
در چهارسالگي از جنگ ائتالف عربي عليه 
يمن، اختالفات بين عربس�تان س�عودي و 
امارات در يمن تشديد شده و اين ائتالف را به 
آستانه فروپاشي كشانده است. دليل اصلي 
اختالفات عربس�تان و ام�ارات درباره يمن 
به ويژه در ارتباط با درگيري هاي اخير عدن 
چيست؟ برخي تحليلگران اين اختالفات را 
جدي تلقي مي كنند و برخي به ديده ترديد 

به آن مي نگرند. نظر شما چيست؟ 
 رقابت بين امارات و عربستان سعودي در منطقه از ابتدا 
وجود داشته و حتي در ش��وراي همكاري خليج فارس 
هم كه دو كش��ور حضور دارند، در حال رقابت با يكديگر 
هستند. امارات به واسطه جايگاه اقتصادي و تجاري كه در 
منطقه دارد و عربستان هم به واسطه موقعيت جغرافيايي، 
صدور نفت و همچنين ام القرا بودن خود به واسطه وجود 
مكه و مدينه، همديگر را رقي��ب مي دانند و ادعاهايي در 
منطقه دارند. عربستان مي خواهد حرف اول را در شوراي 
همكاري خليج فارس بزند و دوس��ت دارد همه كشورها 
تابع سياس��ت هاي رياض باش��ند. امارات هم به واسطه 
رونق اقتصادي كه در شهر دوبي به دست آورده و جايگاه 
اقتصادي اين كشور را در منطقه تقويت كرده، در سال هاي 
اخير ادعاهايي را در منطقه داشته است كه مي تواند رقيبي 
براي عربستان باشد و به دنبال كسب وجهه و جايگاهي 
براي خود در منطقه است. اين يك استراتژي كالني است 

كه هر دو كشور هميشه دنبال كرده اند. 
عربستان از سال ها پيش در معادالت منطقه اي حضور 
داشته و با ايران و تركيه رقابت مي كرد و تصور مي كرد در 
جهان عرب هم بايد كشور مصر را كنار بزند و فكر مي كرد 
س��ه پايه قدرت در منطق��ه، ايران، تركيه و عربس��تان 
هستند. اما امارات كه به تازگي به معادالت منطقه اضافه 
ش��ده، به خاطر وضعيت اقتصادي، خ��ود را پايه چهارم 
قدرت در منطقه مي داند. اي��ن رقابت در همه ائتالف ها 
وجود داشته است و نبايد تصور كنيم امارات و عربستان 
سعودي در يك راستا حركت مي كنند و تابع هم هستند. 
ادعاهاي امارات در س��ال هاي اخير فرامرزي شده و اين 
كشور سرمايه گذاري هايي را در كشورهاي شاخ آفريقا 
انجام داده اس��ت و در يم��ن نيز اين سياس��ت را دنبال 

مي كند تا جايگاه منطقه اي خود را مستحكم تر كند. 
اخت��الف بين ام��ارات و عربس��تان در يم��ن، از زماني 
ش��كل گرفت كه بحث حمله به نفتكش ها و حمالت به 
پايگاه هاي عربستان و امارات مطرح شد و نقطه اوج اين 
اختالفات، س��رنگوني پهپاد امريكايي توسط نيروهاي 
ايراني بود كه تمام معادالت منطقه اي را به هم ريخت. 
پس از سرنگوني پهپاد امريكايي، كشورهاي عربي به اين 
نتيجه رسيدند كه دونالد ترامپ، رئيس جمهوري امريكا 
مثل جورج بوش، جنگ طلب نيست و تنها دنبال منافع 
كاخ سفيد و خودش است و به اين جمع بندي رسيدند كه 
نمي توانند روي دولت ترامپ حساب باز كنند. بنابراين، 
در سياست هاي خود در منطقه تجديدنظر كردند. امارات 
اين خطر را زودتر احساس كرد و همه معادالت خود را 

به ويژه در يمن تغيير داد. 
ائتالف عربس��تان در يمن بر اساس منافع تشكيل شده 
است و هريك از طرفين وقتي ببينند به اهداف خودشان 
نرسيده اند از آن خارج مي شوند. قطر در ابتدا عضو اين 
ائتالف ب��ود و تصور مي كرد با مش��اركت در اين جنگ، 
مي تواند گروه اخوان المس��لمين را در يم��ن به قدرت 
برساند ولي وقتي مش��اهده كرد كه وضعيت به نفعش 

