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 بسمه تعالی

 ماه نگار امنیت جهان اسالم

 7931شماره  نه ـ آذر ماه 

 

 مقدمه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 نماید.
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 بخش اول

 گزارش روزانه وقای  امنیتی

 1397آذر ماه 
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 اول آذر

 سوریه:

 درگیری بین نیروهای سوری و ارتش آزاد سوریه در شهر تدیف، حومه شهر الباب.

 .HTSبازداشت شماری از اعضای شورای شهر ادلب توسط  

 در حومه جربلس. SDFحمله توپخانه ای ترکیه به 

 عراق:

 مالقات میان بارزانی و نوری المالکی و چندین مقام عراقی در بغداد.

 از بین رفتن یک گروه از نیروهای داعش توسط حشد در صالح الدین..

 نیروی نظامی در این حمله. ۴حمله داعش به نیروهای ویژه عراق در تکریت کشته شدن 

 کودک در این انفجار. ۳انفجار بمب در موصل و کشته شدن 

 بمباران قندیل توسط نیروی هوایی ترکیه.

 بازداشت یکی از جالدان داعش در کرکوک

 افغانستان:

نفر در محمد آقا از توابع لوگر در عملیات نیروهای امنیتی، مردم در اعتراض به این عملیات جاده  ۷کشته شدن 

 کابل را بستند.-لوگر 

انفجار در مسجدی در شهر چمن در پاکستان، نقطه مرزی با شهر سپین بولدک افغانستان. : بازدید ژنرال میلر از 

 غزنی. در این بازدید میلر شخصا سالح حمل میکرد و نیروهای افغان کامال خلع سالح شده بودند.

 

 پاکستان:

 حمله به یک پست نظامی در میر از توابع وزیرستان ملی توسط حزب احرار پاکستان.

 یمن:
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 صورت مشروط در کنفرانس صلح شرکت خواهند کرد. اند به ها اعالم کرده حوثی

 

 دوم آذر

 سوریه:

جیمز جفری، نماینده امریکا در امور سوریه: برخوردهای نظامی مابین امریکا و روسیه بیش از حادثه دیرالزور در 

 گیرند. ماه فوریه بوده است. ما به دنبال تغییر بشار اسد نیستیم، مردم در این زمینه تصمیم می

 شوند.  ها و عناصری فاسد خوانده می کمپین گسترده امنیتی در نقاط تحت تصرف ترکیه و ارتش آزاد علیه گروه

 های رید الفارس و حمود جنید. ای در کفر نبل در حومه ادلب با نام ترور دو فعال رسانه

 در هجین. SDFضد حمله داعش به 

 

 افغانستان:

 

 غیرنظامی در حمله نیروهای امنیتی به خوقیان. ۴کشته شدن 

 تن دیگر در حمله انتحاری به مسجدی در خوست. 01نفر و زخمی شدن  01کشته شدن 

 شکست عملیات دستگیری اکرم الدین بیک زاد، فرمانده پلیس اسبق سمنگان که متهم به فساد شده است.

 

 پاکستان:

 نفر در این انفجار. 51وقوع انفجاری در یک بازار در اورکزای و کشته شدن 

 حمله ارتش ازادیبخش بلوچ به کنسولگری چین در کراچی با هدف تهدید چین به ترک بلوچستان.

 

 یمن:

 سرباز یمنی در حمله القاعده به ابیان. 01کشته شدن 
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 افریقا:

 عضو الشباب در حمله پهباد های امریکایی به سومالی. 11کشته شدن 

 

 سه آذر

 سوریه:

  عضو  01اسارتSDF .در حومه هجین توسط داعش 

  پیشروی داعش در حومه هجین در برابر نیروهایSDF 

 تر شدن وضعیت  های نظارتی توسط امریکا در شمال سوریه تنها موجب پیچیده وزیر دفاع ترکیه: ایجاد پست

 می شود و بارها به امریکا در این خصوص هشدار داده شده است.

 .ترور دو نظامی سوری در شهر قاسم در حومه درعا توسط افراد مسلح 

 .حمله شیمیایی گروههای تروریستی به حلب و مجروح شدن ده ها غیرنظامی 

 

 عراق:

 .بازداشت چند عضو ارشد داعش در نینوا 

  سلیمانیه.-تن دیگر در پی تیراندازی افراد ناشناس در جاده کرکوک 5کشته شدن یک پلیس و زخمی شدن 

 

 افغانستان:

 .ترور مولوی عبدالبصیر روحانی برجسته و رئیس شورای علمای کابل توسط افراد ناشناس در کابل 

 .حمله طالبان پاکستان به نیروهای مرزی پاکستان در مرز این کشور با افغانستان 

 .کشته شدن یک نظامی امریکایی در افغانستان 

 .پیوستن یک سرباز ارتش به طالبان به همراه خودروی هاموی و اسلحه خود 

  طالب در عملیات نیروهای ویژه افغان در غندوز. ۴4کشته شدن 
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 چهارم آذر

 سوریه:

  نیروهایSDF .مواضعی را که در حومه هجین روز گذشته به دست داعش افتاده بود باز پس گرفتند 

  پست نظارتی در مناطق کرد نشین برپا میکنند. 1نیروهای امریکایی 

 .بازداشت یکی از مقامات ارشد داعش که وظیفه وزارت کشور این گروه را برعهده داشت 

 حلب پس از حمله شیمیایی از سوی گروههای تروریستی به سمت -بمباران و تبادل آتش در محور ادلب

 حلب.

