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، فمچنننن  1396 اسنتنماه  در این گزارش تحوالت صحنه بحران یمنن در فتهنه ست ن     

فنه و ساهدفنهی الهاعنهتی و    فهی تعمادی از رسنهسه فه و پژوفشفه، دیمگه فه، بررسیتحلنل

ن اورد بررسی قرار گرفهه اس . احورفنهی  در خصوص جنگ یم 1پژوفشی غربی و عربی

 اام این بررسی به صورتی خالصه به شرح زیر اس :

 

 الف( تحوالت صحنه

 یمن*

 30حمالت اوشکی سنروفهی اسصهرا... به اواضع ائهالف عربی به رفبنری عرب نههن از    -1

 :1396 استنماه  8بامن ته 

فهی اردانی یمنن، در روز   نهه، توسط سنروفهی ارتش و کم2ام -شلنک اوشک قهفر الف(

 سظهانهن عرب ههن سعودی در اسههن اأرب؛  ، به سوی تجمع شبه1396 استنماه  6یکشنبه 

فهی اردای یمن، به سهخهمهن ارکنز  فهی بها هنک توسط ارتش و کمنههشلنک اوشک ب(

کشنهه   و  1396 اسنتنماه   4فراهسمفی سنروفهی ااهراتی، در اسنههن انأرب، در روز جمعنه    

 ؛  دیگر تن 140ستر و زخمی شمن  ۵0من ش

، 1396 اسنتنماه   3شنبه فمف قرار دادن اواضع سظهانهن عرب ههن سعودی، در روز پنج ج(

فهی اردای یمنن، بنه شنار سجنران، در ارزفنهی      اوشک توسط ارتش و کمنهه 6به شلنک 

 ن؛عرب ههن، فمچننن حمالت سنروفهی یمنی به کهتنوشه، به بوابه ااموسم در جنزا

                                                            
خبرگزاری رویهرز؛ سهی  تحلنلی شبکه ااجزیر ؛ (؛ United Nations News Centerسهی  خبری سهزاهن الل ) 1

 Yemenارکز سظرسنجی یمن )(؛ The National(؛ خبرگزاری اسوشنهمپرس؛ روزسهاه سشنهل )Lobelogالگ )اوب

Polling Center ااننهی بنن بننهد الهاعهت(؛( اامللیThe International Security Studies Forum (ISSF) ؛ شبکه)

 Washington(؛ روزسهاه واشنگهن پ   )Emirates News Agencyخبری بی.بی.سی؛ خبرگزاری ااهرات اهحم  عربی )

Post( ؛ روزسهاه تلگراف)The Telegraph( ؛ روزسهاه یمن پرس)Yemen Pressخبرگزاری  –س   (؛ سهی  خبری سبأ

 Daily؛ شبکه خبری ااعربنه؛ روزسهاه دیلی اک پرس )(؛ خبرگزاری فراس هSaba Net – Yemen News Agencyیمن )

Express؛) ( خبرگزاری اسپوتننکSputnik News ) واب هه به داسشگه  کلمبنه ) 2000سهی  گهاف وGulf 2000, 

Columbia University.) 
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سظهاننهن ائنهالف عرب نههن توسنط سنروفنهی اسصنهرا... از       فمف قرار دادن اواضع شنبه  -2

 :1396 استنماه  8بامن ته 30

سظهانهن ائهالف عرب نههن در  فهی اردای یمن علنه اواضع شبهعملنهت ارتش و کمنهه الف(

و فننهی صننبرین ، در انلقننه اامتننمر ، در صننرواح و جباننه1396 اسننتنماه  ۵روز شنننبه 

تنن از اینن    18ااماهشمه در بتش خب و ااشعف، واقع در اسنههن انأرب و کشنهه شنمن     

فه تن دیگر، فمچننن آزادسهزی تبه ااحمهم، تبنه ااترنراد در   سظهانهن و زخمی شمن د شبه

بتش ااقبنله، در اسههن احج و روسنههی وتبنهب ااکریتنهت و ااحصنن در ابعنر در بتنش       

 ردن خ هرات اهای و جهسی؛اقبنه، در اسههن تعز و وارد آو

فهی اردای یمن، در روز شنبه ای سنروفهی ارتش و کمنههحمالت اوشکی و توپتهسه ب(

، به اواضع سظهانهن عرب ههن سعودی، در ارکز سظهای اامعلن، روسههی 1396 استنماه  ۵

دی ، رقهبه، واهحیجبل ام اارقوی، انهطق الحمه و ااتریره و گذرگه  االوال در جنزان و 

 و کشهه و زخمی شمن شمهری از این سظهانهن؛ رندر ع  ااانجر، تپه خزان و گذرگه  علب

، 1396بامن اه   30تنراسماز ارتش یمن و اسصهرا...، در روز دوشنبه عملنهت یگهن تک ج(

علنه سظهانهن عرب ههن سعودی در روسههفهی حهاره شمهای و جنوبی و روسههی قوی،  

در  ،ع نر ، واقع درپهیگه  برج ااتشل  سجران و، واقع در   ااشبکهپهیگهواقع در جهزان، 

 تن از این سظهانهن؛ 8کم جنوب عرب ههن و کشهه شمن دس 

 

در سزدیکی  ،انلقه ااهوافی ، در1396 استنماه  ۵استجهر اسهحهری، در روز شنبه  2وقوع  -3

، در جننوب اسنههن   (تح  حمهی  ااهراتضمتروری م پهدگهن ) اقر شورای اسهقهای جنوب

تن از شاروسمان غنرسظهای  31ستر در اثر این حمله )شهال  ۵۵عمن و کشهه و زخمی شمن 

 کودک( و به عام  گرفهن ا ئوان  آن توسط گرو  تروری هی داعش؛   ۵و 

روز در  ...، جننبش اسصنهرا  در احمم علی ااحوثی، رئنس کمنهنه عنهای اسقنالب یمنن     سهاه  -4

 ، ابننی بنر ارائنه   به آسهوسنو گوترش، دبنر کل سهزاهن النل اهحنم   ،1396 استنماه  2 چاهرشنبه

و توقنف حمنالت ائنهالف عربنی بنه      جنگ یمنن  پهیهن دادن به  در راسههیبنمی طرحی چنم
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 آشنهی رقنم زدن   جان  ای تشنکنل کمنهنه   رفبری عرب ههن به خهک این کشور، اشنهمل بنر   

)فنرافم آانمن    ور و رئنس پهرامنهن جماجا  اسهتهب رئنس فهی رأیرجوع به صنموق ،الی

شننرایط الزم جانن  اشننهرک  تمننهای اننردم و احننزاب و سنروفننهی سنهسننی کشننور(، ارائننه 

