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 چکیده 

و با حمله عربستان سعودی به آن آغاز گردید، امنیتتک کرتتور ای   2015بحران یمن که در سال  

رخداد ای منطقه امنیک کرور ای غرب آسیا از   یری رپذیتأثبسیاری را تحک تأثیر خود قرار داد.  

پدافندی و دفاعی را در پیش گرفته   ی استمیسسبب گردیده تا اغلب کرور ا استراتژی تقویک  

و این منطقه را به انبار تسلیحات نظامی تبدیل سازند. امنیک جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان 

ن پژو ش کتته بتتا بازیگر فعال منطقه تحک تأثیر رخداد ای موجود به ویژه بحران یمن اسک. ای 

پژو ی و تکنیک سناریونویسی از قلم گذشته، سعی دارد تا آینتتده جنتتن یمتتن را در روش آینده

قالب چندین سناریو تبیین ساخته سپس پیامد ای امنیتی آن بتترای جمهتتوری استتالمی ایتتران را 

صورت اسک کتته آینتتده جنتتن یمتتن مورد واکاوی قرار د د. درواقع سؤال اصلی پژو ش بدین

نه خوا د بود و چه پیامد ای امنیتی برای جمهوری اسالمی ایران به دنبال خوا د داشتتک  چگو

جهک نیل به پاسخ این پژو ش از شیوه گردآوری منابع اسنادی بهره گرفته شده استتک. فرهتتیه 

سناریوی »ادامه روند فعلی جنن«، »گفتگو«، »تقسیم یمن   4این پژو ش حکایک از این دارد که  

تتتوان بتترای ترین سناریو ایی  ستند که میپرسی« به ترتیب محتملجنوبی« و » مهبه شمالی و  

آینده جنن یمن متصور شد. در پایان نیز تالش شده اسک تا پیامتتد ای تتترور قاستتم ستتلیمانی، 

فرمانده سابق نیروی قدس جمهوری اسالمی ایران، بر جنن یمن و پیامتتد ای امنیتتتی آن بتترای 
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 مقدمه

یکی از بازیگران فعال و اثرگذار در منطقه غرب آستتیا و   عنوانایران بهجمهوری اسالمی  

ای امن و باثبتتات نیتتاز دارد. درواقتتع  ای خود به منطقهفارس، جهک پیربرد برنامهخلیج

ای دارد، بتته دنبتتال المی عالوه بر اینکه بر امنیک داخلی ختتود ا تمتتام ویتتژهجمهوری اس

ای توجهی از امنیتتک منطقتتهفارس اسک. بخش قابتتلای امن در غرب آسیا و خلیجمنطقه

ایران و سایر کرور ای منطقه به تحوالت یمن وابسته اسک. کرور یمتتن و تحتتوالت آن 

دارد لذا این کرور تالش داشته تا تحتتوالت  ای برای جمهوری اسالمی ایرانا میک ویژه

یمن را در قالب بیداری اسالمی تحلیل و ارزیابی کند تا مانع از ورود کرور ای غربی به 

کتته  تتر ت ییتتر حتتتی  داندیمثبات کننده به منطقه شود. جمهوری اسالمی عنوان عامل بی

ادار زیتتادی بتتر امنیتتک یرات معنتت تأثتواند  نسبتاً کوچک در تحوالت میدانی این کرور می

اما و اگر ای بسیاری در رابطه با آینده جنن یمن و پیامد ای ؛  ایران اسالمی داشته باشد

ویژه جمهوری اسالمی ایتتران وجتتود دارد کتته بتتا تتترور قاستتم آن بر کرور ای منطقه به

سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران شدت یافته استتک. از 

کنتتد از شود زیرا ا دافی که پژو ش دنبال میین روی ا میک پژو ش حاهر آشکار میا

پژو ی و با استفاده از تکنیک سناریونویسی این قرار اسک که بتواند از طریق روش آینده

به این سؤال که آینده احتمالی جنن یمن چه بوده و چه پیامد ای امنیتی بتتر جمهتتوری 

ه عنوان مسأله پژو ش پرداختتته و آن را در قالتتب چنتتدین اسالمی ایران خوا د داشک ب

بینی کرده و پیامد ای  ریک از آنان بر امنیتتک جمهتتوری استتالمی ایتتران را یشپسناریو  

تبیین نماید. هرورت انجام پژو ش نیز از این حیث اسک که یمن در مستتیر مواصتتالت 

صتتورت مستتتقیم بتتر به  فارس به سوی دریای مدیترانه قرار گرفته اسک کتتهدریایی خلیج

ای و داخلی ایران اثرگذار اسک لتتذا بایستتتی امنیک تجاری و غیر مستقیم بر امنیک منطقه

تحوالت آن به دقک مورد مداقه قرار گیرد. ا میک پژو ش از ایتتن حیتتث استتک کتته بتتا 

رخداد ای جنن یمتتن را در قالتتب   نیترمحتملتوهیح رخداد ای گذشته بحران یمن،  

قرار داده اسک. محدوده مکانی ایتتن پتتژو ش کرتتور یمتتن و محتتدوده سناریو پیش رو  

تتتا   1990زمانی آن نیز از دوران قبل از اتحاد یمن دو یمتتن شتتمالی و جنتتوبی در ستتال  

( نیز ادامتته یافتتته استتک. 2020بوده که تا به امروز ) 2015بحران اخیر این کرور در سال 
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بیتتین تکنیتتک سناریونویستتی در صورت اسک که پتتس از تد ی پژو ش نیز بدینسازمان

در تحوالت یمتتن  جلو پژو ی، دو رویکرد آینده رو به عقب و آینده رو به مطالعات آینده

یگر بر طبق این دو رویکرد، با مطالعتته رونتتد پیرتتین دعبارتبهبه کار گرفته خوا د شد.  

و بررستتی  1990تحوالت یمتتن تتتا قبتتل از اتحتتاد دو یمتتن شتتمالی و جنتتوبی در ستتال 

، بتته تتتدوین 2015اد ای پسااتحاد تا حمله نظامی عربستان به این کرتتور در ستتال  رخد

پیامتتد ای  رستتناریو بتتر امنیتتک جمهتتوری   تتتأثیرسناریو ای آتی جنن یمن پرداخته و  

گیرد. شیوه گردآوری منابع آن نیز اسنادی و مصتتاحبه اسالمی ایران مورد واکاوی قرار می

دشواری دسترسی به معلومات جدید در رابطه   نخبگانی اسک. ازجمله مرکالت پژو ش

تحوالت سیاسی و نظامی یمن بود که سعی شد با شتتیوه گتتردآوری معلومتتات از طریتتق 

 ای موجود در ایران و فعاالن حوزه رسانه این مرکل مصاحبه نخبگانی با برخی از یمنی

ی آینده جنن سناریوی احتمالی برا 4برطرف گردد. در پایان نیز بر طبق فرهیه پژو ش، 

آنان ادامه روند فعلتتی جنتتن باشتتد. ستتناریوی   نیترمحتملتوان متصور شد که  یمن می

دیگر که تحک تأثیر رخداد ای اخیر ازجملتته شتتهادت ستتردار ستتلیمانی قتترار گرفتتته و 

موجب شده تا انصاراهلل با  دف انتقام گیری، به مواهع سعودی حمالت سهمگین تتتازه 

فتگو اسک. سناریوی بعد که سناریو تقسیم یمتتن بتته شتتمالی و ای وارد آورند، سناریو گ 

اما  کردندیمپیمانان آن دنبال جنوبی بوده، یکی از ا دافی بوده که عربستان سعودی و  م

رخداد ای اخیر احتمال وقوع آن را کا ش داده و آن را در مرتبه ستتوم احتمتتال رختتداد 

از درصتتد وقتتوع بستتیار کمتتی   قرار داده اسک. سناریوی اخیتتر کتته  متته پرستتی استتک،

 برخوردار اسک.

