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که  گذشت ۱۸ ماه هنوز الینحل باقی مانده است. بحرانی  بحران یمن پس از 
ریشه آن به خیزش های مردمی سال ۲۰۱۱ بازمی گردد. با آغاز بیداری اسالمی و شعله ور 
شدن آتش انقالب یمن، شورای همکاری خلیج فارس با مدیریت و هدایت رژیم آل 
سعود، پیشنهادی تحت عنوان»طرح خلیجی« ارائه داد. بر پایه این طرح، علی عبداهلل 
صالح، رئیس جمهور اسبق یمن از قدرت کناره گیری کرده و عبد ربه منصورهادی معاون 
علی عبداهلل صالح، به سمت ریاست جمهوری گمارده شد. شورای همکاری خلیج فارس 
قصد داشت با ارائه این طرح، نظم دچار اغتشاش و دگرگونی شده یمن را مدیریت کرده و 

آن را به نظم مطلوِب پیشین که تأمین کننده منافع آل سعود بود، بازگرداند.

که در سال ۲۰۱۲ اجرایی شد عبد ربه منصور هادی ۲  بر اساس طرح خلیجی 
سال مهلت یافت تا در دوره انتقالی به مطالبات انقالبیون پاسخ داده و به آن ها جامه 
عمل بپوشاند. ازجمله این مطالبات، تدوین قانون اساسی، ایجاد مکانیسم هایی برای 
برگزاری انتخابات آزاد، مبارزه با القاعده، سامان بخشیدن به وضعیت جنوب و مبارزه با 
فساد بود که در چارچوب قطعنامه ۲۲۵۱ شورای امنیت و ذیل فصل هفتم تصویب شده و 
لزوم عملیاتی شدن آن جنبه حقوقی به خود گرفت. اما عبدربه منصور هادی در متحقق 
ساختن قطعنامه ۲۲۵۱ شکست خورد. با این حال آنچه در مورد بحران یمن قابل توجه 
است، کثرت قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می باشد. بحران سوریه با وجود 
کننده ای  تعدد بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای و همچنین نقش و جایگاه تعیین 
که در تغییر توازن و ساختار منطقه ای و بین المللی دارد، تنها شاهد یک قطعنامه فصل 
هفتی شورای امنیت بوده است. اما بحران یمن از آغاز تحوالت و با وجود اهمیت کمتر 
و اثرگذاری محدودتر نسبت به بحران سوریه، ۶ قطعنامه فصل هفتِی شورای امنیت را 
تجربه کرده است. هر قطعنامه سازوکار مناسبات و چشم انداز یمن را در مقاطع مختلف و 
کاوی مفاد ۵ قطعنامه  با توجه به تغییرات سیاسی و میدانی موردتوجه قرار داده است. وا
مهم و انطباق آن با تحوالت میدانی و زمانی و بررسی جایگاه و اعتبار این قطع نامه ها در 
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پایان بخشی به بحران یمن، هدف یادداشت پیش رو است.

ح شورای همکاری  1- قطعنامه 2251 و لزوم پیاده سازی طر
خلیج فارس

که بعد از برکناری علی عبداهلل صالح  قطعنامه ۲۲۵۱ اولین قطعنامه ای است 
صادرشده و راه حل و نقشه راه خروج از بحران را مشخص می سازد. این قطعنامه در 
تاریخ ۲۲خرداد ۱۳۹۱و با اتفاق آراء اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت تصویب شد. 
کامِل علی عبداهلل صالح از صحنه سیاسی یمن و لزوم پیاده سازی طرح شورای  خروج 
همکاری خلیج فارس، دلیل صدور این قطعنامه بوده است. شورای امنیت سعی داشت 
با این قطعنامه برای طرح شورای همکاری خلیج فارس وجاهت و پشتوانه حقوقی و 
سیاسی مهیا کند. قطعنامه مذکور از یک مقدمه و ۱۹ بند تشکیل شده که در هیچ یک از 
بندهای ۱۹گانه، نام و نشانی از انصاراهلل به میان نیامده است. مهم ترین و اصلی ترین 

مفاد قطعنامه موارد ذیل می باشند:

۱-۱- مردود دانستن استفاده از خشونت برای 
دستیابی به اهداف سیاسی

بر؛  مشتمل  گذار،  دوره  دوم  فاز  اجرای   -۲-۱
گیر، بازسازی  گفتگوی ملی فرا کنفرانس  تشکیل یک 
یکپارچه سازی  و  امنیتی  نهادهای  و  مسلح  نیروهای 
از آشتی  آن ها، توزیع عادالنه ثروت و قدرت و حمایت 
و  انتخاباتی  اصالحات  اساسی،  قانون  تدوین  ملی، 

برگزاری شفاف و رقابتِی انتخابات در سال ۲۰۱۴

انصاراهلل و نیروهای انقالبی با وجود 
سازوکارهای  و  طرح ها  به  انتقاد 
یکجانبه تحمیلی، برای دور ماندن از 
مظان اتهام به کارشکنی، از اعتراض 
امتناع  طرح ها  این  به  نسبت  علنی 
می کردند. اما ناکامی عبد ربه منصور 
شورای  طرح  پیاده سازی  در  هادی 
گذاری  وا و  خلیج فارس  همکاری 
امورات و مناسبات یمن به آل سعود و 
وهابی ها، شعله های انقالب را مجدد 

شعله ور ساخت.
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۱-۳- توقف تمامی اقداماتی که به تضعیف دولت می انجامد، ازجمله حمله به 
زیرساخت های نفتی و گازی و عدم تغییر ساختار نیروهای مسلح

۱-۴- نگرانی از حمالت و حمایت های گسترده مالی و نظامی از القاعده و لزوم 
توقف این حمایت ها و….)۱(

مقصود از دوره دوم گذار، دوره پس از علی عبداهلل صالح می باشد که در دوره اول، 
به منظور تکمیل فرایند انتقال سیاسی از قدرت کنار گذاشته شد.

2- قطعنامه 21۴۰ و لزوم اجرای نتایج کنفرانس گفتگوی ملی
قطعنامه ۲۱۴۰ در تاریخ ۷ اسفند ۹۲ و با اتفاق 
آراء اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت تصویب 
شد. قطعنامه ۲۱۴۰ را می توان تداوم تکمیل فرایند 
گذار و مرحله انتقالی دانست. این موضوع از مفاد و 
بر قطعنامه، قابل استنباط و استخراج  روح حاکم 
راهکارهای  یادآوری  ضمن  مذکور  قطعنامه  است. 
مشخص شده در طرح شورای همکاری خلیج فارس 
کید بر قطعنامه های پیشین، ۳۴ نکته و بند را  و تأ
که مهم ترین آن ها موارد ذیل را شامل  در برمی گیرد 

می شود:

۲-۱- تجلیل از شورای همکاری خلیج فارس 
برای طراحی دوره گذار و کمک به پیاده سازی آن

پیش نویس قطعنامه ۲۲۱۶ پیش تر 
از  نمایندگی  به  و  اردن  سوی  از 
اعضای شورای همکاری خلیج فارس 
امنیت  شورای  که  بود  ارائه شده 
ضمن پذیرش بی چون و چرای مفاِد 
پیش نویس، آن را به قطعنامه تبدیل 
کرد. در این ماجرا آمریکا و عربستان 
را  دیگران  تهدید،  و  تطمیع  ره گذر  از 
مجاب کردند تا قطعنامه ۲۲۱۶ را نیز 
مانند سایر قطعنامه های مربوط به 
انقالب یمن، ذیل فصل هفتم منشور 

سازمان ملل متحد تصویب نمایند.
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۲-۲- استقبال از نتایج جامع کنفرانس گفتگوی ملی، امضاشده توسط تمامی 
کید بر اجرایی کردن آن احزاب و جریان ها که خود نشان از تعهد به دموکراسی است و تأ

گسترش  از  ابراز نگرانی  و  از عبد ربه منصور هادی  ۲-۳- قدردانی و تجلیل 
خشونت ها

۲-۴- استقبال از پیشرفت های حاصل شده و تداوم نقشه راه از طریق تهیه 
پیش نویس قانون اساسی، تدوین و تصویب قوانین انتخاباتی جدید، برگزاری رفراندوم 
در مورد پیش نویس قانون اساسی، اصالح ساختار دولت برای انتقال از سیستِم دولتی 

یکپارچه و مرکز محور به دولتی فدرال

۲-۵- تشکیل »کمیته تحریم« از نمایندگان ۱۵ عضو شورای امنیت برای تحریم 
مالی و نظامی شخصیت های وابسته به علی عبداهلل صالح و رهبران برجسته انصاراهلل)۲(

