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هاا،  ، همچنین تحلیل1396در این گزارش تحوالت صحنه بحران یمن در هفته سوم آذرماه 

هاا و ناادهاای ملااعااتی و تحایاااتی     های تعدادی از رسانهها و پژوهشها، دیدگاهبررسی

های مام ایان  در خصوص جنگ یمن مورد بررسی قرار گرفته است. محور 1غربی و عربی

 بررسی به صورتی خالصه به شرح زیر است:

 

 الف( تحوالت صحنه

 یمن*

باه مواعا     ،1396آذر  19... در روز یکشانهه  حمله یگان موشکی ارتش یمن و انصارا -1

 در جنوب یمن؛ شهه نظامیان ائتالف سعودی در استان شهوه

عملیاات نظاامی ارتاش و     کشته شدن شماری از نظامیان سعودی و همپیمانان آناا طی -2

 ؛1396آذر  16شنهه در روز پنج نجران، جیزان و عسیرمناطق های مردمی یمن در کمیته

                                                            
 New Yorkخهرگزاری رویترز؛ روزنامه نیویورک تایمز )شهکه ااجزیره؛ دیدبان حاوق بشر؛ سازمان باداشت جاانی؛  1 

Times؛ نشریه فارین)( پاایسیForeign Policy( ؛ شورای روابط خارجی)Council on Foreign Relations ؛) سازمان

ااملل ، مؤسسه سللنتی امور بینچتم هاوس؛ ( Bloomberg) تحلیلی بلومهرگ –؛ شهکه خهری پزشکان بدون مرز

(Chatham House, The Royal Institute of International Affairs؛ گروه بحران)ی اامللهای بین

(International Crisis Group؛ مرکز ملااعات استراتژیک و بین)( اامللیCenter for Strategic and 

International Studies مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن )(؛The Washington Institute for Near East 

Policy ؛ سوشیتدپرساخهرگزاری (؛( مؤسسه بروکینگزBrookings Institution ؛)؛ روزنامه گاردین روزنامه هاآرتص

(The Guardian( در واشنگتن )(؛ مؤسسه کشورهای عربی حاشیه خلیج )فارسThe Arab Gulf States Institute in 

Washington؛ روزنامه واشنگتن)( پستThe Washington Post ؛)شورای روابط خارجی اروپا (European 

Council on Foreign Relations؛ سا)( یت تحلیلی اامانیتورAl-Monitor ؛) اکونومیستانگلیسی روزنامه (The 

Economist؛ سایت تحلیلی آینده)( های ژئوپلیتیکGeopolitical Futures( ؛ نشریه تحلیلی آتالنتیک)The Atlantic ؛)

سایت تحلیلی ؛ (The Cipher Briefسایت تحلیلی سایفر بریف )(؛ Middle East Eyeایست آی )سایت تحلیلی میدل

(؛ شهکه خهری France 24) 24سایت خهری فرانس (؛ Iran Wire(؛ سایت تحلیلی ایران وایر )The Nationalنشنال )

 (.Gulf 2000, Columbia Universityوابسته به دانشگاه کلمهیا ) 2000سایت گااف ؛ (NBC) ان.بی.س.
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توقیاف  ، مهنی بار  1396آذر  16شنهه در روز پنج دوات نجات ملی یمن،اظاارات ماامات  -3

باناک   باه این کشور و تحویل آن جماور پیشین ماادیر زیادی طال، ناره و پول در منزل رئیس

 به وزارت دفاع یمن؛ ها و تجایزات توقیف شدهسالح، همچنین تحویل صنعامرکزی 

توساط نیروهاای   « 1زازال»موشک از نوع مشابه  ۵ای گسترده و شلیک بمهاران توپخانه -4

های ائتالف عربستان در جنوب صحرای های مردمی یمن به مواع  و پایگاهارتش و کمیته

هاا نفار از   و از ایان رو کشاته و زخمای شادن ده     1396آذر  1۵میدی، در روز چاارشنهه 

 خودروی نظامی متعلق به آناا در جریان این حمله؛ 4نظامیان سعودی و انادام شهه

آذر  1۵، در روز چاارشانهه  رئیس شورای سیاسای عااای یمان    ،صااح ااصماداظاارات  -5

باه ویاژه حازب     ،ایان کشاور  های سیاسی طیف تمامیبه  بخشیدن ، مهنی بر اطمینان1396

نظامیاان  شاهه »باه  صانعا  مشکالت اخیار موجاود در   در خصوص ارتهاط میان  ،کنگره ملی

