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مقدمه
ب��ا آنکه توجه غال��ب رس��انه های خبری و 
محاف��ل سیاس��ی به س��وی س��وریه و عراق 
متمرکز است، بحران یمن وضعیت تراژیک 
و غمباری یافته اس��ت. کش��ور فقیر حاشیه 
شبه جزیرۀ عربس��تان از زمان شروع شورش 
مردمی برای س��رنگونی علی عبداهلل صالح، 
در حاش��یه توجه جامعه جهانی، کشورهای 
اسامی و مجامع بین المللی بوده است و این 
امر راه را برای عربس��تان س��عودی همسایه 
قدرتمند این کش��ور باز گذاشته تا در سایه 
اختافات سیاس��ی و فرقه ای موجود در این 
کش��ور، رؤیای یمن مس��تقل و قدرتمند را 
حداقل برای چند دهه از اذهان ش��هروندان 

این کشور پاک کند.
بح��ران یمن در آس��تانه هفتمین س��ال 
خود، در ماهیت، تغییر چش��مگیری نداشته 
اس��ت. به اس��تثنای چند چرخش مبتدیانه از 
س��وی حوثی ها و منصور ه��ادی در مقابل 

چرخش ماهرانه علی عبداهلل صالح و ارتقای محبوبیت از دس��ت رفته 
وی )حداقل در نیمه ش��مالی کش��ور(، در این کش��ور عناصر، روند 
و رویه ها، نس��بتاً ثابت مانده اند. پافش��اری گروه های قبایلی، احزاب 
س��نی و اخوانی و متحدان عربس��تان س��عودی مبنی بر عدم پذیرش 
گروه  انصار اهلل ش��اخه سیاس��ی نظامی جنبش حوثی  به عنوان نیروی 
مسلط سیاس��ی در کش��ور، به همراه بدبینی جامعه عربی، اسامی و 
بین المللی نس��بت به ماهیت و سیاست این گروه جوان و تازه وارد به 
عرصه قدرت و سیاس��ت یمن، سبب ش��د هیچ گونه اقدام و مقاومت 
جدی نس��بت به یورش فراگیر عربستان و متحدان این کشور به یمن 
وجود نداشته باشد. تنها استثناء در این زمینه، جمهوری اسامی ایران 
به عنوان حامی معنوی و سیاس��ی انصار اهلل بود که از قضا پش��تیبانی 
ایران از حوثی ها بر بدبینی س��عودی ها نسبت به اهداف آن ها و آینده 
یمن تحت کنترل آن ها افزود و در این میان تاش ها و وس��اطت های 
سلطان نشین عمان برای تلطیف و تقریب دیدگاه ها نیز مؤثر واقع نشد.

مخالفت عربستان با حوثی ها که با قدرت یافتن آن ها به دشمنی 
انجامی��د، در ابت��دا س��عودی ها را به حمایت از عل��ی عبداهلل صالح 
دیکتات��ور زیدی مذهب این کش��ور س��وق داد، با کنارگذاش��تن 
صالح و ریاس��ت جمهوری منصور هادی س��نی مذهب که اشتراک 
دیدگاه بیش��تری با س��عودی ها داشت و از اس��تقال عمل کمتری 

روندها و رخدادهای سیاسی 
مؤثر در بحران یمن 

طوالنی ش�دن حمالت نظامی ائتالف بین المللی با محوریت عربس�تان س�عودی و امارات متحده عربی به 
یم�ن و بی نتیجه ب�ودن این حمالت، انتقادات مجامع جهانی و حتی متحدان غربی این کش�ورها را در پی 
داشته است. در حالی که شرایط انسانی در یمن وضعیت نگران کننده ای دارد، جامعه جهانی منتظر انتقال 
قدرت در ایاالت متحده آمریکا و سیاست دولت جدید این کشور درباره بحران یمن است. این نوشتار 
ضمن مروری بر رخدادهای مهم یمن در ماه های گذش�ته، به تحلیل آخرین تحوالت سیاس�ی این کشور 

پرداخته است.

