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چکیده
مواجهــه متناقــض اتحادیــه اروپــا و کشــورهای اروپایــی بــا بحــران یمــن پرســشهای
متعــددی را در رابطــه بــا اصــل راهنمــای سیاســت خارجــی ایــن اتحادیــه و همچنیــن،
رویکــرد اروپــا بــه حــل منازعــات مطــرح کــرده اســت .تاکیــد لفظــی اتحادیــه (و دولتهای
اروپایــی) بــر ایفــای نقشــی میانجیگرانــه از یــک ســو و پیگیــری منافــع عملگرایانــه تجــاری
و اقتصــادی در ســوی دیگــر ،شناســایی ایــن اصــل را پیچیدهتــر کــرده اســت .در ایــن راســتا،
مقالــه پیــش رو بــا بهــره گیــری از ادبیــات نظــری مطــرح شــده در ســند اســتراتژی جهانــی
ایــن اتحادیــه و تاکیــد بــر دو مفهــوم «مقــاوم ســازی» و «عملگرایــی مبتنــی بــر اصــول»
در ایــن ســند ،بــه بررســی سیاســت اتحادیــه (و دولتهــای عضــو) در قبــال بح ـران یمــن
پرداختــه اســت .بررســی اســناد و سیاســتهای اعمالــی و همچنیــن ،رجــوع بــه آمارهــای
موجــود نشــان از کــم رنــگ بــودن نقــش هنجارهــا و ارزشهــای اروپایــی در سیاســت
اتحادیهاروپــا در قبــال یمــن و غلبــه عنصــر عملگرایــی در ایــن سیاســت میدهــد .نظــر بــه
نقــش و اهمیــت ایـران در حــل بحـران یمــن ،اروپــا تــالش کــرده تــا از اهــرم نفــوذ تهـران به
منظــور تاثیرگــذاری بــر حوثیهــا اســتفاده کنــد .لــذا هرچنــد رویکــرد اروپــا درقبــال بحـران
یمــن متشــتت ،ثانویــه و در مــوارد متعــددی در تضــاد بــا سیاســتهای منطقــهای ای ـران
اســت ،امــا فرصتهــای متعــددی ب ـرای ای ـران جهــت حــل بح ـران یمــن در همــکاری بــا
اروپــا وجــود دارد کــه در ایــن مقالــه بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت.
واژگانکلیــدی :اتحادیه اروپا ،یمن ،منازعه ،هنجارگرایی ،عملگرایی ،ج.ا .ایران.
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مقدمه

بــه دنبــال تحــوالت موســوم بــه بهار عربــی ،اتحادیــه اروپــا و دولتهــای عضو

ایــن اتحادیــه بواســطه پیشــنهاد یــا شــرکت در طیــف وســیعی از ابتــکارات (بــا
مشــارکت جامعــه مدنــی) به حمایــت از رونــد انتقال سیاســی در یمــن پرداختند.
در ایــن راســتا ،اتحادیه اروپا و دیپلمــات های اروپایی از کنفرانــس گفتگوی ملی

1

و طــرح پیــش نویــس تدویــن قانــون اساســی جدیــد یمــن (تحــت نظــارت
ســازمان ملــل) پشــتیبانی کردنــد .ایــن طرح بــه ابتــکار ســفرای بریتانیــا و ایاالت
متحــده و همچنیــن ،مســئول نمایندگــی اتحادیــه اروپــا در یمــن و بــا همــکاری
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کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس تحــت عنــوان «مکانیســم
اجـرای رونــد انتقــال صلــح آمیــز در یمــن» مطــرح شــد .طرحــی کــه بعدهــا بــا
نــام توافــق کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس ()GCC Agreement
شــناخته شــد.
بــر اســاس ایــن توافــق و در نوامبــر  ،۲۰۱۱رئیــس جمهــور «علــی عبداللــه
صالــح» طــی دوره انتقالــی دو ســاله ای مامــور برقــراری گفتگوهــای ملــی
(میــان همــه نیروهــای موثــر یمنــی) بــا هــدف تدویــن قانــون اساســی جدیــد
ایــن کشــور شــد ( .)Dudouet, 2020: 12قابــل ذکــر اســت کــه در ایــن دوران،
اتحادیــه اروپــا از طریــق دیپلماســی عمومــی ،نقــش قابــل توجهــی را در هــر
چــه فراگیرترشــدن ایــن گفتگوهــا ایفــا کــرد هــر چنــد مقامــات رســمی اتحادیــه
اروپــا ،نقایصــی (از جملــه :از بــاال بــه پاییــن بــودن ایــن رونــد و نخبــه محــور
بــودن و توجــه آن تنهــا بــه دو حــزب کنگــره عمومــی مــردم و حــزب مخالــف آن
یعنــی احـزاب اجــالس مشــترک) را در طــرح انتقالــی شــورای همــکاری خلیــج
فــارس میدیدنــد ،امــا ایــن طــرح را در حداقلیتریــن شــکل آن ،طرحــی
بــه منظــور جلوگیــری از یــک جنــگ داخلــی در ایــن کشــور میدانســتند
(.)Bonnefoy, 2020: 71
بازیگ ـران منطقــهای و فرامنطقــهای متعــددی در منازعــه یمــن دخیــل هســتند
)1 . National Dialogue Conference (NDC
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آنهــا هســتند .اروپــا (در مفهــوم فــوق) هرچنــد در ایــن بحـران بـرای خــود بیشــتر
نقــش میانجیگــر قائــل شــده و از تالشهــای صلــح بــه رهبــری ســازمان ملــل
حمایــت کــرده ،امــا جهتگیریهــای واضــح آن بــه ســمت ائتــالف بــه رهبــری
عربســتان ســعودی ،کوتاهیهــا در قبــال نقــض فاحــش حقــوق بشــر و حقــوق
بشردوســتانه از ســوی ایــن نیروهــا و تــداوم صــادرات تســلیحات بــه کشــورهای
اصلــی طــرف درگیــری چــون امــارات و عربســتان ،ایــن نقــش را بــه چالش کشــیده
اســت .تحلیــل رویکــرد اروپــا بــه بحـران یمــن بــه دو شــکل ممکــن اســت :از یک
ســو بررســی سیاســت  ۲۷عضــو ایــن اتحادیــه بــه عــالوه بریتانیــا و تمرکــز صــرف
بــر روی رویکــرد نهادهــای اتحادیــه اروپایــی و بــه خصــوص کمیســیون ،پارلمان و
ســرویس اقــدام خارجــی اروپــا از ســوی دیگــر.
در ایــن مقالــه بــه رویکــرد هــر دو ایــن بازیگــران یعنــی اتحادیــه اروپــا از
یــک ســو و بازیگ ـران کلیــدی آن از ســوی دیگــر درقبــال بح ـران یمــن پرداختــه و
اهمیــت بح ـران ب ـرای آنهــا ،اقدامــات ،محدودیتهــا ،نحــوه ورودشــان بــه بح ـران
و تعامالتشــان بــا ای ـران در ایــن زمینــه بحــث و بررســی و در پایــان توصیههایــی
بـرای ج.ا.ایـران بـرای نحــوه تعامــل بــا اروپــا در بحـران یمــن ارائــه شــده اســت.
پیشینهتحقیق
در بررسـی ادبیـات پژوهشـی مربـوط بـه سیاسـت اتحادیـه اروپـا در قبـال بحران
یمـن ،چهـار رویکـرد بـه موضـوع بـه چشـم میخـورد .دسـته اول ،رویکردهایـی
هسـتند کـه بـه آسیبشناسـی رویکـرد میانجیگرایانـه اتحادیـه اروپـا در قبـال
ایـن بحـران میپردازنـد .پژوهشهـای ذیـل ایـن رویکـرد ،بـا اشـاره بـه ارجحیـت
منافـع اقتصـادی (مشـخصا حاصـل از فـروش اسـلحه بـه نیروهـای ائتـالف) بـر
منافـع ارزشـی در رویکـرد دولتهـای عضـو اتحادیـه اروپـا بـه یمـن ،ایـن امـر را
عاملـی مهـم در جهـت تضعیـف ظرفیتهـای میانجیگـری اتحادیـه اروپـا در
قبـال ایـن بحـران میداننـد .البتـه اشـکال ایـن دسـته از پژوهـش هـا ایـن اسـت که
بـه منافـع امنیتـی اروپـا و اهمیت ثبـات منطقه بـرای کشـورهای اروپایـی ،کمتوجه

رویکرد اروپا به منازعه یمن :از هنجارگرایی به عملگرایی| بهزاد احمدی لفورکی ،سهراب سعدالدین

