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بسمه تعالی
ماه نگار امنیت جهان اسالم
شماره هشت ـ آبان ماه 7931

مقدمه
امنیت مهمترین موضوع بشری از ابتدا تاکنون بوده است ،بطوری که سایر نیازمندیهای بشری را تحت تأثـیـر
قرار داده و تالشهای انسانی را در درجه اول معطوف به تأمین آن نموده است .در دنیای مدرن نیز کارویژه دولت
در درجه اول تأمین امنیت کشور و ساکنین آن تعریف می شود .بنابرین مسائل مربوط به امنیت ،تأمین امنیـت،
ال دستور کار اصلی تحلیلگران سیاسی را تشکیل میدهند .در این
روندهای امنیتی ،نظریه های امنیت و  ...معمو ً

راستاست که پایش مداوم تحوالت امنیتی جهت بدست آوردن اطالعات الزم و تحلیل روندها ،برای تـحـلـیـل
وضعیت حال و تصویرسازی از وضعیت آینده اهمیت ویژهای پیدا میکند.
جهان اسالم و به ویژه هسته اصلی آن یعنی خاورمیانه ،از دیر باز تاکنون کانون تحوالت امنیتی بوده است .ایـن
مسئله در سالهای اخیر شکل ویژهتر و پیچیدهتری به خود گرفته و نگاه تمام ناظرین و تحلیلگران امنیتی را به
خود جلب کرده است .موسسه آینده پژوهی جهان اسالم در راستای اهداف پژوهشی خود ،از فروردین ماه سال
 31اقدام به رصد و پایش جدی تحوالت امنیتی جهان اسالم نموده و گزارش روزانه آن را با عنوان ”روزنـگـار

امنیت در جهان اسالم“ در شبکههای اجتماعی خود منتشر می نماید .اما از آن جا که آرشیو روزانه و تجـمـیـ
مطالب برای تمام پژوهشگران ممکن نیست ،بنابراین برای سهولت دسترسی و استفاده از این گزارشها توسـ
پژوهشگران عالقه مند به مسایل جهان اسالم ،موسسه بنا دارد ماهنامه ویژه تحوالت امنیتی جهان اسـالم بـا
عنوان ”ماه نگار امنیت جهان اسالم“ منتشر نماید .البته این ماه نگار صرفاً تجمی گزارشهای روزانه نـبـوده و
حاوی تحلیل روند امنیتی هر ماه نیز خواهد بود .امید است این گزارش پژوهشی مورد استفاده تحلیلـگـران و
عالقمندان قرار گرفته و بتواند خالء مناب موثق را در پژوهش های مربوط به تحوالت امنیتی تا حدی جـبـران

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
آبان ماه 7931
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اول آبان
سوریه:




ورود SDFبه شهر السوسه و درگیری شدید با داعش.

مالقات مقامات بلند رتبه ائتالف بین المللی با نیروهای SDF

عراق:



برادر فرماندار اربیل به جرم قاچاق نفت در بازداشت خانگی قرار گرفت.
سازمان ملل :عراق  ۸۴میلیارد دالر غرامت جنگی خود به کویت را پرداخت کرده است و از این مبلغ تنها ۸
میلیارد دالر باقی مانده است.



وزیر امور خارجه عراق :ایران در زمان نبرد با تروریسم در کنار ما ایستاد.



کشته شدن  ۶نفر از جمله  ۲سرباز و زخمی شدن  ۸۴نفر در انفجار خودروی بمب گذاری شده در موصل.

افغانستان:


تحریم  ۴فرد توسط آمریکا به دلیل ارتباط با طالبان ،در بین این افراد  ۲ایرانی نیز وجود دارد.



شکست حمله طالبان به فریاب کشته شدن یک سرباز چک و زخمی شدن دو سرباز دیگر در حمله خودی به
خودی.

یمن:


تخریب یک سایت تاریخی توسط نیروهای عمالقه در حدیده.



درگیری بین نیروهای حوثی و ارتش یمن در تعز و تلقان بین طرفین.



کنترل نیروهای حوثی بر جاده حدیده  -صنعاء



اجباری شدن حجاب در مدارس تحت کنترل حوثی ها برای دختران باالتر از کالس چهارم.
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سومالی:


کشته شدن یک نیروی پلیس توسط داعش در موگادیشوی سومالی.



درگیری بین پلیس و نیروهای اطالعات در سومالی.

دوم آبان
سوریه:


خبرنگار ژاپنی ،جامپی باسودا پس از سه سال از اسارت گروه تروریستی داعش در سوریه آزاد شد.



کنترل  ۰۴درصد از السوسه توسط SDFدرگیری های پراکنده در جنوب خط ترک مخاصمه ادلب.



چاوش اوغلو :روسیه YPGرا یک سازمان تروریستی میداند : .درگیری ارتش سوریه و تروریستها در حومه
حلب و الزهراء



آزادی  ۲۴۲عضو داعش توسط  : SDFترور محمد أبو عبدل عزیز یکی از فرماندهان میدانی هیئت تحریر
الشام در جنوب ادلب.

عراق:


بازداشت  ۲عضو داعش در دیالی.

افغانستان:


طالبان مدعی شد یک خودروی آمریکایی را با بمب کنار جاده ای در لوگار منهدم کرده است.



فرمانده ناتو :تماس بین اطلبان و ایاالت متحده آمریکا ضروری است.



کشته شدن  ۲۱غیر نظامی در عملیات نیروهای امنیتی افغان.



آزادی مال برادر آخوند از زندانی در پاکستان .وی یکی از افراد نزدیک به مالعمر است.



قطع انگشت برخی از رای دهندگان توسط طالبان.



آماده شدن نیروهای ائتالف برای حمله جدید به حدیده.

سه آبان
سوریه
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گلوله باران شهر شیخ عقیل در غرب حلب توسط ارتش سوریه.



درگیری SDFو داعش در حومه ابوکمال و تصرف شهر السوسه توسط نیروهای .SDF



کشته شدن سرهنگ منظر اشکار ( در تیراندازی یا تصادف) ،گفته میشود که وی مسئولیت انبارهای سالح
شیمیایی گارد ریاست جمهوری سوریه را بر عهده داشته است.



شهادت سه فرمانده حزب اهلل در  ۸۴ساعت گذشته در سوریه.

عراق:


زخمی شدن  ۸نفر از اقلیت کاکایی عراق در انفجار دو بمب.



آغاز به کار نخست وزیر جدید عراق.



تایید شدن  ۲۸وزیر پیشنهادی نخست وزیر جدید عراق از  ۲۲وزیر.

افغانستان:


تصرف  ۲۴روستا در بلخ توسط طالبان.

یمن:


کشته شدن  ۲۰غیر نظامی در بمباران حدیده .گلوله باران بخشی از باقیم در مرز عربستان و یمن توسط
عربستان.

مصر:


ترور  ۸نظامی مصری توسط داعش در العریش.



سیسی :تحولی عظیم در شاخ آفریقا در جریان است.



کشته شدن  ۲۲تروریست داعش در صحرای سینا.

مالزی:


بازگشت  ۲۲عضو داعش تبعه مالزی به این کشور .همچنین  ۷۱نفر دیگر نیز در سوریه کشته شده اند.
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چهارم آبان
سوریه:


انفجار در شهر الدانا در شمال ادلب.



حمله داعش به موضع SDFدر هجین با خودروی انتحاری.



درگیری پراکنده داعش و SDFدر حومه دیرالزور و بهره گیری داعش از طوفان شن برای اجرای حمالت خود.



نماینده فرانسه در سازمان ملل :از روسیه میخواهیم اسد را وادار کند تا دست به تشکیل کمیته قانون
اساسی بزند.



اردوغان :ما کریدور ترور را نابود کردیم و شکل گیری مجدد آن برای ما غیر قابل قبول است .میخواهیم به
جای وقت تلف کردن در منبج برروی شرق فرات تمرکز کنیم.

عراق:


به دنبال تحریمهای امریکا ،عراق قصد دارد صدور نفت از کرکوک به ایران را متوقف کند.

افغانستان:


حمله طالبان به دو مقر نیروهای امنیتی در وردک و عقب نشینی نیروهای امنیتی پس از برجا گذاشتن
تلفات.
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پنجم آبان

سوریه:


تحویل خودرو های پشتیبانی و زرهی به نیروهای SDFدر قامشلی از سوی ائتالف بین المللی



روسیه ،آلمان ،فرانسه و ترکیه خواستار شکل گیری یک کمیته قانون اساسی در سوریه شدند.





