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در این گزاار

حوزت ص نزوبح اوزیان یرزن در دومزح د

اهرزنمزه  ،1396درچبزنن

حولنلده ،ایرسیده ،دیدگه ده پژ دشدهی حعدادی از رسزههحدزه هههددزهی ملهاعزهحی
پژ دشی غیای عیای 1در خصتص جبگ یرن مترد ایرسی قیار گیفمح است .موتردهی
مهم این ایرسی اح نترحی خالنح اح شیح زیی است:

الف) تحوالت صحنه
*یمن
 -1موتردهی حوت ص میاتط اح حشدید حبش منهن د ات مسمعوی یرن شترای اهمقهای جبتای:
الف) شدص یهفمن درگنییدهی مسلوههح در عدن ،منهن جییهن حهمی عبدراح مبصتر دهدی،
رئنسجرهتری مسمعوی یرن جییهن ااسزمح ازح شزترای اهمقزهای جبزتای یرزن ،در ر ز
یکشببح  8اهرنمه  ،1396اح دهبهل اعال

ضعنت اضلیاری در ایزن شزهی ،حعنزنن ضزی

ا جل یک دومحای ایای ایکبهری د ات مسمعوی یرن ایگزااری حازهدیاص اعمیاضزی در
عدن ،اح دانل فسهد اقمصهدی ستء مدیییت ،ازح درختاسزت عنزدر ل اااانزدی ،رئزنس
شترای اهمقهای جبت

یرن جییهندهی متست اح مقه مت جبت

یرزن تحوزت حرهیزت

امهراص) ،در ر ز یکشببح  1اهرنمه 1396؛

 1خبیگااری فیاهسح؛ شبکح ااجایی ؛ خبیگااری ر یمیز؛ خبیگااری آستشنمدپیل؛ سهزمهن اهداشزت جهزههی؛ سزهیت حولنلزی
مندل ایست آی ت)Middle East Eye؛ خبیگااری امهراص ت)Emirates News Agency؛ خبیگااری فیاهس 24؛ دید ازهن
حقتق اشی؛ سهیت خبیی عی

هنتز ت)Arab News؛ مؤسسح ای کنبگزا ت)Brookings Institution؛ پزی ه حوقنقزهص

اطالعرسههی خه رمنههح ت))Middle East Research and Information Project (MERIP؛ گی ازنناارللزی اوزیان
ت)International Crisis Group؛ ر زههمح هنتیترک حهیرا ت)New York Times؛ ر زههمح یرن پست ت)Yemen Post؛
سهیت حولنلی مند ایست ایی ت)Mideast Wire؛ ر زههمح اشبگمنپست ت)Washington Post؛ سزهیت حولنلزی هشزبهل
ت)The National؛ شبکح خبزیی ااعیانزح سزهیت گزها
.)University

 2000ااسزمح ازح داهشزگه کلربنزه ت Gulf 2000, Columbia
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ب) ند ر انههنح از ستی زارص کشتر د ات احرد ان دغی ،هخست زیزی رئزنسجرهزتر
مسمعوی یرن ،در ر ز یکشببح  8اهرنمه  ،1396مببزی ازی مربزتع کزیدن دیگتهزح حجرز
اعمیاضی در شهی عدن درختاست ی از طیفدهی درگنی ایای رعهیت ختیشمنداری؛
ج) حدا

حشدید درگنییده منهن هنی دهی ااسمح اح عبدراح مبصتر دهدی هنی دهی ااسمح

اح شترای اهمقهای جبت یرن ،اح یژ در شهیسمهن خترمکسی ،اح سرت شهیسزمهن کییمزی در
میکا عدن شهیسمهن ااربصتر افاایش شرهر کشمحشدگهن اح  12زخریده اح  132هوی؛
د) حوت کبمیل قیار دادن مبهطق خترمکسی اارعال اامتادی ،درچبنن ارد گه  20در سهحل
اانن ارد گه طهرق جتاح ااعهقل در ر دی شهی کییمی ،در ر ز د شببح  9اهرنمزه ،1396
حتسط هنی دهی دتادار امهراص ،اح ردبیی عبدر ل ااااندی اسنی شدن د دزه حزن از عبهنزی
دتادار عبدراح مبصتر دهدی ،از جرلح فیمههد حنپ حردان ،اح دست دتاداران امهراص؛
ه) مسد د شدن خنهاهندهی عدن پی از جبگبد دهی ائمالف اح ردبیی عیاسزمهن ازی فزیاز
شهی ،درچبنن اسمحشدن فی دگزه ازنن اارللزی عزدن ازح ر ی پی ازدزه ازح دهبزهل حشزدید
درگنییده ،در ر ز یکشببح  8اهرنمزه  1396اعزال اهجزه پی ازدزه از طییزق فی دگزه
سنئتن در اسمهن حضیمتص در شیق یرن گاار دهیی مببزی ازی سزقتط مقزی دانیخههزح
هخست زیی یرن قیار گیفمن آن حوت کبمیل عبهنی مسلح شترای اهمقهای؛
و) اظههراص احرد ان دغی ،هخست زیی د ات عبدرازح مبصزتر دزهدی ،رئزنسجرهزتری
مسمعوی یرن ،در ر ز یکشببح  8اهرنمه  ،1396در اکبش اح این حوت ص ،مببی ای شزکل
گیفمن کتدحه علنح د ات «قههتهی» در یرن درختاست ی از ائمالف اح ردبیی عیاسزمهن
ایای هجهص این شهی از خلی حجایح شدن درگنیدهی درحجههبح حأکند ازی ازا