کــه اروپــا در قالــب اتحادیــه اروپــا و کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه ازجملــه
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یـا بیتوجـه هسـتند .از میـان پژوهشهـای دسـته اول میتـوان بـه پژوهشـی بـا
عنـوان «تکیـه نیروهای ائتـالف بر اسـلحه و تکنولوژی آلمانی» 1منتشـر شـده در
سـایت دویچـه وله ،مقالـهای با عنـوان «موضـوع موازنـه :اتحادیه اروپا بـه عنوان
میانجیگـر در بحـران یمـن» 2و مطلبـی تحـت عنـوان «جنـگ در یمـن ،سـاخته
شـده در اروپا» 3منتشـر شـده در وب سـایت نظارت بـر تجارت اسـلحه در اروپا
اشاره کرد.
دسـته دوم ،پژوهشهایـی هسـتند کـه به بررسـی نقـش اتحادیه اروپـا در دوران
انتقالـی دولـت یمـن و روابـط این اتحادیه با کشـورهای شـورای همـکاری خلیج
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فـارس میپردازنـد .این دسـته از پژوهشهـا در حقیقت ،سیاسـت اتحادیـه اروپا
در قبـال بحـران یمن را ذیل سیاسـت ایـن اتحادیه در قبال شـورای همکاری خلیج
فـارس بررسـی میکنند و به موضوع رویکرد و مناسـبات متفاوت کشـورهای مهم
اتحادیـه بـا اعضـای ایـن شـورا توجه چندانـی نمی کننـد .از جملـه پژوهشهای
دسـته دوم میتـوان بـه «خلیـج فارس جـدا شـده :چگونه اروپـا میتواند بـه نفوذ
در شـورای همـکاری خلیـج فـارس دسـت یابـد؟» 4منتشـر شـده در وب سـایت
شـورای اروپایـی روابط خارجی و پژوهشـی با عنـوان «همکاری اتحادیـه اروپا و
شـورای همـکاری خلیج فـارس :تضمیـن امنیـت دوران انتقالی در یمن» 5نوشـته
ادوارد برک اشـاره کرد.
دسـته سـوم ،پژوهشهایی هسـتند که به سیاسـت اتحادیه اروپا در یمن از منظر
هنجاری و ارزشـی مینگرند .این دسـته از پژوهشـگران بیشـتر در پـی یافتن ما به
ازایـی بـرای پیشفرضهـای خود در رابطـه با سیاسـت خارجی اتحادیـه اروپا در
قبـال یمن هسـتند و در حقیقت ،نه در پی آزمون فرضیـهای بلکه به دنبال اثبات آن
هسـتند .از جمله ایـن پژوهشها میتـوان از پژوهشهایی چـون «جنگ فراموش
6
شـده یمن :چگونـه اتحادیه اروپا میتوانـد پایههای صلح را در یمـن پی بریزد؟»
منتشر شده در شورای اروپایی روابط خارجی نام برد.
1. In Yemen war, coalition forces rely on German arms and technology
2 . A matter of balance: The European Union as a mediator in Yemen
3. https://yemen.armstradewatch.eu/
4. A Gulf apart: How Europe can gain influence with the Gulf Cooperation Council
5. EU-GCC Cooperation: Securing the Transition in Yemen
6. Yemen’s Forgotten War: How Europe Can Lay the Foundations for Peace
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بـرای اتحادیـه اروپـا میپردازند و به حـوزه تحلیل رفتـار اتحادیه اروپا و کشـورهای
اروپایـی در قبـال ایـن بحـران نـگاه دقیقی ندارنـد .از جملـه پژوهشهـای ذیل این
دسـته میتـوان بـه «چـرا اتحادیـه اروپا بایـد مراقب یمن باشـد؟» 1منتشـر شـده در
اندیشـکده ایتالیایـی روابط بیـن الملل اشـاره کرد.
پژوهـش پیـشرو از زاویـه ادبیـات و مفاهیـم مطـرح شـده در اسـتراتژی جهانـی
اتحادیـه اروپـا (منتشـر شـده در سـال  )۲۰۱۶بـه بررسـی همزمـان سیاسـت
دولتهـای اروپایـی و سـازمان اتحادیـه اروپـا در قبـال بحـران یمـن پرداختـه و
جنبههـای عملگرایانـه و ارزشـی ایـن سیاسـت را بطـور توامـان مـورد بررسـی قرار
میدهـد .ایـن دقیقـا تفـاوت این پژوهـش با دیگـر پژوهشهـای صـورت گرفته در
ایـن رابطه اسـت .همچنیـن ،این پژوهش ،تحـول رویکـرد اتحادیه اروپا بـه منازعه
یمـن را بـر مبنای هر سـه دسـته منافع امنیتی ،اقتصـادی و هنجـاری تحلیل میکند.
چهارچوبمفهومی
«سیاسـت خارجـی اتحادیه اروپا توسـط اصول مشـخصی هدایت میشـود .این
اصـول برآمده از ارزیابی واقعبینانه محیط اسـتراتژیک موجود هسـتند و نه آرزوهای
آرمانگرایانـه مبتنـی بـر سـاخت یـک جهـان بهتـر» ( .)EUGS, 2016: 8ایـن نقل
قـول از صفحه هشـتم متن سـند اسـتراتژی جهانـی اتحادیـه اروپا در سـال ،۲۰۱۶
بیانگـر چرخشـی واقعگرایانـه در سیاسـت خارجـی این اتحادیه اسـت .چرخشـی
کـه بواسـطه غلبه تفکـر واقعگرایانـه در ارزیابـی اتحادیـه اروپـا از تواناییهای خود
(داشـتن فهمـی واقعی و اغراق نشـده از قـدرت انتقالی 2اتحادیـه) ،ارزیابی اتحادیه
از محیـط عملـش و سـرانجام ،واقعبینی در قبال اهـداف تعریفی و نشـاندن اهداف
بـه لحـاظ سیاسـی قابـل حصـول به جـای اهـداف مطلوب اسـت .ایـن چرخش
همچنیـن ،بیانگـر غلبـه دغدغههـای امنیتـی در اروپـا و نگرانـی از بابـت تسـری
ناامنـی از محیـط پیرامونـی ایـن قاره (بویـژه همسـایگی جنوبی) به درون آن اسـت
3

4

(.)Bianco, 2020
1. Why the EU Should Care About Yemen
2. Transformative Power
3. Political Achievable
4. Politically Desirable
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دسـته چهـارم پژوهشهایـی هسـتند کـه به موضـوع چرایـی اهمیت بحـران یمن
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مجمـوع تمامی این مالحظات در قالب دو مفهوم «مقاوم سـازی» 1و «عملگرایی
مبتنی بر اصول» 2در سیاسـت خارجی جدید اتحادیه اروپا متجلی اسـت:

•مقـاومسـازی :3تقویـت توانایی دولتهـا و جوامع جهت اصالح و بازسـازی
خـود در مواجهه بـا بحرانهای داخلی و خارجـی ( .)EUGS, 2016در حقیقت،

در اینجـا مقاومسـازی بر توسـعه ارزشهـای دموکراتیک ،ارجحیت داده میشـود
(.)Biscop, 2016: 2
•عمگرایـیمبتنـیبـراصـول :رویکـردی مبتنـی بـر محاسـبه هزینـه – فایـده،

بکارگیـری اسـتراتژیهای مختلـف (بـر مبنـای فایدهمنـدی آنها در تامیـن اهداف
از پیشتعییـن شـده) و بـا تمرکـز بـر شـرایط و واقعیتهـای موجـود (اینکـه ایـن
شـرایط تـا چـه میـزان اجـازه ارزشمحـور عمـل کـردن را میدهـد و یـا اینکـه
ارزشمحـور عمـل کـردن در این شـرایط تا چه میـزان ،خروجیهـای مطلوب مد
نظـر اتحادیه را در پـی خواهد داشـت) (.)Snyder & Vinjamouri,2012:435

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

بـر مبنـای ایـن اصـل ،بایـد پیامدهـای رفتارهـای هنجـاری بررسـی شـوند و گاه
بـه منظـور پرهیـز از بـروز خروجیهـای اجتماعـی غیرمطلوب ضروری اسـت تا
تاکتیکهـای عملگرایانـه بـکار گرفتـه شـوند (.)Juncos, 2017: 11
بـر ایـن اسـاس ،پیامدهـای تغییـر و تحوالت اشـاره شـده بـرای رفتـار اتحادیه
اروپـا در محیـط بیرونـی بـه شـرح ذیل میباشـند:
•اولویـت دادن بـه اهـداف واقعبینانـهای چـون امنیـت ،اقتصـاد و مهـار مـوج
مهاجـرت در مقایسـه بـا توسـعه هنجارهایـی چـون حقوق بشـر و  ...و بـه طریق
اولـی ،همـکاری بـا رژیمهـای سـرکوبگری چـون عربسـتان سـعودی .در ایـن
رابطـه ،سـند اسـتراتژی جهانـی اتحادیـه اروپـا صراحت بـر همـکاری اتحادیه با
ایـن کشـورها در صـورت لـزوم تاکیـد میکنـد (.)EUGS, 2016: 23
•درک اهمیت قدرت سخت
•توجه به واقعیتهای در صحنه و پیامدهای اتخاذ هر سیاست.
1. Resilience
2. Principled Pragmatism

 .3واژه مقاومســازی بصــورت کامــال تعمــدی و بــه منظــور پرهیــز از بــکار بــردن واژه ثبــات (برآمــده از ادبیــات
واقعگرایــی) و عبــارت صلــح ســازی (برآمــده از ادبیــات لیبـرال) گزینــش شــده اســت.
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بـر امنیـت انسـانی 2بـه رویکـردی مبتنی بـر ثبات بـا محوریـت مفهوم مقاومسـازی
تغییـر جهـت پیدا کرده اسـت ( .)Gurol, 2020: 10نکته مهم اینکـه مقصود از این
ثبـات بیـش از ثبـات تامین شـده از کانال اصالحات سیاسـی و مقاومسـازی جامعه
مدنـی ،ثبـات هیئت حاکمه (دولت مسـتقر) و مقاومسـازی دولت مسـتقر در مقابل
گروههـای اپوزیسـیون اسـت .در حقیقـت ،اولویت بخشـی به تثبیت وضـع موجود
و پرهیـز از بـروز تغییـرات بیثباتکننـده یـا تغییراتـی کـه منافـع اسـتراتژیک اروپـا
را در معـرض خطـر قـرار میدهنـد .سـبب ارجحیـت دادن به ایـده کنتـرل منازعه در
مقابـل ایـده مدیریت آن توسـط اتحادیه اروپا شـده اسـت (.)Durac, 2010: 661

