
 



 

  1                                                                        7931موسسه آینده پژوهی جهان اسالم: ماه نگار امنیت جهان اسالم، سال اول، شماره سوم، خرداد ماه 

 بسمه تعالی

 ماه نگار امنیت جهان اسالم

 7931شماره  سه ـ خرداد ماه 

 

 مقدمه

های بشری را تحت تأثیر قرار      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 دولـت در                      داده و تالش  

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

دهند. در ایـن     های امنیت و ... معموالً 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 بـه              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 سـال                     

روزنگار امنیت ” 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 تجمیع مطالب برای             های اجتماعی خود منتشر می    در شبکه “  در جهان اسالم  

ها توسط پژوهشـگـران     تمام پژوهشگران ممکن نیست، بنابراین برای سهولت دسترسی و استفاده از این گزارش            

ماه نـگـار    ” مند به مسایل جهان اسالم، موسسه بنا دارد ماهنامه ویژه تحوالت امنیتی جهان اسالم با عنوان                 عالقه

های روزانه نبوده و حاوی تحلیل رونـد         منتشر نماید. البته این ماه نگار صرفًا تجمیع گزارش         “  امنیت جهان اسالم  

امنیتی هر ماه نیز خواهد بود. امید است این گزارش پژوهشی مورد استفاده تحلیلگران و عالقمندان قرار گرفته و                    

 های مربوط به تحوالت امنیتی تا حدی جبران نماید.بتواند خالء منابع موثق را در پژوهش

بخش اول ماه نگار امنیت اختصاص به گزارش روزانه وقایع امنیتی داشته و در بخش دوم تحلیل روندهای امنیتـی          

 مناطق مهم جهان اسالم را مالحظه خواهید نمود. 
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 بخش اول

 گزارش روزانه وقایع امنیتی

 7931خرداد ماه 
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 اول خرداد

 

 سوریه

* برای چندمین بار در طول روزهای گذشته بمباران مزارع شمال حما توسط دولت، موجب آتش گرفتن کشتزارهای منطقه 

 شده است. 

 T3سرباز سوری در حمله خودروی انتحاری داعش در  ۸* کشته شدن 

 * حرکت نیروهای سوری به سمت محور درعا.

 عراق

داعش با انتشار تصاویری اعالم کرد که نیروهای این گروه دهدار روستای کنعان با نام محجوب خلف را در حومه کرکوک * 

 اند.  ترور کرده

 افغانستان

 نیروی امنیتی به دست طالبان در اجرستان.  ۵۱اسارت * 

 نفر.  ۲گذاری مغناطیسی بر روی خودروی پلیس در کابل و زخمی شدن  بمب* 

 رهبر محلی در حمله هوایی در کندوز. ۲طالب از جمله  ۶کشته شدن * 

 نفر در قندهار. ۲۲کشته شدن بیش از * 

 کشته شدن یک عضو شورای محلی در حمله طالبان در غور.* 

 پلیس افغان در بمب کارگذاری شده توسط داعش در ننگرهار.  ۶کشته شدن * 

 نیروی امنیتی افغان از جمله فرمانده نیروهای احتیاط و پلیس منطقه در حمله طالبان به غزنی کشته شدند. ۲۲* 

 یمن

 نفر. ۱برخورد موشک حوثی به بازاری در مارب و کشته شدن * 

 لیبی

آمیز مجبوریم با زور درنا را پس بگیریم. حمله خودروی انتحاری داعش به دروازه او جله  های صلح حفتر: با شکست تالش* 

 واقع در جنوب بنغازی.
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 دوم خرداد

 

 سوریه 

 رسیدن نیروهای پشتیبانی سوری به درعا.* 

 سرباز.  ۰۲گیر افتادن نیروهای ارتش سوریه در کمین داعش در حومه جنوبی دیرالزور و کشته شدن * 

 در شیخ مقصود توسط نیروهای وابسته به ترکیه.   YPGبمباران نیروهای* 

 شروع عملیات جدید نیروهای محور مقاومت در حومه دیرالزور علیه داعش.* 

 T2حمله هوایی به پایگاه سوری در * 

 عراق

 نفر در جلوال در اثر حمله داعش.  ۰کشته شدن * 

 نفر. ۴انفجار انتحاری در شمال بغداد و کشته شدن * 

 افغانستان

 بمباران هوایی مواضع فرماندهان ارشد طالبان در موسی قلعه.* 

 ها در اروزغان.  ادامه درگیری* 

 گیری در غزنی و زخمی شدن چند نفر.  انفجار در مرکز رای* 

 پلیس. ۵انفجار در کابل و زخمی شدن * 

 یمن

 نیروی حوثی در درگیری با محور جنوب و پیشری نیروهای جنوب به در سال غربی یمن. ۶۶کشته شدن * 

 لیبی

 .درگیری گسترده در حومه درنا* 

 مصر 

 ارتش مصر برای مبارزه با داعش اقدام به تخریب گسترده منازل در سیتا کرده است.* 
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 سوم خرداد 

 

 سوریه

 گلوله باران شمال حما توسط دولت سوریه. * 

 حمله هوایی اسرائیل به نیروهای حزب اهلل در حمص.* 

 بازداشت یک جهادی فرانسوی در سوریه توسط نیروهای کردی.* 

 سوزی مزارع در شمال حما. ادامه آتش* 

 افغانستان

 هلیکوپتر. ۵موشک به پایگاه هوایی فراه و نابود شدن  ۲طالبان مدعی شد: شلیک * 

 لیبی

 نفر. ۶انفجار یک خودرو در بنغازی و کشته شدن حداقل * 

 تركیه

 نفر به جرم همکاری با داعش. ۱۲بازداشت * 

 سومالی

 عضو الشباب در حمله هوایی آمریکا. ۵۲کشته شدن * 
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 چهارم خرداد 

 

 سوریه

 نگرانی آمریکا از عملیات سوریه در منطقه کاهش تنش در جنوب غرب سوریه. * 

 کنترل موضع نیروهای داعش در غرب میادین.* 

 سوزی مزارع در خان شیخون. آتش* 

 عراق 

 عملیات شبانه داعش علیه یک پاسگاه ارتش عراق در تکریت.* 

 بمباران مواضع پ.ک.ک در کوههای دهوک. * 

 عملیات تخریبی داعش باعث قطع برق در حویجه و تکریت شد.* 

 عضو داعش در کرکوک.  ۵۵کشته شدن * 

 وقوع دو انفجار در نزدیکی مقر حزب کمونیست در بغداد.* 

 افغانستان

 کشته شدن یک عضو طالبان در ننگرهار توسط داعش.* 
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 پنجم خرداد 

 

 سوریه 

 بازداشت سربازان سوری در بابیال به جرم سرقت از مردم توسط پلیس نظامی روسیه. * 

 گذاری شده در میان گروههای مسلح وابسته به ترکیه در جرابلس. انفجار موتورسیکلت بمب* 

 هشدار آمریکا به بشار اسد در خصوص انجام عملیات در جنوب سوریه.* 

 تظاهرات مردم حسکه علیه نیروهای آسایش )پلیس کردی(.* 

 کاله سفید در تیراندازی مردی نقاب پوش، در حلب. ۱کشته شدن * 

 تشکیل نیروی مرزی کردی، در شمال سوریه با حمایت مالی عربستان.* 

 افغانستان

 ورود طالبان به شهر غزنی.* 

 گیری در حومه خوست. کشته شدن دو نیروی امنیتی در حمله افراد مسلح به مقر رای* 
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 ششم خرداد 

 

 سوریه 

 توقف عملیات تهاجمی دولت سوریه در درعا پس از هشدار آمریکا به دولت سوریه.* 

 نیروی روسیه در شرق دیرالزور. ۴کشته شدن * 

 افغانستان

 ها بین داعش و لشکر اسالم در افغانستان. شروع مجدد درگیری* 

 وقوع دو انفجار در شهر جالل آباد.* 

 حمله انتحاری به نیروهای افغان در هلمند. * 

 کشته شدن دو نفر در بانک اروزغان.* 

 فلسطین

 های اسرائیلی. کشته شدن دو نفر در نوار غزه پس از شلیک تانک* 

 بحرین

 حضور نظامی ترکیه در قطر مشروع نیست و آنکارا باید نیروهای خود را از این کشور خارج کند. * 

 قطر

 قطر، کاالهای صادر شده به عربستان سعودی، بحرین، امارات و مصر را تحریم کرد.* 

 یمن

 پیشروی نیروهای دولت یمن که تحت حمایت امارات هستند به سمت بندر حدیده.* 

 هایی مبنی بر خروج فرماندهان حوثی از بندر حدیده. وجود گزارش* 
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 هفتم خرداد 

 

 سوریه

سفر نتانیاهو و فرمانده اطالعات ارتش رژیم صهیونیستی در روز چهارشنبه به مسکو برای مذاکره در خصوص حضور ایران * 

 در سوریه.

