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پیشگفتار
کثرت اخبار و سرعت باالی تحوالت منطقه غرب آسیا موجب شد اندیشکده راهبردی تبیین 
تالش کند در گزارشی ضمن طرح مهم ترین اخبار و تحوالت منطقه، دالیل، اهداف و پیامدهای 
تحوالت را به صورت هفتگی بررسی نماید. مبنای کار گزارش بر ارائه راهبردی ترین و مهم ترین 
اخبار و تحوالت هفتگی قوام یافته است. عالوه بر بررسی اخبار و تحوالت میدانی منطقه، پرداختن 
به اخبار و تحوالت مرتبط با حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی و ارائه تصویری مختصر از اهداف 
گزارش هفتگی اندیشکده  بازیگران این حوزه و پیامدهای این اخبار و تحوالت، مقصود دیگر 

راهبردی تبیین است.

عناوین:

جنگ رسانه ای جدید حزب اهلل در مرزهای اشغالی لبنان و فلسطین

مواضع »لوپن« راست گرا و »ماکرون« میانه رو در قابل رژیم صهیونیستی

چهارمین تغییرات سیاسی در عربستان؛ بن سلمان و بن نایف هدف اصلی دستور ملک سلمان

معرفی چهار مقام جدید از سوی رئیس جمهور افغانستان، تالشی برای کاستن از التهاب

سفر غیرمنتظره ی وزیر دفاع آمریکا به افغانستان؛ تالش برای تدوین راهبرد ترامپ

ادامه ی تنش ها در شبه جزیره ی کره و احتمال رویارویی مستقیم نظامی
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

جنگ رسانه ای جدید حزب اهلل در مرزهای اشغالی لبنان و فلسطین

محور مقاومت در مبارزه خود علیه رژیم صهیونیستی طی سال های اخیر از اهرم رسانه بسیار 
هوشمندانه استفاده نموده است. هرچه زمان می گذرد گروه های مقاومت فلسطین و لبنان با درک 
بیشتر نسبت به آسیب پذیری رژیم صهیونیستی از این زاویه، اقدام به تهیه گزارش ها یا فیلم هایی 
نموده اند تا جامعه صهیونیستی را تحت تأثیر قرار دهند.کلیپ های گوناگون گروه های مقاومت در 

غزه، رزمایش های گوناگون با پیوست رسانه ای قوی و... بخشی از این اقدامات است.

در جدیدترین جنگ رسانه ای محور مقاومت، حزب اهلل لبنان پنج شنبه 31 فروردین ماه در 
اقدامی کم سابقه رسانه های گوناگون لبنانی را به مرزهای جنوب لبنان با فلسطین اشغالی دعوت 
نمود تا از نزدیک در جریان اقدامات رژیم صهیونیستی در آن سوی مرزها ازجمله حفاری ها و ایجاد 
موانع جدید قرار گیرند. این اقدام از سوی رسانه های صهیونیستی بسیار موردتوجه و تحلیل قرار 

گرفت.

تحلیل و ارزیابی

حزب اهلل در این بازدید رسانه ای با نمایش حفاری ها و موانع جدید ایجادشده در منطقه، 
این پیام را به مخاطبین منتقل ساخت که رژیم صهیونیستی در حال تغییر تاکتیک از تهاجم به 
رویکردی دفاعی است. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت در این بار نوشت: »این بازدید که 
به دعوت حزب اهلل لبنان انجام شد نشان داد که تاکتیک اسرائیل از مرحله هجوم به مرحله دفاع 

تبدیل شده است.«

یکی از پیامدهای این اقدام، تحت تأثیر قرار دادن رسانه های صهیونیستی و پرداختن به 
قدرت حزب اهلل بود. به طور مثال پایگاه صهیونیستی کول هزمان نیز در گزارشی با عنوان »نقص و 
عیب های سامانه دفاعی ارتش اسرائیل«، به مسئله افزایش توان نظامی حزب اهلل لبنان پرداخت 
که حزب اهلل لبنان یک سامانه 130 هزار  و نوشت: »ارزیابی های امنیتی اسرائیل نشان می دهد 
موشکی در اختیار دارد که حدود 10 هزار موشک از این موشک ها می توانند تمام نقاط اسرائیل را 

