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 بسمه تعالی

 ماه نگار امنیت جهان اسالم

 7931شماره  شش ـ شهریور 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 ـ برای تحـلـیـل                  

 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 سـال   

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

نماید. اما از آنجا که آرشیو روزانه و تـجـمـیـ               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 نبوده و   را 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 

 7931شهریور ماه 
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 اول شهریور

  

 سوریه

 سخنگوی وزارت خارجه روسیه: حضور آمریکا در سوریه نامشروع است. * 

 کنم پوتین نیز معتقد است که ایران باید از سوریه خارج شود. بولتن: فکر می* 

 های حامی دولت سوریه در رقه. افزایش دیوارنویسی* 

 در حجین و آسیب به چند پست این نیروها.  SDFحمله داعش به مواضع * 

 افغانستان

سرباز توسط طالبان در پکتیکا. حمله به چند پست امنیتی و مواضع نیروهای ارتش در هلمند و کشته شدن  ۶۲آزادسازی * 

 سرباز. ۱۱

 یمن 

 ها به مواضع ائتالف در مصلوب، سرواح و جوف و تلفات نیروهای ائتالف. حمله حوثی* 

 حمله عربستان به خودروی غیرنظامیان در الدریهیمی.* 
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 دوم شهریور

  

 سوریه

 شده توسط نیروهای امنیتی در درعا ـ توسط مردم درعا. های گسترده انجام اعتراض به دستگیری* 

مذاکره دولت روسیه و ترکیه درخصوص ادلب و گروههای مسلح وابسته به ترکیه؛ اسامی چندین روستای منطقـه را بـه       * 

 اند. های ترکی تغییر داده نام

 عراق

 تقویت نیروهای زمینی امریکایی در غرب عراق ـ هم مرز با سوریه.* 

 افغانستان

 سخنگوی طالبان، امریکا را به حمایت از داعش متهم کرد.* 

 حمالت طالبان به حومه شهر غزنی.* 

 تیراندازی به دو پلیس در فریاب و کشته شدن آنها.* 
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 سوم شهریور 

 

 سوریه

 روزنامه األخبار لبنان: دولت سوریه از حزب اهلل خواسته است تا نیروهای این گروه در سوریه باقی بمانند.* 

 روسیه، خطر وقوع حمله ساختگی در ادلب و احتمال حمله هوایی بریتانیا، فرانسه و آمریکا را برجسته ساخته است.* 

 جویان حاضر در ادلب خطر بزرگی برای ترکیه و اتحادیه اروپا هستند. چاووش اوغلو: ستیزه* 

 پلیس از جمله یک سرهنگ در انفجار بمی در حومه کرکوک. ۳* زخمی شدن 

 های داعش توسط نیروی هوایی عراق در جنوب موصل. * بمباران مواضع و تونل

 عضو داعش با لباس حشد و مدارک دولتی در فلوجه. ۶* بازداشت 

 افغانستان

 آباد، هدف از این انفجار یک تجمع انتخاباتی بود. انفجار انتحاری در جالل* 

 گیری منطقه کوهستان در فریاب از طالبان. باز پس* 

 عضو داعش در حمله پهبادها به کونر. ۵کشته شدن * 

 یمن

خلوفه در بـمـبـاران        علی عقبی و علی تاجی      حسین بدلی، جابر ابوالهی، یحیی      های علی   فرمانده حوثی با نام     ۴کشته شدن   *  

 نیروهای ائتالف.
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 چهارم شهریور 

  

 سوریه

تجمع گسترده نیروی دریایی روسیه در مدیترانه همزمان با تاکید این کشور بر احتمال حمله به سوریه در پی حـمـالت                       *  

 روز آینده.  ۶شیمیایی ساختگی و احتمالی در ادلب، در 

 YPGتالش آمریکا برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه بر روی مناطق تحت کنترل * 

 ورود وزیر دفاع ایران به سوریه.* 

 عراق

 حمله هوایی ترکیه به مواضع پ. ک. ک.* 

مرگ مشکوک دومین متخصص زیبایی در بغداد، در طول یک هفته گذشته.  در طول این هفته دو متخصـص زیـبـایـی             *  

 اند. های رفیف الیاسری و راشا الحسن به دالیل نامعلومی جان خود را از دست داده شناخته شده با نام

 افغانستان

آتش زدن یک مدرسه در تقاب، طالبان این اقدام را محکوم کرده است و به دنبال فردی است که دست به چنین اقدامـی                      *  

 زده است.

