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چکیـده
یمن بهعنوان همسایه عربستان ،هموواه ره یاایوخ رواهای ایون اووه اگ ااییوا یو ای
برروهراه بور

اگ گمان ایتقراه نظام امهوهی ره یمن ره رهه  0791ناز ه ابو ر

مرحله ادیدی شد ایخ .ر

اووه اهر

اوه ر ه هوای متاوا ی اگ ه یواه یی همیواهی ها ساوخ یور

گذاشتهاند ،اما اه ماترک همه این ر ه ها ،الش عربستان برای افزایش ناوذ ره یمن بور ایخ.
شاید بهرلال بههمساویتیی اغرافااییوامعاتی امناتی ،یمن ره نیا ایترا یک عربستان واگ نظور
اثرگذاهی بر امناخ ملیو ره یطح اوههای عضو شوهای همیاهی رلاج فاهس قراه راشته باشود.
این مقاله ره سی سایخ به این سریش ایخ ه یمن چیونه می واند منافع حاا ی عربستان ها بهرطر
بانداگر؟ ره سایخ به این سریش ،فرضاه مطرح این ایخ ه ر عامل ژئوسلاتاک ایودئولوژیک ره
بهرطر افتارن منافع عربستان اگ یوی یمن مؤثر هستند ه ره هر برهه گمانی ،ییوی اگ ایون عوامول
به عامل عاان نند بدیل شد ایخ .نتایج این سو هش ناوان میرهود سایاوری یاایوخ «یمون
ضعاف» «افزایش ناوذ» ره این اوه با ایتاار اگ ریپلمایی راله همرا ررن قبایول بوا روور،
ره یاایخ راهای عربستان ره قبال یمن امری ثابوخ بوور ایوخ .ره مووهر وفاوس عربسوتان ره
ریتاابی به اهداف روور ره مووهر یمون می ووان گاوخ ،اگرچوه عربسوتان نتوانسوته ایوخ ناووذ
یاگماندهیشد ای ره یمن بهریخ آ هر ،اما ا حد گیاری ره الوگاری اگ ایجار ساییا ناوذ وی
رییر قدهتها ،موفس عمل رر ایخ.
 واژگان کلیدی:
یمن ،عربستان یعوری ،یاایخ راهای ،یاایخ ناوذ ،ایترا ی یمن ضعاف
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مقدمه
یمن در جنوب شبهجزیره عربستان قرار دارد و از شلما بلا عربسلتان و از شلر و جنلوب
شرقی با کشور عمان ،همسایه است .این کشور با  725هزار کیلومتر مربع مسلاحت و حلدود 21
میلیون نفر جمعیت ،بخشی از شلبهجزیلره عربسلتان اسلت ).(The World FactBook, 2014
شبهجزیره عربستان مهمترین گلوگاه انرژی ،ترانزیت کاال و بلازار تالارت بینالملللی بلهحسلاب
میآید .این موقعیت هنگامیکه به موقعیت کشورهای پیرامونی خللیج فلارس (ایلران و علرا )
اضافه شود ،از اهمیت بیشتری برخوردار میشود .نزدیک به نیمی از ذخایر استراتژیک انرژی در
این منطقه قرار دارد و در این میان ،تضمین جریان آزاد انتقا انلرژی بله کشلورهای غلرب از
اهمیت ویژهای برخوردار است .بهعالوه ،یمن دستکم دارای چهلار موقعیلت ویلژه ژلوپلیتیلک
است؛ اشراف یمن بر خلیج عدن ،اشراف کام و بیرقیلب آن بلر مهمتلرین تنگله اسلتراتژیک
جهان (بابالمندب) ،اشراف کام بر آبراه حسلاس دریلای سلرت ،تسللط یملن بلر کلوههلای
استراتژیک «مران» که از سواح عدن آغاز و تا منطقه طالف در جنوب غرب کشیده میشلود.
با این وصف ،تحوالت یمن ،به تحو عمده در شبهجزیره و حتی مناطق اطراف آن ،مانند شلات
آفریقا و ...منار میشود (کرمی.)1143 ،
یمن از زمان تشکی جمهوری در سا  1453با تحوالت گونلاگونی در عرصله داخللی
روبرو بوده است .عالوهبر جنگهای داخللی ،درگیریهلای ملرزی بلا عربسلتان ،جنگهلای
ششگانه با حوثیها ،مبارزه با «حراک» تازیهطلب در جنوب و مبارزه با القاعده ازجمله این
تحوالت هستند .بیثباتی داخلی و فقر گسترده در یملن بلهعنوان فقیرتلرین کشلور عربلی،
موجب ایااد زمینه دخالت نیروهای خارجی در تحوالت این کشور شده است .در این میلان،
یمن در نگاه استراتژیک عربستان ،از جایگاه برجسلتهای در مالاورت ایلن کشلور برخلوردار
است .موقعیت جغرافیایی یمن و نوع رابطه آن با عربستان در دههها و سا های گذشته ،این
کشور را از نظر اثرگذاری بر امنیت ملی عربستان ،در سطح کشورهای عضو شورای همکلاری
خلیج فارس قرار میدهد (صادقی و احمدیان.)1134 ،
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در میان پژوهشهایی که در مورد موضوع این مقاله اناام شده اسلت ،بیشلتر مقاللهها
رویکرد بررسی تلاریخی را برگزیدهانلد .بلرای مللا  ،جعفلری وللدانی در مقالله «عربسلتان
سعودی :نگاه به یمن» ،به بررسی تاریخی اختالفهلای ملرزی دو کشلور میپلردازد .وی در
این مقاله به ریشههای تاریخی ادعاهای ارضی و اختالفهای مرزی دو کشور ،کشلف نفلت و
تشدید اختالفات و ...پرداخته است (جعفری وللدانی .)1152 ،گریگلوری گلاوس در مقالله
«یکپارچگی یمن :گذشته و آینده» ،موضوع وحدت یمن و نقش عربستان در ایلن مسلهله را
بررسی میکند ) .(Gause, 2011در بین مقالههایی که رویکرد اقتصاد سیاسی را برگزیدهاند
باید به مقاله ماتبی عطارزاده با عنوان «یمن و چالش با عربسلتان :اعملا حاکمیلت مللی،
ابزار هویت مستق » اشاره کرد که در آن بله نیروهلای اقتصلادی و سیاسلی تشلکی دهنده
رابطه میان یمن و عربستان اشاره شده است (عطارزاده.)1133 ،
بر این اساس ،مقاله حاضر بهدنبا پاسخ دادن به این پرسش اسلت کله یملن چگونله
میتواند منافع حیاتی عربستان را بهخطر اندازد .بلازه زملانی ملورد مطالعله از سلا ،1453
یعنی انحال رژیم سلطنت و استقرار نظام جمهوری در یمن تا سا  2319اسلت .در پاسلخ
به پرسش اصلی پژوهش ،فرضیه مطرح این است که دو عام ژلوپلیتیلک و ایلدلولوژیک در
بهخطر افتادن منافع عربستان از سوی یمن مؤثر هستند که در هر برهه زمانی یکلی از ایلن
عوام به عام تعیینکننده تبدی شده است .برای پاسخ به این پرسلش از مفهلوم «تصلور
تهدید» 1در سیاست خارجی عربستان بهرهگیری شده است و سپس تهدید اساسلی و اصل
حاکم بر سیاست خارجی عربستان در قبا یمن در هریک از بازههای زملانی ملورد مطالعله
بررسی میشود .در این پژوهش از روش تحقیق کیفی براساس گردآوری شلواهد و جزلیلات
از کتابها ،مقاالت و نوشتهها استفاده شده و مبتنیبر روش استقرایی است.
 .1مفهوم تصور تهدید در سیاست خارجی
رفتار دولتها بهطور اساسی متأثر از فهم آنها از دنیای اطرافشان (که زمینله اجتملاعی
دارد) است .بهعبارت دیگر ،فهم دولت از اینکله دنیلا چگونله است و چگونه بایلد باشلد ،بلر
1. Threat Perception
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رفتار آن دولت تأثیر میگذارد .این فهم بهنوبه خود متأثر از هویت و منلافع دولتهلا اسلت.