از فر گوسنه   فه، جلوگنریبه انظور آغهز بهزسهزی یمن و جبران ویراسی  اامللیفهی بننترمنن

افنراد   فمنه آزادسنهزی   و تجهوز از سوی کشورفهی بنگهسه به این کشور، اعالم عتو سراسنری 

 ینک از  پرسی برای حنل فنر  فهی درگنر و رجوع به فمهطرفواب هه به تمهای  ،شم بهزداش 

، فمچننن تأکنم ااحوثی بر ا ئول شنهخهه شمن سهزاهن الل و شورای اورد انهقشه فهیپروسم 

فه در یمن، در صورت عمم پهستگویی این ساهد بنه  اانن  در قبهل تماوم وقوع بمترین تراژدی

برای ستر به یمن، سمهینمگهن کشورفهی عرو شورای اانن  حل ارائه شم  و دعوت وی از را 

 یهفهن از شرایط اس هسی و واقعن  انماسی این کشور؛ جا  اطالع

  دیگر فراهسمفهن سظهای و رفبران سنهسی یمن به ...رفبران اسصهرااامهرین احورفهی سش    -5

رئننس   ،سش هی در یمن به ریهس  صنها  ااصنمهد   ،1396 استنماه چاهرشنبه دوم در روز 

، رؤسنهی کنگنر    ...و به حرور اسنههسماران، اقهانهت اسصنهرا    ا...شورای عهای سنهسی اسصهر

رئنس پهرامهن یمن ، عبمااعزیز  ،فراهسمار صنعه، یحنی علی ااراعی ،اردای یمن، حمود عبهد

رئننس دفهنر    ،اانمین ااحنوثی  وزیر دوا  سجهت النی، عبنمااکریم ااننر    ست   ،بن حبهور

که اامهرین احورفنهی اهانهرات    اجرایی اسصهراهلل و تعمادی از اقهاهت سظهای برگزار شم

 فه عبهرتنم از:آن

اشهر  به فراخواسمن سنروفهی سظهای افغهس ههسی و پهک ههسی از سوی ائهالف به رفبری  الف(

 عرب ههن جا  آغهز حمالت جمیم خود به یمن؛

اسههن اابنرهد و سهحل غرب یمنن  حرک  سنروفهی ائهالف عرب ههن به سوی اشهر  به  ب(

 فهی دیگر؛و ا هقر کردن سنروفه و توان سظهای خود در جباه و إب

فهی سظهای آاریکه، اسگلنس و سهیر کشنورفهی غربنی از عرب نههن در    اشهر  به حمهی  ج(

 اقهبل تالش اقهاهت یمن برای دسهنهبی به صل ؛
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فنه در خصنوص حملنه    تبلنغهت گ هرد  کشورفهی غربنی و ابنراز سگراسنی آن   اشهر  به  د(

فه در برابنر وقنوع جننگ چنمسنهاه در یمنن و قنرار       اوشکی یمن به ریهض و سکوت آن

 داشهن اردم این کشور زیر حمالت گ هرد  دشمن؛

فنهی بها نهنک بنه    اشهر  به اعالم آاهدگی یمن بنرای اهوقنف سنهخهن شنلنک اوشنک      ه(

 و برقراری صل ، در قبهل توقف حمالت فوایی ائهالف عربی به این کشور؛عرب ههن 

سهپذیر بودن ت لنم یمن در برابر حمالت عرب ههن و سنروفنهی ائنهالف و   اشهر  به ااکهن و(

 جویهسه از سوی یمن در برابر تماوم حمالت به خهک این کشور؛اتتهذ اقمااهت تالفی

فنهی برآانم  از   فه جا  اقهبله بنه چنهاش  هت و تالشسهزی اقماااشهر  به ازوم یک هن ز(

 تماوم حمالت عرب ههن و اهحمان آن به یمن؛

تأکنم بر افمن  تشکنل ارتش الی قمرتمنم و ان جم و سقش آن در برقراری ااننن  و   ح(

، حزب، اسنههن ینه   ثبهت در کشور و ازوم جذب سنروفهی سظهای بمون در سظر گرفهن انلقه

 قشر خهص؛

فهی اردای و الن   ر  به ازوم ایجهد فمکهری و فمب هگی انهن وزارت دفهع، کمنههاشه ط(

راسنمن  فنهی سبنرد و عقنب   یمن، در راسههی تجانز اجمد سنروفنهی ارتنش، تقوین  جبانه    

 اهجهوزان به این کشور؛

اشهر  به آاهدگی اسصهرا... برای دفهع از اانن  و ثبهت یمنن و انزوم کمنک کنردن اینن       ی(

 فهی اردای به اسههسماران کشور جا  اسجهم وههیف اام خود.ههجنبش و کمن

 

 

 عربستان*

 :1396 استنماه  8بامن ته  30حمالت سنروفهی ائهالف عربی به رفبری عرب ههن به یمن از  -1

، بنه  1396 اسنتنماه   7فهی ائهالف عرب ههن، در روز دوشننبه  حمالت اشهبه  جنگنم  الف(

انصور فهدی، در انلقه اامنهر  واقنع در صننعهد و کشنهه شنمن     سنروفهی واب هه به عبمربه 

 تن دیگر؛ 1۵تن و اجروح شمن  8دس  کم 



 7                                      (                               18بشری )ها در خصوص یمن: ابعاد سیاسی و حقوقتحوالت و تحلیل  
 

 

 

 

شنبه فهی عرب ههن سعودی، به دو اسههن اأرب و ااحمیم ، در روز پنجحمالت جنگنم  ب(

 شاروسم یمنی در این حمالت؛ 13و کشهه شمن  1396 استنماه  3

 استنماه  2فبری عرب ههن سعودی، در روز چاهرشنبه فهی ائهالف به رحمالت جنگنم  ج(

فه در انلقه آل عمهر و انهطق اتهلف شنما و انبه، در اسنههن  ، به احل تجمع تهک ی1396

 تن از شاروسمان یمنی؛ 1۵صعم ، در شمهل یمن و کشهه شمن 

، 1396 اسنتنماه   2فهی ائهالف به رفبری عرب ههن، در روز چاهرشننبه  حمالت جنگنم  د(

به انلقه ااحقل، از توابع ذاهر واقع در ارکز یمن و انلقه اوزع، واقع در جنوب غرب تعز 

 تن از غنرسظهانهن؛ ۵کم شمن دس و کشهه

 

