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 بسمه تعالی

 ماه نگار امنیت جهان اسالم

 7931شماره  هفت ـ مهر 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 

 7931مهر ماه 
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 اول مهر

  

 سوریه

 را به سوریه ارسال خواهیم کرد.  »۰۳۳اس «وزارت دفاع روسیه: در طول دو هفته آینده سامانه * 

 توسط داعش در نزدیکی الشدادی.   SDFترور یکی از نیروهای* 

 اردوغان: ترکیه در شرق فرات دست به عملیات خواهد زد و دست به ایجاد مناطق امن خواهد زد.* 

 تروریست. ۲ها در ادلب توسط تیراندازان ناشناس و کشته شدن  حمله به ایست بازرسی تروریست* 

 عراق

 پیشنهاد نخست وزیر اردن برای ایجاد یک بلوک اقتصادی متشکل از اردن، مصر و عراق.* 

 عضو داعش در حمله هوایی به خانقین. ترور ناکام مدیر تلویزیون النهر در بغداد. ۶کشته شدن * 

 افغانستان

 طالب به نیروهای دولتی در قندوز.  ۶افغانستان: تسلیم شدن * 

 شهروند در عملیات نیروهای افغان و خارجی در وردک. ۲۲کشته شدن * 
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 دوم مهر

  

 سوریه

 * تقویت مواضع ترکیه در ادلب با خودروهای زرهی و نیروهای بیشتر. 

 کاله سفید سوری از سوی بریتانیا. ۲۲* اعطای پناهنگی به 

 * روسیه: اسراییل از هواپیمای روسیه به عنوان پوششی برای هواپیمای خود استفاده کرده است. 

 نیروی داعش به ادلیب. ۰۳۳* منابع خبری: توافق بین دولت سوریه و داعش برای انتقال 

* جان بولتون: تا زمانی که نیروهای ایران در خارج از مرزهای ایران باشند، امریکا سوریه را ترک نخواهد کرد.  عمل روسیهه      

 های زمین به هوا در سوریه اشتباه است. در به کارگیری موشک

 عراق

 پذیریم. * پمپئو، رفتارهای بد ایران در عراق را نمی

 یمن

 ها مدعی استفاده از موشک زلزال یک شدند. * حوثی
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 سوم مهر 

 

 سوریه

 سرباز ارتش سوریه در درگیری با داعش در جنوب شرقی سوریه. ۰۳کشته شدن * 

 معاون وزیر امور خارجه سوریه: چه با صلح یا با جنگ، وارد ادلب خواهیم شد. * 

 روسیه مسکو اطالعاتی دارد که بخشی از تجهیزات مربوط به تسلیحات شیمیایی از اروپا به ادلب ارسال شده است.* 

 عراق

 تظاهرات با محوریت کمبود آب در بصره.* 

 افغانستان

جایی موفق شدند اسلحه یکی از نیروهای  به پلیس در درگیری با زندانیان گروه طالبان. زندانیان در زمان جا ۸کشته شدن * 

 امنیتی را از وی بگیرند و به پلیس شلیک کنند. 

 جو در کوتر. ستیزه ۵کشته شدن * 
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 پنجم مهر 

  

 سوریه

 اقدام ترکیه برای تخلیه عفرین و حومه آن از جمعیت. * 

مرکز فرماندهی ایاالت متحده: در صورت عدم دخالت روسیه و ایران، تراژدی سوریه سال گذشته به پایان رسیده بود. وزیر * 

 امور خارجه بحرین: ترکیه خاک سوریه را اشغال کرده است.

 عراق 

دهد ترور فعاالن زن در عراق در طول هفته گذشهتهه              قتل مدل عراقی تارا فریس در بغداد با شش گلوله. شواهد نشان می             *  

 افزایش یافته است. 

 پزشک زیبایی در بغداد به قتل رسیدند.  ۲همچنین در ماه گذشته نیز * 

 گذاری انتحاری جلوالء پیش از حمله به کاروان نیروهای نظامی.   کشته شدن یک بمب* 

 طرح احتمال استیضاح عبادی توسط پارلمان.* 

 افغانستان 

 ترور ناصر مبارز، کاندیدای انتخابات پارلمانی در قندهار.* 

 پاکستان

 آماده باش نیروهای مرزی پاکستان پس از نشر خبری مبنی بر صف آرایی هند در خط کنترل کشمیر.* 
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 ششم مهر 

 

 سوریه

نشهیهنهی       ترکیه به گروههای تروریستی حاضر در ادلب دستور داد تا از محدوده مشخص شده مورد توافق با روسیه عقب                  *  

 کنند.

 عراق

 تظاهرات در بصره. * 

 امریکا کنسولگری خود در بصره را بست. ایران: اقدام آمریکا شک برانگیز است. * 

 ها و ترورهای صورت گرفته در عراق.  دستور عبادی به نیروهای امنیتی برای تحقیق سریع در خصوص قتل* 

 گیری پارلمانی در کردستان عراق. رأی* 

 افغانستان

 یابد. موسس بلک واتر مدعی شد با طرح مورد نظر وی بحران افغانستان در چند ماه پایان می* 
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 هفتم مهر 

 

 سوریه

 در سوریه چالشی دشوار برای نیروهای هوایی »۰۳۳اس «یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی تایید کرد که استقرار سامانه * 

 این رژیم خواهد بود. 

جیش العزه خط جداسازی محدوده غیرنظامی در ادلب به صورت برابر ترسیم نشده است. از ایهن رو ایهن گهروه ایهن                 *  

 دهد.  جداسازی را مورد پذیرش قرار نمی

بازداشت یک سوری در آلمان به جرم تالش برای اجرای یک حمله شیمیایی در اسرائیل. وی عضو گروه تروریستی داعش             *  

 بوده است.