 

 روش پژوهش. 1

پردازان معاصر در تحلیل تحوالت سیاسی نظر به آینده دارند. توجه و ا تمام غالب نظریه

نوبه خود موجتتب شتتده تتتا امتتروزه ازپیش به آینده در تحلیل تحوالت سیاسی نیز بهبیش

کاربسک یابتتد )عیوهتتی،   اژو شپپژو ی بیش از گذشته ا میک یافته و در روش آینده

پژو ی« (. در ابتدا بایستی عنوان داشک که  ر پژو ری پیرامون آینده، »آینتتده182:  1395

 ای ممکتتن، محتمتتل و پژو ری مطالعتته ستتاختارمند آینتتدهشود. درواقع آیندهنامیده می
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(. روش 7: 1393اهلل،  تتای پتتیش رو استتک )عنایتتک بینی ا و جهانمتترجح و دیتتدگاه

 تتای گونتتاگونی  متتتون تکنیتتک پژو ی به تناسب موهوع مورد مطالعه از تکنیکآینده

گیرد وگذار، تسجم و غیره بهره میسازی، گرک  ا، شبیهسناریونویسی، دلفی، نظریه بازی

پژو رتتی جنتتن یمتتن و پیامتتد ای در این پژو ش نیز جهتتک آینده  (.1396)حاجیانی،  

شتتده استتک. ان از تکنیک سناریونویسی بهتتره گرفتهامنیتی آن برای جمهوری اسالمی ایر

مختلتتو و برنامتته رویتتزی بتتر پایتته آن   ی اندهیآسناریونویسی نیز روشی جهک تدوین  

ریزی آینده بایستی درکتتی نزدیتتک بتته واقعیتتک از ت ییتتر و تحتتوالت اسک. جهک برنامه

مجموعتته   ممکن در آینده داشک که این مهم بر عهده سناریو اسک. سناریو ا بتتر استتاس

تتتا بتوانتتد بتته  پردازدیم ا و اطالعات گردآوری شده به تحلیل روند گذشته شوا د، داده

بینی آینده بپردازد. تمرکز و توجه اصلی در سناریونویسی ایجاد یا بازسازی وقتتایع و پیش

نوعی به تصویر کریدن آینده در زمتتان حتتال را روند ای آینده و گذشته اسک. سناریو به

دارد. سناریو ا ازنظر مفهومی رخداد ای متتتوالی حقیقتتی و در پتتاره ای مواقتتع، بر عهده  

 ا گیریفرهی  ستند که جهک معطوف ساختن توجهات بتته آنینتتده، در فراینتتد تصتتمیم

(. ستتناریو انتتواع مختلفتتی دارد کتته در یتتک 262-259:  1396شوند )حاجیانی،  ایجاد می

 بندی کرد.ذیل تقسیم   ا را به صورتوان آنبندی مرهور میتقسیم

سناریویی که در این پژو ش مورداستفاده قتترار خوا تتد گرفتتک ستتناریوی اکترتتافی 

خوا د بود زیرا نگارندگان این پژو ش در پی این مهم  ستند تتتا بتتا واکتتاوی تحتتوالت 

گذشته و حال یمن، آنینده احتمالی این جنن را در قالب چندین سناریو تتتدوین کتترده و 

 امنیک جمهوری اسالمی ایران را تبیین سازند.تأثیر آنان بر 

ترین رویکرد ای مورداستفاده در ایتتن ستتناریو عبتتارت استتک از »آینتتده رو بتته مهم

شود بررسی آینتتده بتتا «. در رویکرد آینده رو به عقب سعی می2جلو و »آینده روبه«  1عقب 

شتتود تتتا ش میجلو تالتوجه به تحوالت گذشته صورت پذیرد اما در رویکرد آینده روبه

 ای باورپذیر آتی این جنن و پیامد ای امنیتی آن برای جمهوری اسالمی ایران وهعیک 

 ای بینی گردد. درواقع  دف در ایتتن رویکتترد طتتره آینتتدهبا توجه به روند کنونی پیش

 
1.Future Backwarsds 

2. Future Forwards 
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باورپذیر با توجه بتته روال کنتتونی و حتتال استتک.  تتدف از اتختتاذ ایتتن دو رویکتترد در 

طور مرتتخد در تکنیتتک سناریونویستتی، افتتزایش در  و بتته پژو یمطالعتتات آینتتده

 ای آتی جنن یمن و نتایج امنیتی آن برای جمهوری استتالمی ایتتران استتک. در وهعیک 

 ایی  متون نیرو ای ت ییتتری کتته موجتتب تنتتدی یتتا چنین فرایندی ممکن اسک مقوله

رونتتد ستتد یکشوند با عنوان »نیرو ای پیرران«، نیرو ایی که موجب روند میکندی یک

ای کتته در طتتول شوند با عنتتوان »نیرو تتای ستتد کننتتده« و امتتور غیرمترقبتتهو سناریو می

ساز« بتته میتتان آینتتد  ای شگفتید ند با عنوان »کارتصورت ناگهانی رخ میروند بهیک

 (.103: 1395)غریاق زندی، 

دانسک   در فرایند سناریونویسی بایستی به نکاتی مهم توجه داشک. نخسک آنکه باید

سناریو چه کسانی  ستند و یا چه کسانی خوا ند   بازیگران، عوامل و فعاالن فعلی و آتی

نهتتاد و  ای مردم ا، ستتازمانتوانند فرد، حزب، گروه، کرور، دولک بود. این بازیگران می

 ا، ستتوابق،  ا، اقتضائات، امکانات، توانمندیغیره باشند. بایستی توجه داشک که ویژگی

 (.272: 1396 ای  رکدام چقدر و چگونه اسک  )حاجیانی،  و فرصک ذ نیات  

از دیگر نکات مهم اینکه  تتر ستتناریو بایستتتی حتتداقلی از احتمتتال را داشتتته باشتتد. 

درواقع شایسته اسک که  مه سناریو ای نگاشته شده احتمال وقتتوع داشتتته باشتتند.  تتر 

بدون انستتجام درونتتی از اعتبتتار سناریو بایستی از انسجام درونی برخوردار باشد زیرا که 

گتتذاری شتتده و از (. شایسته اسک که سناریو ا نام6:  1397ساقط  ستند )پدارم و زالی،  

حیث احتمال تحقق به ترتیب از قوی به هعیو نگاشته شوند. بایستی به این نکته توجه 

ه و کارگیری سناریو ا بهبود ظرفیک سازمانی برای تفکتتر دربتتاره آینتتدداشک که  دف به

برخورداری از  وشیاری و آمادگی بیرتتتر بتترای پاستتخگویی در مقابتتل ت ییتترات استتک 

 (.7: 1397)پدرام و زالی، 

در سناریونویسی باید حوادث، رویداد ا و وقایعی که در شتترایط کنتتونی و آتتتی بتته 

وجود آمده یا به وجود خوا ند آمد تبیین گردد  باید مرخد شود که این حوادث چتته 

روند شرایط خوا ند داشتتک. درنهایتتک اینکتته بایتتد توجتته داشتتک کتته دامنتته تأثیری بر  

 ا یا تأثیرات مختلو  ر کنش یا اقدام بازیگران و یا پیامد ای متنوع  تتر حادثتته انتخاب

تتتوان اقتتدام بتته (. بتتا ا تمتتام بتته نکتتات فتتوق می272: 1396کدام  ستتتند  )حاجیتتانی، 
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شود تتتا ستتناریو ا بتته ترتیتتب ش سعی میسناریونویسی کرد. در سناریونویسی این پژو 

 قوی و محتمل به هعیو نگاشته شود.

 

 بدنه پژوهش. 2

شتتود تتتا در قسمک پیررو در چارچوب رویکرد آینده رو به عقب جنن یمن تتتالش می

کتته و نیرو تتای پیرتتران آن  1990 ای یمن تا قبل از اتحتتاد آن در ستتال  خاستگاه بحران

صورت متتوجز و مفیتتد  ا تا به امروز شده اسک بهانموجب استمرار این تحوالت و بحر

مورد مداقه قرار گیرد تا بتوان متناسب با تحوالت گذشته آن، سناریو ای احتمالی آینتتده 

 جنن یمن را تدوین کرد.

