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 بسمه تعالی

 ماه نگار امنیت جهان اسالم

 7931شماره  چهار ـ تیر ماه 

 

 مقدمه

های بشری را تحت تأثـیـر       امنیت مهمترین موضوع بشری از ابتدا تاکنون بوده است، بطوری که سایر نیازمندی            

های انسانی را در درجه اول معطوف به تأمین آن نموده است. در دنیای مدرن نیز کارویژه دولت قرار داده و تالش

شود. بنابرین مسائل مربوط به امنیت، تأمین امنیـت،          در درجه اول تأمین امنیت کشور و ساکنین آن تعریف می          

دهند. در این    های امنیت و ... معمواًل دستور کار اصلی تحلیلگران سیاسی را تشکیل می               روندهای امنیتی، نظریه  

راستاست که پایش مداوم تحوالت امنیتی جهت بدست آوردن اطالعات الزم و تحلیل روندها، برای تـحـلـیـل                 

 کند.ای پیدا میسازی از وضعیت آینده اهمیت ویژهوضعیت حال و تصویر

جهان اسالم و به ویژه هسته اصلی آن یعنی خاورمیانه، از دیر باز تاکنون کانون تحوالت امنیتی بوده است. ایـن              

تری به خود گرفته و نگاه تمام ناظرین و تحلیلگران امنیتی را به   تر و پیچیده  های اخیر شکل ویژه   مسئله در سال  

خود جلب کرده است. موسسه آینده پژوهی جهان اسالم در راستای اهداف پژوهشی خود، از فروردین ماه سال                   

روزنـگـار   ” اقدام به رصد و پایش جدی تحوالت امنیتی جهان اسالم نموده و گزارش روزانه آن را با عنوان                      31

نماید. اما از آن جا که آرشیو روزانه و تجـمـیـ              های اجتماعی خود منتشر می    در شبکه “  امنیت در جهان اسالم   

ها توسـ    مطالب برای تمام پژوهشگران ممکن نیست، بنابراین برای سهولت دسترسی و استفاده از این گزارش              

مند به مسایل جهان اسالم، موسسه بنا دارد ماهنامه ویژه تحوالت امنیتی جهان اسـالم بـا                  پژوهشگران عالقه 

های روزانه نـبـوده و     منتشر نماید. البته این ماه نگار صرفاً تجمی  گزارش “  ماه نگار امنیت جهان اسالم”عنوان  

حاوی تحلیل روند امنیتی هر ماه نیز خواهد بود. امید است این گزارش پژوهشی مورد استفاده تحلیلـگـران و         

های مربوط به تحوالت امنیتی تا حدی جـبـران           عالقمندان قرار گرفته و بتواند خالء مناب  موثق را در پژوهش          

 نماید.

بخش اول ماه نگار امنیت اختصاص به گزارش روزانه وقای  امنیتی داشته و در بخش دوم تحلـیـل رونـدهـای                 

 امنیتی مناطق مهم جهان اسالم را مالحظه خواهید نمود. 
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 بخش اول

 گزارش روزانه وقای  امنیتی

 7931تیر ماه 
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 اول تیر

 

 سوریه

 پور در سوریه. * شهادت یکی از فرماندهان سپاه با نام شهید شاهرخ دایی

 * انفجار در شرق پالمیرا و تلفات در بین نیروهای حامی اسد.

* درگیری بین داعش و ارتش سوریه در العلیانیه، حومه تنف.  ادامه درگیری و گلوله باران گسترده همراه با اخباری از پیش 

 روی نیروهای سوری در حومه درعا.  

 در نزدیکی مرز عراق.   SDF* ادامه پیشروی نیروهای 

 * ترور فرمانده احرار الشام در الباب. 

 های خود را به مرز سوریه ارسال کرد. * اردن تانک

است که کنترل خود را بر رقه از دست  ۷۱۰۲گذاری داعش در رقه، این اولین عملیات این گروه در رقه از اکتبر سال  * بمب

 داد.

 عراق

 عضو داعش در موصل. ۲* بازداشت 

 افغانستان

 * تایید کشته شدن فضل اهلل خراسانی رهبر گروه تحریک طالبان پاکستان توسط این گروه.

 اند. میلیون نفر برای رای دادن در انتخابات آتی افغانستان ثبت نام کرده ۲* تاکنون 

 سازی توسط افراد مسلح در قندهار. کارگر جاده ۳۴* ربوده شدن 

 سرنشین در کونر. جو در حمله هواپیماهای بی ستیزه ۹*کشته شدن 
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 سوم تیر

 

 سوریه

 تبادل آتش گسترده بین نیروهای سوری و ارتش آزاد در محور درعا.* 

 های اخیر. های زیرزمینی داعش و سازماندهندگان ناآرامی در رقه علیه هسته SDFعملیات * 

 سرنشین ـ شناسایی در مرز سوریه و اردن توسط پدافند اردن. ساقط کردن یک پهباد بی* 

 سرنشین در جوالن و عدم برخورد موشک به هواپیما. شلیک اسرائیل به یک هواپیمای بی* 

 اعالم شروع فعالیت گروهی با نام مقاومت مردمی منبج به طرفداری از ارتش سوریه.* 

 یمن

 ها به سوی ریاض و رهگیری آن توسط پدافند عربستان. شلیک موشک توسط حوثی* 
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 چهارم تیر

 

 سوریه

 هجوم پناهندگان سوری به مرزهای اردن پس از شروع عملیات در محور درعا و خودداری اردن از پذیرش آنها.* 

 علیه داعش در استان حسکه به پایان و اهداف خود رسیده است.  SDFعملیات * 

 درخواست ارتش سوریه از مردم حومه درعا برای مقاومت و اخراج کردن گروههای تروریستی از این مناطق.* 

 گری نیروهای امریکایی و فرانسوی. به مقر ثوار الرقه پس از شکست میانجی SDFحمله نیروهای * 

 عراق

 بسته بمب در بصره توسط نیروهای امنیتی. ۲۴کشف * 

 المللی این منطقه ربوده شده بودند. سربازی که در جاده بین ۶عملیات نیروهای عراقی در غرب انبار برای پیدا کردن * 

