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استادیار گروه علوم سیاسی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

سهیل سهیلی نجف آبادی
عضو هیات علمی گروه حقوق و علوم سیاسی ،واحد قشم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قشم ،ایران

چکیده
بحران یمن زاییده ساختارهای ناکارآمد سیاسی و عدم توزیع عادالنه قددرت و مندابع ،در سدح اجتمداعی و
دخالت قدرتهای خارجی از جمله عربستان سعودی ،آمریکا ،روسیه ،انگلیس ،اسدرایی ،،ودورای همکداری خلدی
فارس ،مصر ،ایران و ...است که در مجموع ،میتوان آنهدا را در دو سدح عوامد ،بحدرانزای داخلدی و عوامد،
بحران زای خارجی ،مورد وناسایی قرار داد .هدف این مقاله ،که با روش تحلیلی توصدیفی انجدام ودده اسدت ،آن
است که ضمن بررسی عوام ،دخی ،در بحران یمن ،سناریوهای آینده بحران را نیز وناسایی کند .بر این اسداس،
سوال اصلی مقاله ،این است که «عوام ،دخی ،در بحران یمدن ،از جملده روندد تحدوالت ،ریشدههدای بحدران و
بازیگران آن ،کدامند و راهکارهای برون رفت این کشور از بحران در آینده کدام است؟» در نتیجه کلی مقاله نیدز،
نشان می دهد با توجه به مشکالت ساختار درونی یمن ،همچون قبیلهگرایی و طی نشدن روند دولت -ملتسدازی
در این کشور ،رقابت عربستان و ایران و نیز دیگر قدرتهای منحقهای خاورمیانه و قدرتهای بزرگ ،بحران یمن
در چهار حالت خاتمه یابد که عبارتند از :ایجاد موازنه قوا میان گروههای درگیر و کشورهای حامی آنها ،پیدروزی
یکی از نیروها و دولتهای حامی آن ،یعنی یا دولت یمن و یا انصاراهلل ،و دخالت وورای امنیت مل ،متحدد بدرای
برقراری آتشبس موقت جهت آغاز روند مذاکرات صل و آوتی ملی.
واژگان کلیدی :ژیوپلیتیک ،موازنه قوا ،بحران ،یمن ،عربستان ،ایران ،قدرتهای بزرگ
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مقدمه
بحران یمن زاییده ساختارهای ناکارآمد سیاسی و عدم توزیع عادالنه قدرت و منابع ،در سح
اجتماعی و دخالت قدرت های خدارجی از جملده عربسدتان سدعودی ،آمریکدا ،روسدیه ،انگلدیس،
اسرایی ،،دیگر اعضای وورای همکاری خلی فدارس ،مصدر ،ایدران و ...اسدت کده در مجمدوع،
میتوان آنها را در دو سدح عوامد ،بحدرانزای داخلدی و عوامد ،بحدرانزای خدارجی ،مدورد
وناسایی قرار داد .یمن یکی از سرزمینهای دارای قدمت در منحقه خاورمیانه است کده پدس از
دست یافتن به استقالل ،همواره دچار بحران بوده است .از دالی ،عمدده تدداوم بحدران در ایدن
کشور میتوان به ساختار قبیلهای آن ،ظهور بلندمدت دولت اقتدارگرا و سرکوبگر ،طدی نکدردن
روند دولت -ملت سازی ،ضعف اقتصدادی و فقدر ،نداودتن مندابع کدافی ،موقعیدت ژیوپلیتیدک و
ژیواستراتژیک و محامع قدرتهای منحقهای و فرامنحقهای در این سرزمین اواره کرد.
با وجود چنین زمینه هایی از بحران در یمن و تاریخ تجزیه آن بده دو کشدور یمدن ودمالی و
یمن جنوبی ،تحت تاثیر نظام دوقحبی و جنگ سرد ،و سپس اتحاد این دو با یکدیگر ،که هنوز با
مخالفت نیروهایی در یمن جنونی همراه است و به دنبال تبدی ،دوباره آن ،به دو کشور هسدتند،
می توان انتظار داوت که در فضای جدید منحقه ،این کشور همچندان در ودرایب بحراندی بداقی
بماند؛ چرا که از یکسو منحقه با امواج بهار عربی و بیداری اسالمی روبهرو بوده است و از سوی
دیگر ،با رقابت عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران برای نفوذ هر چه بیشتر در خاورمیانه
همراه وده است ،به طوری که هر یک از این دو قدرت منحقهای ،از نیروهدای طرفددار خدود در
یمن هم پشتیبانی می کنند؛ یعنی عربستان از دولت و ایران از جنبش حوثیها که پس از انقالب
 2011قدرت را در این کشور به دست آوردهاند در حال حمایت هستند و در این ورایب ،با توجده
به اینکه ایتالفی به رهبری عربستان به یمن حمله کرده است تا انصاراهلل را وکست دهد.
بر این اساس ،سوال این مقاله آن است که «عوام ،دخید ،در بحدران یمدن از جملده روندد
تحوالت ،ریشههای بحران و بازیگران آن کدامند و راهکارهای برونرفت این کشور از بحران در
آینده کدام است؟» فرضیه پاسخ دهنده به این پرسش نیز بیان میکند« :با توجده بده مشدکالت
ساختار درونی یمن ،همچون قبیلهگرایی و طی نشدن روند دولت -ملدتسدازی در ایدن کشدور،
رقابت عربستان و ایران و نیز دیگر قدرتهای منحقهای و قدرتهای بزرگ در منحقه خاورمیانه،
بحران یمن در چهار حالت که عبارتند از ایجاد موازنه میان گروههای درگیر و کشورهای حدامی،
پیروزی یکی از نیروها و دولتهای حامی آن ،یعنی یا دولت یمن و یا انصاراهلل ،و دخالت وورای
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امنیت مل ،متحد برای برقراری آتش بس موقت جهت آغاز روند مذاکرات صدل و آودتی ملدی،
خاتمه یابد».
با توجه به این فرضیه ،هدف این مقاله که با روشهای توصیفی و تحلیلی انجام وده اسدت،
آن است که ضمن بررسی عوام ،دخی ،در بحران یمن ،سناریوهای آینده بحران را نیز وناسایی
کند .سازمان مقاله نیز چنین است که ابتدا مبانی نظدری آن عرضده ودده ،سدپس روندد و ادوار
تحوالت یمن بررسی گردیده ،آنگاه در آزمون فرضدیه ،ریشدههدا ،بدازیگران و راهکارهدای حد،
بحران یمن مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نیز از کلیه مباحث نتیجهگیری به عمد ،خواهدد
آمد.
 -2مبانی نظری
در تعریف ،ژیوپلیتیک «عبارت است از محالعه پدیدههای سیاسی براساس رابحۀ جغرافیدایی
و فضایی آنها و همچنین وابستگی و تاثیر آنها بر زمدین و کلیده عوامد ،فرهنگدی و انسدانی.
ژیوپلیتیک به عنوان یک مفهوم تحلیلی در سیاست خارجی ،به توضدی چگدونگی تضدمین ایدن
سیاست کشورها بر پایه عوام ،جغرافیایی یا نقشی که این عناصر به طور کلی در وک،گیری آن
ایفا میکنند ،میپردازد .به عبارت دیگر ،ژیوپلیتیدک رویکدردی بده سیاسدت خدارجی اسدت کده
براساس محیب فیزیکی و جغرافیایی ،به تبیین و پیشبینی رفتار سیاست خدارجی و توانداییهدا و
قابلیت های نظامی کشورها مبادرت میکندد» (دهقدانی فیروزآبدادی .)31-32 :1389 ،براسداس
تعریفی که ارایه ود« ،نظریه پردازان ژیوپلیتیک بر این نکته تاکیدد دارندد کده مرزهدای سیاسدی
طبیعی و دسترسی به آبراه های مهم برای بقای یک ملدت ،ضدرورتی حیداتی دارد» (ازغنددی و
رووندل.)16 :1392 ،
2
در توجه به ژیوپلیتیک ،توجه به موازنه قوا نیز دیده میوود ،چرا که از نقحده نظدر مباحدث
محرح وده در نظریه ژیوپلیتیک ،قدرت ملی و کنترل سرزمینی ،کانون این نظریده اسدت .نظدام
موازنه قوا به این معناست که «در چنین نظامی ،اعضای قدرتمند سعی دارندد از افدزایش قددرت
سایر قدرت ها ممانعت کنند تا هیچ قدرتی نتواند به صورت قدرت مسلب درآید .برای تحقق حفظ
1

1. Geopolitics
2. Balance of Power
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توازن قوا ،دو یا چند بازیگر ،از راه ها و ابزارهای مختلفی نظیر رقابت تسلیحاتی ،تصدرف اراضدی
دیگر بازیگران ،ایجاد مناطق حای ،،مداخله در امور داخلی دیگدر بدازیگران ،ایجداد تفرقده میدان
متحدین طرف مقاب( »،سیف زاده )58-59 :1380 ،و سازش و همگرایدی ،بدرای کنتدرل قددرت
تهدیدکننده موازنه استفاده میکنند.
