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 تعاليبسمه 

 نکات برجسته 
 

 نصاراهللا تهدید، برخی آن را بی اثر و برخی دیگر نیز این توافق را برای  هللبرخی کارشناسان توافق ریاض را برای جنبش انصاراـ 

 دانند.یک فرصت و سودمند می

گران توافق ریاض برای حل بحران یمن مفید و مؤثر و به باور برخی دیگر برای کشور و مردم یمن، دارای از تحلیل به زعم برخی ـ

 ها و تهدیدات بسیار است.آسیب

 ، نادیده گرفتن جنبشنمایندگان ملت یمنحضور نداشتن ای که درخصوص شکست توافق ریاض آمده عبارتند از: ترین ادلهمهم ـ

ثبات کننده آنها، وجود در توافق، مخالفت بسیاری از قبایل جنوبی، وجود القاعده و داعش در یمن و اقدامات بی هللانصارا

امکان ، تعارض منافع جدی میان عربستان و امارات و میان دولت مستعفی یمن و شورای انتقالی جنوبراهبردی اختالفات 

  کودتای شورای انتقالی علیه دولت مستعفیوقوع 

 
 

 محورهای اصلی پژوهش 

 

 مقدمه 

مستعفی و مورد  رئیس جمهور« عبدربه منصور هادی»میان نیروهای ات جدی اختالفوجود مهم جنگ یمن،  قاتیکی از اتفا

 ز آغازا. این اختالفات است« یا کمربند امنیتی حزام األمنی»موسوم به  ،مورد حمایت امارات با شبه نظامیان ،حمایت عربستان

 اماراتو میان عربستان سعودی سیاسی ختالفات ؛ هرچند اگرفتبه خود روند صعودی  ۲۰۱۸چهارمین سال جنگ در مارس 

ها به حدی شدت یافت درگیریدر مرداد ماه گذشته،  ۱.ه بودنمود عینی پیدا کرده و جنگ آغاز شدپس از ورود به دومین سال 

                                                           
 (۲۰/5/۱39۸. اندیشکده راهبردی تبیین؛ )۱



 

2 
 

به ا رعدن مراکز راهبردی شهر  و« معاشیق»کنترل کاخ ریاست جمهوری  ، بعد از نبردی خونین،«کمربند امنیتی» نیروهایکه 

این اتفاقات را کودتا خواند و ریاض نیز، تمام قد پشت سر  منصور هادی عبدربهرئیس جمهور مستعفی، دولت دست گرفتند. 

از امارات شکایت  ،متحد نماینده دولت مستعفی منصور هادی در سازمان مللجا رسید که حتی کار بدانمنصور هادی ایستاد. 

ه آمیز و خیرهای موفقیتعملیاتتر از آن، پس از چند نوبت تر شدن اختالفات عربستان و امارات و مهمتر و عیانبا عمیق .۱ردک

آنها نیست و باید هرچه زودتر سازگار با منافع  ها به هیچ روی،ن تنشای، دو طرف به این نتیجه رسیدند که انصاراهلل کننده 

 سرانجام پس ازدهند و نیروهای منصور هادی و نیروهای شورای انتقالی جنوب را سر میز مذاکره بنشانند؛  ها را کاهشاختالف

به توافق رسیدند و  ن، دو طرف در خصوص اوضاع جنوب یمنهای فراواکش و قوسمذاکرات و  دو بار تعویقچند دور مذاکره و 

 را امضا کردند.« نامه ریاضتوافق»ه م آبان ماهشنبه چهاردروز سه

یی هاریاض بررسی کردیم و چالش ها، اهداف و منافع عربستان و امارات را در زمینه توافقدر شماره قبلی این پژوهش، انگیزه

در بخش دوم این پژوهش، تهدیدهای احتمالی که نامه وجود دارد، از نظر گذراندیم؛ را که در مسیر اجرا یا پایداری این توافق

به طور خاص و مردم یمن به طور عام خواهد شد و همچنین ادله هلل دن توافق ریاض متوجه جنبش انصارادر صورت اجرایی ش

