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نگاه دیگران

ای�ران و عربس�تان دو بازیگ�ر اصلی و قدرتمند در خاورمیانه هس�تند که پ�س از آغاز جنبش ها و 
بحران ها در برخی از کشورهای عربی، این دو بازیگر وارد تقابلی جدی با یکدیگر در عراق، سوریه 
و یمن شدند. اوج این تقابل قطع روابط دیپلماتیک فیمابین بود که تا به امروز تحلیل ها و پیشنهادات 

مختلفی برای حل و فصل آن ارائه شده است. 

اشاره:

یمن؛ فرصتی برای گفتگوی ایران و عربستان
 منیرسادات میرنظامی*

مقدمه
زمانی ک��ه حوثی ها در س��پتامبر ۲01۴ کنترل صنعا پایتخت 
یمن را به دس��ت گرفتند، مقامات عرب حاشیه خلیج فارس 
و کارشناس��ان غرب��ی مدعی ش��دند هدف ای��ران صدور 
ایدئول��وژی انقالبی  خود به یمن و ایجاد امپراتوری ش��یعی 
در سرتاس��ر خاورمیانه اس��ت. آن ها معتقد بودن��د ایران با 
پشتیبانی و حتی کنترل حوثی های یمن، درصدد کنترل این 
کشور است. برخالف ادعای عربستان، ایران در آن مقطع، 
ه��دف خود را بر مذاکرات هس��ته ای متمرک��ز کرده بود؛ 
مذاکراتی که در صورت موفقیت، تحریم ها را رفع می کرد 
و موانع را برای نزدیک ش��دن ایران ب��ه جامعه بین المللی از 
س��ر راه برمی داشت. در این میان برخی به دولت های عربی 
خلیج فارس هش��دار دادند ک��ه موفقیت مذاکرات با ترمیم 
پیوندهای آسیب دیده با غرب، پایانی بر انزوای ایران است 
و آن را ب��ه ق��درت برتر منطق��ه تبدیل می کن��د. این امر با 
پیش��رفت حوثی ها در یمن همزمان ش��د و مقامات سعودی 
در پی گزارش های اغراق آمیز مبنی بر پش��تیبانی ایرانیان از 
حوثی ها، حمالتی را از س��وی ائتالفی از کشورهای عربی 
علیه یم��ن آغاز نمودند که به عنوان بخش��ی از جنگ های 

نیابت��ی میان دو ق��درت منطقه ای یعنی ایران و عربس��تان به 
تصویر کشیده شد.

دینا اس��فندیاری1 و آریان طباطبایی۲ در مقاله ای تحت 
عن��وان »یمن: فرصتی ب��رای گفتگوی ایران و عربس��تان؟« 
که در فصلنامه واش��نگتن3 به چاپ رسیده است، به بررسی 
وضعیت یمن از زوایای مختلف، تصور مقامات عربس��تان 
نسبت به نفوذ ایران در یمن، واقعیات در مورد نفوذ ایران بر 
حوثی ها و جایگاه واقعی یمن در سیاست خارجی و امنیتی 
ایران و عربستان پرداخته اند. این دو معتقدند، یمن نخستین 
منطقه نفوذ برای عربس��تان بوده و در سیاس��ت این کش��ور 
از اولویت باالیی برخوردار اس��ت. برای دهه ها عربس��تان 
س��عودی در امور یمن دخالت کرده و در همین س��طح بر 
جنبه ه��ای مختلف اجتماع��ی یمن تأثیرگذار بوده اس��ت. 
در حالی ک��ه یمن مناب��ع چندانی ندارد، کنترل آن توس��ط 
عربس��تان نوعی وجهه و مش��روعیت برای خاندان سعودی 
فراهم می کند. در مقابل، این دو تحلیل گر دخالت تهران در 
منازعه یمن را محدود و جزئی می دانند. به نظر آن ها، یمن 
1. Dina Esfandiary
2. Ariane Tabatabai
3. Washington Quarterly
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از اولویتی قابل توجه در سیاس��ت منطقه ای ایران برخوردار 
نیست. برخالف استراتژی ایران در عراق و سوریه، سیاست 
ایران در قبال یمن مقطعی تر است. تهران تاحدی از حوثی ها 
حمایت ک��رده اما نیروه��ای نخب��ه اش را در یمن هم چون 
عراق و س��وریه به کار نگرفته است. در واقع، حتی زمانی که 
ریاض حمالت هوایی خود را علیه یمن -پس از قطع روابط 
دیپلماتیک با تهران- ادامه داد، ایران واکنش��ی نشان نداد. به 
اعتقاد اس��فندیاری و طباطبایی، این نکته ای مهم است زیرا 
ب��رای حل بحران های فعلی در خاورمیانه، ایران و عربس��تان 
سعودی نیاز به یافتن زمینه یا حوزه مشترکی برای توافق دارد 
ک��ه برای هر دو طرف قابل قبول باش��د. آن ها یمن را همان 
نقطه مشترک معرفی می کنند زیرا یمن اولویت مهمی برای 
ریاض اس��ت در حالیکه در اولویت سیاست منطقه ای تهران 
قرار ندارد، از این رو ایران می تواند بر سر یمن مصالحه کند.

