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در این گزارش تحوالت صحنه بحران یمن در روزهای پایانی آبان ماه و روزهای نخست 

ها و های تعدادی از رسانهها و پژوهشها، دیدگاهها، بررسی، همچنین تحلیل1396آذرماه 

د بررسی قرار گرفته در خصوص جنگ یمن مور 1نهادهای مطالعاتی و تحقیقاتی غربی و عربی

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

 

 الف( تحوالت صحنه

 یمن*

، در رابطه با 1396آذر  3سخنان عبدالملک الحوثی، رهبر انصارا... یمن، در روز جمعه  -1

این  گیری احتمالیضرورت آمادگی جهت مقابله با تشدید تحرکات آتی عربستان و انتقام

 های متوالی؛کشور از مردم یمن به دلیل شکست

به یکی از ، 1396آذر  4، در روز شنبه یمنی های مردمیحمله نیروهای ارتش و کمیته -2

شدن و کشته و زخمی در نجران« الخضراء»در نزدیکی گذرگاه عربستان های نظامی پایگاه

 ؛شماری از نظامیان سعودی

به مواضع  ،1396آذر  29... در روز دوشنبه و انصارا یگان موشکی ارتش یمنحمله  -3

محل تجمع شبهء و همچنین در شمال شرق صنعا، نظامی عربستان در جبهه نهمعناصر شبه

                                                            
(؛ Council on Foreign Relationsکه الجزیره؛ دیدبان حقوق بشر؛ سازمان بهداشت جهانی؛ شورای روابط خارجی )شب1 

(؛ New York Timesروزنامه نیویورک تایمز )(؛ Foreign Affairsافرز )سایت تحلیلی فارینخبرگزاری رویترز؛ 

(؛ نشریه Brookings Institutionؤسسه بروکینگز )م(؛ Atlantic Council؛ شورای آتالنتیک )سوشیتدپرساخبرگزاری 

پست (؛ روزنامه واشنگتنNational Interest(؛ سایت تحلیلی نشنال اینترست )Foreign Policyپالیسی )فارین

(Washington Post؛ سایت خبری العربیه؛ روزنامه دیلی)( میلDaily Mail( ؛ روزنامه ایندیپندنت)The 

Independent ری فرانسه؛ خبرگزا(؛( روزنامه واشنگتن اگزماینرWashington Examiner ؛) شبکه خبری بی.بی.سی.؛

 Middle East) ایست آیمیدلنشریه انگلیسی وله؛ خبرگزاری سی.ان.بی.سی.؛ خبرگزاری ای.بی.سی.؛ خبرگزاری دویچه

Eye) شبکه خبری اسکای؛( نیوزSky News ؛)( سایت تحلیلی المانیتورAl Monitor) وابسته به  2000سایت گالف ؛

 ( و...Gulf 2000, Columbia Universityدانشگاه کلمبیا )
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شدن برخی از این کشته و یا زخمیو  در استان تعز و الضالعسعودی نظامیان ائتالف 

 نظامیان.شبه

 

 عربستان*

ملل ، از سازمان1396آذر  4ی عربستان، در روز شنبه درخواست ائتالف عربی به رهبر -1

کردن دلیل )به ادعای این ائتالف( واردبرای در دست گرفتن کنترل بندر حدیده به 

 های بالستیک و قاچاق سالح توسط انصارا... از این بندر؛ موشک

ناستا ، به1396آذر  2شنبه در روز پنج سعودیعربستان های جنگندهحمالت مکرر  -2

های خصوصی و عمومی به دارایی گستردهخسارات وارد آوردن و ه های البیضاء و الحدید

  ؛هادر این استان

آبان  30شنبه های عربستان سعودی، در روز سهکشته و زخمی در حمله جنگنده 12 -3

 به استان الحدیده یمن؛ 1396

ه سمت روستاهای بالگردهای آپاچی ارتش عربستان بتوسط راکت  40بیش ازشلیک  -4

 .1396آذر  6، در روز دوشنبه مرزی یمن در منطقه جازان واقع در جنوب عربستان

 