احخزه

سنهست مشخص آشکهر از ستی این ائمالف ،اه حتجح اح حرهیت امهراص ممود عیای از
جییهندهی جبتای؛
ز) درختاست حسن اهعت  ،رئنس شترای جببش جبتای یرن ،از شهی هدان یربزی سزهکن
اسمهندهی جبتای این کشتر ،در ر ز یکشببح  8اهرنمه  ،1396مببی ازی اخزیان هنی دزهی
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ائمالف اح ردبیی عیاسمهن از جبت

5

کشتر ،مرههعت اح عرلآ ردن از حشزدید اوزیاندزهی

متجتد در آن ،ر د جییهندهی سنهسی اجمرهعی داخلی یرن اح ر هد گومگت مذاکی
ایجهد کهههلدهی ارحبهطی منهن ختد ،حأکند ای مخهاوت اه دیگتهح اشغهل جبت
جییهنده ی خهرجی اا

یرن اح سنلح

ایقیاری آشزمی ملزی سیاسزیی در یرزن احمزیا ازح انزتل

منهنپیسمی اسمقالل ،آزادی حهکرنت این کشتر؛
ح) احمرهل افاایش درگنییدهی منهن ریهض ااتظبی در دومزحدزهی آیبزد  ،ازه حتجزح ازح
حال

طیفنن ایای حذف یکدیگی مصرم اتدن امهراص در حسیی اجیای رادبید خزتد در

راسمهی کبمیل یرن جبتای حسلط ای حرهمی جاایی ابهدر مبلقح فینتطلبی عیاسزمهن
در ر زدهی گذشمح جهت اهی ایداری از حبش ایجهد شد منهن امزهراص عرزهن ازحمبازتر
حقتیت هنی دهی ختد در اارهی اق در شیق یرن حضتر در این مبلقح ،احعبزتان یزک
منههجیگی یه جهیگاین امهراص ممود عیای؛
ط) اظههراص اهتر قیقه  ،زیی مشه ر امهراص در امزتر ر اازط خزهرجی ،در ر ز یکشزببح
8اهرنمه  ،1396مببی ای مشخص

اضح اتدن متاضز امزهراص در ر یزداددهی جبزت

یرن حأکند ای حرهیت امهراص از متاض ائمالف عیای اح ردبزیی عیاسزمهن سزعتدی ،در
درگنییدهی عدن؛

 -2حرالص متشکی هنی دهی اهصهرا ...اح متاض ائمالف عیای اح ردبیی عیاسمهن از  3حزه
 10اهرنمه :1396
الف) شلنک  2فی هد متشک از هتع زااال  ،1حتسط یگزهن متشزکی ارحزش کرنمزحدزهی
میدمی یرن ،در ر ز شببح  7اهرنمه  ،1396اح متاضز شزبحهاهمنزهن عیاسزمهن در مبلقزح
اارههشرح در شهیسمهن خب ااشع  ،اق در اسمهن ااجتف کشمح زخریشدن ایخی
از این شبحهاهمنهن؛
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ب) شلنک یک فی هد متشک اهاسمنک زااال  ،2حتسط ارحزش کرنمزحدزهی میدمزی یرزن ازح
متاض هاهمنهن ائمالف عیاسمهن در معاا  ،اق در شهی جناان ،در ر ز شببح  7اهرنمه 1396؛
ج) شلنک د متشک از هتع زااال  2حتسط یگهن متشکی ارحش کرنمحدهی میدمی یرزن
اح سرت متاض شبحهاهمنهن عیاسمهن ،در ر ز چههرشببح  4اهرنمه  ،1396در مبلقح عند ،
اق در اخش ههم در اسمهن نبعه؛

