
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1396دی  

9410960  

 

 

 ها در خصوص یمن:تحوالت و تحلیل

 (12بشری )ابعاد سیاسی و حقوق

  
 

 49/96گزارش راهبردی 



 2                                                                                                                                        49 راهبردی گزارش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3(                                                                     12بشری )ها در خصوص یمن: ابعاد سیاسی و حقوقلیلتحوالت و تح  
 

 

 

 

 

ها، ، همچنین تحلیل1396ماه در این گزارش تحوالت صحنه بحران یمن در هفته چهارم دی

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

قرارگرفته است. محورهای مهم این بررسی بررسی  در خصوص جنگ یمن مورد 1و عربی

 به صورتی خالصه به شرح زیر است:

 

 الف( تحوالت صحنه

 یمن*

 26تا  19حمالت موشکی نیروهای انصارا... به مواضع ائتالف عربی به رهبری عربستان از  -1

 : 1396 ماهدی

های یتهگان موشکی ارتش و کمتوسط ی ،2م ایک فروند موشک از نوع قاهر شلیک  الف(

واقع در استان  ،مردمی یمن به مقر نظامیان سعودی و آشیانه بالگردهای آپاچی عربستان

گیری و مبنی بر ره ائتالف عربستان، و ادعای 1396 ماهدی21شنبه ، در روز پنجنجران

 ؛این موشک در آسمان نجرانانهدام 

نجران واقع در جنوب هدف قرار دادن مواضع عربستان سعودی، در پایگاه عباسه، در  ب(

 ماهدی20های مردمی یمن، در روز چهارشنبهعربستان، توسط نیروهای ارتش و کمیته

 ؛2، با یک فروند موشک از نوع زلزال 1396

                                                            
 مزیتاورکیوینبشر؛ روزنامه بان حقوقه؛ دیدتدپرسیآسوشخبرگزاری رویترز؛ خبرگزاری شبکه الجزیره؛ خبرگزاری فرانسه؛  1

(New York Times؛ روزنامه واشنگتن)( پستWashington Post؛ مؤ) سسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن

(Washington Institute for Near East Policy( ؛ سایت تحلیلی نشنال)The National ؛ شبکه خبری دویچه وله؛)

 Gulfکشورهای حاشیه خلیج )فارس( ) مرکز تحلیل (؛Open Democracyدموکراسی )ناوپسایت تحلیلی 

State.Analyticsالملل، چتم هاوس )مؤسسه سلطنتی امور بین (؛Chatham House, The Royal Institute of 

International Affairs؛ سایت تحلیلی لوب)( الگLobelog ؛)ل ایست ساکر )سایت تحلیلی میدMiddle East 

Soccer 2000سایت گالف و شبکه خبری العربیه (؛ ( وابسته به دانشگاه کلمبیاGulf 2000, Columbia University.) 
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 :1396 ماهدی 26تا  19هدف قرار دادن مواضع نظامیان سعودی توسط نیروهای انصارا... از  -2

علیه مواضع نظامیان عربستان، در روز  یمن های مردمیعملیات ارتش و کمیته الف(

 ها؛ ، در شهر مرزی جیزان و کشته و زخمی شدن شماری از آن1396 ماهدی24یکشنبه 

عربستان نظامیان وابسته به ائتالف شبهعلیه  ...نیروهای ارتش یمن و انصاراعملیات نظامی  ب(

