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هاا  ها، دیدگاهها، بررسی، همچنین تحلیل1396ماه در این گزارش تحوالت صحنه بحران یمن در هفته دوم دی

در خصاو  ننای یمان     1ها و نهادهای مطالعاتی و پژوهشی غربی و عربای های تعدادی از رسانهو پژوهش

 رارگرفته است. محورهای مهم این بررسی به صورتی خالصه به شرح زیر است:مورد بررسی ق

 

 الف( تحوالت صحنه

 یمن*

 : 1396 ماهدی 12تا  5حمالت موشکی نیروهای انصارا... به مواضع ائتالف عربی به رهبری عربستان از  -1

نظامیان شبهمواضع به سمت ... نیروهای موشکی ارتش یمن و انصارا توسط فروند موشک 2شلیک الف(

، در تاریخ نمعه صنعادر منطقه نهم واقع در شمال غربی استان  ،در دو محور یام و ملح عربستان ائتالف

  ؛1396 ماهدی 8

های مردمی یمن ام، توسط یگان موشکی ارتش و کمیته2شلیک یک فروند موشک بالستیک قاهر ب(

 ؛1396 ماهدی 7شنبه در استان مأرب، در روز پنج نظامیان در پایگاه الرویک واقعمواضع شبه سویبه

 

 :1396 ماهدی 12تا  5هدف قرار دادن مواضع نظامیان سعودی توسط نیروهای انصارا... از  -2

عملیات انصارا... در سرنگونی یک فروند هواپیمای ناسوسی وابسته به ائتالف عربی به رهبری  الف(

ذرگاه مرزی حرض در استان حجه، در شمال غرب یمن، در روز عربستان در منطقه الجمارک، واقع در گ

 ؛1396 ماهدی 8نمعه 

نظامیان وابسته به ائتالف عربستان در منطقه یختل، واقع در ساحل خودروی نظامی شبه 15هدف قرار دادن  ب(

نفر  50دن، و کشته و زخمی ش1396 ماهدی 8غربی یمن توسط نیروهای ارتش یمن و انصارا... در روز نمعه 

 نظامیان؛از این شبه

                                                            
(؛ Washington Post(؛ روزنامه واشنگتن پست )Middle East Eyeایست آی )خبرگزاری فرانسه؛ سایت تحلیلی میدل1 

ایست مانیتور خبرگزاری رویترز؛ خبرگزاری اسوشیتدپرس؛ سایت تحلیلی میدلشبکه الجزیره؛ سازمان بهداشت نهانی؛ 

(Middle East Monitor( ؛ مؤسسه بروکینگز)Brookings Institution؛ بنیاد صلح بین)( المللی کارنگیCarnegie 

Endowment for International Peace مزیتاورکیوین(؛ روزنامه (New York Times؛ نشریه فارین) پالیسی

(Foreign Policy( ؛ روزنامه گاردین)The Guardian( ؛ سایت تحلیلی نشنال)The National؛ سایت تحلیلی لوب) الگ

(Lobelog( ؛ مرکز خاورمیانه در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن)Middle East Center, London School of 

Economics and Political Science روزنامه الشرق (؛( االوسطAsharq al-Awsat ؛) سایت شبکه خبری العربیه؛

(؛ روزنامه دیلی صباح؛ روزنامه حریت Arab Weeklyنامه عرب ویکلی )هفته(؛ Agence Globalتحلیلی آژانس گلوبال )

 (.Gulf 2000, Columbia Universityوابسته به دانشگاه کلمبیا ) 2000سایت گالف و 
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محل تجمع شابه  ، به1396 ماهدی 7شنبه ... در روز پنجای ارتش یمن و انصارایگان توپخانهحمالت  ج(

و محور نجاران در نناوب ایان کشاور     در  ،در صحرای البقعواقع نظامیان ارتش عربستان در تپه الشبکه 