 -3ددف قیار دادن متاض شبحهاهمنهن سعتدی حتسط هنی دهی اهصهرا ...از  3حه  10اهرزنمزه
:1396
الف) اربهران متاض شبحهاهمنهن عیاسمهن در مبلقح ههم در اسمهن نبعه شهی مزیزی هجزیان،
در ر ز د شببح  9اهرنمه  ،1396حتسط حتپخههحدهی ارحش کرنمحدهی میدمی یرن؛
ب) حرالص حکحنیاهدازان ارحش کرنمحدهی میدمزی یرزن ازح پهیگزه دزهی شزبحهاهمنزهن
عیاسمهن در اادخهن ااشبکح ،در شهی میزی جناان ،در ر ز جرعزح  6اهرزنمزه ،1396
کشمح شدن  3حن از این شبحهاهمنهن؛
ج) حرالص ارحش کرنمحدهی میدمی اح متاض شبحهاهمنهن عیاسزمهن در قنوزح ،اقز در
اسمهن اابنضه ،در ر ز جرعزح  6اهرزنمزه  1396کشزمح زخرزیشزدن شزرهری از ایزن
هنی دهی شبحهاهمی؛
د) سیهگتنشدن یک فی هد دتاپنرهی جهستسی هنی دهی ائمالف عیاسمهن ،حتسزط پدافبزد
دتایی ارحش یرزن هنی دزهی اهصزهرا ...در ر ز پزب شزببح  5اهرزنمزه  ،1396درآسزرهن
مبلقح حییب ااقیامنش ،اق در اسمهن مأر  ،در شرهل شیق این کشتر؛
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ه) حرالص حتپخههحای گسزمید ارحزش کرنمزحدزهی میدمزی یرزن ،در ر ز چههرشزببح 4
اهرنمه  ، 1396اح متاض هاهمنزهن عیاسزمهن سزعتدی در شزهی مزیزی هجزیان متاضز
شبحهاهمنهن سعتدی در اسمهن نعد ؛
و) متفقنت اهصهرا ...یرن در سنلی ای کت رادبزیدی میکزتز  ،در هزهط  ،اقز در اسزمهن
اابنضه ،در ر ز سحشببح  3اهرنمه  ،1396اربهران این مبلقح حتسط جبگبد دهی ائمالف ازح
ردبیی عیاسمهن کشمح زخری شدن شرهری از هنی دهی دی د طیف؛

 -4اظههراص احرد ان دغی ،هخست زیی د ات مسمعوی یرزن ،در ر ز شزببح  7اهرزنمزه
 ،1396مببی ای اسمقبهل این د ات از اهمخه

مهرحنن گییونمس ،احعبتان جهیگاین اسزرهعنل

اد ااشنخ ،فیسمهد سهزمهن ملل در امتر یرن ،ادعزهی کهرشزکبی اهصزهرا ...در ایههمزحدزهی
اسرهعنل اد ااشنخ عا آنده ایای شکست حال دزهی ی در مسزنی نزلح ،حأکنزد ازی
درکهری د ات یرن ازه فیسزمهد جدیزد ،ازه حتجزح ازح سزهاقح حزال دزهی دیللرهحنزک
اشید سمههح ی ،امکهنپذیی اتدن ایقیاری نلح در یرن اه حال

جهمعح جهههی در راسمهی

اداشمن اهصهرا ...اح اجیای قلعبهمح  2216شترای امبنت؛

 -5آزاد شدن  650هوی از هاهمنهن ااسمح اح علی عبدا ...حتسزط جبزبش اهصزهرا ،...پزس از
پهیهن اهزجتییده ،در ر ز شببح  7اهرنمه 1396؛

 -6سوی دنأحی البدپهیح از جببش اهصهرا ...یرن اح ریهست مورد ان عبدااسال  ،سخبگتی ایزن
جببش ایای شیکت در گومگزتدزهی سنهسزی ازح مسزقط ،پهیمخزت عرزهن ،در ر ز پزب شزببح
5اهرنمه  1396در پی اایاز امند اری اسرهعنل اد ااشنخ احرد ،هرهیبد یژ سهزمهن ملزل
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در امتر یرن ،2در ر ز یکشببح ا ل اهرنمه  ،1396مببی ای متافقزت طزیفدزهی یربزی ازیای
شیکت در د ر جدید مذاکیاص درختاست ی از حرهمی طیفده ازیای ایداشزمن گزه دزهی
مؤثی ایختردار از حسنهنت ،در راسمهی حضرنن شیایط مبهسب ر هد سنهسی یرن.

*عربستان
 -1حرالص هنی دهی ائمالف عیای اح ردبیی عیاسمهن اح یرن از  3حه  10اهرنمه :1396
الف) حرالص جبگبد دهی ائمالف عیاسمهن در ر ز شببح  7اهرنمه  ،1396اح مبلقزح ااصزعند
در اسمهن شبت

کشمحشدن  7حن از غنیهاهمنهن یربی زخریشدن شرهری دیگی؛

ب) حرالص جبگبد دهی ائمالف اح ردبیی عیاسمهن در ر ز چههرشببح  4اهرزنمزه ،1396
اح مبلقحای در شرهل یرن کشمح شدن  9حن از مید این مبلقح ،از جرلح  4کتدک؛
ج) حرالص جبگبد دهی ائمالف اح ردبیی عیاسمهن ،در ر ز سحشببح  3اهرنمه  ،1396ازح
اسمهن نعد

جهن اهخمن  13هوی زخریشدن  3حن دیگی ،از جرلح زههن کتدکهن؛

د) حرالص جبگبد دهی ائمالف اح ردبیی عیاسمهن در ر زدزهی سزحشزببح  3چههرشزببح
4اهرنمه  ،1396اح مبلقح اابق در شهیسمهن کمهف ،اهزار شهیسزمهن ااصزویا در مبلقزح آل
نززبوهن در شهیسززمهن اززهقم ،اارگززی شهیسززمهن مززیان در مبلقززح حنززدان اقز در اسززمهن
نعد  ،فی دگه انناارللی ااودید  ،مبلقح نیا ح در اسمهن مأر

مبلقزح اارصزلت

در

اسمهن ااجتف کشمح زخریشدن شرهری از شهی هدان این مبهطق؛
 -2اظههراص مورد آل جهای ،سونی عیاسمهن در یرزن ،در ر ز د شزببح  9اهرزنمزه ،1396
مببی ای کرک دهی چبد منلنهرد د ری عیاسزمهن ازح د ازت عبدرازح مبصزتر دزهدی ،ازیای
2

د ر مأمتریت اد ااشنخ در مه فتریح آیبد اح پهیهن میرسد

قیار است حه مهرحنن گییونمس ،یکی از دیللرهصدهی ارشد

اهگلنس در حتز منههجیگیی انناارللی ،مدیی اجیایی سهاق مؤسسح نلح ار په
ههت ،جهیگاین ی شتد.