 

 آینده رو به عقب: بحران یکپارچگی یمن. 2-1

رب آستتیا و ساز و تأثیرگذار بتتر منطقتته غتت تاریخ کرور یمن ماالمال از حوادث سرنوشک 

ترین این تحوالت و رختتداد ا جنتتن و پیکتتار بتتوده فارس بوده که ساری و جاریخلیج

غالبتتاً پیرامتتون   1990(. این پیکار ا تا قبل از سال  105:  1398اسک )بیگی و باقری دانا،  

تتترین عوامتتل وجود مهماتحاد یا عدم اتحاد دو یمن شمالی و جنوبی بتتوده استتک. بتتااین

مدت در این کرتتور  ای طوالنیت و رخداد ای مهم یمن ازجمله جننتأثیرگذار تحوال

 از قرار ذیل اسک.
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 ای تاریخی این ترین عوامل تأثیرگذار در تحوالت تاریخی یمن و جننمهم  .1تصویر شماره 

 ( 22-18:  1398کرور )بیگی و باقری دانا، 

در یمن بتته قتتدرت     ای دینی مختلفی ظهور اسالم در یمن تا دوران معاصر حکومک  ز ا 

میان امامتتان زیتتدی، صتتلیحیان استتماعیلی، آل زیتتاد، آل    رسیدند. درواقع حکمرانی بر یمن 

 ای مذکور، پایتتدارترین و  اسک. در میان حکومک   شده می دسک  به دسک   و آل طا ر   رسول 

  898شد. حکومتتک زیتتدیان از حتتدود   ریزی یه دولک به دسک امامان زیدی پا   ین تر گسترده 

را   حکومتتک یمتتن از دوره عباسی  امامان زیدی  به حیات خود ادامه دادند.   1962میالدی تا  
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حکتتم راندنتتد.   این ستترزمین سال آن را حفظ کرده و بر   1200در اختیار گرفته و تا حدود  

یکی از امامان زیدی کرور یمن را بین دو فرزند   1740که در سال   مهم اسک ذکر این نکته  

)ولیتتزاده    قسیم یمن به دو بختتش شتتمالی و جنتتوبی شتتد خود تقسیم کرد و این امر آغاز ت 

 . ( 38: 1396میدانی و بیگی، 

صتتورت موقتتک حکومتتک سراستتر یمتتن  امامان زیدی پس از خروج عثمانی از یمن به 

ادعتتای ختتویش بتتر عتتدن و دیگتتر   دائمتتًاشمالی را عهده دارد شدند. آنتتان در ایتتن زمتتان  

که  مین امر بتتا مخالفتتک برختتی از    دند کر  ای انگلستان در یمن را مطره می یه الحما تحک 

  1962ازآنکتته احمتتد حمیتتد التتدین در ستتال   ای خارجی مواجتته شتتد. پس قبایل و قدرت 

درگذشک و فرزند وی به نام »محمد البدر بن احمد حمیدالدین« به قدرت رسید، مخالفتتان  

بدر کودتا  خواه« علیه محمد ال امامان زیدی در قالب گرو ی با عنوان »افسران آزاد جمهوری 

مجریان و  از  نظامی، »جمهوری عربی یمن« را ترکیل دادند. کرده و با ایجاد سریع حکومک 

»عبتتداهلل   و به نتتام »علتتی عبتتداهلل صتتالح«  ند جوانی بود  ان کودتا، افسر   اصلی این طراحان  از  

توسط محمد البدر از زندان آزاد شده بود و در سمک فرماند ی    عبداهلل السالل که السالل«.  

علیتته محمتتد البتتدر کودتتتا کتترد.  با کمک علی عبداهلل صالح ارد سلطنتی وی قرار داشک، گ 

جمهور یمن معرفی کرد و  خود را نخستین رئیس  1962سپتامبر  26در تاریخ عبداهلل السالل 

 (. 1396 ای داخلی یمن )ولیزاده میدانی و بیگی،  این امر آغازی بودی بر جنن 

»عبتتدالرحمن  یعنتتی    وزیر ختتود با کودتتتای نتترم نخستتک السالل    عبداهلل ،  1967در سال 

جمهور یمتتن جنتتوبی شتتد،  که عبدالرحمن االریانی رئیس ر این سال  . د ریانی« برکنار شد ال 

کردند که    شوروی اعالم جما یر  حمایک اتحاد  با   1970در سال     ای یمن جنوبی کمونیسک 

ت ییر    خلق یمن«   اتیک جمهوری دموکر »   نام یمن جنوبی از »جمهوری مردم یمن جنوبی« به 

کرد. این ت ییرات خود پیامد ایی به دنبال داشک که موجب احساس خطر از ستتوی جنتتاه  

طلب گردید. برخی از پیامد ای ترکیل جمهوری دموکراتیک خلق یمن در جنتتوب  اصاله 

 . ( 24: 2535اسک )جعفریان،  در نمودار ذیل ذکر گردیده  
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 دموکراتیک خلق یمن در جنوب  پیامد ای ایجاد جمهوری   . 2تصویر شماره  

ریتتانی، بتته متتدت  ابرا یم محمد الحمدی علیتته عبتتدالرحمن ال   ژنرال   با کودتای نظامی 

 ا بر یمن حکومک کردند. ابرا یم الحمتتدی رونتتدی مبتنتتی بتتر گفتگتتو و  چهار سال ژنرال 

مذاکره جهک وحدت یمن شمالی و یمتتن جنتتوبی را در پتتیش گرفتتته بتتود. ایتتن اقتتدامات  

  متتیالدی  70وی در اواسط د ه  بب محبوبیک او در میان اکثریک مردم یمن شد. الحمدی س 

آمیزتر  ، مستتالمک تر ی منظور ایجاد روابط عاد جمهور یمن جنوبی به با سالم ربیع علی، رئیس 

جمهور با تأکید بر فوریتتک  مکتتاری و  متتا نگی میتتان دو یمتتن  دیدار کرد.  ر دو رئیس 

 تتای  مسیر برداشتند اما حرکک آنان وابستتته بتته فعالیک نیز در این    یی  ا جهک وحدت، گام 

در حال پیرروی بتتود     ا ی دو یمن جهک تقویک  مکار   ی  ا عربستان سعودی بود. حرکک 

در نخستتتین    1977این روند را متوقو ساخک. ابرا یم الحمدی در اکتبتتر   ی ا تا اینکه حادثه 

ستتالم  پتتس از تتترور الحمتتدی،  یک سال    از عدن به قتل رسید.  شده یزی ر شب بازدید برنامه 
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)ولیتتزاده    جمهور یمن جنوبی نیز در یک کودتتتای ختتونین ستترنگون شتتد ربیع علی، رئیس 

 . ( 16: 1396میدانی و بیگی، 

، فتتردی  1977جمهور محبوب یمن شمالی در سال  پس از ترور ابرا یم الحمدی رئیس 

بتتود، بتته ریاستتک   به نام »احمد حسین ال رمی« که حامی اتحاد میان یمن شمالی و جنوبی 

با    ی ا جمهوری یمن شمالی رسید اما او نیز پس از  رک ماه به سبب انفجار بمب در جلسه 

 جمهور یمن جنوبی، ترور شد. سالم ربیع علی، رئیس 

در یمتتن شتتمالی بتته  احمد حسین ال رمی، »عبدالکریم عبتتداهلل العرشتتی«   ز ترور ا   پس 

قتتدرت را    1978دسک داشک و در سال  رسید. او نیز کمتر از یک سال قدرت را در  قدرت 

درگذشک. جمهتتوری عربتتی   2006به »علی عبداهلل صالح« واگذار کرده و خود نیز در سال  

جمهتتور  یمن پس از به قدرت رسیدن علی عبداهلل صالح، یمتتن جنتتوبی را بتته تتترور رئیس 

د را  سابق و اتهام تالش برای صدور انقالب سوسیالیستی به شمال متهم نموده و روابط خو 

 (. 37: 1395با آن قطع کرد )نجابک و کوشکی،  

این  . ارتش یمن از وهعیک سیاسی مطلوبی برخوردار نبود در دوران علی عبداهلل صالح  

اتحتتاد  یمتتن جنتتوبی بتتا حمایتتک    1979. در فوریتته  ه بود دچار ترتک و تفرقه گردید کرور 

ختتود    صتترف ت و شتتهر ای متترزی آن را بتته   یتتورش بتترده شوروی به یمن شمالی جما یر 

