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و روزهاای نستا     ماهدیدر این گزارش تحوالت صحنه بحران یمن در روزهای پایانی 

هاا  های تعدادی از رسانهها و پژوهشها، دیدگاهها، بررسی، همچنین تحلیل1396 ماهبهمن

 موردبررسای در خصاو  ننای یمان     1و عربای و نهادهای مطالعاتی و پژوهشی غربای  

 اس . محورهای مهم این بررسی به صورتی خالصه به شرح زیر اس : قرارگرفته

 

 الف( تحوالت صحنه

 یمن*

 26حمالت موشکی نیروهای انصارا... به مواضع ائتالف عربی به رهباری عربتاتان از    -1

 :1396 ماهبهمن 3تا  ماهدی

، 1396بهمن  2، در روز دوشنبه 2-قاهر املتتیک از نوع شلیک یک فروند موشک با الف(

نظامیان ائاتالف عربتاتان، در پایهااه    های مردمی یمن به مواضع شبهتوسط ارتش و کمیته

ر از نفر دیه 55بیش از زخمی شدن نفر و  42بیش از نظامی السیامی در تعز و کشته شدن 

 نظامیان؛این شبه

با برد کوتاه توسط یهان موشکی نیروهای انصارا... شلیک یک فروند موشک بالتتیک  ب(

و ادعاای   1396 ماهدی 28شنبه در نجران، در روز پنج قر پدافند هوایی عربتتانبه سم  م

ساامانه دفااعی   انهدام این موشاک، توساط    رههیری ودر خصو   منابع نظامی عربتتان

 ؛موشکی این کشور

                                                           
سای  خبری عرب نیوز بان حقوق بشر؛ خبرگزاری رویترز؛ خبرگزاری اسوشیتدپرس؛ دیده؛ شبکه الجزیرهخبرگزاری فرانته؛  1

(Arab News ؛)( روزنامه واشنهتن تایمزWashington Times(  ؛ سای  تحلیلی نشنال اینترس)National 

Interest( ؛ روزنامه نیویورک تایمز)New York Times( ؛ نشریه تحلیلی نیویورکر)The New Yorker ؛ روزنامه)

می (؛ شبکه خبری دویچه وله؛ نشریه مومن The National(؛ سای  تحلیلی نشنال )Washington Postپت  )واشنهتن

(Moment Magazine( وابتته به مرکز تغییر خالقانه در آمریکا )The Center for Creative Change ؛ شبکه خبری)

 (.Gulf 2000, Columbia Universityکلمبیا ) وابتته به دانشهاه 2000سای  گالف و العربیه 
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روز یمان در  یهان موشکی ارتش توسط  2-ام قاهر میان بردیک فروند موشک شلیک  ج(

ساعودی در گاگرگاه   عربتاتان  مرکز عملیات ارتش به سم   ،1396 ماهدی 27، چهارشنبه

 و انهدام این مرکز؛ در منطقه نجرانواقع  ،مرزی السصراء

هاای  ، توسط سوی یهان موشکی و کمیتاه 2-قاهر ام خردکوتاهشلیک موشک بالتتیک  د(

 26شانبه  ، در روز ساه زان در ننوب عربتاتان ین ایگاه منطقهفرودمردمی یمن، به سم  

 انهادام ایان موشاک    رههیاری و در خصو   منابع نظامی عربتتانو ادعای  1396 ماهدی

 ؛سامانه دفاعی موشکی این کشور، توسط کوتاه برد

 

 3تا  ماهدی 26نظامیان سعودی توسط نیروهای انصارا... از هدف قرار دادن مواضع شبه -2

 :1396 ماههمنب

در نظامیان عربتاتان  ...، به مواضع شبهارتش یمن و انصارا تیراندازتکحمالت یهان  الف(

 مااه بهمان  1یکشنبه  روز، در استان الجوفدر منطقه الغیل کشور و نجران واقع در ننوب 

 نظامیان؛تن از این شبه 9و کشته شدن  1396

 ماهدی 30ارتش یمن و انصارا... در روز شنبه نظامیان سودانی با نیروهای درگیری شبه ب(

هاای  هاا در کماین  ، در صحرای میدی واقع در استان مرزی حجه، گرفتاار شادن آن  1396