بنابراین برای فهم اینکه چرا دولتها به منازعه با یکدیگر میپردازند ،یلا اقلدام بله همکلاری
میکنند ،باید به بررسی ایلن مسهله پرداخلت کله ایللن دولتهلا چله تصلوری از منلافع و
محیطی که در آن زنلدگی میکننلد ،دارنلد .بلهنظر میرسلد رویکلرد رلالیسلم نوکالسلیک
ازآنااکه بر اهمیت متغیرهای داخللی و درک و فهلم رهبلران از قلدرت نسلبی تأکیلد دارد،
میتواند بهعنوان چارچوب نظری این مقاله مورد توجه قرار گیرد.
از پرسشها و مسال اساسی رلالیستهای نوکالسیک این است که چرا ،چگونله و تحلت
چه شرایطی ویژگیهای داخلی دولتها بهعنوان متغیرهای میانای بین ارزیابیهای رهبلران از
تهدیدها و فرصتهای بینالمللی و سیاست خارجی دولتها عم میکند .شولر 1عنوان میکند
که در مطالعه سیاست بینالمل  ،رابطه بین ثبات داخلی و خارجی نادیده گرفته شده است .وی
برای توضیح چرایی واکنشهای متفاوت دولتها به فرصتها و تهدیلدهای بیرونلی ،بله چهلار
متغیر اصلی اجماع نخبگان ،انساام نخبگان ،آسیبپذیری رژیم و انساام اجتماعی میپلردازد.
جفری تالیافرو ،استیون الب و نورین رایپسلمن بلهعنوان سله تلن از مهمتلرین نظریلهپردازان
رلالیسم نوکالسیک در جمعبندی دیلدگاههای مربلو بله ایلن نظریله بله سیاسلت خلارجی
معتقدند .میتوان سه دسته پرسش اساسی در این مورد مطرح سلاخت کله سیاسلت ارزیلابی
تهدید ،سیاست انطبا استراتژیک و سیاست استخراج منابع ،بسیج داخلی و اجرای سیاسلتها
و راهبردها را دربر میگیرد .ارزیابی تهدیلد بله ملواردی نظیلر چگلونگی ارزیلابی تهدیلدات و
فرصتها از سوی دولتها یا تصمیمگیرندگان مربو است .انطبلا اسلتراتژیک بلا محورهلایی
مانند چگونگی واکنش دولتهلا بله تهدیلدهای بینالملللی و میلزان و چگلونگی تأثیرگلذاری
بازیگران داخلی بر سیاستهای امنیتی خارجی ارتبا دارد و دسته سلوم بله چگلونگی بسلیج
منابع الزم برای تعقیب سیاست امنیتی انتخابشده و به عوام تعیینکننده در چانلهزنی بلین
دولتها و گروههای اجتماعی مربو است .از بین سه نظریهپرداز مورداشاره ،شولر معتقد است
کشورها ممکن است با توجه به انگیزة ترس یا حرص و یا میزانلی از ایلن دو ،اهلداف سیاسلت
خارجی خود را تعریف و تعقیب کنند (اسدی.)1134 ،
1. Schwaller, Randall L
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از دیدگاهی دیگر ،در بررسی پویایی و دگرگونی سیاست خلارجی کشلورها ،بایلد سله
نکته را مورد توجه قرار داد که عبارتند از:
ل نخست ،درهمتنیدگی سیاست خارجی و داخلی کشورها« :سیاست خلارجی هملواره
بازتاب ماهیت حکومت کشور اسلت» ) .(Holsti, 1995بلهعبارتی کلنش خلارجی دولتهلا
بازتابی از سیاست داخلی و اولویتهایی است که مبتنیبر سیاست داخللی تعیلین میشلود.
برای نمونه ،عربسلتان سلعودی کله سیاسلت داخللی آن براسلاس ریشسلفیدی و ملدارای
طایفگی بنا شده ،در سیاست خارجی نیز در پی مدارا میان بازیگران سیاسی و ریشسلفیدی
در میان نابرابرها بوده است (سریعالقلم.)27 :1133 ،
ل دوم ،چالشها و فرصتهایی که موجب دگرگونیهای داخللی و خلارجی در کشلورها
میشوند :بهعبارتی ،شرایط محیطی در قالب دو محیط ذهنی و عینلی داخللی ،منطقلهای و
بینالمللی تأثیر فراوانی بر دگرگونی چیدمان سیاست خارجی دارد .تهاجم عرا به ایلران در
سپتامبر  1433تحت تأثیر مستقیم محلیط عینلی مناسلب وحشلت نظامهلای محافظلهکار
منطقه از گسترش موج انقالب اسالمی در منطقه و دشمنی قدرتهای فرامنطقهای با ایلران
انقالبی و نیز محیط ذهنی رهبران عرا صورت گرفت (احمدیان و زارع)53 :1143 ،
ل سوم ،اولویتهای سیاست خارجی کشورها :این اولویتها از دولتلی بله دوللت دیگلر
متفاوت است و الگوهای کلنش متفلاوتی را بله تصلمیمگیران و ماریلان سیاسلت خلارجی
تحمی میکند .این اولویتها که برای تأمین منافع ملی و حفاظلت از امنیلت مللی تعیلین
میشوند ،پیشبینی سیاست دولتهلا در شلرایط پویلای داخللی و محیطلی را تلا حلدودی
امکانپذیر میکنند .افزونبر اولویتهای سیاست خارجی ،کشورها اغلب بسلترهای پیگیلری
این اولویتها را نیز اولویتبندی میکنند .بهاینترتیب ،چارچوب و گسترة دگرگونی سیاست
خارجی براساس اهداف و سیاست داخلی دولتها ،شرایط محیطلی (ذهنلی و عینلی) و نیلز
اولویتهای پیگیری این اهداف متفاوت است .پیریزی و پیگیلری سیاسلت خلارجی نیلز در
شرایط دگرگونشونده داخلی و خارجی ،بهصورت کنش متقاب دولتها بلرای بیشینهسلازی
تأمین منافع ملی و کمینهسازی تهدیدات علیه امنیت ملی نمایان میشود (احمدیان و زارع،
 .)54 :1143در ادامه مقاله و بر پایه چارچوب نظری مطرحشده ،یعنی رلالیسم نوکالسلیک،
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ابتدا اصو سیاست خارجی عربستان و سپس بهطور خاص ،سیاست خارجی ایلن کشلور در
مورد یمن واکاوی میشود.
 .2سیاست خارجی عربستان سعودی؛ اصول و رویکردها
همانگونه که در بخش پیشین مطرح شد ،تصور دولتهلا از منلافع و تهدیلدها ،رفتلار
آنها را شک میدهد .از منظر سیاستمداران عربستان سلعودی در شلرایط مسلاوی ،تهدیلد
ایدلولوژیک باالتر از تهدید نظامی قرار دارد؛ به این معنی که اگر یک دوللت بلهدلی برتلری
نظامی ،تهدیدی برای عربستان تلقی شود و همزمان دولتی دیگر ،از نظلر نظلامی ضلعیفتر
بوده و از جنبه ایدلولوژیک با این کشلور دشلمن باشلد ،در ایلن صلورت سلعودیها تهدیلد
ایدلولوژیک را فوریتر از تهدید نظامی میپندارند؛ حتی اگر این امر بهمعنای تقویت هژمونی
بالقوه نظامی آن کشور ثالث باشد .برای ملا میتوان به حمایت محتاطانه عربستان از صدام
در جنگ علیه ایران اشاره کرد ).(Holsti, 1995: 176-177
دیپلماسی عربستان سعودی از ابتدای تأسیس تلاکنون «دیپلماسلی مبلارزه بلا تهدیلد
[خارجی]» بوده و سرشت ،ماهیت و منبع تهدیدات ،تعیینکننده سیاست خارجی آن کشور
در قبا سایر کشورها بوده است .توضیح اینکه ،دولت سعودی بههیچوجه یک واحد سیاسلی
«طبیعی» با پیشینه تاریخی یک دولت متمرکز و هویت مشترک قوی مانند مصلر یلا ایلران
نیست .بنابراین سیاست خارجی عربستان بهراحتی از طریق چارچوب امنیلت مللی فهمیلده
نمیشود .سیاست خارجی دولت عربستان سعودی بهشدت تحت تلأثیر تحلوالت و جریانلات