هدف قرار دهند.«
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کرون« میانه رو در قابل رژیم صهیونیستی مواضع »لوپن« راست گرا و »ما

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، لوپن و ماکرون دو پدیده این رقابت ها، با 
کسب بیشترین آرا به دور دوم انتخابات راه یافتند. لذا باید منتظر بود که تا دو هفته دیگر فرانسوی ها 

کدام تفکر را برای کاخ الیزه برخواهند گزید.

لوپن، راست گرایی با مواضعی خاص: لوپن تاکنون در سخنان خود بیشترین حمالت را علیه 
اتحادیه اروپا داشته و حتی وعده داده در صورت پیروزی همه پرسی خروج از اتحادیه را برگزار خواهد 
نمود. مخالفت با حجاب، پیشنهاد نزدیکی و همکاری با ایران و روسیه علیه داعش و تروریسم و 

انتقاد از سیاست آمریکا در مبارزه با داعش از دیگر مواضع خاص و جنجالی اوست.

ماکرون، مستقلی برای شکست لوپن: حضور مستقل ماکرون و پیشی گرفتن آرای او از دو 
کافی بود تا وی به پدیده این رقابت ها تبدیل شود. شماری از  حزب بزرگ فرانسه و حتی لوپن 
کارشناسان سیاسی، ماکرون را فردی لیبرال سوسیال و برخی دیگر او را یک سوسیال دموکرات 
توصیف کرده اند اما او علنًا خود را فردی لیبرال توصیف کرده و می گوید که راست یا چپ گرا نیست 

و از »یک همبستگی دسته جمعی« حمایت می کند.

نامزدهای دور دوم فرانسه و رژیم صهیونیستی

کرده است روحیه  ماکرون، حامی رژیم صهیونیستی: ماکرون برخالف آنکه بسیار سعی 
لیبرال ها را در فرانسه از خود به نمایش بگذارد، اما در خصوص رژیم صهیونیستی مواضعی از خود 
اتخاذ کرده است که به محافظه کاران نزدیک تر است. وی در تبلیغات ریاست جمهوری، مخالفت 
کرده است در خصوص  کرده و سعی  خود را با جنبش بایکوت رژیم صهیونیستی )BDS( اعالم 

فلسطینیان سکوت نماید.

لوپن، یک ضد صهیونیست تمام عیار: اما در نقطه مقابل ماکرون، لوپن در اظهارات خویش 
شدیدترین مواضع را علیه رژیم صهیونیستی و حتی یهودیان فرانسوی اتخاذ نموده است. وی 
بارها از شهرک سازی های تل آویو انتقاد کرده و خواهان داشتن حق نقد رژیم صهیونیستی بدون 
متهم شدن به یهودی ستیزی شده است. همچنین لوپن در سخنانی مدعی شده بود در صورت 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری اجازه نخواهد داد دو تابعیتی ها ازجمله یهودیان فرانسوی 

دارای تابعیت اسرائیلی، با این شیوه در فرانسه زندگی کنند!
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اما شاید بتوان جنجالی ترین موضع لوپن در خصوص صهیونیست ها را این جنجال دانست: 
»فکر نمی کنم فرانسه مسئولیتی در قبال انتقال یهودیان پاریس به اردوگاه های نازی داشته باشد. 
گر مسئولی هم وجود داشته باشد رهبران فرانسه در آن زمان بودند و نه مردم فرانسه.«  به طورکلی ا
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به این سخنان در بیانیه ای سخنان مارین لوپن نامزد 
گفته بود »فرانسه هیچ نقشی در نسل کشی  که  راست گرای افراطی ریاست جمهوری فرانسه را 

یهودیان پاریسی ندارد« را غیر منطبق بر واقعیات تاریخی خواند و محکوم کرد.
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چهارمین تغییرات سیاسی در عربستان؛ بن سلمان و بن نایف هدف 
اصلی دستور ملک سلمان

