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 ماهدیدر این گزارش تحوالت صحنه بحران یمن در هفته چهارم آذرماه و هفته نخست 

ها و های تعدادی از رسانهها و پژوهشها، دیدگاهها، بررسی، همچنین تحلیل1396

در خصوص جنگ یمن مورد بررسی قرار  1نهادهای مطالعاتی و تحقیقاتی غربی و عربی

 گرفته است. محورهای مهم این بررسی به صورتی خالصه به شرح زیر است:

 

 الف( تحوالت صحنه

 یمن*

 : 2روز جنگ ائتالف به رهبری عربستان با یمن 1000 -1
 

 الف( خسارات جانی

، کودک 2887، شامل کشته شدن کشته و زخمی 3۵۴1۵ :تعداد قربانیان غیرنظامی*

 ؛مرد168۵7و  زن2233کودک،  2722و زخمی شدن  مرد 8689 و زن2027

 نفر؛13603 شدگان:کشتهتعداد *

 ؛نفر هزار6۵0دومیلیون و بیش از  تعداد آوارگان:*

 نفر به بیماری وبا؛  9۴0000مبتال شدن *

 نفر بر اثر این بیماری؛  2200کشته شدن بیش از *

                                                            
بشر؛ سازمان بهداشت جهانی؛ سازمان پزشکان بدون مرز؛ شبکه الجزیره؛ دیدبان حقوق(؛ Lobelogالگ )سایت تحلیلی لوب 1

 Carnegieالمللی کارنگی )(؛ بنیاد صلح بینBrookings Institutionمؤسسه بروکینگز )خبرگزاری رویترز؛ 

Endowment for International Peace ؛)( روزنامه نیویورک تایمزNew York Times؛ نشریه فارین) پالیسی

(Foreign Policy؛ خبرگزاری دویچه)( وله؛ شورای روابط خارجیCouncil on Foreign Relations ؛) سایت خبری– 

(؛ شبکه خبری العربیه؛ National Interest(؛ سایت تحلیلی نشنال اینترست )Business Insiderاینسایدر )تحلیلی بیزنس 

(؛ شبکه خبری Christian Science Monitor(؛ روزنامه کریستین ساینس مانیتور )Fox Newsشبکه خبری فاکس نیوز )

(؛ نشریه Arab Weeklyنامه عرب ویکلی )(؛ هفتهBloombergسی.ان.ان.؛ شبکه خبری یورونیوز؛ سایت تحلیلی بلومبرگ )

وابسته  2000سایت گالف و  نشریه آلمانی اشپیگلسایت رسمی اتحادیه اروپا؛ (؛ The Cipher Briefتحلیلی سایفر بریف )

 (.Gulf 2000, Columbia Universityبه دانشگاه کلمبیا )

-yemen-in-war-air-led-saudi-of-days-http://mailchi.mp/0050f0d53f33/1000 .2

218143?e=c5a23e9692 
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 هاختدیدن زیرساتخریب و یا آسیبب( میزان 

 301ای، مرکز رسانه 30واحد دانشگاهی،  118سسه آموزشی، ؤمدرسه و م 827*

منبع و شبکه آب ۵2۴برق،  نیروگاه 17۴دولتی،  مرکز168۴ارستان و مرکز بهداشت، بیم

جاده و 21۴۴بندر، 1۴فرودگاه،  1۵ سیسات ورزشی،أت 106شبکه ارتباطات و  387رسانی، 

 ۵93تانکر سوخت، 2۵1 ،مواد غذایی ونقلحملردوی خو ۵۴8وسیله نقلیه،  3378 پل،

 ؛مرغداری و گاوداری2۴۵و  انبار غذایی 692پمپ بنزین، 337 کارخانه، 300 بازار تجاری،

 

