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ها، ، همچنین تحلیل1396 ماهدیدر این گزارش تحوالت صحنه بحران یمن در هفته سوم 

ها و نهادهای مطالعاتی و پژوهشی های تعدادی از رسانهها و پژوهشها، دیدگاهبررسی

است. محورهای مهم این  رارگرفتهقدر خصوص جنگ یمن مورد بررسی  1غربی و عربی

 بررسی به صورتی خالصه به شرح زیر است:

 

 الف( تحوالت صحنه

 یمن*

تا  12حمالت موشکی نیروهای انصارا... به مواضع ائتالف عربی به رهبری عربستان از  -1

 : 21396 ماهدی 19

زمین به ائتالف عربستان با یک موشک  1۵هدف قرار دادن یک فروند جنگنده اف  الف(

های مردمی یمن در آسمان صنعا، در روز دوشنبه هوا، توسط پدافند هوایی ارتش و کمیته

 ؛1396 ماهدی 18

پدافند هدف قرار دادن جنگنده تورنادو ائتالف عربستان بر فراز استان صعده، توسط  ب(

 ؛1396 ماهدی 17نیروهای انصارا... در روز یکشنبه  هوایی ارتش یمن و

های مردمی یمن، در روز توسط یگان موشکی ارتش و کمیته 2 وشک قاهره امشلیک م ج(

نظامیان وابسته به ائتالف عربستان در منطقه نجران ، به مواضع شبه1396 ماهدی 1۵جمعه 
                                                            

شبکه الجزیره؛ سازمان (؛ United Press Internationalس اینترنشنال )خبرگزاری فرانسه؛ خبرگزاری یونایتد پر 1

الملل، چتم هاوس ؛ رادیو فردا؛ مؤسسه سلطنتی امور بینتدپرسیآسوشخبرگزاری رویترز؛ خبرگزاری بهداشت جهانی؛ 

(Chatham House, The Royal Institute of International Affairs ؛ سایت تحلیلی هیل، وابسته به) کنگره

 Brookings(؛ مؤسسه بروکینگز )Middle East Monitorایست مانیتور )(؛ سایت تحلیلی میدلThe Hillآمریکا )

Institution( ؛ روزنامه گاردین)The Guardian؛ سایت تحلیلی لوب)( الگLobelog ؛ روزنامه الشرق) االوسط

(Asharq al-Awsat ؛ شبکه خبری العربیه) وابسته به دانشگاه کلمبیا ) 2000سایت گالف وGulf 2000, Columbia 

University.) 
موشک سه فروند  ازجمله ،فروند موشک بالستیک 4۵(، 2017) در سال گذشته میالدی ...یگان موشکی ارتش یمن و انصارا 2

اک عربستان و را به عمق خو سه موشک بالستیک زلزال  2، سه فروند موشک برکان اچ1، سه فروند موشک برکان 2برکان 

 .شلیک کردند ،ائتالف سعودینظامیان شبه ها وهای نظامیان آنامارات و پایگاه
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سامانه دفاعی موشکی  توسط موشکگیری و انهدام این در ساحل غربی یمن و ادعای ره

 ؛عربستان

های شک بالستیک کوتاه برد توسط یگان موشکی ارتش و کمیتهمو آمیزموفقیتآزمایش  د(

، بر ضد یک هدف نظامی در منطقه نجران در 1396 ماهدی 1۵مردمی یمن در روز جمعه 

 عربستان سعودی؛

 

 :1396 ماهدی 19تا  12هدف قرار دادن مواضع نظامیان سعودی توسط نیروهای انصارا... از  -2