منطقهای و گاه بینالمللی بوده است که امنیت عربستان سعودی را تهدید کردهاند (عطلایی
و منصوریمقدم .)115 :1142 ،نخبگان حاکم در عربستان از سیاسلت منطقلهای بلهمنظور
حفظ ثبات سیاسی رژیم در مقاب چالشهای داخلی و خارجی استفاده میکنند .این امنیت
ممکن است از طریق تهدیدات نظامی و همچنین ایدلولوژیهای رقیب فراملی تهدیلد شلود
( .)Gause, 2011: 170نانمن 1معتقد اسلت دو هلدف اصللی حاکملان سلعودی در حیطله
سیاست خارجی عبارتند از -1 :امنیت داخلی؛ -2امنیت خارجی .بهعالوه راه پیگیری هللدف
1. Nonneman
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دوم از نظر وی تا حدود زیادی توسط هدف نخست تعیین میشود (.)Nonneman, 2005
در محورهای طرح و اجرای سیاست خارجی عربستان که شبهجزیره ،جهان عرب ،جهلان
اسالم و نظام بینالمل را دربرمیگیرد ،آ سعود اولویتها را تعیلین و اهلداف را براسلاس ایلن
اولویتها مشخص میکند (کاظمی .)27 :1143 ،بهاینترتیب سیاست خارجی عربسلتان دارای
چارچوب مشخص با سیاستگذاران محدود بوده و اولویتهای آن نیز روشن است .در این مورد
بهنظر میرسد یمن از نگاه آ سعود بهدلی پیوستگی جغرافیلایی و امنیتلی در درجله نخسلت
اهمیت قرار میگیرد که همزمان نیاز به توجه و برخوردی محتاطانه دارد .بنابراین با توجله بله
اهمیت یمن در سیاستگذاری خارجی عربستان ،در ادامه به اصو سیاست خارجی عربسلتان
در رابطه با یمن ،در دورههای زمانی مختلف اشاره میشود.
 .9سیاست خارجی عربستان در مورد یمن
دو عام ژلوپلیتیک و ایدلولوژی در شک گیری سیاست خارجی عربستان در قبلا یملن
مؤثر هستند .در هر برهه زمانی یکی از این دو عام به اهرملی تعیینکننلده تبلدی میشلود.
شاخصههای مؤثر ژلوپلیتیک در روابط دو کشور عبارتند از «اختالفات سرزمینی» و «نیروی کار
یمنی در عربستان» .همچنین مهمترین تهدید ایلدلولوژیک بلرای عربسلتان را میتلوان «نلوع
حکومت» در یمن نامید .در ادامه هریک از این ویژگیها بهتفصی بررسی میشود.
همانگونه که گفته شد از نظر ژلوپلیتیک ،یکی از موضوعات مهم در روابلط دو کشلور
چشمداشت عربستان سعودی به خاک یمن است کله ریشله تلاریخی دارد .بلهعنوان مللا ،
اتحادی که در سا  1443بین دو یمن جنوبی و شمالی بهوجود آمد ،باعث شد که آ سعود
با ترس از قدرتیابی بیشتر یمن و تضلعیف موقعیلت منطقلهای خلویش در پلی کارشلکنی
برآید .فشارهای مضاعف ریاض برای حفلظ موقعیلت برتلر و نیلز تلبیلت ثبلات در مرزهلای
مشترک باعث شد که باالخره عبداهلل صالح ،دیکتاتور یمن تن به مصلالحه بدهلد و از زملان
امضای پیمان طالف ،دولت سعود با حمایت از عبداهلل صالح مانع هرگونه تحولی در مرزهلا و
اوضاع داخلی یمن شده است.
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موضوع اختالف مرزی از نظر تاریخی به نیمه نخست قلرن بیسلتم و رقابلت خانلدان آ
حمیدالدین و آ سعود بلرای بسلط نفلوذ و حیطله اعملا قلدرت خلود در شلبهجزیره علرب
برمیگردد .این رقابت و اختالف بر سر مناطق مرزی و سرزمینهای دو طرف بین دو پادشاهی،
سراناام منار به لشکرکشی امام یحیی به عربستان شد .در نتیاه جنگلی کله در اوایل دهله
 1413رت داد ،یمن شکست خورد و با میلانایگری کشلورهای عربلی ،توافقناملهای بلین دو
کشور امضا شد که کنتر سرزمینهای مورد ادعای یمن و نیز سرزمینهای دیگری در مناطق
جیزان ،عسیر و نالران را بله عربسلتان سلعودی سلپرد ) .(Cordesman, 2003: 64بلهعالوه
سعودیها برای تحقیر آ حمیدالدین ،امام یحیی را به پرداخت غرامت جنگی توافقنامه طالف
به یمن ،حتی با استحاله نظام امامت به جمهوری و وحدت دو یملن مابلور کلرد کله ایلن
مشک همچنان بر حافظه تاریخی ملت یمن سلنگینی میکنلد .پلس از امضلای توافقنامله
طالف در سا  ،1419تمامی تحوالتی که در روابط یمن و عربسلتان رت داده ،متلأثر از ایلن
توافقنامه و در راستای تقویت یا تضعیف آن بوده است .ازیکسو سعودیهلا درصلدد نهلایی
کردن این توافقنامه و تعیین مرزهای دو کشور براساس آن بودند و از سوی دیگر ،یمنیها با
استناد به بندی در این توافقنامه ،آن را موقت میدانستند و از پلذیرش آن بلهعنوان اسلاس
تعیین مرزها خودداری میکردند .احساس حقارت یمنیها کله در مخالفلت آنهلا بلا تعیلین
مرزها بازتاب یافت و نیز جمعیت و تواناییهای یمن در مقایسه بلا عربسلتان (پلیش از دوره
شکوفایی نفتی) به رواج نوعی یمنهراسی در عربستان منار شد.
موضوع دیگری که میتلوان در حلوزه ژلوپلیتیلک در روابلط دو کشلور بررسلی کلرد،
موضوع نیروی کار یمنی در عربستان است .حرکت نیروی کار یمنی بهسلمت عربسلتان کله
بیشتر ساکن نیمه شمالی بودند ،از دهه  1473تا  1413بهطور ثابت رشد کرد .اما در ادامله
و در پی موضعگیری یمن طی تااوز عرا به کویلت ،بهانله مناسلبی بلرای اعملا فشلار از
سوی عربستان بر دولت استقال خواه یمن متحد فراهم شد .یمن بهصلراحت بله حمایلت از
عرا یا مخالفت با عربستان برنخاست ،بلکه کوشید رسماً بیطرف بماند .بااینحا عربسلتان
تصمیم به اخراج حدود یک میلیون کارگر یمنی از خاک خود گرفت (عطارزاده.)1133 ،
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جدو شماره ( )1آماری از حضور نیلروی کلار یمنلی در عربسلتان را در سلا 2339
نشان میدهد .طبق برآورد رابرت و باریا ،این ترتیب در سا  2313نیلز ثابلت مانلده اسلت
) .(Roper and Barria, 2014پو فرستادهشده از سوی کارگران یمنی در خارج از این کشور
ازجمله عربستان سعودی ،نقشی اساسی در اقتصاد و درآمدهای یمن داشته است؛ تلا جاییکله
این منبع درآمد در کنار پو حاص از فروش نفت و دیگر منابع طبیعی ،درصد قابل توجهی از
تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده است .نمودار شماره ( )1سلهم هریلک از دو
مورد اخیر را در بازه سا های  1443-2311نشان میدهد .(Index Mundi, 2015) .گفتنلی
است اگرچه در بازه سا های  1443تا  ،2311اهمیت پو فرستادهشلده از سلوی کلارگران
یمنی کاهش یافته ،اما پس از سا  2311و با کاهش درآمد ناشی از نفت بار دیگلر اهمیلت
خود را بهطور نسبی بازیافته است.
جدول شماره ( .)1جوامع مهاجران در عربستان سعودی براساس ملیت در سال 4002