 ج( تعداد حمالت هوایی

 ؛ 1۵۴89: 2017دسامبر  1۵تا  201۵مارس  26تعداد کل حمالت هوایی ائتالف عربستان از 

 ؛۴7۴در یک ماه:  تعدا حمالت هوایی به طور متوسط*

 درصد( اهداف غیرنظامی؛ 31سوم )نوع اهداف: نزدیک به یک*

 ؛270: 2017تعداد کل حمالت هوایی ائتالف عربستان در نیمه نخست دسامبر *

 هدف غیرنظامی؛ 98هدف نظامی و  ۴6نوع اهداف: *

 

از حمالت موشکی نیروهای انصارا... به مواضع ائتالف عربی به رهبری عربستان  -2

 : 1396 ماهدی 6تا  آذرماه 25

کیلومتر به مواضع ائتالف  ۴00با برد  2شلیک موشک بالستیک بومی از نوع قاهر ام  الف(

عربستان و نیروهای عبدربه منصور هادی، در منطقه الفرضه در منطقه نهم، واقع در شرق 

 ؛1396 ماهدی 3استان صنعا، در روز یکشنبه 

محل تجمع شبه نظامیان ائتالف عربستان در  سویبهاتیوشا شلیک چند فروند موشک ک ب(

 ؛1396 ماهدی1، در روز جمعه اردوگاه نظامی الماس در استان مأرب، واقع در شمال شرقی صنعا
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های مردمی یمن، توسط یگان موشکی نیروهای ارتش و کمیته 3شلیک موشک زلزال  ج(

ان نهم، واقع در استان صنعا، در روز نظامیان ائتالف عربستان در استبه محل تجمع شبه

 ؛1396آذر  30شنبه پنج

مواضع شبه نظامیان ائتالف سعودی و  سویبه یک فروند موشک صمودشلیک  د(

در جنوب  ،واقع در جنوب شرقی منطقه جازان ،ها در استان العارضهتجهیزات نظامی آن

 ؛ 1396 آذرماه 29رشنبه ... در روز چهایگان موشکی ارتش یمن و انصاراتوسط  عربستان

نشست رهبران عربستان سعودی در کاخ  سویبه 2شلیک یک فروند موشک برکان  ه(

 ؛1396 آذرماه 28شنبه یمامه ریاض، توسط یگان موشکی یمن در روز سه

 

مواضع نظامیان سعودی در القرن، الدفینیه، قایم زبید و الکرس در  دادن قرارهدف  -3

 ؛1396 ماهدی 2در روز شنبه ، نجران و عسیر  جیزان

رئیس هیأت پارلمانی  عنوانبهانتخاب احمد بن بریک، استاندار پیشین حضرموت،  -4

 فعاالن عدنی،های جنوبی و شورای ملی عمومی و انتخاب انیس لقمان، یکی از استان

امارات( در روز  موردحمایتمعاون او، توسط هیأت شورای انتقالی جنوبی یمن ) عنوانبه

 .1396 ماهدی 3یکشنبه 

 

 عربستان*

 روز جنگ ائتالف به رهبری عربستان با یمن 1000 -1

دستگاه تانک و  1200: نابودی بیش از به عربستان واردشدههای نظامی خسارت الف(

و  1۵ و اف 16 فروند بالگرد آپاچی و پنج فروند جنگنده اف 12خودروی زرهی، نابودی 

کشتی، ناوچه و قایق جنگی، نابودی  10دف قرار دادن جاسوسی، ه پهپاد 20بیش از 
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صدها پایگاه در نجران، جیزان و عسیر، هدف قرار دادن تعداد زیادی از مراکز فرماندهی 

