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   مقدمه 

 
 

« 1عملیات طوفان قاطع»، به وسیله ائتالف عربی و به رهبری عربستان سعودی، تحت عنوان 2015مارس  25تجاوز به یمن در  

، از سمت ریاست «منصور هادی»، 2015ژانویه  22این تجاوز در حالی شکل گرفت که مدتی قبل، یعنی در تاریخ آغاز شد. 

ای از دولت عربستان خواهان ، طی نامه2015مارس  24گیری کرده و سپس در تاریخ جمهوری یمن، به صورت رسمی کناره

نه درخواست منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن، با تشکیل دولت عربستان به بها 2 مداخله نظامی در امور یمن شده بود.

ائتالف و پشتیبانی سیاسی و تسلیحاتی کشورهای غربی، به ویژه آمریکا و انگلستان، به کشور یمن حمله کرد. در این میان، 

به موجب منشور ملل نیز تالش کرد تا به این تهاجم نظامی مشروعیت ببخشد. شورای امنیت  2216شورای امنیت در قطعنامه 

اظ ای صادر کرد که این قطعنامه به لحالمللی است، در جریان حمله عربستان به یمن، قطعنامهمتحد که حافظ صلح و امنیت بین

ماهیت، بیشتر از ماهیت سیاسی برخوردار بود. در طی این تجاوز، عربستان سعودی به همراه تسلیحات جنگی خریداری شده از 

 3شدیدی را علیه غیرنظامیان یمنی در پیش گرفت. آمریکا، حمالت 

 
 

 های بشری عربستان در حمالت به یمن جنایت 

های اقتصادی و مراکز مهم تجاری، ، باعث شد تا تقریبا تمام زیرساختگسترده به یمن حمالت وهای بشری عربستان جنایت

فقیرترین کشور عربی همسایه ویران شود. طی حمالت  ، مدارس و حتی سیلوهای گندم و آذوقه مردمهافرهنگی، بیمارستان

، عالوه ها نفر آواره شدند. در عملیات طوفان قاطعوقفه عربستان به مناطق مسکونی، غیرنظامیان یمنی بسیاری کشته و میلیونبی

یان کشورهای دیگر از کشورها نیز شرکت کردند. در م ورهای شورای همکاری خلیج فارس و تعدادیکشبرخی بر عربستان، 

های خصمانه )به جز عمان( نیز با سیاست های امارات متحده عربی و بحرین، قطر و کویتشورای همکاری خلیج فارس، دولت

  4عربستان همراه شدند. این عملیات با حضور کشورهای دیگری چون اردن، مصر، مراکش، سودان و پاکستان نیز همراه بوده است.

روز جنگ یمن منتشر کرده  1700اخیرا درباره تلفات جانی و مالی « عین االنسانیه»کز حقوق بشری در جدیدترین آماری که مر

حمله هوایی و صدها بمباران زمینی و دریایی علیه  500( تاکنون بیش از 13۹4)فروردین  2015است، ائتالف سعودی از مارس 

این مرکز حقوق  . ها هزار نفر شده استر به کشته شدن دههای یمن منجیمن داشته که این حمالت عالوه بر نابودی زیرساخت

                                                           
 عاصفه الحزم عملیه - 1

، المللینپژوهشنامه رسانه ب، حسین رستم زاد، پرتال جامع علوم انسانی، «المللجنایات جنگی و جنایات علیه بشریت عربستان سعودی در یمن از منظر حقوق بین» - 2

 . 4۹، ص 2شماره ، 13۹6پاییز  ، سال دوم

 .  215گوهری مقدم، دانشگاه جامع امام حسین)ع(، ص های ایاالت متحده آمریکا(؛ ابوذر)تاریخ بدعهدی اعتماد نافرجام - 3

  همان - 4

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/45577/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/45577/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2


 

2 

 

گوید طی این دهد، میهای جنگ یمن ارائه میای درباره خسارتهای دورهخواند و گزارشبشری که خود را مرکزی مستقل می