اهمیتبحرانیمنبرایبازیگراناروپایی
هرچنـد اهمیـت بحران یمن بسـته به بازیگر ،طیفی از مسـائل امنیتـی ،اقتصادی،
سیاسـی و تاریخـی را دربرمیگیـرد ،در مجمـوع ،میتـوان از مـوارد زیـر بـه عنـوان
فصـل مشـترک تمام آنهـا درقبال ایـن بحران نـام برد:
مبـارزهبـاتروریسـم :نبـود حکومـت پاسـخگو و مرکـزی و عـدم دسترسـی بـه
خدمـات عمومـی ،شـرایط مناسـبی را بـرای فعالیـت گروههـای تروریسـتی در یمن
فراهم سـاخته اسـت .القاعده شـبه جزیره عربسـتان ( )AQAPبهعنوان شـاخهای از
1. Conflict Resolution
2. Human Security Approach
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القاعـده یکـی از ایـن گروههای تروریسـتی اسـت که با اسـتفاده از خـالء قدرت
موجـود و در همـکاری بـا برخـی قبایـل و دیگـر گروههـای تروریسـتی ،مناطـق
امنـی را بـرای فعالیتهـای خـود در خاک یمـن بوجود آورده اسـت .این سـطح
از حضـور و فعالیـت آشـکار در یمن به نگرانیهـای امنیتی و ضدتروریسـتی در
اروپـا دامـن زده و اروپـا به یمن به عنـوان میدان اصلـی نبرد جهانی با تروریسـم
مینگرنـد هرچنـد ایـن نگرانیهـا و درک از تهدیـد ،فـوری و جـدی نیسـت
(.)Pawlak, 2015: 1
منافـعژئوپلیتیکـیوثبـاتمنطقـهخاورمیانـه:اگرچـه اروپـا درک تهدیـدی
فـوری و اضطـراری از تشـدید بیثباتـی در یمـن نـدارد و بـه دلیـل دوری و
دشـواریهای راه ،از جانـب مـوج آوارگان یمنی نیـز خیالی آسـوده دارد ،اما جنگ

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

یمـن و مداخلـه بازیگـران متعـدد خارجـی در آن بـه افزایـش بی ثباتی و آشـوب
در خاورمیانـه کمـک کـرده و در یـک بافت وسـیعتر ،امنیـت و ثبـات در اروپا را
تحـت تأثیـر قـرار میدهد .بـروز بحران در پیرامون اروپا سـبب شـده تـا اتحادیه
در سـال  ۲۰۱۶راهبـرد امنیتـی خـود را بـر مقـاوم سـازی مناطـق و جلوگیری از
ورشکسـتگی دولتهـا بـه خصـوص در خاورمیانـه و شـمال آفریقـا قـرار دهد .از
ایـن دیـدگاه ،حل بحران و کاسـتن از پویایی آشـوب در خاورمیانه بـرای اروپا پر
اهمیـت اسـت .افزون بـر این ،خلیج عـدن مسـیر ارتباطی اصلی تجـارت اروپا
بـا کشـورهایی چون چیـن و هند و همچنین ،کشـورهای منطقه خاورمیانه اسـت
و از ایـن بابـت ،یمـن بـرای اتحادیـه اروپـا ،اهمیـت ژئوپولیتیکـی دارد (تصویر
ذیـل) (.)Divasalar and Otte, 2019: 4
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آشـکار نیسـت امـا اتحادیـه و کشـورهای مهـم آن همراهـی خوبـی بـا آمریـکا در
ایـن رابطـه دارنـد .حمایت اتحادیـه از نیروهـای ائتـالف و کمکهـای اطالعاتی،
لجسـتیکی ،مستشـاری و تسـلیحاتی از آن بـه بهانـه حفـظ ثبات منطقـه ای ،حفظ
امنیـت راه آبهـای بیـن المللـی ازجملـه تنگـه بـاب المنـدب و کانـال سـوئز و نیـز
مقابلـه بـا تروریسـم توجیـه میشـود ( .)Pawlak, 2015: 2از سـوی بازیگـران
اروپایـی حاضـر در بحران یمـن یعنی انگلیس و فرانسـه اینگونه بازنمایی میشـود
کـه حمایـت ایـران از حوثیهـا و کمکهـای فنـی و مالـی تهـران بـه ایـن جنبش،
بخشـی از بلندپروازیهـای منطقـهای آن در چارچـوب هـالل شـیعی و بخـش
دیگـری از نبـرد نامتقـارن ایـران بـا آمریکا و هـم پیمانانـش در منطقـه بهخصوص،
عربسـتان سـعودی اسـت .از دید آنها ،پیروزیهـای نظامی انصاراللـه و فتح صنعا
ابـزار چانـه زنـی پرقدرتـی را در اختیـار ایـران قـرار داده کـه میتوانـد از آن در دیگـر
معـادالت منطقـهای ازجملـه در عـراق ،سـوریه و لبنـان بهـره گیـرد و بـر یکـی از
مهمتریـن شـاهراههای آبـی دنیـا یعنـی تنگـه بابالمنـدب و بـا حـدی فاصلـه بـر
کانـال سـوئز کنتـرل یابـد (.)Saif, 2015: 10
منافـعاقتصـادیوحفـظنفوذتاریخـی:دو کشـور بریتانیا و فرانسـه از این منظر
توجـه خاصـی به بحران یمـن و آینده آن نشـان میدهند .بریتانیا به شـکل تاریخی،
نقشـی مهـم در تأسـیس کشـور یمـن جنوبـی داشـته و در حـال حاضـر نیز بیشـتر
از منافـع جنبـش جداییطلـب جنـوب در عـدن حمایت میکنـد .فرانسـه توجهی
فزاینـده بـه نفـت و گاز یمن نشـان داده و البته هر دو کشـور منافع کلیـدی در حفظ
کنتـرل خـود بـر باب المنـدب دارند .شـرکت فرانسـوی توتال ،سـرمایه گـذاری دو
میلیارد یورویی در پروژه ال ان جی اسـتان شـبوه در سـال  ۲۰۰۹انجام داد اما این
شـرکت بعد از گسـترش درگیریها در سـال  ۲۰۱۵و بسـته شـدن بندر بلهف از یمن
خارج شـد .گزارش شـده فرانسـه از اسـکادران پهپـادی خود در پایـگاه نظامیاش
در جیبوتـی بـرای حملـه به اهدافش در یمـن بهره میگیرد و پایـگاه کوچکی را برای
نظـارت و رصـد بر منطقه در جزیره پریم تأسـیس کرده اسـت (.)Saif, 2015: 10
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حفـظموازنـهقـدرتبهنفـعنیروهایائتـالف:هرچند اقـدام اروپـا در این زمینه
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بجـز انگلسـتان کـه از روابـط اقتصـادی چنـد دهـهای بـا یمـن سـود میبـرد و
فرانسـه کـه تـا حـدی بـه منابـع نفـت و گاز ایـن کشـور عالقمنـد اسـت؛ دیگـر
کشـورهای اروپایـی منافـع اقتصادی مسـتقیم چندانی در یمن ندارنـد و به همین
دلیـل ،آن را کشـوری دور افتـاده و منـزوی میداننـد (.)Bonnefoy, 2020: 73
هرچنـد منافـع اقتصادی مسـتقیم بازیگـران اروپایی در یمن محدود و کم اسـت
امـا جنـگ یمـن منبع سـودآوری بـرای فروش تسـلیحات از سـوی این کشـورها
بـه طرفهـای درگیـر جنگ و بویـژه اعضای شـورای همـکاری خلیج فـارس بوده
است (.)Poiret, 2019

مسـئولیتاخالقـیوهنجارهـایاروپایی:فروش تسـلیحات بـه نیروهای
ائتـالف و نقـض حقـوق بشـر و بشردوسـتانه از سـوی ایـن نیروهـا در چندسـال
اخیـر بـه بحثـی جـدی در داخـل اروپـا در زمینـه هنجارهـای اروپایـی و تعهـد
آن بـه ایـن هنجارهـا دامـن زده و بـه خصـوص ،بعـد از قتـل جمال قاشـقچی از
موضوعـات مهـم بـرای افـکار عمومـی در اروپـا بـوده اسـت .ایـن انتقـادات از

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

دوگانگـی بیـن عمـل و هنجـار اروپـا در قبـال بحـران یمـن ،خـود را در تحریـم
تسـلیحاتی عربسـتان در سـال  ۲۰۱۷از سـوی آلمـان نشـان داد .بجـز آلمـان،
اسـپانیا ،سـوئد و برخـی دیگـر از کشـورهای اروپایـی چنیـن تحریمهایـی را بـه
اجـرا گذاشـتند؛ هرچنـد در موفقیـت اجرای آنها به دلیل فشـارهای باال از سـوی
دیگـر متحـدان توفیـق چندانـی نیافتنـد .طبـق قانـون اتحادیـه اروپا ،کشـورهای
عضـو نبایـد بـه طرفهـای درگیـری در یـک منازعـه تسـلیحات صـادر کننـد با
ایـن وجود تفسـیرها از ایـن قانون و نحوه اجـرای آن در بین اعضا بسـیار متفاوت
بـوده اسـت (.)Maletta, 2019
اقداماتاتحادیهاروپادرقبالجنگداخلییمن(از2015تابهامروز)