 استنماه  3روز پنجشنبه در وزیر ااور خهرجه عرب ههن سعودی،  ،عهدل ااجبنراهاهرات  -2

جنگ یمنن، ابننی بنر     ازجمله، در خصوص ا هئل اتهلف انلقه، در پهرامهن اروپه، 1396

)به ادعهی وی( بزرگهرین خلر در انلقه و شنهیم در جانهن، انهام     عنوانبهاشهر  به ایران 

سظهانهن حنوثی، تأکننم وی بنر    کردن ایران به دخها  در ااور انلقه و حمهی  ایران از شبه

ورود ای اینران و ادعنهی وی در خصنوص ت نانل     عمم تأثنرگذاری برجهم بر رفههر انلقه

فنه بنه احنه     فهی بشردوسههسه به یمن، تأکنم وی بر تماوم فشهر عرب ههن بنر حنوثی  کمک

فه در خریم سالح، عمم برخورداری اقهصهدی و سظهای و از این رو کهفش یهفهن قمرت آن

فه از حق حهکمن  بر یمن و ت نلط بنر کشنور، ادعنهی بنه شک ن  اواجنه کنردن         حوثی

فه، صح  سماشهن اطالعهت اعالم شم  در خصوص انزان فهی سنهسی توسط حوثیحلرا 

بنس در اینن   تلتهت غنرسظهانهن در یمن، تالش اکرر ادعهیی عرب ههن برای برقنراری آتنش  

فنهی افراطنی   فه به این روسم و عمم پنذیرش حهکمنن  گنرو    کشور و عمم پهیبنمی حوثی

ه بنه قنرار داشنهن اینن     ا... در یمن، از سوی عرب ههن، بنه توجن  اورد حمهی  ایران و حزب

فنهی جانهن، فمچنننن    ترین گنذرگه  اامنمب، یکی از رافبردیکشور در سزدیکی تنگه بهب

فنه دربنهر  صنهدرات    بنه اعهنراض   ،1396 اسنتنماه   6در روز یکشنبه  عهدل ااجبنرواکنش 

ابننی بنر توقنف    و عجنب توصنف کردن تصمنم دوا  آامهن  ت لنحهت آامهن به عرب ههن
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این کشور، تأکنم وی بر عمم سننهز کشنورش بنه ت نلنحهت جنگنی      حهت به صهدرات ت لن

آامهن و ااکهن فرافم آوردن این تجانزات از انهبعی دیگر، فمچننن تأکننم وی بنر اشنروع    

داعنش در سنوریه و عنراق و ینه     فهی آامهن در اقهبلنه بنه   بودن جنگ یمن و کهربرد سالح

 ؛طهابهن در افغهس ههن

، ابنی بر 1396 استنماه  ۵بر، ستنر عرب ههن در یمن، در روز شنبه اهاهرات احمم ااجه -3

فنهی بها نهنک بنرای    فه و ارسهل اوشنک پنهامفهی )به ادعهی وی( حمهی  ایران از حوثی

فنهی تروری نهی،   فه در اخهنهر سهیر گنرو  قرار گرفهن این سالح ازجملهسظهانهن شنعه، شبه

ی بر )به ادعنهی وی( ب ننم  سکنردن اینران بنه      فمچون ااقهعم  و داعش، فمچننن تأکنم و

 فهی یمن.فهی بها هنک به حوثیارسهل سالح، بلکه اسهقهل داسش و فنهوری اوشک

  

 امارات متحده عربی*

تحن  حمهین  اانهرات اهحنم  عربنی، در      « هااشنبواسن  هاانتبن »آغهز عملنهت سنروفهی  -1

، علننه اواضنع عنهصنر    «2برسنم   شمشنر»چاهرچوب ائهالف به رفبری عرب ههن، اوسوم به 

ااقهعم  در انلقه ااصعنم، واقع در اسههن شبو  در جننوب یمنن، از ست نهنن سنهعهت روز     

 ؛  1396 استنماه  7دوشنبه 

، در روز در سنهزاهن النل اهحنم   اهحم  عربی سمهینم  دائم ااهرات  ،السه س نبهاهاهرات  -2

از قلعنهانه پنشنناهدی اسگلننس بنرای     اانهرات  ، ابنی بر حمهی  1396 استنماه  6یکشنبه 

فه در یمن، فرارسنمن زانهن اهوقنف   کننم  درگنریکشورفهی تشمیمفه علنه تجمیم تحریم

، تأکننم وی بنر   گراینهن در انلقنه  فهی اوشکی ایران به افنرا  کمککردن )به ادعهی وی( 

انن اوشنک  افمن  تصویب این قلعنهاه در راسههی اهام کردن ایران به )به ادعهی وی( تأ

فهی یمن و سقض قلعنهاه شورای اانن  سهزاهن الل در این خصنوص، تأکننم   برای حوثی

فنه بنه عرب نههن و انزوم     جویهسه حنوثی وی بر غنرقهبل پذیرش بودن تماوم حمالت تالفی

                                                            
wordOperation Decisive S .2 
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اامللنی، فمچنننن حمهین  اانهرات اهحنم  از      احکوم کردن این اقمام از سوی جهاعه بننن 

 ی.ن الل در انلقه برای حصول توافق سنهسهاهرچوب پنشناهدی سهزاچ

 

 آمریکا*

 اسنتنماه   8شننبه  بهانماد سنه  در  ،سمهینم  آاریکه در سنهزاهن النل   ،سنکی فنلیاهاهرات  -

فنهی بها نهنک و فواپنمهفنهی بنمون     اوشک ،ازجمله) ارسهل سالح بر ادعهی ، ابنی1396

صنویب قلعنهانه علننه اینران،     ، سهتواسی شورای اانن  در تبه یمن( از سوی ایران سرسشنن

تنم کهرشنهسنهن سنهزاهن النل دربنهر  سقنض تحنریم        هنم از سوی امارک ارغم وجود به

ن کشور، احهفظ  روسنه از دوان  )بنه ادعنهی وی( حکوان      ت لنحهتی یمن از سوی ای

آاریکنه و  از سنوی  اقنمام اشنهرک   حهای تروری نم در اینران و درخواسن  بنرای اتتنهذ      

 جا  اقهبله به اقمااهت حمهیهی ا کو از ایران.ان علنه تار اهحماسش

 

 اروپا*

، 1396بامنن انه     30اهاهرات بوریس جهس ون، وزیر خهرجه اسگلنس، در روز دوشنبه  -1

فهی اخنر فنأت کهرشنهسهن سهزاهن النل  ابنی بر ابراز سگراسی شمیم وی در خصوص یهفهه

نزات سظهای سهخ  ایران به اینن  فه و تجا، دال بر ادعهی ارسهل اوشک3در خصوص یمن

، تأکننم وی بنر انزوم    ۵فهی ت لنحهتی فمفمننم علننه آن  ، حهی پس از وضع تحریم4کشور

