  که  کنشگرا  اقدامات  رو،  این  از 

در  می شود،  دیزاین  بنیادگرایی  از  جلوگیری  و  پرخطر  و  پذیر  آسیب  گروپ های 

بلند-مدت کارآمدتر هستند. بعضی از بخش های رویکرد کنشگرا برای جلوگیری از 

بنیادگرایی عبارتند از:

تحلیل دوام دار وضعیت جاری و ارزیابی پیوسته سطح بنیادگرایی در کشور، 	 

و نیز همکاری با گروپ های آسیب پذیر و پرخطر.

پرخطر 	  و  پذیر  آسیب  گروپ های  کردن  همگرا  برای  اقداماتی  دیزاین 

در جامعه کالن تر.

ترویج 	  و  بنیادگرایی  از  جلوگیری  برای  زنان  سازمان های  فعال تر  مشارکت 

بنیادگرایی-زدایی. 

EPA
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تداوم بحران بیجاشدگان سوری کشورهای خاورمیانه و سازمان های 

چالش های  پیچیده ترین  و  بــزرگ تــریــن  از  یکی  با  را  خیریه 

مساعدت رسانی روبرو کرده است.

حدود 4.5 میلیون تن از مردم سوریه از این کشور خارج شده اند 

و 6.5 میلیون تن از مردم این کشور در خاک آن از خانه خود آواره 

شده اند. نیمی از بیجاشدگان سوری را اطفال تشکیل می دهند.

اردن  و  لبنان  همسایه  کشورهای  در  چالش ها  این  شدت 

یافته اند، حس  اسکان  آنها  از مردم سوریه در  که میلیون ها تن 

می شود. دیگر کشورهای خاورمیانه نیز خواستار مساعدت رسانی 

به این افراد در بخش غذا، صحت و دیگر نیازهای رضوری هستند.

این  بیشرت  ترکیه-  و  مرص  عراق،  اردن،  -لبنان،  کشور  پنج 

عربستان  مانند  کشورها،  دیگر  انــد.  پذیرفته  را  پناهندگان 

رصف  دالر  میلیون ها   )UAE( عربی  متحده  امارات  و  سعودی 

اروپایی  کشورهای  کرده اند.  پناهندگان  این  به  مساعدت رسانی 

مساعدت  انسان دوستانه  برنامه های  به  متحده  ــاالت  ای و 

خیریه کرده اند.

بیشرت  برای  ملکی  و  نظامی  سازمان های  منطقه،  سطح  در 

کردن تالش ها با یکدیگر همکاری می کنند. 

لبنان
بیش از 1 میلیون آواره سوری در لبنان اسکان یافته اند که این تعداد 

برخی  که  این  با  است.  کشور  این  جمعیت  کل  چهارم  یک  معادل 

پناهندگان در کمپ های نزدیک مرز سوریه زندگی می کنند، بسیاری 

دیگر از آنها در جوامع فعلی اسکان یافته اند.

یکی از پناهندگان سوری در کمپ الزعتری اردن از کوپن 
مساعدت های خیریه برای خرید اجناس ماه رمضان استفاده 

می کند.  رویرتز

 سوریه
مساعدت رسانی به

مساعدت قوای نظامی و غیرنظامی برای مساعدت 
کارکنان یونیپاثرسانی به میلیون ها بیجاشده جنگ زده
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آژانس خربی فرانسه/
تصاویر گتی
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قوای مسلح لبنان )LAF( و نهادهای مدنی برای تامین رضورت های هنگفت 

این جمعیت انبوه بیجاشدگان مساعدت می کنند.

LAF با تشخیص رضورت هامهنگ سازی امور مساعدت رسانی در سال 2012

»بخش همکاری نظامی-غیرنظامی« را برای نظارت بر فعالیت های مساعدت رسانی 

ایجاد کرد. این بخش در سال 2015 به مدیریت تبدیل شد و اقداماتی در بخش ایجاد 

درمانگاه، تامین امکانات تعلیمی مخصوص اطفال، ارتقای مراکز انکشاف اجتامعی و 

نوسازی مکاتب و ساختامنهای دولتی و زیرساخت ها انجام داد. 

علی سیف الدین، ضابط LAF، اظهار کرد که مساعدت های اردو بسیار بیشرت از 

مساعدت های ارائه شده به پناهندگان بوده است.

سیف الدین عنوان کرد: »ما باید نشان دهیم که نقش اردو محدود به محافظت 

تروریسم  با  مــبــارزه  و  ــدات  رسح از 

را  اجتامعی  جنبه  نقش  »این  نیست«. 

نیز در بر می گیرد«.

هیچ  به  خیریه  مساعدت های 

وزارت  نیست.  اردو  به  محدود  عنوان 

دولتی  مکاتب  در  کشور  این  معارف 

را به روی پناهندگان گشود و با وجود 

همه  دسرتسی  امکان  نبودن  فراهم 

حدود  مکتب،  به  بیجاشده  اطفال 

158,000 طفل کودکستانی تا صنف نهم 

در مکاتب عمومی لبنان راجسرت کردند.

مساعدت رسانی  رسمی  شبکه 

کردن  هامهنگ  ــرای  ب لبنان  عاجل 

بین املللی  سازمان های  مساعدت های 

کمیسیون  ــا  ب ــا  ــان ه ســازم دیــگــر  و 

پــنــاهــنــدگــان ســازمــان ملل  ــی  ــال ع

)UNHCR( مساعدت می کند.

سیاست  مــرکــز  ــور  ــ راپ ــه  ب بــنــا 

جامعه  ایتالیا،  در  ــع  واق مهاجرت، 

خیریه  سازمان   30 ذریعه  نیز  لبنان 

در  که  لبنانی   )NGO( غیردولتی 

به  مساعدت رسانی  برای  لبنان  شامل 

پناهندگان فعالیت می کنند، وارد بخش 

مساعدت رسانی شده است.

کرده  ستایش  را  مردم   UNHCR

است. در راپور UNHCR آمده است: »مردم لبنان... نخستین افرادی بودند که به 

ارائه رسپناه، خدمات و حامیه  با استقبال شایسته و  بحران واکنش نشان دادند و 

همبستگی چشم گیری نشان دادند، با این که در بسیاری موارد خود نیازمند بودند«.

اردن
است.  پناهندگان شده  بحران  وارد  به سوریه  نزدیکی  دلیل  به  لبنان  نیز مثل  اردن 

حدود 635,000 تن از مردم سوریه به اردن پناهجوی شده اند و جمعیت این کشور 

را نزدیک 10 فیصد افزایش داده اند.

کاهش  را  و جوان  پیر  پناهندگان  نوازی مشکالت  مهامن  با  اردن  مسلح  قوای 

دادند. عساکر به تامین آب و غذا پرداختند و داکرتان و نرس های اردو وظیفه ارائه 

خدمات درمانی و دوا را بر عهده گرفتند. این تالش ها آرامش خاطر را به پناهندگان 

جنگ زده رضورت به مساعدت هدیه کرد.

در بیانیه قوای مسلح اردن آمده است: »این اردوی عربی وظیفه ایجاد و استقرار 

متدن و منایش فداکاری و رشادت را بر عهده دارد«. »این اردو آگاه می تواند خدمات 

درمانی و مساعدت های انسان دوستانه را در صورت رضورت ارائه کند. این اردو در 

انکشاف نقش دارد«.

پناهندگان  موج  اولین  اردن،  مردم  و  سوریه  مردم  بین  پیوند  وجود  دلیل  به 

با  ولــی  ــد.  شــدن جامعه  جــذب 

اردن  پناهندگان،  تعداد  افزایش 

و  ملل  ــان  ــازم س مــســاعــدت  ــه  ب

به  اقدام  نهاد  مردم  سازمان های 

ایجاد کمپ های پناهندگی کرد.

بود  کمپی  نخستین  »قطری« 

که نزدیک رسحد سوریه ایجاد شد 

و بیش از 80,000 پناهجوی را در 

خود جای داد. این کمپ به رسعت 

این  جوامع  بزرگ ترین  از  یکی  به 

کشور تبدیل شد. کمپ های دیگری 

نیز برای پناه دادن به جمعیت زیاد 

ایجاد شد که امارات متحده عربی 

وظیفه تامین بودیجه آنها و جامعه 

آنها  مدیریت  وظیفه  رسخ  صلیب 

را بر عهده گرفت.

سلیامن،  بی  سلطان  مجید 

جامعه  مساعدت رسانی  مدیر 

دولت  که  کــرد  اظهار  کمپ،  در 

از  مصارف  همه  پرداخت  امارات 

اولیه  اقالم  پوشاک،  خوراک،  جمله 

کرده  هدیه  را  صحی  امکانات  و 

خدمات  داکرتان  گروپ  یک  است. 

تامین  دندانپزشکی،  اطفال،  صحی 

دوا و مراقبت های صحی داخلی را 

به مساعدت کادر داکرتان اردنی و سوری ارائه می کند.

نهادهای خیریه نیز در این امور همکاری دارند. یکی از آنها »سپاه مهربانی« 

)Mercy Corps( ایاالت متحده است که به تامین غذا، آب صحی، کمپ مناسب، 

پوشاک، تشک و دیگر اقالم رضوری خانگی می پردازد.

در بیانیه »سپاه مهربانی« آمده است: »ما به اطفال در زمینه مقابله با تروما و 

پرداخنت به فعالیت های سازنده که زمینهساز رشد سامل آنها باشد مساعدت می کنیم«. 

»ما بر روی فراهم کردن زمینه مساعدت جوامع میزبان و پناهندگان برای کاهش 

36

اشتراک بیجاشدگان سوری ساکن لبنان در نمایش خیابانی در 
شهر سعد نایل در دره بقاع. جون 2016.  آسوشیتد پرس
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 «
 «

ما باید نشان دهیم که نقش اردو محدود به حفاظت 

از رسحدات و مبارزه با تروریسم نیست. این نقش 

جنبه اجتامعی را نیز در بر می گیرد.

~ ضابط قوای مسلح لبنان، علی سیف الدین

آسوشیتد پرس آسوشیتد پرس

سربازان اردنی به زنان و اطفال 
مساعدت می کنند تا در تاریخ می 
2016 از سوریه وارد اردن شوند.



پناهندگان 
سوری بسته های 

مساعدت را از 
مرکز صحی 

کمپ پناهندگی 
الزعتری در شهر 

مفرق اردن دریافت 
می کنند. رویرتز

مشکالت و یافنت راهکار برای توزیع منابع محدود متمرکز هستیم«.

پرس  دو  و  همرس  با  که  سال های   30 قصاب  الحسن،  احمد 

که  گفت  پرس  آسوشیتد  به  است،  گریخته  سوریه  از  خردسالش 

گریخنت از محله جنگ زده حمص تا رسیدن به اردن چهار روز طول 

کشیده است. آنها برای رسیدن به اردن از رسحد سوریه در نزدیکی 

عراق گذشته بودند و سوار موترهای مختلف شده بودند. او پس 

از رسیدن به کمپ پناهندگان تحت مدیریت امارات متحده عربی 

گفته بود که: »آنجا چیزی منانده است«.

امارات متحده عربی
امارات متحده عربی عالوه بر تامین بودیجه یکی از کمپ های پناهندگان در اردن، 

از  تن  میلیون ها  به  و  است  داده  اقامت  جواز  سوریه  تبعه   100,000 از  بیش  به 

آنها مساعدت ارائه کرده است. بر اساس اعالم دولت امارات متحده عربی، بیش از 

242,000 تن از اتباع سوریه در امارات متحده عربی زندگی می کنند.

از سال 2012 به این سو، این کشور 530 میلیون دالر مساعدت انسان دوستانه 

و انکشافی به صورت مستقیم و ذریعه صندوق بازسازی سوریه، که امارات متحده 

عربی، ایاالت متحده و آملان تاسیس کرده اند، ارائه کرده است.

برای  دیگر  دالر  میلیون   100 پرداخت  عربی  متحده  امارات   ،2015 سال  در 

مساعدت رسانی به پناهندگان سوری را تعهد کرد.

مختلف  کمپ های  در  دالر  میلیون   72 سال  دو  طی  عربی  متحده  امــارات 

پناهندگان در اردن، لبنان، عراق و ترکیه خرج کرده است و از زمان وقوع این بحران 

در سال 2011، 38 میلیون دالر رصف اجرای پروگرام های UNHCR کرده است.

در ضمن، این کشور برای ایجاد صلح در سوریه ذریعه حامیت از ائتالف جهانی 

علیه داعش و فعالیت به عنوان رئیس مشرتک کارگروپ های ائتالف تثبیت و ارتباطات 

اسرتاتژیک مساعی کرده است. اردوی امارات متحده عربی نیز عضو ائتالف بیرون 

راندن داعش از سوریه است. 

عربستان سعودی
بر بنیاد اعالم خربگزاری عربستان سعودی، این کشور به اتباع سوریه پناه داده است 

و در ائتالف مبارزه با داعش مساعدت می کند.

یکی از منابع دولتی سعودی به خربگزاری سعودی گفته است که این پادشاهی 

»قصد ندارد با این افراد مثل پناهجوی برخورد کند یا آنها را در کمپ های پناهندگی 

جای دهد، بلکه می خواهد کرامت و امنیت آنها را تامین کند و آزادی عمل کامل 

را داشته  اقامت در خاک آن  را که قصد  پادشاهی هر کسی  آنها بدهد«. »این  به 
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تعلیمی  خدمات  و  کار  بازار  رایگان،  صحت  مثل  رضوری  حقوق  همه  از  باشد... 

بهره مند می کند«.

مساعدت  دالر  میلیون   700 سعودی  عربستان  که  است  آمده  بیانیه  این  در 

کمپ های  در  هایی  کلینیک  و  است  کرده  ارائه  سوری  اتباع  به  انسان دوستانه 

پناهندگی ایجاد کرده است. به گفته این منبع رسمی بیش از 100,000 متعلم سوری 

از خدمات تعلیمی رایگان این پادشاهی بهره مند هستند.

پناهندگان  میزبان  کشورهای  به  کشور  این 

بین املللی  سازمان های مساعدت رسانی  و  سوری 

است.  کــرده  ــه  ارائ انسان دوستانه  مساعدت 

به  ســوری«  ــرادران  ب از  حامیت  ملی  »کمپین 

هزاران آواره سوری ساکن خاک این کشور و نیز 

اردن و لبنان مساعدت می کند.

سبدهای غذا در چارچوکات این مساعی ها 

در می 2016 در اختیار بیش از 1,000 خانواده 

سه  بعد،  ماه  گرفت.  قرار  اردن  اربد  در  سوری 

تیلر مساعدت رسانی حامل 12,000 بسته غذایی 

و  سوریه  مرکز  ساکن  بیجاشدگان  اختیار  در 

پروگرام  قالب  ماه، در  قرار گرفت. در آن  ترکیه 

رمضان، 1,250 بسته غذایی به شهرهای بعلبک 

و العیرونیه لبنان فرستاده شد.

مدیر  السمهان،  عبدالرحمن  بن  بدر  دکرت 

که  کرد  اظهار  سعودی،  ملی  کمپین  منطقوی 

است  اجتامعی  و  تعلیمی  غذایی،  پروگرام های صحی،  شامل  امدادی  فعالیت های 

کشورهای  و  سوریه  ساکن  سوری  بیجاشدگان  به  مساعدت رسانی  هدف  با  که 

همسایه اجرا می شود.

قطر
قطر نیز جزو کشورهای مساعدت رسان است که در می 2016 برای مساعدت رسانی 

به بیجاشدگان سوری مبلغ 5 میلیون دالر به صندوق ذخیره خیریه ترکیه مساعدت 

کرد. قطر در سال 2016 حدود 110 میلیون دالر به فعالیت های سوریه، عراق، یمن و 

دیگر کشورها مساعدت کرده است. قطر در سال 2015 تامین مساعدت 92 میلیون 

دالری را تعهد کرد.

خلیفه بن جاسم، مدیر کل صندوق توسعه قطر، اظهار کرد که این مساعدت 

رفع  به  کشور  این  متایل  و  پناهندگان  از  قطر  پیوسته  حامیت  دهنده  نشان 

مشکالت خاورمیانه است.

