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پیام رهبران کلیدی

منحیث  کــه  مفتخرم  و 

عنوان سیزدهمین قوماندان قوای قوماندانی 

 )USCENTCOM( متحده  ایاالت  مرکزی 

این  زنــان  و  مــردان  دارم.  خدمت  فرصت 

خود  منطقوی  همراه رشکای  به  قوماندانی 

بهبود  بــرای  مفید  روشهای  ــد  دارن سعی 

وضعیت ثبات و امنیت در حوزه مسئولیت 

برای  و  مهم  بسیار  ما  ماموریت  کنند.  پیدا  را  قوماندانی  این   )AOR(

تامین منافع امنیت ملی ایاالت متحده و رشکای ما حیاتی است. 

اعظمی  مارچ 2016،  از 30  قوماندانی  قبول مسئولیت  از  بعد  من 

مساعی خود را باالی سه حوزه متمرکز کرده ام: 1( حصول درک و چشم 

انداز بهرت از منطقه مرکزی؛ 2( ایجاد روابط مفید با رشکای منطقوی و 

بهبود آن؛ و 3( حصول اطمینان از این که USCENTCOM رضورتهای 

و  رشکا  با  سازنده  روابط  ایجاد  ما  هدف  کند.  می  تامین  را  ما  رشکای 

همکاران مان و مطمنئ ساخنت آنها از تداوم حامیت های قوی ماست.

یک   ،USCENTCOM به  متعلق  یونیپاث  مجله  نرشیه،  این 

این  با  ما  ماست.  منطقوی  رشکای  با  ارتباط  ایجاد  برای  مفید  سامان 

ابزار خوانندگان خود را از فعالیت های وسیع خود در حوزه مسئولیت 

USCENTCOM مطلع می کنیم و درباره کارهای بزرگی که بسیاری از 

رشکای منطقوی ما انجام می دهند، معلومات رسانی می کنیم. این شامره 

مخصوص از مجله، کلیاتی درباره موضوعات چهار شامره بعدی ارائه می 

کند. هدف آن ارائه یک چشم انداز تازه درباره موضوعات آشنا و ایجاد 

زمینه بحث در بین خوانندگان است.

چهار موضوع بعدی عبارتند از افراط گرایی خشن، همکاری امنیتی، 

نربد در ساحه معلوماتی و مسلکی بودن قوای مسلح. ما منحیث مسلکی 

گرای  افراط  های  گروه  علیه  در جنگ  مهم خود  نقش  با  نظامی  های 

خشن مانند داعش و القاعده آشنا هستیم. ما همچنین می دانیم که به 

تنهایی منی توانیم پیروز این میدان باشیم. ما برای حامیت از طیف وسیع 

فعالیت های نظامی و غیرنظامی که با هدف تضعیف امکانات این گروه 

ها و شکست دادن آنها صورت می گیرد، باید همکاری نزدیکی با رشکای 

منطقوی خود داشته باشیم. 

فعالیت  نتایج  بلکه  دهد  می  افزایش  را  موثریت  تنها  نه  همکاری 

از همکاری های سازنده  ها را ماندگارتر می سازد. منونه های فراوانی 

در منطقه مرکزی وجود دارد. در این زمینه می توان به »قوای مشرتک 

دریایی«، ائتالف دریایی متشکل از 31 کشور مستقر در بحرین که برای 

مقابله با رسقت دریایی در آبهای سومالی و تضمین جریان آزاد تجارت 

کرد.  اشاره  گرفت،  شکل  فارس  خلیج  در  مهم  رانی  کشتی  خطوط  در 

USCENTCOM همچنین در طول سال از چندین فعالیت عمده که 

بسیاری از رشکای منطقوی ما را گرد هم می آورد، حامیت می کند. این 

همکاری برای دستیابی به ثبات روزافزون و پیرشفت منطقه رضوری است.

در عین حال، ما باید راه هایی برای مقابله موثر با دشمنان خود در 

میدان نربد معلوماتی پیدا کنیم. این یک فعالیت مهم است که در این 

ایاالت متحده و هم در منطقه مرکزی صورت می گیرد.  حوزه هم در 

همکاری  این  از  آشکار  مثال  یک  عربی  متحده  امارات  »صواب«  مرکز 

قانع  فعالیت های معلوماتی  از  استفاده  با  این مرکز  است. گروه های 

در  باید  مساعی  این  کنند.  می  مبارزه  دیجیتال  گرایی  افراط  با  کننده 

باالترین اولویت مباند و خواهد ماند. 

را  خود  نظامی  مدت خدمت  اعظم  بخش  قوماندان،  منحیث  من، 

مرصوف همکاری با قوای عملیات مخصوص در کشورهایی مانند اردن، 

امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق و افغانستان کرده ام. من 

مزایای فوق العاده همکاری بین افراد و کشورها را از نزدیک دیده ام. با 

نگاهی به آینده، مطمنئ هستم که همکاری پیوسته و نزدیک ما باعث 

نتایج سازنده خواهد بود که به نفع کشورها و از نظر سرتاتژیک برای 

منطقه مرکزی مهم خواهد بود.

امیدوارم که از این شامره مخصوص یونیپاث لذت بربید. امیدواریم که 

این نرشیه زمینه ساز بحثهای سازنده شود. از شام می خواهیم که دیدگاه 

های خود را از طریق مقاله، مصاحبه و دیگر روش ها در مجله مطرح 

کنید. به آدرس CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL می توانید با 

اعضای گروه یونیپاث در متاس شوید. این کار بزرگ را ادامه دهید!

)Joseph L. Votel( جوزف ووتل

جرنال ایاالت متحده آمریکا

قوماندان قوماندانی مرکزی ایاالت متحده  

   

خرسندم
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اعضای سرویس ضد تروریزم 
عراق پس از آزاد سازی رمادی 
در والیت انبار، حرف V را در 

ساختمان دولتی به عالمت پیروزی 
نشان می دهند. 28 دسمبر 2015.

شکست  در  معلوماتی  جنگ  نقش  یونیپاث: 
دادن داعش چقدر مهم بود؟

نامنظم  اردوی  یک  داعش  الکنانی:  جنرال 
های  انجمن  و  اجتامعی  های  رسانه  از  که  است 

فریب  و  خود  نادرست  عقاید  انتشار  برای  گفتگو 

دادن جوانان مسلامن درباره این به اصطالح خالفت 

خوراک  منحیث  آنها  از  و  گیرد  می  بهره  اسالمی 

سازمانهای  کند.  می  استفاده  فرقوی  جنگهای  برای 

تروریستان  اونالین  های  فعالیت  سالها  معلوماتی 

توجهی  بی  این  عواقب  و  بودند  گرفته  نادیده  را 

هولناک بوده است زیرا ما شاهد هجوم جنگجویان 

از رسارس دنیا برای ملحق شدن به داعش در سوریه 

دروغ  با  باید  امنیتی  رو، سازمانهای  این  از  هستیم. 

صورت  به  را  آنها  و  کنند  مقابله  تروریستان  های 

های  برنامه  در  و  اجتامعی  های  رسانه  در  اونالین، 

بیشرت  قوای  جذب  از  تا  بپاالیند  هوشمند  تلیفون 

آزاد  از  از میان جوانان مسلامن مامنعت شود. پس 

های  شبکه  تروریستان،  اشغال  تحت  مناطق  شدن 

کمپیوتری را که داعش از آنها برای نرش اخبار پیروزی 

در  انگیز  نفرت  عقاید  ترویج  و  غیرواقعی  های 

سایتهای خاص استفاده می کرد، کشف کردیم. ما یک 

پروگرام مکمل جذب جوانان در توییرت و فیسبوک را 

فلم  و  از خربگان جعل عکس  آنها  کردیم.  شناسایی 

قوا  جذب  ماموران  و  مبلغان  و  هکر  های  گروه  و 

های  رسانه  از  آنها  شوند.  می  مستفید  انرتنیت  در 

اجتامعی و انجمن های گفتگو برای استخدام رسباز 

و نیز تامین مالی، ارتباطات و هامهنگ کردن حمالت 

خود استفاده می کنند. رسانه های اجتامعی منحیث 

دسرتسی  باید  ما  و  است  داعش  برای  تنفس  هوای 

آنها به انرتنیت را قطع و دروغ های آن را در فضای 

سایربی آشکار کنیم.

یونیپاث: شام قبالً به خطر جذب قوا برای داعش 
از بین اطفال اشاره کرده بودید. در جریان باز پس 

با اطفالی که برای تروریستان می  آیا  گیری رمادی، 

جنگند روبرو شدید؟

جنرال الکنانی: استخدام رسباز از بین اطفال 
موضوع بسیار خطرناکی است. ما اطفال را در حال 

قوماندان سرویس ضد 
تروریزم عراق، جنرال 

طالب شقاطی 
الکنانی، جنگ با 

داعش را تشریح میکند

کارکنان یونیپاث

نربد رمادی یکی از مهم ترین نربدهای تاریخ جنگ با داعش محسوب می شود. تروریستان 

ادعا می کردند که رمادی را به گور دسته جمعی رزمندگانی که برای آزاد کردن شهر می 

جنگیدند تبدیل خواهند کرد. آنها در رسکهای منتهی به شهر، در سیستم فاضالب و حتی در 

خانه ها مبب گذاری کرده بودند. آنها برای طوالنی کردن زمان اشغال رمادی، استحکامات 

اقدام رسیع  آزاد کردن رمادی و  برای  اردو  بودند. هر چند، پالن  دفاعی و سنگر ساخته 

و موثر قوای عملیات خاص عراق، داعش را زمین گیر کرد و این شهر رسانجام آزاد شد. 

یونیپاث با جرنال ارکان طالب شقاطی الکنانی، رئیس رسویس ضد تروریزم عراق و قوماندان 

قوای مشرتک که رهربی این نربد تاریخی را بر عهده داشت، گفتگو کرد.

مبارزه با تروریزم
در خطوط مقدم

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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اعضای سرویس ضد تروریزم 
عراق در حال تامین امنیت یک محله 

در مرکز رمادی. دسمبر 2015.

فرار از میدان جنگ دستگیر کردیم و تعدادی 

جنگجوی خارجی که سن آنها 15 تا 17 سال 

بود پیدا کردیم. متاسفانه داعش توانسته بود 

این نوجوانان را فریب دهد. 

یونیپاث: داعش چگونه می تواند مدعی 
و  است  خالفت  تاسیس  حال  در  که  باشد 

در  شده  تقیبح  جرایم  مرتکب  حال  عین  در 

و  بیگناه  افراد  کشنت  غارتگری،  مانند  اسالم 

اسیر کردن زنان شود؟

مذهب  از  داعش  الکنانی:  جنرال 
پوشاندن جنایات خود و جذب جوانان  برای 

این  اســت.  کــرده  استفاده  ناآگاه  مسلامن 

دارند.  انسانیت  نه  و  ایامن  نه  تروریستان 

بیگناه و  افراد  آنها ریخنت خون  هدف اصلی 

مختلف  نقاط  در  فرقوی  جنگ  انداخنت  راه 

دنیاست. اعامل آنها چهره واقعی آنها را آشکار 

می کند. اکرثیت آنها افراد مجرم یا فراری سابقه دار هستند که یک پناهگاه امن 

ابزار دین پیدا کرده اند.  برای ارضای غرایز وحشیانه خود و توجیه کردن آنها با 

عواقب نامطلوب که در سنجار دیده شد ثابت کرد که این جنایتکاران در پی ارضای 

متایالت جنسی و نه دین یا عقیده هستند. برادران یزیدی ما از بدو پیدایش متدن 

آزاری  عباسیان  حکومت  دوره  در  هرگز  مسلامنان  اند.  بوده  النهرین  بین  ساکن 

البدری،  ابراهیم  عواد  ابراهیم  ریاکارانه  و  نادرست  »ادعاهای  نرساندند.  آنها  به 

معروف به ابوبکر البغدادی، در این باره که »خالفت« او میراث پیامرب است، یک 

دروغ مکمل است. اکرثیت مسلامنان اعامل آنها را محکوم می کنند و آنها را »تبار 

جنایات  این  از  داعش  انگیزه  نامند.  می  »منحرف«  و  جدید«  »خوارج  شیطان«، 

جنسی  تزلزل  دچار  جوانان  برای  را  تجاوز  زشت  عمل  که  است  آن  انگیز  نفرت 

توجیه کند. در تاریخ اسالم کدام سابقه از چنین جنایت گروهی علیه غیرمسلامنان 

خون  کاذب  خالفت  این  شود.  منی  دیده  ازدواج  به  آنها  اطفال  کردن  مجبور  یا 

مسلامنان را می ریزد، شهرهای آنها را خراب می کند و خود آنها را آواره می سازد.

در  طوالنی  مدت  این  در  را  رمادی  توانست  چگونه  داعش  گروه  یونیپاث: 
اشغال خود نگه دارد؟

جنرال الکنانی: آنچه در رمادی دیده شد، وحشیگری داعش را ثابت کرد. 
تهدید  با  داعش  ندارند.  افراد معصوم  درباره جان  کدام مالحظه  تروریستان  این 

کردن جوانان به مرگ آنها را به زور جذب می کند. آنها مواد غذایی را با این توجیه 

که آن را در اختیار مجاهدین قرار خواهند داد از خانه ها می دزدند. آنها استفاده 

از انرتنیت و تلویزیون ماهواره ای را ممنوع کرده اند. آنها برای ترساندن باشندگان 

مراسم بریدن رس و شالق زدن را در مکان های عمومی اجرا می کنند. فقط مظنون 

شدن برای کشنت افراد بیگناه کافی است. آنها به بهانه یافنت اعضای سابق »بیداری 

انبار« به خانه ها حمله می کنند. آنها زنان را در خانه ها حبس و فعالیت مردان 

را محدود می کنند. داعش هر کسی را که در حین فرار از شهر دستگیر کند در 

میدان عمومی رس می بُرد. آنها کتابچه هایی برای ترساندن مردم و مامنعت آنها 

از فرار، نرش کردند. حضور داعش در رمادی برای مردم محلی که گرفتار و گروگان 

تروریستان بودند، یک کابوس بود. داعش از مکان های پرجمعیت منحیث خطوط 

و  قوماندانی  مراکز  هوایی  از حمالت  مامنعت  برای  و  کرد  می  استفاده  دفاعی 

کنرتول خود را در مناطق مسکونی قرار داده بود. 

یونیپاث: آیا حضور داعش خسارت زیادی به شهر زده بود؟ 
جنرال الکنانی:: تروریستان پس از اشغال شهر در خانه ها سنگر گرفتند 
و برای مامنعت از حمالت هوایی تونل هایی در زیر خانه ها حفر کردند. در خانه 

هایی که دیوار خارجی آنها مشرتک بود، سوراخ هایی برای جابجایی بین خانه ها 

ایجاد کرده بودند که از آنها منحیث خطوط تامین اصلی نیز استفاده می کردند. 

