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 دهیچک

ـ تحلیلی و با تأسی از اعتراضاتِ انقلابیِ  رو با رویکردی توصیفیپژوهش پیش پرسشی که نگارندگان     

، درصـدد پاسـب بـه یرایـی  ن «صـال علی عبدالله»نشاندۀ ملت یمن و سقوط حکومتِ مستبد و دست

هـای ر  نمـوده در حکومـت پسـاارتدارگرا یالشتـرین بندی شده است که مهماند ینین ترتیببر مده

ای که از مَعبر پرسش مزبور مطـر  شـده  ن اسـت کـه تحولـات باشد؟ فرضیهمنبعث از یه عواملی می

طور نیروهـای خـار ی و بـه پدیدار شده در فضای پساصال  بیش از هر عامل دیگری منبعث از دخالـت

باشـد  ایشـان در پرتـو سـعودی میمتحـده و عربستانلاترهبری ایاخاص اِئتلاف غربی، عَربی، عِبری بـه

ای )ادعـای هلـاش شـیعیج،  بـران شکسـت در عـرا  و بندی منطقههای راهبردی و تغییر  بههررابت

اند تـا سوریه و همچنین کوشش برای حفظ سازۀ سیاسی کشـورهای درحـاش فروپاشـی، مو ـب شـده

هـای سیاسـی، از  ـن  فقـدان امنیـت در حوزه هـای ررفـیحکومت  دید یا پسـاارتدارگرا بـا یالش

 ا تماعی، سیاسی و ارتصادی موا ه گردد. 
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 مقدمه

های ناشی در معرض تکانه 2122/2331غربی و شماش افریقا از ساش  وردگاه راهبردی  سیای   

سبب ایجاد خشونت محض و ردرت هایی که بهانقلاب بی ررار گرفته است های عراز انقلاب

اند. یمن ساز را با تغییرات ررفی موا ه ساختهعُریان، معادلات سیاسی ـ امنیتیِ این حوزۀ  شوب

 ماش »سبب شکست که برخی تحلیلگران از  ن به افغانستاِن  هان عرب و برخی دیگر به

کنند، از  مله کشورهایی عنوان ویتنام  هان عرب یاد میادیج، بهمیل 01)در دهۀ 2«عبدالناصر

موج سرایتیِ اعتراضاِت  3،«مبارک»و  2«علیبن»های باشد که منبعث از فروپاشی دیکتاتوریمی

ج. 01: 2330کند )درج و  رایی، مزبور را تجربه نموده و متعاربًا روزگار دشواری را تجربه می

رفت که در پی دگردیسی از اریکۀ ردرت، انتظار  ن می 0«صال عبداللهعلی »متأثر از برکناری 

سالاری نهادمند، حکومت پساارتدارگرا در ساختار حکومت پیشین و متعاربًا بررراری مردم

وارع و در مقام عمل بنا به نحوی دموکراتیک و از طریق انتخابات  زاد انتخاب گردد  اما بهبه

وگوهای ملی، به نتایج گفت 5دی حکومت پساانقلابی )منصور هادیجبندلایلی همچون عدم پای

های رریم َمخلوع، عدم استقرار حکومت مقتدر و دخالت ُمخربِ کنشگران خار ی تداوم پایه

: 2330)عباسی و گلچین، های ررفی موا ه شده استبا یالش سعودیج، دولت انقلابی)عربستان

 ج.30

ترین کنشکرانِ میدانی در عنوان یکی از مهمنبش انصارالله بهمتعارب شرایط ر  نموده،       

عرصۀ داخلی تحولات یمن، در راستای ممانعت از مصادرۀ انقلاب توسط نیروهای رریمِ پیشین 

شان ترغیب نمود. دور  دید )منصور هادیج، معترضان را برای اِحقا  حقو  پایماش شده

ا هدایت  نبش انصارالله، پیامدهای ررفی را در ها نسبت به عملکرد منصورهادی بنارضایتی

ای یمن به همراه داشت. در پرتو تحولات ر  نموده معترضان صحنۀ سیاست داخلی و منطقه

های صعده، ِعمران و همچنین صنعا )پایتخت یمنج را به کنترش خود تدریج استانتوانستند به

اردامات فو  و نفوذ یشمگیر   مهوری را محاصره کنند. مجموعهدر ورده و کا  ریاست

سعودی را مو ب خصوص عربستانکار منطقه بههای محافظهها در یمن، نگرانی رریمالحوثی
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به دام نیروهای مخالف خود رو، ریاض که حیات خلوت خود را در خطرِ افتادن شد.ازهمین