 ؛سدیس و المخروقپایگاه الدو مواضع ارتش عربستان در منهدم کردن 

های ارتش یمن و یگانتوسط ننگی شبه نظامیان ائتالف سعودی  هایخودروی زرهی و ابزار 6انهدام  د(

در دو اساتان  ، 1396 مااه دی 7و  6شنبه ... در روزهای چهارشنبه و پنجهای مردمی وابسته به انصاراکمیته

 .تعز و البیضاء

 

 عربستان*

 :1396 ماهدی 12تا  5به رهبری عربستان به یمن از  حمالت نیروهای ائتالف عربی -1

های ائتالف عربستان به یاک ایساتگاه ساوخت در نزدیکای یاک باازار در منطقاه        حمالت ننگنده الف(

نفار از   26و کشته شدن  1396دی  11الجراحی، در ننوب الحدیده، واقع در غرب یمن، در روز دوشنبه 

 مردم یمن؛

تان به منازل مسکونی منطقه الجعده، واقع در اساتان حجاه یمان، در روز    های عربسحمالت ننگنده ب(

 تن دیگر؛ 10و زخمی شدن  غیرنظامی ۴و کشته شدن  1396 ماهدی 11دوشنبه 

های ائتالف به رهبری عربستان به منطقه صرواح واقع در استان ماأرب، در شامال شارق    حمالت ننگنده ج(

 و کشته و زخمی شدن برخی از شهروندان این منطقه؛ 1396دی  10یمن و استان عمران، در روز یکشنبه 

و کشته شدن  1396 ماهدی 9های عربستان به استان الحدیده یمن، در روز شنبه یورش گسترده ننگنده د(

 غیرنظامی و زخمی شدن شماری دیگر؛ 30

 مااه دی 8ز نمعاه  های عربستان به منازل مردم یمان در اساتان صاعده، در رو   حمالت هوایی ننگنده ه(

 غیرنظامی؛ ۴، و کشته شدن 1396

، تعاز  استان در منطقه التعزیه، به 1396 ماهدی 5شنبه روز سهدر عربستان های ائتالف حمالت ننگنده و(

کشاته و یاا   ایان کشاور و   واقاع در غارب    ،استان الحدیده در منطقه التحیتاو  یمنغرب ننوب واقع در 

 ؛غیرنظامیان یمنی نفر از 120بیش از شدن زخمی 

درخواست وزارت خارنه وابسته به دولت مستعفی یمان بارای ایجااد ترییارات اساسای در سااختار        -2

 کنناده هماهنای ، 2المللی سازمان ملل در یمن و در رأس آن، برکناری نیمی ماک گولادریک  کارکنان بین

                                                            
Jamie McGoldrick. 2 
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دلیل )به ادعای این وزارتخاناه(   ، به1395 ماهدی 8امور انسانی سازمان ملل در این کشور، در روز نمعه 

ایجااد شابهاتی دربااره اهاداف او در ایان       رواین ازبیانیه سیاسی و نانبدارانه وی در حمایت انصارا... و 

مقامات فعلی یمان   عنوانبهدر خصو  اعالم اعضای انصارا...  1396 ماهدی 7شنبه کشور )بیانیه روز پنج

ر غیرنظامیان در این کشور(، همچنین اعتراض به نادیده گرفتن )باه  و متهم کردن ائتالف عربستان به کشتا

ادعای این وزارتخانه( اقدامات انصارا...، در نقض حقوق شهروندان ایان کشاور، همچناین اباراز تأساف      

 مااه دی 8به رهبری عربساتان، در روز نمعاه   سخنگوی رسمی نیروهای ائتالف  ،ترکی بن صالح المالکی

 بیانیه؛، از صدور این 1395

 7شانبه  در روز پانج در نشساتی خباری   به رهبری عربساتان،  سخنگوی ائتالف  ،ترکی المالکیادعای  -3

به خااک  ه خمپاره قبض 9۴2هزار و  65و اصابت موشک بالستیک  83حدود ، مبنی بر شلیک 1396 ماهدی