سوریه
ملل،  سازمان  شده اند.  بهره مند  مساعدت  از  نیز  سوریه  خاک  درون  بیجاشدگان 

اقدامات چشم گیری  به  2016 دست  در جون  و صلیب رسخ سوریه  صلیب رسخ 

نزدیک  تحت محارصه  دو شهر  وارد  غذایی  و  اجناس صحی  حامل  تیلرهای  زدند. 

تحت  مناطق  به  انسان دوستانه  نهادهای  ورود  اولین  رویداد  این  شدند.  دمشق 

محارصه سوریه بود.

به راپور رویرتز، کاروان متشکل از 38 تیلر حامل مساعدت برای حدود 20,000 

تن از ساکنان زملکا و عربین بود. »امروز و پس از نوامرب 2012، یعنی پس از حدود 

صلیب  ملل،  سازمان  مشرتک  کاروان  توانستیم  بار  اولین  برای  ما  پیش،  سال  چهار 

الهیلو،  رسخ و صلیب رسخ سوریه... را وارد این دو شهر کنیم«. این گفته یاکوب 

هامهنگ کننده امور انسان دوستانه سازمان ملل، است.

بسته های غذا و  تیلرهای حامل  که  اظهار کرد  بین املللی صلیب رسخ  کمیته 

آرد گندم، اجناس صحی و دوا بود. نهادهای 

نبودن  کافی  ــالم  اع با  مساعدت رسانی 

خواستار  بارها  یک-باره،  مساعدت های 

به  پیوسته  دسرتسی  امکان  شدن  فراهم 

مناطق تحت محارصه شده اند.

ایاالت متحده
نظامی  مساعدت  بر  عالوه  متحده  ایاالت 

سوریه،  در  تروریسم  با  مبارزه  جبهه  به 

این  به  انسان دوستانه ای  مساعدت های 

و  ــا  ــت ه دول دیگر  و  ــگ زده  ــن ج کشور 

سازمان های منطقه ارائه کرده است. 

بین املللی  انکشاف  آژانس  راپور  به  بنا 

دولتی  نهاد   ،)USIAD( متحده  ایاالت 

مساعدت های  مدیریت  اصلی  مسئول 

خارجی غیرنظامی، ایاالت متحده هر ماه 

به حدود 5 میلیون تبعه سوریه مساعدت رسانی می کند. در ضمن، ایاالت متحده در 

بخش ایجاد زیرساخت های مورد رضورت برای مقابله با مشکل جمعیت روزافزون 

پناهندگان به کشورهای همسایه سوریه مساعدت می کند.

USAID، وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و NGO ها هامهنگ کار می کنند. 

مثالً، این نهادهای همکار به حدود 22,000 پناهجو ساکن کمپ پناهندگی ازرق در 

اردن مساعدت رسانی می کنند.

 ،)CENTCOM( و مشاوران امور مدنی قرارگاه مرکزی ایاالت متحده USIAD

در قالب عنرص حامیت نظامی-ملکی، برای ساخنت مرکز بازآموزی ازرق و تاسیسات 

چاه ازرق که آب کمپ را تامین می کند، همکاری دوخته اند.

نتیجه گیری
این بحران پنج-ساله به کشورهای درگیر آن و نهادهای خیریه و  بخش گسرتده 

اردوهای آن کشورها فشار وارد کرده است. هامهنگی اردوها و امدادگران در این 

بخش برای موفقیت این مساعی ها رضوری است. 

 امید به بازگشت بیجاشدگان به رسزمین مادری سال به سال کمرت می شود و 

کشورهایی مانند لبنان و اردن در حال بررسی پیامدهای بلند-مدت جذب جمعیت 

فراوان پناهندگان هستند.

در این میان، آنها به سخاوت کشورهای همکار و نهادهای خیریه و اردوهای رسارس 

دنیا که به این فراخوان جواب دادهاند، چشم دوخته اند. بدون مساعی هامهنگ، 

میلیون ها پناهجوی سوری حتی از امکانات ابتدائیه محروم خواهند ماند.   

پناهجوی سوری در حال استفاده از لپتاپ در مدرسه 
عمومی متین در نزدیکی مونت لبنان. می 2016.   رویرتز
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قوای پاکستان، جمهوری قرقیزستان، مغولستان، تاجیکستان، قزاقستان و ایاالت متحده در مانور چند-ملیتی »همکاری 
منطقوی قرارگاه مرکزی ایاالت متحده« RC 16( 2016( اشتراک کردند.
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و  دولتی  فساد  داخلی،  جنگ  درگیر  سال  ده ها  که  کشوری 

است.  آشوب  در  رفنت  فرو  آستانه  در  است  بوده  بی قانونی 

قحطی  و  خشونت  از  فرار  برای  غیرنظامی  افراد  از  بسیاری 

اند ولی درگیری های  گریبان گیر ملت به کمپ ها روی آورده 

تالشی  ایستگاه های  ربایی،  آدم  قبیلوی،  و  قومی  بلند-مدت 

غیرقانونی و پایان یافنت منابع باعث بروز بحران هایی با وسعت 

چشم گیر شده است. سازمان ملل برای محافظت از غیرنظامیان 

خواستار مداخله یک فرقه چند-ملیتی شده است. 

این سناریو ساختگی زمینه ساز مانور چند-ملیتی »همکاری 

 )RC 16( 2016 منطقوی قرارگاه مرکزی ایاالت متحده« در سال

شد. قوای آسیای مرکزی و جنوبی و ایاالت متحده برای رسیدگی 

به این بحران پیچیده و مساعدت در بخش ایجاد ثبات و صلح 

در این کشور جنگ زده وارد عمل شدند. 

کیپ  مشرتک  پایگاه  در   2016 سپتمرب  در  که  مانور  این 

کننده،  اشرتاک  از 200  بیش  برگزار شد،  ایاالت متحده  کاد در 

مغولستان،  قرقیزستان،  جمهوری  پاکستان،  نظامیان  از  عمدتاً 

تاجیکستان، قزاقستان و ایاالت متحده، را گرد هم آورد. 

قوای  قابلیت های  افزایش  و  مستحکم  ــط  رواب ایجاد 

بین املللی حامی عملیات ثبات جزو اهداف اصلی RC 16 بود. 

برطرف  برای  منطقوی  و  بین املللی  سطح  در  »مساعدت 

جرنال  برید  گفته  این  است«.  رضوری  متغیر  تهدیدات  کردن 

شهید امتیاز است.

عملیات  بخش  در  درخشان  سابقه  داشــنت  با  پاکستان 

سناریو  محدوده  در  بود.   RC 16 رهرب  کشور  صلح  بین املللی 

مانور، برید جرنال شهید، هدایت یکی از فرقه های مداخله ای 

قوای سازمان ملل را بر عهده داشت که ماموریت آن مساعدت 

به  پایبند  و  پایدار  جامعه  در  مردم  هدایت  بخش  در  رسانی 

حاکمیت قانون و حقوق برش بود. 

برید جرنال شهید این مانور را »فرصتی فوق العاده« برای 

جنوب  کشورهای  و  متحده  ایاالت  ارتش های  مساعی  ترشیک 

و مرکز آسیا برای منایش ترشیک مساعی و ایجاد رابطه خواند. 

قوا  مخصوص  ارکــان  ادغــام  تعلیم  روز  چهار  با   RC 16

بهرتین  بخش  در  یک-روزهای  نشست  آن  از  پس  و  شد  آغاز 

شیوه ها، به میزبانی مرکز مطالعات امنیتی جورج سی. مارشال 

بررسی سناریوهای  برای  فرصتی  این نشست  برگزار شد.  اروپا 

واقع گرایانه بود که قوا را در بخش اصلی مانور درگیر کرد. این 

شیوه ها برید جرنال شهید است. 

با  مقابله  مسئول  درستیز  فرقه  ابتدائیه،  روز  چند  در 

مرزها،  از  محافظت   ،)IDP( بیجاشدگان  کمپ های  به  حمله 

و  انسان  قاچاق  مشکل  به  رسیدگی  صحی،  امکانات  تامین 

مساعدت های  رسیدن  مانع  که  غیرقانونی  تالشی  ایستگاه های 

رضوری به کمپ ها می شوند، بود. حضور اکرث قوای پاکستانی 

واقع شد.  ملل سودمند  سازمان  ماموریت های حفظ صلح  در 

»بسیار  گفت:  او  کرد.  ستایش  را  مانور  این  شهید  برید جرنال 

واقع گرایانه است - بسیار خوب«.

گرایانه  واقع  سناریوهای  با  بین املللی  گروپ  کردن  روبرو 

قوای صلح 
مانور چندجانبه »همکاری منطقوی« 

بر روی واکنش رسیع برای محافظت 

از افراد غیرنظامی متمرکز است
.David J. Schwab/U.Sکارکنان یونیپاث  |  عکس از ملری بریدمن                                  ایاالت متحده
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به قسمی که امکان بهرت کردن واکنش رسیع و ایجاد ترشیک مساعی نظامی جهانی 

فراهم شود، هدف مهمی بود. هدف دیگر ایجاد روابط برای ترشیک مساعی موثرتر 

کشورها در برابر تهدیدات مشرتک بود. 

»به نظر من، همه به این درک خواهیم رسید که تهدیدات مدرن مرز منی شناسد و 

برطرف کردن تهدیدات و دستیابی به اهداف مشرتک مستلزم رویکرد مشرتک چند-جانبه 

است«. این گفته تورن جرنال اردوی ایاالت متحده، رالف گرور، مدیر مانور وتعلیم در 

قوماندانی مرکزی ایاالت متحده، است. »همکاری منطقوی 16« به عنوان کالن ترین 

مانور نظامی-به-نظامی در منطقه آسیای مرکزی، فرصتی بی نظیر برای تقویت روابط 

با همکاران با هدف غلبه بر این چالش های امنیتی پیچیده فراهم می کند«.

این مانور از سال 2001 با مشارکت کشورهایی از آسیای مرکزی و جنوبی برگزار 

بر  عالوه  شد.   برگزار  تاجیکستان  در   2015 مانور  است،  متغیر  آن  مکان  می شود. 

بشمول  امسال  مانور  رشیک،  کشورهای  اشرتاک  و  متحده  ایاالت  مرکزی  قوماندانی 

مساعی  قوماندانی  ماساچوست،  ملی  گارد  متحده،  ایاالت  دفاع  وزارت  درستیزوالی 

ملکی 352 اردوی ایاالت متحده، زبان شناسان از لوای استخباراتی 300 اردوی ایاالت 

متحده و موسسه صلح و ثبات کالج جنگ اردوی ایاالت متحده بود.

ملل  سازمان  واقعی  ماموریت های  بهرت  شبیه سازی  برای  میدانی  امسال  »مامور 

است«. این گفته پالن گذار ارشد »ترشیک مساعی منطقوی« جگرن رابرت مککراکن 

است. قوا در چادر مستقر بودند و مجبور به امن نگه داشنت سیستم های محافظت 

کمپیوتری و مخابراتی در برابر باران و رشایط نامساعد جوی و جلوگیری از بروز تداخل 

در عملیات بودند. 

دگرمن آتالن تولخانوف قزاقستانی اظهار کرد که این مانور به بهبود قابلیت های 

این کشور برای حامیت از عملیات حفظ صلح مساعدت می کند. وی اظهار کرد که این 

مامور فرصتی مناسب برای درس گرفنت از دیگر کشورها و تبادل تجربیات با آنها بود. 

چپ: فعالیت قوای نظامی 
کشورهای مرکز و جنوب 

آسیا در این مانور، که 
در ایاالت متحده برگزار 

شد، متمرکز بر حمایت از 
عملیات حفظ صلح سازمان 

ملل بود.
 

راست: ماموران راپور 
دهنده درباره عملیات به 

برید جنرال شهید امتیاز در 
جریان »تشریک مساعی 

منطقوی« 2016

»همکاری در 

سطح بین املللی و 

منطقوی برای برطرف 

کردن تهدیدات 

متغیر رضوری است«.
— برید جرنال پاکستانی جرنال شهید امتیاز
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برگزار  کشور  چندین  مساعی  ترشیک  با  انــدازه  این  به  مانوری  »وقتی 

می شود، امکان بررسی بهرت نقاط ضعف و قوت فراهم می شود. به این ترتیب 

می توان بهرت برای ایجاد ترشیک مساعی های چندجانبه اقدام کرد«. این گفته 

دگرمن تولخانوف است. 

از فرقه که  -آن بخش  امور عمومی  افرسان قزاق فعال در واحد  از  یکی 

وظیفه ایجاد ارتباط با رسانه ها و مردم عامه را بر عهده داشت- به این اهداف 

اشاره کرد. »از فرصتی که برای ترشیک مساعی در این سطح ایجاد شد، بسیار 

خوشحامل. ترشیک مساعی با این افرسان و مشاهده شیوه های مختلف فعالیت 

در یک بخش کاری واحد برای من بسیار عالی بود«. این افرس قزاق اظهار کرد 

که بر اساس اهداف مانور آنها به خصوص در بخش ایجاد روابط با کشورهای 

همکار به موفقیت دست یافته اند. 

دگرمن اردنسورن لیچیل از مغولستان این مانور را فرصتی ارزشمند برای 

مترین در کنار همکاران منطقوی و ترشیک مساعی برای حفظ صلح یا مقابله 

با بالیای طبیعی دانست. 

در  بین املللی  بازیگران  همه  ماموریت،  این  اهداف  به  دستیابی  »برای 

و  ارتباط  ایجاد  مساعی،  ترشیک  به  رضورت  ملل  سازمان  ماموریت های 

هامهنگی حرفه ای هستند. در ماموریت سازمان ملل، بخش نظامی متشکل از 

کشورهای عضو پشتیبان کارمندان سازمان ملل، سازمان های مردم نهاد و کمیته 

است.  لیچیل  اظهارات دگرمن  این  است«.  ماموریت  با  مرتبط  بین املللی  های 

ستادی،  پالن گذاری  کردن  بهرت  ذریعه  تعلیم  برای  مغولستانی  اشرتاک کنندگان 

کشورهای  با  تجربه  و  دانش  تبادل  و  تصمیم گیری  مهارت های  و  هامهنگی 

همکار در جریان مانور به اینجا آمدند«.

یکی از کارمندان زن اشرتاک کننده در »ترشیک مساعی منطقوی« جگرن 

مهرین علی از پاکستان بود. وی هم در جریان مانور و هم بعد از بازگشت 

به پاکستان مامور قانون بود و در جریان مانور به قوای چند-ملیتی در بخش 

»بهرتین  کرد:  اظهار  وی  می داد.  مشاوره  بین املللی  قانون  و  مداخله  قوانین 

مختلف  »کشورهای  گرفتم«.  یاد  بسیاری  چیزهای  من  است.  تعلیم  قسمت 

آمادگی  برای کسب  کردن  تجربه  و  مشاهده  دارند.  متفاوتی  کاری  شیوه های 

بسیار مهم است«.

در جریان مانور، از تیپی که در صورت رضورت مجاز به استفاده از قوای 

مرگبار بود، خواسته شد که برای پیگیری قوای فاسد و مجرمان منتظر استفاده 

با  هامهنگی  قومی،  خشونت  برابر  در  ملکی  مردم  از  محافظت  شورش،  از 

کند.  اقدام  شورشی  رهربان  با  مذاکره  و  مساعدت رسان  غیردولتی  کمپنی های 

برای اشرتاک کنندگان وظیفه دشوار رسیدگی به جمعیت گرسنه و دچار وبا و 

اسهال خونی در کمپ های IDP نیز تعریف شد. لیندا اکسرتکیت، مدیر ارکان 

درستیزوالی سناریو مانور اظهار کرد: »همه این رویدادها مبتنی بر رویدادهای 

دنیای واقعی است«. هدف این فرقه همکاری برای زمینه سازی برای خلع سالح، 

مرخص کردن و همگرایی و در نهایت تقویت این ملت ضعیف است. 

برید جرنال شهید عملکرد فرقه را ستایش کرد و از تجربه ارزشمندی که 

قوا کسب کرده بودند ابراز خوشحالی کرد. وی اظهار کرد که کشورهای آسیای 

با  مرکزی نقش مهمی در تامین امنیت و ثبات منطقه دارند و بهرت است که 

اشرتاک در چنین مانورهایی با عملکرد کشورهای همکار آشنا شوند.