ته گزارش، تعداد کشبر اساس این . اندغیرنظامی در نتیجه بمباران مستقیم ائتالف متجاوز کشته و زخمی شده 42135مدت، 

زن وجود دارند؛ تعداد مجروحان و افرادی که دچار  2337کودک و  3672نفر است که در میان آنها  16447شدگان غیرنظامی 

  1.نفر آنها زن هستند 26۸۹نفر آنها کودک و  3۸56رسد که نفر می 256۸۸اند هم به نقص عضو شده

  اش در جنگ یمن اروپاییای و حضور پررنگ آمریکا و متحدان منطقه  

 

قاطع و عملیات طوفان 

 امید عملیات

 

یکی های لجستای را در راستای ارائه حمایتاش، تضمین گستردهدر طول تجاوز ائتالف به یمن، آمریکا و متحدان غربی

، میزان فروش سالح خود را به عربستان سعودی و کشورهای عضو 2010برای ائتالف فراهم کردند. آمریکا که از سال 

نظامی خود  هایسالح ارترین خریدبزرگدر کنار  آمریکا در این عملیات،همکاری خلیج فارس شتاب بخشیده بود، 

ا ه. سیاستمداران آمریکایی این حمایتمنجر به تجاوز به یمن افزایش دادهای ایستاد و حتی فروش سالح را در طی ماه

را کافی ندانستند تا موج جدیدی از اعزام پرسنل نظامی آمریکا و انگلستان به منظور فرماندهی و کنترل مراکز حمالت 

یان عملیات طوفان آوریل پا 21هوایی عربستان سعودی در یمن آغاز شود. اگرچه وزارت دفاع عربستان سعودی در 

قاطع را اعالم کرد؛ اما این پایان ماجرا برای غیرنظامیان یمنی نبود، چرا که تنها مدتی بعد، آغاز مرحله جدیدی از 

های ، از سوی دولت سعودی اعالم شد. این عملیات که به شکل درگیری«2عملیات امید»عملیات نظامی تحت عنوان 

های غیرنظامی شد و شهرهای یمن را یکی زیادی به غیرنظامیان یمنی و مکانهوایی شروع شد، باعث ایجاد صدمات 

 3پس از دیگری ویران کرد.

و  همکاری موساد 

 عربستان

 

ای این ائتالف را یاری کردند. در میان این در جریان تجاوز ائتالف سعودی به یمن، متحدان آمریکا به طور گسترده

های اطالعاتی و نظامی عربستان و خورد. اگرچه در ابتدا همکارینیز به چشم میپیمانان، نام رژیم اشغالگر قدس هم

ای جز اعتراف به این قضیه های غربی نیز چارهشد، اما پس از چندی، رسانهرژیم صهیونیستی در سکوت دنبال می

رفتن محور مقاومت در توان در جهت مقابله با قدرت گهای گسترده را مینداشتند. آغاز و آشکارسازی این همکاری

گیری افزایش های جاسوسی سعودی همکاری خود را با موساد، به طور چشممنطقه عنوان کرد. به همین علت، سرویس

 اند. داده

نظامی رژیم  همراهی

اشغالگر با  دولت 

 سعودی

که این رژیم اشغالگر، در های اطالعاتی اسرائیل، اطالعات به دست آمده حاکی از این موضوع هستند عالوه بر همکاری

جهت نظامی نیز دولت سعودی را همراهی کرده است. برای مثال، مدتی بعد از آغاز تهاجم، وقتی نیروهای یمنی 

 4.، متعلق به اسرائیل بوده است16را ساقط کنند، معلوم شد که این فروند اف  16های اف یکی از جنگنده توانستند

عربستان از یمن، نیروهای حوثی اعالم کردند که حاصل بررسی این سفارتخانه، های همچنین در پی خروج دیپلمات

 تسلیحات یافت شده در آن، متعلق به رژیم اشغالگر قدس است.

