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 بسمه تعالي
 نکات برجسته 

 

 ترین نکات در توافق ریاض، تقسیم قدرت و مناصب وزارتی میان نیروهای تحت حمایت عربستان و نیروهای تحت مهم

 های دفاع و کشور دولت منصور هادی است.خانهامارات و ادغام و انسجام تمامی نیروهای نظامی و امنیتی در وزارتحمایت 

 ای ه، گروه...ربط به مردم یمن اعالم و آن را مردود دانسته است. به غیر از جنبش انصاراتوافق ریاض را بی ...جنبش انصارا

 اند.ارزیابی کرده چینی عربستان و امارات برای تقسیم یمنآن را مقدمه ،توافقضمن اعالم مخالفت با این جنوبی یمن هم 

  ،و یک ... ایجاد صف واحد در برابر جنبش انصاراهدف مشترک عربستان و امارات از طراحی توافق ریاض و حمایت از آن

 رابرب جدید در یمن و قرار دادن موجودیتیی امنیتی و اقتصاد، ساختار نظامیها با این جنبش، سازماندهی مجدد کاسه کردن مقابله

 است. نیوالزمان ط استقرار غیرقانونی خود در این محور برایتضمین در جنوب یمن و « اشغالگری»تثبیت ، ...انصارا

  به منظور  نمادین برای منصور هادیدولتی تشکیل طراحی توافق ریاض این اهداف را مد نظر داشته است: عربستان از

با ژست صلح  در جهان عربستانبهبود وجهه ، منصور هادی مشروعیت بخشیدن به دولتالمللی، حضور رسمی وی در محافل بین

ت مدیری خود در جهتقدرت سیاسی، نظامی، اداری و قانونی ، تقویت شمالی یمن هایقیمومیت عربستان بر استاناعاده ، دوستی

 برای مزدور نیروهایتحریک ، ثمودشهر نفتی و « حضرموت»دیرینه تسلط بر استان رؤیای  ساختن محقق یمن، مناطق جنوبی

 هایمشروعیت بخشیدن به دیگر گروه، ...در برابر انصارا عربستانجنوبی از مرزهای  آنها محافظتو  ملی یمن نیروهای با جنگ

 ...با انصارا میز مذاکره حضور دربرای ، تقویت موضع خود زنی شورای انتقالیقدرت چانهبرای کاهش جنوبی 

 امارات بر کاهش حضور نظامی و عقب  عبارتند از: قصد «اضیتوافق ر»های امارات از موافقت با ترین اهداف و انگیزهمهم

اختیارات در یمن، انتقال بخشی از هزینه حضور  و کاهش در یمن از طریق وکالی محلی امارات نفوذ، حفظ و تداوم نشینی از یمن

 های امنیتی و نظامیمدیریت پروندهو همچنین ها منصور هادی و دولت او در انتخاب فرماندهان نظامی، مدیران، وزیران و دیپلمات

 این در مستقل دولت ایجاد و جنوب یمن جداییپیگیری  یمن،های جنوب ناآرامیاستمراربخشی به  به شورای انتقالی جنوب،

  حمالت موشکی به جبهه داخلی اماراتاز  پرهیزبه  ...و مجاب کردن انصارا ...دوری از رویارویی مستقیم با انصارا منطقه،

 به  ...جریان انصاراحضور نداشتن وجود دارند عبارتند از: اجرایی شدن توافق ریاض هایی که در مسیر ترین چالشمهم

 یهای راهبرداولویتاختالفات جدی در ترین و قدرتمندترین جریان سیاسی و نظامی یمن در این توافق، وجود یافتهعنوان سازمان

 هاییمخالفت گروهاعتمادی شدید بین نیروهای منصور هادی و نیروهای شورای انتقالی جنوب، وجود تضاد و بی توافق، طرفین

 برخی طرفداران منصورو خارج بودن آنها از این توافق، مخالفت  طلبان جنوبجداییدیگر القاعده، داعش، قبایل المهره و همچون 