 مذکور را از نظر خواهیم گذراند. نامه توافقیا اجرایی نبودن  شکستگران در زمینه ناسان و تحلیلکارش

  دانند؟مفید، اجرایی یا موفق میچرا برخی توافق ریاض را 

های مهم های جنگ متعدد است، چنانچه اختالفات در جنوب به پایان برسد، یکی از صحنهاز آنجا که در یمن، صحنه -۱

 آمیز و سیاسی بحران هموارتر خواهد شد.جنگ یمن کمتر و راه برای حل مسالمت

 ؛را به این دولت باز گردانده یمندر  زیرا عدن و نفوذ ،رودمییک پیروزی برای دولت مستعفی به شمار ریاض توافق  -۲

 ۲.تاگرچه امتیازهایی نیز در این زمینه داده اس

 انهطلبتمایالت جداییر گرفته و احتمال دارد در ساختار قدرت قرا رسماً ریاض، شورای انتقالی جنوبواسطه توافق به  -3

 کاهش یابد. ـ  مدتحداقل در کوتاه ـاین مجموعه 

های وزارت خارجه آمریکا و دیگر طرفسازمان همکاری اسالمی، ، متحد شورای امنیت سازمان مللنظر به این که  -4

، 3اندانستهیمن دسوی بازگشت به صلح کامل در ه و آن را گامی مفید ب از پیمان ریاض استقبال کردهالمللی و عربی بین

المللی المللی و مخالفان آن، از سوی مجامع بینهای بینآن موفق به جلب حمایتمدخل در های ذیتوافق و طرف این

 به کارشکنی در صلح یمن متهم و محکوم خواهند شد. 

ه اهدافش ب ،که بدون به بار آمدن تلفات ندساز و کارهایی فراهم کتواند ریاض میرسد ائتالف از طریق توافق به نظر می -5

 .4المللی توجیه کندبرسد، بدون اینکه مجبور باشد مواضع خود را در برابر جامعه بین

                                                           
 (۱6/6/۱39۸). پایگاه خبری تحلیلی الوقت؛ ۱

 (6/۸/۱39۸؛ خبرگزاری فارس؛ )«آناتولی»خبرگزاری بانگار و نویسنده یمنی روزنامه« عبدالرقیب الهدیانی»مصاحبه . ۲

 (۱6/۸/۱39۸. بی.بی.سی؛ )3

 (۱5/۸/۱39۸خبرگزاری فارس؛ )؛ شبکه الجزیرهی یمنگر تحلیل« التمیمی یاسین». 4

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84/1628194
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تحویل مراکز نظامی و امنیتی در حضرموت، ابین، فرودگاه ، نشینی نیروهای اماراتی از مراکز اصلی عدنبه عقبنظر  -6

 ۱.شده استفراهم  نامهتوافق دن بخش سیاسیامکان اجرایی ش ،عدن و اجرای بخش نظامی توافق قبل از امضای آن

 انصاراهلل نامه ریاض و جنبش توافق 

 هللانصارانامه ریاض برای تهدیدات احتمالی توافق -الف

ز برای آمیها و دولت مستعفی منصورهادی، گامی مثبت و موفقیتها و اختالفات بین جنوبیتمامی شکافرغم علیتوافق ریاض  -۱

ه ب - جنگ هایهد و در جبهنشویکپارچه می مجدداً انصاراهلل که صفوف مخالفین ؛ چرا است انصاراهلل  به ضررائتالف سعودی و 

 . ۲وارد کنند انصاراهلل توانند فشار بیشتری به می - جنوبه های خصوص جبه

امارات تنها برای حکمرانی بر محور جنوبی برخی آگاهان مسائل منطقه، بر این باورند که توافق صورت گرفته میان عربستان و  -۲

شمالی  ایهبخشی از قیمومیت از دست رفته عربستان بر استان و گیردبر می بلکه مناطقی در شمال یمن را نیز در ،یمن نیست