 افغانستان

 سرباز در سقوط هلیکوپتر ارتش در پروان. ۸کشته شدن حداقل * 

 تسلط طالبان بر تمام دره الرخواب. * 

 پاکستان

 درگیری و تبادل آتش بین هند و پاکستان در خط کنترل کشمیر .* 
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 هشتم مهر 

 

 سوریه

 مظلوم کوبانی: دولتی در شمال شرقی سوریه تشکیل خواهد شد که اجازه شرکت در مذاکرات ژنو را دارد.  SDFفرمانده * 

 ترکیه: به روسیه اجازه ورود به مناطق نیروهای مخالف را نخواهیم داد.* 

 ربوده شدن یک استاد دانشگاه در عفرین.* 

 عراق

در پی انتشار نتایج اولیه انتخابات پارلمانی کردستان عراق گوران، نتایج انتخابات اقلیم را نپذیرفت. حزب نسل جدید نهیهز   * 

 پارلمان را تحریم کرده است. ترور یک دستیار پزشکی در بصره.

 گذاری انتحاری در کابل. بمب ۲افغانستان: بازداشت * 

 هزار منزل مسکونی در سمنگان. ۲ای با حدود   تسلط طالبان بر محدوده* 

 یمن

 تسلط ارتش یمن و جاده میان حجه و صعده.* 
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 نهم مهر

 سوریه

 درگیری شدید بین ارتش آزاد و ارتش سوریه در محور شمالی حلب، محور تل رفعت.* 

 ها نفر شد. اردوغان: دولت اسد قتل عامی را انجام داد که موجب آواره شدن میلیون* 

 حمله موشکی ایران به مقر داعش در سوریه به تالفی حمله به مراسم رژه در اهواز.* 

 عراق

 گذاری در بغداد. هدف قرار گرفتن دو اتوبوس در بمب* 

 زدن چند خانه در حومه کرکوک به جرم همکاری صاحب خانه با دولت. آتش* 

 نفر، در حمالت تروریستی ماه سپتامبر. ۲۵۲شهروند عراقی و زخمی شدن  ۵۵کشته شدن * 

 حمله پهپادهای ایران به مواضعی در کردستان عراق.* 

 اردوغان: هدف ما پاکسازی قندیل از وجود پ.ک.ک است.* 

 افغانستان 

 سرباز افغان در حمله هوایی نیروهای آمریکایی.  ۲۳کشته شدن * 

 میلیون یورو را به مقابله با نتایج تغییرات جوی در افغانستان اختصاص داد. ۰۶اتحادیه اروپا * 

 جوی طالب در غزنی. ستیزه ۶کشته شدن چندین تروریست داعش در حمله پهپادهای آمریکایی به ننگرهار. کشته شدن * 

 یمن

نفر  ۲۳میلیون نفر را در معرض گرسنگی شدید و قحطی قرار خواهد داد. کشته شدن  ۰سازمان ملل: فروپاشی ارزی یمن * 

 های حامی عبدالمالک حوثی و محمد عبد العظیم الحوثی. در درگیری میان حوثی
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 دهم مهر 

 سوریه

 ترور یکی از فرماندهان هیئت تحریر الشام در حومه ادلب.* 

 به سوریه.  »۰۳۳اس «تحویل سامانه * 

 های سیاسی بود.  حل حل نظامی برای سوریه وجود ندارد و تنها باید به دنبال راه آمریکا: راه* 

 پاکسازی شود.  YPGچاووش اوغلو: زمان این است که منبج و سوریه از* 

 عراق

 گذاری در بغداد. هدف قرار گرفتن دو اتوبوس در بمب* 

 آتش زدن چند خانه در حومه کرکوک توسط داعش به جرم همکاری صاحب خانه با دولت.* 

 نفر در حمالت تروریستی ماه سپتامبر.  ۲۵۲شهروند عراقی و زخمی شدن  ۵۵کشته شدن * 

 حمله پهپادهای ایران به مواضعی در کردستان عراق. * 

 اردوغان: هدف ما پاکسازی قندیل از وجود پ. ک. ک است.* 

 افغانستان 

 برهم صالح به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب شد.* 

 برهم صالح ، عادل عبدالمهدی را مسئول تشکیل دولت عراق کرد. * 

 آلمان عملیات شناسایی هوایی خود در سوریه و عراق را متوقف خواهد کرد.* 

 یمن

کشته شدن رئیس جمعیت اصالح در عدن. مقامات تعز خواستار کمک امارات و عربستان برای جلوگیری از فهروپهاشهی                   *  

 اقتصاد یمن شدند.
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  یازدهم مهر 

 سوریه

 به سوریه به معنای شدت بخشیدن به بحران موجود است.  »۰۳۳اس «پمپئو: ارسال * 

 آلمان خواستار افزایش فشارها برای دستیابی به یک نتیجه سیاسی در سوریه شد. * 

داعش دو گروگان خود در سویدا را اعدام کرد. این گروه تروریستی تهدید کرده است که در صورت ادامه عملیات ارتهش                        *  

های خود در سهوریهه را           سوریه سایر زنان و کودکان را نیز اعدام خواهد کرد. وزیر دفاع رژیم صهیونیستی: اسرائیل عملیات                 

 متوقف نخواهد کرد.

 عراق

 نفر.  ۰انفجار در کرکوک و زخمی شدن  ۲.* 

 تماس تلفنی بین رئیس جمهور جدید عراق و پادشاه عربستان.* 

 کند. پمپئو: آمریکا در کنار مردم عراق بر اساس منافع عراق خواهد ایستاد و نه منافعی که ایران برای آنها تعریف می* 

 نیروی امنیتی در حمالت متعدد داعش در کرکوک، بغداد و رمادی.  ۸کشته شدن * 

 برهم صالح به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب شد. * 

 برهم صالح ، عادل عبدالمهدی را مسئول تشکیل دولت عراق کرد. * 

 آلمان عملیات شناسایی هوایی خود در سوریه و عراق را متوقف خواهد کرد.* 

 یمن 

 اعتراض به دولت هادی در تعز در پی شرایط وخیم اقتصادی. * 

مجلس انتقالی جنوبی دولت هادی را متهم کرد که موجب ایجاد قحطی در نواحی جنوبی یمن و مناطق تحت تصرف خود * 

 شده است و از مردم خواست علیه دولت به پا خیزند.