هاا  ها، طیفطرف تمامیاز ها، دعوت میان آنهمکاری روند بر  آن تأثیرو عدم  «کارخیانت

 کارکناان دواتای یمان   درخواست وی از تماامی   ،گفتگو و توافقبرای و احزاب ملی یمن 

در سالوح خادماتی، اداری و   تداوم کار و مشاغل خود، تأکید بر وقوع تغییرات مام برای 

های نظاامی و اازوم انجاام اقاداماتی     آمدتر شدن ناادحکومت یمن، قدرتمندتر و کار ماای

، در منااطق ایان کشاور    تماامی و برقراری مجادد امنیات و ثهاات در     برای تحاق پیروزی

 این بحران. ل و فصل سیاسی عادالنهتوقف درگیری و محاصره و حراستای 

 

 عربستان*

نظامیان وابسته به ائتالف سعودی با نیروهای ارتاش  شهههای شدید میان وقوع درگیری -1

در جنوب استان ااحدیده ، 1396آذر  19و  18، 17های جمعه، شنهه و یکشنهه در روزیمن 

پشاتیهانی  ها با و محاصره آنها در پیشروی در این مناطق و به دست آوردن برخی موفایت
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نهارد باه ساود    ایان  تغییر روناد  هایی مهنی بر ، از یک سو و گزارشهوایی عربستاننیروی 

واق  « ااحیمه»بندر ... و آزاد کردن های مردمی وابسته به انصاراارتش یمن و نیروهای کمیته

نظامیاان  دسترسای شاهه  قلا  کاردن   و همچنین از سوی این نیروها در شمال شار ااخوخه 

 ، از سوی دیگر؛استان تعزدر ائتالف سعودی به خط ساحلی شرق یختل 

هاای عربساتان باه    شاروند یمنی در حماالت جنگناده   26کم شدن دستکشته و زخمی -2

، منااطق  «صعده»در استان « سحار»در شار « بنی معاذ »، منلاه «رازح»در شار « شعهان»منلاه 

، «بااقم »در شاار   «آل صهحان»منلاه در استان صعده، « کتاف»در شار « عاافر»و « طیهه االسم»

در شاار  « ااصوامل»، منلاه «مهین»در شار« ااظفیر»، منلاه «غمر»زی در شار مر« ااغور»منلاه 

، مناطق شار نام در استان صنعا، شار صارواح در اساتان ماأرب و منااطق     «شحه»و « مستها»

 ؛1396آذر  18و  17ه و شنهه ااشرفه و ااشهکه در نجران، در روزهای جمع

هاای  در روز صااحعلی عهدا... تشدید بمهاران ائتالف سعودی در یمن و حمله به منزل  -3

هاای ائاتالف   جنگناده : حماالت هاوایی شادید    1396آذر  1۵و  14شنهه و چاارشانهه  سه

یکی از مارهای حازب صاااح   ، صنعا در جنوب « ااکُمیم»سعودی به منزل صااح در منلاه 

دو ، همچناین  صانعا آکاادمی نظاامی در شامال    ، یاک  «ااجزائر»)حزب اامؤتمر( در خیابان 

، مارز باا عربساتان   در استان حجه )شمال غرب یمان( و هام  « میدی»و « حرض»شارستان 

در « تعاز »در جناوب  « اامخاا »در شارساتان  « یختال »منلااه  و  در استان حجه یبیمارستان

 ؛جنوب غرب یمن

در روز چاارشانهه  به ریاست پادشاه این کشاور،  ، ان عربستان سعودیهیأت وزیر بیانیه -4

گاروه  »باه مااباه )باه ادعاای ایان بیانیاه(       یمان   ...انصاارا ، مهنی بر توصیف 1396آذر  14

در مورد رهایی هار چاه زودتار    ابراز امیدواری ، «گرای مورد حمایت ایرانتروریستی فرقه

ثهاات و  برقاراری  بار  این گروه، پافشاری عربستان های یمن از )به ادعای این بیانیه( تادید

، درخواست عربستان از این کشور برای بازگشت به دامان کشورهای عربای  یمندر امنیت 
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، به مااباه  به سمت عربستان ...های بااستیک از سوی انصاراابراز نگرانی از شلیک موشکو 

 گ.تر شدن جنو عاملی برای طوالنیای یک تادید امنیتی منلاه

 

 فارسشورای همکاری خلیج*

در سی و هشاتمین نشسات اجاالس     ،امیر کویت ،صهاح االحمد ااجابر ااصهاحاظاارات  -

، مهنی بار درخواسات   1386آذر  14شنهه ( در روز سهفارس)سران شورای همکاری خلیج 

دساتیابی  ... برای گوش فرادادن به تااعای جامعه جااانی در راساتای   از جنهش انصارا وی

