
 
 
 
 
 

 

 

 مقدمه:

ازه ه در بموضوعات رخ دادبررسی جاری گام اول در تصمیم سازی با رویکرد اشراف دهی به مسائل و 

 ه می شود. نگاشت است که در قالب خالصه ای یک هفتهزمانی  

 « 96.  05.  02» بررسی جاری 

 الف( محور مقاومت:

فقات ز توااتحوالت در سوریه متوقف شده و بیشتر در طول هفته رویکرد سیاسی داشته است. پس  سوریه:

ق یت مناطدر جبهه شرقی، مقاومت دست به تثب ،در مناطق مختلف  خطوط آتش بسسیاسی مبنی بر حفظ 

گیری با تمال دراحپیشروی برای پاکسازی نوار مرزی عراق و سوریه ادامه داده است. زده و به آزاد شده 

دید در الت جداعش در محورهای شمالی این عملیات بیش از همه احساس می گردد و می بایسد متنظر تحو

 این جبهه باشیم.

لیات در ین عمعملیات آزاد سازی تلعفر آغاز گردید اما هنوز بر چگونگی ورود حشد الشعبی در ا عراق:

 فق تکریتای موهی معتقد به حضور در میدان به دلیل تجربه ستاد فرماندهی عراق اختالف است. حشدالشعب

ر طرف دیگ د. ازو بیجی است اما جریان سیاسی و آمریکا تمایلی برای حضور حشد در عملیات تل عفر ندار

 .لید زندکسما ر قاق در حزب راعمار حکیم با جدایی از مجلس اعال رسما حزب جدیدی تاسیس نمود تا انش

یگر دحزب  وبه احتمال زیاد با حضور عمار در حزب جدید، حیدرالعبادی نیز از مجلس اعال جدا شده 

 یاسی العبادی،سعراق با این جدا شدن پیچیده شد و ممکن است میان گروه  2018تاسیس نماید. انتخابات 

شود صحبت  2018هنوز زود است برای انتخابات در سال سیاسی تشکیل شود. عمار و مقتدی صدر ائتالف 

بت به ری نساما جایگاه عمار حکیم با تاسیس حزب جدید در منطقه تقویت شده و عمار با آزادی بیشت

 عربستان و یا سایر دول خارجی بازیگر در این کشور تصمیم گیری میکند. 
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ع از نو ردک دوربتوانستند با موشک بالستی تحرکات موشکی در یمن افزایش یافته و این بار یمنی ها :یمن

ید در حوزه داین تحول ج .های نفتی عربستان در استان ینبع این کشور شلیک کردبرکان به سوی پاالیشگاه

 اشد. موشکی یمن است و می تواند در آینده تهدید جدی برای اهداف اقتصادی عربستان سعودی ب

فق توابق بحران آغاز شده در مسجد االقصی به اردن و سایر کشورهای اسالمی رسیده است. ط :فلسطین

ف ز اطراو گیت های بازرسی الکترونیکی( اصورت گرفته درهای امنیتی ) دوربین های کنترل تحرک 

ر قدس شغالگامسجد االقصی برداشته شده و دو نیروی امنیتی رژیم اشغالگر قدس از اردن تحویل رژیم 

 شدند. 

 :سایر تحوالت منطقه (ب

در دست  ه برایپیشروری چند روز اخیر در افغانستان توسط طالبان نشان از عزم جدی این گرو :افغانستان

ر دریکا ر ظرف هفته گذشته سفیر جدید آمگرتن قدرت در مناطق مختلف این کشور است. از سوی دیگ

ن های در استا البانطافغانستان معرفی شد. به نظر می رسد در چند روز آینده مهم ترین اتفاق پیش روی های 

 متعدد افغانستان است. 

 ن محمدهمانطور که پیش بینی می شد عربستان دست خوش تحوالت برای به قدرت رسید :عربستان سعودی

یر وزیری ز ر رتبهدگردید. اولین تحول در ساختار امنیتی عربستان و تاسیس سازمان امنیت کشور بن سلمان 

فر سر ت دنظر نخست وزیری عربستان است. تحول دیگر جانشینی محمد بن سلمان به عنوان نائب حکوم

ر هفته ه و دبه نظر می رسد فرصت ها برای حکومت محمد بن سلمان آماده شد ملک سلمان به مغرب است.

 های آتی بایستی منتظر انتقال قدرت سیاسی باشیم.