 ترکیه

 گری عربستان در ترکیه به دست تیم اطالعاتی عربستان سعودی است. کشته شدن جمال خاشقچی در کنسول* 
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 دوازدهم مهر

 

 سوریه 

 زدایی کنند. ای در سوریه است، آنها باید با امریکا تنش ژنرال وتل: ایران در حال ساخت توانایی نظامی پیشرفته* 

 کند. های ایران محافظت می در سوریه غیرضروری است و از فعالیت »۰۳۳اس «پنتاگون: نصب سیستم * 

 استقبال وزارت خارجه روسیه از حمله موشکی ایران به سوریه.* 

 عراق

 مقتدی صدر: برای هیچ پست وزارتی در دولت آینده اقدام به پیشنهاد نماینده نخواهیم کرد.* 

 مریکا: امیدواریم ایران بر دولت جدید عراقی مسلط نشود.* آ

 افغانستان 

 کشته شدن یک نفر در کابل بر اثر انفجار بمب مغناطیسی. کشته شدن چندین طالب در درگیری با داعش در کونر.* 

 پاکستان: ورود آرامکو به یک پروژه نفتی در پاکستان.* 
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 سیزدهم مهر

 

 سوریه

 ها و نیروهای روسی در کنار نیروهای ایرانی در بوکمال. استقرار تانک* 

 در نزدیکی هجین.   SDFعضو داعش در درگیری با  ۲۰کشته شدن * 

 نشینی نیروهای جبهه آزادی بخش ملی. تصرف شهر کفر هالب در حومه ادلب به دست هیئت تحریر شام و عقب* 

 افغانستان

 فرمانده طالبان در حمله پهبادها به فراه.  ۰کشته شدن * 

 اعزام نیروهای گرجستان به افغانستان.* 

 یمن

 روزنامه نگار در جنوب یمن. ۲ترور * 

 سرباز به عدن برای کمک به گارد ریاست جمهوری هادی، در پی تظاهرات مردمی.  ۵۳۳اعزام * 

 جدایی طلبان جنوبی خواستار قیام مردم علیه نیروهای وابسته به عربستان شدند.* 
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 پانزدهم مهر 

 

 سوریه

 اسد: توافق ادلیب تنها یک وضعیت موقت است. * 

 خروج نیروهای ایرانی از شهر المیدان به سمت بوکمال و تحویل شهر به نیروهای روسی.* 

 عراق 

 پلیس و سه شهروند.  ۲گذاری شده در فلوجه و کشته شدن  انفجار خودروی بمب* 

 افغانستان

 ها نیروی نظامی افغان. سقوط منطقه میدان ورد به دست طالبان و کشته شدن ده* 

 سرنشین. عضو داعش در حمله هواپیماهای بی ۰۸کشته شدن * 

 یمن 

 ها در حدیده. کش و کشتی تجاری توسط حوثی نفت ۲۳درگیری بین داعش و القائده در البیضاء، ضبط * 

 های ماه سپتامبر در مرز با یمن. سرباز سعودی در درگیری ۰۲کشته شدن * 
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 شانزدهم مهر

 

 سوریه

 های سنگین گروههای تروریستی از خط کنترل درگیری ادلیب. نشینی سالح عقب* 

 عراق 

 کشته شدن چندین نفر در انفجار بغداد. * 

 نیروی حشد در استان انبار. ۰کشته شدن * 

 کشف دو جسد ترور شده در بصره.* 

 شمار ترورهای فعالین سیاسی در عراق افزایش یافته است.* 

 افغانستان

 کشته شدن فرمانده دولت در سایه طالبان در فریاب. * 

 طالب در جوزجان. ۰۳سرباز و  ۶کشته شدن * 
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 هفدهم مهر

  

 سوریه

 مذاکرات ایران و روسیه برای اداره مشترک منطقه مرزی بو کمال. * 

 اند. اعالم عفو از سوی بشار اسد برای کسانی که در داخل یا خارج از سوریه از خدمت سربازی فرار کرده* 

 معاون وزیر امور خارجه روسیه: مسئله حذف اسد از قدرت حل شده است و دیگر کسی خواهان این مسئله نیست.* 

 عراق

 پارلمان ترکیه اجازه ارتش این کشور برای عملیات در عراق و سوریه را به مدت یک سال تمدید کرد.* 

درصهد از     ۸۵توان به استخدام  های نفتی خارجی عقد کند که از این جمله می عراق قرار است قراردادی جدید به کمپانی     *  

 نیروی کار عراقی توسط آنها اشاره کرد. آتش سوزی در میدان نفتی برزکان در جنوب عراق. 

 انفجار خودروی انتحاری در ورودی پتروشیمی بیجی، این انفجار تلفاتی در پی نداشت.* 

 افغانستان 

 طالب را در بلخ و فریاب کشته است. ۲۲۰ارتش مدعی شد که تنها در یک روز * 

 بانان از آذربایجان به افغانستان. ارسال یک گروه از صلح* 

 های تروریستی داعش و لشگر اسالم.  درگیری بین گروه* 

 تسلیم شدن چندین نیروی امنیتی به طالبان در بغالن در پی عدم پرداخت حقوق به آنها مدت چندین ماه. * 

 نفر. ۸انفجار در یک مرکز انتخاباتی در لشگرگاه و کشته شدن * 

 یمن

 افزایش نیروهای عمالقه و ائتالف در حدیده برای عملیات جهت حمله به این بندر.* 
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 هجدهم مهر

 

 سوریه 

 از قامیشلی.  SDFخودروی زرهی به نیروهای ۰۳تحویل * 

 در کفر نوبل. HTSترور ابو لیث مصر یکی از فرماندهان * 

 HTSدر درگیری با   NFLارسال نیروهای کمکی ترکیه برای حمایت از * 

 عراق

 کمین علیه نیروهای عراقی در غرب عراق و کشته شدن چندین تن از جمله یک افسر. * 

 عضو ارشد داعش توسط نیروهای امنیتی عراق در بغداد و عراق. این افراد بخشی از شبکه مالی داعش ۲۳بازداشت * 

 بودند.