 .3گرداندیمن را بر می

تواند موقعیت خود را در ها در جنوب یمن کاهش یابد، عربستان سعودی میگر توافق ریاض با موفقیت اجرا شود و اختالفا -3

به خصوص پس از حمالت ارتش و  ،های اخیرموضوعی که در ماه ؛و متحدانش تقویت کند انصاراهلل بس با مذاکرات آتش

به طور جدی از سوی ریاض  ،تغییر موازنه قدرت در عرصه میدانیو عربستان حیاتی سیسات أهای مردمی یمن علیه تکمیته

 د.شمیپیگیری 

 بی اثر است هللنامه ریاض برای انصاراتوافق -ب

دست بسته و تحت نفوذ  های یمنی وجود ندارد. در حال حاضر دولت منصور هادی کامالً گروههیچ بستری برای ایجاد تفاهم بین  -۱

 بر این اساسعربستان قرار دارد و شورای انتقالی نیز قدرت و اعتبار زیادی در تحوالت یمن حتی در جنوب این کشور ندارد، 

 های قدرت سیاسی و نظامی را به سمت یکیباشد و موازنهتواند هیچ تأثیر میدانی در عرصه تحوالت یمن داشته نمی ریاض توافق

 .4دها تغییر دهاز جریان

ا تقویت ر انصاراهلل نخواهد توانست جبهه مخالف ، با توجه به اینکه این توافق در شرایط ضعف راهبردی عربستان صورت گرفته -۲

ند و ها در جنوب یمن کشود عربستان خود را سرگرم اختالفبینی میبلکه نتیجه معکوسی به دنبال خواهد داشت و پیش ،کند

 .5های جنگ تضعیف شوددر جبهه

 ؛ثیر زیادی در صحنه سیاسی و امنیتی یمن نخواهد داشتأتوافقی که بین منصور هادی و شورای انتقالی جنوب ایجاد شده ت -3

را  ی یکپارچهنیرواین قصد عربستان این است که در یمن داشته باشد.  انصاراهلل های امنیتی بر گزینه هم ثیر خاصیأتواند تنمی

 .6منتقل کنندبه آن منطقه  ،مرزهای جنوبی عربستان برای دفاع از

                                                           
 (6/۸/۱39۸؛ خبرگزاری فارس؛ )«آناتولی»خبرگزاری بانگار و نویسنده یمنی روزنامه« عبدالرقیب الهدیانی»مصاحبه . ۱

 ( ۱4/۸/۱39۸پایگاه خبری تحلیلی تحوالت جهان اسالم؛ ). ۲

 (۲۰/۸/۱39۸)؛ خبرگزاری ایرنا؛ لبنان« االخبار»روزنامه ؛ «رشید الحداد». 3

 (۲۲/۸/۱39۸. پایگاه خبری تحلیلی الف؛ )4

 (۲۰/۸/۱39۸. خبرگزاری ایرنا؛ )5

 (۱9/۸/۱39۸آسیا؛ )کارشناس ارشد مسائل غرب « رضا میرابیان»با دکتر  ی خبرگزاری تسنیمگفتگو. 6

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84/1628194
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مچنین بودند؛ ه کرده حساب جنوب انتقالی شورای طلبی، روی جدایی هدف تحقق برای که بود کسانی به شوک نامه ریاضتوافق -4

 . ۱کردندمی حساب منصور هادی خودخوانده دولت روی کودتاگران با جنگ برای که بود کسانی به بزرگی ضربه

 سودمند است هللنامه ریاض برای انصاراتوافق -ج 

ها باعث منصورهادی و جنوبی، رفع اختالف بین ۲ها و عربستان واقعیت داشته باشداگر برقرار شدن کانال ارتباطی بین حوثی -۱

ها هم خواهان توافق هستند . حتی حوثی3تر شودگیرد نیز آسانها انجام میها و سعودیشود روند مذاکراتی که بین حوثیمی