 رد درخواست استعفای وزیر دفاع توسط اشرف غنی.* 

 سرباز در حمله طالبان به اروزغان. ۴۶کشته شدن * 

 یمن

 رهگیری و انهدام موشک بالستیک.* 

 ها در نجران. حوثی* 
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 پنجم شهریور 

 

 سوریه

 امضای توافقنامه همکاری امنیتی میان ایران و سوریه.* 

 افزایش تجمع نیروهای دولت سوریه و محور مقاومت در کنار سایر متحدان داخلی دولت سوریه در محور ادلب.* 

 عراق

منابع خبری عراق: نخست وزیر عراق خواهان تغییر فرماندهی حشد أبو مهندسی شده است. این در خواست پس از ایـن                        *  

 نشین خودداری کرده است. اعالم شده است که حشد الشعبی از اجرای درخواست وی مبنی بر خروج از مناطق سنی

عضو داعش در غرب  ۶ورود احزاب پیروز انتخابات پارلمانی عراق به اربیل برای گفتگو پیرامون دولت آینده عراق. بازداشت * 

 عضو پ.ک.ک در حمله ترکیه به شمال عراق. ۱۱موصل. کشته شدن 

 افغانستان

 طالب در حمله هوایی ارتش به فریاب در شمال افغانستان. ۵۴کشته شدن * 

 یمن

 ها. پس زدن یک تهاجم دیگر از سوی ائتالف به الدریهیمی توسط حوثی* 

 ها: اهداف متعددی را در امارات و عربستان در تیررس خود داریم. سخنگوی گروه حوثی* 

 ها مدعی شدند: حمله پهباد انتحاری به فرودگاه دوبی. ها در جیزان. حوثی رهگیری و سرنگونی موشک حوثی* 

 ها شلیک شده است. موشک بالستیک از سوی حوثی ۱۸۶تعداد  ۶۱۱۵ترکی المالکی: از سال * 
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 ششم شهریور 

 

 سوریه

 * مذاکره فنالند و سوریه بر سر بازگشت پناهندگان سوری.

چندین مـدرسـه        SDFهای گذشته به سمت تجمع معترضین مسیحی در قامشلی. در طول هفته          SDF* شلیک نیروهای   

 یهودی را بسته است.

وزیر دفاع آمریکا: هدف ما این است که به مردم سوریه این امکان را بدهیم تا دولت جدیدی انتخاب کنند و نه دولتی کـه   *  

 توسط اسد انتخاب شده است.

دهد دولت سوریه برای اجرای اقدامات نظامی آماده  فرستاده بریتانیا در سازمان ملل: اطالعاتی در دست داریم که نشان می* 

شود. به دنبال این هستیم تا از طریق روسیه دولت سوریه را قانع کنیم که دست به چنین اقدامی نزند و از تسـلـیـحـات              می

 ممنوعه نیز استفاده نکند.

 تقویت نیروهای ترکیه در منبج و تل رفعت.* 

 عراق

 عضو داعش در جنوب موصل. ۶۱بازداشت* 

 افغانستان

چین در نظر دارد نیروهای افغان را در کریدور وخان )منطقه مرزی مشترک بین دو کشور( آموزش دهد و هـمـیـنـیـن           *  

 نیروهای خود را نیز به این منطقه ارسال کند.

 کشته شدن سه پلیس و زخمی شدن فرمانده پلیس منطقه فرح در حمله طالبان. کشته شدن والی طالبان برای بادقیس. * 

 کشته شدن فرمانده پلیس با نام حیات اهلل بهرام در درگیری با طالبان در قندوز.* 
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 هفتم شهریور 

 

 سوریه

 نفر از معترضینی را که خواهان توافق شهر ادلب با اسد بودند را دستگیر کرده است. ۳۱جبهه تحریر الشام * 

 نفر دیگر در انفجاری در عفرین. ۱۸نفر و زخمی شدن  ۶کشته شدن * 

 داعش مدعی شد که با بمبی کاروان نیروهای آمریکایی در حومه حسکه را هدف قرار داده است.* 

 زند. ای است، اما واشنگتن از این امر سرباز می الوروف: روسیه آماده همکاری با آمریکا در مسائل منطقه* 

 عراق

 تظاهرات حشد در بغداد علیه دخالت خارجی در عراق.* 

 به عراق.  BMP3Mتحویل اولین سری از نفربرهای روسی * 

 نفر. ۱۴حمله انتحاری به مقر حشد در شهر القائم و کشته شدن * 

 عضو داعش در غرب موصل از جمله یک مسئول مالی این گروه. ۱۱باز داشت * 

 افغانستان

 نفر در انفجار بمب مغناطیسی در هرات. ۱کشته شدن * 

 یمن 

 های سبک. بازرسی یک کشتی بدون پرچم در خلیج عدن توسط آمریکا و کشف سالح* 

 حمله القائده به نیروهای امنیتی در اپین.* 

  ها به نجران. شلیک موشک بالستیک از سوی حوثی* 
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 نهم شهریور

 

 سوریه

های  ها در مدیترانه رهگیری موشک دهد که هدف تجمع دریایی روس سی ان ان: ارزیابی اطالعات به دست آمده نشان می         *  

 کروز امریکایی است.

ای توافق کرده     کند که هر دو دولت بر عدم انجام چنین حمله           پمپئو: الوروف در حالی از حمله سوریه به ادلب حمایت می           *  

 بودند.