 پاکستان

 تست موشک غوری با توانایی حمل کالهک اتمی.* 

 یمن

 ترور ناکام یک ژنرال ارتش یمن در عدن.* 
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 نوزدهم مهر

 

 سوریه

ثبات شدن منطقه خواهد شد  * سفارت آمریکا در سوریه: هر عملیات نظامی در ادلیب موجب شدت بخشیدن به بحران و بی        

 و از هر اقدامی مبتنی بر هدف قرار دادن غیرنظامیان بایستی خودداری شود. 

 در اطراف هجین.   SDF* ضد حمالت داعش علیه

 آنها تبعه آلمان، کانادا و ترکیه بودند.  YPG* بازداشت سه عضو خارجی داعش توسط

های حاضر در الزهرا توسط ارتش سوریه برای ترک این منطقه با رو به رو شدن به عملیات نظامی  * اعالم مهلت به تروریست

 اکتبر. ۲۵تا 

 حلی سیاسی برای سوریه و اخراج ایران از این کشور. * پمپئو: آمریکا دو هدف در سوریه دارد، دست یافتن به راه

 عراق

 گذاری انتحاری در دیالی. * بازداشت بمب

 عضو داعش در جنوب موصل. ۲۸* بازداشت 

 * سفر وزیر امور خارجه ترکیه به عراق.

 افغانستان

 ۲۵* طالبان مدعی شد که چندین مقر نیروهای امنیتی در منطقه غرالق دشت غندوز را مورد هجوم قرار داده که طی آن                    

 سرباز از جمله فرماندهی آنها کشته شدند.

 * اعدام چندتن به جرم جاسوسی توسط داعش. 

 نظامی افغان به جاسوسی برای پاکستان.  ۲* محکوم شدن 

 * کشته شدن چندین طالب در حمله به گردهمایی رهبران طالبان در وردک.
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 بیستم مهر

 

 سوریه

منبج را ترک نکرده است و ترکیه هر اقدامی که ضروری باشد را انجام خواهد داد. آنها قول داده بودند که                      YPGاردوغان: *  

اند. ما به این  روز شهر را ترک خواهند کرد ولی چنین کاری نکردند. حال آنها اقدام به حفر خندق در اطراف شهر کرده ۲۳تا 

 منطقه وارد خواهیم شد.

 عراق

ها نیست، این امر برای مهردم ایهجهاد              نماینده بصره در پارلمان، وضعیت بصره نیازمند حضور امنیتی گسترده در خیابان           *  

 کند. بلکه نیازمند نظارت اطالعاتی است. مشکل می

 افغانستان

ههزار     ۰روستا و    ۶به آتش کشیدن یک مرکز انتخاباتی در فراه توسط طالبان. طالبان مدعی کنترل ناحیه مسعود شامل    *  

 خانه در سمنگان شد.

 افریقا

 ترور یک افسر گمرک در بوساسو و یک افسر اطالعاتی در موگادیشو توسط داعش.* 

 نیجریه توسط این گروه.  CITFسرباز کودک عضو ۸۰۰آزادی * 

 آموزش نظامی به دانش آموزان دبیرستانی در نیجریه.* 
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 ویکم مهر  بیست

  

 سوریه

* توافق بین دولت سوریه، سازمان ملل و رژیم صهیونیستی برای بازگشایی گذرگاه قنیطره در گوالن. ترور یهک فهرمهانهده                      

 در حومه ادلیب. HTSلبنانی 

 افغانستان

 نفر در حمله به تجمع انتخاباتی در تخار. ۲۲* کشته شدن 

 نفر در حمالت تروریستی جداگانه در سومالی. ۲۵* کشته شدن 

 ها در کنترل چندین موضع عربستان در جیزان. * یمن: موفقیت حوثی
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 ودوم مهر بیست

    

 سوریه 

به صورت مشروت نتایج  HTSهیئت تحریر الشام در روستایی در شمال حلب، توسط افراد ناشناس         HTS* حمله به دادگاه      

 توافق سوچی را پذیرفت.

 افغانستان

 * ترور فرمانده پلیس میزان در والیت زابل.

 یمن

 ها . ها به شمال استان صعده توسط حوثی زدن حمله سعودی * پس
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 چهارم مهر  و بیست

 

 سوریه

 * ربایش صدها زن و کودک از کمپ آورگان در دیرالزور توسط داعش. 

 * ولید المعلم: هدف ما پس از ادلیب، شرق فرات است.

 عراق 

 دهیم. خواهی نکرده و به نخست وزیر آزادی کامل برای انتخاب کابینه خود را می * صدر: در دولت آینده سهم

 اکتبر. ۲۶* اعتصاب ساکنین شهر کردنشین خوماتو در سالگرد 

 * کشته شدن أبو ضحی، امیر داعش در استان دیاله عراق.

 افغانستان

 * تصرف مقر نیروهای امنیتی در شیل غار غزنی توسط طالبان.

 * کشف هزار کیلو ماده انفجار در لقمان. 

 * کشته شدن خانی طاهری معاون فرمانده پلیس سمنگان در درگیری با طالبان.

 پاکستان

 مرزبان ایرانی به وسیله گروه تروریستی جیش العدل. ۲۰* ربایش 
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 پنجم مهر   و بیست

  

 سوریه 

 * نماینده سوریه در سازمان ملل: ادلیب به زودی تحت حاکمیت سوریه قرار خواهد گرفت.