 امارات متحده عربی*

بشر وکیل سازمان عربی حقوق ،2همیجوزف برمتهم کردن امارات متحده عربی توسط،  -

ن، یم« حمالت بی محابا علیه شهروندان»به ، 1396آذر  6روز دوشنبه  ، در3در انگلیس

                                                            
Joseph Breham .2 

Arab Organization for Human Rights in the UK .3 
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از کلمبیا، گیری از سربازان مزدور )ای در این حمالت، بهرههای خوشهاستفاده از بمب

در این کشور و  انجام شکنجه و اعدام( برای استرالیا و یبپاناما، السالوادور، آفریقای جنو

  ه.المللی کیفری در الهدیوان بینشکایت از کشور امارات در این خصوص به 

 

 آمریکا*

های سوم و چهارم آذر ماه در روز ،سفارت آمریکا در عربستانکاخ سفید و  بیانیه -1

های قطعنامهو  المللینقض آشکار قوانین بین)ادعای( متهم کردن ایران به ، مبنی بر 1396

از بحران انسانی موجود در  استفاده این کشورملل، )ادعای( سوءسازمان 2231و  2216

 مقابله با اقدامات ایران و سپاه پاسداران، «های خود در منطقهپیشبرد بلندپروازی»یمن برای 

های موشکی جهت حمله به ها با ارسال سامانهدر )به ادعای این بیانیه( حمایت از حوثی

های الزم برای وادار کردن ایران به پاسخگویی در برابر خاک عربستان، لزوم اتخاذ گام

در فارس آمریکا در خلیجمتحدان سایر عودی و از عربستان سالمللی، حمایت جامعه بین

از اقدام عربستان سعودی و ائتالف عربی به رهبری عربستان و همچنین استقبال  برابر ایران

های المللی صنعاء با هدف ارسال سریع کمکو فرودگاه بین الحدیده در بازگشایی بندر

 ؛دوستانه به مردم یمنانسان

در  این گروهمواضع افراد مسلح به در حمله پهپادی آمریکا عضو القاعده  ۷ کشته شدن -2

 ؛1396آذر  3در روز جمعه  واقع در جنوب شرقی یمن ،شبوه

و درخواست عربستان سعودی  ، بروزیر امور خارجه آمریکا ،رکس تیلرسوناعمال فشار  -3

 ؛محاصره یمن، برای کاهش 1396آذر  2شنبه وی از مقامات این کشور، در روز پنج

به ، 1396آبان  30شنبه در روز سه ،داری آمریکاوزارت خزانهمتهم کردن ایران توسط  -4

 .جعل اسکناس در یمنایجاد شبکه 
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 اروپا*

آبان  30شنبه در روز سه ،رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینیتأکید  -1

و تأثیر  دوستانهای انسانهبه کمک یبر لزوم دسترسی فوری تمامی غیرنظامیان یمن، 1396

حل پایدار برای این ، به مثابه تنها راهحل سیاسیاندازه راهچشمهای کنونی بر ناگوار تنش

 رفع مناقشه؛

ولیعهد عربستان ، وزیر خارجه انگلیس با محمد بن سلمانگفتگوی بوریس جانسون،  -2

و تأکید بر  سانی در یمنوضعیت ناگوار اندرباره  ،1396آذر  2شنبه ، در روز پنجسعودی

آوردن دسترسی به بندر و فراهم مللبازگشایی فرودگاه صنعا برای پروازهای سازمانلزوم 

 الحدیده با توجه به گسترش فقر، بیماری، گرسنگی و قحطی در یمن؛

وزیر این نخست ،ای به ترزا میدر نامه ،رهبر حزب کارگر انگلیس ،جرمی کوربینهشدار  -3

ها در یمن و پیامدهای انسانی درباره تداوم درگیری، 1396وز چهارشنبه اول آذر ر، در رکشو