حضور خودروهای زرهی ترکیه در مرز کیلیس با سوریه.

مالقات معاون دبیر ائتالف ملی نیروهای انقالبی و اپوزوسیون سوریه "نصر حریری" با الوروف وزیر امور
خارجه روسیه.

عراق:


بهرام صالح خواهان عادی شدن شرایط امنیتی در کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه شد.



یک گروه ناشناس مسلح در شرق بغداد اقدام به ترور غیرنظامیان با استفاده از سالح صداخفه کن دار میکند.



بازداشت  ۲۲عضو داعش در موصل.

افغانستان:


حمله خودروی انتحاری به مقر نیروهای امنیتی در میدان وردک و کشته شدن  ۵نفر سرباز و زخمی شدن ۲۲
تن دیگر.



کمین طالبان به خودروهای نظامی در حومه غزنی و کشته شدن چندین سرباز و منهدم شدن  ۲خودرو.

فلسطین:


حماس ۷۷ :راکت  ۲۴۱میلیمتری ۲۴ ،موشک گراد و  ۴خمپاره به سوی سرزمین های اشغالی شلیک شد.



بازداشت  ۱فلسطینی در کرانه غربی



ارتش رژیم صهیونیستی :سوریه و سپاه قدس در پشت حمله راکتی انجام شده هستند.



حمله هوایی به  ۴نقطه وابسته به حماس در غزه.
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هفتم آبان
سوریه:


حمله داعش به أبو کمال .



انفجار بمب کار گذاری شده توسط داعش در مسیر خودروی SDFدر حسکه و کشته شدن یک فرمانده این
گروه در این بمب گذاری.



فرستاده فرانسه در سازمان ملل :شرایط برای بازگشت پناهندگان آماده نیست.



جلو گیری از گشایش دفتر گروه تروریستی هیئت تحریرالشام در شهرکفر حمره توسط گروههای مسلح
حاضر در شهر.



نجات رهبر احرار الشام از حمله توپخانه ای به کاروان خودرویی او.



درگیری پراکنده در محور ادلب و حلب.



آماده باش حشد در مرز عراق و سوریه.



ربوده شدن یک عضو شورای آزاد حماء .



معاون وزیر امور خارجه روسیه :مذاکرات آستانه در نوامبر برگزار خواهد شد.

عراق:


حمله داعش به روستایی در در غرب کرکوک ،کشتن  ۲نفر و متواری شدن از روستا



کشته شدن یک بمب گذاری انتحاری در طارمیه ،پیش از هدف قرار دادن عزاداران اربعین



کشته شدن یک سازنده بمب داعش در دیالی ،در حین ساخت بمب.



در خواست پیش مرگه از دولت عراق برای بازگشت به مناطق قبل از .۲۴۲۸



یک عضو پارلمان عراق :به دلیل نبود وزیری از بصره در کابینه جدید عراقی ،تمام نمایندگان بصره عضویت
خود در پارلمان را معلق خواهند کرد.



بازداشت  ۲۵افسر امنیتی عراق در کرکوک به اتهام دست داشتن در فساد.



ترکمن ها مدعی هستند که با برهام صالح رئیس جمهور عراق توافق کرده اند تا پیش مرگه ها به کرکوک باز
نگردند



داعش دو تن از رهبران خود را در دیالی اعدام کرد.

یمن:


درگیری در شرق حد بدهد حمله موشکی حوثی ها به مقر نیروهای سودانی در ساحل غربی.

افریقا:


انفجار انتحاری در تونس و زخمی شدن  ۰نفر.

موسسه آینده پژوهی جهان اسالم :ماه نگار امنیت جهان اسالم ،سال اول ،شماره هشتم ،آبان 7931

9



کشته شدن  ۸نفر در حمله داعش به مقر پلیس در لیبی



تظاهرات طرفداران شیخ زکزاکی در نیجریه.



کشته شدن  ۵نفر در طی تظاهراتی در اتویی



کشته شدن  ۷۴صلح بان در بمب گذاری الشباب.

پاکستان:


بمب گذاری در باجور توسط طالبان پاکستان و هدف قرار دادن نیروهای امنیتی



درگیری و تبادل آتش پاکستان و هند در خط کنترل میان دو کشور.

افغانستان:


هدف قرار دادن  ۲پلیس با بمب کنار جاده ای در فراح.



کشته شدن  ۴نفر در پی انفجاری در اسد آباد کونر.



درگیری سنگین بین طالبان و یک فرمانده محلی ارتش با نام شجاعی در روزغان .کشته شدن معاون وی و
زخمی شدن شجاعی در این درگیری.



بمب گذاری داعش در نزدیکی یک مرکز انتخاباتی در کابل و زخمی شدن  ۲۰نفر.

هشت آبان
سوریه:


حمله هوایی ارتش عراق به شهر با قوز



گلوله باران تل أبیض از سوی ترکیه و کشته شدن یک نیروی مسلح کرد .



تصرف کفر حمرا توسط هیئت تحریر الشام و خارج شدن کنترل این شهر از دست نیروهای جبهه آزادی ملی
و درگیری بین این دو گروه در چندین نقطه از ادلب.



پیوستن  ۲۴عضو SDFبه گروه تروریستی داعش  :خلوصی آکار :پس از منبج به سراغ شرق فرات خواهیم
رفت.



ولید المعلم :همراهی سوریه با توافق روسیه و ترکیه موفقتی است و سوریه حق دارد تمام خاک خود را پس
بگیرد.



اردوغان :عده از گروه های ترور برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکنند و به دنبال احیای داعش
هستند .برنامه ما برای شرق فرات تکمیل شده است و به زودی آن را اجرایی خواهیم کرد.



روسیه :احتمال اجرای حمله شیمیایی ساختگی از سوی تروریستها در سوریه .
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تظاهرات علیه اشغال گری رژیم صهیونیستی در جوالن

عراق:


حمله داعش به پیاده روی اربعین در خانقین.



توافق اقلیم کردستان عراق و دولت عراق برای بازگشت شهردار سنجار.



حمله داعش به چندین روستا در حومه کرکوک و کشته شدن یک نفر.



مقامات محلی عراق در سنجار :تحرکات داعش در جنوب سنجار در طول  ۲۴روز گذشته افزایش یافته است و
بغداد واکنشی به این تحرکات نشان نمیدهد.



انتشار اخباری مبتنی بر تصمیم نخست وزیر عراق برای بیرون کشیدن ارتش از تمامی شهرها و واگذاری
امنیت داخلی به وزارت کشور و متمرکز شدن ارتش بر تهدیدات خارجی .



حشد :آمریکا برای فشار بر دولت جدید عراقی در جهت باقی ماندن در عراق ،داعش را تقویت کرده است" .



تایید نهایی نتایج انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق.

یمن :


ژنرال متیس با پرداختن به ضرورت مصلح در یمن :بایستی در طول  ۷۴روز آینده اقدامی در بین صورت
بگیرد و فکر میکنم که عربستان و امارات برای این اقدام آماده هستند.



حمله هوایی ائتالف به کمپ نیروهای حوثی در حدیده و کشته شدن چندین نیروی حوثی  :نیروهای وابسته
هادی اعالم کردند که حدیده را از سه محور محاصره کرده اند.

افریقا:


ترور  ۵میانجی درگیری های قبیله ای در حومه مگادیشو سومالی

افغانستان:


پیوستن یک پلیس به طالبان در نزدیکی فراح کشته شدن  ۲۶طالب در پی شکست حمله طالبان به حومه
غزنی

پاکستان:


بانک اسالمی پاکستان از دست رفتن  ۶میلیون دالر از سرمایه این بانک در طول حمله سایبری را تکذیب
کرد.
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نه آبان
سوریه:


اعالم آمادگی و تجمع ارتش آزاد و گروههای وابسته به سوریه برای اجرای عملیات در شرق فرات  :هدف قرار
گرفتن چندین روستای مرزی در شرق فرات و حومه گومانی توسط گلوله باران ارتش ترکیه



کشته شدن ابراهیم قادر ،از فرماندهان مبنت تحریر الشام توسط تیراندازان ناشناس در حومه حلب.



شلیک به دو عضو SDFدر رقه توسط افراد ناشناس.