 افغانستان

 نفر در یک انفجار انتحاری در والیت کوثر. ۸کشته شدن * 

 طالبان درخواست ریش سفیدان برای تمدید آتش بس را رد کرد.* 

 طالب در عملیاتی در کندوز. ۷۰کشته شدن * 

 طالب در قندهار. ۲کشته شدن یک پلیس و * 

 ماه گذشته. ۶هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر در  ۷دستیگر شدن بیش از * 

 بادیگارد وی در سرپل. ۷ترور یک فرمانده وابسته به جنبش اسالمی ژنرال دوستم و * 
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 پنجم تیر

 

 سوریه

 کشته شدن یک فرمانده داعش با نام ابو ریتاج العمانی در شمال سوریه.* 

 . SDFی گروه   تعقیب و بازداشت دو هسته مخفی داعش در خارج از شهر رقه به وسیله* 

 های مبنی بر کنترل منطقه لجت در شمال شرقی توسط ارتش سوریه. منتشر شدن گزارش* 

 درگیری بین گروههای تروریستی و ارتش سوریه در بصر الحریر و تصرف این شهر توسط ارتش در پایان روز.* 

 حمله موشکی اسرائیل به فرودگاه دمشق. * 

 کنترل و تصرف شهر ملیحه توسط ارتش سوریه در غرب بصر الحریر.* 

 اند.  ها در درعا به اردن فرار کرده گیری درگیری هزار نفر از شروع شدت ۳۴سازمان ملل: حداقل * 

 سوری در درعا. ۷۴هدف قرار گرفتن یک میگ * 

 ها.  آغاز عملیات نیروهای سوری در شهر درعا به سمت سیلوها، زندان و کمپ فلسطینی* 

 هجوم پناهجویان به منطقه گوالن، این منطقه به دلیل رفتار محتاطانه دولت سوریه و رژیم صهیونیستی از امنیت* 

 برخوردار است.

 عراق

 مقابله با حمله داعش به روستایی در حومه کرکوک توسط اهالی روستا و کشته شدن فرمانده داعش با نام ابو ایوب.* 

 افغانستان

 کشته شدن یک افسر اطالعاتی توسط افراد مسلح در فراه.* 

 سرنشین آمریکا. شهروند افغان در اثر حمله هواپیماهای بی ۶کشته شدن * 

 یمن

 قرار گرفتن ائتالف عربی در لیست سیاه سازمان ملل به دلیل نقض قوانین حقوق بشری.* 

 هدف قرار گرفتن نیروهای پشتیبانی حوثی در حومه حدیده.* 
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 ششم تیر

 

 سوریه

 * هدف قرار دادن روستای باغوز توسط نیروی هوایی ائتالف. 

 * پاکسازی آخرین نقاط تحت تصرف داعش در بیابان دیر الزور توسط دولت سوریه. 

 ای تحریر سوریه مدعی شد که توانست از حمله دولت سوریه در خط کاستلو جلوگیری کند. * جبهه

 * تظاهرات گروههای حامی دولت سوریه در شهر ابطع در محور درعا که در تصرف ارتش آزاد سوریه قرار دارد.

 عراق

 * کشف جسد شش شهروند عراقی که در روزهای گذشته توسط داعش در دیالی ربوده شده بودند.

 * درخواست فرماندار کرکوک از دولت مرکزی برای ارسال نیروهای بیشتر به کرکوک.

 * کشته شدن فیلمبردار داعش در کرکوک.

 افغانستان 

 * بازداشت والی سابق فراح به جرم دست داشتن در عملیات تروریستی روسیه.

 هزار عضو داعش تحت عنوان والیت خراسان در افغانستان حضور دارند.  ۰۱* در حال حاضر 

 * درگیری بین طالبان و داعش در کونر.

 یمن

 * تصرف حومه شهر زبید توسط نیروهای ائتالف عربی.

 توسط نیروهای حوثی به تجمع نیروهای ائتالف عربی در ساحل غربی.  M2* شلیک موشک 

 نشینی کند. * هادی: نیروهای حوثی باید بدون پیش شرط از حدیده عقب
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 هشتم تیر

 سوریه

 * گلوله باران توپخانه سوریه علیه مواضع تروریستها در زهرا.

 * درگیری بین داعش و نیروهای سوری در حومه بو کمال پس از حمله داعش به مقر حزب اهلل در این منطقه.

 * سازمان ملل درخواست توقف عملیات در جنوب سوریه را مطرح کرد.

 های خود را به نیروهای روسی تسلیم کرد و اکنون نیروهای روسی در این شهر مستقر * شهر ابطع در جنوب سوریه سالح

 هستند.

هایی از توافق بین گروههای تروریستی در جنوب و دولت سوریه و همچنین روسیه بر سر تحویل سالحهای سنگین  * زمزمه

 و منطقه مرزی نصیب.

 * تجمع حامیان دولت سوریه در بسیاری از شهرهای منطقه درعا.

 عراق

 ای عراق به داعش در حومه کرکوک.  * حمله توپخانه

 نفر را در دیالی، کرکوک، صالح الدین و نینوا ربوده و به قتل رسانده است. ۳۱* در طول هفته گذشته داعش حدود 

 نیروی ویژه عراق در درگیری با داعش در دیالی. ۳* کشته شدن 

 عضو داعش در زندان. ۰۴* اعدام 

 شهروند عراقی توسط داعش در غرب انبار.  ۴* ربوده شدن 

 افغانستان

 نفر در انفجاری در کاروان حافظ صلح در لوگار. ۸* کشته شدن 

 * تلفات سنگین طالبان در پی حمله هوایی به غزنی.

 یمن

 * سازمان ملل: شروع گفتگوهای یمنی از ماه آینده. 

 ها در محور حدیده.* ادامه درگیری
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 نهم تیر

     

 سوریه 

 * تصرف روستای کحیل در محور درعا توسط ارتش سوریه. 

 * درگیری گسترده بین دولت سوریه و ارتش آزاد در محور درعا همزمان با مذاکره با این گروه.