باا  ، ازوم حل و فصل بحاران یمان   از طریق گفت وگوی جدییمن ه حل سیاسی بحران ب

ساازوکارهای  طارح کشاورهای عارب حاشایه خلایج فاارس و        ، شاملبه سه مرج  ءاتکا

 ؛و نتایج گفت وگاوی ملای   2216به ویژه قلعنامه ، های شورای امنیتاجرایی آن، قلعنامه

وابط و عا ( عادم پایهنادی ایاران باه     دغدغه کشورهای عربی در خصوص )به ادعاای وی 

شامل رعایت حسن همجواری، احترام به حاکمیات  اامللی روابط میان کشورها، قوانین بین

و عدم تحااق ثهاات و امنیات در منلااه در صاورت       کشورها و عدم مداخله در امور آناا

امی هاای سیاسای، اقتصاادی و نظا    از تاالش و قدردانی وی  تداوم این رفتار از سوی ایران

هاای  کماک »و  عربساتان در حمایات از عهدرباه منصاور هاادی     رههاری  ائتالف عربی به 

 .به مردم این کشورعربستان « دوستانهانسان

 

 اتحادیه عرب*

، مهنای بار   1396آذر  14شنهه اظاارت احمد ابوااغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، در روز سه -

ها در یمان  و احتمال تشدید ناامنی« یمن جنایتکار بودن نیروهای انصارا...»)به ادعای وی( 

 نظامیان حوثی.به دایل ترور علی عهدا... صااح توسط شهه
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 آمریکا*

، مهنی بر متام کردن ایران باه  1396آذر  18شنهه روز کاخ سفید در انتشار بیانیه توسط  -1

ش جناه  ءاعضاا ، محکاوم کاردن   «هاآمیز حوثیتسلیح، مشاوره و تاویت اقدامات خشونت»

حمالت ، صنعادر  خود رقهای سیاسی« سرکوب وحشیانه»)به ادعای این بیانیه( به  ...انصارا

و کشته شدن علای عهادا... صاااح، همچناین اباراز       موشکی به عربستان سعودی و امارات

هااا باارای توقااف ، درخواساات از تمااامی طاارفهااا در یمااناز تشاادید خشااونتنگراناای 

دادن به رنج ماردم یمان، صادور مجاوز از     اسی و پایانوگوهای سیها، احیاء گفتخشونت

های بشردوستانه و کاالهای کمکجات ورود  ائتالف تحت رههری عربستان سعودیسوی 

ایان  حال و فصال   و تأکید بار   از طریق بنادر یمن به این کشور ،از جمله سوخت ،تجاری

 ؛های شورای امنیت و مذاکرات سیاسیقلعنامهبحران بر اساس 

در ، 1396آذر  17روز جمعاه  در  ،وزیر امور خارجاه آمریکاا   ،رکس تیلرسونارات اظا -2

ای منلااه انتااد از اقادامات  مهنی بر یک کنفرانس خهری مشترک با همتای فرانسوی خود، 

در کاردن  تر عمال با مالحظه و سنجیدهبرای از ریاض درخواست  و اخیر عربستان سعودی

پایان کامل محاصره یمان و  )با قلر، مدیریت جنگ یمن  لتعام، ازجمله مورد مسائل منلاه

 و در نظر گرفتن پیامدهای اقدامات خود؛ و وععیت اهنان( بازگشایی همه بنادر این کشور

، رئیس کمیته 2اتینن -راس ناایلی) دو نماینده کنگره آمریکا معرفی طرحی قانونی توسط -3

یتاه فرعای تروریسام، منا  اشااعه و      ، رئایس کم 3فرعی خاورمیانه و شمال آفریاا و تد پاو 

یاا   HR 4603 باا ناام  ، 1396آذر  17 روز جمعهدر  (تجارت در مجلس نمایندگان آمریکا

کاردن  مهنی بار ماتام   «2017و ایران در سال  ...ها برای پاسخگو کردن انصاراقانون تحریم»

لعناماه شاماره   ناض قو  «کننده در یمنثهاتهای بیفعاایت»)به ادعای این طرح( به ایران 

و ازوم اعمال تحریم از  هاحمایت از حوثی ه دایلشورای امنیت سازمان ملل متحد ب 2216

                                                            
Lehtinen-Ileana Ros .2 

 Ted Poe.3 
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یاا  و  پشاتیهانی مااای   درایران های حامی علیه افراد و یا سازمان جماور آمریکارئیسسوی 