ا هدانند مسئله یمن راه حل نظامی ندارد و شاید توافق جنوب قدم مهمی برای نزدیکی حوثیچرا که آنها هم مثل عربستان می

 بستان هم باشد.و عر

ها در نتیجه این جریان ه؛در نظر گرفته نشد “االصالح”های یمنی از جمله حزب در توافق ریاض وزن چندانی برای برخی از گروه -۲

میان  تاکاهش یابد، اختالف “االصالح”از توافق ریاض راضی نیستند. در صورتی که توافق ریاض با موفقیت اجرا شود و جایگاه 

ی از های ناراضتواند امکان گفتگو و توافق جریاناین امر می د؛االصالح که تفکرات اخوانی دارد و عربستان سعودی احیا خواهد ش

 .4داین توافق مانند جریان األصالح را با دولت نجات ملی در صنعا فراهم آور

 نامه ریاض و تهدیدات آن برای کشور و مردم یمناجرای احتمالی توافق 

تان ، در واقع اس«شورای انتقالی»و نمایندگان امارات در « منصور هادی»مستعفی توافق میان نمایندگان عربستان در دولت  -۱

دهد و این امر خطر بزرگی برای ساکنان این استان به طور خاص ها قرار میحضرموت در شرق یمن را تحت سیطره سعودی

های داخلی طی دو دهه اخیر، عربستان توانسته با سوء استفاده از جنگ. ضمن آنکه 5دروو مردم یمن به طور کلی به شمار می

 د.استان حضرموت را ببلع ها کیلومتر از مرز باروی کند و ده، در نوار مرزی پیشیمنسیاسی  هایبحرانو 

در عدن تقویت کرده و مقر فرماندهی ائتالف در  خود را بار دیگر جایگاه نظامینامه ریاض، پس از نهایی شدن توافق عربستان -۲

، تحت کنترل ای اماراتی بودهدر کنترل نیروه گذشته چهار سالدر  کهرا و برخی از مقرها و نهادهایی  عدن، فرودگاه عدن

بسیاری از کاربران ؛ حتی بیانگر تالش ریاض برای تثبیت اشغالگری در یمن است شواهدی نچنی .6تاس خود درآورده

اشغال  که در نهایت منجر به کنندتعبیر مینسخه یمنی بیانیه بالفور به توافقنامه  از اینگران های مجازی و تحلیلشبکه

 .7رژیم صهیونیستی شد به دستفلسطین 

                                                           
 (۱۸/۸/۱39۸؛ )عضو شورای سیاسی جنبش انصاراهلل« محمد البخیتی»با  خبرگزاری تسنیمگفتگوی . ۱

؛ ندااز شروع مذاکرات غیرمستقیم میان یمن و عربستان سعودی در مسقط پایتخت عمان خبر دادهکه ها برخی از رسانههای منتشر شده در گزارش با توجه به. ۲

اسیر جنگی از جمله سه سرباز سعودی از سوی  3۰۰شرط  و آزادی بی قید :جمله ازست؛ انجام یافته اطرفین از سوی  ی کهاقدامات اعتمادساز همچنین

نعا ص فرودگاه بازگشایی روند تسریع همچنین و های محاصره برای ورود سوخت به شمال یمن از طریق بندر الحدیدهبرداشتن برخی محدودیت، انصاراهلل

 (  ۱3/۸/۱39۸از سوی عربستان؛ پایگاه خبری تحلیلی الوقت؛ )

 (۱6/۸/۱39۸کارشناس مسائل جهان عرب با بی.بی.سی؛ )« علی صدرزاده». گفتگوی 3

 (۲5/۸/۱39۸) . اندیشکده راهبردی تبیین؛4

 (7/۸/۱39۸. خبرگزاری فارس؛ )5

 (7/۸/۱39۸رس؛ )؛ خبرگزاری فا«االخبار»روزنامه لبنانی « رشید الحداد. »6

 (۲3/۸/۱39۸. خبرگزاری مهر؛ )7
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اند. پشت پرده منتقل شده «لحج»ن در استا« العند» شماری از نیروهای سعودی و سودانی به پایگاه نظامیشده گزارش  -3