 عراق 

 * انفجار انبار مهمات پیشمرگه در اربیل.

 افغانستان

 بس از سوی دولت افغانستان. * تظاهرات در کابل و پایان آتش

 یمن

 ها در محور حدیده. * ادامه درگیری
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 دهم تیر

      

 سوریه

 * تحویل تجهیزات سنگین گروههای تروریستی به نیروهای روس در بصر الشام و ورود نیروهای روسی به شهر.

 بس از این حمله.  سرنشین گروههای تروریستی به فرودگاه حمیم و تبادل آتش * حمله هواپیمای بی

 * ورود نیروهای روسی به شهر داعل در جنوب سوریه. 

 قید و شرط ارتش آزاد شد. پس از آنکه روسیه خواستار تسلیم بی  FSA* شکست در مذاکرات بین روسیه و 

 عراق

 * کنترل کامل مرز عراق و سوریه توسط عراق با نصب نرده و دوربین حرارتی.

 داری آرا در کرکوک، همزمان با شروع شمارش دستی آراء. انفجار در نزدیکی مرکز نگه ۴* وقوع همزمان 

 نفر.  ۰۹آباد و کشته شدن  * حمله انتحاری داعش در جالل

 افغانستان

 * شلیک هلیکوپتر ارتش افغانستان به بیمارستانی در فریاب و کشته شدن چند نفر از جمله چند عضو طالبان.

 نگهبان مدرسه در ننگرهار. ۴* ربودن 

 نفر در انفجار بمب مغناطیسی در کابل. ۷* زخمی شدن 

 یمن

 * لغو مجوز صادرات سالح از بلژیک به عربستان سعودی.

 ها توسط هواپیماهای سعودی در صعده. * هدف قرار دادن تجهیزات و تسلیحات حوثی

 ها و نیروهای یمنی در محور حجه. کیلومتری سعودی ۰۷* پیشروی 
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 یازدهم تیر

     

 سوریه

 * تقویت نیروهای ترکیه در حومه منبج. 

 * کنترل شهر المسیفره توسط دولت سوریه در جنوب سوریه.

 ها در محور درعا. * ادامه درگیری

 عراق

 * انفجار انبار مهمات نیروهای پیشمرگه در تاسلوجه.

 * حمله داعش به مقر نیروهای عراقی در دیالی.

 افغانستان

 * حمله انتحاری علیه کاروان نظامی ناتو در لوگار.

 الدین قصیری فرمانده پلیس فریاب، اطالعات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است.   * بازداشت نظام

 عضو داعش در درگیری با طالبان در مرز پاکستان.  ۰۷* کشته شدن 

 طالب در درگیری با نیروهای امنیتی افغان در قندهار و اروزغان. ۸۷* کشته شدن 

 آباد، داعش مسئولیت این انفجار انتحاری را به عهده گرفت. نفر در انفجار جالل ۳۱* کشته شدن 

 یمن

 سرنشین حوثی به نیروهای ائتالف در ساحل غربی. * حمله هواپیمای بی

 ها در زبید. * حمله نیروی هوایی ائتالف به مقر حوثی
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 دوازدهم تیر

     

 سوریه

 گذاری شده در قامیشلی توسط نیروهای آسایش )پلیس کردی(. * کشف خودروی بمب

 های گسترده در محور درعا. * ادامه درگیری

 های بشر دوستان از اردن به سوریه.  * آمادگی ارسال کمک

 * کشته شدن حذیفه البدری فرزند ابوبکر بغدادی در سوریه.

 عراق

 * انفجار انبار مهمات نیروهای پیشمرگه در دهوک.

 * وزیر خارجه عراق: آماده همکاری با ترکیه برای مقابله با پ. ک. ک هستیم.

 * درگیری بین پ.ک.ک و ارتش ترکیه در شمال اربیل. 

 * آغاز شمارش دستی آراء انتخابات. 

 * کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد حشد الشعبی با نام ابوزهرا العبادی در کرکوک.

 افغانستان

 تن دیگر در حمله هوایی آمریکا به هلمند. ۳عضو طالبان و زخمی شدن  ۲* کشته شدن 

 * ترور انور خان، عضو شواری عالی صلح والیت نیمروز.

 طالب در لوگر. ۴۲* کشته شدن 

 یمن

 * درگیری در حومه حدیده.

 های بالستیک. ها از سکوهای زیر زمینی برای پرتاب موشک* استفاده حوثی
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 سیزدهم تیر

 

 سوریه 

 کیلومتری را دارند در مرزبانی عراق ۴های خودکار هدایت از راه دور که توانایی تشخیص یک هدف از  * نصب مسلسل

 با سوریه.

 ساله گذشته. ۴* حضور ارتش سوریه در مرز اردن و سوریه در استان درعا، برای اولین بار در 

 عراق

 * برکناری شهردار داقوق توسط فرماندار کرکوک. 

 * هدف قرار دادن منزل یک قاضی در خانقین با مواد انفجاری.

 یمن 

  های پراکنده بین طرفین درگیر در بحران یمن. * وقوع درگیری
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 چهاردهم تیر

 

 سوریه

 ها برای توقف مخاصمه و شروع مذاکره با روسیه. درخواست اتاق عملیات مشترک تروریست* 

 پیشروی گسترده نیروهای سوری در حومه درعا و گلوله باران این مناطق.* 

 عراق

 اند. نیروهای دولتی عراق اعضای گروه السهوات را در شهر االنبار دستگیر کرده* 

های مخفی  به دنبال ربوده شدن چند شهروند عراقی مرکز عملیاتی مشترک یک عملیات امنیتی وسیع را علیه هسته* 

 داعش آغاز کرده است.

 افغانستان

مسئولیت به هیچ وجه تحمل نخواهند شد. فریاب به زودی شاهد فرماندار جدید خواهد  غنی: اعضای گروه مردان مسلح بی* 

 بود. 