در ضمن، آنها منازل شیخهای قبایل را که قبالً این عقیده تحریف شده را نپذیرفته 

بیشرت قسمت  در  و مبب  انفجاری  تله  گذاشنت  کار  با  آنها  کردند.  منفجر  بودند، 

در جریان  کردند.  مقابله می  قوای مسلح عراق  با  فاضالب  و سیستم  های شهر 

عملیات تهاجمی برای آزاد کردن رمادی، قوای هوایی ائتالف و قوای هوایی عراق 

حمالتی را علیه مواضع داعش در اطراف شهر ترتیب دادند و برای تقلیل تلفات 

انسانی همه خطوط انرژی را قطع کردند. ما شهر را محارصه و نفوذناپذیر کردیم 

آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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آیا نمونه هایی از موفقیت یا ستراتیژی هایی در زمینه مبارزه با افراط 

گرایی خشن در کشور خود می شناسید؟ 

راپورها و مفکوره های خود را با آدرس زیر با یونیپاث به اشتراک بگذارید

داستان موفقیت خود به 
اشتراک بگذارید

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

و از باشندگان تقاضا کردیم که به مکان های امن معینی بروند تا ما بتوانیم همه 

پوسته های تاالشی دشمن و موانع پیش روی باشندگان را تخریب کنیم. داعش 

بخش قابل مالحظه ای از شهر و زیرساخت های آن را ویران کرده بود و مناطق 

مسکونی فراوانی را در جریان پیرشوی ما منفجر کرد. هدف آنها تبدیل کردن شهر 

به ویرانه بود. تروریستان جلیقه انفجاری به تن داشتند و در حالی درون خانه ها 

می جنگیدند که آماده انفجار و حداکرث کردن تلفات و کند کردن روند پیرشوی 

ما بودند. 

کردن  آسان  برای  را  ها  خانه  بین  دیوارهای  داعش  که  گفتید  یونیپاث: شام 
آشکار  نقض  خانه،  شخصی  حریم  نقض  آیا  بود.  کرده  ســوراخ  خود  تحرکات 

دستور اسالم نیست؟

جنرال الکنانی: بله، آنها برای حریم خصوصی افراد احرتام قائل نیستند. 
مذهب و هنجارها ورود به منازل مردم بدون کسب اجازه از مالک را ممنوع می 

به حریم  و هرگز  بگذارد  احرتام  این موضوع مهم  به  باید  واقعی  داند. مسلامن 

شخصی دیگر مسلامنان تجاوز نکند. تروریستان شب و روز بین خانه ها در حرکت 

بودند و گاهی اوقات از میان اتاق های خواب و مطبخ ها نیز عبور می کردند. آنها 

برای ساکنان هیچ احرتامی قائل نبودند و معرتضان را می کشتند.

یونیپاث: قوای شام چگونه داعش را غافلگیر و رمادی را آزاد کردند؟
تروریستان،  استقرار  مناطق  درباره  دقیقی  معلومات  ما  الکنانی:  جنرال 
مهامت و مخفی گاه سالح های و خطوط دفاعی آنها داشتیم. ما حتی مکان محبس 

ها و خطوط تامین انرژی آنها را می دانستیم. ما به شجاعت مردان عشایر که با 

ایامن برای آزادسازی شهر خود جهاد کردند متکی بودیم.

در ضمن، نقش قوای هوایی عراق و دوستان ما در قوای هوایی ائتالف برای 

شناسایی و پالیدن تحرکات و مواضع دشمن بسیار مهم بود که مرحله پالن گذاری 

را آسان ساخت. در ضمن، تریننگ فرشده که ماه ها برای آماده سازی برای این 

نربد به قوای ضد تروریزم داده شده بود، در کسب این نتیجه قابل مالحظه نقش 

داشت. حمالت هوایی کوبنده و دقیق که چند روز قبل از حمله زمینی صورت 

گرفت، داعش را زمین گیر کرد و رسیدن رسیع قوای ضد تروریزم به مرکز شهر آنها 

را غافلگیر کرد. در این نربد بی امان جنگجویان عملیات خاص عراق و قوای ضد 

تروریزم پیروزی را به مردم عراق هدیه کردند.

یونیپاث: برنامه شام برای استفاده از این پیروزی در رمادی چیست؟ آیا می 
توانید ثبات را به شهر بازگردانید و مانع ورود دوباره تروریستان به شهر شوید؟ 

جنرال الکنانی: مایلم از مقاومت جانانه قوای عشایر که در کنار برادران 
قوای  که  رمادی  از ساکنان  کنم. همچنین  تشکر  قوای مسلح جنگیدند،  در  خود 

مسلح را با ارائه معلومات ارزشمند درباره مخفی گاه های داعش یا استقبال گرم از 

فرزندان خود پس از آزاد شدن شهر یاری کردند، تشکر می کنم. نوای خوشایند زنان 

رمادی که از فرزندان خود در قوای مسلح استقبال کردند تاثیر مثبت باالی روحیه 

آنها داشت. یکی از رزمندگان به من گفت که شهروندان رمادی چگونه با اشک و 

لبخند از آنها استقبال کردند. پس از آزاد شدن شهر، یک غند از جنگجویان عشایری 

به همراه پولیس اداره امور را بر عهده گرفتند. آنها حمله را کنرتول کردند و مانع 

از آن شدند که افراد فرصت طلب شهر را ناامن کنند. در ضمن، دولت محلی ارائه 

خدمات به شهروندان را از رس گرفت. قوای امنیتی به آوارگان کمک کردند تا به 

خانه های خود بازگردند. شهر دچار تخریب شدید شده است و بازسازی آن به 

مساعی زیادی رضورت دارد. هر چند، من امیدوارم که دولت عراق و دولت محلی 

نهایت سعی خود را برای ارائه خدمات و حفظ امنیت و ثبات شهر به کار خواهند 

گرفت. نربد رمادی روحیه قوای مسلح ما را تقویت کرد و باعث شد که مردم عراق 

از طریق  اردوی عراق  افتخار کنند. هدف داعش تخریب روحیه  اردوی خود  به 

تبلیغات بود؛ هر چند، پس از نربد رمادی تروریستان روحیه و انگیزه خود را از 

دست دادند. جنگجویان آنها قبل از ورود ما فرار از منطقه را آغاز کرده بودند. 

یونیپاث: در حوزه نربد با افراط گرایی، نقاط قوت و ضعف عراق چیست؟
الکنانی: نقطه قوت ما شجاعت و قهرمانی قوای مسلح عراق و  جنرال 
اتحاد مردم عراق برای مبارزه با تروریزم است. در ضمن، من تعهد دوستان ما برای 

حامیت امنیتی و نظامی از عراق برای شکست دادن داعش را تحسین می کنم. ما 

با معصل محروم کردن داعش از منابع مالی، رسباز و سالح روبرو هستیم زیرا این 

فعالیت ها خارج از عراق رخ می دهد. بخش اعظم این فعالیت ها در کشورهای 

های  فعالیت  که  خواهیم  می  منطقه  کشورهای  از  ما  گیرد.  می  شکل  همسایه 

تروریستی را بپاالیند و مختل کنند و مرتکبان این اعامل را مجازات منایند. داعش 

در رسحدات عراق متوقف منی شود بلکه قصد دارد امنیت و ثبات کل منطقه و 

آنها کنرتول رقه را به دست گرفتند، یک کمپاین  جهان را مختل کند. مثالً وقتی 

رسانه ای برای تهدید همه کشورهای منطقه ترتیب دادند و رسان کشورها را مرتد 

و مزدور نامیدند. خواسته ما ایجاد زمینه همکاری امنیتی بین کشورهای منطقه 

برای مبارزه با تروریستانی است که چهره اسالم را مخدوش و شهرهای مسلامنان 

را ویران می کنند. 

یونیپاث: یک ائتالف بزرگرت در شکست دادن داعش چقدر مهم است؟
حیاتی  داعش  دادن  شکست  برای  املللی  بین  همکاری  الکنانی:  جنرال 
این  دنیاست.  تروریستی  های  سازمان  ترین  خطرناک  از  یکی  گروه  این  است. 

گرفته  خدمت  به  آسیا  و  شاملی  آمریکای  اروپا،  قفقاز،  از  را  جنگجویانی  گروه 

است. این سازمان تروریستی دنیای متمدن را دشمن اصلی خود می داند. حمالت 

تروریستی اخیر در پاریس، آمریکای شاملی و ترکیه منونه هایی روشن از اهداف 

این تروریستان خونخوار است. بنا بر این، همه کشورهای خواستار صلح و آزادی 

باید به پا خیزند و با این عقاید افراطی که برای کشتار دیگران مسلامنان را مرتد و 

غیرمسلامنان را کافر می داند، مقابله کنند.  ✦
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به معنای 
قدرت است

همکاری
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تقویت امنیت نتیجه تبادل 

معلومات بین ملت ها و 

افزایش قوت نظامی آنهاست

داستان موفقیت »قوت وظایف خاص مشرتک CTF 151( 151(«، قوای جنگی بین املللی مبارزه با رسقت 

دریایی، که در سال 2009 برای پاکسازی دریاها از دزدان دریایی سومالی شکل گرفت، بی نظیر است.

این قوای دریایی مشرتک در شاخ آفریقا، بالی مرگ رسبازان بحری،  از رشوع گزمه  چند ماه بعد 

CTF 151 غارت اموال و باجهای چند میلیون دالری به تدریج ریشه کن شد. تا سال 2014، قوماندانان

اعالم کردند که مقدار رسقت دریایی در سومالی تقریباً به صفر رسیده است. دیگر کدام مورد از دزدی 

موفق کشتی راپور نشد.

قوت وظایف خاص مشرتک 150 و 152 به همراه قوت وظایف خاص همکار خود در اقیانوس هند و 

خلیج فارس ائتالف مبارزه با رسقت دریایی را شکل داده اند که یک سمبول از همکاری امنیتی موفق است. 

موثریت اردوها به همکاری های آنها، تبادل معلومات و مشارکت آنها با ملت های دوست بستگی دارد.

بحرین، کویت، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی همه در یک یا چند قوت وظایف 

خاص در کنار قوای ایاالت متحده، اروپا و آسیای رشقی مشارکت دارند.

را رفع کند. رسقت دریایی یک معضل مشرتک است  تهدید  این  تواند  تنهایی منی  به  »هیچ ملتی 

که برطرف کردن آنها فقط با همکاری و مساعی بین املللی جامع ممکن است«. این گفته بريد جرنال 

قوای بحری زاهد الیاس از قوای دریایی پاکستان است که در دسمرب 2015 قوماندانی CTF 151 را بر 

عهده گرفت. »من در دوره قوماندانی به مامنعت از رسقت دریایی و حفظ یک روش منعطف در زمینه 

همکاری خواهم پرداخت«.

همکاری امنیتی شکلهای مختلفی دارد. این همکاری ممکن است به شکل عملیات نظامی چندملیتی 

مانند عملیات حفظ ثبات در افغانستان ارایه شود. یا ممکن است به شکل عملیات حفظ صلح در خارج 

اقدامات نظامی همراه نیست.  با  امنیتی لزوماً  از کشور ذیل بیرق سازمان ملل شکل بگیرد. همکاری 

کارکنان یونیپاث

به معنای 
قدرت است

سربازان قوای بحری 
 PNS پاکستان در نزدیکی

ذوالفقار پس از بازگشت 
به کراچی در حال نگهبانی 
هستند. ذوالفقار حامل 22 
تن از خدمه کشتی تجاری 

مصری بود که دزدان 
دریایی سومالی آن را 

تصرف کرده بودند.
رویرتز
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تیمی که سوار کشتی شده است به خدمه کشتی 
قاچاق مواد مخدر در خلیج عدن دستور می دهد که 

دستان خود را نشان دهند. آنها یک جزء از قوت 
وظایف خاص مشترک 151، قوت وظایف خاص 
چندملیتی شکل گرفته برای عملیات ضد سرقت 

دریایی در آبهای سومالی هستند.  تصاویر گتی
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رسانی  کمک  املللی  بین  عملیات  به  توان  می  ها  منونه  این  از 

امنیت  به  مربوط  املللی  بین  قراردادهای  و  طبیعی  بالیای  در 

سایربی اشاره کرد.

عملیات حفظ صلح و ثبات در رشق میانه و آسیای مرکزی 

همکاری های گسرتده ای را موجب شده است. مثالً، هم اردن و 

هم امارات متحده عربی سالها برای کمک کردن به افغانستان برای 

رهایی از خون ریزی و جنگ داخلی ده ها ساله سعی کرده اند.

اردن بر ایجاد گروه های اشرتاک کننده در قالب ماموریت 

انسان دوستانه فرهنگ-محور مترکز کرده است. امامان جامعت 

اردو و گروه های مشارکت زنان در رسارس کشور پراکنده شده اند.

دگروال محمد الخریشه، یکی از قوماندانان اردنی، در ختم 

دوره شش ماهه خدمت در پایگاه قوای هوایی بگرام اظهار کرد: 

اردن ماموریت خود در افغانستان را ادامه می دهد زیرا معتقد 

است که صلح و امنیت جهانی فقط با مساعی مشرتک و اتصالهای 

محکم بین ملت ها به دست می آید.

ماموریت  برای  را  نیکی«  »رایحه  نام  عربی  متحده  امارات 

خود در افغانستان انتخاب کرده است. قوای آن وظیفه خود را 

و  محروم  جوامع  در  اقتصادی  و  اجتامعی  انکشاف  از  حامیت 

دورافتاده در این کشور آسیای مرکزی می دانند. ساخت شفاخانه، 

مکتب، مسجد، راه و چاه از اهداف اساسی این ماموریت بود.

ائتالف فعال دیگر، »عملیات اراده قاطع« است. این کمپین 

هوایی برای تضعیف و بیرون راندن تروریستان از سوریه و عراق 

عربی  متحده  امارات  و  سعودی  عربستان  بحرین،  شد.  طراحی 

در برخی از هزاران حمله هوایی مشرتک در سوریه رشکت کرده 

اند. پیلوت های اردنی ماموریت های هوایی مشابهی در سوریه 

و عراق داشته اند. مرص حمالتی را علیه اهداف داعش در کشور 

همسایه، لیبی، ترتیب داده است.

برای  عربستان  رهربی  به  عرب  کشور  نُه  ائتالف  ضمن،  در 

خطر  به  را  یمن  ثبات  و  صلح  که  حوثی  جنگجویان  با  مبارزه 

بشمول  که  ائتالف،  این  شدند.  ملحق  یمن  به  اند،  انداخته 

یک  است،  کویت  و  قطر  بحرین،  اردن،  عربی،  متحده  امارات 

مقابل  در  منطقه  از  محافظت  برای  قوا  اتحاد  مزایای  از  منونه 

قوای متخاصم است.