و  »پاکستان  دارد«.  جدیدی  ابعاد  مانور  این  »حــوزه  کرد:  اظهار  وی 

برای  مرکزی  آسیای  امنیت  و  هستند  همسایه  عمالً  مرکزی  آسیای  کشورهای 

ما  و  ما رخ می دهد  اتفاقات مهمی در منطقه  دارد.  اهمیت حیاتی  پاکستان 

امیدواریم که پاکستان بتواند زمینه ساز صلح و انکشاف منطقوی شود«.  
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های داعش در عراق و سوریه باعث واکنش نظامی ائتالف 

همکاران منطقوی و فرا منطقوی شده است. مطلبی که کمرت به آن پرداخته شده 

است اما به هامن اندازه اهمیت دارد این است که در نربد ایدئولوژیکی، قوای 

افراطی در برابر قوای مصالحه جو قرار گرفته اند.

عبدالعزیز  بن  عبدالله  ملک  های  فرهنگ  و  ادیان  گفتگوی  جهانی  مرکز 

)KAICIID( در نوامرب 2012 با حامیت مالی و سیاسی عربستان سعودی تأسیس 

گردید. این مرکز نقش مهمی در مبارزه ایدئولوژیکی علیه داعش و همدستان آن 

دارد و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. 

KAICIID در چند سال اول فعالیت خود میزبانی کنفرانس های 

در  خودش  مرکزی  اداره  در  را  تعلیمی  پروگرام های  و  ملیتی  چند 

حال  در  آن  کارشناسان  حال  این  با  است.  داشته  عهده  به  وین 

حارض با دولت ها و کمپنی های غیر دولتی برای برگزاری رویداد 

و جمهوری  نیجریا،  عراق،  مانند  جنگی  مناطق  در  های حضوری 

بغداد،  شهرهای  که  این  از  پس  می کنند.  همکاری  مرکزی  آفریقای 

مدینه و استانبول در سال 2016 آماج حمالت تروریستی قرار گرفتند، این 

کمپنی پیام تسلیت رسمی خود را با امضای تعدادی از رهربان مذهبی عضو هیات 

مدیره خود منترش کرد.

»هر جا که برویم، اصول ما تغییر منی کند. ما فضایی را فراهم آورده ایم که 

مانند جزیره یا وادیه ای در میان آتش است و در آن گروپ های دینی مختلف 

ارشد  مشاوران  از  یکی  منر،  ابو  محمد  پروفیسور  گفته  این  آمده اند«.  هم  گرد 

کمپنی که ذریعه 

عربستان تأمین مالی 

شده است جهت 

ایجاد ثبات منطقوی 

به ترویج گفتگوی 

مذهبی می پردازد 

KAICIID و متخصص حل اختالف و ایجاد صلح است. 

عالوه بر ترویج تساهل در مورد مسائل مذهبی، این مرکز به ترویج شهروندی 

نیز تأکید دارد. ترویج شهروندی نیز با هدف افزایش وفاداری افراد صورت می گیرد 

نیابد.  غلبه  خطیر  موقعیت های  در  و  شده  محدودتر  مذهبی  تعصب  دامنه  تا 

این موضوع در خاورمیانه بسیار دارای اهمیت است، چون در این منطقه افراط 

گرایان خشونت طلب پیام های مذهبی را به منظور تضعیف حکومت و بی ثباتی 

نژادی تحریف می کنند.

»همه روابط ما بر اعتامد استوار است. اعتامد هم در نتیجه گفتگوی فراگیر؛ 

و گرد هم آوردن رهربان مذهبی، دولت ها، معلامن و جامعه مدنی 

در جهت تقویت ارزش های شهروندی مسلامنان و مسیحیان جهان 

می گیرد«.  شکل  برش  حقوق  به  احرتام  و  برابری  اساس  بر  عرب 

دبیر  سعودی،  عربستان  از  معمر  بن  فیصل  اظــهــارات  ایــن 

کل KAICIID، است. 

در آپریل KAICIID ،2016 برای اولین بار مجمع مشورتی خود 

را تشکیل داد. این مجمع از منایندگان ادیان بزرگ جهان تشکیل شده است. 

تفسیر  جنبش ها  این  کرده اند.  محکوم  را  افراطی  جنبش های  مجمع  این  اعضای 

اشتباهی از دین را برای اهداف نابکار خود ارائه می کنند. این مجمع همچنین بر 

افزایش پوشش خربی تحوالت مثبت در بخش تساهل مذهبی تأکید دارد. هامن 

طور که این کمپنی در ختم کنفرانس عنوان کرد:

می شود،  بیشرت  روز  به  روز  دین  نام  به  و خشونت  تعارض  که  دورانی  »در 

غارتگری

ترویج 
کارکنان یونیپاثتساهل
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KAICIID

KAICIID

اعامل  باید داستان صد ها  آن ها  باشند.  تعامل داشته  با رسانه ها  باید  مسئوالن 

محبت آمیزی که بین ادیان رخ می دهد را به ازای هر عمل خشونت آمیزی که 

افراطی  زمان خشونت های  در  کنند.  نقل  رسانه ها  در  دین رخ می دهد،  نام  به 

کامالً روشن است که گفتگو باید به طور جدی، فعال و مداوم دنبال شود. این 

امر جهت افزایش آگاهی جوانان و جلوگیری از پیوسنت آن ها به اقدامات خشونت 

آمیز انجام می شود.«

این مورد یکی از موضوعاتی است که KAICIID از زمان تأسیس خود به آن 

پرداخته است. در اواخر سال 2014، ابو منر ائتالفی متشکل از اکرث رهربان مذهبی 

عرب را دعوت منود که بیانیه ای مشرتک علیه خشونت های تروریسم الهام گرفته 

از مسائل مذهبی منترش کنند. 24 رهربی که در این ائتالف حضور داشتند، هفت 

مفتی از کشور هایی مانند اردن، مرص و لبنان و رهربان و اسقف های فرقه های 

مختلف مسیحی رسارس خاورمیانه را در بر می گرفتند. 

پروفیسور اذعان کرد: »اتفاق نظر این گروپ ها در مورد پروگرامی خاص به 

ندرت دیده می شود.« »همه آن ها علیه خشونت به نام دین متحد شده بودند.«

با این حال ابو منر خود اذعان دارد که این پروسه زمان زیادی طول خواهد 

آفریقا  و  آسیا  از خاورمیانه، جنوب  بخش های خاصی  در  کرد  اظهار  کشید. وی 

باشند،  قانون  حاکمیت  ارائه  و  جامعه  تنظیم  به  قادر  که  حکومتی  موسسات 

وجود ندارند یا عملکرد بسیار ضعیفی دارند. حتی در اروپا سازماندهی جوامع 

تساهل جو و دارای ثبات قرن ها زمان برده است. اما KAICIID امیدوار است 

این  رسعت  بر  دهنده  ثبات  قوای  حیث  من  مذهبی  های  نهاد  تقویت  ذریعه 

تغییرات بیفزاید. 

وی اذعان کرد: »اگر قرار است ما در مناطق جنگی به اهداف خود دست 

برسیم، باید با رهربان و نهاد های دینی به منظور کاهش تأثیر گذاری تندرو های 

مذهبی و افراطی های سیاسی بر مردم و توجیه خشونت برای آن ها مشارکت 

سازنده داشته باشیم.«

ایجاد  در  می توانند  نظامی  قوای  که  مهمی  نقشی   KAICIID حال  این  با 

ثبات در خاورمیانه، افغانستان و آسیای جنوبی ایفا کنند را به رسمیت میشناسد.

ابو منر گفت: »اردو در صورت به عهده گرفنت نقش نیروی ثبات دهنده می تواند 

در رسیدن به این هدف نقش بسیار مهمی ایفا مناید. بدون اردوی، مرص در هرج و 

مرج کامل خواهد بود.« »با این حال نقش سازنده اردو باید به صورت موقتی باشد و 

به تدریج سیستمی که جنبه نظامی کمرتی داشته باشد شکل بگیرد.«

KAICIID با انکشاف »نقشه صلح« آنالین خدمت مفید دیگری را ارائه کرده 

است که بر اساس آن 400 نهاد و کمپنی در رستارس جهان به گفتگوی بین دینی 

مشغول هستند. مرص، لبنان، اردن، آسیای مرکزی و کشورهای حوزه خلیج عرب 

همه مدخل هایی در این پایگاه به خود اختصاص داده اند. 

و  دستکاری  دارد،  شیوع  حارض  حال  در  که  »بیامری  کرد:  اظهار  پروفیسور 

برای  موقعیت  این  از  افراد  از  بسیاری  »و  است«.  دینی  هویت  بر  تأثیر گذاری 

افزایش قدرت سیاسی خود استفاده می کنند.«  

KAICIID با پشتیبانی مالی عربستان سعودی در طول مجمع تشکیل شده 
در فبروری 2016 به ترویج صلح در جمهوری آفریقای مرکزی پرداخت. این 

رویداد بسیاری از رهبران مسلمان را بیشتر به همدیگر نزدیک کرد.

مربیان و استادن مذهبی در »پروگرام همکاران KAICIID« اشتراک 
می کنند. این پروگرام یک ساله مخصوص ارائه تعلیم در بخش حل اختالف 

و حفظ انسجام اجتماعی است. دانشجویانی از کشورهایی مانند عراق، 
مصر، پاکستان و نیجریا در این پروگرام اشتراک می کنند.
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حمله به میدان هوایی آتاتورک استانبول در 28 جون 2016 سایه دهشت را بر رس حمله

ترکیه و دیگر کشورهای آسیای میانه مانند جمهوری قرقیزستان انداخت.

از حمالت تروریستی  از بین بردن عوامل و جلوگیری  با  جمهوری قرقیزستان 

تا حدی از این حمالت دور ماند. هر چند، دولت قرقیزستان و رسانه های محلی 

از خطر روزافزون افراط گرایی مذهبی و تروریسم که این کشور را تهدید می کند 

ابراز نگرانی کرده اند. این تشویش با گسرتش داعش و حمالت پراکنده آن در رسارس 

دنیا تقویت شده است.

جمهوری  تروریستی  ضد  اقدامات  آخرین  از  برخی  ارزیابی  به  مقاله  این 

قرقیزستان و آمادگی این کشور برای مقابله با افراط گرایی و تروریسم می پردازد.

نوشته سلطنت بردیکیوا

این کشور تقویت تعلیم مذهبی را به عنوان روش
تقویت امنیت انتخاب کرده است

جمهوری
قرقیزستان

در
مبارزه با تروریسم
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نمازهای هفتگی در 
بیشکک پیر و جوان 

را جذب می کند. 
دولت قرقیزستان در 

حال ترویج تعلیم 
مذهبی مناسب برای 

جلوگیری از فریب 
خوردن شهروندان 
آسیب پذیر ذریعه 

داعش است.  

تهدیدات موجود
در 16 جوالی 2015، قوای امنیتی قرقیزستان اولین بار در پایتخت 

با تروریست ها شدند. قوای امنیتی  این کشور درگیر نربدی خونین 

شش تروریست را کشتند و هفت تن دیگر را دستگیر کردند. آنها 

بیشکک،  در  حمله  دو  داشتند  قصد  و  بودند  داعش  عضو  ظاهراً 

پایتخت قرقیزستان، اجرا کنند.

در  کرد.  ایجاد  کشور  این  در  اضطراب  از  موجی  رویداد  این 

حمله  نقشه  ده هــا  ظاهراً  قرقیزستان  جمهوری  اخیر،  سال های 

مقامات  است.  کرده  خنثی  را  بین املللی  تروریستی  گروپ های 

قرقیزستان پس از وارد کردن گروپ های تهدیدکننده امنیت این کشور 

در فهرست سیاه، اکنون نگران گسرتش داعش در آسیای میانه هستند.

گروپ   19 فعالیت  قرقیزستان  جمهوری   ،2015 سال  ختم  تا 

افراطی و تروریست، از جمله القاعده، جنبش طالبان، جنبش اسالمی 

اعالم  غیرقانونی  را  النرصه  جبهه  و  اسالمی  دولت  ترکستان،  رشق 

کرد. طبق گزارش وزارت داخله قرقیزستان، پولیس 4,000 فرد دارای 

دیدگاه های افراطی را کشف کرده است. مقامات قرقیزستان اظهار 

در والیت  به خصوص  افراطی مذهبی  ایده های  که گسرتش  کردند 

های جنوبی اوش و جالل آباد مورد تشویش است، هر چند این نوع 

افراط گرایی در بخش شاملی این جمهوری نیز دیده می شود.

مقابله با افراط گرایی و تروریسم 
جمهوری قرقیزستان عضو تعدادی از سازمان های امنیتی منطقوی 

و بین املللی، مانند سازمان همکاری شانگهای، سازمان پیامن امنیتی 

مشرتک و سازمان امنیت و همکاری اروپاست. همه این سازمان ها 

و  معلومات  تبادل  و  تروریسم  با  مبارزه  نظامی،  همکاری  مروج 

در  قرقیزستان  جمهوری  هستند.  عضو  کشورهای  بین  در  دانش 

بخش تعلیم مبارزه با تروریسم و مانورهای نظامی در چارچوکات 

فعالیت های ضد تروریستی این سازمان ها حضور فعال داشته است. 

این کشور برای امنیت گمرک، محافظت از رسحدات و قوای پولیس 

از پروگرام تعلیم ایاالت متحده استفاده میربد.

مقامات قرقیزستان اقدامات ضد تروریستی در خانه را با مترکز 

بر روی جوانان به عنوان اهداف و مرتکبان احتاملی مد نظر قرار 

داده اند. از آنجا که جوانان در معرض بنیادگرایی و جذب شدن به 

گروپ های افراطی مذهبی هستند، وزارت داخله قرقیزستان پروگرام 

راهنامیی جوانان در بخش کشف افراط گرایان و فعالیت های جذب 

نیرو در رسانه های اجتامعی و معرفی آنها به ماموران مجری قانون 

را اجرا کرده است.

در عین حال، مقامات قرقیزستان متوجه شده اند که موسسات 

تعلیمی و خوابگاه ها اهداف احتاملی تروریست ها هستند. طبق 

باید  تعلیمی  موسسات  تعلیم،  وزارت   2016 مارس  مورخ  دستور 

استندردهای مرکز مبارزه با تروریسم کمیسیون دولتی امنیت ملی 

را رعایت کنند. این اقدامات پروگرام های تخلیه؛ منع کردن دسرتسی 

افراد غیرمجاز به تعمیرهای تعلیمی؛ تالشی کامل تجهیزات برق و 

گاز در تعمیرهای مکاتب؛ و تعلیم کارمندان و دانشجویان در بخش 

رویرتز
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شیوه مقابله با حمالت تروریستی را شامل می شود.

کلید  مناسب  مذهبی  تعلیم  که  می داند  قرقیزستان  جمهوری 

مبارزه با افراط گرایی و تروریسم است. در پی ایجاد بخش آزادی 

مذهبی و وجود روحیه معنوی در بسیاری از مردم قرقیزستان پس 

رابطه ای  متوجه  قرقیزستان  مقامات  و  مردم  شوروی،  فروپاشی  از 

بین جستجوی هویت دینی، ضعف تعلیم مذهبی و آسیب پذیری 

افراد در معرض تبلیغات افراطی شده اند. مقامات قرقیزستان بر این 

باورند که »اداره روحانی مسلامنان قرقیزستان« یا »مفتیات«، نهاد 

کشور،  این  در  تعلیم  و  اسالمی  موسسات  هامهنگ کننده  رسمی 

می تواند نقش فعال تری در هدایت امور اسالمی این کشور داشته 

باشد. در واقع، کیفیت هامهنگی فعالیت های ضد بنیادگرایی بین 

مسئوالن دولتی و مفتیات بهبود چشم گیری یافته است.