 گذاری. * عراق: کشته شدن مدیر شرکت آب نینوا در بمب

شود و در صورتی که آمریکا عراق را ترک نهکهنهد بهه                  * نماینده فتح در پارلمان: حضور آمریکا در عراق به رای گذاشته می              

 کنیم. سازمان ملل مراجعه می

 افغانستان

 * طالبان اعالم کرد که یک کاندیدای پارلمان با نام گل زمان را در بادغیس ربوده است.

 * استعفای حکمت خلیل کرزای معاون وزیر امور خارجه افغانستان.

 کارگر کمپانی برق در لقمان. ۲۰* ربایش 

 * کشته شدن عبد الجبار قهرمان کاندید پارلمان در هلمند توسط طالبان.

 پاکستان

 * کشته شدن یک خبرنگار در هاریبور. 
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 ششم مهر    و بیست

 

 سوریه

 * درگیری بین دولت سوریه و گروههای تروریستی در خط ترک مخاصمه ادلیب.

 افغانستان

 * کشته شدن چندین مقام امنیتی و دولتی افغان و پرسنل خبری در حمله تروریستی به استانداری قندهار.

 کرد.  * این حمله توسط نفوذی طالبان انجام گرفته که به عنوان یک بادیگارد انجام وظیفه می

 * والی قندهار، فرمانده پلیس قندهار، فرمانده اطالعات قندهار در بین کشته شدگان حمله قندهار هستند.
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 هفتم مهر   و بیست

  

 سوریه 

تواند راکت را تبدیل بهه     ای را به حزب اهلل منتقل کرده است که می   * فاکس نیوز، ایران در هفته گذشته تجهیزات پیشرفته         

 موشک کند. 

 * ایجاد یک پایگاه توسط نیروهای فرانسوی در حومه رقه. 

 را در حومه دیرالزور ترور کرده است. SDF* داعش مدعی شد چند عضو ارشد 

 عراق

 * عملیات نیروهای امنیتی در دیالی و موصل. 

 افغانستان 

 * حمالت طالبان به نیروهای افغان در سرتاسر افغانستان و به تأخیر افتادن انتخابات در هلمند و قندهار.
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 وهشتم مهر بیست

 سوریه

 در رقه توسط افراد ناشناس برای دومین در امروز.  SDFحمله به ایست و بازرسی نیروهای* 

 غیرنظامی در بمباران السوسه توسط هواپیماهای آمریکایی.  ۰۲کشته شدن * 

 در البوصیره حومه دیرالزور توسط گروههای وابسته به دولت سوریه.   SDFترور یک فرمانده* 

 عراق 

 ۲۲صندلی، حهزب گهوران        ۲۲برنده    PUKصندلی، ۰۵برنده    KDPنتایج نهایی انتخابات پارلمان اقلیم کردستان عراق: *  

 صندلی. ۵صندلی و حزب به سوی اصالحات برنده  ۵برنده   KIGصندلی، ۸صندلی، حزب نسل جدید 

 سرباز توسط داعش در انبار.  ۰ربایش * 

نفر دیهگهر در        ۲۳نفر در شمال غربی کرکوک و بازداشت   ۰نفر در غرب هیت،       ۰عضو داعش در رمادی،       ۰کشته شدن   *  

 هویجه.

 افغانستان

روز و جلوگهیهری از       ۰حمله طالبان پاکستان به نیروهای مرزی پاکستان در وزیرستان شمالی به صورت متوالی در طول                *  

 ساخت نرده در منطقه مرزی توسط ارتش پاکستان.

نفر  ۲۵نفر در بغالن و  ۲۳۳نفر و زخمی شدن  ۲۲های روز انتخابات از جمله کشته شدن  نفر در خشونت ۰۶کشته شدن *   

 در کابل و چندین تن در غندوز. 

 اسارت چندین مقام دولتی در بغالن، زابل توسط طالبان.* 

 تصرف مرکز منطقه شیب کوه در فراح توسط طالبان.* 

هایی از لقمان، کوثر، طال و برفک، پکتیهکها،    گیری را در بخش   طالبان مدعی است که موفق شده است با حمالت خود رای          *  

گیری را نابود سازد. همچنین این گروه تهوانسهتهه اسهت           بدخشان، زابل، کوهستان و چند منطقه دیگر متوقف و مراکز رای       

 بسیاری از مسیرهای ارتباطی را قطع کند.
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 نهم مهر و بیست

 

 سوریه

 * برگزاری نخستین نشست شورای عمومی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه.

 نفر.  ۰گذاری شده در ادلب و کشته شدن  * افزایش تعداد نیروهای سوری در حلب: انفجار خودروی بمب

 YPGو SDFالمللی از شهر منبج و مالقات با نیروهای  * بازدید یک هیئت بلند مرتبه ائتالف بین

 عراق

 عضو داعش در هویجه کرکوک.  ۰* بازداشت 

 عضو داعش که توسط این گروه در استان انبار اعدام شده بودند. ۸* کشف جسد 

 افغانستان

 ای طالبان به پایگاه نیروهای آمریکایی در لوگار و فرودگاه بگرام. * حمله خمپاره

 گیری در بغالن توسط طالبان. * تصرف یک مرکز رای

 گیری از سوی طالبان در بلخ.  ناظر رای ۰* اعدام 

 * گریختن یکی از عوامل حمله تروریستی قندهار به پاکستان. 

 * طالبان مدعی حمله به مقر نیروهای امنیتی در حومه بغالن و امام صاحب در غندوز و تصرف غنائم از این دو مقر شد.