 داند. امریکا این حمله را گامی در جهت شدت بخشیدن به بحران می* 

 الوروف: ارتباط بین روسیه و آمریکا برای جلوگیری از برخورد احتمالی در جریان است.* 

 تظاهرات مردم در ادلب و تقاضا از دولت ترکیه برای جلوگیری از عملیات ارتش سوریه. * 

 ها بارها حامیان حمله را بازداشت کرده بودند. در روزهای گذشته تروریست* 

 آغاز عملیات لواء القدس در حومه اسخته برای پاکسازی این منطقه از داعش.* 

 کند منفجر کردند. هایی را که ادلب را به مناطق تحت کنترل ارتش متصل می ها پل تروریست* 

 کشته شدن فرمانده میدانی حزب اهلل با نام طارق حیدر در سویداء شرقی.* 

 ترکیه هیئت تحریر الشام را به عنوان جانشین جبهه النصره در لیست گروههای تروریستی قرار داد.* 

 عراق

 داعش مدعی شد: کشته و زخمی شدن شش نیروی ویژه عراق در حومه بغداد و یک پلیس در دایالی شد.* 

 تظاهرات مجدد در بصره و به آتش کشیدن چند ساختمان دولتی.* 

 افغانستان

 نگرانی مقامات افغان از تحرکات داعش در والیت کابل.* 
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 طالب دیگر در ننگرهار. ۱۱طالب در خوگیان و  ۱۱طالب در عملیاتی در پروان و  ۵کشته شدن * 

 یمن

 اتالف عربی مدعی شد که توانسته است منطقه ظاهر در استان صعده را تحت کنترل خود بگیرد.* 
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 دهم شهریور 

  

 سوریه

انفجار در انبار مهمات فرودگاه المزه در دمشق. مقامات سوری حمله اسرائیل را رد کرده و نقص فنی را دلیل این انفجار * 

 دانند. می

 عقب رانده شدن آفتد نیروهای محور مقاومت به منطقه طنف.* 

 در حومه رقه توسط مردان ناشناس.  SDFگشتی  ۳کشته شدن * 

 نشست اتاق مشترک عراق، ایران و سوریه در وزارت دفاع عراق.* 

 ولید المعلم: خواهان درگیری با ترکیه نیستیم. اما ترکیه باید بداند که ادلب به سوریه تعلق دارد.* 

 تظاهرات در جریلس و عفرین و در خواست مداخله از ترکیه برای جلوگیری از حمله نیروهای سوری.* 

 انفجار یک بمب در شهر عزاز در حومه رقه.* 

 عراق

 دهد. عبادی: عراق منافع مردم خود را با هیچ کشوری در معرض خطر قرار نمی* 

 کشته شدن سه فرمانده عراقی داعش در عملیات نیروهای امنیتی در انبار.* 

 افغانستان

 ترور فرمانده شبه نظامیان وابسته به دولت در بدخشان توسط داعش.* 

 درگیری بین نیروهای وابسته به امارات و حزب اصالح در شهر تعز.* 

 یمن

 تیم ارزیابی حادثه اتوبوس هدف قرار گرفته در صعده، حامل چندین رهبر حوثی نیز بوده است.* 

 ها در تصرف چندین نقطه در سیرواح. ها در نقاط مختلف یمن و موفقیت حوثی ادامه درگیری* 
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 دوازدهم شهریور

 

 سوریه

 اعالم محدود امنیتی ویژه توسط ارتش ترکیه در گازیانتپ هم راستا با مرز سوریه.* 

 حمله تک تیراندازی داعش به مواضع ارتش سوریه در بوکمال.* 

 دیدار محمدجواد ظریف و بشار اسد.* 

 وقوع انفجاری در محدوده فرودگاه خلخله.* 

 ولید المعلم: موضوع اصلی نشست تهران بین ترکیه، سوریه و روسیه را گفتگو پیرامون آزادسازی ادلب است.* 

 جویان ادلب برخوردار است. الوروف: دولت سوریه از حق نابودسازی ستیزه* 

 های ترکیه. تقویت مواضع ترکیه و ادلب با ورود نیروهای پشتیبانی و تانک* 

 عراق

 بمب در شمال بغداد. ۶شیعه در انفجار  ۶۳کشته شدن * 

 بازدید عبادی از مقر حشد و تقدیر از آنها و همینین تأکید بر حق نیروهای حشد.* 

 های بالستیک ایران به عراق را رد کرد. عراق ادعای رویترز مبتنی بر انتقال موشک* 

 ادامه تظاهرات در بصره.* 

 افغانستان

 شهر کابل و تخریب یک خودروی ارتش، این انفجار تلفاتی در پی نداشت. ۴انفجار بمبی در ناحیه * 

 کشته شدن یک سرباز آمریکایی در حمله خودی به خودی.* 

 اکراینی در سقوط هلیکوپتر. ۶سرباز افغان و  ۱۱کشته شدن * 

 پلیس در انفجار بمب داعش در ننگرهار. ۵کشته شدن * 
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 یمن 

 سرباز سعودی در مرز با یمن از ابتدای سپتامبر. ۸کشته شدن * 

 ها توسط پدافند سعودی. رهگیری موشک بالستیک حوثی* 

 شورش گرسنگان در شهر عدن و چند شهر دیگر تحت کنترل ائتالف.* 

 انتقال هادی به آمریکا برای درمان.* 
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 سیزدهم شهریور 

 

 سوریه

 نماینده آمریکا در سازمان ملل: شورای امنیت به بحث درخصوص ادلب خواهد پرداخت.* 

 حمله هوای اسرائیل به اهدافی در نزدیکی بانیاس.* 

 عراق

 تیراندازی به سوی معترضان در بصره.* 

 عبادی خواهان تحقیق درباره حادثه شده و رئیس پلیس بصره را اخراج کرده.* 

 افغانستان

 درگیری در حومه شهر غزنی با طالبان.* 

 مرگ جالالدین حقانی، رهبر گروه تروریستی حقانی.* 

 یمن

 ها توسط عربستان. رهگیری دو موشک بالستیک حوثی* 
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 چهاردهم شهریور 

 

 سوریه

باران شدید ارتش سوریه و نیروی هوایی  باران شدید و گسترده در محور ادلب، تمامی این محور تحت گلوله بمباران و گلوله* 

 روسیه قرار دارد.