نظامیان ائتالف های مردمی یمن، به مواضع شبهو کمیته ای ارتشحمالت توپخانه الف(

و کشته و 1396 ماهدی 18عربستان در منطقه صرواح واقع در استان مأرب در روز دوشنبه 

 نظامیان؛زخمی شدن شماری از این شبه

هدف قرار دادن و منهدم کردن نفربر زرهی امارات متحده عربی، در شمال یختل در  ب(

های مردمی یمن، در روز ع در غرب استان تعز، توسط ارتش و کمیتهبخش المخا، واق

 ؛ 1396 ماهدی 17یکشنبه 

نظامیان ائتالف های مردمی یمن با شبههای مرزی نیروهای ارتش و کمیتهدرگیری ج(

نفر از نظامیان سعودی و 6کم شدن دستو کشته 1396 ماهدی 17عربستان، در روز یکشنبه 

 گر؛تن دی 4زخمی شدن 

مورد هدف قرار دادن مواضع نیروهای ائتالف به رهبری عربستان از سوی ارتش و  د(

های این کشور، در روز های تعز، مأرب و دیگر استانهای مردمی یمن، در استانکمیته

 نظامیان.تن از شبه 28و کشته و زخمی شدن  1396 ماهدی 12شنبه سه

های جبل الدخان، سعودی در پایگاهعربستان  ائتالفمواضع نظامیان هدف قرار دادن  ه(

س الحبره و پادگان أمنطقه ر، همچنین شرق پایگاه المعنق و پایگاه الکرس در جازان
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ای ارتش یمن و یگان توپخانه، از سوی پایگاه نهوقه در نجرانو المعطن و روستای قوی 

 ظامیان سعودی؛تن از ن 4و کشته شدن  1396 ماهدی 12شنبه ... در روز سهانصارا

، مبنی بر 1396 ماهدی 18اظهارات مقامات حزب کنگره مردمی یمن در روز دوشنبه  -3

تن، ۵شدگان سیاسی و نظامی در جریان حوادث اخیر، به استثناء شدن تمامی بازداشتآزاد

ای جدید در راستای توافق جنبش انصارا... با حزب کنگره مردمی بر سر گشودن صفحه

 ها در برابر ائتالف عربستان؛ آن متحدشدنشریک اصلی و  میان این دو

تأکید یحیی الراعی، رئیس پارلمان یمن بر لزوم پایان تجاوزات عربستان علیه مردم  -4

این کشور، در دیدار با معین شریم، نماینده سازمان ملل در این کشور، در روز  دفاعبی

قربانیان یمنی در جریان این جنگ به وی،  ، ارائه فهرستی از شمار1396 ماهدی 18دوشنبه 

های خود برای احیاء مذاکرات ابراز امیدواری برای موفق شدن سازمان ملل در تالش

های یمنی جهت حل و فصل برخی از اختالفات و انتقاد از مواضع سیاسی میان گروه

 دوگانه و متعارض مقامات سعودی در قبال مسائل حقوق بشری؛

امین ابورأس، معاونت سابق حزب کنگره ملی یمن، از سوی اعضاء این انتخاب صادق  -5

و  1396 ماهدی 17ریاست آن و جانشین علی عبدا... صالح، در روز یکشنبه  عنوانبهحزب 

اظهارات وی در خصوص قرار گرفتن برقراری صلح و امنیت داخلی و خارجی از 

عربی برای درک درد و رنج های وی در این پست، درخواست او از کشورهای اولویت

مردم یمن و مورد تجاوز قرار گرفتن این کشور بدون تجاوز به کشورهای دیگر و تأکید 

 های حزب کنگره ملی همچون گذشته؛وی بر تداوم فعالیت

ارتش ... به نیروهای ارتش یمن و انصارااز سوی  وارد آوردن تلفات سنگین جانی -6

های سرباز و افسر سعودی در جبهه 36: کشته شدن 2017سال های پایانی در ماهعربستان 

، در دو نفر دیگر 27 و زخمی شدن واقع در جنوب عربستان ،مرزی جازان، نجران و عسیر

تن دیگر در دیگر مناطق  22نفر و زخمی شدن  44و کشته شدن  2017ماه پایانی سال 

 .2017مرزی عربستان در ماه دسامبر 
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 عربستان*