 
طق یمن منا توان از اقدام این رژیم در بمباران نوترونی و فسفریسعود با رژیم صهیونیستی، میبه عمق روابط رژیم آل

مناطق  های اسرائیلی برخیجنگنده ،، نظامی سابق آمریکایی و تحلیلگر مسائل نظامی«گوردون داف» به اعترافبرد. پی

                                                           
 . 21/10/13۹۸، خبرگزاری فارس، ای عربستان سعودی به شمال یمنتوپخانهحمله موشکی و  - 1

 اعاده االمل.   - 2

های هوایی ای از این حمالت را درگیریای را علیه غیرنظامیان یمنی رهبری کردند که حجم گستردهدر این تجاوز، سایر کشورهای ائتالف نیز حمالت گسترده - 3

سرباز در عملیات نظامی شرکت کرد؛ در حالی که هواپیماهای  150000هواپیما و  100های اول تجاوز به یمن، عربستان سعودی با داد. در همان ماهتشکیل می

با  فروند، کویت 30با جنگی از مصر، مراکش، اردن، سودان، کویت و امارات متحده عربی، قطر و بحرین در این عملیات، همراه عربستان بودند. امارات متحده عربی 

فروند هواپیماهای جنگنده، عربستان را همراهی  4فروند و در نهایت، سودان نیز با  6فروند، مراکش با  6فروند، اردن با  10فروند، قطر با  15فروند، بحرین با  15

 .(  216)ع(، ص گوهری مقدم، دانشگاه جامع امام حسینهای ایاالت متحده آمریکا(؛ ابوذر)اعتماد نافرجام)تاریخ بدعهدیکردند. 

(، این نوع جنگنده به هیچ یک از کشورهای عربی Veteran  Todayتحلیلی آمریکایی ) -های خبریهای انجام شده توسط یکی از برنامهبر اساس تحلیل - 4

 فروخته نشده و تنها خریدار منطقه ای جنگنده، اسرائیل بوده است.
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-بمب نوترونی جنگنده

 های اسرائیلی

و « تهپرتوزای ارتقا یاف»اند. بمب نوترونی یا سالح را با سالح نوترونی بمباران کرده« جبل نقم»یمن، از جمله منطقه 

ای است که عامل اصلی ایجاد تلفات سنگین به دلیل تشعشع نوترونی سالح هسته، نوعی «تشعشع تقویت شده»سالح 

ای است که قادر است الیه ضخیم و محافظت کننده ها، به اندازهاست. میزان باالی تشعشع نوترونی آزاد شده از این بمب

ل، کشتن سربازانی است که های نوترونی در درجه اوها را در عرض مدت کوتاهی ذوب کند. هدف بمبنظیر زره تانک

 شوند و در درجه بعدی، افزایش تلفات در وسعتی زیاد است.  به وسیله زره محافظت می

 

 های تسلیحاتی غرب به عربستان فزایش فروشا 

انتقال 

میلیاردها 

دالر سالح به 

عربستان 

 سعودی

ای را برای ائتالف سعودی فراهم آورده است. گستردههای از سوی دیگر یکی از متحدان اصلی آمریکا، یعنی انگلستان، حمایت

از طریق فروش تسلیحات « دامن زدن به نقض حقوق بشر در یمن» ، آمریکا و انگلیس را به 2017الملل در مارس سازمان عفو بین

آمریکا  »ای نوشت که نیهبه عربستان سعودی که فرماندهی ائتالف متجاوز در یمن را بر عهده دارد، متهم کرد.  این سازمان در بیا

و انگلیس با روند انتقال میلیاردها دالر سالح به عربستان سعودی، به نقض خطرناک حقوق بشر که موجب بحران ویران کننده 

 های بشردوستانه برای مقابله با این بحرانای به همه تالشزنند و این اقدام تا سطح گستردهبرای غیرنظامیان شده است، دامن می

 5، واشنگتن و لندن، در مجموع به ارزش 2015از زمان آغاز منازعه در مارس » در این بیانیه آمده است که «. زندسیب میآ

های وزارت امور خارجه آمریکا و برابر بیشتر از ارزیابی هزینه 10اند که این، میلیارد دالر سالح، به عربستان سعودی صادر کرده