 ؛4یمن... تکنواوژیکی از اعضای جنهش انصارا

مهنی بر وجود قلعات آمریکایی )عالوه بر  ،1396آذر  17در روز جمعه  ۵نشر گزارشی -4

اامللی برای حمله به فرودگاه بینها از سوی حوثیموشک مورد استفاده قلعات ایرانی( در 

   ؛ریاض «خااد ملک»

آذر  16شانهه  جماور آمریکاا از عربساتان، در روز پانج   درخواست دانلد ترامپ، رئیس -5

صادور مجاوز بارای اجاازه ورود غاذا،      ، برای پایان بخشیدن باه محاصاره یمان و    1396

 سوخت، آب و دارو برای مردم نیازمند این کشور؛

 1396آذر  13، در روز دوشانهه  خواه سنای آمریکاجماورینماینده  ،6تاد یانگممانعت  -6

باا   ،یید صالحیت گزینه وزارت خارجه برای سامت مشااور حااوقی ایان وزارتخاناه     أاز ت

و  ترامپ برای رف  محاصره یمن توسط عربستان سعودی نلدااعمال فشار بر دوات دهدف 

 های بشردوستانه به این کشور.صدور مجوز برای ورود کمک

 

 اروپا*

آذر  14شانهه  روز ساه در خارجاه فرانساه   ساخنگوی وزارت امور ابراز نگرانی شادید   -1

بس فوری و استارار آتشدر یمن و درخواست وی برای تشدید بحران درخصوص ، 1396

حمایات از  ، هابه منظور جلوگیری از تشدید اوعاع و گسترش ناآرامیاین کشور، ئم در دا

رسانی غذایی و دارویی و دسترسی کامال باه   باز شدن مسیرها به منظور کمک ،غیر نظامیان
                                                            

از سوی  2012ماه مه سال  16، تنظیم شده است که در تاریخ 13611انونی کردن دستور اجرایی شماره این طرح برای ق. 4 

 .اوباما و در جریان اعالم وع  اعلراری ملی برای ماابله با تادید صلح، امنیت و ثهات یمن صادر شد

5.http://foreignpolicy.com/2017/12/08/u-n-panel-finds-evidence-of-iranian-hardware-in-
yemeni-rebels-missile-and-american-middle-east-iran-saudi-arabia-human-rights-blockade-
white-house/ 

Todd Young .6 
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ها به این مام، بازگشت سری  و بدون قید و شرط و احترام گذاردن تمامی طرف مردم یمن

یمنی به میز مذاکره و حل و فصل این بحران از طریاق گفتگاو و   های همه احزاب و گروه

 ؛از فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمنتأکید بر حمایت همیشگی فرانسه 

این کشور در روز  بوریس جانسون، وزیر خارجه ووزارت خارجه انگلیس درخواست  -2

پرهیاز از   ،داری خودویشتنخ برای حفظ های یمنیاز تمامی طرف، 1396آذر  14شنهه سه

برای حل سیاسی بحران یمن پس از کشته شدن ها و افزایش تالشهرگونه خشونت  اعمال

 ؛صااح ...عهداعلی 

در پااریس  ، 1396آذر  13روز دوشنهه در وزیر خارجه آامان  ،زیگمار گابریلاظاارات  -3

بادترین فاجعاه   »در خصوص اوعاع یمان باه عناوان    و در دیدار با همتای فرانسوی خود 

تر باودن وعاعیت ماردم یمان     ، ابراز نگرانی در خصوص وخیم«انسانی حال حاعر جاان

های و تأکید وی بر چااش ها در بنگالدشوععیت آوارگان روهینگیایی حتی، در ماایسه با

هاای حاامی   های حامی عربستان و )باه ادعاای وی( گاروه   ها میان گروهحاصل از درگیری

 .های بشردوستانه به مردمنحوه رساندن کمک رایایران در یمن، ب

 

 سازمان ملل متحد*

آذر  17ارائه گزارشی محرمانه از سوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملال، در روز جمعاه    -1

های شلیک شده به عربساتان و اازوم   ، به شورای امنیت مهنی بر شهاهت ساختاری موشک1396

 ها از سوی ایران؛  ای واشنگتن و ریاض در خصوص تدارک آنانجام تحایاات بیشتر درباره ادع

، 1396آذر  19اظاارات آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملال متحاد، در روز یکشانهه     -2

در یمن، ابراز امیادواری در  « جنگ بیاوده»مهنی بر ازوم پایان دادن )عربستان و امارات( به 

به عربستان برای کاهش بحاران انساانی   خصوص وارد آوردن فشار از سوی دوات آمریکا 

و بنادر ایان کشاور و تأکیاد بار اازوم      صنعا مردم یمن و متوقف ساختن محاصره فرودگاه 

