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 بسمه تعالي

 نکات برجسته 
 

ان یمن پشیم نبرد با کردند که عربستان از ورود به میدانمیبینی پیشهمواره انقالب معظم رهبر از روزهای آغازین جنگ یمن، ـ 

 ."آنها به هیچ وجه پیروز نخواهند شد"اند: و بارها تأکید فرموده خواهد شد

، رهبر عالی «ایاهلل خامنهآیت»بینی ل با پیشتحلیلگران مستق"نوشت:  این مورد، چنیندر « فارن پالیسی»نشریه آمریکایی ـ 

 "د....شوتواند به ویتنام آنها تبدیل حمله به یمن می....ایران درباره شکست نظامی عربستان در یمن موافقند.

 بینی کرده بودند.ر شدن عربستان در جنگ یمن را پیشهای معتبر جهان نیز گرفتاها و رسانهبسیاری از اندیشکده ـ

عربستان را برای ورود به این پروسه تحت  را مستقیماً کلید زده و ...مذاکره با انصارا ،مقامات کاخ سفید در چرخشی استراتژیکـ 

 .نداهادفشار قرار د

و پایان دادن به جنگ کرده است، عبارتند از: هراس عربستان  ...ترین عللی که عربستان را وادار به پذیرش مذاکره با انصارامهمـ 

ها؛ نگرانی از تقویت فاز زمینی نبرد؛ تهاجمات ویران از سوی یمنی« جیزان»و « عسیر»، «نجران»گیری سه استان از بازپس

 مللی عربستان؛ افزایشالو کشیده شدن دامنه جنگ به عمق خاک عربستان؛ بر باد رفتن وجهه و حیثیت بین ...کننده انصارا

 المللی؛ تمام شدن اهداف نظامی وبینبشردوستانه خسارات سنگین مادی؛ ناامیدی از پشتیبانی آمریکا و انگلیس؛ فشارهای 

دن و در نهایت تنها مان ...پذیری تأسیسات حیاتی عربستان در برابر حمالت موشکی و پهپادی انصاراغیرنظامی در یمن؛ آسیب

 هه مقابل یمنعربستان در جب

 ...از سوی جبهه مقابل؛ ارتقاء انصارا ...؛ التزام به پذیرش مشروعیت انصاراایعنوان یک جنبش قدرتمند منطقهبه ...انصارا تثبیتـ 

از  ...ترین دستاوردهای انصاراافزارهای مدرن، مهمحوزه جنگدر خیره کننده  هایپیشرفتدر حوزه دیپلماتیک و سرانجام 

 نیم مقاومت و مجاهدت در برابر متجاوزان بوده است. چهار سال و
 

 مقدمه 

ود. شتهاجم نظامی ائتالف عربی تحت رهبری عربستان سعودی به یمن، رفته رفته به پنجمین سال آغاز خود نزدیک می

ق متجاوزان را محقهمه اهداف سیاسی و نظامی آسا، طول بینجامد و به طور برقدو هفته به  جنگ نابرابری که قرار بود حداکثر

گین نظامی های سنبدون دستیابی به حتی یکی از اهداف از پیش تعیین شده، و البته با خسارتکند، بعد از قریب به پنج سال، 

 و حیثیتی به متجاوزان، ادامه دارد؛ متجاوزانی که به لحاظ عِده و عُده، اصالً با طرف مقابلشان قابل قیاس نبودند. 

ائتالف عربی، حتی اسمی هم باقی نمانده است؛ از ابتدا هم عمالً ائتالفی در کار نبود و در میدان نبرد، جز امروز دیگر از 

کرد، اما امروز تعارض منافع و تبدیل شدن اختالفات نهان به جنگ آشکار، ی با عربستان همراهی نمیامارات، کشور دیگر

 سبب شده امارات هم عربستان را در باتالق یمن تنها بگذارد.