 غیرنظامی در انفجار بمبی در ننگرهار. ۲۲* کشته شدن 

 یمن

 * کشته شدن رهبر حرکت اصالح على عبداهلل مقبول در کمین افراد مسلح در تعز.
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 مهر  ام سی

 

 سوریه

 به شهر السوسه و درگیری شدید با داعش. SDFورود * 

 SDFالمللی با نیروهای  مالقات مقامات بلند رتبه ائتالف بین* 

 عراق

 تظاهرات دانشجویان دندان پزشکی در سلیمانیه و اعتراض به بیکاری.* 

 افغانستان

 طالبان مدعی شد که یک هلیکوپتر آمریکایی را در لوگر سرنگون کرده است. * 

 ترور ناکام والی زابل توسط طالبان.* 

 شلیک یک سرباز افغان به یک سرباز ناتو در هرات.* 

 ایمن راهپیمایی در حدیده علیه جنایات ائتالف عربی.* 

 



 

  31                                                                        7931موسسه آینده پژوهی جهان اسالم: ماه نگار امنیت جهان اسالم، سال اول، شماره هفت، مهر 

 

 

 بخش دوم 

تحلیل روندهای امنیتی مناطق 

مهم جهان اسالم: سوریه، 

 افغانستان و عراق
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 سوریه

 نگاهی به آخرین تحوالت در شمال سوریه

در ماهی که گذشت، روسیه و ترکیه توافق کردند تا منطقه حائلی میان دولت سوریه و گروههای تروریستی و مسلح حهاضهر     

ای و جلوگیری از عملیات ارتش سوریه این          گیری چنین منطقه    در ادلب شکل بگیرد. استدالل دولت ترکیه در ضرورت شکل          

تواند موجب آواره شدن تعداد زیادی از ساکنان ادلب شود. امری کهه فشهار         بود که در نگاه دولت ترکیه چنین عملیاتی می      

رو شده است.   میلیون پناهنده سوری در این کشور روبه        ۰بسیار زیادی را بر دولت ترکیه وارد خواهد که هم اکنون با  حدود               

از سوی دیگر در صورت اجرایی شدن عملیات ارتش سوریه در این منطقه ترکیه نقطه اتکای خود در سوریه و نیروی نیابتی                      

های دولت ترکیه برای ایجاد یک بازدارندگی قابهل   دهد. از این رو تالش  خود برای عملیات علیه گروههای کرد را از دست می  

اتکا در محور ادلب موجب شد که این کشور بتواند با افزایش خطر برخورد مستقیم بین خود و نیروهای سوری، عملیات آنها                      

درصد از آن در    ۶۳ای از این منطقه در حدود  را متوقف کند و به توافقی هر چند موقتی دست پیدا کند. اکنون بخش عمده 

های دیگر آن در دست گروههای وابسته به القاعده و ارتش آزاد سوریه       ثبات گروه هیئت تحریر الشام است و بخش         کنترل بی 

هایی را به صورت روزانه تصهرف یها از          ثباتی منطقه ادلب بخش تواند به دلیل بی قرار دارد. کنترلی که هریک از طرفین می 

ای تحت نفوذ ترکیه قرار دارد و          دست بدهد. با این حال این منطقه در کنار منطقه عملیات شاخه زیتون به صورت گسترده                

های این بخش نفهوذ خهود در ایهن               سازی زیرساخت   گذاری و آماده    ترکیه به دنبال این است تا با اقداماتی همچون سرمایه         

 منطقه را گسترش دهد. 

از سوی دیگر دولت سوریه نیز با آگاهی از این مسئله در چندین نوبت به اشغال خود از سوی ترکیه تاکید کرده است و بهاز         

گیری ادلیب را به عنوان بخشی از خاک سوریه حق خود دانسته است. این اقدام سوریه مشروعیت حقوقی ادعاهای آینده  پس

ترکیه نسبت به این بخش از سرزمین سوریه را از بین خواهد برد. اما با این حال این خطر وجود دارد که ترکیه از طهریهق                  

 گیری از تغییر جمعیتی که در این منطقه رخ داده است طرح تجزیه این منطقه را تعقیب کند. برگزاری همه پرسی و بهره

شود حضور گروه هیئت تحریر الشام و برخی دیگر از گروهها در این منطقه که از توافق شکل گهرفهتهه                        با این حال تصور می    

ثباتی را ایجاد کند که تبادل آتش در بین طرفین به شکست توافق بیانجامد. اما توجه بهه               تواند فضای بی    ناراضی هستند می  

ای است که تعداد زیادی از مخالفین مسلح دولت سوریه از درعا و سایر نقاط سوریه بهه                     این واقعیت که منطقه ادلب منطقه     

انداز مطلوبیت یک عملیات زمینی در این مهنهطهقهه را               هزار تن برسد، چشم     ۲۳۳تواند به     اند و شمار آنها می      آن تبعید شده  

گیری چنین امری مخالفان جایی برای توافق با دولت سوریه و خروج از این منطقه ندارند و  کاهد. چرا که در صورت شکل می

 این بار نبرد دشوارتر از نبردهای گذشته خواهد بود. 

دهد و اغلب افراد      یکی دیگر از مسائل مبهم و ممتد در خصوص منطقه ادلب شدت ترورهایی است که در این منطقه رخ می                   

دهد. این ترورها در محدوده عالقه بسیاری از بازیگران سوریه قرار دارد. از یک                رده باالی هیئت تحریر الشام را هدف قرار می        

سو داعش که تمایل به قتل رقبای خود و همچنین عضوگیری از  بین کادرهای تروریستی دارد، دولت سوریه، ایران و روسیه 

برند، گروههای رقیب حاضر در ادلهب و بهازیهگهران              که از کاهش قدرت و توانایی فرماندهی گروههای تروریستی سود می    

 توانند مجری این ترورها باشند. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که بخش  المللی دیگری که هرکدام به نوبه خود می بین
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ای از این ترورها توسط کادرهای رقیب داخل یک گروه تروریستی برای کسب موقعیت برتر یا حذف یک رهبر نامطلوب  عمده

اند. در بین     نفر در اثر ترور کشته شده       ۰۸۳حدود    ۲۳۲۸تا اکتبر     ۲۳۲۸دهد از آوریل سال       رخ داده باشد. آمارها نشان می     

نفر از آنها عضو      ۲۰۸خورند.  همچنین      زن نیز به چشم می      ۶کودک و     ۲۰شهروند عادی از جمله       ۸۲این ترورها حدود    

های سومالیایی، ازبک، آسیایی، عرب        تن از آنها دارای ملیت       ۰۲سوری هیئت تحریر الشام، احرار الشام، جیش العضه و             

 حاشیه خلیج فارس، اردنی و قفقازی هستند. 

