
 

 

 

 

 

 مقدمه:

بررسی جاری گام اول در تصمیم سازی با رویکرد اشراف دهی به مسائل و موضوعات رخ داده  

 است که در قالب خالصه نگاشته می شود.در بازه زمانی یک هفته ای 

 « 69.  20.  02» بررسی جاری 

 الف( محور مقاومت

باشد سیاسی امنیتی  –تحوالت در سوریه در هفته جاری بیش از آنکه نظامی  سوریه:

است. تغییرات مهمی چون سخنان وزیر خارجه عربستان نشان می دهد طرف های درگیر در 

ه به سمت رویکرد سیاسی پیش خواهند رفت و مقاومت در سوریه در مرحله تثبیت قرار سوری

دارد. البته در موضوع نظامی سوری ها توانستند بر تمامی پاسگاه های مرزی مشترک با اردن 

تسلط پیدا کنند که نشان دهنده حجم باالیی از پیروزی ها است. در چند روز گذشته چند 

مریکا در منطقه دیرالزور انجام شد که منجر به کشته شدن ده ها غیر حمله هوایی از سوی آ

 نظامی گردید.

عفر با کندی همراه اطق تحت تسلط داعش به ویژه در تلعملیات نظامی عراق علیه من عراق:

است و دلیل عمده آن کارشکنی ها علیه حشد الشعبی توسط آمریکا است. آمریکا مخالف 

این موضوع بمب باران  . در کنارحضور نیروهای مقاومت مردمی برای آزاد سازی تلعفر هستند 

 نفر 04مواضع کتائب سید الشهدا توسط نیروهای ائتالف بین المللی منجر به شهادت بیش از 

. فرماندهی کتائب سیدالشهدا با بیانیه رسمی از انتقام نسبت به این حرکت زخمی شد  04و 

 مذبوحانه آمریکایی ها خبر دادند. 

د فاز جدیدی شده است. دمحم بن سلمان به دنبال مذاکرات سیاسی یمن در عمان وار یمن:

تغییر در سیاست خارجی خود است و منتظر است تا سریع تر از باتالق یمن خارج شود. حمله 

روزانه و تشدید حمالت موشکی به عربستان توسط انصار هللا و کمیته های مردمی چالشی 

وع در اسرع وقت است. جدی برای ریاض شده و دمحم بن سلمان به دنبال حل این موض

گسترش وبا در یمن و افزایش موج نارضایتی اجتماعی در دنیا و فشار نهادهای بین المللی از 

 ولیعهد جوان عربستان را با چالش بین الملی مواجه ساخته است. ،طرف دیگر

در روزهای گذشته موج نارضایتی اجتماعی علیه دولت تشکیالت خودگردان فلسطین: 

یافته و خبرها حکایت از آن دارد ابو مازن تصمیم جدی برای انحالل این مجموعه در  افزایش

صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات توافق دو دولتی دارد. پیش از این نیز روسیه با اعالم حمایت 

از تشکیل دو دولتی نسبت به حمایت از مذاکرات صلح میان اعراب و اسرائیل سخن به میان 

 آورد. 



 

 

 

 

 

 

 :ر تحوالت منطقه ایب( سای

کشتار شیعیان در میرزا اولنگ فارغ از جنایت جنگی پیام جدیدی به تحلیل گران : افغانستان 

امنیت در افغانستان داشت. برای اولین بار داعش و طالبان دست به عملیات مشترک زدند که 

هی گروهی از طالبان با تفکرات داعش دارد. پیش از این، دو گروه طالبان و نشان از همرا

داعش در تقابل با یک دیگر قرار داشتند و همراهی این دو گروه می تواند اوضاع امنیتی 

افغانستان را با چالش جدیدی مواجه سازد. در صورت چرخش داعش از سوریه به افغانستان و 

تشکیل گروه جدید باید شاهد قدرت گرفتن عملیات تروریستی  هماهنگی با طالبان و یا حتی

در شرق ایران باشیم. پیش از این نیز بعضی تحلیل گران از چرخش داعش به منطقه شرقی 

 افغانستان و نوار مرزی چین ) ایغور( خبر دادند. 

چالش مهم عربستان سعودی همراهی با ایران و حل مناقشه قطع : عربستان سعودی

اسی است. وزیر خارجه عربستان در چند روز گذشته در حاشیه اجالسیه کنفرانس ارتباط سی

. به نظر می رسد عربستان پس اسالمی در ترکیه با وزیر خارجه ایران دیداری سرپایی داشت 

اشد اما پرونده های نا میخواهد تغییراتی داشته ب از ملک سلمان و در عصر دمحم بن سلمان

تمام چالش جدی است. عدم دیدار وزیر خارجه عربستان با معارضان سوری پیامی به دمشق 

  است که باید دید دولت این کشور چگونه پاسخ می دهد. 


