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در این گزارش تحوالت صححه حححنای ی حن در ه سح

حو حه حنمحه  ،1396ه چهحنن

تحلنلهه ،حنر یهه ،دیدگه هه و پژوهشههی تعدادی از ر حهه هحه و هههدهحهی ملهاعحهتی و
پژوهشی غنحی و عنحی 1در خصوص جهگ ی ن مورد حنر ی قنار گنفس ا ت .محورهحهی
مهم این حنر ی ح صورتی خالص ح شنح زین ا ت:
الف) تحوالت صحنه
*یمن
 -1ح الت موشکی هننوههی اهصهرا ...ح مواضع ائسالف عنحی ح رهبنی عنحسسهی از  16ته
 24حه نمه :1396
الف) ح ل موشکی ارتش و ک نس ههی مندمی ی ن ،در روز شهب  21حه نمه  ،1396حح مححل
تج ع شب هظهمنهی عنحسسهی عودی ،در شهن منزی هجنای و زخ ی شدی ش هری از این هننوهه؛
ب) شلنک یک فنوهد موشک حهاسسنک ،در روز دوشهب  16حه نمه  ،1396از وی یگحهی
موشکی ارتش و ک نس ههی مندمی ی ن ،ح مواضع شب هظهمنهی واحسس حح عبدرحح مهصحور
ههدی و ائسالف عنحی ح رهبنی عنحسسهی ،در مهلق

هحل غنحی؛

 -2هدف قنار دادی مواضع شب هظهمنهی عودی تو ط هننوههی اهصهرا ...از  16ته  24حه نمه :1396

الف) ح الت هننوههی پشسنبههی توپخهه ارتش و ک نس ههی مندمی ی حن ،در روز یکشحهب
 22حه نمه  ،1396ح تج ع هننوههی ارتش عنحسسهی و ه پن هههی آی در جبه هحهی رقهحح
صل  ،کو ههی علنب و صحنای اابقع ،واقع در هجنای و کو دخهی ،پهیگه ااقنی و ااحهمض
ااش هان  ،واقع در جهزای و واردی آوردی خسهرات مهای و جههی؛
1

حهیت خبحنی حهزمهی ملحل )United Nations News Center؛ شحبک ااجزیحن ؛ خبنگحزاری رویسحنز؛ خبنگحزاری

آ وشحنسدپنس؛ شحبک خبحنی حی.حی .حی؛ مؤ سح تحلنحل کشحورههی خلحنا فحهرس) )Gulf State Analytics؛ منکحز
پژوهشههی کهرحندی در مشهرکت حه شنق CARPO – Center for Applied Research in Partnership with the
)Orient؛ روزههم ی ن پنس )Yemen Press؛ هیت خبنی ای.حی .ی؛ هیت خبنی ای.حی .ی؛ هیت تحلنلی احو الگ
)Lobelog؛ هیت خبنی بأ هت – خبنگزاری ی ن )Saba Net – Yemen News Agency؛ گنو حنناا للی حححنای
)International Crisis Group؛ هیت خبحنی عحن

هنحوز )Arab News؛ خبنگحزاری آهحهتوای؛ مؤ سح حنوکنهگحز

)Brookings Institution؛ خبنگزاری ا پوتهنک  )Sputnik Newsو هیت گحها
.)Gulf 2000, Columbia University

 2000واحسحس حح داهشحگه کل بنحه
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ب) اههدا یک فنوهد همهه دفهعی پهتنیوت پهک ،3مسعلق حح عنحسحسهی حعودی ،تو حط
یگهیههی موشکی و پدافهد هوایی ارتش و ک نس ههی مندمی ی ن ،در ا سهی مخه ،واقحع در
جهو

غن

ی ن ،در روز شهب  21حه نمه 1396؛

ج) ع لنهت گسسند ارتش و ک نس ههی مندمی ی حن در روز ج عح  20حه حنمحه  ،1396در
ا سهی ااجوف ،واقع در ش هل شنق ی ن ،ح د ت گحنفسن کهسحنل دشحت حلب  ،حلهحدیهحهی
راهبندی حبش و مهلق ااسبه در مجهورت آی و تسلط یهفسن حن تعدادی از مههطق ههحن خحب
و ااشع