 نظامی؛شبه 9شدن  و کشته و زخمی 1396 ماهدی 24روز یکشنبه ، در در منطقه نجران

مأرب  هایاستاننظامیان عربستان در های مردمی یمن علیه شبهعملیات ارتش و کمیته ج(

 نظامیان؛و کشته و زخمی شدن شماری از این شبه 1396 آذرماه 24و تعز، در روز یکشنبه 

و  یو موشک یاعربستان )حمالت توپخانه انینظام هیعل منیانصارا...  یروهاین اتیعمل د(

ماه دی23کار گذاشته شده( در روز شنبه  یهانیها و مو بمب راندازهایتاستفاده از تک

واقع در جنوب غرب عربستان و کشته شدن  ر،ی، در مناطق جازان، نجران و عس1396

 ان؛ینظام نیتن از ا 7کم دست

ضع های مردمی یمن علیه مواای و موشکی نیروهای ارتش و کمیتهحمالت توپخانه ه(

، در مناطق الغرفه و 1396 ماهدی23نیروهای وابسته به ائتالف عربستان در روز شنبه 

شدن  یکشته و زخم الزرقه، واقع در المصلوب و منطقه المهاشمه، واقع در استان الجوف و

 ؛ائتالف نیانظامیان شبهها تن از ده

ظامیان ائتالف نهای مردمی یمن علیه مواضع شبهعملیات نظامی ارتش و کمیته و(

و کشته و  1396 ماهدی 20عربستان، در منطقه موزع واقع در تعز، در روز چهارشنبه 

 نظامیان؛تن از این شبه 15زخمی شدن 

صدور دستور آزادی تعدادی از رهبران و ساکنان استان عمران، به همراه جلیدان محمود  -3

تن از رهبران برجسته حزب کنگره  جلیدان، وزیر ارتباطات سابق و شیخ مبخوت المشرقی، دو

مردمی و از نزدیکان علی عبدا... صالح، توسط صالح الصماد، رئیس شورای عالی سیاسی 

 ؛1396 ماهدی 24انصارا... یمن، در روز یکشنبه 
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نظامیان وابسته به عبدربه منصور هادی، های مسلحانه میان شبهوقوع درگیری -4

، در شرق 1396 ماهدی19شنبه ای انصارا...، در روز سهمستعفی یمن و نیروه جمهوریرئیس

استان صنعا و استان تعز در جنوب غرب یمن )جبهه االشروح در شهر جبل حبشی، تبه 

شدن الصیاحی، وادی حذران و شرق پایگاه خالد بن الولید در شهر موزع( و کشته و زخمی

 شماری از طرفین درگیری؛

نیروهای اماراتی زندان بئر احمد، واقع در  دربندیمنی زندانی  140کم دست زدن دست -5

، در اعتراض به شرایط نامساعد 1396 ماهدی19شنبه عدن به اعتصاب غذا، در روز سه

 ؛2شدگان و عدم رسیدگی به وضعیت زندانیانبازداشت

، از زندان مرکزی 1396آذرماه  4هایدرگیر 3شدگانتن از بازداشت 179آزاد شدن  -6

از  صادرشدهوسط جنبش انصارا... یمن، در راستای اجرای دستور عفو عمومی صنعا ت

 ؛1396 ماهدی 19شنبه سوی رئیس شورای عالی سیاسی یمن، در روز سه

اظهارات صالح الصماد، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، در دیدار با معین شریم،  -7

، مبنی بر استفاده 1396 ماهدی 18معاون نماینده سازمان ملل در امور یمن، در روز دوشنبه 

قطع خطوط کشتیرانی در دریای سرخ در صورت تشدید حمالت ائتالف  از گزینه

های عربستان از عربستان به استان الحدیده یمن و عدم صدور مجوز برای عبور کشتی

های سرزمینی یمن، همزمان با دست و پنجه نرم کردن مردم این کشور با قحطی و آب

 بیماری. گرسنگی و

                                                            
گفتنی است، بئر احمد، پایگاه نظامی ارتش یمن بوده است که پس از اشغال عدن توسط نیروهای عبدربه منصور هادی،  2

زندانیان در بئر  .جمهوری مستعفی یمن و ورود نیروهای اماراتی به این شهر، کنترل این پایگاه به دست نیروهای اماراتی افتادرئیس

 .دهندشدگان در این زندان خبر میاشت هستند و برخی منابع از شرایط نامساعد بازداشتماه است که در بازد 21احمد حدود 

اعالم کرده بود که در پی تصمیم شورای عالی سیاسی یمن، همه افرادی که  نیازاشیپگفتنی است که یک منبع مسئول یمنی  3

 .بودند، آزاد خواهند شد شدهبازداشتدر جریان بحران اخیر در صنعاء 

ای های مسلحانهبود، درگیری جادشدهیا، در یمن میان انصارا... و کنگره مردمی یمن 1396 آذرماهدر پی بحران سیاسی که در  4

جمهوری پیشین و رئیس حزب کنگره مردمی یمن و به کشته شدن علی عبدا... صالح، رئیس تیدرنهادر صنعا شکل گرفت که 

