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، همچنین 1396 اسفندماهدر این گزارش تحوالت صحنه بحران یمن در هفته دوم 

ها و نهادهای مطالعاتی و های تعدادی از رسانهها و پژوهشها، دیدگاهها، بررسیتحلیل

ن مورد بررسی قرار گرفته است. محورهای در خصوص جنگ یم 1پژوهشی غربی و عربی

 ی خالصه به شرح زیر است:صورتبهمهم این بررسی 

 

 الف( تحوالت صحنه

 یمن*

تا  8حمالت موشکی نیروهای انصارا... به مواضع ائتالف عربی به رهبری عربستان از  -1

 :1396اسفند ماه  15

، به 1396اسفند ماه  14ه ای ارتش یمن، در روز دوشنبحمالت موشکی و توپخانه الف(

ها در تعز و جیزان: هدف قرار دادن یک خودرو زرهی نظامیان آنها و شبهمواضع سعودی

وابسته به ائتالف به رهبری عربستان در جبهه الهاملی در موزع، واقع در تعز در ساحل 

و مواضع نظامیان سعودی در جنوب روستای  ۲غربی، با موشک هدایت شونده زلزال 

 قاقه در جیزان؛الخ

                                                            
 World Health(؛ سایت سازمان بهداشت جهانی )The Hillتحلیلی هیل، وابسته به کنگره آمریکا ) –سایت خبری  1

Organization؛ سایت دیدبان حقوق)( بشرHuman Rights Watch ؛)ی )سایت تحلیلی میدل ایست آMiddle East 

Eye( ؛ شورای آتالنتیک)Atlantic Council ؛)( سایت خبری سازمان مللUnited Nations News Center ؛) شبکه

 Frankfurter) روزنامه فرنکفورتر آلگماینهخبرگزاری رویترز؛ (؛ Brookings Institutionمؤسسه بروکینگز )الجزیره؛ 

Allgemeine اسایت فارین (؛( فرزForeign Affairs ؛)( روزنامه نیویورک تایمزThe New York Times ؛) مؤسسه

 Theروزنامه ساندی تایمز )(؛ The Washington Institute for Near East Policyسیاست خاور نزدیک واشنگتن )

Sunday Times( ؛ رادیو ملی آمریکا)National Public Radio؛ خبرگزاری اسوشیتدپرس؛ شبکه خبری بی.بی.سی؛) 

(؛ روزنامه Washington Post(؛ روزنامه واشنگتن پست )Emirates News Agencyخبرگزاری امارات متحده عربی )

سایت (؛ Saba Net – Yemen News Agencyخبرگزاری یمن ) –(؛ سایت خبری سبأ نت Yemen Pressیمن پرس )

 Sputnikخبرگزاری اسپوتنیک )ی العربیه؛ (؛ خبرگزاری فرانسه؛ شبکه خبرAl-Najm al-Thaqib) النجم الثاقبخبری 

News ) ۲000سایت گالف و ( وابسته به دانشگاه کلمبیاGulf 2000, Columbia University.) 
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، با 1396اسفند ماه  11ا... در روز جمعه یگان موشکی ارتش یمن و انصارحمالت  ب(

در استان الجوف  ،نظامیان وابسته به ائتالف سعودیمواضع شبهبه سمت  های کاتیوشاموشک

 در این استان؛ پادگان الخنجر در شهرستان خب والشعفو انهدام واقع در شمال یمن 

وابسته به دولت مسلح عناصر نظامیان ائتالف عربستان و ر دادن مواضع شبههدف قرا -2

 :1396اسفند ماه  15تا  8، از مستعفی یمن

های مردمی یمن، در روز جمعه ای و موشکی ارتش و کمیتهحمالت یگان توپخانه الف(

الموسم ، به مواضع نظامیان عربستان سعودی در گذرگاه الطوال، بوابه 1396اسفند ماه  11

 و بوجان در جیزان و الضبعه در نجران و کشته و زخمی شدن شماری از این نظامیان؛

، علیه نیروهای 1396اسفند ماه  9تیراندازهای انصارا... در روز چهارشنبه عملیات تک ب(

مستعفی یمن، در منطقه صرواح، واقع در  جمهوررئیسوابسته به عبدربه منصور هادی، 

باران محل تجمع فرماندهان میدانی وابسته در شمال شرق یمن، گلولهغرب استان مأرب، 

به منصور هادی، در منطقه الضباب، واقع در غرب استان تعز، در جنوب غرب یمن و 

 کشته شدن دست کم هشت تن از این نیروها؛

وابسته مسلح با عناصر  ...نیروهای ارتش یمن و انصاراهای شدید میان وقوع درگیری ج(

در پنج روز گذشته )هفته دوم به ریاست عبدربه منصور هادی  ،ولت مستعفی یمنبه د

 این افراد؛نفر از  83بیش از و کشته شدن در شرق صنعا  ،در منطقه نهم( 1396اسفند ماه 

 14جمهوری مستعفی یمن، در روز دوشنبه اظهارات عبدربه منصور هادی، رئیس -3

های وی( ارسال پول و سالح از سوی ایران به حوثی، مبنی بر )به ادعای 1396اسفند ماه 

آمریکا  متحدهایاالتبودن مواضع  شیستاقابلنابود کردن این کشور، تأکید بر  باهدفیمن 

ها، نظامیان کودتاچی و حامیان آنو جامعه جهانی در مقابل )به ادعای وی( اقدامات شبه

یران در امور یمن و تالش ادعایی ازجمله ایران، محسوس بودن )به ادعای وی( مداخله ا

 ثباتی در منطقه؛ایران برای ایجاد بی
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 1۲صدور بیانیه از سوی دفتر سیاسی انصارا... و انجمن علمای یمن در روز شنبه  -4

، در پی ترور عالمه عیدروس بن عبدا... بن سمیط، امام جماعت مسجد 1396اسفند ماه 

، 1396اسفند ماه  11حضرموت، در روز جمعه المحضار، واقع در منطقه تریم در استان 

و بزدالنه و تالش عامالن  کارانهتیجنامبنی بر محکوم کردن این اقدام )به گفته این بیانیه( 

و  های جامعه مسلمان یمن، لزوم افزایش تالشآن برای از بین بردن تمامی ارزش

های آمریکا و متحدان ههای این کشور در برابر نقشهوشیاری مردم یمن در تمامی استان

و عمل به   آن، در راستای اشغال کشور و از بین بردن هویت دینی و تاریخی آن

 های خود در رویارویی با متجاوزان و مزدوران داخلی؛مسئولیت

ساله جنگ،  3یمن، در دوره وخامت اوضاع اقتصادی و مالی ارائه آمار در خصوص  -5

 8 شنبهروز سهبرپا شده، در  در کارگاه این کشوری وزارت دارایتحریم و محاصره، توسط 

با  ،در صنعا« ۲هاحلو راه اندازهاچشموضعیت اقتصادی کنونی، »تحت عنوان  ،1396اسفند ماه 