 ای عربی، ر بران دو یمن قتتراردادی جهتتک  با میانجیگری دولک    مان زمان درآورد اما در 

 (. 303-302:  م  1990امضا رساندند )مجموعة من المؤلفین،  ا یکدیگر به تعامل دوجانبه ب 

محقق گرته بود زیرا یمن جنتتوبی   ی یمن جنوبی  ا خواسته در قرارداد مذکور برخی از  

یمن شمالی برتری داشک. یمن شمالی نیتتز بار تتا از عربستتتان ستتعودی    از حیث نظامی بر 

در اوت  یی نرسیده بتتود تتتا اینکتته  جا به کرده بود اما ره درخواسک کمک و تسلیحاتی نظامی 

تسلیحاتی با اتحاد جمتتا یر شتتوروی   ٔ  درزمینه  ی ا نامه موافقک جمهوری  یمن شمالی    1979

رتر واکنری در برابتتر ختتودداری عربستتتان  حامی اصلی خارجی عدن امضا کرد که بی   یعنی 

بتته یمتتن  وعتتده داده شتتده    1979 ای آمریکایی در جریان جنتتن سعودی از تحویل ساله 

جمهتتوری دموکراتیتتک خلتتق یمتتن بتتا انعقتتاد یتتک پیمتتان    1979رفک. در اکتبر  می شمالی 

  . ورزیتتد   ساله دوستی و  مکاری با مسکو بر پیوند ای نزدیک خود با شوروی تأکیتتد بیسک 

،  متته  دیدنتتد ی م که اتحاد دو یمن را در تعارض با منافع ختتود  متحدان او دولک سعودی و 
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ر بران قبایل یمتتن شتتمالی  تالش خود را جهک جلوگیری از تحقق این امر مبذول داشتند. 

 . ( 139-138: 1398ورزیدند )بیگی و باقری دانا، صورت قاطعانه با وحدت مخالفک به 

سوءاستفاده کرده و قدرت را به  فرصک به وجود آمده  او از  علی عبداهلل صالح و شرکای  

انحصتتارطلبی عبتتداهلل صتتالح در    (. 258:  1389انحصار خود درآوردند )صادقی و احمدیان،  

 تتویتی و    و   مذ بی   ات سیاسی و فارس، اختالف جنن اول خلیج   پیرامون نظر  قدرت، اختالف 

  یری گ جبهتته  درنتیجتته  . شد و جنوب  میان شمال  مجدد  شکاف    ساز ینه عواملی از این قبیل زم 

. نتیجه آن نیتتز شکستتک توافتتق عمتتومی  یافک تقابلی میان دو قطب شمالی و جنوبی شدت 

موجتتب  و   اختالفات سیاستتی میتتان دو یمتتن فزونتتی یافتتته ازآن نیز . پس شد اتحاد دو یمن 

 تتا خاتمتته  پس از چند ماه با سرکوب جنوبی  که  گردید  1994در سال  شروع نبردی سخک 

با پیروزی یمن شتتمالی بتته ر بتتری   (. 462: 1391و اتحاد  متنان پابرجا ماند )شولز،  ه یافت 

علی عبداهلل بر یمن جنوبی به ریاسک علی سالم البتتی ، استتتبداد و قتتدرت علتتی عبتتداهلل  

علتتی  آن یمن جنوبی تمایل بیرتری به استتتقالل پیتتدا کتترد.    موجب به یافته و  یش افزا صالح  

و استبداد او مانع از ترتتکیل   شده یل عرصه سیاسک تبد   تاز یکه به    عبداهلل صالح در این زمان 

وی بتترای بقتتاء  میرتتگی در قتتدرت بتته    شتتد.  رگونه سازمان مدنی یا اجتماع مردمتتی می 

یرات  تتتأث  ای بسیار زیادی در یمن انجام داد کتته ریزی ی پ ی مختلفی متوسل شده و   ا حربه 

گتتذرد، در بحتتران فعلتتی یمتتن  ی م   ( کتته چنتتدین ستتال از متتر  او 2019آن حتی امروزه ) 

ی سیاستتی و نظتتامی وی بتتا   ا ائتالف اسک. به قدرت رسیدن صالح در یمن و   مرا ده قابل 

یری بتترای یمتتن در  ناپتتذ جبران  ای سیاسی و نظامی مختلو تبعات  کرور ا، قبایل و گروه 

حتتدت  ترین موانتتع و ترین عوامل و مهم در ذیل مهم پی داشک که در ادامه بیان خوا د شد. 

 دو یمن شمالی و جنوبی بیان گردیده اسک. 
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 ترین موانع وحدت دو یمن شمالی و جنوبی ترین عوامل و مهم مهم  .3تصویر شماره 

 

 هاجلو: تالش برای نابودی حوثیآینده روبه. 2-2

وجود داشک کتته عامتتل   اذ نچنین برداشتی در    1990تا قبل از اتحاد دو یمن در سال  

لی یمن عدم یکپارچگی در یمن و تقسیم این کرتتور بتته شتتمالی و  ای داخاصلی جنن

 ا ادامه یافک و تا به امتتروز استتتمرار یریدرگ جنوبی اسک اما پس از اتحاد دو یمن، این  

شده تا صورت موجز بیانیافته اسک. در این قسمک رخداد ای مهم یمن پس از اتحاد به

 ی گردد.بینبر طبق روند این حوادث آینده جنن یمن پیش

صورت وسیعی با عربستان ستتعودی بتته علی عبداهلل صالح در ابتدای نیل به قدرت به

 ای وسیع علی عبداهلل صتتالح بتتا عربستتتان در دوران اتحتتاد  مکاری پرداخک.  مکاری

یمن دو پیامد مهم داشک. نخستتک تتترویج اندیرتته و ابیتتک در ستتطح یمتتن. دوم آغتتاز 

 ا بتته نماینتتدگی انصتتاراهلل. عربستتتان ی علیه حوثی ای شدید و طوالنای از جننسلسله

در منتتاطق مراکز دینی و ابیک  به تأسیس  دوران زمامداری علی عبداهلل صالح    سعودی در



77 

 

 

 

 

چشممانداممجدگن  مم ن

یمممونپنامدهممج د ن

ده متمممننبرنیممم د ن

 مهممی  ندممم هنن

ندی درن

ویژه مناطق شیعه و زیدی نرین صعده پرداخک و در این امر نیتتز موفتتق مختلو یمن به

روریستتتی  متتتون  تتای تگروهاندیرتته ستتلفیک و بتتروز از عوامل رشتتد    بود. این اقدام

دومتتین اقتتدام مهتتم   .(18:  1398گردید )بیگتتی و بتتاقری دانتتا،  القاعده و داعش در یمن  

صتتورت متتوجز بیتتان  ا بود که در ادامتته بهعربستان برانگیختن عبداهلل صالح علیه حوثی

 گردد.می

  آنان و دیگتتر طوایتتو در اعتراض به تبعی  دولک میان  یمن     ای حوثی   2004در سال  

دولک مرکتتزی    یری گ سخک   آنان به اموری چون  ک با دولک مرکزی یمن پرداختند. به مخالف 

آنتتان،  یز دولک بتتا  آم خرونک تعامل    آنان و دیگر قبایل یمن،  ا، تبعی  میان  نسبک به زیدی 

کتته    مواردی از این قبیل اعتراض کردند ، نق  حقوق برر و  ارتباط نزدیک دولک به آمریکا 

و در   و تا شش سال به طتتول انجامیتتد   دولک مرکزی شد    ا و سبب بروز جنن میان حوثی 

 (. 261: 1398به اتمام رسید )بیگی و باقری دانا،  2010سال 

 
 ترین دالیل اعتراض شیعیان در دولک علی عبداهلل صالح : مهم 4تصویر شماره  
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حمله عربستان سعودی به یمن آخرین تحول مهم و سرنوشک سازی اسک کتته تتتا بتته  

ور یمن به خود دیده اسک. در این رخداد مهم و تاریخی تحوالت بسیار  ( کر 2020امروز ) 

 ای سیاسی گوناگونی شکل گرفک. کرور ای  نبرد به وجود آمد و ائتالف   درصحنه زیادی  

یرمستقیم در ایتتن پیکتتار فراگیتتر شتترکک کردنتتد.  ریتتک از  غ صورت مستقیم و  بسیاری به 