ملیت

تعداد برحسب هزار نفر

هند

1133

پاکستان

433

مصر

433

یمن

333

فیلیپین

733

بنگالدش

933

سریالنکا

173
Source: Kapiszewski, 2006

روی دیگر سیاست خارجی عربستان سعودی در مقاب یمن را عام ایلدلولوژی شلک
می دهد .شاید بتوان نوع حکومت حاکم بر یمن (پادشلاهی ،جمهلوری و )...را در ایلن قاللب
گنااند .میتوان مدعی شد سعودیها تا پیش از حضور نظامیلان در مسلند قلدرت در یملن
چندان به فکر اعما نفوذ و سلطه خود بر آن کشور نبودند ،املا در پلی بله قلدرت رسلیدن
نظامیان ،یمن وارد مرحلهای شد که اصطالحاً جمهوری سوم ( )1459-1453یلا جمهلوری
سرهنگ حمدی نامیده میشود و طی آن اصالحاتی در امور داخلی صورت گرفلت .در ادامله
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روندهای داخلی یمن و با وحدت یمن شمالی و جنلوبی در سلا  ،1443دوللت جدیلد وارد
یک دوره انتقالی برای تأسیس سازمانهای سیاسی ملی شد .گشودن باب انتخابلات ،احلزاب
رقابتی و مطبوعات مستق در جریان وحدت دو یمن ،دولت اقتدارطلب عربستان سلعودی را
نگران کرد (عطارزاده .)1133 ،بااینحا همه آنچه سیاست عربستان در ملورد یملن شلک
میدهد را نمیتوان بر پایه ایدلولوژی تبیین کرد .بلهعنوان مللا در طلو سلا های اخیلر
روایتی مبنیبر تقاب ایدلولوژی وهابیت با زیدیهای یمن (که بیشتر در شما این کشلور و
بخشی از جنوب عربستان حضور دارند) شک گرفتله اسلت .بااینحلا ایلن روایلت هملواره
مصدا نداشته است .بهعنوان ملا در دهه  ،1413سعودیها از حکومت امامیهلای زیلدی
در برابر ناسیونالیستهای عرب که از سلوی مصلر حمایلت میشلدند و همچنلین برخلی از
قبای طرفدار تغییر وضع موجود ،حمایت کردند ).(Salisbury, 2014
نمودار شماره ( .)1مقایسه سهم پول فرستادهشده از طرف نیروی کار خارجی یمنی با درآمد
فروش نفت و منابع طبیعی ()1990-4012