 :3بانک مرکزی و دانشگاه ذمار یمن ،نفت و دارایی هایوزارتخانهحضور نمایندگانی از 

 ؛فقر رخطیزدرصدی شمار افراد  85نرخ بیکاری و افزایش درصدی  60افزایش  الف(

در  ۲017)تولید ناخالص داخلی( تا نوامبر  درصدی درآمد عمومی کشور 86کاهش  ب(

 ؛۲014درآمد سرانه سال مقایسه با 

: به ۲014در مقایسه با درآمد سال  ۲017ی درآمد نفت در سال درصد 99.9کاهش  ج(

 ر در دوران جنگ؛این کشوتولید و صادرات نفت و گاز خام در دلیل توقف 

المللی )عوارض درصدی درآمدهای مالیاتی در معامالت تجاری و بین 64کاهش  د(

 زمان پیش از جنگ؛نسبت به  ۲017در نوامبر سال گمرکی( 

عواید مالیات بر درآمد و درآمد مالیاتی فروش در مقایسه با درصدی  63کاهش  ه(

 ؛۲014 سال درآمدهای

                                                            
“Current Economic Situation: Prospects and Solutions” .2 

blockade/-years-3-https://voiceofpeopletoday.com/yemen .3 
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 بشکه؛ میلیونیکیم در بخش نفت: بیش از خسارت حاصل از جنگ و تحر و(

 )یمن(؛بیش از دو تریلیون ریال جنگ:  کسری بودجه دولت یمن طی سه سال ز(

 

اسفند  8شنبه اظهارات محمد علی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقالب یمن در روز سه -6

قطعنامه پیشنهادی روسیه در خصوص تمدید تحریم  ، در واکنش به تصویب1396ماه 

تسلیحاتی یمن در شورای امنیت و اقدام روسیه در استفاده از حق وتو، مبنی بر شکست 

سیاسی اقدامات آمریکا و عربستان علیه یمن، بنا نهاده شدن آغازی جدید برای از بین 

ساختگی و بردن تسلط آمریکا بر اوضاع این کشور و تأکید بر صحت نداشتن گزارش 

 ؛4مان مللگروه کارشناسی ساز ایحرفهغیر

اسفند ماه  8شنبه سهروز  ، از سمت خود، دراستاندار تعز ،امین محمد محمود استعفا -7

با عدم پرداخت حقوق  ،در اعتراض به مخالفت بانک مرکزی جنوب یمن در عدن ،1396

دستورات مالی مربوط به این  اجراو ممانعت به عمل آوردن آن از  کارکنان استانداری

 .5سازمان

 

 انعربست*

 :1396اسفند ماه  15تا  8حمالت نیروهای ائتالف عربی به رهبری عربستان به یمن از  -1

، 1396اسفند ماه  14های عربستان سعودی، در روز دوشنبه حمالت هوایی جنگنده الف(

به منطقه محدیده در باقم، واقع در استان صعده و ویرانی یک منزل و نیز هدف قرار دادن 

 تان صعده، توسط توپخانه نظامیان سعودی؛منطقه رزاح در اس

                                                            
با دستور کار بررسی وضعیت و تمدید قطعنامه تحریم تسلیحاتی یمن  1396اسفند ماه  7ز دوشنبه جلسه شورای امنیت رو 4

برگزار شد، روسیه قطعنامه ضد ایرانی پیشنهادی از سوی انگلیس را وتو کرد و قطعنامه پیشنهادی روسیه در این خصوص به 

 .تصویب رسید
های امارات تراشیها و مانعکه به دلیل سنگ اندازی ،ستاندار سابق تعزا ،به جای علی العمری ،پیشماه  ۲امین محمد محمود  5

 .کرده بود، منصوب شد ءمخالفت دولت هادی با پرداخت دستمزد کارمندان استان استعفاو 
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، به شهر 1396اسفند ماه  9های عربستان سعودی، در روز چهارشنبه حمله جنگنده ب(

 سال؛ 15تا  7دختربچه، بین سنین  8حیس در استان الحدیده یمن و کشته و زخمی شدن 

و  8به شنهای ائتالف عربی به رهبری عربستان، در روز سهحمالت هوایی جنگده ج(

، به منطقه نهم در استان صنعا و مناطق سحار و قحزه در استان 1396اسفند ماه  9چهارشنبه 

 زنان و کودکان؛ ازجملهتن از شهروندان یمنی،  10صعده و کشته و زخمی شدن بیش از 

در یکصد و چهل و نهمین  ،سعودیعربستان رئیس هیأت  ،عبدالرحمن الرسیاظهارات  -2

بر مبنی در سطح نمایندگان دائمی، ، 1396اسفند ماه  13روز یکشنبه در ب نشست اتحادیه عر

حقوق  ءپایبندی به تحقق صلح و احیا ، لزومضرورت توسعه اقدام مشترک عربیتأکید بر 

های بزرگ در منطقه مشروع ملت فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطین با وجود چالش

 منظوربه ،های شورای امنیتبر اساس قطعنامهآمیز مسالمت یحلراه، ضرورت اتخاذ عربی

رو و نیز تشکیل دولت ارضی سوریه و تقویت و حمایت از معارضان میانه تحفظ تمامی

حمایت عربستان از دولت عبدربه منصور ، ضرورت هاانتقالی برای پایان دادن به خونریزی

ان و عدم مداخله آن در طلبانه ایرهای توسعهسیاست)به ادعای وی( توقف و  هادی در یمن

اشغال )به ادعای وی(  ،گریپدیده تروریسم، افراطیو اشاره به  امور داخلی کشورهای عربی

های امنیت آبی اشغال اراضی جیبوتی توسط اریتره و چالش ،گانه امارات توسط ایرانجزایر سه

 روی جهان عرب؛ترین معضالت پیشخطرناک مثابهبه، عربی

، در 6بن سلمان، ولیعهد سعودی، در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست اظهارات محمد -3

 اجرالزوم  ازجملهای، ، در خصوص مسائل داخلی و منطقه1396اسفند ماه  8شنبه روز سه

درمانی مورد نیاز برای مدرنیزه کردن بخشی از شوک مثابهبهبرنامه اصالحات در عربستان، 

بارزه با دشمنان و )ادعای وی در خصوص( حیات سیاسی و فرهنگی عربستان و م

های المللی درباره سیاستبرخورداری از حمایت مردمی در این خصوص، رد انتقادات بین

                                                            
-giving-is-arabia-saudi-of-prince-crown-https://www.washingtonpost.com/opinions/the .6

his-country-shock-therapy/2018/02/27/fd575e2e-1bf0-11e8-9de1-
147dd2df3829_story.html?utm_term=.43d407f7c553 
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تالش ، مثابهبهای عربستان، تأکید بر ایجاد تغییر در بخش نظامی و دفاعی داخلی و منطقه