                                                            
https://drive.google.com/file/d/1GcS0FtU5FDqowTs7owVxdYJHuN9mPVvl/view .3 

گتهنی اس  که در اه  ژاسویه، فنأتی از کهرشنهسهن سهزاهن الل گزارشی در خصوص وضعن  کشور بحران زد  یمن آاهد   4

زم برای امهسع  به عمل آوردن از ارسهل، فهی البه برداشهن گهم»کردسم. تانه کننمگهن این گزارش امعی شمسم که ایران 

شورای اانن  سهزاهن الل اهحم عمل سکرد   2216ت لنحهت به یمن، الهبق به قلعنهاه « فروش یه اسهقهل ا هقنم یه غنرا هقنم

 .اس 
 را تصویب کرد که به اوجب آن، 2216قلعنهاه  201۵الزم به ذکر اس  که شورای اانن  سهزاهن الل اهحم در سهل  ۵

 .فهی یمن و اهحمان آساه اازاای اس فهی فوری برای جلوگنری از فروش و یه ارسهل ت لنحهت به حوثیبرداشهن گهم
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حنل سنهسنی   فه در انلقنه، حمهین  از را   فهی انجر به تشمیم تنشپرفنز ایران از فعهان 

ااملنل بشردوسنههسه و حقنوق بشنر از سنوی      برای این بحران و رعهی  اوازین حقوق بنن

 فهی انهقشه؛تمهای طرف

، ابنی بر ابنراز سگراسنی   1396بامن اه   30بنهسنه وزارت خهرجه فراس ه در روز دوشنبه  -2

ای ایران به توجه به )به ادعنهی اینن سانهد(    فهی انلقهدر خصوص برسهاه اوشکی و فعهان 

 حمهی  ت لنحهتی ایران از اسصهرا... یمن.

 

 روسیه*

ای دربهر  یمن به شورای ااننن ، توسنط روسننه در روزفنهی     هاهسویس قلعنارائه پنش -1

سویس قلعنهاه اسگلنس در این خصوص، به فمف ا مود کردن رقنب پنش عنوانبهگذشهه، 

گنری دربهر  قلعنهانه پنشنناهد   فرگوسه اقمام علنه تاران و به توجه به فرا رسنمن زاهن رأی

فنه علننه   در یمن، ابنی بنر تممینم تحنریم    شم  از سوی اسگلنس دربهر  سقش ادعهئی ایران

یمن، ته فوریه سهل آتی انالدی و بمون اشهر  به گزارش ادعهیی سهزاهن الل دربهر  سقنض  

 و یه اتتهذ فرگوسه اقماای علنه تاران؛ فهی یمن توسط ایرانتحریم

 تنماه اسن  2روز چاهرشننبه  در  ،سمهینم  روسنه در سهزاهن الل ،واسنلی سبنزیهاهاهرات  -2

فنهی  یفرهسنهز ایجنهد  روسنه به تنالش کشنورفهی غربنی بنرای     ، ابنی بر اتهات  1396

، ادعهی اسهقهل سالح از اینران بنه یمنن    در خصوص ،در شورای اانن  ،تبلنغهتی علنه ایران

فنه  تحنریم  دقلعنهاه احننه  تأکنم بر ازوم خودداری شورای اانن  از احکوم کردن ایران در

و غنرقهبنل   فنه أاوری  کهرشنهسهن ا هقل سههر بنر اجنرای آن تحنریم   و تممیم ا علنه یمن

 سویس این قلعنهاه از سوی روسنه.قبول خواسمن پنش
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 پاکستان*

، 1396 اسنتنماه  شننبه اول  اهاهرات خرم دسهگنر خهن، وزیر دفهع پهک ههن، در روز سنه  -

ش سنروفنهی سنعودی و   ابنی بر اعزام اجمد سنروفهی پهک ههسی به عرب ههن، به فمف آانوز 

 عمم ااحهق این سنروفه به جنگ یمن، اذعهن وی به حرور   

ستر از سنروفهی پهک ههسی در عرب ههن در حهل حهضر و اعزام سننروی تنهز     600فزار و یک 

 .6ستس به عرب ههن به اوافق  ست   وزیر پهک ههن و در راسههی آاوزش سنروفهی سعودی

 

 سازمان ملل*

شورای اانن  به دسهور کهر بررسی وضعن  و تممینم قلعنهانه تحنریم     برگزاری جل ه -

، بنه ریهسن  کوین ، وتنوی قلعنهانه      1396 اسنتنماه   7ت لنحهتی یمن، در دوشنبه شب 

پنشناهدی اسگلنس از سوی روسنه و به تصویب رسنمن قلعنهانه پنشنناهدی روسننه بنرای     

 أی.ر 1۵به  2019فهی ت لنحهتی یمن ته فوریه تممیم تحریم

 

 بشری بحران  ابعاد انسانی و حقوق*

، ابنی 1396 استنماه  3شنبه ، در روز پنج7اامللی سجهتصمور بنهسنه از سوی کمنهه بنن -1

رسهسی عرب ههن بنه یمنن )عملننهت بشردوسنههسه     کمک بر تهکهنکی و اج هنک بودن برسهاه

فهی اضنلراری و  شور به کمکانلنون ستر از اردم این ک 22.2( به توجه به سنهز 8جهاع یمن

فه ستر در آسههسه قحلی، جهاع سبنودن اینن برسهانه و عنمم توجنه آن بنه       قرار داشهن انلنون

                                                            
پس از االقهت ستنر عرب ههن به قمر جهویم بهجوا، فراهسم  ارتش پهک ههن، دربهر  اعزام سنروفهی پهک ههسی به ریهض توافق  6

بمون اطالع قبلی، به عرب ههن رف  و اوضهع اعزام سربهزان پهک ههسی به این کشور را ژسرال بهجوا در یک ستر غنر انهظر ،  .شم

 .بررسی کرد

The International Rescue Committee .7 
Yemen Comprehensive Humanitarian Operations .8 
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فنهی  جزئنهت اام بمترین بحران بشری عصر حهضر، سهدیم  گرفهه شمن اامهرین اواوین  

بننهدر و   بشردوسههسه در این برسهاه عملنهتی و اهمرکز شمن آن بر ارتقهد اقمااهت سظهرتی بر

اامللی برای رفنع  فه، درخواس  این بنهسنه از اقهاهت عرب ههن سعودی و جهاعه بننگذرگه 