ه اند، است کلیس یا آنچه در بودجه خود به عنوان کمک به یمن در دو سال گذشته اختصاص دادهالمللی انگوزارت توسعه بین

 «.  رسد.میلیون دالر می 450ارزش آن به 

عربستان 

سعودی 

بزرگترین 

خریدار 

های سالح

 آمریکا

داده  ای افزایشصورت گستردهعربستان سعودی در جریان حمله به فقیرترین کشور غرب آسیا، خریدهای تسلیحاتی خود را به 

ها رسید که برابر ، رقمی به بیشترین میزان خود در طی این سال2016است. به عنوان مثال، خرید سالح توسط عربستان در سال 

 ، کشور آمریکا 1المللی مطالعات صلح استکهلممیلیون دالر برآورد شد. بر اساس تحقیقات انجام گرفته از سوی موسسه بین 115با 

ترین کشور فروشنده سالح است.  همچنین این ارقام، حاکی از این حقیقت هستند که عربستان سعودی بزرگترین خریدار بزرگ

های اخیر، به شدت افزایش یافته است. طی سال آید. خرید تسلیحاتی اعضای همکاری خلیج فارسهای آمریکا به حساب میسالح

مارات متحد عربی قرار گرفته است. مطالعات صلح استکهلم گویای این موضوع است که در بین این کشورها پس از عربستان، ا

   2«.درصد افزایش را تجربه کرده است 70فروش اسلحه به کشورهای حوزه خلیج فارس در طول پنج سال گذشته بیش از »

حمایت 

نظامی و 

سیاسی 

آمریکا از 

ائتالف 

ی و توانیم به عامل ناامنتوضیح دالیل حمایت نظامی و سیاسی آمریکا از ائتالف سعودی در جنگ علیه غیرنظامیان یمن، میدر 

برجسته  1۹۸0، وزیر اسبق دفاع آمریکا در سال «هارولد براون»های ثباتی خاورمیانه اشاره کنیم. موضوعی که در صحبتبی

ای مداخله در امور سیاسی خلیج فارس را بر مبنای محورهای تضمین دسترسی به عرضه های آمریکا برشود. او اهداف تالشمی

ح )تضمین امنیت اسرائیل( و توسعه فرآیند صل نفت کافی، ایستادگی در مقابل گسترش و نفوذ شوروی، ایجاد ثبات در منطقه

طقه های منجویانه آمریکا را در درگیریای مداخلههتوانیم سیاست)حفظ منافع اسرائیل( اعالم کرد. بر همین اساس، می خاورمیانه

یاسی های سریزی بیشتر و غرق کردن منطقه در تنشهایی که با همراهی متحدان آمریکا در راستای خونتحلیل کنیم. سیاست
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 های خود کردهدو سال منازعه، سه میلیون نفر را مجبور به فرار از خانه»   الملل در بیروت:ای سازمان عفو بیندفتر منطقه، مدیر مطالعات «لین معلوف» - 2

میلیون یمنی به صورت ضروری به  1۸و زندگی هزاران غیرنظامی را نابود کرده است. این جنگ، یمن را طعمه فاجعه انسانی کرده و موجب شده است، 

المللی که به این کشور ارائه شده است، بسیاری از کشورها با ادامه صادرات میلیاردها دالر های بینها دالر کمکشته باشند. با وجود میلیونکمک نیاز دا

 «. اندسالح، در بحران و مشکالت مردم یمن نقش داشته
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سعودی در 

جنگ علیه 

غیرنظامیان 

 یمن

لیج فارس های نظامی خود به کشورهای عضو شورای همکاری خشود. جایی که آمریکا، سالحو نظامی، به اهداف خود نزدیک می

 آورد. های الزم را به عمل می، حمایترژیم اشغالگر قدسکند و از فروشد، نفوذ خود را در این منطقه حساس تثبیت میمی

 

   نقض گسترده حقوق بشردوستانه بین المللی در یمن 

 

مصادیق 

نقض حقوق 

بشردوستانه 

 در یمن

ها، تلفات جانی برای غیرنظامی مردم یمن توسط سعودیهای مناطق مسکونی و حمالت سنگین نظامی و بمباران

