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مربوط به موارد نقض حقوق بشر در كشورهاي عربستان سعودي، بحرين گزارش تحوالت  نيا در
ها در ساير كشورهاي منطقه، و امارات متحده عربي و موارد نقض حقوق بشر از سوي اين دولت

هاي آمده از سازمانها و اخبار آشكار به دستها، بيانيهاالت، گزارشبر اساس مق، 1397در مردادماه 
قرار گرفته است.  يمورد بررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينحقوق بشري مردم

  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس نيمهم ا يمحورها

  

  متحده عربيالف) موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودي، بحرين و امارات 

  عربستان سعودي*

هاي بان حقوق بشر، در روزها و هفتهالملل و ديدهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -1
شر بگذشته، در خصوص اقدام حكومت عربستان سعودي به دستگيري زنان فعال در عرصه حقوق 

  :و پيامدها و عواقب آن، مبني بر

، توسط 4ترين فعاالن حقوق بشر، دو تن از برجسته3سادهو نسيمه ال 2دستگيري سمر بداوي الف)
گفتني است كه اين فعاالن زن، پيش از اين نيز بارها مورد هدف  مقامات حكومت عربستان سعودي

  5اند؛السفر شدههاي خود دستگير و ممنوعو آزار و اذيت قرار گرفته و به دليل فعاليت
                                                            

 Office of the United Nations High)؛ دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل (UN News( سايت خبري سازمان ملل 1

Commissioner  for  Human  Rights  (OHCHR)الملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty  Internationalزاري رويترز )؛ خبرگ
)Thomson  Reuters  Foundation) ؛ روزنامه هافينگتون پست(Huffington  Post ؛ مركز حقوق بشر امارات متحده عربي(
)Emirates Centre  for Human Rights  (ECHR)) ؛ يونيسف، صندوق كودكان ملل متحد(United Nations Children's 

Fund (UNICEF)بان حقوق بشر ()؛ ديدهHuman  Rights Watch) ؛ خبرگزاري فرانسه(Agence  France‐Presse ؛ سايت(
)؛ The Globe and Mail)؛ روزنامه گلوب اند ميل (Associated Press)؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس (Nahar Netخبري نهار نت (

 Bahrain( مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين Institute for Rights and Democracy (BIRD)بري العربيه ()؛ شبكه خThe 

New Arab) ؛ سايت بحرين ميرور(Bahrain Mirror مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين ()؛Americans for 

Democracy  & Human  Rights  in  Bahrain  (ADHRB) عربستان ( –اروپا  حقوق بشرسازمان )؛European‐Saudi 

Organization for Human Rights (ESOHR)(  يتحليل –و سايت خبري ) اينترسپتThe Intercept.(  
٢. Samar Badawi 
٣. Nassima al‐Sada 

 10به  ،مباحثات عموميبراي انجام اندازي سايتي ، اهل عربستان است كه به دليل راهسيوبالگ نوي، اوي، خواهر رائف بدسمر بداو. 4
، به دليل به چالش كشيدن نظام قيموميت مردساالرانه و امضا كردن 2012 سمر بداوي در سالضربه شالق محكوم شد.  1000سال زندان و 



  2                                                                                                                                                            35راهبردي  گزارش

 

  ؛ الملل، مبني برهاي خاورميانه در سازمان عفو بينش پژوهش، مدير بخ6اشاره به اظهارات لين معلوف ب)
د بن سابقه آزارگري مدافعان حقوق بشر در اين كشور، تحت رهبري محمتداوم يافتن ميزان بي*

  سلمان، وليعهد سعودي؛ 
هاي مقامات عربستان رغم تالشها براي موجوديت يافتن اين فعاالن، بهاز بين رفتن تمامي روزنه*
ردن كپذير از اين پادشاهي و اقدامات انجام شده جهت امروزي ي نشان دادن تصويري اصالحبرا

  ؛آن و
 ويژه كشورهاي آمريكا، انگليس و فرانسه، براي تحت فشار قرارالمللي، بهدرخواست از جامعه بين*

 باهاي ظالمانه و هدفمند فعاالن حقوق بشري، دادن مقامات سعودي جهت متوقف ساختن سركوب
در  ات گستردههايي براي وادار كردن مقامات اين كشور به ايجاد تغييرتوجه به در اختيار داشتن اهرم

  مدت كشورهاي مزبور در اين رابطه؛رغم سكوت طوالنياين خصوص، به
ستگيري دوزير كانادا، مبني بر ابراز نگراني در خصوص اشاره به توئيت جاستين ترودو، نخست ج)

و  شواردر بداوي، همراهي و همدردي اين كشور با خانواده بداوي در اين برهه و بازداشت سم
ا بدرنگ اين فعال حقوق بشري و برادر وي، درخواست از حكومت عربستان براي آزاد كردن بي

  ها از حق شهروندي كانادا؛توجه به برخورداري آن
نادا به ن كا، مبني بر متهم كرداشاره به اظهارات عادل الجبير، وزير خارجه عربستان سعودي د)

  ر؛آميز در امور داخلي اين كشومداخله آشكار و جسارت
اشاره به مجموعه اقدامات ديپلماتيك و تجاري اتخاذ شده از سوي حكومت عربستان در قبال  ه)

كانادا، ازجمله فراخواندن سفير خود از اين كشور، درخواست از سفير كانادا در عربستان براي ترك 
خواندن وي، متوقف ساختن تمامي » عنصر نامطلوب«ساعت پس از  24ن كشور ظرف مدت اي

هاي جديد در كانادا، تعليق كردن تمامي پروازهاي عربستان به اين گذاريمبادالت تجاري و سرمايه

                                                                                                                                                                          
جايزه «رانندگي زنان و شركت در انتخابات محلي، موفق به دريافت حق طومار درخواست از حكومت عربستان براي مجاز شمردن 

وق مدني و سياسي، حقوق زنان و حقوق اقليت نسيمه الساده، از فعاالن حق از سوي اياالت متحده آمريكا شد.، »المللي زنان شجاعبين
است كه در زمينه حق زنان براي رانندگي و پايان يافتن نظام مردساالرانه در اين كشور  ،استان شرقي عربستانقطيف، شيعه ساكن 