3- قطعنامه 22۰1 و لزوم خروج از شهرها
قطعنامه ۲۱۴۰ طرح شورای همکاری خلیج فارس را تأیید و تکمیل می کرد. این 
طرح و قطعنامه های شورای امنیت، آرمان ها و مطالبات انقالبی مردم را مصادره کرده و 
در واقع یک پاسخ سرکوب گرانه به مطالبات انقالبی مردم یمن بود. انصاراهلل و نیروهای 
انقالبی با وجود انتقاد به طرح ها و سازوکارهای یکجانبه تحمیلی، برای دور ماندن 
کارشکنی، از اعتراض علنی نسبت به این طرح ها امتناع می کردند.  از مظان اتهام به 
اما ناکامی عبد ربه منصور هادی در پیاده سازی طرح شورای همکاری خلیج فارس و 
واگذاری امورات و مناسبات یمن به آل سعود و وهابی ها، شعله های انقالب را مجدد 
شعله ور ساخت. انصاراهلل در موج دوم انقالب با سازمان دهی سایر نیروهای انقالبی، 
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رهبری اعتراضات را عهده دار شده و با شعار»الثوره المستمره« به طرح مطالبات مردم 
یمن پرداخت. نتیجه موج دوم انقالب، اجماع در مورد نخست وزیری خالد بحاح بود 
که از طریق گفتگوهای متعدد حاصل شد.)۳( انصاراهلل در دولت خالد بحاح برای اثبات 
حسن نیت و صداقت در رفتار انقالبی، گرفتار نشدن در بازی های سیاسی و نیز برای متهم 
نشدن به قدرت طلبی، از تحمیل و معرفی وزیر به کابینه خالد بحاح امتناع کرد. با این 
حال تداوم وضعیت گذشته و ناتوانی و بی کفایتی عبدربه منصور هادی و خالد بحاح در 
اداره یمن، باعث شد نیروهای انقالبی کاخ ریاست جمهوری را به محاصره درآورند. در 
این حین عبدربه منصور هادی و خالد بحاح باهدف فشار به نیروهای انقالبی، در اقدامی 
از پیش طراحی شده از ِسمت خود استعفا داده و در اقدامی مشکوک با دستور عربستان 
شبانه راهی عدن شدند. با اعالم حمایت شورای همکاری خلیج فارس از عبد ربه منصور 
هادی، دولتی موازی در عدن شکل گرفت. ترس و نگرانی نیروهای انقالبی از تقسیم و 
تجزیه یمن، آن ها را روانه عدن کرد. در این اثنا عبد ربه منصور هادی به همراه تعدادی 
از وزرا از مسیر عمان راهی عربستان شد. قطعنامه ۲۲۰۱ در چنین شرایطی و با مشارکت 
که در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۳  تمامی اعضای شورای امنیت تصویب شد. قطعنامه ۲۲۰۱ 

مورد تصویب قرار گرفت بر مفاد اصلی ذیل قوام یافته است:

کید بر اهمیت قطعنامه ها و طرح های پیشنهادشده برای پایان دادن به  ۳-۱- تأ
بحران یمن

۳-۳- خروج سریع و بدون قید و شرط انصاراهلل از شهرها

۳-۳- محکوم کردن انصاراهلل به دلیل انحالل مجلس و نهادهای دولتی

۳-۴- ابراز تأسف و محکوم کردن انصاراهلل به واسطه دست یازیدن به اقدامات 
یک جانبه و ایجاد مانع در مسیر انتقال سیاسی و تضعیف وضعیت امنیتی کشور
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۳-۵- تشکر و حمایت از شورای همکاری خلیج فارس

