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، ه چهحنن  1396 محه  حه حن در این گزارش تحوالت صححه  حححنای ی حن در ه سح   حو       

هحه و هههدهحهی ملهاعحهتی و    ههی تعدادی از ر حهه  هه و پژوهشهه، دیدگه هه، حنر یتحلنل

ر ی قنار گنفس  ا ت. محورهحهی  در خصوص جهگ ی ن مورد حن 1پژوهشی غنحی و عنحی

 مهم این حنر ی ح  صورتی خالص  ح  شنح زین ا ت:

 

 الف( تحوالت صحنه

 

 یمن*

محورهای تحوالت مربوط به تشدید تنش میان شوورای اتقاوالج ونووبج و تولو       -1

 مسقعفج یمن تر شهر عدن:  

ا حس هد  از  تسلط هننوههی ی ن جهوحی، پس از دو روز جهگ و درگننی شدید و ححه  الف( 

، حن منکز هظهمی محلح  دار  حعد   1396 مه حه ن 10شهب   الح  هگنن و تههک، در روز   

)یکی از حزرگسنین مناکز هظهمی در این مهلق (، واقع در ش هل شهن  هحلی عحدی )خخحنین   

مواضع هننوههی واحسس  ح  عبدرح  مهصور ههدی( و ح بهرای خی، ه چهحنن تححت کهسحنل در    

ی از مناکز امهنسی دوات مسسع ی ی ن و محهصن  اعضهء دوات در داخل کحه   خوردی تعداد

ج هحوری ی حن پحس از    اشکن چههر  گحهرد ریه حت  ریه ت ج هوری، حه توج  ح   قوط 

                                                            
گزاری رویسنز؛ خبنگزاری ا وشحنسدپن؛؛ شحبک  خبحنی حی.حی. حی؛ شحبک  خبحنی       خبنشبک  ااجزین ؛ خبنگزاری فناهس ؛  1

خبنگحزاری امحهرات   اا لحل؛   حهزمهی ع حو ححنن   (؛ The Hillتحلنلی هنل، واحسس  ح  کهگن  خمنیکحه )  – ی.ای.ای؛  هیت خبنی 

(Emirates News Agency ؛ دید) ( حهی حقوق حشن؛  هیت خبنی عنب هنحوزArab News ؛) اشحهگسن پسحت   روزههمح  و

(Washington Post ؛)  ( هیت تحلنلی منحدل ایسحت خی Middle East Eye ؛)     خبنگحزاری خهحهتوای؛ مس سح  حنوکنهگحز

(Brookings Institution؛ پنوژ  تحقنقهت و اطالع)(  ر ههی خهورمنههMiddle East Research and Information 

Project (MERIP)؛) ( خبنگزاری ا پوتهنکSputnik News؛)  ( روزههم  گحهردینThe Guardian    ؛ روزههمح  هنویحور)

 ,Gulf 2000واحسحس  حح  داهشحگه  کل بنحه )     2000 حهیت گحها    و (؛ شحبک  خبحنی ااعنحنح     New York Timesتحهی ز ) 

Columbia University.) 



 4                                                                                                                                       54 راهبردی گزارش 

 

در  دیگن تن 190حنش از ه ن و زخ ی شدی  36کشس  شدی و  یههی امهراتح الت جهگهد 

نشنن حن مههطق کنیسن و ااسواهی در عدی هه: هننوههی ی ن جهوحی در روزههی پیاین درگنن

 مسلط شد  حودهد؛

در منکحز ایسحت و   ، 1396 محه  حه حن  10شهب    صبح روز وقوع اه جهر اهسحهری، در  ب(

واقحع در جهحوب    ،ا سهی شبو  ، درحهزر ی تحت کهسنل هننوههی امهراتی در شنق شهن عسق

 ؛نه ن از هننوههی پلنس جهوب ی   11و کشس  شدی ی ن شنق 

خهئن و کودتهگن خواهدی هننوههی ی ن جهوحی، از  وی مهنای ااقبهطی، از افناد واحسس   ج(

هه ح   هقط کندی کهحنه  واحسس  حح  هحهدی، در روز   ح  عبدرح  مهصور ههدی و مسهم کندی خی

 ؛1396 مه حه ن 10شهب    

خب شحهن و  د( تعلنل شدی مدار؛ و مناکز خموزشی عدی، خ نب دیدی حنخحی از ماحهزی   

 افزایش حههی حنخی از کهالهه و اقال  ضنوری در این شهن؛

مسححد  عنححی حح  جهحوب     منهی عنحسسهی و امهرات  ،امهنسی مشسن  - هنأت هظهمیاعزا   ه(

هحه و  هحه و درگنحنی  ، حه هدف خرا   هخسن تهش1396 مه حه ن 11ی ن، در روز چههرشهب  

و حهزگشحت  ت ححنای توقح  تبحهدل ختحش     ههی ماسل ، درخوا ت این هنحأ دیدار حه طنف

جهحگ ححه    نحح هننوهحهی هظحهمی   ت نکحز  تأکند خی حن  در این شهن، زهدگی ح  وضعنت عهدی

، عد  تلهحق تحوالت اخنن عدی حه مأموریت ائسالف عنحی در را سهی تک نل روهحد  ههحوثی

خزاد حهزی  »خزاد هزی اراضی ی ن، حهقی مههدی اعضهء این هنأت در کههر مند  ی ن ته زمهی 

و « عبدرح  مهصحور هحهدی  »ح  دوات « قدرت مشنوع»حهزگنداهدی و  «این کشورکهمل خه  

 ی ن؛امهنت و ثبهت ح  

، در روز دوات مسسع ی ی ن حح  ریه حت عبدرحح  مهصحور هحهدی     اهسشهر حنههن  از  وی  و(

ی تحالش شورشحنه  »، مبهی حن هسبت دادی تحوالت اخنن عدی ح  1396 مه حه ن 12شهب  پهج

، تعحهر  ایحن شورشحنهی    «عنحی ح  رهبنی عنحسسهی حنای کودته و خنوج از اهداف ائسالف

از  )دواحت مسحسع ی( ی حن   حه وحدت و یکپهرچگی ی حن و  په حگزاری وزارت خهرجح     

هحه از  هشنهی شورشحی و عقب خرامش ح  عدی نداهدیدر حهزگای هء هقش خی عنحسسهی ح  دانل 