نقش مفتیات ظاهراً از یک مهر الستیکی )مثل زمان شوروی( 

است.  یافته  ارتقا  اسالمی  تعلیم  ارائه  در  پویا و مهم  بازیگری  به 

در سال 2015 این سازمان 29 دوره تعلیمی برای افزایش آگاهی 

افراط گرایی خشن، و 18  بنیادگرایی و  با  امامان در بخش مبارزه 

دوره تعلیمی برای 920 متعلم مکاتب برگزار کرده است. والیان، 

ها  دوره  این  در  نیز  قانون  مجری  مقامات  و  محلی  مسئوالن 

جوانان  با  گفتگو  رضورت  درباره  مفتیات  با  و  می کنند  اشرتاک 

دستور  به  ضمن،  در  می کنند.  بحث  بنیادگرایی  و  اسالم  درباره 

مکتب   70 درسی  پروگرام  قرقیزستان،  دفاع جمهوری  ملی  شورای 

آجی  مکساتبک  مفتی  گفته  به  است.  شده  یکسان  کشور  این 

توکتوموشف، با وجود 2,662 مسجد در این کشور، احتامل ساخت 

مسجد جدید اندک است.

توجه  روبروست،  تروریسم جهانی  تهدیدات  با  که  قرقیزستان 

خود را بر کیفیت تعلیم مذهبی متمرکز کرده است و به موضوع 

این  موفقیت  ولی  است.  داده  خاصی  اهمیت  جوانان  بنیادگرایی 

به  داخل رسحدات  در  افراط گرایی  از گسرتش  در جلوگیری  کشور 

تغییرات بزرگ تری بستگی دارد: بهسازی کیفیت زندگی، از بین بردن 

فساد، حفظ ثبات سیاسی و رعایت حقوق برش. توانایی جمهوری 

گروپ های  با  مرتبط  مذهبی  بنیادگرایی  با  مقابله  در  قرقیزستان 

ارزش های  رعایت  بین  ظریف  توازن  ایجاد  به  جهانی  تروریستی 

مردمساالری و حقوق برش و مهار کردن اسالم بنیادگرا بستگی دارد. 

واکنش نادرست احتامل وضعیت بنیادگرایی را بدتر خواهد کرد.  

آسوشیتد پرس

دوستان و اقارب یاد 
قربانیان بمب گذاری 

در میدان هوایی 
آتاتورک ترکیه را که 

در جون 2016 رخ 
داد، گرامی میدارند. 

یکی از حمله کنندگان 
عضو داعش بود. 

جمهوری قرقیزستان می داند که تعلیم مذهبی 
مناسب کلید مبارزه با افراط گرایی و تروریسم است.



اردن جشن فراغت 

کالج مطالعات 

اسالمی شاهزاده 

حسن را برگزار کرد
کارمندان یونیپاث

عکس از مخلد الخولدا٬
کالج شاهزاده حسن
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با  که  افراط  ایدئولوژی  با  تروریسم  برابر  در  قاطع  اقدامی  عنوان  به  اسالمی شاهزاده حسن  کالج مطالعات 

تحریف اصول مذهبی جوانان مسلامن را فریب می دهد، مبارزه می کند.

این موسسه علمی به تربیه مردانی غیور می پردازد که با استفاده از تعالیم اسالم واقعی که خشونت را 

نفی و تساهل و همزیستی مساملت آمیز را ترویج می کند، وظیفه امامت قوای مسلح اردن را بر عهده بگیرند. 

این مال امامان اردو از دانش کافی برای آشکار کردن دروغ هایی که افراط گرایان برای توجیه جنایات خود رواج 

می دهند، برخوردارند. مقابله با ایدئولوژی تروریست ها در کنار مبارزه نظامی با آنها رضوری است.

در ماه می 2016، این کالج فراغت آخرین صنف مال امامان جوان اردو، بخشی از غوند ششم، غوند امام 

مالک بن انس، را جشن گرفت. مهامنان افتخاری این مراسم عبارت بودند از دگر جرنال ارکان اسبق محمد حمید 

القراله، مدیر منابع برشی قوای مسلح اردن؛ تورن جرنال اسبق یحیی البطوش، دکرت، مفتی قوای مسلح؛ برید 

جرنال محمد الدعجا، دکرت، رئیس کالج؛ و برید جرنال مجید سلیم الدروشا، دکرت، مدیر مطالعات آکادمیک کالج 

اشاره کرد. از دیگر مهامن می توان به مدیر امور افرسان، مدیر هدایت اخالقی قوای مسلح اردن و بسیاری دیگر 

از افرسان و قوای کادر اشاره کرد. 

بیرق  برابر  در  دکمه های طالیی-  و  قرمز  نوارهای  با  آسامنی  -آبی  یونیفرم  پوشیدن  با  التحصیالن  فارغ 

ایستادند و به رسود ملی اردن ادای احرتام کردند. اظهارات آنها حاکی از شادی درونی و عزم راسخ برای ترویج 

روح اسالم واقعی که برگرفته از قرآن و میراث پیامرب است، بود.

دولت اردن با تاکید بر »پیام امان« که شاه اردن جاللتآمب عبدا... دوم بن الحسین آن را صادر کرده است، 

مال امامان را برای ترویج تساهل و همدلی میان مردم و آشکار کردن دورویی ایدئولوژی تروریست ها تربیه 

کرده است. ایدئولوژی تروریست ها بر انتخاب بخش هایی از قرآن و استفاده از سنت ها و احادیث پیامرب برای 

توجیه جنایات زشت و استخدام جوانان مسلامن بدون دانش مذهبی کافی مبتنی است.

این مال امامان در افغانستان و در دیدار با شهروندان محلی نقش مهمی ایفا کردند و توانستند با جوامع 

ارتباط برقرار کنند. آنها همچنین در بوسنیا و در جریان ماموریت حفظ صلح در آن کشور نیز فعال بودند. 

مال امامان در برابرتعصب
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مال امامان تازه فارغ 
التحصیل شده 

از کالج شاهزاده 
حسن در امان در 

حال عکس گرفتن به 
همراه کارمندان کالج 

و افسران همکار 
در امان، اردن. می 

.2016



و  بتواند در قلب ها  ترور  ائتالف ضد  که  باعث شده است  مناطق جنگ زده  به  امامان در ورود  توانایی مال 

ذهن های مردم نفوذ کند و دروغ های تروریست ها را برمال سازد.

این کالج نقش مهمی در تربیه و تعلیم مال امامان دارد. از سال 2011، این موسسه علمی پنج غوند روحانی 

کارشناس و ورزیده تربیه کرده است. این مال امامان شایسته به عساکر و فامیل های آنان مشاوره می دهند و 

با حضور در مناز جمعه به کل جامعه خدمت می کنند. این کالج عالوه بر تربیه مال امامان جوان، پروگرام های 

تعلیمی دوام دار برای مال امامان کنونی فعال در قوای مسلح، بخش امنیتی، پولیس ضد شورش و وزارت امور 

مذهبی اجرا می کند. این کالج به تربیه مال امامانی از دیگر کشورهای خاورمیانه نیز می پردازد. 

این مراسم با سخرنانی سرت جرنال الدروشا که به فارغ التحصیالن تربیک گفت، ختم شد. برید جرنال الدروشا 

خطاب به فارغ التحصیالن اظهار کرد:

»درود و تربیک خالصانه و بهرتین آرزوهای خود را بابت این دستاورد بزرگ نثار شام و فامیل شام می کنم. 

از شام می خواهم که این مسیر را با وفاداری به اردن و انجام دادن وظایف خود ادامه دهید. باید به بخش 

خود افتخار کنید، مطیع باشید و ارزش های اسالم واقعی را که از مکتب هاشمی آموخته اید -پیام صلح، عشق 

و رحمت- ترویج منایید تا ما بتوانیم از اردن به عنوان پناهگاه ثبات و پیرشفت محافظت کنیم. بیایید تحت 

رهربی جاللتآمب شاه عبدا... دوم بن الحسین از صلح و آرامش پاسداری کنیم«.

هدف کالج شاهزاده حسن باال بردن سطح علمی خود برای دایر کردن رشته های ماسرتی و دکرتی و تربیه 

کردن افراد ورزیده برای تقویت کادر علمی و اداری است. این کالج امیدوار است که رویکرد مخصوص خود 

را به کشورهای منطقه و اسالمی عرضه کند و به تربیه دانشجویانی برای مقابله با ایدئولوژی افراط با رویکرد 

میانه روی و تعادل بر اساس »پیام امان« بپردازد.  
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مال امامان تازه 
فارغ التحصیل 

شده از کالج 
شاهزاده حسن 

در امان، اردن، در 
برابر عکس شاه 
ایستاده اند. می 

.2016

— برید جرنال مجید سلیم الدروشا، 
دکرت، مدیر مطالعات آکادمیک 
کالج شاهزاده حسن

«از شما می خواهم که این 

مسیر را با وفاداری به اردن 

و انجام دادن وظایف خود 

ادامه دهید. باید به بخش خود 

افتخار کنید، مطیع باشید و 

ارزش های اسالم واقعی را که 

از مکتب هاشمی آموخته اید 

-پیام صلح، عشق و رحمت- 

ترویج نمایید تا ما بتوانیم از 

اردن به عنوان پناهگاه ثبات و 

پیشرفت محافظت کنیم».

http://sdfmaxvcus3844.maximumasp.com/jafweb/ShowContentPrint.aspx?ContentId=165 منبع: 



53

مواضع  ارزیابی  حال  در  شجاعت  و  پالن گذاری  با  لبنان 

واحدهای  پیگیری  برای  آن  پیوسته  مساعی های  تروریست هاست.  تحرکات  و 

تروریستی و حمله بیامان به آنها با موفقیت همراه بوده است.

رشته  دو  به  دست   2016 آپریل  اواخر  در  اردوی  واحدهای  بخش،  این  در 

عملیات زدند: اول، یکی از مواضع مهم داعش در دامنه عرسال را هدف قرار دادند. 

این حمله باعث کشته شدن قومندان این سازمان تروریستی در منطقه عرسال شد. 

این قومندان ابوفوز نام داشت که به همراه همکارش احمد مروه کشته شد. یکی 

از مقامات امنیتی داعش در منطقه سوریه به نام محمد مصطفی مصلی با لقب 

»ابو ملحم« دستگیر شد.

این عملیات توضیح داد که  بیانیه ای درباره  در آپریل 2016 اردو با صدور 

تروریست ها از سال 2014 درگیر جنگ با اردو بودند و چندین بار پوسته های اردو 

و افراد ملکی را در عرسال و ساحات آن با موتر مبب گذاری شده و مواد منفجره 

هدف حمله قرار داده بودند.

این عملیات پیش دستانه و موفق در سال 2016 در باالترین سطح از حرفوی 

و  رتبه  عالی  تروریست های  از  گروپی  بردن  بین  از  هدف  گرفت.  انجام  گرایی 

اردو  شد.  محقق  آنها  از  یکی  کــردن  دستگیر 

عسکر  سه  فقط  و  شد  محدود  تلفات  دچــار 

متحمل زخم سطحی شدند.

و  ها  چرخبال  دوم،  عملیات  جریان  در 

مسلح  گروپ  اصلی  دفرت  اردو  اندازهای  راکت 

دیگری در وادی اوینی عرسال را هدف گرفتند. 

این عملیات باعث تخریب این دفرت و گدام مهامت و ماشین آالت و نیز کشته و 

مجروح شدن چند تن شد.

درود بر این مردان شجاع که درستکاری، هشیاری، آمادگی و وفاداری خود را 

دامئاً به معرض منایش می گذارند. آنها برای روبرو شدن با انتقام تروریست ها که 

به همرزمان و هموطنان خود خیانت کرده اند، آمادگی دارند. آنها ملبس به لباس 

برابر دشمن  لبنان در  از  شجاعت، فداکاری و وفاداری هستند و برای محافظت 

سوگند خورده اند.

هستند  اند،  بوده  خود  وطن  از  محافظت  آماده  فردا  و  امروز  دیروز،  آنها 

و خواهند بود.  

عساکر ارتش لبنان در 
حال استفاده از توپ در 
نزدیکی عرسال پس از 
عملیات نظامی باعث 
کشته شدن قومندان 
داعش.  آسوشیتد پرس

اردوی لبنان در پی نابود کردن آماده باش
پایگاه  های داعش در دامنه عرسال

دگروال انیس خوری/قوای مسلح لبنان

اردوی



کارگروپ  قومندانی   2016 آگست  در  پاکستان  وقتی 

مسئولیت  گرفت،  عهده  بر  را   )CTF 150( مشرتک 

آب های  از  دفاع  برای  بحری  ماموریت های  مدیریت 

اقیانوس هند، خلیج عدن، خلیج عامن و بحر  اطراف 

رسخ به این کشور واگذار شد. پاکستان مجموعاً بیش 

از 10 بار این مسئولیت را پذیرفته است.

پاکستان  بحری  قوای  از  عبدالنصیر  بالل  دریادار 

من  برای   CTF 150 مسئولیت  »پذیرش  کرد:  اظهار 

افتخار است. CTF 150 به رهربی پاکستان به مبارزه 

ادامه  غیرقانونی  فعالیت های  و  تروریست ها  با 

حیاتی  بحری  تجارت  بــرای  بخش  این  داد.  خواهد 

اقتصادی  خسارات  با  آن  از  نکردن  محافظت  و  است 

همراه خواهد بود«.

آنچه این موضوع را مهم تر می سازد آن است که 

پاکستان، یکی از اعضای متعهد کارگروپ مشرتک بحری 

مستقر در منامه بحرین، در حاشیه خاورمیانه، جایی 

که کانون توجه بیشرت فعالیت هاست، واقع شده است. 

وظیفه  پاکستان   ،2016 آپریل  در  پیش،  ماه  چند 

قومندانی کارگروپ مرتبط دیگری به نام CTF 151 را 

بر عهده گرفته بود. این کارگروپ در سال 2009 برای 

گرفت.  شکل  یمن  نزدیکی  در  بحری  دزدی  با  مقابله 

 CTF 152 پوشش  تحت  که  عربی،  خلیج  در  و حتی 

است، پاکستان در بهار 2016 تعدادی کشتی و ملوان 

عازم مانور بحری بزرگ کرد: »مانور بین املللی مقابله با 

.)IMCMEX( »ماین

کرد:  اظهار   2016 سال  در  پاکستان  دفاع  وزیر 

ترور«  علیه  »نربد رسارسی  در  پاکستان  دفاعی  »قوای 

بحری  قوای  بحری،  حوزه  در  دارنــد.  فعال  مشارکت 

پاکستان در فعالیت های ضد تروریسم قوای ائتالف به 

رهربی ایاالت متحده نقش مهمی دارد«. 

عضو  کشور  شش  -که  منطقوی  بحری  ائتالف 

کویت،  بحرین،  یعنی  فارس  خلیج  همکاری  شورای 

عامن، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی 

)UAE( در آن رشکت دارند- از سال 2001 به این سو 

به موفقیت های فراوانی دست یافته است.

این ائتالف امنیت هزاران کشتی باری و نفتکش را 

در مسیرهای بحری مهم مانند تنگه هرمز و باب املندب 

تامین کرده است و موفق به کشف مواد مخدر و دیگر 

کاالهای ممنوع و مسدود کردن مسیر کشتی های مسلح 

کارکنان یونیپاث

حمافظت از آبراه ها
ائتالف کالن حبری از خلیج عربی تا پاکستان 

به حفظ امنیت حبرها مساعدت می کند
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تروریست ها و شورشیان حوثی یمن شده است. 

چند- قوای  به  کویت  و  بحرین   ،2016 آپریل  در 

ملیتی اشرتاک کننده در IMCMEX پیوستند. این مانور 

ماین های  کردن  خنثی  و  پاکسازی  کشف،  بر  عمدتاً 

و  رسخ  دریای  در  مترینهایی  بود.  متمرکز  زیربحری 

حاشیه شاملی خلیج عربی برگزار شد. گردهامیی بحری 

منطقوی در منامه با حضور بسیاری از هامن کشورها 

در آن ماه برگزار شد.

در   2016 جوالی  در  که  مترینی  جنگجو«،  »قوش 

امارات  قوای  حضور  شاهد  شد،  برگزار  عربی  خلیج 

پادشاهی  ساحلی  گارد  و  بحری  قوای  عربی،  متحده 

سعودی، ایاالت متحده و بریتانیا بود. مترکز اصلی آن 

مترین رویارویی، سوار شدن، جستجو و توقیف بود. 

قومندانان  مشرتک،  هــدف  حس  ایجاد  ــرای  ب

کارگروپ مشرتک از کشورهای همجوار بخش های تحت 

پوشش خود بازدید کردند. در جون 2016، دریادار کن 

چئونگ از سنگاپور، قومندان سابقCTF 151، عبدا... 