کید بر عدم دخالت خارجی برای دامن زدن به جنگ و بی ثباتی)۴( ۳-۶- تأ

۴- قطعنامه 22۰۴ و تمدید فعالیت »کمیته تحریم«
همان طور که اشاره شد قطعنامه ۲۱۴۰ از ۳۴ بند تشکیل شده که در بند ۱۹ آن، 
ضرورت تشکیل کمیته تحریم پیش بینی شده است. کمیته تحریم باید دارایی ها و اموال 
رهبران انصاراهلل و هم پیمانانش را مسدود کرده و تحریم سیاسی و مالی علیه آن ها اعمال 
گفتگو میان  کمیته تحریم وظایف دیگری نیز دارد؛ برنامه ریزی برای برقراری  نماید. 
طرف های درگیر و رفع سوءتفاهمات کشورهای ذی نفع از جمله ی این وظایف می باشد. 
در قطعنامه ۲۱۴۰ کمیته تحریم موظف بود گزارش خود از پیشرفت در وظایف محوله را 
هر ۶۰ روز یک بار تقدیم شورای امنیت نماید. قطعنامه ۲۲۰۴ که در تاریخ ۵ اسفند ۹۳ 
تصویب شد، فعالیت کمیته تحریم را یک سال دیگر تمدید کرد. قطعنامه یادشده همراه 
با این موضوع، مسائل دیگری را نیز مدنظر قرارداد که نگرانی از افزایش خشونت، نگرانی 

از سوء استفاده از سالح و دامن زدن به بی ثباتی و… از جمله ی این مسائل می باشند.

5- قطعنامه 2216 و نادیده گرفتن تجاوز آل سعود به یمن
متعاقب تحوالت و تغییرات ایجادشده در عرصه سیاسی یمن، شورای امنیت 
ضمن چشم بستن بر تجاوز آل سعود) که در ۶ فروردین ۹۴به وقوع پیوست( قطعنامه 
۲۲۱۶ را علیه انقالب یمن صادر کرد. قطعنامه مذکور در ۲۵ فروردین ۹۵ و در اثنای جلسه 
بررسی اوضاع یمن، با ۱۴ رأی مثبت اعضا دائم و غیر دائم و یک رأی ممتنع روسیه تصویب 
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شد. پیش نویس قطعنامه ۲۲۱۶ پیش تر از سوی اردن و به نمایندگی از اعضای شورای 
که شورای امنیت ضمن پذیرش بی چون و چرای  همکاری خلیج فارس ارائه شده بود 
مفاِد پیش نویس، آن را به قطعنامه تبدیل کرد. در این ماجرا آمریکا و عربستان از ره گذر 
تطمیع و تهدید، دیگران را مجاب کردند تا قطعنامه ۲۲۱۶ را نیز مانند سایر قطعنامه های 
مربوط به انقالب یمن، ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تصویب نمایند.)۵( 

مهم ترین بندهای این قطعنامه موارد ذیل را شامل می شود:

کید دوباره بر خروج انصاراهلل و کمیته های انقالبی از پایتخت و نهادهای  ۵-۱- تأ
دولتی

۵-۲- تحویل دادن سالح های سنگین از سوی انصاراهلل

کنفرانس جامع  ۵-۳- پایبندی به طرح شورای همکاری خلیج فارس، نتایج 
گفتگوهای ملی و قطعنامه های مربوطه شورای امنیت

۵-۴- تشدید تحریم های مالی و نظامی علیه رهبران انقالب و هم پیمانانشان

۵-۵- پایان دادن به تحرکات انصاراهلل در مرزها و عدم تهدید کشورهای همسایه

۵-۶- تحریم تسلیحاتی انصاراهلل و عدم تجهیز و تسلیح نیروهای انقالبی از 
سوی دولت های خارجی

۵-۷- تسهیل امور برای عبور از دوره انتقالی و تشکیل دولت وحدت ملی)۶(

که بیشتر نیروهای  شورای امنیت در حالی خلع سالح انصاراهلل را خواستار شده 
نظامی و ارتش یمن تحت فرمان انصاراهلل و علی عبداهلل صالح هستند. ۲۵گردان از ۴۷ 
گردان ارتش یمن تحت فرماندهی انصاراهلل و همپیمانانش فعالیت می کنند که این تعداد 
بیشترین تجهیزات و امکانات را در اختیار دارند. مضاف بر این کمیته های انقالبی نیز به 
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عنوان نیروهای مردمی و به منظور پاسداری از انقالب و دفاع از خاک خود در مقابل رژیم 
متجاوزگر آل سعود، سالح و نیروی قابل توجهی در اختیار دارند. »کتائب سید«، »قوات 
االمنیات« با شاخه ها و زیرمجموعه های متعدد از جمله این نیروها می باشند. بنابراین 
بندی از قطعنامه شورای امنیت مبنی بر خلع سالح انصاراهلل، توطئه ای است که طراحی 

سعودی-آمریکایی را به نمایش می گذارد.