 کار سیاسی برای پایان دادن به این بحران؛دستیابی به یک راه
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، در 1396آذر  1۵ابراز نگرانی شدید شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز چاارشانهه   -3

های یمنی برای ازسرگیری گفتگوهای حوالت اخیر یمن و دعوت از تمامی طرفخصوص ت

سیاسی، همچنین دعوت اسماعیل واد ااشیخ، نماینده ویاژه ساازمان ملال در اماور یمان، از      

داری و خودداری از اقدامات تحریک آمیاز و تأکیاد   های این بحران به خویشتنتمامی طرف

 بشر.اامللی و حاوقف خود ملابق با قوانین بینها به وظایوی بر ازوم پایهندی آن

 

 بشری بحران  انسانی و حقوقابعاد*

، مهنای بار جاان بااختن     1396آذر  19گزارش سازمان باداشت جاانی در روز یکشنهه  -1

 262های اخیر، بر اثر شیوع بیماری دیفتری و شناساایی  نفر از شاروندان یمن طی هفته32

 ین بیماری)اکاراً کودکان(؛مورد مشکوک ابتال به ا

، مهنی بار درخواسات   1396آذر  19در روز یکشنهه اامللی صلیب سرخ کمیته بینبیانیه  -2

و  تدابیر ممکنتمامی با اتخاذ  ،به جان غیرنظامیانهای درگیر در جنگ برای توجه از طرف

با توجه به تشدید جنگ در سواحل دریای سارخ و منااطق پرجمعیات مساکونی، صادور      

مجوز برای عهور ایمن افراد مایل به خارو  از ایان منااطق و اباراز نگرانای در خصاوص       

باا توجاه باه     ،رسانی و بارق های آبشهکهاز جمله  ،های حیاتی منلاهزیرساختتخریب 

 ؛ادامه شیوع وبا

از  ،1396آذر  17، در روز جمعه رئیس سازمان پزشکان بدون مرز در یمنابراز نگرانی  -3

یمان،  سیساتم باداشات و ساالمت در    ، از هم پاشایدگی کامال   ناک این کشورشرایط اسف

تر شادن اوعااع   دوستانه به این کشور و از این رو وخیمهای انسانممانعت از ورود کمک

های بشردوستانه، عدم مردم آن، نیاز دوسوم مردم یمن به واردات مواد غذایی و سایر کمک

ها و مدت یک سال، تخریب بسیاری از بیمارستان پرداخت دستمزد پزشکان و پرستاران به
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هاای  هاا، عواقاب تحاریم   های اخیر برای وعاعیت ایان بیمارساتان   عواقب وخیم درگیری

 های پزشکی؛عربستان برای اقتصاد این کشور و افزایش هزینه

مسئول هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل ، 7گوادریکدرخواست جیمی مک -4

توقااف هااای درگیاار مهناای باار ، از تمااامی طاارف1396آذر  13روز دوشاانهه  در ،در یماان

جاات تارک مناازل خاود،     غیرنظامیاان  ، فراهم آمدن امکان الزم بارای  صنعادر  هادرگیری

های پزشکی، ها از مراقهتو برخورداری زخمی رسانی امدادگرانکمکتسایل آمد و شد و 

ت عماادی بااه غیرنظامیااان و گونااه حمااالهرهمچنااین هشاادار وی در خصااوص انجااام 

تخلای آشاکار از قاانون    و جنایاات جنگای    ، به مااباه های پزشکی و غیرنظامیزیرساخت

 .اامللیبشردوستانه بین

 

 های کارشناسان و مؤسسات غربی و عربیب( محورهایی از تحلیل

  شروط علی عبدا... صالح برای همراهی با عربستان *

 اامللی؛های بینخرو  نام وی از فارست تحریم -1

 برخورداری او از جایگاه سیاسی معتهر در یمن جدید؛ -2

 تضمین امنیت خود و خانواده وی؛ -3

 های ماای وی؛تأمین درخواست -4

 .منصور هادیاز دست کشیدن عربستان از حمایت  -5

 

 

 

 

                                                            
Jamie McGoldrick .7 
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 منی یکنگره ملحزب و وفادار به وی  یروهاین: سرنوشت علی عبدا... صالحمرگ *

بخشی از نیروهای وفادار به علی عهدا... صااح، به احمد، پسار او و یاا   احتمال پیوستن  -1