واکنــش کشــورهایی اروپایــی بــه شــروع جنــگ یمــن در ســال ،۲۰۱۵
ترکیبــی از نادیــده انــگاری عمومــی و عقبنشــینی بــود .نخســت ،گروههــای
جهــادی بازیگرانــی حاشــیهای در جنــگ یمــن بودنــد و بــا شــروع جنــگ،
ظرفیــت عمــل آنهــا در خــارج ،کاهــش پیــدا کــرده بــود .دوم ،تمرکــز اروپایــی

189

داشــت .ســوم ،بحـران یمــن ،ســبب ایجــاد جریانــی از پناهنــدگان بــه ســمت اروپــا
نشــد .بنابرایــن ،نــه بــرای تصمیمگیــران اروپایــی و نــه افــکار عمومــی ،یمــن
در اولویــت نبــود ( .)Bonnefoy, 2010: 72بــر ایــن اســاس ،اروپــا در دور اول
مذاکـرات صلــح یمــن بــه رهبــری ســازمان ملــل در کویــت و ســوئیس بــه حاشــیه
رانــده شــد ( )Lackner, 2017: 62امــا در اواخــر ســال  ۲۰۱۸و در همــکاری
بــا مارتیــن گریفیــث ،نماینــده ویــژه ســازمان ملــل در امــور یمــن ،ســوئد نقــش
رهبــری و ســازماندهی مذاکـرات را بــر عهــده گرفــت .بــه دنبــال توافــق اولیــه امــا،
دولــت ســوئد (بــه دلیــل کمبــود منابــع -دیپلماتیــک -و همچنیــن ،عــدم تمایــل
طرفهــای یمنــی بــه شــروع دور جدیــد مذاکــرات) قــادر بــه تبدیــل کــردن آن
بــه یــک توافــق جامــع نشــد ( .)Jalal, 2020بــه دنبــال ایــن ناکامــی ،اروپــا بــه
دیپلماســی مســیر دوم و گفتگــو بــا بازیگــران غیردولتــی تاثیرگــذار در تحــوالت
یمــن روی آورد (.)Dudouet, 2020: 13
در ســطح نهادهــای اتحادیــه ،شــورای اروپــا  ۱۸فوریــه  ۲۰۱۹در بیانیــه خــود
در بــاره یمــن تعهــد خــود را بــه تمامیــت ارضــی ،اســتقالل ،حــق حاکمیــت ،و
اتحــاد ایــن کشــور بازتاییــد کــرد و اعــالم نمــود کــه از توافــق اســتکهلم در دســامبر
 ۲۰۱۸بیــن طرفهــای یمنــی و رونــد سیاســی تحــت رهبــری ســازمان ملــل
بــرای پایــان درگیــری هــا در ایــن کشــور و بهبــود وضعیــت منطقــه ای حمایــت
میکنــد ( .)Council of the EU, 2019 18 Februaryپارلمــان اروپــا در زمینــه
مســائل حقــوق بشــری فعالتــر بــوده و بــا صــدور قطعنامههایــی در ژوالی
 ،۲۰۱۵فوریــه  ،۲۰۱۶ژوئــن  ،۲۰۱۷و نوامبــر  ۲۰۱۷و اکتبــر  ۲۰۱۸نگرانــی
جــدی خــود را دربــاره وضعیــت بســیار وخیــم بشردوســتانه و امنیتــی در ایــن
کشــور اعــالم داشــت .در ســپتامبر  ۲۰۱۷پارلمــان ب ـرای اولیــن بــار قطعنامــهای
را دربــاره صــادرات تســلیحات صــادر کــرد کــه در آن اذعــان شــده از فناوریهــای
نظامــی صادرشــده از کشــورهای عضــو آن در بحــران یمــن اســتفاده شــده
اســت (.)Fact Sheets on the European Union, 2020: 3

رویکرد اروپا به منازعه یمن :از هنجارگرایی به عملگرایی| بهزاد احمدی لفورکی ،سهراب سعدالدین

هــا در آن زمــان معطــوف بــه ســوریه و داعــش بــود کــه حضــور کمــی در یمــن
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در یــک بررســی کلــی ،اقدامــات اتحادیــه اروپــا در پاســخ بــه بحـران جنــگ
داخلــی در یمــن ،متمرکــز بــر ســه حــوزه اصلــی ذیــل بــوده اســت:
 )۱حمایت سیاسی ،امنیتی و حقوق بشری
 )۲کمک های بشر دوستانه
 )۳کمک های توسعهای (.)EEAS, 2020
در این راسـتا ،نهادهای اتحادیه اروپایی درگیر در بحران یمن ،شورا،کمیسـیون،
پارلمـان و اداره امـور بشردوسـتانه بودهانـد .در ایـن میـان ،پارلمان اروپـا رویکرد
سیاسـیتری داشـته امـا نقـش ایـن پارلمـان مشـاورهای و نمادیـن اسـت .پارلمان
اروپـا در دو مقطـع ،خواسـتار تحریـم تسـلیحاتی عربسـتان سـعودی شـد که هر
دو درخواسـت نیـز بـا رای بـاال تصویـب شـد ( .)Palik, 2018: 8در مجمـوع،
سیاسـت اتحادیـه اروپـا در رابطه بـا بحران یمـن و اقدامات نهادهای ایـن اتحادیه
در قبـال ایـن بحـران ،در چارچـوب دسـتورالعملهای شـورای اتحادیـه اروپـا

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

تعریـف میشـود و ادعـای اتحادیـه اروپا این اسـت کـه ورودش به بحـران یمن با
هـدف تامیـن نیازهـای فـوری ،میان مـدت و بلند مـدت این کشـور ،بـا تمرکز بر
اصـل مقاومسـازی انجام شـده اسـت.
دررابطـهبـاحمایتهایسیاسـی،امنیتـیوحقوقبشـری ،اتحادیه اروپا

کمـاکان بـه پشـتیبانی و تکمیـل تالشهـای سـازمان ملـل بـه منظور دسـتیابی
بـه توافـق صلـح در یمـن ادامـه میدهـد .بـر ایـن اسـاس ،دسـتورالعمل اتحادیه
اروپـا ،گفتگـو بـا همـه طرفهـای درگیـر در سـطوح داخلـی و منطقـهای ،بـه
منظـور احیای گفتگوهای سیاسـی اسـت ( .)EEAS, 2020اتحادیـه اروپا ضمن
اسـتقبال از گفتگوهـای طرفهـای درگیـر یمنـی و امضـای توافـق نامه اسـتکهلم
(تحـت نظـارت سـازمان ملـل) ،ایـن توافـق نامـه را فرصتـی بـرای دیپلماسـی
دانسـت؛ فرصتـی که بواسـطه تـالش جمعی نماینـده ویژه سـازمان ملـل در امور
یمـن ،اتحادیـه اروپـا و جامعـه بینالملـل بدسـت آمـده اسـت .در ایـن راسـتا
چهـار کشـور اروپایی موسـوم به گروه  )E4( ۴متشـکل از فرانسـه ،آلمـان ،ایتالیا

و بریتانیـا گفتگوهایـی منطقـهای بـا ایران داشـته و همچنیـن ،با ائتـالف به رهبری
عربسـتان سـعودی وارد گفتگو شـده انـد ( .)EC, 2018در همین رابطه ،شـورای
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اتحادیـه اروپـا در تاریـخ  ۲۵ژوئـن  ۲۰۱۸قطعنامـه ای صـادر و در ایـن قطعنامـه
آوریـل  ۲۰۱۶و  ۱۶نوامبـر  ،)۲۰۱۵بـر کنارگذاشـتن راهحـل نظامـی بـه منظور حل
بحـران یمـن و بازگشـت همه طرف هـای درگیر بـه گفتگوهای جامع سیاسـی تاکید
کـرد (.)Council Conclusions on Yemen, 25 June 2018
افـزون بـر ایـن هـا ،اتحادیـه اروپـا در همـکاری بـا نماینـده ویـژه سـازمان
ملـل و از طریـق گفتگوهـای موسـوم بـه "مسـیر دوم" بـه دنبـال مهیاکـردن
امـکان مشـارکت بازیگـران محلـی در مذاکـرات صلـح بـوده اسـت .همچنیـن،
اتحادیـه اروپـا از اقدامـات سـازمان ملـل بـا هـدف تسـهیل جریـان ورود
کاالهـای بازرگانـی و کمکهـای بشردوسـتانه بـه یمـن حمایـت میکنـد .ایـن
اتحادیـه مهـم تریـن کمـک کننـده بـه مکانیسـم تاییـد و بازرسـی سـازمان ملـل
(  )United Nations Verification and Inspection Mechanismبـوده اسـت،
کمکـی کـه بر اسـاس تصمیم شـورا در اوت  ۲۰۱۸قانونی شـد و تا سـپتامبر ۲۰۲۰
ادامـه داشـت .در کنـار این اقدامـات ،این اتحادیه بـه پروژه مینزدایی گارد سـاحلی
یمـن و بـه تهیـه یـک ارزیابی فنـی در رابطه بـا موانع زیرسـاختی و امنیتی بازگشـایی
مجـدد فـرودگاه یمـن کمک کرده اسـت .عـالوه براین اتحادیـه اروپا بـه تامین مالی
پـروژه هـای امنیتـی منطقـه ای مرتبط با موضـوع یمن میپـردازد و در ایـن ارتباط تا
کنـون دو بودجـه ( ۱۱بـا هـدف تقویـت ظرفیت اجرایـی قانون مبـارزه با تروریسـم)
و ( ۶بـا هـدف مشـارکت در تـالش هـای ملـی و منطقـه ای بـه منظـور مقابلـه بـا
پـول شـویی و تامیـن مالـی تروریسـم) میلیـون یورویـی را تخصیـص داده اسـت
(.)EEAS, 2020
دررابطـهبا کمکهایبشـردوسـتانه ،تنهـا در سـال  ،۲۰۱۹اتحادیـه اروپا در
حـدود  ۱۱۵میلیـون یـورو بـه یمـن کمک کـرده و میـزان کمک اولیـه اتحادیـه اروپا
بـه یمـن در سـال  ۴۰ ،۲۰۲۰میلیـون یـورو بوده اسـت که مبلـغ  ۴میلیون یـورو نیز
بـه منظـور تقویـت تالش هـا بـرای مقابله با همـه گیری بیمـاری کوویـد ۱۹-به این
مبلـغ اضافه شـد (.)EEAS, 2020