در این ا سهی ،ه چهنن کشس شدی  6ه ن از شب هظهمنهی واحسس ح ائسالف عودی؛

د) ح ل هننوههی ارتش و ک نس ههی مندمی ی ن ،در روز

شهب  17حه نمحه  ،1396حح

شب هظهمنهی عنحسسهی عودی در ا سهی تعز ،کشس و زخ ی شدی ش هری از این شب هظهمنهی
و اههدا چهدین خودرو هظهمی و زر پوش آیهه؛
ه) ح الت هننوههی یگهی تکتنناهداز ارتش و ک نس ههی مندمی ی ن ،در روز دوشحهب 16
حه نمه  ،1396ح جهو
در جهو

رو سهی حهمض و تب ااخزای در رو سهی قوی ،در جنزای ،واقحع

غنحی عنحسسهی و کشس شدی  3تن از شب هظهمنهی ائسالف عنحسسهی؛

 -3دیدار و گ سگوی مح د عبدااسحال  ،حخهگوی اهصحهرا ...ی حن ،ححه آقحهی مح حدجواد
ظنی  ،در روز شهب  21حه حنمحه  ،1396در مححل وزارت امحور خهرجح ایحنای و ارائح
گزارش در مورد اوضهع جهری ی ن ،ح ویژ وضعنت ههحسهمهی اهسههی در این کشور ،تأکنحد
آقهی ظنی

حن ازو توق

فوری جهگ و ح بهرای این کشحور ،ححه اشحهر حح طحنح چهحهر

مهد ای ج هوری ا المی اینای ،حنای حل ححنای ی حن و احزو ار حهل فحوری ک حکهحهی
حشندو سهه و اهسههی ح مند ی ن از وی جهمع جهههی ،حه توج ح حنوز فهجعح اهسحههی
در این کشور؛
 -4قدرداهی عبدرح مهصحور هحهدی ،رئحن ج هحوری مسحسع ی ی حن ،در روز ج عح 20
حه نمه  ،1396از ایهالتمسحد آمنیکه ح دانحل حح ادعحهی وی) ح هیحت ایحن کشحور از
مشنوعنت ی ن و مسهم کندی اینای ح ح هیت از ح ادعهی وی) افناطگنایهی و شب هظهمنهی
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حوثی ،تأکند وی حن تالش دوات ی ن ح ه نا جهمع جهههی حنای عبور از ک نن حوثیهه
و د سنهحی ح صلح و امهنت؛
 -5ح تعویق اهداخسن هنگوه مذاکن

نه ی از وی گنو مذاکن کههد اهصهرا ...ی حن در

مسقط ،پهیسخت ع هی ،در روز پهاشهب  19حه نمحه  ،1396تحه آمحدی محهرتنن گحنی نس ،
فن سهد جدید هزمهی ملل در امور ی ن ،حه توج ح خهت

یهفسن دورای مأموریت ا هعنل

واد شنخ اح د ،فن سهد ویژ کهوهی هزمهی ملل در امور ی ن.2

*عربستان
 -1ح الت هننوههی ائسالف عنحی ح رهبنی عنحسسهی ح ی ن از  16ته  24حه نمه :1396
الف) ح الت جهگهد ههی ائسالف عنحی ح رهبنی عنحسسهی ،در روز یکشهب  22حه حنمحه
 ،1396ح مهلق ااشنج در ااجناحی ،واقع در ا حسهی ااحدیحد و کشحس شحدی  9شحهنوهد
ی هی از یک خههواد  ،از ج ل  ۵زی؛
ب) ح الت جهگهد ههی ائسالف عنحسسهی ،در روز پهاشهب  19حه حنمحه  ،1396حح یحک
مهزل مسکوهی ،در مهلق

لب در شهن سهی خب و ااشع

و حخش ااغنل ،واقحع در ا حسهی

ااجوف و کشس شدی یک خههواد ه ت ه ن ی هی ،از ج ل یک زی و چهد کودک؛
ج) ح الت جهگهد ههی ائسالف ح رهبنی عنحسسهی عودی ،در روز