براساس آنچه در این بخش بیان شد بهنظر میرسد در مورد رفتلار عربسلتان در ملورد
یمن شاهد نوعی عم گرایی هستیم .این عم گرایی در هر مقطع زملانی صلورتی بله خلود
میگیرد که در نگاه نخست ،متناقض با مقطع زمانی دیگر مینماید .اما درواقلع سیاسلت در
هر مقطع متناسب با نوع تهدیدی است که از سوی یملن متوجله عربسلتان میشلود .آنچله
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مسلم است تالش عربستان برای تسلط بر امور داخلی یمن ،عنصلر ثابلت سیاسلت خلارجی
سعودیها بوده است .از این رهگذر ،آنها با بهنمایش گذاشتن اقتدار و جایگاه پدرانه خلود در
منطقه شبهجزیره عربی ،در پی برخورد از موضع باال با همسایه جنوبی خود بودهانلد .روایلت
ناموثقی در جامعه یمن رایج است که براساس آن ،ملک عبدالعزیز ،مؤسس و بانی پادشلاهی
عربستان سعودی ،هنگام مرگ ،فرزندان ارشد خود را گرد آورده و بله آنهلا گفلت« :راحتلی
شما در ضعف یمن است و بهروزیتان در رنج آن» (الریس .)111 :1443 ،صرفنظر از صحت
و سقم این روایت ،خطمشی سعودیهلا در قبلا یملن در طلو قلرن بیسلتم ،مؤیلد بلاور
آ سعود به مضمون آن است .بهاینترتیب عربستان سعودی از دهه  1413سیاستهایش در
قبا یمن را بر مبنای همین نگرش بدبینانه به تحوالت این کشور دنبا کرده است.
عربسللتانیها بلله یمللن بللهعنوان یللک کشللور پرجمعیللت و درعینحللا پرمشللک در
همسایگی خود مینگرند که همزمان نیازمند توجه و برخورد محتاطانه اسلت .درواقلع نگلاه
عربستان به یمن بیش از هر چیز از زاویه امنیت داخلی است و بیش از آنکه از طریلق وزیلر
امور خارجه به طرح ریزی سیاست در این کشور بپردازد ،از وزیران کشور و دفاع خود در این
زمینه بهره میگیرد ).(Salisbury, 2014
طی سا های طوالنی ،برادران سدیری ،مسهولیت مذاکرات مرزی بین عربستان و یمن را
در دست داشتهاند .در بین این برادران ،شاهزاده سلطان در مقطعلی طلوالنی و از سلا 1459
بهعنوان وزیر دفاع ،نقش رهبری را در این مذاکرات ایفا کرد .پس از بیماری فهد ،برادر نزدیلک
به وی ،یعنی نایف نیز بهعنوان وزیر کشور در مقطعی وارد موضوع یمن شد .برای مللا وی در
سا  1441موافقتنامهای را با همتای فرانسوی خود برای کنتر الکترونیکی مرز مشلترک بلا
یمن ،امضا کرد ( .)Fustier, 2000: 105در ادامه مقاله ،نلوع ایلن تهدیلد در مقلاطع تلاریخی
مختلف و در مقاب  ،سیاست عربستان بهتفکیک مورد واکاوی قرار میگیرد .همانگونه که گفته
شد تمرکز اصلی این مقاله بر سا های بین دهه  1453تا  2319است.
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 .2-1تهدید ایدئولوژیک ،دهه  1990و 1990
عربستان در دهه  1413در مقاب کودتای عبداهلل السال  ،بله حمایلت از سللطنتطلبان
یمنی پرداخت ،زیرا بیم آن میرفت که نظام جمهوری با حمایت جما عبدالناصر ،بله قلدرتی
تادیدنظرطلب در جنوب شبهجزیره عرب تبدی شود و برای تعدی و یا لغو توافقنامه طلالف
دست به تحرکاتی بزند .تحت تأثیر این امر ،سعودیها تا زمان سقو عبداهلل السلال در سلا
 1415دست از حمایت سلطنتطلبان لدشمنان سابق خودل برنداشتند.
بهطورکلی در طو دهه  1413و بسیاری از سا های دهله  1453عملدهترین نگرانلی
عربستان سعودی نه از وضعیت خلیج فارس ،بلکه از اوضاع بیثبات و بحرانلی جنلوب غربلی
شبهجزیره عربستان ناشی میشد .بهعبارت دیگر ،در آن زمان سواح عربسلتان سلعودی در
خلیج فارس در مقایسه با دیگر مرزهلای آن کشلور از آراملش بیشلتری برخلوردار و کمتلر
موجب نگرانی بود .عربستان سعودی ایااد نظام جمهوری در یملن را یلک مبلارزه مسلتقیم
ایللدلولوژیکی بللر ضللد خللود تلقللی میکللرد .ایللن برداشللت عربسللتان سللعودی بللا سللخنان
رلیسجمهور سال که اعالم کرد قصد ایااد یلک جمهلوری در «شلبهجزیره عربسلتان» را
دارد ،تقویت شد .عالوهبر این ،حضور نیروهای مصری در شبهجزیره عربسلتان نیلز تهدیلدی
برای امنیت عربستان بهشمار میرفت .در طو جنگ داخلی یملن ،بارهلا مرزهلای جنلوبی
عربستان از سوی نیروهای جمهوریخلواه و مصلری ملورد حملله قلرار گرفلت و عربسلتان
سعودی قادر به کنتر و محافظت از مرزهای طوالنی خود نبود (جعفری ولدانی.)1152 ،
عربستانی ها طی دهه  1453از قدرت اقتصادی و ارتبا خود با سیاسیون مهم یملن
به منظور کنار زدن پیمان اتحاد دو یمن و جلوگیری از گسترش نفوذ دولت یملن جنلوبی
که از سوی شوروی سابق پشتیبانی می شد ،استفاده کردنلد ).(Gause, 2011: 174-175
بخشی از این ارتبا به شک پرداخت حقو ماهانه به افلراد دولتلی و قبایل بلوده اسلت
) .(Ginny & Gerd, 2011بنابراین در طو این دو دهله ،بزرگتلرین تهدیلد پلیشروی