تحلیل

اشاره:

دکتر مهدی میرزاده کوهشاهی*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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روندها و رخدادهای سیاسی 
مؤثر در بحران یمن 

برخوردار بود، عربس��تان ب��رای مدتی کنترل اوضاع را در دس��ت 
گرفت، اما فقدان توجه به خواس��ته های شهروندان و نادیده گرفتن 
وزن و جایگاه حوثی ها به تضعیف هادی و درنهایت کنارگذاش��تن 
آن توس��ط انصار اهلل منجر ش��د. این اقدام انصار اهلل که با نکوهش 
جهان��ی همراه بود، در نهای��ت به حمله نظامی عربس��تان به یمن به 
بهانه پش��تیبانی از دولت قانونی و رس��می هادی و س��رکوب انصار 

اهلل منجر شد.

ب��ا آغاز عملیات نظامی عربس��تان در اوایل س��ال 1394 با عنوان 
»طوفان قاطعیت« که با بمباران شدید مناطق یمن همراه بود و تاکنون 
نی��ز با عنوان عملی��ات احیای امید ادام��ه دارد، تغییرات قابل توجهی 
در عرص��ه میدانی به وجود نیامد و عربس��تان پ��س از ماه ها بمباران، 
توانس��ت مقر دولت م��ورد حمایت خود را که دولت رس��می یمن 
بود، از صنعا در ش��مال به عدن در جنوب کش��ور منتقل کند. با این 
حال به دلیل عدم همراهی قبایل، شهروندان و نخبگان سیاسی عمدتاً 
چپ گرای جنوبی با منصور هادی و عربستان، دولت مستقر در عدن 
جنبه نمادین دارد و غالب مقامات آن در ریاض مس��تقرند و از آنجا 
فراین��د رویارویی با ارتش تحت کنترل صالح و ش��به نظامیان هوادار 

انصار اهلل را مدیریت می کنند.

فش�ار نظامی ب�رای پذیری�ش دولت 
هادی

یک س��ال بمب��اران مناطق مختل��ف یمن و 
زورآزمای��ی طرفی��ن، تغیی��ری در کنت��رل 
س��رزمین و س��اختار سیاس��ی یم��ن ایجاد 
نک��رد و تنها ب��ه تعمیق ش��کاف ها، نابودی 
زیرس��اخت ها، تلف��ات گس��ترده انس��انی، 
فقر عمومی، گس��ترش نابس��امانی و رش��د 
گروه ه��ای تروریس��تی همس��و و مؤتل��ف 
القاع��ده و داع��ش انجامی��د. از همین رو، 
در اوایل س��ال جاری با تاش های سازمان 
ملل و وس��اطت برخی کش��ورهای عربی، 
طرفین در کوی��ت گرد هم آمدند تا درباره 
آتش ب��س دائمی و فراین��د انتقال قدرت و 
مدیریت سیاس��ی کش��ور به توافق برس��ند، 
اما توقف بمباران س��عودی ها که بر اس��اس 
توافق صورت گرفته یکی از پیش شرط های 
مذاک��ره بود بارها نقض ش��د و این اقدام با 
ش��کایت و اعت��راض حوثی ه��ا و هواداران 
علی عبداهلل صالح همراه ش��د. جناح منصور 
هادی، خلع س��اح انصار اهلل و عقب نشینی 
ای��ن گ��روه و هواداران��ش از اس��تان های 
صنعا، تعز و الحدیده را پیش ش��رط مذاکره 
گروه ه��ای یمنی اعام کرد، اما انصار اهلل و 
متحدانش این درخواست را ترفندی از سوی 
س��عودی ها برای از بین بردن این گروه و در 
اختیارگرفتن پایتخت می دانست. درنهایت، 
پافش��اری طرفین بر مواضع خود و آن گونه 
که اسماعیل ولد ش��یخ نماینده سازمان ملل 
برای حل بحران یمن می گوید »بی اعتمادی 
طرفین به یکدیگر«، مانع دستیابی به هرگونه 
توافق ش��د. عربستان امیدوار بود با محاصره 
یم��ن و بمب��اران گس��ترده مناط��ق ک��ه در 
بسیاری از موارد تلفات انسانی بسیار باالیی 

عربستان پس از ماه ها بمباران، توانست 
مق�ر دولت م�ورد حمایت خ�ود را از 
صنعا در شمال به عدن در جنوب کشور 
منتق�ل کند؛ با این ح�ال به دلیل عدم 
همراه�ی قبایل، ش�هروندان و نخبگان 
سیاس�ی عمدت�ًا چپ گ�رای جنوب�ی با 
منصور هادی و عربس�تان، دولت مستقر 