شهب  17حه نمحه

 ،1396ح جهد ای در مهلق مجزع  ،در حخش ااق ل  ،واقع در ا سهی ع نای و کشس شدی 9
شهنوهد ی هی و زخ ی شدی  3تن دیگن؛
د) ح الت جهگهد ههی ائسالف عنحی ح رهبنی عنحسحسهی ،در روز دوشحهب  16حه حنمحه
 ،1396ح مهلق ااقلنههت در شحهن ححهقم ،ه چهحنن مهلقح آل فهضحل در حنحدای و مهلقح
اا الحنط در ااظههن ،مههطق هزدیک ح کو منای و مههطق مسعددی در شحهن رازح ،واقحع در
 2ا هعنل واد شنخ ک روزههی آخن مأموریت خود در امور ی ن را میگذراهد ،روز چههرشهب  18حه نمه  ،1396حه یو
حن علوی وزین خهرج عُ هی دیدار کند حود .قنار ا ت واد شنخ اح د آخنین گزارش خود از پنوهد ی ن را در حنست و
ه سم فوری ح شورای امهنت هزمهی ملل ارائ کهد.

6

گزارش راهبردی 56

ا سهی صعد و مهلق اا قشه

در شهن کعنده و شهن حننای در ا سهی حج و کشس شحدی

د تکم  4غنن هظهمی ی هی و زخ ی شدی  6تن دیگن؛
 -2صدور حنههن مشسنک در که ناه

پهرا هی عنحی ،در روز شهب  21حه نمه  ،1396مبهحی

حن محکو کندی مداخل تنکن در انبی و مصن و هنز ادعهی) دخهات اینای در مهلق خلحنا
فهرس) ح ویژ در ی ن ،ه چهنن تجهوزات رژیم ا نائنل علنح ملحت فلسحلنن و دفحهع از
حقوق مشنوع فلسلنن در تشکنل دوات مسسقل ،تدوین یک هد جهمع عنحی در راحل ححه
مبهرز حه تنوریسم و افناطگنایی حه در هظن گنفسن ت همی احعهد و جواهب فکحنی ،فنههگحی،
اجس هعی ،امهنسی و اقسصهدی این مبهرز در کشورههی عنحی؛
 -3ادعهی تنکی اا هاکی ،خهگوی ائسالف عنحی ح رهبنی عنحسحسهی ،در روز دوشحهب 16
حه نمه  ،1396مبهی حن ار هل الح از وی اینای ح اهصحهرا ...ی حن ،در را حسهی تهدیحد
دریههوردی حنناا للی در تهگ حه

اا هد  ،شحلنک  9۵موشحک حهاسحسنک حح عنحسحسهی از

وی اهصهرا ...و از این رو ،تهدید حنخی از قبهیل ی هحی ،تبحدیل شحدی حهحدر ااحدیحد حح
تهدیدی خلنههک حنای دریههوردی و تجهرت جهههی و محلی حنای ح الت تنوریسحسی حح
کشسیهه ،حه توج ح ا س هد اهصهرا ...از قهیقههی ح بگذاری شد و در تههقض ححودی ایحن
اقدامهت حه قلعههم ههی حنناا للی ،ه چهنن ادعهی ار هل ک کههی غذایی و پزشکی حنای
حنش از  400هزار ی هی از وی عنحسسهی.
*امارات متحده عربی
 -افزایش تهش و درگننی منهی عنحسسهی و امهرات در جهو

ی ن ،چهد روز پ

از آرامش

شکههد در عدی ،در پی د سگننی  66تن از افسنای حلهدپهی گهرد رئحن ج هحور مسحسع ی
ی ن :منکز امهنسی ا سهی ااضهاع در جهو