مقادیر الثوره که تحت حمایت آمریکا قرار دارد پیشنهاد داده است که به جای SDFعملیات تصرف هجین
را اجرایی کند .این پیشنهاد به دنبال این انجام می شود که نیروهای SDFدر پی حمله ترکیه ،حمالت خود
را متوقف کرده اند.



آغاز آموزش نیروهای سوری برای کار با سیستم پدافند S-۷۴۴



وزیر دفاع روسیه :ستیزه جویان خط ترک مخاصمه ادلب را ترک نمی کنند و به دنبال بی ثبات سازی آن
هستند.



متیس :نیروهای SDFحدودأ مشکل از  ۵۴درصد کرد و  ۵۴درصد عرب هستند .اسد بایستی از قدرت کنار
گذاشته



آتش بس میان هیئت تحریرالشام د جبهه آزادی بخش ملی پس از درگیری های روز گذشته

عراق :


بازداشت  ۷عضو داعش و خانواده آنها در حومه کرکوک.



کشته شدن  ۲۷عضو پ.پ.ک در حمله هوایی ترکیه

افغانستان:


کشته شدن  ۴و زخمی شدن آن پس از انفجار انتحاری در کابل.



طالبان مدعی شده که یک هلیکوپتر ارتش افغانستان را در فراح سرنگون کرده است .این سقوط موجب
کشته شدن ۲۴



نفر از جمله افسران و مقامات ارشد دولتی شده است.



کشته شدن  ۷۲سرباز در بلخ در حمله طالبان.



کنترل مناطق گورگورک و چشمه توسط طالبان .
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ترور فرمانده شبه نظامیان وابسته به دولت در سمنگان.

فلسطین:


شورای مرکزی فلسطین :شناسایی اسرائیل مشروط به شناسایی فلسطین از سوی اسرائیل است.



تظاهرات در رفح و در خواست از حماس برای پاسخ به حمالت اسرائیل.



تظاهرات در غره و کشته شدن چندین تن در شلیک نظامیان صهیونیست



موساد اطالعات پیرامون دستگیری دیپلمات ایرانی را برای دانمارک فراهم کرده است.



حمایت ترزا می از درخواست آمریکا برای توقف جنگ در یمن.

افریقا:


کشته شدن نزدیک به  ۵۴تن در حمله ارتش نیجریه به شیعیان



ترور یک روزنامه نگار در سومالی.

ده آبان
سوریه:


ادامه گلوله باران روستاهای اطراف کوبانی توسط ارتش ترکیه.



ورود ارتش ترکیه به روستای ام الجلود در شمال منبج همزمان با آغاز گشت های مشترک ائتالف بین المللی
و ترکیه.



بازداشت یک عضو YPGبا یک بمب در قازی آنتپ ترکیه.



خلوصی آکار ،نیروهای YPGدر حال حفر خندق در منبج هستند ،همانطوری که در عفرین اینکار را کردند.
آنها باید بدانند که در آن خندق ها دفن خواهند شد..
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یازده آبان
سوریه:


کشته شدن یک فرمانده داعش با نام ابواطحان الجزیهاد در حمله هوایی به هجین.



تبادل آتش توپخانه ای پراکنده بین تروریستها و دولت سوریه در محور ادلب.



تلفات نیروهای روسی و گروه شکارچیان داعش در اثر انفجار در دیرالزور.



پیدا شدن جسد بشیر فیصل الهویدی شیخ قبیله الفضله در خودروی وی .داعش مسئولیت ترور او را به
عهده گرفته است.



حمله داعش به نیروهای ایرانی و سوری در حومه بوکمال.



موضع گیری نیروهای ائتالف بین المللی در مرز ترکیه و سوریه بین ارتش ترکیه و کوبانی برای جلوگیری از
مانور و شلیک نیروهای ترکیه.

عراق:


بمباران مواضع داعش در سوریه از سوی ارتش عراق و نیروهای حشد الشعبی.



کشته شدن  ۸سرباز عراق و  ۲تروریست داعش در درگیری در مرز سوریه و عراق.



کشته شدن  ۲۰تروریست داعش در حمله هوایی به مخمور.

افغانستان:


طالبان مدعی شد که یک پایگاه در دشت فیض آباد فریاب را مورد حمله قرار داده است و در طول این حمله
فرمانده مقر کشته و  ۲۰سرباز به اسارت طالبان در آمدند.

پاکستان:


ترور پدر معنوی طالبان با نام موالنا سمیع الحق راولپندی.



حمله حرکت تحریک طالبان به نیروهای مرزی پاکستان .



ادامه تظاهرات در کراچی.

یمن:


کشته شدن  ۸سرباز عربستان در مرز یمن در درگیری با حوثی ها.
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سخنگوی ائتالف عربی :فرودگاه صنعا برای آموزش پهباد استفاده میشود.



رهگیری موشک بالستیک حوثی ها در نجران.

دوازده آبان
سوریه:


رسیدن نیروهای تقویتی ترکیه به مواضع این کشور در مرز با سوریه در نقطه راس العین.



ترور یک عضو ارشد گروههای مسلح کرد در حومه دیرالزور.



تحریم هواپیمایی شام وینگ متعلق به سوریه از سوی بانک مرکزی عراق به دلیل حمایت از تروریسم.



کشته شدن  ۲۵نفر در بمباران دیرالزور به وسیله ائتالف بین المللی

عراق:


تلف شدن ماهیان بصره در اثر آلودگی ناشناخته.

افغانستان:


آتش سوزی در بازار شهر کابل و آسیب دیدن اموال هزاران تن و میلیون ها دالر کاال.



حمله خودی به خودی و کشته شدن یک نیروی امریکایی .



درگیری میان طالبان و گروه تروریستی داعش در ننگرهار و کشته شدن  ۲۸طالب.

مصر:


سقوط یک میگ  ۲۰در طول پرواز آموزشی

افریقا:


کشته شدن  ۷سرباز امریکایی در سومالی.
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سیزده آبان
سوریه:


انفجار خودروی انتحاری داعش در شهر رقه.



کشته شدن  ۲۸غیرنظامی در حمله هوایی ائتالف به هجین.

عراق:


کشته شدن  ۵۴نفر در چندین انفجار جداگانه در بغداد ،داعش مسئولیت این حمالت را به عهده گرفت.

افغانستان:


کشته شدن  ۲۵سرباز و اسارت  ۲۴تن دیگر در درگیری با طالبان در اروزغان.

موسسه آینده پژوهی جهان اسالم :ماه نگار امنیت جهان اسالم ،سال اول ،شماره هشتم ،آبان 7931

16

چهارده آبان
سوریه:


کشته شدن ده ها عضو داعش در درگیری با SDFدر مرز عراق و سوریه.



تبادل آتش در شمال حما از سوی دولت سوریه و گروههای تروریستی.



شلیک و آتش برای سبک ترکیه به سمت مناطقی در تل ابیض.



انتقال  ۲۲۴۴نیروی سوری وابسته به ترکیه به محور عملیات در شرق فرات.



ارسال نیروی پشتیبانی ارتش سوریه به حلب.



احتمال صدور حکم بازداشت برای سه مقام سوری از جمله رئیس امنیت ملی سوریه از سوی فرانسه.



ترکیه :ما به اجرای نقشه راه منبج و مبارزه با سازمانهای تروریستی پایبند هستیم.



کنترل کامل هجین توسط داعش.

عراق:


عراق از شمول اقدامات تنبیهی مطرح شده در تحریمهای ایران توسط امریکا حذف نشده است.



عبدل مهدی :حشد تقویت کننده نیروهای امنیتی عراق است.



بازداشت یک هسته مخفی تروریستی در کرکوک با  ۲۶عضو.

افغانستان:


عراق از شمول اقدامات تنبیهی مطرح شده در تحریمهای ایران توسط امریکا حذف نشده است.



عبدل مهدی :حشد تقویت کننده نیروهای امنیتی عراق است.



بازداشت یک هسته مخفی تروریستی در کرکوک با  ۲۶عضو.

پاکستان:


پایان رزمایش و تمرین نظامی مشترک بین پاکستان و روسیه پس از  ۲هفته.

یمن:


داعش مدعی حمله به القاعده و وارد شدن تلفات به القاعده شد.
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پیشروی نیروهای هادی به سمت شهر دمت در جنوب ذمار.



ورود ائتالف عربی به حدیده ازشزق شهر،این نیروهای به دنبال ورود به شهر از شرق و جنوب حدیده
هستند .همچنین این نیروها ورودی شمالی حدیده را نیز تصرف کرده اند.