سازمان  صلح  حفظ  های  ماموریت  رسحدات،  از  خارج  در 

پاکستانی مستفید  و  اردنی  امنیتی مرصی،  قوای  از هزاران  ملل 

شده است. کشورهایی مانند جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری 

قوا  ایــن  سخاوت  از  ــودان  س و  هائیتی  کنگو،  دیموکراتیک 

مستفید شده اند.

سیل اخیر در رشق میانه در اواخر 2015 و اوایل 2016 لزوم 

بالیای  در  امداد  توانایی  دارای  و  منعطف  نظامی  قوای  حضور 

یمن  و  سعودی  عربستان  کویت،  عراق،  کرد.  آشکار  را  طبیعی 

همگی با باران بی سابقه روبرو شدند. طوفان های ناشی از دو 

تندباد اقیانوس هند نیز شبه جزیره عربستان را در نوردید.

کار  به  سیل  وقوع  جریان  در  که  نجات  های  مهارت  بعض 

لرزه  زمین  وقوع  هنگام  در  نپال  به  رسانی  امداد  با  شد،  گرفته 

لرزاند،  را  آسیا  در جنوب  این کشور  اپریل 2015  در  که  مرگبار 

و  صحرایی  های  شفاخانه  ایجاد  با  پاکستان  مثالً  شد.  تقویت 

نپالی شتافت.  زلزله زدگان  به کمک  نجات  و  تیم های جستجو 

امارات متحده عربی برای بی خامنان های نپالی امکانات طبی، 

غذا و خیمه فرستاد.

در حوزه مبارزه با مواد مخدر -از مشکالت خاص کشورهای 

آسیای مرکزی که قاچاقچیان تریاک از آنها منحیث مسیر قاچاق 

الزامی  و  نیست  اختیاری  امنیتی  همکاری  کنند-  می  استفاده 

است. آموزش چندملیتی خاص قوای رسحدی، ماموران مبارزه با 

تاجکستان،  مانند  های  مکان  در  گمرک  مسئوالن  و  مخدر  مواد 

جمهوری قرقیزستان و افغانستان رایج است. 

شده  سایربی  امنیت  ناپذیر  جدایی  جزء  همکاری  رسانجام، 

است. کانفرانس ساالنه قوماندانی مرکزی ایاالت متحده در زمینه 

ارتباطات منطقه مرکزی در واشنگنت دی.سی، یکی از این اقدامات 

اردو  در  سایربی  امنیت  های  مسلکی  از  شبکه  یک  ایجاد  برای 

است. هدف، ایجاد انعطاف در منطقه، علیه آن دسته از هکرهای 

ایجاد  و  ملی  دفاع  قوای  تضعیف  دنبال  به  که  است  کمپیوتری 

اختالل در جامعه هستند.

چند  طی  آسیا  مرکز  و  جنوب  و  میانه  رشق  اردوهــای  اگر 

معضالتی  با  مقابله  زمینه  در  مهارت  یک  به  فقط  اخیر  دهه 

این است که با همکاری،  یافته باشند، آن مهارت  منطقه دست 

قوی تر می شوند.  ✦

آیا کشور شام در همکاری های نظامی، • 

مترین های چندجانبه و ماموریت های حفظ 

صلح رشکت می کند؟

این تجربه چه نقشی در تربیت رسبازان • 

قوی تر یا بهبود امنیت ملی دارد؟

همکاری های نظامی و ماموریت حفظ صلح • 

دچار چه تحوالتی است؟

ما مشتاق 
شنیدن صدای 

شما هستیم

یونیپاث از مفکوره ها، مقاالت و عکس های شام 

استقبال می کند. آنها را به آدرس ذیل روان کنید: 

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL
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جنگ سایبری 
منحیث جنگ 
اصلی ظهور 
کرده است
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برید جنراá احمد ملحم از اردن، 
مساعی محافظت از اردو، دولت و تشبث ها در 

برابر حمالت دیجیتالی را هدایت می کند

کارکنان یونیپاث

ارتباطات و فعالیت های  برای  امکانات جدید  از  استفاده مردم  تکنالوژی معلومات — و 

روزمره — عمیقا جهان را تغییر داده است. امروز دیگر خرید، واریز پول به حساب بانکی و پرداخت بل بدون خروج 

از خانه اتفاق عجیب نیست. داکرتها می توانند به کمک شبکه های کمپیوتری به جراحی از راه دور بپردازند و افراد 

می توانند دما و روشنایی خانه خود را از هر جای دنیا کنرتول کنند. با این که تکنالوژی مزایای فراوانی برای برش 

داشته است، تروریستان و دیگر گروه های خالفکار از آن برای رسقت از بانک، انتشار عقاید افراطی و انجام دادن 

حمالت مرگبار استفاده می کنند. از این رو، الزم است که کشورها از تکنالوژی های دفاعی برای مقابله با تهدیدات 

قریب الوقوع بهره بگیرند. اردن یکی از نخستین کشورهای منطقه است که یک هیئت برای امنیت دیجیتالی ایجاد 

کرده است. یونیپاث با برید جرنال احمد ملحم، مدیر هیئت امنیت معلومات اردن مصاحبه کرده است. وی در این 

مصاحبه درباره نقش مهم این هیئت توضیح داد.

 Èانقال

دن
 ار

لح
س
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ای
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با این که فضای سایبری یک مفهوم نسبتاً جدید است، 
جبهه چهارم میدان نبرد تلقی می شود. از آنجا که بیشتر 

ارتباطات، از جمله ارتباطات سامانه موقعیت یابی جهانی، در 
فضای سایبری شکل می گیرد، فضای سایبری به میدان 

نبرد با همان اهمیت زمین، دریا و هوا تبدیل شده است.

یونیپاث: درباره سابقه علمی خود برای ما توضیح بدهید.
پوهنتون  در  برق  انجنیری  رشته  در  من  ملحم:  جنرال  برید 
لورنس میشیگان تحصیل کردم. من از طرف قوای مسلح اردن اعزام شده 

بودم و مدرک لیسانس خود را در سال 1986 کسب کردم. بعد از بازگشت 

به اردن، در بخشهای مختلفی از قوای مسلح کار کردم. دوباره برای ادامه 

تحصیل به ایاالت متحده رفتم و مدرک فوق لیسانس در رشته علوم و 

تکنالوژی  ترتیب  بدین  کردم.  در سال 2001 کسب  را  کمپیوتر  انجنیری 

معلومات، فعالیت اصلی من در اردو شد. 

با  مقابله  برای  امن  ای  شبکه  ایجاد  برای  پالن  یک  آیا  یونیپاث: 
تهدیدات خارجی دارید؟

سال  از  و  اخیرا  معلومات  امنیت  هیئت  ملحم:  جنرال  برید 
برای  امن  ایجاد یک شبکه  ما  است. هدف  گرفته  اردن شکل  در   2014

ایجاد یک شبکه  اردن است.  از فضای سایربی  قوای مسلح و محافظت 

قوی و نفوذناپذیر جزو وظایف من است و ما برای دستیابی به این هدف 

همکاری تنگاتنگی با دوستان آمریکایی خود داریم. 

یونیپاث: معضالتی مقابل شام در مسیر اجرای این برنامه چیست؟
بی  ولی  دارد  وجود  فراوانی  معضالتی  ملحم:  جنرال  برید 
تردید این معضالت پیش روی دیگر کشورهای مجری طرحهای مشابه نیز 

هست. از جمله می توان به منابع برشی، متویل و سازمان دهی اشاره 

کرد. یافنت افراد ماهر و مسلکی در این بخش و به کار گیری و تقویت 

قابلیت های آنها در زمینه تکنالوژی های جدید و کسب تجربه از دیگر 

برای  ما  که  طور  است. هامن  دشوار  سایربی  قربانی حمالت  کشورهای 

کسب تکنالوژی های جدید و پیچیده برای تقویت مهارت های خود سعی 

می کنیم، دشمنان ما نیز در این مسیر حرکت می کنند. تداوم این مساعی 

رضورت به بودجه متداوم دارد. عالوه بر معضالت مالی، معضل سازمانی 

تربیت کارکنان قوای مسلح برای حفظ هشیاری و شناخت اهمیت امنیت 

یا  اردن  در  مسلح  قوای  برای  حوزه  این  ماست.  روی  پیش  نیز  سایربی 

کشورهای دیگر تا حدی جدید است. ایجاد یک سازمان با توانایی دفاع 

قوانین و  به  این مساعی  نظر می رسد.  به  این جبهه جدید رضوری  از 

مقررات و نیز نیروی برشی برای اجرای سیاست های مرتبط رضورت دارد. 

معضل سازمانی نخستین مانع مقابل کشورها در مسیر ایجاد سازمان های 

امنیت سایربی است. تحقیقات و مطالعات جدی و استفاده از مسلکی 

های خربه برای ایجاد ریاست ها و تیم های مسلکی رضوری است. قوای 

مسلح اردن با شناسایی زودهنگام این معضل، اقدام به ایجاد یک هیئت 

و  سایربی  امنیت  برای  الزم  ظرفیت  ایجاد  و  نظارت  هدف  با  تخصصی 

شبکه امن قوای مسلح کرد. من مطمنئ هستم که به کمک دوستان خود 

در دولت آمریکا و قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ما به زودی ظرفیت 

مورد رضورت سازمان خود را ایجاد خواهیم کرد. 

املللی  بین  کانفرانس  یک  کردن  برگزار  درباره  شام  نظر  یونیپاث: 
در زمینه امنیت سایربی و نقش آن در مبارزه با جرایم سازمان یافته و 

تروریزم سایربی چیست؟

برید جنرال ملحم: به نظر من این کانفرانس ها برای ایجاد 
حوزه رضوری  این  در  دوستان  بین  اعتامد  تقویت  و  رابطه  و  همکاری 

مفکوره  تبادل  تحقیقات،  آخرین  نتایج  از  اطالع  با  ما  ضمن،  در  است. 

ایجاد  تردید  بی  شدیم.  مستفید  کشورها  دیگر  تجربیات  از  و  کردیم 

همکاری و اعتامد کلید موفقیت در حوزه سایربی است. 

یونیپاث: چرا اتخاذ سرتاتیژی امنیت سایربی برای اردو مهم است؟ 
برید جنرال ملحم: انکشاف سرتاتیژی به اندازه ایجاد تهداب 

برای هر سازمان مهم است. 

ما اهداف خود را برای تضمین و حفظ موفقیت تعیین می کنیم. ما 

ایجاد سرتاتیژی سعی کردیم و پیرشفت های چشمگیری در زمینه  برای 

دستیابی به اهداف داشتیم. 

یونیپاث: درباره رابطه امنیت سایربی و امنیت معلومات در زندگی 
روزمره رسبازان توضیح بدهید.

به  و  نظامی  عبارتی  معلوماتی  عملیات  ملحم:  جنرال  برید 
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معنای محافظت از معلومات مهم در برابر دشمن است. به عبارت دیگر، 

هامن حفظ ارسار عملیات است. این عبارت برای تکنالوژی سایربی ساخته 

شده است و یک مفهوم رضوری برای اردوها و نیز بخش خصوصی است. 

برای  های خود  شبکه  کردن  ایمن  حال  در  متداوم  بطرز  بخش خصوصی 

مقابله با حمالت سایربی است. فضای سایربی تاثیری چشمگیر بر منفعت 

تشبث ها دارد. محافظت از این فضا، چه در اردو و چه در بخش خصوصی، 

حیاتی است. بنا بر این، امنیت سایربی به خط مقدم محافظت از امنیت 

معلومات و عملیات اردوی و نیز امنیت رسبازان حارض در میدان نربد تبدیل 

شده است. با تبدیل شدن امنیت معلومات به تهداب عملیات نظامی ما، 

رضوری است که ما رسبازان را با نقش حیاتی آن در محافظت از معلومات 

جبهه  است،  جدید  نسبتاً  مفهومی  سایربی  فضای  که  این  با  سازیم.  آشنا 

جمله  از  ارتباطات،  بیشرت  که  آنجا  از  شود.  می  تلقی  نربد  میدان  چهارم 

ارتباطات سامانه موقعیت یابی جهانی، در فضای سایربی شکل می گیرد، 

فضای سایربی به میدان نربد با هامن اهمیت زمین، دریا و هوا تبدیل شده 

است. در ضمن، استفاده معمول از دستگاه های ارتباط شخصی، مثالً به 

معلومات  امنیت  برای  بزرگ  معضل  یک  نربد،  میدان  در  رسبازان  وسیله 

محسوب می شود. ما باید با اجرای مقررات امنیت سایربی رسبازان خود را 

با موضوع حفظ امنیت معلومات قوای مسلح آشنا کنیم. 

بخش  و  امنیتی  ســازمــانــهــای  ــا  ب اردوی  هــمــکــاری  یونیپاث: 
خصوصی چقدر مهم است؟

برید جنرال ملحم: فضای سایربی نظامی و غیرنظامی مستقل 
از هم نیستند؛ فقط یک فضای سایربی مشرتک وجود دارد. همه اشخاص 

حقیقی و حقوقی باید برای محافظت از آن همکاری کنند. فضای سایربی 

رسحد فزیکی ندارد. همپوشانی گسرتده ای بین شبکه های نظامی و بخش 

معنی  این  به  این همپوشانی  دارد.  وجود  کشورها  بین  و حتی  خصوصی 

است که نفوذ مخترص در شبکه های نظامی یا خصوصی ممکن است تاثیر 

چشمگیری بر اردو داشته باشد. به این اساس همکاری بین همه طرف های 

ذینفع و سعی برای تضمین باالترین سطح امنیت سایربی رضوری است. در 

ضمن، ارائه برنامه های آموزشی و به اشرتاک گذاشنت معلومات مربوط به 

تهدیدهای جاری و تشویق کردن همگان برای اعالم فعالیت های مشکوک 

دیگر  با  خوبی  رابطه  از  اردن  مسلح  قوای  است.  مهم  سایربی  یا حمالت 

آگاهی  ایجاد  قوت  نقطه  این  و  برخوردارند  خصوصی  و  ملی  سازمانهای 

همگانی را به دنبال دارد. 

یونیپاث: درباره فعالیت های روزانه و وظایف خود منحیث فرمانده 
نظامی توضیح بدهید.

از  محافظت  و  امنیت  هیئت  مدیر  من  ملحم:  جنرال  برید 
آن  ترین  مهم  دارد.  فراوانی  وظایف  من  هیئت  معلومات هستم.  امنیت 

به روز رسانی ظرفیت الزم، سیاست ها، تکنالوژی ها و قوای انسانی برای 

دفاع از فضای سایربی قوای مسلح و ایجاد فضای کاری امن است. قبل از 

قبول جایگاه فعلی منحیث اولین مدیر این هیئت، مهارت های مدیریت 

بتوانم  که  امیدوارم  و  بودم  کرده  گوناگون کسب  در مشاغل  با حضور  را 

انتظارات قوماندانان خود را برآورده کنم. ما برای بهبود و کسب توانایی 

ها و تکنالوژی های گوناگون با دوستان خود در قوماندانی مرکزی ایاالت 

سایربی مشرتک  فضای  امنیت  بتوانیم  تا  داریم  تنگاتنگی  متحده همکاری 

خود را تضمین کنیم. هامن طور که قبالً ذکر کردم، فضای سایربی مشرتک 

است و مسئولیت محافظت از آن بر عهده همه طرف های ذینفع است. در 

ضمن، ما با آغوش باز از تخصص و معلومات بخشهای دولتی و خصوصی 

درباره تهدیدات و روش مقابله با آنها استقبال می کنیم. 