 :1396 ماهدی 19تا  12های ائتالف عربی به رهبری عربستان به یمن از حمالت نیرو -1

، به 1396 ماهدی 17های ائتالف به رهبری عربستان در روز یکشنبه حمالت جنگنده الف(

یک بازار محلی در منطقه مُنبه، واقع در غرب استان صعده در شمال یمن و مجروح شدن 

 کودک یمنی؛ 2کم دست

، واقع در غرب یمن ،استان الحدیده در های شهرستان زبیداز رستورانیکی بمباران  ب(

و کشته و  1396 ماهدی 13در روز چهارشنبه  ،سعودیعربستان های ائتالف جنگندهتوسط 

 نفر؛ 18زخمی شدن 

های ائتالف عربستان به منطقه منبه و باقم، واقع در استان صعده، در حمالت جنگنده ج(

 ؛ غیرنظامی 8 کمدستو جان باختن  1396 ماهدی 12شنبه روز سه

واکنش ائتالف عربی به رهبری عربستان، به شلیک موشک بالستیک کوتاه برد از یمن  -2

، و ادعای مجدد این ائتالف در خصوص حمایت 1396 ماهدی 1۵به نجران در روز جمعه 

 ایران از جنبش انصارا...؛ 

ولیعهد عربستان و وزیر دفاع  ،مد بن سلمانبا حضور مح العادهفوقنشست برگزاری  -3

از شلیک موشک نیروهای  پسو ساعاتی  1396 ماهدی 1۵جمعه روز عصر ، در این کشور

و و امنیتی  اوضاع سیاسیو مورد بحث و بررسی قرار دادن مقاومت یمن به منطقه نجران 

 ؛المللیای و بینهمچنین جدیدترین تحوالت منطقه

یمن، وزیر دولت مستعفی وزیر خارجه و معاون نخست ،ک المخالفیعبدالملاظهارات  -4

موافقت دولت مستعفی مستقر در ، مبنی بر منوط بودن 1396 ماهدی 1۵در روز جمعه 

جدید این های طشر، به پذیرفتن پیش...ریاض با شرکت در هرگونه مذاکرات با انصارا

 تمامیشهروندان یمن، آزادی و مقامات سیاسی توقف حمالت علیه ، مشتمل بر دولت
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های دادن به کاروانمجوز حمله به شهرها و و  هازندانیان، توقف شلیک موشک

از  حسن نیت، همچنین تأکید وی بر لزوم اثبات امدادرسانی برای کمک به غیرنظامیان

دولت های گذشته و تالش ها، عدم امکان بازگشت به مذاکرات به روشسوی حوثی

ت حزب أبرای پیوستن هی، های صلح یمندر مذاکرات و رایزنی ،ادیعبدربه منصور ه

و متهم کردن ایران به تالش برای سیطره یافتن بر  کنگره مردمی به ارتش دولت مستعفی

 کشورهای عربی از طریق انصارا... و جنگ یمن؛

زخمی شدن طاهر العقیلی، رئیس ستاد مشترک ارتش وابسته به دولت مستعفی یمن در  -5

 ماهدی 1۵های مردمی یمن در استان الجوف، در روز جمعه جریان عملیات ارتش و کمیته

 شدت جراحات وارده؛ براثر، 1396 ماهدی 16و جان باختن وی در روز شنبه  1396

، به ریاست 1396 ماهدی 12شنبه هشدار شورای وزیران عربستان در نشست روز سه -6

کشور، به جامعه جهانی نسبت به )به ادعای این شورا( سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه این 

 ؛«ایران در منطقه و به خطر افکندن امنیت و ثبات آن ویرانگرنقش »

شنبه جمهوری مستعفی یمن، در روز سهاظهارات عبدربه منصور هادی، رئیس -7

از گروه  ، مبنی بر متهم کردن ایران به حمایت از انصارا...، تأکید بر رهایی1396 ماهدی12

، تنها راه نجات این کشور و ایجاد یک نظام فدرالی جدید در آن و لزوم مثابهبهانصارا... 