  اعدام اعضای دستگیره شدهSDF .توسط داعش 

 

 عراق:

 .تظاهرات دانشجویان در سلیمانیه نسبت به توهین به دانشجویان دختر و ضعف خدمات دهی 

  ساعت زمان داد تا دفاتر خود در سلیمانیه را تعطیل کند. 5۴حزب اتحاد میهنی به پ.ک.ک 

 

 افغانستان:

 .شلیک دو موشک گراد توسط طالبان به پایگاهی در نیمروز 

  تظاهرات در کابل در پی بازداشت علیپور آقا"، یک فرمانده شبه نظامی و زخمی شدن چندین تن از پلیس و

 حامیان وی. وی جایگاهی محبوب در بین هزارگان افغانستان دارد.

 .کشته شدن چندین طالب در حمله هوایی به تقاب 

  

 یمن:

 ها مدعی شدند تجمع رهبران حامی هادی در پایگاهی در مارب را با پهباد انتحاری هدف قرار داده اند. حوثی

 کشته شدن شش عضو القائده از جمله دو فرمانده این گروه در حمله پهبادهای امریکایی.
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 افریقا:

 عضو الشباب در سومالی در پی یک حمله هوایی. 01کشته شدن 

 تصرف یک روستا در نیجریه توسط داعش.

 

 پنجم آذر

 سوریه:

 .هیئت تحریر الشام از دستگیری یک نفر به جرم جاسوسی برای دولت سوریه در جسر الشغور خبر داد 

  تبادل آتش میان ارتش آزاد سوریه وSDF .در غرب منبج 

  انشار شایعاتی مبنی بر تجمع نیروهای حامی دولت سوریه در حومه دیر الزور برای حمله به میدان نفتی

 قرار دارد. SDFالعزیه که در کنترل 

 ای ساکن  تظاهرات در شهر کفر نبل در اعتراض به ناامنی و ترور رائد فارس و حمود جنید دو فعال رسانه

 ادلب.

 .ترور سرهنگ سعید عاصی از فرماندهان ارتش سوریه در درعا 

 

 عراق: 

 .کشته شدن یک فرمانده ارشد داعش در صالح الدین 

 

 افغانستان:

 .حمله طالبان به منطقه اردو بالغ، شاه ولی کوت و کشته شدن چندین مقام ارشد نظامی در این حمله 

 بمن:

 شوند ها مانع بارگیری و ورود کشتیها به حدیده می ائتالف عربی: حوثی. 

 مصر: 

 .داعش در سینا مردی را به جرم جاسوسی برای ارتش اعدام کرد 

 فلسطین: 

  عضو جریان فتح توسط نظامیان صهیونیست. ۳5بازداشت 

 افریقا:

  نفر در این انفجار. 01انفجار یک بمب در موگادیشوی سومالی و کشته شدن 
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 .ترور یکی از فرماندهان الشباب به نام معلم جیتو، توسط تیم حفاظتی وی 

 ششم آذر

 سوریه:

 .آتش باری توپخانه عراق به سمت موضع داعش در بوکمال 

  41هزار عضو داعش در شرق سوریه حضور دارند و در طول روزهای اخیر  5سخنگوی نظامی آمریکا: حدود 

 نیروی

 SDF .در ضد حمالت داعش کشته شده اند 

 .اعالم آمادگی نیروهای سابق ارتش آزاد سوریه برای پیوستن به ارتش در محور ادلب 

 .اوپوزوسیون سوریه ایران را متهم به دست داشتن در حمله شیمیایی حلب کرد 

 .درگیری شدید میان هیئت تحریر الشام و سایر گروههای حاضر در سرمین، در حومه ادلب 

 .اولین پست نظارتی امریکا با هدف کاهش تنش با ترکیه در تل ابیض برپا شد 

  تن به جرم جاسوسی برای نیروهای ارتش در ادلب توسط هیئت تحریر الشام. 5بازداشت 

  اردوغان: در سوریه چیزی به نام داعش وجود ندارد بلکه آنچه هست گروههای خرابکاری هستند که هدف

 آسیب زدن به ترکیه است. YPGآنها ایجاد بی ثباتی در سوریه و منطقه تحت نام داعش است. تنها هدف 

 

 عراق:

 .تظاهرات در بصره بر سر موضوع بیکاری 

 

 افغانستان:

  پلیس در عملیات این گروه در جالل آباد. 5نیروی ویژه و  0داعش مدعی شد: کشته شدن 

 .اسارت یک پلیس در سرخ رود ننگرهار به دست طالبان 

  سرباز آمریکایی در غزنی در پی انفجار بمب کنترل از راه دور. ۳کشته شدن 

  تن در بلخ توسط طالبان. 01ربایش 

  راکت به پایگاه نظامی بگرام. 5برخورد 

 

 مصر:

 .احتمال اخراج سفیر لیبی از مصر در پی مالقات وی با یک دیپلمات قطری 
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 هشتم آذر

 سوریه:

                  درگیری پدافند سوریه با هواپیماهای رژیم صهیونیستی. رسانه های سوری خبر از انهدام یک شی پرندده

 توسط پدافند این کشور داده اند.