در عدن، جنبه نمادین دارد.
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ل
حلی

ت

داش��ت، جامعه یمن را وادار کند تا با فشار 
بر حوثی ها و هواداران صالح، آن ها را برای 
پذیرش شرایط عربستان و منصور هادی مهیا 
کنند، اما مدیریت روانی و رسانه ای ماهرانه 
انصار اهلل و حزب کنگره مردمی مانع تحقق 
این هدف سعودی ها و هادی شد. در مقابل 
تبلیغات و تأکید طرفین بر مسائل مذهبی، بر 
ماهیت فرق��ه ای جنگ افزود، به گونه ای که 
بازنمای��ی فعلی جنگ در رس��انه های عربی 
ه��وادار دو ط��رف، بحران یم��ن را جنگی 
مذهبی بین ش��یعیان هوادار ایران و سلفی ها 
و تکفیری های طرفدار عربس��تان به تصویر 
می کش��د. ب��ا این ح��ال، در ه��ر دو طرف 
انتقادات��ی ب��ه ت��داوم وضع موج��ود وجود 
دارد، ام��ا صدای منتق��دان ضعیف تر از آن 
اس��ت که در هیاهوی جنگ و بمباران ها به 
گوش برسد. در عربستان هزینه های سنگین 
جن��گ و ت��داوم آن،  که با انتق��اد مجامع و 
نهاده��ای بین المللی و متحدان س��عودی ها 
همراه ش��ده، موقعیت و منزلت سیاسی وزیر 
دفاع را کاهش داده، اما پایان جنگ حداقل 
در بره��ۀ فعل��ی و بدون وس��اطت نهادهای 
بین الملل��ی و قدرت های بزرگ، شکس��تی 
است که عربس��تان برای فرار از آن ترجیح 
می دهد همچنان به حمات خود ادامه دهد. 
هرچند ان��دک خوش بینی های موجود مبنی 
بر احتمال تس��لیم ائتاف انصار اهلل و حزب 
کنگره نیز در تصمیم س��عودی ها برای ادامه 

جنگ بی تأثیر نیست.

تشکیل شورای عالی سیاسی
با امیدوارکننده نبودن چش��م انداز مذاکرات 
کوی��ت، ائتاف انص��ار اهلل و حزب کنگره 
مردم��ی، هواداران هادی و دولت مس��تعفی 

ای��ن کش��ور را فاقد مش��روعیت دانس��ته و ب��رای پیش��برد امور و 
سیاس��ت گذاری کان کشور »ش��ورای عالی سیاس��ی« را تشکیل 
دادند. بر اس��اس توافق، این شورا  متشکل از 10 عضو است که هر 
یک از گروه های کنگره مردمی یمن و متحدان آن و همچنین انصار 
اهلل به همراه متحدانش به صورت مس��اوی 5 عضو در آن دارند. از 
طریق این ش��ورا برای اداره یمن در ابعاد سیاس��ی، نظامی، امنیتی، 
اقتص��ادی، اداری، اجتماعی و دیگر ابعاد بر اس��اس قانون اساس��ی 
تاش هایی همسو صورت خواهد پذیرفت. شورا همچنین می تواند 
برای مدیریت کش��ور و مقابله با تجاوز به یمن، تصمیم گیری کرده 
و لوایح��ی را تصویب کند. ریاس��ت ش��ورای مذک��ور به صورت 
دوره ای می��ان دو طرف تعویض می ش��ود و هم زم��ان گروه دیگر 
نی��ز به عنوان نائب رئیس ش��ورا فعالیت می کن��د. انصار اهلل پس از 
تس��لط بر صنعا پارلمان را منحل  و ش��ورایی ب��ا بیش از 500 عضو 
متش��کل از نخبگان قبیله ای و سیاسی تشکیل داد که این شورا خود 
شورای پنج نفره ریاست جمهوری را تشکیل می داد. با آغاز به کار 
مجدد و هرچند محدود پارلمان و تش��کیل ش��ورای عالی سیاسی، 
بخش��ی از خأل ق��درت در صنعا از بین رفت، ب��ا این حال قضاوت 
درباره کارامدی این شورا در آینده میسر است. از سوی دیگر، این 
ش��ورا تنها بر نیمی از کش��ور حکومت و نظارت دارد. در نخستین 
دوره این ش��ورا، سه تن از مقامات بلندپایه حزب کنگره، دو تن از 
اعضای ش��ورای سیاس��ی انصار اهلل و رئیس حزب سوسیالست یمن 
حضور دارند و س��ایر اعضا افرادی نزدیک به هر دو جناح هستند. 
تش��کیل این شورا در پاسخ به انتقادات از انصار اهلل مبنی بر انحصار 
قدرت توس��ط این گروه و برای مشارکت دادن گروه های مختلف 
ب��ه ویژه اعضا و هواداران حزب کنگ��ره ملی یمن یعنی حزب علی 
عبداهلل صالح، فن س��االران و نیروه��ای بی طرف در قدرت صورت 
گرفت. در جلس��ه پارلمان که 238 عضو از 301 عضو آن از حزب 
کنگره مردمی اس��ت به شورای سیاسی برای اداره یک جانبه کشور 
رأی اعتماد داده ش��د و ب��ه دنبال آن اختیارات نخس��ت وزیر نیز به 
این ش��ورا منتقل شد. این ش��ورا در یکی از نخستین اقدامات خود 
تاش کرد با پیش��نهاد آتش بس دوجانبه به ریاض در مقابل توقف 
حمات موش��کی به مرزها و مناطق داخلی عربستان، بمباران مناطق 
یمن توس��ط س��عودی ها را متوقف س��ازد، اما این اقدام با پاسخی 
از سوی عربس��تان همراه نبود. این ش��ورا که اکنون مهم ترین نهاد 
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سیاس��ی کش��ور اس��ت، در اقدام دیگری فرمان عفو عمومی صادر 
کرد و به ش��هروندانی که در صف نیروهای وابس��ته به س��عودی ها 
می جنگند، دو ماه فرصت داد تا از این فرصت عفو عمومی استفاده 