تنرین زانهن   فه در بنهدر دریهی سنر  در سنریع  دائمی و کهال تمهای حصرفه و احمودی 

امکن و ازوم اجرایی کردن تمهم و کمهل طرح بشردوسههسه سهزاهن النل از سنوی ائنهالف    

 فهی اوازی؛فهی حهای آن، به ویژ  آاریکه و اسگلنس، به جهی ارائه طرحعرب ههن و کشور

اهعلنق  ) فنهی غنذایی  حهال اواد و کمک، دو خودروی حمل بهرو بمبهران یک کهانون  -2

 2، در روز چاهرشننبه  در شنمهل یمنن   ،در جننوب اسنههن صنعم    غنذا(،   به برسهاه جانهسی 

رفبری عرب ههن، به دانل )به ادعنهی اینن    ، توسط سنروفهی ائهالف عربی به1396 استنماه 

فه و کهدرفهی اامادی در تأانن اانن  کهروانائهالف( عمم برخورداری از اجوز الزم جا  

و اغهیر بودن این اقنمام بنه اقنمااهت اربنو  بنه انزوم ایجنهد فمنهفنگی اننهن           داخل یمن

 این کشور؛فراهسمفی سنروفهی اشهرک ائهالف و دفهر فمهفنگی ااور بشردوسههسه 

اسنههن   20تنن در   933اه ، به  6افزایش تعماد ابهالیهن به بنمهری دیتهری در یمن، طی  -3

تن  62کم فه( و جهن بهخهن دس فهی إب و ااحمیم  بنشهر از سهیر اسههناین کشور )اسههن

 از این بنمهران.
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 و عربیهای کارشناسان و مراکز مطالعاتی غربی ب( محورهایی از تحلیل

 9های تروریستی القاعده و داعش در جنگ یمننگاهی به سرنوشت گروه*

فنه و  دعهوی ایهالت اهحم  آاریکه و ااهرات اهحم  عربی ابنی بر دسهنهبی بنه پننروزی   -1

فهی تروری هی در سهل گذشهه انالدی: وجود ابانهم در  فهیی در اقهبله به این گرو اوفقن 

فه پس از اسجهم عملنهت جه به افزایش قمرت و تواسهیی این گرو فه به توتحقق این اوفقن 

 ضمتروری هی و تماوم جنگ در یمن؛  

طلبنی در جننوب   عواال تأثنرگذار بر سرسوش  جاهدگرایهن تروری ن : روسنم جنمایی    -2

یمن، انزان تواسهیی ائهالف به رفبری عرب نههن، در تحن  کنهنرل درآوردن سهئبنهن خنود و      

 قمرت در دوا  انصور فهدی؛ جهییروسم جهبه

فنه بنه کمنک، فنرار گ نهرد  از      افزایش تعماد اعرهد ااقهعم  و اننزان اننهبع انهای آن    -3

افزارفهی سظنهای و سنرق  از بهسنک ارکنزی     فه به تجانزات و ست فه، دسهنهبی آنزسمان

 ؛201۵فهی شرقی یمن در سهل یمن: ت لط بر بتش

در شرق یمن به توجنه بنه ا نل  بنودن و سرسنت       عواال اوفقن  سنروفهی ااقهعم   -4

بودن سنهکنهن آن: عنمم تکننه کنردن ااقهعنم  بنه جنذب سنروفنهی سظنهای از اننهن انردم            

سنروی سظهای( و در عوض، اتتهذ رویکردی گهم به گنهم، بنرای    4000)برخورداری از تناه 

تق ننم  وارد شمن به ااور حکوا ، اقمام جا  اشهرک  بنه اقهانهت احلنی در راسنههی     

، ارائنه  10«فرزسمان حرنراوت »قمرت، تغننر سهم گرو  خود از ااقهعم  به سهای احلی چون، 

ای اشهمل فهی اهای به شارفهی کلنمی و رفبران قبهیل این انلقه، سهزاهسمفی برسهاهکمک

فهی اجهمهعی و خماهتی )فرافم آوردن دسهرسی بنه آب و بنرق(، کنهفش اننزان     بر پروژ 

                                                            
  پژوفشگر ارشم الهاعهت عرب در داسشگه  آک تورد. قهبل بهزیهبی در اننک: ،اانزاب  کنمل 9

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/02/23/whats-next-for-
jihadists-in-yemen/?utm_term=.9bd1b032f7c8&wpisrc=nl_cage&wpmm=1 

“The Sons of Hadramawt” .01 
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اجراد قواسنن اجهزات اسالای و تالش برای افزایش انزان بردبهری استعهای اردم، و از اینن  

فهی ااقهعم  به اأان ثبهت و اانن  برای انردم، بنه   شمن احل اسهقرار تروری   رو، تبمیل

فهی شمیم سنروفهی ائهالف در غرب یمن و فلج شمن این انلقه به اعمنهل  توجه به بمبهران

 احهصر  دریهیی از سوی عرب ههن سعودی؛

ر سواحل شنرقی  فهی ااقهعم  برای تأانن انهبع اهای: واردات ست  و قهچهق کهال دشنو  -5

یمن، انتع  بردن از برقراری احهصر  درینهیی عرب نههن، بنه توجنه بنه اسحصنهری کنردن        

انلننون دالر در روز، فمچنننن دریهفن      2واردات کهال و رسهسمن درآام خنود بنه حنمود    

 فهی احلی به فمف ادعهیی بابود خماهت اجهمهعی؛اهانهت از شرک 

ن خود به اردم انلقه: عذرخوافی از اردم احلنی  فهی ااقهعم  برای سزدیک سهخهشنو  -6

فه جان   فه در عملنهت سظهای و اذاکر  به آنشمن برخی از افراد قبهیل آندر صورت کشهه

 پرداخ  دیه؛

فنه، بنه رغنم    برداری ااقهعم  از جنگ یمن در راسههی سزدیک کردن خود به حوثیبار  -7

دم جنوب کشور در خصوص بنه دسن    فه، و ایجهد ترس و فراس انهن ارخصوا  به آن

ای اننهن  گرفهن کنهرل این انلقه توسط سنروفهی شمهای و برافروخهه شمن انهزعنهت فرقنه  

فه و شنعنهن: تبمیل کردن اخهالفهت سنهسی به انذفبی در چانهرچوب گتهمنهن جانهد     سنی

 آخرزاهسی؛

ئنهالف جان    بار  برداری ااقهعم  از افزایش انزان تلتهت توسط حمنالت سنروفنهی ا   -8