 ؛هاها پایگاه و سیطره بر آنیورش به ده و در نجران، جیزان و عسیر

تأثیرات افزایش به کشورهای عضو ائتالف عربی:  واردشدههای اقتصادی خسارت ب(

و منفی بر اقتصاد و کاهش حجم صندوق ذخیره ارزی در کشورهای عضو ائتالف عربی 

این های ذخیره ارزی اختصاص اموال صندوق ،هاآن های سنگین برتحمیل کردن هزینه

 ی؛ های تسلیحاتکشورها برای حمایت مالی از ائتالف و پوشش دادن هزینه

درصد تولید  1۵رسیدن کسری بودجه به ستان: به عرب واردشدههای اقتصادی خسارت ج(

دوستان و ترغیب و هدایا برای  صرف میلیاردها دالر در قالب کمک، ناخالص داخلی

میلیارد دالر  ۴37به  201۴میلیارد دالر در سال  737کاهش حجم ذخایر ارزی از ، حامیان

ها، الیاتافزایش م، کاهش بودجه به دلیل کاهش قیمت نفت، جنگ یمنآغاز پس از 

ها برای تنوع بخشی به ناکام ماندن تالشمردم،  ها و وخیم شدن وضعیت معیشتیقیمت

، 201۵میلیارد دالر در سال  81های نظامی به بیش از افزایش میزان هزینه، منابع درآمدی

های در پروژهاز مشارکت گذاران خارجی اجتناب سرمایه، کاهش میانگین رشد در عربستان

 ؛و خدمات دیگر ونقلحملهای گردشگری و افزایش هزینهمیزان کاهش ، بلندمدت

برکناری مقرن بن عبدالعزیز از سمت جنگ با یمن و تحوالت سیاست داخلی عربستان:  د(

، برکناری محمد بن نایف، ولیعهد سابق عربستان، ترور 201۵ولیعهدی عربستان در سال 

وده شدن سه شاهزاده در خارج، بازداشت عبدالعزیز بن فهد، ترور منصور بن مقرن و رب

بازداشت و برکناری بسیاری از علما، روشنفکران  و ول به اتهام فسادئمس 38شاهزاده و  11

 ؛نگارانو روزنامه
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 :1396 ماهدی 6تا  آذرماه 25حمالت نیروهای ائتالف عربی به رهبری عربستان به یمن از  -2

به رهبری عربستان به ساختمان گمرک در ذمار  های ائتالف عربیحمالت جنگنده الف(

  کشته شدنو  1396 ماهدی ۴در مرکز یمن و یک پارک در غرب صنعا، در روز دوشنبه 

 تن دیگر؛ 23نفر و زخمی شدن  12

منازل مسکونی و مزارع شهروندان یمنی در منطقه نهم به موشک کاتیوشا  3۵شلیک  ب(

 ؛1396 ماهدی 3ستان در روز یکشنبه توسط نیروهای ائتالف عرب استان صنعا

های ائتالف صنعا، پایتخت یمن، توسط جنگنده منطقه ارحب در شمالبمباران  ج(

 ؛1396 ماهدی 2نفر در روز شنبه  2۵ زخمی شدنعربستان و کشته و 

        های عربستان به یکی از مدارس واقع در استان صعده یمن و حمالت جنگنده د(

 ؛1396 آذرماه 29تن دیگر، در روز چهارشنبه  19 زخمی شدنرنظامی و غی 12 کشته شدن

های ائتالف به رهبری عربستان به انبارهای مواد غذایی در حمالت گسترده جنگنده ه(

 ؛1396 آذرماه 29شهر حصبه، واقع در استان صنعا، در روز چهارشنبه 

ر استان شبوه و منطقه های ائتالف عربستان به منطقه قرین واقع دحمالت جنگنده و(

زخمی  نفر و  13 کشته شدنو  1396 آذرماه 28شنبه خوخه در استان الحدیده، در روز سه

 تن دیگر. 10بیش از  شدن

 

 امارات متحده عربی*

وادار کردن شهروندان یمنی به ترک جزیره سقطری در دهانه خلیج عدن و بازداشت  -1

ی به این جزیره، تحت اشغال امارات، توسط نیروهای نفر از آنان به اتهام ورود غیرقانون 30

 ؛1396 ماهدی 3نظامی این کشور در روز یکشنبه 
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متهم کردن ایران از سوی انور قرقاش، وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه، در  -2

، به تسلیح موشکی انصارا...، ادعای دست داشتن ایران در 1396 آذرماه 28شنبه روز سه

ریاض و پدیدار شدن ضرورت عملیات توفان  سویبهشک بالستیک انصارا... شلیک مو

 ها به اهداف غیرنظامی.قاطع با تداوم حمالت موشکی حوثی

 