حصول به اهداف  منظوربه ،«ترباالو توان انرژی »افرادی با  )به ادعای وی( انتصاببرای 

تقویت توان هایی مبنی بر تر از بودجه نظامی، ارائه طرحبرداری صحیحجدید کشور و بهره

ها و ایرانی آن)به ادعای وی( ها و حامیان تجهیز قبایل یمنی مخالف حوثی، ارتش عربستان

 طول کشیدن مدت زمان جنگ یمن بیش از میزان انتظار مقامات این کشور؛

اسفند ماه  8 شنبهروز سهدر  ، وزیر خارجه عربستان سعودی، عادل الجبیراظهارات  -4

های تداوم تالش مبنی بر ،در نشست خبری شورای حقوق بشری سازمان ملل، 1396

نیروهای عربستان در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر و حمایت از آن، متهم کردن 

و  ، محاصره تمامی شهرهای کشورریستییمن به انجام اقدامات ترو ...جنبش انصارا

ها از میان کودکان این کشور و تأکید وی بر توافق کامل میان گیری اجباری آنسرباز

  .7یمنعربستان و امارات در خصوص 

 

 امارات متحده عربی*

زندانی یمنی به اریتره  50متحده عربی مبنی بر انتقال  نیروهای اماراتتصمیم احتمالی  -

امارات : 8ها به دلیل تالش برای فرار از زندان، هنگام شکنجهمجازات آن در راستای

زندان سری در جنوب  17پیمان عربستان در جنگ علیه یمن، ترین کشور هماصلی عنوانبه

 .کندشدت زندانیان را شکنجه میبه این کشور احداث کرده است و در آن

 

                                                            
موفق شد مناطقی در استان « نیروی اجیر شده»ترین اقدام برای تصاحب منابع نفتی یمن، با اعزام چند هزار امارات در تازه 7

د به جنگ و بحران یمن به دنبال اهداف مشخصی است که از ورواین کشور  .شبوه را که حاوی میادین نفتی است اشغال کند

ترین این اهداف شاید تثبیت نفوذ همیشگی در جنوب یمن برای کنترل بر باب المندب و تقویت حضورش در دو جزیره مهم

 .باشدسقطری و میون 
زندانی شدند و یا اینکه ... ری با انصاراهای شمالی یمن هستند که به اتهام همکازندانی، از اهالی استان10بیشتر زندانیان به جز 8

 .جمهور پیشین یمن هستندرئیس، صالح ...برادرزاده علی عبدا ،صالح ...از طرفداران طارق محمد عبدا
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 آمریکا*

دموکرات کنگره آمریکا، از ایالت ورماونت، در  -ستقل اظهارات برنی سندرز، سناتور م -1

ای برای ارائه به مجلس نویس قطعنامه، مبنی بر تهیه پیش1396اسفند ماه  9روز چهارشنبه 

، سناتور دموکرات از ایالت 10کریس مورفی ازجمله، به همراه سناتورهای دیگر، 9سنا

یوتا، در راستای درخواست برای  خواه از ایالتسناتور جمهوری ،11و مایک لی کانکتیکت

پایان یافتن حمایت آمریکا از جنگ عربستان سعودی در یمن، تأکید وی بر مغایر بودن 

تداوم دخالت آمریکا در این جنگ، با قانون اساسی این کشور، بدون دریافت تأیید و 

ه و مجوز جنگ با القاعدکسب مجوز از کنگره، تأیید برخورداری نیروهای آمریکایی از 

و گروه تروریستی داعش و ضرورت ملزم شدن دولت آمریکا به  های وابسته به آنگروه

این کشور، لزوم سعودی در به رهبری عربستان های خود از مداخله ائتالف قطع حمایت

های بشردوستانه مورد نیاز و محدود شدن مداخله آمریکا در این جنگ به ارائه کمک

تر شدن بحران یمن با فصل این تعارض، با توجه وخیم اقدامات دیپلماتیک جهت حل و

گناه این کشور و از دست های آمریکا به عربستان سعودی در بمباران شهروندان بیکمک

 1973قانون »الش دارد تا از کودکان: این طرح ت ویژهبهها، رفتن جان هزاران تن از آن

جمهور برای آغاز ه قدرت رئیس، قانون مربوط به دوران جنگ ویتنام ک«های جنگقدرت

جنگ به یک کشور ثالث بدون مجوز کنگره را محدود کرده بود، برای قطع حمایت آمریکا 

شود در بازه جمهور ملزم میرئیس این قانونطبق  .از جنگ عربستان به یمن، استفاده کند

و خارج منصرف در کشور دیگر  خشونتاعمال روزه، نیروهای آمریکایی را از  60زمانی 

طرح سندرز قرار  .ادامه اقدامات نظامی صادر کند ی را برایمگر آنکه کنگره مجوزنماید، 

توانند طبق قوانین سنا، حامیان این طرح می ،است در کمیته روابط خارجی سنا ارائه شود

احتماالً این طرح با مخالفت شدید  .گیری درباره آن شوندروز خواستار رأی 10از  پس

                                                            
-in-involvement-us-to-end-for-push-lee-sanders-http://thehill.com/policy/defense/376157 .9

yemen-war 
Chris Murphy .01 

Lee Mike .11 
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محرمانه جلساتی را در  صورتبهزیرا مقامات دولت وی  ،پ مواجه خواهد شددولت ترام

 ؛1۲اندها در یمن برگزار کردهحمایت از حمالت سعودی

 9و چهارشنبه  8شنبه جمهور آمریکا، در روز سهتماس تلفنی دانلد ترامپ، رئیس -2

تمیم ولیعهد ابوظبی و  زاید،سلمان، ولیعهد عربستان، محمد بنبن، با محمد1396اسفند ماه 

ها درباره برخی از امور امنیتی و اقتصادی منطقه، و گفتگو با آن امیر قطر ،بن حمد آل ثانی

زدای ایران در منطقه و های ثباتهمچنین ایران، مبنی بر ادعای وی در خصوص فعالیت

 کردن کشورهای حاشیهها در آگاهقدرانی وی از این مقامات برای ایفاء نقش آن

کننده ایران و همچنین ثباتفارس، در راستای مقابله با اقدامات )به ادعای وی( بیخلیج

دوحه با  میانبحران گرایی و ابراز امیدواری در خصوص حل مبارزه با تروریسم و افراط

 ؛عربستان سعودی و امارات متحده عربی

اسفند ماه  8شنبه داد سهبامدر  ،نماینده آمریکا در سازمان ملل ،نیکی هیلیاظهارات  -3

های بالستیک و هواپیماهای بدون موشک ،ازجمله) ارسال سالح بر ادعای ، مبنی1396

، ناتوانی شورای امنیت در تصویب قطعنامه علیه ایران، به یمن( از سوی ایران سرنشین

تیم کارشناسان سازمان ملل درباره نقض تحریم ستند از سوی مدارک مرغم وجود به

ن کشور، محافظت روسیه از دولت )به ادعای وی( حکومت تی یمن از سوی ایتسلیحا

زدای آن و حامی تروریسم در ایران و رفتارهای )به ادعای وی( خطرناک و ثبات

جهت مقابله علیه تهران  متحدانشآمریکا و از سوی اقدام مشترک درخواست برای اتخاذ 

 با اقدامات حمایتی مسکو از ایران.