ه ب دولت مستعفی یمنتضعیف اعتماد برخی عناصر ها، امتیازخواهی بیشتر جنوبی و متقابالًها ادن به جنوبید با امتیازهادی 

 در یمن امارات ی ماندنیا باقاز یمن نشینی امارات عقبدر خصوص بهتر بودن عربستان ، سردرگمی عربستان
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 مقدمه 

 شورای رئیس جمهور سابق و مستعفی یمن و نیروهای میان نیروهای منصور هادی اینامهتوافقه م آبان ماهشنبه چهاردروز سه

ق در مناط های شدیدیهای اخیر درگیریدو طرفی که در ماه د؛ توافق بینبه امضا رسی پایتخت عربستانانتقالی جنوب در 

 «انسلمبنمحمد »مشهور شده است، « توافق ریاض»که به توافقنامه  ی ایندر مراسم امضاد. یمن با یکدیگر داشتن یجنوب

صور عبدربه من»رئیس شورای انتقالی جنوب و  «عیدروس الزبیدی» ،اماراتولیعهد  «زاید آل نهیان محمد بن»ولیعهد عربستان، 

 هادیمنصور نیروهای نظامی تحت فرماندهی وزارت دفاع دولت  بایستی تمامیمطابق توافق ریاض،  .1دنیز حضور داشتن «هادی

 با ذاکراتم در جنوب انتقالیای طرفین علیه یکدیگر متوقف شود، شورای های تبلیغاتی رسانهسازماندهی شوند، فعالیت مجدداً

 بین مساوی شکل به آن وزارتی مناصب که شود تشکیل وزیر ۲۴ با یدولت ،توافق این از بعد روز ۳۰ و شود داده مشارکت انصارا...

 تقسیم نیروهای تحت حمایت عربستان )دولت فراری منصور هادی( و نیروهای تحت حمایت امارات )شورای انتقالی جنوب(

 وروند استقرار مجدد نیروهای ائتالف عربی در عدن و بنادر  نامه،توافقاین از زمان امضای اولیه ، منابع یمنیطبق اعالم  .۲شود

وزارت امور خارجه  ،ریاض توافق ترسریع هرچه اجرای هادی برای منصورکید أدر راستای تو  ۳آغاز شده «المعاشیق»و کاخ  هاشهر

نسبت  ...موضع جنبش انصارا. ۴کرده استروز یکشنبه فعالیت خود را در عدن پایتخت موقت این دولت آغاز  از ،دولت مستعفی

اوز بین دو طرف از مزدوران ائتالف متجآن را توافق تحمیلی خوانده که کمیته عالی انقالب یمن به این توافق منفی است؛ رئیس 

آن را شامل بندهای  ،های جنوبی یمن هم ضمن اعالم مخالفت با این توافقگروهو ربطی به مردم یمن ندارد.  سعودی برقرار شده

.  5تاسچینی عربستان و امارات برای تقسیم یمن مقدمهو  رواقعی زیادی دانستند که پاداشی برای شورای انتقالی جنوبغی

ریزی توافق ریاض شده؛ همچنین تردیدهای فراوانی های عربستان و امارات از طرحهای بسیاری درباره اهداف و انگیزهنیزگمانه

ند. ااحتمال موفقیت آن وجود دارد که در بخش نخست پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته نامه ودر خصوص پایداری این توافق

خواهد شد، و  ...در قسمت دوم این پژوهش، تهدیدهای احتمالی که در صورت اجرایی شدن توافق ریاض متوجه جنبش انصارا

 نامه مذکور را از نظر خواهیم گذراند. گران در زمینه اجرایی شدن یا نشدن توافقهمچنین ادله کارشناسان و تحلیل
 

 : سؤال اصلی

 وجود دارد؟ «توافق ریاض»هایی فرا روی چه چالشـ 1

  سؤاالت فرعی:

 و حمایت از آن چیست؟ «اضیتوافق ر»های عربستان از طراحی اهداف و انگیزهـ 1

 و حمایت از آن چیست؟ «اضیتوافق ر»های امارات از موافقت با اهداف و انگیزهـ ۲

 