 اردن*

خود با  اردن در ائتالفمبنی بر احتمال بازنگری  3های عربیگزارش برخی از رسانه -

عربستان و امارات از  حمایتمعد، به دلیل ائتالف علیه یمن ازجمله ،عربستان در منطقه

های اقتصادی آن، متحمل شدن خسارات نظامی های مالی و پشتیبانیاردن با توجه به کمک

و عدم دریافت غرامت از دو کشور عربستان و امارات، تأثیرات منفی جنگ یمن بر 

 اقتصادی این کشور و بدنام شدن اردن در میان مردم یمن.

 

 آمریکا*

محل اقامت سلمان بن  ،ها به کاخ یمامهحوثیتوسط لیک موشک بالستیک شمحکوم کردن  -1

 3، در روز یکشنبه وزارت امور خارجه آمریکاتوسط عبدالعزیز، پادشاه عربستان، در ریاض 

 و اذعان این وزارتخانه به اصابت موشک به هدف خود در این کشور؛ 1396 ماهدی

استقبال از ، مبنی بر 1396 آذرماه 30شنبه وز پنجدر رکاخ سفید ای از سوی انتشار بیانیه -2

بازگشایی بندر الحدیده یمن )ادعای( رهبری عربستان برای  بهائتالف توسط بیانیه صدور 

حمله  محکوم کردن، سوخت ازجمله ،به روی تمامی کاالهای بشردوستانه و تجاری

، «شدیدترین لحن با» های مردمی یمن به کاخ الیمامه در ریاضموشکی ارتش و کمیته

کمک به ارتش یمن در حمالت موشکی به )به ادعای این بیانیه( به متهم کردن ایران 

                                                            
yemen/-coalition-led-saudi-defection-mulling-http://thegazapost.net/2017/12/24/jordan .3 
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بابت برای اقدام علیه ایران  شورای امنیت سازمان ملل متحدو درخواست از  عربستان

 ؛های شورای امنیتمکرر و فاحش قطعنامهادعایی نقض 

آذر  30شنبه پادشاه عربستان، در روز پنجگفتگوی تلفنی دانلد ترامپ با ملک سلمان  -3

، مبنی بر محکوم کردن حمله موشکی ارتش یمن به ریاض و تداوم حمایت آمریکا 1396

 از عربستان در مقابله با تهدیدات امنیتی؛

، مبنی 1396 آذرماه 29انتشار بیانیه از سوی وزارت خارجه آمریکا در روز چهارشنبه  -4

جویانه رگیر در یمن به پایان دادن به اقدامات خصمانه و انتقامهای دبر درخواست از طرف

ثبات بلندمدت  محقق شدنتنها راه  عنوانبهسیاسی و مذاکره،  حلراهگیری از متقابل، بهره

های در یمن و پایان دادن به مشکالت مردم این کشور و فراهم آوردن زمینه ورود کمک

 ، به تمام مناطق یمن.سوخت ازجملهو امدادی،  انسان دوستانه

 

 اروپا*

، 1396 ماهدی 3یکشنبه  در روز ،جمهور فرانسهرئیس ،گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون -1

نقش مخرب ایران در » ، اعالم مخالفت وی با )به ادعای او(پادشاه عربستان ،با ملک سلمان

فرانسه از ، تأکید او بر حمایت «وری موشک بالستیکاها به فنمنطقه و تجهیز حوثی

ثبات بیهای فعالیت ای و لزوم تقابل با )به ادعای وی(عربستان در برابر تهدیدهای منطقه

، همچنین واکنش محتاطانه دولت فرانسه به ادعاهای جنجالی نیکی ایران در منطقه کننده

 هیلی، علیه ایران؛

 30شنبهز پنجاظهارات فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در رو -2

 سویبهالمللی توسط انصارا... یمن با شلیک موشک ، مبنی بر نقض قوانین بین1396 آذرماه

 زدایی؛ های درگیر برای حرکت در مسیر تنشعربستان و درخواست وی از طرف
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بریتانیا، با محمد بن سلمان، ولیعهد و وزیر دفاع  وزیرنخستگفتگوی تلفنی ترزا می،  -3