 .شماری از همراهان او منجر شد
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 عربستان*

 :1396 ماهدی 26تا  19حمالت نیروهای ائتالف عربی به رهبری عربستان به یمن از  -1

اصابت یک موشک ارتش عربستان به شهرستان مرزی منبه در استان صعده، همچنین  الف(

های مردم یمن در منطقه نیدالثمی در منبه و های ائتالف عربستان به خانهحمله جنگنده

هایی از ای عربستان به بخشمران در شهرستان حیدان، حمالت راکتی و توپخانه منطقه

ای در شهرستان سحار در استان صعده، در روز شهرستان رازح و انفجار یک بمب خوشه

 و کشته و زخمی شدن برخی از شهروندان یمن؛ 1396آذر  24یکشنبه 

عربستان در روز شنبه ای و موشکی سنگین ائتالف به رهبری حمالت توپخانه ب(

، به مناطق مسکونی در منطقه شدا، واقع در استان صعده و وارد آوردن 1396 ماهدی23

 های گسترده به این منطقه؛آسیب

، به 1396 ماهدی 21شنبه های ائتالف به رهبری عربستان، در روز پنجحمالت جنگنده ج(

تن از  10کم جان باختن دست بازاری در منطقه کتاف، واقع در صعده در شمال یمن، و

 مردم این منطقه؛

در ، در منطقه تشدانبه منازل مسکونی های ائتالف عربستان جنگندهحمالت هوایی  د(

، در روز چهارشنبه استان صعده، واقع در در شهرستان باقم ،منطقه المحجر و مرقشهرستان 

 ؛کودک یمنی 9کشته و زخمی شدن و  1396 ماهدی 20

شدید منطقه همدان )عمدتاً پایگاه نظامی االستقبال(، واقع در استان أبین، توسط  بمباران ه(

تا  ماهدی19شنبه ای(، از سههای خوشههای ائتالف عربستان )استفاده از بمبجنگنده

 ؛1396 ماهدی 20چهارشنبه 

خودروهای حامل ، به 1396 ماهدی19شنبه در روز سههای سعودی جنگندهحمالت  و(

استان واقع در  ،ر الخوبهبند دریک ساختمان شیالت یمن و حیس  - ل در جاده النجیبهزغا

 تن از شهروندان یمنی. 17کشته شدن و  الحدیده
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 اروپا*

یکی از بزرگترین )آلمان به توقف صادرات سالح به عربستان جدید دولت ملزم شدن  -1

 ماهدی22در روز جمعه  ،یمنو دیگر کشورهای درگیر در جنگ ( سالح از برلین خریداران

جدید در این دولت ائتالفی  دهندهمیان احزاب تشکیل انجام شده براساس توافق، 1396

سوسیال مسیحی به حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگال مرکل و حزب شامل ) کشور

 (.رهبری مارتین شولتز

 

 سازمان ملل متحد*

، در روز 5یأت کارشناسان سازمان مللای هصفحه 79 محرمانه انتشار گزارشادعای  -1

مبنی بر متهم کردن ایران  هایی همچون نیویورک تایمز،توسط رسانه 1396ماه دی22جمعه 

( و زیر پا گذاشتن قوانین 2216قطعنامه از  14 پاراگرافبه نقض قطعنامه شورای امنیت )

از شلیک  عمل آوردن ممانعت بهبا ارسال سالح به یمن، عدم همکاری ایران در المللی بین

اجزا و  منشأا... و ایرانی بودن های بالستیک به عربستان از سوی نیروهای انصارموشک

 و پهپادها، همچنین انتقاد شدید از حمالت تجهیزات نظامی ،هاهای باقیمانده موشکبخش

فاده از هوایی ائتالف عربی به رهبری عربستان علیه غیرنظامیان در این کشور )عمدتاً با است

های عربستان و امارات متحده عربی از نیروهای ، حمایت6تجهیزات و مهمات آمریکایی(

های بازداشتنظامی در یمن در راستای تضعیف حکومت این کشور و فروپاشی آن، شبه

متحده عربی و اجرای های نظامی وابسته به امارات در اردوگاهافراد و اجباری  مندنظام

 عدم رعایت احتیاط از سوی ائتالف عربی در حمالت خود به یمن،، هاآندر شکنجه 

                                                            
-arms-arabia-saudi-emeny-//www.nytimes.com/2018/01/12/world/middleeast/iranhttps:. 5

embargoun.html?mtrref=www.google.com&gwh=6E66AA6A5599838CD273F1971240C10F&
gwt=pay 