 افغانستان

 بلک واتر و افغانستان

سازی ماموریت نظامی امریکا در افغانستان شنیده          های خصوصی   مدتی است که در آمریکا و توسط شرکت بلک واتر زمزمه           

رسد دونالد    میلیارد دالر هزینه برای امریکا داشته است و به نظر می             ۵۶سال حدود     ۲۵شود. این جنگ تاکنون پس از         می

سازی ماموریت نظامی در افغانستان دارد و این امر شرکت بلک واتر  های باال تمایل به خصوصی ترامپ به واسطه همین هزینه

سازی این است که امریکا به واسطه اهمیت استراتژیک            را تشویق به طرح چنین پیشنهادی کرده است. دلیل این خصوصی           

افغانستان در رقابت با چین و روسیه و کنترل ژئوپلیتیکی این دو کشور تمایلی به رهاسازی افغانستان ندارد و از این رو                           

سازی. وجود جنگ در افغانستان همچنان باعث حضور آمریکا در این کشور شده است و خواهان حفظ    تمایل دارد با خصوصی

آور این جنگ را کاهش دهد. همچنین این نکته نیز از اهمیت                 های سرسام   خواهد هزینه   باشد و از سوی دیگر می        آن می 

برخوردار است که توجه کنیم که حضور امریکا نه تنها نتوانسته است موجب افزایش امنیت در افغانستان شود بلکه بر اساس                

درصد از خاک افغانستان اعمال کند. از         ۵۳تا    ۰۳های امنیتی طالبان توانسته است کنترل خود را بر حدود              آخرین گزارش 

رسد در بین نهادهای نظامی امریکا این تردید شکل گرفته باشد که حضور امریکا در افغانستان بیهوده و                      این رو به نظر می    

 پرهزینه است.

حال با توجه به تمایل ترامپ به نگاه تجاری به جهان و مسائل پیرامون جنگ در افغانستان، اریک پرنس بنیانگذار شرکت                        

بلک واتر اخیرا در خصوص جنگ افغانستان گفته است: استراتژی افزایش نیرو کارآمد نبوده و نخواهد بود و صرفا موجب                        

ای کمتر به     تواند با هزینه    های انسانی خواهد شد. وی همچنین تاکید کرده بود که طرحی دارد که بر اساس آن می                    هزینه

 جنگ در افغانستان پایان دهد.
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مسئولیت به بحران     اما این امر با واکنش منفی افغانستان رو به رو شد. اشرف غنی چنین اقدامی را افزودن یک بازیگر بی                      

افغانستان با هدف کسب سود و تجاری کردن جنگ خوانده بود. سخنگوی غنی نیز اریک پرنس را یک استعمارگر خوانده بود 

میلیون دالر از طریق جنگ افغانستان کسب درآمد کند. این پیشنهاد در بین محافل                  ۲۳که به دنبال این است تا سالیانه         

توان دلیل این امر را در عدم تمایل ارتش به واگذاری              نظامی و سیاسی امریکا نیز نتوانسته است محبوبیتی کسب کند. می           

 نقش خود به یک سازمان خصوصی دانست.

تواند   از سوی دیگر خصوصی شدن جنگ در افغانستان راه حلی برای پایان دادن به بحران افغانستان نیست ه بلکه خود می                      

هایی هستند که     ها به صورت عمده متکی به روش        ها را فراهم کند. این سازمان       تر شدن خشونت    زمینه شدت گرفتن و عمیق    

دهد تا همکاری خود با       جویان را تحت فشار قرار می       های اجتماعی پیرامون ستیزه     از طریق خشونت زیاد و غیرقانونی شبکه      

تر شدن    ای خشونت در افغانستان تنها موجب خشن          آنها را قطع کنند. اما این خشونت به دلیل ساختار و ماهیت قبیله                

 ساختار قبایلی در برابر این نیروهای خودسر خواهد شد.

توانند زمینه گسترش قاچاق انسان و مواد مخدر، فساد              همچنین این نیروها با فراهم کردن ساختارهای غیرشفاف می           

توانند از    اقتصادی و همچنین استفاده از منابع طبیعی افغانستان را به سود خود فراهم کنند. این سازمانهای خصوصی می                    

طریق گسترش ترور و فساد اقتصادی مخالفین خود را از سر راه بردارند و نه تنها به میدان نظامی افغانستان که به حیات                          

ساز استعمار    اقتصادی آن نیز دسترسی داشته باشند و از این طریق همانطور که سخنگوی اشرف غنی گفته است زمینه                      

 افغانستان شوند.

 ترورهای قندهار

شاید بتوان مهمترین حادثه امنیتی رخ داده در ماه اکتبر در افغانستان را حادثه تروریستی قندهار نامید که در آن ژنهرال                         

ای بزرگ به نیروهای امنیتی افغان بود و  عبدل عزیز رازق یک ژنرال برجسته افغان جان خود را از دست داد. تروری که ضربه

های موجود در دستگاه امنیتی افغانستان تا چه حد این امکان را در اختیار طالبان قرار داده است که این                      نشان داد که ضعف   

ترین مردان در افغانستهان را     ای که یکی از قدرتمند گروه بتواند به مهمترین فرماندهان نظامی این کشور نزدیک شود. حمله      

 انجامد. توانست به کشته شدن فرمانده نیروهای امریکایی نیز بی کشت و می

 کننده از بادیگاردهای والی قندهار بوده است.  این حمله در فرمانداری قندهار رخ داد و  بر اساس اخبار منتشر شده فرد حمله
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وی در این حمله موفق شد عالوه بر ترور موفق این ژنرال مسئول والیتی امنیت ملی در قندهار و رئیس اطالعات قندهار را                        

ای در خصوص عملکرد نیروهای حفاظتی دارد. پیش از           کننده  نیز ترور کند. نکته با اهمیت این است که قندهار سابقه نگران           

احمد ولی کرزای نیز در قندهار به وسیله محافظ خود ترور شد و قربانی ترور اخیر یعنی ژنرال رازق به                        ۲۳۲۲این در سال    

 جای او منصوب شد. 