سازی رسانده است؛  تحوالت شگرف در معادالت سیاسی و عرصه نظامی، جنگ یمن را امروز به نقطه حساس و سرنوشت

رف طبلکه از سوی  ،صنعا جانبالمللی یا از بار نه از سوی مجامع بین های درخواست پایان جنگ اینسیگنال قدر کهآن
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روزی مطمئن از قدرت برتر خود، علیه فقیرترین کشور عربی اعالن جنگ کرد و آن را آماج گیرد که صورت می یمتجاوز

  حمالت بی امان خود ساخت.

، پنج سال جنگ نزدیک به پذیرش مذاکره و پایان دادن به جنگ متقاعد کرده است؟ پس ازاما چه چیزی عربستان را به 

 چه تغییراتی کرده است؟ ...شرایط عربستان و موقعیت انصارا

آقای  کارشناس مسائل یمنایم به این سؤاالت پاسخ گوییم. پژوهش حاضر به روش مصاحبه عمیق با در این نوشتار کوشیده

نظران، مقاالت منتشر های صاحبها و تحلیلها، مصاحبهاطالعات نیز از اخبار، گزارشیه شده؛ سایر ته 1«عمادی»دکتر 

 اند.شده های مرتبط با موضوع برگرفتههای خبری تحلیلی معتبر و پژوهشهای رسمی و پایگاهشده در روزنامه

 محورهای اصلی پژوهش 

  یمندالیل چرخش رویکرد سیاسی عربستان در خصوص جنگ 

 توان نظامی و تقویت موقعیت سیاسی انصارا یارتقا... 

 از قریب به پنج سال مقاومت ...کلیاتی از دستاوردهای انصارا 

 بینی گرفتاری عربستان در باتالق یمن از سوی رهبر معظم انقالبپیش 

 های برتر جهان درباره ناتوانی عربستان در مدیریت بحران یمن های کارشناسان و اندیشکدهدیدگاه 

 دالیل چرخش رویکرد سیاسی عربستان در خصوص جنگ یمن 

به ساختار سیاسی یمن بود، اینک خود و « مشروعیت»ترین شعار عربستان، بازگرداندن اگر از روز آغازین جنگ، محوری

. دنردانبازگ د، به یمننناممی« مشروعیت» که آنچه را توانندنمیاند که بندی رسیدهباالخص آمریکا به این جمعحامیانش، 

رود عربستان را برای و را مستقیماً کلید زده و ...مذاکره با انصارامقامات کاخ سفید در چرخشی استراتژیک بر همین اساس 

را  ...، جنبش انصارا1۳۹۴فروردین  25 مورخ که در قطعنامهمتحد سازمان ملل  .2نداهادبه این پروسه تحت فشار قرار د

در بهمن ، ۳شده بود آن و خواستار خلع سالح کامل و محرومیت از هر نوع فعالیت سیاسی هتروریستی و غیرقانونی خواند

بن » د.ارتباط مستمر دار ...با انصارا که از آن زمان تاکنونتعیین کرد  ۴اینماینده ...انصارابرای مذاکره با  1۳۹۶ماه سال 

 ادعا داردو  دانستهتر را گامی مثبت در جهت مذاکرات سیاسی جدیبرای آتش بس  ...پیشنهاد انصارااخیراً  هم« سلمان

اکنون برای آتش بس عربستان  ،به باور کارشناسان 5؛"دکنعربستان از هر طرحی برای حل سیاسی در یمن استقبال می"

ترین دالیلی که عربستان را وادار به پذیرش مذاکره و پایان دادن به ذیالً عمده .۶کندسازی می دادن جنگ مقدمهو پایان 