نيس��ت، از اين ائتالف خارج ش��د. امارات هم بر اساس 
منافع اقتصادي وارد ائتالف عربستان شده بود. رسيدن به 

اين اهداف، كشورها را در ائتالف نگه داشته است. 
با توجه ب�ه اختالف�ات عربس�تان و امارات 
در جنوب يمن، اين احتم�ال وجود دارد كه 
ائتالف عربي را تحت تأثي�ر خود قرار داده و 
توان عملياتي عربس�تان در يمن را كاهش 
دهد. اين اختالفات چقدر مي تواند در روند 
جنگ يمن تأثيرگذار باشد؟ برخي معتقدند 
عربستان خواهان يكپارچگي يمن است اما 
يمني كه عبد ربه منصور هادي، رئيس جمهور 
فراري و دست نشانده رياض رهبري را آن به 
عهده داشته باش�د ولي امارات با حمايت از 
جدايي طلب�ان جنوب يم�ن خواهان تجزيه 
اين كشور است. آيا مي توان سقوط عدن را 
توطئه پنهان امارات در يمن قلمداد كرد كه 
عملياتي شد؟ هدف امارات از تحركات جديد 
در جنوب يمن چيس�ت؟ آيا اين اختالفات 

مي تواند به نفع انصاراهلل باشد؟
از مدت ها پيش روشن بود كه امارات دنبال تجزيه يمن 
است و به واسطه اينكه شهر عدن و مجموعه اي از چاه هاي 
نفتي در جنوب يمن وجود دارد، اين منطقه اهميت زيادي 
براي ابوظبي دارد. امارات چون مرزهاي مشتركي با يمن 
ندارد تجزيه اين كش��ور برايش مهم نيست و چون نگاه 
اقتصادي به يمن دارد، سعي مي كند تا جنوب اين كشور 
را تجزيه كرده و جدايي طلبان جنوب را حمايت كند. اما 
عربستان س��عودي به خاطر اينكه مرزهاي مشتركي با 
يمن دارد دنبال تجزيه يمن نيس��ت، چون تجزيه يمن 
باعث ش��كل گيري قدرت هايي مي شود كه ممكن است 
با سياس��ت هاي عربس��تان همسويي نداش��ته باشند و 
سعودي ها نتوانند آنها را كنترل كنند. همچنانكه مقامات 
س��عودي به خاطر اينكه در چهار س��ال گذشته در يمن 
موفقيتي كسب نكرده اند تحت فشارهاي داخلي هستند. 
بنابراين، اگر يمن تجزيه شود و بخش زيادي از اين كشور 
تحت كنترل عربستان نباشد، به ضرر سعودي ها خواهد 
بود. لذا، عربستان به دنبال يكپارچه نگه داشتن يمن است 

اما براي امارات ماجرا فرق مي كند. 
درصورتي كه تضاد ديدگاه بين امارات و عربستان نسبت 
به يمن ادامه داشته باشد، ائتالف عربي فروپاشي خواهد 
كرد. االن تعداد نيروهاي سوداني، پاكستاني و مصري كه 
در ابتداي جنگ در ائتالف حضور داشتند، به طور قابل 
توجهي كاهش يافته اس��ت و تنها كشوري كه در يمن 
حضور نظامي داشت، امارات بود كه آن هم در هفته هاي 
اخير، بخش زيادي از نيروهايش را خارج كرده و مبارزه 
ميداني را به نيروهاي نيابتي خود در جنوب يمن سپرده 
است كه خواهان جدايي طلبي هستند. اين جدايي طلبان 
مورد تأييد عربستان نيستند و براي خودشان اهدافي را 
تعيين كرده اند و در صورت رسيدن به اين اهداف، ممكن 
است پيشروي در برابر انصاراهلل را متوقف كنند؛ چراكه 
تنها خواس��ته آنها اس��تقالل منطقه جنوب است و به 

يكپارچگي يمن اعتقادي ندارند. 
االن مقامات عربستان س��ردرگم مانده اند، مي خواهند 
يمن را يكپارچه حفظ كنند اما ابزار و توانايي الزم براي 
محقق كردن اين برنامه را ندارند. اين تحوالت مي تواند 
به نفع انصاراهلل باشد اما اينكه توانايي اين جنبش تا كجا 
ادامه پيدا خواهد كرد كه بتواند كل يمن را تحت كنترل 
خود بگيرد هنوز مشخص نيس��ت. انصاراهلل در شرايط 