 ربستانع نیروهای با توجه به استقرار ؛تری قرار دارد، اهداف بزرگلحج و الضالع ،ابین تقویت حضور نظامی عربستان در عدن،

ترین اهداف توسعه طلبانه یکی از مهم، «المهره» استان در عربستان نظامی حضور همچنین تکمیل و حضرموت صحرای در

ا هحق دخالت تام در امور نظامی و امنیتی این استان هاسعودیبه  نامه ریاضتوافق ت.اس محقق شده عربستان در شرق یمن

 .۱دهدرا می

ها این تفاهماز آنجا که های داخلی را به دنبال خواهد داشت. های سیاسی در یمن درباره بازنگری در ساختار دولت تنشتفاهم -4

ها و نتایج سیاسی ناشی از آن د. بندهای این توافقنهای عمیق پایان دهتوانند به بحراننمی ،ندهدحل مقطعی ارائه می راه

 .۲تراه خواهد داشهایی را به همبار دیگر جنگ

هایی برسند که با زور نظامی به آن نرسیدند، نظیر چیزی که در به خواستهاز طریق توافق ریاض توانند می عربستان و امارات -5

 آن عملپلیتیک های ژئونقشه در راستای به نیابت از ائتالف ونیز  عناصری در داخل یمند؛ جریان دار سقطری و المهره

 .3هدایت کنندبه سمت ضعف و فروپاشی و یمن را های کشور پروژه ملی را تخریب ریق ظرفیتکنند تا از طمی

خواهد یماز رهگذر توافق مذکور گویند ائتالف کنند. آنها میارزیابی می طلبانهتجزیه ریاض راماهیت توافق برخی کارشناسان  -6

از طریق  –طلبی خود در یمن را در چارچوبی مشروع سیاست تجزیه و ای سازدها برای تجزیه یمن را وارد فاز تازهشالت

 .4دپیش ببر - توان آن را به رسمیت شناختلحاظ قانونی دارای مشروعیت نیست و نمی دولتی که به

های جنوبی یمن ای در محافل دیگر گروهجنجال گسترده جنوب، تالش ائتالف سعودی اماراتی در توجه به شورای انتقالی -7

و دیگر رهبران ود تواند موجب تشدید بحران در جنوب شکند و میایجاد و نارضایتی زیادی را از اقدامات ائتالف درست می

 .5تاین بار قابل پیش بینی نیس ،جنوبی را به سمت تشدید تنش جدید سوق دهد که عواقب آن

 ایجاد خواهد شدای بد و تأخیر در جنگ مرحله، باقی بمانند یمن گیرییان اماراتی در ساختار اداری و تصمیمنظاماگر شبه -۸

 نوبیهای جدولت مستعفی نقش خود را در زمینه امنیت و اعمال نفود در استاند؛ مگر آنکه که هزینه آن بسیار زیاد خواهد بو

 .6ایفا کند به خوبی

  ناموفق خواهد بود؟غیرقابل اجرا و چرا به زعم برخی توافق ریاض 

هیچ نشانی از نمایندگان ملت یمن و میان نیروهای مزدور عربستان و امارات امضا شده و اساساً این توافقنامه  از آنجا که -۱

دانست.  منیتوان آن را برخاسته از توافق شمال و جنوب نمی، خوردبه چشم نمی آندر جریان امضای  انصاراهلل نیروهای 

یمن نیز با واکنش به این توافقنامه اعالم کرده که این توافقنامه مرده متولد شده و اجرایی نخواهد شد و  انصاراهلل جنبش 