  ؛های تسلیحاتی لندن از ریاضحمایتبخشیدن به پایان درخواست از وی برای آن و 

، به آموزش محرمانه نیروهای 1396آذر  5های انگلیس در روز یکشنبه اشاره رسانه -4

، پس از پرسنل نظامی انگلیستن از  50حدود  ، توسطارتش عربستان برای مبارزه در یمن

اشتباه ارتش این کشور در فاش کردن تصاویر و اطالعات این مأموریت، به رغم 

بریتانیا در افزودن رنج و « آورمشارکت شرم»های برخی از مقامات آن در خصوص دغدغه

 درد مردم یمن؛

، مبنی بر 1396آذر  6در روز دوشنبه از دولت یونان، الملل سازمان عفو بیندرخواست  -5

(، با هزار گلوله توپ 300ان )فروش فروش و تحویل تجهیزات نظامی به عربستلغو فوری 

 .نگرانی از هدف قرار گرفتن غیرنظامیان یمن توجه به
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 کانادا*

، در مورد 1396آذر  5کانادا، در روز یکشنبه  ابراز نگرانی کریستیا فریلند، وزیر خارجه -

های نظامی در یمن، تشدید بحران انسانی در این کشور، به ویژه برای زنان و امه درگیریاد

انتقاد از محاصره یمن از سوی ائتالف به رهبری عربستان و تأکید بر لزوم  کودکان،

 رسانی سریع به مردم یمن از طریق ارسال غذا، سوخت و دارو.کمک

 

 نهادهای مردمسازمان*

در روز دوشنبه  ،4«ابتکار زنان نوبل»از برندگان نوبل صلح موسوم به گروهی درخواست  -

در خصوص پایان بخشیدن به محاصره عربستان رهبری از ائتالف عربی به ، 1396آذر  6

 .دوستانههای انسانبه کمک این کشوردسترسی مردم یمن و فراهم آوردن امکان 

 

 بشری بحران ابعاد انسانی و حقوق*

های ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی حامل کمکروند هواپیمای سازمانف 4ورود  -1

رسان( به فرودگاه صنعاء،  های پزشکی صلیب سرخ و نیروهای امدادانسانی )دارو، کمک

 ؛ 1396آذر  4در روز شنبه 

ملل )یونیسف( در مورد وضعیت گزارش جدید صندوق حمایت از کودکان سازمان -2

مادر  2۷2هزار نوزاد و چهار هزار و  23شدن حدود نی، مبنی بر کشتهکودکان و مادران یم

 میلیون کودک  11بیش از ، نیاز 2016در این کشور در سال 

                                                            
Nobel Women's Initiative .4 
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شیوع دیفتری در پنج  دقیقه، 10، مرگ یک کودک یمنی در هر های فوریدریافت کمکبه 

مایت از مادران و المللی برای حکشور، اتخاذ راهبردی جدید از سوی این نهاد بین استان

نوزدان یمنی و ایجاد واحدهای بهداشتی و درمانی برای حمایت و مراقبت از نوزادان بیمار 

 به این کشور؛ میلیون دوز واکسن 1.9ارسال و 

، 1396، در روز چهارشنبه اول آذر 5های غذایی در آمریکابینی بحراناعالم آژانس پیش -3

از مردم میلیون تن  2.5من و عدم دسترسی در خصوص فراگیر شدن قحطی شدید در ی

 ؛آب سالماین کشور به 

، مبنی بر گسترش 1396آذر  5گزارش جدید سازمان بهداشت جهانی در روز یکشنبه  -4

 516هزار و  955استان کشور، ابتالی  22استان از  21بیماری وبا در یمن: شیوع بیماری در 

 آوریل سال جاری میالدی تاکنون. 2۷نفر، از  21۸هزار و  2نفر به بیماری وبا و جان سپردن 

 

 های کارشناسان و مؤسسات غربی و عربیب( محورهایی از تحلیل

 اقدامات آمریکا و عربستان در تقابل با ایران*

پرتاب سفید با هدف مرتبط ساختن توسط کاخ انتشار اطالعات نظامی محرمانه -1

: تالش برای مقصر به ایران ،عربستان اکخیمن به های حوثیهای بالستیک توسط موشک

المللی به دلیل عربستان از سوی جوامع بین جلوه دادن ایران، دقیقاً همزمان با محکومیت