 به جای پدر؛ احمدو احتمال جانشینی اش ژنرال علی محسن االحمر برادر ناتنی

 ؛بخشی دیگر از نیروهای وفادار به علی عهدا... صااح، به انصارا...احتمال پیوستن  -2

یمان  ل ئا مجما  اااها بزرگتارین  تحت امار  احتمال قرار گرفتن بخش دیگر این نیروها  -3

   ؛خأل حضور علی عهدا... صااح با تاویت حاشداستفاده عربستان از «: حاشد»

  ها؛ها از تمامی طرفمحدودی از این نیروها و دوری گزیدن آنتعداد  یاحتماامنفعل شدن  -4

هاای فعاال نیروهاای علای     جهااه ، عامل مؤثر در اسیاین آرایش سیچگونگی چیدمان  -5

و  بندی جدید در حزب کنگره مردمیجناح جدید در ارتش یمن، بندیجناح، عهدا... صااح

 .وگوهای سیاسی در یمنآینده گفت

 

 مرگ علی عبدا... صالح: نتایج و پیامدهای آن برای انصارا...*

حزب کنگره ملی، باه مااباه از دسات     دنهال آن حذف سیاسیحذف فیزیکی صااح و به -1

ها در یمن: احتماال از دسات دادن کنتارل    ترین پشتیهان محلی و سیاسی حوثیرفتن بزرگ

 برخی از مناطق کشور به دایل کاهش تعداد نیروهای نظامی؛

هاا و وارد آوردن  ها و اقدامات عربستان بارای از میاان برداشاتن حاوثی    افزایش تالش -2

 های شمال غرب یمن؛خشصدمات بیشتر به ب

جویاناه توساط   مات انتااام ابا توجه به احتماال اتخااذ اقاد   صنعا ها در تشدید خشونت -3

گیری مناطق از دست رفته در پایتخت در روزهای اخیار:  نیروهای وفادار به صااح و بازپس
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 هاایجاد گسست و شکاف سیاسی، دشوارتر شدن امکان مذاکره برای پایان دادن به درگیری

 و تشدید بحران انسانی در این کشور؛

توافاق  رناگ محااق شادن    احتمال بسیار کم ها در یمن وتحکیم قدرت حوثیاحتمال  -4

 بست دوسااه؛و خرو  جنگ یمن از بنصلح 

ها از یک زنجیره فرماندهی مشترک و واحد: عامال حفاظ پایگااه و    برخورداری حوثی -5

 ؛صنعاصعده، حتی در صورت از دست دادن کنترل  ها در شمال یمن، به ویژه درجایگاه آن

تدوام بیزاری مردم یمن از منصور هادی از یک سو و تاداوم حماالت هاوایی ائاتالف      -6

بارداری انصاارا... از شاعار    عربستان و افزایش بحران انسانی از ساوی دیگار: تاداوم بااره    

 .8گرایی و حمایت از مردم یمن در بحهوحه وقوع فاجعه انسانیملی

 

 مرگ علی عبدا... صالح: نتایج و پیامدهای آن برای ائتالف عربستان*

هاای  ها و طرفداران صاااح: مصاون مانادن دواات    شدن حلاه اتحاد میان حوثیشکسته -1

هاا، باا   هاای دوربارد حاوثی   زمان نامعلوم از گزند موشکفارس تا مدتعربی حاشیه خلیج

 وها؛  توجه به کاهش قدرت نظامی و سیاسی این نیر

مورد تادید قرار گرفتن مناف  عربستان در یمن توسط انصارا... به دایل عدم توانایی آن  -2

 در تحت کنترل قرار دادن کامل اوعاع در شمال یمن برای مدت زمان طوالنی؛

ها و جایگاه علی عهدا... صاااح در سااختار سیاسای    گیدشوار بودن یافتن فردی با ویژ -3

و و تعامل با ائتالف به رههری عربستان: احتمال متمایل شدن عربستان یمن و مایل به گفتگ

 به تعامل با طرفداران صااح؛

                                                            
8.https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/ 
killing-former-president-saleh-could-worsen-yemen-war 
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با توجاه باه رواباط     ، بر مسند پدر،صااح علی عهدا...پسر ،احمداحتمال جانشین شدن  -4

 و تداوم جنگ از سوی ائتالف عربی به رههری عربستان؛ امارات متحده نزدیک وی با

حال سیاسای بارای بحاران یمان، باا توجاه باه         انداز هرگونه راهشدن چشم تیره و تار -5

هاا و متحدانشاان از ساوی    سو و حوثیعربستان و متحدانش از یک پافشاری بیشتر احتمال

 بر مواع  خود. دیگر

 