تصویرسهزی اثب  از خود: تعام ااقهعم  به عمم فمف قرار دادن زسهن و کودکهن، بالفهصله 

 پس از قرار گرفهن عرب ههن در ان   سنه  سهزاهن الل؛  

برداری ااقهعم  از حمالت سنروفهی آاریکهیی برای تح  تأثنر قنرار دادن جواسنهن:   بار  -9

رای پ ننران احصننل جانن  طراحننی پوسننهرفهی بنن 2016ای در اننهرس برگنزاری ا ننهبقه 

 ضمآاریکهیی و ضمپاپهد؛
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عمم اوفقن  یهفهن داعش در تحقق افماف خود در اقهی ه به ااقهعم ، پنس از تحن     -10

و اسجنهم حمالتنی سظنهای در     2014فنهیی از یمنن در سنواابر سنهل     کنهرل قرار دادن بتش

 ؛2016و  201۵فهی سهل

اور داعش در جاهن اسالم: انحرف سهخهن توجاهت جانهسی  برداری ااقهعم  از هبار  -11

فنه و اقنمااهت   از ااقهعم  و یمن به داعش و عراق و سوریه، انلقی جلنو  کنردن فعهانن    

ااقهعم  در برابر اعمهل وحشنهسه و غنراس هسی داعش، اسهقهد ااقهعنم  از حمنالت کورکوراسنه    

( و 201۵عه در صننعه، در سنهل   ستر در سمهز جم ۵00داعش در یمن )کشهه و زخمی شمن 

 دادن تعام در خصوص فمف قرار سمادن ا هجم، بهزارفه و سقه  پرجمعن  کشور؛

سهکهای داعش در ک ب پهیگه  اردای در یمن: عمم فرافم آوردن گتهمنهن فرفنگنی و    -12

فه سهدرسن  و  فه و تهکهنکفهی توسعه اجهمهعی و اسهتهد  از روشعمم اشهرک  در پروژ 

  هسی؛غنراس

فنهی تروری ننهی در جننوب یمننن: عملنننهت   سرسوشن  سننه چننمان خوشننهینم گننرو    -13

فه )بنه علن  کشنهه    ضمتروری هی ااهرات و آاریکه اوجب کهفش تعماد ابهرزان این گرو 

سظهانهن واب نهه بنه   شمن و یه فرار کردن(، ترجن  سران قبهیل یمنی به جنگنمن در کنهر شبه

همزد، پمیم آامن اخنهالف اننهن اعرنهد ااقهعنم  در خصنوص      ااهرات، به دانل دریهف  دس

یهفهنه در شنرق یمنن و    سنهزاهن بروز ف هد در شنو  رفبنری گنرو  )اشنهرک  در جنرائم     

جویی از قهچهق کهال(، تح  فشهر قرار داشهن بنشهر داعش در اقهی نه بنه ااقهعنم ، بنه     سود

فنه در اکهبنر سنهل    ی سظنهای آن فنه فنه و پهیگنه   توجه به حمالت سنگنن آاریکه به اردوگه 

دارتر بودن ااقهعنم  در  ، احهمهل پنوسهن اعرهد این گرو  به ااقهعم ، به توجه به ریشه2017

فه، تامیم عملنهت و حمالت اانهرات اهحنم  عربنی بنرای     یمن و اشهرک بودن افماف آن

جننوب   سنروفهی ااقهعم  ، تالش این سنروفه جا  ایجهد فراس و سگراسنی در اننهن انردم   

سظهانهن واب نهه بنه   طلبهسه و اقهصهدی ااهرات، اقمااهت شبهیمن در خصوص افماف جمایی

فهی توانم ستن  و گنهز،   ااهرات در راسههی تحکنم ستوذ این کشور در بنهدر کلنمی و بتش



 16                                                                                                                                       60 راهبردی گزارش 

 

فنهی خودسنراسه و سقنض حقنوق بشنر در      فمچننن دس  داشهن این سنروفه در بهزداشن  

 فهی پناهسی.زسمان

 

ملی در ماه مه  رو: نظرسنجیاندازهای پیشهای جوانان یمن و چشماهی به چالشنگ*

 11سال 25تا  15تن از جوانان یمنی  1500از  2017سال 

فهی اقهصهدی، یکی از اامهرین اعرالت جواسهن یمن، بنه وینژ  پنس از حملنه     چهاش -1

مفهیی چنون، افنزایش   : به فمنرا  داشنهن پنهان   201۵ائهالف عرب ههن به این کشور در سهل 

چشمگنر باهد کهال، کمبود اواد غذایی، سوخ  و دارو، عمم پرداخ  دسهمزدفه و کنهفش  

فهی شغلی، فمچننن عمم ااکهن حرور یهفهن سوجواسهن و جواسهن در امارس بنرای  فرص 

فنه از جواسنهن   فه از انهبع اهای الزم و یه اسهظهر آنتحصنل به دانل عمم برخورداری خهسواد 

 ود برای اشهرک  در تأانن اهای خهسواد ؛خ

پنهامفه و عواقب غنرا هقنم جنگ )به ویژ ، افزایش باهی کهالفه و دشواری دسهرسنی   -2

به اوادغذایی، سوخ  و آب(، عهال اام تأثنرگذار بنر زسنمگی بننش از سنمنی از جواسنهن      

بشردوسنههسه  فنهی  کم یکبهر، کمک از سنوی سنهزاهن  سهل(: دریهف  دس  2۵ته  1۵یمنی )

 فهی جواسهن اورد پرسش قرار گرفهه در این سظرسنجی؛درصم از خهسواد  40توسط 

افزایش اح هس به حهشنه راسم  شمن در انهن جواسهن اینن کشنور، بنه وینژ  بنه داننل        -3

درصم از  37فه برای جوااعشهن: اعهقهد فهی شغلی، به رغم ارزشمنم بودن آنفقمان فرص 

قرار گرفهه به عمم درک سنهزفهیشنهن توسنط رفبنران جهاعنه و عنمم      جواسهن اورد پرسش 
                                                            

  آزاد برانن. قهبل اجموعه اقهالت ارکز سظرسنجی یمن در خصوص جواسهن یمن. اهریکه ترس تنلم، پژوفشگر داسشگه 11