ابنهنگذار میکا گومگتدهی اشید سمههح در
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اسموهد در حرهمی زییسهختدهی حنهحی این کشتر حأکنزد ی ازی اجزیای قلعبهمزحدزهی
شترای امبنت در خصتص یرن حتسعح ابهدر عدن اارکال؛
 -3ادعهدهی عهدل ااجبنی ،زیی خهرجح عیاسمهن سعتدی در هشست مجر جهههی اقمصزهد،
در دا ل ستئنس ،در ر ز چههرشببح  4اهرنمه  ،1396مببی ای حغننی شکل یزهفمن مبلقزح
خه رمنههح اح ادحیین شکل ختد اه قتع اهقال

در اییان در سهل  ،1979حیکت هاه اییان

در راسمهی طهیوحگیایی فیقحگیایی ند ر اهقال  ،در طتل حهریخ ،عد حتجح اهقال
هاه اییان اح انل شهی هدی ابنهن هههد شدن قههتن اسهسی اییان ای پهیح ند ر اهقزال ،
مداخلح اییان در امتر سزهیی کشزترده ایجزهد حرهیزت از گزی دزهی تازح ادعزهی ی)
حی ریسمی مههبد ،حا ا ...در اببهن حتثیده در یرن حأکند ای اا

ادار سزهخمن ایزیان

اح گایبش منهن ایخترداری از کشتری مههبد دیگی کشزتردهی جهزهن ،ازه مومزی شزریدن
قتاهنن انناارللی یه اهقال

ختد.

*امارات متحده عربی
 -1اظههراص یتس

ااعمنبزح ،سزونی امزهراص مموزد عیازی در آمییکزه ،در ر ز پزب شزببح

5اهرنمه  ،1396در آکهدمی دیللرهحنک امهراص در اازتظبی ،در گومگزت پزل رایزهن ،رئزنس
مجلس هرهیبدگهن آمییکه ،در خصتص ادعهی حرهیت اییان از ههیبهن حی ریسمی در مبلقزح،
حهدید ایههمح متشکی این کشتر حضعن

د اتده کشتردهی مبلقح ازه حتسزل ازح ایزن

اقدامهص ،درهدبگی کهمل امهراص ممود عیای آمییکه در قبزهل چزهاشدزهی ایزیان ازیای
مبلقح ،اا

مجهزاص اییان اح دانل تاح ادعهی ی) ارسهل متشزک ازح حزتثیدزهی یرزن

مترد ددف قیار گیفمن هقهط پیجرعنت عیاسمهن حوییم آن اح دانل حهدیددزهی متشزکی
تاح ادعهی ی) حأمنن مبها مهای حی ریستده؛
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 -2ادعهدهی اهتر ان مورد قیقه  ،زیی مشه ر در امتر خهرجح امزهراص ،در هشسزت مجرز
جهههی اقمصهد ،در دا ل ستئنس ،در ر ز چههرشببح  4اهرنمه  ،1396مببی ای ازا ادمرزه
هاه اییان در راسمهی حرهیت از مبهف مید ختد اح جهی حرهیت از شبحهاهمنزهن در مبلقزح
اا متفقنت یهفمن کشتردهی مبلقح در مبهرز اه افیاطگیایی ،درچتن مبهرز اه حی ریسم.

*آمریکا
 -1حرلح پهلهددهی آمییکهیی در ر ز شزببح  7اهرزنمزه  ،1396ازح خزتدر یی در مبلقزح
ااصعند ،اق در اسمهن شبت  ،در شیق یرن کشمح شدن  7حن از سیهشنبهن آن؛
 -2اظههراص رکس حنلیستن ،زیی خهرجح آمییکه ،در هشست خبزیی مشزمیک ازه درمزهی
اهسمههی ختد در رشت ،در ر ز شزببح  7اهرزنمزه  ،1396در خصزتص حتافزق دسزمحای،
مسهئل مبلقح خه رمنههح دیگی مسهئل انناارللی ،از جرلح سنهست گسمید آمییکه در قبهل
اقدامهص اییان ،درچتن رفمهردهی تاح ادعهی ی) شی راهح اییان در سیاسی مبلقح ،حرهیزت
از حتثیدهی یرن ،حرالص متشکی از یرن اح عیاسمهن سزعتدی ،حزأمنن حسزلنوهص ازیای
شبحهاهمنهن در عیاق ستریح ایجهد ایثبهحی در این مبهطق حرهیت از حا ا ...اببهن.