از محالعه متون ژیوپلیتیک چنین استنباط میوود کده «ژیوپلیتیدک دارای عناصدر متفداوتی
همچون دانش کسب قدرت ،دانش رقابت و گسترش حوزه نفوذ ،دانش تاثیر عوامد ،جغرافیدایی
بر سیاست و روابب بین المل ،،داندش منداطق بحراندی ،داندش تحلید ،نظدامهدای منحقدهای و
فرامنحقهای ،دانش برخورد نظامی بر سر مرزها و ریشهیابی ندزاعهدای مدرزی و داندش کنتدرل
مناطق استراتژیک میباود» (افشدردی .)10 :1381،بده عدالوه ،از ترکیدب میدان ژیوپلیتیدک و
استراتژی1،مفهوم ژیواستراتژی 2پدید میآیدد کده مدی تدوان آن را بده فارسدی راهبدرد سیاسدت
جغرافیایی ترجمه کرد .بر این اساس ،اصحالح« ،ژیواستراتژی بده معندای کداربرد اسدتراتژی بده
وسیله حکومت ها بر پایه ژیوپلیتیک تعریف میوود .ژیواستراتژی علم کشف روابدب حداکم بدین
استراتژی و محیب جغرافیایی است ،البته این واژه برای تعیین قلمرو جغرافیدایی اسدتراتژیهدای
نظامی به منظور هدایت صحی عملیات نظامی نیز استفاده وده است» (عزتی.)4: 1373 ،
با در نظر گرفتن این مدوارد ،هدر دولتدی کده بتواندد از مولفدههدای و عناصدر ژیوپلیتیدک و
استراتژی ،بهترین بهره برداری را نماید و بهترین تصمیم را با توجه بده مندابع خدود در سیاسدت
خارجی خویش اتخاد نماید ،خواهد توانست امنیت خویش را نیز حفظ کرده و به موازنده قدوا ،بدا
دیگر کارگزاران بپردازد .چنین دولتی باید یکی از جهتگیریهای سیاست خارجی را دنبال نماید.
جهتگیریهایی که برخی از آنها به همکاری با دیگر دولتها و ایتالف با آنها ،که دوست بده
نظر میرسند ،میانجامد و برخی دیگر از آنها نیز ،به نزاع با دیگر دولتها ،که دودمن هسدتند،
منجر خواهد ود .براساس این توضیحات ،تالش میوود تا از این مبانی نظری تبیین وده ،برای
تبیین بحران کنونی یمن و راهکارهای پایان به این بحران استفاده وود.
 -3ادوار تحوالت بحران یمن

1. Strategy
2. Geostrategic
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یمن بعد از عربستان ،دومین کشور بزرگ وبهجزیره عرب ،هدم از لحدا مسداحت و هدم از
لحا جمعیت است .این کشور « 555هزار کیلومتر مربع مساحت و حدود  26میلیون نفر جمعیت
دارد .یمن یکی از کشورهای فقیر خلی فارس محسوب میوود ،اما دارای چهدار موقعیدت ویدژه
ژیوپلیتیک است؛ اوراف یمن بر خلی عدن ،اوراف کامد ،و بدی رقیدب آن بدر مهمتدرین تنگده
استراتژیک جهان (بابالمندب) ،اوراف کام ،بر آبراه حساس دریدای سدر ،،و اودراف یمدن بدر
کوه های استراتژیک مران ،که از سواح ،عدن آغاز ودده و تدا منحقده طدایف در جندوب غربدی
عربستان کشیده می وود» (کرمی .)1391 ،از نظر مذهبی ،مدردم یمدن ،بدین  35تدا  50درصدد
زیدی مذهب هستند ،کمتر از  50درصد وافعی اه ،سنت بوده و تعددادی خیلدی انددکی هدم از
سایر مذاهب و ادیان در این کشور حضور دارند .مذهب زیدی به مدذهب چهدار امدامی معدروف
است و معتقدند که «زید بن علی» فرزند امام سجاد(ع) ،بعد از ایشدان ،امامدت را برعهدده داودته
است .با این حال ،بسیاری از احکام فقهی این مذهب ،نزدیک به ویعه دوازده امامی است.
یمن ،یکی از کشورهای بحرانخیز خاورمیانه است و «تنها در قدرن بیسدتم در دهده ،1960
برخوردهایی را بدین ناصریسدتهدا و سدلحنت طلبدان ،در دهده  1970میدان ناسیونالیسدتهدا و
کمونیستها ،در دهه  1980بین جناح های مختلدف سیاسدی در جندوب و در دهده  1990میدان
ومال و جنوب تجربه کرده است» (دکمجیدان .)158 :1390 ،در دهده  ،1960عبدالناصدر بدرای
کنترل یافتن بر تنگه باب المندب ،به یمن لشکرکشی کرد تا به برقدراری حکومدت جمهدوری در
این کشور و برکناری پادواهی آن کمک کند ،ولی به سرعت ،یمن را ترک کرد .در اواخر همدین
دهه بود که با حمایت و دخالت ووروی ،یمن جنوبی دارای استقالل ود و دو کشور یمن ومالی
و یمن جنوبی پدید آمدند .در طول دهه  1970و  ،1980آمریکا و انگلیس بارها تالش کردند این
کشور را متحد کنند تا در برابر ووروی بتوانند ،مقاومت بیشتری کنند ،اما عربستان که از دیربداز
دارای اختالف مرزی با یمن بود و اتحاد یمن را با منافع خود در تضاد میدید ،با این امر مخالفت
میورزید و حتی کمک های مالی خود را به دولت سوسیالیست صنعا در یمن جنوبی افدزایش داد،
تا جایگزین کمک های ووروی وود که اقتصاد آن ضعیف وده بود .در دهه  1990بدا فروپاودی
ووروی ،عمال حمایت از یمن جنوبی توسب این کشور پایان پدذیرفت و در نتیجده ،یمدن متحدد
پدید آمد .اما عربستان سعودی که منافع ارضی و مرزی از جدایی دو یمدن مدیبدرد« ،در طدول
سالهای  1990تا  ،1993بزرگترین نقش را در ایجاد آووب و اغتشاش در آن داوت و با تشدید
اختالفات مرزی خود با یمن از طریق طرح ادعاهای ارضی ،تحمیع عشایر و بدر هدم زدن ثبدات
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سیاسی در روند عملی وحدت یمن ،اخالل ایجاد می کرد ،تا اینکده توانسدت در چندین ودرایحی
مذاکرات را برای ح ،و فص ،ادعاهای ارضی و اختالفات مرزی آغاز کند کده البتده ،موافقتنامده
نهایی ،در وضعیت فقدان ثبات داخلی و یک حکومت متقدر مرکزی ،به ضدرر یمدن تمدام ودد»
(پیری سارمانلو و نژاداحمد.)3 :1394 ،
در این زمان ،علی عبداهلل صال  ،رییس جمهور یمن بود ،در واقع «وی در سال  1978در اثر
تفاهم منحقهای عربی در یمن ومالی به قدرت رسید و در سال  1982دبیر ک ،حزب کنگره ملی
ود .وی از سال  1978تا  1990ریاست جمهوری یمن ومالی را برعهده داوت و از حمایتهدای
ایاالت متحده نیز در برخورد با دولت کمونیستی یمن جنوبی ،برخوردار بود .پدس از اتحداد یمدن
ومالی و جنوبی در سال  ،1990وی برای مدتی طوالنی ،در سمت ریاست جمهدوری کد ،یمدن
قرار گرفت» (حصارکی .)1396 ،این مدت طوالنی ،نزدیک به  33سال بود و در این دوره صدال
با سرکوب دیگر نیروها و بازیگران یمنی ،قدرت بالمنازع کشور بود .واید مهمترین تحدول ایدن
دوران طوالنی را بتوان در دهه  2000دانست که از سال  2004تا سال  ،2010ودش بدار میدان
دولت یمن و قبیله حوثی درگیری و جنگ ر ،داد ،اما با حمایت عربستان و آمریکا از دولت یمن،
آنها هر بار سرکوب ودند« .در چنین ورایحی ،امواج بهار عربی ،که از سوی ایران بده بیدداری
اسالمی موسوم ود ،در یمن نیز از راه رسید و جایگاه صال را به خحر اندداخت و خیدزش مدردم
یمن که از سال  2011آغاز گردید ،در نهایت در سال  2012منجر به کناره گیدری وی از قددرت
ود» (حصارکی.)1396 ،
بر ای ن اساس ،عربستان ،همچون مساله بحران بحرین که توانست آن را با همکاری اعضای
وورای همکاری خلی فارس تا حدود زیادی کنترل کند ،درباره یمن هم« ،در چهارچوب وورای
همکاری ،ابتکاری برای ح ،و فص ،این بحران گسترده محرح کرد .در این چدارچوب ،آمریکدا و
عربستان سعودی برای جلوگیری از انتقال فوری امواج انقالب یمن بده بقیده ودبهجزیدره ،ابتددا
تالش کردند تا جابجایی قدرت در یمن ،در چارچوب توافق صدورت گیدرد .از ایدن رو ،ریدا دو
هفته میزبان گروه هایی از رهبران معارضین بود که در نهایت نتیجه ای در برنداوت و پس از آن،
بر ودت انقالب در یمن افزوده ود .عربستان ابتدا تالش کرد برای برون رفت صدال از بحدران،
به راهکارهای سیاسی پناه برد و وورای همکاری خلی فارس نیز طرحهای مختلفی را ارایده داد
که البته نتوانست راه ح ،بحران باود و بر پیچیدگی تحوالت در یمن افدزود .در چندین فضدایی،
انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری برگزار ود و عبد ربه منصور هادی ،معاون رییس جمهدوری
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یمن ،تنها نامزد توافقی گروه های مخالف دولت عبداهلل صال و حزب حاکم این کشور ،به قدرت
رسید» (کرمی.)1391 ،
در حین این قرارگیری در قدرت« ،طرح گفتگوی ملدی یمدن بدا حضدور حدوثیهدا و دیگدر
گروههای سیاسی برگزار ود که برآن ،نام «سند توافق تشک،های یمنی» نهداده ودد .امدا ایدن
توافق ،در ورایب بحرانی یمن پایداری چنددانی نداودت و اعتراضدات مردمدی در پدی مسدای ،و
مشکالت اقتصادی و اجتماعی همچنان ادامه یافت .مردم یمن که بخش بزرگی از آنها رهبری
حوثیها را به عنوان جریان ملی و سازمان یافتهترین گروه سیاسدی معترضدین پذیرفتده بودندد،
برای پایان دادن به اعتراضات خود ،سه ورط را مدنظر قرار دادند :نخست ،لغو دستور آزادسدازی