یمن: کشوری از هم گسیخته
اس��فندیاری و طباطبایی در بخش نخس��ت مروری بر تاریخ 
و وضعی��ت سیاس��ی، اجتماع��ی و اقتصادی یمن داش��ته اند 
و یم��ن را محیطی می دانند که مجموع��ه عواملی، آن را به 
محیطی ناامن، بی ثبات و فضایی مناس��ب برای تروریس��م و 
افراطی گری تبدیل کرده اس��ت. تاریخ یم��ن مدرن زمانی 
آغاز ش��د ک��ه در م��ی 1990 جمهوری یم��ن عربی )یمن 
شمالی( و جمهوری دموکراتیک خلق یمن )یمن جنوبی( به 
عنوان جمهوری یمن، متحد شدند و تحت ریاست جمهوری 
عل��ی عبداهلل صالح قرار گرفتن��د و صنعا پایتخت یمن متحد 
و عدن مرکز اقتصادی شد. اس��فندیاری و طباطبایی عوامل 
دیگ��ری به  جز تاری��خ را بر پیچیدگی وضعی��ت یمن مؤثر 
می دانن��د و از جمل��ه آن ها سیاس��ت هویتی اس��ت. به نظر 
آن ها، در حالی که تفکیک میان ش��یعه و س��نی واقعیتی در 
یمن اس��ت، تفاوت های زبانی، قبیله ای و مذهبی نیز مزید بر 
علت و موجب تداوم منازعات میان این گروه بندی ها ش��ده 
اس��ت. زیدی ها به عنوان یک گروه شیعی که تنها در یمن و 
بخشی از عربستان سعودی ساکن هستند، بخش قابل توجهی 
از جمعیت یمن را تشکیل می دهند اما بسیاری از رهبرانشان 
برای دریافت حمایت عربس��تان به اسالم اهل سنت گرایش 
یافته اند. شاخه دیگر زیدی ها حزب سیاسی الحق را تشکیل 
دادند که حوثی ها شاخه جوانان آن بودند. این شاخه جوانان 
در دهه ه��ای پس از ش��کل گیری به گروهی ش��به نظامی و 

س��ازمان یافته و نیز به نماد نیروهای شیعی مخالف حکومت 
در صنعا تبدیل شدند. حکومت سرنگون شده نیز تاحدی از 
سوی قبایل س��نی و شبه نظامی جنوب معروف به کمیته های 
مقاومت مردمی حمایت می ش��د. به نظر این دو تحلیل گر، با 
وجود تفاوت های هویتی میان حوثی ها و دیگر قبایل س��نی 
نمی توان آن ها را به ایران نزدیک دانس��ت و ادعا کرد آن ها 
تح��ت تأثیر ایران بوده اند. آن ها معتقدند، معرفی حوثی ها به 
عنوان عوامل ایران از س��وی صالح و عربستان سعودی، این 
گ��روه را به آغوش تهران س��وق داده اس��ت در حالیکه در 
واقعیت حوثی ها گروهی بومی هس��تند که دارای مشترکات 
بیشتری با بقیه شبه جزیره عربستان هستند. البته تحلیل گران بر 
این نکته اذعان دارند  که تهران از به کارگیری حوثی ها برای 
تحت فشار قراردادن ریاض خوشحال است اما نه می تواند و 