نظامیاان و برخای از   هاا تان از ایان شابه    نیروهای ارتش یمن و انصارا... و کشته شادن ده 

 ها؛فرماندهان آن

 های نظاامی عربتاتان  متتقر در پایهاهنظامیان سعودی شبهتعدادی از هدف قرار دادن  ج(

، 1396 ماهدی 30در روز شنبه  ،واقع در ننوب عربتتان ،در مناطق نازان، نجران و عتیر

 نظامیان؛تن از این شبه 9... و کشته شدن تیرانداز ارتش یمن و انصارانیروهای تکتوسط 

ان در مناطق صارواح،  نظامیان ائتالف عربتتحمالت تک تیراندازهای ارتش یمن به شبه د(

بااران  نوف و نهم و منطقه کوهتتانی نبل نوفان در قیفه، واقع در استان بیضااء و گلولاه  

و  25ر باشاا، واقاع در اساتان تعاز در روزهاای دوشانبه       بئا ها در منطقه مناطق استقرار آن

 ؛نظامیانشبهتن از این  30کم و کشته و زخمی شدن دس  1396 ماهدی 26شنبه سه
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، به 1396 ماهدی 26شنبه های مردمی یمن در روز سهای ارتش و کمیتهمالت توپسانهح ه(

های مرزی نجران و عتایر و کشاته و زخمای    نظامیان ائتالف عربتتان در شهرمواضع شبه

 نظامیان؛شدن شماری از این شبه

ای بارای برکنااری دولا     االنل یک هفتاه ضرباعالم وضعی  اضطراری در عدن و  -3

، به درخواس  عیدروس الزبیادی، رئایش شاورای انتقاالی نناوب یمان و       تعفی یمنمت

 1های موسوم به مقاوم  ننوب یمان )تحا  حمایا  اماارات(، در روز یکشانبه      نریان

دول  احمد بن عبید بن  های ننوبی بر تداوم تالش نه  برکناریتأکید نریان ؛ ماهبهمن

و  ومار  هار  تهام گتترش فقر و گرسانهی،  وزیر عبدربه منصور هادی، به ادغر، نست 

 های ننوبی کشور؛فتاد در یمن و لزوم بیرون راندن نیروهای وابتته به او از استان

 26 شنبهروز سهدر  ،فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن ،الشیخ اسماعیل ولددیدار  -4

، باا حضاور   عربتتاندر یمن نمهور متتعفی رئیش ،با عبدربه منصور هادی ،1396 ماهدی

 ولاد تأکیاد   ؛الشیخ دول  و معین شریم معاون ولداین وزیر خارنه  ،عبدالملک المسالفی

بارای   ایزمیناه در راساتای ایجااد    ،الشیخ بر اهمی  اعتمادساازی میاان طارفین درگیاری    

در خصاو   فی یمن عمتت نمهوررئیشو ادعای  صلحمبنای برقراری بر  ،دیدارهای آینده

 روازایان و  هاای ساازمان ملال دربااره یمان     ها و قطعنامهبه تصمیم ...انصارا عدم پایبندی

 .شدن اوضاع ترپیچیده

 

 عربستان*

 :1396ماه بهمن 3تا  ماهدی 26حمالت نیروهای ائتالف عربی به رهبری عربتتان به یمن از  -1

، به 1396 همابهمن 2های ائتالف به رهبری عربتتان در روز دوشنبه حمالت ننهنده الف(

تان   5غیرنظامی و زخمی شادن   7مناطق متکونی در سحار واقع در صعده و کشته شدن 

 زنان و کودکان؛ ازنملهدیهر، 
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، ازنملاه ، عربتتان به منااطق غیرنظاامی یمان   گتترده ای حمالت موشکی و توپسانه ب(

شهرساتان  در منطقاه ماران   و رازح در اساتان تعاز،    منطقه نیدالثمی واقع در شهرستان منبه

، عکاوان در شهرساتان الصافراء   منطقاه   ،شهرستان کتااف  در الصوحو منطقه البقع ، حیدان