کنند که در بسیاری از مناطق با استقبال مواجه شد.

تشکیل دولت نجات ملی
از دیگر اقدامات ش��ورای عالی سیاسی، تشکیل دولت نجات ملی 
در اواس��ط مهرماه 1395 اس��ت. این اقدام با انتخ��اب »عبدالعزیز 
صالح ب��ن حبتور« اقتص��اددان جنوبی که س��ابقه معاونت وزارت 
آم��وزش و پ��رورش، ریاس��ت دانش��گاه ع��دن در دوره صال��ح 
و اس��تانداری ع��دن در دوره منص��ور ه��ادی را در کارنامه خود 
دارد، ش��روع شد. بن حبتور در س��پهر سیاس��ی یمن، بدون توجه 
به عضویتش در ح��زب کنگره عموماً فردی تکنوکرات ش��ناخته 
می ش��ود. کابینه تشکیل ش��ده توس��ط وی نیز از همی��ن خصیصه 
برخوردار اس��ت و تعداد افراد تکنوک��رات، ملی گرا و همکاران 
س��ابق منصور هادی و خالد بحاح نخس��ت وزیر سابق یمن پیش از 
تس��لط انصار اهلل بر صنعا در آن چش��مگیر است. یکی از ایرادات 
اساس��ی که به نظر می رسد در تشکیل شورای عالی سیاسی وجود 
دارد، جدایی شمال از جنوب و در نتیجه امکان تجزیه یمن است. 
انتخ��اب بن حبت��ور به عنوان یک��ی از نخبگان سیاس��ی جنوب و 
همچنین ش��ماری از اعضای کابینه وی که جنوبی هس��تند، تا حد 
زی��ادی از بدبینی ها کاس��ت. با این حال، با توجه به تثبیت نس��بی 
وضعی��ت مناطق تحت کنترل طرفین، به نظر می رس��د در صورت 
عدم عقب نش��ینی منصور هادی و عربس��تان، یمن در عمل تجزیه 
خواهد ش��د. هم اکنون نیمه شمالی کشور در کنترل ائتاف انصار 
اهلل، ح��زب کنگره و مؤتلفان آن ها اس��ت و این گ��روه نه توانایی 
تص��رف مناطق جنوبی را دارد و نه از انگی��زه کافی برای این امر 
برخوردار اس��ت. با کس��ب تجربه از گذش��ته و هم پیمانی با علی 
عبداهلل صالح، انصار اهلل اکنون به خوبی واقف است که تحرکات 
نظامی بدون توجه به مش��روعیت داخل��ی و قواعد بین المللی منجر 
به تش��دید فشارهای داخلی و خارجی علیه این گروه  و هم پیمانان 
آن خواهد ش��د و این امر حتی سبب خواهد شد در برابر اقدامات 
تجاوزکارانه و ظالمانه س��عودی ها و س��ایر نیروهای خارجی تنها 

بماند. 