 شمریم:جنگ کرده است، برمی

                                                           
 1۷/۷/1۳۹۸. نشست کارشناسی مورخ چهارشنبه 1

 (۶/۶/1۳۹۸. پایگاه خبری تحلیلی الوقت؛ )2

 (1۶/5/1۳۹۸؛ )2؛ ص 2225۳سعداهلل زارعی؛ روزنامه کیهان؛ ش . ۳

 . مارتین گریفیتس۴

 (15/۷/1۳۹۸. خبرگزاری جمهوری اسالمی؛ )5

 (15/۷/1۳۹۸؛ خبرگزاری جمهوری اسالمی؛ )اردن چاپ «المجد»نشریه . ۶
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وع موضرا تصرف کنند. این « نجران»اند استان و توانسته رد خاک عربستان شدهکیلومتر وا 5۰۰د حدو ...، نیروهای انصارا1در آخرین عملیات -1

 از جهات متعددی برای عربستان زنگ خطر را به صدا درآورده است:

هاست، اکنون انگیزه زیادی برای بازپسدر اصل متعلق به یمنی« جیزان»و « عسیر»، «نجران»از آنجا که سه استان  ـ  الف

حقیقت اجاره کرد، اما بعد آنها را به خاک خود ملحق و در  ۱۹۳۰گیری آنها وجود دارد. این سه استان را عربستان در دهه 

ها برای اینکه سه استان را پس بگیرند بیشتر خواهد شد اجاره را به اشغال تبدیل کرد. اگر جنگ ادامه یابد، عزم یمنی

 دانند.چون آنها را متعلق به خود می

اگر انصارهللا بخواهد سه استان خود را پس بگیرد، احتمال موفقیتش بسیار زیاد است؛ چراکه عربستان به لحاظ قوای  ـ  ب

انسانی نظامی مشکل جدی دارد و از کشیده شدن جنگ به فاز زمینی شدیداً هراسان است. هرچند عربستان 

نی مناسبی ندارد. نیروی انسانی که در جبهه سعودی نیروی انسا ،تجهیزات نظامی مدرنی دارد، اما در بخش نظامی

ای از کشورهای دیگر هستند که ِعرق ملی ندارند و حاضر نیستند در ازای پول از جان خود جنگد، مزدوران اجارهمی

ارد؛ دزیادی : مذهب در اعتقاد و عملکردشان تأثیر ۱ای هستند که گندهننیروهای بومی ج ...بگذرند. اما در جبهه انصارا

 جنگند.: اعتقاد دارند که برای دفاع از وطنشان می۳دانند؛ ترسند چون آن را شهادت می: از مرگ نمی۲

ردند کهای سعودی آنها را بمباران میکردند و جنگندهدر نجران، مزدوران سعودی فرار می ...گفتنی است که در عملیات اخیر انصارا

 تا اسیر نشوند.

 دیگر تنها یک نیروی دفاع ...به نقاط مهم در عربستان و امارات، حاوی این پیام بود که انصارا ...پهپادی انصاراحمالت موشکی و  -2

 کند؛ و جنگ را از خاک یمن، به عمق خاک عربستان منتقل کرده است.کننده نیست، بلکه تهاجم هم می

شود خسارات آن به لحاظ حیثیتی و روانی، از عملیات علیه ته میها بود که گفضربه سنگینی به سعودی« ...نَصرُ مِنَ ا»عملیات  -۳

د؛ مکانیزه سعودی به طور کامل فرو پاشیسه تیپ تر بوده است؛ در این عملیات هم سنگین« خریص»و « بقیق»های پاالیشگاه

و افسر و سرباز ارتش  فرمانده ،نرایاس از شمار زیادید. درآمدند و صدها نفر کشته و زخمی شدن ...انصارااسارت  هزاران نفر به

ی عربستان المللزند، وجهه و حیثیت بینهای غیر قابل باوری به عربستان میوقتی فقیرترین کشور عربی، ضربه. 2ی بودندسعود

 رود.به باد می

میلیارد دالر برآورد  5۰۰که ارزش آن تقریباً -پنج درصد سهام آرامکو قبل از هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی آرامکو، بنا بود  -۴