 .تاکنون 2015از سال ، های مردمی یمننیروهای ارتش و کمیتهتوسط عربستان 

 

 رلمان عربیپا*

پارلمان عربای در نشسات روز   از سوی  «نقض حقوق حاکمیت ملی یمن»)ادعای( ایران به متهم کردن  -

ویژه شورای امنیت و مجمع عمومی به ،المللاز نامعه بین، درخواست این پارلمان 1396 ماهدی7پنجشنبه 

بر حمایات خاود   أکید این نهاد در این خصو ، ت های خودمسئولیت ، مبنی بر عمل بهسازمان ملل متحد

نمهاور  رئایس  ،باه نماینادگی عبدرباه منصاور هاادی      «دولت مشروع و قانونی یمن»از دولت موسوم به 

یا هرگونه  و های بالستیک نیروهای یمنی به شهر ریاضشلیک موشکو محکوم کردن  مستعفی این کشور

 .ها به عمق خاک عربستان، روستاها و مناطق مرزیحمله آن

 

 مریکاآ*

، مبنی بر عزم ندی آمریکا برای 1396ماه دی 8اظهارات نیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا، در روز نمعه  -

دادن تلفات غیرنظامیان در یمن با وارد آوردن فشار بر ائتالف عربستان برای آموزش خلبانان خاود   کاهش

نتقااد او از نیروهاای حاوبی باه     های )به ادعای وی( قانونی، همچنین انهت هدف قرار دادن دقیق هدف

رو باه خطار اناداختن ناان     دلیل ادعای انباشتن تسلیحات توسط این نیروها در مناطق مسکونی و ازایان 

 غیرنظامیان.
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 اروپا*

کشاته شادن تعاداد    ، از 1396 مااه دی 8در روز نمعاه  سخنگوی وزارت خارنه فرانسه ابراز تأسف  -1

تر هرچه سریع ، تأکید وی بر دستیابینظامی روزهای گذشته عملیات زیادی از غیرنظامیان یمنی در نریان

باار آن  تنها راه برای پایان دادن به بحران و پیامدهای فانعه عنوانبه، حلی سیاسی از طریق مذاکراتراهبه 

حفا  ناان    در خصو  تونه بههای درگیر در یمن از تمامی طرف، درخواست فرانسه برای مردم یمن

باه ایان کشاور،    های انسانی برای ارسال کامل و غیرمشروط کمکالزم شرایط فراهم آوردن ن و غیرنظامیا

ی هاا پس از شالیک موشاک  ، ویژهبهامنیت عربستان و حمایت از آن  ر لزوم حف ب همچنین تأکید فرانسه

 ؛های اخیر به خاک این کشوردر هفته یمنی

باا سالمان بان     ،1396 ماهدی 6روز چهارشنبه  ، درهنمهور فرانسامانوئل ماکرون، رئیستماس تلفنی  -2

، تأکیاد بار   ابراز نگرانای شادید نسابت باه فانعاه انساانی در یمان       ، مبنی بر عبدالعزیز، پادشاه عربستان

راهکااری سیاسای و بازگشات باه میاز      اتخاا   گیری پاریس مبنی بر لزوم حل این بحران از طریق موضع

هاای بشردوساتانه و   و کامل محاصاره یمان نهات ارساال کماک     لر رایب عربستان و دعوت ازمذاکرات 

 به این کشور. کاالهای تجاری

 

 سازمان ملل متحد*

شنبه کننده سازمان ملل در یمن، در روز پنجگولدریک، مسئول هماهنیصدور بیانیه توسط نیمی مک -1

ویاژه، کشاته شادن    عربستان )باه ائتالف  به دست، مبنی بر انتقاد از ادامه کشتار غیرنظامیان 1396 ماهدی 7

        شانبه،  ساه  ز،غیرنظامی در دو حمله هوایی نداگانه ائتالف تحت رهبری ریااض در یمان در یاک رو   68