حام ،های سوخت که توسب منصور هادی انجام وده بود ،دوم ،اجرای تعهدات گفتگوی ملدی ،و
سوم ،سرنگونی دولت جدید که آن را فاسد میخواندند» (حصارکی .)1396 ،پس از قدرار گدرفتن
هادی در قدرت ،قرار بر این بود که این سند ،تدوین رسمی وود ،اما پس از اصرار رییسجمهدور
هادی و حمایت برخی از گروههای سیاسی طرفدار وی مبنی بر تقسدیم یمدن بده ودش منحقده
تحت نفوذ ،این امر با مخالفت انصاراهلل ،سازمان سیاسی معترضین حوثی ها ،روبه رو ود و این بار
اما ،این توافق حاص ،آمد که قانون اساسی میبایست تعدی ،ودود و در آن اصدالحاتی بده نفدع
وناخت حقوق برابر وهروندان و حق مشارکت سیاسی آنها در قدرت صورت گیرد ،امدا فدردای
روز توافق تازه ،نخست وزیر خالد بحاح و چند ساعت بعد رییس جمهور منصور هادی ،بده عندوان
یک مانور سیاسی برای بر هم زدن توافق و تضعیف نیروهای مقاب ،،کده گدروه هدای انقالبیدون
بودند ،استعفا کردند و این وضعیت طبق نقشه پیش بینی وده آنها یمن را با خالء قدرت سیاسی
و رسمی روبهرو کرد .با این حال ،این نقشه طبق محاسبات آنها پیش نرفت و حوثیها توانستند
دست باال را بگیرند و در نهایت با دست بردن حوثیها به اسحله برای بار دیگر ،منصور هادی به
عربستان گریخت .بنابراین «پس از اینکه دولت عربستان با دخالت های مستقیم بدرای سدرکوب
حوثی ها از طریق دولت مرکزی یمن به نتیجه ای نرسید ،خود دست به کار ود و با همه تدوان و
قوا به خاک آن کشور لشکرکشی کرد» (کرمی.)1391 ،
در این ورایب ،علی عبداهلل صال که پیشتر معار حوثیها و نیروهای اپوزیسیون بدود ،در
یک چرخش سیاسی در  ،2014با آنان وارد ایتالف ود ،اتحادی که برای سه سدال دوام آورد ،بدا
قدرت گرفتن حوثیها ،اختالفات میان دو طرف افزایش یافت و عربستان تالش کرد تا بار دیگر
صال را به سمت خود بکشد که در این کار نیز موفق ود .اما این بار ،ورایب بسیار تغییدر یافتده
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بود و حوثیها نیز در برابر تالش کردند که جلوی صال را بگیرند .در نتیجده حادثده تدرور علدی
عبداهلل صال در  4دسامبر  2017زمانی که وی در حال حرکت به سمت نیروهای دولدت تحدت
حمایت عربستان قرار داوت ،به وقوع پیوست .این ترور را مدیتدوان نده تنهدا بده رقابدت میدان
گروه های معار یمنی از جمله انصاراهلل و رییسجمهور منصدور هدادی نسدبت داد ،بلکده بایدد
مرگ این رهبر سیاسی قدیمی خاورمیانه را در صحنه آرایی بزرگ نیروها در خاورمیانه ،به رقابت
عمیق و گسترده جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی بر سر نفوذ در منحقه قلمداد کرد و
به نظر می رسد که مرگ صال  ،گام دیگری در تحکیم قدرت حوثی ها بود ،امری الجرم به گامی
دیگر در افزایش قدرت محور مقاومت در خاورمیانه ،منجر گردید.
 -4بحران یمن :ریشهها ،بازیگران و راهکارهای حل بحران
 -1-4ریشههای بحران یمن
در یک برداوت کلی از وضعیت یمن« ،دگرگونیهای سیاسدی در ایدن کشدور تحدت تدثثیر
مؤلفه های اجتماعی ،ساختار داخلی ،نظام منحقه ای و سیاست بین المل ،قدرار دارد» (التیدامی نیدا،
باقریدولتآبادی و نیکفر ،)173 :1395 ،بنابراین تالش میوود تا ریشههای بحران یمن ،بر این
اساس به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم وود.
 -1-1-4ریشههای داخلی بحران یمن
از نظر داخلی« ،یمن با وضعیت ژیوپلیتیکی ممتاز خود ،نتوانسته است تا پس از اتحاد مجددد
کشور در  ،1990موقعیت خود را بازیابد و بتواند در معدادالت منحقده همپدای کشدورهای دیگدر
اثرگذار باود» (کرمی .)1391 ،این وضعیت را میتوان از مقایسه تولید ناخالص داخلدی یمدن بدا
دیگر کشورهای وورای همکاری خلی فارس به روونی دریافت .این مقایسه نشان میدهد کده
از سال  1990تا سال  2016که آخرین سال آمار موجود جهانی از وضعیت یمن میباودد ،سدح
درآمد در این کشور ،به میزان زیادی از کشورهای عضو وورای همکاری خلی فدارس پدایینتدر
بوده است و فاصله وکاف میان آنها نیز در نزدیک به بیش از دو دهه ،کاهش نیافته اسدت .بدر
این اساس ،یمن همواره به کمکهای ا ین کشورها به ویژه عربستان برای تامین مایحتداج خدود
وابسته بوده است و در برابر نیز ،عربستان این کشور را به عنوان حیات خلوت خود وناخته است.
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نمودار مقایسه ای سرانه تولید ناخالص داخلی یمن با کشورهای وورای همکاری خلی فارس
بر حسب دالر ثابت سال 2000

Source: Word Bank, 2018, at:
http://www.google.com/publicdata
در حقیقت پایان دادن به حکومت علی عبداهلل صال با حرکت انقدالب مدردم آن ،بده دلید،
مشکالتی زیادی بود موجبات اصلی بحران امروز را تشکی ،میدهند ،که عبارتند از :اقتددارگرایی
و تمامیتخواهی ،فساد اقتصادی گسترده ،بیثباتی و ناامنی داخلی ،بیکاری و ناامنی غذایی .ایدن
مسای ،پس از وروع حرکت انقالب و پس از آن جنگ داخلی ،وضعیت بدتری نیز پیددا کدرده و
این کشور را به ویژه در مورد اقتصاد ،بهداوت و غذا به فاجعه انسدانی نزدیدک نمدوده و در ایدن
رابحه ،توجه به دو نمودار زیر مفید میباود:

نمودار سرانه تولید ناخالص داخلی یمن بر حسب دالر ثابت سال 2000
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Source: Word Bank, 2018, at:
http://www.google.com/publicdata
بر پایه نمودار سرانه تولید ناخالص داخلی یمن بر حسب دالر ثابت سال  2000کده بده طدور
جداگانه از کشورهای عضو وورای همکاری خلی فارس در باال قاب ،مشداهده اسدت ،مدیتدوان
عمق فاجعه ای که برای اقتصاد یمن پس از آغاز جنگ داخلی این کشدور روی داده اسدت را بده
روونی دید .این رقم در سال  ،2010یعنی قب ،از آغاز بحران ،معادل  1309دالر بوده و در سدال
 2016که آخرین سال آمار موجود بانک جهانی است به رقدم  679دالر رسدیده اسدت؛ براسداس
همین روند ،به نظر میرسد در حال حاضر این رقم ،سقوط بیشتری نیز کرده باود.

نمودار مقایسهای امید به زندگی در یمن با جهان
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Source: Word Bank, 2018, at:
http://www.google.com/publicdata
نمودار امید به زندگی ،این توانایی را دارد که هم وضعیت کلی بهداوتی یدک کشدور و هدم
وضعیت دسترسی مردم به مواد غذایی را در آن کشور نشان دهد ،چدرا کده هدر میدزان ایدن دو
واخص باالتر باود ،میانگین طول عمر افراد آن جامعه هم باالتر خواهد بود .براساس این نمودار
مقایسهای ،در حالی که در سال  2015نر ،امید به زندگی در جهان  71/66سال است ،این رقدم
در این سال برای یمن 64/03 ،سال است که وخامت اوضاع را در یمن نشان میدهد و بده نظدر
می رسد این نر ،در حال حاضر و با تعمیق جنگ داخلی در این کشور ،با افزایش تعداد کشتههای
جنگ ،کاهش نیز داوته باود.
در دوران ریاست جمهوری صال « ،مجموعه ای از چالشهدا و مشدکالت سیاسدی در کشدور
یمن بروز کرد که بخشی از آن ناوی از مسای ،درون حاکمیتی و تجمع قدرت در یکجا و بخدش
دیگر ناوی از ناتوانی در دولت -ملتسازی ،ناتوانی دولت در توسعه اقتصادی یمن ،میزان بداالی
فساد در دولت ،سرکوب ویعیان زیدی حوثی به طور ویژه ،و در کد ،ضدعف مددیریت صدال در
برخورد با جریانهای سیاسی موجود در یمن بدود» (حصدارکی .)1396 ،یکدی از دالید ،داخلدی
بحران یمن ،چنانکه برومرده ود و از موارد باال نیز هویداست ،وضعیت حکومت اقتدارگرا اسدت
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که مبتنی بر قدرت قبای ،،عم ،میکند« .این حکومت دیکتاتوری ،به وک ،جمهدوری پارلمدانی
است و رییس جمهور ،به ظاهر براساس رای مستقیم مردم برای دوره ای هفدت سداله روی کدار
میآید .اما ،این انتخابات واقعی نبوده و بندابراین ،بدرای مددت  33سدال صدال در ایدن کشدور
حکومت کرده است» (بک .)1395 ،در این دوره ،سرکوب سیاسی با ودت دنبال میوده و حتدی
«در طی سال های  2004تا اواخر  ،2010دولت صال با همکاری عربستان و حمایت های آمریکا
وش دوره جنگ بر علیه حوثی ها به راه انداخت ،که در نهایت به نارضایتی های بعدی دامن زد»
(حصارکی )1396 ،و یکی از زمینههای بحران را در داخ ،کشور به وجود آورد .این جنگها علیه
حوثیها ،برجسته ترین نمونه سرکوب در یمن است ،اما دیگر احزاب و قبای ،مخدالف نیدز مدورد
سرکوب قرار میگرفتند.