یونیپاث: چرا کار تیمی برای حفظ امنیت سایربی کشور مهم است؟
برید جنرال ملحم: فضای سایربی فضایی مشرتک و بدون رسحد 
است و حفظ امنیت آن بر عهده همه کشورهاست. اگر به یک کمپیوتر 

شخصی نفوذ شود، دیگر بخشهای شبکه در معرض خطر قرار می گیرد و 

تهدید به رسعت گسرتش می یابد. بنا بر این، مستفیدان در هنگام استفاده 

های  فعالیت  و  باشند  هشیار  بسیار  باید  ایمیل  خواندن  و  انرتنیت  از 

مشکوک را راپور کنند تا آلودگی به کل شبکه رسایت نکند. هیچ کشوری 

منی تواند افراد را از ورود به فضای سایربی باز دارد که این موضوع یک 

یا  برای کنرتول آن محسوب می شود. در واقع، یک شخص  بزرگ  معضل 

به شبکه  تروریستان ممکن است آسیبی شدید  یا  از مجرمان  تیم کوچک 

در  یافته  ما شاهد همکاری گروه های جرایم سازمان  برسانند.  های مهم 

سطح دنیا برای ترتیب دادن حمالت هامهنگ علیه یک هدف واحد برای 

نفوذ کردن به آن هستیم. چنین حمالت ممکن است خسارات شدیدی به 

برای  املللی  بین  اگر قوانین و مقررات  امنیتی وارد کند.  بخشهای مالی و 

نظارت بر فضای مجازی و مجازات مجرمان ناقض این قوانین وجود نداشته 

باشد، زمینه آشوب، جرم و حتی از دست رفنت جان افراد فراهم می شود. 

الزم است که کشورها به تبادل معلومات، امکانات و مهارت برای مبارزه با 

تهدیدات فضای سایربی بپردازند. من مدعی نیستم که این همکاری همه 

تهدیدات را برطرف می کند ولی می تواند گسرته آن را تقلیل دهد.

چقدر  مجرمان  و  تروریستان  از سوی  سایربی  فضای  تهدید  یونیپاث: 
جدی است و اردن چه پالن برای مقابله با آنها دارد؟

و  تروریستی  تهدیدات  که  نیست  تردیدی  ملحم:  جنرال  برید 
اندازه  به  تهدیدات  این  است.  شده  تبدیل  روزمره  واقعیتی  به  مجرمانه 

از آن است که  اهداف خود متنوع هستند. متاسفانه همه شواهد حاکی 

هم تعداد و هم پیچیدگی این تهدیدات افزایش یافته است. این معضالت 

سنگین  را  ها  زیرساخت  و  شهروندان  از  محافظت  برای  کشور  وظیفه 

تهدیدات  کردن  برطرف  برای  اقدامات  سلسله  یک  به  این  و  کند.  می  تر 

رضورت دارد. در اردن، ما اقدامات فراوانی از جمله ایجاد یک پروگرام برای 

محافظت از فضای سایربی انجام می دهیم. در سال 2010 با همکاری عالی 

جناب شاهزاده فیصل بن الحسین و رئیس ارکان، ما اولین سرتاتیژی ملی را 

برای محافظت از فضای سایربی ایجاد کردیم. در سال 2016 این ماموریت 

امنیت فضای سایربی  تقویت  به قوای مسلح سپرده شد. یعنی مسئولیت 

با  محلی به قوای مسلح سپرده شد. هدف ما ایجاد یک پروگرام پیرشفته 

باالترین سطح محافظت طی پنج سال است.   
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کلیدی  هدف  دیجیتال،  نربد  در  شدن 

گرای خشن  افراط  های  سازمان  با  مبارزه  میدان  در 

و  میانه  از کشورهای رشق  دسته  آن  است.   )VOE(

آسیای جنوبی و مرکزی که در نربد علیه داعش و دیگر 

VOE ها متحد شده اند، در حال مقابله با تبلیغات 

دروغین با استفاده از شیوه های رسانه ای جدید و 

موسسات  از  محافظت  برای  هایی  سرتاتیژی  تدوین 

دولتی و مدنی در برابر حمالت مخرب سایربی هستند.

های  گــروه  دیگر  و  الشباب  داعــش،  القاعده، 

موثر  آله  یک  منحیث  سایربی  حمالت  از  تروریستی 

برای فریب دادن مردم و معرفی کردن خود منحیث 

ستم  و  فقر  فساد،  از  ــده  دی آسیب  مــردم  حامی 

استفاده می کنند. با این که ریاکاری این تروریستان 

آنها  فعالیت های  با  مقابله  بارها آشکار شده است، 

همچنان دشوار است.

کاربری  های  حساب  کردن  تعلیق  یا  کردن  فلرت 

در فیسبوک، توییرت یا یوتیوب ممکن است یک عکس 

العمل منطقی به نظر برسد ولی یک راه حل متداوم 

برای  جدید  های  حساب  ایجاد  شود.  منی  محسوب 

نرش تبلیغات کار آسانی است. همچنین، قطع کردن 

دشوار  جنگ  درگیر  مناطق  در  انرتنیت  به  دسرتسی 

برای  کوچک  ای  ماهواره  های  آننت  خریدن  است. 

اتصال به انرتنیت، حتی در مناطق تحت کنرتول دولت 

که دسرتسی محدودی به انرتنیت دارند، ممکن است.

این روند باعث شده است که مقابله با تبلیغات 

در  پیروزی  ــرای  ب رضوری  سالحی  به  تروریستی 

این  در  پیرشفت  و  شــود.  تبدیل  معلوماتی  جنگ 

زمینه ادامه دارد.

در قاهره، طرح پیشنهادی امارات متحده عربی 

درباره نقش رسانه ها در ترویج ارزش های مدارا و 

و چهارمین جلسه  در شصت  گرایی  افراط  با  مبارزه 

شورای وزرای معلومات عربی که به ریاست امارات 

برگزار  عرب  اتحادیه  کل  دبیرخانه  در  عربی  متحده 

شد، تصویب گردید. این شورا بر اهمیت سازمان های 

رسانه ای عربی در گسرتش فرهنگ مدارا و مبارزه با 

افراط گرایی منحیث بخشی از سرتاتیژی همه جانبه 

که از ابزارهای رسانه ای سنتی و مدرن استفاده بهرتی 

می کند، تاکید کرد.

این طرح برای ترویج گفتگو و تعامل بین کشورها 

متدن  های  ارزش  بر  تاکید  طریق  از  افــراد  سایر  و 

عربی-اسالمی، که تعصب، افراط گرایی و تروریزم را 

محکوم می کند، در نظر گرفته شده است.

االفتاء  دار  سازمان  و  مرص  ــر  االزه پوهنتون 

و  نظارت  حال  در  آن  الفتاوی«  »مرصد  بخش  و 

هستند.  آن  با  مقابله  و  داعش  آیدیولوژی  شناسایی 

و  گناه  بی  غیرنظامیان  کشتار  به  مربوط  اخبار  آنها 

تخریب مساجد و مکان های تاریخی به دست داعش 

را نرش می کنند.

نقش  نیز  زمینه  این  در  عربی  متحده  امــارات 

فعال دارد. این کشور در زمینه ایجاد مرکز ارتباطات 

دیجیتال رشق میانه با مترکز بر استفاده از رسانه های 

ایاالت  با  داعش  تبلیغات  با  مقابله  برای  اجتامعی 

متحده همکاری کرد. »مرکز صواب« در جوالی 2015 

تاسیس شد. »صواب« در لسان عربی به معنای »روش 

درست یا شایسته« است.

و  داعش  تبلیغات  با  مقابله  مرکز  این  ماموریت 

منطقه  در رسارس  مداراگر  و  معتدل  نظرات  تقویت 

ایجاد یک جامعه اونالین فرصتی  با  این مرکز  است. 

داعش  پوچ  تبلیغات  با  مبارزه  و  محتوا  انتقال  برای 

برای مردم منطقه و دنیا فراهم کرد.

ایاالت متحده نیز یکی از بخشهای وزارت خارجه 

به  و  بود  شده  تاسیس   2011 سال  در  که  را  آمریکا 

داد.  گسرتش  بود،  معروف  جهانی«  مداخله  »مرکز 

پیام  با  اونالین  مقابله  به  توان  می  آن  وظایف  از 

پیام رسانی  اقدامات  افراطی و هامهنگ کردن  های 

این  کرد.  اشاره  تروریزم  با  مبارزه  زمینه  در  آمریکا 

مرکز با انتشار گسرتده اخبار مربوط به پناهندگان و 

تروریزم،  مسلامن  قربانیان  درباره  سابق،  بنیادگرایان 

رشایط زندگی و واقعیت های جنگ در مناطق تحت 

اشغال داعش معلومات رسانی می کند.

حال  در  نیز  منطقه  در  تکنالوژی  کارشناسان 

مصئون کردن موسسات مهم در برابر تهدید هکرهای 

کمپیوتری هستند.

فعالیت  آنها  ندارد.  مرز  و  حد  سایربی  حمالت 

بازرگانی، مراقبت صحی،  نیز صنعت،  و  های دولت 

کنند.  می  تهدید  را  شخصی  معلومات  و  مخابرات 

ارتباطات بانکی و شبکه های توزیع برق ممکن است 

قطع شود و فعالیت های کشورها را مختل کند. 

به همین دلیل کاری که در »مرکز عربی امنیت 

انجام می گیرد  سایربی منطقوی«، مستقر در عامن، 

نیز مهم است. این مرکز جلساتی را برای ایجاد ارتباط 

بین بخشهای دولتی، خصوصی و دانشگاهی و قاعده 

مند کردن سرتاتیژی ها و پالن ها برگزار می کند. این 

کانفرانس ها و دیگر کانفرانس های سایربی فرصت 

هایی برای ایجاد کانال های ارتباطی سازنده در بین 

کشورهای منطقه فراهم می کند. »گروه ملی آمادگی 

در برابر فوریت های کمپیوتری« عامن در سال 2012 

áپیروزی در نبرد دیجیتا
مقابله با تبلیغات تروریستی و حمافظت از شبکه های کمپیوتری 

در برابر هکرها دو جنبه از یک سرتاتیژی عمده هستند
کارکنان یونیپاث

پیروز
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آیا می توانید چند منونه کارآمد از روش های دولت در قبال • 

امنیت سایربی را نام بربید؟

آیا می توانید به یک منونه از برنامه یا سرتاتیژی اختصاصی در زمینه امنیت• 

سایربی اشاره کنید؟

آیا می توانید به بهرتین ابداعات در زمینه مقابله اونالین با تبلیغات تروریستی• 

اشاره کنید؟

نظر شما چیست؟

 CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL دیدگاه های خود را با آدرس الکرتونیکی

با ما در میان بگذارید

یونیپاث: داعش گروه هایی را مامور اجرا کردن حمالت سایربی کرده است. از آنجا که 
اردن در خط مقدم مبارزه علیه داعش است، آیا تا کنون داعش حمله مشخصی علیه اردن 

ترتیب داده است؟ 

اردن  برید جنرال ملحم: معلومات خاصی درباره حمالت سایربی داعش علیه 
ندارم ولی بی تردید داعش برای حمله به کشور ما سعی می کند. خوشبختانه حمله سایربی 

تروریستی موفقی راپور نشده است. این نشان از هشیاری و آمادگی قوای ما دارد. ما از 

املللی  بین  کانفرانس  من  نظر  به  برخورداریم.  تروریستان  با  مقابله  برای  خوبی  آمادگی 

مزایای فراوانی برای ما دارد که از آنها می توان به مانورهایی با سناریوهای مختلف مقابله 

با تخلفات سایربی و روش های جربان آنها اشاره کرد. ما در حال کسب آمادگی برای مانور 

مشرتک با دوستان اردن برای شبیه سازی حمالت سایربی و راه های مقابله با آنها هستیم. 

یونیپاث: اردن در زمینه ایجاد سرتاتیژی امنیت سایربی چه تجربیاتی را می تواند در 
اختیار دیگر کشورها قرار دهد؟ 

برید جنرال ملحم: هامن طور که ما از تجربه کشورهای پیشگام در این حوزه 
درس گرفتیم، قطعاً دیگر کشورها نیز می توانند از تجربیات ما بهره مند شوند. تجربیات 

کشور ما، چه موفق و چه ناموفق، حاوی درسهای ارزشمندی است. درس گرفنت از کشورهای 

دیگر، مخصوصاً در چنین حوزه پیچیده ای، بسیار مهم است. از سال 2010 ما اولویت های 

با  ما  پروگرام های  اجرای  رایج  به دلیل ترشیفات  ایم.  را شناسایی کرده  سرتاتیژیک خود 

تاخیر روبرو شد و کشورهای خواستار ایجاد برنامه امنیت سایربی می توانند از این نکته 

درس بگیرند. نکته مهم ایجاد یک سازمان با اختیارات ملی است که از منابع برشی و بودجه 

و اختیارات قانونی الزم برای اجرای سرتاتیژی سایربی برخوردار باشد. اکیداً توصیه می کنم 

که پس از ایجاد سرتاتیژی، سازمان مکمل برای مدیریت آن شکل بگیرد. در غیر این صورت، 

مسیر پیرشفت با مانع روبرو خواهد شد. 

یونیپاث: توصیه امنیتی شام برای رسبازان استفاده کننده از تلیفون های هوشمند چیست؟ 
با اجرا کردن سیاستی  با رسبازان همکاری کنیم و  باید  برید جنرال ملحم: ما 
شفاف درباره خطر استفاده از تلیفون های شخصی برای گفتگو درباره عملیات یا عکس 

باید  ما  بدهیم.  توضیح  را  عملیات  به  مربوط  امکانات  یا  تجهیزات  ها،  مکان  از  گرفنت 

این دستگاه  از  استفاده  درباره  پالیسی سختگیرانه  یک  باید  ما  کنیم.  نظارت  تخلفات  بر 

ها تدوین کنیم و انتقال معلومات و تصاویر دارای ارزش عملیاتی را اکیداً ممنوع کنیم. 

شایسته  نحو  به  را  متخلفان  و  بگیریم  بهره  تخلف  موارد  شناسایی  تکنالوژی  از  باید  ما 

مجازات کنیم.   ✦

در  سایربی  امنیت  تامین  برای  منطقوی  مرکزی  منحیث 

کشورهای عربی شکل گرفت.