                                                           
 ۰5/11/۲۰19 . دویچه وله؛1
 (15/8/1۳98پارس تودی؛ )پایگاه خبری  .۲

 (1۴/8/1۳98. خبرگزاری ایسنا؛ )۳

 (19/8/1۳98) خبرگزاری ایرنا؛ .۴

 (15/8/1۳98. خبرگزاری فارس؛ )5
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 روش پژوهش

ها و ها، مصاحبهآوری شده نیز برگرفته از خبرها، گزارشاین پژوهش به روش اسنادی تهیه شده است؛ اطالعات جمع

 های خبری تحلیلی معتبر هستند.های رسمی و پایگاههای کارشناسان و مقاالت منتشر شده در روزنامهتحلیل

 محورهای اصلی پژوهش 

 

 هایی در خصوص اهداف عربستان و امارات از تمهید توافق ریاض و منافع هریک از این رهگذرگمانه 

نامه ریاض، نظرات ریزی و حمایت از توافقدرباره نیات آشکار و نهان عربستان و امارات از طرح کارشناسان مسائل منطقه

 شود: متضادی دارند که ذیالً به برخی از آنها اشاره میمتفاوت و بعضًا 

 اهداف مشترک دو کشور -الف

 

اهداف مشترک عربستان و امارات از طراحی توافق ریاض و منافع هریک از این رهگذرزنی در خصوصگمانه

اهداف و منافع عربستان از رهگذر توافق ریاض زنی در خصوصگمانه

اهداف و منافع امارات از موافقت با توافق ریاضزنی در خصوصگمانه

ها و موانع فرا روی اجرای توافق ریاضچالش

وص اولویت اصلی عربستان و امارات، ایجاد صف واحد در برابر جنبش قدرتمند انصاراهلل است؛ به خص-1
ه در های اخیر بر ائتالف تحمیل کرده، ضرورت اتخاذ وحدت رویباری که انصاراهلل در ماههای حقارتشکست

.برابر این جنبش را برای متجاوزان دو چندان نموده است

ن را مورد نصف، ساختار نظامی، امنیتی و اقتصادی یم-خواهند با تشکیل یک دولت نصفعربستان و امارات می-2
ه های جنوب را در دولت جدید مشارکت دهند و بتجدید نظر قرار دهند و آن را مجدداً سازماندهی کنند، دیگر استان

تگوی گف.قرار دهند که هدف اصلی آن مبارزه با این جنبش باشد... این ترتیب موجودیت جدیدی را در برابر انصارا
(19/8/1398)کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا؛ « رضا میرابیان»خبرگزاری تسنیم با 

-میهمانگونه که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز اعالم کرد، ریاض و ابوظبی تالش-3

غیرقانونی خود در محور جنوبی یمن برسند و استقرار« اشغالگری»نامه به مرحله تثبیت کنند از طریق این توافق
. در این محور را برای مدت زمان طوالنی تضمین کنند
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 اهداف عربستان -ب

راه را برای تشکیل دولتی حداقل نمادین برای منصور هادی هموار  ،تا با تقسیم قدرت در توافق ریاض، عربستان تالش کرده -1

لمللی اخشد تا وی به نمایندگی از یمن در محافل بینبجنبه قانونی ب هادی ربه منصور به دولت یمن با ریاست عبد، 1کند

 .۲حضور داشته باشد

منصور هادی در گونه مشروعیت داخلی در شمال و جنوب یمن ندارند. در حال حاضر منصور هادی و دولت مستعفی او هیچ -۲

یکی از اهداف را در اختیار گرفته است.  این کشوربخشی از حاکمیت  یمن،حال حاضر بدون توجه به انتخابات آزاد در 

 .۳منصور هادی از طریق توافق ریاض است مشروعیت بخشیدن به دولت عربستان،

های مختلف یمن درگیری در جریان است و ائتالف به سردمداری عربستان با این اقدام خواسته وانمود کند که میان طیف -۳

به دنبال  ریاض، نامهای بر روی توافقمقامات سعودی با مانور رسانه .۴قه استمنطو عربستان به دنبال برقراری صلح در یمن 