کردنتتد بتته تعامتتل بتتا ایتتن  افعی که دنبال می متناسب با من  ی ا فرامنطقه ای و کرور ای منطقه 

بتته ستتمک جنتتوب یمتتن    ستترعک به رخداد بزر  پرداختند. امارات بتتا آغتتاز ایتتن بحتتران  

)بیگتتی و بتتاقری    درآورد ی کرده و برخی از جزایر استراتژیک را به تصرف ختتود  لرکرکر 

  کنتتد تتتا بتته  تتر صتتورت ممکتتن ایتتن ی م ( و تا به امروز نیتتز ستتعی 346-341: 1398دانا، 

بینتتد  متصرفات را حفظ کند. امارات منافع خود را در تقسیم یمن بتته شتتمالی و جنتتوبی می 

صورت قتتاطع  (. برخی از کرور ای دیگر  متون قطر در ابتدا به 1398/ 9/ 9)طارق الیمنی،  

و جدی عربستان را در این حمله یاری کردند اما پس از ناکامی عربستان در ایتتن بحتتران و  

ی در قبتتال انصتتاراهلل اتختتاذ  تر متعتتادل  بر آن ائتالف عربتتی، سیاستتک  برتری یافتن انصاراهلل 

(. رژیم صهیونیستی از ابتتتدای جنتتن بتتا عربستتتان  340: 1398)بیگی و باقری دانا،  اند کرده 

کنتتد زیتترا نگتتران قتتدرت یتتافتن   مراه بوده و تا به امروز با قوت از عربستان حمایتتک می 

(.  329-328:  1398من اسک )بیگی و باقری دانتتا،  نیرو ای  مسو با جمهوری اسالمی در ی 

فارس با آغاز بحران یمن سلطنک خود را در خطر یافتند لتتذا  کرور ای عربی حاشیه خلیج 

بنتتابراین رژیتتم  ؛  جهک حفظ امنیک حکمرانی خود از رژیم صهیونیستی استتتمداد طلبیدنتتد 

فتتارس حضتتور  صهیونیستی از بدو آغاز جنن یمن  م در کرور ای عربتتی حاشتتیه خلیج 

یافک و  م در یمن و تنگه باب المندب به ایفای نقش پرداختتته و بنابرگفتتته رئتتیس ستتابق  

(.  1398/ 9/ 9موساد، توانسته در طول جنن به دستاورد ای مهمی نائل آید )طتتارق الیمنتتی،  

افکنی میان شتتیعه و ستتنی و  کند اختالف ترین ا دافی که این رژیم در یمن دنبال می از مهم 

من به شمالی و جنتتوبی استتک. کرتتور ایی چتتون انگلستتتان و فرانستته در عرصتته  تقسیم ی 

کنند اما در عرصه عمل به دنبال فتتروش  سیاسی با حمله عربستان به یمن اظهار مخالفک می 

کننتتد )بیگتتی  تجهیزات نظامی به عربستان  ستند بنابراین از طوالنی شدن جنن استقبال می 

ستان ازجمله کرور ایی اسک که با  مکتتاری آمریکتتا  انگل (.  307-293:  1398و باقری دانا،  

و رژیم صهیونیستی در این منطقه جهک تقسیم یمن به شمالی و جنتتوبی، بتته دنبتتال منتتافع  
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 (. 1398/ 9/ 9اقتصادی خود اسک )طارق الیمنی،  

 

 سناریوهای محتمل آینده جنگ یمن و پیامدهای امنیتی آن بر جمهوری اسالمی ایران .  3

  2020سلیمانی توسط نیروی  وایی آمریکا در ب داد در تتتاریخ ستتوم ژانویتته شهادت قاسم  

ازپتتیش محتتور  موجب آگا ی سیاسی بیرتر مردم منطقتته از دشتتمنی آمریکتتا و اتحتتاد بیش 

ای از پازل محور  (. نیرو ای انصاراهلل نیز به عنوان قطعه 1398/ 11/ 16مقاومک گردید )امهز،  

یرو ای ائتالف سعودی در یمن پرداختتته و  متتین امتتر  بیرتری به مقابله ن  باقدرت مقاومک 

عالوه بر وارد ساختن شکسک سنگین بر عربستان سعودی در عملیات البنیان المرصتتو ،  

ینی تدریجی نیرو ای اماراتی و سودانی از یمن گردید. درحال حاهتتر نیتتز  نر عقب موجب  

(. بتتا ایتتن  1398/ 11/ 16عربستان سعودی به دنبال ختتروج آبرومنتتد از یمتتن استتک )امهتتز،  

شود تا  مه سناریو ای محتمل از آینتتده جنتتن یمتتن و  توصیفات در ادامه مقاله تالش می 

پیامد ای امنیتی آن بر جمهوری اسالمی ایران پس از شهادت قاسم سلیمانی، بتته ترتیتتب از  

 قوی به هعیو بیان شود. 

 

 سناریوی اول: ادامه روند فعلی. 3-1

ای و نن یمن، ادامه روند فعلی استتک. کرتتور ای منطقتتهترین سناریو پیرامون جمحتمل

صورت مستقیم یتتا غیرمستتتقیم در بحتتران یمتتن دخیتتل بتتوده و بتتر آن ای که بهفرامنطقه

حل مناسبی برای حل ایتتن بحتتران بیابنتتد. آنتتته احتمتتال اند راهتأثیرگذار،  نوز نتوانسته

ان و ایتتران پیرامتتون جنتتن د د تنش سیاسی میان عربستتحقق این سناریو را افزایش می

تر از بحران گردیده و پتتس از شتتهادت قاستتم ستتلیمانی ایتتن یمن اسک که بسیار پیتیده

یافته اسک. تا قبل از شتتهادت قاستتم ستتلیمانی و ابومهتتدی المهنتتدس، پیتیدگی افزایش

ال عربستان امیدوار بود که از طریق ادامه جنن، یا انصاراهلل را نابود کند و یا اینکه با اعمتت 

و در   فرار ای اقتصادی و حمالت گسترده نظامی، مردم یمن را علیه انصاراهلل برتتوراند؛

پی این بود که اگر  م این امر میسر نگردید و عربستان در موهتتع هتتعو قتترار گرفتتک 

(، این درحالیستتک کتته 1398/ 9/ 9پیرنهاد گفتگو با انصاراهلل را مطره کند )طارق الیمنی،  

که نیرو ای انصتتاراهلل پتتس خروج آبرومند از یمن اسک. درحالیدر حال حاهر به دنبال  
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پردازنتتد و گویتتا در جویی بیرتری بتته نبتترد میاز شهادت قاسم سلیمانی، با روحیه انتقام

گیری از آنتتان در عمل به دنبال ادامه جنن برای هربه زدن به عربستان و آمریکا و انتقتتام

 یمن  ستند.

ویژه نیرو ای انصاراهلل . جنگجویان یمنی به1قرار اسک:   ای این سناریو ازاینپیرران

اند که سال از حمله ائتالف سعودی به یمن، به این در  رسیده  5پس از گذشک بیش از  

سعودی به سبب صرف  زینه بسیار کالن نظامی در این جنن، از ابتدا خوا ان پیتتروزی 

اند که چون عربستان در این جنن قطعی بوده اسک. نیرو ای انصاراهلل به این باور رسیده

ویژه نابودی طایفتته از جنگجویان یمنی بسیار آسیب دید، بنابراین به دنبال نابودی آنان به

حوثی و جنبش انصاراهلل بوده اسک. بسیاری از جنگجویان انصاراهلل بر این بتتاور  ستتتند 

اسک و تا به ایتتن که تنها  دف عربستان سعودی از جنن یمن نابودی نیرو ای انصاراهلل 

. نیرو ای انصاراهلل با اشاره بتته تجربتته 2 دف خود نائل نیاید آرام و مستقر نخوا د شد. 

 ای موردحمایک عربستان سعودی در بحتتران ستتوریه طرفه گروه ای یکبسنق  آتش

نامه و گفتگتتویی بتتس و صتتلحو یمن معتقدند که عربستان سعودی به  یچ قتترارداد آتش

 تتای یمتتن استتک.  متتین امتتر کری طایفه زیدی و حوثیتنها به دنبال نسل  پایند نبوده و

. ادامه 3سبب شده تا نیرو ای انصاراهلل با تمام قوا به مقابله با عربستان سعودی بپردازند.  