بحری  قوای  قومنان  الرئیسی،  عبدا...  بن  خمیس  بن 

سلطنتی عامن، را برای بررسی منافع دوجانبه در حوزه 

برابر  در  ماهیگیری  و  تجاری  کشتی های  از  محافظت 

دزدان بحری فراخواند.

از  العسکر  نایف  دگــروال   ،CTF 152 قومندان 

عملیات  مدیر  با  دیدار  برای   2016 جون  در  کویت، 

بحری، سرت جرنال عبدا... الشاهی و سامل الکندی قومندان 

گارد ساحلی امارات متحده عربی عازم این کشور شد. 

موضوع مورد بحث حدود 1,000 مورد تاسیسات 

ولی  ــود.  ب عربی  خلیج  در  موجود  ــرژی  ان و  نفت 

قایق های حمل زغال قاچاق  موضوعات دیگری شامل 

که وظیفه تامین مالی عملیات تروریستی را بر عهده 

دارند نیز مورد بررسی قرار گرفت. 

دگروال العسکر درباره همتایان اماراتی خود گفت: 

»CTF 152 روابط خوبی با آنها دارد و آنها همواره به 

گرمی از ما استقبال می کنند«.

طی   CTF 151 مانند  چند-ملیتی  کارگروپ های 

برابر  در  چشم گیری  پیروزی های  به  اخیر  سال  چند 

قومندانان  ولی  یافته اند  دست  سومالیا  بحری  دزدان 

قوای بحری برای جلوگیری از ظهور دوباره این مشکل 

به شکلی دیگر، همچنان هشیار هستند. 

سمت راست: کشتی جنگی پاکستان در حال 
انجام دادن مانور ضد تروریسم با همکاری ایاالت 

متحده و دیگر همکاران ائتالف در دریای عرب.
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

سمت چپ: قوای دفاعی بحرین در حال نشان دادن 
مهارت سوار شدن بر کشتی در جریان مانور بین 

المللی مقابله با مین در سال 2016 در منامه.
ناو استوار یکم اریکا کاریلو/ قوای حبری ایاالت متحده

CTF دریادار زاهد الیاس از پاکستان که قومندانی

151 را در آپریل 2016 به دریادار چئونگ واگذار کرد، 

تبهکاران  ناپذیر  پیشبینی  دوره  این  در  که  کرد  اظهار 

ثبات  و  امنیت  و  آزاد  دریانوردی  انرجی،  کشتی های 

جهانی را در دریاها تهدید می کنند.

وی اضافه کرد: »هیچ کشوری به تنهایی منی تواند 

مشکلی  بحری  دزدی  زیرا  کند  برطرف  را  تهدید  این 

بین املللی  تالش های  و  همکاری  با  که  است  مشرتک 

فراگیر می توان آن را رفع منود«.   
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شرح حال رهبری ارشد

ملت  منافع  حفظ  برای  باید  کشور  رهربان  و  مردم 

صبوری و فداکاری کنند. آنها با وجود چالش های دوام 

دار و امتحانات پیش روی یمن زخمدیده و جنگ زده، 

مردم را به سمت آینده ای نویدبخش هدایت می کنند.

نام  به  رهربان  این  از  یکی  با  مصاحبه  این  در 

النخاعی، قومندان  دریادار عبدا... سلیم علی عبدا... 

قوای بحری و دفاع ساحلی این کشور دیدار کردیم. 

است  رتبه  عالی  و  قومندانی حرفوی  عبدا...  دریادار 

که از خودمنایی پرهیز می کند. او مورد احرتام عساکر 

و همکاران خود است. دریادار بر این باور است که 

به مساعی های  ثبات کشور رضورت  امنیت و  تامین 

بر  کردن  غلبه  و  انکشاف  برای  قوی  اراده  و  سخت 

بادهای مخالف است. 

و  تعمیرها  زیرساخت ها،  یونیپاث: 
شده  متضرر  یمن  قوای حبری  تاسیسات 

آمادگی  حفظ  برای  پروگرامی  آیا  است. 

قوای حبری و دفاع ساحلی وجود دارد؟

قوای بحری مسئول محافظت از سواحل یمن در 

این سواحل 2,000  بحیره رسخ و بحیره عرب است. 

کیلومرت طول دارد و محافظت از آن اصالً کار آسانی 

از رهرب قوای بحری و دفاع  این قوا متشکل  نیست. 

دفاع  واحدهای  بحری،  شناور  واحدهای  ساحلی، 

چندین  هوایی  قوای  است.  بحری  سپاه  و  ساحلی 

کندک نظامی بحری، مانند کندک بحری نزدیک املکال 

و  طواحی  بحری  های  کندک  حرضموت،  والیت  در 

والیت  در  علی  برئ  کندک  عدن،  والیت  در  الحدیده 

شبوا و کندک جزیره سوکوترا دارد.

تخریب  ساحلی  دفاع  و  بحری  قوای  زیرساخت 

بازسازی  و  بازیابی  حفظ،  رو  این  از  اســت.  شده 

خصوص  به  انکشاف،  برای  سازی  زمینه  و  بنیادها 

بعد از تخریب کشتی های جنگی، رضوری است. در 

دایر  کشتی  های  گاه  ترمیم  املکال  و  عدن  الحدیده، 

شده است. تعدادی از کشتی ها تخریب شده است و 

به تجهیزات ساختاری کامل، تاسیسات و مصالح برای 

مطابق شدن با انکشافات بخش بحری رضورت دارند. 

است.  نبوده  بحری  تاسیسات  به  محدود  تخریب 

تاسیسات تعلیمی مثل موسسه بحری و مکتب بحری 

نیز تخریب شده است.

در  همچنان  ما  تخریب،  مــوارد  این  وجــود  با 

تالش برای برگشتاندن آمادگی به قوای بحری و دفاع 

پروگرام  شامل  جامع  پروگرامی  ما  هستیم.  ساحلی 

بازسازی  و  بحری  آمادگی  بازیابی  رضوریات  عاجل 

کرده ایم.  تدوین  امکانات  و  تاسیسات  زیرساخت ها، 

و  زمانرب  بسیار  اقدامات  این  گرفنت  انجام  چند،  هر 

رضورت به مصالح و قوای انسانی است. امیدواریم که 

قوای بحری را چنان آماده کنیم که بتواند از آب های 

رسزمینی ما دفاع کند و از منابع غنی ماهی در برابر 

آرمان های  ما  مناید.  محافظت  غیرقانونی  ماهیگیری 

ایجاد قوای بحری ملی وفادار به خدا و  برای  کالنی 

کشور در رس داریم. 

یونیپاث: تشریک مساعی دیگر کشورها در خبش 
تعلیم و آماده سازی چگونه است؟

کشورهای  دیگر  با  مناسبی  مساعی  ترشیک 

و  تخصصی  تعلیم  بخش  در  هم پیامن،  و  دوســت 

این  دانشگاه های  و  کالج ها  در  تعلیم  و  آماده سازی 

مردم یمن از نظر صبوری، شجاعت و فداکاری برای وطن معروف هستند. 
شاعر نامدار عبدا... عبد الوهاب نعامن درباره مردم خود گفته است: 

 »جدایی و شکست هرگز در ما راه ندارد.
ما هرگز گل را در آتش منی سوزانیم«.

دریادار عبدالله سامل علی عبدالله علی النخعی به بازسازی قوای بحری مساعدت می کند

انعطاف یمن 
کارکنان یونیپاث
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کشورها، وجود دارد. از جمله این کشورها می توان 

سعودی،  عربستان  روسیه،  بریتانیا،  پاکستان،  به 

امارات متحده عربی، بحرین و سودان اشاره کرد. 

ما بر این باوریم که ثبات، امنیت و ایمنی منطقه 

به ترشیک مساعی ما بستگی دارد. ما باید  اساساً 

در کنار هم با همه مخاطرات تهدیدکننده امنیت 

و  کشورها  امنیت  و  ثبات  برنده  بین  از  و  منطقه 

استحکام  به  هدف  این  تحقق  کنیم.  مقابله  مردم 

روابط در چارچوکات تامین کننده اهداف عمومی، 

تروریسم  تهدید روزافزون  به  توجه  با  به خصوص 

در یمن، خلیج عربی و دنیا، بستگی دارد.

آب های  در  حبری  دزدی  یونیپاث: 
برای  جدی  تهدیدی  یمن  سرزمینی 

امنیت و امنیت دریانوردی و کشتیرانی 

در راه های حبری مهم است. چالش های 

با  مبارزه  خبش  در  یمن  روی  پیش 

دزدی در حبر چیست؟

یمن  اسرتاتژیک  موقعیت  چالش،  مهم ترین 

در تنگه باب املندب و دریای عرب است. از دیگر 

و  نظامی  سیاسی،  مشکالت  به  می توان  چالش ها 

تروریستی  گروپ های  وجود  نیز  و  داخلی  امنیتی 

مانند  اطراف  مناطق  و  کشور  داخل  در  مختلف 

سومالی و شاخ آفریقا اشاره کرد. سواحل اقیانوس 

افزایش  شاهد  باباملندب  تنگه  و  عدن  خلیج  هند، 

این  است.  بوده  بحر  در  دزدی  مــوارد  چشم گیر 

وضعیت کشتیرانی بین املللی و امنیت بحری منطقه 

بنیاد  بر  می کند.  تهدید  ای  سابقه  بی  شکل  به  را 

آب ها  این   )IMB( دریانوردی بین املللی  اداره  این 

را »خطرناک ترین منطقه کشتیرانی« در دنیا اعالم 

کرده است. یمن با شناخت خطر جدی این پدیده 

جنایی، تصمیم خود را برای مبارزه با دزدی در بحر 

و  عدن  خلیج  در  کشتی ها  از  مسلحانه  دزدی  و 

سواحل سومالی گرفته کرده است.

را  مختلفی  عاجل  اقدامات  یمن  بحری  قوای 

برای رسکوب کردن دزدی در دریا در خلیج عدن و 

تنگه باب املندب انجام داده است. این قوا حضور 

و اقدامات امنیتی خود در آب های رسزمینی یمن 

را تقویت کرده است. یمن قراردادی نیز برای ایجاد 

با  دزدی  با  مقابله  برای  صنعا  در  ساحوی  مرکزی 

بین املللی  سازمان  و  ترانسپورت  وزارت  همکاری 

وظیفه  نهادها  این  است.  کرده  امضا  دریانوردی 

خلیج  حاشیه  کشورهای  بین  هامهنگی  ایجاد 

تبادل  دارند. هدف  عهده  بر  را  بحر رسخ  و  عدن 

معلومات و مدیریت ترشیک مساعی برای مقابله 

با دزدی به مساعدت قوای بین املللی تحت هدایت 

در  استخباراتی  و  قضایی  همکاری  ساحوی  »مرکز 

امور مبارزه با دزدی در بحر« است.

کالن ترین چالش پیش روی قوای بحری و دفاع 

ساحلی، از بین رفنت واحدهای بحری و نبود آمادگی 

کنرتول،  مراکز  از کشتی هاست. در ضمن،  بعضی 

با دزدی  مقابله  در  نقش مهمی  نظارت و هشدار 

و خطوط  آب ها  امنیت سواحل،  تامین  و  بحر  در 

بحر  در  دزدی  آنجا  از  همچنین،  دارند.  کشتیرانی 

تهدیدی تروریستی است، همکاری با دیگر نهادها 

مشابه  مخصوص  واحدهای  آماده سازی  بخش  در 

بندرهای  در  آنها  استقرار  و  بحری«  »تفنگداران  با 

سوکوترا  جزیره  اطراف  و  املکال  و  الحدیده  عدن، 

رضوری است. همچنین ایجاد ایستگاه های نظارت 

و ارزیابی بحری مجهز به رادار برای مقابله با دزدی 

در بحر و قاچاق در مناطق ساحلی که ارزیابی آنها 

سخت است، رضوری است.

یونیپاث: درباره زندگی شخصی و کاری 
خود برای ما بگویید؟ 

دخرت  یک  و  پرس  چهار  دارای  و  متاهل  من 

هستم. در 7 آپریل 2016 با حکم رئیس جمهوری 

قومندان قوای بحری و دفاع ساحلی یمن شدم و به 

درجه جرنال ارتقا یافتم. پیش از آن، در جایگاه های 

انــداز،  راکــت  قایق های  قومندان  مثل  مختلفی 

تعلیمی  اداره  مدیر  توپخانه،  قایق های  قومندان 

مدیریت  تعلیم  و  دریانوردی  بخش  رئیس  بحری، 

قوای  برای  دریانوردی  مکتب  مدیر  و  دریانوردی 

بودم. من در  بحری و دفاع ساحلی فعالیت کرده 

شهرهای  در  بین املللی  و  داخلی  سمینار  چندین 

متحده  امــارات  جیبوتی،  صنعا،  دیسی،  واشنگنت 

عربی و قطر اشرتاک داشتم.

جمهوری  باکو،  دانشگاه  از   ،1986 سال  در 

آذربایجان، شوروی سابق، سند لیسانس دریانوردی 

گرفتم. همچنین در سال 1999 در رشته مطالعات 

نظامی، راهربی و استقرار از آکادمی عالی نظامی 

دمشق، سوریه، سند ماسرتی گرفتم. بعد از آن در 

طول سال های 2011 تا 2012 با بورسیه تحصیلی در 

کالج عالی جنگ صنعا تحصیل کردم. در ضمن، در 

دوره های تعلیمی کوتاه مدت مثل، و نه محدود 

های  کشتی  در  قومندانان  خصوصی  جلسات  به، 

توپخانه و قایق های راکت انداز و قومندانان کندک 

ها، ناوسپاهها و فرقه های بحری اشرتاک کرده ام.

دریادار عبدالله سلیمی علی عبدالله 
النخاعی، قومندان قوای بحری و دفاع 

ساحلی یمن )سمت راست(، در حال 
دریافت جایزه از قوای مشترک بحری.



58

ماورای منطقه

موضوع معدن کاری غیرقانونی و فشیوه غیرمجاز منابع معدنی افغانستان که 

ساالنه حدود 20 میلیون دالر برای تروریست های طالبان درآمد دارد، مورد 

توجه مسئوالن این کشور قرار گرفته است.

کوه های افغانستان منبع 1 تریلیون تا 3 تریلیون دالر منابع معدنی شامل 

سنگ الجورد است. این سنگ نیمه ارزشمند به رنگ آبی تیره قرنها در والیت 

شاملی بدخشان افغانستان استخراج می شده است.

از سال 2014 به این سو، حداقل 12,500 تن الجورد به ارزش تقریبی 

 ،Global Witness 200 میلیون دالر استخراج شده است. طبق راپور گروپ

بخش بزرگ استخراج این ماده به صورت غیرقانونی یا با فرار مالیاتی حدود 

30 میلیون دالر صورت گرفته است که این موضوع نشان دهنده وجود فساد 

در این بخش است.

این کشور دارای معادن مس، کانه آهن، طال، زغال سنگ، لیتیوم، مرمر، 

سنگ های گرانبها و دیگر مواد معدنی است که می تواند منبع درآمدی برای 

انکشاف افغانستان باشد.

مقامات افغانستان تعهد کرده اند که اقدامات بیشرتی برای محافظت از 

معادن انجام دهند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، در جون 2016 

اعالم کرد: »متاسفانه طالبان عالوه بر کسب درآمد از محل فشیوه کوکنار و 

قاچاق مواد مخدر، معادن کشور را نیز هدف گرفته است. معادنی که رسمایه 

ملی کشور و مردم هستند«.

استخراج الجورد در سال 2015 غیرقانونی اعالم شد ولی مناطق شامل 

معادن تحت کنرتول طالبان و حاکامن متعهد به دیگران است. طبق راپور 

در  مستقر  مستقل  پژوهشی  سازمان  افغانستان،  ارزیابی  و  پژوهش  واحد 

کابل، محاسبه می شود که 10,000 معدن خارج از کنرتول دولت باشد.