 حلی برای از بین بردن گروههای افراطی باشد. تواند راه حل ادلب بمباران تمام ادلب نیست، اقدام مشترک می ترکیه: راه* 

 نیروی وابسته به ترکیه در عفرین به وسیله گروههای کردی. ۱۵کشته شدن * 

 زرهی سوریه به سمت ادلب.  ۱حرکت لشگر * 

 گردد. روسیه: وضعیت سوریه بدون حل مسئله ادلب به وضعیت عادی باز نمی* 

 ترور دو شبه نظامی کرد از گروه پ. ک. ک توسط داعش در رقه.* 

 ای از سوی اسد به ادلب غیرقابل قبول است. پمپئو در تماس با چاووش اوغلو: هر حمله* 

 عراق

 ادامه اعتراضات در بصره و درگیری با نیروهای امنیتی. * 

 کنند. ای مردم را تشویق به تظاهرات می رهبران قبیله* 

 نشینی نیروهای نظامی در شب گذشته. تصرف خودروهای نظامی ارتش در حومه بصره پس از عقب* 

 افغانستان

 کشته شدن دو خبرنگار در انفجار کابل. * 

 نفر در دو انفجار ـ در کابل جان خود را از دست دادند. ۶۱*

کنندگان در محـل      گذار نیز نیروهای امدادی و تجمع       گذار انتحاری یک باشگاه ورزشی بوده است و دومین بمب           هدف بمب *  

 انفجار اول را هدف قرار داده است.
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 پانزدهم شهریور 

  

 سوریه

 ارسال شمار زیادی از پرستل و تجهیزات زرهی ترکیه به مرز این کشور با سوریه.* 

 داری آمریکا. تحریم محرم القطیجیر، کارگزار نفتی سوریه توسط وزارت خزانه* 

 در کوبانی.  SDFمالقات میان فرماندهان ارشد آمریکایی و * 

 نخست وزیر سوریه: ادلب به زودی به کنترل دولت سوریه در خواهد آمد.* 

 *SDF اقدام به ایجاد ساختار متحدی برای اداره مناطق خود در شمال سوریه کرده است و قصد دارد در گام بعدی دست 

 به تشکیل دولت در این منطقه بزند.

 هایی حضور دارند که بایستی با آنها مبارزه شود. مرکل: در ادلب افراطی* 

فرمانده ارتش فرانسه: در صورت استفاده سالح شیمیایی در ادلب اهدافی را در دست داریم که آنها را مورد حـملـه قـرار              *  

 خواهیم داد.

 ادامه بمباران محور ادلب.* 

 عراق

با وجود اعالم منع رفت و آمد، دفاتر تمام نیروهای وابسته به ایران، شهرداری بصره و تلویزیون عراق در بصره بـه آتـش                          *  

 کشیده شد. در این بین دفتر مقتدی صدر نیز در آتش سوخته است.

 ای نیز در شب گذشته مقابل این دفتر به حمایت از صدر پرداخته بودند. عده* 

 اند. نیروهای نظامی و شبه نظامی وابسته به دولت و حشد شهر را ترک کرده* 

 ای به منطقه سبز بغداد. حمله خمپاره* 

اند و تجهیزات ارتش را پس از  تک تیراندازان ناشناس در بصره اقدام به تیراندازی به سوی مردم و نیروهای امنیتی کرده* 

 اند. نشینی تصاحب کرده عقب
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 افغانستان

 سرباز در کمین طالبان در بادقیس. ۱۱کشته شدن * 

 پلیس در حمله طالبان در تخار. ۸گذاری در کابل و کشته شدن  نیروی امنیتی در دو بمب ۱۱کشته شدن * 
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 شانزدهم شهریور

 

 سوریه

 دیدار پوتین، روحانی و اردوغان در تهران و بحث پیرامون عملیات ادلب.* 

 ریزش اخطاریه در شهر حجین توسط ائتالف و درخواست از غیرنظامیان برای ترک شهر.* 

کنیم. تظاهرات در ادلب علیـه         ها به دالیل سیاسی را قبول نمی        نماینده روسیه در شورای امنیت: ایده حمایت از تروریست         *  

 باران محور ادلب. حمله نظامی ارتش. بمباران و گلوله

 عراق

 زدن آن. درگیری بین عصائب اهل حق و شورشیان بصره. حمله به کونسولگری ایران و آتش* 

 اعالم وضعیت اضطراری در بغداد و بصره.* 

 و به گروگان گرفتن کارگران نفتی.   qurna 2حمله به میدان نفتی * 

 افغانستان

 تن دیگر به دست طالبان در فراه. ۴پلیس و اسارت  ۵کشته شدن * 
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 هفدهم شهریور

 

 سوریه

 ها در خط مقدم محور ادلب. باران مواضع تروریست بمباران و گلوله* 

 عراق

 ابومهدی المهندس: سفارت آمریکا مسئول وقایع بصره است.* 

 لغو ممنوعیت تجمع پس از یک شب آرام در بصره.* 

های سپـاه پـاسـداران انـقـالب           های حزب دموکرات کردستان در عراق به وسیله موشک هدف قرار گرفتن مقر تروریست  *  

 اسالمی ایران و کشته شدن چند تن از کادر رهبری این گروه.