نه می خواهد با این گروه پیوندی عمیق داشته باشد.
اسفندیاری و طباطبایی خواسته های قبایل یمنی را واقعی، 
مش��روع و بس��یار محلی می دانند. خواس��ته های آنان ش��امل 
سهیم ش��دن در قدرت، حمای��ت از اقلیت ش��یعه، پایان دادن 
به اش��غال یمن و اشاعه سلفی گری اس��ت. این دو تحلیل گر 
معتقدند، قبایل مختلف یمنی، خواهان اس��تقالل یمن از نفوذ 
خارجی از جمله ایران هس��تند و این نکته نش��ان گر آن است 

که چرا حوثی ها سعی در حفظ فاصله خود با تهران دارند.
تحلیل گران منابع طبیعی و اقتصادی یمن را نیز محدود و 
ناچیز ارزیابی می کنند. به نظر آن ها، در خط مقدم این کمبود 
منابع، کمب��ود آب وجود دارد زیرا صنع��ا اولین پایتخت در 
دنیا اس��ت که منابع آب پایدارش به اتمام رسیده و کمبود آن 
موجب رشد و گسترش بیماری های مرتبط با آب شده است. 
به گفته آن ها، مس��ائل اقتصادی یمن مح��دود به کمبود آب 
در این کش��ور نیست و درآمد پایین، وابستگی بیش از حد به 
درآمدهای نفتی از جمله این مسائل است. ۲5 درصد از تولید 
ناخالص داخلی وابسته به عواید نفتی است و از این رو خطوط 
لوله نفت مورد حمالت تروریستی قرار می گیرد. کمبود منابع 

غذایی و بیکاری از دیگر مشکالت اقتصادی یمن است.

منافع ایران در منطقه
برخ��ی از تحلیل گ��ران غرب��ی دخالت ای��ران در یمن را از 
دریچه تمایالت هژمونیک تهران بررس��ی می کنند؛ روایتی 
که بس��یاری از نخبگان نظامی و سیاسی عرب حاشیه خلیج 
ف��ارس ب��ر آن تأکید دارند. آن ه��ا معتقدند ای��ران در حال 
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تالش برای اس��تقرار مجدد امپراتوری قدیمی خود از طریق 
تقویت گروه های ش��یعه در خاورمیانه است. در نتیجه، آن ها 
اغلب عراق، س��وریه و یمن را به عنوان بخشی از دستورکار 
ش��یعیان به رهبری ایران معرفی می کنند. ه��ر دو تحلیل گر 
معتقدن��د، اهداف ایران در خاورمیان��ه پیچیده تر از درک و 
تصویر فوق است. بر اس��اس تصویری که این دو تحلیل گر 
از ای��ران ارائه می کنند تجربه جنگ ای��ران و عراق موجب 
شده است که هدف استراتژی منطقه ای ایران حول بازداشتن 
از حمله  مش��ابه در آینده متمرکز شود. هم چنین تحلیل گران 
معتقدند کش��مکش و منازعه بر سر قدرت در منطقه، ایران 
را به در پیش گرفتن مناسبات خاصی با همسایگانش مجبور 
کرده اس��ت. اول، تهران به مهار، بازداش��تن، توازن و مقابله 
ب��ا دولت های قدرتمن��دی که تهدیدی علی��ه امنیت و منافع 
ملی آن هس��تند، هم چ��ون عراق قبل از ۲003 یا عربس��تان، 
در ح��ال حاضر نیاز دارد. دوم، ای��ران باید این هدف را در 
حالی پیگیری کند که مانع ضعیف ش��دن و س��قوط قدرت 
مرکزی آن ها ش��ود و به بازیگ��ران غیردولتی اجازه افزایش 
نف��وذ در منطق��ه را ندهد. ب��رای نمون��ه، در حالی که ایران 
خواهان عراقی قدرتمند نیس��ت، ه��رج و مرج فعلی در این 
کش��ور نیز مغایر با منافع ایران است. س��وم، به دلیل انزوای 
ناش��ی از تاریخ، ترکیب قومی، مذهبی و سیاست آن، تهران 
برای گس��ترش نف��وذش در منطقه از طریق دوست ش��دن با 
بازیگران همکاری جو و س��ازگار تالش می کن��د. البته این 
بازیگران هم چ��ون حزب اهلل لبنان اغلب غیردولتی هس��تند. 
به دلیل این اس��تراتژی، تهران ت��وان خود را به کار می گیرد 
و در بخش ه��ای مختلف خاورمیانه نف��وذ می یابد. چهارم، 
جمهوری اس��المی بنا بر ماهیت خود، یک قدرت واکنشی 