بب شد ، س«خریص»و « بقیق»های به پاالیشگاه ...در بازارهای بورس آمریکا و آسیا به فروش برسد. حمله پهپادی انصارا –شده 

 ...ستان سعودی حذف شود. اکنون انصارافروش سهام آرامکو به تعویق افتد و این مبلغ معتنابه، فعاًل از صورت درآمدهای عرب

تواند محدود به آرامکو نباشد. عربستان به این های جنگ را برای عربستان سنگین کند؛ و این حمالت میمصمم است هزینه

 بیند.فایده پیروز نخواهد شد و با ادامه آن فقط صدمه بیشتری میبندی رسیده که در این جنگ بیجمع

، این است دها گفتگو کند و جنگ را پایان دهگری با یمنیدالیلی که عربستان تمایل یافته از طریق میانجی ترینیکی از مهم -5

یقین شده که آمریکا و انگلیس از عربستان دفاع نخواهند کرد و به خاطر عربستان وارد جنگ نخواهند « محمد بن سلمان»که بر 

 شد.

                                                           
 «نَصُر مِن اهلل». عملیات بزرگ 1

 (۶/۷/1۳۹۸. خبرگزاری تسنیم؛ )2
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المللی پس از چند سال، معطوف به کشتار وحشیانه ، سبب شد وجدان بینهایسعود به دست «جمال خاشقچی»قتل فجیع  -۶

المللی برای قطع حمایت از عربستان سعودی بین هایمردم یمن شود. اعتراضات داخلی در کشورهای غربی و درخواست سازمان

 ، عربستان را برای پایان دادن به جنگ تحت فشار قرار داده است.در جنگ یمن

ها ، که یک سازمان تحقیقاتی غیردولتی درباره جنگ (ACLED)آمریکامستقر در  «یابی و درگیری جنگ مسلحنمکا»سسه ؤم

 . 1تیمنی را گرفته اس هزار ۹1جان بیش از جنگ به رهبری عربستان، زند که چهار سال و نیم ، تخمین میاست

حدود پنج سال بمباران بی امان و کوبنده، یمن را به تلی از خاک و خاکستر تبدیل کرده؛ به طوری که فهرست اهداف نظامی و  -۷

اکنون در تیررس  ،حیاتی در عربستان هدف ۴۰۰بیش از غیرنظامی در این کشور برای عربستان به پایان رسیده است. اما 

 .2قرار دارند ...هپادهای انصاراشونده و پ های بالستیک و هدایتموشک

های اساسی عربستان، بیهودگی خریدهای نظامی چند صد میلیارد دالری از آمریکا و کشورهای غربی، ناکارآمدی یکی از چالش -۸

پذیری تأسیسات حیاتی عربستان در برابر حمالت موشکی و پهپادی است؛ در حالی که های دفاع موشکی و آسیبسیستم

 ترین هزینه، خسارات سنگینی به عربستان وارد کند.تواند با کممی ...انصارا

، آشکار شدن اختالفات نهان ،در جنگ علیه یمن این دو پیمانیگسسته شدن هم عربستان و امارات،سرد شدن روابط مستحکم  -۹

این کشور را به پذیرش مذاکره و پایان دادن به جنگ  ،رویارویی نیروهای تحت امر دو طرف و تنها ماندن عربستان در جنگ

 متقاعد کرده است.

 تحوالت اساسی در موقعیت انصارا... 