 فهی:بهزیهبی در اننک

 http://www.yemenpolling.org/advocacy/upfiles/YPCPublications_Policy-Brief_December-
2017.pdf 
http://www.yemenpolling.org/advocacy/upfiles/YPCPublications_Youth_Perceptions_of_Loc
al_Council_Hajjah%20_January_2018.pdf 
http://www.yemenpolling.org/advocacy/upfiles/YPCPublications_Coming-of-Age-in-a-
Fragmented-State-Everyday-Struggles-and-Perspectives-of-Yemeni-Youth---December-
2017.pdf 
 

http://www.yemenpolling.org/advocacy/upfiles/YPCPublications_Youth_Perceptions_of_Local_Council_Hajjah%20_January_2018.pdf
http://www.yemenpolling.org/advocacy/upfiles/YPCPublications_Youth_Perceptions_of_Local_Council_Hajjah%20_January_2018.pdf
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درصنم از اینن    14فه جا  احقق سنهخهن اینن سنهزفنه، عنمم آگنهفی      تالش حماکثری آن

فنه جان    جواسهن در خصوص درک سنهزفهیشهن از سوی رفبنران جهاعنه و ینه تنالش آن    

کنم  ن اورد سظر بنه دسن   فه، اعهقهد تناه دو درصم از جواسهبرآورد  سهخهن این درخواس 

فنه جان  فنرافم آوردن ااکنهن     درک س بی سنهزفهیشهن از سوی رفبران جهاعه و تالش آن

 دسهنهبی به این تقهضهفه؛

فهی شغلی ب نهر احمود در یمن اانروز از  فهی شغلی و یه وجود فرص فقمان فرص  -4

گری روزانزد در  فهی شغلی تناه در انواردی چنون، کنهر   سگه  بنشهر جواسهن: وجود فرص 

فنهی کوچنک، کنهفش ااکنهن     وسهز، کشهورزی، حمل و سقل و یه پنروژ  فهی سهخ بتش

یهفهن اشهغل انهسب به توجه به عمم ااکهن ادااه تحصنل جواسهن در امارس و از اینن رو،  

 سظهای در جنگ جهری؛فه به سنروفهی شبهافزایش انزان پنوسهن آن

  اثب  ب نهری از جواسهن یمن در جوااع خنود،  فهی الزم جا  اشهرکفقمان فرص  -5

شننهخهی و  فه به اینن اانر: بنروز پنهانمفهیی چنون، اعرنالت روان      به رغم تمهیل وافر آن

 اف ردگی در انهن جواسهن؛

وقوع بنشهر انهقشه و درگنری در انهطق سزدیک به احل سکوس  جواسهن اورد پرسنش   -6

فهی خود: اخهالفهت سنهسنی و عواانل دیگنری    د قرار گرفهه در اقهی ه به دوسههن و خهسوا

چون، پول، غذا، دارو و سوخ  از دالیل اام ایجهد انهقشه و اخهالف، در اینن اننهطق، در   

 اقهی ه به اخهالفهت اذفبی؛

فنهی شنغلی بنرای    کهرفهی ارائه شم  جا  کهفش اینن اعرنالت: ایجنهد فرصن     را  -7

اامللی، ازوم حمهی  اینن  فهی بننی سهزاهنجواسهن یمن و حمهی  از سظهم آاوزشی از سو

فنهی  فه از ساهدفهی جهاعه امسی و سهیر ساهدفهی عمنوای فعنهل در ایجنهد فرصن     سهزاهن

فهی در زاننه وضعن  کنوسی اامللی از تحقنقهت و پژوفششغلی، ازوم حمهی  جهاعه بنن
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فم آوردن فنه جان  فنرا   فهی اقهصنهدی یمنن، بنه وینژ  بنه تمرکنز بنر پههس ننل آن        بتش

 فهی شغلی برای جواسهن کشور؛فرص 

 37ااکهن اهقهعنم سنهخهن   «: 12کنتراسس گتهگوی الی»سگه  اثب  س بی اکثری  جواسهن به  -8

حنل سنهسنی،   درصم از جواسهن برای حمهی  از سههیج این کنتنراسس، بنه اثهبنه بنننهن ینک را      

 یج کنتراسس گتهگوی الی؛سهآگهفی و عمم شنهخ  اکثر جواسهن یمنی در خصوص جزئنهت سهه

درصم از جواسهن یمن از ازوم یه عمم ازوم تجزیه کشورشهن بنه اننهطق    24عمم آگهفی  -9

درصنم از جواسنهن    7درصمی جواسهن به تق نم کشور و حمهی  تناه  ۵2کوچکهر، اتهات  

 از اسنهد کنتراسس گتهگوی الی در رابله به تق نمهت فمراای یمن؛

درصنم درجننوب در    14فنهی جننوبی )  ثر حهانهن تجزیه یمن در اسههناسهقرار یهفهن اک -10

درصنم از   42درصم در شمهل(، به توجه به اوضوع اسهقالل جننوب کشنور، اعهقنهد     ۵اقهبل 

درصم از جواسهن سهکن انهطق شمهای )اتهاتن    2فهی جنوبی در اقهبل جواسهن سهکن بتش

جه به وجود اخهالفهت عمنق انهن انهطق درصمی( به اسهقالل یهفهن جنوب یمن: ازوم تو 66

 شمهای و جنوبی یمن و پمیم آامن دشواری جا  دسهنهبی به توافق در این زاننه؛

درصنم   14فهی شمهای یمن از تق نم و تجزیه این کشور: انزان حمهی  انهطق اسههن -11

هن فهی سنهی شمهل یمن و سشن درصم در اأرب )بتش 4۵درصم در ااجوف، و  20در تعز، 

 صها  در دفهع از اسهقالل خود(؛ –فه در برابر اتحهد حوثی دادن اقهوا  از سوی آن

دفنمگهن سهکن تعنز،  توافق حماکثری در اورد سههیج کنتراسس گتهگوی الی در انهن پهسخ -12

اأرب، ااجوف و اارهاع: اعهقهد این دسهه از جواسهن به رقم خوردن آینم  درخشهن بنرای یمنن   

 اد سههیج کنتراسس )تمهیل این افراد به اعالم اسهقالل از دوا  ارکزی(؛در صورت اجر

اتهات  جواسهن سهکن پهیهت  و حواه آن به تق نم و تجزینه کشورشنهن بنه اننهطق      -13

 کوچکهر؛

                                                            
National Dialogue Conference .21 
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اامللی از ایجهد شورافهی احلی بنه توجنه بنه ااکهسنهت     فهی بننازوم حمهی  سهزاهن -14

شار یه انلقه، فمچننن تالش برای دریهف  حمهی  از اوجود و بر ابنهی وضعن  سنهسی 

سوی اردم سهکن آن شار یه اسههن در این زاننه و تحکنم تعهال و اشنهرک  رسنمی اینن    

ای در سموسه عنوانبهشورافه در سظهم حکواهی کشور: سگه  اثب  جواسهن سهکن اسههن حجه )

ی احلنی، انزوم فنرافم آانمن     فنه در شنورافه  این زاننه( به حرور سمهینمگهسی از طرف آن