 های سوریه به مدت یک سال دیگر توسط اتحادیه اروپا. تمدید تحریم* 

 نتانیاهو گفت که بایستی از هرگونه حضور نظامی ایران در سوریه جلوگیری شود.* 

 فرماندهی گروه عراقی لیواء القدس: نیروهای ما در درعا و قنیطره حضور دارند و این پایان کار ما نیست. * 

بس شده و نتایج مثبتی در سرتاسر سوریه در پی داشته  تواند موجب آتش مقامات اردنی: کاهش تنش در جنوب سوریه می* 

 باشد. 

در شهر رقه به دنبال تالش نیروهای کرد برای عضوگیری از بین جوانان   YPGهای مسلح نیروهای افزایش تنش بین گروه* 

 شهر و تالش آنها برای اخراج جمعیت عرب از شهر رقه. 

 بمباران سوریه توسط رژیم صهیونیستی و هدف قرار گرفتن مواضع حزب اهلل توسط این رژیم.* 

 یمن

 ها. پیشروی گسترده ارتش یمن در ساحل غربی این کشور و فروپاشی فرماندهی حوثی* 
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 هشتم خرداد

 

 سوریه

 توسط مردم رقه و درخواست از مردم این شهر برای ترک آن.  YPGتظاهرات علیه* 

 آزادی خبرنگاری با نام ابراهیم یوسف، که توسط هیئت تحریر الشام در هفته گذشته بازداشت شده بود. * 

 گذاری شده در میان نیروهای وابسته به ترکیه در جرابلس. انفجار موتورسیکلت بمب* 

 به رسمیت شناخته شدن حاکمیت روسیه بر اوستیا و آبخازیا توسط دولت سوریه و قطع روابط گرجستان با* 

 سوریه.

 عراق

 کشته شدن دو نیروی پلیس در سامراء.* 

 های خارج از عراق و جمعیت مهاجر داخلی ساکن در صالح الدین، انبار، دیالی و نینوا. باطل شدن آراء انتخابات حوزه* 

 افغانستان

 ها بین داعش و لشکر اسالم در افغانستان.  شروع مجدد درگیری* 

 وقوع دو انفجار در شهر جالل آباد.* 

 حمله انتحاری به نیروهای افغان در هلمند.* 

 کشته شدن دو نفر در بانک اروزغان.* 

 پیشروی نیروهای وابسته به امارات در غرب تعز.* 

 لیبی

  دسامبر. ۵۲توافق احزاب لیبیایی بر برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در * 
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 نهم خرداد 

 سوریه

 انفجار بمب در بریقه در میان تجمع نیروهای تروریستی.* 

 نشینی نکرده است.  جبهه جنوبی ارتش آزاد، ایران هنوز از مواضع خود در جنوب سوریه عقب* 

 بایست این شهر را ترک کنند. می YPGدر صورت اجرایی شدن توافق ترکیه و آمریکا در خصوص منبج، نیروهای * 

تقویت نیروهای سوری در حلب: کشته شدن نیروهای داعش در بمباران هوایی مقر داعش در شهر باغوز، در حومه بوکمال. * 

 و عربستان برای ایجاد نیروی جدید.  YPGهایی مبنی بر همراهی وجود گزارش* 

 عراق

 درخواست شش حزب کردی برای برگزاری مجدد انتخابات.* 

 افغانستان

 حمله انتحاری به ساختمان وزارت کشور در کابل.* 

 رهبر طالبان در روز. ۱۲تایید حمله موشکی آمریکا به گردهمایی طالبان در موسی قلعه و کشته شدن بیش از * 

 می ترور یک قاضی طالبان و محافظ او توسط داعش در والیت ننگرهار. ۲۴* 

 درگیری گسترده بین ارتش و طالبان در دشت قلعه، از توابع تخار.* 

 تلفات پلیس و طالبان در حمله هوایی به اروزغان. * 

 فرمانده گروه حقانی توسط نیروهای اطالعات ـ عملیات افغانستان در پکتیا. ۵۶کشته شدن * 

 ها و نیروهای اماراتی. درگیری در اطراف فرودگاه حدیده بین حوثی* 

 پاكستان

 کشته شدن دو سرباز در انفجار بمبی در شمال وزیرستان. * 

 بازگشت آرامش به مرز جامو و کشمیر پس از تبادل آتش بین هند و پاکستان. * 

 غیر نظامی در این درگیریها. ۴کشته شدن حداقل * 
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 دهم خرداد 

 

 سوریه

اضافه شدن هیئت تحریر الشام و سایر متحدان آن به لیست گروههای  ،SDFادامه تظاهرات در رقه علیه نیروهای * 

 تروریستی امریکا.

 سرباز سوریه توسط داعش که در المیادین اسیر شده بودند. ۲اعدام * 

 کنیم. شکست بخورد به این گروه حمله می SDFاسد: اگر مذاکره با * 

 عراق

 سرباز ترکیه در عراق. ۰کشته شدن * 

 بازداشت یک فرمانده زن داعش در نینوا.* 

 افغانستان

 ترور یک فرمانده پلیس در لوغار.* 

 سرنشین آمریکا در ننگرهار.  عضو داعش در حمله هواپیمای بی ۵۶کشته شدن * 

 کشته شدن یک فرمانده طالبان در ننگرهار در پی یک موضوع مرتبط با تجاوز جنسی. * 

 نیروی امنیتی در پی انفجار بمبی در هلمند. ۸زخمی شدن * 
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 یازدهم خرداد 

 سوریه

 المللی علیه داعش در جنوب شرقی حسکه. عملیات گسترده نیروهای دموکراتیک سوریه و اتحاد بین* 

 حشد الشعبی عراق در منطقه البغوز در مرز سوریه و عراق.نیروهای کرد و هایی مبنی بر درگیری بین  انتشار گزارش* 

 روزنامه الشرق االوسط مدعی شد روسیه چراغ سبز حمله اسرائیل به اهداف ایران در سوریه را صادر کرده است.* 

 اعدام دو نفر در شمال ادلب به وسیله تحریر الشام به جرم کارگزاری مواد منفجره.* 

 عملیات ارتش عراق علیه داعش در خاک سوریه.* 

 عراق

 بمباران مقر پ. ک. ک.  در شمال اربیل توسط ترکیه.* 

اند که هدف آنها پ.ک.ک آنها در برخورد با مردم تاکید کرده .کیلومتری خاک عراق ۲۲پیشروی ارتش ترکیه در عمق * 

 است و نه کردها. 

نفر در اثر درگیری با داعش در  ۰نیروی حشد در اثر انفجار بمب، کشته شدن یک نفر بر اثر ترور و  ۵۵کشته شدن * 

 طولماه می.

 یمن

 ارتش یمن اعالم کرد که نیروهای این ارتش توانستند کنترل ساحل غربی را تا شهر خود به دست بگیرند و تنها* 

 چند کیلومتر با شهر فاصله دارند.