است و این بر سیاست های منطقه ای ایران تأثیر می گذارد.
بر اساس تحلیل فوق، اسفندیاری و طباطبایی منسجم ترین 
بخش از استراتژی منطقه ای ایران را سیاست آن در قبال عراق 
معرفی می کنن��د. به گفته آن ها، عراق اولین اولویت ایران در 
نظم منطقه اس��ت و این تنها به دلیل مرز طوالنی و مشترکات 
قوم��ی و مذهبی می��ان این دو نیس��ت بلکه رابط��ه اقتصادی 
مهمی میان ای��ن دو نیز وجود دارد که در س��ال ۲013 به 1۲ 
میلیارد دالر رس��ید که برای یک کش��ور تحت تحریم های 
بین المللی رقم بسیار مهمی است. سوریه و لبنان پس از عراق 
قرار دارند و به ایران ای��ن امکان را می دهند که به مدیترانه و 
اسرائیل برس��د. به نظر آن ها، به رغم ماهیت واکنشی سیاست 

ایران، اس��تراتژی ایران در عراق و سوریه روشن، اما در یمن 
متفاوت است. برخالف عراق و تاحدی سوریه، یمن اولویتی 
ب��رای ایران نیس��ت و به همین دلیل ایران مناب��ع زیادی به آن 
اختصاص نخواهد داد. برخی از دولت های عرب خلیج فارس 
به خصوص عربس��تان س��عودی نگرانند که توافق هسته ای به 
انزوای ته��ران پایان و به آن اجازه تجدید روابط با آمریکا را 
بدهد. آن ها توافق هس��ته ای را پس از به��ار عربی، فاز بعدی 
سیاست آمریکا در جهت روی گردانی از منطقه و گردش به 
سمت آسیا پاسیفیک ارزیابی می کنند. طباطبایی و اسفندیاری 
این امر را عامل نگرانی عربستان می دانند و معتقدند، این نگاه 
با مس��ائل مربوط به داعش تقویت ش��ده زیرا در عراق منافع 
و اولویت ایران و آمریکا یکس��ان اس��ت و نشان می دهد در 
حالیک��ه ه��ر دو  داعش را به عقب می رانن��د، خواهان حفظ 
حاکمیت ملی و انسجام سرزمینی عراق هستند. بر این اساس، 
اس��فندیاری و طباطبایی نتیجه می گیرند اولویت ایران، عقب 
راندن داعش از مناطق تحت تصرف در عراق و سوریه است 

و یمن در این میان از اولویت برخوردار نیست.

عربستان سعودی در یمن 
اس��فندیاری و طباطبای��ی ب��ا اذعان به هزینه ب��االی دخالت 
نظام��ی عربس��تان و متحدان��ش در یم��ن و ناکارامدی این 
دخال��ت معتقدند، برخ��الف ایران یم��ن از اولویت باالیی 
برای عربستان سعودی برخوردار است. آن ها یکی از دالیل 
این اولویت را نرخ مهاجرت گس��ترده یمنی ها به عربس��تان 
برای زندگی بهتر و هم زمان پیوس��تن به القاعده یمن عنوان 
می کنند. آن ها سیاس��ت ریاض در قبال یمن را تنها موجب 
تشدید زوال بیشتر کشور همسایه، مهاجرت بیشتر یمنی ها از 
کشورش��ان و رفتن به س��وی افراطی گری می دانند و از این 
جهت معتقدند، سیاست های عربستان از اهداف استراتژیک 
یمن پشتیبانی نمی کند و در حقیقت در ضدیت با هم است.