 عضو داعش در حمالت هوایی و زمینی در شرق ننگرهار. ۷۴کشته شدن دست کم * 

 شهروند و یک پلیس را در اسدآباد در برخورد یک موشک شلیک شده توسط شورشیان. ۷زخمی شدن * 

 ها.  ی سیک آباد در همکاری با جامعه ها در جالل اعتراض ساکنان کابل علیه کشتار سیک* 

 ی محلی طالبان در ننگرهار.  ی یک فرمانده ی نقلیه کشته و زخمی در انفجار با وسیله ۲* 

 یمن

 کند که یک پهباد که نیروهایشان را در عدن را هدف قرار داده بود ساقط کرده است.  ائتالف عربی ادعا می* 

 ی عربی را در جنوب حدیده. های امارت متحده ها به خطوط تدارکاتی ائتالف عربی و ماشین ی حوثی حمله* 
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 پانزدهم تیر

  

 سوریه

 در حمله انفجاری داعش در حومه دیرالزور.  SDFعضو ۴کشته شدن * 

جنگیدند و پیوستن آنها به ارتش  می  SDFجدا شدن جنگجویان شبه نظامی حاضر در حسکه که پیش از این همراه* 

 سوریه.

 در شهر رقه شد. YPGداعش مدعی  حمله به * 

 عملیات داعش در ادلب.* 

 ترور اعضای هیئت تحریر الشام توسط داعش در حومه ادلب. * 

 نفوذ نیروهای أبو أمرا، در بین نیروهای دولت سوریه و منفجر کردن یک انبار مهمات در حومه حما.* 

 روند. های حاضر در استان درعا که آماده صلح با دولت نیستند به شمال سوریه می تروریست* 

 شود. مرز سوریه و اردن به ارتش سوریه تحویل داده می* 

 عراق

 ی شمال کرکوک. ی احتمالی نیروهای حشد در ناحیه نیروهای پیش مرگه در حال آماده باش به دنبال صحبت از حمله* 

 انفجار انبار مهمات پیشمرگه طی چند روز گذشته.* 

 ی گذشته(.  ی داعش در شهرهای موصل، فلوجه، کرکوک و دیالی در عراق )هفته حمالت گسترده* 

 اند. رفته را بسته نیروهای پیش مرگه مسیر یک کاروان نظامی عراق را که به سمت قارا هنجیر در شمال شهر کرکوک می* 

 اند. ارتش ترکیه شهر برادوست در ناحیه کردستان را بمباران کرده* 

 اند.های ترکیه مواضع پ. ک. ک را در شمال اربیل بمباران کرده توپخانه* 

 افغانستان 

 اند.  دو متخصص ساخت بمب طالبان در نیمروز دستگیر شده* 

 اند.  تن دیگر زخمی شده ۴۴تن نظامی کشته و  ۲۷های امنیتی  ساعت گذشته در عملیات ۷۳وزارت دفاع افغانستان: طی * 

 اند. م کشیده شده۰۳اعتراضات در فریاب به روز 
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مسئولیت در یک عملیات توسط نیروی ویژه ارتش ملی افعانستان در فریاب  نفر از اعضای گروه مردان مسلح بی ۷۴* 

 اند. دستگیر شده

 اند ی چمتال به دست طالبان سقوط کرده روستا در منطقه ۳یک مقام رسمی در بلخ: * 

 یمن

 ها یک موشک کوتاه برد به سمت نیروهای ائتالف عربی در ساحل غربی شکیک کردند.  حوثی*

 ائتالف عربی: یک کشتی در حال خالی کردن بار گندم در بندر سلیف است. * 

 اند. ها را تصرف کرده اند و مرکز فرماندهی حوثی ائتالف عربی وارد شهر التحیتا در حومه حدیده شده* 
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 شانزدهم تیر

 سوریه  

 از جمله سه تن از فرماندهان این گروه در انفجار خودروی انتخاری داعش در شرق دیر الزور.  YPGعضو ۰۸کشته شدن * 

 در نزدیکی مرز عراق و سوریه.  SDFروستا توسط ۴۰تصرف * 

 عراق

 وگو کنند.  گیری دولت عراق گفت ی شکل کند تا درباره نمایندگان ائتالف فتیح با حزب دموکراتیک کردستان دیدار می* 

 اند.  دو شهروند فلیپینی در کرکوک عراق ربوده شده* 

 هواپیماهای ترکیه مواضع پ. ک.ک را در منگشکه نزدیک شهر دهوک مورد هدف قرار دادند.* 

 افغانستان

 رود عبداهلل و غنی در اجالس سران ناتو حضور یابند.  انتظار می* 

 آمریکا به پاکستان: در مقابله با طالبان قاطعانه عمل کنید.* 

 یمن

 گیری مرکز التحیتا دفع کرد. ها را برای باز پس های حوثی ائتالف عربی تالش* 

 ها: زبید هدف بعدی عملیات این گردان است. سخنگوی گردان غول* 

 ی باقم مورد حمله قرار دادند و نیروهای عربستان ها ارتش عربستان سعودی و طرفداران هادی را در منطقه حوثی* 

 سعودی مواضع خود را ترک کردند.
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 هفدهم تیر 

 

 سوریه

 T4و همچنین یک مرکز کنترل پهباد در حمله اسرائیل به  ۰* آسیب دیدن چندین سامانه پدافند سام و تور ام 

 عراق

ها تعلق ندارد. گوران مدعی شد: گوران از کردها در  ی انبارهای مهمات منفجر شده به وزارت پیش مرگه * جبار یوار: همه

 کند. ی کردستان حمایت می خارج منطقه

 افغانستان

 * برخورد یک موشک با شهر غزنی در حین بازدید وزیر دفاع افغانستان و به جای گذاشتن دو سرباز زخمی. 

 ای به اجالس طالبان در ننگرهار. * حمالت توپ خانه
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 هجدهم تیر

 سوریه     

 .SDFتصرف چندین چاه نفت در شمال دیر الزور توسط داعش، پس از حمله آنها به * 

 با اسلحه صدا خفه کن در شیخ الحدید.  YPGدستگیر شدن یک عضو * 

 درگیری بین ارتش آزاد و ارتش سوریه در کساب، حومه الذقیه.* 

 ها در شمال سوریه.  آغاز درگیری* 

 زخمی شدن فرمانده تحریر الشام در حمله فردی مسلح در جنوب ادلیب.* 

 عراق

 عضو داعش در حمله هوایی به نینوا.  ۷۱کشته شدن * 

ای عراق به السوسه. وی در نشـسـت سـران ارشـد           کشته شدن ابوعایشه از مقامات باال رتبه داعش در حمله توپخانه*  

 داعش شرکت کرده بود.