فعلي، دست برتر را در تحوالت يمن دارد، زيرا اختالفات 
داخلي ندارد و مناطق تحت نفوذش��ان روش��ن است و 
زندگي در آنها جريان دارد. درحالي كه در مناطق تحت 
كنترل نيروهاي وابسته به عربستان و امارات، اختالفات 
زيادي وجود دارد و اين مس��ئله ب��راي رياض و ابوظبي 
مي تواند س��نگين تمام ش��ود ولي براي انصاراهلل كه در 

وضعيت باثباتي قرار دارد، سودمند خواهد بود. 

با اين تفاسير، آيا امارات توانايي و ابزار كافي 
براي تجزيه يمن را در اختيار دارد و مي تواند 

جنوب اين كشور را جدا كند؟ 
اين مسئله را بايد در طوالني مدت ببينيم اما اگر از لحاظ 
نظري نگاه كنيم، امارات توانايي چني��ن كاري را ندارد. 
اماراتي ها تنها با صرف پول مي خواهند برنامه هايشان را 
به پيش ببرند؛ چراكه نيروهاي نظامي شان محدود است و 
همچنين نگاه استراتژيك و طوالني مدت به موضوع ندارند 
و اگر بخواهند اين سناريو را عملي كنند، قابل دستيابي 
نيست و در شرايط فعلي بعيد است. بنابراين، تالش هاي 
تجزيه طلبانه امارات سبب مي شود تا جنگ يمن تشديد 

شود و ممكن است به ضرر اماراتي ها تمام شود. 
برخي تحليلگران معتقدند با كنترل جنوب 
يمن به دس�ت نيروهاي وابس�ته به امارات، 
اين اقدام كفه توازن قوا را در جنوب يمن به 
نفع امارات سنگين تر كرده چراكه عربستان 

نتوانسته از مهره دست نشانده خودش يعني 
منصور هادي حمايت كند. تحليل شما در اين 

زمينه چيست؟
بله، اين مس��ئله را در كوتاه مدت مي توان درست تلقي 
كرد. عربستان االن هم از سوي امريكا تحت فشار است و 
پس از تصويب منع فروش سالح به عربستان در كنگره 
امريكا، س��عودي ها به نوعي در منگنه ق��رار گرفته اند. 

همچنين بعد از اقدامات اخير امارات در يمن، عربستان 
فكر مي كند ك��ه از دو جبهه از ط��رف متحدانش ضربه 
خورده است و چون نتوانسته در جنگ يمن هم موفقيتي 
كسب كند، احساس زيان مي كند. شايد اين وضعيت در 
كوتاه مدت و ميان مدت به نفع اماراتي ها باشد اما اگر اين 
جنگ به نقطه مطلوب نرسد و وارد فاز فرسايشي شود، 

همه طرف ها دچار خسارت مي شوند. 
چرا عربس�تان در مقابل اقدامات امارات در 
جنوب يمن سكوت كرده است و اقدام خاصي 

انجام نمي دهد؟ 
عربستان از اينكه اخوان المسلمين بتواند از اين شرايط 
به نفع خود استفاده كند، نگران است و اگر اخواني ها با 
انصاراهلل توافق راهبردي داشته باشند، سعودي ها بيشتر 
متضرر خواهند شد. اين اتفاق مي تواند به ضرر امارات هم 
باشد چون آنها هم از قدرت گيري اخوان المسلمين نگران 
هستند اما بيشترين ضرر متوجه منافع عربستان است 
كه در خط مقدم مبارزه با اخوان المس��لمين قرار دارد. 
از يك طرف، قدرت و توانايي عربس��تان در جنگ يمن 
تحليل رفته و بودجه اي كه براي جنگ يمن اختصاص 
داده بود در حال پايان يافتن است و نمي تواند بيش از اين 
هزينه هاي مالي را تحمل كند و از طرف ديگر، به خاطر 
شكست عربس��تان در جنگ يمن، اختالفات داخلي در 
اين كش��ور افزايش يافته اس��ت. از بعد بين المللي هم 
فضا براي عربس��تان براي ادامه جنگ در يمن مس��اعد 
نيست، اروپايي ها از ادامه جنگ ناراضي هستند و هرچند 
واكنش جدي نش��ان نمي دهند اما در رسانه ها اينگونه 
وانمود مي كنند كه به هيچ وج��ه از اين جنگ رضايت 
ندارند. امريكايي ها هم كه تا چند ماه پيش از عربستان 
حمايت مي كردند االن حمايت هايشان را كاهش داده اند. 
بنابراين، عربس��تان در تمامي جبهه ها در حال تضعيف 
شدن است و اين مسئله سبب مي شود در مقابل امارات 
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هم به عنوان يك رقيب ضعيف تر شود. 
در ماه ه�اي اخي�ر، حم�الت پهپادي 
انص�اراهلل به خ�اك عربس�تان موازنه 
ميدان�ي را به نفع يمني ه�ا تغيير داده 
اس�ت، به نظرت�ان واكن�ش انصاراهلل 
به توطئه ه�اي عربس�تان و امارات در 
جنوب يمن چه خواهد بود؟ آيا عمليات 
گس�ترده اخير انصاراهلل در واكنش به 
تحوالت جن�وب يمن بود؟ ب�ا تصرف 
عدن به دست امارات، واكنش انصاراهلل 
به اين اقدام اماراتي ها چه خواهد بود، 
به خصوص ك�ه انصاراهلل هش�دار داده 
در ص�ورت عم�ل نك�ردن ابوظبي به 
وعده هايش، به حمالت خود به امارات 