  هاي بسياري كرده است.تالش
گذار انجمن حقوق مدني و سياسي عربستان، عضاء بنياناين در حالي است كه امل الحربي، همسر فوزان الحربي، مدافع حقوق بشر و از ا. 5

  نيز در روزهاي گذشته دستگير شده است.
٦. Lynn Maalouf 
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 1500هاي كانادا (بيش از از دانشگاه بورسيه دولتي كشور و بالعكس، فراخواندن تمامي دانشجويان
در عربستاني برنامه مداواي بيماران هاي ديگر، متوقف كردن ها به دانشگاهجو) و اعزام آندانش
) در سهام، اوراق قرضه و ذخاير نقديهاي گه(ازجمله بر هاي خودفروش تمامي داراييو  كانادا

  8؛7هاي مالي به اقتصاد كاناداو وارد آوردن آسيب اين كشور
  
 16شنبه ، در روز سه9عربستان –انتشار گزارش ساالنه از سوي سازمان حقوق بشر اروپا  -2

  ، در خصوص افزايش آمار مجازات اعدام در عربستان، مبني بر1397مردادماه 
ياسي سمثابه ابزاري گونه و گسترده مجازات اعدام در عربستان، استفاده از آن، بهايش افراطافز الف)

ويژه پس از و برخوردار شدن اين كشور از يكي از باالترين آمار در اجراي اين نوع مجازات، به
  ن؛جها رغم لغو شدن اين مجازات در بسياري از كشورهايروي كار آمدن سلمان بن عبدالعزيز، به

)، 2016ال ستن كمتر از  8( 2017نفر در اين كشور در سال  146اشاره به اعدام شدن در مجموع  ب)
سابقه بودن اين رقم از اواسط دهه هاي ديگر و بيشهروند با مليت 56شهروند عربستاني و  90شامل 
  تاكنون؛ 1990

                                                            
  هاي: بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينكالملل و ديدههاي سازمان عفو بينگزارش. 7

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/saudi‐arabia‐two‐more‐women‐human‐rights‐
activists‐arrested‐in‐unrelenting‐crackdown/ 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/saudi‐arabia‐international‐community‐must‐
speak‐up‐for‐human‐rights‐defenders‐after‐canadian‐ambassador‐expelled/ 
https://www.hrw.org/news/2018/08/08/saudi‐arabia‐punishes‐canada‐criticizing‐human‐rights‐
defenders‐arrests 
https://www.hrw.org/news/2018/08/01/prominent‐saudi‐women‐activists‐arrested 

رياض واكنش  خواندن سفير كانادا در »نامطلوبعنصر «دولت كانادا به تصميم عربستان در خصوص فراخواندن سفير خود از اتاوا و . 8
فزود، كانادا همواره اوي  .دنبال رايزني با عربستان استبه كشورش اظهار داشت كه  ،كانادا، سخنگوي دولت ماري پير بارسل .نشان داد

تأكيد رد و كها ترديد نخواهد در انتشار اين ارزش گاهچيهو  و آزادي بيان در سراسر جهان است انحقوق زن ازجمله ،مدافع حقوق بشر
گذاري رياض با كانادا، ارزش به دنبال تعليق روابط اقتصادي و سرمايه .دارد حياتي يالمللي نقشوگو در دنياي ديپلماسي بينگفتمود كه ن

هاي ديپلماتيك ايجاد رغم تنشكه به اعالم كرد كانادا، نيز ريوزنخست، جاستين ترودو .دالر اين كشور در مقابل دالر آمريكا كاهش يافت
هد رخواهي نخواو از مقامات اين كشور عذ هد دادهاي مدني ادامه خواده با عربستان سعودي، به فشار عليه اين رژيم در حوزه آزاديش

وزير خارجه  ،فريلند توصيف كرده و از تماس تلفني طوالني مدت كريستيا» تفاوت نظر ديپلماتيك«وي اختالفات اخير با رياض را  كرد.
تا ته است از عربستان خواسنيز  اتحاديه اروپا. اين در حالي است كه ه استها خبر دادبراي رفع تنش ،اشعوديكانادا با همتاي س

  .درخصوص دستگيري و اتهامات فعاالن حقوق زنان در اين كشور روشنگري كند
٩. European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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 10نتظار بودن او در  آنريافت زنداني در آستانه اجراي حكم اعدام و د 31اشاره به قرار داشتن  ج)
  نظرشان؛تن ديگر براي مشخص شدن نتيجه درخواست تجديد

 هاي سياسي: اعدامآميز و يا جرمتأكيد بر استفاده از اين نوع مجازات براي جرائم غيرخشونت د)
و  ربه مواد مخد تن، تنها براي اتهامات مربوط 60و از ميان اين تعداد اعدام  2017نفر در سال  64
ر، در اقر النممر باعدام غيرقانوني و مناقشه برانگيز شيخ ن تن به دليل اتهامات سياسي،(اشاره به 4

  ؛)، به همين علت2016ماه ژانويه سال 
ه گرفتن اعترافات سال در آستانه مجازات اعدام، با توجه ب 18نوجوان زير  8اشاره به قرار داشتن  ه)

سال، بر  18ت براي سنين زير اجراي اين مجازرغم ممنوعيت ا، بهغيرقانوني از اين افراد تحت شكنجه
  ل توسط عربستان؛كنوانسيون حقوق كودكان سازمان مل يالمللي و امضامبناي قوانين بين

تأكيد بر غيرمنصفانه و غيرعادالنه بودن جلسات محاكمه اين متهمان و يا ديگر فرآيندهاي  و)
رغم، امضا كردن گرفتن اعتراف از متهمان تحت شكنجه (به حقوقي مربوط به اين مجازات، ازجمله

سازمان  تحقيركنندههاي ظالمانه، غيرانساني يا و ديگر رفتارها يا مجازات شكنجه منع نوانسيونك
هاي حقوقي، وكيل مدافع ، برخوردار نبودن متهمان از مشاوره10، توسط عربستان)1997ملل در سال 
هاي انفرادي پيش از برگزاري جلسات دادگاه، ها در سلولدادن آن هاي قانوني، قرارو يا ضمانت

گناه بودن پيش از اثبات جرم ها از حق ارتباط با جهان خارج از زندان و حق بيبرخوردار نبودن آن
  و دسترسي نداشتن متهمان خارجي به مترجم؛