 

 

                                                            
که کنگره مجوز جنگ در یمن را صادر نکرده است، معتقدیم این جنگ  جااز آن»سندرز در یک کنفرانس خبری گفت:  1۲

حمایت عربی به رهبری عربستان ارتش آمریکا از ائتالف  «.غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی است و مجوز هم ندارد

در اراضی یمن مستقر هستند، اما مسئوالن آمریکایی از نیز روهای آمریکایی کند، حتی تعدادی از نیتسلیحاتی و اطالعاتی می

 .دکننبیان آمار مربوط به تعداد آنها به دالیل امنیتی خودداری می
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 اروپا*

اسفند ماه  9در روز چهارشنبه وزیر خارجه انگلستان اظهارات بوریس جانسون،  -1

سفر محمد ، همزمان با نزدیک شدن زمان 13، در یادداشتی در روزنامه ساندی تایمز1396

عربستان به لندن و باال گرفتن دوباره اعتراضات به تصمیم انگلستان  ولیعهد ،بن سلمان

های اصالحی بن سلمان ، مبنی بر لزوم حمایت از سیاستعودیبرای میزبانی از این مقام س

 این کشور در روابط انگلیس و عربستان، ولیعهدخواندن سفر « نقطه عطف»در عربستان، 

ترین دوستان یکی از قدیمی»در خاورمیانه، « مرکز قدرت» مثابهبهاشاره وی به این کشور 

، تأکید بر لزوم دیدار مقامات بریتانیا و «قهدر این منط رویعامل ثبات و میانهبریتانیا و 

عربستان در راستای تأمین منافع ملی انگلستان )افزایش قابل توجه صادرات این کشور به 

های اطالعاتی میان دو کشور، با توجه به عربستان(، خاطرنشان کردن اهمیت همکاری

ها لزوم تحکیم همکاریهای اساسی، تأکید بر دست به گریبان بودن خاورمیانه با بحران

مقابله با رفتار مخرب ایران در خاورمیانه و پایان دادن به  منظوربهمیان بریتانیا و عربستان، 

حل و »وگوی وی با بن سلمان در جریان سفرش به لندن در زمینه و گفت یمن جنگ

 ؛بازگشت ثبات به عراق پس از شکست داعشو  بحران یمن« آمیزفصل مسالمت

در ، 1396اسفند ماه  8 شنبهروز سهدر  ،ماینده فرانسه در سازمان مللرات ناظها -2

های مالی بانک مبنی بر نقش مهم کمک ،نشست خبری شورای حقوق بشری سازمان ملل

بس در مرکزی یمن در رشد اقتصاد این کشور، درخواست وی در خصوص برقراری آتش

اوضاع یمن پس از ترور علی عبدا... صالح، این کشور، تأکید او بر پیچیده و دشوارتر شدن 

یمن با گسترش بیماری وبا در تمامی مناطق کشور، درخواست از ایران برای  شدنمواجه

ها در یمن، کننده درگیریها و اقدامات تشدیدمتوقف کردن تمامی )به ادعای وی( فعالیت

م کردن حمالت همچنین اظهارات نمایند کشور هلند در سازمان ملل، مبنی بر محکو

 های یمن به خاک عربستان.حوثی

                                                            
-bin-mohammed-reformer-saudi-johnson-https://www.thetimes.co.uk/article/boris .31

salman-deserves-our-support-k5lhkhqlh 
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 روسیه*

، مبنی 1396اسفند ماه  1۲اظهارات سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه، در روز شنبه  -

الملل و حل بحران یمن، درخواست از جامعه بینتنها راه عنوانبه« مذاکره»بر نام بردن از 

های درگیر به مذاکره و گفتگو و فراهم در رأس آن سازمان ملل، برای ترغیب تمامی طرف

نفع، میسر نشدن آمدن امکان الزم جهت تحقق یافتن منافع تمامی نیروهای سیاسی ذی

های مختلف و اساس، گروه پایهبیامکان دستیابی به توافق ملی به دلیل تعدد دعاوی، گاه 

سازنده برای  های یمنی برای ورود به یک گفتگویدر قبال یکدیگر، عدم آمادگی گروه

المللی جهت ترغیب فائق شدن بر اختالفات خود، تأکید مسکو بر تالش جامعه بین

های یمنی در راستای پرهیز از خشونت و حضور یافتن پای میز مذاکره و تداوم گروه

های عملی در راستای اعطاء مشارکت روسیه در این مسیر، همزمان با برداشتن گام

دوستانه به این های دیگر انسانهروندان یمنی و ارسال محمولههای بشردوستانه به شکمک

 کشور در آینده.

 

 مللسازمان*

در روز و سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان  متحدهایاالتصدور بیانیه مشترک از سوی  -1

 از وتوی قطعنامه پیشنهادی درباره یمن و نقش پسیک روز ، )1396اسفند ماه  8شنبه سه

مبنی ، (توسط روسیه در شورای امنیت ،های یمنایران در کمک تسلیحاتی به حوثی ادعایی

، محکوم صلح و ثبات منطقه برایاقدامات ایران بر انتقاد از تهدیدآمیز بودن )ادعایی( 

درخواست از ایران برای  ،های تسلیحاتی یمنایران به تحریم)ادعایی( عدم پایبندی کردن 

ات ناسازگار و یا ناقض قطعنامه شورای امنیت و استقبال کردن متوقف ساختن تمامی اقدام

 .14ها در خاورمیانهها در راستای ممانعت به عمل آوردن از تشدید تنشاز تمامی تالش

                                                            
که با وجود تمدید  ای را ارائه دادکرد و پس از آن قطعنامه، این قطعنامه را وتو 1396اسفند ماه  7روز دوشنبه در  یهروس 14

نیکی هیلی، سفیر آمریکا در  پس از آن .است ای به گزارش سازمان ملل درباره ایران نکردههای تسلیحاتی یمن، اشارهتحریم
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اظهارات اسماعیل ولد الشیخ احمد، نماینده سازمان ملل در امور یمن، در پایان دوره  -2

، در جلسه ویژه شورای امنیت درباره 1396 اسفند ماه 8شنبه مأموریت خود، در روز سه

ها وضعیت یمن، مبنی بر دریغ نکردن سازمان ملل از هیچ تالشی برای نزدیک کردن گروه

های مختلف در این کشور، مطرح شدن پیشنهادی فراگیر برای گفتگو و دستیابی به و جناح

... از این روند، عدم حل بحران، ابراز تردید در مورد ممانعت به عمل آوردن انصاراراه

ها و اقدامات انصارا... و مسئول دانستن تمامی امکان تأثیر گذاشتن بر روی سیاست

کارهای جدید برای پایان دادن های یمنی در این ناکامی، تأکید بر ضرورت ابداع راهطرف

 دربارهبه جنگ و برقراری صلح در کشور به کمک مردم و مقامات یمنی و هشدار 

رسانی اضطراری به شمار زیادی از بحران انسانی در این کشور و ضرورت کمک پیامدهای

 مردم آن.