ادامه خواهد داد؟ 
نمي دانم كه اماراتي ها به انصاراهلل چه وعده هايي 
داده بودند ول��ي احتمال مي دهم ك��ه انصاراهلل 
انتظار پايان جنگ را داش��تند و اينك��ه امارات از 
ائتالف عربي خارج ش��ود. اگر اماراتي ها به جنگ 
ايذايي در يمن ادامه بدهند و تالش كنند تا جريان 
جدايي طلب جن��وب را در برابر انصاراهلل حمايت 
كنند، قطعاً انصاراهلل واكنش نش��ان خواهد داد و 
جنگ را به خاك امارات هم مي كشاند. در ماه هاي 
اخير ديديم كه هر وقت جنگ ب��ه خاك امارات 
كشيده شده، اماراتي ها عقب نشيني كردند و اگر 
حمالت يمني ها بار ديگر به امارات ش��روع شود، 

احتماالً اين بار هم عقب نشيني خواهند كرد. 
ادام�ه حم�الت انص�اراهلل ب�ه خ�اك 
عربس�تان، چ�ه تأثيري ب�ر تحوالت 
داخلي اين كش�ور خواهد داشت؟ آيا 
اختالفات در خاندان آل سعود تشديد 

خواهد شد؟ 
االن محمد بن سلمان، وليعهد عربستان با سياست 
مش��ت آهنين همه مخالفان خودش را سركوب 
مي كند ولي اگر جنگ ادامه داشته باشد و حمالت 
يمني ها به خاك عربس��تان تش��ديد شود، قطعاً 
فشارها به بن سلمان افزايش مي يابد و ممكن است 
نتواند از سياست مش��ت آهنين استفاده كافي را 
ببرد و با ادامه جنگ يمن، ش��رايط براي مقامات 

رياض بيش از پيش سخت تر خواهد شد. 
با توج�ه به گزارش هاي منتشرش�ده، 
اماراتي ها در سفر به ايران، به مقامات 
ايران�ي وع�ده داده بودند ك�ه اوضاع 
جنوب يمن را بهبود ببخشند ولي چند 
روز بعد، عدن به دست نيروهاي اماراتي 
س�قوط كرد. آيا ايران از اقدام ابوظبي 
باخبر بوده است يا اينكه امارات توطئه 

جديدي در يمن دنبال مي كند؟ 
تحركات امارات ب��راي جدايي جنوب يمن، چيزي 
است كه همه از آن خبر داش��تند و اين اقدامات از 
يك سال پيش شروع شده بود و حتماً مقامات وزارت 
امور خارجه ايران هم از اين مس��ئله اطالع داشتند 
و تحركات امارات را زير نظر داش��ته اند ولي اينكه 
اماراتي ها مس��ئله تجزيه يمن را به صراحت مطرح 
كنند، بعيد است. شكي نيست كه ايران به كشوري 
مثل امارات كه تا چندي پي��ش در جبهه مخالفان 
ايران بود، اعتماد نمي كند و روي وعده هاي اماراتي ها 
حس��اب باز نمي كند. معلوم نيس��ت اماراتي ها در 
س��فر به ايران چ��ه وعده هايي داده ان��د ولي به هر 
حال تحركاتي كه اماراتي ه��ا در جنوب يمن انجام 
مي دهند، مي تواند در آينده اين اقدامات را توجيه 
كند كه بخش��ي از يمن را تحت كنترل خودش��ان 
گرفته اند و مواضعش��ان را تثبيت كرده اند و با اين 