 افغانستان

 نیروی نظامی افغان در طول این حمله. ۲۱تا  ۳۵سقوط دو پایگاه در بغالن به دست نیروهای طالبان و کشته شدن بین * 

 یمن

 های امدادی در هفته آینده از صنعا و انتقال آنها به یمن. تخلیه اولین گروه از افراد نیازمند فوریت* 

 در پی توافق طرفین در ژنو: آغاز تالش مجدد عمالقه برای تصرف حدیده.* 

 

 

 

 

 

 

 



 

  21                                                                        7931موسسه آینده پژوهی جهان اسالم: ماه نگار امنیت جهان اسالم، سال اول، شماره شش، شهریور 

 هجدهم شهریور 

  

 سوریه

 * وزارت دفاع روسیه: آمریکا در بمباران هجین از بمب فسفری استفاده کرده است.

* تقویت نیروهای دولتی در تل رفعت و الباب. ترکیه همینان با هدف جلوگیری از عملیات زمینی ارتش سوریه، به تقویـت                   

 پردازد. مواضع خود در محور ادلب می

 * ترکیه: مسئولیتی در قبال موج آوارگان حمله ادلب نخواهیم پذیرفت.

 عراق

 * تظاهرات در ذی قار.

 عضو داعش در جنوب موصل. ۳* بازداشت 

 * ترور ناکام سخنگوی پارلمان عراق در بغداد. 

 * انفجار خط لوله نفت در کرکوک توسط داعش.

 * بمباران مواضع پ. ک. ک توسط ترکیه.

 افغانستان

 گذاری انتحاری در کابل توسط داعش. نقر بمب ۵۵* کشته شدن 

 پلیس به همراه رئیس پلیس منطقه. ۱۱* حمله طالبان به دایمیرداد و کشته شدن 

 * گزارشهایی از سقوط این منطقه نیز ارائه شده اما تایید نشده است.

 یمن

 * پیشروی عمالقه در جنوب شرقی حدیده.

 المرامی در پی بمباران ائتالف. * کشته شدن یک رهبر القائده به نام علی سامع
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 نوزدهم شهریور  

 سوریه 

 کیلومتری ارتش سوریه در پاکسازی بیابان دیر الزور. ۳۱* پیشروی 

بس ایجـاد   * وزیر دفاع ترکیه: هدف ترکیه این است که با توقف حمالت هوایی و زمینی به ادلب در این منطقه ثبات و آتش 

 کند.

 ها به فرودگاه حما. ای تروریست * حمله توپخانه

 اند. هزار نفر آواره شده ۳۱* سازمان ملل: در پی حمله اخیر به ادلب 

 عضو ارتش آزاد در عفرین. ۶* ترور 

 * ادامه بمباران و گلوله باران محور ادلب.

 عراق

 های بصره توسط مردم، پس از چندین روز ناآرمی ممتد. * نظافت خیابان

 ثبات کردن عراق است. پنس در تماس با نییروان بارزانی: حمله ایران به کردستان عراق تالشی برای بی  * مایک

 * اعدام هفت نفر به جرم تروریسم.

 * کشف جسد سر بریده شده هفت کرد در خانقین. حمله داعش به دو روستا در خانقین.

 افغانستان

 ۲۱* حمالت طالبان به نیروهای امنیتی در پکتیکا، دره صوف )سمنگان(، خماب، سرپل، دشت ارچی و کشته شدن حدود                   

 نیروی امنیتی.

 لیبی

 شرقی حدیده. * پیشروی عمالقه در جنوب

 المرامی در پی بمباران ائتالف. * کشته شدن یک رهبر القائده به نام علی سامع
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 یکم شهریور  و بیست

 

 سوریه

 * توافق ترکیه، روسیه و ایران برای تشکیل یک کمیسیون قانون اساسی.

 * افزایش تحویل سالح از ترکیه به گروههای تروریستی در ادلب.

اند. بازداشت یوسف نازیک مسـئـول       * بازرسان سازمان ملل: نیروهای اسد در غوطه و ادلب از سالح شیمیایی استفاده کرده   

 در الذقیه.  MITشهروند ترکیه جان خود را از دست دادند، توسط ۵۳عملیات تروریستی ریحائلی که در آن 

 عراق

 * ائتالف نصر: عبادی تنها کاندیدای ما برای نخست وزیری است.

های دیپلماتیک آمریکا در بصره و بـغـداد در             * انفجار در بیجی آمریکا: نیروهای وابسته به ایران مسئول حمله به ساختمان              

 روزهای اخیر هستند.

 افغانستان 

 نفر در حمله انتحاری به ننگرهار. ۲۱* کشته شدن بیش از 
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 سوم شهریور   و بیست

  

 سوریه

سـربـاز      ۶توسط اطالعات ترکیه که عامل کشته شدن   YPGعضو ۱گذاری شده در منبج. بازداشت    * انفجار خودروی بمب 

 ترک بودند.