 .رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفتن هواپیماهای خود را تکذیب کرده است 

  هزار شبه نظامی شیعه در سوریه حمایت میکند. 01برایان هوک: ایران از 

 .افزایش تنش در محور جنوب شرقی ادلب و تبادل آتش شدید در این منطقه 

 شکست حمله هیئت تحریر الشام به مواضع ارتش سوریه در شمال حما 

                      درگیری بین نیروهای حامی اسد و ارتش آزاد سوریه در شمال حلب و آتش باری توپخانه ترکیه عدلدیده

 نیروهای محور مقاومت.

 

 عراق:

 . تظاهرات در بصره در پی وقوع سیل و شرایط بد خدمات رسانی 

  نظامی عراق در بمب گذاری در شمال دیالی. 1کشته شدن 

 .حمله نیروهای امنیتی به تجمعات معترضین در کرکوک 

 صورت قدرتمندی فعال شده است. مسعود بارزانی: داعش در برخی نقاط به 

  مگاوات توان صادراتی برق از ایران به عراق در پی زلزله. 5111آسیب دیدن خطوط برق و کاهش 

 

 افغانستان:

 .شلیک راکت به سمت پایگاه ناتو در فراه توسط طالبان 

  حمله انتحاری طالبان به نیروهای کمپانی امنیتی بریتانیاییG4S  1نفر از جمله  01در کابل و کشته شدن 

 عضو این شرکت.

  عضو طالبان. 05نفر در عملیات نیروهای امنیتی در هلمند از جمله  ۳1کشته شدن 

 

 عربستان:

  بازگشایی پرونده نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در آزانتین علیه محمد بن سلمان، همزمان با

 سفر وی به این کشور.

 یمن:

  :میلیون دالر کمک غذایی به یمن ارسال خواهیم کرد. 0۳0امریکا 
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 مصر:

 .برگزاری مانور مشترک میان مصر، قبرس و یونان 

 

 آفریقا: 

  پلیس. ۴حملة الشباب به یک پاسگاه پلیس در بوساسوی سومالی و کشته شدن 

 

 نه آذر

 سوریه:

  شکست نفوذYPG به محور کالی جبرین در حومه عزاز 

  جسر الشغور. -تجمع نیروهای ارتش سوریه در محور جنوبی 

  بازداشت اسامه "ابو او یاد" مشاور ابوبکر بغدادی توسط نیروهایSDF حمله تروریستی  ۴1، وی مسئولیت

 در دیرالزور را به عهده داشته است.

  نفر از افراد غیرنظامی از هجین. 011خروج بیش از 

  کشف جسد شکنجه شده یک مرد در حومه السهیل در محدوده تحت کنترلSDF 

  هزار آواره سوری از طریق مرز ترکیه. ۰11تحویل کمک غذایی به 

 

 افغانستان:

 .حمله موشکی طالبان به فرودگاه نظامی بگرام 

  سرباز طالبان به مناطق اروزگان، جاغوری و  0۷کمین طالبان به نیروهای امنیتی در شیئداد و کشته شدن

 مالستان حمله کرد.

 

 ده آذر

 سوریه:

  نظامی  0۳کشته شدنPYD .در انفجار مقر این گروه در نزدیکی راس العین 

 .تبادل آتش در محور ادلب و حما 
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 عراق:

 .رئیس حزب امت عراقیه ایران را متهم به برنامه ریزی برای ترور مقتدی صدر کرد 

 

 افغانستان:

  تظاهرات در پکتیکا در اعتراض به کشته شدن غیرنظامیان در اثر عملیات نیروهای امنیتی افغان و

 . امریکایی

 

 یازده آذر

 سوریه:

 .کشته شدن ابو العمرین از فرماندهان ارشد داعش در حمله هوایی ائتالف غربی 

 .گلوله باران نیروهای  ارتش سوریه در حومه تنف توسط امریکا به دلیل پیشروی به سمت تنف 

 .انفجار بمب در شهر رقه 

 .انفجار بمب و هدف قرار دادن یک خودروی نظامی در شهر عفرین 

 

 افغانستان:

 .اعدام یک طالب توسط گروه تروریستی داعش در ننگرهار 

  طالب در حمله هوایی به یک پایگاه طالبان در منطقه سنگین. 52کشته شدن 

 .کشته شدن عبدال منان آخوند از رهبران طالبان در حمله هوایی ائتالف 

 

 فلسطین:

 .پلیس رژیم صهیونیستی نتانیاهو را به فساد اقتصادی و کاله برداری متهم کرد 

 

 آذر دوازده

 سوریه:

   کنترل بخش هایی از هجین توسطSDF .پس از درگیری شدید با داعش 
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 .درگیری و تبادل آتش میان هیئت تحریر الشام و گروه احرارالشام در غرب ادلب 

 .حزب اهلل هدف قرار گرفتن هرگونه هدف متعلق به خود یا ایران در حمله هوایی اسرائیل رد کرد 

  تقویت نیروهای هیئت تحریرالشام در محور الذقیه. همچنین این گروه یک پل را در این منطقه با هدف

 جلوگیری از عبور نیروهای محور مقاومت تخریب کرد.