-yemen-in-war-proxy-of-fallout-details-probe-https://www.washingtonpost.com/world/un. 6

between-saudi-coalition-and-iran-/2018/01/11/3e3f9302-f644-11e7-9af7-
a50bc3300042_story.html 
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 175حمله هوایی توسط ائتالف عربی در سال گذشته به این کشور و کشته شدن  10انجام 

از مردم این  هزار تن 10بیش از کودک(، جان باختن  85نفر از مردم یمن )مشتمل بر 

رسنگی و مبتال شدن حدود کشور، رنج بردن هشت میلیون نفر از جمعیت آن از گ

 تن به بیماری وبا؛ میلیونیک

 19شنبه ، در روز سهبشر سازمان مللعالی حقوق رعد الحسین، کمیسیوناظهارات زید  -2

با  مردم یمن، معیشتی و اوضاع انسانی، بهداشتیبار بودن ، مبنی بر فاجعه1396 ماهدی

 سوءتغذیهدر نتیجه در این کشور میر  مرگ وو افزایش  هامیزان بیماریتوجه به گستردگی 

به رهبری عربستان، تشبیه توسط ائتالف  آندر پی حمالت و محاصره و گرسنگی، 

در طول  سابقه بودن این مصیبتو تأکید بر بی وضعیت یمن به زمان پایان یافتن هستی

ئم کشورهای عضو دا تمامیسازمان ملل از  دبیرکلو اشاره وی به درخواست  سال اخیر50

لغو محاصره غیرانسانی و دادن عربستان جهت قرار فشارتحتبرای  شورای امنیت

زید عربستان در سازمان ملل به سخنان المعلمی، نماینده ...واکنش عبدایمن و  وحشتناک

داری از انصارا...، عدم ارائه اطالعات درست درباره طرفبهو متهم کردن وی  رعد الحسین

 .سازمان ملل دبیر کلهای وی به دن گزارشیمن، و کذب و نادرست بو

 

 بشربان حقوقدیده*

بشر، بان حقوق، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده7اظهارات سارا لیا ویتسون -

کردن جنگ یمن، مورد تردید ، مبنی بر احمقانه توصیف1396 ماهدی22در روز جمعه 

و عدم برخورداری آن از راهبردی  بودن اهداف ائتالف عربی از ورود به جنگ یمن

مشخص، متهم ساختن انصارا... به ارتکاب جنایت جنگی و درخواست برای اعمال تحریم 

علیه این گروه و کشورهای عضو ائتالف عربی، همچنین مجازات محمد بن سلمان، 

 وی در این جنگ. آفرینینقشولیعهد سعودی، به دلیل 

                                                            
Sarah Leah Whitson .7 
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 بشری بحران ابعاد انسانی و حقوق*

از مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای صندوق حمایت  ،8گرت کاپالرهاظهارات  -1

 شدنتبدیل، مبنی بر 1396 ماهدی23متحد )یونیسف(، در روز شنبه کودکان سازمان ملل 

، با توجه شدت یافتن جنگ در این کشور و ترین بحران انسانی در جهانفجیعبحران یمن به 

 ویژهبه ،شهروندان یمنیمعضالت  تر شدنو تأثیر آن بر وخیم هتر شدن حلقه محاصرتنگ

کودک در این جنگ،  5000جامعه، قربانی شدن تاکنون  ترین قشرشکننده عنوانبه کودکان

، نیاز بر اثر گرسنگی یا بیماری مزمن ناشی از جنگکودک یمنی  130جان باختن روزانه 

، دچار شدن بشردوستانه اضطراری هایکمکبه میلیون کودک  11از جمله  ،میلیون یمنی20

نفر به بیماری وبا )مشتمل  44هزار و19و  میلیونیکتغذیه، مبتال شدن هزار تن به سوء150