و اظهارات بوریس جانسون، وزیر خارجه  1396 آذرماه 30شنبه ر روز پنجعربستان، د

، مبنی بر استقبال از تصمیم )ادعایی( عربستان 1396 آذرماه 29انگلیس، در روز چهارشنبه 

های بشردوستانه به این کشور، برای بازگشایی بندرهای یمنی جهت ورود کمک

ممانعت از  باهدفهای وارداتی به یمن لهدرخواست از ائتالف عربی برای نظارت بر محمو

ادعای قاچاق تجهیزات نظامی به داخل این کشور و حمایت انگلیس از عربستان در برابر 

ای، همچنین اظهارات محمد بن سلمان در این گفتگو، مبنی بر )ادعای( های منطقهتهدید

عضو ائتالف و اهمیت داشتن حفظ امنیت و ثبات یمن برای عربستان و سایر کشورهای 

 های بشردوستانه و انسانی برای تمامی مردم یمن.)ادعای( فراهم آوردن کمک

 

 روسیه*

روسیه، با سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان  جمهوررئیستماس تلفنی والدیمیر پوتین،  -

آمیز ، مبنی بر درخواست وی برای حل مسالمت1396 آذرماه 30شنبه سعودی، در روز پنج

ران یمن از طریق گفتگو، محکوم کردن شلیک موشک ارتش یمن به ریاض و درخواست بح

برای تحقیق در خصوص شلیک این موشک به پایتخت عربستان، همچنین ابراز نگرانی پادشاه 

 عربستان در خصوص پرتاب موشک بالستیک به سمت ریاض.

 

 سازمان ملل متحد*

 آذرماه 28 شنبهسهروز  سازمان ملل، در کلدبیر ، معاون سیاسی ۴اشاره جفری فلتمن -1

، به ادعاهای سفیر آمریکا در سازمان ملل مبنی بر کمک تسلیحاتی ایران به 1396

دبیر های یمن، تأکید وی بر عدم پایان یافتن تحقیقات الزم در این خصوص توسط حوثی

                                                            
Jeffrey David Feltman .4 
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توسط  شدهتابپرهای )ادعای( ایرانی بودن موشک تأییدعدم روازاینسازمان ملل و  کل

 ها در شرایط حاضر؛ حوثی

، در روز بشربان حقوقیدهسازمان غیردولتی دمعاون  ،۵آکشایا کوماردرخواست  -2

عهد ولی ،محمد بن سلمانبرای تحریم سازمان ، از مقامات این 1396 آذرماه 28شنبه سه

بشر در حقوق ات ناقضاقداماتخاذ المللی و به دلیل نقض قوانین بین، عربستان سعودی

در به آمریکا برای آغاز روند مذاکرات سیاسی در سازمان ملل توصیه و  جنگ یمن

 ،نیکی هیلیبه رهبری عربستان، توسط هایی علیه رهبران ائتالف خصوص وضع تحریم

 ؛سازماناین نماینده آمریکا در 

به عدم ، 1396آذر  2۴اذعان فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل در روز جمعه  -3

به عربستان با توجه به گزارش  شدهشلیکهای وجود شواهد قطعی درباره منشاء موشک

 این سازمان به شورای امنیت. دبیر کلاخیر 

 

 بشری بحران ابعاد انسانی و حقوق*

 ماهدی 3، نماینده مقیم سازمان یونیسف در یمن، در روز یکشنبه 6مریتسل ریالنوتأکید  -1

کودک یمنی و  13برای کودکان یمنی، کشته شدن  2017بودن سال  ، بر وحشتناک1396

 زخمی شدنکودک و  ۴2 کشته شدنتن دیگر تنها در یک هفته گذشته و  12زخمی شدن 

 ؛2017تن دیگر در ماه دسامبر  38

 آذرماه 30شنبه المللی صلیب سرخ جهانی، در روز پنجانتشار گزارش جدید کمیته بین -2

 میلیون نفر و قرار1ماری وبا ازبی مبتالبهونی یافتن تعداد شهروندان یمنی ، مبنی بر فز1396