وئيس، ايسلند و اشاره به درخواست بسياري از كشورها، ازجمله جمهوري چك، فرانسه، س ز)
، از عربستان براي متوقف ساختن روند 2017كانادا در جلسات متعدد شوراي حقوق بشر در سال 

اين مجازات در كشور و گزارش ساالنه زيد رعد حسين، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، 

                                                            
، مستقر در عربستان سعودي، در روز جمعه مركز حمايت از حقوق بشر القسطگزارش توسط  يشين: انتشارهاي پتحول مرتبط در گزارش. 10

  ، مبني بر:1397 خردادماه 11
 هازجملهاي عربستان، ها و بازداشتگاهرفتارها در زندانيافته، روشمند و مكرر از شكنجه و ديگر سوءي استفاده سازمانافزايش ناگهان الف)

حمل حبس توم به در خصوص زندانيان سياسي چون، دكتر موسي القرنيو دكتر سعود مختار الهاشمي، از اعضاء گروه مصلحان جده، محك
  هاي سياسي و تالش براي تغيير رژيم؛به جرم تشكيل مجامع و گروهسال،  30و  15به مدت به ترتيب، 

ز، پادشاه و محمد بن احكامي از سوي سلمان بن عبدالعزي ياجرا، با صدور و 2017رو به وخامت گذاردن اين روند از نيمه دوم سال  ب)
  ؛ونهادها  ر اطالعاتي به رياست اينگسلمان، وليعهد عربستان، ايجاد نهادهاي جديد امنيتي و منصوب كردن مقامات شكنجه

ر اين دقض حقوق بشر نكارهاي بنيادين حقوقي و قانوني جهت ممانعت به عمل آوردن از موارد گسترده درآوردن راه اجرادرخواست اين مركز براي به  ج)
  كشور.
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ه هاي اعدام، ازجملدرصد مجازات 90كشور جهان، از نزديك به  4مبني بر برخوردار بودن 
  عربستان؛

، بر اساس الگوي سال گذشته و از اين 2018ماهة نخست سال  4تأكيد بر تداوم يافتن اين روند در  ح)
نفر و قرار داشتن بسياري ديگر، ازجمله كودكان، در آستانه اجراي اين حكم، تا  47رو، اعدام شدن 

ي و تعهدات حقوق بشري توسط المللپايان ماه آوريل و تداوم يافتن روند ناديده گرفتن قوانين بين
  ؛11مقامات اين كشور

  
 ، در1397مردادماه  9شنبه انتشار گزارش از سوي سايت خبري سازمان ملل، در روز سه -3

د آزا خصوص درخواست دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل از عربستان سعودي، براي
  :نان، مبني بربند، ازجمله فعاالن حقوق ز كردن مدافعان حقوق بشر در

، سخنگوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در 12ابراز نگراني راوينا شمداساني الف)
مدافعان حقوق بشر، » هاي ظاهرًا خودسرانهبازداشت«ها و خصوص تداوم يافتن روند دستگيري

سعودي و درخواست  ازجمله افراد فعال در زمينه پايان دادن به ممنوعيت رانندگي زنان در عربستان
  ها؛از مقامات اين كشور براي آزاد كردن بدون قيد و شرط آن

ماه مه سال  15تن از منتقدان حكومت در اين كشور، از  15كم اشاره به زنداني شدن دست ب)
ابراهيم ، 17، عزيزه اليوسف16فجاننالايمان ، 15هذلولاللجين  13،14هاتون الفصي ازجملهجاري ميالدي 

  ؛19همحمد الربيعو  18المديميغ
هاي الزم، تن از اين فعاالن تا زمان تكميل پرونده و انجام بررسي 8تأكيد بر آزاد شدن موقت  ج)

  همچنين تأكيد بر نامشخص بودن مكان نگهداري اين زندانيان و فقدان جدي شفافيت در اين زمينه؛
                                                            

  عربستان. قابل بازيابي در لينك: –اروپا  حقوق بشرگزارش سازمان . 11
 http://www.esohr.org/en/?p=1779 
١٢. Ravina Shamdasani 
١٣. Hatoon al‐Fassi 

  ها در انتخابات شوراهاي شهريويژه در زمينه حق مشاركت آننويسنده و محقق، در زمينه تاريخ زنان و سياست و فعال حقوق زنان، به. 14
١٥. Loujain Al‐Hathloul 
١٦. Eman Al‐Nafjan 
١٧. Aziza al‐Yousef 
١٨. Ibrahim al‐Mudaymigh 
١٩. Muhammad al‐Rabiah 



  6                                                                                                                                                            35راهبردي  گزارش

 

، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه مبارزه با 20تهيه شده توسط بن امرسون گزارشاشاره به  د)
گيري حكومت عربستان از قوانين ضد تروريسم، در ماه ژوئن سال جاري ميالدي، مبني بر بهره

  ؛21سركوب مخالفان و زنداني كردن مدافعان حقوق بشرتروريستي براي توجيه سيستماتيك شكنجه و 
هايي تاشاره به اظهارات مقامات سعودي در خصوص در نظر گرفتن اتهامات سنگين و مجازا ه)

صوص خسال حبس براي اين فعاالن و نامشخص بودن اعمال اين اتهامات در  20چون، تحمل تا 
  ؛ها وهر يك از اين پرونده

فتر كميسارياي عالي حقوق بشر، از دولت عربستان براي آزاد كردن بدون تأكيد بر درخواست د و)
هاي آشكار با در نظر داشتن قيد و شرط مدافعان و فعاالن حقوق بشر، انجام تحقيقات و بازجويي

                                                            
٢٠. Ben Emmerson 

ي قوانين اجرامينه در ز گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان مللهاي پيشين: محورهاي مهم سوابق اين تحول در گزارش.21
 ضدتروريستي در عربستان:

هاي اپوزيسيون و خاموش كردن فان سياسي و جريانسركوب مخال باهدفاستفاده آشكار از راهبردهاي ضدتروريستي سوء الف)
  براي ايجاد اصالحات؛ آميز منتقدانهاي صلحدرخواست