 شبکه اسکای عربی اعالم کرد که نیروهای خود را به شمال حدیده عقب کشیدند.* 

 ها.کشته شدن هفت سرباز سعودی در درگیری های مرزی با حوثی* 

 فلسطین

 کشته شدن یک پرستار زن فلسطینی در اثر شلیک تک تیراندازان رژیم صهیونیستی.* 

این رژیم تأکید کرد که اسرائیل هیچ مشکلی با بقای اسد در  ۵۲مشاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی در مصاحبه با شبکه * 

 قدرت ندارد اگر ایران سوریه را ترک کند.
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 دوازدهم خرداد 

 

 سوریه

 تجمع مردم و حومه شمالی حما در مقابل پایگاه نیروهای ترکیه و درخواست توقف بمباران نیروهای سوری.* 

 تأکید علی شمخانی بر این که ایران در جنوب سوریه هیچ مشاوره نظامی ندارد. * 

 درخواست دولت سوریه از ایاالت متحده آمریکا برای خروج نیروهای خود از منطقه در جنوب شرقی سوریه. * 

 های منتشر نشده مبنی بر ورود نیروهای شبه نظامی وابسته به ایران به شمال درعا.انتشار گزارش* 

 عراق

 کیلومتری خاک عراق و نزدیک شدن آنها به مقر پ. ک. ک. در قندیل. ارتش ۲۲عملیات نیروهای ارتش ترکیه در عمق * 

 ایران از غیرنظامیان خواسته است محدوده قندیل را تخلیه کنند.

 ایجاد پایگاه مشترک ارتش عراق و امریکا در مرز سوریه و عراق در کوهستان سنجار. * 

سرباز عراقی در اثر انفجار بمبی در  ۴خانواده، کشته شدن  ۵۲ورود داعش به روستایی در منطقه صالح الدین و قتل عام * 

 استان صالح الدین، عدم واکنش دولت عراق به قرار دادن حشد الشعبی در لیست گروههای تروریستی آمریکا.

 افغانستان

 اعتراض در بامیان به سخنان همسر اشرف غنی که گفته بود سادات یک قوم واحد نیستند.* 
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 سیزدهم خرداد 

 

 سوریه

 .YPGو   PYDمالقات هیئت مذاکره دولت سوریه با *  

 افغانستان

 مهاجم. ۶نیروی پاکستانی در تبادل آتش با افراد مسلح در مرز افغانستان و پاکستان و کشته شدن  ۴زخمی شدن * 

درصدی تلفات نسبت به ماه  ۴۲دهنده رشد  نفر در ماه می، آمارها نشان ۲۲۱هزار نفر و زخمی شدن  ۰کشته شدن * 

 آپریل است.
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 چهاردهم خرداد 

 

 سوریه

 گذاری در عین عیسی توسط گروه قیام، هدف آنها سربازان امریکایی و فرانسوی بوده است.  انفجار خودروی بمب* 

 انفجار مقر وابسته به نیروهای حامی اسد، در تل السلطان، در ادلب.* 

 به سمت مرز عراق. SDFپیشروی نیروهای * 

 .    SDFگذاری شده در شمال رقه و کشته شدن نیروهای  انفجار خودروی بمب* 

 کمبود آب در شهر حسکه.* 

 عراق

به گاراژ پارکینک پلیس نفت عراق حمله کرده و تانکر نفتی را به سرقت برده  ۵۵در بصره گروه ناشناسی تحت عنوان گره * 

 است.

 کیلومتری قندیل و اعالم این منطقه به عنوان یک هدف عملیاتی. ۲۱رسیدن نیروهای ترک به * 

 افغانستان

 نفر در این حمله کشته شدند. ۵۴گذاری در کابل را پذیرفت، داعش مسئولیت بمب* 

 تهدید یک مدرسه دخترانه در ننگرهار توسط نامه، به وسیله گروه تروریستی داعش.* 

نیروی پلیس در اثر  ۲ای در ننگرهار کشته و زخمی شدن کودک افغان در اثر انفجار بمب کنار جاده ۰کشته شدن * 

 درگیری با طالبان در این منطقه.

 طالب از جمله قاری زبیر، معاون عملیاتی فریاب، در عملیات نیروهای افغان کشته شد. ۰* 
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 شانزدهم خرداد 

 سوریه

زنی درباره احتمال خروج آنها از این منطقه  در تل رفعت به گمانه  YPGو SDFایجاد آتش سوزی توسط نیروهای* 

 زده است.  دامن

 .SDFجنگجوی عرب از آموزش نظامی و پیوستن آنها به نیروهای  ۲۲۲فارغ شدن * 

 دهد که محل انفجار انبار ذخیره مهمات نیروهای دولتی بوده است.ها نشان میوقوع چندین انفجار در غرب حما، گزارش* 

*SDF  کننده به سوی دولت خبر داد تا ببینند آیا دولت بشار اسد یک منطقه خودمختار کردی  از اعزام یک هیئت مذاکره

 پذیرد. در شمال شرقی این کشور را می

 پس از تصرف الفکه.  SDFکیلومتری نیروهای ۸پیشروی * 

 انبار مهمات در فرودگاه جیراح در غرب حلب. ۵انفجار * 

 عراق

 نفر. ۵۸وقوع یک انفجار در شهرک صدر در ساعات پایانی شب و کشته شدن * 

 درخواست پارلمان عراق برای شمارش دستی آرا.* 

 یاب جهت تحقیق در انتخابات پارلمانی اخیر عراق.گیری یک کمیته حقیقت* درخواست شورای نمایندگان برای شکل

 * عملیات نیروهای امنیتی عراق در شمال دیالی برای مبارزه با گروه داعش.

 * عملیات نیروهای عراقی در جنوب غرب کرکوک با نیروهای داعش. 

 عضو پ.ک.ک در بمباران  هوایی ترکیه. ۶* کشته شدن 

روستا را در کردستان عراق تحت کنترل خود دارد و هر عملیات جدید ترکیه باعث  ۶۲۲* اتحادیه ملی کردها پ. ک. ک، 

 گیری یک موج جدید مهاجرت خواهد شد.شکل

 افغانستان

 * ربوده شدن فاضله، یکی از کاندیداهای جوان زن انتخابات آتی افغانستان.

 گیری در شمال بغالن.زندانی وابسته به حزب اسالمی، کشته شدن دو نفر در انفجار یک مرکز رای ۲۶۲آزاد شدن * 
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هزار  ۴۲هزار افغان در طول جنگ جان خود را از دست دادند و  ۲۰دهد که * گزارش کمیته حقوق بشر افغانستان نشان می

 نفر نیز زخمی شدند.
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 هفدهم خرداد 

 

 سوریه

 * تقویت موضع نیروهای ترکیه در حومه حما با ورود نیروهای جدید.

 * درگیری بین داعش و ارتش سوریه در سویداء.

 به سمت مرز عراق. SDF* ادامه پیشروی نیروهای 

 * سخنگوی شورای نظامی منبج، این شهر توسط مردم آن اداره خواهد شد.

 * نتانیاهو: دولت سوریه دیگر از حمالت تالفی جویانه در امان نیست.

 عراق

 کشته در انفجار دیروز بغداد. ۵۸*

 زن عضو داعش در حال ورود به سوریه. ۰* بازداشت 

 * آغاز عملیات تصرف حدیده توسط نیروهای وابسته به امارات و ارتش این کشور.

 افغانستان

 * اعالم آتش بس یک جانبه دولت افغانستان در برابر طالبان.
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 هجدهم خرداد

  

 سوریه

* اخبار منتشر شده از ورود نیروهای داعش به شهر بوکمال و سقوط این شهر صحت ندارد. پس از ورود نیروهای تقویتی از 

 دیر الزور حمله نیروهای داعش با شکست رو به رو شد.

 دانند.را مسئول این ترور می YPG* ترور مسئول آموزش جبهه شامی با نام احمد موستو در عفرین، گروههای مسلح 

 افغانستان

 نفر دیگر در حمله مردان مسلح به مسجدی در شیندند. ۲نفر و زخمی شدن  ۶* کشته شدن حداقل 

 نفر. ۲۱آباد و کشته و زخمی شدن * داعش مدعی شد: حمله انتحاری به منزل دو عضو پارلمان در جالل

 نفر در حمله افراد مسلح به منزل فریدون مومند، از اعضای پارلمان در ننگرهار. ۴* کشته شدن 

 نیروی پلیس در جوزجان. ۴عضو داعش و  ۵۵* کشته شدن 
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 نوزدهم خرداد 

 

 سوریه

 * عملیات مشترک ارتش عراق و نیروهای دموکراتیک سوریه علیه داعش.