تولیدی  مخدر  مواد  قاچاق  از  پس  معدنی  مواد  قاچاق  نتیجه،  در 

شده  تبدیل  طالبان  درآمــد  منبع  دومین  به  افغانستان  جنوبی  والیتهای 

 4,000 تا   2,000 کیلو  هر  قرار  از  ظاهراً  افغانستان  ارزشمند  است. الجورد 

دالر فروخته می شود.

 17.5 حدود   2014 سال  در  دولت   ،Global Witness راپور  بنیاد  بر 

میلیون دالر و در سال 2015 حدود 10 میلیون دالر درآمد مربوط به الجورد را 

از دست داد، در حالی که طالبان در این سال ها میلیون دالر رصف محافظت 

گروپ،  این  راپور  طبق  کرد.  پولیس  برابر  در  خود  غیرقانونی  اقدامات  از 

قومندانان طالبان معادن دولتی مرمر در والیت هلمند را اداره می کنند و از 

این محل ساالنه 10 میلیون دالر درآمد کسب می کنند.

کارکنان یونیپاث

افغانستان هدف معدن کاری غیر قانونی

منابع: آسوشیتد پرس؛ TOLO News؛ رویرتز

الجورد دسته بندی شده در فشیوهگاهی در کابل، افغانستان.   رویرتز

اولویت  به  بدخشان  معادن  که  است  داده  هشدار   Global Witness

اسرتاتژیک تروریست های محلی داعش تبدیل شده است. این افراد عمدتاً در 

 Global رشق کشور و در امتداد رسحد پاکستان فعالیت می کنند. طبق راپور

Witness »اگر دولت افغانستان به طور عاجل برای کنرتول اوضاع اقدام نکند، 

جنگ بر رس معادن الجورد شدت خواهد یافت و این وضعیت باعث بی ثبات 

شدن کشور و تامین مالی افراطییان خواهد شد«.

جمهوری  با  را  افغانستان  افغانستان،  جمهوری  رئیس  غنی،  ارشف 

دموکراتیک کنگو، جایی که وجود مواد معدنی باعث تداوم ده ها ساله جنگ 

شده است، مقایسه کرد و از مجلس افغانستان درخواست کرد که الجورد را 

ماده معدنی جنگ آفرین اعالم کند.

ایجاد  در  محصول  این  فشیوه  که  می دهد  نشان  بین املللی  بندی  طبقه 

جنگ و نقض حقوق برش نقش دارد. منونه بارز ماده معدنی مشابه »املاس 

است.  بوده  آفریقا  در  جنگ  مالی  تامین  منبع  دیرباز  از  که  است  خونین« 

سازمان ملل در سال 1988 با صدور قطعنامه ای اقداماتی را برای پیگیری این 

املاسها از مبداء تا نقطه فشیوه پیشنهاد کرد.

افغانستان  الجورد  اگر  افغانستان،  پیشین  معادن  وزیر  پیشنهاد  به  بنا 

نظارت  معادن  فعالیت  بر  باید  کابل  شود،  اعالم  جنگ آفرین  معدنی  ماده 

کند و احتامالً سیستمی برای تضمین جوابدهی و شفافیت درباره سنگ های 

معدنی ایجاد مناید. 
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سوریه  در  خود  ترصف  تحت  مناطق  از  بزرگی  بخش  داعش 

از دست داده است. در راپور جوالی 2016 گروپ  را  و عراق 

پژوهشی IHS اعالم شده است که داعش 12 فیصد از مناطق 

تحت ترصف خود را در شش ماهه نخست 2016 از دست داده 

است. در سال 2015 نیز داعش 14 فیصد از مناطق تحت ترصف 

تحت ترصف  مناطق  سال  این  در  بود.  داده  از دست  را  خود 

داعش 12,800 کیلومرت مربع کاهش یافت و به 78,000 کیلومرت مربع رسید.

در زمان انتشار راپور جوالی 2016، داعش حدود 68,300 کیلومرت مربع از خاک 

عراق و سوریه را زیر کنرتول داشت. این رقم تقریباً معادل مساحت ایرلند است.

کلمب اسرتاک، از تحلیل گران ارشد IHS اظهار کرد: »طی 18 ماه گذشته، دولت 

اسالمی مناطق تحت ترصف خود را به رسعت از دست داده است«. ولی ما هشدار 

دادیم که تروریست ها احتامالً خواهند کوشید که با افزایش حمالت در خاورمیانه 

شکست های  از  را  مردم  توجه  اقتصادی  زیرساخت های  کردن  مختل  و  اروپا  و 

خود منحرف کنند. 

از دست داد. سال گذشته،  پاملیرا را  باستانی  در ماه مارچ 2016، داعش شهر 

این گروپ کنرتول تل عبید در والیت رقه سوریه را نیز از دست داد. در هامن سال، 

شهر اسرتاتژیک فلوجه، در 50 کیلومرتی غرب بغداد، به دست قوای عراقی آزاد شد.

پنتاگون در ماه می 2016 اعالم کرد که داعش 45 فیصد از مناطق عراق و 16 

تا 20 فیصد از مناطق سوریه را که زمانی تحت ترصف داشت از دست داده است.

دست  از  بیشرتی  شهرهای  آزاد شدن  شاهد  احتامالً  ما  آینده  سال  »در 

خالفت مرکزی خواهیم بود؛ چنان که درباره رمادی و فلوجه این اتفاق رخ 

داد«. اسرتاک اظهار کرد. »این ممکن است به فروپاشی و شکست تدریجی 

دولت اسالمی، به عنوان قوای سنتی، منجر شود«.  

منابع: IHS، میدل ایست مانیتور 

در  قطر،  خارجه  امور  وزیر  الثانی،  عبدالرحمن  بن  محمد  شیخ 

کرد  اعالم   2016 آگست  در  ناروی  اسلو  در  سفیران  گردهامیی 

کشورهای  توجه  محراق  در  باید  خاورمیانه  در  صلح  ایجاد  که 

منطقه قرار بگیرد.

عراق،  سوریه،  در  »جنگ  کرد:  اظهار  قطر  خارجه  امور  وزیر 

رسمایه  جنگ  شدن  طوالنی  با  چون  یابد  پایان  باید  یمن  و  لیبی 

تعلیم  حق  از  بیشرتی  اطفال  و  میرود  دست  از  بیشرتی  انسانی 

احتامل  یابد،  ادامه  بیشرت  جنگ  چه  هر  »و  می شوند«.  محروم 

اردوگاه  به  آنها  و جذب شدن  مردان جوان  و  زنان  بنیادگرا شدن 

افراطیان به دلیل درماندگی و ناامیدی افزایش مییابد. به نظر من 

برای همه ما آشکار است که مساعی های ایجاد صلح و آشتی در 

خاورمیانه هرگز به این اهمیت نبوده است«.

وی درباره چهار رکن سیاست خارجی قطر صحبت کرد: ایجاد 

صلح و امنیت بین املللی با حل مساملت آمیز اختالفات بین املللی؛ 

داخلی  امور  در  دخالت  از  پرهیز  خودمختاری؛  حق  از  حامیت 

کشورهای دیگر؛ و همکاری با همه کشورهای جویای صلح.

لبنان و  بین جناحهای رقیب  اختالفات منطقوی  قطر در حل 

در سودان نقش ایفا کرده است. این کشور در ایجاد صلح در لیبیا 

نیز مشارکت داشته است. وی افزود: »در هر میانجیگری ما درهای 

خود را به روی همه طرفهای درگیر باز نگه میداریم تا در نهایت به 

Qatar Tribune ،صلح پایدار برسیم«.   منابع: خربگزاری قطر

افغانستان هدف معدن کاری غیر قانونی

تضعیف داعش
کارکنان یونیپاث
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کارمندان و نظامیان اردوی کویت از »هیات هدایت اخالقی و روابط عمومی« 

در می 2016 در شهر کویت به همراه کشیشان اردوی مرکزی ایاالت متحده 

افراطی گری  با  مبارزه  موضوع  با  امنیتی  دوجانبه  نشست  در   )ARCENT(

مذهبی گرد هم آمدند.

که  کرد  فراهم   ARCENT کشیشان  به  بــرای  فرصتی  نشست  این 

سوءبرداشت ها  درباره  و  شوند  آشنا  خود  کویتی  همتایان  دیدگاه های  با 

داعش  مثل  افــراطــی  گــروپ هــای  اقــدامــات  از  ناشی  سوءتفاهمهای  و 

آزادانه بحث منایند.

کرد:  اظهار   ARCENT قومندانی  کشیش  هاوکینز،  جفری  دگــروال 

»همکاران مسلامن ما عنوان می کنند که هدف اقدامات گروپ های افراطی 

بدنام کردن اسالم است و مبارزه با این گروپ ها رضوری است«. »آشنا شدن با 

دیدگاه های همکاران مسلامن تجربه فوق العاده ای است«.

به سوی همکاری های چند- قدمی  نشست  این  که  کرد  اظهار  هاوکینز 

است.  گرایی  افراط  با  مبارزه  برای  منطقه  در  دوست  کشورهای  با  ملیتی 

هاوکینز گفت: »ما همراه با همکاران مسلامن خود یکصدا فریاد میزنیم که 

داعش مناینده اسالم نیست«.

با  مشارکت  این   ،2015 آگست  در  بنیادی  رهرب  یک  دخالت  زمان  از 

همکاری اعضا در زمینه پیگیری شیوه های مبارزه با افراطی گری و رسوا کردن 

گروپ های تروریستی انکشاف یافته است.

شهر  بزرگ  مسجد  به  فرهنگی  تبادل  سفر  با  روزه  چهار  نشست  این 

اعتدال،  ترویج  عالی  دبیر کمیسیون  الرشکا،  عبدا...  یافت. شیخ  پایان  کویت 

از سخرنانان مهامن بود.

جامل فارس الرویعی، مناینده دائم بحرین در سازمان ملل، در جون 2016 رئیس هیات 

رسیدگی سازمان ملل به وضعیت اطفال آسیب دیده از افراطی گری خشن شد. این هیات 

بر  ویژه  مترکز  با  افراطی گری خشن  با  مقابله  موجود  اسرتاتژی های  تقویت  شیوه های 

اطفال را بررسی کرد. 

حارضان درباره عوامل تاثیرگذار بر بنیادگرایی و افراطی گری خشن سخرنانی کردند 

از  دیده  آسیب  اطفال  اجتامعی  همگرایی  و  توانبخشی  بخش  در  تجربه  تبادل  به  و 

سازمان  عمومی  مجمع  مباحث  از  بخشی  رویداد  این  پرداختند.  تروریستی  اقدامات 

قربانیان  پذیرترین  آسیب  اطفال  بود.  اطفال  بر  خشن  افراطی گری  تاثیر  درباره  ملل 

بنیادگرایی و خشونت هستند.

بنا طبق راپور سازمان ملل، افراطی گری خشن یکی از پیچیده ترین چالش های پیش 

روی دنیای امروز است. و تهدیدات پیش روی اطفال نیازمند مساعی بیشرت در بخش 

بررسی اقدامات و رسیدگی به مشکالت است. 

کارکنان یونیپاث

نشست کویت برای مبارزه با افراطی گری

دیدگاه سفیر حبرین در سازمان ملل درباره اطفال

راپور و عکس از ضابط یوتوی مارتین/ اردوی مرکزی ایاالت متحده 

دگروال جفری هاوکینز، کشیش قومندان اردوی مرکزی ایاالت متحده در 
حال گفتگو با اعضای اردوی کویت و شورای وزیران شهر کویت.

باید  وی درباره چیستی اسالم، جلوه های آن و مسیری که مسلامنان 

طی کنند سخرنانی کرد. الرشکا اظهار کرد: »گفتگو قدم نخست برای مقابله 

با افکار افراطی است«. »همه ما سوار بر یک کشتی هستیم. اسالم می تواند 

با دیگر مذاهب همکاری کند و در کنار آنها به پیش برود«.

کشورهای  با  دامئا  منطقه  در  ثبات  و  صلح  حفظ  برای   ARCENT

باعث مشارکت  پیشنهادی  منطقه همکاری می کند. گردهامیی چندجانبه 

بیشرت کشورهای خاورمیانه و شورای همکاری خلیج فارس خواهد شد.

همکاری  برای  سازی  زمینه  ما  قومندان  »دیدگاه  کرد:  اظهار  هاوکینز 

و رسعت بخشیدن به آن است«. »این هدف با محافظت از منافع ملی و 

حفظ آمادگی در برابر افراطی گری مذهبی برقرار می شود«. 

منابع: خربگزاری بحرین، 

طفل خردسال در میان اجساد قربانیان بمب گذاری 
انتحاری در بغداد، عراق.
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از  ایلیسکی در قزاقستان آپریل 2016 میزبان نخستین مرحله  مرکز تعلیم 

مانور ساالنه چند-ملیتی »عقاب استپ« بود.

از عساکر و داکرتان غوند  بودند  این مانور عبارت  اشرتاک کنندگان در 

قزاقستان؛  تعلیم عملیات حفظ صلح  استادان مرکز  قزاقستان؛  حفظ صلح 

عساکر کندک اول تفنگداران بریتانیا، فرقه 160؛ و عساکر گارد ملی آریزونا 

از ایاالت متحده.

و  همکاری  تقویت  بــرای  ای  مرحله  دو  مانوری  استپ«  »عقاب 

قابلیت های کشورهاست. مرحله دوم در جوالی 2016 در بریتانیا برگزار شد.

املاس  برید جرنال  »این رویدادها دوستی ما را مستحکم تر می سازد«. 

ژوماکیف، قومندان قوای هوارو قزاقستان این گفته را بیان کرد. »اینها ما را 

نزدیک تر می کند، یعنی در عملیات های آینده کارآیی ما افزایش مییابد«.

مرکز  استادان  ذریعه  روزه  شش  میدانی  تعلیم  شامل  نخست  مرحله 

عملیات  اسکورت،  عملیات  پایه،  دفاع  عملیات  و  بود  صلحبانی  عملیات 

چرخبال و گزمه را شامل می شد. این رویداد شامل روز ورزش بود که در 

آن مسابقات دوستانه بین کشورها برگزار شد. مانور سه روزهای نیز برای 

سنجش قابلیت های صلحبانان در محیط واقعی و پویا برگزار شد.

کرد:  اظهار  صلحبانی  عملیات  مرکز  مربی  میرزابایف،  است  تورن 

»حضور عساکر بریتانیایی و آمریکایی برای تبادل تجربه و ارائه تخنیک ها و 

تاکتیک های جدید تجربه خوبی است و کیفیت کار ما را بهبود میبخشد«. 

با این که این رویداد عمدتاً بر روی وظایف نظامی و پالن گذاری متمرکز 

با  مقابله  چــارچــوکــات  پــذیــرش  بــا  ازبکستان 

گــروپ هــای  دیگر  و  ــش  داع امنیتی  تهدیدات 

ایاالت  و  میانه  آسیای  کشورهای  با  افراطی خشن 

متحده همکاری می کند.

ازبکستان،  شامل  کشورها  از  ــروپ  گ ایــن 

و  قزاقستان  تاجیکستان،  قرقیزستان،  جمهوری 

مشکالت  راهکارهای  یافنت  برای  متحده  ایــاالت 

مشرتک همکاری خواهند کرد. در اولین نشست این 

امور  وزیران   ،2015 نوامرب  در  سمرقند  در  گروپ 

و  منطقوی  امنیت  پالن های  تدوین  برای  خارجه 

تقویت همکاری های اقتصادی توافق کردند.

 2016 آگست  نشست  در  حضور  با  وزیــران 

منطقوی  »گفتامن  ایجاد  به  تصمیم  واشنگنت  در 

هم اندیشی جهانی ضد تروریسم« برای مقابله با 

چالش های تروریستی و بنیادگرایی در آسیای میانه 

کارشناسان  و  سیاستگذاران  گفتامن  این  گرفتند. 

تهدید  دربـــاره  دیــدگــاه  تبادل  ــرای  ب را  مرتبط 

تروریست های خارجی، از جمله بهرتین شیوه ها و 

اسرتاتژی های منطقوی مقابله با بنیادگرایی و خروج 

و بازگشت جنگجویان، گرد هم خواهد آورد. 