  ها از حق آزادي بيان؛آميز آنگيري مسالمتآزار و اذيت سيستماتيك شهروندان به دليل بهره ب)
اضر محاكمه حهاي غيرمنصفانه و محرمانه در دادگاه ويژه كيفري (دادگاه رسيدگي به جرائم تروريستي و در حال برگزاري دادگاه ج)

  فعاالن سياسي و حقوق بشر)؛
تنها سند  مثابهبهستي، فراد متهم به جرائم تروريجباري و تحت فشار، عليه ارفتار و اعترافات ااستفاده مأموران قانون از شكنجه و سوء د)

شده مبني بر اعمال ها، همچنين امتناع دادگاه ويژه كيفري از تحقيق و تفحص در خصوص اتهامات مطرحقاطع در روند محكوميت آن
  شكنجه؛

م و در موارد صدور حكم اعدا ژهيوهبو هاي تروريستي در كل روندهپهاي حقوقي در ابراز نگراني جدي در زمينه فقدان مراحل و روند ه)
  هاي عدم ارتكاب به قتل؛استفاده مقامات از قانون مبارزه با تروريسم جهت صدور حكم اعدام براي پرونده

ام به منزله عاعدام در مالء  ازجملهاين احكام،  ياجراها براي هاي آنو روش» شيفتگان آئين اعدام« مثابهبهتوصيف مقامات سعودي  و)
  و در راستاي تحقير و خوار و خفيف كردن تمامي مردم اين كشور؛» منسوخ، وحشيانه، غيرانساني«هاي روش

ادن اقدامات دهاي توخالي و تفاسير و تعابير دلخواه از شريعت براي موجه جلوه متوسل شدن حكومت به ابزاري چون انكار محض، ضمانت ز)
  خود؛
ناپذير ساختن امكان منظوربهتان، ه، فراگير و مبهم تروريسم در قوانين ضدتروريستي عربسدرنگ تعريف گستردضرورت بررسي بي ح)

  استفاده از آن عليه مخالفان سياسي و منتقدان حكومت و خانواده سلطنتي؛
مامي تاسايي لزوم ايجاد اضطراري يك سازوكار مستقل حقوقي جهت بررسي تمامي، به اصطالح، جرائم گفتاري و نوشتاري و شن ط)

معات برگزاري تج ها از حق آزادي بيان، آزادي انديشه، آزادي دين و مذهب، آزادي عقيده و آزاديزندانيان دربند به دليل استفاده آن
  ها؛ز قدرت و اختيار تخفيف جرائم و يا عفو آنآميز و همچنين، برخوردار امسالمت

ليه عابزاري  مثابهبه، مظنونانيدوشرط وكال پس از بازداشت تمامي درخواست از مقامات براي دادن ضمانت جهت حضور بدون ق ي)
  .رتباط ميان وكال و مجرمان در تمامي دوران بازجوييا هرگونهاستفاده از قانون، با توجه به ممنوعيت برقراري سوء
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احترام به حقوق اين افراد در سراسر فرايند مزبور و لزوم فراهم آوردن امكان و زمينه مناسب براي 
  .22هاي خود، بدون هراس از پيامدهاي آنحقوق بشر، جهت انجام آزادانه فعاليت تمامي مدافعان

  
  بحرين*

، در روز 23انتشار گزارش از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين -1
  :، مبني بر24المللي بوميان جهان، به مناسبت روز بين1397 مردادماه 18شنبه پنج

بحرين براي پايان بخشيدن به اعمال تمامي اشكال تبعيض در قبال  درخواست از مقامات الف)
هاي پذيرترين گروهترين و آسيبيكي از محروم«جمعيت بومي اين كشور، به گفته سازمان ملل، 

  27؛26»عجم«و  25»بحارِنه«هاي ، گروهازجمله» بومي در جهان
ه بانديشي، مرده تعصب و جاشاره به قرار داشتن اين دو گروه بومي در معرض اشكال گستر ب)

ي و شان و تداوم داشتن روند ناديده گرفتن پيوندهاي عميق تاريخدليل ميراث بومي و نژادي
  با بحرين، توسط مقامات اين كشور؛ هاآنفرهنگي 

هايي چون، رفاه با اعمال تبعيض در زمينه» عجم«و » بحاِرنه«هاي تأكيد بر مواجه بودن گروه ج)
  ل، تحصيل، فرهنگ و مذهب؛اجتماعي، اشتغا

تن از شهروندان اين  700تأكيد بر اقدام حكومت بحرين به سلب حق شهروندي از بيش از  د)
مذهب متعلق به اين جوامع بومي، پديد آوردن تعداد كثيري از افراد كشور، عمدتاً از مسلمانان شيعه

يافته، همچنين محروم نمودن زمانهاي نهادينه و سافاقد موطن در جامعه، با توسل به اعمال تبعيض
از كشور، بر مبناي  هاآنبيشتر اين افراد از خدمات و مزاياي رفاهي و اجتماعي و يا بيرون راندن 

                                                            
  گزارش سايت خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:.22

 https://news.un.org/en/story/2018/07/1016022 
٢٣. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
٢٤. International Day of the World’s Indigenous People 
٢٥. Baharna 
٢٦. Ajam 

آيند و مي ترين ساكنان اين كشور به شمارشود كه از قديميمذهبي شيعه در بحرين اطالق مي -به جمعيت بومي نژادي» بحارنه«واژه . 27
شود كه گفته ميبه گروهي از بوميان اين كشور » عجم«اند و واژه مذهب بحرين را به خود اختصاص دادهدرصد از جمعيت شيعه 70حدود 
  هستند. مذهبو عمدتاً شيعههاي پارسي ريشهداراي 
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شده و از اين رو، نقض تعهدات خود در زمينه حصول هاي جمعيتي مهندسيگذاريسياست
  اطمينان از برخورداري برابر افراد جامعه از حق مليت؛

ه به اظهارات حسين عبدا...، مدير اجرايي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در اشار ه)
يافته در قبال جوامع بومي، بحرين، مبني بر لزوم مقابله براي پايان دادن به اعمال تبعيض سازمان

هاي بومي ساكن بحرين، با توجه به در تناقض بودن آشكار آن با معيارهاي جمعيت ازجمله
درآوردن تدابير عيني  اجرايمللي حقوق بشري و درخواست از مقامات بحريني براي به البين