سعودیها در سطح منطقه به طورکلی و از سوی یمن به طور خاص ،گروه های چپ بودنلد.
برای مقابله با این تهدید عربستان بلهطور مسلتقیم و هم زملان از دوللت یملن و رهبلران
نظامی و سیاسی این کشور حمایت و پشتیبانی کرد.
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 .2-4تهدید سرزمینی؛ عربستان و یمن ( 1990تا )4000
مهمترین تحو رتداده در این بلازه ،وحلدت یملن شلمالی و جنلوبی در سلا 1443
است .این وحدت کامالً برخالف خواست عربستان بلود ،زیلرا احتملاالً باعلث قلدرت گلرفتن
بیشتر یمن و تالش برای بازنگری در توافقنامه طالف میشد .اغللب کودتاهلای پیدرپلی تلا
پیش از وحدت دو یمن با حمایت عربستان و بلهدلی حرکلت حکومتهلای یملن بهسلمت
وحدت صورت میگرفت .عربستان در سا  1443بزرگترین مخالف وحدت یمن بود و پس
از وحدت به تحرک گستردهای برای تازیه یمن پرداخلت (الیسلون .)2334 ،افزونبلر ایلن،
عربستان از فعالیت شرکتهای نفتی بینالمللی در سرزمینهای یملن جللوگیری میکلرد و
عملیات اکتشاف نفت در یمن را با هشدار دادن به این شرکتها با ملانع مواجله میسلاخت
(لویس.)191 :1443 ،
عربسللتان همچنلین در ایللن بللازه بلله حمایللت از اپوزیسللیون یمنللی ازجمللله جنللبش
جداییطلب جنوب پرداخت؛ جنبشی که تا پیش از این مقطع ،دشلمن عربسلتان بهحسلاب
می آمد .نگرانی عربستان از وحدت یمن زمانی نمود عینی به خود گرفلت کله عللی عبلداهلل
صالح بهعنوان نخستین رلیسجمهور یمن متحد از حمله صلدام بله کویلت در سلا 1443
اعالم حمایت کرد .پاسخ عربستان در برابر این موضع یمن بهحدی قاطع بود که برخی از آن
بهعنوان جنگ اقتصادی علیه صنعا یاد میکنند .عربستان حدود  333هزار نفر از یمنیهلای
کارگر را که درآمد  1333میلیون دالری سالیانه برای یمن بهدست میآوردند ،اخلراج کلرد.
همزمان کمکهای اقتصادی ساالنه  133میلیون دالری عربسلتان نیلز قطلع شلد .کویلت و
امارات نیز دست به اقدام مشابهی در مورد کمکهای اقتصادی خود به یمن زدند .عربسلتان
همچنین حالت ویژه برای کارگران یمنی را لغو کرد و هزینههای حج زالران این کشور را که
تا آن زمان توسط عربستان پرداخت میشد ،برگرداند ).(Fustier, 2000: 103
هدف سعودیها از چنین فعالیتهایی ،فشار بر صنعا برای کشاندن این کشور بله پلای
میز مذاکره بر سر موضوع مرزی و قبوالندن پذیرش توافقنامه طالف بهعنوان مبنلای تعیلین
مرزهای دو کشور و نهایی کردن آن بوده است .بهویژه با توجه به عدم تولیلد جلدی نفلت و
گاز در یمن و بیثباتی داخلی این کشور ،بهنظر میرسد این ابزار توانست ملؤثر واقلع شلود.
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درنهایت در سا  ،2333توافقنامه مرزی جده بر مبنای پلذیرش توافقنامله طلالف بلین دو
کشور به امضا رسید که در ادامه به این مقطع اشاره میشود.
 .2-2گذار از رویارویی به همكاری ()4000-4011
سا  ،2333نقطه عطف تحو در نگرش و اهداف عربستان سعودی در قبا یمن اسلت.
در این سا و با امضای توافقنامه جده ،مناقشه دیرینه دو کشلور بلر سلر سلرزمینهای ملورد
اختالف و نیز تعیین و تحدید مرزها به پایان رسید و روابط دو کشور از وضعیت تضاد و تقابل ،
به تعام سازنده برای بهبود شرایط امنیتی مناطق مرزی سو یافت (الماوی .)2334 ،درواقلع
توافقنامه  ،2333سند گذار از مرحله رویارویی به مرحله همزیسلتی و همکلاری در روابلط دو
کشور بود .عربستان سعودی در ازای رسیدن به دو هدف تعیین و تحدید نهایی مرزها و ضلعف
و زوا دموکراسی یمن ،از هدف تازیه و تقسیم یمن دست کشید .بلا برطلرف شلدن ایلن دو
تهدید ،عربستان سعودی دیگر از تازیه یمن و یا اپوزیسیون آن حمایت نکرد و بلرخالف سلا
 1449در سا های  2339تا  2334در مقاب حوثیها با دولت یمن همکاری اطالعاتی داشلت
و در دور ششم جنگهای صعده بهطور مستقیم علیه حوثیها وارد جنگ شد.
در مورد اهداف عربستان از ورود به جنگهای صعده نیز میتوان دوگانه تهدیلد بلالقوه
ژلوپلیتیکلایدلولوژیک را بهکار گرفت .در این مقطع ازیکسو ،یمن شلاهد فعالیلت فزاینلده
القاعده است؛ بهویژه در سا  2334دو زیرماموعله سلازمان القاعلده در یملن و عربسلتان
ادغام شدند و «القاعده در شبهجزیره عربستان» 1را تشکی دادنلد .در بیانیله تأسلیس ایلن
سازمان بیان شده بود که ستیزهجویان از خاک یمن برای تدارک حمالت به خاک سعودی و
ورای آن بهره خواهند گرفت (ابوالطالب.)2334 ،
از سوی دیگر ،با افزایش دامنه حضور زیدیها و تقاب زیلدیها بلا وهابیلت و نزدیکلی
آنها به شیعیان دوازدهامامی با توجه به وجود اقلیلتهلای شلیعه و اسلماعیلی در عربسلتان،
خطر تعام شیعیان و زیدیها برای ثبات داخلی عربسلتان باعلث نگرانلی سلعودیها شلد.