 نیروی حشد به دست داعش در پیجی.  ۴کشته شدن * 

 معترض در بصره به دست پلیس، در حین اعترضات به قطعی برق در این شهر. ۰* کشته شدن 

 افغانستان

 * قندهار افغانستان: کشته شدن امام مسجد شهر به دست مردان مسلح.

شهروند در درگیری میان مردان مسلح عضو جمعیت اسالمی افغانستان و  ۶مرد مسلح  و زخمی شدن  ۳* کشته شدن 

 حزب اسالمی.

 ی  آمریکا از کابل. * دیدار وزیر امور خارجه

 * اعتراضات به کشتار شهروندان در ایالت لوگار.

 کودک در حمله نیروی هوایی افغانستان. ۷شهروند شامل  ۳* کشته شدن دست کم 

 ی محلی طالبان در انفجار جداگانه در ایالت ننگرها. شهروند از جمله فرمانده ۰۰* کشته شدن حداقل 

مسجد و کشته شدن یک عضو مضنون به همکاری با طالبان نیز در حمالت هوایی به ایالت  ۰خانه و  ۷* تخریب شدن 

 لوگان. 

 * عربستان سعودی کلیه گروههای مسلح افغان را تروریستی اعالم کرده و خواستار این شد که طالبان دولت افغانستان 
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 را به رسمیت شناخته و به گفتگوهای صلح پیوندد.

 ی شرق ننگرهار. طالب در عملیات انجام شده ۲* کشته شدن 

 یمن

 سرنشین آمریکا به یمن. عضو القائده در حمله هواپیمای بی ۲* کشته شدن 

 * پایگاه هوایی عدن از کنترل دولت یمن خارج و به دست گروههای نزدیک به امارات افتاده است.
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 بیستم تیر

 سوریه

 * ورود پلیس نظامی روسیه به شهر تفس در جنوب سوریه. 

 * نتانیاهو خواستار خارج کردن ایران از سوریه توسط روسیه است و تمایلی برای به خطر انداختن حکومت اسد ندارد.

 عراق 

 * درگیری بین داعش و نیروهای پیش مرگه در حومه مخمور.

 * دستگیری یکی از فرماندهان داعش در حومه موصل.

 نگهبان خط لوله عراق در شمال دیالی.  ۴* کشته شدن 

 های آینده ناتو در عراق سرباز کانادا به عراق و در خواست این کشور برای فرماندهی عملیات ۷۴۱* اعزام 

 افغانستان

 ها در غرب هرات توسط ارتش افغانستان. * آزادی یک ایرانی از اسارت تروریست

 ای دولتی در ننگرهار. نفر در حمله به اداره ۰۱نفر و زخمی شدن  ۰۰* کشته شدن 

 آباد. * حمله افراد مسلح به یک مرکز آموزشی در جالل

 یمن 

 ها به جیزان و رهگیری آن توسط عربستان. * شلیک موشک یمنی بدر یک حوثی
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        یکم تیر و بیست

 

 سوریه

 * انفجار یک بمب در ورودی دادگاهی در شهر بنش در غرب ادلب. 

 اند. تا کنون تعداد زیادی در این منطقه ترور شده ۷۱۰۸ساعت در حومه ادلب، از آپریل  ۷۳نفر در  ۹* ترور 

 * پیشروی بدون درگیری ارتش سوریه در جنوب این کشور.

 * تصرف کامل شهر درعا و حومه آن توسط ارتش سوریه.

 عراق

 * محاصره شدن رمیله به عنوان سومین میدان نفتی بزرگ جهان توسط معترضین. معترضین خواهان شغل و خدمات

 عمومی مناسب هستند. 

 * اعتراض گسترده در بصره. 

 * در پی قطع صادرات برق ایران به عراق، برق مردم در این منطقه قطع شده است.

 اند که کنترل مرز بین ایران و عراق را به دست خواهند گرفت. * معترضین در بصره تهدید کرده

 افغانستان

 سرباز آمریکایی در افغانستان.  ۷* کشته شدن 

 جوی طالب پس از هدف قرار گرفتن تجمع رهبران طالبان در غزنی توسط هواپیماهای ائتالف.  ستیزه ۷۳* کشته شدن 

 * به آتش کشیدن یک مدرسه در لوگار توسط مردان مسلح.

 جو در درگیری بین داعش و طالبان در جوزجان. تروریست و ستیزه ۶۱* کشته شدن 

 پاکستان

 تن دیگر. ۰۹* انفجار در پیشاور و کشته شدن هارون بیلور رهبر حزب ملی عوامی و 



 

  23                                                                        7931موسسه آینده پژوهی جهان اسالم: ماه نگار امنیت جهان اسالم، سال اول، شماره چهارم، تیر 

 

 

 دوم تیر و بیست

 

 سوریه

 نشینی پس از حمله هوایی ائتالف. * عبور نیروهای محور مقاومت از رود فرات و تصرف روستای حاجین و عقب

 * تظاهرات در درعا در حمایت از بشار اسد. 

 * شلیک پدافند رژیم صهیونیستی به یک پهباد در جوالن.

 عراق

 کنندگان و به آتش کشیدن آن. * حمله به مقر کتائب حزب اهلل در نجف توسط تظاهرات

 ها در میان، نجف، بصره و بغداد. * ادامه اعتراضات به ناسامانی

 افغانستان

 مضنون در طول عملیات نیروهای اطالعات افغانستان در ننگرهار. ۴* کشته شدن سه شهروند و بازداشت 

 طالب در عملیات دولت در پکتیکا. ۰۱۱* کشته شدن بیش از 

 پاکستان

 نفر در انفجار انتحاری در شهر ماستونگ. ۰۴۰* کشته شدن 
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 سوم تیر و بیست

 

 سوریه

 * بمباران شهر حاجین توسط نیروهای ائتالف پس از آفند نیروهای مقاومت. 