 کند. داری می ها جانب رو در سوریه از تروریست * وزیر امور خارجه روسیه: اپوزیسیون میانه

 * تظاهرات در چند شهر ادلب در مخالفت با حمله زمینی به ادلب.

* بازداشت موافقان توافق با اسد در شهرهای ادلیب توسط گروههای تروریستی توقف عملیات ادلب در پی مذاکـره مـیـان                        

 ترکیه و روسیه.

 عراق

* عبادی اعالم کرده است که خواهان انتخاب شدن به سمت نخست وزیری برای دومین بار نیست. همینین وی احزاب را                        

 تر دولت دعوت کرد. به تشکیل هر چه سریع

 سرباز در انبار. ۱۳* کشته شدن 

 حل مسئله کردی، عملیات نظامی نیست. * سفیر بریتانیا در عراق: راه

 افغانستان

 تن دیگر در فراه به دست طالبان. ۱سرباز و اسارت  ۱* کشته شدن 

 طالب در درگیری با ارتش در نقاط مختلف افغانستان. ۲۶* کشته شدن 

 پلیس در درگیری با طالبان در سمنگان. ۲* کشته شدن 

 یمن

 * ورود ائتالف عربی به دانشگاه حدیده.

 * هشدار سازمان ملل نسبت به پیامدهای انسانی نابود شدن سیلوهای حدیده.
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 چهارم شهریور    و بیست

 

 سوریه

 * حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه دمشق و واکنش پدافند هوایی سوریه.

 * تقویت چندین پست نظارتی ترکیه در محور ادلب با تانک و نفربر.

 عراق

 سازی عملیات تروریستی علیه مراسم مذهبی در دیالی. * خنثی

 * انتخاب محمد الحبوشی به عنوان سخنگوی جدید پارلمان عراق.

 عضو داعش در کرکوک. ۴* بازداشت 

 افغانستان

 پلیس در یک ایست بازرسی در زابل. ۸* کشته شدن 

نفر در پی سقوط هلیکوپتر نظامی ارتش افغانستان در فراه. طالبان مسئولیت ساقط کردن این هلیکوپتر را     ۵* کشته شدن   

 نفر در عراق به اتهام حمله به کنسولگری ایران. ۳۱به عهده گرفته است. بازداشت 

 یمن

 نفر. ۸* بمباران ساختمان رادیویی حدیده و کشته شدن 
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 ششم شهریور   و بیست

  

 سوریه

 * حمله موشکی به یک هدف صنعتی ـ نظامی در الذقیه و انفجاری گسترده.

 گویند این موشک از مدیترانه شلیک شده است. * منابع امنیتی می

 * پدافند هوایی سوریه موفق شده است چندین موشک را نیز سرنگون کند.

 * ابهام در خصوص توافق ترکیه و روسیه بر سر ادلب.

 ترکیه 

* ادلب به اسد و متحدین آن واگذار نخواهد شد، بلکه الگوی منبج در این منطقه پیاده خواهد شد. سوریه: حمله همیـنـان               

 در دست اجرا است.

 * وزیر دفاع روسیه: عملیاتی در ادلب اجرا نخواهد شد.

 عراق

 * ادامه تظاهرات در بصره. 

 ای داخلی است. * وزیر دفاع آلمان: حمله موشکی ایران به حزب دموکرات کردستان مسئله

 افغانستان

 طالب در باد قیس. ۸پلیس و  ۲* کشته شدن 

 سال از تصرف داعش. ۶گیری چاه انجیر در هلمند پس از  * بازپس

 یمن

 ها در حومه حدیده. * حمله هوایی به اهداف حوثی

 * عملیات زمینی ائتالف برای تصرف حدیده.

 اند. موشک بالستیک شلیک کرده ۱۱۶ها تاکنون  * ترکی المالکی: حوثی
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 ترکیه

 * شلیک به سفارت امریکا در آنکارا.
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 هفتم شهریور و بیست

 

 سوریه

 * توافق روسیه و ترکیه برای ایجاد یک منطقه غیرنظامی حائل در محور ادلب.

* تماس پوتین و نتانیاهو برای کاش تنش پس از سرنگونی هواپیمای روسی به دست پدافند سوریه، در جریان حمله هوایی                       

 اسرائیل به سوریه.

 های ادلب را به عفرین منتقل کند. * صالح مسلم: ترکیه قصد دارد جهادی

 کنیم. * وزارت خارجه ایران: از توافق روسیه و ترکیه استقبال می

 عراق

 * عبادی: احزاب از تخریب یکدیگر پرهیز کنند.

 اند. رسانی به بصره شده * دستور عبادی به ارتش برای تخریب سدهایی که موجب قطع آب

 * حمله داعش به چندین روستا در خانقین.

 * دستگیری عبدالخالق الکردی فرمانده داعش در سنجار و فرزند وی مهدی الکردی در ترکیه.

 افغانستان

 سرباز در درگیری با طالبان در چهار بالغ. ۸* کشته شدن یک فرمانده محلی ارتش و 

 عضو داعش در کابل. ۶۲* دستگیری 

 یمن 

 * بمباران دانشکده نیروی دریایی در حدیده توسط ائتالف.