 ؛ریج هون چههر  گهرد ریه تاشکمقن 
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ائسالف عنححی ححنای   »مو و  ح  صدور حنههن  از  وی ائسالف عنحی ح  رهبنی عنحسسهی،  ز(

، مبهحی ححن حهزگشحت    1396 مه حه ن 12شهب  در روز پهج «ح هیت از دوات قههوهی در ی ن

ههی درگنن ح  این حنههنح ، تأکنحد ححن هحدف     خرامش ح  شهن عدی، ازو  پهیبهدی ت همی طنف

و ححل   ،از هنگوهح  خشحوب  ورزیحدی  اجسهحهب   ،ض نن امهنت و ثبهت ی نتائسالف مبهی حن 

هننوهحهی  و مبهرز  حه  ههی ی هی و محهفظت از کنهی کشورگنو  منهیاخسالفهت  فصل ت همی

هحدف مشحسن     عهحوای ح ... )ح  ادعهی این حنههن (، مورد ح هیت اینای، ارتش ی ن و اهصهرا

 ت همی اعضهء این ائسالف؛

در روز وگحو و خشحسی ملحی،    وزیحن دواحت ی حن در امحور گ حت      ، د ااقهعاحاظههرات ح( 

 ،اح حد ححن دغحن   ، مبهی حن ت هیل عنحسسهی ح  حنکههری دواحت  1396 مه حه ن 11چههرشهب  

، حه توج  ح  وقوع تحوالت اخنن در جهوب کشور، تأکنحد  هاست وزین دوات مسسع ی ی ن

هه در حناحن دشح ههی، اععحهی وی حح     ز خیحن تداو  ارتبهط حه مقهمهت جهوب ی ن و ح هیت ا

، درصحد از ا حسهی عحدی تححت کهسحنل و  حنلن  شحورای اهسقحهای جهحوب          95قنار داشسن 

درخوا ت وی حنای تشکنل جبه  جهوحی جهت ه کهری در ححل  نه حی حححنای ی حن،     

پن حی در جزیحن   حقلنی و    تأکند حن عد  تواههیی امهرات مسحد  عنحی در حنگحزاری ه ح   

ازو  پهیهی یهفسن حضور هظهمی عنحسسهی در ا سهی اا هن ، واقع در شنق ی حن، حح     ه چهنن

 ؛2خمنز خواهدی این اقدا  از  وی مقهمهت ع هیدانل احس هل تحنیک

 10شحهب   در روز  ح   ،عنحسسهی  حعودی رهبنی ائسالف عنحی ح  صدور حنههن  از  وی ط( 

منحهی جنیحهی ححهمی     هحه شدید درگننیت، مبهی حن احناز هگناهی در خصوص 1396 مه حه ن

ی ن و جنیهی حهمی عبدرح  مهصور ههدی و کشحس   رهبنای جهوحی و شورای اهسقهای جهوب 

داری، ح ظ خرامش شدی غننهظهمنهی، درخوا ت از ت همی طنفنن حنای هشهی دادی خویشسن

 وی محند    هه در این شهن و تأکند حن اتاهع ت همی اقدامهت الز  ازیو توق   نیع درگنن

هحهی  و مسئوالی حنای حهزگنداهدی امهنت و ثبهت ح  عدی، ضنورت تداو  اقدامهت و تحالش 

                                                            
اا هن  واقع در شنق ی ن  هننوههیش را در ،احوظبی و مسقط ایجهد شد  منهیعنحسسهی  عودی چهدی پنش حه ا س هد  از تهش  2

 .حضور داشس  حهشد (هه ماها  خی هسسهدک  ع ههی)گن یه جهیگزین امهرات در این ا سهی تقویت کند ته ح  عهوای یک منههجی
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ائسالف در را سهی تک نل ع لنهت علن  هننوههی اهصهرا... و ارتش ی ن و ححهز ححهقی مههحدی    

  ؛ههی حشندو سههی ن ح  روی کهروایههی گذرگه 

 

ع ائقالف عربج به رهبوری عربسوقان از   حمالت موشکج تیروهای اتصارا... به مواض -2

 :1396 ماهبهمن 17تا  10

 حهمهه  موشحکی ارتحش و    تو حط  موشحک حهاسحسنک کوتحه  ححند     شلنک یک فنوهحد   الف(

پهیگه  هظهمی ملک فنصحل در  ، ح  1396 مه حه ن 16 روز دوشهب ، در ههی مندمی ی نک نس 

هدا  ایحن موشحک پحنش از    و ادعهی عنحسسهی در خصوص اه در عسنن ، واقعخ نس مشنط

   اصهحت ح  هدف خود؛  

، تو حط یگحهی موشحکی ارتحش و     2شلنک یک فنوهد موشک حهاسسنک از هوع قحههن ا   ب(

هظهمنهی ، ح    ت مواضع شب 1396 مه حه ن 11ههی مندمی ی ن، در چههرشهب  شب ک نس 

، واقحع  ااشع در شهن سهی خب و ، در مهلق  اا ههش  واحسس  ح  ائسالف عنحسسهی  عودی 

 در ا سهی ااجوف؛  

، تو حط یگحهی موشحکی ارتحش و     2شلنک یک فنوهد موشک حهاسسنک از هوع قههن ا   ج(

، ح    ت پهدگحهی ا  ااحنیش،   1396 مه حه ن 11ههی مندمی ی ن، در چههرشهب  شب ک نس 

 ؛در منکز ی ن هظهمی ائسالف ح  رهبنی عنحسسهی، در ا سهی مأرب،مسعلق ح  هننوههی شب 

یگحهی موشحکی ارتحش ی حن و     ، تو حط  2موشک حهاسسنک حنکحهی ا   شلنک یک فنوهد ت(

اا للی ملک خهاحد  ح    ت فنودگه  حنن، 1396 مه حه ن 10شهب  صبح روز   در  ...اهصهرا

 ؛3در ریه 

 

                                                            
اا للی را ح    ت فنودگه  حنن 2یک فنوهد موشک حهاسسنک از هوع حنکهی ا  ،هننوههی موشکی ی ن در خحهی مه  گذشس  هنز 3

از احسدای  هل جدید منالدی تهکهوی ... یگهی موشکی ارتش ی ن و اهصهرا .در پهیسات عنحسسهی شلنک کند  حودهدملک خهاد 