 ؛از مجموع مبتالیان به وبا تن 237هزار و  2 درصد از کودکان( و جان باختن 28بر 

کن امدادرسانی برای ریشهالمللی های بینیکی از بزرگترین گروهگزارش بنیاد آکسفام ) -2

بار ، در خصوص فاجعه1396 ماهدی20( در روز چهارشنبه عدالتیو بی یفقر، گرسنگ کردن

مدرسه، محروم شدن  1600بودن اوضاع بخش آموزش در یمن: تخریب نزدیک به 

آموز یمنی از تحصیل، عدم دریافت حقوق از سوی آموزگاران یمنی )هم دانش 1.400.000

مناطق تحت سیطره دولت مستعفی و ائتالف هم و  ..تحت کنترل نیروهای انصارا در مناطق

های یمنی از رفتن فرزندان خود به گذشته و ممانعت خانواده یک سال( در طول عربستان

 مدارس، به دلیل ترس و نگرانی از حمالت هوایی؛

، مبنی بر 1396 ماهدی 19شنبه انتشار بیانیه از سوی سازمان بهداشت جهانی در روز سه -3

ها از زمان شیوع تن از آن 48نفر از مردم یمن به بیماری دیفتری و جان باختن  514 ابتال

میلیون نفر از مردم یمن در معرض  8داشتن  برقراراین بیماری، تأکید مجدد این سازمان 

ن با بدترین بحران انسانی و هشدار دادن ایو دست و پنجه نرم کردن این کشور قحطی 

                                                            
Geert Cappelaere. 8 
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تر بودن گسترش بیماری دیفتری، در مقایسه با وبا، با توجه به سازمان در مورد خطرناک

 باختگان آن.روند صعودی آمار جان

 

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

 9دالیل اهمیت راهبردی دریای سرخ در جنگ یمن*

گذرگاه ارتباطی تجار و بازرگانان آفریقا، آسیا، اروپا و خاورمیانه  منزلهبهدریای سرخ  -1

 در طول تاریخ؛

 اهمیت راهبردی این دریا برای روابط تجاری چین و اروپا در عصر حاضر؛ -2

های اخیر توسط برخی از کشورهای منطقه در های نظامی در سالبنا نهادن پایگاه -3

 سواحل آفریقا؛

ها برای ایجاد اعضاء دائمی شورای امنیت سازمان ملل و یا قصد آنبرخورداری تمامی  -4

 پایگاه در سواحل جیبوتی و یا سودان؛

سایر کشورهای غربی، همچون ایتالیا و اسپانیا برای ایجاد پایگاه در دریای سرخ  تالش -5

 ها برای ایجاد پایگاه در این منطقه؛و یا قصد آن

ای، چون ترکیه و امارات اتژیک توسط کنشگران منطقههای ژئواسترپایگاه بنا نهادن -6

مبادالت تجاری با کشورهای آفریقایی، جهت ارتقاء  برقراریمتحده عربی در این منطقه و 

 روابط با این کشورها: عامل ایجاد رقابت و تنش در روابط دو کشور؛

مبنای کنار گذاردن  جانبه میان ترکیه، ایران و قطر براحتمال ایجاد اتحاد و مشارکت سه -7

اختالفات گذشته بر سر سوریه و برخورداری از مواضع مشترک در قبال عربستان و 

امارات متحده عربی: نگرانی عربستان و امارات از ایجاد پایگاه توسط ایران و یا قطر در 

دریای سرخ از طریق حضور ترکیه در جزیره سوآکین و از این رو، بر هم خوردن موازنه 

 ر منطقه به نفع ایران و یا قطر با توجه به جریان داشتن جنگ در یمن؛قدرت د

                                                            
له، مشاور ارشد در واشنگتن و شهاب المکا کشورهای حاشیه خلیج )فارس( گذار و رئیس مرکز تحلیلبنیانجورجیو کافیرو  9

-http://lobelog.com/theامارات متحده عربی و اردن. قابل بازیابی در لینک:  در سابقاین مرکز و مشاور سیاسی 

militarization-of-the-red-sea/ 
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برخورداری کشورهایی چون، مصر، ایران، عربستان و رژیم اسرائیل از بازیگران نظامی  -8

 در دریای سرخ و شاخ آفریقا؛

رقابت شدید میان کشورهای منطقه و جهان جهت ارتقاء قدرت نظامی خود در دریای  -9

 این رو تغییر دادن موازنه قدرت در آن در راستای تأمین منافع خود.سرخ و از 

 