 ها میان صنعا و حدیده. * قطع خطوط پشتیبانی حوثی



 

  29                                                                        7931موسسه آینده پژوهی جهان اسالم: ماه نگار امنیت جهان اسالم، سال اول، شماره شش، شهریور 

 

 

 بخش دوم 

تحلیل روندهای امنیتی مناطق 

مهم جهان اسالم: سوریه، یمن و 

 عراق
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 سوریه

های سیاسی ترکیه برای جلوگیری از اجرای عملیات          در مرداد ماه تحلیل آینده استان ادلب بر نقش کلیدی روسیه و تالش             

در این استان اشاره شد. در ماه شهریور با روشن شدن روندهای سیاسی و نظامی محور ادلب مشخص شد که نقش روسیه از        

چنان اهمیت کلیدی برخوردار بوده است که دولت ترکیه توانست با نزدیک شدن به این دولت و در چارچوبی خارج از                           

فرآیند مذاکرات سه جانبه تهران ـ مسکو و آنکارا، به اهداف خود برسد. دولت ترکیه توانست با تقویت مواضع خود                              

بازدارندگی الزم برای جلوگیری از عملیات ادلب را ایجاد کند. اما آنیه که از اهمیت بیشتر برخوردار است، تقویت مواضع                       

تر شبکه منافع موجود میان روسیه و         نبود که خود به خود موجب جلوگیری از اجرای عملیات ادلب شد. بلکه به صورت کلی               

ترکیه است که موجب شد این بازدارندگی با موفقیت عمل کرد. روسیه اخیرًا در تالش است تا همکاری امنیتی ترکیه را                         

گیری از شکاف موجود میان ترکیه و آمریکا این کشور را به خود نزدیک کند. امری که نمونه آن را در                         جلب کند و با بهره    

 های پدافند هوایی میان روسیه و ترکیه مشاهد کردیم. قراردادهای مرتبط با سیستم

ای غیرنظامی میان استان ادلب و نیروهای سوری          حال ترکیه توانسته است به قراردادی دست بیابد که بر اساس آن منطقه             

داند این است که در صورت اجرای         تشکیل شود و توانایی عملیات ارتش سوریه در این منطقه متوقف شود. آنیه ترکیه می               

یابد. از    عملیات موفق ارتش سوریه در این بخش ـ توانایی این کشور برای کنترل خطر گروههای کردی به شدت کاهش می                    

این رو برای ترکیه ضروری است که پیش از هرگونه عملیاتی از سوی ارتش سوریه در ادلب یا خروج خود از سوریه مسئله                         

شود در روندهای آتی ترکیه برای حل مسئله کردی فشارهای خود در شرق   بینی می گروههای کردی را حل کرده باشد. پیش

ها نیز به دنبال این       فرات را افزایش داده و دیپلماسی خود را به سمت آمریکا معطوف کند. در این بین دولت سوریه و روس                    

های ساختاری آمریکا را افزایش و        خواهند بود که با افزایش وزن خود در خصوص مسائل مرتبط با شرق رود فرات محدودیت        

 ترکیه را در محور مورد نظر خود حفظ کنند.

با درک این واقعیت به زودی فشارها بر روی شمال کردنشین سوریه افزایش                  SDFدر همین ماه ایاالت متحده آمریکا و         

یابد، به دنبال اجرای منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه برآمدند. مسئله اساسی در خصوص طرح مورد نظر آمریکا این                       می

انجامد.   ای از سوی بازیگران حاضر در صحنه سوریه بی          تواند به کنش متقابل پیییده      است که طرح مورد نظر در واقعیت می       

 بر اساس این کنش متقابل سایر بازیگران همیون روسیه نیز ممکن است به این نتیجه برسند که اجرای یک سیستم 
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تواند به تنهایی بخشی از صحنه        های کشور سوریه امری ضروری است. چرا که یک بازیگر نمی            ممنوعیت پرواز در سایر بخش    

عملیاتی را برای سایرین محدود کند و این محدودسازی موجب اجرای محدودسازی علیه وی نشود. این مسئله زمانی                        

یابد که درک کنیم آمریکا و رژیم صهیونیستی بیشترین تالش برای هدف قرار دادن بازیگران دولتی را در سوریه                      اهمیت می 

 اند و عملیات آنها همواره اجرای بخشی از جنگ بین دولتی بوده است. انجام داده

 های اساسی: داده

رسانی بر    های بشردوستانه بر روی کمک       رو از ماه آگوست تمرکز سازمان        سوریه در آستانه گشایش مدارس است. از این         

شود.    میلیون کودک می    ۶.۲کودکان و ایجاد شرایط الزم برای تحصیل آنها قرارگرفته است. برآوردی که شامل تالش برای                  

میلیون دالری مورد نیاز      ۲۱۴میلیون دالر کمتر از بودجه         ۳۱۶از سوی دیگر بودجه در نظر گرفته شده در این خصوص              

 است. 