 

 عراق:

  عضو این گروه در این بمباران. 1بمباران مواضع پ.ک.ک توسط ترکیه و کشته شدن 

 .انتخاب نچیروان بارزانی به سمت ریاست اقلیم کردستان عراق توسط پارلمان اقلیم کردستان عراق 

 

 افغانستان:

  نیروی امنیتی در این حمله. 2حمله طالبان به چندین مقر امنیتی در پکتیکا و کشته شدن 

  .پلیس  0درگیری در کابل میان محافظان پسر رحیم وردک وزیر دفاع سابق افغانستان و نیروهای امنیتی

 تن دیگر زخمی شدند. ۰در این درگیریها کشته و 

  طالبان مدعی شد که یک هلی کوپتر شینوک ناتو را در طقاب سرنگون کرده است. تا کنون ناتو واکنشی

 به این خبر نداشته است.

  راننده ای را که در طول روزهای گذشته ربوده بود آزاد کرد. هدف طالبان از این اقدام اخذ  ۴1طالبان

 عوارض از خودروهای حامل ذغال بوده است.

 

 افریقا:

 .رزمایش مشترک فرانسه و مصر در دریای سرخ 

 

 آذر سیزده

 سوریه:

 .نتانیاهو: به دنبال این هستیم که مانع تثبیت پایگاههای ایران در سوریه شویم 

 .انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در العتریب 

  :میلیون سوریه در اثرجنگ سوریه معلول شده اند. 5.4سازمان ملل 
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 .درگیری بین گروه تروریستی داعش و نیروهای محور مقاومت در بوکمال 

 .افزایش تنش در منطقه ترک مخاصمه ادلب و تجمع نیروهای طرفین در این محور و تبادل آتش روزانه 

  رمضان قدیروف: سازمان اطالعاتی امریکا و انگلیس جوانان چچنی را برای پیوستن به شبیه نظامیان در

 سوریه تشویق میکنند.

  تصرف روستای الزیتون در غرب حما توسط هیئت تحریر الشام، این روستا پیش از این در تصرف

 احرارالشام.

  باغچه لی، رئیس حزبMHP .ترکیه، عربستان امارات را به حمایت پ.ک.ک محکوم کرد 

  تصرف منطقه الحوامه و بازار شهر هجین توسطSDF 

 

 عراق:

 .تظاهرات در بصره 

  اند. معترض را در بصره بازداشت کرده ۰کمیسیون حقوق بشر عراق: نیروهای امنیتی 

 .نمایندگان حزب سائرون در پارلمان عراق کاندیدای معرفی شده برای وزارت کشور را نپذیرفت 

 01 .عضو داعش در توزخومارتو در عملیات پیشمرگه ها کشته شدند 

 

 افغانستان:

  :هزار نیروی طالبان در افغانستان حضور دارد. ۰1فرماند ارتش افغانستان 

  تن از همراهان وی. 04بازگشت آرامش به کابل در پی بازداشت طمیم شانساب و 

 

 یمن:

 .پرواز هواپیمای حامل مقامات حوثی به سمت سوئد 

  0111هزار نیروی طرفدار دولت هادی و هزار تا  5تا  0111توافق بین طرفین بحران یمن بر سر آزاد سازی 

 حوثی.

 

 فلسطین:

  رژیم صهیونیستی مدعی شد تونل بین مرزی حزب اهلل را پیش از عبور نیروهای این گروه تخریب کرده

 است.
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 افریقا:

  0220آغاز ماموریت دائم سفارت امریکا در سومالی پس از پایان این ماموریت در سال 

 .انفجار در پایخت سومالی در موگادیشو 

 

 شانزدهم آذر

 سوریه:

  درگیری در جنوب جسرالشغور بین گروهHTS  و نیروهای محور مقاومت در پی تالش نیروهای محور

 مقاومت برای پیش روی در این محور.

 .امریکا روسیه و دولت سوریه را به صحنه سازی حمله شیمیایی به حلب متهم کرد 

  وزیر دفاع ترکیه خلوصی آکار: امریکا بایستی به ارتباط خود باYPG های نظارتی را  پایان دهد و پست

 جمع آوری کند.