، در هفتاه گگشاته و   اساتان تعاز  در شهرستان صااله  و  منطقه نبل االسود در استان عمران

 کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان این مناطق؛

 مااه بهمان  1در روز یکشانبه  اظهارات عادل الجبیر، وزیر خارناه عربتاتان ساعودی،     -2

های بالتتیک موشک موضوعسازمان همکاری اسالمی درباره العاده ، در نشت  فوق1396

آمریکا، ادعاای   متحدهایاالت، مبنی بر امضاء قراردادهای ندید تتلیحاتی کشورش با یمن

منباع تهدیاد بارای منطقاه      تارین بازر   حمای  مالی و تتلیحاتی ایران )باه ادعاای وی،  

( از انصارا... ، ادعای قاچاق سالح از ایران به یمان و لازوم ممانعا  باه عمال      اورمیانهخ

هاای انتاان  کشتی حامال کماک   85به بیش از ها ند، ادعای حمالت حوثیروازاینآوردن 

 300ادعاای شالیک بایش از     حاوی کاالهای ضاروری،  دوستانه و صدها کامیون و کاروان

باه سام     شالیک موشاک  لی با الملنقض قوانین بینو  موشک ایرانی از یمن به عربتتان

عملیات گتترده ائتالف عربی برای انجاام  ، همچنین ادعای آغاز مناطق غیرنظامی عربتتان

به ارزش بایش از یاک میلیاارد دالر    و ارائه طرح نامعی یمن  دردوستانه های انتانکمک

 این کشور؛برای حمای  از 

 28 شانبه پانج ، سفیر عربتتان در یمن، به عادن در روز  سفر غیرمنتظره محمد آل نابر -3

دول  متاتعفی یمان و    وزیرنست ، و دیدار و رایزنی وی با احمد بن دغر، 1396 ماهدی

)به ادعای وی( باه انارا درآوردن سااز و کاار اقادامات       باهدفدیهر مقامات این کشور، 

ای آیناده، در راساتای   بشردوستانه از سوی عربتتان برای کمک به مردم یمن طای روزها  

سپرده مالی  ، بحث و گفتهو در خصو ازنملهتعهد عربتتان نتب  به مردم این کشور )

بانک مرکزی یمن برای نلوگیری از افازایش قیما  کاالهاا و کااهش ارزش      در عربتتان

آن(، همچنین اظهارات وی در خصو  نقش ادعایی انصارا... در تضعیف یمن واحد پولی 

 و ادعای حمای  ایران از انصارا... در این متیر؛ مر وهر و ایجاد 
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میلیارد دالر از سوی ملک سلمان، پادشاه عربتتان، به دولا    2صدور دستور پرداخ   -4

، در پی درخواس  اضطراری احماد بان   1396 ماهدی 27متتعفی یمن، در روز چهارشنبه 

و )باه ادعاای وی(   این دول  در خصو  نجات ریال یمان از ساقو     وزیرنست دغر، 

 نجات مردم یمن از قحطی و گرسنهی.

 

 آمریکا*

در روز  دفاعی وزارت دفاع آمریکاا و های امنیتی بیانیه از سوی آژانش همکاریانتشار  -1

میلیاون   500وزارت خارنه آمریکا باا فاروش   مبنی بر موافق   ،1396 ماهدی 28شنبه پنج

و در نریاان قارار داشاتن کنهاره     ودی دالری تتلیحات موشکی سنهین به عربتتان ساع 

و هاای نااری آمریکاا از عربتاتان     در راستای ادامه حمایا  آمریکا از صدور این مجوز، 

خرید خدمات مرباو   ، همچنین درخواس  عربتتان مبنی بر امنی  ریاض ءبه ارتقاکمک 

موشکسازی های پاتریوت، قابلی  پیشرفتهبه متاعدت فنی، نظارت بر برنامه فیلد موشک

ریازی  برناماه  روازایان و  از آمریکاها این موشکهای پاتریوت و برنامه خدمات مهندسی 

هاای  ساامانه  ٔ  درزمیناه متسصا   و ن فنای  امتشکل از مهندس ،نفرِ 10یک تیم برای سفر 