 خطاهای راهبردی و محاسباتی ائتالف عربستان در مورد یمن*

گیری رات متحده عربی در خصوص بارهسعودی و اماهای نادرست عربستانزنیگمانه -1

: صانعا نیروهای وفادار به صااح از تکنیک غافلگیری و در دست گرفتن سری  زمام امور در 

هاای آن  کم گارفتن سااختار قادرت در یمان و نااتوانی در فاام و درک پیچیادگی       دست

ا ناپذیر بودن قرار گرفتن یاک ناااد سیاسای در رقس قادرت و اازوم تاسایم آن با       )امکان

های دیگر( و نادیده گرفتن قاطعیت عهدااملک ااحوثی، به رغم عدم برخاورداری وی  گروه

 ی یک فرمانده سیاسی؛  از کاریزما

باه عهدرباه    ءاتکاا ابتدا با  در یمن،برای ماابله با نفوذ ایران  جانههجنگ همهبرافروختن  -2

از این رو تاالش   ،ر: عدم تحاق پیروزی در جنگ پس از صرف میلیاردها دالمنصور هادی

و از ایان رو   هایی برای خرو  از جنگ با استفاده از مسایرهای دیپلماتیاک  راهبرای یافتن 

اقدام برای همراهی باا علای عهادا... صاااح و درخواسات از وی بارای دسات کشایدن از         

 ها؛همراهی با حوثی

هاای  و گاروه  برای حمایت از افاراد  الزم راههرداز عربستان سعودی عدم برخورداری  -3

برای پیروزی در مشخص راههرد  و نداشتن ریزیدر برنامهعربستان ععف  صااح: وفادار به

 ؛جنگ یمن
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هاا پاس از مارگ    اقدامات نادرست عربستان در خصوص افزایش میزان حمالت و تانش  -4

 حل نظامی مناسب، نیاز مهرم آن به اتخاذ راههردیصااح: عدم برخورداری این کشور از یک راه

 برای خرو  از جنگ و سرپوش گذاشتن بر ناکامی خود در حفاظت از علی عهدا... صااح؛

با هدف ماار ایران: باال بردن سلح درگیری در یمن، عدم موفایت عربستان در سیاست  -5

 ؛منلق راههردیبه عنوان اتخاذ یک ها از حوثیایران حمایت افزایش در ماابل، 

ی و تاأثیر حماالت   یو امارات متحده در خصوص کاارا  بینانه عربستانفرعیات خوش -6

ها از نیروهای زمینی: عدم دستیابی به نتیجه مللوب، پدیاد برداری محدود آنهوایی و باره

تار برجاای گذاشاتن    گونه پیشرفت و از هماه ماام  بست در روند جنگ بدون هرآمدن بن

 تلفات سنگین انسانی؛

ن و امارات از فرمانادهی مشاترک و از ایان رو    عدم برخوداری نیروهای نظامی عربستا -7

 آمدن آشفتگی در اداره جنگ. پدید

 

 9خطاهای راهبردی و محاسباتی انصارا... در مورد یمن*

ای و های فرقاه ها در تالش بیش از حد برای تاسیم یمن بر اساس ویژگیاشتهاه حوثی -1

 ای و برقراری ارتهاط نزدیک با ایران؛منلاه

های هماهنگ توسط انصارا... برای مذاکره و گفتگو و عدم ذ اقدامات و تالشعدم اتخا -2

برخورداری از توانایی و کارائی الزم برای ایجاد یک حکومت کارآمد، باا هادف شکساتن    

 ای روشن به مردم این کشور؛  چرخه فار و گرسنگی روزافزون و یا نوید دادن آینده

براناداز و  ا بارای تاداوم روناد جناگ خانماان     ها اشتیاق وافر و خار  از منلق حاوثی  -3

، بدون در نظر گرفتن پیامادها و عواقاب انساانی آن:    10گیری از ابزار خشونت و تادیدباره

                                                            
yemen-war-and-https://www.csis.org/analysis/saleh .9 
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بارداری  تادید و از میان برداشتن تمامی افراد مخااف، استفاده از ساپرهای انساانی و بااره   

 آمیز از میزان تلفات سنگین غیرنظامیان؛تهلیغاتی مهااغه

ها به صااح از بسایاری از  ها در از میان برداشتن صااح: مدیون بودن حوثیاشتهاه حوثی -4

مندی از پوششی از مشروعیت در میان طرفداران خود و ساایر  تر بارهجاات و از همه مام

هاا و باه وجاود آوردن    های یمنی )احتمال افزایش نارعایتی عمومی در ماابل حاوثی گروه

هاای بزرگای از جمعیات یمان(، همچناین عادم       ها بار بخاش  حوثیمان  بر سر حاکمیت 