کنترل شهرهای اصلی غربی به ویژه ت. ای تثبیت کرده اسمنطقه یک جنبش قدرتمندخود را به عنوان  امروزیمن  ...انصارا

یرد، ها پس بگبه رهبری عربستان حداکثر ظرف دو هفته آن را از حوثیابتدای جنگ قرار بود نیروهای ائتالف )که  «صنعا»

 «الحدیده»با شورش عبداهلل صالح و اعالم عملیات صنعای عربی از سوی منصور هادی قرار بود آزاد شود( و هم روزگاری و 

روزنامه  .۳ش استو متحدانانصاراهلل همچنان در اختیار گاه نیروهای ائتالف سعودی نتوانستند وارد آن شوند( )که هیچ

ت های رژیم صهیونیستی درباره شکسبه ترس و بیم« جاناتان اسپایر»در یادداشتی به قلم « جروزالم پست»صهیونیستی 

بر  2۰15ها دیگر آن نیروهای چریکی نیستند که در سال حوثی ....»نویسد:پرداخته و میعربستان سعودی در جنگ یمن 

های ای ناشی از قدرتدهد آنها با اعتماد به نفس فزایندهبلکه دالیل بسیاری وجود دارد که نشان می ؛صنعا مسلط شدند

 ...«۴ دکننو سفیر در ایران تعیین می ،کنند. آنها در سطح دیپلماتیک مانند یک دولت رسمی عملنظامی خود رفتار می

                                                           
 (۶/۶/1۳۹۸تحلیلی الوقت؛ ). پایگاه خبری 1

 (1۶/5/1۳۹۸؛ )2؛ ص 2225۳؛ روزنامه کیهان؛ ش «ی الیومأر»ای روزنامه فرامنطقه ؛«عبدالباری عطوان». 2

 (۷/۷/1۳۹۸پایگاه خبری تحلیلی راهبرد معاصر؛ ) .۳

 (۳۰/۷/1۳۹۸شبکه خبری العالم؛ ). ۴
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 های انصارا...کلیاتی از موفقیت 

ها یچرا که مذاکره مستقیم با حوثرود، انصاراهلل یک پیروزی تعیین کننده برای این جنبش به شمار میصرف مذاکره با  -1

کشورهای غربی به دلیل حمایت از عربستان و امارات ائتالف عربی و  .1به معنای مشروعیت بخشی به این جنبش است

گفتگو با این جنبش  ازو  قلمدادو نامشروع های گذشته به صورت مکرر انصاراهلل یمن را یک گروه شورشی در سال

مجبور به اعتراف به مشروعیت و حقانیت  تحول بنیادین در معادالت سیاسی و نظامی،پس از  امروزند. کردمیخودداری 

 اند. انصاراهلل و حاضر به گفتگو با این جنبش شده

حمله نظامی را بازگرداندن مشروعیت اعالم ترین هدف مهم نیروهای ائتالفجنگ شروع شد،  2۰15وقتی در سال  -2

ود شاند که نمیها پذیرفتهترین هدف آنها ممانعت از به قدرت رسیدن انصاراهلل بود. امروز سعودیکردند، اما در واقع مهم

و  دشد به انصاراهلل نقش محدودی در ساختار قدرت داانصاراهلل را در ساختار قدرت یمن نادیده گرفت. شاید قبالً می

 ترین گروه سیاسی در یمن، انصاراهلل و متحدانش هستند.یافتهمانع تقویت بیشتر این جنبش شد؛ اما امروز دیگر سازمان

اهلل دیگری هستیم؛ این نشان گیری حزبامروز در جوار مرزهای عربستان و چسبیده به جغرافیای عربستان، شاهد شکل -۳

تر حل کند تا به این توانست موضوع یمن را راحتستان بود در حالی که میدهد جنگ چه اقدام اشتباهی برای عربمی

مرحله منتهی نشود؛ چرا که این تحول، تبعات مهم دیگری نیز دارد و قطعًا با مذاکره جنگ تمام نخواهد شد؛ مسائل 

یز آمیه در آینده مسالمتروابط دو همسااساسی و تعیین کننده دیگری در ادامه وجود خواهند داشت؛ از جمله اینکه آیا 

تواند تعیین کند که انصاراهلل چقدر از قدرت یمن را خواهد بود؟ آیا در مرزها ثبات برقرار خواهد شد؟ آیا عربستان می