نه  ارائه خدمات و آموزش کاار باا   ، باریکموشکی پاتریوت برای هر یک الی سه هفته 

 .2ربتتان، به عاین سامانه موشکی

 

 اروپا*

صدور مجوز صادرات ، مبنی بر توقف 1396 ماهدی 30در روز شنبه دول  آلمان بیانیه  -1

عربتاتان   ازنملاه ، هاای درگیار در ننای یمان    اسلحه برای فروش به هر یاک از طارف  

                                                           
2 https://www.thenational.ae/world/the-americas/trump-administration-approves-500-
million-military-sale-to-saudi-arabia-1.696346 
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 دول  ائتالفی آلماان  با تونه به توافق خریداران اسلحه آلمان، ترینبزر ، یکی از سعودی

در ایان خصاو  و اساتقبال     (دماوکرات الیسوسا دماوکرات متایحی و   زاب )شامل احا 

 .3های یمن از این خبرحوثی

 

 روسیه*

اظهارات سرگئی الوروف، وزیر خارنه روسیه، در نشت  خبری مشترک با عبادالملک   -

، در 1396بهمان   7یمن در متکو، در روز دوشنبه  المسالفی، وزیر خارنه دول  متتعفی

های انتانی برای کاهش رناج ماردم یمان، درخواسا      یه از تالشخصو  حمای  روس

پایان دادن به بحران ایان کشاور، تأکیاد بار      منظوربه مگاکرات صلح یمن ازسرگیریبرای 

هاای یمنای، ساودمند    تداوم روند مگاکرات روسیه با انصارا... و همکاری با تماامی طارف  

شور برای پایان بسشایدن باه بحاران    از خار  از یمن به این ک شدهتحمیلهای نبودن طرح

رساانی باه ماردم یمان     آن، لزوم فراهم آوردن فرص  برای سازمان ملل در راستای کماک 

بدون نیاز به برطرف کردن موانع متعدد، همچنین ادعای عبدالملک المسالفی، وزیر خارنه 

قارار دادن   مادنظر دول  متتعفی یمن، در خصو  تحمیل شدن ننی به ایان دولا  و   

دادن ابتکاار عمال    قارار بهتنها گزینه اساسی از سوی دول  یمن، اشاره وی  مثابهبهح، صل

پایاه و اسااس    منزلاه باه و دستاوردهای گفتهوهای ملی یمن  فارسخلیجشورای همکاری 

 صلح در این کشور و ادعای به تأخیر افتادن روند صلح در یمن توسط نیروهای انصارا....

 

 سازمان ملل*

گاری  های ارشد انهلیش در حاوزه میاانجی  ، یکی از دیپلمات4مارتین گریفیتشانتساب  -

های بشردوستانه گگار مرکز گفتهوالمللی، مدیر انرایی سابق مؤسته صلح اروپا و بنیانبین

                                                           
3 http://www.dw.com/en/germany-quintuples-arms-sales-to-saudi-arabia-and-egypt/a-
41370500 
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نایهزین اسماعیل ولد الشیخ، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمان، در   عنوانبهدر ژنو، 

، با تونه به ابراز عدم تمایل اسماعیل ولد الشایخ باه تمدیاد    1396 ماهبهمن 2روز دوشنبه 

 و مطلع ساختن آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، از این تصمیم. 5مأموری  خود

 

 بشری بحران ابعاد انسانی و حقوق*

، در نماینده ویژه سازمان ملل در اماور یمان   ،اسماعیل ولد الشیخ احمدابراز امیدواری  -1

های یمنی برای شرک  در دور ندید طرف ، مبنی بر موافق 1396 ماهبهمن 1یکشنبه  روز

هاای ماؤثر و برخاوردار از    ها برای برداشتن گاام ، درخواس  وی از تمامی طرفمگاکرات

نی ، در راستای تضمین شرایط مناسب روند سیاسی یمن، استقبال از بازگشایی بنادر حتن

های ننی برای بازماندن این بنادر و اداماه  از تمامی طرفالحدیده و سالیف و درخواس  

های بشردوستانه و کاالهاای ماورد نیااز ماردم یمان،      ها در راستای تأمین کمکفعالی  آن