و  ارزیابی  برای  مناسبی  محک  یمن،  بحران  هفتی  فصل  قطعنامه های 
اعتبارسنجی تصمیمات شورای امنیت و قطعنامه های آن است. در متن منشور سازمان 
ملل، قطعنامه های فصل هفت شورای امنیت، الزام آور تعریف شده اند که تخطی و نقض 
آن ها، مجازات متعدد مشخص شده ای به دنبال دارند. اما در واقعیت، کارایی و اثرگذاری 

این قطعنامه ها محل ابهام و سؤال است.

6- فصل  هفت منشور سازمان ملل و جایگاه قطعنامه ها در 
پایان بخشی به بحران یمن

شورای امنیت طبق ماده ۲۴ منشور ملل متحد، مسئولیت اصلی حفظ صلح و 
امنیت بین المللی را بر عهده دارد. شورا در راستای انجام این وظیفه از سه دسته صالحیت 
که به ترتیب در فصول ششم، هفتم و سایر فصول پیش بینی شده اند. برخوردار است 
)۷( در رسیدگی به اختالف یا وضعیتی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید و به مخاطره 

 می اندازد، مقدمتًا مواد فصل ششم در نظر گرفته شده است.

که مواد ۳۳ تا ۳۹ را شامل می شود، رویکرد مسالمت آمیز  فصل ششم منشور 
از  این مواد  یا وضعیت تهدیدکننده صلح می داند.  به اختالف  پایان دادن  راه حل  را 
کره، سازش، داوری و… تشکیل شده است. اختیارات شورای امنیت در  میانجیگری، مذا
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فصل ششم مبتنی بر توصیه است. به عبارتی شورا در توصیه نامه از طرفین می خواهد 
اختالف یا وضعیت تهدیدکننده صلح را از مسیر مسالمت آمیز حل وفصل نمایند.)۸( 

ویژگی توصیه نامه ها غیر الزام آور بودن آن هاست که تعهدی بر طرفین تحمیل نمی کند.

کنند،  که طرفین نتوانند اختالف خود را از طریق فصل ششم حل  در صورتی 
شورای امنیت، آن اختالف یا وضعیت تهدیدکننده صلح را ذیل فصل هفت بررسی خواهد 
کرد. در ماده ۳۹ منشور، این موضوع پیش بینی شده است: »شورای امنیت در صورت 
احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا اقدام تجاوزکارانه، استفاده از روش های تنبیهی 
یا قهرِی ماده ۴۱ و۴۲ را در پیش خواهد گرفت«. تصمیمات شورای امنیت ذیل فصل 
هفت در قالب قطعنامه، پشتوانه حقوقی و سیاسی پیدا می کند که رعایت مفاد آن برای 

دولت های عضو و غیر عضو سازمان ملل الزام آور است.

و  ارزیابی  برای  مناسبی  محک  یمن،  بحران  هفتی  فصل  قطعنامه های 
اعتبارسنجی تصمیمات شورای امنیت و قطعنامه های آن است. در متن منشور سازمان 
ملل، قطعنامه های فصل هفت شورای امنیت، الزام آور تعریف شده اند که تخطی و نقض 
آن ها، مجازات متعدد مشخص شده ای به دنبال دارند. اما در واقعیت، کارایی و اثرگذاری 
این قطعنامه ها محل ابهام و سؤال است. به طور مثال یکی از بندهای قطعنامه ۲۲۵۱ 
که حمایت،  کید می کند، این در حالی است  بر عدم حمایت مالی و نظامی از القاعده تأ
تجهیز و تسلیح مادی و معنوی گروه های تکفیری در کشور های مختلف، با توجه به 
کار ویژه اصلی شاهزادگان و  ریشه  های سلفی فرقه وهابیت، همواره بخشی از راهبرد و 
سرویس های اطالعاتی آل سعود بوده است.)۹( القاعده یمن نیز از این قاعده مستثنی 
نمی شود. حمایت آل سعود از القاعده در جنوب یمن، واکنش قهرآمیز شورای امنیت را به 

دنبال نداشته است.
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در لزوم اجرایی شدن مفاد قطعنامه ۲۲۰۱ نیز ناکارآمدی و عدم تعیین کنندگی 
قطعنامه های شورای امنیت به اثبات می رسد. یکی از بندهای قطعنامه ۲۲۰۱ عدم 
کید قرار می دهد.  دخالت خارجی برای دامن زدن به جنگ و بی ثباتی در یمن را مورد تأ
این در حالی است که آل سعود پس از ۱۸ ماه همچنان به تجاوز جنایت کارانه خود ادامه 
داده و کودکان و زنان بی گناه را قربانی قدرت طلبی خود می کند. در قطعنامه ۲۲۱۶ که 
مقارن با حمله آل سعود به یمن صادرشده، به واسطه نفوذ سعودی-آمریکایی، به این 
تجاوز اشاره نشده و این موضوع با این حجم از نقض منشور سازمان ملل )تجاوز به خاک 

کشور دیگر، تهدید صلح، کشتار بی گناهان و…( مسکوت مانده است.