 .1القاعده فیالازیره العرب
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همچنین جایگزینهای خطرناک یملن متحلد میتوانسلت بهنوبله خلود یلک خطلر بلالقوه
ژلوپلیتیک بهحساب آید .عربسلتان سلعودی بلا توجله بله نهاییشلدن توافقنامله طلالف از
جایگزینهایی که در صورت سقو حکومت علی عبداهلل صالح و تازیه یمن احتماالً بهوجود
خواهند آورد ،استقبا نمیکند (صادقی و احمدیان.)271-253 :1134 ،
عربستان سعودی عمدتاً تحت تأثیر مسال یادشده و با توجه به ناتوانی ارتش یملن در
سرکوب حوثیها و خطرات طوالنی شدن جنگ صعده و نیز کشیده شلدن رویلارویی ارتلش
یمن و حوثیها به مناطق جنوبی عربستان ،وارد جنگ شد .سلعودیها بله هرگونله تحلولی
بهملابه زنگ خطری برای بازبینی و یا لغو یکاانبه توافقنامه جده مینگرند .تحت تأثیر ایلن
نگرش ،سعودیها نقش فعالی در یمن بازی میکنند تا عالوهبلر پیشلگیری از تضلعیف و یلا
سقو حکومت صالح ،از تبدی شدن آن به سرزمینی برای عملیات تروریسلتی علیله خلاک
عربستان جلوگیری کنند .این منطق دقیقاً در مقطع پس از سا  2311و رسلیدن تحلوالت
عربی به یمن تکرار میشود .در ادامه مقاله این مقطع مورد بررسی قرار میگیرد.
 .2-2مهار خیزش مردم یمن؛ چالش ایدئولوژیک ()4011-4012
پیش از بحران فراگیر  ،2311یمن شاهد اعتصابهای پیدرپی نماینلدگان اپوزیسلیون
در مالس و تعدادی از فعاالن در اعتراض به اصالح قانون اساسی برای فلراهم آوردن امکلان
نامزدی دوباره علی عبداهللصالح لرلیسجمهور یمن بهمدت  12سا ل بلود .ایلن اعتصلابها
زمینۀ مناسبی برای گسترش اعتراضهای مردمی فراهم ساخته بلود ،املا اعتراضلات فراگیلر
مستق از احزاب اپوزیسیون آغاز شد .آغاز بحران فراگیر یمن که با سقو مبلارک در مصلر
همراه شد ،نگرانیهای گستردهای را در ریاض برانگیخت .سعودیها که بهتازگی بزرگتلرین
متحد خاورمیانهای خود را از دست داده بودند ،با خطر دیگری در جنوب (یمن) و نیز خطلر
گسترش این دگرگونیها به خاک خود روبلرو شدند .اما پس از غلبه بر اعتراضلات داخللی و
بحران بحرین ،عربستان باز هم در چارچوب شورای همکاری ،ابتکاری برای ح وفص بحران
گسترده یمن مطرح کرد (ناسخ.)1133 ،
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محور سیاست سعودیها در یمن ،برقراری ارتباطی قوی بلا رهبلران اپوزیسلیون یملن
برای کنتر اوضاع آن کشور ،پس از کنارهگیری علی عبداهلل صالح بود .درواقع سعودیها بلا
قدرتمندترین رهبران اپوزیسیون حزب اسالمگرای اصالح ،ارتبلا نیرومنلدی دارنلد .بلهنظر
میرسد عربستان با توجه به آشکار شدن امکانناپذیری بقای صالح در قدرت ،درصدد برآملد
با همکاری متحدان خود در یمن و بهقدرت رساندن آنها ،تحوالت را تا حدودی کنتر کند.
براساس این طرح که در نوامبر  2312در ریاض بهامضلای صلالح و مخالفلانش رسلید،
قرار شد صالح اختیارات خود را به معاونش ،عبد ربله منصلور هلادی منتقل کنلد و دوللت
وحدت ملی به ریاست یک شخصیت مخالف تشکی شود .پس از اجرای این بنلدها ماللس
نمایندگان یمن قانون اعطای مصونیت کام به صالح را تصویب کرد و صالح ،استعفای خلود
را به مالس تقدیم نمود و از یملن خلارج شلد .توافلق در ملورد انتخلاب یلک نلامزد بلرای
ریاستجمهوری ،بخشی از طرح شورای همکاری خلیج فارس برای ح بحلران یملن اسلت
(کرمی .)1141 ،با این طرح سعودیها ابتدا تالش کردند برای برونرفت صالح از بحلران بله
راهکارهای سیاسی پناه ببرند ،لذا با استفاده از شورای همکاری خلیج فلارس طلرح خلود را
برای حفظ ساختار سیاسی یمن دنبا کردند ،اگرچه موج تظاهرات یمن بلا فاصلله کملی از
قیام ملتهای تونس ،مصر و لیبی آغاز شد ،اما روند آن بهدلیل دخاللت مسلتقیم عربسلتان
بهمراتب کندتر بوده و با موانع متعددی روبرو شد .اما با شکست این طلرح ،اکنلون آنهلا بله
طرفداران صالح تاهیزات نظامی میدهند و حتی یک گروه از نیروهای سعودی ،علی عبداهلل
صالح را تا بازگشت به یمن همراهی کردند.
عربستان به بخش گستردهای از خاک یمن لحتی پس از امضای قرارداد مرزیل چشلم
طمع دوخته و پس از اینکه بخش وسیعی از این کشور را براساس قرارداد جده تحت کنتر
خود درآورد ،تالش میکند تا به مبارزه با انقالب یمن بپردازد ..علت این مسلهله هلم کشلف
نفت در اراضی مورد ادعای طرفین است (جعفلری وللدانی .)71 :1152 ،اگرچله در قلرارداد
جده ،یمن از بسیاری از سرزمینهای خود چشمپوشی کرد ،ولی بااینوجلود هنلوز مسلهله و
تنش درباره مرزهای عربستان و یمن به پایان نرسلیده اسلت .اسلتقرار حوثیهلا در منلاطق