تحلیل گران دلیل اصلی عربس��تان برای حمله به یمن را 
حضور ایران در حیاط خلوتش مطرح می کنند و این تصور 
را ناش��ی از نقش دو عامل دین و سیاس��ت در ش��کل گیری 
مالحظات عربستان می دانند. عربستان معتقد است منازعه در 
یمن یک جنگ مذهبی برای استقرار مجدد توازن میان شیعه 
و سنی است و از نظر سیاسی، عربستان تمایل به محدودکردن 
نفوذ ایران در جهان عرب و توقف توس��عه طلبی این کشور 
دارد. در ای��ن راس��تا مقامات س��عودی معتقدن��د، حوثی ها 
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حزب اهلل بعدی خواهند ش��د. به نظر تحلیل گران، دش��منی 
ایرانیان دو هدف را برای عربس��تان سعودی موجب می شود 
که ناش��ی از مالحظات سیاس��ت داخلی و خارجی اس��ت. 
اول، عربستان س��عودی معتقد است به دشمنی ایرانیان برای 
حفظ مش��روعیت داخلی شان نیاز دارند. دوم، آن ها ایران را 
به عنوان یک دش��من هویتی در جهان عرب به خصوص در 
مقابل شورای همکاری خلیج فارس می بینند. در واقع، پس 
از تضعی��ف مصر در پی بهار عربی، عربس��تان خود را رهبر 
طبیعی جهان عرب، جهان اهل س��نت و ش��ورای همکاری 
خلیج فارس تصور می کند و این رهبری را با مسئولیت برای 

ایستادگی و نظارت بر ایران همراه کرده است.
اس��فندیاری و طباطبای��ی ب��ر مبنای تحلیل ف��وق نتیجه 
می گیرند، هدف نهایی ریاض در یمن پیروزی سرنوشت ساز 
اس��ت که نمی تواند بدان دس��ت یابد. این منازع��ه به دلیل 
تحمی��ل هزینه ها بر دیگر اعضای ش��ورای هم��کاری مانند 
امارات موج��ب تنش هایی در درون ش��ورای همکاری نیز 
شده، به صورتی که ایران نیز نسبت به این انشقاق آگاه شده 

است.

تأثیر ایرانیان در یمن
با وجودی که تحلیل گران بر غیرواقعی بودن تصور عربستان 
نس��بت به نفوذ ایران در یمن تأکی��د دارند اما به این نکته نیز 
توج��ه می کنند که برخی از ایرانیان نیز در ش��کل گیری این 
تصور غلط دخیل بوده اند. برای نمونه، پس از آن که حوثی ها 
کنترل صنعا را به دس��ت گرفتند، یکی از نمایندگان مجلس 
اع��الم ک��رد در حال حاضر ای��ران بر چه��ار پایتخت عربی 
یعنی بغداد، دمش��ق، بیروت و صنعا کنت��رل دارد.  آمریکا، 
اس��رائیل و مقامات عربی نس��بت به این ادعاها واکنش نشان 
دادن��د و در پی آن دخالت مس��تقیم ای��ران در این منازعه به 
یک عمل انجام ش��ده، تبدیل گشت. هم چنین اسفندیاری و 
طباطبای��ی واقعیت نفوذ و تأثیر ایران بر حوثی ها و حدود آن 
را پیچیده تر و مبهم تر از تص��ور عام و غالب کنونی ارزیابی 
می کنند. آن ها به گفته س��فیر آمریکا در سال ۲009 در یمن 
استناد می کنند که اعالم کرد، حوثی ها تسلیحات خود را از 
بازار س��یاه تهیه می کنند و نه ایران. تحلیل گران در عین حال 
به موضع رس��می وزارت امور خارجه در مارس ۲015 مبنی 
بر رد تجهیز حوثی ها از سوی ایران اشاره دارند. بر اساس این 
گزارش ها و مس��تندات دیگر، دو تحلیل گر نتیجه می گیرند 