 گذاری نیروهای مقاومت و هدف قرار دادن نشست نیروهای امنیتی ائتالف در شهر رقه.  * بمب

 * هدف قرار دادن مقر فرماندهی هیئت تحریر الشام توسط داعش در سرمدا، حومه ادلب.

 عراق

 های واکنش سریع و ضد تروریسم عراق در بصره.  * حضور تیم

 * درگیری بین معترضین و نیروهای بدر پس از حمله معترضین به مقر بدر در بصره.

 * درگیری بین معترضین و نیروهای امنیتی در شهر ناصریه، میصان، کربال و بغداد. 

 تروریست توسط نیروهای امنیتی ایران در مرز عراقی. ۴* کشته شدن 

 افغانستان

 های بازرسی در غرب فراه. نیروی امنیتی در حمله هماهنگ طالبان به پست ۰۲* کشته شدن 

 سرکرده داعش در غزنی. ۷* بازداشت 

 یمن

 ها توسط پدافند نیروهای حوثی.  * سرنگونی پهباد سعودی

 ها توسط پدافند سعودی.  * رهگیری موشک حوثی

 ها. فرمانده نیروهای جنوبی در حمله موشکی حوثی ۴* کشته شدن 

 * کشته شدن فرمانده نیروهای خالد بن ولید و دو بادیگارد وی در حمله خودی به خودی.
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 چهارم تیر و بیست

 

 سوریه

 نیروی سوری.  ۴* حمله هوایی اسرائیل به نیروهای اسد در نزدیکی فرودگاه حلب و کشته شدن 

 * ادامه پیشروی گسترده نیروهای سوری در جنوب سوریه.

 عراق 

 * تظاهرات و درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضین در شهرهای شیعی عراق.

 نفر در یک انفجار انتحاری در کابل. ۲* افغانستان: کشته شدن 

 نیروی امنیتی. ۰۳* حمله طالبان به یک پست امنیتی در میدان وردک و کشتن 
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 پنجم تیر و بیست

 

 سوریه

 * حمله انتحاری داعش به نیروهای سوری در حومه درعا.

 * ترامپ: خواهان کمک بشر دوستانه به مردم فلسطین هستم. بازگشت پناهجویان امری ضروری است.

 * پوتین: بازگشت پناهجویان موجب کاهش فشار بر اروپا خواهد شد. سوریه مثال خوبی از کار مشترک است.

 .۰۹۲۳سازی مرزهای سوریه و اسرائیل بر اساس توافق  * توافق پوتین و ترامپ برای ایمن

 عراق

 * حضور نیروهای امنیتی در بغداد و ممانعت از تجمع تظاهرکنندگان. 

 * تظاهرات در بغداد، کربال، بصره و سایر شهرهای شیعی عراق.

 افغانستان 

 * تظاهرات در تخار. 

 نیروی امنیتی در شمال شرقی بدخشان.  ۸جو و  ستیزه ۷۴* کشته شدن 

 گذاران انتحاری داعش در شهر کابل و ننگرهار پیش از انجام عملیات انتحاری.  * کشته شدن بمب

 جو در غرب فراه. ستیزه ۷۴* کشته شدن 

 یمن 

 تن از نیروهای عمالقه.  ۴* حمله نیروهای حوثی به عمالقه و اسارت 

 ها به مواضع نیروهای سعودی در جیزان و کشته شدن حداقل یک سعودی.  * حمله حوثی

 * اسارت جمعی از نیروهای القائده توسط داعش در یمن.
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 ششم تیر و بیست

 سوریه

* بمباران گسترده شهر نوا در حومه درعا توسط دولت سوریه. حفر خندق توسط نیروهای کرد در مرز سوریه و ترکیه در 

 راس العین. 

 * خروج مردم و نیروهای شیعه از دو شهر فوعه و کفریا. 

 ها در حومه حلب. * درگیری پراکنده بین دولت سوریه و تروریست

 عراق

 * درگیری بین معترضین و نیروهای امنیتی در شهرهای عراق. 

 * کشته شدن عمر یاسین الشیتاوی رهبر حشد عشایری در منطقه )شیخ حمد( شمال التاجی.

 افغانستان

نفر از جمله  ۷۱انتحاری داعش به مراسم تدفین شیر محمد غضنفر از رهبران طالبان در سرپل و کشته شدن * حمله 

 ریش سفید محلی. ۰۴

 هزار طالب دست از سالح خود کشیدند. ۴۴بس عید،  * اشرف غنی: در طول آتش

 جوی طالب در عملیاتی فریاب و قندوز. ستیزه ۴۲* کشته شدن 

 طالب در قندهار. ۷۴* کشته شدن 

 یمن 

 ها. * تصرف و کنترل فرودگاه سرواح در مارب توسط حوثی
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 هفتم تیر و بیست

 

 عراق

 انفجار در این شهر. ۴* درگیری میان ارتش عراق و داعش در کرکوک و وقوع 

 * ادامه درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضین.

 افغانستان

 رهبر داعش در ننگرهار.  ۷* بازداشت 

 * ترور یکی از مقامات وزارت دفاع در کابل. 

 * مانور مشترک روسیه و تاجیکستان در مرز افغانستان.

 یمن

 ها. * تصرف و کنترل فرودگاه سرواح در مارب توسط حوثی
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 نهم تیر و بیست

 سوریه

 * آغاز حمالت هوایی ارتش سوریه علیه داعش در مرز سوریه و اردن. 

 * آغاز تخلیه و خروج گروههای تروریستی از قنیطره و ورود ارتش سوریه به منطقه. 

 نفر از آنها را زیر گرفت. ۳ها به منطقه قنیطره آمده بود،  هایی که برای تخلیه تروریست * یکی از اتوبوس

 عراق

 * معترضین در بصره مرز میان عراق و ایران را بستند.

 * بمباران قندیل توسط ترکیه. 

 * ادامه تظاهرات در بصره و افزایش نیروهای امنیتی در این شهر. 