بحران یمن در راستای منافع اقتصادی برخی از کرور ا  متون فرانسه و انگلستان برای 

ن اسک. برخی دیگر از کرور ا  متون روسیه، ترکیه فروش تسلیحات نظامی به عربستا

و امارات به دنبال تصرف برخی از جزایر یمن و یا اجاره بنادر کرور ای  مستتایه یمتتن 

(، 1398/ 3/ 25جهک تأسیس پایگاه نظامی  ستند )بیگی، پایگاه جریان شناستتی دیتتدبان،  

بتتس دائمتتاً بتتر لتتزوم آتشلذا به ادامه جنن یمن نیاز دارند،  رچند در بیان و در رستتانه 

 تأکید کنند.

حتتاکی از آن بتتود کتته جایگتتاه   2018وجود بایستی اذعان داشک تحوالت سال  بااین

تر خوا د شتتد. بتته  متتین ستتبب شیعیان یمن در معادالت سیاسی آتی این کرور پررنن

طور خا  در ساختار سیاسی یمتتن طور عام و انصار اهلل بهازپیش شیعیان بهحضور بیش

سوی ا تتداف را بتتردی و تتتأمین امنیتتک گیری سیاسک خارجی یمن را بهتواند جهک می

توانتتد امنیتتک ترانزیتتتی جمهتتوری ای جمهوری اسالمی ایران سوق د تتد زیتترا میمنطقه
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دیگر  ر پیروزی کتته  تتر یتتک از اعضتتای عبارتبه؛  اسالمی در این منطقه را برقرار کند

ای جمهوری استتالمی عنای تأمین امنیک منطقهنوعی به ممحور مقاومک به دسک آورد، به

 (.1398/ 11/ 16ایران به عنوان پیکر اصلی محور مقاومک اسک )امهز،  

صورت اسک که انصاراهلل به دلیتتل محاصتتره دریتتایی،  ای این سناریو بدینسد کننده

 وایی و زمینی، بیش از این توان مقاومک و مقابله در برابر عربستان سعودی را نخوا تتد 

اشک، لذا ممکن اسک تن به گفتگو د د. سد کننده دیگر این استتک کتته ممکتتن استتک د

ازپیش نیرو ای حوثی در مقابله بتتا عربستتتان شهادت قاسم سلیمانی که موجب عزم بیش

 ای مالی و جانی بسیار کرده و ستتبب سعودی شده اسک، سعودی را به متحمل خسارت

 شود تا خاندان سعودی تن به گفتگو د ند.

سازی که در این سناریو ممکن استتک مطتتره شتتود، احتمتتال نتتابودی رت شگفتیکا

 ا بتته نماینتتدگی انصتتاراهلل توستتط عربستتتان ستتعودی استتک. ایتتن کتتارت جامعه حوثی

ندرت ممکن اسک محقق شود اما باید توجه داشک کتته در صتتورت ساز گرچه بهشگفتی

 تتا را انصتتاراهلل و حوثی  ادامه جنن یمن، عربستان سعودی بسیار تالش خوا د کتترد تتتا

ای بوده کتته عربستتتان ستتعودی پتتس از استتتقرار  ا برنامهتماماً از بین ببرد. نابودی زیدی

کتترده استتک. دولک مطبوع خود پس از اتحاد دو یمن شمالی و جنوبی،  ماره دنبتتال می

ای جمهوری اسالمی ایران در تنگه باب المندب و درصورت تحقق این امر، امنیک منطقه

 دریای سرخ و خلیج عدن با تهدید مواجه خوا د شد.

 

 گفتگو سناریوی دوم:. 3-2

در زمان حاهر که جامعه جهانی از جنن یمن به ستتتوه آمتتده و زمزمتته گفتگتتوی میتتان 

المللتتی رسد، ممکن اسک که کرتتور ای بین ای درگیر در این بحران به گوش میطرف

. 1شند. پیرران این سناریو عبتتارت استتک از  خواستار اتمام این بحران از طریق گفتگو با

عنوان کرور اثرگذار در تحوالت یمتتن بتته گفتگتتو میتتان تأکید جمهوری اسالمی ایران به

. 3. محاصره دریایی،  وایی و زمینی انصاراهلل و قحطی شتتدید در ایتتن کرتتور؛ 2طرفین؛  

المللی  ای بیننه. تبلی ات گسترده رسا4تلفات جانی و مالی گسترده عربستان و امارات؛  

. نتتاامنی در تنگتته بتتاب المنتتدب و تهدیتتد امنیتتک انتترژی و ترانزیتتک 5علیه عربستتتان؛  
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پیمانتتان منطقتته آنتتان از فرار قرار افکار عمومی گرفتن آمریکتتا و  متحک   .6المللی؛  بین

 اقدامات آنان در منطقه، پس از ترور قاسم سلیمانی.

 ای حاشد و بکیتتل  ای قبیله. کارشکنی1د از  ان ای این سناریو نیز عبارتسد کننده

ازپتتیش نیرو تتای انتقتتام جتتوی . اصرار بیش2یمن جهک به شکسک منجر شدن گفتگو؛  

. اختالفتتات 3پیمانتتان آمریکتتا در یمتتن؛  جویی از  محوثی برای ادامه جنن جهک انتقام

 ایدئولوژیک عربستان و انصاراهلل.

به این نکته اشاره کرد کتته رونتتد گفتگتتو بتتا    ای این سناریو بایستیبرطبق سدکننده

ستتاله  1200شود، زیرا انصاراهلل که از طایفه زیدیه اسک به دلیل سابقه شکسک مواجه می

امامان زیدی در حکمرانی بر یمن، بدون شک خوا ان برخی از مناصب قتتدرت خوا تتد 

مرتتارکک   وجتته خوا تتان یچاسک که عربستان سعودی یتتا آمریکتتا به  حالی  بود. این در

اهلل در لبنتتان، انصاراهلل در قدرت نخوا ند بود زیرا آنان با مرا ده تجربتته قتتدرت حتتزب

دانند که در صورت قدرت یافتن در یمن، بتته اهلل در یمن میمثابه حزبانصاراهلل را نیز به

سبب برخورداری از روحیه استکبارستیزی، با منافع عربستان و امریکا به مقابلتته خوا نتتد 

 خک.پردا

ای و  ای منطقتتهساز این سناریو عبتتارت استتک از درخواستتک قتتدرتکارت شگفتی

ای از جمهوری اسالمی ایران جهک متمایل ساخک انصتتاراهلل بتته گفتگتتو. پیامتتد فرامنطقه

صورت باشد که این کرور ا برای متقاعد کردن جمهوری استتالمی تواند بدیناین امر می

ای جمهتتوری ی گفتگو، ممکتتن استتک امنیتتک منطقتتهسو ایران جهک  دایک انصاراهلل به

اسالمی ایران در حوزه ترانزیک کاال و انرژی را بتته خطتتر انداختتته و آن را از پیامتتد ای 

ازپتتیش بتته گفتگو تتای طتترفین جنن یمن معرفی کنند تا جمهوری استتالمی ایتتران بیش

هلل در یمتتن  ای مستمر انصارااحساس نیاز کند. از سوی دیگر ممکن اسک که با پیروزی

ازپیش جمهتتوری استتالمی ایتتران بتته محتتور و ا تمام بیش  پس از شهادت قاسم سلیمانی

مقاومک، دشمنان محور مقاومک به طالیه داری آمریکتتا و عربستتتان ستتعی کننتتد جهتتک 

 ای  تتایی انتحتتاری در استتتانفرار قرار دادن جمهوری اسالمی ایران، بتته عملیاتتحک 

ان و کردستان و خوزستان مبادرت ورزند. آنته احتمال مرزی  متون سیستان و بلوچست

د د این اسک که بنابر نظر کارشناستتان آمریکتتایی و ساز را افزایش میاین کارت شگفتی
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زدایی سعودی، آنته موجب بیم مردم ایران و به دنبال آن مطالبه گری از نظام جهک تنش