توجيهات بخواهند توافق آتش بس انجام دهند. 
س�عودي ها از نزديك ش�دن امارات به 
ايران ناراضي هستند و برخي كارشناسان 
معتقدند كه عربستان براي جلوگيري از 
پيوندهاي تهران و ابوظبي، دست امارات 
را در جنوب يمن بازگذاش�ته و با دادن 
امتيازاتي به اين كشور، سعي دارد مانع 
از فروپاش�ي ائتالف ضد يمن شود؛ نظر 

شما در اين باره چيست؟ 
عربستان وقتي ائتالفي تشكيل مي دهد و رهبري 
آن را بر عه��ده مي گيرد، ت��الش مي كند تا همه 
اختالفات را خودش مديريت كند و كش��ورهاي 
عضو ائتالف بدون مش��ورت ري��اض كاري انجام 
ندهند اما االن ائتالف س��عودي تضعيف ش��ده و 
كشورهاي ديگر در حال خارج شدن از آن هستند 
و تنها امارات به عنوان ش��ريك مه��م باقي مانده 
است. وقتي امارات بدون مشورت عربستان تالش 
مي كند مش��كالتش را با ايران حل كن��د، قطعاً 
سعودي ها نگران مي ش��وند. اما اينكه عربستان 
دست امارات را در جنوب يمن باز گذاشته، اينگونه 
نيست، زيرا عربستان هيچ قدرتي براي رويارويي 
با امارات در يمن ندارد. االن نيروهاي عربس��تان 
در يمن دچار تلفات س��نگين ش��ده  و از مواضع 
خود در برابر انص��اراهلل عقب نش��يني كرده اند و 
گزارش هايي كه در كنگره امريكا مطرح مي شود، 

نشان مي دهد عربستان در ميدان يمن شكست 
خ��ورده و فقط س��الح هاي خود را به ه��در داده 
و نتيجه اي كس��ب نكرده اس��ت. در حال حاضر، 
عربس��تان در مخمص��ه اي گير افتاده اس��ت كه 
نمي داند چگونه بحران را حل كند، به طوري كه 
نزديك ترين متحدش هم ساز مخالف مي زند ولي 
توانايي مقابله با آن را ندارد. به نوعي عربستان در 
حالت ضعف ق��رار گرفته و در گوش��ه رينگ گير 
افتاده است كه ضربات مهلكي را دريافت مي كند 

ولي توانايي مقابله ندارد. 
با توجه به اختالفات عربستان و امارات 
شما فرجام ائتالف عربي در جنگ يمن 

را چطور ارزيابي مي كنيد؟ 
االن ائتالف عربي دچار فرس��ايش ش��ده است و 
كشورها يكي پس از ديگري از آن خارج مي شوند 
و در عمل تنها عربستان و امارات باقي مانده اند و 
چيزي به نام ائتالف وجود ندارد. در حال حاضر، 
تنها جنگنده ه��اي عربس��تاني مناطق مختلف 
يمن را بمباران مي كنند و حمالت هوايي امارات 
متوقف ش��ده اس��ت. عربس��تان هم اگر بخواهد 
جنگ را ادام��ه دهد به تس��ليحات جديدي نياز 
دارد و با توجه به مصوبات كنگره براي منع فروش 
تسليحات، اگر امريكا تسليحات و قطعات نظامي 
را در اختيار عربس��تان قرار ندهد، جنگنده هاي 
سعودي هم نمي توانند جنگ را ادامه دهند و كار 

براي سعودي ها سخت خواهد شد. 
در سايه افزايش تلفات و خسارت هاي 
عربس�تان و هم پيمانان�ش، برخ�ي 
مي گويند كه محمد بن سلمان تنها در 
آرزوي پايان يافت�ن گرفتاري خود در 
يمن اس�ت، زيرا او قادر نيست جنبش 
انصاراهلل و ارتش يمن را شكست دهد. 
آيا پيش بيني مي ش�ود كه عربستان با 
جنبش انصاراهلل و ارتش يمن بر سر ميز 
مذاكره بنشيند تا بتواند از باتالق جنگ 
يمن خارج شود؟ همچنانكه اخيراً هم 
برخي منابع اعالم كرده اند كه بن سلمان 
به انصاراهلل پيام داده اس�ت ت�ا درباره 
ش�مال و جنوب يمن به توافق برسند؟ 