 رسانی به یمن و ایجاد قحطی عظیم در این کشور؛های حیاتی کمکانسداد راه

توسط  یانههای خاورمآتش جنگساختن ورتر شعلهملل در مورد متقاعد کردن سازمان -2

ملل و از این رو در ایران با هدف تالش برای منزوی کردن ایران در شورای امنیت سازمان

 های جدید علیه تهران؛ها و یا اعمال مجازاتاختیار داشتن مستمسکی برای ازسرگیری تحریم

                                                            
Crisis Forecasting Agency-Food .5 
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المللی شده کاخ سفید برای منحرف کردن توجه جامعه بیناقدامات سنجیده و حساب -3

امات غیرانسانی ریاض در یمن با طرح ادعاهایی چون نگرانی عربستان از ادعای از اقد

 قاچاق سالح به یمن توسط ایران؛

تالش دولت ترامپ برای جلب حمایت متحدان اروپایی خود جهت اعمال فشار  -4

تر در قبال ایران با توجه به ادعای دیپلماتیک بیشتر بر تهران و اتخاذ موضع سرسختانه

 ران در برنامه موشکی یمن: نقش ای

هایی از ایرانی اظهارات افسر ارشد نیروی هوایی آمریکا در خصوص وجود نشانه الف(

 بودن موشک بالستیک شلیک شده به ریاض؛

اظهارات، نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در خصوص دست داشتن ایران  ب(

 ؛«1-قیام»ینبع با استفاده از موشک در حمله ماه ژوئیه به یک پاالیشگاه نفت در 

ملل در خصوص اصالح ذخایر موشکی یمن به کمک متخصصان گزارش سازمان ج(

ها و ادعای تأمین تجهیزاتی، چون مخازن خارجی و از این رو افزایش برد موشک

 سازی مقاوم توسط ایران؛ذخیره

ارشد دولت آمریکا و یکی از افسران سابق وزارت خارجه این کشور در  اظهارات مقام د(

شده از فرودگاه ریاض و پاالیشگاه ینبع به آوریهای جمعخصوص شباهت بقایای موشک

صنایع »های صنایع دفاعی ایران به نام موشک قیام ایران و مشاهده لگوی یکی از شرکت

های به دام افتاده سیستم کامپیوتری قایقها و شباهت بر روی این موشک« شهید باقری

 6افزارهای ایرانی.توسط امارات در ساحل یمن به نرم

ائتالف اسالمی ضد »ائتالف ضد تروریسم عربستان موسوم به برگزاری نشست  -5

، در شهر ریاض عربستان، به ظاهر برای تحقق 1396آذر  5در روز یکشنبه  «متروریس

                                                            
-yemen-in-famine-threatening-blockade-saudi-http://foreignpolicy.com/2017/11/22/with .6

u-s-points-finger-at-iran/ 
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وریسم و حمایت از صلح و امنیت جهانی، با همکاری و مقابله با تر»اهدافی چون، 

و به عقیده برخی کارشناسان « دوست و مجامع جهانیهماهنگی کشورهای دوست و صلح

برای دستیابی به مقاصدی چون، مقابله با ایران و مبارزه با اثرگذاری تهران بر منطقه، تالش 

رهبر جهان عرب )با توجه به  عربستان برای اثبات موقعیت خود در منطقه و به مثابه

ای آن در ائتالف ضد داعش به های آن در جنگ یمن و ایفای نقش بسیار حاشیهناکامی

رهبری آمریکا(، ارائه تصویری مترقی از خود به عنوان، کشوری پیشرو در مبارزه با 

 المللی. گری و تروریسم در صحنه بینافراطی

 