پانزده آبان
سوریه:


کشته شدن  ۸۰عضو داعش در هجین.



سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه :تمایز قائل شدن بین پ.ک.ک و YPGاز سوی امریکا تاثیری در تصمیم ما
ندارد.



شکست حمله داعش به میدان نفتی االزراق.



گزارش وزارت دفاع امریکا :سازمان کارآمد و مخفی داعش در سوریه وعراق در حال شکل گیری است و از
توانایی جنگ متقارن و نا متقارن برخوردار است.



تصرف بخشی از مواضع نظامی رها شده توسط SDFدر خاک سوریه به وسیله نیروهای عراقی.



داعش ادعا کرد که در شهر منبج بمب گذاری کرده است.



الوروف :اقدامات اسرائیل جان سربازان روسی را تهدید میکند .اسرائیل :در صورتی که هواپیماهای ما در
آسمان اسرائیل هدف گرفته شوند به سامانه اس ۷۴۴-حمله میکنیم .امیدواریم که هیچ سرباز روسی در آنجا
مستقر نباشد.

عراق:


یک نماینده پارلمان عراق:امریکا در مرگ ماهیهای بصره دست دارد.



عراق قصد دارد در سال آینده صادرات نفت خود به چین را  ۶۴درصد افزایش دهد.

افغانستان:


طالبان ،نماینده آنها در قطر در نشست  ۰نوامبر مسکو شرکت خواهد کرد و هدف از این شرکت
یافتن راهی برای پایان دادن به منازعات افغانستان است.



کشته شدن  ۷۴سرباز و اسارت بیش از  ۲۴تن در پشتوخواه در درگیری با طالبان.
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یمن:


پیشروی نیروهای ائتالف و عقب نشینی حوثی ها در التابعه.



انفجار انبار مهمات متعلق به نیروهای حوثی در حدیده.



پیشروی نیروهای ائتالف در غرب حدیده.

شانزدهم آبان
سوریه:


آتش باری ترکیه به سمت نیروهای YPGدر حومه تل ابیض و کوبانی.



تقویت نیروهای سوریه و متحدین آن در سویداء برای ادامه عملیات علیه داعش.



ابراهیم کالین :ترکیه توجهی به انتظارات امریکا در خصوص YPGندارد.



دیپلمات امریکایی جیمس جفری ،در دیدار با نتانیاهو :روسیه تاکنون نسبت به حمله اسرائیل به اهداف
ایرانی سخت گیری از خود نشان نداده است .امیدواریم این رویکرد ادامه پیدا کند.



وزیر دفاع ترکیه :تفاوتی بین YPGو PKKنیست.



ترور  ۲عضو هیئت تحریر الشام در الجنودیه ،ادلیب.

عراق:


عبدالمهدی :عراق بخشی از تحریمهای سازمانده علیه ایران نیست .موضع عراق همانند روسیه ،چین و ژاپن
است.

افغانستان:


حمله ارتش به مواضع طالبان در چهار بلک والیت بلخ.



انتشار تصاویر یک پهباد سقوط کرده MQ-9امریکایی توسط طالبان در پکتیکا.

یمن:


ورود نیروهای ائتالف به داخل شهر حدیده.



درگیری در شهر دمت و انتشار اخباری مبتنی بر کنترل تصرف شهر توسط نیروهای ائتالف.
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تصرف سیلوهای گندم شهر حدیده توسط ائتالف و گارد ریاست جمهوری.

افریقا:


کشته شدن  ۸نیروی پلیس مصر در ساحل کانال سوئز ،الشرقیه.



حمله به حافظان صلح در شهر موگادیشو ،پایتخت سومالی و کشته شدن  ۲صلح بان و شلیک صلح بانان به ۸
غیر نظامی و کشته شدن آنها.



احتمال ایجاد یک پایگاه آموزشی از سوی ترکیه در سودان.

هفده آبان
سوریه:


بمباران و گلوله باران محور حلب توسط ارتش سوریه



آزادی شماری از دروزیهای گروگان گرفته شده توسط داعش در سویداء به وسیله ارتش سوریه.



همزمان با آغاز عملیات در منطقه صفا ،داعش مدعی شد بیش از  ۲۴نیروی وابسته به سوریه را در منطقه
صفا به شهادت رسانده است.



ورود یک گروه از پناهندگان حاضر در لبنان به سوریه.

عراق:


بمب گذاری در موصل توسط داعش.



پیشمرگه به دلیل افزایش خطر حضور داعش در وضعیت آماده باش قرار گرفت.



شورای عالی قضایی عراق دستور داد پرونده های مرتبط با تظاهرات بصره بسته و زندانیان آزاد شوند.



گم شدن  ۲خبرنگار سازمان حشد در موصل.

افغانستان:


افزایش درگیری بین ارتش افغانستان و طالبان در غزنی.



طالبان هر گونه امکان مذاکره با نماینده افغانستان در مسکو را رد کرده است و تاکید کرده است که این گروه
صرفا با هدف یافتن راه حلی برای مسئله افغانستان و اشغال این کشور در کنفرانس شرکت میکند.



داعش مدعی شد تعدادی طالب را در ننگرهار از پا درآورده است.
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حمله طالبان به تشت کتل ،دسی و طایمانی در خواجه غار از توابع تخار و پاک سازی این نقاط از حضور
نیروهای امنیتی.

یمن:


حضور طارق صالح در محوطه سیلوهای گندم حدیده.



درگیری شدید در حدیده.

افریقا:


کشته شدن  ۵نظامی مصری در شمال سینا.

فلسطین:


ورود  ۲۵میلیون دالر کمک نقدی از قطر به غزه.

پاکستان:


ربوده شدن یکی از ریش سفیدان قبیله ای با نام حاجی نواز در دره مراد جمالی.

هیجده آبان
سوریه:


درگیری بین گروههای تروریستی و ارتش سوریه در جنوب حلب.



شلیک راکت به سمت حما و فرودگاه حما توسط گروههای تروریستی.



داعش مدعی شد حمله هوایی ائتالف به هجین موجب کشته شدن  ۵۴غیر نظامی شده است .در این حمله ابو
عمر داریا از اعضای برجسته والیت فرات داعش به همراه  ۶محافظ خود کشته شد.



بازگشایی مرز ترکیه با عفرین.



فارغ التحصیلی ۵هزار نیروی SDFاز آموزش نظامی در حسکه.



کشته شدن  ۲۲عضو ارتش آزاد سوریه در درگیری با دولت سریه در شمال حما.

عراق:


کشته شدن  ۷نفر در پی حمله داعش به روستایی در جنوب موصل.
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تظاهرات در بصره علیه حزب الدعوه ،همچنین تظاهرات کنندگان خواستار تشکیل وضعیت خودگردانی برای
بصره شدند.



تالش نوری مالکی برای کسب حمایت در جهت تاسیس منطقه فدرال بصره.

افغانستان:


حمله طالبان به مقر نیروهای ارتش در اطراف غزنی و کشته شدن بیش از  ۲۴سرباز در این حمالت.



تالش نیروهای امنیتی و سربازان امریکایی برای تصرف دهانه غوری در بغالن از چنگ طالبان .تالشهای

صورت گرفته در چند روز گذشته ناکام بوده و منطقه مجددا در اختیار طالبان قرار گرفته است .این منطقه از
سال  ۲۴۲۶در اختیار طالبان است.


آمادگی دولت افغانستان برای مذاکره بی قید و شرط با طالبان.



کشته شدن فرمانده واحد سرخ طالبان در فریاب.

افریقا:


وقوع چندین انفجار در موگادیشو پایتخت سومالی و کشته شدن  ۲۱نفر.

نوزده آبان
سوریه:


درگیری بین داعش و محور مقاومت در ابوکمال



تقویت نقطه مرزی راس العین توسط SDF



انفجار یک موتور سیکلت بمب گذاری شده در شهر الباب و زخی شدن یک نفر



انفجار یک موتور سیکلت بمب گذاری شده در قاباسین در شرق حلب بدون تلفات



شهادت  ۶نیروی محور مقاومت در درگیری های حلب ،حما و الذقیه



انفجار در شهر عطارب از حومه ادلیب



هئیت تحریرالشام مدعی شد با حمله ای به شمال حما  ۲۴نیروی وابسته به اسد کشته شده اند .این تلفات
ناشی از حمله انفجاری به یک سنگر محل تجمع نیروها بوده است.