آن را دستاورد تاریخی  نامه،با بزرگ نمایی غیر عادی این توافق ؛ آنهاافکار عمومی هستندمیان بهبود وجهه خود در جهان و 

  .5گرفته استکنند که در راستای پایان دادن به جنگ در یمن صورت برای خود توصیف می

دهد و بخشی از قیمومیت از می متجاوزائتالف عضو های جنوبی یمن را به کشورهای توافق ریاض حق قیمومیت بر استان -۴

 .6گرداندشمالی یمن را برمی هایدست رفته عربستان بر استان

ل قیمومیت واقعی در این مناطق قدرت سیاسی، نظامی، اداری و قانونی برای مدیریت مناطق جنوبی و اعماهم  عربستان -5

و  به آنان مشروعیت قانونی ببخشد ،کرسی وزارتخانه به هواداران منصور هادی 1۲کند با دادن ریاض تالش می ؛7ندارد

 موقعیت خود را نیز تقویت کند.

را  یمن یشرق استانو این  دسازمحقق میرا « حضرموت»ها برای تسلط بر استان دیرینه سعودیرؤیای ریاض، نامه توافق -6

 حضرموت منطقه صحرایی و وادی در نیروهای نظامی سعودی؛ حتی در روزهای اخیر دهدها قرار میتحت سیطره سعودی

ی از وجود میزان زیاد« بان»پس از آن که شرکت آمریکایی  -میالدی دهه شصت از عربستان توضیح آنکه )اند. شده مستقر

د. را به اراضی خود ملحق کنثمود شهر نفتی ه ، تالش داشتتاکنون - 8خبر داد در استان حضرموت نفت در صحرای ثمود

بر  ناظران سیاسیت. از این رو، به بهانه بازگرداندن قدرت به دولت هادی، بار دیگر به حضرموت بازگشته اسعربستان امروز 

 هایمجبور کرده تا نقشی صوری در اداره استانسعودی دولت هادی و شورای انتقالی را  این باورند که عربستان

                                                           
 (۲۰/8/1۳98. پایگاه خبری تحلیلی الوقت؛ )1

  (۲۰/8/1۳98؛ خبرگزاری ایرنا؛ )«ی الیومأر»روزنامه الکترونیکی ؛ «حسن مرهج» .۲
  (۲۲/8/1۳98؛ )الفپایگاه خبری تحلیلی  .3
 (۲۰/8/1۳98؛ خبرگزاری ایرنا؛ )یمن« پتامبرس ۲6»نشریه  .۴

 (۲۳/8/1۳98. خبرگزاری مهر؛ )5

 (۲۰/8/1۳98خبرگزاری ایرنا؛ ) ؛لبنان« االخبار»روزنامه ؛ «رشید الحداد» .6

 (۲۰/8/1۳98خبرگزاری ایرنا؛ ) .7
 میالدی 1961. سال 8
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 هبرا « المهره»و  «حضرموت»های داشته باشند و خود به طور انحصاری پرونده «لحج» و «الضالع» ،«شبوة» ،«ابین» ،«عدن»

 (.1گرفتدست خواهد 

تقسیم منافع یمن میان عربستان و امارات و همچنین میان دولت مستعفی و شورای انتقالی  از هدفبه باور برخی کارشناسان،  -7

 که برای دفاعاست  ملی یمن نیروهای با جنگ برای مزدور نیروهایتحریک  ،ها میان آنهاها و مسئولیتخانهو تقسیم وزارت

ربستان ستند که به جای ارتش عه ابزارهایی انتقالی شورای و مستعفی ؛ به عبارت دیگر دولتکننداستقالل کشور تالش می از

 .۲کنندمی جنگند و از مرزهای عربستان محافظتمی

کدیگر وارد با ی و حتی در برابر یکدیگر قرار داشتندیی است که پیش از این نیروها کردن یکپارچه ،یک هدف دیگر عربستان -8

مرزهای جنوبی خود مستقر و به جای نیروهای مزدور خارجی از همین نیروها آنها را در  بتوانند؛ تا شدندهای خونین درگیری