 ،غیرنظاامی  5۴و کشاته شادن   یک بازار شلوغ و معروف در استان تعاز  به  نخست،حمله ؛ 1396 ماهدی5

نفار از یاک    1۴ کشته شدن استان حدیده و به حمله دومو نفر دیگر  32 زخمی شدن کودک و 8 ازنمله

انادازه بارای   ها و پدید آوردن درد و رناج بای  (، اهمیت قائل نشدن طرفین ننی برای نان انسانخانواده

 «.عبث و پوچ»مردم یمن در این ننی 

 بشری بحران ابعاد انسانی و حقوق*

صندوق حمایت از کودکاان ساازمان ملال     ازنمله، وابسته به سازمان ملل نهاد 3صدور بیانیه از سوی  -

، مبنای بار   1396 مااه دی 9، در روز شانبه  و سازمان بهداشت نهاانی  برنامه نهانی غذا ،متحد )یونیسف(
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و به بیماری وباا  از مردم این کشور میلیون نفر  1 ابتال، با تونه به کمک بیشتر به مردم یمنتأکید بر لزوم 

ماواد غاذایی،   باه  مردم از درصد  80یل این بیماری، نیازمندی شدید به دل نفر 227هزار و  2بیش از مرگ 

و  میلیاون کاودک و زن بااردار    ۴.5نبود غذا و دارو بارای  ، های پزشکیمراقبتو آب آشامیدنی  ،سوخت

 ونقل روزانه(.میلیون نفر از مردم ناتوان در پرداخت هزینه حمل 8افزایش میزان فقر شدید )حدود 

 

 های کارشناسان و مراکز مطالعاتی غربی و عربیحلیلب( محورهایی از ت

 جنگ یمنجدید *معادالت 

، نیاز بایش از  سوءترذیهمیلیون کودک یمنی از  2بیش از ، رنج درصد 85میانگین فقر در یمن از عبور  -1

و بیمااری وباا در ایان کشاور     گسترده شیوع ، سیسات بهداشتیأمیلیون نفر به آب آشامیدنی سالم و ت 16

هزار نفر از غیرنظامیاان   5بیش از، نان باختن نفر با این بیماری میلیونیکحدود ست و پنجه نرم کردن د

و باروز درد و رناج حاصال از گرسانگی و      ننای  اینهزار نفر از مردم این کشور در  92و معلول شدن 

 قحطی؛

عدم دستیابی ائتالف باه  عدم دستیابی ائتالف عربی به رهبری عربستان به اهداف خود در ننی یمن:  -2

پایگاهی سیاسی در این کشور، ایجاد ترییر و تحول در عرصه سیاسی یمن، تحقق هرگونه نتیجه راهبردی، 

امکاان انتقاال   های یمن به خاک این کشاور( و  عدم حف  امینت ملی عربستان )با تونه به شلیک موشک

 ؛دامنه ننی از یمن به عمق عربستان و امارات

 منافع احزاب یمنای و امارات در خصو  حمله به یمن، تعارض  منصور هادیف میان عبدربه بروز اختال -3

)تالش برای ایجاد  بروز ضعف و سستی در روابط امارات و عربستانحامی ائتالف عربی با یکدیگر و همچنین 

 درعربساتان  رد عبدا... صالح و حزب االصالح( و شکست احتمالی ادامه راهبا ائتالف با دشمنان یکدیگر، علی

حمله به یمن با در بازی ائتالف  و ادامه صالح در حزب کنگره مردمی ...بندی بر روی هواداران علی عبداشرط

 و احتمال بسیار ضعیف این حزب در موفقیت در این مسیر؛برگ حزب االصالح 

ننای بارای    هاای نبههر و باقی ماندن د ...این حزب با انصارابر ائتالف مجدد رهبران حزب کنگره تأکید  -4

کناار گاذاردن انصاارا... در سااختار      بودن: ناممکن صالح ...کشته شدن علی عبدا رغمبهرویارویی با عربستان، 