های مخابره شده از شهر تلع رفعت، ترکیه و روسیه توافق کردند که ارتش سوریه به صورت کامل از شهر * بر اساس گزارش

 خارج شود.

 * ادامه درگیری دولت سوریه با گروه داعش در سویداء.

 عراق

 * بمباران مواضع پ. ک. ک. در شمال اربیل توسط ترکیه.

* افزایش نیروهای ترکیه در شمال عراق؛ پس از انفجار یک انبار سالح در شهرک صدر بغداد، مقتدا صدر خواهان این شد 

 که وزارت کشور ساکنین شهرک را خلع سالح کند.

 نفر در انفجار یک بمب در کرکوکن. ۵۴* کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 

 افغانستان

 نفر در اثر انفجار در یک بازار در شهر خوست. ۲۲نفر و زخمی شدن  ۵۶* کشته شدن 

 آباد.* کشته شدن شش پلیس در اثر حمله افراد مسلح در جالل

 افسر پلیس در اثر حمله طالبان به پایگاهی در کندوز. ۵۲* کشته شدن 

 سرنشین آمریکایی.تروریست داعش در اثر حمله هواپیماهای بی ۶* کشته شدن 
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 بیستم خرداد 

 

 سوریه

 در مقابل داعش، در سوریه باقی خواهد ماند.  SDF* وزیر دفاع آمریکا: امریکا پس از پیروزی

 عراق

 * آتش سوزی در انبار نگهداری آرا در بغداد.

 داری آرا در بغداد.* در خواست سخنگوی پارلمان عراق برای تکرار انتخابات پس از آتش سوزی در انبار محل نگه

 افغانستان

 * ضبط یک و نیم تن پتاسیم کلوراید از یک کامیون که از پاکستان وارد افغانستان شده بود.

 * ترور یکی از اعضای شواری صلح در کابل.

 عضو داعش در ننگرهار. ۸* کشته شدن 

 فیلیپین

 تروریست در درگیری با دولت. ۵۱* کشته شدن 

 ها مزدور سعودی در گلوله باران توپخانه ارتش یمن در تعز.* کشته شدن ده
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 بیست و یکم خرداد  

 

 عراق

 * اردوغان: عملیات علیه قندیل آغاز شده است.

 گذار داعش در بغداد که قصد ورود به بغداد را داشتند.بمب ۲* کشته شدن 

 * حمله داعش به مواضع نیروهای امنیتی در حومه کرکوک.

 *حمله مردان مسلح به ایست بازرسی حشد در حومه کرکوک.

 افغانستان

 مقام امنیتی افغان به دلیل فساد.  ۲۵۶* برکناری 

 نفر. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. ۵۰* انفجار انتحاری در کابل و کشته شدن 

 یمن

 * اقدام نیروهای حوثی برای بازداشت نیروهای خودی که از ساحل غربی فرار کردند.
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 بیست و دوم خرداد 

 

 سوریه

 های تروریستی.* درگیری گسترده در منطقه کفریا بین نیروهای دولتی و گروه

 عضو خود را در دیر الزور اعدام کرد. ۰۲* گروه تروریستی داعش 

 های جوالن.* استقرار سامانه پانسیر سوریه در بلندی

 گیری یک گروه جدید وابسته به ارتش آزاد سوریه در شهر حلب با نام کتائب المجد است.* شکل

 عراق

* آغاز عملیات نیروهای بسیج مردمی عراق و نیروهای ویژه این کشور برای مبارزه با گروه تروریستی داعش در تـکـریـت،              

 دیالی و کرکوک.

 از سوی کره جنوبی به ارتش عراق. ۱۲فروند جنگنده تی  ۶* تحویل 

گـیـرد و ایـران نـیـز آمـاده               * وزیر دفاع ترکیه: عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق با هماهنگی این کشور صورت مـی                  

 رسانی به عملیات ترکیه در کوههای قندیل است. کمک

 افغانستان

 های باد قیس، فریا فریاب و غزنی.* حمله طالبان به مناطقی در والیت

 * تسلط مجدد طالبان بر منطقه کوهستان در والیت فریاب.

نفر دیگر از جمله فرماندهی منطقه در انفجار بمب در مسـیـر کـاروان           ۲۶* کشته شدن پنج مامور پلیس و زخمی شدن   

 خودروی نظامی در جنوب والیت غزنی.

 * حمله طالبان به مقر فرماندهی پلیس در غزنی.

 سرباز افغان در درگیری با طالبان در منطقه سرپل. ۰* کشته شدن 

 یمن

 * آغاز عملیات ائتالف سعودی و اماراتی برای تصرف شهر قدس در ساحل غربی یمن.

 لیبی

 نشین در شهر درنا.خودروی انتحاری در محله شیعه ۲* انفجار 
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 بیست و سوم خرداد 

 

 سوریه

 * مقابله ارتش سوریه و حامیان آن با حمله داعش به تل برکت در سویدا.

 * ورود ارتش ایتالیا به سوریه و پیوستن آنها به نیروهای امریکایی و فرانسوی در شمال سوریه.

 * انفجار قوی در شهر ادلب، این انفجار تلفاتی در پی نداشت.

 های حاضر در درعا برای تسلیم شدن. ساعته نیروهای سوریه به تروریست ۴۸* مهلت 

 عراق

گویند که این اتحاد به وسیله ایران ترتیب داده شده است تا  * پس از اعالم اتحاد بین مقتدا صدر و عامری، برخی منابع می

 از برخورد بین نیروهای شیعه جلوگیری کند.

 * اعتراض نیروهای پیشمرگه به تصمیم پارلمان عراق مبتنی بر باطل کردن آرای نیروهای امنیتی کرد.

 افغانستان

 افسر به دلیل دست داشتن در فساد. ۸* بازداشت 

 * در خواست مذاکره بین طالبان و امریکا از سوی رهبر طالبان.

 یمن

 * درگیری شدید در اطراف بندر حدیده و تالش نیروهای ائتالف برای کنترل شهر الدوریهمی.
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 بیست و چهارم خرداد 

 

 سوریه

 * انفجار بمبی در ایست بازرسی منبج و هدف قرار دادن شبه نظامیان کرد.

 سازی چندین نقطه در میدان نفتی ورد از تصرف داعش. * آزاد

 * رئیس اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی ایران در حال توسعه و توان نظامی خود در سوریه برای حمله به اسرائیل است.

 * از سرگیری مجدد حمایت مالی امریکا از کاله سفیدها.

 عراق

 * عملیات پاکسازی پلیس فدرال عراق در حومه کرکوک.

 گذاری شده در محله علویه بغداد. نفر در انفجار خودروی بمب ۲* کشته شدن 

 * کشته شدن یکی از فرماندهان داعش در حومه کرکوک.

 افغانستان

سرنشین به در والیت کوثر افغانستان. او  * کشته شدن مال فضل اهلل رهبر تحریک طالبان پاکستان در حمله هواپیماهای بی

 مسئول ترور، دانش آموز فعال پاکستانی بود.

 زندانی وابسته به حزب اسالمی افغانستان. ۵۸۴* آزاد شدن 

 * انفجاری بمبی در ننگرهار و کشته شدن و زخمی شدن چند کارمند و پلیس.

 یمن

* درگیری و عملیات ائتالف عربی در خارج از حدیده و تالش برای ورود به این شهر. بر اساس آمار منتشر شده از منابع 

 اند. حوثی تاکنون در این عملیات کشته شده ۵۲۸نظامی یمنی 

آوری اطالعات هوایی در طول عملیات  های اطالعاتی و عملیات جمع * رد درخواست امارات توسط آمریکا برای ارائه کمک

 حدیده.
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 بیست و پنجم خرداد  

 

 سوریه

 سازی کشور در سوریه. * تماس تلفنی پوتین و نتانیاهو با هدف هماهنگ

 عضو ارتش آزاد سوریه در انفجاری در جرابلس. ۱* کشته شدن 

 * نگرانی آمریکا از اجرای عملیات نظامی ارتش سوریه در محدوده کاهش تنش در جنوب شرقی این کشور.