های شهری مانند داشته است. همچنین تخریب زیرساختغیرنظامیان و به ویژه زنان، کودکان و سالخوردگان را در پی

ها برای به زانو درآوردن مردم این کشور بوده است. این آب و برق و بیمارستان های یمن، از جمله اهداف سعودی

اعالمیه » در حمایت از کودکان که تحت عنوان جامعه ملل، 1۹24اعالمیه شانزدهم سپتامبر ها و تعرضات، با یبآس

و همچنین اعالمیه مجمع عمومی سازمان  1۹5۹تصویب شده و نیز اعالمیه حقوق کودک، مصوب بیستم نوامبر « ژنو

کودکان در مواقع بحرانی و مخاصمات مسلحانه و  ، مربوط به حمایت از زنان و1۹74ملل متحد در چهاردهم دسامبر 

، در خصوص احترام ویژه نسبت کودکان در برابر هر شکل 1۹77پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون های ژنو  77ماده 

 (24) 25۹7، 1۹6۸نوزدهم دسامبر  (23) 2444های ، در تضاد است. همچنین در قطع نامه«غیرمحترمانه»  حملهاز 

، در خصوص حمایت از حقوق بشر و اصول 1۹70( نهم دسامبر 25) 2675( و 25) 2674، 1۹6۹سامبر شانزدهم د

  1بنیادین راجع به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلحانه نیز این رویکرد مورد اشاره قرار گرفته است.

بمباران 

مراکز  و 

تاسیسات 

داخل 

شهرها و 

مناطق 

 مسکونی

بیمارستان و درمانگاه،  261مدرسه و آموزشگاه،  700مسجد،  670مرکز و نهاد دولتی،  151۹ها تاکنون گزارشبر اساس 

مرکز دانشگاهی و  107باشگاه و مکان ورزشی،  ۹۸منطقه باستانی و تاریخی،  200مرکز تفریحی و گردشگری،  1۹1

ها، این است اند. خطر نهفته در این بمبارانشده مرکز رسانه ای در حمالت هوایی رژیم سعودی، بمباران و منهدم 20

شوند و هیچ ها شمرده میکه اغلب این مراکز و تاسیسات، داخل شهرها و مناطق مسکونی هستند که پشت جبهه

بندی بین پشت جبهه و میدان جنگ وجود ندارد. شرایط زندگی در این مناطق، بسیار سخت است، از جمله تقسیم

های مواصالتی هستند، لذا امکان تردد در شهرها و بیرون شهرها به دلیل بمباران، همچنین برق و راهاینکه فاقد آب و 

 ها، نظیر وبا شده است. های شهری وجود ندارد و این امر، موجب گسترش بسیاری از بیماریدفع و نابودی زباله

رعایت 

نکردن 

حداقل 

مالحظات 

انسانی در 

های جنگ

 داخلی

آور، زمینه هرگونه تعرض به غیرنظامیان را در مخاصمات میان کشورها ممنوع کرده این اسناد قاطع و الزامدر حالی که 

است؛ نظامیان سعودی با حمایت پررنگ آمریکا و شورای امنیت و نیز اغماض کشورهای اسالمی به انجام این اعمال، به 

دوستانه پس از سرکوب و نقض گسترده حقوق مخالفان الملل بشرورزند. در حقوق بینصورت شبانه روزی مبادرت می

های چهارگانه ژنو، مسئله رعایت حقوق بشردوستانه در و معارضان حکومتی در پروتکل الحاقی دوم، به کنوانسیون

لمللی، ا، مورد توجه قرار گرفت و بنا بر آن شد که نه تنها در مخاصمات مسلحانه بینالمللیغیر بینمخاصمات مسلحانه 

ای شود. این در حالی است که حمالت نظامی های داخلی نیز به حداقل مالحظات انسانی توجه ویژهبلکه در جنگ

 گیرند. ها نیز حتی مورد نظر قرار نمیدائتالف، به نحوی پیش رفته است که گویا حداقل این استاندار