خوشی  خربهای  نیز  قطر  و  افغانستان  بحرین،  از 

در این زمینه به گوش می رسد. هر یک از این کشورها 

روش فعال برای محافظت از کانال های مهم ارتباطی و 

دیتابیس در برابر هکرها در پیش گرفته اند.

را  سایربی«  جرایم  »هیئت  پیش  سال  چند  بحرین 

ایجاد کرد و با فعالیت بین املللی در این زمینه تجربیات 

خود را در اختیار دیگر کشورهای منطقه قرار داد.

»گروه  که  است  افغانستان  کشورها  این  از  یکی 

برای   2009 سال  در  را  کمپیوتری«  رسیع  العمل  عکس 

خصوصی  و  دولتی  بخشهای  در  سایربی  امنیت  پالیدن 

اتخاذ »سرتاتیژی  با  این کشور  پیش،  داد. دو سال  شکل 

ایجاد محیط امن و سامل  امنیت سایربی« در مسیر  ملی 

سایربی گام نهاد.

قطر نیز در این راستا با برگزار کردن مانورهای ملی 

زمینه  در  خود  دانش  سنجش  به  اقدام  سایربی  امنیت 

تهدیدات و بهبود عکس العمل ها کرده است. این کشور 

برابر  فعالیت دیگر کشورها در زمینه کسب آمادگی در 

حمالت سایربی را مطالعه کرد و تجربیات آنها را به کار 

کردن  مجبور  جای  به  قطر  سایربی  امنیت  بخش  بست. 

بانکها و موسسات خصوصی به همکاری، رشکت در مانور 

را اختیاری اعالم کرد ولی درباره عواقب ناآمادگی در برابر 

حمالت نیز هشدار داد. 

تبادل  به  که  داشت  کننده  ده ها رشکت  مانور  این 

اقدامات  کارآیی  زمینه  در  تجربه  کسب  و  معلومات 

مشرتک و قاعده مند در جریان حمله به موسسات مالی، 

رشکت های انرژی یا سازمانهای دولتی پرداختند.

به طور کلی، مساعی این کشورها و دیگران به بهبود 

کیفیت نظارت و راپوردهی و همکاری نزدیک با رشکت 

های انرتنیتی و رسانه ای منجر شده است. ولی در عرص 

دیجیتال انتظار می رود که افراط گرایان روش های تازه 

ای برای انتشار پیام های خود بیابند. تجربیات به دست 

آمده در سالهای اخیر لزوم مقابله همه جانبه و فوری با 

از موسسات نظامی، دولتی و  تبلیغات و محافظت  این 

ملکی در برابر حمالت سایربی را آشکار کرد. 

در  تعصب  مکتب  و  داعش  وحشیانه  های  روش 

های  سنت  همه  تعالیم  با  و  ندارد  جایی  مدرن  جوامع 

مذهبی فاصله دارد. تقویت این پیام تاثیر قابل مالحظه 

باالی جذب قوا از بین افراد بی گناهی که ممکن است 

ها   VOE دیگر  و  داعش  دروغین  های  داستان  فریفته 

شوند، خواهد داشت.
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قوای عملیات خاص از پاکستان، اردن، فرانسه و ایاالت متحده در حال پرداختن به 
تمرین سوار شدن در جریان مانور شیر در کمین در عقبه در می 2015.  رویرتز
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تمرین، آموزش و همکاری کلید تقویت اردوهای منطقه است

بنا
مسلکی بودن 

کارکنان یونیپاث

مانور نظامی «رعد الشامل»، یا به زبان دری «تندر شاملی»، یک سمبول از اراده عربستان 

سعودی برای دفاع از رسحد شاملی و محافظت از ملت در برابر درگیری های تروریستی 

عراق و سوریه است. رعد الشامل که یکی از بزرگرتین قدرت منایی ها در تاریخ معارص 

رشق میانه محسوب می شود، قوای بحرین، مرص، اردن، کویت، عامن، پاکستان، قطر، 

عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورها دور هم جمع شده اند.
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سعودی  عربستان  پادشاهی   ،2016 فربوری  در  بعد،  ماه  چند 

جمله  از  منطقه،  در  خشن  گرایی  افراط  با  مبارزه  ائتالف  رهربی 

خشونت داعش در سوریه و عراق، را بر عهده گرفت.

اعالم  نیوز مرص  دیلی  به  سمیر،  محمد  اردوی مرص،  سخنگوی 

کرد: »هدف این مانور مشرتک، تقویت توانایی های مرص، عربستان 

سعودی و کشورهای ائتالف برای ایجاد قوای دفاعی مشرتک عرب و 

منسجم کردن برنامه ها و مقابله با معضالت جاری منطقه است«. 

تابع  دنیا  رسارس  در  مسلح  قوای  رضورت  مورد  بودن  مسلکی 

عوامل متعددی است. از آن جمله می توان به همکاری بین املللی، 

مترین مشرتک، رهربی همراه با تعهد و آمادگی اشاره کرد. کشورهای 

رشق میانه و آسیای جنوبی و مرکزی در نربد با مکتب افراط گرایی 

و وحشی گری نفرت انگیز داعش متحد شده اند. آنها در حال ایجاد 

اردوهای مسلکی و هامهنگ کردن اقدامات در برابر تهدیدات گروه 

های تروریستی هستند.

کنار همکاری چندملیتی  اردوهای آموزش دیده، در  این  وجود 

بین دولت های مختلف، موسسات غیرنظامی و اردوها، برای ریشه 

منطقه  امنیت کشورهای  و  که صلح  تروریزم  کن کردن شبکه های 

اقدامات  است. همچنین،  کنند، حیاتی  تهدید می  را  آن  از  فراتر  و 

می  تقویت  را  نظامی  قوای  حامی  دولتی  موسسات  که  فساد  ضد 

کند، بسیار مهم است.

مترین و هامهنگی به خنثی کردن اقدامات مخرب داعش کمک 

می کند و زمینه دسرتسی به پول و سوخت مورد رضورت تروریستان 

را مختل می کند. در ضمن، در چندین کشور مساعی برای مقابله 

با تهدید نوظهور حمالت سایربی و تبلیغات اونالین تروریستی برای 

جذب نیرو و هراس افکنی صورت گرفته است.

رعد الشامل تنها مانور منطقه در این موضوع نیست. هر سال، 

کشورها ده ها مانور دوجانبه و چندجانبه برای ایجاد زمینه همکاری 

و تقویت مهارت ها برگزار می کنند. »شیر در کمین«، مانور ساالنه 

قوماندانی مرکزی ایاالت متحده که به میزبانی اردن برگزار می شود، 

بشمول مترین های دوجانبه و چندجانبه است. کویت در سال 2015 

با افتخار میزبان مانور وابسته به CENTCOM »اراده عقاب« بود 

و قصد دارد در سال 2017 این کار را تکرار کند. 

قوای چندملیتی به دلیل پرواز طیاره ها به شکل متحد، استقرار 

در قایق های مشرتک، برپا کردن خیمه بر روی زمین مشرتک و حضور 

در ساختامن های مشرتک، عالوه بر مبادله معلومات به حس دوستی 

نیز دست می یابند.

»این مانور به دلیل روبرو شدن کشورهای منطقه و دنیا با خطر 

به  دست  که  انسانی  های  ارزش  از  عاری  و  گرا  افراط  های  گروه 

فالح  فهد  جرنال  برید  دارد«.  اهمیت  زنند،  می  وحشتناک  جنایات 

را  اظهارات  این  اردن،  مشرتک  آموزش  هیئت  رئیس  الضامن،  احمد 

در جریان »شیر در کمین« 2015 مطرح کرد. »این وضعیت وجود 

همکاری و تبادل تجربه با هدف مبارزه با همه جنبه های تروریزم 

را الزامی می سازد«. 

بسیاری از کشورهای رشکت کننده در مانور شیر در کمین عضو 

ائتالف مبارزه با داعش معروف به »عملیات اراده قاطع« نیز هستند. 

به  دست  عربی  متحده  امارات  و  سعودی  عربستان  اردن،  بحرین، 

حمالت هوایی در قالب این عملیات زده اند. دیگران، مانند قطر در 

حال تامین پروازهای مقابله حیاتی هستند. 

از  بیش  افغانستان« بشمول  ملی  امنیتی  »قوای  افغانستان،  در 

300,000 نفر است و اقدامات امنیتی این کشور را هدایت می کند. 

به  ثبات  اعاده  با هدف  فساد  با  مقابله  اقدامات  کشور،  داخل  در 

دولت صورت می گیرد.

ناتو که در جنوری 2015  ماموریت »حامیت قاطع« به رهربی 

اجرا شد، زمینه آموزش، مشاوره و مساعدت را برای قوا و موسسات 

نظامی  قوای   12,000 در حدود  کند.  می  فراهم  افغانستان  امنیتی 

از ناتو و کشورهای متحد در این ماموریت رشکت دارند. هدف این 

ماموریت تقویت توانایی های پالن گذاری، طراحی و بودجه بندی؛ 

تضمین شفافیت، جوابدهی و نظارت و حامیت از حاکمیت قانون و 

مدیریت شایسته است.

رسبازان منطقه عالوه بر مستفید شدن از مترینات بهرت، از آموزش 

هامهنگ  نظامی  اقدامات  تقویت  شوند.  می  برخوردار  نیز  بهرت 

های  آکادمی  از  التحصیل  فارغ  مسلکی  رسبازان  متداوم  ورود  به 

نظامی رشق میانه رضورت دارد. در آکادمی نظامی مرص در قاهره، 

و  کویت  عراق،  بحرین،  اهل  به همراه رسبازان  دانشجویان مرصی 

عربستان سعودی با سالح های جدید، هرنهای رزمی و آخرین شیوه 

های نربد آشنا می شوند.

ارائه  با  در اردن، تعلیامت مذهبی مخصوص قوای مسلح اردن 

یک تصویر شایسته از اسالم رسبازان را در برابر فساد عقیدتی داعش 

امان  نزدیکی  در  الحسن  امیر  مذهبی  علوم  کالج  کند.  می  بیمه 

پیشگام این روش انحصاری آموزش است که در آن تربیت ذهن به 

اندازه تربیت جسم اهمیت دارد. تروریستان از مذهب منحیث یک 

»این مانور به دلیل مواجهه کشورهای منطقه 

و دنیا با خطر گروه های افراط گرا و عاری 

از ارزش های انسانی که دست به جنایات 

وحشتناک می زنند، اهمیت دارد. این وضعیت 

وجود همکاری و تبادل تجربه با هدف مبارزه 

با همه جنبه های تروریزم را الزامی می سازد«. 
— برید جنرال فهد فالح احمد الضامن، مدیر هیئت آموزش مشترک 

اردن، در حال سخنرانی در جریان مانور »شیر در کمین« 2015
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یونیپاث از نظرات شما استقبال می کند تا بتواند 

بهترین فرصت های آموزشی و تمرینی را برای 

قوای مسلکی فراهم کند. با آدرس 

 CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

با ما در تماس شوید.

ما مشتاق 
شنیدن صدای 

شما هستیم
آیا آکادمی نظامی یا برنامه آموزشی در کشور شما • 

هست که بخواهید در یونیپاث معرفی شود؟

می توانید نمونه هایی از برنامه های موفق و بین • 

المللی انکشاف مسلکی اردوی )کانفرانس، سیمینار 

و مکاتب( را که در آنها شرکت کرده اید نام ببرید؟

آله برای فریفنت جوانان استفاده کرده اند و به تحریف و دستکاری 

آیات کتاب مقدس برای پیشربد اهداف جذب قوا دست زنده اند.

»موثرترین آله مقابله با این مکتب نامرشوع، نشان دادن چهره 

سلیم  مجید  داکرت  برید جرنال  را  اظهارات  این  است«.  اسالم  واقعی 

امیر  اسالمی  مطالعات  کالج  اکادمیک،  مطالعات  مدیر  الدراوشه، 

حسن در گفتگو با یونیپاث مطرح کرد. »سخرنانی ها و سیمینارهای 

مختلفی برای نشان دادن چهره واقعی و ماهیت این جنایتکاران به 

جوانان برگزار می شود تا جوانان مسلامن از فریب مصون مبانند«.

آزادی  و  امنیت  تامین  راه  در  مسلکی  و  فرقوی  غیر  قوای  این 

وطن خود و کشورهای متحد و مبارزه با مکتب افراط ناشی از نفرت 

افکنی سعی می کنند.

های  مترین  نظامی،  ملی  هــای  آکــادمــی  نظامی،  آمــادگــی 

چندملیتی، همکاری منطقوی، همکاری نظامی-غیرنظامی، اقدامات 

مهمی  ابزارهای  همگی  مناسب  مدیریت  ابتکارات  و  فساد  ضد 

در  نابکار  قوای  فرقوی  و سیاست های ضد  تروریزم  با  مبارزه  برای 

کشورهای رشق میانه است.

با تقویت توانایی های نظامی و ملکی از طریق آموزش و تبادل 

دانش، چشم انداز صلح پایدار روشن تر می شود.  ✦

 MD-530F »پیلوتان »جنگجوی کایوس
قوای هوایی افغانستان و مشاوران آنها در 
ماموریت »حمایت قاطع« به رهبری ناتو، 

در کابل فرود آمدند.
خردضابط بریدمل پری استون/ قوای هوایی ایاالت متحده



24

شرح حال رهبری ارشد

بین  رسحدات  کردن  کنرتول  و  ثبات  و  امنیت  انفاذ 
املللی در مناطق بی ثبات، کدام وقت اتفاقی حاصل منی شود. 

موقعیت اردن آن را به خط مقدم جنگ علیه داعش تبدیل کرده 

است. داعش یک دشمن بی اصول است و بی رحامنه خون افراد 

معصوم را می ریزد.

نقش رهربان در حفظ روحیه، وفاداری و مقاومت قوا بسیار 

مهم است. بنا بر این اردن برای قوماندانی قوای نخبه خود به 

رضورت  سرتاتیژیک  نگری  آینده  و  فوالدی  اعصاب  با  مرد  یک 

داشت. این مرد، برید جرنال عدنان العبادی از قوای قوماندانی 

مشرتک عملیات خاص است.

جرنال عدنان فعالیت مسلکی خود را از سال 1983 آغاز کرد 

از  یکی  اردن،  تروریزم  غند 71 ضد  افرس  منحیث  با خدمت  و 

پیرشفته ترین جزوتام های کشور، مهارت های قوماندانی کسب 

کرد. وی در کالج جنگ اردن تعلیم دیده است.

در  اردن  عملیات خاص  اولین  قوماندانی  قبول  از  پس  وی 

افغانستان و اقامت چند ماهه در آن کشور، وارد کالج قوماندانی 

این  لیون ورت« شد.  »فورت  در  متحده  ایاالت  اردوی  ارکان  و 

دوره آموزشی پیرشفته وی را به قوماندانی کندک 71 رساند. 