در ک ،،انقالب یمن در سال  ،2011ریشه در ورایب سیاسی و اجتماعی این کشور داوت که
با الهام از انقالب مردم مصر و تونس ،حساس ود و مردم در طی آن ،خواستار پایدان سده دهده
حکومت صال ودند .بیداری اسالمی ،اعتراضات را در طول انقالب یمن وارد مرحله تازه ای کرد
و گروه های سیاسی جهت انجام اقدامات برای مشارکت عمومی در قدرت دست به کار ودند ،اما
زمانی که با سرکوب روبه رو گشتند ،دست به سالح برده و به مقاومت پرداختندد .در ایدن میدان،
نقش حوثیها بسیار پر اهمیت بود و آنها به سرعت خود را سازمان دادند تا در برابر بدیعددالتی
چند دههای که در حق آنها رفته است ،ایستادگی کنند.
 -2-1-4ریشههای خارجی بحران یمن
ریشههای خارجی بحران یمن را باید در منافع کشورهای مختلف و در نگاه آنها به موقعیت
ژیواستراتژیک یمن جستجو کرد و بر این اساس اسدت کده هدر یدک از بدازیگران منحقدهای و
فرامنحقهای تالش میکنند در یمن نفوذ یابند .از نظر ژیوپلیتیک ،یمن در جنوب وبهجزیره عرب
قرار گرفته و مرزهدای دریدایی گسدتردهای در دریدای سدر ،و نیدز خلدی عددن دارد .موقعیدت
استراتژیک این کشور به لحا اوراف بر وا ،آفریقا از طریق مرزهدای دریدایی جندوب و غدرب
یمن و نیز جزیرۀ سوکاترا ،اهمیت ویژه ای به آن داده؛ و به عالوه ،اِوراف ایدن کشدور بدر تنگدۀ
بابالمندب اهمیت مضاعفی به آن از نظر تثمین امنیت انرژی و حم ،و نق ،کاال بخشیده اسدت.
در واقع درصد زیادی از رفت و آمدی که در کانال سویز صورت می گیرد ،از بابالمندب می گذرد،
پس به همان میزان که کانال سویز حایز اهمیت است ،باب المندب هم مهم است» (درایسددل و
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بلیک.)178 :1391 ،
در گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا درباره اهمیت این تنگه در نوامبر  2014آمدده اسدت
که «تنگه باب المندب ،یک گلوگاه یا نقحه راهبردی مهم میان وا ،آفریقا و خاورمیانده اسدت و
نیز این تنگه رابب راهبردی میان دریای مدیترانه و اقیانوس هند اسدت .ایدن تنگده بدین یمدن،
جیبوتی و اریتره واقع وده و دریای سر ،را به خلی عدن و دریای عرب پیوند می دهدد .قسدمت
اعظم صادرات خلی فارس که از طریق کانال سویز عبور می کند و نیز خب لوله سومد یا سامد از
میان تنگه باب المندب میگذرند .برآوردها نشان میدهدد کده  3/8میلیدون بشدکه نفدت خدام و
محصوالت پتروویمی در سال  2013از این آبراه به مقصد اروپا ،آمریکا و آسیا صادر ودده اسدت
که افزایش  2/9میلیون بشدکه ای در روز را در مقایسده بدا سدال  2009نشدان مدی دهدد .تنگده
باب المندب حدود  18مای ،پهنا دارد ،اما به لحا عمق ،حم ،و نق ،تانکرهای نفتی به دو کانال
رفت و آمد دو مایلی محدود است .بستن تنگه بابالمندب میتواند تانکرهای نفتی خلدی فدارس
را از رسیدن به کانال سویز و خب لوله سومد محروم کند و آن ها را به سمت دماغه جنوبی آفریقا
منحرف نماید و سبب افزایش زمان و هزینه صدور نفت وود؛ بدهعدالوه ،جندوب اروپدا و ودمال
آفریقا دیگر نمی تواند مهم ترین مسیر مستقیم صدور کاال و نفت به بازارهای آسیا از طریق کانال
سویز و تنگه بابالمندب را طی کند» ).(Ryan, 2015: 4-5
در حقیقت ،در دوره نظام بینالمل ،دوقحبی ،این اهمیت ژیواستراتژیک یمن موجب مدیودد
که هم آمریکا و هم ووروی تالش داوته باوند تا در یمن نفوذ کنند .بر این اساس بدود کده در
طی اولین دوره تنش میان دو ابرقدرت ،عمال با حمایتهایی که دو طرف انجام میدانندد ،یمدن
نیز به دو منحقه نفوذِ هر یک از ابرقدرت ها تقسیم ود که در نهایت با روی کارآمددن نیروهدای
کمونیست در یمن جنوبی ،این مناطق نفوذ از یکدیگر با مرز جدا وده و دو کشدور یمدن ودمالی
تحت حمایت آمریکا و یمن جنوبی تحت حمایت ووروی به وجود آمدند .امدا پدس از فروپاودی
ووروی ،چون حمایت این کشور از یمن جنوبی برداوته ود ،آمریکدا دسدت بداال را پیددا کدرد و
زمینه اتحاد دو یمن را با برتری نیروهای سیاسدی یمدن ودمالی بده وجدود آورد .در ایدن میدان،
وضعی ت عربستان سعودی به عنوان متحد آمریکا بسیار جالب بود .این وضعیت ،یکدی از معددود
وضعیت های مخالفت عربستان با آمریکا بود ،چرا که عربستان به دلی ،اختالفات ارضی و مرزی
خود با یمن ،همواره در دوره دوقحبی از یمن جنوبی ،یعنی متحد ووروی ،حمایت میکدرد و لدذا
در دوره اتح اد دو یمن نیز تالش زیادی کرد تا جلوی اتحاد را بگیدرد .ایدن وضدعیت ،تدا حددود
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زیادی موجب وده است که عربستان همواره تالش کند تا یمن را به صورت حیات خلدوت خدود
در اختیار داوته باود و از دولتی در این کشور حمایت کند که منافع عربستان را تامین نمایدد .در
ک ،کنترل بابالمندب نه تنها برای قدرتهای بزرگ همچون آمریکا ،روسدیه و انگلسدتان ،کده
جای پایی قدیمی در منحقه دارد ،دارای اهمیت است که برای عربستان ،مصر ،اسرایی ،و ایدران
نیز اهمیت فراوانی دارد .بنابراین ،هر یک از این کشورها تالش میکنندد تدا در ودرایب بحدران
کنونی ،نیروهای طرفدار خود را در یمن تقویت کنند.
 -2-4بازیگران دخیل در بحران یمن
 -1-2-4بازیگران داخلی دخیل در بحران یمن
بازیگران داخلی دخی ،در بحران یمن را میتوان به سه گروه اصلی تقسیم کرد کده عبارتندد
از :قبای ،،احزاب ،و وخصیتهای تاثیرگذار .در این میان ،بازیگران اصلی قدرت در یمدن قباید،
هستند که مهمترین آنها عبارتند از :بنیهاوم ،بنیحشیش ،مرادی ،بنیحمدان» (بدک،)1395 ،
حاود ،بکی ،و . ..بنیهاوم که زیدی اند ،بزرگترین و تاثیرگذارترین قبیله یمن هستند که صال و
منصور ،هر دو از اعضای این قبیله به ومار میروند .از نظر سکونت جغرافیایی« ،سه قبیله یمنی
در ومال «حاود ،بکی ،و مذح » ،و قبای ،جنوب سه قبیله اصلی «عنس ،مراد و الحداء» هستند
و بقیه قبای ،در مناطق دیگر پراکنده هستند .در جدایی یمن ومالی و یمن جندوبی ،ایدن قباید،
نقش اساسی داوتهاند و پس از اتحاد دوباره کشور ،آنها امروز هم در بحران یمن ،نقدش بدازی
می کنند .از نظر مذهبی ،قبای« ،حاود ،وای ،،بکی ،و خوالن» بارزترین تجمعات قبایلی در استان
صعده ،به عنوان سنگر اصلی زیدی ها در یمن به ومار می روند» (فارس نیدوز .)1394 ،در میدان
قبای ،یمنی ،قبیله حوثی ،تنها حدود  8درصد از ویعیان زیدی یمن را تشکی ،میدهد که بر این
اساس نسبت جمعیت این قبیله ،به ک ،جمعیدت یمدن ،یدک اقلیدت کوچدک مدیباودد ،حدوزه
جغرافیایی اصلی ایشان نیز در ومال غربی یمن و در همان استان صعده متمرکز است که پایگاه
ویعیان زیدی است در بحران کنونی نیز ،این نیروی قبای ،بود که منجر به سقوط دولت عبدداهلل
صال ود و در ک ،این قبای ،هستند که جهت سیاست را در یمن مشخص میکنند ،حتی اگر به
احزاب پیوسته باوند و یا خود حزبی تشکی ،داده باوند ،مث ،انصاراهلل وابسته به حوثیها که قبال
به «الشباب المؤمن» معروف بود و پس از کشته وددن رهبدر نخسدت خدود ،حسدین بدرالددین
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الحوثی در  2004به دست ارتش یمن به نام حوثی وناخته ودند ،باز هم این ایدتالف قباید ،در
احزاب است که به آنها قدرت میدهد.