 سیاسی یمن؛

راهبرد نیروهای انصارا... پس از حمله موشکی به کاخ یمامه ریاض متکی بر دو واقعیت: نخسات، در   -5

بارای حملاه باه    نیروهاای یمان   توساط  های بالستیک پیشرفته شکموتونهی از اختیار داشتن تعداد قابل
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بسایاری از  هدف قرار دادن عمق کشورهای عضو ائتالف توسط  ،دومو  شهرهای کشورهای عضو ائتالف

 ؛در آیندهیمنی های بالستیک موشک تحمال

 هرگونهرخداد  : عدمموریت خودأدر م ،فرستاده سازمان ملل در امور یمن ،اسماعیل ولد الشیخناکامی  -6

 پیشرفت در بحران یمن؛

رقابت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک امارات متحده عربی، عربستان و عمان بر سر گسترش نفاو  خاود    -7

نفار از قبایال سانی     350.000ترین مناطق یمن باا نمعیات پراکناده    در منطقه المحراء )یکی از دورافتاده

های نهادی( با اهدافی چون، مقابله با ادعای قاچاق سالح روهمانده از نفو  گنشین و به دورمذهب حاشیه

ها و تحکیم روابط تجاری و نظامی خود با شرق آفریقا و اقیاانوس هناد: دامان    از سوی ایران برای حوبی

ای و یا سیاسای میاان طرفاداران عبدرباه منصاور هاادی )از ساوی عربساتان(،         های طایفهزدن به رقابت

 .3نشین عمان )از سوی عمان(از سوی امارات( و رهبران قبایل و حامیان سلطانطلب )های نداییگروه

 

: در معرض تهدید قررار  فارس*اختالفات عربستان و امارات با توجه به رویکردهای ژئوپلیتیک خلیج

 مدت این دو کشور ائتالف طوالنی گرفتن

آینده ناامعلوم فاراروی   : ترس از رسفاکشورهای عرب حوزه خلیجهراس امارات از بحران امنیتی در  -1

 از این کشور؛ هافرار سرمایهو  منطقه

: تکیاه  ای خاورمیاناه ابوظبی حول محور دیدگاه دو کشاور در ماورد نظاام منطقاه     و اختالفات ریاض -2

 مشای خاط اماارات باا    و مخالفت ببات در منطقه تهدیدکننده ادعاییاصلی عامل  عنوانبهریاض بر ایران، 

و اعتقااد وی باه    بان زایاد از نیروهاای الئیاک در خاورمیاناه     ، در عوض، حمایت قاطع افراطی عربستان

 در مقایسه با ایران؛برای ببات منطقه  سنی مذهبگرای های اسالمگروهتر بودن خطرناک

: اننانباداری اماارات از محاور ایار     مثاباه به، همکاری میان ابوظبی و دمشقخشم ریاض از برقراری  -3

 ؛سوریهبرای  آمیزمسالمت حلراهدر خصو  مواضع متفاوت دو کشور 

 .نمهور مقتول یمنصالح رئیس ...علی عبداحمایت از  رواین ازالمسلمین و عدم حمایت امارات از اخوان -4

 

                                                            
-for-ioncompetit-rising-the-saudis-omanis-http://blogs.lse.ac.uk/mec/2017/12/28/emiratis. 3

yemens-al-mahra/ 
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 ۴ترکیه و*بروز ضعف و سستی در روابط امارات و عربستان در مقابل تقویت روابط عربستان 

ولیعهد اباوظبی   ،محمد بن زاید ویژهبه ،سران عربستان و امارات میانسفرهای متقابل کاهش  :هانشانه -1

اماارات از نزدیکای پرشاتاب رواباط     ، اباراز نگرانای   های اخیرولیعهد سعودی در ماه ،و محمد بن سلمان

 7شانبه  پانج ، در روز ترکیاه باه عربساتان    وزیرنخست ،سفر بن علی یلدریمبا تونه به  عربستان و ترکیه