پایداری بخش وفادار به او در ارتش یمن و مقابله آن در برابر انصارا... به دلیل زیر پا 

 های پیشین.گذاشتن توافق

 

 اروپا*

و موارد یمن در خصوص بحران  ،وزیر خارجه آلمان ،زیگمار گابریلابراز نگرانی  -1

جریان دیدار با مولود و در  1396 ماهدی 16بشر در این کشور در روز شنبه نقض حقوق

 خود؛ای همتای ترکیه ،اوغلوچاووش
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یکی از  عنوانبهامارات متحده عربی، به از سوی نروژ  و مهمات ارسال سالحتعلیق  -2

، با 1396 ماهدی 13ن، در روز چهارشنبه عربی به رهبری عربستاکشورهای عضو ائتالف 

 . 3ابراز نگرانی وزارت خارجه این کشور از تداوم جنگ یمن

 

 بشری بحران ابعاد انسانی و حقوق*

 ماهدی 17بشر، در روز یکشنبه بان حقوق، مدیر اجرایی دیده4پیام توئیتری کنت راث -1

کردن فروش ت متوقفخطاب به کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه جه، 1396

ها برای بمباران یمن و تسلیحات به عربستان سعودی، با توجه به استفاده از این سالح

  غیرنظامیان این کشور؛ داشتننگاهگرسنه 

سازمان ملل در امور بشردوستانه و  دبیر کلمعاون  ،۵مارک لوکوکگزارش  -2

، مبنی بر هشدار وی در 1396 همادی 16اضطراری، در روز شنبه  هایکننده کمکهماهنگ

دلیل افزایش جنگ و درگیری، کمبود مواد غذایی و )به بار یمن اوضاع فاجعه خصوص

اضطراری سازمان های کمکصندوق از میلیون دالر  ۵0مبلغ  (، اختصاصشیوع بیماری

       )با توجه به نیاز بیش از امدادرسانی به این کشورمردم یمن و ملل برای حمایت از 

تن از غیرنظامیان، فرار  8000های بشردوستانه، جان باختن بیش از میلیون نفر به کمک22

میلیون نفر در اثر فقدان مواد غذایی و  18میلیون نفر از مردم از این کشور، رنج 3

از میلیون نفر  16نفر به کمک برای ادامه حیات و محرومیت  میلیونیکگرسنگی، نیاز مبرم 

(، تأکید وی بر لزوم اجتناب از وقوع فاجعه انسانی در ها بهداشتیمراقبتآب و خدمات و 

بروز اجتناب از ها و گذرگاه و بنادر تمامیتوقف جنگ، باز شدن این کشور از طریق، 

                                                            
، صادرات سالح و مهمات این کشور به امارات به 2016که در سال است  صادرشدهاعالمیه وزارت خارجه نروژ در حالی  3

میالدی،  201۵به امارات در سال  از این کشورات سالح ارزش میزان صادرو  افتهیشیافزامیلیون دالر(  9.7) میلیون کرون 79

 ه است.میلیون کرون بود 41

Kenneth Roth .4 

Mark Lowcock .5 
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و درخواست  ترین زمان ممکنهای بیشتر و در سریعقحطی و گرسنگی با ارسال کمک

ساختن جنگ و تالش برای دستیابی به  های درگیر مبنی بر متوقفوی از تمامی طرف

 حل سیاسی از طریق سازمان ملل؛راه

، مبنی بر مبتال شدن 1396 ماهدی 14گزارش سازمان بهداشت جهانی در روز پنجشنبه  -3

از مردم یمن به بیماری خطرناک دیفتری )شیوع این بیماری در نفر  471 کمدستتاکنون 

نفر یک نفر به دلیل ابتالی به  10جان باختن از هر اواسط ماه اوت سال گذشته میالدی و 

آوریل سال جاری  27مورد ابتال به بیماری وبا، از  میلیونیکآن(، همچنین مشاهده حدود 

 ابتال به این بیماری. براثرشهروند یمنی  300هزار و  2میالدی تاکنون، و جان باختن 

 