در  تجاری  رقابت  بررسی  به  وزیران همچنین 

منطقه و همکاری برای افزایش صادرات و کاهش 

خواهند  از رسحدات  کاالها  انتقال  زمان  و  هزینه 

UzDaily.com ،پرداختند.   منابع: دیپلمات

قزاقستان میزبان مانور چند-ملیتی

کارکنان یونیپاث

ازبکستان و تهدیدات امنیتی 

راپور و عکس از جگرن کریستوفر براتیگام/ اردوی مرکزی ایاالت متحده

عساکر گردان صلحبانی هم اندیشی در حال تمرین عملیات مقابله با 
شورش در جریان مانور عقاب استپ.

درس های  می توان  که  بودند  باور  این  بر  اشرتاک کنندگان  از  بسیاری  بود، 

بیشرتی از رویدادهایی از این دست گرفت. تورن روسالن بکتوروف، انجیرن 

من  نظر  به  ولی  دارد  وجود  »همکاری خوبی  کرد:  اظهار  غوند صلحبانی 

همدیگر  فرهنگ  با  نظامی  تخنیک  تعلیم  کنار  در  که  است  مهم  بسیار 

نیز آشنا شویم«. 
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مالقات  جلسه  بحث های  محور  مطبوعات  آزادی  و  اجتامعی  رسانه های 

در  دوشنبه  در  آمریکایی  همتایان  با  تاجیکستان  ارتباطات  ماموران 

آپریل 2016 بود.

ایاالت  مرکزی  اردوی  عمومی  روابط  معاون  گیلران،  توماس  دگروال 

اجتامعی  رسانه های  از  ما  »استفاده  کرد:  اظهار   )ARCENT( متحده 

آنها  »برای  بود«.  جالب  بسیار  تاجیکستان  عمومی  روابط  ماموران  برای 

شگفت انگیز بود که تعامل اختیاری برای ما مجاز است«.

از  مخاطبان  با  ارتباط  ایجاد  برای  اردوی  عمومی  روابط  کارشناسان 

رسانه های اجتامعی بهره می گیرند و عساکر اغلب بهرتین راپورگر هستند. 

بررسی  این جلسه مطرح شد،  اظهار کرد: »مهم ترین چیزی که در  گیلران 

ارزش رسانه های آزاد با همتایان تاجیک بود«.

مشارکت  بخض  در  تاجیکستان  و  آمریکا  عمومی  روابــط  ماموران 

استفاده  بسیاری  مشرتک  شیوه های  از  نظامی  تحرکات  اعالم  و  اجتامعی 

می کنند. ولی تفاوت در شیوه ایجاد رابطه با رسانه هاست. گیلران به بررسی 

با رسانه ها پرداخت و معنای  اردوی  به فرد روابط عمومی  رابطه منحرص 

آزادی مطبوعات در ایاالت متحده را ترشیح کرد. 

کرد:  اظهار  تاجیکستان  دفاع  وزارت  ارتباطات  مامور  امینوف،  خرسو 

»آزادی مطبوعات در کشورهای مختلف معانی متفاوتی دارد«. 

گیلران و جگرن نیسا ویلیامز، مامور روابط عمومی و ارتباطات رسانهای 

ARCENT به منونه هایی از تاثیر سانه ها بر تغییرات سازنده اشاره کرد. 

مسائل  به  توجه  جلب  باعث  گاهی  »رسانه ها  کرد:  اظهار  ویلیام 

برای  تقاعدی  نظامیان  بعضی  »مثالً،  می شوند«.  سازمان ها  در  تاثیرگذار 

رسانه ها  وقتی  و  بودند  شده  روبرو  مشکالتی  با  صحی  خدمات  دریافت 

در  اردن،  شاه  الحسین،  بن  دوم  عبدا...  جاللتآمب 

امور  وزیر  الجعفری،  ابراهیم  با  امان  در  که  جلسهای 

خارجه عراق در جون 2016 برگزار کرد، از مساعی های 

مانند  تروریستی  با گروپ های  مبارزه  اردوی عراق در 

داعش قدردانی کرد.

این دو مقام عالی رتبه راه های حفظ امنیت و ثبات 

بررسی  را  کشور  دو  بین  روابط  تقویت  و  منطقه  در 

مساعدت  برای  اردن  آمادگی  بر  عبدا...  شاه  کردند. 

رسانی به عراق در بخش مبارزه با داعش تاکید کرد. 

الجعفری اظهار کرد که عراق از استقالل و رشافت 

با  فلوجه  در  نظامی  عملیات  و  می کند  دفــاع  خود 

کارکنان یونیپاث

گفتگوی مقامات تاجیکستان و ایاالت متحده درباره آزادی مطبوعات
جگرن آنجل جکسون/اردوی مرکزی ایاالت متحده 

ماموران ارتباطات تاجیکستان و عساکر روابط عمومی اردوی مرکزی ایاالت 
متحده برای تبادل معلومات درباره روابط رسانه گرد هم آمدند.

اردوی مرکزی ایاالت متحده

به این موضوع پرداختند، اداره امور تقاعدی نظامی ایاالت متحده اقدام به 

اعامل تغییرات یا حداقل ارائه معلومات تکمیلی کرد«.

امینوف اظهار کرد که او از این فرصت برای بررسی روابط عمومی اردوی 

با گروپ ARCENT بهره خواهد گرفت و ترتیبی خواهد داد که در آینده 

نیز جلساتی برگزار شود. 

است  همکاری  رویــداد  چندین  از  یکی  معلومات  تبادل  جلسه  این 

با  همکاری  تقویت  برای  سال  طول  در  متحده  ایاالت  مرکزی  اردوی  که 

تاجیکستان برگزار می کند.

پشتیبانی اردن از عراق در جنگ با ترور

رویرتز

ابراهیم الجعفری، وزیر امور 
خارجه عراق

و  داعش  از دست  ملکی  افراد  دادن  نجات  هدف 

وجود  از  عراق  خاک  آزادسازی  فعالیت های  تداوم 

داعش صورت گرفت.

وی افزود: »این جنگ از نوع سنتی نیست چون 

داعش از افراد ملکی به عنوان سپر انسانی استفاده 

می کند و از کشنت افراد بیگناه ترسی ندارد«.

خارجه  امور  وزیر  جــوده،  نارص  با  الجعفری 

امان  اردن در  امور خارجه  تعمیر وزارت  اردن، در 

و  همکاری  اهمیت  بر  دیدار  این  در  کرد.  دیدار 

هامهنگی برای مبارزه با داعش تاکید شد. 

منابع: خربگزاری اهاللبیت، وزارت امور خارجه عراق
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انتظار میرود که تحویل سه فروند چرخبال نظامی ساخت آمریکا به اردوی لبنان باعث 

تقویت امکانات دفاعی آن در رسحد با سوریه شود. ریچارد جونز، معاون سفیر ایاالت 

متحده و سفیر موقت، در مراسمی که در مارچ 2016 در بیروت برگزار شد اظهار کرد 

که چرخبال های 26 میلیون دالری Huey II تعهد دوام دار ایاالت متحده به حامیت از 

پروگرام های نوسازی اردو را نشان می دهد. ایاالت متحده از حامیان اصلی اردوی لبنان 

در میدان مبارزه با داعش و شاخه القاعده در سوریه در نواحی رسحدی بوده است. 

سرت جرنال مانوئل کرجیان، معاون رئیس ستاد اردوی لبنان اظهار کرد که اردوی 

ایاالت متحده در بخش تقویت سطح آمادگی نظامی »و امکانات لبنان برای مقابله با 

سازمان های تروریستی« به این کشور مساعدت می کند.

لبنان  به  بریتانیا،  امور خارجه  وزیر  فیلیپ هاموند،  ورود  با  تحویل  مراسم  این 

همزمان شد. فیلیپ هاموند اظهار کرد که لبنان از اجزای اصلی مبارزه با تروریسم 

است و خواستار حامیت دوام دار کشور متبوع خود از لبنان شد.

هاموند پس از دیدار با متام سالم، نخست وزیر لبنان، اظهار کرد: »استفاده قوای 

امکان  کردن  فراهم  و  رسحدات  امنیت  تامین  برای  بریتانیا  حامیت  از  لبنان  مسلح 

مبارزه قوای مسلح با داعش و حفظ امنیت لبنان مایه خوشحالی ما شد«.

 28.5( بریتانیا  پوند  میلیون   19.8 بریتانیا  که  کرد  اعالم  بیروت  در  بعداً  هاموند 

میلیون دالر آمریکا( برای اجرای پروگرام های »ارزیابی و تعلیم و تربیه قوای مسلح، 

در  لبنانی  عسکر   5,000 تعلیم  و  زمینی  رسحدات  از  محافظت  بخش های  شامل 

تاسیسات تحت مدیریت بریتانیا« در شامل لبنان مرصف خواهد کرد.

هاموند اظهار کرد: »هدف ما این است که لبنان بتواند امنیت 100 فیصد رسحدات 

خود با سوریه را تامین کند«. وی افزود که بریتانیا بیش از 11,000 عسکر لبنانی را با 

»شیوه های تخصصی مبارزه با تروریسم در شهر« آشنا کرده است. 

لبنان امکانات حمافظت 
سرحدی را تقویت می کند

کارکنان یونیپاث

 UH-1H چرخبال های
Huey II به پایگاه هوایی 

بیروت، لبنان، تحویل داده 
شد.

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

منابع: آسوشیتد پرس، رویرتز

امنیتی جمهوری قرقیزستان بر تروریست های احتاملی 

و ماموران جذب نیرو که مردم را تشویق به همکاری 

با داعش و دیگر سازمان های افراطی می کنند، سخت گرفته اند.

در جون سال 2016، کمیسیون امنیت ملی دولت قرقیزستان 

را  قرقیز  شهروندان  که  نیرو  جذب  مامور  چندین  دستگیری  از 

می کردند،  تشویق  سوریه  در  افراطی  گروپ های  به  پیوسنت  به 

را  تن  این کمیسیون خرب دستگیری چندین  ماه،  داد. هامن  خرب 

برای  و  بودند  گذرانده  را  تروریسم  تعلیم  های  دوره  ظاهراً  که 

گروپ های تروریست در سوریه جنگیده بودند، اعالم کرد. 

نفر   200 از  بیش  قرقیزستان،  داخله  وزارت  راپــور  بر  بنا 

تروریستی  گروپ های  به  پیوسنت  برای  را  قرقیزستان  جمهوری 

سوریه جنگ زده ترک کرده اند و بیش از 20 نفر به دلیل جذب 

نیرو برای گروپ های تروریست دستگیر شده اند.

حدود   2016 جون  ماه  در  قرقیزستان،  پولیس  راپور  طبق 

4,000 نفر وفادار به دیدگاه های افراطی کشف شدند که این رقم 

می دهد.  نشان  را  افزایش چشم گیری   2015 سال  با  مقایسه  در 

وزارت داخله قرقیزستان اعالم کرد که 63 دوسیه جرم مربوط به 

گشوده   2016 سال  اول  ماهه  پنج  در  افراطی  دیدگاه های  ابراز 

kg، Alwaght.com.24 خربگزاری ،Eurasianet.org :شده است.   منابع

بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان، در ماه 

کشتی  ترمیم  ورکشاپ  افتتاح  مراسم  در   2016 می 

در بخش بحری هزار مربوط به گروپ محافظت رسحدی حضور 

یافت. وقتی بردی محمدوف دکمه رومنایی از قایق گزمه جدید را 

فشار داد، با هلهله جمعیت روبرو شد.

این قایق به دست متخصصان محلی و با استفاده از تکنالوژی 

و سیستم های کمپیوتری دارای استندردهای بین املللی ساخته شده 

است. بنا بر راپورها ترکیه برای ساخت شش فروند از این قایق ها 

مواد اولیه و دانش تخنیکی در اختیار ترکمنستان قرار داده است.

از  بازدید  به  بندر  در  حضور  مدت  در  محمدوف  بــردی 

محافظت  قوای  استفاده  مورد  جنگی  و  گزمه  قایق های  دیگر 

قایق های  از  رومنایی  مسئوالن  به  و  کرد  بازدید  بحری  رسحدی 

جدید تربیک گفت. 

سختگیری جمهوری قرقیزستان بر 
تروریست ها و ماموران جذب نیرو 

رونمایی ترکمنستان از قایق گزمه جدید 

قوای

قربانقلی

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

IHS Jane’s 360، tdh.gov.tm :منابع
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مرص آمادگی نظامی و توانایی اجرای ماموریت های بلند-مدت بحری را با خرید 

دو فروند ناو فرانسوی حمل چرخبال Mistral به ارزش 1 میلیارد دالر افزایش داد.

در  فرانسه  در   Saint-Nazaire مراسم  در  دفاع مرص  وزیر  صدقی صبحی، 

جون 2016 اظهار کرد: »ما اکنون امکانات مبارزه با تروریسم را در رسحدات و 

سواحل خود تقویت کرده ایم«.

اردوی  انعطاف خود به »چاقوی نظامی سوییسی«  به دلیل  این کشتی که 

سه  و  جنگی  موتر   50 تانک،   40 طیاره،   24 تا  پرسونل،   450 قابلیت حمل  است،  معروف  فرانسه 

دستگاه رادار را دارد. این کشتی دارای سیستم موشک انداز برای دفاع هوایی و فضای روی عرشه 

اتاقی و امکانات  این کشتی همچنین مجهز به شفاخانه 20  برای فرود آمدن شش چرخبال است. 

جراحی است. پیش از تحویل دادن این کشتی به مرص، 170 تن از پرسونل قوای بحری مرص بر روی 

این کشتی تعلیم دیدند.

قاهره قصد دارد توان نظامی خود را در برابر ناآرامی های دو-ساله سینای شاملی تقویت کند و 

تشویش دارد که درگیری های کشور همسایه، لیبی، به این کشور نیز رسایت کند.

فرانسه  مرص،  از  فرانسه،  جمهوری  رئیس  اوالند،  فرانسوا  سفر  جریان  در  و   2016 آپریل  در 

قراردادهای جداگانه ای به ارزش تقریبی 2.26 میلیون دالر با مرص امضا کرد. از این قراردادها می توان 

ذریعه سیستم های  است  قرار  ماهواره  این  کرد.  اشاره  نظامی  مخابراتی  تامین ستالیت  قرارداد  به 

فضایی ایرباس فرانسه و Thales Alenia Space ساخته شود.

مرص سال گذشته یک فروند ناوچه فرانسوی به ارزش 5.8$ میلیون دالر برای حمل 24 فروند 

از این  جنگنده رافل خریداری کرد. جنگنده رافل اولین جت جنگنده فرانسوی است که به خارج 

کشور صادر می شود.

ناوهای حامل چرخبال Mistral ابتدا برای قو ای بحری روسیه ساخته شده بود. هر چند، پس 

از آن که فرانسه در پی الحاق کریمه اوکراین به روسیه در سال 2014 در زمینه اعامل تحریم های 

اقتصادی و تجارتی نظامی با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا همراه شد، این کشتی ها به روسیه نرسید. 

مالی  تامین  و  پولشویی  با  مبارزه  قوانین  عامن 

برای  دار  دوام  مساعی های  قالب  در  را  تروریسم 

مبارزه با تامین مالی جرایم حامی گروپ های افراطی 

خشن، سخت تر کرد.

کمیسیون ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی 

تروریسم با صدور بیانیه ای اعالم کرد که این تغییرات 

مجازات موسسات مالی ناقض این قوانین را شدیدتر، 

سختگیرانه تر  را  پرخطر  معامالت  ارزیابی  پروسه 

اسرتداد  و  گمرکی  اظهارنامه های  بر  حاکم  قوانین  و 

مظنونان بین املللی را تقویت خواهد کرد. در ضمن، 

واحد استخبارات ملی به عنوان مرکز ملی استخبارات 

مالی تعیین شد و از استقالل اداری برخوردار گردید.

در این بیانیه که در می 2016 صادر شد، آمده 

کمبودهای  کردن  برطرف  با  تغییرات  »این  است: 

قانونی، حامیت از اقدامات پیشگیرانه ملی و مبارزه 

با خطرهای اقتصادی، مالی، اجتامعی و سیاسی ناشی 

از پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح محلی و 

بین املللی، نقش مهمی در مبارزه با پولشویی و تامین 

مالی تروریسم خواهد داشت«.