 .شهروندان شهر عزاز در شمال حلب خواهان آزاد سازی این شهر از تصرف نیروهای کرد شدند 

 

 عراق:

 .بازداشت تامین کننده سالح داعش در شرق موصل 

 .ترور یکی از فرماندهان جریان صدر در بغداد 

 .کشته شدن یک بمب گذار انتحاری در حمرین 

  عضو پ.ک.ک در حمله هوایی ترکیه. 4کشته شدن 

 

 افغانستان:

  تن دیگر به دست طالبان در غرب هرات. 50سرباز و اسارت  0۴کشته شدن 

  بمب گذاری انتحاری در کابل. 5بازداشت 

 

 فلسطین:

 .مالقات میان یک هیئت نظامی رژیم صهیونیستی و لبنانی برای بررسی حادثه تونل میان فلسطین و لبنان 
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 یمن:

 .آغاز مذاکرات صلح یمن و توافق طرفین بر تبادل اسرا 

 

 افریقا:

  عضو الشباب در حمله هوایی امریکا پس از حمله نیروهای الشباب به نیروهای امنیتی  ۴کشته شدن

 سومالی.

 

 هفده آذر 

 سوریه:

  غیرنظامی. 0انفجار خودروی بمب گذاری شده در شهر زیادیه در شمال حلب و کشته شدن 

 

 عراق:

  جنگنده  ۰دریافتT-50 .توسط نیروی هوایی عراق 

 

 پاکستان:

  نفر در پی این انفجار. ۰انفجار یک بمب در کراچی در نزدیکی یک تجمع مذهبی و کشته شدن 

 هجدهم آذر 

 سوریه:

  واکنش نیروی هوایی سوریه در پی اخطار سیستم پدافند هوایی، مشخص نیست که اخطار اعالم شده

 خطای تشخیص بوده یا هدف از آن درگیر شدن با اجسام پرنده متجاوز بوده است.

  نیروی  111ورودSDF به حومه بوکمال، با ورود این نیروها تعداد نیروهایSDF هزار  0۷در این منطقه به

 نفر افزایش یافت.

 .درگیری بین پلیس نظامی و گردان حمزه در شهر بزاعا 

  پیشرویSDF .در برابر داعش در حومه شهر باغوز 

 .کویت: از فرایند سیاسی مبتنی بر کنفرانس ژنو در سوریه حمایت میکنیم 
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  بمب گذاریYPG .در مسیر نیروهای وابسته به ترکیه در بلبل 

 

 عراق:

  عضو داعش در نینوا. 1بازداشت 

 .امریکا قصد دارد برای کنترل مرز عراق و سوریه اقدام به ساخت یک پایگاه در استان انبار عراق کند 

 .ترور یک پیش مرگه در کرکوک 

 

 افغانستان:

  تن دیگر به دست طالبان در غرب هرات. 50سرباز و اسارت  0۴کشته شدن 

  بمب گذاری انتحاری در کابل. 5بازداشت 

 

 فلسطین:

  شهرک نشین. ۰حمله مسلحانه به شهرک نشینان و زخمی شدن 

 

 افریقا:

 .کشته شدن سه سرباز در بمب گذاری در موگادیشوی سومالی 

  عضو الشباب در عملیات نیروهای امنیتی سومالی. ۰کشته شدن 

 

 نوزدهم آذر

 سوریه:

 .اردن جریان انتقال آب به کمپ رکبان در حومه تنف را قطع کرد 

  تصرف بیمارستان شهر هجین توسطSDF  و ادامه درگیری بینSDF  و داعش با وجود بمباران گسترده

 نیروی هوایی امریکا.

  نیروی  ۴ترور یک پلیس آسایش در شهر تل رفعت توسط افراد ناشناس و ترورSDF .در حومه دیرالزور 

 



 

  18                                                                        7931موسسه آینده پژوهی جهان اسالم: ماه نگار امنیت جهان اسالم، سال اول، شماره نهم، آذر 

 عراق:

  عضو حشد قبیله ای. 5انفجار بمب کنارجاده ای در  جنوب شرقی موصل کشته شدن 

 

 یمن:

 .پیشنهاد سازمان ملل برای صلح در استان تعز یمن و آغاز حمل و نقل زمینی و هوایی در این منطقه 

 

 فلسطین:

 .درگیری بین نظامیان صهیونیست و معترضین فلسطینی در شهر رام اهلل 

 

 افریقا:

 .ترور یک افسر اطالعاتی سومالی توسط گروه تروریستی داعش 

 

 بیستم آذر

 سوریه:

  پنتاگون نگرانی های امنیتی مورد توجه ترکیه را با جدیت دنبال میکنیم و ایجاد پست نظارتی در شمال

 سوریه با هدف کاهش نگرانی های ترکیه انجام شده است.

  برت مک گورک نماینده آمریکا در ائتالف مبارزه با داعش: پایان کار بغدادی نزدیک است. در خصوص

داعش مسئلهتعداد اعضای آن نیست بلکه توانایی چشم گیر آن است. احتمال دارد که امریکا پس از 

 شکست داعش نیز تا زمان شکل گیری صلح در سوریه باقی بماند.