ملک سلمان برای چهارمین بار طی دستوری اقدام به عزل و نصب های فراوانی نمود. در 
کار برکنار  دستورات پیشین محمد بن سلمان قدرت خویش را افزایش داده بود و مخالفانش از 
که  شده بودند. حکم اخیر هم از این قاعده مستثنا نیست. عزل و نصب های پادشاه سعودی 
بیش از 40 نفر از مسئوالن و وزیران این کشور را شامل شد، بحث وجدل زیادی را در بین تحلیلگران 
به دنبال داشت. تأسیس سازمان »امنیت ملی« و همچنین انتصاب فهد بن ترکی به فرماندهی 
نیروی زمینی ارتش از حامیان بن سلمان در یمن که گفته می شود با اماراتی ها هم رابطه خوبی 

دارد، دو تصمیمی است که بیش از دیگر تغییرات به چشم می آید.

تحلیل و ارزیابی

گران، این عزل و نصب ها به نوعی آغاز مرحله جدید در خاندان سعودی  به باور تحلیل 
به منظور انحصار قدرت از سوی فرزندان سلمان است.

تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم از اختیارات وزارت کشور است که در دستان ولیعهد یعنی 
محمد بن نایف قرار دارد؛ اما دستور تأسیس سازمان امنیت ملی، به معنی ایجاد یک نهاد موازی با 

اصلی ترین منبع قدرت رقیب محمد بن سلمان است.

یکی دیگر از تغییرات، انتصاب فهد بن ترکی ژنرال میدانی و باتجربه به سمت فرماندهی 
نیروی زمینی ارتش سعودی است. وی ضمن آنکه از حامیان سیاست بن سلمان در یمن است، 
روابط خوبی با امارتی ها هم دارد. این انتصاب شاید بتواند معادالت زمینی یمن را وارد فاز جدیدی 

نموده و همچنین بخشی از اختالفات میان سعودی و امارات را کاهش دهد.

اما همه به خوبی می دانند که یکی از مؤلفه های بسیار مهم و چه بسا اصلی در تعیین جانشین 
سلمان از میان بن سلمان و بن نایف، واشنگتن است. یکی از انتصاب های بحث برانگیز اخیر، 
منصوب نمودن خالد بن سلمان از پسران پادشاه به عنوان سفیر عربستان در آمریکاست. باید 
منتظر بود و دید کدام یک از دو طیف بن سلمان و بن نایف خواهد توانست خود را به دولت ترامپ 

نزدیک تر نماید؟
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

معرفی چهار مقام جدید از سوی رئیس جمهور افغانستان، تالشی برای 
کاستن از التهاب

»محمد اشرف غنی« رئیس جمهور افغانستان، طی فرمانی، چهار مقام بلندپایه ی جدید را در 
سمت های وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر دولت در امور پارلمانی، وزیر جهانگردی و والی سمنگان 

معرفی کرد. 

چند روز پیش از آن، برکناری »احمد ضیاء مسعود«، نماینده ی ویژه ی رئیس جمهور برای 
اصالحات و حکومت داری خوب از سوی رئیس جمهور افغانستان، جنجال هایی را در سطح این 

کشور ایجاد کرده بود.

باگذشت حدود سه سال از تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان، بسیاری از ادارات 
همچنان با سرپرست اداره می شوند و رئیس ندارند. 

تحلیل و ارزیابی

در پی برگزاری انتخاباتی شکننده در سال 1393، محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور 
و عبداهلل عبداهلل به عنوان رئیس اجرایی دولت معرفی شدند. از آن زمان تاکنون اختالف بین 

سیاستمداران افغان، آینده ی افغانستان را با چالش و ابهام مواجه ساخته است.

برکناری احمد ضیاء مسعود –برادر مرحوم احمدشاه مسعود- به مخالفت و موضع گیری 
برخی از سیاستمداران و اشخاص صاحب نفوذ افغانستان انجامیده و نگرانی هایی را راجع به 

ناآرامی های سیاسی در این کشور به وجود آورده است.