پ��س از عدم موفقیت مذاکرات کویت، 
در آب��ان ماه طرح دیگری از س��وی نماینده 
س��ازمان ملل در امور یمن به طرفین پیشنهاد 
ش��د که کلیت آن با موافق��ت طرفین همراه 
ش��د. این طرح اعام آتش ب��س، مذاکرات 
فراگی��ر صل��ح، خل��ع س��اح انص��ار اهلل و 
هواداران صالح، تشکیل دولت وحدت ملی 
و کناررفتن ه��ادی و معاونانش از قدرت را 
در بر می گرف��ت. بر این مبنا، مذاکرات باید 
در 30 روز منجر به تش��کیل دولت وحدت 
مل��ی می ش��د و دولت های ام��ارات متحده 
عربی، عربستان، آمریکا و انگلیس به همراه 
شورای همکاری خلیج فارس بر آن نظارت 
داش��تند. در همی��ن م��دت کابینه نی��ز باید 
انتخاب می ش��د؛ به گونه ای که 50درصد از 
وزرا از جن��وب و 30درصد از آن ها از میان 
زنان انتخاب می ش��دند. این طرح نیز اگرچه 
هنوز کامًا کنار گذاش��ته نش��ده است، اما 
اقدامی مبتن��ی بر آن برای بازگش��ت صلح 

صورت نگرفته است.

بازگشت آرام صالح و ناکامی انقالب؟
رصد تحوالت یمن نش��ان دهنده بازگش��ت 
تدریجی و آرام علی عبداهلل صالح به قدرت 
در یمن است. صالح بس��یاری از پیوندهای 
س��ابق خود با س��ران قبای��ل را حفظ کرده، 
از ق��درت حزبی خود و نفوذ گس��ترده در 
ارت��ش ب��رای پیش��برد اهداف خود س��ود 
می برد. وی ب��ا آگاهی از بی تجربگی انصار 
اهلل و شرایط نامناسب یمن، خود را به سوی 
ائتاف با انصار اهلل س��وق داد. در ش��رایط 
فعل��ی مقبولیت نس��بی انص��ار اهلل در مناطق 
ش��مالی ب��ه همراه نف��وذ صال��ح در ارتش، 
رمز مان��دگاری این دو نیرو بوده اس��ت. با 
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ت

ای��ن حال، ب��ه نظر می رس��د در این ائتاف 
پیروز نهایی صالح اس��ت. صال��ح از طریق 
هم پیمان��ی ب��ا انصار اهلل به بازس��ازی وجهه 
نامناس��ب خود در اذه��ان عمومی پرداخت 
و با ایس��تادگی در کنار انص��ار اهلل خود را 
پرچم دار مقابله با تجاوز خارجی سعودی ها 
معرفی ک��رد. این در حالی اس��ت که برای 
نخس��تین بار وی بود که به عربستان پناهنده 
ش��د و با همکاری عربس��تان، زمینه را برای 
ریاس��ت منصور هادی مهیا ک��رد. صالح به 
خوبی واقف اس��ت که بی س��امانی و ناامنی 
فعلی، ش��هروندان یمنی را ب��ا چنان مصائبی 
درگیر کرده اس��ت که غالب آن ها انقاب 
2011 و فلس��فه آن را به فراموشی سپرده اند 
یا آرزوی بازگش��ت به ش��رایط پیش از آن 
را دارن��د. هم پیمانی انقابی��ون )انصار اهلل( 
و دیکتات��ور س��ابق در یک جبهه ب��ه منزله 
نابودی انقاب مردمی اس��ت و ش��هروندان 
یمنی به خوبی این موضوع را دریافته اند. در 
ای��ن میان آن ها انص��ار اهلل را عامل انحراف 
دس��تاوردهای  دس��ت رفتن  از  و  انق��اب 
حداقلی آن می دانند. انصار اهلل امروزه متهم 
اس��ت به عنوان یکی از گروه های دخیل در 
انق��اب، قدرت را قبضه کرده و با اقدامات 
غیر دیپلماتیک کش��ور را در معرض تجاوز 
داخلی قرار داده اس��ت. این در حالی است 
ک��ه صالح که از ذکاوت سیاس��ی بیش��تر و 
برخوردار است،  تبلیغاتی مؤثرتری  دستگاه 
ای��ن واقعیت را به ش��هروندان یمن��ی القاء 
می کند که سرس��خت ترین دش��من سابقش 
یعنی انص��ار اهلل نی��ز اکنون معترف اس��ت 
که صال��ح بهترین گزینه ب��رای مدیریت و 
تصمیم گیری درباره آینده کشور است. این 
در حالی است که صالح در میان بخش های 