 است. ...در برابر انصارا خوداولویت عربستان حفظ مرزهای جنوبی  .۳استفاده کنند

رسد که عربستان در حال شود، اما به نظر میها در توافق ریاض محسوب میگرچه شورای انتقالی به عنوان نماینده جنوبیا -9

 یبت تا بدین ترتهای جنوبی و مشروعیت بخشیدن به حضور آنها در توافق ریاض اسامن زدن به صدای اعتراض دیگر گروهد

 .۴را کاهش دهد زنی شورای انتقالیقدرت چانه

با دست ه شرایطی فراهم کند ک ،تشکیل یک دولت توافقی و مشترک با نیروهای شورای انتقالی جنوب اب کوشدمیعربستان  -1۰

 .5بنشیند در مورد آینده جنگ یمن ...با انصارا پای میز مذاکره پر

 اهداف امارات -ج

کند امارات تالش میاست؛ توافق ریاض نتیجه مستقیم تمایل امارات برای کاهش حضور نظامی و عقب نشینی از یمن  -1

 .6نفوذش را در یمن حفظ کند ،زمان با این موضوع از طریق وکالی محلیهزینه حضور را کاهش دهد و هم

فرماندهان نظامی، مدیران، وزیران و  بیشتر اختیارات منصور هادی و دولت او در انتخابریاض، به موجب توافق  -۲

 .7رودهای امنیتی و نظامی از بین میمدیریت پروندهبه عالوه ها دیپلمات

 شمالی دولت در مشارکت جنوب، انتقالی شورای دستور کارکند؛ جستجو میدر جنوب یمن ای را منافع ویژه امارات -۳

 .8است منطقه این در مستقل دولت ایجاد و جنوبی یمن جدایی آنها بلکه اولویت نیست،

                                                           
 (7/8/1۳98. خبرگزاری فارس؛ )1

 (18/8/1۳98؛ )عضو شورای سیاسی جنبش انصاراهلل« محمد البخیتی»گفتگوی خبرگزاری تسنیم با  .۲
 (19/8/1۳98آسیا؛ )کارشناس ارشد مسائل غرب « رضا میرابیان»با  ی خبرگزاری تسنیمگفتگو .3

 (1۲/8/1۳98. اندیشکده راهبردی تبیین؛ )۴
 (۲۰/8/1۳98پایگاه خبری تحلیلی الوقت؛ ). 5

 (۲۰/8/1۳98؛ خبرگزاری ایرنا؛ )قطر« الجزیره»های تارنمای مرکز پژوهش .6

  (۲۰/8/1۳98؛ خبرگزاری ایرنا؛ )لبنان« االخبار»روزنامه ؛ «رشید الحداد» .7

 (19/8/1۳98آسیا؛ )کارشناس ارشد مسائل غرب « رضا میرابیان»با  ی خبرگزاری تسنیمگفتگو .8
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سعی دارند که با صبر استراتژیک و پرهیز از مداخله  ؛ لذادانندها خود را بازنده اصلی اجرای توافق ریاض میاماراتی -۴

وافق تمسیر اجرای در تا را تداوم بخشند یمن های جنوب با تکیه بر نیروهای وابسته به خود، ناآرامی مستقیم، صرفاً 

 .1ایجاد کنند اختالل ریاض

را بخشی از ریاض امارات توافق  .۲دوری نماید ...از رویارویی مستقیم با انصارا ،تمرکز بر جنوب یمنکوشد با میامارات  -5

حمالت ز ا پرهیزرا مجاب به  ...بدین ترتیب انصاراداند تا می ...در عدم تقابل مستقیم با انصارابندی مورد نظر خود بلوک

از زمان اعالم عقب نشینی صوری خود از یمن را  ابوظبی این سیاست در واقع موشکی به جبهه داخلی امارات نماید.