 عاتی غربی و عربیهای کارشناسان و مراکز مطالب( محورهایی از تحلیل

 6نگاهی اجمالی به وضعیت یمن از آغاز جنگ تا به امروز: آشوب ملی، نظم داخلی*

 براثربندی شده زده، متالشی و قطبسال جنگ: کشوری آشوب 3وضعیت یمن پس از  -1

ها المللی آنهای اصلی جنگ در داخل و حامیان بیناختالفات غیرقابل کنترل میان طرف

 ترش این منازعه در تقریباً تمامی مناطق کشور؛در خارج و گس

ها و نیروهای وفادار به علی عبدا... صالح و مرگ وی در شکست ائتالف میان حوثی -2

این مناقشه تا زمان  شدنتبدیلپویاترین بعد این مناقشه چندجانبه:  منزلهبه، 2017دسامبر 

صادی و مشتمل بر چند میدان گرایانه و مخرب به لحاظ اقتبستی عملمرگ صالح به بن

انداز جنگی بزرگ راکد، همراه با مداخله بازیگران متعدد متمرکز بر سیاست داخلی تا چشم

 گسترده جنگ؛

                                                            
 بری، پژوهشگر ارشد برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای چتم هاوس. قابل بازیابی در لینک:پیتر سلیس 6

https://www.chathamhouse.org/publication/yemen-national-chaos-local-
order?utm_source=Chatham%20House&utm_medium=email&utm_campaign=9027796_Pet

e%27s%20Paper&dm_i=1S3M,5DHW4,O8B2YU,KS8ML,1# 
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زده، با توجه به سقوط دولت مرکزی، از دست دادن یمن به کشوری آشوب شدنتبدیل -3

ی رقابتی میان کنترل برخی از مناطق کشور از سوی دولت و بروز نوعی اقتصاد سیاس

برخوردار از شکلی از منطق،  حالدرعینهای مختلف متحد و یا مخالف یکدیگر و گروه

 اقتصاد و اکوسیستم سیاسی داخلی خود؛

 موردنیازهای ذخایر نفت و گاز و زیرساخت ازجملهمنابع درآمد کشور،  شدنتبدیل -4

نین نهادهای عمده ، فرآوری و صادرات محصوالت هیدروکربنی، همچونقلحملبرای 

گرفتن این ه منبع قدرت سیاسی و نظامی: قرارهای دریایی و زمینی، بمالی و زیرساخت

های سیاسی و مسلحانه و منابع و نهادهای مالی و اقتصادی در مرکز منازعات و رقابت

 زنی در مذاکرات سیاسی؛های فشار و چانهاهرم منزلهبهها های درگیر از آناستفاده طرف

های پیشنهادی جاری برای برقراری صلح در ها و چهارچوبعدم کارایی سیاست -5

انگارانه منازعات دوجانبه، بدون کارها بر اساس الگوی سادهکشور: بنا نهاده شدن این راه

ای آرزومندانه تا تحلیل دقیق شباهت به واقعیت این بحران و غالباً نمایانگر اندیشه هرگونه

، توسط 2012تا  2014 دوسالهو موشکافانه تحوالت و لزوم کسب تجربه از دوره گذار 

 های خود با این تجارب.گران و سازگار کردن اولویتگذاران و میانجیسیاست

 

 2۰1۸7*رقابت ایران و عربستان در سال 

ترین رویداد منطقه: تأکید بر نقش وخیم مثابهبه، 2018رقابت ایران و عربستان در سال  -1

کلیدی این رقابت در تحوالت خاورمیانه و ابراز نگرانی در خصوص آینده نامعلوم و 

 ها؛و سنی یانشیع میان هابا توجه به افزایش تنش این مناقشات غیرقابل ارزیابی

                                                            
گزارش تحلیلی روزنامه گاردین. قابل بازیابی در لینک:  7

https://www.theguardian.com/world/2018/jan/04/2018-saudi-arabia-iran-rivalry-key-
middle-east-year-ahead 
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به  ولیعهد جوان عربستانتحوالت داخلی ایران و عربستان: عدم دستیابی  لزوم توجه به -2