 منطقه و جنگ یمنعواقب خطاهای محاسباتی عربستان در *

ها و عدم تحقق نتایج مورد نظر در سیاست خارجی خود در منطقه با توسل به سیاست -1

اقدامات خصمانه در کشورهایی چون یمن، قطر، سوریه و لبنان )ایجاد وحدت و 

 ا... و...(؛یکپارچگی بیشتر در میان مردم لبنان و تداوم فعالیت حزب

از نقش سنتی غیرمنطقی با توجه به فاصله گرفتن آمریکا  اتخاذ راهکارهای نامعقول و -2

ای ثباتی در کشورهای منطقه و دامن زدن به آتش اختالفات فرقه: ایجاد بیخود در منطقه

 در تقابل با ایران؛

ای خود )ترکیه، قطر، عمان( و ناکامی آن در ایجاد رعب پیمانان منطقهاز دست دادن هم -3

 و هراس در ایران؛ 

ترین کشور خاورمیانه در مقابل کاهش شدن به قدرتمندحرکت روسیه در مسیر تبدیل -4

حضور و نفوذ آمریکا در منطقه و قرار گرفتن ایران و ترکیه در کنار روسیه برای تحقق 

 اهداف مشترکی چون مبارزه با تروریسم؛
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 میاندر فات و اختال هاناهنجاریکاهش نفوذ عربستان در منطقه با توجه به افزایش  -5

  ؛کشورهای عربی

به روسیه و  سفر اخیر ملک سلمانعربستان ) پشت پردهادعایی های تالشنشدن محقق -6

درنگ پوتین گری میان تهران و ریاض و سفر بیبرای میانجی والدیمیر پوتین درخواست از

ایران و  یانم وگوباز شدن باب گفتدر راستای ، به تهران برای دیدار با مقام معظم رهبری(

به دلیل رد این درخواست از سوی ایران: نقاط ضعف پیشنهاد عربستان در مورد  عربستان

های طرفدار علی عبدا... صالح ها و گروهحوثیشروط یمن )نادیده گرفتن 

( و محدود کردن مذاکرات تنها به جنگ یمن از یک سو و اعتقاد  والحدیده تعز صنعاء، در

روی دو ی مذاکراتی جامع و فراگیر، در خصوص تمامی مسائل پیشطرف ایرانی به برگزار

 ۷کشور درمنطقه از سوی دیگر؛

کشانده شدن ائتالف عربی به رهبری عربستان به باتالق جنگ یمن تنها با تکیه بر  -7

ها و گسترش نفوذ ایران در منطقه های فرضی در خصوص حمایت ایران از حوثیبرداشت

ها از این برداری حوثیزان صحت و واقعیت این امر و ادعای بهرهبدون در نظر گرفتن می

های کالمی و شفاهی ایران در راستای پیشبرد اهداف گیریامر با متوسل شدن به جهت

 خود در این منازعه؛

عدم همراهی وزاری خارجه کشورهای عرب حاضر در نشست اتحادیه عرب، در روز  -8

رغم ا...، بهتان در اتخاذ اقدامات عملی علیه ایران و حزبدر قاهره، با عربس 1396آبان  2۸

با هر  ،جمهور سودانرئیس ،عمر البشیرصدور بیانیه ضدایرانی: به عنوان مثال، مخالفت 

حل  و اعراب و ایران میانهمزیستی ، تأکید وی بر گونه اعالن جنگ عربی علیه ایران

 ؛ینه رویارویی نظام و ووگاختالفات از طریق گفت

                                                            
 این خبر از سوی سخنگوی وزارت خارجه ایران تکذیب شده است.. ۷ 
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های خصمانه: ها و گفتمانعدم موفقیت عربستان در خصوص تحریک ایران با اتخاذ سیاست -9

و حفظ آرامش، منتج از محاسبات پیچیده سیاسی، از سوی ایران و  اتخاذ سیاست خویشتنداری