 بی در فضای پساسازی ردرت رو به تزاید نیروهای انقلادر راستای ممانعت از بیشنیهدید می

طوفان »ای را تحت عنوان  انبهتها م همه 2330فروردین  2125/0مارچ  20صال ، مور  

علیه مواضع انصارالله با ادعای حمایت از منصور هادی  غاز کرد.  2«بازگشت امید»یا  2«راطعیت

های لشسعودی و متعاربًا ناتوانی دولت پساانقلابی در رفع مشکلات و یابا دخالت عربستان

وارع درگیر تنها از اهداف  رمانی خود دور شد، بلکه بهحادث شده، انقلاب مردمِی یمن نه

های مختلف شده است. با تو ه به مواردی های دشواری از  ن  فقدان امنیت در حوزهبحران

اند تا با استعانت از رویکردهای تئوریک رو کوشیدهکه از نظر گذشت، نگارندگان پژوهش پیش

کتب کپنهاگ، انقلاب مردمی یمن و تحولات پ  از  ن را با تأکید بر بحران  مریت و عدم م

مدرن مورد بررسی و تحلیل ررار داده و متعارباً  سازیحکومت پساارتدارگرا در روند دولت توانایی

های ر  نموده در حکومت پساارتدارگرا ترین یالشبه این پرسش کلیدی پاسب دهند که مهم

 باشد؟ از یه عواملی میمنبعث 

 

 ـ پیشینه پژوهش1

توان ینین با بررسی اسناد، کُتب و مقالاِت مو ود پیرامون منابع فارسی و انگلیسی، می     

یک از  ثاری که به رشتۀ اظهار داشت که با و ود کِثرت منابع در تجزیه و تحلیل ورایع، هیچ

یمن را از مَنظر مکاتب امنیتی در فضای  اند تحولات انقلابیِ کشور راهبردیتحریر در مده

اند و اینکه در میان نویسندگان مورد مداره ررار نداده 2122/2331پسابهارعربی/بیداری اسلامی 

داخلی و خار ی تاکنون رویۀ غالب در تحلیل رویدادهای اخیر در یمن تو ه به ابعاد سیاسی و 

توان ینین اظهار قام نقد منابع پیشین میتا حدی حقوریِ اعتراضات و تحولات بوده است. در م

« یمن رئوپلیتیکی بحران تبیین»در پژوهش خود تحت عنوان « بینو  هان فتحی»داشت که 

ای را ای و فرامنطقهج از منظر رئوپلیتیِک انتقادی عامل اصلی مداخلۀ کنشگران منطقه2331)

« عرارچی و وفا علوی»اند. کردهدر بحران یمن متأثر از اهمیت راهبردی این کشور مهم تلقی 

 استفاده با  تی روندهای سازیشبیه و یمن بحران راهبردی محیط تحلیل»در اثرشان با عنوان 

 کنشیِ سازیشبیه و ج با روش توصیفی ـ پیمایشی به واکاوی2331« )فازی نقشۀ تکنیک از
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اند. پرداخته فازی شناخت ۀنقش تحلیلی نوین ابزارِ از استفاده با یمن بحران بر مؤثر کنشگرانِ

 ایمنطقه پیامدهای و الحوثی  نبش عملکرد و پیدایش ساختاری علل»علاوه بر موارد مزبور 

 اکبریان علی و ملائکه»ج عنوان پژوهشی است که 2331« )نظامی ـ سیاسی  نبش این تأسی 

 در الحوثی گروه عملکرد و پیدایش علل شناخت پی اند تا در خلاش  ن درکوشیده« هاوشکی

  نبش اردامات و گیریشکل ساختاری عللج 2: پاسب دهند که ررار این به را هاییپرسش یمن

 دارد؟ ایمنطقه نظم در  ایگاهی یه گروه اینج 2و اینکه  ییست؟  الحوثی

در اثر خود  2«کنداش الیزابت»با مداره در  ثار انگلیسی نیز نتایجی بدین ررار حاصل شد که      

 این ج بر2122) 2«وارعیت؟ یا رؤیا: یمن بحران در ایران اسلامی  مهوری ردپای»ان با عنو

 بحران، گیریشکل اصلی علت با این حاش است، عمیق یمن بحران ریشۀ هریند که است اعتقاد

 و هاالحوثی حمایت با  مهوری اسلامی ایران میان نیابتی های نگ تداوم از ناشی

پاشنه »در اثر خود  3«محمد سلام». است هادی منصور عبدربه نیپشتیبا با سعودیعربستان

پژوهانه به بررسی تحولات یمن مبادرت ورزیده ج با رویکردی  ینده2125) 0«ها شیل یمنی

در خلاش  ن به  0«یوزی رابی»ج عنوان پژوهشی است که 2125) 5«انقلاب یمن»است. 