همچنین تأکید وی بر تداوم همراهی با مردم ایان کشاور و دفااع از صالح، لازوم احتارام       

 بسش به این مردم؛جاتهای نگگاردن به حقوق بشر و دادن حق دستیابی به کمک

های بشردوستانه سازمان ملل متحد کننده کمکگلدریک، هماهنیمی مکیناظهارات  -2

و دیهار نهادهاای   ، مبنی بار نیااز ایان ساازمان     1396 ماهبهمن 1روز یکشنبه در در یمن، 

نه  فراهم آوردن  ی کشورهای نهان،میلیون دالر 400میلیارد و  2به کمک بشردوستانه 

 برای مردم یمن؛ خرید موادغگایی و دارو و ای بشردوستانههکمک

 ماهدی 26شنبه در روز سه 6بشردوستانه سازمان مللگزارش ندید دفتر هماهنهی امور  -3

( کشور نمعی از درصد  76) نفر از مردم یمنهزار  200میلیون و  22، مبنی بر نیاز 1396

در طول شش  یون نفر به نیازمندان یمنییک و نیم میلهای اضطراری )اضافه شدن کمکبه 

                                                                                                                                                        
4 Martin Griffiths 

 .رسد. مأموری  وی تاکنون چند بار تمدید شده اس موری  ولد الشیخ در ماه فوریه آینده به پایان میأدوره م 5
6 http://www.unocha.org/yemen 
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در بایش از نیمای از    خطر گرسنهیدر معرض هزار تن  400میلیون و  8(، قرار داشتن ماه

( و ختاارت دیادن یاا    مایالدی  2017هزار تن در ساال   800میلیون و  6های یمن )استان

ل ساه  در طاو  ،های ماداوم در نتیجه درگیری کشورمدرسه در  1500بیش از تسریب کامل 

 ؛برخی از مدارس از سوی نیروهای متلح، همچنین اشغال شدن سال گگشته

 26شانبه  ، در روز ساه حدیاده الاز بنادر  ائتالف عربی به رهبری عربتاتان  نشینی عقب -4

این منطقاه  سال بمباران  3ماه محاصره و نزدیک به  2پش از حدود سرانجام  ،1396 ماهدی

برنامه نهاانی غاگا    )خریداری شده توسطنرثقیل اه دسته 4و صدور مجوز برای استقرار 

در این بندر برای تسلیاه  ( الملل آمریکابه سازمان ملل و با هزینه آژانش توسعه بین ،وابتته

باه  هزار کاودک یمنای    200)با تونه به نان باختن بیش از های بشردوستانه به یمنکمک

دولا  یمان در صانعاء و برناماه     (، همچنین امضاء یادداش  تفااهم میاان   دلیل سوءتغگیه

 ؛7ها و تجهیزات بندر الحدیده و بازسازی آنحمای  از زیرساخ  در راستاینهانی غگا 

 26شنبه روز سهدر  ،در یمن (یونیتفگزارش صندوق حمای  از کودکان ملل متحد ) -5

در کاودک در یاک روز،    5، مبنی بر کشته و یا زخمی شدن به طور میاانهین  1396 ماهدی

کمباود  از هزار کودک  400، رنج بردن عربتتان علیه یمنائتالف روز ننی  1000بیش از 

مدرساه   256، ویران شدن کامل تغگیهمیلیون کودک دیهر از سوء 1.8 و شدید مواد غگایی

درصاد از   70مدرسه دیهر به پناههااه آوارگاان ننهای، قارار داشاتن       150و تبدیل شدن 

از نمعیا    میلیاون  2.9، آواره شادن  ه هایشان زیر خط فقرکودکان یمنی به همراه خانواد

 این کشور و اختصا  بیش از نیمی از این نمعی  به کودکان.