 .هدا ح    ت مواضع هظهمی عنحسسهی شلنک کندرا فنوهد موشک حهاسسنک  11حنش از 
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 17تحه   10هظهمنحهی  حعودی تو حط هننوهحهی اهصحهرا... از      هدف قنار دادی مواضع شب  -3

 :1396 مه حه ن

، 1396 محه  حه ن 15ههی مندمی ی ن، در روز یکشهب  ای ارتش و ک نس ح الت توپاهه  ف(ال

 ههی ااشنف  و ااسدیس واقع در شهن منزی هجنای؛هظهمنهی  عودی در پهیگه ح  مواضع شب 

تن از هظهمنهی عنحسسهی در ع لنحهت تحک تنناهحدازای هننوهحهی ارتحش و       7کشس  شدی  ب(

، در پهیگه  ااشنف  واقع در هجنای و 1396 مه حه ن 14در روز شهب   ههی مندمی ی ن،ک نس 

 جنزای، در جهوب عنحسسهی؛در  ، واقعدر رو سهی قوی و پهیگه  اا نیض 

، ح  مواضحع هظهمنحهی   مه حه ن 10شهب  ههی مندمی ی ن، در روز   ح الت ارتش و ک نس  ج(

 نن و کشس  شدی ش هری از این هظهمنهی؛عنحسسهی  عودی در پهیگه  ااحداد، در شهن منزی عس

 حعودی در  عنحسسهی مواضع هظهمنهی ح   ...ای ارتش ی ن و اهصهرایگهی توپاهه ح الت  ت(

خحودروی   2و اههحدا     ا سهی جحهزای  ، واقع درپشت رو سهی ق ن ،حواای رو سهی حهمض 

 محه  حه حن  10شحهب   در روز    ،ح    ت کوهسسهی علنب در هجنایدر حهل حنکت هظهمی 

 و کشس  شدی ش هری از این هظهمنهی؛ 1396

 

 12شحهب   اظههرات مح دعلی ااحوثی، رئنس ک نسح  عحهای اهقحالب ی حن، در روز پحهج      -4

، مبهی حن ت هیل اهصهرا... ح  حهزگشت ح  منحز محذاکن ، تشحکنل ک نسح  خشحسی      1396 مه حه ن

و فصل ت همی مسهئل محورد   پن ی، در را سهی حلملی، رجوع ح  صهدوق اهساهحهت و ه  

هحهی  ج هور و پهرا هی ی ن )مسشکل از ه هیهحدگهی ت حهمی گحنو    اخسالف و اهساهب رئنس

اا للی جهت خغهز حهز هزی ی حن، م ههعحت حح  ع حل     ههی حننی هی( و  ازو  ارائ  ض ههت

، ی جهحگ هحه جبحنای خسحهرت   تجهوز کشورههی خهرجی ح  این کشحور،  هنگوه خوردی از 

 .شدگهیحهزداشتخزاد کندی ت ه   و ع ومی اعال  ع و
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 عربسقان*

 :1396 مه حه ن 17ته  10ح الت هننوههی ائسالف عنحی ح  رهبنی عنحسسهی ح  ی ن از  -

، ح  مهلقح   1396 مه حه ن 15ههی ائسالف عنحسسهی، در روز یکشهب  ح الت مکنر جهگهد  الف(

شحهن   در   هخس هی تحقنقهت جهحهیی   و کسهف و مهلق  اا الحنظ در جهوب غنب ا سهی صعد

 از مند  ی ن در پی این ح الت؛ ه ن 6۸کشس  و زخ ی شدی و  صهعها سهی  ، درعهبهی

، حح   1396 محه  حه حن  13ههی ائسالف ح  رهبنی عنحسسهی در ج ع  شحب  ح الت جهگهد ب( 

شهن غ ن، مهلقح    در شهن رازح و مهلق  ااشومن  در حهزارههی ااسنحی و اا ههعر، مهلق  االزهور

منای در شهن حندای و شهن  هقنن و شهنههی مهب  و رازح در ا سهی صعد ، ه چهنن شهن حنط 

 اا هشی در ا سهی جوف و وارد خوردی خسهرات فناوای مهای و جههی در این مههطق؛

هحهی  ، واقع در ا سهی ع نای ی ن، تو ط جهگهحد  در شهن سهی ااق ل  ،پل ااع ن ح بهرای  ج(

 7و کشحس  شحدی    1396 مه حه ن 11ف ح  رهبنی عنحسسهی  عودی، در روز چههرشهب  ائسال

 تن از مند  این مهلق  و زخ ی شدی ش هری دیگن؛  

هحهی  ح بهرای مههطق مسکوهی در مهلق  رازح، واقحع در ا حسهی صحعد ، تو حط جهگهحد       ت(

عضحو   5کشس  شدی و  1396 مه حه ن 10شهب  ائسالف عنحی ح  رهبنی عنحسسهی در روز   

 یک خههواد  ی هی و زخ ی شدی ش هری دیگن.

 

 امارات مقحده عربج*

ح  اهسشهر اخبهری درحهر  شحدت   وزین مشهور در امور خهرج  امهرات ،اهور قنقهشواکهش  -

 1396 مه حه ن 13در روز ج ع  امهرات و عنحسسهی در جهوب ی ن،  منهیگنفسن اخسالفهت 

عنحسسهی و امحهرات ححه یکحدیگن، حح      یکپهرچگی مواضع هبندی و و تأکند وی حن شناکت را

ویژ  در خصوص ححنای ی ن و عبور از خی و خهطنهشهی کندی موضع امهرات در این زمنه  

 ه هی رویکند عنحسسهی.و توصن  خی ح  مثهح  خیه  ه ه 
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 آمریکا*

 محه  حه ن 11 رشهب روز چههدر  ، د سنهر وزین خهرج  خمنیکه ،4دیوید  سنفنلداظههرات  -1

، مبهحی ححن   خویحو در تل ،ه هیش  هاله  اهدیشکد  ملهاعهت امهنت داخلی ا نائنل، در 1396

زدا ثبحهت  )ح  ادعهی وی( اشهع  فههوری موشکی  ت هیل اینای ح هگناهی خمنیکه در خصوص

احزو    ا... در ابههی(،)اهصهرا... در ی ن و حزب هظهمیههی شب در مهلق  و مسلح کندی گنو 