 عراق

 * ترور یک مسئول اطالعاتی حشد در شهر بصره توسط یک تیرانداز ناشناس.

 نیروی پ. ک. ک توسط بمباران هواپیماهای ترکیه در شمال عراق. ۲۶* کشته شدن 

 افغانستان

 های تروریستی از داخل خاک افغانستان به یک پست مرزی پاکستان و کشته شدن سه سرباز. * حمله گروه

 * انفجار انبار مهمات داعش در ننگرهار پس از حمله هوایی.

 یمن

 * کنترل کامل فرودگاه حدیده توسط نیروهای ائتالف عربی پس از درگیری شدید با نیروهای حوثی.
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 بیست و هفتم خرداد 

 

 سوریه

 ای در درعا. * پیوستن گروهی با عنوان بازهای جنوبی به ارتش آزاد قبیله

 کیلومتری مرز عراق توسط نیروهای کرد. ۰* تصرف شهر الدشیشا در 

 .۵۰و  ۵۲* درگیری بین ارتش سوریه و داعش در محورهای 

* پیوستن ایمن العموری رئیس جیش توحید که پیش از این در شمال حمس با دولت جنگیده بود به ارتش سوریه، برای 

 مبارزه با داعش.

 * حمله نیروهای ائتالف وابسته به امریکا به مواضع دولت سوریه در بوکمال.

 عراقی

 عضو پ.ک.ک در بمباران ارتش ترکیه. ۰۱* کشته شدن 

 * کمین نیروهای داعش به نیروهای حشد در حویجه.

 افغانستان

 * کشته شدن دو افسر پلیس در والیت زابل. هیچ گروهی مسئولیت حمله به آنها را قبول نکرده است.

نفر در وقوع انفجاری در تجمع مشترک طالبان و نیروهای دولتی در جالل آباد،  ۰۲نفر و زخمی شدن  ۵۲* کشته شدن 

 کنندگان کشته شدند. نفر از تجمع ۲۲روز گذشته در اثر انفجاری مشابه در همین شهر 

 یمن

 ها توسط عربستان. * رهگیری موشک بالستیک حوثی

 * حمله نیروهای حوثی به نیروهای مهاجم در الجه، جنوب حدیده.

ها در محور حدیده، در حالی که انور قرقاش وزیر امور خارجه امارات بر حمایت از غیر نظامیان تاکید  * ادامه درگیری

 کند. می

 نیجریه

 گذاری انجام شده توسط بوکو حرام. تن در بمب ۰۵* انفجار و کشته شدن 
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 بیست و هشتم خرداد 

 

 سوریه

 * ترور جانشین فرماندهی جیش االحرار و پسر وی در ادلیب.

 ۵۴نفر، از جمله  ۱۲* بمباران ساختمانی در شهر أبو کمال که مرکز تجمع نیروهای محور مقاومت بود و شهادت بیش از 

 نیروی حشد. ۲۲نیروی سوری و 

 * ورود چندین ستون خودرویی به سویدای غربی و دیده شدن فرمانده نیروهای تایگر در این محور.

 * حضور نیروهای ترکیه در حومه شهر منبج.

 * از سرگیری عملیات نیروهای سوری علیه داعش در سویدا پس از یک هفته.

 عراق

 عضو یک قبیله در غرب عراق، تا کنون اجساد هشت نفر از آنها کشف شده است. ۰۲* ربوده شدن 

 * درگیری بین داعش و نیروهای امنیتی در طول شب در استان انبار.

 * حرکت نیروهای امریکایی و فرانسوی به سمت منطقه عکاشات در مرز سوریه و عراق.

 نیروی حشد در بمباران ابو کمال در سوریه.  ۲۲* کشته شدن 

 افغانستان

 نیروی امنیتی در حمالت جداگانه طالبان در شمال غربی این کشور. ۴* کشته شدن 

 اند. * برخی از نیروهای طالبان با تجمع در پکتیکا خواهان ادامه آتش بس از سوی این گروه شده

 کشته شدن یک والی در ننگرهار. *

 یمن

اند مواضع  ها در حومه حدیده برای کنترل فرودگاه این شهر ادامه دارد و هنوز هیچ یک از طرفین نتوانسته * ادامه درگیری

 خود را تثبیت کنند.
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 بیست و نهم خرداد 

 

 سوریه

 .SPG-9* حمله داعش به مواضع ارتش سوریه رد أبو کمال با سالح 

 * آغاز عملیات ارتش سوریه در محور درعا.

 * کشته شدن مسئول تأمین مالی داعش با نام خاطب العراقی در عملیات ائتالف در مرز عراق و سوریه.

 عراق

 * کشته شدن امیر دیالی با نام ابو وطیم العراقی در دیالی.

* عملیات ارتش عراق در جاده بغداد ـ کرکوک جلوالء در جستجوی دو نیروی ویژه این ارتش که دو شب پیش توسط 

 داعش ربوده شدند.

 افغانستان

 نیروی امنیتی در حمالت جداگانه طالبان در پکتیکا. ۱* کشته شدن 

 * تغییر شواری رهبری طالبان پس از آتش بس عید فطر.

 نفر در انفجاری در جالل آباد. ۲* کشته شدن 

 یمن

 ها در بیرون شهر حدیده. * ادامه درگیری

 ها توسط عربستان. * رهگیری موشک شلیک شده حوثی
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 ام خرداد  سی 

 سوریه

 و تثبیت آن پس از عملیات نیروهای مقاومت علیه داعش.  T-2* تصرف حومه 

 * تشکیل فرماندهی مشترک کلیه گروههای تروریستی و مسلح در درعا تحت عنوان ارتش آزاد سوریه.

 * پیشروی گسترده ارتش علیه داعش در سویداء

 * بمباران گسترده مواضع گروههای تروریستی در محور درعا توسط دولت سوریه.

 عراق

* درگیری پلیس عراق در بغداد با حزب اهلل این کشور به دلیل تیراندازی از سوی نیروهای حزب اهلل به پلیس، درگیری با 

 محاصره ساختمان فرماندهی حزب اهلل و تحویل داده شدن تیراندازان به پلیس پایان یافت.

 افغانستان

 * راهپیمایی صلح آوارگان افغان از پیشاور تا کابل آغاز شد.

 * اعدام یک فرد به جرم جاسوسی برای آمریکا توسط داعش در درزاب.

 نفره داعش در جالل آباد. ۱* بازداشت شبکه 

توانند در صورت مسلح نبودن به سادگی در این والیت جا به جا شده و وارد شهرها شوند  * پلیس قندهار: اعضای طالبان می

 و مورد پیگیری قرار نخواهند گرفت.

 های پراکنده در هلمند و لوگر. طالب در درگیری ۴عضو ارتش و  ۰پلیس و  ۵* کشته شدن 

 * درگیری سنگین بین طالبان و ارتش افغاستان در بادغیس.

 طالب در فراه. ۲۲پلیس و  ۴* کشته شدن 

 یمن

 ها در بیرون شهر حدیده. * ادامه درگیری

 پاكستان

 ستیزه جو در کویته. ۴* کشته شدن 
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 سی و یکم خرداد 

 

 سوریه

 * شلیک توپخانه ارتش آمریکا به نیروهای سوری در حومه تنف.

 * حمله گروهی از نیروهای تحریر الشام به موضع دولت سوریه در جبال الترکمن در شمال شرقی الذقیه.

 * ادامه بمباران ارتش سوریه در حومه درعا.

 انفجار در ادلب، داعش مسئولیت انفجارها را پذیرفت. ۲* وقوع 

 * ترور یک فرمانده ارتش آزاد در عفرین.

 * اعالم حمایت چندین گروه عرب در منبج از ترکیه.