                                                           
 (7/۸/۱39۸. خبرگزاری فارس؛ )۱

 (۲۰/۸/۱39۸خبرگزاری ایرنا؛ )؛ چاپ لندن «العربی الجدید»روزنامه  ؛«بشری المقطری». ۲

 (۱5/۸/۱39۸خبرگزاری فارس؛ )شبکه الجزیره؛ ی یمنگر تحلیل« یاسین التمیمی». 3

 (۱۸/۸/۱39۸؛ )عضو شورای سیاسی جنبش انصاراهلل« محمد البخیتی»با  خبرگزاری تسنیمگفتگوی . 4

 (۱5/۸/۱39۸خبرگزاری فارس؛ )شبکه الجزیره؛ ی یمنگر تحلیل« یاسین التمیمی». 5

  (6/۸/۱39۸؛ خبرگزاری فارس؛ )«آناتولی»خبرگزاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران امور کارشناسنگار و روزنامه« عدنان هاشم»مصاحبه . 6

https://www.tasnimnews.com/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84/1628194
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دهنده نشانآن را و  داندمیعربستان  توافق ریاض را کاماًل ساخته و پرداخته انصاراهلل  .۱چ ارتباطی به ملت یمن نداردهی

حضور نیروهای خارجی در یمن  اعالم کرده به هیچ وجه کند؛ این جنبشارزیابی میافزایش نقض حاکمیت و استقالل یمن 

ک نزدیبه بازگرداندن حاکمیت و استقالل یمن  خود راو کند را آزاد  یمنتا وجب به وجب کند کند، تالش میتحمل نمیرا 

یکی از آنان است، با هر گونه تالش بیگانگان برای تجزیه  انصاراهلل دولت نجات ملی یمن و احزاب حاضر در صنعا که . ۲بیندمی

 .3دانیمن مخالفت کرده

 آن را شامل بندهای غیرواقعی ریاض، با توافق های جنوبی یمن هم ضمن اعالم مخالفتگروه، دیگر انصاراهلل به غیر از جنبش  -۲

. تعلیه دولت منصور هادی در عدن کودتا کرده اس ،ند که با حمایت اماراتاهپاداشی برای شورای انتقالی جنوب دانست و زیاد

 .4اندآنها همچنین این توافق را مقدمه چینی برای تقسیم یمن برشمرده

شورای نجات ملی جنوب یمن، شورای مردم شبوه، ائتالف توان به میهای مخالف توافق ریاض در جنوب یمن، از جمله گروه

 هایاستان اهالی عمومی المهره و شورای استان آمیزمسالمت تحصن کمیته عدن، جوانان هماهنگی اداره  ای اهالی شبوه،قبیله

 .5اشاره کرد سقطری و المهره

به صورت موقت در مناطق جنوبی یمن  هتاکتیکی موفق بوده و توانستو در برخی اهداف کوتاه مدت  توافق ریاض گرچه -3

یابد؛ بین نیروهای تحت امر امارات و عربستان را کنترل کند، اما نخواهد توانست به اهداف راهبردی خود دست  هاخشونت

تر از آن است که بتوان با این توافق صوری آن انتقالی جنوب گستردهکه اختالفات میان دولت مستعفی یمن و شورای  چرا

آرامش و ثبات در این مناطق استمرار برقراری و داشته  تداومتواند مدت زمان طوالنی نمیریاض را حل و فصل کرد، توافق 

 .6دداشته باش

« مالقهالع»، نیروهای ارتش منصور هادی ادغام شوندکه طبق توافق ریاض باید در « النخبه»و  «حزام األمنی»بر خالف نیروهای  -4

 این موضوع یعنی این؛ هادی ادغام نخواهند شد در ارتش منصور ،تیپ تشکیل شده و استعداد نظامی باالیی دارند ۱۱که از 

 .7دکه هنوز امکان کودتای شورای انتقالی علیه دولت مستعفی یمن وجود دار

 دولت، اما ثیرگذار بودهأت - هر چند به صورت موقت - عربستان بر امارات هایرسد فشارمیبه نظر در توافق ریاض اگرچه  -5

 بلکه نیست؛ شمالی دولت در مشارکت جنوب، انتقالی شورای چون دستور کار ؛جدید دوام جدی و مستمر نخواهد داشت