 

 عراق:

  تن دیگر. ۴پلیس و زخمی شدن  5انفجار بمب در خانقین، کشته شدن 

 .عملیات عراق برای پاکسازی هویجه از داعش 

  عضو داعش در سوریه. ۴۴حمله هوایی عراق به تجمع 

  عضو داعش پیش از کار گذاشتن بمب در بادوش، غرب موصل. 5کشته شدن 

  میلیون از سوی آلمان برای عراق پسا داعش. 55اختصاص 
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 .حیدر العبادی: بیشتر اطالعات مرتبط با داعش از سوی مردم تهیه میشود 

 

 افغانستان:

  نفر. 05حمله انتحاری به کاروان نظامیان افغان در کابل و کشته شدن 

 .بازپس گیری باباجی در هلمند پس از سه سال از تصرف طالبان 

  نیروی هوایی آمریکا: شورشیان با بهره گیری از پهبادهای بسیار کوچک تحرکات درون پایگاههای

 امریکایی را کنترل میکنند.

 

 پاکستان:

 .امریکا پاکستان را به دلیل نقض آزادی های مذهبی وارد لیست سیاه خود کرد 

 

 یمن:

  ژانویه. 51توافق طرفین بحران بر تبادل اسرا در 

 

 .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:

  تن دیگر. 1سرباز و زخمی شدن  5انفجار بمبی ر شهر سیرناک و کشته شدن 

 .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 

  راکت به سمت اراضی اشغالی. 01انفجار در شهر اشکول در پی حمله راکتی به این شهرک. شلیک حدود 

 .درگیری بین نیروهای اشغالگر و حماس در نزدیکی خان یونس 

 افریقا:

  فرمانده بوکوحرام در نیجریه. 5کشته شدن 
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 بیست و یک آذر

 سوریه:

  پرواز هواپیماهای شناسایی ترکیه بر فراز نقطه مرزی رأس العین و برداشتن بخشی از دیوار مرزی در این

 نقطه توسط ترکیه.

  .اقدام آمریکا برای برپایی پست نظارتی در راس العین 

 .حمله داعش به شرق رقه 

 .آماده باش گسترده نیروهای ارتش ملی، در حوزه سپر فرات 

  خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه: آموزش دادن شبه نظامیان توسط آمریکا غیر قابل قبول است. اجازه

 شکل گیری کریدور ترور در شمال سوریه را نخواهیم داد.

  فرستاده رژیم صهیونیستی به مسکو: ارتش اسرائیل به عملیات علیه ایران و مسلح سازی حزب اهلل ادامه

 خواهد داد.

 .ترکیه از آمادگی خود برای شروع عملیات در شرق فرات، در چند روز آینده خبر داد 

 .درخواست وزیر انرژی آمریکا از کردستان عراق برای قطع ارتباط با ایران در حوزه نفتی 

  .درگیری شدید بین پ.ک.ک و ارتش ترکیه در شمال دهوک 

  تروریست از زندان سوسه در سلیمانیه. 01فرار 

 افغانستان:

  سرنگون کردن یک هلیکوپتر در پشتونکوت فریاب توسط طالبان. حمله طالبان به شبکوه و عقب نشینی

 نیروهای امنیتی بدون مقاومت.

 پاکستان:

 .ممنوعیت پخش برنامه های اردو و پشتوی صدای امریکا در پاکستان به دلیل نشر اکاذیب علیه پاکستان 

 فلسطین:

  ساله فلسطینی مجری  52نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی با حمله به منزل صالح البرغوثیا جوان

عملیات تیراندازی شهر اوفرا واقع در کرانه باختری فلسطین، پس از درگیری شدید وی را به شهادت 

 رساندند.

  .نتانیاهو: این تنها ارتش اسرائیل است که با ایران مقابله میکند 

  شهرک نشین در حمله چاقویی در بیت المقدس.. 5زخمی شدن 

 یمن:

  ها توسط پدافند عربستان. موشک بالستیک حوثی ۳رهگیری 
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 ها برای از سرگیری صادرات گاز و نفت. توافق دولت یمن و حوثی 

 

 مصر:

  تروریست در مرز بین لیبی و مصر. 5۷کشته شدن 

 

 بیست و سه آذر

 سوریه:

   نیروهایYPG               حاضر در هجین آمادگی دارند تا برای مقابله با تهاجم احتمالی ترکیه از میدان

 عقب نشنیی کنند.

  هدف قرار دادن نیروهای سوری توسطHTS .با موشک ضدتانک در حلب 

  افزایش نیروهایYPG .در مرز سوریه و ترکیه 

 راس العین در ترکیه.-حضور نیروهای احرار الشرقیه در مرز آکجاقلعه 

 .تماس تلفنی اردوغان و ترامپ در خصوص سوریه 

         ارتش ملی، وابسته به ترکیه: عملیات علیهYPG          از چند محور شامل راس العین، تل ابیض و

 منبیج آغاز خواهد شد.