رویکرد اروپا به منازعه یمن :از هنجارگرایی به عملگرایی| بهزاد احمدی لفورکی ،سهراب سعدالدین

ضمـن بازتاکیـد بـر دو قطعنامـه قبلـی ایـن نهـاد در رابطـه بـا درگیـری در یمـن ( ۳
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دررابطهبا کمکهایتوسـعهای نیز ،این اتحادیه از سـال  ۲۰۱۵در راسـتای

بهبـود وضعیـت انسـانی در این کشـور متعهد به پرداخـت  ۴۳۹.۲میلیـون یورو
شـده اسـت .ایـن میـزان عـالوه بـر  ۳۲۳میلیـون یورویـی اسـت کـه اتحادیـه به
عنـوان کمـک دراز مـدت متعهد بـه پرداخت آن شـده بـود (.)EEAS, 2020
اقداماتدولتهایاروپاییدرقبالجنگداخلییمن

اکثریـت غالـب  ۲۷عضـو اتحادیـه اروپـا ،یـا نقشـی در حـل بحـران منتهی به
جنـگ سـال  ۲۰۱۵یمـن نداشـته و یـا نقشـی حاشـیهای ایفـا کردهانـد .تنهـا در
اواخـر سـال  ۲۰۱۴بـود کـه برخـی دولت هـای عضـو از جملـه :هلند ،سـوئد و
فنالنـد کانـال دیپلماتیکـی را بـا تمرکز بـر مذاکرات صلـح و موضوع حقوق بشـر
بـا طـرف هـای یمنـی ایجـاد کردند؛ امـا این تـالش ها در مقایسـه با تـالش های

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

جامعـه بینالملـل و قدرتهـای منطقـهای و جهانی چنـدان قابل توجـه نبوده اند.
بـرای مثـال ،اتحادیـه اروپا و فرانسـه در گروه موسـوم به "دوسـتان یمن" مشـارکت
داشـتند امـا نقـش آنهـا در مقایسـه با شـورای همـکاری خلیـج فـارس ،آمریکا و
بریتانیـا ،ثانـوی بـود .در ایـن میـان ،دولـت بریتانیا یک اسـتثنا بوده اسـت .افزون
بـر مـراودات تاریخـی بریتانیا و یمـن در دوره اسـتعمار ،انتخاب مارتیـن گریفیث
بریتانیایـی بـه عنـوان نماینـده ویـژه سـازمان ملل در امـور یمـن و همچنین ،نقش
غیـر قابل انـکار بریتانیا در حمایت نظامی از ائتالف به رهبری سـعودی ،حسـاب
ایـن کشـور را از سـایر دولتهـای اروپایی جـدا کرده اسـت .در ادامه به بررسـی
اقدامـات کشـورهای بریتانیـا ،فرانسـه ،آلمان ،هلنـد و فنالند در قبـال بحران یمن
و جنـگ داخلـی در ایـن کشـور پرداخته خواهد شـد تـا تفاوتها و شـباهتهای
رویکـرد این کشـورها بـا یکدیگـر و با سـازمان اتحادیه اروپا شناسـایی شـوند.
بریتانیـا؛بریتانیـا (در قالـب اتحادیـه اروپـا و پـس از خـروج از آن) بـه عنـوان
کشـوری بـه لحاظ تاریخی مهـم در منطقه (دارای ارتباطات گسـترده با کنشـگران
مهـم منطقـهای) و داشـتن پیوندهـای تاریخی با یمـن ،نقش مهمـی در مذاکرات
انتقالـی و مدیریـت تقاضاهـا و اهـداف در گـروه موسـوم بـه "گـروه  " ۱۰ایفـا کرد
( .)Brehony, 2020: 37ایـن گـروه در سـال  ۲۰۱۰بـه ابتکار بریتانیـا راه اندازی
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بـا هـدف حمایـت از طـرح انتقالی کشـورهای شـورای همـکاری خلیج فـارس ،باز
طراحـی و احیـا کنـد؛ تالشـی کـه چنـدان موفـق نبـود .در ایـن راسـتا ،سـفر منصور
هـادی بـه بریتانیـا در سـال  ۲۰۱۲و دیـدار او بـا نخسـت وزیـر و مقامـات ارشـد
بریتانیایـی ،نشـان از حمایـت دولـت بریتانیـا از رونـد مذاکرات انتقالی داشـت.
همچنیـن ،السـتر بـرت ،1معـاون خاورمیانـه ای وزارت خارجـه بریتانیـا ،نقـش
مهمـی در پویایـی "گـروه  "۱۰ایفـا کـرد و افـزون بـر حمایـت از گفتگوهـای ملـی،
دسـتورالعمل هایـی تکمیلـی نظیـر :اصالح سـاختار نیروهـای پلیس یمن بـه منظور
مقابلـه بـا تروریسـم و همچنیـن ،راهکارهایی بـرای کمک بـه اقتصاد این کشـور (از
جملـه کمـک  ۱۹۶میلیـون پونـدی بریتانیا بـه یمن تنها در فاصله سـال هـای ۲۰۱۲
تـا  )۲۰۱۵را بـه پیـش برد .افزون بـر اینها ،دولـت بریتانیا نماینده ویـژه ای را در امور
مربـوط بـه یمـن تعییـن کـرد و همیـن نماینـده بـود کـه ادعـای اخاللگـری عبدالله
صالـح و حوثـی هـا در روند انتقالـی را مطرح کرده و خواسـتار تحریم علـی عبدالله
صالـح شـد .همچنین ،همیـن نماینده بـود کـه در رابطه بـا کنارگذاشـتن انصارلله از
گفتگوهـای دوره انتقالـی هشـدار داد؛ هشـداری که بـا توجه به مخالفت عربسـتان و
برخـی احـزاب یمنـی ،چندان بـه آن توجـه نشـد (.)Brehony, 2020: 41

بـه دنبـال شـروع جنـگ یمـن در سـال  ۲۰۱۵و حملـه نیروهـای ائتـالف بـه
رهبـری عربسـتان سـعودی ،دولـت بریتانیـا نقـش مهمـی را در تهیـه و تصویـب
قطعنامـه  ۲۲۱۶شـورای امنیـت سـازمان ملـل ایفـا کـرد؛ قطعنامـه ای کـه ضمـن
محکـوم کـردن حوثـی هـا ،به تجـاوز نیروهـای ائتـالف به کشـور یمن ،مشـروعیت
داد ( .)Johnson and Mordaunt, 2018افـزون بـر ایـن ،دولـت بریتانیـا بـه رغـم
مخالفـت هـای پارلمـان ،افـکار عمومـی و نهادهـای جامعـه مدنـی و همچنیـن،
بـه رغـم حکـم دادگاه ایـن کشـور در رابطـه بـا ممنوعیـت فـروش سـالح بـه
عربستانسـعودی ،کمـاکان بـه تجـارت پـر سـود اسـلحه بـا عربسـتان بـا ایـن بهانه
کـه همـکاری هـای تسـلیحاتی و نظامـیاش بـا دولتهـای عربسـتان سـعودی و
1 . Alistair Burt
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شـد و در سـال  ۲۰۱۴و در میانـه دوران انتقالـی ،بریتانیـا تـالش کـرد تا ایـن گروه را
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امـارات ،معطـوف بـه ارسـال سـالح هـای سـبک ،مهندسـی تجهیـزات هوایی و
هدایـت عملیـات اسـت تـا از آسـب دیدن مردم عـادی و غیـر نظامیـان جلوگیری
شـود؛ ادامـه میدهـد .عـالوه بر ایـن دولت بریتانیـا در پاسـخ به این همـکاری و
مشـارکت در کشـتار مـردم یمـن ،بـه همکاری هـای ضدتروریسـتیاش بـا دولت
یمـن و همچنیـن ،کمـک هـای اقتصادی و حقوق بشـریاش به این کشـور اشـاره
میکنـد (.)UK arms sales to Saudi Arabia unlawful, 2019
فرانسـه؛فرانسـه ،سیاسـت دوگانـه ای در قبـال یمـن دارد؛ سیاسـتی کـه امکان
ایفـای نقـش رهبـری را از ایـن کشـور سـلب میکنـد .از دیـد کارشناسـان مرکـز
مطالعـات اسـتراتژیک صنعـا ،ارتباطات دیپلماتیک گسـترده فرانسـه با کنشـگران
منطقـهای موثـر در جنـگ یمـن در کنـار حسـن شـهرت این کشـور ،فرانسـه را به