 .۸است منطقه این در مستقل دولت ایجاد و جنوبی یمن جدایی آنها هدف

                                                           
 (۲3/۸/۱39۸. خبرگزاری مهر؛ )۱

 (۱۸/۸/۱39۸؛ )عضو شورای سیاسی جنبش انصاراهلل« محمد البخیتی»با  خبرگزاری تسنیمگفتگوی . ۲

 (۱3/۸/۱39۸. پایگاه خبری تحلیلی الوقت؛ )3

 (۱5/۸/۱39۸. خبرگزاری فارس؛ )4

 رد توافق ریاض در پایان این نوشتار آمده است.های جنوب یمن در . اظهارات رهبران و رؤسای برخی گروه5

 (۲۲/۸/۱39۸. پایگاه خبری تحلیلی الف؛ )6

 (۲5/۸/۱39۸. اندیشکده راهبردی تبیین؛ )7

 (۱9/۸/۱39۸آسیا؛ )کارشناس ارشد مسائل غرب « رضا میرابیان»با دکتر  ی خبرگزاری تسنیمگفتگو. ۸
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کند که توافق مذکور بیش از هر چیز محصول و اقدامات ناقض توافق ریاض از سوی طرفین، این احتمال را تقویت می اظهارات -6

 یروهاین به بخشی انسجام نه بوده، یمن جنوب بر عربستان نفوذ پذیرش یفشار عربستان بر امارات و شورای انتقالی برا

 ۱.نجنوب یم در آنان مواضع ساختن نزدیک و انصاراهلل  مخالف

یمن ممکن است  ؛بدون هیچ دستاوردی از میدان خارج شود ،ها کار در جنوب یمناست که پس از سال دشواربرای امارات  -7

 .۲دوارد مرحله جدیدی از نزاع هویتی بر اساس منطقه شو

توافقی را که باعث سرپرستی ه است: در توئیتی گفتباره توافق ریاض عضای شاخص حزب االصالح درااز « توکل کرمان» -۸

جریان اصالح یمن  .3کنیمکند، رد میهایی که هژمونی عربستان را در یمن تثبیت میشود و پیوستریاض بر یمن می

 جایگاهی در توافق ریاض ندارد و با آن مخالف است.

ت وگرنه دولت منصور هادی نیاز نداش گرفتهقرار این توافق از ابتدا بر مبنای سوء نیت برخی کارشناسان بر این باورند که  -9

 .4ددر پایتخت موقت خود، امتیازهای بیشتری بدهیافتن برای حضور 

عفی در بدنه دولت مست یی کههابعید نیست اصالحی، عدم حضور حزب اصالح در دولت آتی با توجه به تأکید عربستان بر -۱۰

ند. همین موضوع نیز باش شدهل یدتبای اخیر در سقطری و أبین هدرگیری دهندهبه یک عامل قوی و شکلنفوذ دارند، 

 .5تواند عامل سست بودن توافق ریاض شودمی

یشترین ب ،سال گذشتهدانند که در پنج و امضا شده به دست کسانی میصوری برخی کارشناسان توافق ریاض را توافقی  -۱۱

اسی شناختی و سیهای مردمهیچ ارتباطی با واقعیت، این توافق گویند ماهیتآنها می ؛اندملت یمن انجام داده علیه ها راجنایت

 .6ددر یمن ندار

 سخن آخر 

، همچنان 7و رفع اختالفات میان برادران لزوم دوری از خشونت، های تکراری درباره اهمیت صلحدیپلماتیک و بیانیه فاتتعار ورای  

ن با شوند طرفیکه موجب می تعارضاتیپنهان است؛ و تضاد منافع آفرین اهداف سیاسی تنش، از اختالف نظرهای عمیق انبوهی

بیشتر که  ۸مه ریاض، اتفاقاتی افتادناد. بعد از امضای توافقتر شوسوءظن به هم نگاه کنند و گره کالف سردرگم یمن نیز، پیچیده

 نخانمانسوز یمجنگ  هایپیچیدگیبحران و های واقعی توجهی به ریشهبی اعتمادی میان طرفین توافق،تداوم بیشاهدی بر 

اظهارنظرهای مخالف از سوی گیر عربستان برای دستاوردسازی در یمن است که البته با دندان توافق ریاض آخرین برگه است.