هایی المللی برای پایان دادن به بحران یمن و توصیهمعضالت سازمان ملل و جامعه بین*

  10برای رفع آن

شورای امنیت سازمان ملل، با توجه به رسمیت شناختن تنها  2219یی قطعنامه کاراعدم  -1

ها و دولت عبدربه منصور هادی( توسط این قطعنامه و ای یمنی )حوثیهدو گروه از گروه

های اجتماعی، حزب کنگره ملی، عدم توجه آن به نهادهای دیگر، از جمله قبایل و گروه

ها، طلبان جنوب کشور و ...: لزوم مشارکت تمامی گروهجوانان، جامعه مدنی، زنان، جدایی

 ها و نیروهای یمنی در مذاکرات؛جناح

ها و دولت شده از سوی سازمان ملل )حوثیعدم تمایل دو گروه به رسمیت شناخته -2

هادی( به هرگونه سازش و مصالحه و پافشاری هر یک بر مواضع خود )عدم تمایل 

منصور هادی به ایجاد هرگونه تغییر در قطعنامه سازمان ملل مبنی بر پایان یافتن 

طرف بازنده و مغلوب این شدن بهبه تبدیل هاجمهوری وی و عدم تمایل حوثیریاست

ها جهت المللی در خصوص ترغیب این گروهتالش و پافشاری جامعه بینلزوم منازعه(: 

 بازگشتن به میز مذاکره؛

عدم انجام اقدامات الزم از سوی انگلیس در جهت حل و فصل این منازعه، با توجه به  -3

شورای امنیت سازمان ملل و تنها اتخاذ تدابیری  های آن به مواضع عربستان در جلساتواکنش

                                                            
 دموکراسی. قابل بازیابی در لینک: ناوپگزارش تحلیلی سایت  10

https://www.opendemocracy.net/helen-lackner/why-can-t-united-nations-bring-peace-to-
yemen/feed 
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نویس یک قطعنامه از سوی نماینده انگلیس المللی: لزوم تهیه پیشچون، افزایش فشارهای بین

 گرد همگرایانه جهت هایی واقعکارها و گزینهدر سازمان ملل در این راستا، مشتمل بر راه

 گ؛های درگیر این جنها و جناحآوردن تمامی گروه

های محدودیت سازمان ملل در خصوص لزوم به رسمیت شناختن و تعامل آن با دولت -4

نماینده کشورها در این سازمان )در این مورد، دولت عبدربه منصور هادی( و از این رو 

طرفداری این  ها بهها به نهادهای سازمان ملل و اعتقاد آناعتمادی از سوی حوثیایجاد بی

ای جدید مبتنی بر نامهسازمان ملل در راستای ارائه قطع قابل: لزوم اقدامسازمان از طرف م

خاتمه دادن به این بحران  باهدفرویکردی متوازن و دربرگیرنده واقعیات این جنگ، 

ای جدید و برخوردار از تجارب کافی در حل سوز و لزوم برگزیدن فرستادهخانمان

ره مأموریت فرستاده کنونی سازمان ملل در معضالت دشوار )با توجه به پایان یافتن دو

 دار شده این سازمان.یمن( از سوی سازمان ملل و به دنبال آن حفظ اعتبار و جایگاه خدشه

 

 11اقدامات ائتالف به رهبری عربستان علیه عمان در جنگ یمن*

 ، از سوی آمریکا، عربستان وگرایانه عمان در خاورمیانهتضعیف نقش واسط و میانجی -1

 آغاز مسیر تحقق برجام،ایجاد کانال دیپلماتیک مخفی میان ایران و آمریکا در امارات: 

یک متحد برجسته در راستای منافع  عنوانبهبرای حل جنگ داخلی یمن، عمان تالش 

تر شدن روابط ایران و عربستان و و اقدامات این کشور در راستای ممانعت از وخیم آمریکا

 در جهت منافع خود؛ ای تعادل قدرت منطقهحفظ 

، قرار دادن عمان بر سر دوراهی انتخاب میان ایران یا عربستان: فشارهای عربستان -2

های از آن، در ماهانتقادات و حمالت آمریکا بر مسقط و افزایش امارات متحده عربی و 

                                                            
جی سالومون، پژوهشگر مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن. قابل بازیابی در لینک:  11