 

 بشری بحران ابعاد انسانی و حقوق*

های بهداشتی سازمان بهداشت ، معاون مدیرکل برنامه فوریت15هشدار پیتر سالمه -1

تاکنون جان ، مبنی بر تشدید بیماری وبا )که 1396اسفند ماه  8شنبه جهانی، در روز سه

های آوریل و بیش از دو هزار تن از شهروندان یمنی را گرفته است( در فصل بارندگی )ماه

های اخیر پس از فراتر رفتن از اوت، با توجه به کاهش میزان مبتالیان به این بیماری در ماه

وپنجه نرم کردن مردم یمن، نفر(، همچنین هشدار وی در خصوص دست میلیونیکمرز 

های بهداشتی و غیرفعال کودکان با بیماری دیفتری در نتیجه ویران شدن زیرساخت ژهویبه

بودن بیش از نیمی از تأسیسات بهداشتی کشور، ابراز خشنودی وی در خصوص موفقیت 

                                                                                                                                                            
است. هیلی در بخشی  دام مانع پاسخگو کردن ایران شده و کل منطقه را به خطر انداختهسازمان ملل گفت که روسیه با این اق

در صورتی که روسیه به استفاده از حق وتوی خود برای جلوگیری از اقدام علیه رفتارهای »دیگر از سخنانش گفته بود: 

د دست به اقداماتی علیه ایران بزنند که روسیه قادر کننده )ادعایی( ایران ادامه دهد، آمریکا و متحدان آن بایثباتخطرناک و بی

 «.به جلوگیری از آنها نباشد

Peter Salama .51 
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های واکسیناسیون المللی برای برپایی دورهسازمان بهداشت جهانی جهت کسب مجوز بین

های درگیر در بحران یمن، در اری تمامی جریانو تالش این سازمان برای جلب همک

 ؛16راستای اجرایی کردن این طرح

شنبه بشر، در روز سهدرخواست سارا لیا ویتسون، مدیر بخش خاورمیانة دیدبان حقوق -2

، از مقامات حوثی در یمن، مبنی بر رفع اتهام و آزاد کردن چندین تن از 1396اسفند ماه  8

به اعدام و توقف آزار و اذیت و بازداشت خودسرانه تمامی  شدهممحکوبهائیان بازداشت و 

ی و سایر افراد دستگیر و بازداشت شده به دلیل اعتقادات مذهبی، در مناطق یهای بهااقلیت

 تحت کنترل خود در کشور.

 

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

 17یمن از آغاز تا امروزنگاهی به جنگ یمن: معضالت *

طلبی در مناطق جنوبی نادیده گرفتن تداوم مناقشات در مناطق شمالی و پتانسیل جدایی -1

 توسط حکومت علی عبدا... صالح؛

عدم نصب  ازجملهنادیده گرفتن معضالت و شکایات شهروندان مناطق جنوب کشور،  -2

نهادهای نظامی و امنیتی، تعداد زیادی از شهروندان جنوبی در مناصب دولتی و یا 

های جنوبی و عدم جبران آن، متفاوت بودن فرهنگ برداری ناعادالنه از منابع بخشبهره

گرایشات سکوالر و پیوستن به  سویبهمردم این مناطق با سایر مناطق یمن )تمایل بیشتر 

 ؛«یمن جنوبی»تا « عربستان جنوبی» مثابهبهجهان مدرن( و تلقی مردم جنوب از خود 

                                                            
-intensify-epidemic-cholera-https://www.aljazeera.com/news/2018/02/yemen .61

180227070010656.html 
 رجه آمریکا. قابل بازیابی در لینک: نبیل خوری، پژوهشگر ارشد شورای آتالنتیک و از مقامات سابق وزارت خا 17

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/yemen-what-dreams-may-come 
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اعتراض به تحمیل  ازجملهغافل شدن از معضالت شهروندان مناطق شمال کشور،  -3

گری وهابی بر مناطق شمالی و شدن دولت مرکزی متحد با عربستان سعودی و سلفی

های مرزی انجام ها در خصوص مذاکرات و توافقهای آننادیده گرفتن نظرات و دیدگاه

ها و سایر شهروندان شمالی لی، با توجه به حوثیبا همسایه شما ۲000شده در ژوئن سال 

 دارترین قبایل یمنی؛ترین و ریشهقدیمی مثابهبهاز خود 

وجود فساد گسترده در دولت حاکم بر صنعاء و حزب کنگره خلق عمومی یمن، زیر  -4

نظر علی عبدا... صالح و نظام حمایتی وی )تبادل وفاداری به حکومت با کاال، خدمات و 

استفاده حداکثری دولت از جوامع اقلیت در کشور تا زمان انفجار کامل آن و سوء پول(،

 سال گذشته در یمن؛ 3رقم خوردن تحوالت 

ها و آرزوی دستیابی به خودمختاری و در دست گرفتن اداره کشور توسط حوثی -5

و  ها از فرصت پدید آمده توسط خالء قدرت موجود در کشور، از یک سوبرداری آنبهره

خواهی و های ساکن جنوب کشور از فرصت پدید آمده برای استقاللاستفاده یمنی

 امارات متحده عربی، از سوی دیگر؛ ویژهبهطلبی به کمک ائتالف عربی، جدایی

ها در جنوب یمن به ایجاد آشوب، ها در شمال و جنوبیمنجر شدن اقدامات حوثی -7

ه در امور داخلی یمن: عدم وجود جنگ، هرج و مرج و مداخله کشورهای منطق

ها جهت به دست گرفتن حکومت کشور و تداوم یافتن اندازی روشن برای حوثیچشم

طلبی و معضالت ساکنان جنوب یمن در راستای ایجاد توازن میان هدف خود برای جدایی

 منافع متناقض و متضاد عربستان سعودی و امارات متحده عربی؛

فاع از مناطق تحت نظارت خود )عمدتاً صنعا( برای مدتی ها در دتوانایی حوثی -8

ها از بلوغ و تجربه سیاسی و مهارت الزم جهت طوالنی و در عوض، عدم برخورداری آن

های حمایت رغمبهمتحد کردن تمامی مناطق یمن و حتی تمامی مناطق تحت کنترل خود، 

ی جنوبی از توانایی الزم برای مالی و نظامی ایران، همچنین عدم برخورداری شورای انتقال
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 منزلهبهها های ساکنان مناطق جنوبی و متحد کردن آنپرداختن به معضالت و نارضایتی

 یک جامعه سیاسی؛

ها و نظامیان، با دیگر جناحایر شبههای القاعده و داعش و ساتحادهای سیال و متغیر گروه -9