 .درگیری مقاویر الثوره و نیروهای حامی اسد در محدوده تنف 

 

 عراق:

 .از سر گیری مجدد تظاهرات ها در بصره 

  هواپیما از جمله پهبادها و تانکرهای سوخت رسانی. 51حمله هوایی ترکیه به مخمور و سنجار با شرکت 

 افغانستان:

  سرباز در کونر. 51کشته شدن 

  طالب در عملیات شب گذشته نیروهای امنیتی در نقاط مختلف افغانستان. ۴۴کشته شدن 
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 پاکستان:

 .عملیات بین مرزی حزب تحریک طالبان علیه نیروهای پاکستانی 

  حمله ارتش آزادی بخش بلوچ و جبهه آزادی بخش بلوچ به هراه گارد جمهوری بلوچ به نیروهای امنیتی

 پاکستان در بلوچستان.

 

 یمن:

 .ادامه درگیری ها در حدیده با وجود اعالم آتش بس 

 .تصویب توقف دخالت امریکا در همراهی با حمله عربستان به یمن 

 

 افریقا:

 .ترور یک کارمند مالیاتی توسط داعش در سومالی 

 .انفجار شدید و کمین الشباب علیه نیروهای اتیوپیایی 

  بازداشت مختار روبو معاون فرماندهی الشباب و کاندیدای ریاست جمهوری سومالی توسط نیروهای

اتیوپیایی، انتقال وی به مکانی نامعلوم به وسیله هواپیما، آغاز ناآرامی ها در شهر بیدوا و کشته شدن یک 

 عضو پارلمان در این ناآرامی ها.
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 بیست و چهارم آذر

 سوریه:

  درگیری بین نیروهایSDF .و داعش در حومه شهر باغوز در مرز عراق و سوریه 

  اتحادیه اروپا از ترکیه خواست اقدامات نظامی یک جانبه خود را که میتواند موجب خدشه دار شدن

 مبارزه با داعش شود و یا خطر بی ثباتی بیشتر را در پی دارد متوقف کند.

 .ابراهیم کالین مشاور اردوغان: هدف از عملیات نظامی ترکیه، حفظ وحد ارضی سوریه است 

 

 ترکیه:

  عضو داعش در استانبول. 05بازداشت 

 .انهدام یک تیم تروریستی و کشف سالح و مهمات در شهر کیلیس 

 

 افغانستان:

 .انهدام یک هلیکوپتر ارتش در پشتونکوت به دست طالبان 

 

 فلسطین:

 .استرالیا بیت المقدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت 
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 بیست و پنج آذر

 

 سوریه:

  عمر البشیر در سوریه: سودان عالقه مند به ثبات،امنیت و وحدت ارضی سوریه تحت رهبری مشروع این

 کشور گفتگوی صلح آمیز میان تمام واحدها است.

  تصرف روستای البوخاطر در مرز سوریه و عراق توسطSDF 

  نفر در بازار شهر عفرین در پی انفجار یک بمب. ۴کشته شدن 

 

 عراق:

 .تظاهرات در شهر بصره عراق 

 

 افغانستان:

  .طالبان تایید کرد که در دور گفتگوهای ابوظبی در امارات شرکت میکنند 

 

 فلسطین:

  زخمی به جای گذاشت. ۳1درگیری بین شهروندان عرب شهر کفر قادوم و شهرک نشینان یهودی 
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 بیست و شش آذر

 سوریه:

  پ.ک.ک پاسخ حمله ترکیه به مناطق کرد نشین سوریه را با اجرای حمالت خود در خاک ترکیه خواهیم

 داد.

  منابع نظامی ترکیه: نیروهای نظامی ترکیه در مرز سوریه در آمادگی کامل به سر میبرند تا عملیات خود را

 آغاز کنند.

  صالح مسلم: نمیدانیم بین امریکا و ترکیه چه چیزی میگذرد اما میدانیم که افرین با بمب های ساخت ناتو

 بمباران شد.

  نماینده امریکا در امور سوریه: ما ازSDF  تنها برای یک دلیل مشخص حمایت میکنیم و با هیچ بازیگر غیر

 دولتی رابطه ابدی نخواهیم داشت.

  ولید المعلم: اولویت ما آزاد سازی ادلیب از چنگ تروریستها است، هیچ کسی خواهان فدرالیسم یا

 واحدهای مستقل نیست.

 .ارتش آزاد سوریه: به جدایی طلبها اجازه تجزیه سوریه را نخواهیم داد 

 .اردوغان : ترامپ پاسخ مثبت را برای اجرای عملیات ما در شرق فرات به ما داده است 

 

 عراق:

 .خلوصی آکار: اجازه نمیدهیم سنجار به قندیل دیگری تبیدل شود 

 

 افغانستان:

 .طالبان اعالم کرد که در امارات تنها با امریکا مذاکره خواهند کرد 

  غیرنظامی در انفجار بمب کنار جاده ای در لوگر. ۰کشته شدن 

 

 پاکستان:

  مالقات نخست وزیر پاکستان و وزیر کشور ترکیه و صحبت در خصوص گسترش همکاری های نظامی و

 آموزش نیروهای امنیتی.
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 بیست و هفت آذر

 سوریه:

  کمیسیون سیاسی الذقیه، از سازمان های بشر دوستانه، سازمان ملل و ترکیه خواست تا با توجه به

فرارسیدن زمستان نسبت به ارسال کمک های بشر دوستانه برای ادلب و کمپ های پناهندگان اقدام 

 کنند.