این کشور ،واحسس ح دواحت مسحسع ی ی حن66 ،

افسن حلهدپهی گهرد ریه تج هوری و امهنت منکزی را ک حنای پنو سن ح پهدگهی هننوههی
امهراتی در مسنن عدی حودهد ،حهزداشت کند .گ س شد طهرق صهاح ،حنادرزاد علحی عبحدا...
صهاح هنز در این پهدگهی ا ت .امهرات تهدید کند ا ت ک چهههچ افسنای حهزداشت شحد
آزاد هشوهد و ح آههه اجهز عبور داد هشود جهگهد ههی خود را ح کهر خواهد گنفت .ایحن
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پهدگهی منزحهی تعدادی از فنمههدههی واحسس ح هننوههی گهرد ریه تج هحوری و هننوهحهی
واحسس ح صهاح حنای تشکنل تنپی ویژ جهت ح هیت از امهرات ح حههه مقهحل حه هننوهحهی
واحسس ح جهبش اهصهرا ...ا ت.
*آمریکا
 اذعهی منکز فنمههدهی آمنیکه ،3در روز پهاشهب  12حه نمه  ،1396ح افزایش قهحلتوجح الت هحوایی آمنیکحه در حهل گذشحس محنالدی 2017 ،و هحمزمحهی ححه هخسحسنن حهل
ریه تج هوری داهلد تنامپ شش حناحن این ح الت در هل  )2016حح ی حن و حضحور
ههمهظم هننوههی هظهمی آمنیکحه در داخحل ایحن کشحور :اهجحه  131ح لح هحوایی تو حط
جهگهد -ح بافکنهه و پهپهدههی ای .ی 130 -آمنیکحه ،علنح هننوهحهی ااقهعحد در شحب
جزین عنحسسهی و داعش در ی ن و کشس شدی حنش از  ۵0تحن از تنوریسحتهحهی داعحش
تههه در مه اکسبن هل گذشس منالدی.

*ابعاد انسانی و حقوقبشری بحران
 -1اهسشهر گزارش از وی آژاه

پههههدگهی هزمهی ملل مسحد ،در روز ج ع  20حه نمه

 ،1396مبهی حن آوار شدی  8۵هزار تن از مند ی ن طی  10ه س اخنحن ،حح دانحل تشحدید
درگننیهه در این کشور و افزایش ح الت ائسالف عنحسسهی حح مهحهطق مخسلح  ،حح ویحژ
مههطق تعز ،جوف و حدید در ه س ههی گذشس و درخوا ت هزمهی حنناا للی مههجنت

4

حححنای اخسصححهص حودج ح  96.2منلنححوی دالری ح ح ایححن ححهزمهی ،در ححهل  ،2018جهححت
په خگویی ح ححنای حشنی در ی ن۵؛
 -2اظههرات عبدااسال اا داهی قهئم ،مقه وزارت حهداشت ی ن و ک نس حنناا للی صحلنب
نخ ،در روز ج ع  20حه نمه  ،1396مبهی حن منگ  1۵00شهنوهد ی هی مبسال ح حن هری
)U.S. Central Command (CENTCOM

3

International Organization for Migration

4

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58564#.Wn_naLyWYdV

۵
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کلن  ،افزایش ش هر حن هرای کلنوی و هنهز حنخی از آیهه ح دیهانز حنای  3ححهر در ه سح  ،حح
علت عد د سن ی ح مناکز درمههی و حه توج ح تعلنلی  ۵4درصد از مناکز پزشکی ی حن
از آغهز جهگ تهکهوی و ههگزین شدی حن هر سهیهه ح کههش خدمهت و یه تعلنلی حخشههیی
از مناکز خود6؛
هزمهی ملل در امور ی حن ،در روز ج عح

 -3اظههرات ا هعنل واد ااشنخ ،فن سهد ویژ

 20حه نمه  ،1396همزمهی حه پهیهی یهفسن مدت زمهی مأموریت وی ،7مبهی حن فناهم آوردی
مقدمهت حنگزاری دور جدیدی از مذاکنات صلح ی ن تو حط محهرتنن گحنی نس  ،ه هیهحد
جدید هزمهی ملل در امور ی ن ،آغهز شدی مذاکنات حه اهجه دیحدارههیی منحهی اهصحهرا ...و
حز

کهگن مندمی ی ن در مسقط ،پهیسخت ع هی ،تأکند حن ازو حل نه ی ححنای ی حن

و عقبهشنهی ت همی طنفههی درگنن در این جهگ ،جهت ر حندی حح را کحهری نه حی،
ازو درک هقش مهم و منحههجی گناهح کشحور ع حهی در پنوهحد حححنای ی حن ،هشحدار در
خصوص اوضهع داخلحی ی حن و فهجعح ححهر توصحن

کحندی آی و درخوا حت از ت حهمی

جنیهیههی ی هی حنای احسنا ح حقوق حشن و حقوق شهنوهدای ی هی.