 گیری فرماندهی و حکومت متمرکز در این کشور؛قبایل یمنی، عامل دیگری بر سر راه شکل

ناتوانی عبدربه منصور هادی در متحد کردن کشور و پایان بخشیدن به جنگ و تکیه  -10

المللی و کردن وی بر روی اهرم مشروعیت، تنها تا زمان تداوم حمایت حامیان بین

ها و علی عبدا... صالح )با عجیب پدید آمده میان حوثی ای از او، ناکارآمدی اتحادمنطقه

برانگیزتر هادی با ژنرال علی توجه به تاریخ مملو از رقابت و تخاصم( و اتحاد تعجب

 محسن االحمر، از فرماندهان صالح )با توجه به قصد او برای ترور وی(؛

مانده برای یمن با توجه به عدم برخورداری کشور از شخصیتی حل باقیتنها راه -11

ها با یکدیگر: ایجاد دولتی کاریزماتیک جهت ایجاد انگیزه در میان مردم و متحد کردن آن

های موقت برای وارونه کردن روند سقوط و فروپاشی کامل کشور، لزوم تالش قدرت

بات و ساختارهای محلی برای دستیابی ای در مسیر تسهیل کردن فرآیند رقم زدن ترتیمنطقه

با  شدنمواجهبه صلح و عدم ایجاد مانع بر سر راه این فرآیند، در غیر این صورت 

های سیاسی و مالی و نهایتاً ، افزایش هزینهسوزخانمانپیامدهایی چون، تداوم جنگ 

 پناه یمن.ترین هزینه از سوی مردم بیپرداخت سنگین

 

 

 

 18ن یمن: کاهش اختالفات ایران و عربستانحل دیپلماتیک بحرا*

                                                            
 . قابل بازیابی در لینک: ای و پژوهشگر دانشگاه پرینستون آمریکاعضو پیشین گروه مذاکره کننده هسته ،سید حسین موسویان 18

http://plus.faz.net/politik/2018-02-26/6a5573bc220f69f0960f5136a59d9e70/?GEPC=s5 
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معاون وزیر امور : گفتگوی بحران یمن از طریق دیپلماسی بستبنشکست آغاز شدن  -1

چهار کشور اروپایی آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا در مورد  اتخارجه ایران و مقام

های اروپایی برای و لزوم تداوم تالش کشور در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ ،اوضاع یمن

 ای(؛همراه کردن آمریکا و عربستان با این روند )مانند فرآیند مذاکرات هسته

ها برای ورود ایران به مذاکرات یمن برای مشروعیت بخشیدن لزوم کسب توافق حوثی -2

 آمیز؛به این اقدام مسالمت

ن و عربستان افزون تداوم قطع روابط دیپلماتیک ایرالزوم توجه به مخاطرات روز -3

های مخالف در ها در جبههای در خاورمیانه(، قرار گرفتن آندو قدرت منطقه مثابهبه)

های منطقه، کاهش یافتن حمایت عربستان از برجام و همراه شدن آن با تمامی بحران

های ایران و آمریکا و آمریکا و رژیم اسرائیل جهت نابودی این توافق، باال گرفتن تنش

 بط رسمی و غیررسمی میان دو کشور؛فقدان روا

المللی برای بهبود ای و بینهای منطقهکارهای ابتکاری توسط قدرتضرورت اتخاذ راه -4

طریق دیپلماسی بین بحران یمن ازاوضاع منطقه، در راستای تحقق اهدافی چون، حل 

مکان سازش ترین فاجعه انسانی در جهان، فراهم آمدن او خاتمه بخشیدن به بزرگ المللی

های درگیر در داخل یمن، کاهش اختالفات ایران و عربستان سعودی و مهار میان جناح

 افزایش تشنج میان تهران و کاخ سفید؛

سوریه، با  سوزخانمانتر بودن حل بحران یمن در مقایسه با جنگ ساده لزوم توجه به -5

و متنوع در این منازعه و المللی متعدد ای و بینهای منطقهتوجه به دخیل بودن قدرت

 امکان ایفاء نقش اصلی در مدیریت بحران در یمن توسط عربستان، ایران و آمریکا؛

                                                                                                                                                            
https://hosseinmousavian.com/yemen-heralds-potential-breakthrough-for-iran-saudi-

relations-german-english/ 
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گیری از اصول مهم مدیریت بحران در عراق و افغانستان برای حل سیاسی بحران بهره -6

 های جهانی وهای مهم داخلی و قدرتها و جناحیمن، با تکیه بر ایجاد توافق میان گروه

حفظ تمامیت ارضی، تشکیل دولت فراگیرملی با مشارکت ایران و آمریکا:  ویژهبهای، منطقه

اصلی، احترام به خواست اکثریت و حقوق اقلیت، برگزاری انتخابات  هایها و جناحگروه

بازسازی  های انسانی ومین کمکأهمکاری برای تو  آزاد با نظارت سازمان ملل متحد

 هارچوب سازمان ملل و تأیید شورای امنیت؛، بر مبنای چاقتصادی

درمورد توقف صدور سالح به کشورهای درگیر گیری از مباحثات فعلی در آلمان بهره -7

 و تداوم بخشیدن به آن در سایر کشورهای اروپایی و جهان؛ در جنگ یمن

و فصل حل  ی برایساززمینهو حل بحران یمن با همکاری ایران و عربستان لزوم  -8

های کالن انداز همکاریچشم: فراهم آوردن های منطقه از طریق دیپلماسییر بحرانسا

 .مین صلح و ثبات پایدار در این منطقهأهای خاورمیانه برای تقدرت

 

 19های پیش روی برقراری صلح در یمنموانع و چالش*

جور: های منسوخ و مهدست به گریبان شدن فرآیند صلح با فرضیات نادرست و تحلیل -1

قائل شدن اهمیت و محوریت بیش از حد برای دولت منصور هادی و نادیده گرفتن 

ها در طرح کنونی سازمان ملل، برای ایجاد های درگیر در جنگ و منازعه با حوثیگروه

 صلح در یمن؛

های درگیر در جنگ برای به ثمر نشستن طرح صلح سازمان ملل انگیزه بودن طرفبی -2

ها از منافع برداری تمامی گروهترین بحران انسانی در کشور: بهرهع وخیمحتی در زمان وقو

 مالی حاصل از اقتصاد جنگ؛

                                                            
ه و پیتر سلیسبری، پژوهشگر ارشد مؤسسه کشورهای عرب خلیج )فارس( در واشنگتن و مشاور پژوهشی برنامه خاورمیان 19

 شمال آفریقای چتم هاوس. قابل بازیابی در لینک:

 https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-02-28/building-peace-yemen-
ground?cid=nlc-fa_fatoday-20180228 
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های محلی از خالء قدرت جهت بنیان نهادن نظم داخلی خود: بهره برداری گروه -3