با درگیری های ایجادشده در سطوح سیاسی افغانستان و مواضعی که بسیاری از سیاستمداران 
علیه اشرف غنی اتخاذ نموده اند، به نظر می رسد اشرف غنی به مرور در حال از دست دادن حامیان 

خود است و از سوی دیگر، رقیبی قدرتمند به نام عبداهلل را پیش روی خود دارد.
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یکی از اصلی ترین چالش های اشرف غنی در اداره ی دولت و همچنین در انتخابات پیش 
رو، برقراری نوعی توازن میان عبداهلل و حامیانی است که به مرور در حال از دست دادن آن هاست. 
هرگونه سلب یا اعطای امتیاز به یکی از طرفین، می تواند به نارضایتی و خطرآفرینی بیانجامد. 
چنانکه احمد ضیاء مسعود نیز پس از برکناری از سمت خود، هشدار داده که برای تشکیل دولت 

موقت تالش خواهد کرد.

نتیجه: ادامه ی تنش ها و اختالفات درون دولت افغانستان، ناامنی در این کشور را دامن 
میزند و ثبات این کشور را با خطر مواجه می سازد. این خطر زمانی جدی تر به نظر می رسد که در 
نظر داشته باشیم طالبان روزبه روز در حال رشد و قدرت یابی است و سرزمین های بیشتری را در 

افغانستان تحت کنترل می گیرد.
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سفر غیرمنتظره ی وزیر دفاع آمریکا به افغانستان؛ تالش برای تدوین راهبرد 
ترامپ

جیمز متیس -وزیر دفاع ایاالت متحده- روز دوشنبه طی سفری از پیش اعالم نشده وارد 
کابل شد. این نخستین سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان از زمان ریاست جمهوری ترامپ است. 

وی ماه گذشته اعالم کرده بود به منظور ارزیابی اطالعاتی و نظامی جنگ افغانستان قصد 
دارد به کابل سفر کند.

تحلیل و ارزیابی

اصلی ترین دلیل سفر جیمز متیس به افغانستان را، می توان تکمیل شکل دهی به سیاست 
خارجی ترامپ در قبال این کشور دانست. با توجه به اینکه ترامپ یکی از اولویت های راهبردی 
خود را در سیاست خارجی، مبارزه با تروریسم به اصطالح اسالم گرای رادیکال معرفی کرده است، 

افغانستان از جایگاهی محوری در این راهبرد برخوردار است.

در پی باال گرفتن تنش در افغانستان درنتیجه ی رویکردی که اشرف غنی -رئیس جمهور 
گرفته است، تالش برای بقای دولت  کشور- در راستای برکناری برخی مقامات در پیش  این 
وحدت ملی که بنیانش بر اساس حمایت های آمریکا بنا نهاده شده، می تواند یکی دیگر از دالیل 

سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان در مقطع کنونی باشد.

گرفتن  کرد، نگرانی از اوج  که می توان برای سفر متیس به افغانستان ذکر  سومین دلیلی 
فعالیت روس ها در شمال شرق این کشور است، این موضوع یکی از محورهایی است که به وضوح 

در اظهارات وی در کنفرانس خبری در افغانستان نیز قابل مشاهده است. 

چهارمین دلیل سفر جیمز متیس به افغانستان را، می توان رشد و قدرت یابی روزافزون طالبان 
در این کشور دانست. به گونه ای که این موضوع، اصل حمله ی آمریکا به افغانستان در سال 2001 
را زیر سؤال برده و آن را به عملیاتی شکست خورده بدل کرده است. طبق گزارش اداره ی بازرسی 
آمریکا در امور بازسازی افغانستان )سیگار(، کنترل دولت افغانستان به 57 درصد سرزمین های این 

کشور محدود شده است و بقیه در اختیار طالبان است.
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نتیجه: با توجه به موارد پیش گفته، به نظر می رسد طی هفته های آتی باید منتظر به نتیجه 
رسیدن و اعالم سیاست خارجی ترامپ در قبال افغانستان باشیم که احتمااًل شامل دو مؤلفه خواهد 

بود:

کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در  الف- در راهبرد ترامپ در قبال افغانستان، احتمال 
افغانستان بسیار بعید بوده و به احتمال زیاد، تعداد نیروهای آمریکایی تا حدی افزایش نیز پیدا 

خواهد کرد.