شلیک نیروهای ارتش آزاد به سمت مواضع YPGدر روستای حمران .شمال منبج
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بازداشت  ۲۲نفر توسط هئیت تحریرالشام به جرم همکاری با داعش.

عراق:


کشته شدن یک بمب گذار انتحاری در طارمیه



حمله هوایی ائتالف به یک هدف مرتبط با داعش در مخمور

افغانستان:


کشته شدن  ۸زن و کودک در حمله هوایی امریکا به پکتیکا



کشته شدن والی کوهسان از توابع هرات در بمب گذاری در دفتر وی



حمله طالبان به مقر نیروهای امنیتی در حومه قندهار و کشته شدن  ۱سرباز



حمله طالبان به مقر نیروهای امنیتی در حومه غزنی و کشته شدن ۲۴سرباز

یمن:


تصرف بیمارستان حدیده توسط ائتالف
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بیست آبان
سوریه:


انفجار بمب در شهر سرمین در شرق موصل.



حمله داعش به نیروهای SDFدر حومه شهر الصور.



شلیک راکت به آکادمی نظامی حلب توسط گروههای تروریستی .درگیری ها در حومه حلب ادامه دارد.



از سرگیری مجدد عملیات SDFعلیه داعش که به دلیل حمله ترکیه متوقف شده بود.

عراق:


حمله داعش به روستایی در حومه خانقین.



کشته شدن بیش از  ۲۴عضو پ.ک.ک در حمله هوایی ترکیه.



کشته شدن  ۲۸عضو اعش در حمله هوایی به نینوا.

افغانستان:


ارسال نیروی پشتیبانی به بخش های جاغوری و مالستان در والیت غزنی.



کشته شدن ابوخالد عمر از فرماندهان داعش در حمله هواپیمای بی سرنشین به ده باال از توابع ننگرهار.

یمن:


فرار وزیر ارتباطات حوثیها به عربستان سعودی.

ترکیه:


انفجار بمبی ر شهر سیرناک و کشته شدن  ۲سرباز و زخمی شدن  ۵تن دیگر.



تجمع در حمایت از حوثی ها در مقابل کنسولگری عربستان در استانبول.

فلسطین:


ورود نیروهای اسرائیلی به غزه و ترور یک فرمانده حماس با نام قصامی نور برکت.



انفجار در شهر اشکول در پی حمله راکتی به این شهرک .شلیک حدود  ۲۴راکت به سمت اراضی اشغالی.



درگیری بین نیروهای اشغالگر و حماس در نزدیکی خان یونس.

افریقا:


کشته شدن  ۲فرمانده بوکوحرام در نیجریه.
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بیست و یک آبان
سوریه:


انفجار مین در شمال حما و وارد شدن تلفات به نیروهای وابسته به دولت سوریه.



بازداشت چندین عضو داعش توسط هیئت تحریرالشام در ادلب.



انغجار یک بمب در شهر جرابلس.



ائالم آمادگی ارتش آزاد سوریه برای مقابله با YPGدر شرق فرات.

عراق:


یک پلیس در داعش پس از ربوده شدن توسط داعش به دست این گروه اعدام شد.



عملیات حشد و ارتش عراق در شمال رمادی علیه داعش.

افغانستان:


آزادی مسئول مالی طالبان مال عبدال صمد ثانی از زندانی در پاکستان.



انفجار انتحاری در کابل توسط داعش.



طالبان مدعی شد که  ۲۲نیروی ویژه ۷۲ ،سرباز در مالستان و سقوط کامل این ناحیه به دست طالبان.



کشته شدن  ۲۲۱طالب و  ۷۴سرباز افغان در جاغوری غزنی.



تظاهرات در کابل نسبت به وضعیت بد امنیتی در مالستان ،جاغوری و اروزغان.

یمن:


ورود عمالقه به نزدیکی محوطه بندر حدیده.



کشته شدن  ۲۸۰نفر در  ۲۸ساعت گذشته در حدیده.

ترکیه:


ترکیه موضع فرانسه در خصوص بازی سیاسی ترکیه در قبال قتل خاشچی را غیرقابل قبول خواند.

فلسطین:


تظاهرات در حمایت از حماس.
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کشته شدن چندین صهیونیست در پی برخورد راکت حماس به اشکلون.



انتقال تانکهای اسرائیلی به مرز غزه برای آمادگی در صورت حمله غزه.

مصر:


خواهان توفق بحران سازی اسرائیل در غزه شد.



شکست حمله انتحار به عریش و کشته شدن حمله کننده.



کشته شدن  ۵نیروی امنیتی در شمال سینا.

بیست و دو آبان
سوریه:


اعتصاب غذا در زندان شهر حما.



درگیری میان هئیت تحریرالشام و گروههای وابسته به ارتش سوریه در حومه حلب.



تجمع و تقویت نیروهای ارتش در محور دیرالزور.



برآورد نیروهای ائتالف نشان میدهد حدود  ۲۵۴۴تا  ۲هزار عضو داعش در حومه هجین حضور دارند.



اعالم مرز استان هاتای در ترکیه با سوریه به عنوان نقطه امنیتی تا  ۲۵روز توسط مقامات ترکیه.



اعزام نیروهای ارتش سوریه به سمت تل رفعت.



کشته شدن چندنیروی امنیتی منبج در حمله افراد مسلح یک ایست بازرسی در شمال منبج.



تبادل آتش در محور ادلب و حما و کشته شدن چندین تن از تروریستها ونیروهای دولتی.

عراق:


داعش دو نفر را که یکی از آنها عضو حشد قبایلی بود در جنوب کرکوک اعدام کرد.



شکست حمله داعش به شمال استان دیالی.

افغانستان:


ارسال نیروی پشتیبانی به غزنی.



کشته شدن  ۲۲نیروی امنیتی در سد کمال خان در نیمروز به دست طالبان.
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یمن:


بریتانیا :عربستان باید اجازه دهد تا حوثیها مصدومان خود را به عمان بفرستند.



حمله حوثی ها به نیروهای ائتالف در شهر دمت.



داعش مدعی شد ۲۴نیروی القائده را در بیضا کشته است.

ترکیه:


خروج ترکیه از نشست صلح لیبی.

فلسطین:


حنیه :در صورت توقف حمالت اسرائیل حماس به تواقفنامه صلج پیشین متعهد خواهد بود.



میانجیگری حماس بین رژیم صهیونیستی و حماس.
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بیست و سه آبان
سوریه:


ابو عبیده الجرزاوی از فرماندهان هیئت تحریرالشام در حومله حلب توسط داعش با چاقو مورد حمله قرار
گرفته و کشته شد.



بازداشت یک عضو ارشد داعش در رقه توسط SDF



ادامه درگیریهای پراکنده در حومه حما و حلب.

عراق:


شورای امنیت حکومت خودگردان اقلیم کردستان :داعش در  ۷ماه گذشته  ۲۸۴عملیات در موصل ،کرکوک،
هویجه و مخمورانجام داده است.

افغانستان:


تصرف باغ پل در  ۲کیلومتری شهر فراه به دست طالبان.



بازداشت  ۵طالب و  ۷عضو داعش در کابل.

پاکستان:


ترور یک رهبر شیعه بانام گلشن معمار در کراچی توسط طالبان.

ترکیه:


هدف قرار دادن یک خودروی ارتش در شمال سینا توسط داعش.

فلسطین:


حمله با چاقو به نظامیان صهیونیست و زخمی شدن  ۸نظامی در این حمله.



تظاهرات شهرک نشینان یهودی در سرزمینهای اشغالی نسبت به آتش بس میان حماس و رژیم صهیونیستی.



حزب خانه یهود :در صورتی با دولت در ائتالف میمانیم که پست وزارت دفاع را تصاحب کنیم.



استعفای لیبرمن ،در اعتراض به آتش بس با حماس.

مصر:


هدف قرار دادن یک خودروی ارتش در شمال سینا توسط داعش.
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بیست و چهار آبان
سوریه:


جیمس جفری :صلح با ادامه رفتارهای  ۱سال گذشته اسد امکان پذیر نیست .ما نمیتوانستیم بدون
هماهنگ و مشارکت ترکیه اقدامات خود در سوریه را پیش ببریم.



ترور یک افسر اطالعاتی SDFدر رقه توسط داعش.



نیروهای روسی و سوری وارد حومه تل رفعت شدند.