حرضت  اعلی  که  کند  می  خوشبختی  اظهار  عدنان  جرنال 

عبدا... بن حسین دوم، شاه اردن، نه تنها رهرب مردم اردن بلکه 

یکی از شخصیت های نظامی برجسته این کشور است. 

شاه  حرضت  اعلی  من  نظامی  »الگوی  گوید:  می  جرنال 

عبدا... دوم است. ایشان از سال 1996 تا 1999 قومانده قوای 

 71 غند  افرس  من  دوره  این  در  بودند.  اردن  خاص  عملیات 

بودم. قبل از آن، من مامور معلومات »گروه 101 قوای خاص« 

ایشان  ارتباط مستمری داشتیم زیرا  با اعلی حرضت  بودم و ما 

قومانده ما بودند«. 

»اعلی حرضت ذهن نظامی فوق العاده ای دارند و ما صرب، 

ایشان زمینه قبول ارزش  ایشان آموختیم.  از  تحمل و تواضع را 

های رهربی را در ما ایجاد کردند. ما مفتخریم که اعلی حرضت 

نیرویی برای
مقابله با تروریزم 

کارکنان یونیپاث

برید جنرال عدنان العبادی، از اردن، خواستار احتاد 
قوای خاص جهانی برای مبارزه با افراط گرایی شد
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برید جنرال عدنان 
العبادی در حال اهدای 

نشان پرش اردن به 
سرباز عربستانی پس 

از پرش موفقیت آمیز در 
جریان مانور »شیر در 

کمین« 2015. 
جگرن تیفانی ام. کالینز/اردوی 

ایاالت متحده

پس از خروج از قوماندانی قوای خاص پادشاه اردن شدند«. 

بر  دارد و شخصاً  قوای خاص جای  قلب  در  عبدا...  شاه 

و  عدنان  جرنال  دارد.  نظارت  نخبه  قوای  این  پیرشفت  روند 

همکارانش از این که در کانون توجه هستند، خشنودند. 

وی می گوید: »از زمان پذیرش قبول قوماندانی عملیات 

ما  دیدار  به  نوبت  چهار  اردن  شاه   ،2015 جوالی  در  خاص 

آمده است«. »این دیدارها باعث تقویت روحیه ما شد و ما 

را مفتخر ساخت. وی شخصاً معضالت امنیتی منطقه را بحث 

می کند و ضمن بررسی پالن ها، با ما مبادله مفکوره می کند«.

تروریستان  با  باور است که مبارزه  این  بر  جرنال عدنان 

به مساعی گسرتده برای تقویت قوای خاص، بشمول جزوتام 

های نظامی سنتی، بخش امنیتی غیرنظامی، قوای ائتالف و کل 

جامعه رضورت دارد. 

پالن  باید  اسالمی  کشورهای  همه  که  است  معتقد  وی 

هایی را برای مقابله با مکتب افراط، شناساندن چهره واقعی 

اسالم و جلوگیری از جذب قوا به وسیله داعش با داستان های 

دروغین، انکشاف دهند.

نظامی  اهــداف  تامین  بــرای  فقط  »ما  گوید:  می  وی 

فعالیت منی کنیم. ما با همکاری رسانه های اجتامعی به دنبال 

پالن  یک  قالب  در  گرایی  افراط  با  مقابله  و  جوانان  آموزش 

ملی هستیم«. »جنگ مدرن فقط به قوا و سالح سنتی متکی 

این یک نوع جدید از جنگ است که به آیدیولوژی  نیست. 

مربوط می شود. از دیرباز یک نربد بین خیر و رش برای نفوذ 

در قلب مردم وجود داشته است«. 

به گفته جرنال این نوع جدید از جنگ به همکاری بین 

ایجاد  او  رویای  دارد.  رضورت  تروریزم  علیه  اتحاد  و  املللی 

یک شبکه جهانی از قوای عملیات خاص با سیاست و آموزش 

مشرتک است. آنها نه فقط در مترینات نظامی بلکه در میدان 

نربد نیز همکاری می کنند. کلید این اقدام وجود یک سیستم 

مبادله معلومات است.

در  تروریستی  های  سازمان  دانیم،  می  که  طور  »هامن 

دنیا آیدیولوژی مشرتک دارند و از همکاری و حامیت یکدیگر 

مستفید می شوند. با متحد شدن قوای رش، قوای خیر نیز باید 

در برابر آنها متحد شوند. هدف ما متحد کردن اقدامات قوای 

عملیات خاص در سطح دنیا برای حرکت در یک جهت و ریشه 

کن کردن تروریزم است«. این اظهارات جرنال عدنان است.

پادشاهی،  این  از  محافظت  اردنی  قوای  اصلی  تشویش 

به  جرنال  است.  سوریه  با  شاملی  ثبات  بی  رسحد  مخصوصا 

و  سرتاتیژیک  نقش  ایفای  لزوم  درباره  عبدا...  شاه  تشویش 

تکتیکی قوای خاص در مناطق مورد نظر تروریستان اشاره کرد.

جرنال اظهار کرد: »من جزوتام هایی را در آنجا مستقر کرده 

ام و هر روز با قوای مرزبانی همکاری می کنم. ما به برادران 

پناهنده سوری برای گذشنت از رسحد و رسیدن به اردوگاه های 

نیروی  منحیث  ما  در عین حال  کنیم.  آوارگان مساعدت می 

واکنش رسیع فعالیت می کنیم و با قاچاقچیان مواد مخدر که 

قصد گذشنت از رسحد را دارند برخورد می کنیم«.

»ما همچنین دارای جزوتام اضطراری برای دفاع از متامیت 

بنا به تشخیص  یا استقرار در نقاط مختلف دنیا  ارضی اردن 

رهرب و الزامات امنیتی و منافع ملی هستیم«.
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پیام  محمدوف  بردی  قلی  قربان   ،2016 فربوری  تروریستی  حمله  از  بعد 

تسلیتی برای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه فرستاد. در این حمله 

تروریستی ده ها تن در آنکارا کشته و زخمی شدند. حمالت بعدی در ترکیه 

ده ها تن دیگر را به کام مرگ فرستاد. بردی محمدوف در پیام خود با خانواده 

ها، بستگان و دوستان قربانیان ابراز همدردی و برای بهبودی هر چه رسیع تر 

مصدومان دعا کرده است. وی پس از مبب گذاری اکتوبر 2015 در ترکیه نیز 

پیام مشابهی فرستاده بود. دولت ترکمنستان ضمن اعالم مخالفت با تروریزم و 

افراط گرایی از حامیت قاطع خود از مساعی بین املللی برای ریشه کن کردن 

این پدیده شوم خرب داده است.  منبع: آژانس خربی ترند

ترکمنستان محالت 
تروریستی را حمکوم می کند

قربان قلی بردی محمدوف رئیس 
جمهوری ترکمنستان

کارکنان یونیپاث

سربازان گارد احترام 
ترکیه در مراسم تشییع در 
آنکارا قربانیان بمب گذاری 

در موتر را در تابوت های 
پوشانده شده با بیرق 

حمل می کنند.   رویرتز
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تاجیک به دلیل ملحق شدن به داعش و دعوت 

سوریه  در  »جــهــاد«  ــرای  ب داعــش  جــوانــان  از 

به حبس محکوم شد. 

زرینه  دوشنبه،  شهر  منطقوی  دادگاه   2016 فربوری  در 

رسداروا را به دلیل »آموزش، متویل و حامیت مادی مزدوران 

اشرتاک کننده در درگیری های مسلحانه« و »سازمان دهی 

فعالیت های یک گروه غیرقانونی« مجرم شناخت.

این دادگاه رسداروا را به تحمل 13 سال حبس محکوم 

کرد. این زن نخستین زن تاجیک است که به دلیل همکاری 

این  اند که  با داعش محکوم می شود. مفتشان اعالم کرده 

رسانه  در  جعلی  نام  با  حساب  یک  دارد  فرزند  دو  که  زن 

با  که  بود  این  وی  اتهام  بود.  کرده  ایجاد  اجتامعی  های 

انتشار تصویری از خود با سالح AK-47 جوانان تاجیک را به 

»جهاد« در سوریه و عراق فرا خوانده بود.

به سوریه  ترکیه  از طریق  اوایل سال 2015  رسداروا در 

سفر کرد و در آنجا با مرد ناشناسی ازدواج کرد. این سومین 

ازدواج او بود. به گفته وزیر کشور، یکی از همرسان پیشین 

تاجکستان  اسالمی  رنسانس  حزب  فعال  اعضای  از  رسداروا 

بود. فعالیت این حزب در سال 2015 به دلیل محکوم شدن 

به حامیت از تروریزم ممنوع شد.

هوایی  میدان  در  را  رسداروا  تاجکستان  مقامات 

دوشنبه بعد از پیاده شدن از هواپیامیی که مبداء آن ترکیه 

بود دستگیر کردند.

بازجویی و دستگیر  از  محکومیت رسداروا دو روز پس 

شدن 14 مرد در منطقه یوون به دلیل »الیک« کردن ویدئو 

یک فرد افراط گرای اسالمی در هامن رسانه اجتامعی مورد 

استفاده رسداروا، رخ داد.

این افراد در قالب تحقیقات درباره این ویدئو که مردان 

و زنان تاجیک را به ملحق شدن به داعش دعوت کرده بود، 

بازجویی شدند. به گفته مقامات تاجکستان حداقل 1,000 

داعش  تروریستانی  کنار  در  برای جنگ  کشور  این  شهروند 

عازم عراق و سوریه شده اند.

زن تاجیک به حمایت 
از داعش محکوم شد 

زنی
رادیو آزادی اروپا/رادیو آزادی

کاپی رایت c) 2015. RFE/RL( ، بازنرش با مجوز رادیو آزادی اروپا/رادیو آزادی، 

1201 Connecticut Ave. NW, Ste 400, Washington, D.C. 20036

تبادل  تاکید بر اهمیت  در جنوری 2016 مجدی عبدالغفار، وزیر کشور مرص، برای 

معلومات در مبارزه با تروریزم با جان برنان )John Brennan(، مدیر سازمان مرکزی 

معلومات ایاالت متحده )CIA( دیدار کرد.

عبدالغفار اظهار کرد که مقابله با حمالت تروریستی به همکاری بین املللی رضورت 

دارد و از همکاری با CIA در زمینه تبادل معلومات و تجربیات ابراز رضایت کرد.

همکاری  این  مرص،  جمهوری  رئیس  السیسی،  عبدالفتاح  با  دیدار  در  برنان 

سرتاتیژیک را ستود و گفت که مرص نقش بی نظیری در امنیت رشق میانه دارد. وی 

ایاالت متحده است.  املللی مهم  بین  از رشکای دوجانبه، منطقوی و  افزود که مرص 

برنان به همکاری با مرص در مسائل منطقوی مشرتک از جمله مبارزه با تروریزم در 

رشق میانه ابراز عالقه کرد.

رئیس جمهور السیسی گفت که مرص خواستار تقویت همکاری با ایاالت متحده 

باید شامل  این روش  افزود که  السیسی  امنیت و حوزه های دیگر است.  در بخش 

عملیات نظامی و همکاری امنیتی و نیز جنبه های اقتصادی و اجتامعی باشد. 

تروریزم در مناطق محدوده  با  برای مبارزه  به مساعی مرص  وی منحیث منونه 

السیسی  دیدار،  این  در  کرد.  اشاره  لیبی  رسحد  امنیت  تامین  نیز  و  شاملی  سینای 

تاکید کرد که مرص از اقدامات مربوط به رفع بحران در تعدادی از کشورها از طریق 

آنها حامیت می کند.   نهادها، موسسات و مردم  از  راهکارهای سیاسی و محافظت 

منبع: دیلی نیوز مرص

کارکنان یونیپاث

مصر تقویت 
امنیت منطقوی 

را ترغیب می کند

رئیس جمهور 
عبدالفتاح 

السیسی 
خواستار 

تقویت همکاری 
با ایاالت 

متحده شد.  
آسوشیتد پرس
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لشکر  و  القاعده  جنگجویان  از  تن   97 پاکستانی  قوای   ،2016 فربوری  در 

جنگوی )LeJ( را در شهر جنوبی کراچی دستگیر کردند و نقشه فراری دادن 

قاتل خربنگار آمریکایی، دنیل پرل)Daniel Pearl(، را خنثی کردند.

هوایی  پایگاه  دو  به  ویرانگر  حمالت  در  دخالت  به  متهم  افراد  این 

پاکستان، میدان هوایی کراچی، اداره معلومات و ساختامن های پولیس بین 

سالهای 2009 و 2015 هستند. 

جنگوی،  لشکر  از  خان  صابر  و  بخاری  نعیم  همچنین  پاکستان  قوای 

و نیز فاروق بهاتی، معاون القاعده در شبه قاره هند )AQIS( را دستگیر 

وی  کرد.  اعالم  بجوا  عاصم  دگرجرنال  اردوی،  را سخنگوی  این خرب  کردند. 

گفت: »نظر ما این است که همه گروه های تروریستی برای انجام دادن 

حمالت تروریستی با یکدیگر همکاری می کنند«.

بجوا افزود که LeJ و AQIS با »تحریک طالبان« پاکستان، معروف به 

طالبان پاکستان همکاری داشته اند. آیدیولوژی فرقوی LeJ به آیدیولوژی 

داعش نزدیک است و از کشنت یا بیرون راندن اقلیت شیعه و ایجاد حکومت 

روحانیون سنی حامیت می کند.

به گفته بجوا، چند تن از افراد دستگیر شده، از جمله بخاری، در مراحل 

بجوا  اند.  بوده  به محبس مرکزی حیدرآباد  برای حمله  پالن گذاری  نهایی 

اظهار کرد که خالد عمر شیخ، که دنیل پرل، خربنگار وال اسرتیت ژورنال را 

در سال 2002 ربود و به قتل رساند، در این محبس نگهداری می شود و قرار 

بود در جریان این حمله آزاد شود.

به گفته بجوا شش مبب گذار انتحاری و 19 تن از افراد زمینه ساز این 

حمله دستگیر شده اند. بیش از 700 پاوند مواد منفجره از ساختامنی که 

ظاهراً مخفی گاه بوده است، کشف شد.

بجوا با نشان دادن نقشه های کاغذی محبس که ظاهراً جنگجویان رسم 

کرده بودند، اعالم کرد که مهاجامن قصد داشته اند که با دو وانت پر از 

مواد منفجره به مجموعه محبس حمله کنند و حدود 35 زندانی را به قتل 

برسانند. بجوا افزود که آنها لست دیگر بشمول 100 زندانی از جمله شیخ 

را برای آزاد کردن تهیه کرده بودند.

پاکستان نقشه فرار اعضای القاعده را خنثی کرد 
رویرتز

طبق اعالم مقامات، جنگجویان 
طالبان پاکستان، لشکر 

جنگوی و شاخه محلی القاعده 
قصد فراری دادن 100 زندانی 

از محبس مرکزی حیدرآباد 
پاکستان را داشته اند.  رویرتز
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محمد  دگرجرنال  تروریزم،  با  مبارزه  به  متعهد  کشور   29 در جلسه 

خالد الخرض، رئیس ارکان اردوی کویت خواستار افزایش مساعی برای 

ریشه کن کردن سازمان های تروریستی شد.