فهی اامادرسنهسی،  اامللی، به ویژ  در عرصهااکهن اشهرک  انهن این شورافه و ساهدفهی بنن

فنه  کهرفهیی چون، برگنزاری کهرگنه   آاوزش و تحصنل و باماش  و سالا ، به تکنه بر را 

جلنوگنری   گرایی و از این رودر زاننه برقراری صل  و امهسع  و پنشگنری از بروز افرا 

 سظهانهن.از پنوسهن جواسهن یمنی به شبه

 

 13های دیپلماسی اروپا در قبال ایران و عربستانمحدودیت*

افزایش ج هرت عرب ههن به دانل روابط سزدیک خود بنه دوان  تراان  و عنمم ابنراز       -1

فهی اتحهدیه اروپه جا  برقراری آرااش س نبی در انلقنه   تمهیل آن برای حمهی  از تالش

 جویهسه در قبهل ایران:ورانهسه و اتتهذ رویکرد آشهیخه

فنه  اعهبهر قهئل سشمن عرب ههن برای اقمااهت اروپه در این زاننه و در عوض، افزایش تالش

 جا  تشمیم فشهرفه علنه ایران؛

سهخشنودی عرب ههن از تماوم اذاکرات اتحهدیه اروپه به ایران و اعهقهد بنه تبنمیل شنمن     -2

اتحهدینه علننه جننگ    اینن  اسهقهدفنهی  اوحهسنه بنودن   هزیچه دس  ایران و سهد این ساهد به ب

                                                            
اامار امماف، اقهم سهبق وزارت خهرجه اهوسی و اشهور سهبق پهرامهن اروپه در ااورد ایران، عرب ههن و عراق. قهبل بهزیهبی در  13

 اننک:

 http://lobelog.com/the-limits-of-the-eu-diplomacy-in-the-persian-gulf/ 
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بنهستوذ   : تمهیل عرب ههن به توسعه روابط خود بنه کشنورفهی  در یمنعرب ههن  فهیافروزی

 در انلقه؛ عقب راسمن ایرانجا  فمچون فراس ه و بریههسنه  ،اروپه

به توجه به بروز تظهفرات اعهراضی اخننر   اسگنز  شمن اقهاهت عرب ههن برای تعهال به ایرانبی -3

در ایران و بهور داشهن اقهاهت عرب ههن به از دس  رفهن اعهقهد و اعهمنهد انردم اینران بنه سظنهم      

فه برای تغننر آن: عمم وجود فر گوسه فرهی دیپلمهتنک برای اتحهدینه  نحکواهی خود و تالش آ

جویهسنه در  کوی  جا  اتتنهذ تنمابنر آشنهی    تر انلقه، فمچون قلر ورواروپه و کشورفهی انهسه

 راسههی بابود روابط انهن کشورفهی عرو شورای فمکهری خلنج )فهرس( و ایران؛

روی اتحهدیه اروپه در قبهل ایران و عرب ههن: برقراری روابط اهنوازن بنه   فهی پنشگزینه -4

ض، تنالش  دو کشور، حهی در صورت ابراز سهرضهیهی و سهخشنودی از سوی اقهانهت رینه  

آوینو،  واشنگهن، تنل برای وارد سشمن کشورفهی اروپهیی به اتحهد خصمهسه ایجهد شم  انهن 

فهی اروپه برای آراهندر برابر ایران، امهسع  به عمل آوردن از المه دیمن  ریهض و ابوهبی

بنر  فهی ارتبهطی به ایران )اهمرکز ، بهز گذاردن کهسهلاامللیسقشی ا هقل در ا هئل بنن دایته

فهی آاریکه و عرب ههن، فمچنننن تنالش   برجهم و روابط تجهری( و تحمیم عواقب سنهس 

در اثنهل،   عننوان بنه فراالنی،  تنر  کوچکو  یفهی غنرسنهسپروژ اتحهدیه اروپه جا  یهفهن 

آوردن کشننورفهی انلقننه جانن   )گننردفم زی نن  در خهورانهسننه حننوز  حتننی احنننط 

ای ر ایران، عراق و عرب ههن، بنه اثهبنه اقمانه   اسمیشی در خصوص اعرل ریزگردفه دچهر 

 ای(.فهی انلقهبرای آغهز فمکهری

 

 های خصمانه میان ایران و عربستان سعودیگانه در قبال رقابترویکرد سه*

اسماز آاریکه و سنهس  خنهرجی آن: انزوم توجنه بنه پنچننمگی      بررسی انهقشه از چشم -1

ایران و عرب ههن، جنگ آاریکه در عنراق، سنرآغهزی   عواال تأثنرگذار بر روابط اهتهصمهسه 

ای و سهتواسی آاریکنه در برگرداسنمن   برای رفه شمن و از کنهرل خهرج شمن کنشگران انلقه
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این وضعن  به شرایط گذشهه، ازوم تغننر یهفهن سنهس  خهرجی آاریکه در قبهل خهورانهسه 

 ؛14 و عمم اشهفم  فر گوسه تغننر در این خصوص در دوا  تراا

دانل رقهب  انهن دو کشنور:   عنوانبهبه چهاش کشنمن سظریه تصهدم اسالم شنعه و سنی  -2

ازوم توجه به سنهس  اوازسه قمرت به اثهبه اامهرین عل  بنروز رقهبن  و در عننن حنهل     

گرایی در راسههی دسهنهبی بنه افنماف خنود، فمچنننن انزوم      اسهتهد  ابزاری طرفنن از فرقه

آفرینی ایران در انلقه در اقهی ه به عرب ههن از یک سنو    بهزی و سقشتوجه به برتری شنو

و تواسهیی عرب ههن در صرف فزینه بنشهر در انلقه برای جهاه عمنل پوشنهسمن بنه افنماف     

 ؛1۵ای، از سوی دیگرفهی انلقهخود در رقهب 

کننم  نننعواال تب عنوانبهگرایی و بهزی قمرت(، به چهاش کشنمن دو سظریه فوق )فرقه -3

فنهی جننهحی در صنحنه سنهسن  داخلنی دو      رقهب  انهن دو کشور: ازوم توجه به رقهبن  

کننم  زانهن و چگنوسگی بنروز رقهبن  اننهن اینران و       اامهرین عهال تعننن عنوانبهکشور، 

فنهی اشنتد در راسنههی    عرب ههن، در عنن حهل سهتواسی این رویکنرد در ارائنه سنهسن    

 .16ستعفهی جاهسی ذیعرل از سوی قمرتچگوسگی پرداخهن به این ا
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