ترکیه در حال جذب نیرو از اطراف تل ابیض برای درگیری احتمالی در رقه است.



درگیری طرفین در حومه ادلب و حما و حلب.

افغانستان:


پیوستن  ۲نیروی نظامی به طالبان در فراه.



کشته شدن بیش از  ۶نیروی ارتش در حمله طالبان به دو مقر نیروهای نظامی در فراه با کمک  ۶نیروی
نفوذی.



سقوط بخشهایی از فراه به دست طالبان.

پاکستان:


آزادی  ۵مرزبان از  ۲۲مرزبان ربوده شده ایرانی.

یمن:


هدف قرار دادن خودروی نظامیان طرفدار هادی در جوف توسط حوثی ها.



حمله داعش به القائده در قیفا.



توقف عملیات ائتالف عربی در حدیده.

فلسطین:


تکذیب درخواست انتخابات زودهنگام از سوی حزب نتانیاهو.



تحریم صالح االروری از مقامات حماس توسط امریکا.



بازداشت چند جاسوس اسرائیلی در غزه.
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بیست و پنج آبان

سوریه:


شلیک نیروهای ترکیه به سمت روستاهای حومه تل ابیض.



تصرف مقبره شیخ حسین در الصفا توسط ارتش سوریه و وارد شدن تلفات به نیروهای داعش.



آمادگی  ۲۱۴۴نیروی SDFبرای حمله هجین.



روسیه :شرایط در نواحی که در کنترل دولت نیست بسیار بحرانی است.



مخالفت امریکا با درخواست مجمع عمومی سازمان ملل برای بازگشت بنلدیهای جوالن به سوریه.

عراق:


توافق دولت عراق و اقلیم کردستان بر سر صادرات روزانه  ۵۴تا  ۲۴۴هزار بشکه نفت توسط اقلیم.



انتشار شایعاتی مبنی بر تهدید نخست وزیر عراق به استعفاء در صورت عدم توقف درگیری میان احزاب
سیاسی.

افریقا:


ربایش  ۰زن توسط بوکوحرام در نیجریه.
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بیست و شش آبان
سوریه:


درگیری بین نیروهای SDFو ارتش آزاد سوریه در حومه منبج.



اعالم مقررات منع تجمع در عفرین توسط ترکیه.



ترور یک عضو SDFبا نام نسیم محمد العبداهلل در شهر شهیل.



ورود نیروهای روسی به فرودگاه منق در حومه تل رفعت.



تصرف منطقه الصفا توسط ارتش سوریه.



کشته شدن  ۸۴غیر نظامی در بمباران هجین توسط ائتالف غربی.



ژنرال دانفورد :ما در سوریه ماموریت نظامی نداریم که متوجه ایران باشد ،هدف ما بیرون راندن ایران از
سوریه از طریق سیاسی است.



زخمی شدن ابوصالح از اعضای هئیت تحریرالشام در عملیات ناموفق ترور وی در حومه ادلب.

عراق:


بازداشت  ۶عضو داعش در موصل.



سخنگوی قبایل عرب در نواحی مورد مناقشه :حشد مرتکب ربایش ،شکنجه و بازداشت غیر قانونی افراد در
نینوا شده است.



درگیری بین دو گروه شیعه در خورماتو و دخالت ارتش عراق برای پایان دادن به درگیری.



تالش عراق برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در مرز ایران و عراق.



برحم صالح در سفر به تهران :عراق به روابط خود با تهران اهمیت میدهد.

افغانستان:


داعش مدعی شد جمعی از نیروهای ارتش افغانستان را در انفجاری در آچین ننگرهار از پای درآورده است.



پیشروی نیروهای دولتی در والیت غزنی.



حمله طالبان به یک مقر نیروهای دولتی در بادقیس و کشته شدن ۵پلیس.
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بیست و هفت آبان
سوریه:


شدت گرفتن درگیری ها در شهر عفرین میان نیروهای وابسته به ترکیه و گروه احرار الشرقیه.



هدف قرار دادن یک خودرو در تل ابیض توسط ترکیه.



نتانیاهو :جوالن همواره در دست اسرائیل خواهد بود.



گلوله باران و تبادل آتش در محور حما و حلب.



فرمانده گروه الحمزه وابسته به ارتش آزاد :ما برای عملیات علیه YPG/PPKدر شرق فرات آماه می شویم.
مشکلی با برادران کرد خود در آن جا نداریم.



درگیری بین ارتش سوریه و داعش در اطراف المیادین.

عراق:


انفجار خودروی بمب گذاری شده در تکریت و کشته شدن  ۵نفر و زخمی شدن  ۲۶نفر.



بازداشت  ۵۲عضو داعش از جمله چند عضو ارشد این گروه در موصل.



اصرار عبدال مهدی ،نخست وزیر عراق بر انتصاب فلیح فیداح از اعضای حشد به عنوان وزیر کشور عراق.



استقبال جان بولتون از آغاز مجدد صدور نفت کرکوک.



ترور یک فعال سیاسی در بصره.



کشته شدن  ۲۴عضو داعش در استان صالح الدین.

افغانستان:


کشته شدن  ۷پلیس در ننگرهار به دست داعش.



حمله به یک مقر نیروهای امنیتی توسط طالبان در کرش از توابع زابل با کمک  ۷عنصر داخلی ،کشته شدن
 ۲پلیس و اسارت  ۰تن در اثر این حمله.



کشته شدن یک والی و مسئول اطالعاتی در لوگار در پی حمله طالبان .در طول این هفته  ۲والی کشته و یک
تن نیز در فراه به طالبان پیوسته است.



اظهار امیدواری زلمی خلیل زاد بر دست یافتن به توافق صلح با طالبان تا آپریل .۲۴۲۰
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پاکستان:


بمب گذاری ارتش آزادی بلوچ در شهر کویته.



انجام عملیات تروریستی توسط گروه تحریک طالبان پاکستان در وزیرستان شمالی و جنوبی و کشته شدن
حداقل  ۲سرباز در این حمالت.

یمن:


کشته شدن صدام الصلوی و محمد عبدالکریم شبا از فرماندهان نیروهای وابسته به هادی در بوغا و باقیم.



تصرف یک نقطه مرزی با عنوان مثلت احام توسط نیروهای ائتالف در مرز یمن و عربستان.

فلسطین:


نتانیاهو اعالم کرد که سمت وزارت دفاع را از آن خود خواهد کرد.



وزارت کار غزه :تخریب  ۲۲۵۲خانه در غزه در پی حمالت چند روز اخیر اسرائیل.

افریقا:


تخریب یک ایستگاه رادیویی الشباب در سومالی در پی حمله هوایی به این ایستگاه.



انفجار یک بمب در موگادیشو و کشته و زخمی شدن چندین تن.

بیست و هشت آبان

سوریه:


گلوله باران توپخانه ای مواضع YPGدر شرق فرات توسط ترکیه.



درگیری بین نیروهای وابسته به ترکیه و SDFدر روستای محسنلی در شمال منبج.



کشته شدن  ۸عضو SDFدر کمین داعش به نیروهای گشتی در حومه دیرالزور.



تهدید ترکیه توسط شرفان قامیشلی فرمانده نیروهای SDF



انفجار در مقابل مقر نیروهای امنیتی وابسته به ترکیه در عفرین.



نتانیاهو :قاچاق اسلحه توسط ایران به لبنان از زمان سقوط هواپیمای روسی کاهش یافته است .از همین رو
استفاده از حمالت هوایی علیه ایران در سوریه ضروری نیست.
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پایان درگیری در عفرین و بازداشت بسیاری از شبه نظامیان گروه شهدای الشرقیه توسط ارتش ترکیه به
جرم فساد.

عراق:


حمله داعش به حشد و نیروهای ارتش در حومه خانقین.



قاسم مصلح ،فرمانده حشد در انبار :پایگاه H3از زمان آزاد سازی عکاشات در کنترل حشد است.



حمله راکتی داعش به نیروهای حشد در شیرغات.



بمباران ارتفاعات زاخو  .دهوک در کردستان عراق توسط ترکیه.

افغانستان:


اشرف غنی ۷۴،۴۴۴ :نیروی افغان از سال  ۲۴۲۵جان خود را از دست داده اند.



ترامپ :ما دیگر میلیارد دالر به پاکستان نمی پردازیم ،زیرا آنها پول ما را می گیرند و برای ما کاری نمی
کنند ،بن الدن و افغانستان مثال خوبی در این زمینه است .آنهای یکی از چندین کشوری هستند که ایاالت

متحده را بدون هیچ بازخوردی دوشیده اند.