، بررسی اوضاع منطقاه  منظوربه شاه سعودیپاد ،سلمان بن عبدالعزیزو دو بار مالقات وی با  1396 ماهدی

، ابراز 5به آنکارا ولیعهد سعودی در روزهای آیندهو احتمال سفر با محمد بن سلمان همچنین مالقات وی 

 ؛دیکی روابط عربستان و ترکیهاز نز ،وزیر مشاور در امورخارنه امارات ،انور قرقاشنگرانی 

از حمله شدید رناب   پس 6بودن روابط امارات متحده عربی و ترکیه در حال حاضر آمیزتنش عوامل: -2

 یتری ویئمطلاب تاو   دلیلبه  ،وزیر خارنه امارات ،ترکیه به عبداهلل بن زاید نمهوررئیس ،طیب اردوغان

فرمانده نظامی عثمانی و حااکم وقات شاهر     ،پاشاخیرالدین در خصو  ترکیه زمان عثمانی )متهم کردن 

میان ترکیاه  توافقنامه ، امضا 7(به سرقت آبار اسالمی و انتقال آن به ترکیه و کشتار ساکنان این شهر  ،مدینه

سودان برای ایجاد یک پایگاه نظامی در نزیره سواکن در مقابال ساواحل یمان و عربساتان در دریاای      و 

در نریان سافر دوره ( توسط اردوغان نظامی امارات در نزایر اریتره و یمن هایپایگاه یدر نزدیک)سرخ 

اختالفاات در سیاسات خاارنی    ، باروز  روازایان و  تاونس  ،چاد ،به چند کشور نظیر سوداناخیر وی ای 

 بار اسااس  عربساتان  هاای  ریزی ائتالفپایه، ای عربستانفهیبه نوع رویکرد طا با تونه امارات و عربستان

نمهاور  رئیس، از حزب االصالح اخوانی و عبدربه منصور هادی)حمایت  در یمن ویژهبه، ایفهیاصول طا

عدم حمایات  )رویکرد سکوالر  بر اساس اماراتهای ائتالفریزی ( و پایهایفهیاز منظر طا ،مستعفی یمن

عبادالفتاح  قوی امارات از سرنگونی دولت سوریه به ریاست بشار اسد و نیز روابط مساتحکم اماارات باا    

 (؛مصر نمهوررئیس ،السیسی

در  خودتحکیم نفو  نظامی ارسال پیام از سوی ترکیه به کشورهای عربی منطقه در خصو   پیامدها: -3

، خشمگین شدن مقامات مصری و عدم واکنش عربساتان باه آن و باالعکس اساتقبال از     روازاینو  سودان

در یمان و خارون نیروهاای     ویژهبه، یاض و ابوظبیگسسته شدن ائتالف راحتمال  ،یلدریم در خاک خود

تنش و روابط با گروه اخوان المسلمین ، همچنین بروز اختالف میان دو کشور بر سر اماراتی از این کشور

                                                            
4. http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-saudi-arabia-key-nations-for-lasting-peace-
turkish-pm-124864 
5.https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/12/27/turkey-saudi-arabia-key-for-ensuring-
peace-in-the-region-pm-yildirim-says 
6.https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/12/27/dubais-deputy-security-chief-claims-
turkey-is-evil-wants-to-harm-uae-with-qatar 
7.http://www.middleeasteye.net/news/twitter-feud-uae-diplomat-says-arabs-wont-be-led-
turkey-1613041242 
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، با تونه انزوای امارات روازاینو عربستان و قطر میان آشتی شدن این روابط در آینده، احتمال وقوع  آمیز

 و تاالش برخای  به اماارات   تحمالافزایش ای قطر به عربستان در مقابل سانهر تشدت حمالبه کاهش 

در حکومت امارات در راستای کاهش شدت ائتالف با عربستان و نستجو برای یافتن راهکااری   هانناح