 

 

 

                                                           
7 https://worldmaritimenews.com/archives/240835/four-cranes-arrive-at-yemens-hodeidah-
port/ 
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 بشربان حقوقدیده*

در ( 2018بشار   باان حقاوق  جدید ساالنه سازمان دیدهمهمترین محورهای گزارش  -

 8بشری در این کشورها در دامن زدن به بحرانمورد یمن: تأکید بر نقش تمامی طرف

حمالت مکرر ائتالف عربی به رهبری عربتتان به مناطق پرنمعی  غیرنظامی در یمن،  -1

تر شدن بحران انتانی در این کشور به دلیال محاصاره آن توساط نیروهاای ائاتالف      عمیق

 ؛2017عربتتان در سال 

ت زمینای و  های نظامی آمریکا در انارای حماال  برخورداری ائتالف عربتتان از کمک -2

 وقفه خود به یمن، در حمای  از عبدربه منصور هادی؛هوایی بی

المللی در برخی از شهرهای یمن توساط  های بشردوستانه بینکمک متدود شدن متیر -3

 صالح و نقض ندی قوانین ننی از سوی این نیروها؛ –نیروهای حوثی 

. صاالح در صانعا، در دساامبر    بروز درگیری میان نیروهای حوثی و حامیان علی عبدا.. -4

 و کشته شدن صالح توسط انصارا...؛  2017

های درگیر در ننی یمن به ننایات ننهی از ابتادای ننای تاا    ارتکاب تمامی طرف -5

هاا از ساوی نامعاه    شادن آن کنون، بدون کوچکترین هراس از احتماال متائول شاناخته   

 المللی؛بین

سازمان ملل و مورد شمول قارار دادن مقاماات    هایتر شدن حیطه تحریملزوم گتترده -6

محمد بن سلمان، )عالوه بار رهباران انصاارا...( باه      ازنملهارشد نظامی ائتالف عربتتان، 

                                                           
8 https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/yemen 

  https://www.hrw.org/news/2018/01/18/yemen-all-sides-fuel-humanitarian-crisis 

https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/yemen
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های بشردوستانه به داخل یمان  ها در ممانع  به عمل آوردن از ارسال کمکدلیل نقش آن

 ؛9المللیو موارد دیهر نقض حقوق و قوانین بین

آماده از  ای )و سایر مهماات فاراهم  روهای ائتالف عربتتان از مهمات خوشهاستفاده نی -7

آمریکا و انهلیش و سایر کشورها( در این ننی و نقض فااحش قاوانین ننای باا انجاام      

رویه بیشمار به ایان کشاور و کشاتن هازاران تان از شاهروندان       حمالت کورکوارنه و بی

 غیرنظامی آن؛ 

تا کنون و  2017نیروهای ائتالف عربتتان از ماه دسامبر حمله هوایی از سوی  6انجام  -8

ها در خصاو   رغم تعهد آنکودک(، به 33شهروند غیرنظامی )مشتمل بر  55کشته شدن 

 کاهش تلفات غیرنظامیان؛

صاالح باه    –های مکارر و کورکوراناه نیروهاای حاوثی     ای و بمبارانحمالت توپسانه -9

ژه شهر تعز: اشاره دفتر حقوق بشر سازمان ملل باه  های یمن و ننوب عربتتان، به ویشهر

 از سوی این نیروها؛« وقفه تعزامان و بیبی بمباران»

، کشته و زخمی شادن  روازاینهای ضدنفر و صالح از مین –استفاده نیروهای حوثی  -10

 های طوالنی پش از پایان یافتن آن؛بتیاری از شهروندان یمنی در خالل ننی و مدت

ها با متدود کردن متیرها و مصادره کردن ماواد  المللی توسط حوثیض قوانین بیننق -11

 غگایی و کاالهای پزشکی مورد نیاز هزاران شهروند یمنی؛

اقدامات نیروهای ائاتالف عربتاتان در ممانعا  باه عمال آوردن از ورود کاالهاای        -12

کشاور، تسریاب   هاا، متادود کاردن بناادر حیااتی      ضروری به بنادر تح  کنتارل حاوثی  