*اروپا
 -1سوی د ر ز اتریس جههستن اح مسزقط ،پهیمخزت عرزهن ،در ر ز جرعزح  6اهرزنمزه
 1396دیدار گومگت اه سللهن قهاتل ،پهدشه این کشتر ،پنیامتن را دهی پهیهن دادن ازح
جبگ داخلی در یرن ،اعلهی فینمی حقنقی اح ر هد نلح از طییق اهجه مذاکی پنیامزتن
این مبهقشح ،حیغنب اییان از ستی عرهن ایای کبمیل هرتدن حتثیدهی یرن ،حتافق ازی سزی
اا

پهیهندادن اح اویان یرن در سیی حیین زمهن مرکن ،حشییح مجرتعحای از گزه دزه در

مسنی دسمنهای اح نلح مشمرل ای مبهف حرهمی طیفدهی درگنی ،از جرلح حتثیده ،ایزیان
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11

هنی دهی فهدار ازح رئزنس جرهزتر مسزمعوی یرزن حرهیزت پهدشزه عرزهن از مزذاکیاص
پهیهناخش جبگ در یرن؛
 -2ایگااری هشسمی در سوهرص اهگلنس در پهریس ،اه حضتر رکس حنلیستن ،زیزی خهرجزح
آمییکه ،عهدل ااجبنی ،زیی خهرجح عیاسمهن ،عبدا ...ان زاید ،زیی خهرجزح امزهراص ازتریس
جههستن ،زیی خهرجح اهگلنس ،در ر ز سحشببح  3اهرنمه  ،1396ازه دزدف ایرسزی رادکزهر
سنهسی ایای جبگ یرن ،اه حتجح اح حبدیل شدن آن اح یکی از ادحیین اویاندهی اهسههی عصی
حهضی ،حرهیت از اقدامهص اخنی ایای رسزههدن کرزکدزهی اهسزههی ازح مزید یرزن احخزه
اسمیاحژی مبهرز اه هوت اییان در یرن ،حمی از طییق اعرهل حوییمدهی جدید.

*روسیه
 اهمشهر انههنح حتسط زارص امتر خهرجح ر سنح ،در ر ز د شببح  9اهرنمزه  ،1396مببزیای اایاز هگیاهی مسکت در خصتص ا ضهع یرن درگنییدهی مسلوههح در شهی عزدن ،ازه
حتجح اح احمرهل آغهز د ر جدیدی از فعهانتدهی هاهمی افاایش یهفمن طیفدهی درگنزی
در جبگ ،اعال آمهدگی مسکت ایای منههجیگیی منهن طزیفنن آغزهز هرزتدن د ر جدیزد
مذاکیاص ،حأکند ر سنح ازی حزل فصزل مبهزعزح یرزن از طییزق گومگزت مزذاکی
را حلدهی هاهمی اا

حتجح اح مبهف

هزح

هگیاهیدهی حرهمی هنی دزهی سنهسزی کشزتر در

این مذاکیاص.

*سازمان ملل
 اهمشهر گاارشی از ستی سهزمهن ملل ممود ،در ر ز جرعح  6اهرزنمزه  ،1396مببزی ازیاعاا گی دی از اهزرسهن شترای امبنت تهرهیبدگهن  15کشتر عضت شترای امبنت) در ر ز
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د شببح  9اهرنمه  ،1396اح اشبگمن ،احمباتر ایرسی قلعهص ای جزهی مههزد از متشزک
پیحه شد اح ستی ریهض

3

شیکت در جلسحای در کهخ سوند دیدار ازه داهلزد حیامزپ

رئنسجرهتر آمییکه ،در راالح ازه اقزدامهص ایزیان در مبلقزح تادعزهی هقزم حوزییمدزهی
حسلنوهحی شترای امبنت از ستی اییان).

*ابعاد انسانی و حقوقبشری بحران
 -1ادعهی حوتیل  27کتدک – سیاهز در حهل جبگ ازح درزیا هنی دزهی حزتثی ،در مزیز
عیاسمهن یرن ،حتسط هنی دهی ائمالف اح ردبزیی عیاسزمهن ازح مقهمزهص د ازت عبدرازح
مبصتر دهدی ،در ر ز پب شببح  5اهرنمه  ،1396اه حتجح اح ادعهی اهمقهل کتدکزهن حتسزط
اهصهرا ...اح اسمهن مأر
گاار

در شرهل یرن

ادار کیدن آندزه ازح جبزگ .گومبزی اسزت طبزق

دید اهن حقتقاشی ادعه شد دی د طیف درگنی در جبگ یرن از کتدکزهن سزیاهز

ایای اددافشهن اسموهد میکببد4؛
 -2ادعهی ایجهد مربتعنت ایای فعهانت  35هههد گی امدادرسهن انناارللی
سهزمهن ملل تاز جرلح ،سهزمهن اهداشزت جهزههی ،یتهنسز

ااسمح ازح

آکسزوه ) ،حتسزط هنی دزهی

حتثی ،در ر ز چههرشببح  4اهرنمه  ،1396در مبهطق حوت کبمیل آنده ،اح دانل ازح گومزح
مقهمهص زارص اهداشت یرن ،عد ایخترداری این هههدده از مجتزدهی ز

اهکزهر ایزن

خبی از ستی سخبگتی زارص اهداشت حوت هاهرص حتثیده5؛

3

مقهمهص عیاسمهن آمییکه پنش از این اعال کید اتدهد کح اه حتجح اح قلعهص این متشک شتادد اح دست آمد  ،حیدیدی
جتد هدارد کح متشکدهیی کح حتثیده اح ستی عیاسمهن پیحه

کید اهد ،سهخت جرهتری اسالمی اییان اتد است.