وی در هشتمین جلسه اعضای ائتالف ضد داعش که در فربوری 

2016 در قرص سیف برگزار شد اظهار کرد: »ما باید مساعی مشرتک با 

دیگر کشورها را برای مبارزه با فعالیت های تروریستی سازمان های 

تهدیدکننده امنیت و ثبات کشورها افزایش دهیم«.

و  تعالیم  مناینده  تروریستی  که سازمان های  اظهار کرد  الخرض 

فضیلت های واقعی اسالم نیستند. وی از اعضا خواست که با تبادل 

نظرات برای مبارزه با تروریزم در همه انواع آن اقدام کنند.

از  الصباح  الجابر  االحمد  صباح  شیخ  امیر  جناب  عالی 

و  صلح  حفظ  و  تروریزم  با  مبارزه  برای  ائتالف  اعضای  مساعی 

امنیت قدردانی کرد.

جوزف  جــرنال  مشرتک  ارکــان  رئیس  قومانده  جلسه  این  در 

فرانسیس دانفورد نیز حضور داشت. دانفورد نقش کویت و مساعی 

ائتالف را تحسین کرد.  منبع: عرب تایمز

کارکنان یونیپاث

چهارمین  فرصت  از  عربی  متحده  امارات  رهربان 

تاکید  برای   2016 فربوری  در  جلسه جهانی رسان 

امنیت  حفظ  در  یکپارچه«  »سیاست  اهمیت  بر 

منطقوی استفاده کردند.

عالی جناب دگرجرنال شیخ سیف بن زاید آل 

نهیان، معاون نخست وزیر و وزیر کشور، بر لزوم 

و  ها  دولت  بین  همکاری  و  گروهی  کار  اتحاد، 

مردم تاکید کرد.

وی اظهار کرد که سیاست یکپارچه به معنی 

همکاری مردم و دولت ها در مسیر دستیابی به 

هدف واحد، هامنند همکاری اندام های مختلف 

بدن برای فعالیت های جسمی، است.

پیش  عامل  ترین  مهم  یکپارچه  »سیاست 

این  برای آن است«.  آمادگی  آینده و کسب  بینی 

دوبی  نشست  در  سیف  شیخ  دگرجرنال  را  گفته 

در  عربی  متحده  امارات  که  افزود  و  کرد  اظهار 

سیاستی  به  سیاسی  و  اقتصادی  اجتامعی،  امور 

یکپارچه می اندیشد.

جرنال با اشاره تشبیهی به همکاری گروه های 

جنرال کویتی خواستار مبارزه جهانی علیه تروریزم

کارکنان یونیپاث

ایجاد امنیت با اتحاد

س 
 پر

تد
شی

سو
آ

اطفاییه برای خاموش کردن آتش سوزی هتل، 

اظهار  وی  شد.  یادآور  را  یمن  های  درگیری 

کرد: »اگر ما دخالت نکنیم، آتش به ساختامن 

های مجاور رسایت می کند، و درباره یمن، اگر 

کشورهای  به  آتش  بودیم،  نکرده  دخالت  ما 

همسایه و خانه های ما نیز رسایت می کرد«.

در  جلسه  بزرگرتین  رسان  جهانی  جلسه 

سال رسان  می شود. هر  نوع خود محسوب 

سیاست  متفکران،  اندیشه،  راهربان  کشورها، 

گذاران و رهربان بخش خصوصی برای بررسی 

به  هــا،  ــت  دول پیرشفت  هــای  راه  بهرتین 

اساس آخرین تحوالت و روندهای دولت ها، 

گرد هم می آیند.

worldgovernmentsummit.org ،منابع: گلف نیوز

عالی جناب دگرجنرال شیخ 
سیف بن زاید آل نهیان
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لبنان برای رسیدگی به مشکالت مربوط به بیش از 1 میلیون پناهنده سوری حارض در این کشور به کمک های بالعوض و وام های 

کم بهره بانک جهانی رضورت دارد. این خرب را علی حسن خلیل، وزیر دارایی لبنان، اعالم کرد.

خلیل در جلسه مارچ 2016 با منایندگان بانک جهانی اعالم کرد که کمک بالعوض می تواند رضورتهای اساسی پناهندگان را رفع 

کند و از وام برای متویل بهبود زیرساخت ها استفاده خواهد شد. در ضمن، بانک جهانی می تواند به لبنان در زمینه کاهش بدهی 

دولت از طریق پوشش دادن به بهره Eurobonds کمک کند. 

خلیل اظهار کرد: »این جلسه یک فرصت مهم برای بررسی دقیق وضعیت پناهندگان سوری مقیم لبنان و ارزیابی روش های 

حامیت از لبنان بود«. »ما مهامنان خود را با معضالت پیش روی لبنان در این سطح و میزان کمک مورد رضورت لبنان برای حامیت 

از بخشهای مختلف آشنا کردیم«. 

وی اظهار امیدواری کرد که این جلسه به حامیت های هدفمند منجر شود و تاکید کرد که وضعیت مالی کلی لبنان پایدار است. 

وی اظهار کرد: »همه شواهد نشان می دهد که ما در رشایط فعلی می توانیم ثبات خود را حفظ کنیم«.

منبع: وزارت معلومات لبنان

کارکنان یونیپاث

لبنان برای حل مشکل پناهندگان 
از بانک جهانی کمک خواست

اطفال پناهنده سوریه 
در مکتب موقت در شهر 

شرقی کعب الیاس لبنان 
به سخنان معلم گوش 

می دهند. معلمان سوری 
پناهنده داوطلبانه در 
فعالیت های آموزشی 

اشتراک می کنند.
آسوشیتد پرس
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روابط ازبکستان و ناتو موضوع جلسه فربوری 2016 

بین مقامات ارشد با دولت و ائتالف بود. 

عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه ازبکستان، و کابل بردیف، 

وزیر دفاع، با روزاریا پوگلیسی )Rosaria Puglisi(، مامور رابط 

ناتو در آسیای مرکزی دیدار کردند. آنها راه های تقویت همکاری 

را بررسی کردند.

 Pamela( اسپارتلن  پامال  که  آن  از  دیدار چند روز پس  این 

Spratlen(، سفیر ایاالت متحده در ازبکستان، در جلسه خربی در 

تاشکند بر اهمیت ثبات و پیرشفت ازبکستان و دیگر کشورهای 

آسیای مرکزی تاکید کرد، رخ داد.

افغانستان  به  ازبکستان  نزدیکی  که  کرد  اظهار  سفیر  خانم 

از  یکی  به  را  آن  منطقه  در  کشور  این  جغرافیایی  موقعیت  و 

ایمنی کل منطقه آسیای مرکزی  و  ثبات  اصلی تضمین  بازیگران 

تبدیل کرده است. اسپارتلن تاکید کرد که ایاالت متحده تا هر زمان 

که الزم باشد با ازبکستان همکاری خواهد کرد. 

منابع: AKIpress، ناتو

با  قرقیزستان  جمهوری  سرتاتیژیکی  مطالعات  ملی 

 )OSCE( اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان  همکاری 

در پی یافنت راه هایی برای تقلیل جذابیت افراط گرایی در بین 

اقلیت های قومی این کشور است.

عالی  مامور  دفرت  و  موسسه  این  مدیر   ،Talant Sultanov

بررسی  را  بنیادگرایی  تقلیل  اقلیت های ملی OSCE روش های 

های  اقلیت  از  حامیت  برای  ای  برنامه   OSCE مناینده  کردند. 

قومی، شامل آموزش چند-لسانی در 56 مکتب، تدوین کرده است.

با  مقابله  برای  مرکزی  آسیای  کشورهای  از  مجمعی  ایجاد 

افراط گرایی خشن مورد بررسی قرار گرفت و مسئوالن قرقیزستان 

و OSCE بر رضورت گسرتش همکاری تاکید کردند. 

Bishkek AKIpress :منبع

ادامه همکاری امنیتی 

ایاالت متحده با ازبکستان 

مبارزه با تروریزم از طریق 

کاهش اختالفات قومی 

تقویت

موسسه

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث مبارزه 
ملکه اردن 

با داعش
کارکنان یونیپاث

س
شیتد پر

سو
آ

که  خواست  دنیا  مردم  از  اردن  ملکه  العبدالله  رانیا  علیاحضرت، 
علیه بالی داعش متحد شوند.

شناسایی  را  دشمن  باید  آنها  با  مبارزه  برای  من  نظر  »به  کرد:  اظهار  ملکه 

این چیزی  »ولی  آنها دشمن همه هستند«.  گرایان هستند،  افراط  ما  کنیم. دشمن 

نیست که دوست داشته باشند به آن فکر کنیم. آنها می خواهند که غرب را علیه 

اسالم، و مسلامنان را علیه دیگر مردم دنیا بشورانند زیرا هر چه پراکندگی در دنیا 

برای  بیشرتی  آنها فرصت  و  بیشرت می شود  ما  بین  فاصله  و  باشد، دوگانگی  بیشرت 

خودمنایی می یابند«.

به گفته ملکه ریشه کن کردن ترویست ها به مساعی دسته جمعی رضورت دارد.

وی اظهار کرد: »به نظر من ما باید صفوف جنگ را مرتب کنیم و بدانیم که 

این جنگ به همه ما مربوط است: مسیحی، مسلامن و یهودی علیه افراط گرایان 

از  - همه ما باید بدانیم که چه کسانی برای زندگی و ارزش های ما علیه گروهی 

افراد می جنگند«.

داشنت سالح نیست. ملکه رانیا  این جنگ رصفاً  افزود که رشط پیروزی در  وی 

عالوه بر اقدام نظامی نربد عقیدتی را نیز رضوری دانست.

»با این که باید به یک شیوه تهاجمی و با حضور نظامی در میدان نربد با آنها 

مقابله کنیم، این جنگ آیدیولوژی ها نیز هست و شام منی توانید مفکوره را با گلوله 

از بین بربید - تنها راه از بین بردن مفکوره، ارائه یک مفکوره بهرت است«.

وی همچنین بر اهمیت آموزش برای خنثی کردن اقدامات رسبازگیری در بین 

جوانان تاکید کرد.

»این گروه ها، از بی خامنانی بهره برداری می کنند؛ زندگی آنها در گرو درماندگی 

و اختالف است و ما منی توانیم اینها را در اختیارشان قرار دهیم«.

منبع: اخبار تجاری فاکس
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برای  که  بود  اروپا  اتحادیه  فعالیت هیئت  کانون  قطر 

در  جنگ  وجود  با  منطقه  امنیت  به  بخشیدن  بهبود 

سوریه و یمن شکل گرفته بود.

اروپا  پارملان  خارجی  امور  کمیته  منایندگان  هیئت 

عالی جناب شیخ متیم  قطر،  امیر  با  در فربوری 2016 

بن حمد الثانی، سخنگوی شورای مشورتی، دیدار کرد. 

سفیر اتحادیه اروپا، آدام کوالچ )Adam Kulach(، این 

هیئت را همراهی می کرد.

به  قطری  مقامات  با  دیدار  در جریان  این هیئت 

بررسی وضعیت امنیت در منطقه، به خصوص سوریه، 

کنندگان  اشرتاک  پرداخت.  مرص  و  لیبی  یمن،  عراق، 

اتحادیه  بین  دیپلوماتیک  گفتگوهای  تداوم  لزوم  بر 

ثبات در  به صلح و  اروپا و قطر درباره تعهد مشرتک 

منطقه تاکید کردند.

مهم  رشیک  یک  را  قطر  ــا  اروپ اتحادیه  هیئت 

و شامل  میانه  در رشق  ثبات  و  تامین صلح  حوزه  در 

آفریقا قلمداد کرد.

اتحادیه اروپا تعهد خود را به یافنت راهکاری برای 

بحران سوریه اعالم کرد. گام نخست، پیروی از رویکرد 

دیپلوماتیک و یافنت راهکار سیاسی و صلح آمیز بلند-

مدت با مجموعه ای از مداخالت بین املللی مانند گروه 

حامیت بین املللی از سوریه است. 

The Peninsula :منبع

 Kevin( دونگان  کوین  متحده،  ایــاالت  دریایی  قوای  قوماندان  گفته  به 

Donegan(، قوماندان قوای دریایی مشرتک )CMF(، حفظ جریان آزاد تجارت 

در گلوگاه های مهم و سرتاتیژیک تنگه باب املندب، تنگه هرمز و کانال سوئز 

از اهمیت حیاتی برخوردار است.

دونگان این سخنان را در فربوری 2016 در کانفرانس قوماندانان CMF در 

بحرین مطرح کرد. این جلسه دو ساالنه منایندگان ارشد نظامی از کشورهای 

عضو CMF را برای اطالع رسانی درباره دستاوردها، ارزیابی موثریت عملیاتی 

و بررسی راه های بهبود و انکشاف قابلیت های CMF گرد هم آورد.

دونگان در سخرنانی افتتاحیه خود به ماهیت بی نظیر ائتالف و پیچیدگی 

های این حوزه عملیاتی اشاره کرد. به گفته ادمیرال دونگان، با این که تروریزم 

در دریا یک اتفاق نادر است، گروه های تروریستی از نیت خود برای چنین 

و   CMF از اند. وی  داده  نشان  نیز  را  آن  قابلیت  و  اند  داده  اقداماتی خرب 

همکاران آن در قوای دریایی اتحادیه اروپا و ناتو بابت رسکوب کردن دزدان 

دریایی سومالی تشکر کرد ولی درباره تهدیدات آینده هشدار داد.

در این جلسه عراق منحیث عضو کامل CMF پذیرفته شد. CMF شامل 

سه قوت وظایف خاص مشرتک است که گزمه های آنها خلیج فارس، دریای 

رسخ، خلیج عدن و اقیانوس هند را پوشش می دهند.

کارکنان یونیپاث

دیدار امیر 
با هیئت اروپایی 

عالی جناب شیخ 
تمیم بن حمد آل ثانی 
امیر قطر با مسئوالن 
اتحادیه اروپا درباره 

امنیت در منطقه 
گفتگو کرد. 

آسوشیتد پرس

دیدار قوماندانان 
قوای دریایی مشرتک

راپور و عکس از قوای دریایی مشرتک
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جنوری  در  که  را  تروریستی  حمله  بحرین 

رخ  مرص  شاملی  سینای  در  العریش  در   2016

داد و به کشته و مجروح شدن ماموران پولیس 

منجر شد، محکوم کرد.

پس از این حمله، وزیر خارجه بحرین اعالم 

افراط  و  تروریزم  خشونت،  با  نربد  در  که  کرد 

لزوم  صورت  در  و  است  متحد  مرص  با  گرایی 

و  صلح  بازگرداندن  برای  را  قاطعی  اقدامات 

ثبات انجام می دهد.