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/will-the-trump-administration-
force-oman-to-choose-sides 
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اخیر، جهت متوقف ساختن )به ادعای این گزارش( جریان ارسال تسلیحات از سوی ایران 

 این کشور؛های ساحلی از قلمرو عمان و از طریق آب های یمنبرای حوثی

اندازی یک مرکز سلفی در احداث و راه ، برای2017عربستان از ماه نوامبر سال  تدارک -3

 با مرکزمشابه ) با عمانآن یمن در مرز مشترک  مهره استانشهر قشن، دومین شهر بزرگ 

اندازی این مرکز سلفی با افزایش برای راهدام (: اقمرکز استان صعده در دماج شهر

ملک  ههای بشردوستانمرکز امداد و کمک عربستان )از طریق «دوستانهانسان»های فعالیت

استان به سمت این آن اتخاذ تدابیری جهت سوق دادن  موازاتبهالمهره و در  12(سلمان

 ،ح در نواحی مختلف آنهای مسلای نظامی و تشکیل و زایش گروهبه منطقه شدنتبدیل

 ؛13همانند عدن

 ویژهبهپوششی برای تحریک و افزایش فشارها بر مسقط ، مثابهبهاستفاده از این مرکز  -4

مقابله  در راستایمبارزه عمان و  فارسخلیجدر قبال دو بحران یمن و  آن مواضع دلیلبه 

 ؛های نظامی و مذهبیگیریاین منطقه از آتش در داشتننگاهو دور مهره استان با قاچاق از 

ء استفاده القادر جهت  اماراتی –های سعودی ای از سوی رسانهرسانه تبلیغاتافزایش  -5

 ا...؛ها جهت قاچاق سالح به انصاراز این گذرگاهعمان 

استقرار و  ایبر آن پیامدهای خطرناکو امنیتی و نظامی رقابت ریاض با مسقط ابعاد  -6

به همراه انواع  ،نیروهای ائتالف عربی در نقاط مختلف این استان: استقرار ثبات المهره

                                                            
ای را جهت آبادانی و های گستردهفعالیت« سلمان های بشردوستان ملکمرکز امداد و کمک»شود ادعا میحاضر  در حال 12

ها و احداث مین نیازهای غذایی و دارویی و آسفالت معابر و گذرگاهأکمک به نیازمندان این منطقه تا تعمران این استان از 

های ستگاهای یاندازراههای آب و حفر چاه همچنین به ساکنان استان وعده .مراکز بهداشتی و درمانی آغاز کرده است

در مهره  یدر حالاست. این تحوالت  شدهدادهسازی آب و مولدهای برق و بازسازی مدارس و افتتاح سه دانشگاه شیرین

نبود  نهیدرزم خصوصبهای و موقت هادی از فقر خدماتی گسترده عنوان مقر دولت خود خواندهستان عدن، بهجریان دارد که ا

 .بردبرق و بهداشت رنج می
آلمان و پژوهشگر ارشد دانشکده رتسبورگ، دانشگاه وودر های مشترک ز ام. درسی، یکی از مدیران مؤسسه فرهنگجیم 13

 المللی راجاراتنام در دانشگاه نانیانگ، سریالنکا. قابل بازیابی در لینک: مطالعات بین

https://mideastsoccer.blogspot.sg/2018/01/salafi-mission-calls-into-question.html 
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 ،سربازگیری از ساکنان استان جهت کمک به نیروهای ائتالف عربی، مهمات نظامی سنگین

ها به سالح به بهانه مبارزه با قاچاق تشکیل ائتالفی از قبایل مهره و تجهیز آناقدام برای 

جهت های بسیار باال استان در نقاط مختلف با قیمتخرید اراضی  ن وعمان به یمسالح از 

 .14ها در مهرهتسهیل نفوذ و اقامت سعودی

                                                            
 باخود از عمان را  ، دیدار دو روزه1396 ماهید 24این در حالی است که وزیر کشور عربستان سعودی از روز یکشنبه  14

 قابل بازیابی در لینک:. ه استپایه این کشور آغاز کردمالقات با مقامات بلند هدف

 https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/12/26/saudi-arabia-releases-23-high-level-
corruption-detainees 

 