به این ترتیب ،با وجود این ساختار قبایلی ،احزاب نیز در یمن ،دومدین بدازیگر تاثیرگدذار بده
ومار میروند .مهمترین حزب ،کنگره خلق ملی یا «معتمر» است که البته گرایشهای قدرت در
آن بر حول محور قبای ،،به ویژه قبیله بنیهاوم دور میزند و وخصیتهای اصلی تاثیرگدذار بدر
این کشور ،قب ،از بحران اخیر که حوثیها را پرقدرت کرده است ،همچون صال و حتی منصدور،
از اعضای این حزب هسدتند .در مدورد پیددایش ایدن حدزب ،زمدانی کده علدی عبدداهلل صدالح
رییس جمهور ود ،حزبی را به عنوان حزب کنگدره ملدی و بدا مشدارکت بسدیاری از فرمانددهان
لشکری و کشوری یمن تشکی ،داد .یعنی این حزب ،حزب دولت علی عبداهلل صال بوده اسدت.
تا قب ،از آغاز بحران در سال  2013در یمن ،دیگر احزاب مهم عبارت بودهاند از« :حزب الحراک
که وابسته به جنوب یمن بوده و انشعابات مختلفی دارد که عدهای از اعضای آن ،هنوز به دنبدال
تجزیه یمن هستند .بعد از آن حزب اصالح محرح است که به عربستان سعودی گرایش داوته و
اگرچه وافعی مذهب است ،دیدگاه سلفی دارد .بعد از آن نیز ،حزب الحق وجود دارد که متعلق به
زیدیهای مخالف دولت است .بعد از این حزب نیز ،حزب سوسیالیسدت وجدود دارد کده آن هدم
جنوبی است و در نهایت ،حزب بعث ناصریسم در یمن دارای اهمیت است» (بدک .)1395 ،ایدن
احزاب در مجموع ،اپوزیسیون دولت علی عبداهلل صال و حزب کنگدره ملدی او بدودهاندد کده در
مقحع آغاز بحران یمن ،به همراه قبایلی که از آنها حمایت میکنند ،علیده دولدت مسدتقر قیدام
کردند و البته هر یک نیز اهداف و مقاصد خود را از این قیام دنبال میکردند .ذکر این نکتده نیدز
حایز اهمیت است که حزب اصالح بود که در مقاب ،صدال اولدین ایسدتادگی را در سدال 2011
نشان داد ،در نتیجه می توان به این امر پی برد که میان صال و عربستان در آن زمان اختالفاتی
وجود داوته است .اما حال و پس از ایجاد بحران در این کشور ،حزب دیگری که دارای اهمیدت
وده است ،حزب انصاراهلل ا ست که از درون قبیله حوثی به وجود آمده اسدت و بندابراین اعضدای
اصلی آن ویعیان زیدی مذهب هستند .این حزب ،از سدوی جمهدوری اسدالمی ایدران حمایدت
میوود و همچون حزب اهلل در لبنان نه تنها دارای واخه سیاسی است ،که دارای وداخه نظدامی
نیز هست که از وبهنظامیان پدید آمده است.
بازیگران داخلی دارای رتبه سوم در یمن ،وخصیتهای مهمیاند که یا رؤسای قبای ،هستند
و یا رهبران احزاب میباوند ،از جمله خود علی عبداهلل صال ؛ سدالمالبدی علدی و عبددالرحمن
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جعفری از رهبران حزب الحراک ،علی ناصر محمد آخرین رییسجمهور یمن جنوبی ،عبددالملک
حوثی رهبر قبلیه حوثی و . ...در ک ،تحوالت یمدن را بایدد براسداس برآیندد رابحده میدان ایدن
بازیگران داخلی یعنی قبای ،،احزاب ،و وخصیتهای تاثیرگذار مورد توجه قرار داد.
 -2-2-4بازیگران خارجی دخیل در بحران یمن
بحران یمن صرفاً ناوی از نقش آفرینی بازیگران داخلی نیست ،بلکه« ،این بحدران ناودی از
نقش آفرینی بازیگران منحقه ای و فرامنحقه ای همانند عربستان سعودی ،وورای همکاری خلدی
فارس ،آمریکدا و اسدرایی ،اسدت کده در روندد ودک ،گیدری بحدران یمدن و تشددید آن نقدش
تعیینکنندهای ایفا کردهاند» (التیامینیا ،باقریدولتآبادی و نیکفر .)171 :1395 ،به عالوه نبایدد
از نقش جمهوری اسالمی ایران که در حال تغییر دادن موازنده قدوا بده نفدع محدور مقاومدت در
منحقه است ،در بحران یمن غاف ،ود .همچنین ،روسیه نیز در این میان ،به فکدر تدامین مندافع
ملی خویش است .بحران یمن ،موجب وده ،روسیه ،به جز سوریه ،پایگاه دیگری نیدز در منحقده
خاورمیانه به دست آورد .روسیه در دوره ووروی ،دارای چنین پایگاهی برای موازنه قوا با آمریکدا
در یمن بود ،چرا که یمن به دو کشور یمن ومالی و یمن جندوبی تقسدیم ودده بدود و در یمدن
جنوبی ،حزب کمونیست حکومت را در اختیدار داودت و از سدوی ودوروی مدورد حمایدت قدرار
میگرفت ،اما پس از فروپاوی ووروی و اتحاد دوباره یمن در  ،1991این وضعیت به نفع آمریکدا
و متحدان منحقه ای آن ،یعنی وورای همکاری خلی فارس ،به ویژه عربستان سدعودی بدر هدم
خورد و عربستان سعودی ،این بار ک ،یمن را به عنوان حیات خلوت خود ،تلقی کرد.
از جمله مهمترین بازیگران خارجی در یمن ،عربستان سعودی ،همسایه این کشور است کده
«دیپلماسی و سیاست خارجی آن ،به ودت متثثر از ایدیولوژی وهابیدت و نفدت اسدت» (زاخدیم،
 .)13 :1391به این جهت ،عربستان و یمن ،بده دالید ،مختلدف سیاسدی و اسدتراتژیک ،روابدب
پیچیدهای طی سه دهه پس از اتحاد یمن ومالی و جنوبی در دهده  ،1990برقدرار کدرده بودندد.
«حاکمیت خاندان سعودی در عربستان و علی عبداهلل صال در یمن و نیدز تدالش آنهدا بدرای
حفظ حاکمیدت خدود ،در بسدیاری از مدوارد آنهدا را در کندار یکددیگر قدرار داده بدود .در نگداه
استراتژیک عربستان ،جایگاه جغرافیایی یمن و نوع روابب و تعامد ،آن در دهدههدا و سدالهدای
گذوته ،این کشور را از نظر اثرگذاری بر امنیت ملی عربستان؛ در سح کشورهای عضو ودورای
همکاری خلی فارس قرار میدهد .به همدین دلید ،در تمدامی بحدرانهدا و تحدوالت یمدن در
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دهههای گذوته ،عربستان بازیگری فعال و اثرگذار بوده اسدت .حدداق ،از دهده  1980بده بعدد،
عربستان سعودی ،با کمک های خود تسکینی بوده بر مشکالت یمن و متعاقباً وفاداری یمدن بده
عربستان ایجاد وده بود» (کرمی.)1391 ،
در بستر مناسبات کنونی در یمن« ،ریا از این مساله که دولتی ویعه و نزدیک بده ایدران،
در مجاورت مرزهای این کشور بر سر کار آید ،خشنود نیست و آن را در عین حدال کده بدر هدم
زننده موازنه قوا در منحقه میداند ،تهدیدی برای صدور نفت خدام خدود از تنگده بدابالمنددب و
دریای سر ،نیز محسوب می کند .دسترسی مستقیم به دریای عرب از وابستگی سعودی به خلی
فارس میکاهد و نیز ترس این کشور از توانمنددی ایدران بدرای بسدتن تنگده هرمدز را کداهش
میدهد» (التیامی نیا ،باقریدولت آبادی و نیکفدر .)193 :1395 ،بندابراین در طدول ایدن بحدران،
مهمترین جهت گیریهای سیاست خارجی عربستان در قبال تحوالت سیاسدی یمدن ،بدر مبندای
محورهای زیر استوار بوده است :نخست ،وک ،نگرفتن دموکراسدی در یمدن؛ دوم ،جلدوگیری از
سرعت یافتن تحوالت و تالش برای مدیریت و کنترل آن؛ سوم ،حفظ ساختار حکومدت یمدن و
تالش برای به قدرت رساندن افراد و جریانات وابسته؛ چهدارم ،کداهش نفدوذ ودیعیان حدوثی و
جریانات نزدیک به ایران» (جعفریولدانی)42 :1388 ،؛ و پنجم ،کووش برای تثبیدت مرزهدا بدا
یمن که مانع از بازگشت سه استان یمن ،یعنی عسیر ،نجدران و جیدزان کده از سدوی عربسدتان
تصرف وده ،میگردد.