تحليل شما در اين باره چيست؟ 
بي شك هرچه وضعيت غيرمطمئن فعلي بيشتر 
ادامه يابد و اوضاع به ضرر عربس��تان پيش رود و 
حمالت به داخل عربس��تان ادامه يابد، وضعيت 
داخل��ي عربس��تان بغرنج تر خواهد ش��د. محمد 
بن س��لمان در ابتدا به همه وعده مي داد جنگ دو 
ماهه تمام مي شود اما االن بيش از چهار سال است 
جنگ طول كشيده است. از طرف ديگر امارات وارد 
معادله اي شده كه به ضرر منافع عربستان است. 
بنابراين فش��ارها به محمد بن س��لمان روز به روز 
تش��ديد مي ش��ود. اگر او وارد مذاكره با انصاراهلل 
ش��ود زياد جاي تعجب نيس��ت، ب��راي اينكه او 
به واسطه فشارهاي همه جانبه داخلي و منطقه اي و 
بين المللي به دنبال مفري از اين تنگناست. پرونده 
يمن براي محمد بن سلمان مثل خار در چشمي 
است كه زخم آن روزبه روز عميق تر مي شود و در 
آخر مي تواند او را از پا درآورد. عربس��تان هيچ گاه 
تصور نمي ك��رد جنگ به داخل خاكش كش��يده 
شود، فرودگاه هايش مورد حمله قرار بگيرند و منابع 
حياتي اش اينچنين مورد تهديد قرار بگيرند. االن 
عربستان به وضعيتي رسيده كه سعي مي كند به هر 
چيزي چنگ بزند تا خود را از مخمصه نجات دهد. 
البته طبيعي است به فكر خروج آبرومندانه از اين 
وضعيت باشد. هرچه پيش آيد در اين شكي نيست 
كه در راه حل نهايي اوضاع به سود انصاراهلل خواهد 
بود. انصاراهلل كه تا چند سال پيش دائماً مورد ستم 
بودند و كسي حقشان را نمي داد االن در هر راه حلي 
دست برتر را دارند و كسي نمي تواند حقوق آنها را 
ناديده بگيرد، حتي اگر محمد بن س��لمان مجبور 

شود دست صلح به سمتشان دراز كند. 
نشست سه جانبه اي كه در تهران برگزار 
شد، با چه هدفي انجام شده است؟ آيا 
نتايج اين نشست ها در روند تحوالت 

يمن تأثير خواهد داشت؟ 
نشس��ت تهران چيز جديدي نيس��ت و در ادامه 
ديدارهاي مقامات اروپايي با انصاراهلل اس��ت كه 
در خاك اروپا انجام مي شد اما اينكه اين ديدارها 
در خاك ايران انجام شده، اتفاق مهمي است كه 
مي تواند جايگاه و تأثيرگذاري اي��ران در پرونده 
يمن را باال ببرد. اينكه سفراي اروپايي با نمايندگان 
انصاراهلل در تهران ديدار مي كنند حاوي پيام هاي 
مهمي به عربس��تان و امارات اس��ت كه هر روز از 
توافق آتش بس و پايان دادن به بحران يمن، دورتر 
مي ش��وند. اگر اين ديدارها ادامه داش��ته باشد و 
سعودي ها و اماراتي ها نمايندگاني در اين مذاكرات 
نداشته باشند، به اين معني است كه توافقي بدون 

تأمين منافع عربستان و امارات شكل مي گيرد. 
در پاي�ان تحوالت آتي يم�ن را چطور 

ارزيابي مي كنيد؟ 
تحوالت يم��ن اكنون وارد فاز جديدي ش��ده اما 
اينكه بگوييم روند فرسايشي جنگ در حال پايان 
يافتن است، چشم اندازي براي آن ديده نمي شود. 
چند ماه پيش انصاراهلل و نماين��دگان ائتالف در 
پايتخت سوئد در آستانه توافق آتش بس بودند اما 
بعد از پايان گفت وگوها، با كارشكني هاي عربستان 
جنگ ادامه پيدا كرد و اين كش��ور اجازه نداد كه 
توافقات سوئد به س��رانجام برس��د. اگر اتفاقات 
اخير بتواند طرفين را پش��ت ميز مذاكره بنشاند 
و توافق جديدي انجام شود، مي توان اميدوار بود 
كه جنگ پايان مي يابد. انصاراهلل در ابتداي جنگ 
از معادالت يمن كنار گذاشته ش��ده بود اما االن 
هر طرفي ك��ه بخواهد بحران يم��ن را تمام كند 
بايد منافع انصاراهلل را در نظر بگيرد و اين جنبش 
حتماً در آينده سياس��ي يمن وزن��ه قدرتمندي 

خواهد داشت. 