حنای مههر و محدود کندی و هههیسهً ح  عقحب حهزگنداهحدی   هه گننی خمنیکه از ت همی احزارحهن 

)و در صورت ازو  تهبن  اینای( و مورد تهدید قنار داشسن مههفع رژیحم   ه وع اینای در مهلق 

 بههی؛... ااح هیت اینای از حشهر ا د و حزبهه ح  دانل ا نائنل، خمنیکه و مههفع مشسن  خی

اظههرات مهیک پهمپئو، رئحنس  حهزمهی  حنه، در گ سگحو ححه شحبک  حی.حی. حی، در روز         -2

، مبهی حن  حنش ندی حنخی از اقدامهت اینای در مهلقح  حح  مثهحح     1396 مه حه ن 10شهب    

پذینش حودی تهدید مهحهفع خمنیکحه در   اعال  جهگ علن   هین کشورهه، تأکند وی حن غننقهحل

ز  وی اینای، هگناهی خمنیکه از منزای ه وع اینای در  وری  و دیگحن کشحورههی   خهورمنهه  ا

مهلق ، مسهم کندی اینای ح  شلنک موشک ح  عنحسسهی، ح  وا ل  )ح  ادعحهی وی( هننوهحهی   

ای اینای، ح  مهزاح   ههی غننهسس اا للی ح  تهدیدهنهحسی خود در ی ن، ازو  توج  جهمع  حنن

منهه ، ه چهنن احناز هگناهی در خصوص احس هل وقحوع  ورثبهت خهچهاش حسنهر جدی حنای 

 جهگ منهی اینای و عنحسسهی؛

 10شحهب   ، در روز  ح   حاهگوی وزارت خهرجح  خمنیکحه    ،ورتهئر هح دهح احناز هگناهی  -3

رهبحنای  منحهی جنیحهی ححهمی     ،شهن عدیدر  ههدرگننیتداو   ، در خصوص1396 مه حه ن

ج هوری ی ن و جنیهی حهمی عبدرح  مهصور ههدی، رئنس جهوحی و شورای اهسقهای جهوب

هحه و  هه حنای پهیهی حاشندی حح  تحهش  مسسع ی این کشور و درخوا ت وی از ت همی طنف

 ههی حنشسن؛اجسههب ورزیدی از خوهنیزی

                                                            
David Satterfield .4 
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ای حه حضور ه هیهدگهی کشورههی عضو شورای امهنحت  اظههرات داهلد تنامپ در جلس  -4

، در خصحوص ایجحهد ه کحهری در    1396 محه  حه حن  9روز دوشحهب    هزمهی ملل مسحد، در 

ای کن  ش های، مقهحل  ححه )حح     الح هسس خلع ازج ل اا للی، ههی امهنسی حننرا سهی چهاش

زدای ایحنای در خهورمنههح ، پهیحهی دادی حح  مههقشح   حوری  و       ههی ثبهتادعهی وی( فعهانت

حقهیحهی   ازج لح  شههدات خحود در ایحن دیحدار،    مبهرز  حه تنوریسم، ازو  توج    ننای ح  م

هظهمنهی مسحد خحود و  هه و تسلنحهت )ح  ادعهی وی( ار های اینای ح  ی ن حنای شب موشک

 ههی دوات  وری  در کشور خود.ه چهنن جههیت

 

 اروپا*

، مقهححل  ح هرت عنحسحسهی    1396 محه  حه ن 14در روز شهب   ،تج ع اعسناضیحنگزاری  -1

ک پحنن مبحهرز  ححه    »ححه عهحوای    ،ح  دعوت یک  هزمهی مند  هههد اهگلنسیدی،  عودی در اه

و تداو  فنوش تسلنحهت  هخت اهگلنس حح  عنحسحسهی   در اعسنا  ح   5«تجهرت تسلنحهتی

کشحس  شحدی   هحهی حهنحهدین خی و   کهرحند این تسلنحهت در جهگ ی ن، تانیحب زین حهخت  

منلنحهرد دالر   2ححنش از  )فحنوش  هی یکی از فقننتحنین کشحورههی جهح   از مند   تنهزارای 

 ؛6(2015از زمهی خغهز جهگ در مهر؛ تسلنحهت 

)حح  ا حسثههء   تن از ه هیهدگهی مجلس عوا  اهگلنس از اححزاب ماسلح     19درخوا ت  -2

 13، در روز ج عح   تنزا محی، هاسحت وزیحن ایحن کشحور      ح ای در ههم کهر( حزب محهفظ 

حن  ل هی، وانعهد عنحسسهی ح  اهحدی ححه توجح  حح         ن مح د، مبهی حن اغو 1396 مه حه ن

هقض حقوق حشن از  وی این مقه   عودی در داخل کشور خود )حهزداشحت و د حسگننی   

هحه در کشحور(، ه چهحنن هقحض     تعدای از مقهمهت و تجهر عنحسسهی و حهال رفسن منزای اعدا 

ر، ه چهحنن در  حقوق حشن در جهگ ی ن و پدید خوردی ححنای حزرگ اهسههی در این کشحو 

                                                            
 Campaign Against Arms Trade (CAAT) .5 

6. https://sputniknews.com/europe/201802041061344787-saudi-embassy-london-rally-
arms-sales/ 
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زمنه  تحنیم قلن و هقحض حقحوق شحهنوهدی در ایحن کشحور و  حهین کشحورههی ححوز          

محذهبی در   –فهر؛، ه چوی ححنین )ح هیت از  نکوب و حهزداشت فعهالی  نه ی خلنج

یکحی از حزرگسحنین کشحورهه در     عهحوای حح  این کشور( و حه توج  ح  شههخس  شدی عنحسسهی 

و احناز تأ   این ه هیهدگهی از تداو  فحنوش  حالح حح      هقض حقوق حشن در جههیزمنه  

 ؛7عنحسسهی از  وی دوات اهگلنس

، 1396 محه  حه حن  10شهب  اظههرات حوریس جههسوی، وزین خهرج  اهگلنس، در روز    -3

ههی حنخه س  از مبهی حن دیدگه  تهریای و مشسن  حنیسههنه و عنحسسهی  عودی درحهر  چهاش