در این راستا باید به این مسثله مهم توجده کدرد کده عربسدتان سدعودی بده عندوان متحدد
منحقهای آمریکا ،به ودت از اینکه «یمن به متحد جمهوری اسالمی ایران تبدی ،ودود ،هدراس
دارد و بیم آن دارد که این رویداد تمامی وبهجزیره عربستان را ضد خاندان سعودی برانگیدزد»
) .(Nazemroaya, 2015: 1-5به این ترتیب ،یمن بدرای عربسدتان از نظدر امنیتدی ،دارای
اهمیت است« .با وجود صال تا قب ،از انقالب سال  ،2011عربستان می توانسدت سیاسدت هدای
خود را در یمن ،بدون هیچگونه مزاحمتی پیداده کندد و بندابراین از وی حمایدت مدیکدرد ،مثد،
وضعیت کنونی که از منصور هادی حمایت میکند .دلی ،این امر نیدز آن اسدت کده در حقیقدت
تغییرات سیاسی در یمن ،میتواند منجر به بحران امنیتی ملی در عربستان نیدز ودود ،بده ویدژه
میتواند ویعیان این کشور را که تحت فشار هستند را نیدز امیددوار بده قیدام کندد» (حصدارکی،
.)1396
بازیگر دیگری که در یمن وجود دارد ،ایاالت متحده آمریکا است« .آمریکا در منحقده خلدی
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فارس ،از جمله در و یمن ،در پی ایفای نقش انحصاری و نیز ایدتالف بدا کشدورها و گدروههدای
همسو با منافع غرب است» (التیامی نیا ،باقری دولت آبادی و نیکفر .)190 :1395 ،بنابراین ،آمریکا
در یمن نیز مانند بحرین« ،مالحظات استراتژیک را بر گرایش های دموکراتیک ترجی می دهدد»
(سجادپور .)119 -118 :1390 ،به عالوه« ،حضور آمریکا در خلی فدارس و یمدن ،تدوازن را بده
ضرر ایران دگرگون میسازد» (خادمی .)203 :1384 ،ایاالت متحده «بدا حضدور خدود در خلدی
فارس و کشورهای حاویه آن موجب می وود تا توان رقابت منحقه ای ایران و توسعه حوزه نفدوذ
آن کاهش یافته و در مقاب ،،توسعه نفوذ رقبای ایدران افدزایش یابدد» (اخبداری و ندامی:1388 ،
 .)194در حال حاضر «در تنگنا قرار دادن جمهوری اسالمی از طریق محدود کردن حوزه اعمدال
نفوذ آن در منحقه و جلوگیری از ایفای نقش آن به عنوان قدرت منتقد منحقه ای ،از اهداف مهم
حضور نظامی آمریکا و عربستان در منحقه به خصوص یمدن ،بحدرین ،سدوریه و عدراق اسدت»
) .(Chubin, 1994: 109بر این اساس است که آمریکا به همدراه ودریک اصدلی منحقدهای
خود ،یعنی اسرایی ،،به ودت نگران پیروزی انصاراهلل و حوثی ها هستند؛ زیرا کنترل یمن توسدب
حوثی ها ،سبب قحع دسترسی اسرایی ،بده اقیدانوس هندد از طریدق دریدای سدر ،ودده و مدانع
دسترسی راحت زیردریایی های این رژیم برای ورود به خلی فارس برای تهدید ایران مدی ودود.
همین امر موجب گردیده تا کنترل یمن یکی از محورها و نکدات مهدم گفتگوهدای نتانیداهو بدا
کنگره آمریکا در  3مارس  2015باود ... .بازداوتن ایران ،چین و روسیه از به دست آوردن جدای
پای راهبردی در یمن از جمله نگرانیهای آمریکاست» ).(Nazemroaya, 2015: 1-5
براساس آ نچه در تحوالت بیداری اسالمی به رهبری ایران برای آمریکدا بده ویدژه در مدورد
یمن اهمیت یافته است« ،پیوندهای روبهرود میان ویعیان حوثی یمن و ایران میباود که تهدید
دیگری را برای منافع عربستان و آمریکا ایجاد کرده است .این وضعیت به طور بالقوه می تواند به
ایران این امکان را بدهد تا نیدروی هدوایی و دریدایی خدود را در یمدن بده کدار گیدرد و عمدق
استراتژیک خود را افزایش دهد و از آزادی عم ،بیشتری برای ضدربه زدن بده مندافع آمریکدا و
عربستان و ایجاد توازن منحقه ای بهره ببرد .این تهدید هنوز به نظر محدود می رسد ،امدا دوبداره
این نکته مهم است یادآوری وود که سرزمین یمن و جزایر آن ،نقش مهمی را در امنیت گلوگداه
و آبراه جهانی دیگر در انتهای جنوبی دریای سر ،به نام باب المندب یا دروازه اوک ایفا می کند»
).(Ryan, 2015: 507
جمهوری اسالمی ایران ،بازیگر مهم دیگر در یمن است .از ابتدای انقالب اسالمی تدا سدال
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 2011که تحوالت بیداری اسالمی به یمن رسید« ،ایران توجه نسبی به این کشور داوته اسدت،
چرا که ویعیان زیدی که از عرصه قدرت خارج بودند ،جمعیت بالقوهای را در این کشور بده خدود
اختصاص می دهند .حضور گسترده ویعیان زیدی در یمن به ایران فرصت نفوذ می دهد ،در ایدن
میان توجه به این نکته نیز ضروری است که بعد از پیدروزی انقدالب اسدالمی ،زیددیهدا ،امدام
خمینی(ره) را امام خود نامیده بودند .بده ایدن ترتیدب ،بعدد از انقدالب اسدالمی ایدران در ،1979
عربستان تالش های زیادی را بدرای مقابلده بدا صددور انقدالب ایدران بده یمدن صدورت داده و
وهابی گری را در این کشور گسترش داد» (حصارکی .)1396 ،در ورایب کندونی و بدا توجده بده
قدرت گیری انصاراهلل« ،تحوالت سیاسی یمن در حال تغییر دادن موازنه قدرت در منحقه اسدت»
(التیامینیا ،باقریدولتآبادی و نیکفر .)172 :1395 ،بر هم خوردن موازنه قدرت امدری غیرقابد،
پذیرش برای دولتهای محافظهکار عرب منحقه ،به ویژه عربستان سدعودی و اعضدای ودورای
همکاری خلی فارس ،که از بحران امنیتی در عمق جامعه خود رن میبرندد ،اسدت .بده عدالوه
متحدان فرامنحقهای آن ها همچون آمریکدا از ایدن امدر ناراضدی هسدتند ،یکدی از دالید ،ایدن
نارضایتی نیز آن است که این موازنه به نفع جمهوری اسالمی ایران و متحد آن ،یعنی روسیه ،در
حال تغییر است ،و به این ترتیب تغییر موازنه به نفع جمهوری اسالمی ،تدوان ایدن کشدورها بده
ویژه آمریکا را در رویاروی با ایران ،و الجرم حمایت از کشورهای عرب منحقده را در برابدر ایدن
کشور ،کاهش میدهد.
رقابت میان جم هوری اسالمی ایران و عربستان سدعودی در منحقده خاورمیانده از جملده در
یمن ،یک رقابت هویتی است و فراتر از منافع متصور دیگر قدرتهای منحقهای و یا قدرتهدای
بزرگ در مورد یمن است .این رقابت بر پایه سه اص ،بنا وده اسدت کده عبارتندد از« :نخسدت،
تعار هویتی نژادی میان عرب و عجم ،دوم ،تعار هویتی میان اسالم ویعی و اسالم سنی-
وهابی ،و سوم ،تعار هویتی ناوی از رویکرد مثبت عربستان به غرب و رویکرد منفی ایران بده
غرب» (دهشیری75-76 :1394 ،و .)73بندابراین حمایدت ایدران از جندبش انصداراهلل و در کد،
حوثی ها ،از منظر هویتی برای جمهوری اسدالمی ایدران کده داعیده رهبدری ودیعیان جهدان را
داراست ،داری اهمیت است.
از جمله دیگر کشورهای دارای منافع در یمن میتوان به روسیه ،انگلیس ،مصر و اسرایی ،نیز
توجه کرد .اما رقابت اصلی بین عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران است کده هدر یدک
متحد آمریکا و روسیه هستند .بنابراین میتوان در یمن دو محور اصلی را مورد وناسایی قرار داد،
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یکی محور آمریکا -عربستان -دولت یمن ،و دیگری محور ایران -روسیه -انصاراهلل.
 -3-4سناریوهای پیشروی برای مدیریت بحران یمن
براساس مولفههای مورد بررسی پیشگفته« ،مؤلفدههدای اجتمداعی ،سداختار داخلدی ،نظدام
منحقهای و سیاست بینالمل ،،به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت در یمن تلقی مدیگدردد و لدذا
میتوان فرآیندی را مورد مالحظه قرار داد که به موجدب آن نیروهدای اجتمداعی یمدن ،اهدداف
سیاسی خود را در قالب ضرورت های ثبات سیاسی ،امنیت منحقه ای و نشانه های کنش راهبردی
قدرت های بزرگ پیگیری نماید» (رمضانی ،)68 :1380 ،در این ورایب چهار سناریو زیر در مورد
راهکارهای ح ،بحران یمن قاب ،تصور است.