 یمن

یکی از مسائل مهم درخصوص یمن این است که چرا عملیات تصرف بندر حدیده توسط ائتالف عربی که از میانه تابستان                        

رو شده است. یکی از نکات جالب درخصوص عملیات حدیده این است که ائتالف عربی در                   به  بست رو   آغاز شد تا اکنون با بن     

ای نزدیکی با     این عملیات از اعضای التهامه استفاده کرده است. ویژگی اصلی این جنگجویان این است که پیوندهای قبیله                  

ها در کنار پشتیبانی هوایی ائتالف        های میدان نبرد نیز مطلع بودند. اما همینان این ویژگی            مردم حدیده دارند و از ویژگی     

دهد که نیروهای حوثی این توانایی را دارند که در شرایطی کاماًل                نتوانست موجب سقوط بندر حدیده شود. این نشان می         

 توانند مواضع خود را حفظ کنند. نامناسب، بدون وجود پشتیبانی هوایی و در برتری هوایی دشمن می

اند که در اثر این       موشک بالستیک شلیک کرده     ۱۱۶ها    حوثی  ۶۱۱۵از سوی دیگر نیروهای ائتالف اعالم کردند که از سال            

های  ی این است که ضریب تلفات موشک دهنده نفر جان خود را از دست دادند. این امر از یک سو نشان ۱۱۱ها حدود  موشک

شده   های شلیک   ها کمتر از یک نفر بوده است که علت این امر در رهگیری و انهدام بیشتر موشک                    شده توسط حوثی    شلیک

دهنده این است که رهگیری انجام شده نتوانسته است به مانعی در برابر عوارض جانبی                    نهفته است و از سوی دیگر نشان       

ها این است که این حمالت توانایی باال           ها تبدیل شود. همینین نکته با اهمیت درخصوص توانایی موشکی حوثی              موشک

 تواند  های پدافندی این کشور را دارند. اما در مجموع این هزینه نمی بردن هزینه نظامی عربستان از طریق فشار بر سیستم
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 عربستان را وادار به تغییر محاسبات نظامی خود درخصوص جنگ یمن کند.

از سوی دیگر بد نیست از فرصت استفاده کنیم و به بهانه حمالت آمریکا به القاعده یمن، نگاهی به وضعیت این گروه                             

تروریستی در یمن داشته باشیم. بحران یمن اساسًا فصل جدیدی در زندگی القاعده یمن بود و این گروه از بحران یمن سود                      

ها و سایر منابع باارزش یمن منابع مالی خود را             برد. بحران موجود به القاعده کمک کرد تا بتواند به وسیله سرقت از بانک               

تأمین کنند و با این منابع مالی حمایت قبایل یمنی را جلب کنند. همینین گروه القاعده تالش کرده است تا خود را                             

رسانی به    هایی برای برق    عنوان یک نیروی توانمند برای اداره محدوده تحت کنترل خود نشان دهد. از همین رو تالش                    به

اند در محدوده خود امنیت را برای مردم گسترش دهند. بحران یمن و تمرکز                 اند و تالش کرده     برخی مناطق نیز انجام داده    

ها این امکان را به القاعده بخشیده است تا از حاشیه امن موجود برای رشد و ادامه حیات                      بازیگران بر روی مبارزه با حوثی     

دهد که    خود در یمن استفاده کند. ارزیابی که در سال گذشته نسبت به توانایی مالی این گروه انجام شده است نشان می                       

رغم خارج شدن کنترل بندر المکلی از دست این گروه، توانایی مالی این گروه در سطح مناسبی باقی مانده است. آمارها                       علی

 ۶میلیون دالر از بانک ملی استخراج کند و بندر نیز به صورت روزانه مالیاتی                  ۲۱دهد که این گروه توانسته است         نشان می 

میلیون  ۱۱میلیارد دالری برای این گروه به ارمغان آورده است. در حالی که به گفته مقامات یمنی، القاعده یمن تنها نیازمند 

 دالر درآمد برای گردش عملیاتی سالیانه خود است. 

 عراق

توان آن را به       در هفته ابتدایی ماه محرم شهر خانقین شاهد افزایش فعالیت گروه تروریستی داعش بود. اقدامی که می                     

های این گروه تروریستی برای تحت تأثیر قرار دادن مراسم عاشورا ـ آیین محرم نسبت داد. در طول این حمالت                            تالش

نشین خانقین اقدام به سر بریدن چندین شهروند عراقی کرده و در آستانه عاشورا نیز                 داعش با هدف قرار دادن منطقه شیعه      

با حمله به روستاهای حومه خانقین کنترل چندین روستا را به دست گرفتند که در نتیجه آن مردم وادار به ترک کاشانه                         

 خود شدند.

توان گفت بحران بصره فضایی را        از سوی دیگر روند اعتراضات بصره در طول این ماه از محوریت قبایلی خود خارج شد و می                 

های اطالعاتی مختلف فراهم کرد تا از این طریق اقدامات خود علیه جمهوری اسالمی ایران را پیش ببرند.                        برای سرویس 

 گری ایران دید. در مجموع اقدامات هماهنگی از کردستان  توان در حمله به دفاتر مرتبط با حشد و کنسول امری که آن را می
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تا بصره در جریان است تا از طریق گروههای تروریستی کردی، داعش و اعتراضات بصره مرزهای ایران ناامن شده، آماده                        

 سرایت بحران شوند و تماس ایران با سرزمین عراق به صورت مصنوعی قطع شود. 