امهت مانب اینای در مهلق ، ازو  اتاهع شنو  حنخورد صنیح و محکحم  )ح  ادعهی وی( اقد

در مواجه  حه اینای، تأکند حن )ادعهی( ح هیت اینای از هننوههی ححوثی در ی حن، )ادعحهی(    

هحه،  ححهر ححودی ایحن  نه حت    اهسقهل موشک از  وی اینای حح  هننوهحهی اهصحهرا... و فهجعح     

پوشحی مقهمحهت ایحنای از ح حالت     ی و چشحم پذینش حودی تهدیحد امهنحت عنحسحسه   غننقهحل

هه علن  عنحسسهی، از هگه  اهگلنس و عحد  حنخحورداری ایحنای از )حح  ادعحهی      موشکی حوثی

 هنت در قبهل کشورههی مهلق ؛وی( حسن

معحهوی ه هیهحد  اهگلحنس در  حهزمهی ملحل مسححد، در روز        ،۸پنه  توئنسنی جهههتهی خاحن  -4

ن صح  گذاشسن حن ادعهههی خمنیکه در خصحوص ا حس هد    ، مبهی ح1396 مه حه ن 9دوشهب  

ههی ایناهی در ی ن، پس از  ح ن وی حح  ه حنا   حهین     هه و  هین  الحهه از موشکحوثی

ه هیهدگهی شورای امهنت  هزمهی ملل ح  واشهگسن جهت شحنکت در ضحنهفت هههحهر داهلحد     

هحهی ی حن   از  وی حوثی  شدشلنکحقهیهی موشک هه از تنامپ در که    ند و حهزدید خی

 .ح    ت عنحسسهی، در یک پهیگه  هظهمی در واشهگسن

                                                            
وزین اهگلنس خوا سهر اغو فعهالی ماها  جهگ هنز ه س  گذشس  حه ار هل یک ههم  ح  هاست ههی حقوقی وه هیهدگهی  هزمهی 7

حنداری از   ن حقوق حشنی ریه  و حهن  این ک پنن خواههی حهزهگنی در پنوهد  .وانعهد عنحسسهی ح  اهگلنس شد  حودهد   ن

در ه نن حهل،  .ههی عنحسسهی در قبهل این پنوهد  ا تحن  ل هی حنای اعال  موضع واضح و روشن اهگلنس علن   نه ت

وزین اهد، ک  از هاستخوری امضهء ح  را  اهداخس فعهالی مدهی و حقوق حشنی در پهیگه  ایهسنهسی پهرا هی اهگلنس ک پنن ج ع

 .خواهد ته دعوت از حن  ل هی حنای   ن ح  اهدی را اغو کهداهگلنس می

Jonathan Allen .8 
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 روسیه*

، ه هیهد  دائم رو ن  در  هزمهی ملل مسحد، در روز چههرشحهب   9احناز تندید وا نلی هبهزیه -

ههی هنأتی از کهرشهه هی  هزمهی ملل، مبهی حن تحأمنن  ، در خصوص یهفس 1396 مه حه ن 11

ههی ی ن از  وی اینای حه توج  ح  )ح  گ س  وی( ههکحهفی و  ا س هد  حوثی ههی موردموشک

غننقلعی حودی مدار  و شواهد ارائ  شد  از  وی هنکی هنلحی و دواحت خمنیکحه در ایحن     

ای از تسحلنحهت از  خصوص، تأکند وی حن ازو  توجح  حح  حنخحورداری ی حن از مج وعح      

ز کشحورهه ححنای ار حهل تسحلنحهت حح  ایحن       ههی گذشس ، حه توج  ح  رقهحت حسنهری ادور 

ج هوری علی عبدا... صهاح و مه ی حودی په خ وی حح  پن شحی در   کشور در دور  ریه ت

 .ناییا  ناقدا  عل یحنااز  وی  هزمهی ملل  یشهههدنپخصوص ارائ  

 

 ترکیه*

احناز و  1396 مه حه ن 10شهب  شهمگه    در وزارت خهرج  تنکن  صدور حنههن  از  وی  -

حهمنهی شورای اهسقهای جهوحی و دوات مسحسع ی  ههی منگبهر منهی هسبت ح  درگننیهگناهی 

هه حنای احسنا  گذاردی ح  دواحت )مسحسع ی(   ی ن در شهن عدی، درخوا ت از ت همی طنف

تن شدی اوضهع کشور، تأکند حن ح هیت از ی ن، اجسههب ورزیدی از اقدامهت مهسج ح  پنچند 

، امکهی د سنهحی ح  صلح و ثبهت از طنیق احنهء دوات در این کشحور و   نت همنت ارضی ی

 .ههی  هزمهی مللیهفسن راهکهری حن مبههی اجنای قلعههم 

 

 رژیم اسرائیل*

 محه  حه حن  11اظههرات خویگدور انبنمن، وزین جهگ رژیحم ا حنائنل، در روز چههرشحهب      -

فهر؛ در خصوص توج  حح  )حح    ، مبهی حن ازو  مسقهعد کندی کشورههی حوز  خلنج1396

                                                            
Vasily Alekseevich Nebenzya .9 
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ههی اینای حنای امهنت مهلق  و تأکند حن ادعهی مسحئول ححودی   ادعهی وی( خلن حلهدپنوازی

 ندار قه م  لن ههی فنمههد   په  قد؛، در زمنه  ت همی تححوالت عحناق و ی حن، تجهنحز     

 هه.ههی الز  ح  خیائ  مشهور هظهمنهی ح  موشک و ارشب 

 

 بشری بحران  ابعات اتساتج و حاوق*

از حزب  نه ی خحود در ی حن )ححزب    ، 10توکل کنمهی، حنهد  جهیز  هوحل صلحتعلنق  -1

رهبحنی   حح  ع لکند ائسالف اهسقهد او از ح  دانل ، 1396 مه حه ن 15اصالح( در روز یکشهب  

 ت مسحد  عنحی ح  تالش حنای تجزی  مجدد ی ن؛و مسهم کندی عنحسسهی و امهراعنحسسهی 

و مههزعهت مسحلحهه   حهزمهی ملحل، در    کودکهی دفسن محنمهه   11گزارشمحورههی مهم  -2