جهت حذف تمامي اشكال اعمال تبعيض و تعصب در برابر اين جوامع و تالش جهت به رسميت 
  ؛28شانو حفاظت از فرهنگ و تاريخ غني هاآنشناختن حقوق انساني 

  
، مبني بر 1397مردادماه  17، در روز چهارشنبه 29انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور -2

فرسا، ازجمله قطع بودن آب ، از شرايط بسيار دشوار و طاقت30رنج بردن زندانيان زندان مركزي جو
كننده هوا در اكثر مواقع، هاي تهويه و خنكروز، روشن نبودن دستگاهساعت در شبانه 23به مدت 

 14داشتن تعداد زيادي از زندانيان در يك سلول (حتي تا فرسا، قرار رغم گرماي شديد و طاقتبه
روز، به استثناء ساعت در شبانه 23ها به مدت زنداني در يك سلول)، بسته نگاه داشتن درهاي سلول

هاي پوستي و ساعات اختصاص داده شده براي ورزش، مبتال شدن برخي از زندانيان به بيماري
ن زندانيان از مالقات با افراد خانواده خود، همچنين اشاره تغذيه و محروم شدضعف ناشي از سوء

 3به اظهارات خانواده اين افراد دربند در خصوص تداوم داشتن اين شرايط غيرقابل تحمل به مدت 
ها براي اتخاذ اقدامات الزم، جدي و سريع جهت تضمين نمودن ماه و تأكيد بر درخواست آن

  ؛31حقوق بنيادين زندانيان
  

                                                            
  گزارش مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:. 28

 http://www.adhrb.org/2018/08/on‐international‐day‐of‐the‐worlds‐indigenous‐people‐adhrb‐calls‐
for‐an‐end‐to‐discrimination‐against‐indigenous‐people‐in‐bahrain/ 
٢٩. Bahrain Mirror 
٣٠. Jaw Central Prison 

  گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: .31
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/48936.html 
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خصوص  ، در1397مردادماه  15الملل، در روز دوشنبه شار گزارش از سوي سازمان عفو بينانت -3
  :محروم شدن فعاالن زنداني در بحرين از امكانات درماني و پزشكي، مبني بر

، 32اقدام مقامات بحريني به محروم كردن فعاالن زنداني سالمند، ازجمله حسن مشيمه الف)
هاي پزشكي به مدت و عبدالجليل المقداد، از مراقبت 34ب حسين، عبدالوها33سجعبدالجليل السين

رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز و به ها در معرض رفتارهاي بيبيش از يك سال، قرار دادن آن
  ها؛مخاطره افكندن زندگي آن

 ها ازنآهاي مزمن و محروم شدن اشاره به مبتال بودن تمامي اين زندانيان سياسي به بيماري ب)
وص ر خصخدمات درماني مناسب، تنها به دليل امتناع ورزيدنشان از پذيرش درخواست مقامات د

ن تن از به هاي پزشكي: اين فعااللزوم به دست داشتن دستبند به هنگام انتقال براي دريافت مراقبت
ه و عنوان زنداني سياسي محبوس شداند، چراكه معتقدند بهكردن دستبند و پابند خودداري كرده

  اند؛مرتكب جرم و جنايتي نشده
الملل، هاي خاورميانه در سازمان عفو بيناشاره به اظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش ج)

ار و لمند، بيمرحمانه و ظالمانه با اين افراد سامبني بر غيرقابل باور بودن انجام رفتاري چنين بي
آميز و لزوم آزاد كردن رات صلحدر تظاهها، تنها به دليل مشاركت ضعيف و محبوس كردن آن

  ؛خطر بودن حياتشان وها، با توجه به دريد و شرط آنقدرنگ و بدون بي
مردادماه  10، فرزند حسن مشيمه، به اعتصاب غذا، از روز چهارشنبه 35اشاره به اقدام علي مشيمه د)

قامات اين كشور با پدرش در ، در مقابل سفارت بحرين در لندن، در اعتراض به رفتار نامناسب م1397
  36.37زندان

                                                            
٣٢. Hassan Mshaima 
٣٣. Abdel‐Jalil al‐Singace 
٣٤. Abdel‐Wahab Hussain 
٣٥. Ali Mshaima 

و در پي برگزاري دادگاهي غيرمنصفانه، به اتهام برگزاري تظاهرات ضدحكومتي  2011گفتني است كه اين چهار فعال سياسي در سال . 36
سال  5بر تحمل حبس به مدت  تن ديگر از متهمان اين پرونده احكامي مبني 9حبس ابد محكوم شدند. اين در حالي است كه  آميز بهصلح

  اند.ن تاكنون آزاد شدهاند، كه البته دو تن از آناتا حبس ابد را دريافت كرده
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين. 37

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/bahrain‐cruel‐denial‐of‐medical‐treatment‐

endangers‐lives‐of‐jailed‐activists/ 
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ب) موارد نقض حقوق بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساير 
  كشورهاي منطقه

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

، سخنگوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر 38انتشار بيانيه مطبوعاتي از سوي ليز تروسِل -1
، در خصوص آمار تلفات غيرنظاميان در يمن، در 1397مردادماه  19عه سازمان ملل، در روز جم
  :روزهاي گذشته مبني بر

حمله  تن ديگر، اكثرًا كودكان، در 60نفر و زخمي شدن بيش از  40كشته شدن بيش از  الف)
شته شدن ك : 1397مردادماه  18شنبه نيروهاي ائتالف به بازار ضحيان در استان صعده، در روز پنج

  كودك ديگر؛ 35سال و زخمي شدن  15پسر بچه زير  21
گر، تن دي 111زن و زخمي شدن  4كودك و  6تن از شهروندان يمني، شامل  41كشته شدن  ب)

  زن، در حمالت مرگبار هفته گذشته به شهر بندري حديده؛ 3كودك و  19شامل 
، در بندر حديده، بر اثر گردكشته و زخمي شدن تعداد زيادي از ماهيگيران و فروشندگان دوره ج)

  ؛1397مردادماه  11شنبه در اين شهر، در روز پنج 39اي به منطقه الحَوكحمالت مكرر خمپاره
نفر و زخمي شدن تعداد ديگري از شهروندان يمني پس از حمالت  20كم كشته شدن دست د)