وزیر خارجه بحرین همچنین با ارسال پیام 

ابراز  شهدا  بستگان  و  ها  خانواده  با  تسلیت 

تروریزم  دیگر  بار  خارجه  وزیر  کرد.  همدردی 

خواستار  و  کرد  محکوم  آن  اشکال  همه  در  را 

یکپارچه شدن مساعی بین املللی برای ریشه کن 

کردن تروریزم شد.

در این راستا، بحرین و پاکستان عزم خود را 

برای تداوم همکاری در زمینه مبارزه با تروریزم 

ــف، نخست وزیر  ــواز رشی ن ــد.  ان ــرده  ک جــزم 

پاکستان، و همتای بحرینی او، شیخ خلیفه بن 

سلامن آل خلیفه، در جنوری 2016 برای گفتگو 

های  زمینه  در  کشور  دو  این  همکاری  درباره 

دفاعی و امنیتی با هم دیدار کردند. آنها اعالم 

کردند که این همکاری برای دفع تهدید تروریزم 

و خشونت رضوری است.

خادم حرمین رشیفین، ملک سلامن بن عبدالعزیز آل سعود می گوید که 

را  آن  افراط گرای خشن  اعتدال است که گروه های  و  برابری  اسالم دین 

تحریف کرده اند. 

وی اظهار کرد: »اعامل تروریستی آنهایی که خود را مسلامن می نامند 

به هیچ عنوان ربطی به اسالم ندارد«. »اسالم دین ترحم و همکاری است و 

همه ما وظیفه داریم که وحدت کلمه و جایگاه را برای آگاه سازی مردم در 

نظر بگیریم. با وجود رشایط کنونی، باید خوشبین باشیم«.

شاه سعودی در سی امین جنادریه حارض شده بود. این جشنواره ملی و 

فرهنگی نام خود را از روستایی در دامنه های شاملی ریاض گرفته است. این 

جشنواره هر سال برای گرامیداشت منادهای هویت سعودی برگزار می شود.

دادن  شکست  برای  اراده  و  همکاری  که  کرد  اظهار  سلامن  ملک 

تروریستان رضوری است.

سعودی  عربستان  در  آشفتگی  یا  بحران  »خوشبختانه  گفت:  وی 

زائران  امنیت  پادشاهی  این  امنیت  که  کنم  می  تاکید  من  و  ندارد  وجود 

و مهامنان است«.

وی بر اهمیت اتحاد و احرتام در بین ملت ها تاکید کرد. »بار دیگر 

تاکید می کنم که ما حافظ رسزمین مسلامنان هستیم و با برادران عرب و 

مسلامن برای دفاع از کشورهای آنها، حفظ استقالل و دفاع از نظام های 

سیاسی منتخب مردم آنها همکاری می کنیم«.

در فربوری 2016 آملان مهامن افتخاری این جشنواره بود. 

منابع: گلف نیوز، عرب نیوز

کارکنان یونیپاث

حبرین محالت تروریستی را حمکوم کرد

منابع: اسوشیتد پرس، خربگزاری بحرین، اکسپرس 
تیریبیون با نیویورک تایمز بین املللی

شاه سعودی: اسالم دین ترحم است
کارکنان یونیپاث

خادم حرمین شریفین، ملک بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، می 
گوید که اسالم دین برابری، اعتدال و ترحم است.   آسوشیتد پرس
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عراق سعی می کند تا رشکت های ارائه دهنده خدمات ستالیت را قانع کند 

که خدمات انرتنیت خود را در مناطق تحت حاکمیت داعش قطع کنند. عراق 

قصد دارد از این راه رضبه شدیدی به دستگاه تبلیغاتی قدرمتند این گروه که 

برای جذب قوا وابستگی قابل مالحظه به رسانه های اجتامعی دارد وارد کند.

کنند  می  سعی  تلگرام  و  توییرت  مانند  اجتامعی  های  شبکه  های  برنامه 

بازی  این روند شبیه  تا کنون  تا فعالیت های سایربی داعش را محدود کنند. 

با  از طریق حساب های دیگری  موش و گربه بوده است زیرا داعش دوباره 

انتشار تصاویری از رس بریدن و ستایش مزایای زندگی در رسزمین تحت خالفت 

خود ظاهر می شود.

شبکه های تلیفون همراه در مناطقی از عراق که تحت حکومت داعش 

ثابت  تلیفون  این بخشها زیرساخت پهن-باند خط  ناکارآمد است. در  هستند 

نیز چندان گسرتده نیست. تروریستان در این مناطق از گیرنده های ستالیت 

برای ایجاد ارتباط انرتنیتی یا از گیرنده های غیرقانونی مایکروویو برای اتصال 

به شبکه های پهن-باند در نواحی تحت حاکمیت دولت استفاده می کنند. این 

خرب را سه منبع صنعت مخابرات به رویرتز اعالم کردند.

مسئوالن عراقی با معضالتی فراوانی روبرو هستند: در حوزه صنعت انرتنیت 

ستالیت، کدام مرجعی مسئولیت شناسایی و ارزیابی مستفیدان نهایی را منی 

پذیرد؛ قلمرو تحت حاکمیت داعش مرتباً تغییر می کند؛ و شبکه پیچیده واسطه 

ها شناسایی مراکز فروش خدمات انرتنیت به تروریستان را دشوار کرده است.

گیرنده  -یک   V-Sat ترمینل  به  ستالیت  وسیله  به  انرتنیتی  ارتباط  ایجاد 

بشقابی کوچک و یک مودم- و یک اشرتاک انرتنیت رضورت دارد.

یکی از مسئوالن وزارت مخابرات عراق به رویرتز گفت: »داعش از سیستم 

می  استفاده  خود  کنرتول  تحت  مناطق  در  انرتنیت  به  دسرتسی  برای   V-Sat

کند«. »آنچه همچنان برای ما دشوار است، کنرتول گیرنده های V-Sat است که 

مستقیامً به ستالیت های ارائه کننده خدمات انرتنیت در عراق وصل می شوند«.

 V-Sat در شهر شاملی موصل که تحت ترصف داعش است، دستگاه های

در بازار قطعات الکرتونیکی نزدیک پوهنتون با قیمتی از 2,000 تا 3,000 دالر 

به فروش می رسد. این فرد مسئول اظهار کرد که عراق با رشکت های ستالیت 

پوشش دهنده عراق برای قطع خدمات در نواحی تحت ترصف داعش مذاکره و 

پاسخ مثبتی از آنها دریافت کرده بود ولی »این پروسه پیچیده است«.

رویرتز با توجه به این وظیفه پیچیده، آدرس IP یکی از جنگجویان داعش 

رهگیری  این  کرد.  رهگیری  را  سوریه،  در  گروه  این  بالفعل  پایتخت  رقه،  در 

دولتی  رشکت  پهن-باند  نام   ،YahClick از  استفاده  با  وی  که  کرد  مشخص 

Yahsat در ابوظبی، که هم مالک ستالیت و ارائه دهنده خدمات به مستفیدان 

نهایی است، به انرتنیت متصل شده است.

Yahsat مستقیامً درباره استفاده داعش از خدمات آن توضیحی نداد ولی 

اعالم کرد که از همه قوانین و مقررات پیروی می کند و خواسته های وزارت 

خانه را اجرا می کند. این رشکت حضور رسمی در سوریه ندارد.

عراق  در  ستالیت  انرتنیت  دهندگان  ارائه  بزرگرتین  جزو  که  رشکت  این 

است، برای فروش YahClick به عوامل محلی متکی است. سه عامل فروش در 

لست مربوط به عراق دیده می شود ولی رشکت های دیگری نیز خدمات این 

برند را در عراق می فروشند.

مالکان ستالیت مانند Avanti بریتانیا، Eutelsat فرانسه و Yahsat بیشرت 

مناطق رشق میانه را پوشش می دهند. اینها اقدام به فروش ظرفیت به دیگر 

 Bentley Walker رشکت ها، از جمله »سیستم های فنی وفا« در ابوظبی و

به  تجهیزات  و  فروش خدمات  برای  ظرفیت  این  از  اینها  و  کنند  می  بریتانیا 

 Yahsat رشکت ها و مرصف کنندگان استفاده می کنند. این رشکت ها هامنند

برای توزیع و فروش محصوالت خود به عوامل داخل-کشور متکی هستند.

دستگاه های V-Sat عمالً قابل حمل هستند و به دلیل این که مکان خود را 

اعالم می کنند رهگیری آنها ممکن است. ولی کدام مرجع در این صنعت مایل 

 ،Bentley Walker ،به قبول مسئولیت کنرتول مستفیدان نیست. وفا و رقیب آن

که در زمینه خرید ظرفیت ستالیت و فروش دستگاه های V-Sat فعالیت می 

کنند، اعالم می کنند که مستفیدان نهایی خدمات خود را منی شناسند.

وفا، که حدود 2,500 دستگاه V-Sat در عراق دارد، در تبلیغات اونالین 

خود اعالم می کند که قادر به تحویل دادن این دستگاه ها در همه شهرهای 

اظهار  رشکت  مدیر  معاون  آرجونداس،  کامل  است.  موصل،  جمله  از  عراق، 

مستفیدان  مکان  و  مشرتیان  که  هستند  افرادی  کنندگان  »توزیع  کند:  می 

نهایی را می شناسند«.

حتی اگر عراق ارتباط داعش با انرتنیت ستالیت را قطع کند، این گروه می 

تواند از طریق شبکه های غیرقانونی ایجاد شده به وسیله تجار ارتباط انرتنیتی 

از طریق واسطه  را  دیتا  این موسسین کمپنی ها ظرفیت  کند.  را حفظ  خود 

ها از ارائه دهندگان پهن-باند ثابت می خرند. سپس این ظرفیت به آننت های 

مایکروویو با برد حدود 40 کیلومرت متصل می شود و در نهایت به مستفیدان 

نهایی در مناطق تحت ترصف داعش می رسد.

رویرتز

عراق قصد دارد ارتباطات داعش را قطع کند



اساس راپور خربگزاری Trend، آذربایجان برای اداره 

رسحدات قزاقستان قایق گزمه می سازد.

آرتور رسی زاده، نخست وزیر آذربایجان در فربوری 2016 

رسحدات  اداره  رئیس  دیلامنوف،  آیتکالیویچ  درخان  دگروال  با 

قزاقستان دیدار کرد.

زمینه  در  مخصوصا  همکاری،  تقویت  لزوم  دیدار  این  در 

مبارزه  راه های  و  قرار گرفت  تاکید  از رسحدات، مورد  مراقبت 

شد.  بررسی  خزر  دریــای  از  قاچاق  و  غیرقانونی  مهاجرت  با 

تولیدکنندگان افغانی تریاک، کشورهای آسیای مرکزی را منحیث 

مسیر قاچاق انتخاب می کنند.

برای  غیرقانونی  مهاجرت  و  مواد مخدر  انتقال  از  جلوگیری 

حفظ امنیت منطقه مهم است. 

آذربایجان عالوه بر ساخنت قایق گزمه قصد دارد هلی کوپرتها 

و کشتی های خود را نوسازی کند.

منبع: آژانس خربی ترند 

فربوری  در  به خصب عامن  مواد مخدر  انتقال  نقشه  ماموران، 

تویر  عبدالله  سعید  دگروال  گفته  به  گذاشتند.  ناکام  را   2016

السویدی، مدیر کل هیئت عمومی فدرال مبارزه با مواد مخدر 

کیلوگرم حشیش،   10 عملیات  این  در جریان  وزارت کشور،  در 

19,800 قرص مخدر و 54.5 گرم هرویین کشف شد.

قاچاق مواد مخدر امنیت عامن را تهدید می کند زیرا درآمد 

نامرشوع آن ممکن است برای متویل سازمان های تروریستی و 

دیگر گروه های خالفکار مرصف شود.

پس از برمال شدن نقشه قاچاق، یک هیئت از هیئت عمومی 

پولیس مسندم  اداره  در  با حضور  مواد مخدر  با  مبارزه  فدرال 

عامن با قوماندان عملیات برید ارکان یارس املعامری دیدار کرد.

در این دیدار مسئوالن به بررسی راه های تقویت همکاری 

و تبادل معلومات درباره مبارزه با قاچاق مواد مخدر بین امارات 

متحده عربی و عامن پرداختند.

بین  مخدر  مواد  قاچاق  اقدامات  مانع  بارها  همکاری  این 

دو کشور شده است.

 WAM - منبع: خربگزاری امارات

استقبال قزاقستان از قایق 

های گزمه آذربایجان 

عمان و امارات متحده 
عربی در راه مبارزه با 

قاچاق مواد مخدر

به
کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

این که  با اعالم  رستاج عزیز، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجه، 

افغانستان و طالبان به نقشه راه شفاف رضورت  مذاکرات صلح بین دولت 

دارد، جلسه »گروه هامهنگی چهارجانبه« )QCG( را در اسالم آباد افتتاح کرد.

تقویت  برای  گزینه  ترین  ملی عملی  آشتی  که  کرد  اظهار  وی همچنین 

صلح و ثبات بلند مدت در افغانستان است.

بین  صلح  مذاکرات  برای  معین  و  شفاف  راه  »نقشه  کرد:  اظهار  عزیز 

نقشه  »این  است«.  برخوردار  حیاتی  اهمیت  از  طالبان  و  افغانستان  دولت 

در  پیرشفت  سنجش  های  روش  و  پروسه  این  گوناگون  مراحل  بشمول  باید 

هر مرحله باشد«.

وی افزود که مردم افغانستان از سیکل بی پایان خشونت که ده ها سال 

دوام داشته است، خسته شده اند. وی گفت: »آنها به صلح و ثبات متداوم 

مثبت  های  پیام  بشمول  باید  راه  نقشه  »این  افزود:  عزیز  دارند«.  رضورت 

درباره تعهد راسخ طرف ها به پروسه صلح باشد«.

وی از همه کشورهای QCG خواست که گروه های طالبان را برای الحاق 

به این مذاکرات قانع کنند.

»امیدوارم که با تداوم این روحیه و اراده، این گروه هر چه زودتر برای یافنت 

راهی برای فراهم کردن زمینه مذاکرات صلح بین دولت افغانستان اقدام کند«.

عزیز خواستار نقشه راه برای 
مذاکرات صلح با طالبان شد

طلوع نیوز

حکمت خلیل کرزای، معاون 
وزیر خارجه افغانستان، 

در حال دست دادن با 
سرتاج عزیز، مشاور 

نخست وزیر پاکستان 
در امور خارجه، پیش از 
جلسه جنوری 2016 در 

اسالم آباد. این جلسه بین 
نمایندگان افغانستان، 

چین، پاکستان و ایاالت 
متحده برای بررسی روند 
مذاکرات صلح برگزار شد.

آسوشیتد پرس 



36h�p://unipath-magazine.com/fa www.facebook.com/unipathما را در انرتنت دریابید

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
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