 
جمهور مستعفی و فراری آن، غیرمشروع عربستان سعودی در حمله به یمن، حتی اگر از منظر دفاع از رئیسدخالت 

 المللی بدل سازد، باز همالمللی به مخاصمه مسلحانه غیربینمشروع قلمداد شود و آن را از یک مخاصمه مسلحانه بین

                                                           
ه رسانه پژوهشنام، حسین رستم زاد، پرتال جامع علوم انسانی، «المللجنایات جنگی و جنایات علیه بشریت عربستان سعودی در یمن از منظر حقوق بین» - 1

 .  4۹، ص 2شماره ، 13۹6پاییز  ، سال دوم، المللبین

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/45577/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/45577/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
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مشروعیت 

نداشتن 

تهاجم 

نظامی به 

مردم یمن از 

منظر 

 حقوقی

 کردنن به عبارت بهتر، عربستان به واسطه رعایت نقض حقوق بشردوستانه نظامیان و غیرنظامیان توجیه پذیر نیست.

ا(، هها، مراکز درمانی و ورزشگاه)مانند حمله به بیمارستان حقوق جنگ، از جمله اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان

ون بد های ممنوع( و بسیاری موارد دیگر، ناقض)خشونت و استفاده از سالح اصل ممانعت از ایجاد درد و رنج غیرضروری

 2005و  1۹77های الحاقی های چهارگانه ژنو و پروتکلتردید قواعد حقوق بشردوستانه و به ویژه مقررات کنوانسیون

لی همچون الملژنو است. نتیجه آن که در شرایط عادی، مقامات مسئول عربستان باید تحت تعقیب نهادهای کیفری بین

قرار گیرند و جامعه جهانی در مقابل نقض گسترده حقوق غیرنظامیان و نقض حقوق  1المللیدیوان کیفری بین

گونه توجیهی برای مشروعیت تهاجم نظامی به مردم بشردوستانه در یمن، اقدامی شایسته صورت دهد. لذا امکان هیچ

دعی حمایت از حقوق بشر یمن از نگاه حقوقی وجود ندارد؛ و تداوم این فرآیند، صرفا به دلیل چشم پوشی کشورهای م

سازی موارد فاحش نقض حقوق بشر شهروندان یمنی صورت های غربی و عربی در شفافو سکوت غریب و معنادار رسانه

 پذیرد.   می

  

   غیرنظامیان؛ قربانیان اصلی حمالت ائتالف  
از آغاز حمالت هوایی عربستان علیه غیرنظامیان یمنی، وضعیت انسانی در این کشور، رو به وخامت گذاشته است. سازمان ملل 

آید، ادامه درگیری را با کشوری اساسا فقیر به حساب میاین موضوع که در حال حاضر، یمن،  با اعالممتحد در گزارش خود 

       المللی صلیب سرخ در گزارش آوریل خود، وضعیت انسانی در یمن را ین کمیته بینهمراه دانست. همچن« ای انسانیفاجعه»

 یابد. ای که با گذشت زمان، هر روز شدت بیشتری میفاجعه  توصیف کرد؛« فاجعه بار» 

 از جمله مواردیقطع برق و کمبود آب آشامیدنی، ها است که از نیازهای اولیه و اساسی انسانی محروم است. پایتخت یمن مدت

، «رابرت ماردینی»، 2المللی صلیب سرخای کمیته بینها اشاره دارد. مدیر خاورمیانههای صلیب سرخ هم به آناست که گزارش

ها سخن به ها جسد در خیابانپس از بازگشت از یمن، اوضاع این کشور را بسیار نامساعد عنوان کرد. او در گزارش خود از ده

 شاناره کرده است که از آغاز عملیات نظامی عربستان در یمن، روزانه به طور متوسط حدود پنجاه نفر جان خودمیان آورده و اش

های دفتر سازمان ملل متحد در پایان ماه ژوئن، تعداد افراد نیازمند به احتیاجات اساسی با توجه به گزارشدهند. را از دست می

میلیون شهروند  2/12درصد از کل جمعیت یمن رسیده است. از جمله این افراد،  ۸0میلیون نفر،  معادل  1/21برای بقا، به 

ر شمار آوارگان چیزی حدود یک میلیون نفغیرنظامی یمنی هستند که به طور مستقیم، تحت تاثیر حمالت عربستان قرار دارند. 