جرهتری اسالمی این خبی را حکذیب کید است .کارشناسان معتقدند ایه ص ممود میحتاهد پنشبههد کبد ،سهزمهن ملل
افیاد یه هههددهیی را در اییان اهات هقم تادعهیی) قلعبهمح میحبط اه حوییم حسلنوهحی یرن در فهیست سنه قیار ددد.
4

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-children/arab-coalition-hands-over27-child-soldiers-to-yemen-government-statementidUSKBN1FE2UT?utm_campaign=Brookings%20Doha%20Center&utm_source=hs_email&ut
m_medium=email&utm_content=60264410
5
https://apnews.com/2e31b522f2674cc1b9c0320fe9a714c2/Yemeni-rebels-accused-ofbanning-UN-agencies,-aid-
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 -3انههنح سهزمهن اهداشت جهههی در ر ز سحشببح  3اهرنمه  ،1396مببی ای رسندن حعزداد
قیاههنهن انرهری اگنیدار عوتهی دیومیی در یرن ،از زمهن اهمشهر یی ل آن ،اح  53هوزی،
اامال  769هوی از مید یرن اح این انرهری طی مه دهی گذشمح دمزمهن اه شنتع یزی ل آن
در  19اسمهن این کشتر ،شنتع انرهری اه از ا اخی مه آ ریل سهل گذشزمح مزنالدی ،اازمال
یکمنلنتن هوی از مید این کشتر اح انرهری اه جهن اهخمن  2200حزن از مزید یرزن در
اثی اامال اح این انرهری؛
 -4هگهدی اح آخیین آمهر اویان اهسههی در یرن :ازنش از  10000حزن کشزمح 50000 ،هوزی
زخری  2منلنتن هوی آ ار  ،میگ  50000کتدک حبهه در سهل  ،2017ازنش از  22منلنزتن
هوی از مید کشتر تشهمل  11منلنتن کتدک) هنهزمبد دریهفت کرکدهی اشید سمههح ،ازنش
از  8منلنتن هوی هنهزمبد دریهفت متاد غذایی در آسمههح گیسزبگی قولزی ،عزد

جزتد

امبنت غذایی ایای حد د  17.8منلنتن از مید کشتر ،ره ایدن انش از  400داار کزتدک
از ستءحغذیح حهد ،عد دسمیسی حد د  15.7منلنتن هوی از مزید یرزن ازح آ

آشزهمندهی

سهام خدمهص اهداشمی ،عد دسمیسی حد د  16.4منلنتن هوی اح میاقبتدزهی درمزههی
اهداشمی عد دسمیسی حد د  24.3منلنتن هوی اح ایق.6

groups?utm_campaign=Brookings%20Doha%20Center&utm_source=hs_email&utm_mediu
m=email&utm_content=60225878
6
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/yemen-the-worlds-worsthumanitarian-crisis-in-numbers/2018/01/22/11583f6e-ff73-11e7-86b98908743c79dd_story.html?utm_term=.7d2c1b1cfcb7
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ب) محورهایی از تحلیلهای کارشناسان و مراکز مطالعاتی غربی و عربی

*نگاهی دیگر بهشدت یافتن درگیریها در جنوب یمن
 -1عد
جبت

7

جتد دیگتهح اخمالف منهن مورد ان سلرهن مورزد ازن زایزد در درگنزیدزهی
یرن :ههدرست اتدن هگه اح این حبشدزه ،ازحمثهازح جبزگ هنزهامی منزهن عیاسزمهن

امهراص ،اه حتجح اح اظههراص اهتر قیقه  ،زیی مشه ر امهراص در امتر ر اازط خزهرجی ،در
ر ز یکشببح  8اهرزنمزه  ،1396مببزی ازی مشزخص
ر یداددهی جبت

اضزح ازتدن متاضز امزهراص در

یرن حأکند ی ای حرهیت امهراص از متاض ائمالف عیای ازح ردبزیی

عیاسمهن سعتدی ،در درگنییدهی عدن؛
 -2حرهیل ان زاید اح جدا شدن مبزهطق جبزتای ،ازی اسزهل یزک ایههمزحریزای مشزخص:
آمهد سهزی ،آمتز

حسلنح اخشدهی مخمل

در جبزت

یرزن ازیای دسزمنهای ازح ایزن

مباتر اه آگهدی کهمل انسلرهن؛
 -3ممقهعد کیدن ان سلرهن حتسط ان زاید ایای اگذار کیدن جبزت