های رغم تالشجنگ یمن، به ویژهبهخود در زمینه سیاست خارجی،  موردنظردستاوردهای 

و  سویکای از اصالحات مهم اقتصادی و اجتماعی در کشور از وی برای اجرای مجموعه

با توجه به اعتراضات گسترده های اخیر خود با بزرگترین چالش سالایران  شدنمواجه

 از سوی دیگر؛ 8اخیر

قد معضالت آیینه تمام»)به ادعای این گزارش(  مثابهبهنگاه عربستان به ایران،  -3

درخواست عربستان سعودی از ایران برای «: خاورمیانه و پایگاه اصلی تروریسم در منطقه

ء نقش مسئوالنه در قبال سایر کشورهای منطقه، کنار گذاردن رویکردهای انقالبی خود، ایفا

، خودداری از نظامیهای شبهحمایت از تروریسم و گروه توقف )به ادعای این گزارش(

و  های کشورهای دیگر و دخالت در امور داخلی کشورهای عربخانهحمله به سفارت

در این عربی  هویت حفظ در ایران،رفع تبعیض و ظلم تالش برای )به ادعای این گزارش( 

  تبار؛عربهای ایرانیحقوق مدنی به  ءو اعطاکشور 

 –دینی  مناقشه»یکی از ابعاد این  مثابهبهتداوم جنگ نیابتی میان ایران و عربستان،  -4

های دیگر در منطقه: درگیری و احتمال نقش آن در دامن زدن به تنش« نظامی – سیاسی

عربستان سعودی برای ادعایی تالش با توجه به  ا... لبنان،میان رژیم اسرائیل و حزب

 ؛نوین در خاورمیانه یبرقراری نظم

لزوم توجه به خیزش اعتراضی مردم ایران: احتمال پدید آمدن فرصتی تازه برای تمامی  -5

عربستان سعودی و رژیم اسرائیل برای رهایی از )به ادعای  ازجملهکشورهای خاورمیانه، 

 ایران در منطقه؛ هایمداخله جوییاین گزارش( 

، با توجه به وزن سنگین دو روابط ایران و عربستان با حاصل جمع صفرتداوم روند  -6

انداز اصالحات در قدرت در منطقه: به مخاطره افتادن ثبات منطقه، تاریک شدن چشم

                                                            
اند و این ارزیابی را های خبری خود قرار دادههای عربستان در یک هفته اخیر رویدادهای ایران را در صدر گزارشروزنامه 8

 .جدی و گسترده از جانب مردم ناراضی روبرو است یکنند که ایران با دردسرمی ارائه
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 هاعربستان، از میان رفتن تنها عنصر کلیدی ایجاد نظم در خاورمیانه و تشدید موج ناآرامی

 .9در منطقه

 

 و تأثیر آن بر جنگ یمن 1۰فارس به بهانه تهدید ایرانخلیجمیان کشورهای *رقابت تسلیحاتی در 

 فارسارتقاء چشمگیر روند معامالت دفاعی میان آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج -1