 -1-3-4بازگشت موازنه با ایجاد توافق میان نیروهای درگیر
در وضعیت فعلی یمن« ،عربستان با ایران دارای رقابت منحقه ای است و هرکدام از آنها در
پی و دارای فرصت نفوذ در منحقده و کشدورهای آن هسدتند .اکندون و پدس از انقدالب ،2011
عربستان تالشهای بسیاری در کم کردن نفوذ ایران به ویژه در یمن که آن را حیات خلوت خود
می داند ،انجام میدهد؛ چرا که قدرت منحقهای ایران با توجه به نفوذ در سوریه ،لبنان و عراق در
حال افزایش است ،به عالوه باید نفوذ نسبی در میان ویعیان بحرین و گرایش قحر بده ایدران را
به این موارد اضافه کرد .بنابراین رهبران سعودی از نفوذ ایران بر جمعیدت ودیعه عربسدتان کده
بحران امنیتی این کشور را تشدید می کند ،نگران هستند؛ در نتیجه هر تالوی را انجام می دهندد
تا از نفوذ ایران در میان ویعیان یمن و تشکی ،یک دولت ویعی در این کشور جلدوگیری کنندد،
چرا که مرحله بعد از ،از دست دادن یمن را به عنوان بحرانی برای خود و به خحر افتدادن ادامده
حیات دولت آل سعود در عربستان درک میکنند» (حصارکی.)1396 ،
در ورایحی که ایران و عربستان به این نتیجه برسند که قدرت آنها در منحقده بده موازنده
رسیده است ،در یمن نیز انجام توافق سیاسی جدید ،بازگشت کسدانی چدون منصدور هدادی بده
قدرت و مشارکت حوثیها در قدرت ،راه حلی برای پایان بحران است .این سناریو که مدیتواندد
موثرترین سناریو برای بحران کنونی یمن نیدز باودد کده در صدورت اجرایدی وددن ،در نتیجده
اختالفها و واگراییهای سیاسی داخلی و فشارهای خارجی خواهد بود .یمن اکندون بدا افدزایش

◊ 206

تحوالت ،ریشهها ،بازیگران و راهکارهای موجود برای اتمام بحران◊

تمایالت جداییطلبانه جنوبیها که با تحریک عربستان و آمریکا نیز همراه است ،با خحر تجزیده
مواجه میباود .حتی حزب االصالح نیدز اسدتان نفدتخیدز مدارب را در اختیدار گرفتده و داعیده
خودمختاری در این استان را محرح می کند .در واقع ،یمن کنونی به سه بخدش سیاسدی تقسدیم
وده است که صنعا و مناطق ومالی در اختیار حوثیها ،استان مدارب و منداطق نفتدی در اختیدار
االصالح و مناطق جنوبی نیز در اختیار سوسیالیستها قرار دارد .در چنین ودرایحی یمدن متحدد
زمانی میتواند حفظ وود که طی یک جنگ داخلی یکی از گروهها بتواند بر گروههای دیگر غلبه
کرده و قدرت خود را دیکته کند ،که امکان چنین ورایحی با توجه بده سداخت قبیلدهای یمدن و
امکانات ضعیف مالی هر یک از گروه ها وجود ندارد .از سوی دیگر ،وورای امنیت سدازمان ملد،
نیز با صدور قحعنامهای خواستار خلع سالح انصاراهلل یمن وده است ،ایدن قحعنامده در راسدتای
قحعنامه  2140وورای امنیت در فوریه  2014قرار دارد.
محابق قحعنامه  2140گروهها یا کسانی که با دولت موقت یمن و اقدامات آن مخالفت کنند،
نه تنها باید تهدید ووند ،بلکه به علت اینکه تهدیدی برای عرصه سیاسی یمن هسدتند ،بایدد از
صحنه قدرت نیز حذف ووند .این قحعنامه ضمن اینکه به عبد ربه منصور هادی مشروعیت داده،
بر حفظ وحدت و تمامیت ارضدی یمدن نیدز تاکیدد کدرده اسدت .اقددام کشدورهای منحقدهای و
فرامنحقهای در به تعلیق درآوردن فعالیت سدفارتخانههدایودان در صدنعا نیدز در راسدتای مفداد
قحعنامه  2140وورای امنیت انجام وده که اکنون با هدف اعمال فشار به جنبش انصاراهلل برای
خارج ودن از کا ،ریاست جمهوری یمن و لغو بیانیه قانون اساسی انجام گرفته است.
مجموعه این ورایب سبب میوود تا سناریویی وبیه الگوی رفتاری حزباهلل در لبنان بدرای
یمن کنونی محرح وود .دو دلی ،میتوان برای احتمال وقوع چنین سناریویی در یمن محرح کرد:
دلی ،نخست این است که با توجه به قدرت بسی عمومی حوثیها ،هدیچ دولتدی اعدم از دولدت
یمن یا بازیگران خارجی نمیتوانند نقش و جایگاه برجسته حوثیها در سداخت سیاسدی یمدن را
انکار کند .دلی ،دوم این است که حوثیهای یمن با توجه به ساخت سیاسی و جمعیتی این کشور
درصدد این نیستند که قدرت را به طور کام ،در اختیار بگیرند.
رفتارهای سیاسی و اظهارات عبدالملک الحوثی که نوعی الگدوگیری از سیدحسدن نصدراهلل،
دبیرک ،حزباهلل ،نیز است ،نشان می دهد که حوثیها خواستار تشدکی ،دولدت وحددت ملدی بدا
مشارکت همه گروه های سیاسی در یمن هستند .بدا توجده بده قحعنامده هدای ودورای امنیدت و
فشارهای منحقهای و فرامنحقهای ،احتمال بازگشت منصور هادی به صندلی ریاسدت جمهدوری
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یمن نیز وجود دارد .میانجیگری بازیگر سومی که میتواند سازمان مل ،متحد یا یک کشور باود
نیز در تحقق این سناریو که به نظر میرسد در ورایب کنونی موثرترین سناریو برای ح ،بحدران
یمن باود ،کارساز خواهد بود ،در اینجا یک بازی برد -برد به نفع دو طرف در جریان خواهد بود.
 -2-3-4پیروزی حوثیها و موازنه به نفع محور ایران-روسیه
در این سناریو« ،انصاراهلل نیز به دنبال این است که چگونه با قباید ،ارتبداط برقدرار کندد ،از
آنها عضوگیری کند و آنها را برای خودش حفظ کند .برای مقابله با طرفداران منصور هدادی و
یا در مقاب ،عملیاتهای سعودیها» (بک .)1395 ،بنابراین با تقویت خدود و بدا حمدایتی کده از
جمهوری اسالمی ایران دریافت میکند ،می تواند موازنه را به نفع خدود و بده ضدرر عربسدتان و
دولت یمن پیش ببرد .ادامه روند کنونی یمن که با مدیریت و رهبری انصاراهلل و در قالب فعالیت
وورای ریاست جمهوری باود ،در مرحله اول به میزان زیدادی بده حمایدت گدروههدای سیاسدی
داخلی این کشور به خصوص حزب االصالح ،حزب سوسیالیست و رفتدار حدزب کنگدره ملدی در
فقدان عبداهلل صال  ،پدس از مدرگ وی در سدال  2017بسدتگی دارد .ودواهد نشدان مدیدهدد
اختالفهای زیادی میان انصاراهلل و سه حزب سیاسی مهم دیگر یمن وجود دارد :به نحدوی کده
االصالح از بیانیه قانون اساسی حمایت نکرده و محابق نسخه های عربستان پیش میرود ،حدزب
سوسیالیست سودای استقالل یمن جنوبی را در سر دارد و حدزب کنگدره ملدی نیدز بدا انحدالل
پارلمان و تشکی ،پارلمان جدید مخالف است .از اینرو ،ایجاد اجماع سیاسدی بدرای انصداراهلل در
یمن اقدامی دووار به نظر میرسد.
در مرحله دوم نیز ادامه روند کنونی یمن به مندابع مدالی داخلدی و کمدکهدای خدارجی بده
انصاراهلل بستگی دارد .یمن کشور فقیری است که  70درصد اقتصاد آن بده فدروش روزانده 160
هزار بشکه نفت وابستگی دارد که این منابع نفتی نیز در استان مارب قرار گرفته که هدماکندون
حزب االصالح با همکاری برخی قبای ،مورد حمایت عربسدتان سدعودی ،ایدن اسدتان را تحدت
کنترل خود گرفته است .به این ترتیب ،انصاراهلل از ضعف ودید منابع مالی داخلی رن میبرد .به
لحا کمکهای خارجی نیز تاکنون عربستان سعودی بیشترین کمک را به اقتصداد یمدن انجدام
میداد که اکنون با توجه به تعار هویتی با انصاراهلل این کمکهای مالی را قحع کدرده اسدت.
در عضو ایران ،کمک مالی ،فنی و تسلیحاتی به حوثیهدا را در دسدتور کدار قدرار داده اسدت .در
مرحله سوم تداوم روند قدرت افزایی انصاراهلل در یمن به این بستگی دارد کده بدازیگران خدارجی
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مخالف انصاراهلل تا چه حد به فشارهای خود ادامه می دهند .موقعیت ژیوپولتیک یمن به خصوص
هممرز بودن آن با عربستان سعودی و قرار گرفتن تنگه استراتژیک بابالمندب در این کشور که
روزانه  3/5میلیون بشکه نفت از آن روانه بازار میوود ،سبب ودده تحدوالت ایدن کشدور بدرای
بازیگران منحقهای و فرامنحقهای که تعار هویتی با انصاراهلل دارند ،از اهمیت زیادی برخوردار
باود .از اینرو ،بازیگرانی نظیر عربستان ،امارات ،ترکیه و کشدورهای غربدی کده مخدالف روندد
قدرتیابی انصاراهلل در یمن هستند ،درصدد ایجاد اختالف میان گروه های سیاسدی و انصداراهلل و
همچنین حمایت از قبای ،و حتی القاعده در مقاب ،انصاراهلل برخواهند آمد تا روند تحوالت کنونی
یمن را معکوس سازند .میتوان گفت ترکیب ناامنیهای گسترده و منابع مالی ضعیف انصاراهلل با
اقدامات بازیگران مخالف از جمله تعلیق فعالیت سفارتخانه ها و تصویب قحعنامه ودورای امنیدت،
احتمال تداوم روند کنونی در یمن را که منجر به قدرت افزایی انصاراهلل وود ،تضدعیف مدیکندد.
اگر این سناریو محقق وود ،بازی برد -باخت به نفع محور ایران ،روسیه و جندبش انصداراهلل بده
وقوع خواهد پیوست.