در قطعنامه ۲۲۱۶ نیز بی اعتباری قطعنامه های شورای امنیت محرز می شود. 
طرح شورای همکاری خلیج فارس به منصور هادی مأموریت داد تا مقدمات دولت انتقالی 
را مهیا سازد. این موضوع مضاف بر سایر قطعنامه ها، در قطعنامه ۲۲۱۶ مؤکدًا به عنوان 
یک بند مجزا مورد اشاره قرارگرفته است. با این حال عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور 
مستعفی وابسته به آل سعود از پذیرفتن بند مذکور امتناع می کند.)۱۰( اصلی ترین دلیل 
کرات، عدم پذیرش این بند از سوی دولت مستعفی وابسته به آل  بی نتیجه ماندن مذا
کرده حاضر است قطعنامه ۲۲۱۶ به  کرات مختلف اعالم  سعود است. انصاراهلل در مذا
صورت یک بسته ی واحد موردبررسی قرار گیرد.)۱۱( اما عبد ربه منصور هادی سایر بندها 

را پذیرفته و از پذیرش بند مربوط به تشکیل دولت وحدت ملی شاخه خالی می کند.

نتیجه این مسائل، اعتبار و جایگاه قطعنامه های شورای امنیت در پایان دادن به 
بحران های مختلف ازجمله بحران یمن را مشخص می سازد. با وجود نقض و کارشکنی 
گسترده آل سعود و دولت مستعفی وابسته به آن در مورد قطعنامه ها، شورای امنیت 
تمایلی برای به کارگیری اقدامات قهری از خود نشان نداده و یا در واقع، توانایی و قدرت 
ِاعمال و پیاده سازی اقدامات و تدابیر قهری مشخص شده در متن منشور سازمان ملل 
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متحد را ندارد.

جمع بندی
بحران یمن از آغاز تاکنون۶ قطعنامه فصل هفتی شورای امنیت را تجربه کرده 
است. قطعنامه ۲۰۱۴ در آغاز انقالب یمن صادرشده و لزوم مسالمت آمیز بودن اعتراضات 
کید قرار می دهد. ۵ قطعنامه دیگر،  کناره گیری علی عبداهلل صالح از قدرت را مورد تأ و 
مطابق و متناسب با تحوالت و تغییرات میدانی یمن مورد تصویب قرارگرفته اند که آخرین 
این قطعنامه ها، قطعنامه ۲۲۱۶ است. آنچه در این میان مورد توجه است، ناتوانی 
شورای امنیت در مسیر اجرایی کردن و پیاده سازی قطعنامه ها می باشد. در متن منشور 
سازمان ملل مکانیزم ها و ابزارهای عملیاتی کردن قطعنامه ها مشخص شده است، اما با 
این وجود شورای امنیت از به کارگیری این مکانیزم ها برای پایان دادن به بحران یمن 
عاجز و ناتوان است. این مسئله ضمن اثبات بی اعتباری شورای امنیت و قطعنامه های 
آن در پایان دادن به بحران های مختلف از جمله بحران یمن، نشان می دهد مقاومت 

و برتری میدانی، تنها گزینه ای است که تضمین گر پیروزی در بحران یمن خواهد بود.
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شماره تماس جهت اعزام سخنران:                                                        26153239 - ۰21 

در متن منشور سازمان ملل، مکانیزم ها و ابزارهای عملیاتی کردن 
قطعنامه ها مشخص شده است اما با این وجود شورای امنیت از 
به کارگیری این مکانیزم ها برای پایان دادن به بحران یمن عاجز و 
ناتوان است. این مسئله نشان می دهد مقاومت و برتری میدانی، 
تنها گزینه ای است که تضمین گر پیروزی و غلبه در بحران یمن 

خواهد بود.