 دولتتشکیل یک دورنمای اگر چه های جدید به چالش کشیده شده است. و ناآرامیافراد و جریانات مؤثر، تحرکات مشکوک 

                                                           
 (۱۲/۸/۱39۸) . اندیشکده راهبردی تبیین؛۱

 (6/۸/۱39۸خبرگزاری فارس؛ ). ۲

 (۲5/۸/۱39۸) . اندیشکده راهبردی تبیین؛3

 (۱5/۸/۱39۸. خبرگزاری فارس؛ )4

 (۱۲/۸/۱39۸) . اندیشکده راهبردی تبیین؛5

 (۲۲/۸/۱39۸. پایگاه خبری تحلیلی الف؛ )6

یکدیگر هستند، گفت که دولت سعودی  "برادران"انتقالی جنوب  با بیان اینکه دولت یمن و شوراینامه ریاض، در مراسم امضای توافق« محمد بن سلمان». 7

 .گیردهای میان برادران در یمن به کار میتمام تالش خود را برای پایان دادن به درگیری

 ای از این اتفاقات اشاره شد.. در شماره نخست این پژوهش به گوشه۸
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غیر  قریباً ت اثرگذاری دیگر قبایل طلبان جنوب وجدایی، اهداف انصاراهلل با توجه به قدرت  ،عربستان از سویثر دست نشانده ؤم

 هایابوظبی در یمن را به سمت تنش -اختالفات پیدا و پنهان ریاض نیزتوافق ریاض  شکست، اما احتمال دارد ممکن است

 دهد.مستقیم سوق  تر و حتی تقابلجدی

 یمهضم 

 برخی اظهار نظرهای رهبران قبایل جنوب در رد توافق ریاض:

 .تهای ملی برای بازگرداندن دولت یمن و حاکمیت نهادهای آن نیساین توافق نمایانگر آرمان معتقدندتعدادی از رهبران جنوب یمن 

های المهره و سقطری ضمن اعالم استاناز رهبران جنوب یمن و رئیس شورای عمومی اهالی « عبداهلل بن عیسی آل عفرار» -۱

 د.شوبه اهالی این دو استان مربوط نمی ریاض : نتایج توافقه استکید کردتأ ریاض توافق  مخالفت خود با

ض : متن توافق ریاگفته استوگو با الجزیره در گفت المهره آمیزمسالمت تحصن کمیته نمسئوال ی ازیک« احمد بلحاف» -۲

و عموم ملت یمن  ی جنوبیهاگروهبود.  یمن در آنها هایخواهیزیاده و هابرنامه با و امارات و موافق مطابق میل عربستان

هایشان دانند که برای رسیدن به خواستهآنها خوب می ؛دهندعمل نشان میرا در های خود در مخالفت با این توافق گزینه

الفت در مخای توانند جنبش اعتراضی مردمی و گستردهیمن می های جنوببسیاری از شخصیترا در پیش بگیرند. چه راهی 

 .های ابوظبی و ریاض تشکیل دهندبا نقشه

یاض ها مخالف توافق ریمنی»هشتگ  ی به راه انداختند ومخالفت با توافق ریاض موج در های اجتماعیفعاالن شبکه گفتنی است

جود : هیچ توافقی در تاریخ وه استنوشتنیز یک فعال و روزنامه نگار اهل جنوب یمن « انیس منصور» ترند کردند.را « هستند

 .۱دندارد که عربستان روی آن نظارت داشته باشد و با موفقیت همراه باشد یا به صلح منجر شو

  

 

                                                           
 (۱5/۸/۱39۸. خبرگزاری فارس؛ )۱