تقسیم یمن به مناطق تحت کنترل سیاسی و سرزمینی و برخورداری هریک از این مناطق از 

ای از شدن یمن به مجموعهی، سیاست داخلی، حامیان خارجی و تبدیلساختار رهبر

 ای؛کشورهای کوچک در حال تعامل در یک مناقشه پیچیده درون منطقه

عدم کارایی روند صلح سازمان ملل در از هم گشودن شبکه درهم تنیده متحدان، رقبا  -4

گری )به ندهای میانجیو منافع: عدم تطابق و سازگاری جغرافیایی سیاسی یمن با فرآی

تنها نماینده مشروع کشور و مردم یمن، دادن قدرت و  مثابهبهشمار آوردن منصور هادی 

های دیگر جهت مشارکت در مذاکرات اختیار الزم به وی برای گزینش احزاب و طرف

های حاضر در اداره حکومت در شرایط صلح و نادیده گرفتن منافع بسیاری از گروه

کیه بر استدالل ضرورت ممانعت به عمل آوردن از کند شدن روند مذاکرات و کنونی، با ت

 های غیر ضروری(؛کاستن از پیچیدگی

های خارجی، همچون ایران، عربستان سعودی، لزوم در نظر گرفتن نقش و منافع قدرت -5

ا: تر فرانسه، بریتانیا و آمریکرنگامارات متحده عربی در درجه نخست و اهمیت و نقش کم

مشخص نبودن شرایط مورد نظر عربستان سعودی برای پذیرش تعامل در این خصوص، 

با توجه به نقش عمده آن در حمایت از دولت هادی و مدیریت کمپین اقدام نظامی علیه 

 ها.ها، برای حوثیاز سوی آن شدهمطرحهای ها و غیرقابل پذیرش بودن درخواستحوثی

 

 20فیتس، فرستاده ویژه جدید سازمان ملل در امور یمنراهکارهایی برای مارتین گری*

                                                            
نامه خاورمیانه و پیتر سلیسبری، پژوهشگر ارشد مؤسسه کشورهای عرب خلیج )فارس( در واشنگتن و مشاور پژوهشی بر ۲0

 شمال آفریقای چتم هاوس. قابل بازیابی در لینک:

 https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-02-28/building-peace-yemen-
ground?cid=nlc-fa_fatoday-20180228 



 20                                                                                                                                       61 راهبردی گزارش 

 

های حاضر در این منازعه به میز مذاکرات: کارهایی جهت الحاق تمامی گروهیافتن راه -1

سازی حاکی از تأثیر مخرب حذف های صلحهای انجام شده در خصوص فرآیندپژوهش

ها ای برای آنبه انگیزههای مهم مناقشه از روند مذاکرات و تبدیل شدن این امر طرف

 تراشی بر سر راه دستیابی به توافق؛جهت مانع

های شرایط جانبه جهت منعکس ساختن پیچیدگیاتخاذ رویکردی فراگیر و همه -2

ها در خصوص ها و سعودیها، اماراتیموجود: متذکر شدن به منصور هادی، حوثی

ها و اری و نادیده گرفتن نارضایتیناپذیر بودن تحمیل شرایط خود بر رویدادهای جامکان

 های مهم و کلیدی داخلی؛تقاضاهای سایر گروه

های در حال وقوع در میدان جنگ برای خاتمه لزوم در نظر گرفتن تمامی واقعیت -3

 مثابهبهبخشیدن به جنگ داخلی یمن و برقراری صلح پایدار: تکرار اشتباهات گذشته 

 حاضر از کنترل؛ خارج شدن بدترین بحران بشری عصر

ها )با توجه به لزوم برقراری روابط معنادار میان فرستاده سازمان ملل با رهبری حوثی -4

گیرندگان ناکامی فرستاده سابق در این خصوص( و ضرورت مذاکره مستقیم وی با تصمیم

واقعی در ریاض و ابوظبی )محمد بن سلمان و محمد بن زاید آل نهیان(، همچنین لزوم 

ایفاء نقش این کشور در تحدید  باهدفی مستقیم و صریح وی با مقامات ایران، گفتگو

های ها: اهمیت حضور و همکاری تمامی طرفهای حوثیها و بلندپروازیطلبیجاه

 برای تحقق صلح در یمن، هر چند صلحی شکننده و ناپایدار؛ ذکرشده

ئم شورای امنیت جهت لزوم تالش مارتین گریفیتس و البی کردن وی با اعضاء دا -5

رهانیدن  باهدفکم یک بیانیه در مورد جنگ یمن، ای جدید و یا دستنامهصدور قطع

آمدن  و فراهم ۲۲16های اعمال شده از سوی قطعنامه ها و محدودیتروند صلح از زنجیر

ها و تحت امکان مانور و فعالیت بیشتر برای وی جهت مذاکره با دولت هادی و سعودی

 تر.گرایانهاتخاذ اهداف و مقاصد واقع منظوربهها ار دادن آنفشار قر
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  21تکانی نظامی: خانهمقامات ارشد نیروهای مسلح عربستان علل ایجاد تغییرات اساسی در*

: آشکار شدن نقاط ضعف نظامی ۲۲ناز روند جنگ یمهای ناشی ها و ناامیدیشکست -1

یان تجهیزات نظامی مدرن و پیشرفته این عربستان در این منازعه و وجود شکاف عمیق م

 یدستیابی به برتری عملیات)تالش برای  ۲3های کابردی و عملیاتی آنکشور و توانایی

مشترک، توسعه عملکرد سازمانی وزارت دفاع، توسعه عملکرد فردی و باال بردن روحیه، 

ی سیستم سازسازی صنعت نظامی و مدرنها و حمایت از بومیوری هزینهبهبود بهره

 ؛۲4( تسلیحات این کشور

 ،در راستای اصالحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محمد بن سلمانایجاد تغییرات  -2

: ایجاد تغییرات ولیعهد سعودی و تالش وی برای ماجراجویی بیشتر در عرصه خارجی

های مربوط به جنگ یمن از سوی وزارت دفاع عربستان تحت تاکتیکی در اتخاذ سیاست

 ؛۲5محمد بن سلمان ریاست

مورد انتقاد قرار گرفتن اقدامات ائتالف نظامی عربی به رهبری عربستان از سوی جامعه  -3

ای ملموس در جنگ و عدم کسب موفقیت در مبارزه با المللی: عدم دستیابی به نتیجهبین

                                                            
های کالن وزارت دفاع و تعددی، گزینهبا صدور فرامین م، 1396اسفند ماه  7دیوان سلطنتی عربستان سعودی، دوشنبه شب  ۲1

 .های مهم منصوب کردهای جدیدی را به این سمتو مهره هنیروهای مسلح این کشور را تغییر داد
 بروس ریدل، پژوهشگر ارشد و مدیر پروژه اطالعات مؤسسه بروکینگز. قابل بازیابی در لینک:  ۲۲