هماوار عربستان ،خطری در برابر اهداف عربستان تلقی میشود .عربستان بله بهانله مبلارزه
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با القاعده ،مانورهایی را با ایاالت متحده آمریکا برگزار کرده است که هدف پشلت پلرده ایلن
کشور از اجرای چنین مانورهای مشترکی ،در اختیار گرفتن نفت یمن است (کرمی.)1143 ،
نتیجهگیری
این مقاله بهدنبا پاسخ به این پرسش بود کله یملن چگونله میتوانلد منلافع حیلاتی
عربستان را بهخطر اندازد .براساس آنچه در بخشهای مختلف مقاله بحث شد ،در پاسلخ بله
پرسش اصلی پژوهش ،فرضیه مطرح این اسلت کله دو عامل ژلوپلیتیلک و ایلدلولوژیک در
بهخطر افتادن منافع عربستان از سوی یمن مؤثر هستند که در هر برهه زمانی ،یکی از ایلن
عوام به عام تعیینکننده تبدی شده است.
یمن بیش از هر چیز از این منظر بلرای عربسلتان اهمیلت دارد کله میتوانلد شلرایط
داخلی این کشور را در معرض خطلر قلرار دهلد .همانگونله کله گفتله شلد ،برقلرار شلدن
الگوهایی بر مبنای نوعی تکلرگرایی سیاسی یا حکومت جمهلوری در همسلایه جنلوبی ایلن
کشور ،همواره یک عام مزاحم برای پادشاهی سلعودی بلوده اسلت .ایلن موضلوع در کنلار
اختالفات سرزمینی که به بیش از  53سا پیش بلازمیگردد ،ماموعلهای شلام دو عامل
ایدلولوژی و ژلوپلیتیک را شک میدهد .از دهه  1453در هر مقطع زملانی یکلی از ایلن دو
عام  ،تعیینکننده بوده است .طی دهههای  1453و  1433عام ایدلولوژی گروههای چلپ
و ناسیونالیست عرب ،تهدید اصلی عربستان از سوی یمن بوده است .آنها طی دهله  1453از
قدرت اقتصادی و ارتبا خود با سیاسیون مهم یمن ،بلهمنظور کنلار زدن پیملان اتحلاد دو
یمن و جلوگیری از گسترش نفوذ دولت یمن جنوبی که از سوی شلوروی سلابق پشلتیبانی
میشد ،استفاده کردند .درحالیکه در دهه  1443عملدتاً تهدیلد ژلوپلیتیلک برجسلته شلد.
توافق وحدت یملن در سلا  ،1443سلعودیها را غلافلگیر کلرد و موضلع یملن متحلد در
مخالفت با عربستان در جریان بحران  1443-1441خلیج فارس را بهدنبا داشت .در سلا
 1449ریاض بهطور آشکار به پشتیبانی از تالشهای رقیب ایلدلولوژیک سلابق خلود ،یعنلی
حزب سوسیالیست یمن بلرای گسسلتن از دوللت یملن متحلد پرداخلت .پلس از شکسلت
طرحهای تازیهطلبانه ،سا ها طو کشید تا سعودیها بله مصلالحه بلا دوللت صلالح برسلند.
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امضای تفاهمنامه مرزی بین دو کشور در سا  2333بهملابه از بین رفتن عام عملده رقابلت
بین دو کشور بود .با امضای این تفاهمنامه تا سا  ،2311تهدید عمدهای بهجز مهلار حوثیهلا
(بهعنوان یک تهدید ایدلولوژیک) مطرح نیست تا اینکه با رسلیدن قیامهلای عربلی بله یملن،
تهدید ناشی از تحو در نوع حکومت یمن ،تعیینکننده میشود .درماموع باید گفلت تعامل
با یمن برای عربستان دشوارتر از دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بوده است.
همانگونه که گفته شد ،سعودیها سابقه دخاللت طلوالنی در سیاسلت داخللی یملن
شمالی سابق و تا حدود کمتری در یمن جنوبی سابق داشتند .علت این امر نیز بلیش از هلر
چیز به تفاوت ساختار اجتماعی در این دو منطقه بازمیگردد .در مناطق شمالی یمن عملدتاً
قبای  ،حضور مؤثری دارند ،درحالیکله جامعله ملدنی و تحصلی کردههای یملن بیشلتر در
جنوب هستند .در ماموع باید گفت سعودیها فاقد نوعی تسلط سازمانیافته در روابط خود
با یمن بودهاند ،اما بااینحا در دو دهه گذشته توانستهاند از ایااد پایگاه نفوذ توسلط دیگلر
قدرتها جلوگیری کنند .بنابراین بهطور خالصه شاید بتوان گفلت نفلوذ عربسلتان در یملن
بیش از آنکه ایاابی باشد ،سلبی است.
با توجه به موارد مطرحشده در بخشهای پلیش شلاید ایلن مسلهله بله ایلن موضلوع
برمیگردد که یمن بهعنوان همسایه عربستان و یکی از کشلورهای شلبهجزیره عربسلتان ،از
نظر آ سعود همواره یکی از فوریترین تهدیدات بالقوه خارجی بوده است .در پاسخ بله ایلن
تهدید ،سعودیها با وجود تالش برای افزایش نفلوذ در عرصله داخللی یملن بلیش از آنکله
بهدنبا بهپیش بردن دستورکار خود در یمن باشند ،تالش کردهاند از نفوذ دیگر بازیگران در
این کشور جلوگیری کنند .پیگیری سیاست «نفلوذ» و «یملن ضلعیف» در عرصله سیاسلی
یمن ،عنصر تداوم در استراتژی عربستان نسبت به یمن بوده است و برای دسلتیابی بله ایلن
هدف سعودیها از دو ابزار دیپلماسی دالر و همراه کردن قبای استفاده کردهاند.
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