دیده، باه رغام برتاری در    برخورداری انصارا... از تجربه نظامی یک ارتش منظم و آموزش

های چریکی نامتاارن و جهران این ععف از طریق نیروهاای  انجام نهردهای نامنظم و جنگ

 .11وفادار به صااح

 

 12ن و انصارا... در معامالت جنگ یمنوجوه اشتراک میان ائتالف عربستا*

در کشاور باا پدیاد آوردن بزرگتارین فاجعاه و بحاران       « موازنه مصایهت »ایجاد نوعی  -1

 انسانی: نادیده گرفتن درد و رنج مردم بر اثر بیماری، گرسنگی، فار و قحلی؛

بست بدون دستیابی به هرگونه نتیجه ملموس و عدم وجود چشمبرخورد طرفین به بن -2

 انداز روشن برای آینده کشور؛

 منفعت بردن طرفین از مناف  اقتصادی جنگ؛ -3

اهمیت حضور و نااش صاااح در کشاور در جاات منااف  هار دو ساوی ایان جناگ           -4

آوردن نتیجه: عدم توانایی طرفین در یافتن یک شریک یمنای تواناا در گاردهم   فرسایشی بی

 ها به پای میز مذاکره.تمامی طرف

                                                                                                                                                            
-houthis-the-but-battle-the-lost-has-https://www.thenational.ae/opinion/comment/saleh .01

may-have-lost-the-war-1.682322 

https://iranwire.com/fa/features/24062 .11 

misery-equilibrium-yemens-end-death-salehs-://www.agsiw.org/canhttp .21 
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 13قش ادعایی ایران در جنگ یمن و تحوالت اخیر آنتحلیل ن*

و فصال مناقشاه از طریاق     واکنش ریاست جماوری ایران به مناقشات اخیر یمن )حل -1

 استفاده از مردم یمن توسط دشمنان خارجی(:  گفتگو و ممانعت از سوء

ال ها و از این رو جایگاه ایران در یمان: احتما  خاطر وی در خصوص حوثی دغدغه الف(

 فتگو و مذاکره؛گتمایل وی به 

درخواست آقای روحانی برای آغاز روند مذاکرات همزماان باا تمایال وی باه تاداوم       ب(

زنای: تحااق همزماان اهاداف     های فشار بیشتر بارای چاناه  جنگ با هدف دستیابی به اهرم

 پلماتیک و نظامی؛ید

 عربستان سعودی:   تر ایران به اهداف خود در یمن در ماایسه بادستیابی آسان -2

جزیره عرب از نفوذ ایران و این امر مستلزم از عربستان خواهان پاکسازی تمامی شهه الف(

 میان بردن تمامی نائهان ایران؛

هدف ایران، تالش برای تداوم جنگ در یمن و از این رو ناگزیر ساختن عربساتان باه    ب(

 صرف بیشتر مناب  ماای و انسانی خود در این کشور؛

هاا باه حکاومتی    آل برای ایران: تحاق نوعی مصااحه مشتمل بر ااحاق حوثینتیجه ایده -3

 ا... دراهنان؛مشروع مشابه با سازوکار حزب

 اخیر:متناقض اباام و تردید در خصوص جایگاه کنونی ایران در یمن با توجه به تحوالت  -4

نیروهای وفاادار باه    برای شکست از قدرت و توان الزمبرخورداری نیروهای حوثی  الف(

صااح و ماابله با نیروهای وفادار به هادی: تحکایم جایگااه ایاران در یمان و عادم امکاان       

 تخریب این جایگاه توسط عربستان؛  
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گیاری از از پتانسایل سیاسای و قابلیات     انتاال احمد، پسر صااح به ریاض برای بااره  ب(

ابل نیروهای انصاارا... : مواجاه   داران صااح در مارههری وی در راستای متحد کردن طرف

های نظامی و میدانی قابل توجه و از این رو از دست رفاتن دسات   ها با چااششدن حوثی

 باالی ایران در صحنه جنگ داخلی؛  

پیوستن بخشی از نیروهاای صاااح باه منصاور هاادی و اساتفاده از پشاتیهانی ائاتالف          ج(

 و تضعیف جایگاه ایران؛ هاعربستان در جنگ: تحت فشار قرار گرفتن حوثی

های آینده با توجه به جادایی انصاارا...   ها در ماهاحتمال افزایش حمایت ایران از حوثی -5

هاای تحات کنتارل    ها باه موشاک  از نیروهای وفادار به صااح و از این رو عدم دستیابی آن

 ارتش و نیروهای نظامی یمن: تشدید جنگ نیابتی میان ایران و عربستان.

 