زیادی از ش��هروندان به ویژه در جنوب کش��ور ش��خصیت سیاسی 
منفوری اس��ت و یکی از رم��وز موفقیت حداقل��ی منصور هادی و 
جناح هم پیمان عربس��تان در تصرف عدن و مناطق جنوبی نیز نفرت 

از صالح و هم پیمانان وی است.

تحوالت منطقه و بحران یمن
اگرچ��ه یمن در میان کش��ورهای منطقه، وضعی��ت داخلی منحصر 
ب��ه فردی دارد، ام��ا تداوم بحران در این کش��ور عاوه بر وضعیت 
داخل��ی و کنش گ��ران سیاس��ی درون ای��ن کش��ور، از تح��والت 
منطقه ای و بین المللی نیز بی تأثیر نیس��ت. شدت یافتن بحران در یمن 
تا حد زیادی با تحوالت کشورهای عربی به ویژه عربستان، سوریه، 
عراق و بحرین در ارتباط اس��ت. واهمه اعراب به ویژه عربستان از 
آنچه به سیاس��ت مداخله جویانه ایران در خاورمیانه تعبیر می کنند، 
س��بب شده کش��ورهای عربی منطقه رویارویی فراگیری را با ایران 
در منطقه ش��روع کنند. تصور عمومی اعراب بر آن است که انصار 
اهلل گروهی وابسته به ایران است و ایران درصدد است از این طریق 
با تس��لط بر خارج نزدیک عربستان، امنیت و موجودیت این کشور 
را تهدید کند. از س��وی دیگر یمن برای عربستان و اعضای شورای 
همکاری خلیج فارس پاره سنگی است که در وزن کشی خود و ایران 
در س��وریه، عراق و حتی لبنان از آن استفاده می کنند. این در حالی 
اس��ت که هرگونه بی ثباتی در یمن به طور مستقیم امنیت سعودی ها 
و ب��ه طور غیر مس��تقیم امنیت برخی دیگر از شیخ نش��ین های خلیج 
ف��ارس را تهدید می کند. عدم تحقق حداکثری منافع عربس��تان در 
لبنان، شکست گروه های هم پیمان اعراب در سوریه و افزایش نفوذ 
ایران در عراق س��بب شده حساس��یت و تمرکز اعراب منطقه خلیج 
فارس بر یمن بیش��تر ش��ود. با این حال، انتخابات ریاست جمهوری 
آمری��کا و نتیج��ه غیرقابل تصور آن برای اعراب به ویژه عربس��تان 
س��بب ش��ده اس��ت س��عودی ها حداقل تا پ��س از روی کارآمدن 
ترام��پ و نهایی ش��دن انتقال ق��درت در آمریکا از اتخ��اذ تصمیم 
راهب��ردی درباره یمن اجتن��اب کنند. با توجه ب��ه هزینه های باالی 
نظامی جنگ برای عربستان، بی تأثیربودن حمات نظامی، انتقادات 
داخلی از محمد بن س��لمان و همچنین فشارهای جامعه بین المللی، 
س��عودی ها نیز در پی خاتمه دادن بحران یمن هس��تند، اما با شرایط 
مذکور ترک یمن به منزله شکس��ت سنگینی برای عربستان خواهد 
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بود. از س��وی دیگر ب��ا توجه به بدبینی ترام��پ و مواضع منفی وی 
نسبت به عربس��تان، در برهۀ زمانی کنونی، مسئله چگونگی مراوده 
ب��ا کابینه ترامپ و آینده روابط عربس��تان و ایاالت متحده آمریکا، 
مهم ترین دغدغه زمامداران عربس��تان اس��ت. قطع همکاری نظامی 
آمریکا با عربس��تان به دلیل بمباران بدون دلیل مناطق مس��کونی در 
دولتی همس��و با ریاض نشان می دهد، عربس��تان باید نگران تشدید 
اختافات ب��ا آمریکا در دولت ترامپ باش��د، دولت��ی که هرگونه 
همکاری با عربس��تان را به پرداخت همه هزینه های آن توس��ط این 

کشور مشروط کرده است.