یرزن ازح امزهراص

پیداخمن عیاسمهن اح مبهطق شرهای یرن؛
 -4متاجح شدن ان سلرهن اه متاه ممعدد در این خصزتص :هخسزت ،پهفشزهری هنی دزهی
جبتای یرن ای احوهد یرن عد پذیی

دسمتردهی عیاسمهن در عقب هشسزمن از متاضز

ختد ،اح یژ اه حتجح اح قتیحی ازتدن آندزه در ایاازی هنی دزهی امزهراحی ،د  ،مشزکالص
میاتط اح عد سهزگهری د ات مبصتر دهدی هح شخص ی تازه حتجزح ازح فیمزههبیداری
کهمل ی از سعتدیده امهراحیده) ست اا

حتجح اح کتدحهی حزتثیدزه علنزح د ازت

دهدی ،احمثهاح دانل انلی حتجنح شی ع جبگ از اامزدا از ایزن ر عزد حرهیزل هنی دزهی
ائمالف اح دامن زدن اح کتدحهیی دیگی علنح د ات؛
 7گاار

حولنلی کتحه از سهیت مند ایست ایی .قهال اهزیهای در انبک:
https://mideastwire.com/page/articleFree.php?id=65864
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 -5حشدید درگنییده در مبهطق جبتای ،هح احعبتان ای ز اخمالف حبش منزهن عیاسزمهن
امهراص ممود عیای ،الکح احمثهاح ای ز معضلی اسهسی ایای ان سلرهن ،اه حتجح اح مخزی
اتدن قتع حرهمی گایبحدهی احمرهای در قبهل دسمتر کهر ی در یرن.

*حوثیهای یمن ،بهمثابه «گروه شیعه تحت حمایت ایران» :ادراکات نادرست

8

 -1جتد حوه ص در مذدب حشن منهن اییان حتثیدهی یرن :حشن ایزیان ،حشزن د ازد
امهمی مبشعب از

یت حضیص علی تع) خهحرح یهفمح اه امه د ازددم غهیب تعز )؛ امزه

حشن حتثیده ،حشن زیدی جدا شد از مذدب انلی حشن ؛
 -2عد حتجح اح پنهمددهی سنهسی پنتهد زدن مذدبی حتثیده اه اییان ازه حتجزح ازح ر هزد
حشکنل احوهدده در جبگ یرن جه طلبیدهی قدرصدهی مبلقحای ،اح یژ عیاسمهن؛
 -3حال

کشتردهی عیاسمهن امهراص ممود عیای ایای هشهن دادن حصتییی ههدرست از

ارحبهط منهن حتثی ده اییان ،اح دانل خصتمت اه اییان ،در راسمهی دزدایت کزیدن حرزهمی
ههرضهیمیدهی میدمی در رهیم دهی سبی مبلقح اح ستی انااری از اییان حرهیت آمییکه
سهیی قدرصدهی غیای از این حوتل :عد

جتد دیگتهح ارحبهط پنتهد طبنعی ریشزحدار

مذدبی منهن حتثیدهی یرن اییان؛
 -4حال

عیاسمهن ممودان آن ایای حبدیل مبهزعح یرن اح جبگ منهن سبیده شنعنهن

قیار دادن حتثیده در فهیست ههیبهن مبلقحای اییان :اا

حتجح اح حتثیده ،احمثهاح یکی از

جببشدهی سنهسی ریشحدار داخلی فعهل در زمنبح مبهزعهص قزدرحی سنهسزی در کشزتر
درچبنن حتجح اح حوه ص منهن ر یکیددهی شنعنهن زیزدی تعزد امکزهن قزیاردادن حرزهمی
زیدیده زیی یک اتای ممود یکلهرچح)؛
 8سهرا ای .پهرکنبستن ،اسمهد علت سنهسی داهشگه منبحستحه اهه گترد ن ،داهشجتی داهشگه جهها دهپکنبا .قهال اهزیهای در
انبک:

http://www.merip.org/mero/mero012718
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 -5عد حتجح اح حقسنمابددهی مذدبی در یرن پنش از شی ع جبگ در سزهل  :2015عزد
جتد میزابددهیی اح هه «شنعح» «سبی» در منهن مید یرن قیار داشمن حرهمی آندزه در
د گی زیدیده شهفعیده ،اه زمنبحدهی ممعدد مشمیک اه یکدیگی؛
 -6آغهز فعهانت حتثیده از ددح  ،1990هح اه حکنح ای سنهست مزذدبی ،الکزح ازه حتسزل ازح
رادبیدی سنهسی در راسمهی مبهرز ازه حبعزنمدزهی متجزتد در هازه حکزتممی د ازت
میکای یرن اه حتجح اح ظهتر گی دهی سلوی سبی ،حوت حرهیت عیاسزمهن ،در اسزمهن
نعد  ،زادگه حتثیده :حال