 جوالی برای خروج نیروهای کرد از منبج. ۴* اعالم تاریخ 

 عراق

 کیلومتر وارد خاک عراق شده است. ۴۲* ترکیه اعالم کرد که 

 * بن علی یلدریم، نخست وزیر ترکیه: هیچ اختالفی با ایران در مسئله قندیل نداریم.

 افغانستان

 گذاری انتحاری در کابل. بمب ۲* باز داشت 

 پلیس در نیمروز، در درگیری با طالبان. ۵۵* کشته شدن 

 یمن

 * حمله نیروهای حوثی با کاتیوشا به تجمع نیروها ائتالف در حومه حدیده.

 * حمله نیروهای حوثی به طرفداران هادی در جیزان و تصرف غنایم جنگی از آنها.

 * انتشار تصاویر منهدم شده خودروهای ائتالف در فرودگاه، توسط نیروهای حوثی اعزام ناو گروه ایران به تنگه باب المندب.

 ها در بیرون بندر حدیده. * ادامه درگیری
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 بخش دوم 

تحلیل روندهای امنیتی مناطق 

مهم جهان اسالم: عراق، 

 افغانستان و سوریه 
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 مقدمه

خرداد ماه شاهد عملیات ارتش سوریه و متحدین آن علیه داعش در آخرین قلمرو باقی مانده این گروه در مناطـق شـرقـی                         

همچنین به طور مستقل از دولت سوریه نیروهای دموکراتیک سوری، امریکا و ارتش عراق نـیـز بـه اجـرای              سوریه بودیم.  

عملیات علیه این گروه پرداختند. دولت سوریه بخش عمده عملیات خود را در طول خرداد ماه به پاکسازی بیابان صبح ایـدا                       

از تصرف گروه تروریستی داعش اختصاص داد، در حالی که در سایر مناطق مانند جنوب دیرالزور تحرکات ارتش سـوریـه و            

متحدین آن علیه داعش بسیار محدود بوده و حمالت داعش علیه نیروهای سوری نیز به پرتاب محدود راکـت بـه سـمـت                        

 مواضع نیروهای سوری خالصه شده است.

دهد که داعش توانسته است در جنوب دیرالزور نیروهای سوری را با حمالت انتحاری و کمین خود                اما ارزیابی کلی نشان می    

آید. اما در مـقـابـل          گیری به حساب می    غافلگیر کند که در برابر حمالت محدود ارتش سوری در این منطقه پیروزی چشم             

ارتش سوریه در بیابان سویدا توانست به خوبی نیروهای داعش را شکست داده و این مناطق را از وجود این گروه پـاکسـازی                    

 کند.

خورد، برتری نیروهای ائتالف در حمالت دقیق علیه رهبری گروه داعش         نکته دیگری که در کمپین علیه داعش به چشم می         

است. به صورتی که در برابر حمالت کالسیک و گسترده نیروهای سوری و محور مقاومت، نیروهای ائتالف عمدتـا  بـر روی             

اند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع امریکا در عملیات نیروهـای    اجرای حمالت هوایی دقیق علیه کادر رهبری داعش تمرکز کرده    

عضو داعش که در شبکه نقل و انتقال گاز و نفت این گروه نقش داشتند ـ کشته شدند. یکی از                       ۴خرداد،    ۱ائتالف در تاریخ    

این افراد مسئول تأمین مالی داعش با نام خاطب العراقی بوده است و بر اساس بیانیه وزارت دفاع امریکا کشته شـدن ایـن                       

ها و استخدام  تواند پرداخت حقوق به تروریست افراد نقش مهمی در کاهش توانایی مالی داعش در عراق و سوریه دارد که می 

 اعضای جدید برای آنها را با دشواری رو به رو سازد.

سوزی در کشتزارهای این منطقه شد. اهمیت اساسـی    در خرداد ماه بمباران مزارع شمال موجب رخ دادن چندین مورد آتش          

مسئله در این است که آتش سوزی در مزارع موجب تحت فشار قرار گرفتن منابع غذایی موجود در مناطق تـحـت تصـرف                         

یابد که توجه کنیم در طول چند ماه گذشته دولت  مسئله زمانی اهمیت می شود. این  های تروریستی در شمال حما می  گروه

سوریه تعداد زیادی از مخالفان خود را که در محاصره نیروهای این دولت بودند توافقاتی به مناطق شمالی سوریه انتقال داده 

نشینی ساکنین، از این مـنـاطـق          تواند موجب عقب    است. همچنین بمباران مناطق و تحت فشار قرار گرفتن منابع غذایی می            

با کاهش مقدار  غیرنظامیان حاضر در  سازد. چرا که  تر می شود؛ امری که امکان پیشروی دولت سوریه در این مناطق را ساده

 شود. پذیر می منطقه امکان اجرای عملیات بمباران و گلوله باران رده امکان

یکی دیگر از رخدادهای قابل توجه این ماه ادامه حمالت هوایی اسرائیل و امریکا به نیروهای محور مـقـاومـت اسـت. ایـن                           

حمالت، حمالت تاکتیکی هستند که هدف از آن محدود ساختن توانایی عملیاتی نیروهای محور مقاومت است. اسرائیـل از                     

 طریق این حمالت به دنبال این است که با هدف قرار دادن تجهیزات راداری و هدایت پهباد و همچنین انبارهای مهمات و 



 

  35                                                                        7931موسسه آینده پژوهی جهان اسالم: ماه نگار امنیت جهان اسالم، سال اول، شماره سوم، خرداد ماه 

تواند به تهدیدی علیه این رژیم تبدیل شود ــ را کـاهـش دهـد و                       ها بخشی از توانایی نیروهای مقاومت را که می          موشک

همچنین با هدف قرار دادن انبار مهمات توانایی نیروهای مقاومت در برابر گروههای تروریستی را کاهش دهـد تـا مـحـور            

مقاومت توان، زمان و تمرکز بیشتری را صرف مبارزه با این گروهها بکند. در این مدت اسرائیل به دنبال این بوده است تا از                          

طریق مسکو، ایران را برای ترک روسیه تحت فشار قرار دهد. از نظر اسرائیل، روسیه توانایی و ابزارهای الزم برای تحت فشار                       

قرار دادن ایران را در اختیار دارد. این درحالی است که فشار امریکا از طریق اجبار ممکن است موجب واکنش منفی ایـران                         

تواند از طریق کاهش پشتیبانی هـوایـی، عـدم            شود. اما روسیه به دلیل رابطه نزدیک با ایران و وجود پیوندهای امنیتی می              

های امنیتی موجب تغییر رفتار ایران شود. این استراتژی          تضمین حمایت از نیروهای محور مقاومت یا تشویق ایران و تضمین          

 با حمالت هوایی بر مواضع مقاومت به عنوان ایجاد هزینه برای حضور نیروهای ایرانی همراه شده است.

ترین نقاط موجود در سوریه وضعیت شمال سوریه و آینده گروههای کردی است. این نـیـروهـا در              در این بین یکی از مبهم     

اند و همچنان نیز در حومه دیرالزور نیروهای امریکایی از آنها             طول کمپین مبارزه با داعش همواره پشتیبانی امریکا را داشته           

کنند. اما از سوی دیگر آنها در تضاد منافع میان ترکیه و امریکا در عفرین و منبج قربانی شده و پشتیبانی از آنهـا      حمایت می 

ای در برابر این گروهـهـا    کاهش یافته است. حال باید دید در صورت موفقیت آنها در برابر داعش در حومه دیرالزور چه آینده       

قرار خواهد داشت. در صورتی که بازیگران  اصلی درگیر در  بحران سوریه خواهان وحدت سوریه باشند، قطعا  کردها قربانـی                       

 توافقات آنها خواهند شد. اما حال آنچه در حال وقوع است حمایت امریکا از عملیات آنها در برابر داعش است.  