 گیری دولت.  * حمایت مقتدی صدر از تظاهرات در عراق و درخواست او برای توقف فرآیند شکل

 حمله کننده انتحاری. ۶در غرب بیجی و استفاده از   K2* حمله داعش به منطقه نفتی

 افغانستان

 * انجام عملیات انتحاری ناموفق در منطقه بگرامی در حومه کابل.

 غیرنظامی در حمله هوایی ناتو در کندوز.  ۰۳* کشته شدن 

 طالب و هشت نیروی امنیتی در درگیریهای پراکنده در زابل و قندهار.  ۴۱* کشته شدن 

 * تکذیب خبر ممنوعیت عملیات انتحاری نیروهای داعش در شهرها.

 نیروی پاکسازی مین توسط داعش در کوثر.  ۰۷* ربایش 

 طالب در پکتیکا. ۷۲* کشته شدن 

 یمن 

 ها به کوه الجاشر در جوق و تسلط بر آن. * حمله حوثی

 * ترور ژنرال سیف الضاعی، مدیر زندان منصوره در عدن. 

 ها توسط پدافند سعودی. * رهگیری و انهدام موشک حوثی
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 ام تیر سی

 

 سوریه 

 * درگیری شدید بین داعش و ارتش سوریه در جنوب این کشور. 

 * ادامه تخلیه مناطق تحت تصرف گروههای تروریستی و پیشروی ارتش سوریه در جنوب. 

 * بازگشت سربازان حزب اهلل حاضر در فوعه و کفریا به لبنان.

 عراق

 * درگیری مسلحانه بین قبال در بغداد.

 نیروی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در درگیری با پژاک در مرز عراق. ۰۰* شهادت 

 افغانستان

 * بیرون راندن داعش از روستاها و ارتفاعات حومه درزاب به وسیله طالبان پس از حمله گسترده طالبان به داعش.
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 یکم تیر و سی

 سوریه

 * حمله هوایی اسرائیل به یک مجتمع نظامی در حما. 

 عراق

 برد.  سال زمان می ۰۴های انفجاری  * کمیسیون حقوق بشرعراق: پاکسازی موصل از تله

 های ارتش عراق به این منطقه. * تظاهرات در شهر المثنی و ورود تانک

 * شکست حمله داعش به یک ایست بازرسی در حومه کرکوک ... . 

 * حمله داعش به روستایی در شرقاط در حومه تکریت. 

 * ادامه تظاهرات در شهرهای شیعی عراق.

 نفر در حمله انتحاری به فرودگاه کابل توسط داعش.  ۷۴* کشته شدن 

 عضو داعش در جوزجان. ۰۱* تسلیم شدن 

 های حومه زبید در ساحل غربی.  نیروی حوثی در درگیری ۴۴* کشته شدن 

 ها در سرواح. * هدف قرار دادن اتاق عملیات حوثی

 * عملیات تهاجمی ارتش ملی یمن با حمایت ائتالف عربی به سوی باقم.

 پاکستان

 * انتقال نواز شریف به بیمارستان از زندان به دلیل مشکالت حاد کلیوی.
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 بخش دوم 

تحلیل روندهای امنیتی مناطق 

 مهم جهان اسالم:

 عراق و سوریه 
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 عراق

 تظاهرات در بصره:

ها به سایر شهرهای عراق نیز        های گسترده در بصره بود و این تظاهرات         در ماه خرداد عراق شاهد بروز اعتراضات و تظاهرات        

گسترش یافت. خواستگاه اصلی این اعتراضات جمعیت شیعه عراق و دلیل بروز آن قطع برق صادراتی از ایران به عراق بوده                      

است. در پی این اعتراضات به مقرهای نیروهای وابسته به ایران و حشد در شهرهای عراق حمله شد و تنش بین معترضین و               

 دهی به این اعتراضات است. این گروهها افزایش یافت. نکته اصلی در این زمینه نقش قبایل بصره در شکل

بعد از    ۷۱۰۴اند. از سال      قبایل ساکن بصره سابقه طوالنی از درگیری با دولت مرکزی عراق را در پیشینه خود ثبت کرده                   

اینکه نیروهای امنیتی مجبور شدند حضور خود در نواحی تحت کنترل داعش را افزایش دهند،  تا از حضور خود در جنوب                       

ای شده و در طول این سالها تالش دولت برای کنترل این                  های قبیله   عراق بکاهند؛ در حین حال بصره درگیر ناآرامی         

اخبار منتشر شد مبنی بر اینکه قبایل شیعه بصره به            ۷۱۰۲ها و خلع سالح قبایل ناکام مانده است. در سپتامبر سال              ناآرامی

اند. این هرج و  های کشاورزی، ساخت و سازهای دولتی و مالکیت زمین در این منطقه شکل داده هایی بر سرزمین هرج و مرج

های نفتی و کارگران آنها شد. این قبایل          ها به یک رشته درگیری مسلحانه نیز شکل داد و موجب نگرانی در بین کمپانی              مرج

در این دوره از تمرکز نیروهای امنیتی بر روی مبارزه با داعش بهره گرفته و به دنبال ایجاد ناآرامی برای دستیابی به اهداف                        

 اند. خود بوده

ها تنها مسئله موجود در بصره نبوده است که باعث ایجاد اختالف بین دولت و ساختارهای دولتی و قبایل شده است. در                         این

اند. در این     های خبری نشان داد که دادگاههای قبایلی باعث ایجاد جوی از وحشت در بصره شده                  گزارش  ۷۱۰۲ماه مارس   

کرد تا به خاطر اقدامات سایر اعضای قبیله خود تاوان پس               ای، افراد را مجبور می       دادگاهها و احکام ناشی از قوانین قبیله       

های سنگین برای مدارس و پزشکان شده است.            دهند. در مواردی این احکام و قوانین موجب اختالل کار یا محکومیت               

کنند و در موارد بسیاری       سیاستمداران محلی نیز به واسطه نیاز خود به حمایت قبایل، از این تشکیالت محلی حمایت می                 