ب) محورهایی از تحلیلهای کارشناسان و مراکز مطالعاتی غربی و عربی
*مصر و بحران یمن :نگاهی به تحوالت اخیر

8

عبداا سهح نسی ،رئن ج هوری مصن ،از روز یکشهب  1۵ته

شهب  17حه حنمحه ،1396

جهت دیدار و گ سگو حه للهی قهحوس ،پهدشحه ع حهی ،در خصحوص مسحهئل و معضحالت
مهلق  ،ح ویژ ححنای ی ن ،ح این کشور

ن کند .ح هظن میر د ک این ح ن در را حسهی

هزدیکتن هخسن رواحط مصن و اتحهد ژئوپلنسنک آی حه ع حهی حح مثهحح  ،کشحور منحههجیگحن
http://abcnews.go.com/International/wireStory/yemeni-officials-government-forces-

6

retake-strategic-city-52875628
 7دور مأموریت واد ااشنخ در مه جهری منالدی ح پهیهی میر د و قنار ا ت ته مهرتنن گنی نس  ،یکی از دیپل هتههی ارشد
اهگلن

در حوز منههجیگنی حنناا للی ،مدین اجنایی هحق مؤ س صلح اروپه و حهنهیگذار منکز گ سگوههی حشندو سهه در

ژهو ،جهیگزین وی شود.
 8گزارش خبنی روزههم ی ن پنس .قهحل حهزیهحی در انهک:
https://www.yemenpress.org/yemen/egypt-interested-in-yemens-filefor-end-the-war-withpolitical-solution.html
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مهلق  ،درخوا ت از مقهمهت اینای و عنحسسهی حنای کههش تهشهه منهی خود ،حه توجح حح
اعسقهد مقهمهت دو کشور ع هی و مصن) ح ازو

هزگهری کشحورههی مهلقح ححه گسحسنش

ه وذ اینای ،اتخهذ را کهرههی دیپل هتنک در این خصوص و م ههعت ح ع ل آوردی از حنوز
و تشدید مههقشهت خص هه  ،عد تأیند نه ت ههی عنحسسهی و امهرات از وی دو کشحور
در را سهی تحت فشهر قنار دادی ه سهیگهی عن

خود ححنای ح هیحت از آی در مقهحلح ححه

اینای ،عد ت هیل مصن ح اتخهذ نه حت خحهرجی تقهححلجویههح ححه محوریحت ضحدیت و
خصومت آشکهر حه اینای ،هگناهی مصن در خصوص افحزایش تهدیحد جهحهدگنای حل ی در
شب جزین

نهه و کشور انبی و ناهجه ارائ

هدی حح پهدشحه ع حهی در را حسهی ححل و

فصل نه ی ححنای ی ن اهجه شد ا ت ،ک مه سنین محورههی آی عبهرتهد از:9
 -1مسوق

هخسن درگننیهه ،تحقق آتشح

موقت و امکحهیپحذین حهخسن ورود ک حکهحهی

اهسههی ح ی ن؛
 -2حنگزاری مذاکنات نه ی و حنر ی مسهئل مورد اخسالف منهی ت همی طنفههی درگنن؛
 -3خلع الح هننوههی اهصهرا ...و پنو سن تدریجی آیهه ح ارتش ی ن؛
 -4ملز شدی اهصهرا ...ح د ت کشندی از ح الت موشکی خود ح عنحسسهی؛
 -5عد م ههعت اهصهرا ...از حنکت کشسیهه در تهگ حه

اا هد ؛

 -6فهصل گنفسن حوثیهه از اینای ،در را سهی اتخهذ مسسقل تص ن هت و نه تهه؛
 -7حضور و مشهرکت طنفههی حنناا للی ،از ج ل شورای امهنت هزمهی ملل در مذاکنات؛
 -8مکسو

کندی ت همی توافقهه منهی طنفههی درگنن؛

 -9تالش حنای هزدیک کندی دیدگه هه و ایجهد ه کهری منحهی ع حهی و کشحورههی عحن
حوز خلنا فهرس حنای پهیهی دادی ح اخسالفهه منهی طنفههی عنحی.