به اصطالح ائتالف عربی به سرکردگی  بان حقوق بشر در جدیدترین گزارش خود، درباره جنگسازمان دیدهبرآورد شده است. 

عربستان سعودی علیه یمن، به نقل از دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعالم کرد که از زمان آغاز جنگ علیه یمن در 

اند. در این گزارش نفر دیگر زخمی شده 10470غیرنظامی یمنی کشته و  65۹2، 201۸تا ماه اوت سال  2015ماه مارس سال 

)متجاوز( سعودی بوده است. بر اساس این  های ائتالفها و تلفات، ناشی از حمالت هوایی جنگندهه است که بیشتر خسارتآمد

لمللی ابرند و با وجود مستندات زیادی که نقض قوانین بینها یمنی از کمبود مواد غذایی و خدمات پزشکی رنج میگزارش، میلیون

ارت عالوه بر این، وزها برای انجام تحقیقات واقعی در این زمینه، به هیچ وجه کافی نیست. شتالکند، را در این جنگ تایید می

                                                           
1 -  ICC 

2 - ICRC 
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(، نسبت به دوران ۹6)آبان  2017( تا نوامبر ۹4)فروردین  2015اعالم کرد، درآمد کشور از مارس  ۹6دارایی صنعا اسفند ماه 

شود که حتی طبق اظهارات این آمارها در حالی اعالم میهد. ددرصد کاهش را نشان می ۸6پیش از تجاوز عربستان و متحدانش، 

، واشنگتن پست در این خصوصاست.  وقوع پیوسته غربی، تنها بخش کوچکی از تلفات انسانی در یمن بههای مقامات و رسانه

های و سازمانهزار کشته از غیرنظامیان در جنگ، توسط خبرنگاران  10رقم برای دو سال است که »در گزارشی نوشت که 

های شبکه بهداشتی فلج شده یمن و ابتدا یک مقام امدادی به صورت مرتب استفاده شده است. اساس این عدد عمدتا گزارش

های عمومی درباره جنگ، هرگز این عدد تغییر نکرده، حتی با است، اما در بحث 2016در اوت سال متحد ارشد سازمان ملل 

گرانی که جنگ را بررسی های سازمان ملل و تحلیلچنان ادامه داشته است. به گفته مقامجنگ با شدت باال هموجود آنکه 

در  های کشته شدهتر از رقم واقعی است. تعداد یمنیکارانه و احتماال بسیار پایینکنند، رقم اعالم شده قطعا رقمی محافظهمی

روایت اندک از میزان تلفات در یمن، این حس و »د که این رسانه آمریکایی تصریح کر«. هزار نفر است 50جنگ، نزدیک به 

هاد از روایت یک ندر ادامه این گزارش، «. استدالل را تقویت کرده که جهان، فالکت و بدبختی این کشور را نادیده گرفته است

در یمن در حد فاصل  تلفات جنگ»، خبر داده که در آن آمده است: (  (ACLEDها به نام مستقل و مطالعاتی درباره تلفات جنگ

اند، هرچند در این آمار، شبه نظامیان هم در نظر گرفته شده «. هزار نفر است 50، نزدیک به 201۸جوالی  تا اواخر 2016ژانویه 

ته اند. به نوششده یاند، از تلفات جنگی مستثناما حتی در این آمار هم افرادی که به دالیلی جز درگیری نظامی کشته شده

پست، از زمان آغاز محاصره یمن، چندین هزار یمنی به دالیل غیرجنگی از جمله سوء تغذیه و ابتال به وبا، جان خود را واشنگتن 

، «کودکان را حفظ کنیم»اند. گروه غیردولتی در نظر گرفته نشده( ،  (ACLEDهزار نفری 50اند. این افراد در آمار از دست داده