توان وقایع اخیر بصره را ادامه بحران قبایلی پیشین            شوند. از همین رو می      موجب تضعیف تشکیالت و نهادهای دولتی می       

دانست که بهانه فقدان امکانات قبایل را قادر ساخته است با بسیج اجتماعی ساختارهای دولتی در بصره را تضعیف کنند و                       

اگر بتوانند به دنبال این خواهند بود که به شرایطی مشابه خودمختاری اقلیم دست بیابند تا بصره تحت نظر شورای قبایلی                       

نظامیان خود    مند سازی شبه    خود اداره شود. قبایل بصره تاکنون از حق حفاظت از منابع نفتی، رشوه و قاچاق برای قدرت                   

 اند و حال بصره درگیر رقابت بین دولت و قبایل این شهر است. بهره گرفته

 گیری داعش:گروگان

در ماه تیر شاهد تغییر رفتار عجیبی در گروه تروریستی داعش بودیم. این گروه با حمله به جوامع محلی اقدام به گروگان                         

 توان گفت این رفتار پس از این رخ داده است که در ماه خرداد امریکا مسئول مالی و فروش نفت  ها تن کرد. می گرفتن ده
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این گروه را در سوریه هدف قرار داد و بسیاری از منابع این گروه برای تأمین نیازهای مالی خود از بین رفته است. حال گروه    

گیری و درخواست پول از دولت یا خانواده قربانیان بخشی از نیازهای مالی خـود را                    داعش به دنبال این است که با گروگان       

 رفع کند.

 سوریه

 داعش: 

های عملیاتی این گروه نام برد. با          توان بیشتر از حضور و فعالیت گروه داعش در سوریه از فعال بودن هسته                  در ماه تیر می   

وجود اینکه همچنان چندین هزار تن از اعضای این گروه در سوریه حضور دارند. اما این گروه توانایی آفندی خود را از دست          

های محدود با استفاده از       گذاری تک   های خود را به ترور، بمب       دهد که داعش عملیات     داده است. رخ دادهای فعلی نشان می      

های   گروههای کوچک یا راکت محدود کرده است. این گروه به صورت متمادی تحت فشار عملیات ارتش سوریه، بمباران                     

در شمال سوریه قرار داشت. در طول         SDFائتالف و روسیه، درگیری با سایر گروههای تروریستی و همین طور عملیات                

ماههای گذشته این گروه منابع مالی خود را که وابسته با قاچاق انسان و فروش نفت بود را از دست داده و توانایی عملیاتی و 

شود توانایی آن در      تر می   عضوگیری آن به شدت محدود شده است. در ماههای آینده آنچه در خصوص این گروه پر رنگ                   

گذاری و همچنین اجرای ترور علیه اهداف مهم در             ایجاد تلفات گسترده برای غیرنظامیان و دولت سوریه از طریق بمب             

 سوریه است. 

های مهم جزو     های دولتی، نیروهای گشتی و همچنین شخصیت         از این پس اهدافی چون شهرهای مهم سوریه، ساختمان         

های  اهداف اصلی گروه داعش هستند. همچنین با ثبات نسبی در خاک سوریه، گروه داعش تالش خواهد کرد از طریق هسته

عملیاتی خود مانع اجرای حاکمیت موثر دولت سوریه شود. از این رو حمله به نیروهای امدادی و سازندگی و تخریب                            

ای از استراتژی این گروه را تشکیل دهد. از این پس مسئله داعش نه خالفت و                     تواند بخش عمده    های بازسازی، می    تالش

گسترش آن که بیان زنده بودن و این امر است که با وجود نابودی خالفت، توانایی کافی برای عملیات علیه دشمنان خود را                        

 دارد.

 ترورهای ادلب:

نفر در    ۹یکی از مهمترین وقایع ماه تیر، ادامه ترورهای انجام شده در ادلب است. در یکی از رشته ترورهای صورت گرفته                       

ساعت مورد هدف قرار گرفتند. داعش مدعی شده است که این اقدامات به وسیله این گروه رخ داده است. شواهد                        ۷۳طول  

های   دهد که این اقدامات پس از این شروع شده است که هیئت تحریر شام اقدام به اجرای عملیات علیه هسته                         نشان می 

نفر رسید. پیش از این در چندین نوبت،           ۷۷۸داعش در این منطقه کرده است. با این ترورها مجموعه ترورهای ادلب به                 

رفت از سوی ارتش اقدام به اجرای این           های مخفی کرده بود که گمان می      هیئت تحریر الشام اقدام به بازداشت و اعدام هسته 

های انفرادی و کوچک در سرتاسر سوریه است. این            دهنده توانایی داعش برای اجرای عملیات       اند. این امر نشان     ترورها کرده 
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ترور خود بزند. استفاده از چتر امنیتی ناشی از هرج و مرج در این مناطق، گروه داعش را قادر ساخته است که با اجرای                             

گذاری، تیراندازی و اعدام این ترورها را عملی کنند. ضعف ساختارهای امنیتی و فرآیندهای                    ربایی، بمب   های آدم   عملیات

های   شناسایی و هرج و مرج موجود در آینده این گروه را قادر خواهد ساخت که در مناطق تحت کنترل دولت نیز عملیات                       

 خود را اجرایی کند.

 روی: بمباران، مذاکره و پیش

در طول ماهی که گذشت، ارتش سوریه با استفاده از تاکتیک بمباران شدید و گسترده مواضع مخالفان و ایجاد عدم همکاری  

بازی شدید علیه مخالفان را       اجتماعی با آنها توانست به پیروزی سریعی در درعا دست بیابد. ارتش سوریه که از توانایی آتش                 

دارد، قادر است پیش از عملیات زمینی مخالفان و جمعیت تحت کنترل آنها را در فشار شدید قرار دهد که موجب فرو                            

گری میان آنها     های سیاسی دولت روسیه برای مذاکره با مخالفان و واسطه           شود. در همین حین تالش      پاشیدن روحیه آنها می   

دانستند   شد که می    ای می   برای اعطای شرایط مناسب به مخالفان و تضمین آن موجب موافقت آنها برای تخلیه منطقه                   

 شانسی برای ادامه آن ندارند.