 :1396 مه حه ن 13روز ج ع  

کحود  دیگحن در اثحن ح حالت هننوهحهی       36کود  و زخ ی شحدی   6۸کشس  شدی  الف(

 ؛2017سهمبن ائسالف عنحی ح  رهبنی عنحسسهی، از ژوئن  ته  پ

روزاه ، تو حط هننوهحهی ائحسالف و هحدف قحنار       طورح فقن  ح ل   20کم اهجه  د ت ب(

 ههی مسکوهی در این ح الت، در حنخی مواقع؛دادی مدار؛ و خهه 

افزود  شدی محهصن  دریهیی و پنهد  کندی هننوههی زمنهی در ی ن، حح  راهبحند هظحهمی     ج(

 یش تل هت کودکهی و غننهظهمنهی؛  هننوههی ائسالف و از این رو، افزا

                                                            
 .جهیز  هوحل صلح گنفت، 2011در  هل  ،هقش فعهل در خنزش اعسناضهت مو و  ح  حههر عنحی در ی ن دانلخههم کنمهی ح   10
(، UN Office on Children and Armed Conflict)، واحسس  ح   هزمهی ملل عهت مسلحهه و مههزکودکهی دفسن گزارش محنمهه   11

داد  مورد حنر ی قنار را ک  شبک  تلویزیوهی ااجزین  ح  یک هسا  از خی د ت یهفس ، وضعنت کودکهی ی هی در تهحسسهی گذشس  

 ، قهحل حهزیهحی در انهک: ا ت تحویل شورای امهنت شد  هل جهری منالدی ژاهوی   19ا ت. این گزارش در 

http://www.aljazeera.com/news/2018/02/saudi-led-coalition-killed-68-children-yemen-
180202142422505.html 
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ا سدالل هننوههی ائسالف در خصوص ح الت خود حح  ی حن و حح  ححهر خوردی تل حهت       ت(

چهنهی، مشس ل حن ح ل  ح  مواضع شورشنهی حوثی ح  دانل درخوا ت عبدرحح  مهصحور   این

 اا للی؛ج هور دوات ح  ر  نت شههخس  شدی ی ن از  وی جهمع  حننههدی، رئنس

تن دیگحن   29کود  و زخ ی شدی  1۸هه ح  دانل کشس  شدی ن شههخس  شدی حوثیمقص ه(

 از تهحسسهی  هل گذشس  منالدی تهکهوی؛

افزایش منزای ا س هد  از کودکهی  نحهز در این مدت، ح  ویژ  تو ط هننوهحهی ححوثی و    و(

 ارتش ملی ی ن؛

هحح  ححدتنین حححنای    ههی  هزمهی ملل( حح  مث توصن  وضعنت ی ن )مهههد  هین گزارش ز(

هه و اشهر  ح  تداو  مههزعحهت حح  مهزاح  دانحل حح  وخهمحت       خمد  ح  د ت اهسهیحشنی پدید

 گنایندی این وضعنت؛

ههی اضحلناری، حح  ویحژ  کودکحهی، زهحهی،      درصد از مند  ی ن ح  ک ک 75هنهز م نط  ح(

عهای پههههحدگهی  پذین جهمع ، حهه حن اظههرات  اهگوی ک نسهریهی  ها هدای و اقشهر خ نب

 ؛12 هزمهی ملل

کود (، هنهز  5مسو ط  طورح کود  ی هی )روزاه   5000کشس  و زخ ی شدی حنش از  ط(

ههی حشندو حسهه  و رهحج ححندی هزدیحک حح  دو منلنحوی       منلنوی کود  ح  ک ک 11حنش از 

 تهکهوی، حهه حن گزارش صهدوق 2015تغدی  حهد، از خغهز این جهگ در مهر؛ کود  از  وء

 ح هیت از کودکهی  هزمهی ملل )یوهنس (؛

 ههی اخنن؛شنوع گسسند  حن هری وحه در ی ن و حن هری دی سنی در مه  ی(

اا للی، ح  ویحژ  خمنیکحه،   از جهمع  حنن 13درخوا ت  اهگوی شورای پههههدگهی هنوژ ک(

ر اهگلنس و شورای امهنت  هزمهی ملل حنای خگههی یهفسن از ححنای حشنی غنحن قهححل تصحو   

منلنحوی ه حن    22پدید خمد  در ی ن و اتاهع اقدامهت  نیع در این خصوص حه توج  ح  هنهز 

 ههی حشندو سهه ؛از مند  این کشور ح  ک ک

                                                            
12 UN Refugee Agency, UNHCR 
13 Norwegian Refugee Council (NRC) 



 15(                                                                     15بشری )ها در خصوص یمن: ابعاد سیاسی و حقوقتحوالت و تحلیل  
 

 

 

 

 محه  حه حن  11در روز چههرشحهب   ک نسهریهی عهای پههههدگهی  هزمهی ملل احناز هگناهی  -3

ححی تحن از محند    هزار  40وضعنت حنش از شهن عدی، ههی اخنن در درحهر  درگننی، 1396

از دیگحن   هحزار ه حن   40ححنش از  پذین در این شهن )حه توج  ح  پهحه  خوردی  و خ نبخهه هی 

 حهل گذشحس  محنالدی(، ه چهحنن      مههطق ی ن ح  عدی و مههطق هزدیک خی از محه  د حهمبن  

ر ههی اضلناری این مسواری شدی مند  این شهن ح  دیگن مههطق کشور و عد  امکهی ک ک

 هه؛د ح  مند  شهن از زمهی شدت یهفسن درگننیههه

، در خصحوص هقحض   1396 محه  حه ن 10شهب  اا لل در روز   اهسشهر گزارش ع و حنن -4

حزرگسنین مههع ححن  حن را  پنشحنفت ایحن کشحور،       عهوایح حشن در عنحسسهی مهد حقوقهظه 

ور حنای محقق  هخسن تأکند این گزارش حن ازو  ایجهد تغنننات ا ه ی و  هخسهری در کش

هگحهرای، داهشحگههنهی و   توقح   حنکوب فعحهالی، روزههمح      ازج ل ههی مورد هظن، پنشنفت

مهد علن  زههی، خهت   دادی حح  خزار و پنگحند اقلنحت    دگناهدیشهی، پهیهی دادی ح  تبعنض هظه 