  غیرنظامی. ۴انفجار یک بمب در رقه و زخمی شدن 

  تقویت نیروهایSDF .در راس العین 

  چاوش اوغلو در نشست تشکیل کمیسیون قانون اساسی سوریه: به نقطه مهمی در تشکیل کمیسیون

 قانون اساسی رسیده است.

  پوتین: شرایط سوریه در حال با ثبات شدن است و  نیروهای ما به کمک به نیروهای سوری ادامه ادامه

 خواهند داد.

 

 افغانستان:

 .ترور یک افسر اطالعات در کابل به وسیله داعش 

  کشته شدن بالل زدران، فرمانده نیروهای ویژه طالبان در غزنی، پکتیکا، خوست و لوگر توسط نیروهای

 امنیتی افغان.

 

 افریقا:

 .ترور یک کارمند بخش مالی در موگادیشوی سومالی توسط داعش 
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 بیست و هشتم آذر

 سوریه:

 .دونالد ترامپ رئیس جمهور سوریه تصمیم گرفت نیروهای خود از سوریه را به طور کامل خارج کند 

  انفجار بمب در مسیر نیروهایYPG .در قامشلی 

 .انتقال نیروهای سوری و مقاومت از ادلب به دیرالزور 

 SDF خروج امریکا از سوریه خیانت به نیروهای :SDF .است 

  انتشار اخباری مبنی بر تصمیمSDF .برای محافظت مشترک از شمال سوریه به همراه دولت سوریه 

 

 عراق:

  پلیس در کرکوک با اتهام فساد. ۳2بازداشت 

 

 افغانستان:

 .درگیری بین داعش و طالبان در ننگرهار 

 .تظاهرات در بغالن مرکزی در خصوص انتصاب شهردار جدید 

 .پیوستن گروهی جدید از نیروهای تحت آموزش طالبان به این گروه، پس از پایان دوره آموزشی آنها 

  نیروی ارتش در زابل. ۳طالب و  4کشته شدن 

 

 یمن:

 .حمله هوایی عربستان به فرودگاه صنعا و هدف قرار گرفتن تاسیسات پهبادی در فرودگاه 

 

 افریقا:

  میلیونی امریکا در سومالی. 211سرمایه گذاری 

 .تظاهرات در سودان نسبت به شرایط اقتصادی 
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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: پایگاهH3 .از 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:

  :جان خود را از دست داده اند. 5101نیروی افغان از سال  ۳1،111اشرف غنی 

                           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 

 توسط نیروهای حوثی به سمت تجمع نیروها ائتالف در میدی و مارب. 0شلیک موشک بدر 

 افریقا:

 .حمله الشباب به نیروهای اتیوپی و سومالیایی در سومالی 

  عضو الشباب در عملیات نیروهای کنیایی. ۴کشته شدن 

  تانک توسط این گروه. ۴سرباز نیجریه در حمله داعش و تصرف  ۴5کشته شدن 
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 بیست و نهم آذر

 سوریه:

 درگیری های پراکنده بین نیروهایYPG .و نیروهای وابسته به ترکیه در اطراف منبج 

 .تظاهرات در کوبانی در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از سوریه 

 .نتانیاهو: با وجود تصمیم ترامپ به مقابله با ایران ادامه خواهیم داد 

 

 افغانستان:

 .احتمال خروج نظامیان امریکایی از افغانستان 

  غیرنظامی. ۴انفجار یک خمپاره در هرات و کشته شدن 

 

 افریقا:

  عضو الشباب در حمله هوایی نیروهای امریکایی در سومالی. 00کشته شدن 

 .شلیک به معترضین در سودان 

 .هدف قرار دادن بلدزر مصری در سینا توسط داعش 

 

 سی ام آذر

 

 سوریه:

  چاوش اوغلو پس از توقف موقت عملیات ترکیه در پی تصمیم امریکا بری خروج از سوریه: ما میتوانیم

 عملیات خود را برای مدتی متوقف کنیم، اما این به این معنی نخواهد بود که اجرای آن را رها میکنیم.

  .اردوغان: ترامپ از من خواسته است با داعش مبارزه کنم 

  ،ضد حمله داعش به هجینSDF صورت کامل تصرف کند و درگیری های شدید  نتوانسته است شهر را به

 بین این گروه و گروه تروریستی داعش ادامه دارد.

 

 عراق: 

 .وزارت خارجه امریکا: واشنگتن به دنبال کاهش وابستگی عراق به گاز ایران است 
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 افغانستان: 

  پلیس در این حمله. 2حمله طالبان به مقر پلیس در فیض آباد در بدخشان و اسارت 