 در اختیار داشته باشد؟

در ش این جنبهای گسترده درن موجب پیروزیو م مؤثر هایدر دستیابی به سالح انصاراهللهای شگرف نظامی پیشرفت -۴

 ریاض، همگی و های ابوظبی، دوبی، ابهافرودگاههای متجاوزان شده است. و توانایی در تخریب زیرساختهای نبرد میدان

آخرین در زمان مورد هجوم قرار گرفته و پهپاد هم 1۰با  «الشیبه»اند. طعم حمالت موشکی و پهپادی یمن را چشیده

ترین علت خروج امارات از جنگ یمن، هراس امارات مهماساساً  .2تکاری خورده اسآرامکو، ضربه تأسیسات نفتی مورد، 

 ای بود که بر صنعت گردشگری و جذب سرمایه مالی استوار کرده است.از نابودی اقتصاد شکننده

فیر ستعیین  نزدیک شدن این جنبش به تکمیل دولت قانونی و مشروع در صنعا است.، انصاراهللارزشمند  پیروزی -5

 در آینده نزدیک، سفیر جمهوری اسالمی ایران در یمن و تعیین دولت نجات ملیاز سوی  ۳العاده یمن در ایرانفوق

ترین عنوان مهمو شناسایی رسمی آن توسط ایران به ،بیانگر رسمیت یافتن دولت قانونی یمن یکپارچه به پایتختی صنعا

 .۴است ایقدرت منطقه

                                                           
 (15/5/1۳۹۸شبکه خبری العالم؛ ) .1

 (۷/۷/1۳۹۸راهبرد معاصر؛ )پایگاه خبری تحلیلی  .2

 «ابراهیم محمد محمد الدیلمی». ۳

 (2۸/5/1۳۹۸؛ )15؛ ص 5۷2۸. روزنامه جوان؛ ش ۴
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  عربستان در باتالق یمنبینی گرفتاری پیش 

یمن  نبرد با کردند که عربستان از ورود به میدانمیبینی پیشهمواره انقالب معظم رهبر از روزهای آغازین جنگ، 

 رئیس جمهور« والدیمیر پوتین»اند. من جمله در دیدار با نمودهاین موضوع را یادآوری و تاکنون بارها  ؛پشیمان خواهد شد

ساز این کشور در یمن، زمینه ها در برخی کشورها از جمله جنایات روزانههای خونین سعودیدخالت»که فرمودند:  1روسیه

ها سعودی»فرمودند:  2و حدود یک سال بعد، مجدداً در دیدار با پوتین«. های عمیق استگرفتار شدن عربستان در مخمصه

-ایشان در دیدارها و مناسبت«. توانست مردم مقاوم یمن را به زانو درآورندقطعاً در یمن به نتیجه نخواهند رسید و نخواهند 

دهد عیناً همان کاری کاری که دولت سعودی امروز در یمن انجام می»....اند: های دیگر نیز مکرر به این موضوع اشاره داشته

ا هد، اینها هم پیروز خواهند شد....سعودیها در غزه انجام دادند؛ اگر آنها در غزه توانستند پیروز شوناست که صهیونیست

ها به خاک مالیده خواهد در این مسئله خسارت خواهند کرد.....آنها به هیچ وجه پیروز نخواهند شد....قطعاً بینی سعودی

ها عودیسدر مورد شکست را ب التحلیل رهبر معظم انق نیز المللیغربی و کارشناسان مسائل بینهای مطرح رسانه .۳«شد....