شیوه های  بهرتین  از  برگرفته  تغییرات  ایــن 

مکمل  و  بین املللی  مالی  اقدام  کارگروپ  پیشنهادی 

آن، کارگروپ اقدام مالی خاورمیانه و شامل آفریقا، در 

زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

از  پس  را  تغییرات  این  کارشناسان  از  گروپی 

بررسی جامع قوانین عامن پیشنهاد کردند. این گروپ 

و  پیامن ها  و  پیشین  مقررات  و  قوانین  بررسی  به 

قراردادهای بین املللی در زمینه مبارزه با پولشویی و 

تامین مالی تروریسم پرداخت. 

حتویل ناو 
محل 

چرخبال 
به مصر

عمان قوانین تامین 
مالی تروریسم را 

اصالح می کند
کارکنان یونیپاث

Egypt Independent ،Defense News ،منابع: رویرتز

دو کشتی رده 
Mistral حامل 

چرخبال در 
 Saint-Nazaire

فرانسه پهلو 
گرفته اند.

رویرتز

Times of Oman، MuscatDaily.com ،منابع: بانک مرکزی عمان

کارکنان یونیپاث
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قومندان کویتی کارگروپ مشرتک )CTF 152( با همتایان خود در قوای 

بحری امارات متحده عربی )UAE( دیدار و راه های جلوگیری از قاچاق 

منجر به تامین مالی گروپ تروریستی الشباب را بررسی کرد.

گارد بحری  با  دیدار  از CTF 152 در جریان  العسکر  نایف  دگروال 

برای  مناسبی  فرصت  »این  کرد:  اظهار   2016 جون  در   UAE ساحلی  و 

دیدار با مدیر قوای بحری UAE و بررسی چالش های پیش روی ماست«. 

ما  از  گرمی  به  همواره  آنها  و  دارد  آنها  با  خوبی  روابط   CTF 152«

استقبال می کنند«.

بر اساس راپور U.N. Dispatch، که مسائل مربوط به سازمان ملل 

درآمد  منبع  مهم ترین  زغال سنگ  غیرقانونی  تجارت  می دهد،  پوشش  را 

الشباب است که می توان آن را با تجارت کوکنار در افغانستان ذریعه طالبان 

انکشاف  و  امنیت  بر  مثبتی  تاثیر  تجارت  این  از  جلوگیری  کرد.  مقایسه 

کشورهای ائتالف که درگیر جنگ با تروریسم هستند، خواهد داشت.

در این راپور آمده است که الشباب از کنرتول بندرها، عمدتاً در شهر 

مبادله  و  زغال سنگ  صادرات  بر  مالیات  تحمیل  برای  سومالیا،  کیسامیو 

زغال سنگ با شکر استفاده می کند.

در این راپور آمده است: »الشباب ماهانه از چرخه هامهنگ معامالت 

مبتنی بر صادرات زغال سنگ و تامین مالی واردات شکر، که بخش اعظم 

دالر  میلیون ها  می شود،  همسایه  کشورهای  وارد  قاچاق  صورت  به  آن 

در  بانکی  حسابهای  به  که  تجارت  این  سود  »از  می کند«.  کسب  درآمد 

کشورهای حوزه خلیج عرب واریز می شود، برای شسنت مساعدتهای مالی 

اختیاری به الشباب ذریعه صدور بیل جعلی، بیش-ارزیابی درآمد واردات 

و کم-ارزیابی درآمد صادرات استفاده می شود«.

زغال سنگ  قاچاق  موضوع  بررسی  بر  عالوه   UAE و  CTF مقامات

به بررسی چالش های دوجانبه مربوط به عملیات امنیتی بحری پرداختند. 

به گفته اسحاق دار، وزیر مالیه پاکستان، موفقیت عملیات 

بسیاری  منافع  پاکستان  در  عزب«  تروریستی »رضب  ضد 

برای اقتصاد این کشور داشته است.

اخیر رضب  مرحله  در  هم اکنون  »ما  کرد:  اظهار  وی 

تروریسم  از رش  به زودی  داریم که  امید  و  عزب هستیم 

رها شویم. به این ترتیب رسمایه گذاری خارجی مستقیم در 

کشور ما افزایش مییابد«.

وی در نشست خربی جون 2016 اعالم کرد که پاکستان 

به دلیل ظهور تروریسم طی 15 سال گذشته متحمل زیان 

118 میلیارد دالری شده است. ولی آینده اقتصادی در حال 

بهبود یافنت است. به گفته او، زیانهای اقتصادی ناشی از 

 6 حدود  به   2015 سال  در  دالر  میلیارد   10 از  تروریسم 

میلیارد دالر در سال 2016 کاهش یافته است.

موقت  بیجاشدگان  ــه  ب »رســیــدگــی  ــزود:  ــ اف وی 

بــود«.    خواهد  صلح  بازگشت  از  پس  ــت  دول  اولویت 

امارات متحده عربی و کارگروپ مشرتک موضوع قاچاق را بررسی می کنند 
کارکنان یونیپاث

منایندگان UAE جرنال عبدا... الشاهی، مدیر عملیات بحری، و سامل الکندی، 

قومندان گارد ساحلی بودند.

از  کارگروپ مشرتک بحری )CMF( است که پس  از  CTF 152 بخشی 

وظیفه  بعداً  و  گرفت  بین املللی شکل  تروریسم  تهدید  با  مقابله  برای   9/11

مقابله با دزدی بحری در شاخ آفریقا را نیز بر عهده گرفت.

CMF که از دفرت مرکزی خود در بحرین دستور می گیرد، سه کارگروپ 

دریای عرب شاملی،  آبگیر سومالی،  دریای رسخ، خلیج عدن،  در  را  مشرتک 

خلیج عامن، اقیانوس هند و خلیج فارس مدیریت می کند و حدود 3.2 میلیون 

مایل مربع از آب های اقیانوسی مرشف به 21 کشور را پوشش می دهد. 

undispatch.com ،منابع: قوای مشرتک دریایی

عساکر نیروی دفاعی کنیا که در ماموریت اتحادیه آفریقا در سومالی خدمت 
می کنند، از انبار زغال سنگ در نزدیکی کیسمایو محافظت می کنند.   رویرتز

مبارزه با ترور به بهبود اقتصاد منجر می شود
کارکنان یونیپاث

اسحاق دار، وزیر مالیه 
پاکستان  منبع: آسوشیتد پرس پاکستان

رویرتز
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عملیات مشرتک نظامی-ملکی چه برای رساندن مواد 

برای  و چه  پناهندگان  به  درمانی  و خدمات  غذایی 

تاثیر  می تواند  دوردســت،  نقاط  در  مکتب  ساخنت 

چشم گیری بر روی جمعیت ملکی و در نتیجه ثبات 

منطقه داشته باشد. 

در جون 2016، گروپی بین املللی از ماموران در 

 )SOCOM( متحده  ایاالت  خاص  عملیات  قرارگاه 

ثبات  فرا-منطقوی  عملیات  ورکشاپ  افتتاح  برای 

نظامی-ملکی گرد هم آمدند. 

کلمبیا،  اسرتالیا،  از  منایندگانی  نشست  این  در 

در  متحده  ــاالت  ای و  فیلیپین  لبنان،  کنیا،  اردن، 

حضور  هلند  و  جرمنی  از   NATO منایندگان  کنار 

نظامی-ملکی  عملیات  بهرت  شناخت  هدف  داشتند. 

و  سازی  همگام  برای  سازی  زمینه  و  دنیا  سطح  در 

هامهنگ سازی آنها بود.

خود  اهــداف  به  معلومات  تبادل  با  باید  »ما 

برسیم«. این گفته برید جرنال یوسف مرشف، سخرنان 

اصلی ورکشاب بود. 

برید جرنال مرشف هدایت این مساعی را برای 

مسلح  قوای  در  نظامی-ملکی  عملیات  کردن  رسمی 

لبنان )LAF( بر عهده گرفت. در سال 2012 وی به 

در   )CIMIC( نظامی-ملکی  همکاری  بخش  ایجاد 

به   2015 سال  در  بخش  این  کرد.  مساعدت   LAF

عنوان  به  آن  کنونی  فعالیت  و  یافت  ارتقا  مدیریت 

یکی از ابزارهای مهم امنیت داخلی به LAF اعتبار 

 LAF و شهرت بخشیده است. در نتیجه، قومندانان

مساعدت   CIMIC از  خود  ماموریت های  بــرای 

می خواهند. پالن ها بر بنیاد رضورت جامعه متفاوت 

است: از ایجاد کلینیک و نوسازی مکاتب و تعمیرهای 

دولتی تا کاشت درخت. 

یکی از موضوعات مهم ورکشاب، ماهیت فراملی 

تهدیدات و تاثیر مشرتک عملیات نظامی-ملکی بود. 

بوکو  داعش،  الشباب،  مانند  تروریستی  گروپ های 

محدوده  از  فراتر  به  را  بی ثباتی  القاعده  و  حرام 

پناهندگان  مثالً  انــد.  داده  گسرتش  خود  فعالیت 

کشورهای  سوریه  و  عــراق  در  خشونت  از  فــراری 

جنگجویان  انــد.  ساخته  مشکل  دچــار  را  اروپایی 

خارجی از رسارس دنیا رهسپار این مناطق جنگ زده 

می شوند و در صورت بازگشت خشونت را به وطن 

خود صادر می کنند. 

»وضعیت دنیا روز به روز پیچیده تر می شود«. 

دلیل  همین  به  است.  جرنال مرشف  برید  گفته  این 

یا  ناآرام  نواحی  در  تنها  نه  نظامی-ملکی  عملیات 

مناطق بی ثبات، بلکه در مناطقی که در آنها حفظ 

احرتام و حامیت از دولت ها و اردوها اهمیت حیاتی 

دارد، مهم است. 

برید جرنال مرشف اظهار کرد که ما خوشحالیم که 

SOCOM میزبان این ورکشاب بود چون کارشناسان 

نظامی فعال در امور مدنی می توانند از تبادل ایده ها 

و شیوه های کاربردی درس بگیرند. 

ورکشاب  این   SOCOM از  تاکر  تونی  دگروال 

بررسی  »با  کرد:  اظهار  تاکر  کرد.  ارزیابی  موفق  را 

فعالیت های افراد فعالیت های تکراری یا کمبودهایی 

بگیرد،  قرار  دیگران  استفاده  مورد  است  ممکن  که 

کیفیت  بهبود  اقدامات  این  نتیجه  می شود«.  آشکار 

همگام سازی مساعی ها برای موفقیت بیشرت گروپ ها 

در آینده و سنجش میزان پیرشفت آنها خواهد بود.

گردهمایی قوای بین املللی در ورکشاب 
عملیات نظامی-ملکی

کارکنان یونیپاث

برید جنرال 
لبنانی یوسف 
مشرف در حال 

سخنرانی در 
مراسم افتتاحیه 

ورکشاب عملیات 
نظامی-ملکی 

فرا-منطقوی در 
قرارگاه عملیات 

خاص ایاالت 
متحده. 

ختنیکی ضابط آجنلیکا 
لورنس/ قوای هوایی 

ایاالت متحده



یمن در جون 2016 حمله تروریست های القاعده را که قرار بود به یک دفرت اداری 

محلی در شهر مکال صورت بگیرد، خنثی کرد. بر اساس راپورها، قوای امنیتی موتر 

حامل مواد منفجره را که ظاهراً القاعده قصد خنثی کردن آن را داشت، پیدا کردند.

»ما معلوماتی درباره پروگرام های القاعده برای اجرای حمله تروریستی وسیع 

در شهر مکال با هدف بی ثبات کردن این شهر و ایجاد دهشت در بین باشندگان 

فرج سلمین،  از سرتجرنال  نقل  به  را  این خرب   WAM دریافت کردیم«. خربگزاری

قومندان قرارگاه دوم منطقوی اردو در والیت رشقی حرضموت، اعالم کرد.

از مکال  تا حدودی  آپریل 2016  در   )AQAP( در شبه جزیره عرب القاعده 

از  افراطیون  که  را  شهر  اماراتی  و  دولتی  عساکر  ماه  این  در  کرد.  عقب نشینی 

استفاده  داخلی  جنگ  از  آشفته  شهر  در  قاچاق  محل  از  درآمد  کسب  برای  آن 

می کردند، ترصف کردند.

گروپ های خاص از قوای مسلح امارات متحده عربی )UAE( به قوای یمنی 

بنا بر  اپراتیفی رساندند.  از بقایای اعضای AQAP مساعدت  برای پاکسازی شهر 

ابوحفص  نام  به  القاعده  معلوماتی  تکنالوژی  کارشناسان  از  یکی   WAM راپور 

الشهری در جریان عملیات تالشی در شهر دستگیر شد.

این شهر واقع در ساحل دریای رسخ مقر شهرک ثرومتندی است که AQAP آن 

را با استفاده از درگیری بین هواداران دولت، به حامیت ائتالف اعراب خلیج، که 

UAE عضو آن است، و شورشیان حوثی ساخته بود.

از اهداف مبب گذاری آن در خطوط هوایی غربی  AQAP که چندین مورد 

ناکام ماند و مسئولیت حمله سال 2015 به دفرت مجله شارلی ابدو در پاریس را بر 

عهده گرفت، سال گذشته در پی ایجاد حکومت بود و قصد داشت با جلب موافقت 

دولت یمن 2 میلیون بشکه نفت صادر کند که این 

هدف نیز برآورده نشد. 

عبدالعزیز،  بــن  سلامن  عالیجناب 

پادشاه عربستان سعودی و متولی دو 

از  که  است  داده  قول  مسجد مقدس، 

که  خشن  افراطی  گروپ های  حامیان 

سوءاستفاده  جوانان  پذیری  آسیب  از 

می کنند، انتقام بگیرد.

روز  ــک  ی را  سخنان  ایــن  وی 

در  شهر  سه  در  هامهنگ  ظاهراً  انتحاری  مبب گذاری  از  پس 

جوالی 2016 بیان کرد.

که  کرد  اظهار  فطر  عید  مناسب  به  سخرنانی  در  سلامن  شاه 

یکی از چالش های کالن پیش روی عربستان سعودی محافظت از 

جوانان در برابر خطر بنیادگرایی است. شاه اظهار کرد: »ما با مشت 

آهنین جواب آنهایی را که ذهن و فکر... جوانان عزیز ما را هدف 

گرفته اند، خواهیم داد«.

دیپلامت های  که  حمالت  این  جریان  در  امنیتی  مامور  چهار 

خارجی، منازگزاران شیعه و یک دفرت امنیتی در یکی از مساجد شهر 

مقدس مدینه را هدف گرفته بود، کشته شدند. ظاهراً این حمالت 

قسمی تنظیم شده بود که با عید فطر همزمان شود.

مدیر حقوق برش سازمان ملل مبب گذاری در خارج از مسجد 

پیامرب در مدینه را »حمله به خود اسالم« توصیف کرد و عنوان کرد 

که بسیاری از مسلامنان از هدف قرار گرفنت دومین مکان مقدس 

دنیای اسالم شگفت زده شده اند.

امور  در  ملل  سازمان  خــاص  کمیشرن  الحسین،  رعــد  زیــد 

یکی  »اینجا  کرد:  اظهار  اردن  سلطنتی  فامیل  و عضو  برش  حقوق 

به  حمله  دادن  رخ  و  است  مسلامنان  مکان های  مقدس ترین  از 

همه  مسلامنان  به  مستقیم  حمله  رمضان  ماه  در  مکانی  چنین 

دنیا تلقی می شود«.

رهربان مذهبی و سیاسی خاورمیانه این حمالت را محکوم کردند. 

کارکنان یونیپاث

بمب گذاری در مدینه 
خشم مسلمانان دنیا 

را برانگیخت. در 
پاکستان نیز تظاهرات 

اعتراض آمیز برگزار 
شد.

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

منابع: رویرتز، گلف نیوز

شاه سعودی: حمافظت از 
جوانان در برابر بنیاد گرایی

یمن محله تروریستی 
در مکال را خنثی کرد

رویرتز

بندرگاه مکال، یمن
تصاویر گتی
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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. 
1 میگا بایت باشد.•  حجم دیجیتالی عکس باید حداقل 

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL
Unipath :به این آدرس نامه بنویسید

U.S. Central Command
7115 S. Boundary Blvd.

MacDill AFB, FL 33621 USA