که تهران بیش از فروش تس��لیحات، بر ایج��اد توانایی میان 
حوثی ها مانن��د فرهنگ ایجاد حاکمی��ت داخلی، مؤثر و بر 
مدیریت امنیت و آم��وزش دینی گروه های مختلف یمنی و 
برقراری پیوندهای اقتصادی متمرکز شده است. به نظر آن ها، 
در حالی که ته��ران حوثی ها را با آموزش و برخی اش��کال 
حمای��ت مادی و تا حدودی تس��لیحاتی پش��تیبانی می کند، 
س��طح دخالتش هم چون حضور در عراق و س��وریه نیست. 
البته ایران ممکن اس��ت به درخواس��ت ها برای کمک پاسخ 
بگوید اما نق��ش رهبری در این کمک را برعهده نمی گیرد. 
ب��ه گفته تحلیل گران، ایران به صورت غیرمس��تقیم از طریق 
متحد نزدیکش یعنی حزب اهلل نیز بر حوثی ها تأثیر می گذارد. 
حمایت جمهوری اس��المی از حزب اهلل دیگر یک امر پنهان 
به ش��مار نمی آید و ش��امل ابعاد مهم مالی، سیاسی و نظامی 
می ش��ود و ارتباط نزدی��ک حزب اهلل به حوثی ها نیز مس��ئله 
جدیدی نیس��ت. حضور حزب اهلل در یمن محدود به مشاوره 
و هماهنگی اس��ت؛ ضمن اینکه به دلیل تمرکز حزب اهلل در 
س��وریه و تا حد کمی عراق، یمن در حوزه تمرکز حزب اهلل 
قرار ندارد. تحلیل گران هم چون وزارت امور خارجه آمریکا 
بر این باور هس��تند که ایران در یم��ن حضور فیزیکی ندارد 
و معتقدن��د، تهران نی��ز حوثی ها را یک متح��د پایدار برای 
خ��ود نمی داند و حمایتش از این گ��روه را افزایش نخواهد 
داد. تحلیل گران، حوثی ها را مانند حماس برای ایران معرفی 
می کنند. این بدان معناست که حوثی ها منابع و پشتیبانی را از 
ایران دریافت می کنند، بدون آن  که گزارش کاملی به تهران 
بدهن��د. در نتیجه، حماس و حوثی ه��ا در پایین نردبان اتحاد 
برای ایران قرار دارند در حالی که حزب اهلل در باالی نردبان و 
گروه هایی چون شبه نظامیان در عراق و حامیان اسد و کردها 
در میانه قرار دارند. به نظر تحلیل گران، ایران از ناتوانی خود 
در تأثیرگذاری بر تصمیمات حوثی ها آگاه اس��ت و به دلیل 
دهه ها تجربه، فهم اس��تراتژیک از کشور، ساختار سازمانی و 
دانش نظامی حوثی ها، آن ها را بی نیاز از خود می داند. آن ها 
نتیج��ه می گیرند، تهران از فرصتی که در یمن ایجاد ش��ده، 
س��ود می برد و هم زمان با کمک و تالش برای تأثیرگذاری 
بر این گ��روه، می تواند ریاض را تحت فش��ار قرار دهد. در 
واقع، هم چنان که استراتژی ریاض در یمن به سمت شکست 
پیش می رود و پادش��اهی س��عودی خود را نات��وان از بیرون 
رفتن از این موقعیت می بیند، تهران از ش��رایط موجود بیش 

از عربستان، بهره می گیرد.

نگاه  دیگران
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یمن فرصتی برای گفتگو
پیشنهاد اسفندیاری و طباطبایی این است که با در نظر گرفتن 
کم اهمیتی نس��بی یمن برای ایران و هدف این کشور  برای 
استفاده از یمن به عنوان کارت مذاکره در محاسبات امنیتی 
عربستان، یمن می تواند منجر به توافقی میان دو کشور شود. 
به نظر تحلیل گران چنین توافقی باید بدون پیش شرط انجام 
ش��ده و هر دو کش��ور باید اولویت ه��ای یکدیگر را درک 
نماین��د تا این توافق به نفع هر دو طرف باش��د. این محققان 
معتقدند که ای��ران به دلیل موقعیتش در عراق و س��وریه به 
عنوان اولویت های خود، تمایلی ب��ه افزایش تنش در مورد 
یمن ندارد. در واقع، منابع ایران محدود اس��ت و می تواند به 
جای یمن، آن را به س��مت مهار داعش در عراق و س��وریه 
و حمایت از اس��د سوق دهد. این در حالی است که شهرت 
و وجهه ریاض از تداوم دخالت نظامی در یمن و بدترش��دن 
بحران بشردوستانه آسیب دیده است. به عالوه، هم چنان که 
بح��ران ادامه می یابد، ش��ورای هم��کاری نیز بیش��تر دچار 
اختالف می  شود و ریاض باید میان دو گزینه حفظ یمن در 
حوزه نفوذش و ایس��تادگی ایران در سوریه و عراق یکی را 

انتخاب کند.
البته تحلیل گران شرایط مذاکره میان ایران و عربستان 
را س��اده نمی بینن��د زیرا از یک س��و، عربس��تان و اعضای 
ش��ورای هم��کاری مواف��ق مذاکره ب��ا ایران در ش��رایط 
فعلی نیس��تند و از س��وی دیگر، سیاست طرف مقابل یعنی 
ایران، برای این گفتگو مناس��ب است زیرا رئیس جمهور 
ایران پس از حل مس��ئله هس��ته ای، پرداختن ب��ه روابط با 
همس��ایگان را در صدر دستور کار سیاست خارجی ایران 