نتیجه گیری
جن��گ یمن از آغ��از تاکنون جان بیش از 10 ه��زار نفر را گرفته 
است. همچنین بیش از دو میلیون نفر از شهروندان این کشور آواره 
ش��ده اند و 80درصد آن ها به کمک فوری نیاز دارند و بنا بر آمار 
نهادهای جهانی هر پنج دقیقه یک کودک بر اثر عواقب ناش��ی از 
جنگ جان می دهد. نهادهای بین الملل��ی همچنین اعام کرده اند 
بیش از 80درصد تأسیس��ات زیربنایی حیاتی در این کشور بر اثر 
بمباران س��عودی ها از بین رفته است. آنچه در یمن اتفاق می افتد، 
تراژدی س��ختی اس��ت که امکان پایان آن حداقل بدون رضایت 
طرف مقابل امکان پذیر نیس��ت و رضایت طرف ه��ای درگیر نیز 
بدون فش��ار نهادهای بین المللی و وس��اطت و مداخله قدرت های 

بزرگ، جلب نخواهد شد.
ب��ا توجه به عدم تحقق آرمان های انق��اب و انحراف در آن، 
بی تجربگی انص��ار اهلل و قدرت یافتن تدریج��ی صالح این امکان 
وجود دارد که دیکتاتور س��ابق بتوان��د از طریق مذاکره با اعراب 
یا قدرت های بزرگ نفوذ گذش��ته خ��ود را بازیابد. با آنکه صالح 
هم اکنون متحد انصار اهلل اس��ت، ام��ا قدرت گرفتن مجدد صالح 
ب��ه ویژه با حمای��ت خارجی به منزله عدم تحق��ق همه آرمان های 
انقاب یمن اس��ت و مس��ئولیت این عدم تحقق از نظر شهروندان 
یمنی بر عهده انصار اهلل است. از این  رو، برای جلوگیری از تداوم 
ش��رایط ناگوار انسانی در این کشور و همچنین بدترنشدن شرایط 
سیاسی، هرگونه توافق که منجر به مشارکت گروه های سیاسی بر 
اس��اس وزن اجتماعی آنان در یمن شود، توافقی مطلوب است و 
جمهوری اس��امی ایران نیز به عنوان کشوری که دارای علقه های 

هویت��ی با بخش عم��ده ای از م��ردم یمن 
اس��ت، باید از آن حمایت کند. هم اکنون 
تعدد نهادهای سیاسی و مراکز تصمیم گیر 
در یمن به ویژه بخش شمالی آن سبب شده 
است که ساختار قدرت و سلسله مراتب آن 
دائم��اً تغییر کند و این ام��ر بر نارضایتی از 
انص��ار اهلل به عن��وان گروهی که س��اختار 
س��ابق را دگرگون کرد، افزوده اس��ت. از 
س��وی دیگر، حضور نظام��ی انصار اهلل در 
پایتخ��ت اگرچ��ه اجتناب ناپذیر می نماید، 
اما این امری نیس��ت که بتواند برای مدتی 
طوالنی تداوم داشته باش��د و تداوم چنین 
روندی عاوه بر بدبینی جامعه جهانی، مانع 
از گفتگوی مؤثر ملی برای آغاز ش��رایط 
گذار سیاس��ی خواهد بود. ازاین رو، الزم 
است این گروه در فرایندی چند مرحله ای 
و گام ب��ه گام حضور نظامی خود در صنعا 
را کاهش داده و مذاکرات سیاس��ی را در 
اولوی��ت ق��رار دهد. بدیهی اس��ت در این 
فرایند جمهوری اسامی ایران می تواند به 
عنوان مش��وقی مؤثر و مشاوری قابل اتکاء 
انصار اهلل را برای همراهی بیش��تر با فرایند 
صلح و هم نوایی ب��ا ارزش های بین المللی 

همراهی کند.
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