شهر بندري حديده، در هاي اطراف آن، در و نواحي و خيابان 40اي به بيمارستان الثورهمكرر خمپاره
هاي انجام شده توسط همچنين  به مخاطره افكندن تالش 1397،41مردادماه  11شنبه روز پنج

سازمان بهداشت جهاني جهت ممانعت به عمل آوردن از شيوع موج سوم بيماري وبا در كشور، با 
و اقدام اين نهاد سازمان وبا در اين بيمارستان مبارزه با ترين مراكز توجه به قرار داشتن يكي از مهم

هزار تن از مردم اين منطقه، در  500ملل به اجراي طرح واكسيناسيون عمومي براي بيش از 
  ؛و 139742مردادماه  15و  14، 13روزهاي شنبه، يكشنبه و دوشنبه 

                                                            
٣٨. Liz Throssell 
٣٩. Al Hawak 
٤٠. Al‐Thawra 

ن الثوره و فروشان، بيمارستاتن ديگر، در مجموعه حمالت انجام شده به بازار ماهي 170شهروند يمني و زخمي شدن  55كشته شدن . 41
  ؛ي صليب سرخالمللگزارش كميته بينمناطق اطراف آن، به 

  گزارش سايت خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:. 42
 https://news.un.org/en/story/2018/08/1016272 
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نفر، شامل  17062، به 2018اوت  9تا  2016مارس  26رسيدن آمار تلفات غيرنظاميان يمني، از  ه)
  44؛43زخمي، عمدتًا بر اثر حمالت نيروهاي ائتالف، به رهبري عربستان 10470كشته و  6592

  
، در 1397مردادماه  18شنبه انتشار گزارش توسط سايت خبري سازمان ملل، در روز پنج -2

از سوي آنتونيو گوترش، دبيركل اين سازمان، در زمينه حمله نيروهاي  بيانيهخصوص صدور 
، 45آموزان يمني، در بازار پر ازدحام ضحيانائتالف عربي به رهبري عربستان به اتوبوس حامل دانش

  :، واقع در استان شمالي صعده، مبني بر46در منطقه مجز
آموزان يمنيِ در حال بازگشت از اردوي تابستاني، محكوم كردن اين حمله به دانش الف)

هاي جنگ جهت احترام گذاردن به تعهدات خود بر مبناي قانون درخواست از تمامي طرف
ويژه اجراي مقررات بنيادين مربوط به عواملي چون، ميزان تشخيص و المللي حقوق بشر، بهبين

وم مورد ر لزبگي و ديگر اقدامات احتياطي الزم در حمالت نظامي و تأكيد شناسايي، ميزان پراكند
  ها طي انجام عمليات نظامي؛توجه و مراقبت قرار دادن غيرنظاميان و حفاظت از آن

 ونگياشاره به درخواست دبيركل سازمان ملل مبني بر انجام تحقيقات الزم در خصوص چگ ب)
ز تمامي هاي قربانيان، همچنين درخواست مجدد اا خانوادهوقوع اين حادثه و ابراز همدردي وي ب

كاري سياسي بر مبناي مذاكرات جامع يمني، به هاي درگير در اين جنگ، براي دستيابي به راهطرف
  منزله تنها راه براي پايان بخشيدن به اين منازعات؛

 سال؛ 13تا  10بين ، اكثرًا كودكان 47تن ديگر 61نفر و زخمي شدن  43اشاره به كشته شدن  ج)

                                                            
  گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:. 43

 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23439&LangID=E 
اند كه ، مدعي شدهاندكه به شوراي امنيت ارائه داده گزارش جديديبر مبناي سازمان ملل  ي متشكل از كارشناسانكارگروه. اين در حالي است 44

تسليحاتي  هايسامانه مشابه قطعات آنها ،دهدنشان ميها و پهپاد هاي بالستيكازجمله موشكنيروهاي انصارا...، هاي اخير از تسليحات بازرسي
ان به تجهيزات همچنان از اير هاي بالستيك كوتاه برد و ديگرموشك به ادعاي اين كارشناسان .شودمي ايران توليد مياست كه توسط جمهوري اسال

  ست.اي را رويت كرده اصفحه 125خبرگزاري فرانسه مدعي است كه يك نسخه از اين گزارش محرمانه . دنشويم يمن منتقل
٤٥. Dahyan 
٤٦. Majz District 

  هافينگتون پست. قابل بازيابي در لينك: گزارش روزنامه. 47
 https://www.huffingtonpost.com/entry/saudi‐airstrike‐yemen_us_5b6c4998e4b0ae32af95d0df 
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، مدير اجرايي صندوق كودكان ملل متحد 48تا فورهاشاره به صدور بيانيه از سوي هنريه د)
پذيرش خواندن آن و درخواست از (يونيسف)، مبني بر محكوم كردن شديد اين واقعه، غيرقابل

م و صحيح در المللي براي اتخاذ اقدامات الزهاي درگير در اين منازعه و جامعه بينتمامي طرف
هاي ختارتباط با كودكان و خاتمه دادن به اين جنگ، حمايت از كودكان، غيرنظاميان و زيرسا

  50؛49غيرنظامي و ممانعت به عمل آوردن از سقوط بيشتر اين كشور در ورطه فاجعه حقوق بشري
  
در ، 1397مردادماه  16شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز سه -3

تن ها هدبا  ي انجام شدههابر اساس مصاحبهخصوص تحقيقات انجام شده توسط اين خبرگزاري، 
 اطارتبنه در زمي ،يمندر يمني، فرماندهان محلي، سران قبايل و چهار عضو القاعده  اتمقاماز 

 وشور اين كگسترده عربستان سعودي و امارات متحده عربي با سازمان تروريستي القاعده در 
  گاهي اياالت متحده از اين امر. نكات مهم اين گزارش عبارتند از:آ

ذشته ال گسادعاي مكرر نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان و مورد حمايت آمريكا، در دو  الف)
نساختن  هاي قاطعانه عليه نيروهاي القاعده در يمن و البته آشكاردر خصوص دستيابي به پيروزي

  ها بدون شليك حتي يك گلوله؛محقق شدن اين موفقيت ني؛ يعواقعيات مربوط به آن
ت جويان القاعده، مبني بر دريافهاي محرمانه ميان ائتالف سعودي و ستيزهاشاره به عقد توافق ب)