  .۳کندمیدنبال 

 های فرا روی اجرای توافق ریاضچالش 

پذیر انمدت امککم در کوتاهاجرایی شدن توافق ریاض دسترسد به نظر می، ی که به آنها اشاره خواهیم کردشرایط با توجه به

ی حتی اگر نیروهای وابسته به دولت مستعف یابد؛ برخی کارشناسان بر این باورند کهها در جنوب یمن ادامه و درگیری باشدن

های گذشته روبرو خواهند شد و زمانی طول نخواهد کشید که باز هم با مشکالت و چالش باز هم ،بتوانند به عدن بازگردند

   :۴هایی صورت خواهد گرفترقابت و دیگر مسائل، هاسهم خواهی، های رئیس جمهورتصمیم بر سر

ر بدون حضو یرسد هر نوع توافقدارد، به نظر می یمندر تحوالت سیاسی  ...اعتباری که جریان انصارابا توجه به وزن و  -1

 منیدر چارچوب تجزیه  این توافقداشت، مگر اینکه آن توان امیدی به استمرار روند این جنبش موفقیتی نخواهد داشت و نمی

 .5شودقلمداد 

ربستان ع تواند گزینه مناسبی برایقدر شدید است که نمیربه منصور هادی آناختالفات میان شورای انتقالی و دولت عبد -۲

 داشت انتظار تواننمیاعتمادی شدید بین طرفین، به سبب وجود بی .6 دولت ائتالفی را برای آینده یمن تداوم بخشدو  باشد

بتواند ظرف  هادی منصور که داشت انتظار تواننمی و شوند ادغام هادی منصور دفاع وزارت به آسانی در جنوب نظامی نیروهای

 کابینه تشکیل دهد.یک ماه 

، اما این توافق مملو از تناقض و ه، شورای انتقالی جنوب در دولت مستعفی یمن مشارکت داده شدریاض توافقهرچند با  -۳

یمن بر ضرورت واحد ماندن های راهبردی متفاوت طرفین است. دولت مستعفی مربوط به اولویتیک اختالف مهم اختالف است. 

 .7خواستار جدایی جنوب یمن از شمال است ،کید دارد، اما شورای انتقالی جنوبأاین کشور ت

                                                           
 (1۲/8/1۳98)اندیشکده راهبردی تبیین؛  .1

 (19/8/1۳98آسیا؛ )کارشناس ارشد مسائل غرب « رضا میرابیان»با  ی خبرگزاری تسنیمگفتگو .۲

  (۲۲/8/1۳98؛ )الفپایگاه خبری تحلیلی  .۳

 (۲۰/8/1۳98؛ خبرگزاری ایرنا؛ )یمن« الثوره»روزنامه ؛ «علی صبری» .۴

 (۲۲/8/1۳98؛ )الف پایگاه خبری تحلیلی. 5

 (19/8/1۳98آسیا؛ )کارشناس ارشد مسائل غرب « رضا میرابیان»با دکتر  خبرگزاری تسنیمی گفتگو. 6

 (15/8/1۳98. پایگاه خبری پارس تودی؛ )7
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طلبان جنوب که از این توافق چیزی عایدشان جداییآن دسته از و  1القاعده، داعش، قبایل المهرههایی همچون گروه -۴

 .۲مانعی بر سر راه اجرای توافق خواهند بود شود،نمی

ها راضی ادن به جنوبید امتیاز از ... و ۴«الجبوانیصالح »و  ۳«احمد المیسری»هادی از جمله  برخی طرفداران منصور -5

 .5سکوت نخواهند کرد ،امارات تا رسیدن به امتیازات خودشان یعنی ها و حامی اصلیجنوبی ؛ در مقابلنیستند

است. برخی از اعضای دولت مستعفی در جریان  ضعیف شدهاطمینان به عربستان سعودی ، میان دولت مستعفی یمندر  -6

 ،اند. پس از امضای توافق ریاضزیادی از عربستان داشته اتانتقاد ،اشغال کاخ ریاست جمهوری عدن از سوی شورای انتقالی

داشتن تلویحاً عربستان را به ن یدر توئیتر« االصالح»هادی و از اعضای بسیار با نفوذ حزب منصور رئیس دفتر  «العلیمی ...عبدا»