اماارات و مصار در برابار نزدیکای رواباط      هاای  همکااری خرون از ننی یمن و تقویت محور  منظوربه

 .عربستان و ترکیه

 

 بینی روند تحوالت میان ایران و عربستان در منطقهپیش*

دو کشاور بارای رقابات، آزماایش و      زماان هماحتمال تداوم ننی سرد میان ایران و عربستان: تالش  -1

، ممانعت از رویارویی کامل و نابودی یکادیگر و احتماال اتخاا     حالدرعینایجاد چالش برای یکدیگر و 

و  کنناده مرعوباقتصادی، سخنان  هایفشارتوسط تهران و ریاض، همچون  های ننی سرددیگر تاکتیک

 ؛ناسوسیانرای عملیات و تهدیدآمیز 

تالش احتمالی ایران برای ایجاد ناآرامی در بحرین و  احتمال تداوم ننی نیابتی میان ایران و عربستان: -2

تمال وقوع ننی نیابتی میان ایاران  های یمن، احهای شرقی عربستان، افزایش حمایت ایران از حوبیاستان

باا  و ، قطار و ترکیاه   عربساتان شورشیان در شمال غرب سوریه باا حمایات   و عربستان در سوریه )تقابل 

( و احتمال وقوع درگیری در لبناان  8نیروهای حامی اسدبا  ضد موشک شوندههدایتهای استفاده از تانک

)با تونه به نقاط قاوت ایاران در    از طریق خاک سوریه کریدور به لبنانبه دلیل پافشاری ایران در ساخت 

 ؛9های متعارف(های مبهم و نقاط قوت عربستان در ننیگونه ننیاین

احتمال وقوع رویارویی مستقیم میان ایران و عربستان با تونه باه نزدیکای نررافیاایی دو کشاور باه       -3

یان ایران و عربستان برای ایران: ورود ایران برخی از پیامدهای احتمال رویارویی مستقیم م الف(یکدیگر: 

آمریکاا و توقاف تماامی     متحاده ایااالت به ننی و منازعاه باا کال نهاان عارب سانی و باه دنباال آن         

عواقب ناشی برخی از  ب(، 2015های ندید خارنی در ایران پس از تحقق برنام در سال گذاریسرمایه

بینای پیاروزی بارای عربساتان در ایان ننای،       م امکان پیشبرای عربستان: عد از برخورد مستقیم با ایران

برخورداری از تسلیحات بسیار پیشرفته و مدرن و با تونه به عدم تحقق اهداف آن در یمن، ناکاام   رغمبه

                                                            
-look-dont-like-look-war-iran-saudi-a-would-m/2017/12/21/whathttp://foreignpolicy.co. 8

now-but-it-is-already-here-4/ 

-but-war-conventional-provoking-is-https://www.thenational.ae/opinion/comment/iran. 9

can-it-afford-one-1.689062 
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انارای برناماه    خاارنی در راساتای  گاذاری  برای نذب میلیاردهاا دالر سارمایه  ها ماندن تالش سعودی

 المللی از مناطق ننگی(.های بین)فرار سرمایه ه خوداصالحات اقتصادی بلندپروازان

 

 رویرارویی مسرتقی   عربستان و ایران بره  میان جنگ سرد  شدنتبدیلاز  ممانعتبرای  سازوکارهایی*

کااهش میازان    منظاور باه  10ای، همچون ساختار سازمان امنیت و همکااری اروپاا  ایجاد ساختار منطقه -1

 تان؛رقابت امنیتی میان ایران و عربس

 گری میان ایران و عربستان؛همکاری و مذاکره میان آمریکا و روسیه برای میانجی -2

های فشار خود در عربستان برای رقم زدن آغاز مذاکرات سیاسی میان گیری آمریکا از نفو  و اهرمبهره -3

 فارس؛ها و سایر کشورهای حوزه خلیجایران، عربستان، حوبی

ا برای حل و فصل اختالفات با ایران بار سار برناام و باه دنباال آن کااهش       تالش دیپلماتیک آمریک -4