شنع  و مسوق  کندی اعدا  و شکهج ، ه چهنن تأکنحد گحزارش ححن هقحض حقحوق حشحن و       

اا لل  تو ط عنحسسهی )ارتکهب جنائم جهگی( در مهلقح  ححه ح حالت مکحنر و     ننحقوق ح

و   ویکههی حنشسن حنای این کشور از هدف ح  ی ن )تالش عنحسسهی حنای جذب ک کحی

هه و مههزل مسکوهی از  وی دیگحن(، کشحس  شحدی شح هر     ح بهرای کندی مدار؛، حن هر سهی

 ن و ایجهد مححدودیت ححن  حن را  ورود کهالهحهی     زیهدی از زههی، کودکهی و غننهظهمنهی ی

 .14ههی حشندو سهه  ح  این کشورضنوری و ک ک

 

 

 

                                                            
14 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/saudi-arabias-biggest-obstacle-to-

progress-lies-in-its-systematic-human-rights-violations/ 
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 های کارشناسان و مراکز مطالعاتج غربج و عربجب( محورهایج از تحلیل

 15واقعیاتج تر خصوص ونگ یمن*

نحل  ای، حح  دا حنوز قحلی و گن هگی فزایهد ، ته اهداز »روایت جهگ ی ن در واشهگسن:  -1

و دا سهی واقعحی جهحگ   « ، مورد ح هیت اینایقبهیل حوثیهننوههی عنحسسهی علن  ح الت 

تحن  ححه خلحن گسحسند     شدیمواج ح  درد ن افسهدی هننوههی هظهمی عنحسسهی در ی ن، »ی ن: 

ای اهحد  از  هه در را سهی تأمنن مههفع اینای حه صنف هزیهح  شدی دامه  جهگ و حنکت خی

 ؛« وی این کشور

از ( ( کنلومسنمنححع  259مهیحل منححع )   100حدود )چهدین مهیل حت کهسنل قنار دادی ت -2

، تو حط هننوهحهی   در امسداد منزههی ی ن از جهزای ته هجحنای در شحنق  ، عنحسسهی  نزمنن

ح  تصنف یک جزیحن  کوچحک از خحه     حوثی و محدود شدی پنشنفت هننوههی عنحسسهی 

 ؛ی ن در هزدیکی  هحل دریهی  ن 

عنحسحسهی  ، هننوههی ویژ  و هننوی هوایی ارتش« وحشسهه »و « حسنهر ضعن »ند ع لک -3

خمنیکحه از ایحن    ازج لح  ههی دیپل هتنک، ههرضهیسی مسححدای غنححی عنحسحسهی،    طبق ارزیهحی

 حست؛تن از این حنهه ح  خنوج هن چ   نیعوضعنت و ت هیل خی

 ححنداری حهن ن: عد  امکهی ههی پهیهی حاشندی ح  جهگ ی دالیل از د ت رفسن فنصت -4

، ح  دانحل  2017در مه  د همبن  هل  صهاح ...هه و علی عبداحوثیاز فنو پهشندی اتحهد منهی 

ههی مس حهوت از  حوی عنحسحسهی و امحهرات     کشس  شدی صهاح تو ط اهصهرا...، حنوز دیدگه 

هی هح و ح  وقوع پنو سن درگنحنی  ههدیمهصور ادام  ح هیت از مسحد  عنحی در خصوص 

شدید و  هگنن منهی شورای اهسقهای جهوحی )تحت ح هیت امهرات( و دوات مسسع ی ی حن  
                                                            

 هی وی ههدر وی، مدین حنههم  خلنج )فهر؛( و  نه ت اهنژی در مس س   نه ت خهورهزدیک واشهگسن. قهحل حهزیهحی در  15

 انهک: 

http://thehill.com/opinion/international/370552-conflict-and-cover-up-the-real-story-of-
what-is-happening-in-yemen 
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ی مبهی حن شورای اهسقهای جهوح)تحت ح هیت عنحسسهی( در شهن عدی، پس از هشست اخنن 

 نهگوی کندی دوات مهصور ههدی و اابس  غننقهحل پذینش خواهدی ایحن هشسحت از  حوی    

 مقهمهت  عودی؛

هقش محدود، امه مهم اینای در ایحن مههزعح : تحنیحک طحنفنن مههزعح  و       ازو  توج  ح  -5

 ای  هگنن و یه اهجه  اقدامهتی پنچند ؛خفنیهی در این مهلق  حدوی صنف هزیه تهش

اعسهحه  رغحم تحالش خی ححنای ححی    ازو  توج  ح  هقش و جهیگه  ع هی در این مههقش  علی -6

مسنن ح ل و هقل و عبور فههوری هظهمی اینای خمدی هشهی دادی خود ح  این تحوالت: فناهم

ههی ی ن از طنیق ع هی و یه اهسقهل ادوات هظهمی عنحسسهی ح  حهدر هشلوی ی ن حنای حوثی

هشنن، در را سهی طنح احس های عنحسسهی حنای گشهیش کنیدوری منحهی  از طنیق این  للهی

 عودی ح  اقنحههو؛ ههحد   ی ن و ع هی و از این رو فناهم خوردی امکهی د سن ی عنحسسهی 

 هه و ریه  از  وی ع هی(.)ازو  ایجهد کهههل دیپل هتنک منهی حوثی

تو ط  این کشورمحهصن  و ح  دانل  در ی ن ح  د ت حشنرهج و مصنبت حنوز قحلی،  -7

گ سح   هحه: حح    مسحد  عنححی و ح هیحت خمنیکحه و حنیسههنحه از خی     عنحسسهی  عودی و امهرات

منلنوی  ۸.4تنین فهجع  اهسههی جههی ا ت و حدود هل تجنح  جدی هزمهی ملل، ی ن در ح

 ؛16منلنوهی این کشور در معن  خلن قحلی قنار دارهد 22ه ن از ج عنت 

ههی مح د حن  ل هی، ح  یکی از ححدتنین  یکی از مهجناجویی شدیتبدیلازو  توج  ح   -8

منلنحوی   2۸5ح حح  مبلح    فجهیع اهسههی در جههی و هقش اهگلنس در خی حه منزای فنوش  ال

 .17دالر در مه ، ح  عنحسسهی

 

                                                            
 . قهحل حهزیهحی در انهک: هنویور  تهی زروزههم  هویس  سوی ،هنکال؛ کنیسسوف 16

https://twitter.com/NickKristof/status/958673737494261763 
 گزارش خبنی روزههم  گهردین. قهحل حهزیهحی در انهک:  17