مهماتشان،  واز شهرهاي مهم، حتي به همراه تسليحات  هاآنخروج  شرطبهمبالغ مالي كالن 
ص ناپذير شدن تشخيگروه توسط ائتالف عربي: امكان همچنين جذب شدن بسياري از افراد اين

  افراد متعلق به گروه القاعده از ديگر جنگجويان اين منازعه؛
ه ي خود عليها و از اين رو تعليق كردن حمالت پهپادآگاهي مقامات اياالت متحده از اين توافق ج)

بارزه ران بر مطلبي ايت با توسعهاين گروه، به دليل اولويت داشتن حمايت از مقابله عربستان و امارا
  با القاعده و حتي ايجاد ثبات در يمن؛

                                                            
٤٨. Henrietta Fore 

كشته و كودك  2400گفتني است كه مطابق با آمار ارائه شده از سوي صندوق كودكان ملل متحد، از زمان آغاز جنگ يمن تاكنون حدود  49
  اند.تن ديگر زخمي شده 3600

  گزارش سايت خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 50
 https://news.un.org/en/story/2018/08/1016732 
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هزار عضو  8ا ت 6القاعده در يمن و برخوردار بودن اين گروه از حدود  ياشاره به افزايش اعضا د)
 ن گروه درگيري از منافع مشترك با ايتهديد شمردن القاعده توسط اياالت متحده از يك سو و بهره

  ي ديگر؛يمن، از سو
اشاره به توافق انجام شده ميان نيروهاي امارات متحده عربي و متحدان يمني با القاعده مبني بر  ه)

، در قبال دريافت پول از سوي اين گروه و ابراز 52هبوَ شَدر استان  51ها از منطقه السعيدخروج آن
ها، به دليل رسانه هايخشنودي اين نيروها در ماه فوريه سال جاري ميالدي، در مقابل دوربين

  ها مبني بر كسب پيروزي مقابل القاعده و تسلط بر اين منطقه؛ ادعاي آن
هاي سنگين، به همراه دردسر و آرام كارواني از خودروهاي مسلح به سالحاشاره به خروج بي و)

اي متحد هنظاميان اماراتي و يمنياز منطقه السعيد، چندين هفته پيش از ورود  جويان القاعدهستيزه
گر يك ميانجيادعاي  بنا برو مورد حمله قرار نگرفتن اين منطقه از سوي پهپادهاي آمريكايي،  هاآن

: ادعاي پرداخت پول از سوي امارات متحده عربي به امارات و القاعده ميانواسط توافق و اي قبيله
هزار  26پرداخت  هازجملاين گروه تروريستي براي خروج از السعيد،  يعضو از اعضا 200حدود 

هزاران نفر از جنگجويان محلي القاعده تحت نيرويي دالر به يك فرمانده القاعده و قرار گرفتن 
  ؛تحت حمايت مالي امارات» 53شبوهزبده  يهانيرو«موسوم به 

و  اوباماجمهوري جويان از چندين شهر و شهرك در دوران رياستاشاره به خروج اين ستيزه ز)
 2016هاي انجام شده در سال ، در پي توافق54روج هزاران نفر از آنان از مكالخ ازجملهترامپ، 

مبني بر خروج نيروهاي اين گروه به همراه تسليحات و  ائتالف سعودي و اماراتي با القاعده ميان
گر: نقش آمريكا، تنها به منزله نظاره يهاي غارت شده از اين شهر از طريق مسيري امن و ايفاپول

از شهرهاي يمن به را ميليون دالر  100 مبلغ القاعده توانستندنيروهاي ها، برخي تخمين بر اساس
  ؛غارت ببرند

                                                            
٥١. al‐Said 
٥٢. Shabwa 
٥٣. Shabwa Elite Force 
٥٤. Mukalla 
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ني بر عبدا... صالح، مب اشاره به بنيان نهاده شدن اين روند در زمان رياست جمهوري علي ح)
 11مالت حاز  ده، پسالقاع يمقابله با اعضا منظوربهدريافت ميلياردها دالر كمك مالي از آمريكا 

  ؛جذب اين نيروها براي جنگيدن در راستاي تحقق منافع خود و در عوضسپتامبر و 
اشاره به كاهش حمالت نيروهاي امارات و نيروهاي وابسته به دولت مستعفي يمن عليه  ط)

به نيروهاي  هاآنآفريني اين نيروها در منازعه با انصارا... و حتي پيوستن القاعده، به دليل نقش
  ؛ 55هايي همچون الحديدهشكست دادن اين نيروها در جبهه باهدفمخالف انصارا... 

  
مردادماه  12، در روز جمعه 56انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -4

هاي مخفيانه اين كشور ، مبني بر تظاهرات اعتراضي انجام شده توسط مادران زندانيان زندان1397
ها در زمينه برمال در يمن، محكوم كردن اقدامات مقامات امارات در اين خصوص و كارشكني آن

ها براي آزاد كردن فرزندانشان، آشكار نمودن كردن سرنوشت افراد ناپديد شده، درخواست از آن
ها و برگزاري جلسات محاكمه براي اين زندانيان، همچنين درخواست از عبد ربه محل نگهداري آن

جمهور مستعفي يمن، براي تحت فشار قرار دادن امارات متحده عربي جهت منصور هادي، رئيس
  57.58ها به مقامات دولت يمنها و يا تحويل دادن آنتعطيل كردن اين زندان

                                                            
  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:. 55

 https://www.apnews.com/f38788a561d74ca78c77cb43612d50da/Yemen:‐US‐allies‐don't‐defeat‐al‐
Qaida‐but‐pay‐it‐to‐go‐away06 
٥٦. Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 

  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:. 57
 http://www.echr.org.uk/news/mothers‐detainees‐carrying‐out‐protest‐against‐uae‐run‐prisons‐
yemen 

  : نيشيپ يهاتحول در گزارش نيسوابق ا. 58
هاي جنسي و جه، مبني بر اعمال گسترده شكن1397 خردادماه 30، در روز چهارشنبه رسخبرگزاري اسوشيتدپانتشار گزارش از سوي *