 مدت منطقه.ویژه میان ایران و عربستان، در راستای حف  ببات و امنیت بلندای، بهها در مسائل منطقهتنش

 

 سیاست نامشخص و سردرگمی آمریکا در یمن*

ا به باتالق ننای یمان در راساتای حمایات از     نگرانی کارشناسان آمریکایی در خصو  ورود آمریک -1

 ؛11عربستان، بدون آشنایی با نظام سیاسی پیچیده و مترییر این کشور

گیری مشخص در این زمیناه در  قرار گرفتن آمریکا بر سر دو راهی ننی یمن با تونه به عدم تصمیم -2

نانباه از عربساتان و   هماه  سو تالش دولت ترامپ بارای حمایات  راهبرد امنیت ملی ندید آمریکا: از یک

رسانی هواپیماهای ائاتالف  فروش سالح و کمک به سوختویژه ولیعهد آن و در پی آن مقابله با ایران )به

( و از سوی دیگر عدم همخوانی اقدامات عربستان در ممانعت از ورود کاالهاای بشردوساتانه باه    سعودی

هاا و قاوانین آمریکاا و نامعاه     شاور باسیاسات  یمن و ایجاد قحطی و گرسنگی و فانعه انسانی در این ک

در یمن با تونه باه انتقااد شادید و     اناز تلفات غیرنظامی: تالش آمریکا برای دور کردن خود 12المللیبین

( به دلیل نقش آن در ایجاد و تعمیق بحران 1396آ رماه  15علنی دانلد ترامپ از عربستان در ماه دسامبر )

ویژه پس از دیدن تصاویر مربوط به درد و رنج و گرسانگی ماردم ایان    ن، بهبشری و فانعه انسانی در یم
                                                            

pe (OSCE)Organisation for Security and Cooperation in Euro. 01 

-are-why-and-houthis-the-are-https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/12/18/who. 11

we-at-war-with-
them/?utm_campaign=Foreign%20Policy&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm
_content=59610026 
12.http://foreignpolicy.com/2017/12/19/trump-nominee-concedes-saudi-siege-of-yemen-
could-be-violating-u-s-law/ 
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نهادهای اطالعاتی آمریکا و تالش وی برای وادار کردن عربستان به رفع حصار یمان و    کشور در گزارش

صدور مجوز برای ورود دارو، غذا و کاالهای بشردوستانه باه ایان کشاور، همچناین انتقاادات آمریکاا از       

 ؛13هدف عربستان به یمن و عدم واکنش آن در برابر بحران بشری در این کشوری بیحمالت هوای

عدم مداخله دیپلماتیک آمریکا در بحران یمن و سکوت آن در برابر این فانعاه انساانی، موناب قدرتمنادتر      -3

مشاخص  شدن عربستان و امارات در اراده و تصمیم خود برای تداوم این ننی، بدون هرگونه نتیجاه بماربخش   

 برای منافع آمریکا؛

هاای  عدم ندیت و تالش آمریکا در پرداختن به مناقشات مخرب ایاران و عربساتان بار سار رقابات      -4

ای: ایجاد خالء حاصل از فقدان دیپلماسی در دولات تراماپ موناب قدرتمنادتر شادن کنشاگران       منطقه

طلبای، سارکوب و   دیکتاتوری، قادرت ای و ایجاد معماری ندید در منطقه مبتنی بر منطقه ای و فرامنطقه

 .1۴فساد

 

                                                            
13.https://www.washingtonpost.com/world/national-security/why-trump-lashed-out-at-
saudi-arabia-about-its-role-in-yemens-war/2017/12/29/7df59788-e750-11e7-ab50-
621fe0588340_story.html?utm_term=.70fbc7e094a2 
14. http://lobelog.com/trumps-national-security-strategy-and-the-middle-east-a-bridge-to-
nowhere/ 