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

کاندیـدای مناسـبی بـرای پیشـبرد مذاکـرات صلـح در ایـن کشـور بـدل میکنـد
( .)al-Muslimi and al-Akhali, 2018مبنـای ایـن دوگانگـی امـا تاکیـد بـر
نگرانـی هـای حقـوق بشـری و ضـرورت پایـان درگیـری هـای نظامـی در یمن از
یـک سـو و منافـع تجـاری فرانسـه در رابطـه بـا کشـورهای حاشـیه خلیـج فارس
(ائتـالف بـه رهبـری سـعودی) بویـژه در رابطه بـا تجارت اسـلحه از سـوی دیگر
اسـت .در تـالش برای حـل این تناقـض ،ماکرون خبـر از برگزاری و سـازماندهی
کنفرانـس بیـن المللـی بشردوسـتانه مختـص یمـن در اواخـر ژوئـن  ۲۰۱۸داد؛
کنفرانسـی کـه بـه دنبـال سـفر بن سـلمان بـه فرانسـه و گفتگوهـای او بـا مقامات
فرانسـوی برگـزار نشـد (.)Bonnefoy,2020:72
آلمان؛آلمان به دلیل دیپلماسـی کمتر آشـکارش در منطقه و روابط حسـنهاش
بـا حوثیهـا ( از سـال  )۲۰۰۰یکـی دیگـر از بازیگـران اروپایی معتبر بـه منظور
حـل ایـن بحران اسـت .گفتـه میشـود یحیـی الحوثی عضو سـابق پارلمـان یمن
از آلمـان پناهندگـی سیاسـی دریافـت کـرده اسـت و شـماری از نخبـگان ملـی
سیاسـی از گروههـای سیاسـی مختلـف در بیمارسـتانهای آلمـان درمان شـدهاند
و راه را بـرای مذاکـرات پشـت پـرده بـا ایـن کشـور بـاز نمودهانـد .همچنیـن ،بـه
دنبـال برگـزاری انتخابـات سـال  ۲۰۱۷در آلمـان و نیاز مـرکل به تقویـت ائتالف
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هنجـاری یافـت که مصـداق بـارز آن ،ممنوعیـت فروش سـالحهای جدیـد آلمانی
به عربسـتان سـعودی و در نتیجه ،قطع صادرات اسـلحه آلمان به عربسـتان سـعودی
بـود هرچنـد بـه دلیـل وابسـتگی هـای میـان صنایـع دفاعـی کشـورهای اروپایـی
و اثـرات مخـرب ایـن تصمیـم بـر صـادرات سـالح فرانسـه و بریتانیـا به عربسـتان،
ایـن تصمیـم دولـت آلمـان بـا مخالفـت ایـن دو کشـور روبرو شـد و آنها خواسـتار
دریافـت معافیتهایـی در ایـن ارتبـاط شـدند (.)Bonnefoy, 2020: 73

در ایـن رابطـه البتـه دو دیـدگاه متفـاوت در محافـل رسـمی و کارشناسـی آلمـان
وجود دارد .بر این اسـاس ،دسـتهای اسـتدالل مـی کنند که بازبینی در این سیاسـت
در قبـال کشـورهای خـاص ،اثـر بازدارنـده داشـته و بـه فعالیتهای بی ثبـات کننده
آنهـا در منطقـه خاتمـه میدهـد .در مقابل اما گروهی اسـتدالل میکنند کـه ادامه این
سیاسـت صـادرات اسـلحه سـبب تقویـت روابـط دو جانبـه آلمان بـا این کشـورها
و فراهـم آمـدن امـکان تاثیرگـذاری بر سیاسـت هـای آنهـا میشـود ()Roll, 2021
بـه دنبـال آلمـان سـایر کشـورهای اروپایـی از جمله اسـپانیا و سـوئد نیز -با اسـتناد
بـه قوانیـن اروپایـی که اجـازه فروش سـالح توسـط دولتهـای عضو به کشـورهای
نقـض کننـده قوانیـن بشـر دوسـتانه بیـن المللـی را نمیدهـد -فـروش سـالح بـه
عربسـتان را ممنـوع کردنـد .البتـه تنهـا مـدت زمـان کوتاهی بعـد و به دنبـال تهدید
دولـت عربسـتان سـعودی مبنـی بـر کاهـش حجـم روابـط تجـاری اش بـا دولـت
اسـپانیا ،دولـت اسـپانیا از تصمیـم خـود مبنـی بـر عـدم فروش سـالح به عربسـتان
سـعودی برگشـت (.)Maletta, 2019
نکتـه دیگـر در مـورد دخالـت آلمـان در تحـوالت یمـن مربـوط بـه ابتـکارات
مـوازی اسـت که این کشـور بـه دنبال کنار گذاشـته شـدن از "گـروه  "۱۰و مذاکرات
مربـوط بـه دوره انتقالـی دنبـال کـرده اسـت؛ ابتکاراتی کـه از نگاه دیگر کشـورهای
اروپایـی ،جانبدارانـه و بـه نفـع حوثی ها اسـت .از جمله ایـن ابتـکارات میتوان به
ایجـاد فضـا بـرای گفتگـوی طـرف های یمنـی توسـط "بنیـاد برگهـف "1و همچنین،
1 . Berghof Foundation

رویکرد اروپا به منازعه یمن :از هنجارگرایی به عملگرایی| بهزاد احمدی لفورکی ،سهراب سعدالدین

بـا سوسـیال دموکراتهـا ،سیاسـت ایـن کشـور درقبـال بحـران یمـن بیشـتر ماهیتـی
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مالقـات بـا افـراد رده بـاالی یمنـی در صنعـا و همـکاری بـا یـک مجمـع توسـعه
سیاسـی کـه توسـط یـک عضو سـابق پارلمـان یمـن راه انـدازی شـده اشـاره کرد
(.)Bonnefoy, 2020:74-75
ازهنجارتاعمل:امکاناتومحدودیتهاینقشآفرینیاروپادریمن

یکـی از جنبههـای مهـم گـذار بـه عملگرایـی در سیاسـت جدیـد اروپایـی در
خاورمیانـه ،پایـان بخشـیدن بـه سیاسـت قطـع تمـاس بـا گروههـای شـبهنظامی
فعـال در منطقـه و درگیرکـردن ایـن گـروه هـا در فرآیندهـای سیاسـی فراگیـر ملی
بـر مبنـای الگـوی مهـار از طریـق تعامـل اسـت .در ایـن راسـتا ،فهـم اروپایـی
ایـن اسـت کـه ایـن گروههـا کـه بواسـطه ضعفهـای سـاختاری و عملکـردی
دولتهـای منطقـه قـدرت گرفتهانـد اکنـون بـه یـک واقعیـت در صحنـه در
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سیاسـت ایـن کشـورها بـدل شـده و نادیده گرفتـن آنها ،تنهـا باعث شـدت گرفتن
رفتارهـای رادیـکال آنهـا مـی شـود .بـر ایـن اسـاس ،عملگرایـی جدیـد اروپا در
منطقـه خاورمیانـه بـر مبنـای دو سـتون  )۱تقویت حکمرانـی در این کشـورها (بر
مبنـای ایـده مقاومسـازی) و  )۲برقـراری تمـاس بـا گـروه هـای شـبه نظامـی (بـا
هـدف مهـار این گـروه ها از طریـق ادغام آنهـا درون سـاختارهای حاکمیتی) قرار
دارد (.)Dacey, Geranmayeh and Lovatt, 2020
بررسـی مواضـع رسـمی و غیررسـمی نشـان میدهـد کـه اتحادیـه اروپـا و
دولـت هـای عضو ایـن اتحادیـه نظیر آلمـان ،فرانسـه ،سـوئد و بریتانیـا ،احتماال
راهکارهـای چهارگانـه ذیـل را بـا هـدف تقویـت نقـش اروپـا در پایـان دادن بـه
بحـران یمـن در پیـش خواهنـد گرفـت:
 )۱افزایش تعامل منطقهای با حوثی ها
 )۲تشویق مذاکرات حوثی -سعودی و مذاکرات درون یمنی
1
 )۳مذاکره با ایران
 )۴افزایش کمک های بشر دوستانه به یمن (.)Alhamdani and lackner, 2020
 . ۱فهــم اروپایــی ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه منافــع اســتراتژیك محدودتــر ایـران در یمــن ،ســابقه مذاکراتــی بــا
ایــن کشــور و البتــه تاثیرپذیــری حوثیهــا از ای ـران (تاثیــری کــه بــه بــاور طــرف اروپایــی ،نبایــد در می ـزان آن
اغ ـراق کــرد) اروپــا بایــد بــه نقــش ای ـران بــه عنــوان عامــل تســهیل کننــده مذاک ـرات بــا حوثیهــا توجــه کنــد

(.)Alhamdani and lackner, 2020
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در جنـگ داخلـی یمـن ،یافتههای ایـن پژوهش امکانـات و محدودیت هـای ذیل را
بـرای اتحادیـه اروپا شناسـایی کردهانـد (منبع :نویسـندگان)
محدودیتها

امکانات

شهرت اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر یمن در هیچکدام از ترتیبات چندجانبه نهادی که اتحادیه
عضو آن است حضور ندارد .یمن نه بخشی از همکاری
هنجاری و معتقد به دیپلماسی
اروپا-مدیترانه و نه بخشی از چارچوب روابط دوجانبه اتحادیه
اروپا و شورای همکاری خلیج فارس است و بنابراین ،امکان
کنش اتحادیه و قراردادن یمن در چارچوب سیاست گذاری
این اتحادیه محدود است.
کانالهای گفتگوی ایجادشده با احزاب
و نیروهای جامعه مدنی یمن ( از همه
طیف ها) در طول مذاکرات گفتگوی
ملی

برگزیت ،برجام و تحوالت سوریه تمرکز اتحادیه را از یمن
برداشته و پناهندگان یمنی حتی در برنامه های مرتبط با
پناهندگان اتحادیه اروپا هم جایی ندارند.