اعالم کرده اس��ت.
تحلیل گران نقش مهمی نیز برای آمریکا در شکل گیری 
ای��ن گفتگ��و قائل هس��تند. بر این اس��اس، ای��االت متحده 
می توان��د از تأثیر قابل توجه خود در منطقه و در عربس��تان 
برای تأثیرگذاری بر حوادث یمن اس��تفاده کند. بر این مبنا 
واش��نگتن می تواند ریاض را به بازگش��ت به میز مذاکره  با 
ایران تش��ویق کند. همچنین واش��نگتن باید از حمایت های 
خود در قبال سیاست های منطقه ای نامناسب و بی ثبات کننده 
ریاض دس��ت بردارد. ای��االت متحده بای��د از حفظ کانال 
مس��تقیم ایجادش��ده در زم��ان مذاکرات هس��ته ای با تهران 
و ت��داوم آن در دول��ت بعدی مطمئن ش��ود. ای��ن اقدامات 
به آمری��کا اجازه دخالت به عنوان میانج��ی را می دهد و به 

جلوگیری از محاس��بات اشتباه همچون حضور عربستان در 
یمن کمک می کند.

تحلیل گ��ران نتیج��ه می گیرند، ح��وادث یمن حاصل 
مس��تقیم جنگ نیابتی ایران و عربستان است اما در واقعیت، 
عربس��تان بیش از طرف دیگر یعنی ایران درگیر این مس��ئله 
شده است. در واقع، س��عودی ها با گروهی خارجی و مورد 
حمایت ایران در یمن نمی جنگند، بلکه آن ها در تالش برای 
به عقب نش��اندن نیروهای بومی یمنی هس��تند که تا حدی از 

سوی تهران پشتیبانی می شوند.

نتیجه گیری
تحلیل اسفندیاری و طباطبایی حاوی نگاهی دقیق و شایان 
توجه به سیاس��ت ایران و عربس��تان در منطقه است. به نظر 
می رس��د، نویس��ندگان نهایت س��عی خوی��ش را کرده اند 
ت��ا وزن حضور ای��ران و عربس��تان را در یمن به درس��تی 
و واقع بینان��ه مش��خص س��ازند. با وجود وج��ه عمل گرای 
توصیه ها و تجویزات نویس��ندگان، بای��د به موانعی که در 
مس��یر گفتگ��وی ایران و عربس��تان وج��ود دارد، توجهی 
ج��دی ک��رد. همان گون��ه ک��ه در تحلی��ل فوق مش��هود 
اس��ت، تحلیل گران سیاس��ت دولت وقت ایران را یکی از 
فرصت ه��ای گفتگو می دانند که با وجود نزدیک ش��دن به 
انتخابات ریاست جمهوری ایران و مبهم بودن گروه بندی ها 
و فضای انتخابات س��ال بعد، نمی توان آن را فرصتی پایدار 
و مان��دگار دانس��ت. هم چنی��ن وج��ه نقش آفرینی ایاالت 
متح��ده نیز ضعیف اس��ت زیرا خود عربس��تان تمام تالش 
خ��ود را برای همراه کردن آمریکا ب��ا تصویر خود از ایران 
می کند و با دیدی خوش بینانه بیشتر توان آمریکا مصروف 
کنترل عربس��تان در منطقه و پاس��خ گویی ب��ه نگرانی های 
دولت ه��ای ع��رب حاش��یه خلیج فارس نس��بت ب��ه ایران 
می ش��ود. به نظر می رس��د، با وجود آن  که عربس��تان امید 
چندانی ب��ه پیروزی حتمی در یمن ندارد اما ایران موقعیت 
خود را در عراق و س��وریه بهتر تصور می کند و امید دارد 
در آینده به پیروزی های بیش��تری در مقابل داعش دس��ت 
یابد. بر این اس��اس، ش��اید زمانی بتوان انتظار گفتگو میان 
ایران و عربس��تان را داش��ت که مواضع هر دو کش��ور در 
صحنه  عملیات جنگی ثابت بوده و تغییری نداش��ته باش��د 
تا از ای��ن طریق انگیزه هر دو طرف برای تعدیل مواضع به 

صورت هم زمان منجر به یک گفتگوی س��ازنده ش��ود.

ان
گر

 دی
گاه

ن