تجزيه يمن به ضرر عربستان است
بررسي تحوالت يمن در گفت وگو با سيدعلي موسوي خلخالي، كارشناس مسائل غرب آسيا

عربستان سعودي و امارات با هدف مشترك مبارزه با جنبش انصاراهلل، جنگ عليه 

روح اهلل صالحی
      گفت وگو

مردم يمن را شروع كردند ولي حاال پس از گذش�ت چهار سال، منافع دو كشور در 
تضاد با يكديگر قرار گرفته و ائتالف سعودي را در آستانه فروپاشي قرار داده است.  
درحالي كه جنبش انصاراهلل يمن با پيشروي در عمق خاك عربستان و تقويت قدرت موشكي و پهپادي معادله جنگ 
را به نفع يمني ها تغيير داده، ش�كاف ها در جبهه متجاوزان به يمن افزايش يافته است. با تشديد اختالفات بين 
ابوظبي و رياض و شكست هاي پي درپي در برابر گروه هاي يمني، آينده ائتالف سعودي در هاله اي از ابهام قرار گرفته 
است. اتخاذ راهبرد تهاجمي انصاراهلل و خروج نيروهاي امارات از يمن و تالش مزدوران ابوظبي براي جدايي جنوب 
يمن، عربستان سعودي را در باتالق جنگ و فشار ناشي از جنايت هاي جنگي تنها گذاشته و سناريوهاي سختي را 

پيش روي اين كشور قرار داده است. سيدعلي موسوي خلخالي، كارشناس مسائل غرب آسيا در گفت وگو با »جوان« 
مي گويد: »امارات چون مرزهاي مشتركي با يمن ندارد تجزيه اين كشور برايش مهم نيست و چون نگاه اقتصادي 
به يمن دارد، سعي مي كند تا جنوب اين كشور را تجزيه كرده و جدايي طلبان جنوب را حمايت كند. اما عربستان 
سعودي به خاطر اينكه مرزهاي مشتركي با يمن دارد دنبال تجزيه يمن نيست، چون تجزيه يمن باعث شكل گيري 
قدرت هايي مي شود كه ممكن است با سياست هاي عربستان همسويي نداشته باشند و سعودي ها نتوانند آنها را 
كنترل كنند.« به گفته موسوي، در حال حاضر، عربستان در حالت ضعف قرار گرفته و در گوشه رينگ گير افتاده 
است كه ضربات مهلكي را دريافت مي كند ولي توانايي مقابله ندارد. موسوي تأكيد كرد: »پرونده يمن براي محمد 
بن سلمان مثل خار در چشمي است كه زخم آن روزبه روز عميق تر مي شود و در آخر مي تواند او را از پا درآورد.« 

عربستان االن هم از س�وي امريكا تحت 
فشار اس�ت و پس از تصويب منع فروش 
س�الح به عربس�تان در كنگ�ره امريكا، 
سعودي ها به نوعي در منگنه قرار گرفته اند. 
همچنين بعد از اقدام�ات اخير امارات در 
يمن، عربستان فكر مي كند كه از دو جبهه 
از طرف متحدانش ضربه خورده اس�ت و 
چون نتوانسته در جنگ يمن هم موفقيتي 

كسب كند، احساس زيان مي كند

 اگ�ر بن س�لمان وارد مذاك�ره ب�ا 
انصاراهلل ش�ود زياد ج�اي تعجب 
نيس�ت، براي اينكه او به واس�طه  
فش�ارهاي همه جانب�ه داخل�ي و 
منطق�ه اي و بين الملل�ي به دنبال 
مفري از اين تنگناست. پرونده يمن 
براي محمد بن سلمان مثل خار در 
چشمي است كه زخم آن روزبه روز 
عميق تر مي شود و در آخر مي تواند 

او را از پا درآورد