گران مستقل تحلیل"در تحلیلی نوشت: « ن پالیسیفار»نشریه آمریکایی کردند. در یک مورد، میتأیید تکرار و در یمن را 

تواند یحمله به یمن م....، رهبر عالی ایران درباره شکست نظامی عربستان در یمن موافقند.«ایاهلل خامنهآیت»بینی با پیش

اشتباهی جدی  نیز حمله عربستان به یمن راهای مهم جهان ها و اندیشکدهبسیاری از رسانه  ۴"د....وشبه ویتنام آنها تبدیل 

 دادند. کردند و درباره آثار و عواقب شوم آن هشدار میارزیابی میو استراتژیک 

 

 ها ذکر شده است:هایی از این تحلیلدر جدول ذیل نمونه

 هاو گزارش اظهارات هاکارشناسان و اندیشکده ردیف

1 

 ؛«مارک پری»

آمریکن »پایگاه خبری دبیر 

جنگ»و نویسنده کتاب  «کانزرواتیو

 «های پنتاگون

 2۰15تصمیم مارس »به من گفت:  یک افسر ارشد آمریکا که به تازگی بازنشسته شده،

 "عقلی کامل یک بی" ،ها برای یورش به جنبش قبایل حوثی متحد ایران در یمنسعودی

کردیم که چنین یورشی پا بگیرد و هنگامی که رخ داد، شوکه شدیم. با این تصور نمیما  بود.

برید و تنها کشور خودتان را حال رک و راست به آنها گفتیم که شما کاری از پیش نمی

 .5«طور هم شدکنید. به آنها گفتیم که یمن، باتالق شماست و همینورشکسته می

2 
  تحلیلیمقاله ؛ کارنگی اندیشکده

  «نیل پاتریک»

 پژوهشگر انگلیسی 

استراتژی سردرگم عربستان موجب بروز وضعیت فروپاشیده در مرزهای ملتهب جنوبی این 

 عنوانه ت. در این مقاله کثیرگذار اسأکشور شد که به طور مستقیم بر امنیت ملی عربستان ت

عهد سعودی، ولی سلمان، بن آمده: محمداست،  «خواهدداند چه میعربستان نمی» آن

                                                           
 1۰/۸/1۳۹۶. دیدار مورخ چهارشنبه 1

 1۶/۶/1۳۹۷. دیدار مورخ جمعه 2

 ایالعظمی خامنهاهلل  پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت. ۳

 (2۳/1/1۳۹۴؛ )12؛ ص 21۰۳2 روزنامه کیهان؛ ش .۴

 (۸/۷/1۳۹۸. دیپلماسی ایرانی؛ )5
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روشن است که سیاست عربستان کارساز نیست و  عربستان را در باتالق یمن گرفتار کرده؛

   .1دکنتر میوخیم ،که عربستان با آن روبروسترا یمن مشکالت امنیت ملی  فروپاشی

3 

 اندیشکده 

 ؛«واشنگتن برای مطالعات خاورمیانه»

 «مایکل نایتس»

 کارشناس نظامی 

های عربستان سعودی را ندارد. این ارتش با طلبیارتش سعودی توان و کشش برآوردن جاه

 به عنوان ،ترین خریداران تسلیحات مدرن در جهان هستندها یکی از عمدهوجودی که سعودی

 .2تگر شده اسیک نیروی بی اثر جلوه

4 
 ؛ اندیشکده واشنگتن

 « سایمون هندرسون»

 پژوهشگر 

های آمدن ترکش فرود، ۳«بن عبدالعزیز خالد»حمله موشکی نیروهای یمن به فرودگاه پس از 

چنین حمله ین رویداد در جنگ یمن است. تکرارترخطرناک ،موشک یمن در فرودگاه ریاض

 .4دکنتهدید می کشورشهای راهبردی در هبرای آغاز پروژرا طرح ولیعهد عربستان  ،هایی

5 
  ؛«یوئل گزانسکی»

العات امنیت سسه مطؤارشد م محقق

 آویوملی دانشگاه تل

نازد، با وجود تمام تجربیات اش میحتی اسرائیل هم که به قدرت نظامی و نوآوری اقتصادی

مشکالت مشابهی مانند عربستان و امارات مواجه خواهد با در یمن ، میدانی جنگی که دارد

: افزایدیگزانسکی م د.شوتجربه آنجا موفق نمی در نبرد با جنگجویان پارتیزانی با و الزاماً  ،بود