ب- همچنین ممکن است نقش نیروهای آمریکایی در فرآیند ملت سازی و آموزش نیروهای 
افغان کمرنگ تر شده و این نقش به دولت های منطقه ای همسو با آمریکا -نظیر هند- داده شود. 

در مقابل، ایاالت متحده بیشترین توان نیروهای خود را بر مبارزه با طالبان متمرکز سازد. 
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ادامه ی تنش ها در شبه جزیره ی کره و احتمال رویارویی مستقیم نظامی

ارتش آمریکا روز گذشته بر اساس برنامه ای که از پیش اعالم شده بود، انتقال بخش هایی از 
سامانه ی دفاع ضد موشکی تاد را به کره ی جنوبی، در میان اعتراضات مردم این کشور آغاز کرده 

است. چین اعالم کرده که استقرار این سامانه، منطقه ی شرق آسیا را دچار بی ثباتی خواهد کرد.

ایاالت متحده همچنین در چند روز اخیر اقدام به برگزاری رزمایش موشکی با کره ی جنوبی و 
ژاپن و اعزام زیردریایی هسته ای و ناوهای جنگی خود به شبه جزیره ی کره نموده است.

تحلیل و ارزیابی

 ایاالت متحده ی آمریکا که خود عامل اصلی تنش در شبه جزیره ی کره محسوب می شود، با 
ادامه ی مسلح سازی منطقه، شرایط را پیچیده تر کرده و خطر درگیری نظامی را در آنجا باال می برد.

به نظر می رسد آمریکا از مسلح کردن شبه جزیره ی کره و افزایش خطر، به عنوان ابزاری برای 
ادامه و تقویت حضور نظامی خود در آن منطقه استفاده می کند. درواقع، این کشور با تصویرسازی 
و بزرگنمایی خطر یک دشمن خبیث -یعنی کره ی شمالی- سعی دارد حضور ناموجه خود را در 

شرق آسیا مشروع جلوه دهد.

کره ی  با وجود درشت گویی های مقامات آمریکایی در رابطه با حمله ی پیش دستانه به 
شمالی در صورت ادامه ی روند آزمایش های موشکی و هسته ای این کشور، به نظر می رسد این 

امکان به چند دلیل برای آمریکا فراهم نیست.

اولین و اصلی ترین دلیل، توان هسته ای کره ی شمالی است که یک بازدارنده ی قوی در 
برابر ایاالت متحده محسوب می شود. کره ی شمالی بارها آمریکا را به یک انتقام سخت هسته ای 

در صورت هرگونه تجاوز احتمالی به این کشور تهدید کرده است.

و  بزرگ ترین  به عنوان  چین  است.  چین  مانند  قدرتمند  مخالفی  وجود  دلیل،  دومین 
سوی  از  را  شمالی  کره ی  به  تمام عیار  حمله ی  یک  اجازه ی  آسیا،  شرق  کشور  قدرتمندترین 

ایاالت متحده نخواهد داد.
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دلیل سوم، نگرانی ژاپن و کره ی جنوبی از واکنش پیونگ یانگ است. هرگونه حرکت نظامی 
از سوی هریک از اطراف ماجرا، مانند کبریتی در انبار باروت، می تواند کل منطقه را به آتش بکشد.

بنابراین، علی رغم باالتر رفتن خطر درگیری نظامی، احتمال وقوع یک حمله ی پیشدستانه 
به کره ی شمالی ضعیف به نظر می رسد و احتمااًل ایاالت متحده در قبال آزمایش های این کشور، 

رویکرد تحریم و سختگیری سیاسی و اقتصادی را تشدید خواهد کرد.
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