 9جورجنو کهفننو ،مدین مؤ س تحلنل کشورههی خلنا فهرس) ،قبهل حهزیهحی در انهک:
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/02/egypt-oman-sisi-visit-vision-gcc-iranthreat.html
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 -1داخلی حودی حهنهدین و ا ه ی ریش مههزعهت مهسا ح جهگ و حححنای کهحوهی در ی حن،
مداخل هظهمی گسسند و پی در پی عنحسسهی و همپن هههی آی در این مههزع و تبدیل کحندی
آی ح یک فهجع جبنایههپذین حشنی؛
 -2عد حنخورداری دواس ندای آمنیکهیی از ادراک صحنح در این خصوص ،ححه توجح حح
دلمشغوای و واسگوه آمنیکه در قبهل ایحنای و افناطحیتحن شحدی ایحن رویکحند در دور
ریه تج هوری داهلد تنامپ؛
 -3عد ارتبهط طغنهی حوثیههی ی ن در کشورشحهی حح ایحنای؛ در اصحل حح دانحل ححنوز
ههرضهیسیهه و اخسالفهت منهی قبهیل ش های ی ن حن ن چگوهگی محقق هخسن مههفع آیهحه
از وی دوات منکزی :ازو توج ح تسحخنن شحهن صحهعه تو حط ححوثیهحه ،ححن خحالف
توصن ههی تهنای؛
 -4رویکند کوت حنههه دوات آمنیکه در قبهل خهورمنهه و تقهححل ححه گسحسنش ه حوذ ایحنای:
هسخ ای شکستخورد حنای کههش ه وذ اینای و در عنن حهل ،عهمل گنفسهرشحدی آمنیکحه
در مههقشهت داخلی ی ن ،حدوی حنخورداری از هن گوه مه عت ملی؛
 -5تداو موضع آمنیکه در قبهل ی ن ،موجحب پدیحد آمحدی مههقشحهت جدیحد در مهلقح و
معضالت ا ه ی حنای نه ت خهرجی آمنیکه ه چوی تنن و تهر شدی رواحط آمنیکحه ححه
تنکن حن ن جهگ وری ) :درک ههدر ت آمنیکه از ح هیت از کدا کشحور و گحنو و یحه
مخها ت و ضدیت حه کدا یحک

حندرگ ی آمنیکحه در ح هیحت از عنحسحسهی حعودی یحه

امهرات مسحد عنحی ،حه توج ح مههقشهت اخنن پدید آمد منحهی دو کشحور در عحدی ،عحد
حنخورداری آمنیکه از دالیل مسسدل در ح هیت از ح الت هوایی علن ی ن و احزو اعحال
حیطنفی از وی آمنیکه در قبهل این مههزع خوهنن.

 10پل پنالر ،پژوهشگن ارشد منکز ملهاعهت امهنسی داهشگه جورجتهوی و منکز نه ت امهنسی ژهو .قهحل حهزیهحی در انهک:
http://lobelog.com/the-complicated-war-in-yemen/
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 -1گذشت هزدیک ح  3هل از جهگ ی ن و پدید آمدی ححدتنین حححنای حشحنی ححه ح حالت
ائسالف عنحی ح رهبنی عنحسسهی ح این کشور جهت مقهحل حه حوثیهه :عد د حسنهحی ائحسالف
عنحی ح هنگوه حند معههدار هظهمی از یک و و حهن حنداری اینای از این وضعنت ههگوار ححنای
مسهم کندی عنحسسهی و محکو کندی مداخل آی در ی ن از حوی دیگحن و از ایحن رو ،تحالش
حنای م ههعت از ت نکز جهمع حنناا للی حن حضور و مسئوانت این کشور اینای) در وری ؛
 -2دکسنین دفهع امهنسی اینای ،ع دتهً مس نکز حن نه تهه و اقدامهت واکهشی و هزشی تحه
را کهرههی احداعی و خالقهه  :عد حهن حنداری اینای از نه تههی هظهمی خود در مهلقح ،
ح مهزا