نداشتن سابقه استعماری و عدم ارسال
سالح به کشورهای منطقه (مقصود،
اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان است)

خدشه وارد شدن به بی طرفی اتحادیه بواسطه حمایت همه
جانبه دولت های عضو از ائتالف به رهبری عربستان سعودی

مورد اعتماد بودن سازمان های اروپایی
نظیر« :کمیته مشترک نظارت بر
آتشبس»*در بین همه طرف ها در یمن

عدم حضور میدانی اتحادیه اروپا در یمن

اهمیت امکانات اقتصادی اتحادیه اروپا
برای طرفهای یمنی

کنشگری اتحادیه در فضای رقابت میان میانجیگران** که سبب
تنشهای میان خود میانجیگران (تنش میان نمایندگی اتحادیه
اروپا در صنعا و نماینده ویژه سازمان ملل) شده است.

ساختار چند الیه سیاست خارجی اتحادیه اروپا مانع از اقدام
موثر توسط این نهاد است.
* Joint Ceasefire Monitoring Committee, ** Competitive Mediator market

نتیجهگیری:فرصتهاوچالشهایپیشرویمناسباتایرانواروپادریمن

همانطـور کـه در ایـن پژوهش نشـان داده شـد در بررسـی رویکـرد اروپـا در قبال
بحـران یمـن بایـد بیـن رویکـرد اتحادیـه اروپا به عنـوان یک سـازمان و کشـورهای
عضـو ایـن اتحادیـه تمایـز قائـل شـد .بجـز بریتانیـا و تـا حـدی فرانسـه بـه عنـوان
اعضـای دائـم شـورای امنیـت ،که به دلیـل بهرهمنـدی از توانایـی نظامـی فرامرزی،
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در ایـن راسـتا و در رابطـه بـا امـکان ایفای نقـش میانجی از سـوی اتحادیـه اروپا
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و داشـتن منافـع اقتصـادی و پیوندهـای تاریخی به سـبب حضور اسـتعماری در
منطقـه ،در ایـن بحـران نقـش پررنگی داشـتهاند؛ اتحادیـه اروپا و دیگـر اعضای
آن ،عالقـه و منافـع یـا تهدیـدات حیاتی نسـبت بـه بحران نداشـته اند .لـذا وقتی
دربـاره رویکـرد اروپـا درقبـال بحـران یمـن صحبـت میکنیـم یـک رویکـرد
یکپارچـه و واحـد وجـود نـدارد و کشـورهای مختلـف اروپایـی و خـود اتحادیه
اروپـا ،اغلب دسـتورکارهای متفاوتی داشـته و موضوعات متمایزی را بر سـر میز
مذاکـره آوردهانـد .بـا ایـن وجـود ،میتوان کـم توجهـی و مداخله محـدود اروپا
در بحـران یمـن را مهمتریـن ویژگـی رویکـرد آن در قبال این بحران دانسـت .این
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بـی عالقگـی و نداشـتن منافع یـا تهدیدات حیاتی نسـبت به بحران سـبب شـده
تـا سیاسـتها و اقدامـات اروپـا (در قالـب اتحادیه یا کشـورهای منفرد) بیشـتر
مـوردی باشـد و در فضای کسـر اطالعـات و درک ناکافی از یمن و سـاختارهای
سیاسـی ،اجتماعـی و اقتصـادی آن رخ دهد.
بحـران یمـن در زمانـی رخ داد کـه اتحادیـه اروپـا از رهبـری ضعیف بـه دلیل
چالشهـای خارجـی و داخلـی در رنـج بود .ایـن بحران بـه دالیلی که ذکر شـد
هرگـز در اولویـت اتحادیـه و کسـانی کـه مدعـی اقـدام از سـوی آن بودنـد قـرار
نگرفـت؛ هرچنـد ادعا شـده کـه در صـدر دسـتورکار اتحادیه اسـت و بیانیه های
گاه و بیـگاه در ایـن راسـتا ناظـر بـر ایـن ادعاسـت .از سـال  ۲۰۱۶و بـا خـروج
بریتانیـا از اتحادیـه عمـال فضـای مانـور دیپلماتیک ایـن اتحادیه در بحـران یمن
کمتـر شـد و ایـن اتحادیـه مجبور شـد کـه بپذیـرد بهتریـن چارچوب بـرای حل
بحـران ،توسـل بـه شـورای امنیـت سـازمان ملـل اسـت کـه بـه معنـای پذیرش
نقـش و رهبـری آمریـکا و بریتانیـا در بحـران و دنبالـه روی از آنهاسـت.
در رابطـه بـا اقدامـات اتحادیـه اروپـا بایـد در نظـر داشـت کـه بـر اسـاس
سیاسـت اعالمـی ایـن اتحادیـه ،تمرکـز بر حقوق بشـر و حقـوق بشردوسـتانه و
ارائـه کمکهـای توسـعه ای ،اصل محـوری اقدامـات اروپایی در رابطـه با بحران
یمـن بـوده اسـت؛ اما ایـن تمرکز به اتخـاذ موضـع و طرحهای یکپارچـه در میان
کشـورهای اروپایـی منجـر نشـده اسـت .نمونـه خـوب ایـن عـدم یکپارچگـی،
مواضع متفاوت کشـورهای اروپایی در قبال پیشـنهاد سـازمان ملل در سـال های
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جنایـات جنگـی در یمـن اسـت .در پاسـخ بـه ایـن پیشـنهاد ،فرانسـه بـر ضـرورت
مشـورت بـا کشـورهای عضـو ائتـالف به رهبـری سـعودی اشـاره کـرد؛ در حالی که
هلنـد بر انجـام تحقیقـات مسـتقل تاکیـد داشـت (.)Bonnefoy, 2020: 74
لذا شـاهد هسـتیم محدویت منابـع (دیپلماتیـک و مالی) ،فقـدان ابزارهای قدرت
سـخت ،تفـاوت نـگاه بـا آمریـکا در حـل بحـران ،افتـراق داخلـی و بـی میلـی برای
بـه چالـش کشـیدن روابط بـا کشـورهای شـورای همـکاری ،بیمیلی بـه تغییر وضع
موجـود و نیاز بازیگران اروپایی به شـرکای غیردموکراتیک سـبب شـده تـا عملگرایی
اروپـا در بحـران یمـن بـر هنجارگرایـی آن غلبه کند و نقشـی فرعی داشـته باشـد .در
همیـن ارتبـاط بریتانیا و فرانسـه به عنـوان تامینکنندگان اصلی تسـلیحاتی عربسـتان
و امـارات ،عـالوه بـر حمایتهای مختلـف از ائتالف ،بـه صادرات تسـلیحاتی خود
ادامـه داده و در عیـن حـال ادعای رسـیدن به صلـح را نیز داشـتهاند .ایـن دو از انتقاد
آشـکار از ائتـالف خـودداری کرده و نسـبت بـه اجـرای قطعنامههای شـورای امنیت
مبنـی بـر آتشبـس فـوری کنـد و بیمیـل بودهانـد .در مقابـل ،شـماری از اعضـا که
منافـع اقتصـادی چندانـی در منطقـه ندارنـد و پارلمـان اروپـا در انتقـاد از جنـگ و
پیامدهـای بشردوسـتانه پرتحرک و پرصـدا بودهانـد (.)Hiltermann, 2019
بـر ایـن اسـاس ،منازعـه شـکل گرفتـه در یمـن و نحـوه واکنـش اروپاییها بـه آن،
مشـخصترین نمونـه تغییـر جهت اشـاره شـده در سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپا
اسـت .سیاسـت خارجـیای که راهنمـای عمـل آن ،نه هنجارهـای ادعایـی اروپایی
بلکـه فهـم مشـترک از منفعـت و تهدیـد متوجه اروپا اسـت .بـر این اسـاس و بهرغم
ادعاهـای مطـرح شـده در "سـند راهبـرد اسـتراتژیک اتحادیـه اروپـا در قبـال یمـن
 1"۲۰۰۷-۲۰۱۳مبنـی بـر حمایـت این اتحادیـه از روند دموکراسیسـازی و تقویت
جامعـه مدنـی در ایـن کشـور و همچنیـن ،افزایش کمـک ها بـه منظور مقابلـه با فقر
فزاینـده در یمـن ،بررسـی سیاسـت اتحادیـه در قبـال این بحـران و همچنیـن ،رجوع
بـه آمارهـای موجود ،نشـان از کـم رنگ بـودن نقش هنجارهـا و ارزشهـای اروپایی
1 . EU’s Country Strategy Paper for Yemen
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 ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷بـه منظـور تشـکیل یـک تیـم تحقیقاتـی مسـتقل در رابطه با بررسـی
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در سیاسـت اتحادیهاروپـا در قبـال یمن و غلبـه عنصر عملگرایی در این سیاسـت
میدهـد ( .)Durac,2010:657امـا مولفههـای مویـد عملگرایـی اتحادیـه اروپـا
در قبـال یمـن کدامنـد؟ در پاسـخ ،یافتههـای ایـن پژوهـش بر سـه مولفـه کلیدی
ذیـل تاکیـد میکننـد؛ مولفههایـی که بطـور توامـان نشـان از فقـدان اراده و فقدان
توانایـی اتحادیـه اروپـا در اتخـاذ رویکـردی هنجـاری و میانجیگرایانـه بـا هدف
حل ایـن بحـران میدهند:
نبـود انسـجام در سیاسـت اتحادیـه اروپـا در قبـال یمـن (فقـدان توانایـی)؛
تقابـل سیاسـت اعالمـی اتحادیـه اروپـا و سیاسـت اعمالـی دولتهـای عضـو
و قرارنگرفتـن یمـن در هیچکـدام از ترتیبـات رابطـهای اتحادیـه اروپـا ،طراحـی
سیاسـتی موثـر در قبـال منازعـه یمـن را دشـوار کـرده اسـت.
سطح پایین حمایت های مالی اتحادیه اروپا 1از یمن (فقدان اراده)
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تمایـل اتحادیـه اروپـا بـه تامیـن ثبـات دولـت مسـتقر و حفـظ وضـع موجـود
(فقـدان اراده).
در توجیـه ایـن اسـتدالل ،توجـه بـه تاکیـدات و ترجیحات مسـتتر در سیاسـت
اتحادیـه اروپـا ضروری اسـت:
تاکیـد سـند راهبـرد اسـتراتژیک اتحادیـه اروپـا بـر شـرایط شـکننده یمـن 2بـه
عنـوان یـک دولـت ،به جـای اطـالق واژه دولت شکسـتخورده 3به این کشـور با
هـدف حفـظ امـکان حمایـت از دولـت مسـتقر یمن
شناسـایی دولـت یمـن به عنوان یک شـریک سیاسـی ،تالش در جهـت تقویت
قـدرت هیئـت حاکمـه یمن و ترغیـب دولت یمن بـه انجام اصالحـات (با هدف
کنتـرل و نه مدیریـت منازعه)
تمایـل اتحادیـه اروپـا به حفظ وضـع موجود و عـدم انجام اصالحات سیاسـی
دموکراتیـک در یمـن؛ در توجیـه ایـن اسـتدالل بایـد توجـه کـرد کـه بـا توجـه بـه
غلبـه گروههـای اسـالم گـرا در میـان طیـف اپوزیسـیون دولـت ،اروپـا نگـران
 . ۱مجموع کمك های مالی اتحادیه اروپا به یمن در فاصله سال های  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۰تنها  ۶۰میلیون یورو بوده
است.