 هایمیلیارد دالری برای هزینه ۵6: اعالم در نظر گرفتن بودجه عربستان سعودی الف(

از ، پرده برداشتن دانلد ترامپ 2017، در روزهای نخست دسامبر 2018دفاعی در سال 

تجهیزات و تسلیحات نظامی به  فروش و خریدمیلیارد دالر برای  110قراردادی به ارزش 

 ؛2017در ماه مه  ریاض

 18، در روز استقالل خود های بالستیک ساخت چینقطر: به نمایش گذاردن موشک ب(

 ،های جنگنده انگلیسیها میلیارد دالر تجهیزات نظامی از جتده، خرید 2017دسامبر 

های های جنگی ساخت ایتالیا، موشکهای آلمانی، کشتیمریکایی و فرانسوی تا تانکآ

، همزمان با قطع ارتباط 2017ژوئن  ۵از  بالستیک چینی و سایر تجهیزات نظامی ترکی

 با این کشور؛ ده عربی، بحرین و مصرعربستان سعودی، امارات متحدیپلماتیک 

به چهار میلیارد دالر با  نزدیکقراردادی به ارزش بحرین: موافقت آمریکا با اجرای  ج(

 ؛2017در ماه سپتامبر  بحرین

توسط  میلیارد دالر با کویت ۵های جنگی به ارزش قرارداد فروش جتکویت: امضاء  د(

 ؛ 2017جمهور آمریکا در ماه سپتامبر رئیس
                                                            

ای در دانشگاه پرینستون. قابل بازیابی در ق و متخصص امنیت خاورمیانه و سیاست هستهمحمدحسین موسویان، دیپلمات ساب 9

 /http://lobelog.com/contrasting-leadership-styles-in-the-saudi-iran-conflictلینک: 
ل کشورهای خلیج گذار مؤسسه تحلیالمللی خلیج )فارس( و جورجیو کافیرو، مدیر و بنیانخالد الجابر، مدیر بنیاد بین 10

-http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/gcc-arms-race-iranian)فارس(. قابل بازیابی در لینک: 

threat-171228130337650.html 
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فارس: از رابطه بر خلیج مریکا با کشورهای عضو شورای همکایآ تغییر ماهیت رابطه -2

از کشورهای دیگر در نفت واردات مریکا به فراوان آژئوپولتیک جنگ سرد و نیاز مبنای 

ها در حوزه انرژی و های گذشته به افزایش قراردادهای دفاعی در مقایسه با قرارداددهه

 ر تعریف این رابطه؛ها دنقش کلیدی آن

اهداف متقابل طرفین از افزایش تعامالت نظامی و دفاعی: برای آمریکا، گام برداشتن  -3

افزایش و از این رو  «مریکا استآاولویت با »در راه تحقق شعار دانلد ترامپ مبنی بر 

، فارسبرای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج، متحدهایاالتدر داخل  ویمحبوبیت 

های منطقه و ابهام در میزان جانبه آمریکا در برابر تهدیدبرای جلب حمایت همه راهی

 دستیابی دو طرف به اهداف خود؛ 

، بر مبنای منطق فارسهای تسلیحاتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیجتوافق -4

 اقتصادی و به دور از مالحظات سیاسی

در نشست ریاض در ماه مه سال ، میر قطرشیخ تمیم بن حامد آل ثانی، ا بهترامپ قول  الف(

تنش ، بروز مریکایی به دوحهآدرباره فروش تجهیزات نظامی مبنی بر گفتگوی طرفین  ،2017

و به دنبال آن متهم کردن قطر به  فارسمیان اعضای شورای همکاری خلیجدر همان ماه داخلی 

 12مجوز انتقال بیش از  حمایت از تروریسم از سوی ترامپ در پیامی توئیتری و سپس صدور

 به فاصله زمانی یک هفته از این پیام؛ مریکا به قطرآمیلیارد دالر سالح از 

در نمایشگاه تجهیزات هوایی امارات متحده عربی  باترکیه میلیارد دالری  20توافق  امضاء ب(

 ؛2017سال های پایانی تنش میان ابوظبی و آنکارا در ماه باوجودهمزمان  ،2017در نوامبر  دبی

رغم ، به400 -سیستم دفاع موشکی اس تداوم مذاکرات روسیه و عربستان درباره ج(

 ؛ایران و سوریهاختالفات فاحش طرفین بر سر دو پرونده 

نظامی به  تسلیحات و تجهیزاتقرار گرفتن آمریکا در رأس فهرست فروشندگان  -5

رهای دیگر در این حضور کشو رغمبه) فارسعضو شورای همکاری خلیجکشورهای 
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حجم های اخیر در خصوص هایی در واشنگتن در ماهفهرست( و همزمان بروز نگرانی