 المللی؛برای دسترسی امدادگران بین های بنیادین آن و ایجاد محدودی زیرساخ 

                                                           
می. قابل بازیابی در لینک: ه مومن تحلیلی نشری –گزارش خبری تکرار این موضوع در  9

http://www.momentmag.com/mohammad-bin-salman-new-face-saudi-arabias-monarchy/ 
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احتمال ارتکاب نیروهای ائتالف به ننای  ننهی )توسل به ابزاری چاون گرسانهی،    -13

های روش ننهی( با دس  زدن به اقداماتی چون، ایجاد محدودی  بر سر راه کمک مثابهبه

تاونهی باه   یب کاالهای ضروری برای حیات و بقاء غیرنظامیاان و بای  ، تسر10بشردوستانه

 المللی در خصو  درد و رنج شهروندان یمنی؛های متعدد نامعه بینگزارش

صالح، دول  یمن، امارات متحده عربای و نیروهاای حاامی     –نقش نیروهای حوثی  -14

استفاده از ءکودکان، سو بازداش  ازنملههای خودسرانه افراد، امارات در یمن در بازداش 

های امنیتی ها در شرایط نامناسب، ربایش مسالفان سیاسی، تهدیدزندانیان و نهاه داشتن آن

ها در سال گگشته میالدی( و احتمال دس  )افزایش میزان ربایش 11و کارکنان سازمان ملل

 داشتن نیروهای آمریکایی در شکنجه زندانیان توسط نیروهای اماراتی؛

هاای درگیار در ننای، در    دم انجام هر گونه تحقیق و بررسی معتبر از سوی طرفع -15

شان: اقدام شورای حقوق بشار  خصو  احتمال نقض قوانین ننی توسط نیروهای نظامی

ای مبنای بار تعیاین گروهای از     ناماه ، در تصویب قطاع 2017سازمان ملل در سپتامبر سال 

المللای بارای شناساایی ماوارد نقاض و      کارشناسان برنتته، نه  انجاام تحقیقاات باین   

 استفاده در ننی یمن؛سوء

، انهلیش، فرانته و کشاورهای دیهار از عربتاتان    12تداوم حمای  تتلیحاتی آمریکا -16

: لزوم درخواس  13ها در حمالت هوایی غیرقانونی ائتالف عربی به یمنشراک  آن منزلهبه

ها علیه رهبران عربتتان، مبنای بار   یمسازمان ملل از این کشورها نه  انرایی کردن تحر
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http://www.momentmag.com/mohammad-bin-salman-new-face-saudi-arabias-monarchy/ 
 28شنبه به عنوان مثال، ربایش هشام عبدالرحمن بغاش، یکی از کارکنان آژانش مهانرت سازمان ملل در صنعا در روز پنج 11

 ، توسط افراد متلح ناشناس.1396دی ماه 
های ننهی، یاعم از کشت ،در دوران ریاس  نمهوری اوباما، ایاالت متحده بیش از صد و پانزده میلیارد دالر تجهیزات 12

 .های دفاع هوایی و تانک برای عربتتان فراهم کردسیتتم
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https://www.newyorker.com/magazine/2018/01/22/how-the-us-is-making-the-war-in-
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ها با توناه باه اساتفاده از ایان تتالیحات و مهماات در       آن عدم فروش سالح و بمب به

های یمن و وقوع بدترین بحران انتانی نهان در ایان  بمباران بازارها، مدارس و بیمارستان

 کشور.

 

 و عربیهای کارشناسان و مراکز مطالعاتی غربی ب( محورهایی از تحلیل

 14رژیم اسرائیل برای مقابله با ایران در منطقه خاورمیانه –عربستان  –مثلث آمریکا *

 اسرائیل و فلتطینرژیم ایجاد سازش میان  تالش آمریکا برای ارائه طرحی در راستای -1

 ای آمریکا بارای مقابلاه باا محاور ایاران در عاراق، ساوریه و یمان؛        و راهبرد کالن منطقه

این سازی رابطه با عادی باهدفند گرم شدن روابط عربتتان با رژیم اسرائیل ارتقاء رو -2

عربتتان: مالقات علنای برخای از مقاماات غیار رسامی عربتاتان باا         در ذهن مردم رژیم

تی أهیا هاای عربتاتان، اعازام    مقامات رژیم اسرائیل، کاهش مطالب ضداسرائیلی در رسانه