                                                            
Akshaya Kumar .5 

Meritxell Relano .6 
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آمیز خواندن این گزارش درصد از مردم این کشور در رنج گرسنگی و اغراق 80داشتن 

 ؛ائتالف عربی به رهبری عربستانتوسط 

به مناسبت گذشت هزارمین روز از حمله ائتالف  7انتشار گزارش مؤسسه آکسفام -3

، مبنی بر انتقاد از تداوم 1396 آذرماه 29تان سعودی به یمن در روز چهارشنبه عربس

هزار شهروند یمنی در  ۵00میلیون و  8حمالت ائتالف عربستان به یمن، قرار دادن 

رسانی و ورود غذا و دارو به معرض قحطی و وضعیت قرون وسطایی با ممانعت از کمک

نگ و حمایت از آن از سوی کشورهایی چون، کشور و ابراز نگرانی نسبت به ادامه ج

 آمریکا و انگلیس، با فروش سالح به عربستان؛

بشر سازمان ملل، سخنگوی شورای حقوق ،8روپرت کلویلدهنده توسط ارائه آمار تکان -4

درباره تلفات غیرنظامیان در حمالت دو هفته اخیر ، 1396 آذرماه 28شنبه روز سهدر 

 کمدستمرگ و  غیرنظامی 136کم دست کشته شدن: ان سعودیائتالف به رهبری عربست

 .یک بازداشتگاه در صنعادر زندانی  ۴۵

 

 های کارشناسان و مراکز مطالعاتی غربی و عربیب( محورهایی از تحلیل

 عوامل مؤثر در تداوم بقای انصارا... در جنگ یمن *

 ، متعلقکره شمالیو  قساخت شوروی ساب موشک ۴00 الی 300ها به دستیابی حوثی -1

ها )با ها توسط حوثیو امکان افزایش برد آن مایل ۵00برد ، با صالح ...به دوره علی عبدا

(: بازگرداندن عملکرد کالهک و دقت اصابت به اهدافدر نظر گرفتن احتمال اختالل در 

رفته و های پیشتوازن نظامی به میدان نبرد با توجه به برخورداری ائتالف عربی از سالح

 ها؛ ها با آنهای نظامی حوثیتجهیزات مدرن نظامی و عدم تقارن توانمندی

در های ناهموار و تپه هاکوهبا توجه به وجود  ،ماهیت خشن اراضی یمنگیری از بهره -2

                                                            
 کشور جهان در راستای مبارزه با فقر 90ری با نهاد برای همکاسازمان مردم 90المللی، متشکل از کنفدراسیون بین 7

8. Rupert Colville 
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به  و روی آوردن ها به جنگ کالسیک و مقابله مستقیم حوثیاین کشور،  اتکاء نکردن 

 ؛جنگ چریکی

 ؛در یمنآن  جیدهننس هایماجراجوییو عربستان سیاسی ائتالف نادرست های گام -3

برخورداری این  رغمبهاستفاده از نقاط ضعف ژئوپلیتیک، لجستیک و نظامی عربستان،  -4

کشور از تجهیزات و ادوات نظامی بسیار پیشرفته و مدرن: وسعت زیاد عربستان موجب 

زرادخانه عربستان سعودی، برای طراحی شدن ، در مسائل عملیاتی و کیفیپذیری آن آسیب

ها از ، استفاده حوثیهای نیابتی در قرن بیست و یکمهای بزرگ متعارف و نه جنگجنگ

حمالت فرامرزی  ،حمالتی از قبیلعربستان )حمالت پردامنه علیه این نقاط ضعف برای 

شلیک موشک های اماراتی و سعودی وبه داخل عربستان سعودی، حمالت موفق به کشتی

(، عدم استفاده عربستان سعودی از نیروهای زمینی و های بالستیک به قلب پادشاهی ریاض

یک عملیات  تجربهقابل توجه و عدم برخورداری نیروهای نظامی عربستان از پیاده نظام 

 .9کشینظامی اعزامی و قشون

 