امران خان :امریکا به جای مقصر دانستن پاکستان بایستی اعالم کند که چرا با وجود صرفه هزینه های بسیار
همچنان طالبان یک بازیگر قدرت مند است.



رییس کمیسیون مستقل انتخابات :برخی ناظران نامزدها در امور انتخاباتی دخالت می کنند.

پاکستان:


بازداشت داماد ایمن الزواهری در کراچی.

یمن:


عالرغم تالش برای رسیدن به آتش بس و فشار به طرفین درگیری در حدیده ادامه دارد.



شلیک موشک بدر ۲توسط نیروهای حوثی به سمت تجمع نیروها ائتالف در میدی و مارب.

افریقا:


حمله الشباب به نیروهای اتیوپی و سومالیایی در سومالی.



کشته شدن  ۸عضو الشباب در عملیات نیروهای کنیایی.



کشته شدن  ۸۲سرباز نیجریه در حمله داعش و تصرف  ۸تانک توسط این گروه.
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بیست و نه آبان
سوریه:


اعمال فضای امنیتی در شهر الباب توسط نیروهای وابسته به ترکیه در جهت مبارزه با گروههای فاسد.



حمله هوایی عراق به اهداف وابسته به داعش در سوریه.



مذاکره ترکیه و روسیه بر سر وضعیت ادلب.



تجمع زرهی نیروهای اسد و حامیان سوریه در حومه حلب و گلوله باران زمر.



درگیری در محور حلب و ادلب و تبادل آتش بین طرفین.

عراق:


صدر:موصل به خطری تبدیل شده است و داعش در این منطقه فعالیت بیشتری نسبت به گذشته دارد.



ربایش  ۵ماهی گیر در صالح الدین توسط داعش و فرار  ۲تن از ماهی گیران.



حمله داعش به خانقین و زخمی شدن  ۸نفر در پی این حمله.



عملیات حشد در جنوب کرکوک.

افغانستان:


بمب گذاری در جشن والدت پیامبر (ص) در کابل و شهادت و زخمی شدن نزدیک به  ۲۴۴تن در این انفجار.



حمله راکتی طالبان پاکستان به سربازان افغان در پکتیکا.

یمن:


عربستان و امارات اعالم کردند که  ۵۴۴میلیون دالر به حل مسائل انسانی در یمن اختصاص میدهند.
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بخش دوم
تحلیل روندهای امنیتی

مناطق مهم جهان اسالم:
سوریه ،عراق و افغانستان
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الف) سوریه:
اقدامات ترکیه در شمال سوریه:
در ماه آبان ترکیه در ادامه اقدامات خود برای تغییر وضعیت در شمال سوریه و برهم زدن توازن به ضرر گروههای مسلح
کردی ،اقدامات جدیدی را در پیش گرفت .برخالف ماههای قبلی که ترکیه صرفا اقدام به اجرای اقدامات سیاسی و
دیپلماتیک برروی گروههای کرد و همچنین امریکا میکرد ،در این ماه روند سیاسی اقدامات خود را با فشارهای نظامی
همراه کرد .در طول ماه آبان نیروهای نظامی ترکیه بارها مواضع گروه  YPGرا در اطراف تل ابیض و کوبانی با سالح سبک و
توپخانه مورد هدف قرار داد .همچنین واحدهایی از ارتش آزاد و نیروهای حاضر در عملیات شاخه زیتون نیز اعالم کردند که

از آمادگی کامل برای حمله به شرق فرات بهره مند هستند.
در مقابل امریکا تالش کرد با چندین اقدام تنش میان خود ،گروههای کردی و ترکیه را کنترل کرده و کاهش دهد .یکی از
اقداماتی امریکا در این زمینه برنامه ریزی گشتهای مشترک با ترکیه در اطراف منبج بود .امریکا از طریق این اقدام میکوشید
با همراه کردن ترکیه در ترتیبات امنیتی نقشه راه منبج ،تنش میان خود و ترکیه را کاهش دهد و زمینه ای را ترتیب دهد
که در آن از طریق ایجاد اطمینان بین طرفین زمینه جلوگیری از شکل گیری بحران در یک ژئوپلتیک پیچیده آکنده از
بازیگران دولتی و غیر دولتی فراهم شود.

وضعیت در منبج:
منبج شهری است که در  04کیلومتری جنوب مرز ترکیه و سوریه واقع شده است و پیش از شکل گیری داعش در اختیار
گروههای وابسته به ترکیه بود اما با شکل گیری داعش و تسلیح گروههای کردی توسط بازیگران بین المللی رفته رفته
کنترل نیروهای وابسته به ترکیه بر شرق فرات کاهش یافت و این منطقه در تصرف گروه عربی-کردی نیروهای سوریه
دموکراتیک قرار گرفت .هم اکنون نیز مدیریت این شهر در اختیار شورای نظامی منبج متشکل از نیروهای کردی-عربی
 SDFاست.
منبج و ترکیه:
منبج برای هر دو کشور ترکیه و امریکا دارای اهمیت است و این دو کشور به دلیل اهمیت استراتژیک منبج تاکنون نتوانسته
اند راه حلی عملی در خصوص پایان دادن به اختالفات و تنش فی مابین پیدا کنند .ترکیه مدعی است که نیروهای  PKKو
 YPGبا فعالیت خود در این منطقه زمینه ساز تهدید امنیت ترکیه شده اند و این منطقه پناهگاهی را برای آموزش،
سازماندهی ،عضو گیری و حمایت از شبکه  P.K.Kفراهم کرده است .از سوی دیگر منبج برای ترکیه پل ورودی است برای
شرق فرات و بازپس گیری کامل منطقه غرب فرات از نیروهای  SDFو ساکن کردن جمعیت عرب در برابر جمعیت کرد در
این منطقه ،اقدامی که از طریق بازگرداندن مهاجرین سوری به شمال سوریه امکان پذیر میشود .ترکیه با دست یافتن به
منبج و تغییر بافت جمعیتی آن میتواند این اطمینان را کسب کند که در درجه اول امکان بازگشت  SDFو  YPGبه غرب
فرات وجود ندارد و همین عامل امکان حیات یک کشور کردی مستقل در این منطقه را ضعیف میسازد.
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راهبرد ترکیه در کوتاه مدت:
پیچیدگی میدان سوریه و درگیر بودن تعداد زیادی از بازیگران غیر دولتی و دولتی امکان پیش بینی راهبرد بلند مدت
بازیگران را در اختیار مانمیگذارد .با این حال در خصوص راهبرد کوتاه مدت ترکیه میتوان گفت که نمایش نظامی اخیر این
کشور در خصوص منبج بیش از آنکه از اهمیت نظامی برخوردار باشد دارای معنا و اهمیت سیاسی است و احتمال ورود
ترکیه در کوتاه مدت به بهره گیری واقعی قدرت نظامی برای تصرف منبج و بخشهایی از شرق فرات بسیار ضعیف است .در
این خصوص ترکیه خواهد کوشید با شدت بخشیدن به بحران و تنش موجود و همچنین بهره گیری از کارتهایی همچون
تقویت روابط خود با بازیگران واگرا نسبت به امریکا ،ایاالت متحده را وادار به پذیرش خواسته های خود کند .یکی از موانع

اصلی به کارگیری واقعی قدرت نظامی توسط ترکیه ،حضور نظامیان امریکایی است که به عنوان حائل و یک عامل بازدارنده
در این بحران عمل میکنند.
وضعیت در منبج و نتایج استراتژیک آن برای سوریه و ایران:
آنچه در منبج میگذرد نتایج چندگانه ای را برای ایران و دولت سوریه در پی دارد .از یک سو توافق امریکا و ترکیه موجب
خواهد شد که توانایی امریکا در حفظ حضور خود در مناطق شمالی سوریه افزایش بیابد و این کشور با نگرانی کمتری از
شمال سوریه به عنوان جای پایی برای حضور در آینده سوریه و استفاده از آن برای کاهش نفوذ ایران در این کشور بهره