کنناده  ثباتیک نیروی بی عنوانبهنقش ایران ( )ادعایبررسی  نه المقدس نظامی به بی 

های نظامی از اسرائیل )ساامانه موشاکی دفااعی، گنباد آهناین      در منطقه )و بررسی خرید

هاای  موشاک  پاگیری عربتاتان در برابار شالیک    با تونه به آشاکار شادن آسایب    15و...(

ژیام اسارائیل و   اندازی پروژه خط راه آهن مشترک میان رتالش برای راه های یمن(،حوثی

و اباراز   رئیش ستاد مشترک ارتش اسرائیل با روزناماه ساعودی ایاالف   مصاحبه  عربتتان،

 ؛برای همکاری اطالعاتی با کشورهای عربی علیه ایرانتمایل وی 

رویکرد دوگانه عربتتان در قبال فرآیند سازش رژیم اسرائیل با فلتاطین: از یاک ساو     -3

و لازوم پاگیرش    پیش از حل موضوع فلتطینم اسرائیل ادعای عدم برقراری رابطه با رژی

                                                           
آویو. قابل بازیابی در لینک: پژوهشهران مؤسته مطالعات امنی  ملی دانشهاه تل یوئل گوزانتکی و برخی دیهر از 14

http://nationalinterest.org/feature/can-israeli-saudi-d%C3%A9tente-work-24066 
هربرت الندن، رئیش مرکز تحقیقات سیاسی لندن. قابل بازیابی در لینک:  15

https://www.washingtontimes.com/news/2018/jan/15/israel-and-saudi-arabia-find-
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پاگیر  نیااز و از ساوی دیهار امکاان    پیش مثابهبهاز سوی این رژیم،  2002طرح عربی سال 

 نظر مقامات فلتطین؛دانتتن تغییر مفاد طرح صلح با تونه به نقطه

حنه تالش ولیعهد عربتتان برای ایجاد تغییرات اقتصادی، سیاسای و انتمااعی در صا    -4

کاراناه و پیشابرد آن باه    داخلی عربتتان، همزمان با کنار گگاردن سیاس  خارنی محافظه

 مقابله با ایران؛ ازنملهکارهای ننجالی، سوی اقدامات و راه

راهکارهای آمریکا و رژیم اسرائیل برای نشان دادن هر چه بیشتر تعهد خود در افزایش  -5

های عربتتان به سوی همکاری بسشیدن به گام علنی کردن و ندی  باهدففشار بر ایران 

با رژیم اسرائیل: اقدامات عملی آمریکاا در راساتای پیاروزی عربتاتان در ننای یمان و       

شکت  ایران، نشان دادن ندی  از سوی رژیم اسرائیل برای همراهی باا ولیعهاد    روازاین

ی رابطه با این رژیام  های سیاسی برقرارسعودی در راستای مقابله با ایران و پگیرش هزینه

 توسط عربتتان،

بینانه در خصو  رابطه با عربتتان برای رژیم اسرائیل: توناه  لزوم دستیابی به ارزیابی واقع -6

هاای یمان و   ، قدرت و نفوذ عربتتان در مقابله با ایران، قطر و حوثیهای تواناییبه محدودی 

 رای تقابل بیشتر با ایران؛یا منافع آن برای این رژیم در همراهی با عربتتان ب

لزوم تونه به تضعیف عوامل تاثیرگگار بر قدرت و نفوذ عربتتان در میاان کشاورهای    -7

های مستلف، ازنملاه  های آن در مقابله با ایران در نبههقابلی  روازاینعربی و متلمان و 

ی از قادرت ماالی ناشا   منادی از  بهاره عنوان خادم حارمین شاریفین،   یمن: برخورداری از 

 ؛متحدهایاالتبازیهری در بازار انرژی و همچنین پشتیبانی سیاسی و نظامی 

ها و راهبردهای نظاامی و بهاره بارداری ماؤثر و     لزوم دس  کشیدن عربتتان از گزینه -8

 .16شده در قبال عراقاتساذ کارآمد از دیپلماسی در خصو  ننی یمن، مشابه سیاس 
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