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/01/the-guardian-view-on-the-
saudi-visit-to-britain-dont-trade-away-values 
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 18تگاهج به اخقالفات عربسقان و امارات مقحده عربج تر یمن*

ههشححی از ححنوز درگنححنی در شحهن عححدی و قححنار گحنفسن مسحححدای در تقهحححل ححه یکححدیگن،      -1

رای طلبهی مو و  ح  شحو جدایی: ت هیل مند  جهوب ی ن« ههی تهریایهه و شکهیتههرضهیسی»

 ؛دوات مسسقل ی ن جهوحی ءاحنهح  محقق  هخسن خرزوی دینیه  خود در اهسقهای جهوب، 

 هه:  در منهه  این تهش ههی مس هوت عنحسسهی و امهراتمههفع و دغدغ  ازو  توج  ح  -2

ح هیحت عنحسحسهی  حعودی از ححزب اصحالح ی حن )دارای پنوهحدههی تحهریای ححه           الف(

 رات حه گسسنش ه وع این حزب در ی ن؛اا سل نن( و ماها ت امهاخوای

حهزگنداهحدی مشحنوعنت حکومحت    تداو  رقهحت و تهش منهی ریه  و احوظبی، هح  ححنای    ب(

رقهحت ححن  ه هیههگن مس هوت حودی د سورکهرههی عنحسسهی و امهرات، حلک   ،عبدرح  مهصور ههدی

 هبنی عنحسسهی؛و شکههدگی ائسالف عنحی ح  ر 19 ن رهبنی جههی  هی در مهلق  خلنج فهر؛

تالش امهرات حنای تحقق یهفسن ثبهت در جهوب کشور و از این رو م ههعحت حح  ع حل     ج(

امحهرات از ححهب     حوی حح  ههی ه ت و کهال از و جنیهی حنکت کشسیخوردی از ماسل شدی 

، حسحی حح  حهحهی تجزیح  ی حن و واحسحس  هبحودی عنحسحسهی و         اا هدب و حوز  اطناف عدی

حح    ،اا هدب و ثبحهت در جهحوب ی حن   ح  حهب ،اش حه جههی خهرجسیمعهمالت ه سی و غننه 

هه، راهحدی خههحه   شکست حوثی: هدف اصلی عنحسسهی، دانل داشسن  واحلی در دریهی  ن 

، ححه هحدف ح حظ امهنحت در منزهحهی جهحوحی       و مههر قدرت خههه در شح هل ی حن   صهعهاز 

تحالش   هنگوه شکست دادی  عنحسسهی، حهقی مههدی ی ن ح  مثهح  حنهط خلوت این کشور و

 ؛20و اقدا  از  وی رقبهیی، چوی اینای

                                                            
 تحلنلی روزههم  واشهگسن پست. قهحل حهزیهحی در انهک:  –گزارش خبنی  1۸

https://www.washingtonpost.com/world/yemens-war-is-so-out-of-control-that-allies-are-
turning-on-one-another/2018/02/03/50d26426-05fe-11e8-aa61-
f3391373867e_story.html?utm_term=.78920a619aca 

 دیوید هن ت،  ندحنن هشنی  مندل ایست خی. قهحل حهزیهحی در انهک:  19

http://www.middleeasteye.net/news/exclusive-yemeni-president-says-emiratis-acting-
occupiers-1965874493 

 حی.حی. ی فهر ی. قهحل حهزیهحی در انهک: شبک  خبنی تحلنلی  –گزارش خبنی  20

http://www.bbc.com/persian/world-42919153 
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ر حههی حح    ههی اخنن در شهن عدی حن روهد حهز هزی ی حن و ک حک  تأثنن مه ی درگننی -4

 تن کندی احنهء فنخیهد  نه ی در این کشور؛مند  خی، ه چهنن پنچند 

هحه و  تحهش  رغحم حح  ات، حعند ح  هظن ر ندی قلع ه کهری و اتحهد منهی عنحسسهی و امهر -5

هه و ایحنای،  اخسالفهت موجود و حه توج  ح  اشسنا  هظن طنفنن در خصوص مبهرز  حه حوثی

 ههی موجودیسی حنای مهلق ؛تهدید عهوایح 

هحهی رقنحب در شحهن عحدی، گحواهی ححن مههنحت جهحگ ی حن:          حنوز تهش منهی جهحهح  -6

هه و عوامل مسهحوع  تقهطع محن کههد  حنخورد و ههی کوچک، مهعکسای از جهگمج وع 

ای در خلحنج فحهر؛ )وقحوع چهحدین مههزعح       داخلی حنوز مههزع  حه از هم پهشندگی مهلق 

ای غننخلی در مهحهطق ماسلح  کشحور، تححت هظحهرت      و  نهل و ح  شنو  زمهیهم طورح 

 ؛21حهمنهی خهرجی و خگههی کهشگنای هن مههزع  از پویهیی مههزعهت دیگن(

طلبهی جهحوب:  ههی جداییههیی جهت محقق  هخسن درخوا تهت و تالشاهجه  اقدام -7

ححه   طحنح تشحکنل فدرا حنوهی از شح هل و جهحوب کشحور       ایجهد تغنننات در دوات ههدی،

 ؛22حنخورداری از اخسنهرات و نع و عد  دخهات دوات منکزی در امور جهوب کشور

در صح وف ماها حهی    تهاخسالفح هحه ححن کحههش    ححل احس هل تأثننگذاری موقت این را  -8

حل ححنای ع ومی کهرهه در و عد  ای هء هقش مسثن این را  ای خههههه و حهمنهی مهلق حوثی

ای منهی عنحسسهی و یک توافق جهمع مهلق ححنای ی ن مسسلز  تحقق یهفسن  وفصلحل: ی ن

 . وع در مهلق هاینای و  هین کشورههی عی

                                                            
ههی هوحهرت اهد ویلنه  ا  نت، در ژهو و هنویور . قهحل حهزیهحی در ا سنسی فنلبنیک یهداو، ا سهد رشس  علو   نه ی در کهاج 21

 انهک:

 http://www.merip.org/mero/mero013018 
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 http://www.bbc.com/persian/world-42919153 