 علی عبدا... صالحکارهای ائتالف عربستان برای پیروزی در جنگ یمن پس از مرگ راه*

 منظوربهخود، نیروهای طرفدار صالح از مواضع راهبردی نشینی تکیه بر احتمال عقب -1

ائتالف از حمایت قبایل یمنی و  ناامید شدنبر هم ریختن صفوف انصارا... و با توجه به 

 ؛مناطق ساحلی غربیتحت کنترل درآوردن 

وارد شدن عربستان و امارات به  با هابرای آرایش جدید نیروعربستان تالش ائتالف  -2

(، المسلمینوابسته به اخوان)با حزب تجمع برای اصالح یمن  وگوهای جدیدگفت

در  هایی از حزب کنگرهو همچنین جذب شاخه هادر جبهه این حزبفعال شدن  منظوربه

                                                            
12-2017-war-proxy-military-yemen-iran-arabia-http://www.businessinsider.com/saudi .9 
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لوهاب ولیعهد عربستان و ولیعهد ابوظبی با محمد الیدومی و عبداریاض و قاهره: دیدار 

 ؛اآلنوسی از روسای حزب اصالح در ریاض

نیروهای حزب اصالح به نیروهای طرفدار عبدربه منصور هادی  گیری از پیوستنبهره -3

  ؛در جبهه بیجان در استان شبوههایی و دستیابی به موفقیتدر جبهه جنوبی 

جه به المللی و عدم توبیندر سطح آمریکا مداوم  هایحمایتبرداری از بهره -4

  ؛واشنگتن برای لغو محاصره یمنظاهری های درخواست

قرار دادن مردم یمن در حمالت هوایی و محاصره و کارهایی چون، تداوم اتخاذ راه -۵

 و قحطی؛گرسنگی شرایط 

فرزند  ،ها و رهبران حزب کنگره زیر نظر احمد عبداهلل صالحشخصیت آوردنگرد -6

با علی محسن االحمر، معاون منصور هادی ها د میان آن، و ایجاد اتحا10سابقجمهور رئیس

 ؛المسملین یمنو فرمانده شاخه نظامی اخوان

 وزیرنخستجلب حمایت رهبران حزب کنگره داخل یمن زیر نظر احمد عبید بن دغر،  -7

 .دولت وابسته به هادی و قاسم الکسادی و رشاد العلیمی از رهبران حزب کنگره

 .. برای پیروزی در جنگ یمن پس از مرگ علی عبدا... صالحکارهای انصارا.راه*

عربستان: کشاندن جنگ به  ویژهبهتداوم حمالت موشکی به مواضع نیروهای ائتالف،  -1

 داخل خاک عربستان توسط نیروهای انصارا... با حمله موشکی به کاخ یمامه ریاض؛

بخش  گیریرا... و بازپستوسط انصااعزام نیروهای کمکی به مناطق ساحلی غربی  -2

  ؛در مناطق جنوبینیروهای ائتالف تلفات سنگین به و وارد آوردن  مناطقاین اعظم 

                                                            
ار دعربستان و امارات برای عهده ت که احمد عبدا... صالح پیشنهاداز منابع یمنی حاکی از آن اس هااگرچه برخی گزارش 10 

 .در شرایط کنونی رد کرده استرا شدن رهبری سیاسی و نظامی حزب کنگره 
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جناح به ریاست الیدومی و  :حزب اصالحدستگی در آمدن دو گیری از پدیدبهره -3

های مناطق های نظامی ائتالف سعودی در جبههاآلنوسی خواستار وارد شدن به برنامه

همراهی با در ترکیه خواستار پرهیز از مستقر و  به قطرنزدیک جناح  نعا وساحلی و ص

  ؛عربستان سعودیائتالف 

 .مثلث راهبردی بیجانگیری در بازپس ...نیروهای انصاراموفقیت  -4

 