حتثیده ایای مبهرز اه حکتمت ختدکهمح علی عبدا ...نهاح

حبلنغهص گی دهی سلوی حوت حرهیت عیاسمهن ،در خصتص میحبط سهخمن زیدیده ازه
اییان معیفی آنده احعبتان ههیب مبلقحای اییان فعهانت آنده ازح مباازح حتطئزح جهزههی
حشن جهت حویقحافکبی در منهن مسلرهههن؛
 -7دامنزدن رسههح ده ملبتعهص حمی ایخی میاکا پژ دشی غیای 9اح این امی تدر پزی
اقدامهص سوهرص آمییکه در یرن ایای هشهندادن حزتثیدزه ازحعبزتان سزهزمهن فیقزحگزیای
حی ریست ،میحبط اه اییان حا ا ...اببهن) اه حتجح ازح مشزهاح ازتدن ایخزی از شزعهردهی
حتثیده اه گومرهن سنهست اهقالای اییان تشعهردهیی چتن« ،میگ ای آمییکزه» «مزیگ ازی
اسیائنل») :اا

حتجح اح حهکمنکدهی مترد اسموهد از ستی حتثیده ،احعبزتان مؤاوزحدزه

عبهنیی از رادبید سنهسی داخلی این گی  ،در راسمهی مقهالح اه احوهد یرن آمییکه هزح
احمثهاح ،جتد ارحبهط پنتهد مذدبی هئتپلنمنک منهن اییان حتثیده؛
 -8حال

حکتمت علی عبدا ...نهاح از ا اخی ددح  2000ایای اح هرهیش گذاردن گومرههی

ممبهقم ههنونح اه ددف ممقهعد کیدن آمییکه دیگی ممودان ختد ایای حدا

حرهیزت

از د ات ی در مبهرز اه حتثیده ،احمثهاح مبهرز اه حی ریسزم حودیزد قزدرص ایزیان در

 9گاار

گاار

گی انناارللی اویان .قهال اهزیهای در انبک:
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabianpeninsula/yemen/yemen-defusing-saada-time-bomb
کییسمتفی اتچک ،معه هت سهاق ایههمح خه رمنههح در ابنهد نلح انناارللی کهرهگی .قهال اهزیهای در انبک:
http://carnegieendowment.org/files/war_in_saada.pdf

تحوالت و تحلیلها در خصوص یمن :ابعاد سیاسی و حقوقبشری ()14
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مبلقح :حد ا این گومرهن در سهل  2011دمزمهن اه کبزهر رفزمن نزهاح درزیا شزدن آن ازه
حتثیده در مقهال حکتمت مبصتر دهدی حوت ص اح قتع پنتسمح پزس از اسزمعوهی ی
مداخلح هاهمی عیاسمهن مموداهش در یرن؛
 -9حدا ر هد دامن زدن اح این ستء ادراک حتسط عیاسمهن در طتل مدص جبگ ازه یرزن ازه
ددف حال

ایای ااقهی مداخلح هازهمی خزتد مموزدان آن در ایزن کشزتر ،ازحمثهازح جبزگ

هئتاسمیاحژیک اه شبحهاهمنهن شنعح مترد حرهیت اییان :اا حتجح اح افاایش حرهیت ایزیان از
حتثیده پس از حسخنی نبعه شدص اخشندن اح حرالص گومهری ختد علنح عیاسمهن از سهل
 2015اارگبرهیی آن در رسههحده موهفل سنهسی اه حتجح اح عد جتد مزدارک شزتادد
کهفی در این خصتص دسمیسی حتثی ده ازح حسزلنوهص هنی دزهی فزهدار ازح نزهاح هزح
حسلنوهص اییان؛
 -10اا حتجح اح حأثنی این ر هد مخهطی آمنا ای دبنت سنهسزتگزذاران ههآشزبه ازه حزهریخ
سنهست یرن :حیغنب آنده اه ر یکیدی سهد اهگهراهزح در عزنن پیمخزهطی  ،ازح دریادزی ازه
عیاسمهن در مداخلح هاهمی در این کشتر ،اح حهشنح راهد شدن اوزیان فهجعزحآمنزا اشزیی در
یرن حبدیل کیدن جبگ داخلی مولی یرن اح مبهزعحای مبلقحای؛
 -11اا حتجح اح کرمی اتدن ا اتیت یرن ازیای ایزیان در مقهیسزح ازه عزیاق ،ازه حتجزح ازح عزد
ایخترداری از میز مشمیک منهن د کشتر فقزدان مبزها طبنعزی قهازل حتجزح در یرزن :دریهفزت
حرهیت اییان تکرک اح ایجهد ظیفنت اجیایی داخلی اه ددف مدیییت امبنت ،آمتز دهی مزذدبی
ارحقهء ر ااط حجهری) اد ن پهسخگتیی مسئتانتپذییی در مقهال آن اهی ایداری اییان از ایزن
مبهزعح ،حبهه احمباتر مقهالح اه عیاسمهن احعبتان عهملی ایای چههزحزهزی اهمزی در نزترص احمرزهل
قتع دیگتهح حعهمل گومگت منهن اییان عیاسمهن دیگی درسهیگهن عی در مبلقح.10

 10دیبه اسوبدیهری ،پژ دشگی کها کنبگا ابدن مؤسسح ملهاعهص رادبیدی انناارللیت .)CSISقهال اهزیهای در انبک:
https://tcf.org/content/report/no-country-oversimplifications/