2 . Fragile conditions of Yemen as a state
3 . Fragile State
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آزاد شـدن ایـن نیروهـا در نتیجـه اصالحـات سیاسـی و پیامدهـای آن بـرای موازنـه
دولتهـای عضـو اتحادیـه اسـت (.)Durac, 2010: 661

نظـر بـه نقـش و اهمیـت ایـران در حـل بحـران یمـن ،اروپـا تـالش کـرده تـا از
اهـرم نفـوذ ایـران بـه منظـور تاثیرگـذاری بـر حوثیهـا اسـتفاده کنـد .لـذا در قالب
گفتگوهـای اروپـا  )E4( ۴بـا تهـران ،چهـار دور گفتوگوهـای جمهوری اسـالمی
ایـران با اتحادیـه اروپا و نمایندگان چهار کشـور اروپایی انگلسـتان ،فرانسـه ،آلمان
و ایتالیا در مونیخ ،رم ،بروکسـل و تهران انجام شـده اسـت .همـکاری در چارچوب
توافـق اسـتکهلم بـرای کاهش تنش و امدادرسـانی به مـردم جنگ زده یمن ،پیشـبرد
گفتگوهـای جامـع بـا تمـام طرفهـای درگیـری در راسـتای آتـش بـس و غیرنظامـی
کـردن بنـدر حدیـده ،اسـتفاده از ظرفیـت دو طـرف بـرای پایـان دادن بـه جنـگ در
یـک رونـد سیاسـی بـه نحوی کـه منافـع حوثی هـا را نیز به عنـوان یـک بازیگر مهم
و مشـروع سیاسـی دربرگیـرد؛ از محورهـای مهـم ایـن مذاکـرات بـوده اسـت .لـذا
هرچنـد رویکـرد اروپـا درقبال بحران یمن متشـتت ،ثانویـه و در مـوارد متعددی در
تضـاد بـا سیاسـتهای منطقهای ایران اسـت؛ اما فرصتهـای متعددی بـرای ایران برای
حـل بحـران یمـن در همـکاری بـا اروپـا وجـود دارد که میتـوان بـه آنها اشـاره کرد:
بخشـی از محدودیـت ایفـای نقـش اروپـا در بحـران یمـن بـه تکرار یـک الگوی
تقسـیم کار مرسـوم بیـن آن بـا آمریـکا بازمیگـردد .اکثـر کشـورهای اروپایـی بـه
دلیـل در اختیارنداشـتن منابـع قـدرت سـخت ،مدیریـت منازعـات در خاورمیانه را
بـه آمریـکا سـپرده و در نقشـی فرعـی و در قالـب کمکهای سیاسـی ،مالی و توسـعه
ای بـه حمایـت از آمریـکا و در گام بعـدی بـه حمایـت از بریتانیـا و فرانسـه پرداخته
انـد .امـروز ایـن الگو دچار مشـکل شـده و آمریکا بـه دلیل انتخـاب راهبـرد موازنه
از دور درقبـال منطقـه و مشـکالت مالـی ،خواسـتار ایفـای نقـش بیشـتر سـخت و
نـرم اروپاییهـا در منطقـه اسـت .ایـن درحالـی اسـت که بیـن دو طرف بر سـر نحوه
مدیریـت منازعـات در منطقه اختالفهایی وجـود دارد کـه در دوره زمامداری ترامپ
تشـدید شـد .لـذا اروپا در قالب اسـتقالل راهبـردی به دنبـال بازارزیابـی نقش خود
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منطقـهای (تغییـر جهـت موازنه به سـمت ایران) و به طریـق اولی منافع اسـتراتژیک
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در منطقـه و در بحـران یمـن اسـت و ایـران میتوانـد از ایـن فرصـت برای شـکل
دهـی بـه رویکـرد اروپـا درقبال منطقـه و ازجملـه بحـران یمن اسـتفاده کند.
هرچنـد اروپـا جـای پـای محکمـی در یمن نداشـته و نقـش آن در بحـران یمن
تحـت تأثیـر نقـش پررنگ آمریـکا ،بریتانیا و کشـورهای شـورای همکاری اسـت
امـا پتانسـیل دیپلماتیـک و ژئوپلیتیـک الزم بـرای ایفـای نقـش را دارد .لـذا نباید
از نقـش آن در پیشـبرد دیپلماسـی بـه دلیـل ارتبـاط داشـتن با تمـام بازیگـران چه
در داخـل یمـن و چـه با تمـام بازیگـران منطقـه ای و فرامنطقه ای ،نشـان دادن بی
طرفـی بـرای حل بحـران ،و نیـز توسـعه اقتصـادی آتی یمـن غافل شـد .در واقع،
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ابـزار دیپلماتیـک و قـدرت اقتصـادی میتوانـد بـه اروپـا جایگاهی خـاص در حل
بحـران یمـن بدهـد کـه باید از آن اسـتفاده کـرد .ازجملـه اسـتفاده از برخی طرف
هـای اروپایـی بـرای اعمـال فشـار به ریـاض و آمریـکا بـرای پایـان دادن به جنگ
علیـه یمـن و جلوگیـری از تـداوم فاجعـه جـدی انسـانی در ایـن کشـور و تاکیـد
بـر ضـرورت خـروج از بحـران بـا راهـکار سیاسـی و گفتوگوهای جـدی مابین
طرفهـای یمنـی بـرای توافـق ملی و نـه اجبـار نظامی.
در بیـن کشـورهای اروپایـی ،آلمـان بـه دلیـل تحریـم تسـلیحاتی عربسـتان و
ارتبـاط بـا حوثیهـا امـکان بیشـتری بـرای کار بـا ایـران بـر سـر یمـن دارد .گفتـه
میشـود دولـت هـادی نیز به شـکل کلی از نقـش آلمـان در یمن حمایـت میکند؛
لـذا حضـور پررنگتـر ایـن کشـور در بحـران شـاید بتوانـد زمینـه یـک گفتگوی
گسـترده تـر بیـن تمـام بازیگـران در بحـران یمـن را فراهم سـازد.
در ایـن رابطـه ،موضـوع بـاز تعریف سیاسـت های اتحادیـه اروپا در قبـال گروه
هـای شـبه نظامـی منطقـه (از جمله حوثی هـای یمن) ،بـر مبنای پایان بخشـیدن
بـه سیاسـت قطع تمـاس با این گـروه ها و درگیر کـردن آنها در فرایندهای سیاسـی
جامـع ملـی ،و نحـوه نقـش آفرینـی جمهـوری اسـالمی ایـران در این میـان و در
رابطـه بـا اروپـا ،میتوانـد موضوع پژوهـش های آینـده در این حوزه باشـد.
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