، و ديگر رفتارها و آزارهاي تحقيرآميز عليه صدها زنداني محبوس در زندان بئراحمد، در شهر عدن، واقع در جنوب يمنديگر سوء
ي به اين رش اسوشيتدپرس) و عدم پاسخگويي مقامات اماراتزندان بنا به گزا 5كم هاي تحت نظارت امارات متحده عربي (دستزندان

  ها و،گزارش
شهر  حمد، درزندان بئر ا انيحدود صد تن از زندان ياز سو هيانيصدور ب، در خصوص خبرگزاري اسوشيتدپرسانتشار گزارش توسط *

نامشخص و  راض به بازداشتبه اعتصاب در اعتها آنبر اقدام  ي، مبن1397 ماهبهشتيارد 3عدن، واقع در جنوب يمن، در روز دوشنبه 
فرماندهان  يعدن و خوددار يهادادستان ياز سو انيزندان نيتن از ا 70 يآزاد دستور وربدون اتهام و محاكمه خود، با توجه به صد

ملل  نيت سازمانبه شوراي ام من،يجمهور مستعفي عبدربه منصور هادي، رئيساز طرف نامه  ارسال دستور و نيا ياز اجرا يامارات
ط شده توس سيمراكز تأس گرييمن و د نوبهاي جها و زنداناز حق كنترل و نظارت بر بازداشتگاه يو يخورداردرخصوص عدم بر

  .يامارات يروهاين
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  انصارا... در يمن*
، مبني بر تمديد 1397مردادماه  19انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز جمعه  -

كارمند در  17رواديد رئيس دفتر حقوق بشر سازمان ملل در يمن (مسئول تيمي متشكل از نشدن 
استان ديگر اين كشور) توسط نيروهاي انصارا... و ممانعت به عمل آوردن  11ناظر در  13صنعا و 

از بازگشت وي به اين كشور، بدون ارائه هرگونه توضيح در اين خصوص، همچنين اشاره به ابراز 
اين مقام سازمان ملل در خصوص حفظ امنيت كاركنان و ناظران اين دفتر در سراسر يمن و  نگراني

  59.60درخواست از مقامات انصارا... براي تجديد نظر در تصميم خود

  

  عربستان سعودي و امارات متحده عربي در قطر*
خصوص ، در 1397مردادماه  10، در روز چهارشنبه 61انتشار گزارش توسط سايت اينترسپت -

نقش كشورهاي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در بركناري ركس تيلرسون، وزير خارجه 
گري ميان اين كشورها با سابق دولت دانلد ترامپ، از سمت خود به دليل تالش وي براي ميانجي

  ؛قطر باهدف پايان بخشيدن به حصر آن، مبني بر
ضوع در خصوص آگاهي سفير امارات در واشنگتن از مو روزنامه نيويورك تايمزگزارش  الف)

  ماه پيش از وقوع اين تحول در ماه مارس سال جاري ميالدي؛ 3بركناري تيلرسون، 
ر هاي پشت پرده ركس تيلرسون دتالش اشاره به ناخشنودي مقامات عربستان و امارات از ب)

شور جهت ، براي ممانعت به عمل آوردن وي از اجراي طرح محرمانه اين دو ك2017تابستان سال 
 تماس با راريحمله به قطر و اشغال آن و حتي ترغيب جيمز متيس، وزير دفاع اياالت متحده به برق

  ت اين حمله؛همتايان خود در عربستان و امارات و روشن ساختن مخاطرا
                                                            

هاي بدون هدف، استفاده از كردن بمباران داليل ادعاييگفتني است كه دفتر حقوق بشر سازمان ملل همواره از نيروهاي انصارا... به . 59
مقصر ز نيبستان را اد كرده، نيروهاي دولت يمن و ائتالف به رهبري عرسرباز جنگي، انتق عنوانبهبرداري از كودكان رهتيراندازان و بهتك

  .المللي و ارتكاب به جنايات جنگي نموده استهاي اين جنگ را متهم به نقض قوانين بينشناخته و تمامي طرف
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك:. 60

 https://www.reuters.com/article/us‐un‐yemen‐security/u‐n‐says‐houthis‐refused‐visa‐to‐head‐of‐
human‐rights‐office‐in‐yemen‐idUSKBN1KV1M7 
٦١. The Intercept 
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يق ن، از طرلرسواشاره به مطلع شدن مقامات اطالعاتي قطر از اين برنامه و در جريان گذاردن تي ج)
عاتي اياالت و تأييد آن توسط نهادهاي اطال 2017سفارت آمريكا در دوحه در ابتداي تابستان سال 

  متحده و بريتانيا چند ماه بعد؛
به اين  مينيمله نيروهاي زميني عربستان از طريق مرز زاشاره به جزئيات اين طرح مبني بر ح د)

سوي دوحه، گذر از روي بهها، جهت پيشكشور، سپس پيوستن نيروهاي نظامي اماراتي به آن
  پايگاه هوايي آمريكا در اين منطقه و نهايتاً اشغال پايتخت اين كشور؛

تهديد  ، در خصوص مورد2017تان سال هاي عميق مقامات قطري از تابسها و نگرانياشاره به دغدغه ه)
  د؛ن مورقرار گرفتن كشورشان توسط حمله نظامي و در جريان نهادن مكرر مقامات آمريكايي در اي

رخورد بنظرهاي موجود ميان دانلد ترامپ و ركس تيلرسون در زمينه چگونگي اشاره به اختالف و)
  با آن؛ قابلهكشور از تروريسم و لزوم مبا قطر، با توجه به اظهارت ترامپ، در خصوص حمايت اين 

فارس، مبني بر مرتبط دانستن اجراي گران كشورهاي حوزه خليجاشاره به نظرات برخي تحليل ز)
لمان سمدن اين طرح نظامي با رو به وخامت گذاردن شرايط اقتصادي عربستان از زمان روي كار آ

به  ز اين بحران، با توجهابراي عبور  حليمثابه راهبن عبدالعزيز و برشمردن اشغال قطر به
  ؛ميليارد دالري و 320برخورداري اين كشور از ذخيره ارزي 

زمان امارات براي تحريك قطر به نشان دادن واكنش در قبال تشديد اين هاي هماشاره به تالش ح)
قرار همچنين مورد توهين هوايي آن توسط امارات متحده عربي، بحران، با توجه به نقض حريم 

 .62هاي اجتماعيدادن خانواده سلطنتي قطر از طريق شبكه
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