دهند.  های مختلف، جان خود را از دست میکودک یمنی به دلیل ابتال به بیماری 130سال گذشته تخمین زد که روزانه 

ماهه نخست درگیری، یعنی  ۹گوید که این گروه، هنوز در حال گردآوری آمار تلفات می( ،  (ACLEDاز محققان « آندراکربونی»

نفر هم فراتر  50000زیاد، از  ها به احتمالکشتهاین بدان معنی است که آمار ها در یمن شدیدتر بود. زمانی است که درگیری

کودک زیر پنج سال، جان خودشان را  1000، تاکنون بیش از متحد بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ملل رود.می

الملل، بیشترین مسئولیت بر عهده سازمان ملل های بیندر میان سازماناند. در شرایط نامناسب زندگی در یمن از دست داده

ایم، آن است که این سازمان، اما آنچه در عمل دیدهها حمایت کند؛ های خود، از جان و مال انساناست تا بر اساس آرمانمتحد 

سعودی تنها  عربستانزیر فشارهای شورای امنیت و به خصوص امریکا، اقدام موثری را برای نجات کودکان انجام نداده است. 

را از حد متچند روز بعد از قرار داده شدن نامش در لیست سیاه نقض حقوق بشر، توانست با دیپلماسی نفتی خود، سازمان ملل 

در گزارش ابتدایی خود با تاکید بر آمارها و ارقام منتشر شده، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد کی مون  بانمواضعش عقب براند. 

همچنین  « درصد از قتل عام کودکان یمن را رقم زده است. 60 الف کشورها به رهبری ریاض در سال گذشته،ائت»  :اعالم کرد

های یمنی نیز توسط ائتالف سعودی صورت در این گزارش آمده که نیمی از حمالت صورت گرفته بر ضد مدارس و بیمارستان
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 مون در تصمیمی بحث انگیز،کی مالی خود به سازمان ملل، باناما با فشارهای عربستان و تهدید به قطع بودجه گرفته است؛ 

  1عربستان و متحدانش را از لیست سیاه خارج کرد. 

 

  2سکوت مجامع بین المللی و حقوق بشری     

 لمللیاای را در سطح بینهای گستردهدر طول حمالت متعدد ائتالف، عربستان سعودی با همراهی آمریکا توانسته است، حمایت

ز، رو غیرنظامیان یمن داشته است که هراین نتیجه را برای متحد دست آورد. از طرفی دیگر، سکوت مرگبار سازمان ملل هب

ها نفر در شهرها و روستاهای یمن به خاک و خون کشیده های جدیدی را از سوی نیروهای تجاوزگر شاهد باشند. روزانه دهجنایت

المللی، همه حاکی از این موضوع هستند که در صورت تداوم این شرایط، باید آماده بین هایآمارهای جدید سازمانشوند. می

 دفاع یمنی باشیم. برای غیرنظامیان و کودکان بی« فاجعه انسانی»

 

  کالم آخر 

جوامع  در سکوتگذرد؛ اما این تجاوز پنج سال از آغاز تجاوز نیروهای ائتالف به رهبری عربستان سعودی به غیرنظامیان یمنی می

های گسترده آمریکا، همراه شده است. نه تنها آمریکا بلکه کشورهای غربی و رژیم اشغالگر قدس نیز در این المللی، با حمایتبین

، ای شده است. در میان قربانیان و آوارگان. تجاوز به یمن، موجب تلفات انسانی گستردهحضور داشته اندائتالف سعودی  درراستا 

ترین مدعی حقوق بشردوستانه در جهان، با اند. آمریکا به عنوان بزرگکان هستند که بیشترین آسیب را متحمل شدهاین کود

تحد مهای حمایتی پادشاه سعودی را در پیش گرفته است. سازمان ملل سرپوش گذاشتن بر جنایات عربستان سعودی سیاست

کند؛ اما با انفعال خود، بیش از پیش ثابت کرد که تنها ابزاری برای یترین نهاد حقوق بشری معرفی منیز اگرچه خود را بزرگ

 توسعه هژمونی و نفوذ آمریکا در کشورهای جهان است. 
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