 عراق

هـای خـود در          رغم عملیات نیروهای امنیتی، توانسته است عملیات        طبق روند ماههای گذشته گروه تروریستی داعش علی       

اند حمالت مهمی از جملـه   محدوده کرکوک و شرق عراق را با موفقیت اجرا کند. نیروهای این گروه در طول این ماه توانسته   

قتل دهدار کنعان را به نام ثبت کنند. همچنین در طول این ماه اعضای این گروه اقدام به خراب کاری در خـطـوط بـرق                            

 تواند موجب اختالل در زندگی شهروندان عراقی شود.  کردند، اقداماتی که با توجه به نزدیک شدن به فصل گرما می

کیلومتر در  ۴۲در طول این ماه ترکیه به اقدامات تهاجمی خود در شمال عراق  ادامه داد. نیروهای ترکیه در طول این ماه تا 

خاک عراق پیشروی کردند. آنان همچنین در این پیشروی ترکیه تالش کردند تا با اطمینان بخشی به مردم محلی این نکته                      

را مشخص کنند که هدف آنها مبارزه با گروه تروریستی پ.ک.ک است و آنها به دنبال هدف قرار دادن مردم نیستند. به نظر              

ها از مردم بومی ـ محیط اجتماعی را برای حضـور خـود در          رسد که ترکیه به دنبال این است تا با جداسازی تروریست         می

گیرد که از تلفات      های هوایی هدفمند نیز با همین هدف صورت می          توان گفت که تکیه بر بمباران       شمال عراق ایمن کند. می     

غیرنظامیان جلوگیری شود. از سوی دیگر در طول این ماه ترکیه اعالم کرد که عملیات تصرف قندیل را آغاز کرده است. امـا         

دهد که چنین اقدامی بیشتر یک اغراق عملیاتی بوده است. چرا که ورود به قندیل و آغاز  ها نشان می شواهد میدانی و ارزیابی

جنگ زمینی در این منطقه در توان نیروهای ترکیه نیست و با توجه به توانایی نیروهای  تهاجمی به این منطقه کوهستانـی                    

 شود ترکیه به اجرای عملیات هوایی و اطالعاتی برای هدف  بینی می تواند بسیار پرهزینه و پرتلفات باشد. از این رو پیش می
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سـازی     قرار دادن کادرهای فرماندهی پ.ک.ک و حضور نظامی در خاک عراق ادامه دهد تا از طریق اقدام اول قدرت تصمیم                

 پ.ک.ک را تضعیف کند و با اقدام دوم بتواند حوزه امنی را بین خاک خود و نیروهای پ.ک.ک پدید بیاورد.

یکی دیگر از مسائل برجسته ماه خرداد، بحران امنیتی ناشی از انتخابات پارلمانی در عراق بود. پس از برگزاری انتخابـات در        

عراق گروههای مختلف یکدیگر را به تخلف و تقلب در انتخابات محکوم کردند و تنش تا حدی باال گرفت که در بـرخـی از               

گروهها خواستار ابطال نتایج انتخابات شدند و انبار نگهداری آراء در بغداد به آتش کشیده شد. این انتخابات از آن رو اهمیت                       

کوشد از طریق گروههای وابسته به خود، دولت          دارد که تحت تأثیر نفوذ بازیگران خارجی قرار گرفته است و هر بازیگری می             

تـریـن      ای که قطعا  مشخص کننده نفوذ آن بازیگر در دولت جدید است. شاید بتوان عمده  بعدی عراق را مشخص کند. آینده    

رقابت موجود را بین سائرون و گروههای وابسته به حشد دانست که نماینده رقابت ایران و عربستان در فضای سیاسی عـراق                   

هستند. عربستان که تا به حال نتوانسته است نفوذ سیاسی قابل توجهی در عراق کسب کند، اکنون به دنبال این است تا بـا     

های شیعی زمینه کاهش نفوذ ایران و افزایش نفوذ خـود را               بندی  نزدیک شدن به گروههای شیعه و ایجاد اختالف در بلوک         

 فراهم کند.

بندی های سیاسی     باشد، این است که نفوذ در سیاست عراق صرفا  وابسته به نقش بلوک                گذار می   آنچه در این زمینه تأثیر    

ها و تهدیدهایی است که فضای سیاسی و اجتماعی و امنیتی عراق برای بازیگران خارجی فراهم  نیست؛ بلکه وابسته به فرصت

کند. از زمان سقوط صدام حسین تا ظهور داعش، ایران با استفاده از فرصت ناشی از اشغال شدن عراق توسط بازیگران                          می

ها توانست در این کشور نفوذ قابل توجهی را کسب کند و همچنین از                   گیری از تمایالت ضداشغالگری عراقی      غربی و بهره  

زمان ظهور داعش همین عامل در کنار مسئله تجزیه عراق، ایران را توانمند ساخت که به بازیگر اصلی میدان تحوالت عراق                      

تواند به تهدید علیه ایران تبدیل شود ـ آینده پس از داعش و مسئله توسعه و توزیع                   تبدیل شود. در حال حاضر آنچه که می       

 منابع در این کشور است.

 های اساسی داده

اند. آمارها نشان     میلیون نفر در عراق به دلیل شرایط امنیتی مجبور به آوارگی شده                ۶بنا به گزارش سازمان ملل حدود        

نفر خانه و کاشانه خود را در نواحی چون  ۵.۶وضعیت امنیتی و عملیاتی موجب شده است تا  ۲۲۵۶دهد که تنها در سال  می

 نینوا، کرکوک، صالح الدین و استان انبار رها کنند.

سورتی حمله هوایی،     ۸حادثه امنیتی از جمله       ۴۸۱بر اساس گزارش منتشر شده توسط سازمان ملل ماه خرداد شاهد وقوع             

حادثه بیشتر از مـاه   ۱۶داده حادثه دیگر بوده است. همچنین در این ماه مقدار حوادث رخ   ۲۵۶درگیری و  ۰۶انفجار،  ۲۲۱

  ۸حمله در ماه قبل به  ۲۵اردیبهشت )می( بوده است. البته نکته قابل توجه این است که در این ماه تعداد حمالت هوایی از 
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انفجار     IED  ،۴۸انفجار    ۵۲۶در خصوص انفجارهای صورت گرفته در این ماه گزارش سازمان ملل             حمله کاهش یافته است.   

انفجار دیگر را ثبت کرده است. در ماه گذشته به  ۲۲انفجار خودروی انتحاری و  ۵انفجار انتحاری،  ۵۲ناشی از شلیک سالح، 

مورد انفجار بیشتر است.       ۶انفجار ثبت شده است. آمارهای ماه خرداد )ژوئن( بیانگر وقوع                 ۲۵۸صورت کلی در عراق      

 اند. تن دستگیر شده ۲۶۲۰نفر آزاد و  ۶۸نفر زخمی،  ۱۶۴نفر کشته،  ۲۲۰۴های ماه گذشته  همچنین در طول درگیری

 افغانستان

ماه اردیبهشت شاهد این بودیم که به مدت چند روز طالبان و دولت افغانستان دست از جنگ کشیدند. در طول این مدت                        

های صلح متعددی از سوی جامعه مدنی افغانستان و همچنین نیروهای طالبان به راه افتاد. از سوی دیگر هر دو                        راهپیمایی

طرف تا زمان برقراری صلح )صلح طالبان( حمالت بهاره خود را به شدت ادامه دادند و شهرهای متعددی از جمله غزنی را                        

هدف حمالت خود قرار داده و در طول این حمالت چندین فرمانده پلیس کشته و چندین نیروی نظامی به اسارت گفته                         

شدند. همچنین دارای اهمیت است که بدانیم طالبان در این دوره تقاضای مذاکره مستقیم با دولت امریکا را مطرح کرده                        

 است. 

دهد که طالبان به دنبال این است تا نشان دهد در صورت بروز صلح در افغانستان توانایی این  تحلیل این چند رفتار نشان می

طلب و مشروع وارد روند سیاسی         را دارد که رفتار نظامی خود را کنار بگذارد و از سوی دیگر به عنوان یک بازیگر صلح                      

افغانستان شود. اما در عین حال با حمله به واحدهای نظامی افغانستان و طرح گفتگوی مستقیم با امریکا به دنبال این است                      

که ناکارآمدی دولت افغانستان در کنترل خاک خود را به نمایش گذاشته و امریکا را وادار به شناسایی طالبان به عنوان یک                       

دهد که    های صورت گرفته بر روی دولت در سایه طالبان نشان می             ها و بررسی    بازیگر سیاسی کشور افغانستان کند. گزارش     

ای کسب کند و با اعمال کنترل خود بر روی این               های افغانستان نفوذ گسترده     طالبان توانسته است در بسیاری از  بخش        

 مناطق، درگیر تأمین امور اجتماعی همچون رفاه، آموزش، سالمت و ... باشد. 