گیری بر روی تحوالت آینده امنیت در قندهار داشته باشد. چرا که باتوجه به  تواند تأثیر چشم با این حال مرگ ژنرال رازق می

ای امنیت در افغانستان مرگ مردی بانفوذ چون رزاق که خود از اهالی پشتو بود به قطع شبکه محلی وی                           ماهیت قبیله 

گیرد. خالء که ممکن است توسط طالبان پر شده و این شبکه محلی به                انجامد و خالء قدرت شبکه محلی وی را در برمی           می

شکلی بازسازی شود که به طالبان خدمت کند. شاید از همین رو باشد که افراد محلی خواهان انتخاب برادر وی به عنوان                         

 جانشین او هستند.

 عراق

 ترورهای عراق

در ماه گذشته عراق شاهد وقوع ترورهای فعاالن اجتماعی، شهروندان و افراد برجسته این کشور در شبکه های اجتماعی بود.         

ها عملیات ترور که در بین آنها ترور تارا فارس، مدل و چهره اینستاگرامی عراق خبرساز شد. در فاصله چند روز از قتل و                           ده

ترور تارا فارس، سواد العلی یک فعال حقوق زنان و سازمانده بخشی از تظاهرات در بصره در این شهر ترور شد و البته گفتنی 

کردند و    است که در ماه آگوست نیز دو زن با نام های راشد الحسن و رفیفی الیاسری که در کلینیک زیبایی کار می                             

های نفرت    ها صفحات اجتماعی در عراق آکنده شد از پیام           متخصص جراحی زیبایی بودند به قتل رسیدند. در پی این قتل             

اند که مستحق آن      های اسالمی و بومی به مجازاتی رسیده         پراکنی که معتقد بودند این زنان به دلیل زیر پا گذاشتن سنت             

ای سازماندهی شده و عملی سازمانی است         بودند. با این حال آنچه از اهمیت برخوردار است این است که قتل این زنان برنامه         

 توان صرفا به وجود خشونت علیه زنان در جامعه عراق نسبت داد. و آن را نمی

گرایی با چاقو کشته شد و        ساله در بغداد به ظن همجنس       ۲۰ای نزدیک به ترور تارا فارس یک پسر            در این بین در فاصله    

های اجتماعی منتشر کرده بود. از        قاتلین از قتل وی فیلم برداری کردند. این پسر پیش از این ه تصاویری از خود را در شبکه            

 سوی دیگر یک روحانی شیعه با نام رضا التمیمی جزو دیگر افرادی است که در این ماه  در بصره مورد هدف ترور قرار گرفت 
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اما توانست از این حمله جان سالم به در ببرد. وی از نظر پیشه و عقاید در وضعیتی کامال متضاد با سایر قربانیان ترور در ماه          

توان اقدام به ترور وی را به همان افرادی نسبت داد که فعاالن زن و دگربهاشهان را        اکتبر قرار دارد و از این رو به سختی می         

 اند.  هدف قرار داده

گهذاری     در همین زمان صالح ال عقائلی یک عضو پارلمان وابسته به جریان سرد و استاد دانشگاه در بغداد به وسیله بهمهب                       

کشته شد. این ترور موجب شد که صدر انگشت اتهام را به سوی نیروهای امنیتی عراق و امریکا بگیهرد، چهرا کهه مهحهل                         

ها با تغییر موضع خهود گهروههههای        گذاری تحت حفاظت نیروهای امنیتی و امریکایی بوده است. اما اندکی بعد صدری             بمب

گیری اولیه نسبت به این ترور موجب بروز زد و خهورد مهیهان                     جنایت کار را مسئول این ترور دانستند. با این حال جهت           

 نیروهای امنیتی و گروه صدر شد. 

یکی از موارد بسیار عجیب و مبهم از ترورهای رخ داده در ماه گذشته ترور حیدر الشاکر دستیار پزشکی در شهر بصره بهود.             

وی که جزو افراد وابسته به حشد بوده که در برابر داعش نیز جنگیده بود ه  وی همچنین در تظاهرات بصره نهیهز شهرکهت         

 داشت.

طیف گسترده افراد ترور شده، وابستگی متفاوت عقیدتی و گروهی آنها از دگرباشان تا فعاالن حقوق بشری و ساماندهندگهان   

شود که به سختی بتوان انجام آنها را صرفا به گروهی خاص نسهبهت                  ها و همچنین اعضای جنبش صدر موجب می         تظاهرات

کند که برخی از آنها از اتاق فکری متمرکزی برخهوردار             داد. اما نزدیک بودن زمان این ترورها این پیش فرض را برجسته می             

کند این امر است که بخشی از افراد ترور شده نقش مهمی در تظاهرات شهکهل    بوده است. آنچه به این پیش فرض کمک می       

سهالهه    ۲۰های صورت گرفته همچون قتل پسر  گرفته در بصره داشتند.  از سوی دیگر ممکن است بخشی از ترورهای و قتل          

 عراقی، صرفا به صورت تصادفی با این وقایع همزمان شده باشد.

ای است که ترورها، تهدیدها  توان از این ترورها گرفت این امر است که وضعیت عراق به گونه به هر صورت نتیجه کلی که می      

کند و همهچهنهان        و محدود شدن فضای عمومی برای حرکات غیرمسلحانه زمینه ظهور حرکات مدنی در عراق را محدود می                

 دهد. ترین گفتمان حاکم بر فضای سیاسی عراق را تشکیل می گفتمان تفنگ و ترور اصلی