ببرد .در حالی که عدم توافق میان امریکا وترکیه ،موجب خواهد شد که زمینه های حضور امریکا در شمال سوریه تضعیف
شود و این کشور به دلیل فشار ترکیه و سایر بازیگران نتواند از قدرت چندانی در چانه زنی های آینده سوریه برخوردار باشد.
در حالی که حضور قدرت مند امریکا شرق فرات را تبدیل به گروگان این کشور خواهد کرد.
از سوی دیگر موفقیت ترکیه در این منطقه نیز نتایج استراتژیک خاصی را به دنبال دارد .ترکیه اکنون در مناطق تحت
تصرف خود اقدام به سرمایه گذاری در قالب ساخت زیرساخت های اجتماعی و خدماتی کرده است .چنین سرمایه گذاری
اگر برای الحاق این بخش از خاک سوریه به ترکیه یا تجزیه آن نباشد قطعا میتواند نفوذ ترکیه در این بخش از سوریه را به
مقداری افزایش دهد که دولت سوریه به بازیگری دست دوم در این منطقه تبدیل شود.
همچنین این نکته از اهمیت برخوردار است که بدانیم در راهبرد ترکیه حضور امریکا در شمال سوریه و کنترل گروههای
کردی از مطلوبیت بیشتری در مقایسه با نفوذ ایران در شمال سوریه برخوردار است .به همین علت ترکیه خواهان گزینه
های که به چنین آینده ای ختم شود نخواهد بود .از این رو فشار بر محور ادلب توسط نیروهای مقاومت میتواند ترکیه را به
سمت توافق و همکاری با امریکا هدایت کند.
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ب) عراق:
شکل گیری سازمان مخفی داعش:
در ماهی که گذشت پنتاگون اعالم کرده که توانسنه است به یک سازمان زیر زمینی داعش پی ببرد که در حال فعالیت در
عراق و سوریه است ودر اجرای عملیات های خود بسیار توانمند است .همچنین مقامات مختلف عراقی نیز اعالم کرده اند در
طول آبان ماه فعالیت داعش در شمال موصل و حومه سنجار افزایش یافته است .همچنین داده های آماری نیز نشان
میدهدکه داعش در طول ماه گذشته حوزه عملیاتی خود از کرکوک را به موصل و خانقین گسترش داده است .این در حالی

است که پیش از این عملیات های این گروه در حومه کرکوک متمرکز بوده است .همچنین داده های موجود نشان میدهد
که عمده حمالت داعش در مناطق مورد مناقشه میان اقلیم و دولت مرکزی عراق رخ میدهد.
این امر چندین احتمال را در خصوص وضعیت شبکه مخفی داعش مطرح میکند:
 -1داعش موفق شده است نیروهای خود را از سوریه خارج و به عراق انتقال دهد که با وجودمحاصره این گروه احتمال
دخالت یک بازیگر سوم در این انتقال اهمیت میابد.
 -2داعش توانسته است با نفوذ در جوامع مخالف دولت مرکزی عراق که ساکن موصل هستند از آنها عضو گیری کند و

شبکه خود را گسترش دهد.
 -3مخالفان کرد دولت عراق بخشی از شبکه فعلی داعش را تشکیل میدهند و همین امر داعش را قادر ساخته است تا در
مناطق مورد مناقشه بین دولت عراق و اقلیم به فعالیت بپردازند.
در هر سه احتمال مطرح شده آنچه از اهمیت برخوردار است نقش شبکه های محلی است که به این افراد عمدتا بومی کمک
میکند تا خود را در آن پنهان کنند و در مواردی با بهره گیری از احساسات منفی موجود علیه دولت مرکزی ،از جوامع بومی
در جهت گسترش و بهبود کارایی شبکه خود بهره بگیرند .تضاد کردی -عربی در شمال و شرق عراق و همچنین تعارض بین

جمعیت سنی و دولت مرکزی عراق در حومه موصل عواملی است که به شکل گیری بافت اجتماعی مناسب برای داعش در
عراق کمک میکند .کنش متقابل میان بحران در جنوب و مناطق شیعه نشین و تضادهای موجود در مناطق مورد مناقشه
شمالی در کنار شکاف میان شیعه و سنی همگی از جمله عواملی هستند که در حال حاضر موجب شده اند فضای امنیتی
مساعدی برای فعالیت هسته های مخفی در مناطق مورد مناقشه شکل بگیرد.
در طول این مرحله گروه داعش توانسته است ساختار زیرزمینی خود را از وضعیت مبارزه برای بقا خارج سازد و با پیوند با
محیط امنیتی خود به گسترش آن پرداخته است .چنین شرایطی ظرفیت گروه تروریستی داعش را برای اجرای عملیاتهای
تروریستی چه به صورت کمین های اجرایی در مسیرهای مواصالتی و چه به صورت حمالت انتحاری افزایش میدهد.
همچنین این شرایط توانایی این گروه تروریستی را برای پنهان سازی خود در جوامع همسان افزایش میدهد.
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این وضعیت میتواند نیروهای امنیتی را در عملیاتهای گشتی خود و درساعات شبانگاهی با خطر رو به رو سازد .داده های
موجود نشان میدهد که عملیات های داعش در جاده های مواصالتی و ساعات شبانگاهی با موفقیت رو به رو بوده است .چرا
که نیروهای امنیتی عراق فاقد تجهیزات الزم برای عملیات شبانگاهی هستند و همچنین جو نامناسب امنیتی کنترل
مسیرهای مواصالتی را با دشواری رو به رو میسازد .از این رو حضور قدرتمند نیروهای امنیتی در شهرها برای جلوگیری از
عملیات های تروریستی و استفاده از حمالت هوایی در بیرون از شهرها میتواند به ابزاری سازنده برای کاهش تلفات
نیروهای امنیتی تبدیل شود .اما همچنان مسئله تامین امنیت مسیرهای مواصالتی را با دشواری رو به رو میسازد.

ج) ستیزه جویی در پاکستان و افغانستان:
در ماهی که گذشت رخ داد های ستیزه جویی در افغانستان و پاکستان روندهای جدیدی را آشکار کرد .پاکستان دو مسئول
ارشد مالی طالبان را از زندان خود آزاد کرد ،همچنین در این ماه پدر معنوی طالبان در پاکستان ترور شد ،داماد ایمن
الزواهری باز داشت شد و پاکستان طالبان حمالت خود در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان به نیروهای پاکستانی را
شدت بخشید .از سوی دیگر طالبان به عنوان یک بازیگر مشروع و پذیرفته شده وارد مذاکرات صلح در مسکو شد .دولت
افغانستان نیز اعالم کرد که به دنبال این است که تا انتخابات ریاست جمهوری سال  2412افغانستان به صلح با طالبان

دست بیابد.
مجموعه این رخ دادها میتواند بیانگر دو احتمال باشد .از یک سو طالبان در حال سازماندهی جدید نیروهای سیاسی و
عملیات خود است تا به دنبال پیروزیهای اخیر خود در افغانستان بتواند وارد مرحله جدیدی شده و به عنوان یک شبه دولت
در مناطق تحت کنترل خود فعالیت کند .امری که میتواند آزادی مال عبدالصمد ثانی مسئول مالی طالبان را توجیه کند .از
سوی دیگر طالبان به دنبال این است که با ایجاد کریدوری از شمال افغانستان تا جنوب پاکستان فعالیتهای طالبان
افغانستان و پاکستان را به یکدیگر متصل سازد و از این طریق کنترل مناطق پشتو نشین دو کشور را در اختیار خود بگیرد.

در مجموع روندهای اخیر نشان دهنده این است که طالبان توانسته است خود را به عنوان یک بازیگر مشروع و تاثیر گذار
در افغانستان به اثبات برساند .امری که با مطرح شدن زمزمه های صلح با طالبان به تالش این گروه برای گسترش محدوده
تحت کنترل خود خواهد افزود و در ادامه بایستی شاهد افزایش خشونت و عملیاتهای این گروه باشیم.
همچنین تضعیف امنیت در وزیرستان پاکستان میتواند این منطقه را به محیط مناسبی برای فعالیت سایر گروههای
تروریستی تبدیل کند که تهدید مستقیمی علیه امنیت همسایگان پاکستان خواهند بود .در این بین میتوان به فعالیت
ارتش آزادی بخش بلوچ اشاره کرد که اخیرا حمالتی را علیه نیروهای امنیتی پاکستانی داشته است و هدف آن آزاد سازی
سرزمینهای بلوچی است .امری که میتواند با توجه به همسانی قومی موجود در منطقه و شباهتهای ساختاری در مناطق
بلوچ نشین به تبدیل ناامنی و بی ثباتی به یک پدیده فرامرزی کمک کند.
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