 -3-3-4پیروزی دولت یمن و موازنه به نفع محور عربستان-آمریکا
سناریوی دیگر ،به عنوان راهکار ح ،بحران یمن ،پیروزی دولت این کشور براساس مداخلده
نظامی وورای همکاری خلی فارس به رهبری عربستان سعودی است کده هدم اکندون هدم ،در
حال جریان است ،اما با پاسخ سخت حوثیها روبهرو وده اسدت .بده دو دلید ،مهدم ،عربسدتان
سعودی قدرت افزایی حوثیها در یمن را در تضاد با منافع و امنیت خود میداندد .نخسدت اینکده
عربستان نگاه هویتی و فرقهای به قدرت در جهان عرب دارد .عربستان که داعیه رهبدری اهد،
سنت را دارد ،کنترل قدرت در کشورهای عربی توسب گروه های ویعی را همسو با مندافع خدود
نمیداند .آل سعود به تحوالت یمن نیز نگاه هویتی دارد و به قددرت رسدیدن ودیعیان حدوثی را
نمیپذیرد .همسایگی عربستان سعودی با یمن نیز در تقویت این نگرش آل سدعود بده تحدوالت
کنونی یمن ،نقش زیادی ایفا میکند .اما دلی ،دوم این احتمال ،آن است یمن که حیدات خلدوت
عربستان محسوب میوود ،با تقویت قدرت حوثیها که به لحا هویدت مدذهبی بده جمهدوری
اسالمی ایران نزدیک هستند ،از نفوذ عربستان خارج وده و نفوذ ایران در یمن تقویت میوود.
این وضعیت ،در حالی است که عربستان سعودی با صرف هزینههدای هنگفدت در سدوریه و
عراق از تروریستها حمایت می کند و یک جنگ تروریستی در این کشورها به راه انداخته اسدت
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تا مانع برهم خوردن توازن قدرت منحقهای به نفع جمهوری اسالمی ایدران ودود ،امدا تدا حدال
حاضر وکست خورده است .با توجه به این وضعیت است که ریا قدرت افزایی کنونی انصاراهلل
در یمن را نمیپذیرد و ضمن قحع کمکهای مالی خود به یمن ،قبای ،و حزب االصالح را بدرای
جنگ با حوثیها و گروه های سیاسی یمن جنوبی برای جداییطلبی تحریک بیشدتری مدی کندد،
زیرا آل سعود درصدد القای این محلب به مردم و افکار عمومی یمن است کده تجزیده احتمدالی
این کشور و تمایالت جداییطلبانه یمن جنوبی ،نتیجه قدرتگیری و تحرکات انصاراهلل در ومال
یمن است .البته این پیروزی در ورایحی به وجود خواهد آمد که دوبداره آمریکدا ،ایدران را مدورد
تحریم قرار دهد و به هر وک ،جلوی حمایت جمهوری اسالمی ایران را از حوثیها بگیرد ،امری
که در حال حاضر در حال ر ،دادن است ،در این ورایب بازی برد -باخت به نفع محور عربستان،
آمریکا و دولت یمن به وجود خواهد آمد.
 -4-3-4ورود شورای امنیت ملل متحد و ایجاد آتشبس موقت
اما راه ح ،آخر که فراتر از تصمیمات جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی خواهد بود،
این است که قدرت های بزرگ یعنی آمریکا ،روسیه ،انگلیس ،فرانسه و چین ،بده ویدژه آمریکدا و
روس یه بر سر یک موازنه قوای کلی در خاورمیانه به توافق دست یابند و پرونده یمن را در وورای
امنیت سازمان مل ،متحد در زیر فص ،هفتم منشور ایدن سدازمان قدرار دهندد .در ایدن ودرایب،
قحعنامه آتشبس موقت ،همه طرف های درگیر در یمن را مجبور خواهد کرد کده بده مخاصدمه
حتی برای یک دوره موقت پایان دهند و ورایب را برای گفتگوهای صل میان دو طدرف ،یعندی
دولت یمن و انصاراهلل به عالوه متحدان داخلی هر دو نیروی دیگر ،محیا گردانند .در این ودرایب
جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی نیز به ناچار ،مجبور به پذیرش قحعنامده آتدشبدس
وقت خواهند بود و این معنای دوری است که میتواند در صورت موفقیت یدا بده سدناریوی اول
ختم وود و یا در اثر وکست ،به سناریوهای دوم و سوم رهنمون گردد .اما بددترین وضدعیت آن
است که در یدک وضدعیت باخدت -باخدت ،یمدن تجزیده ودود و زمینده بدرای روودن مانددن
طوالنیمدت آتش جنگ میان دو یمن و حامیان منحقهای و فرامنحقهای آنان برقرار بماند.
 -5نتیجهگیری
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حال که کلیه مباحث مقاله به پایان رسید ،میتوان از آنها نتیجهگیری کرد .اما نخست بایدد
بار دیگر فرضیه مقاله را مرور کرد .فرضیه مقاله بیان میداوت که «با توجه به مشکالت ساختار
درونی یمن ،همچون قبیلهگرایی و طی نشدن روند دولت -ملدتسدازی در ایدن کشدور ،رقابدت
عربستان و ایران و نیز دیگر قدرتهای منحقدهای و قددرتهدای بدزرگ در منحقده خاورمیانده،
بحران یمن در چهار حالت که عبارتند از ایجاد موازنه میان گروههای درگیر و کشورهای حدامی،
پیروزی یکی از نیروها و دولتهای حامی آن ،یعنی یا دولت یمن و یا انصاراهلل ،و دخالت وورای
امنیت مل ،متحد برای برقراری آتش بس موقت جهت آغاز روند مذاکرات صدل و آودتی ملدی،
خاتمه یابد» .در راستای آزمون این فرضیه موارد مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که تالش ود
بیش از همه براساس نظریه ژیوپلیتیک ،ژیواستراتژی و نیدز براسداس موازنده قدوای منحقدهای،
مسای ،توصیفی مربوط به بحران یمن ،مورد تحلی ،قرار گیرد .بدینسدان ،آنچده دارای اهمیدت
است اینکه بحران یمن را باید در دو سح داخلدی و خدارجی مدورد تحلید ،قدرار داد .در سدح
داخلی ،یکی ،وضعیت ژیوپلتیک یمن دارای اهمیت است که اوراف بدر خلدی عددن ،بدر تنگده
بابالمندب ،بر آبراه حساس دریای سر ،،و بر کوههای استراتژیک مران آن را پدید آورده است و
البته طمع دیگر کشورها را نیز برانگیخته است و دوم ،ساختار قبیلهای این کشور است که با ایدن
وجود ،احزاب و وخصیت های مهم نیز در سیاست یمن اثر دارند .در سح خارجی هم ،دو بخش
وجود دارد :یکی مندافع قددرتهدای منحقده ای همچدون عربسدتان و ایدران و دیگدری ،مندافع
قدرتهای فرامنحقه ای همچون آمریکا و روسیه ،که هر کدام تالش دارند در ایدن کشدور نفدوذ
بیشتری داوته باوند .به ویژه ایران و عربستان که تحوالت یمدن را در چدارچوب کلدی تدالش
برای ایجاد موازنه قوا به نفع خود در خاورمیانه مینگرند .این سحوح موجب ودده یمدن همدواره
مستعد بحرانزایی باود که بحران اخیر نیز ،به فع ،درآمدن این استعداد است.
بنابراین ،در این بحران عمیدق کندونی ،هدر یدک از قددرتهدای منحقدهای و نیدز حامیدان
فرامنحقه ای آنها در تالش اند سرعت تحوالت یمن را مهار کنند و جهدت انقدالب یمدن را بده
سوی منافع خویش تغییر دهند .در این ورایب اگر عربستان تسلیم خواسته انقالبیون یمنی وود،
بدان معناست که اصالحات را پذیرفته و وقتی اصالحات را در یمدن بپدذیرد ،یعندی اینکده بایدد
اصالحات در خاک خود را نیز بپذیرد و در برابر ،اگر ایران حمایت خود را از انصاراهلل قحدع کندد،
جایگاه خود را در رهبری ویعیان جهان ،در حال تضعیف خواهد دید .در ک ،اینکه بدا توجده بده
مشکالت ساختار درونی یمن همچون قبیلهگرایی و طی نشدن روند دولت -ملتسدازی در ایدن
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کشور ،رقابت عربستان و ایران و نیز دیگر قدرتهای منحقهای و قدرتهدای بدزرگ در منحقده
خاورمیانه ،بحران یمن می تواند در چهار حالت خاتمه یابدد کده عبارتندد از ایجداد موازنده میدان
گروههای دیگر و کشورهای حامی ،پیروزی یکی از نیروها و دولتهای حامی آن ،یعنی یا دولدت
یمن و یا انصاراهلل ،و دخالت وورای امنیت مل ،متحد برای برقراری آتشبس موقت جهت آغداز
روند مذاکرات صل و آوتی ملی .اما به نظر می رسد آنچه بده زودی بده وقدوع خواهدد پیوسدت
ترکیبی از سناریوهای چهارم و اول در یمن باود .به ایدن ترتیدب کده نخسدت براسداس توافدق
قدرتهای بزرگ ،یک قحعنامه آتشبس در مورد یمن صادر گردد و سدپس همدین قددرتهدای
بزرگ یعنی آمریکا و روسیه ،به ترتیب عربستان سعودی و جمهوری اسدالمی را بده ایدن جهدت
سوق دهند که در این جنگ نیابتی که در یمن برپا کردهاند ،هیچ کدام به پیروزی دست نخواهند
یافت و در نتیجه باید به موازنه قوا با یکدیگر تن در دهند کده نتیجده نهدایی آن موازنده قدوای
نیروهای درگیر یمنی خواهد بود که صل را بر اساس سناریوی چهارم به ایدن کشدور جندگزده
بازخواهد گرداند.
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