های سیاسی برای معضالت مختلف منطقه در راستای حفظ حلتالش این کشور برای یافتن راه

 های خصمانه آمریکا و عربستان؛ود و همچنین مقابله با سیاستدستاوردهای خ

تغییر رویکرد : عربستان سعودی بر افکار عمومی در ایران های ضدایرانیسیاستتأثیر  -10

ها در خصوص غیرقابل ها و اشتراک عقیده آنمیان آناتحاد سیاسی  ، پدید آمدنایرانیان

 اعتماد بودن عربستان؛

تحکیم به نتایج مورد نظر در تالش خود در راستای عربستان سعودی عدم دستیابی  -11

های انشعابی افراطی و خطرناک وهابیت همچون شاخهتبدیل شدن  :ایدئولوژی وهابی

 .داعش، به دشمنان خطرناک ریاض

 

 مؤثر در فروپاشی احتمالی ائتالف عربی به رهبری عربستان تاکتیکی و راهبردیعوامل *

 ...؛انصارا ، در جنگ بااعم از یمنی و خارجی ائتالف، نیروهای زمینی میان اختالفبروز  -1

به عنوان پرشمارترین های سودانی افزایش میزان تلفات انسانی، به ویژه در میان نیروی -2

مقامات سودانی برای فر( و تالش ده هزار ن)حضور نیروی زمینی خارجی در جنگ یمن 

 ؛کردن نیروهایشان از یمن جخار

حزب »فرماندهان محلی های داخلی در میان نیروهای یمنی )احتمال وقوع شورش -3

(: هزینه سیاسی جنگ با هموطنان خود )به مثابه مزدوران عربستان(، «تجمع برای اصالح

فرصت تالش برای یافتن  تلفات سنگین جانی و مالی، خستگی و دلزدگی از جنگ و

 ...؛گفتگوی مستقیم با انصارا جهت
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: برقراری سیطره امارات بر بنادر و جزایر راهبردی جنوب یمننشین عمان و فوذ سلطانن -4

 ؛برای مقابله هماهنگ با شبه نظامیان وابسته به امارات یل جنوبیسران قباارتباط عمان با 

 یمناطق جنوب( در شهروندان  شیو ربا سرقت ،یریجنگ، درگها )شدت گرفتن ناامنی -5

 ؛وابسته به القاعده یستیترور یهاگروه تیفعالبه دلیل  منی

های داخلی متفاوت در جنگ یمن: اختالفات عربستان و امارات در حمایت از گروه -6

کفایتی عبدربه منصور هادی، اتحاد امارات با نیروهای نظامی جنوب یمن و اعتقاد به بی

رغم آگاهی از و حمایت عربستان از عبدربه منصور هادی، علی جمهور مستعفی یمنرئیس

 اختالفات کنونی، و همچنین متعهد ماندن عربستان به اتحادهای اسالمی وابسته به وی؛

های اعتراضی و برانگیختن واکنش تشدید محاصره، تحمیل گرسنگی و بیماری بر مردم یمن -7

ملل متحد، عفو سازمان بشرشورای حقوقالمللی: محکومیت عربستان توسط شدید جامعه بین

 ؛۸های بشردوستانهو دیگر سازمانبشر ، دیدبان حقوقالمللبین

تالش عربستان با همکاری آمریکا در به تصویر کشیدن جنگ یمن به مثابه صحنه  -8

رویارویی و مقابله با ایران و پنهان کردن دالیل اصلی وقوع جنگ: دامن زدن ریاض به 

 ای دیرینه در این کشور.اختالفات درونی و قبیله

                                                            
بیش از ، ابتالی تغذیه شدیدسوءدر معرض هفت میلیون یمنی در آستانه قحطی و گرسنگی و دو میلیون کودک قرار گرفتن  .۸

 هاجاده ،ها، پلهارسانی، فاضالبها، شبکه آبها، کارخانهبیمارستان) های یمنتخریب زیرساخت، وبابیماری  به هزار نفر 600

آب به ها و عدم دسترسی آنمیلیون نفری یمن با کمبود غذا  2۷دوسوم از جمعیت  ها، رویاروییبنادر و فرودگاهحاصره و...(، م

به داخل چاه هاآنو نفوذ ها آشغال و فاضالب در خیابانشدن انباشته ،های خدمات عمومیتعطیل شدن بخش، پاکیزه و سالم

 و...های آب آشامیدنی 