ریتتق عملیتتات تروریستتتی و شود، نه ایجاد شورش داخلتتی بلکتته ایجتتاد نتتاامنی از طمی

 (.1398/ 11/ 16انتحاری اسک )الخیرو، 

 

 سناریوی سوم: تقسیم یمن به دو کشور شمالی جنوبی .  3-3

 ایی اسک که عربستان سعودی در طتتول  تقسیم یمن به دو کرور شمالی و جنوبی از گزینه 

ظرفیتتک    تاریخ در یمن دنبال کرده اسک. تاریخ یمن نیز حکایک از آن دارد که ایتتن کرتتور 

تقسیم دارد. عربستان سعودی اگر نتواند جنن را به نفع خود به اتمام برساند، قطعًا به دنبال  

نیرو ای تحک حمایک خود در جنوب یمن خوا د بود تا جنن شمال و جنتتوب یمتتن را  

صورت خوا تتد توانستتک تتتا از طریتتق پرتتتیبانی  تتوایی نیرو تتای تحتتک  ایجاد کند. بدین 

 ای گستتترده  تتوایی قتترار د تتد )الخیتترو،  را تحتتک حملتته   حمایتتک ختتود، یمتتن شتتمالی 

. ظرفیک کرور یمن در تقسیم شدن  1اند از   ای این سناریو نیز عبارت (. پیرران 1398/ 9/ 4

 ای تاریخی عربستان به تقسیم یمن به شمالی و جنتتوبی  تالش  . 2به یمن شمالی و جنوبی؛ 

در محیط کو ستانی شمالی؛   ا در جنوب و محصور ساختن آنان  جهک قطع حضور زیدی 

.  5. عالقه یمن جنوبی به شوروی ستتابق و کمونیستتم؛ 4. حضور امارات در جنوب یمن؛  3

تالش کرور ایی  متون امارات، عربستان، انگلیس، آمریکتتا و رژیتتم صهیونیستتتی بتترای  

 تقسیم یمن به شمالی و جنوبی. 

ری اسالمی ایران با تقسیم  . مخالفک جمهو 1اند از   ای این سناریو نیز عبارت سد کننده 

 ای مکتترر ائتتتالف  . شکستتک 3. سابقه سه د ه اتحاد میان یمن شتتمالی و جنتتوبی؛  2یمن؛ 

 . افزایش روزافزون قدرت نظامی و دفاعی انصاراهلل. 4سعودی؛  

سوی جنوب ایتتن کرتتور و  تواند پیرروی انصاراهلل به ساز این سناریو می کارت شگفتی 

که انصاراهلل بر منتتاطق جنتتوبی تستتلط  ی درصورت کرور باشد. حتی تصرف بنادر جنوبی این 

 عربستان سعودی تحقق نخوا د یافک.  موردنظر یابد دیگر تقسیم شمال و جنوب  

تقسیم یمن به یمن شمال زیدی نرین و جنوب سنی نرین کتته عربستتتان ستتعودی بتته  

یژه در حتتوزه  و دنبال آن اسک، پیامد ای امنیتی نامطلوبی برای جمهوری استتالمی ایتتران بتته 

میتتون( کتته در جنتتوب یمتتن  ) ترانزیک کاال و انرژی دارد. تنن باب المندب و جزیره پریم 



84 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره    ده دوره  

پ اپ     سوم شماره 

  شتس  و ه

 1399  پای ز

 
 
 

 ای سلفی موردحمایک عربستان سعودی قرار گیتترد، ممکتتن  قرار دارند اگر در اختیار گروه 

 ای جمهوری اسالمی ایران که قصد عبور از تنگه باب المندب و نیل به کانتتال  اسک کرتی 

قرار گیرند و یا اینکه بازرستتی اجبتتاری شتتوند. عتتالوه بتتر آن،     جوم ارند، مورد  سوئز را د 

یمتتان بتتا جمهتتوری استتالمی ایتتران در منتتاطق  پ  م  ای  شود تا حوثی تقسیم یمن سبب می 

العبور شمال محدودشده و از بنادر تجاری جنوب یمن محروم ماننتتد. عتتالوه بتتر آن،  صعب 

یمن با جنوب عربستتتان ستتعودی موجتتب تهدیتتد    ای انصاراهلل در شمال  مسایگی حوثی 

 تتای  گتتردد. ایتتن امتتور موجتتب تضتتعیو حوثی نظامی آنان از سوی عربستان ستتعودی می 

پیمان جمهوری اسالمی ایران و درنتیجه افزایش اختالفات جمهوری استتالمی ایتتران بتتا   م 

بال خوا تتد  نوبه خود تبعات سیاسی و اقتصادی زیادی به دن گردد که به عربستان سعودی می 

 داشک. 

 

 پرسیسناریوی چهارم: همه. 3-4

پرسی در انتخاب ترین سناریوی محتمل پیرامون یمن اسک. تجربه  مهپرسی هعیو مه

برختتی بتتر   وجودتنها پیرران این سناریو اسک. بااین  2012عبدربه منصور  ادی در سال  

بایتتد  ن به این بحتترانجهک پایان بخریدبا طوالنی شدن بحران یمن،  این باور  ستند که

احتمتتال تحقتتق آن نیتتز در یمتتن بستتیار هتتعیو استتک. ستتد   که  ترکیل شود  یپرس مه

 ای عمرانتتی و  ای الزم در زمینتته. عدم زیرساخک 1اند از   ای این سناریو عبارتکننده

العبور بتتودن برختتی از منتتاطق و عتتدم امکتتان برگتتزاری . صتتعب 2اجتماعی و سیاستتی؛  

 ساد گسترده سیاسی در مناصب حکومتی و سیاسی.. ف3انتخابات سالم؛ 

پرسی قرار گیتترد، ساز و اینکه یمن در روند  مهی شگفتی اکارتدرصورت رخداد  

 تتای انصتتار اهلل خوا تتد سوی حوثینیز تمایل اکثریک مردم یمن به  یپرسدر جریان  مه

و استتتعمار ختتارجی و   بود زیرا که انصار اهلل در مبارزه با فساد، مبارزه با استبداد داخلتتی

تأمین امنیک برای مردم یمن کارنامه قابل دفاع و قابتتل قبتتولی دارد. ایتتن امتتر ستتبب بتته 

شود که نزدیک به ایران می  یگرا ای اسالمیکی از گروه  عنوانبهقدرت رسیدن انصاراهلل  

: 1395مطلوب عربستان سعودی نخوا د بود )نجتتات و موستتوی و صتتارمی،   وجهیچ به

ای جمهوری استتالمی ایتتران در تنگتته اما موجب افزایش امنیک منطقه  (164-163و    157
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 باب المندب خوا د شد.

 یابی انصار اهلل در عرصه میدانی بحران یمن داردقدرتنران از    2018تحوالت سال  

و  متنتتین بتته ستتبب فرسایرتتی و  و با توجه به افزایش محبوبیک مردمتتی ایتتن جنتتبش

 ای قرار گرفتن عربستان سعودی از سوی سازمان  فرارتحک طوالنی شدن بحران یمن و  

و    تتاگروهپرستتی، چتته در صتتورت گفتگتتوی  حقوق برر، چه در صورت برگزاری  مه

احزاب سیاسی و چه در صورت ادامه بحتتران، پیتتروزی نستتبی از آن جنتتبش انصتتار اهلل 

ه امنیتتتی یرمستتتقیم آینتتدغصتتورت خوا د بود. پیروزی نستتبی جنتتبش انصتتار اهلل نیتتز به

 ی ترانزیتی برقرار خوا د کرد. اگذرگاهویژه در جمهوری اسالمی ایران را در منطقه و به

 توان مرا ده کرد.صورت خالصه در جدول ذیل میسناریو ای این پژو ش را به

 

 سناریو ای آتی جنن یمن و پیامد ای امنیتی آن بر ایران  . 5تصویر شماره  
 سناریوی چهارم اریوهای سومسن  سناریوی دوم سناریوی اول 