های و حتی پیشنهاد برخی از چهره کشورهااین مریکایی به آفروش تجهیزات نظامی 

سالح به این کشورها  هرگونهسیاسی آمریکا به دولت ترامپ در خصوص توقف فروش 

 بشرسیاستمداران و فعاالن حقوقها، همچنین درخواست ان میان آنتا زمان پایان یافتن بحر

در بریتانیا از دولت انگلیس برای متوقف ساختن فروش سالح به ریاض به دلیل کاربرد 

 این تسلیحات در جنگ یمن و از این رو، کشته شدن هزاران نفر از مردم این کشور؛

مانند فقر، مشکالت داخلی خود )فارس در حل و فصل ناکامی کشورهای حوزه خلیج -6

فاحش های بشر و نابرابریهای قومی و مذهبی، مسائل حقوقبیکاری جوانان، اختالف

و اهداف سیاسی آمریکا از تداوم  سویکاتی از حیسلکالن ت های( از طریق خریداجتماعی

مریکا آسطح تنش میان ایران با روند فروش تسلیحات به این کشورها، با توجه به افزایش 

منطقه از سوی دیگر: لزوم اتخاذ رویکردی جامع و منطقی در قبال کشورهای از و برخی 

 .گرایی در خاک خودمانند افراط ،به مشکالتیخرید سالح بیشتر و پرداختن  جایبهایران 

 

 11ای ایران: یمنهای منطقهتأثیر اعتراضات مردم ایران بر سیاست*

اقتصادی اعتراضات و بروز خشم معترضان در شعارهای  لزوم توجه به ریشه و بنیان -1

ای ایران و )ادعای( مداخله این کشور در امور داخلی های منطقهآنان در خصوص سیاست

 کشورهای منطقه )عراق، سوریه، یمن و لبنان(؛

گذاری کالن حکومت ایران برای صادر کردن ایدئولوژی سرمایه (ادعای)لزوم توجه به  -2

ثبات کردن ود به کشورهای منطقه: راهبردی برای )به ادعای این گزارش( بیانقالبی خ

                                                            
 فرهاد رضائی، پژوهشگر مرکز مطالعات ایران در ترکیه. قابل بازیابی در لینک: 11

http://thehill.com/opinion/international/367582-will-the-social-unrest-in-iran-affect-the-
regimes-regional-policies 
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های نیابتی و اجرای آن توسط کشورها از طریق مداخله مستقیم و یا به کمک گروه

 نیروهای قدس سپاه پاسداران؛

تا  6های ادعایی ایران به این کشورها: اختصاص لزوم توجه به برآورد تخمینی کمک -3

نظامیان عراق، در سال به سوریه و بیش از یک میلیارد دالر در سال به شبه ردال میلیارد 1۵

 ا...؛های یمن و حماس و حزبحوثی

های یمن: فراهم آوردن تسلیحات، های ادعایی ایران از حوثیلزوم توجه به حمایت -4

 ها؛ثیهای مالی و تحریک عربستان سعودی برای آغاز کارزار نظامی جهت غلبه بر حوکمک

سنی در  –گرایی شیعه مناقشه تهران و ریاض به فرآیند فرقه شدنتبدیللزوم توجه به  -5

 دهی سیاست جاری خاورمیانه؛منطقه و تأثیر مخرب آن در شکل

دالر به هر شهروند عراقی یا لبنانی مایل  2000پرداخت ماهانه )ادعای( لزوم توجه به  -6

 ها و به نمایندگی از سپاه پاسداران؛به شرکت در جنگ در حمایت از حوثی

احتمال آگاه شدن مقامات ایران )با توجه به اعتراضات اخیر و شدت خشم مردم از  -7

سهم سپاه و نهادهای وابسته به آن از بودجه کشور و صرف شدن منابع مالی کشورشان در 

ها و یگذارکشورهای دیگر( از میزان هزینه گزاف داخلی و خارجی این نوع سیاست

 ها؛آنتالش برای پرهیز از 

المللی برای بازداشتن ایران از صرف منابع لزوم وارد آوردن هر چه بیشتر فشارهای بین -۸

هایی چون انصارا... و اختصاص مالی خود در کشورهایی چون یمن و حمایت از گروه

 دادن آن به مردم کشور خود.

 

 