 . 6عزم کافی برای اجرایی شدن توافق متهم کرد

 است؛ استدالل آنها این است محال تقریباً  آن اجرای که دانندمی دو لبه شمشیر را یک نامهتوافق برخی کارشناسان این -7

 به هم هنوز دیگر سوی از اما گذاشت؛ فشار تحت عدن ویژهبه مناطق برخی از نشینیعقب برای را امارات سویک  که عربستان از

ر ها بهتنشینی امارات برای سعودی: عقببر سر یک دو راهی استعربستان لذا  .دارد نیاز یمن ائتالف ضد در امارات مشارکت

 رد اما هاست،سبب تقویت سعودی جنوبی هایاستان در نامهتوافق این به عبارتی هرچند ؟در یمن امارات است یا باقی ماندن

 .7دهندمی دست از را امارات یعنی خود قدرتمند پیمانهم مقابل

 بندیجمع 

خصوص توافق ریاض و رفع اختالفات میان نیروهای تحت حمایت عربستان و نیروهای ای که در رغم تمام تبلیغات رسانهعلی

چنان زیاد است که درست فردای روز امضای دو طرف  میاناعتمادی عمق بی گیرد،تحت حمایت امارات صورت می

 ظیمیع محمولهیک کشتی باری عربستان داد تصاویری پخش کرد که نشان میان .ان.سیتلویزیونی شبکه  ،نامهتوافق

؛ این نکته قابل 8وارد بندر عدن کرده است و مخفیانه ارتش عربستان را شبانه متعلق بهسالح و خودروی زرهی آمریکایی 

 ه است؛قرار دادان .ان.سیتلویزیونی شبکه در اختیار شورای انتقالی جنوب شود تصاویر مذکور را تأمل است که گفته می

ای به معن را افشاگریهمین ، کارشناسان انتقال تجهیزات نظامی به جنوب یمنان برای های عربستصرف نظر از انگیزه

مورد حمایت امارات ارزیابی  نیروهای جنوبی از سوی تقویت نیروهای خود در جنوب یمندر خصوص  به سعودی زنیاتهام

                                                           
 مجلسین اسهم عادالنه به  نیافتن تخصیصبه علت  کرد اعالم «السقطری و المهره البنا العام» مجلس رئیس «عفرار آل عیسی بن عبداهلل» برای نمونه شیخ. 1

یس ستاد مشترک ارتش عربستان برای شرکت در مراسم امضای توافق بین دولت هادی رئ «عبدالعزیز ترکی بن فهد» ، دعوتهای سیاسی جنوبیدر بین گروه
 و مجلس انتقالی را رد کرده است. 

 (1۴/8/1۳98تحوالت جهان اسالم؛ ) یلیتحل یخبر گاهیپا. ۲

 تعفی منصور هادیمعاون نخست وزیر و وزیر کشور دولت مس. ۳

 مستعفی منصور هادی وزیر حمل و نقل دولت. ۴
 (1۴/8/1۳98پایگاه خبری تحلیلی تحوالت جهان اسالم؛ ). 5
 (15/8/1۳98. پایگاه خبری پارس تودی؛ )6

 (18/8/1۳98؛ )عضو شورای سیاسی جنبش انصاراهلل« محمد البخیتی»گفتگوی خبرگزاری تسنیم با . 7
 (۲۰/8/1۳98الوقت؛ ) پایگاه خبری تحلیلی. 8
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صفوف نظامی متالشی شده ائتالف در گیری مجدد اتحاد سیاسی، شکلبا  بودریاض امیدوار ؛ خالصه آنکه هرچند 1کنندمی

حتی تقسیم قدرت در جنوب یمن ، اما خواهیم دید که احیا و آماده جنگ شود دوباره ،...عرصه زمینی برای مقابله با انصارا

 .متجاوز باشدتالف ائ یداخل تضادهایبخش تواند پایاننیز نمی

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (19/8/1۳98آسیا؛ )کارشناس ارشد مسائل غرب « رضا میرابیان»با دکتر  ی خبرگزاری تسنیمگفتگو .1

 