ها تجربه دهه هادر حالی که حوثی؛ انددر جنگی شرکت نداشته 1۹۹1از سال  هاسعودی

گزانسکی معتقد است بن سلمان بسیار نگران  .شان را دارندجنگ چریکی و رزم در سرزمین

از تلفات منتشر  ر رسمیتلفات است و به همین دلیل است که طی چهار سال جنگ هیچ آما

 .5تنشده اس

  ۶المللی بحرانگروه بین 6

پیروزی در یمن، به خروج سیاسی از این  کسبباید به جای فکر کردن به  عربستان سعودی

د. ر شومنج ...کشور فکر کند؛ حتی اگر این حرکت به قوی شدن بیش از پیش جنبش انصارا

اید دانند که بها میگوید: به نظر من سعودیمی المللیاین سازمان بین رئیس« رابرت ملی»

شکست  باعث ،کنند قدرت نظامی بیشترها فکر میدانند چگونه. آنجنگ را تمام کنند، اما نمی

آید. اما ما به اندازه چهار کند و به حالت دفاعی درمیشود و ایران احساس خطر میمی ...انصارا

 .۷مواهد داریسال برای رد کردن این فرضیه مدرک و ش

  «واشنگتن پست» روزنامه آمریکایی ۷
تجاوز ارتش سعودی به یمن دستاورد چندانی نداشته و یمن احتماالً  حتی اسرائیل هم که به

 .۸شودها تبدیل میبه باتالقی برای سعودی

 
 

                                                           
 (2۸/1/1۳۹۸. خبرگزاری فارس؛ )1

 ( 2۶/۹/1۳۹۶؛ دیپلماسی ایرانی؛ )«ربیزنس اینساید» تحلیلی -پایگاه خبری .2

 1۳۹۶. آبان ماه سال ۳

 (2۶/۸/1۳۹۶. خبرگزاری جمهوری اسالمی؛ )۴

 (2۷/۴/1۳۹۷)؛ خبرگزاری ایسنا؛ «هاآرتص»روزنامه  .5

 در راستایمیدانی  اتتحقیقبا انجام بار در زمینه مناقشات خشونتو گذاری شده بنیان 1۹۹5فراملی است که در سال  تی غیرانتفاعییک سازمان غیردول .۶

 د.کنپیشگیری، کاهش یا حل مناقشات فعالیت می

 ( 2۶/1/1۳۹۸باشگاه خبرنگاران جوان؛ ) ؛«چنل نیوز ایژیا»پایگاه اینترنتی  .۷

 (2۳/1/1۳۹۴؛ )12؛ ص 21۰۳2 روزنامه کیهان؛ ش .۸
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  سخن آخر 

 روزکه امچه . آنمتفاوت است تا آسمانزمین  ،های ابتدایی جنگها و سالشرایط کنونی در یمن با پنج سال گذشته و ماه

در نًا یقی ت.هاسها و به زیان سعودیتغییر راهبردی به نفع یمنی، شودمشاهده مییمن  بحران در صحنه میدانی و سیاسی

 امنیت خریدنی نیست. رسیده که این واقعیت به  عربستان الملل بیش از هر بازیگر دیگری،عرصه بین

به این نتیجه رسیده که ادامه است،  متهم نیز جنایت جنگی بهو عربستان از جایگاه مهاجم به مدافع رسیده امروز که 

ه ها به یاد داشتخواهد شد؛ اما خوب است سعودیانزوای بیشتر عربستان منجر تر و های سنگینخسارتوضعیت موجود به 

 .دامری غیرممکن خواهد بو تاوان درخور،بدون پرداخت در یمن، پایان بخشیدن به کشتار  وعقب نشینی از این نزاع باشند 

  

 

 

 

 

 

 

 