نمهی

نه ی و عد تبدیل قحدرت حخت ایحنای حح قحدرت هحن در مههقشحهت

مهلق ای ،از ج ل ی ن حنهد شدی هننوههی اینای و مسحدای آی در جهگ و هح در صحلح،
مشهح تجنح آمنیکه در عناق)؛
 -3حزرگه هیی هقش اینای در ی ن از وی عنحسسهی در حناحن تالش ایحنای ححنای کحمرهحگ
جلو دادی این هقش :ازو توج ح عد تأثنن هقش اینای در تغننن مسحنن ایحن جهحگ و یحه
پدید آوردی تحوالت ههگهههی در آی ،از یک و و توج ح هقش اینای ،تههه ح مثهحح عهمحل
طوالهیتن شدی مدت جهگ ،از وی دیگن؛
 -4ت هیل اینای ح گنفسهر شدی رقنب مهلق ای خود در ححنای جهگ ی ن و عد حنخحورداری
آی از راهبند خنوج از این مههزع  :عد توج اینای ح منزای تأثننگذاری این مههقش ححن اتخحهذ
نه تههی ضدایناهی عنحسسهی و پدید آمدی تهدید حنشتن حنای مههفع اینای در مهلق ؛
 -5ای هء هقش اینای در مهلق ح مثهح تههه یک کهشگحن ححهه وذ تحه یحک هژمحوی مهلقح ای
واقعی ،حه توج ح وجود ت هوت منحهی ححند راهبحندی و حهحن ححنداری راهبحندی از حهخحت
دیگنای :ازو توج ح کوچک حودی توای هظهمی اینای در حناحن هین کشورههی خهورمنهه و
محدودیتههی ایدئواوژیک و نه ی آی در مهلق .
 11عدههی طبهحهئی ،مدین و حهنهیگذار منکز پژوهشههی کهرحندی در مشهرکت حه شنق ،مسسقن در آا هی .قهحل حهزیهحی در انهک:
http://lobelog.com/why-iran-is-not-a-mideast-hegemon/
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این پنوژ از وی منکز پژوهشههی کهرحندی در مشهرکت حه شنق ،13مسسقن در حن آا هی،
حه ه کهری و مشهرکت منکز مشهور دیپروت 14و منکز ملهاعهت راهبندی صهعه ،1۵مسسقن
در ی ن و ح هیت مهای اتحهدی اروپه و

هرت هلهد در ی حن ،از محه محهرس  2017آغحهز

شد و ته فوری  2019ادام مییهحد .اهداف این پنوژ ح طور خالص عبهرتهد از:16
 -1شهه هیی اواویتههی اقسصهدی ،اهسههی ،اجس هعی و احعهد تو ع ی ن حه توج ح ححنای
جهری در این کشور؛
 -2آمهد کندی کشور حنای پهیهی یهفسن جهگ و دورای حهز هزی پسهمههقش ؛
 -3ایجهد توافق در مه سنین عنص ههی نه ی ح ک ک تعهمل ححه اقشحهر مللحع و آگحه و
ارتقهء گ س هی ع ومی در این خصوص؛
 -4حصول اط نههی از موفقنتآمنز حودی مداخالت اقسصهدی ،اهسحههی ،اجس حهعی و تو حع
در جنیهی مههزع و پ

از آی؛

 -5پنداخسن ح هنهزهه و حقوق مند و قنار دادی کشور در مسنن د سنهحی ح صلح و تو ع پهیدار؛
 -6مورد حنر ی قنار دادی موضوعهت مه ی چوی ،پهینن آمدی شدید ارزش ریهل ی حن ،تحأثنن
گسسند این معضل حن ححنای حشنی جهری در این کشور و ازو احنهء و قحدرت حخشحندی حح
حههک منکزی ی ن ،جهت ای هء هقش ح شحنو ای مهسحجم و کهرآمحد و ه کحهری حخحشهحهی
مخسل

این هههد در را سهی تدوین و اجنا نه تههی اقسصهدی و پوای کشور.
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