در کنار طالبان، داعش نیز به عنوان یک تهدید امنیتی جدی در افغانستان فعال است. اما بر خالف طالبـان کـه تـوانـایـی                         

گذاری است. آنچه که       حمالت گسترده علیه دولت افغانستان را دارد، اما حمالت داعش بیشتر معطوف به غیرنظامیان و بمب               

در خصوص حمالت داعش وجود دارد این است که آنها پس از کمپین حمالت خود علیه انتخابات افغانستان به وضـعـیـت                        

اند. این گروه توانایی تصرف مناطق گسترده از افغانستان را ندارد و در رقابت فرسایشی بـا طـالـبـان و                            هدفی وارد شده    بی
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گذاری در پایتخت، تهدید مدارس، هدف قرار دادن اعضای پارلمان یا نامزدهای      ها همچون بمب اهداف قابل توجه برای رسانه 

 ها است. انتخاباتی ـ صرفا  اعالم حضور خود و جلب توجه رسانه

 آمارهای اساسی

میلیون نفر در شمال افغانستان در معرض         ۲.۲در ماه پیش از سازمان جهانی بهداشت گزارشی منتشر شد که بر اساس آن                

تا ماه ژوئن،     ۲۲۵۸کمبود مواد غذای ناشی از خشک سالی قرار دارند. همچنین این سازمان گزارش داد که از ابتدای سال                    

اند. در خصوص حمله به کارمندان بهداشتی نیز این سازمان            نفر نیز زخمی شده     ۴۰۵۱۶۸نفر در این کشور کشته و         ۵۶۲۲

حمله به کارمندان بهداشتی صورت گرفته که در اثر آن یک کارمند جان خود را از                    ۰۲گزارش داده است که در این ماه         

 دست داده است.  

 سوریه

سوزی در مزارع حومه ادلب و حما شدند. این حمالت            در طول ماه خرداد شاهد افزایش حمالتی بودیم که موجب بروز آتش           

سوزی در مناطق زراعی زمینه فرار غیرنظامیان از مناطق هم مرز          ریزی شده باشد که با ایجاد آتش تواند با این هدف طرح  می

تر آتش سنگین علیه      با نقاط درگیری در ادلب را فراهم کند. دولت سوریه از این طریق خواهد توانست با بکارگیری ساده                    

تواند جمعیت غیرنظامی را      ها می   مواضع گروههای تروریستی دست به پیشروی در مناطق آنها بزند. همچنین این بمباران              

وادار به ایجاد فشار بر گروههای تروریستی کند تا برای کاهش خونریزی و با علم از عدم حمایت مردم محلی، به توافق با                          

 دولت سوریه دست بزنند.

یکی از نقاط عطف این ماه آغاز عملیات ارتش سوریه در منطقه جنوبی این کشور و درعا بوده است. پیش از این مـنـاطـق                           

المللی متعددی بین نیروهای ایران و رژیم صهیونیستی بوده است. این رژیم نیز در کنـار                   های بین   جنوبی سوریه شاهد تنش   

امریکا بارها نگرانی خود را نسبت به عملیات ارتش سوریه در این منطقه اعالم کرده است. این هشدارها موجب شد کـه در                         

ابتدای ماه پس از آنکه ارتش سوریه خود را آماده عملیات در این محور کرده بود، این عملیات دچار وقفه شود. اما پس از آن 

مذاکرات سیاسی بین امریکا، رژیم صهیونیستی و روسیه موجب اطمینان بخشی شد، زیرا نیروهای ایرانی و نیروهای وابسته                  

به ایران در این عملیات شرکت نخواهند خورد و وارد مناطق مورد مناقشه نیز نخواهند شد. در همین راستا علی شمخـانـی                        

روز توقف نسبی عملـیـات در      ۵۶نیز تأکید کرد که ایران هیچ مشاور نظامی در جنوب سوریه ندارد. سرانجام پس از حدود         

 های حاضر در درعا را اعالم کرد و پس از آن  ساعته خود به تروریست ۴۸روز بیست و سه ماه خرداد، ارتش سوریه مهلت 
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رسد با توجه به توافق میان امریکا و روسیه در             ها در حومه درعا آغاز شد. به نظر می          بمباران ـ گلوله باران مواضع تروریست     

ها را در این منطقه رها کنند تا ارتش            خصوص عدم حضور ایران در این تهاجم، این کشور و رژیم صهیونیستی؛ تروریست              

 سوریه بتواند آزادانه به عملیات خود ادامه دهد.

ای رسیده است که      بست است. ترکیه پس از موفقیت خود در عفرین به نقطه            در مقابل شمال سوریه شاهد بروز یک نقطه بن        

خواهان ورود به منبج است. این کشور فشار زیادی را بر گروههای کُرد حاضر در منبج وارد کرده است تا این شهر را ترک                           

کنند و از سوی دیگر در حال مذاکره با امریکا برای کسب توافقی در این زمینه است. اما آنچه برای امریکا مطرح است این                          

است که اجازه به ترکیه برای تصرف منبج به معنای به رسمیت شناختن عملیات این کشور در تمام نوار مرزی خود با سوریه 

است و ترکیه نیز قصد دارد نوار مرزی خود از سوریه تا کردستان عراق را از خطر گروههای مسلح کُردی پاک کند. شواهد                         

ی به معنای     ای نیست. حصول چنین نتیجه      دهد که امریکا به هیچ وجه خواهان دستیابی به چنین نتیجه              فعلی نشان می  

های ضروری به سمت وحدت را در چارچوب دولت فعلی            تواند گام   سوریه غیرواحد در قالب توافق عربی ـ عربی است که می          

سوریه بردارد. چنین امری به معنای قطع نفوذ امریکا در سوریه به عنوان نفوذی مشروع است، در حالی که وجود گروههای                      

پذیر، و خواسته آنها برای حضور امریکا در سوریه، به حضور این کشور مشروعیت نسبی خواهد بخشید. حال در                       کُرد آسیب 

 این شرایط سناریوهای قابل طرح برای سوریه در دو شکل زیر قابل طرح خواهد بود:

 ـ سوریه واحد در چارچوب سوریه عربی.۵

 ـ سوریه واحد عربی و وجود نوعی از فدرالیسم در بخش کردنشین سوریه )احتمال این مسئله بسیار باال است.(.۲

احتمال تجزیه سوریه به صورتی که یک کشور کردنشین از درون خارج شود، به دلیل مخالفت ترکیه و سایر کشورهای                         

منطقه و همچنین محصور بودن این کشور فرضی در میان بازیگران متخاصم و عدم دسترسی به راههای تجاری غیرقابل                       

 تحقق است.

 آمارهای اساسی

 ۰۲۲میلیون و     ۱هزار نفر در اثر بحران سوریه نیازمند کمک هستند که              ۵۲۲میلیون و     ۵۰یونیسف اعالم کرده است که      

اند که از این      هزار نفر مجبور به ترک منازل خود شده         ۵۲۲میلیون و     ۶دهد. همچنین     هزار نفر از آنها را کودکان تشکیل می       

 هزار  ۱۴۲میلیون و ۲هزار نفر کودک هستند. همچنین بر اساس گزارش منتشر شده دسترسی به  ۸۲۸میلیون و  ۲تعداد 
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هزار نـفـر کـودک         ۴میلیون و  ۵نفر نیز در مناطق محاصره شده قرار دارند. که از این تعداد  ۵۲۲هزار و  ۵۵نفر دشوار  و  

 اند. غیر نظامی در سوریه جان خود را از دست داده ۰۴۱هستند. نهادهای حقوق بشری نیز اعالم کردند که در ماه می 