تقسیم یمن به  گفتگو ادامه روند فعلی نام

 شمالی و جنوبی

 پرسی مه 

انصتتاراهلل    بتتاور   . 1 پیشران 

ی  طلب جنتتتن بتتته  

 عربستان 

انصتتاراهلل    بتتاور   . 2

بتته نقتت  عهتتد  

 عربستان 

  منتتتتتتتتتتافع   . 3

کرتتور ای غربتتی  

 در ادامه بحران 

یتتد ایتتران بتتر  تأک   . 1

گفتگتتتوی طتتترفین  

 درگیر در بحران 

یمتتن و    محاصتتره   . 2

 بروز قحطی گسترده 

. تلفتتتات متتتالی و  3

جتتتانی عربستتتتان و  

 امارات 

ی ترانزیتتک  نتتاامن   . 4

 المللی بین 

تحک 5 افکتار  .  فرار 

عمتتومی قرارگتترفتن  

و  م  پیمانتان  آمریکا 

تحک تتأثیر شتهادت  

 قاسم سلیمانی 

بته  ظرف   . 1 یک یمتن 

 تقسیم 

عربستتتان    تتتالش   . 2

برای تقستیم جهتک  

محصتتتور ستتتاختن  

  ا در شمال زیدی 

امارات در    حضور   . 3

 یمن 

. عالقتتتته یمتتتتن  4

 جنوب به کمونیسم 

. تالش کرتور ای  5

بترای   غربی  مختلو 

 تقسیم 

  تجربتتتتتتتتته   . 1

پرستتتتتتتتی   مه 

انتختتاب عبدربتته  

 منصور  ادی 
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. تبلی تات گستتترده  6

المللتتتتی علیتتتته  بین 

عربستتتتتتتتتتتان و  

 پیمانان آن  م 

یم انصاراهلل  تحر   . 1 سد کننده 

و نتتتاتوانی ادامتتته  

جنتتن؛ درنتیجتته  

مایل انصاراهلل بته  ت 

 گفتگو 

جتتتدی    عتتتزم   . 2

انصتتتاراهلل بتتترای  

انتقتتتام شتتتهادت  

قاستتم ستتلیمانی؛  

درنتیجه خستارات  

متتتالی و جتتتانی  

عربستان و تمایتل  

 سعودی به گفتگو 

  اختالفتتتتتتتتات   . 1

ایدئولوژیک انصاراهلل  

 و عربستان 

 ای دو  . کارشتتکنی 2

بکیتل   قبیله حاشد و 

 در گفتگو 

. عتتتتزم جتتتتدی  3

انصتتتتاراهلل بتتتترای  

جویی از  انتقتتتتتتتام 

شتتتتهادت قاستتتتم  

 سلیمانی 

ایتران بتا    مخالفک  . 1

 تقسیم 

د تتته    3. تجربتتته  2

اتحتتاد میتتان یمتتن  

شتتتتمالی و یمتتتتن  

 جنوبی 

 ای  . شکستتتتتتک 3

مکتتتترر ائتتتتتالف  

 سعودی 

. افزایش روزافزون  4

قتتتدرت دفتتتاعی و  

 نظامی انصاراهلل 

  نبتتتتتتتتتتتود   . 1

 زیرساخک الزم 

العبور  صتتتعب   . 2

 بودن شمال یمن 

گستترده    فساد   . 3

ی   ا دستتتتتگاه در  

 سیاسی 

کاااااار   

 ساز شگفتی 

درخواستتتتتتتتتتک   نابودی انصاراهلل 

کرتتور ای دیگتتر از  

ایران جهک وساطک  

 گفتگو 

تستتلط بتتر جنتتوب  

 توسط انصاراهلل 

یمتن   اقبال متردم 

بتته انصتتاراهلل در  

 پرسی  مه 

پیاماااااد  

برای   امنیتی 

 ایران 

سلطه عربستان بتر  

بتاب   تنگه  و  یمن 

المندب درصورت  

و   انصاراهلل  نابودی 

تنگت بستن  ه  امکان 

بتتاب المنتتدب بتتر  

 ای  روی کرتتتتی 

 ایرانی 

ایجتتتاد تهدیتتتدات  

امنیتی برای ترانزیتک  

ایران در خلیج عتدن  

 و تنگه باب المندب 

بته   انصاراهلل  انحصار 

شمال یمن و ستلطه  

 ای تکفیری بر  گروه 

بنادر جنوب و تنگته  

 باب المندب 

بهبتتتود جایگتتتاه  

نگتاه   انصاراهلل در 

مردم و ستلطه آن  

بتتتتتر منتتتتتاطق  

متتن  استتتراتژیک ی 

بتاب  به  تنگه  ویژه 

  تتتأمین المنتدب و  

امنیتتک ترانزیتتتی  

 ایران 

 



87 

 

 

 

 

چشممانداممجدگن  مم ن

یمممونپنامدهممج د ن

ده متمممننبرنیممم د ن

 مهممی  ندممم هنن

ندی درن

 گیری یجه نت 

و   شتتده مطره در این پژو ش سعی گردید تا آینتتده جنتتن یمتتن در قالتتب چهتتار ستتناریو 

 ای این پتتژو ش  پیامد ای امنیتی آن بر جمهوری اسالمی ایران تبیین گردد. بر اساس یافته 

د ای امنیتتتی آن بتترای جمهتتوری استتالمی ایتتران  سناریو برای آینده جنن یمتتن و پیامتت   4

صورت ادامه پیدا خوا د کتترد.  روند فعلی، جنن یمن بدین   باوجود توان متصور شد که  می 

  روز روزبتته  ا بتته  متتین صتتورت  صورت ادامه یابد و زیتتدی ین بد که جنن یمن ی درصورت 

یرات مثبتتتی  تتتأث د  توان ی م تر شده و عربستان نیز متحمل خسارات گسترده شود، این امر  ی قو 

بر امنیک ایران داشته باشد زیرا پیروزی و قدرت یافتن انصاراهلل در یمن بتته معنتتای قتتدرت  

شتتدن    تر تنتتن که  م که روند فعلتتی جنتتن موجتتب  ی درصورت یافتن محور مقاومک اسک. 

بیرتتتر قرارگتترفتن انصتتاراهلل،    فرتتار تحک حلقه محاصره  وایی، دریای و زمینی انصاراهلل و  

ک پیامد ای منفی امنیتی برای محور مقاومک و جمهوری اسالمی به دنبال داشتتته  ممکن اس 

که گفتگتتو میتتان طتترفین  ی درصتتورت کند،  ی م باشد. برطبق سناریوی دوم که بحث از گفتگو  

صورت بپذیرد، این به معنای پذیرفتن انصاراهلل و مرروعیک دادن به آنان در عرصه سیاسی  

امتیازی اسک بتترای محتتور مقاومتتک در منطقتته. حتتال اگتتر   خود  نوبه به یمن اسک. این امر  

یمانان آن خواستار گفتگو باشند اما انصاراهلل تن بتته گفتگتتو ند تتد،  پ  م عربستان سعودی و  

ممکن اسک که برای جمهوری اسالمی ایران خطرات امنیتی در منطقتته بتته وجتتود آیتتد تتتا  

  فرتتار تحک دادن بتته ایتتن بحتتران جمهوری اسالمی انصاراهلل را برای انجام گفتگو و پایتتان  

بگذارد. تقسیم یمن به یمن شمالی و یمن جنوبی به عنوان سناریوی سوم، پیامد ای امنیتتتی  

زیتترا  ؛  بسیار بدی برای جمهوری اسالمی ایران به و محور مقاومک به دنبال خوا د داشتتک 

ربستتتان  در صورت تقسیم یمن، قسمک شمالی از آن انصاراهلل و قسمک جنوبی نیز از آن ع 

ی معارض با جمهوری اسالمی قرار خوا د گرفتتک و تجتتارت دریتتایی   ا گروه و امارات و 

ی نیتتز از احتمتتال بستتیار  پرستت  مه ایران را به خطر خوا د انداخک. سناریوی چهارم یعنتتی 

ی خوا تتد داشتتک  ا منطقتته کمی برخوردار اسک، پیامد ای مثبک برای ایران در سطح امنیک  

توانتتد نتیجتته  ی م یافته و این امتتر  یش افزا   شدت به اخیر    چند سال  در  زیرا محبوبیک انصاراهلل 

 ی را به نفع انصاراهلل ت ییر د د. پرس  مه 
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