 11ایالمللی از نقش ایران در جنگ یمن و سایر منازعات منطقهادراکات نادرست جامعه بین*

آگاهی مقامات عالی ایران،  «:افزایش نفوذ و قدرت خود در منطقهتالش ایران برای » -1

 خود، و نظامی لیتیکژئوپهای محدودیتهای امنیتی این کشور، از استراتژیست ویژهبه

ای خود و های رقبای منطقهتواناییهای نظامی سنتی ایران از قابلیتتر بودن پایین

ع حمله نظامی )با توجه به تجربه جنگ با ها از ایران در صورت وقوابرقدرت حمایتعدم

تالش  ،خود محرک اصلی دکترین امنیتی عنوانبه درک خطر،، قراردادن روازاینعراق(: 

های جنگی های بالستیک و قابلیتموشک)های بازدارنده خود قابلیتایران برای افزایش  

یجاد یک محیط دفاعی در ا منظوربهبا بازیگران دولتی و غیردولتی ( و متحدشدن نامتقارن

 احتمالی؛هاجم ت هر نوعبرابر 

دشوار بودن قاچاق سالح از ایران به یمن با توجه «: ارسال تسلیحات نظامی به یمن» -2

از سایر کشورهای جهان در این منطقه و نظامی کشورهای عربی های پایگاهبه استقرار 

در تنگه باب المندب میان یمن و  های دیگرناوگان، استقرار ساحل ایران تا سواحل عربی

 بر این منطقه؛ هاها و هواپیماهای شناسایی و ماهوارهجنگندهو نظارت  جیبوتی

                                                            
posture/-regional-irans-behind-logic-https://lobelog.com/the .11 
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های ادعای رسانهتکذیب «: های جنگی ایرانی در بنادر یمنها و کشتیمشاهده قایق» -3

 رماهآذ 30شنبه ، در روز پنجسسه بنادر دریای سرخ یمنؤم نمسئوالاز سوی  12آمریکایی

حضور قایق انفجاری متعلق به ایران در اسکله رأس عیسی در نزدیکی در خصوص  ،1396

شدن این بندر از شش ماه گذشته توسط نیروهای  ، با توجه به بستهبندر الحدیده یمن

 یا کشتی به این بندر؛گونه قایق و عدم امکان ورود هیچ ائتالف به رهبری عربستان و

«: های انصارا...عربستان در خصوص ایرانی بودن قطعات موشکادعاهای آمریکا و » -4

های از تحریمبه عدم تخطی ایران متخصصان امور تحریم در خصوص جنگ یمن اذعان 

به مدارک و  بازرسان سازمان ملل متحداین کشور، عدم دستیابی شده بر تسلیحاتی وضع

در صدور تسلیحات به ای آن اسناد معتبر در خصوص نقش مستقیم ایران و نائبان منطقه

از سوی وزارت دفاع آمریکا مبنی بر ایرانی  مستندات شفاف و مشخص، عدم ارائه یمن

شرکت پذیر بودن مجازات به عربستان، عدم امکان شدهشلیکها بودن بقایای موشک

قوانین گونه مناقشات نظامی، مطابق با در این سازنده تسلیحات یا کشور سازنده تسلیحات

و با توجه به وجود تجهیزات نظامی کشورهای مختلف در این جنگ،  ازمان ملل متحدس

و ای حمل کالهک هستهتوسط نیکی هیلی، برای  شدهدادههای نمایش سالحعدم توانایی 

ها از سوی حتی در صورت تأمین آنشورای امنیت  2231نقض قطعنامه عدم  روازاین

در حال حرکت به سمت  شدهبازرسیو  کشتی توقیف ۵یک از ایران و ایرانی نبودن هیچ

 .13تاکنون 201۵بازرسان سازمان ملل متحد از سال ، توسط یمن

 

                                                            
12.http://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/12/21/US-military-captures-Iranian-
watercraft-in-Houthi-controlled-Hodeidah.html 

-of-claims-haleys-nikki-talk-loose-missiles-http://www.passblue.com/2017/12/16/loose .31
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