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/03/01/whats-behind-the-sudden-
ouster-of-top-saudi-military-
commanders/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=e
mail&utm_content=61078421 

 گزارش خبری روزنامه نیویورک تایمز. قابل بازیابی در لینک:  ۲3

https://www.nytimes.com/2018/02/27/world/middleeast/saudi-arabia-military-shake-
up.html 

 گر مسائل خاورمیانه در رادیو ملی آمریکا. قابل بازیابی در لینک: دبورا آموس، تحلیل ۲4

https://www.npr.org/sections/parallels/2018/02/27/588326061/why-saudi-arabia-is-
suddenly-shaking-up-its-military 

مون هندرسون مدیر برنامه خلیج )فارس( و سیاست انرژی در مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن. قابل بازیابی در سای ۲5

 لینک:

 http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/saudi-military-changes-suggest-
shift-in-yemen-policy 
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ها و از دست دادن کنترل اراضی محدودی در مرز عربستان با یمن، در مقابل حوثی

ت امارات در تصرف شهر عدن و بخش قابل توجهی از مناطق جنوبی، توانایی موفقی

ها در حفظ مناطق شمال غربی یمن )مشتمل بر سه چهارم جمعیت کشور(، فراهم حوثی

های با برد بلند و ها با ارسال موشکآمدن امکان الزم برای ایران جهت کمک به حوثی

 ۲0هزار غیرنظامی و نیاز بیش از  6کشته شدن پهپاد و به بار آمدن عواقب ناگواری چون، 

 های بشردوستانه؛میلیون نفر به کمک

، در آستانه سفر محمد بن سلمان به لندن و واشنگتن در ماه مارسانجام تغییرات  -4

با مقامات انگلیسی و آمریکایی درباره مسائل دفاعی و مذاکره و رایزنی  باهدف

 ؛۲6تسلیحاتی

حلی دیپلماتیک برای این بحران به ترغیب عربستان به یافتن راهتالش واشنگتن برای  -5

ها از ها و جدا کردن آنکمک بازگشایی کانال محرمانه از طریق عمان برای گفتگو با حوثی

ها با های درهم تنیده جنگ یمن: جنگ حوثیحامیان ایرانی خود با توجه به پیچیدگی

علیه القاعده و داعش در شبه جزیره دولت منصور هادی و متحدان سعودی آن، جنگ 

طلبان عدن در جنوب کشور با عربستان و منازعه به وجود آمده میان دولت هادی و جدایی

 .۲7تنها پیروز این میدان مثابهبههای ابوظبی: ایران برخورداری از حمایت

 

 28نگاهی به صادرات علنی و پنهانی تسلیحات از بریتانیا به عربستان*

                                                            
( و سیاست انرژی در مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن. قابل بازیابی در سایمون هندرسون مدیر برنامه خلیج )فارس ۲6

 لینک:

 http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/saudi-military-changes-suggest-
shift-in-yemen-policy 

 بی در لینک:بروس ریدل، پژوهشگر ارشد و مدیر پروژه اطالعات مؤسسه بروکینگز. قابل بازیا ۲7

 https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/03/01/whats-behind-the-sudden-
ouster-of-top-saudi-military-
commanders/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=e
mail&utm_content=61078421 

 ل ایست آی. قابل بازیابی در لینک: تحلیلی سایت مید –گزارش خبری  ۲8
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از زمان آغاز جنگ )سال گذشته  3طی علنی تسلیحات از بریتانیا به عربستان، صادرات  -1

 ؛میلیون دالر اسلحه و مهمات 400میلیارد و  6(: یمن

تحت عنوان صادرات پنهانی و غیرعلنی تسلیحات از بریتانیا به عربستان،  -2

(: جنگ یمن از زمان آغاز)سال گذشته  3طی  ،بدون نظارت علنیو  ۲9«های بازگواهینامه»

 ؛ها و مهمات صادراتی بریتانیا به عربستان سعودیدرصد از سالح 75معادل 

همزمان با « های بازگواهینامه»مقررات مربوط به صادرات سالح با استفاده از تغییر  -3

سالح به چندین محموله : ارسال دولت بریتانیا، توسط ۲015شروع جنگ یمن در سال 

یات ئانتشار جزبدون نیاز به  از یک گواهینامه باز به یک مقصدبا استفاده  ،همزمانطور 

 ؛رسانی عمومیمحموله، نظارت پارلمانی و اطالع

بدون فروش سالح، لوازم یدکی و احتمال متوقف شدن حمالت عربستان به یمن  -4

 ؛ساعت 48مریکا، در کمتر از آهای بریتانیا و کمک

ها و اسلحه ازجملهنوع تجهیزات  707صادرات گواهینامه باز برای  36کم صدور دست -5

 ، از سوی بریتانیا؛تجهیزات با کاربری دوگانه به عربستان سعودی

نوع  163گواهینامه برای  ۲8: ها طی سه سال گذشتهاین گواهینامه افزایش تعداد -6

 ؛۲017و افزایش چهار برابری صادرات تجهیزات در سال  ۲015در سال  تجهیزات

دولت بریتانیا برای صادرات سالح به از سوی  گواهینامه باز 85کم تصدور دس -7

نوع تجهیزات نظامی یا با  11۲7صادرات بدون نظارت سال گذشته:  3عربستان طی 

                                                                                                                                                            
http://www.middleeasteye.net/news/exclusive-huge-rise-britains-secret-arms-sales-saudi-
arabia-2114276785 

های فهرست شده در دهد که تحت عنوان یکی از آیتمسازی بریتانیایی اجازه میهای اسلحههای باز به کمپانیگواهینامه ۲9

های صادراتی تنها خاص سالح صادر کنند. بر اساس این گواهینامه یمند باشند به کشورامه به هر اندازه که عالقهگواهین

داند چه تعداد سالح یا تجهیزات به مقصد فرستاده است. هیچ اطالعاتی برای عموم منتشر کننده است که میکمپانی تولید

 بر دولت نظارت کند، حق دسترسی به این اطالعات را ندارد.شود و حتی کمیته پارلمان هم که قرار است نمی
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های هوا به زمین، کوپتر، موشکقطعات هواپیما، هلیبه عربستان، شامل  کاربری دوگانه

 ؛تیراندازهای تکهای خودکار و اسلحهمسلسل

 BAEاز سوی شرکت بی.ای.ای سیستم ) جنگنده تایفون به عربستان سعودی 7۲فروش -8

Systems)30 جنگنده تایفون  48فروش ، به عربستان و قصد آن برای نهایی کردن قرارداد

وگو برای فروش گفتبه لندن و در سفر پیش روی محمد بن سلمان  به این کشور، جدید

در های تایفون بریتانیایی ای از جنگندهعمدهبخش : استفاده خودروهای زرهی جدید

 .علیه یمنحمالت هوایی عربستان 

 

 

                                                            
 فضا -دفاعی، امنیتی و صنایع هوا  یتیچندملشرکت بریتانیایی  30

 