ا تماعی یمن را بیشتر در ردرت ربایل و های یمن پرداخته و عوامل مؤثر بر تحولات ویژگی

در پژوهش  2«محجوب الزویری»های سبک و سنگین توسط  نها تلقی کرده است. داشتن سلا 

ج معتقد است که 2125) 1«ها و تأثیر  ن بر یمنیگونگی روابط ایران و الحوثی»خود با عنوان 

ست ولی تهران ُمنکر این ارتباط ها در یمن در ارتباط با  مهوری اسلامی ایران ا نبش الحوثی

باشد و اینکه حمایت ایران از این  نبش بعد از تسلط  نبش بر صنعا بیشتر شده است. از می

ومرج در منطقه و یمن شده است. ها در یمن مو ب هرجنظر وی روابط بین ایران و الحوثی

 بررسی ج به2125) 21«نایرا دیدگاه: یمن در  نگ»ای با عنوان نیز در مقاله 3«سلویک کجتی»

 نویسنده در اثر مزبور به. است پرداخته یمن در  نگ ربیل از ایمنطقه منازعات در ایران نقش
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 سعودی،عربستان رهبری با مخالفت در متفاوت ایدئولوریکِ و سیاسی هایگیری هت بررسی

 . رداخته استپ یمن، در در پرتو بحران ایران ایمنطقه نفوذ تقویت یمن، در نظامی عملیات

 

 1«مکتب کپنهاگ»های ـ سپهر نظریِ پژوهش؛ آموزه2

اوش » 3،«بری بوزان»برای  ثار  2،«سوئینیبیل مک»مکتب کپنهاگ اصطلاحی است که      

ج. تئوری مزبور از 223: 2332خانی، استعماش کرده است )عبداله 5«ویلد اپ دی»و  0،«ویور

که درصدد خروج مسائل امنیتی از دایرۀ َتنگ نظامی و رود شمار می مله مکاتب انتقادی به

باشد. نقطۀ ثقل تئوری مزبور بر این متعارباً تفکیک مطالعات امنیتی از مطالعات راهبردی می

فرض استوار گردیده است که در فضای پسا نگ سرد و  هانِ در حاش شدن، نباید با 

های سنتی گردانیم. از ا محصور در نگرشبینی مُغرضانه خود رنظرِی غیرعالمانه و کوتهتنَگ

محور، در رالب است تا با دگردیسی در مطالعاتِ سنتیِ امنیت رو تئوری مزبور کوشیدهاین

ج امنیت امری 2ج دولت یگانه مر ع امنیت نیست  2گفتمانی امنیتی ینین اظهار دارد که: 

خود »ج و اینکه امنیت اردامی 0هاست  ج تهدید امنیتی لازمۀ بقای دولت3مربوط به بقا است  

 .(Holger, 2014: 15)است  0«دهندهار اع

نظریۀ مجموعه »های تئوریک مکتب کپنهاگ که از  ن تحت عنوان در مقام تبیین بنیان     

لحاظ مورعیت توان ینین اظهار داشت که این مکتب بهشود، مینیز یاد می 2«ایامنیتی منطقه

ای را احراز الملل  ایگاه بر ستههای روابط بینش دارد در بین رهیافتای که در اتخاذ رومیانه

مندیِ  گاهی و شناخت، مؤید گرایان و تأکید بر مورعیتنموده است  رَد مفروضات اثبات

فرد رهیافتی این مکتب است. نگاه تفسیرگرا، تاریخی، تأکید بر  نبۀ منحصربهشناسیِ بینروش

های ه به ابعاد هنجاری در کنار ابعاد توصیفی ـ تحلیلی، مُعرفهای ا تماعی و تو پدیده

ترین دلایل ضرورت روند. در همین ارتباط، از مهمشمار میشناسانۀ مکتب کپنهاگ بهشناخت

باشد و از  نجایی که های  ن میتعریف گسترده از امنیت، تحوش در ماهیت تهدیدات و ویژگی
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6. Self Referential 
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عنوان تواند بهموضوعات مرتبط با امنیت دارد می این مکتب رویکردی تخصصی در تحلیل

امیری و الگویی مناسب برای تحلیل مسائل امنیتیِ ررن حاضر مورد استفاده ررار گیرد )اختیاری

بندی شده است که پردازان تئوری مزبور اعتقادشان ینین ترتیبج. نظریه21: 2332دیگران، 

تر تر از انتقاش  ن در فواصل طولانیمراتب راحتتر بهیون انتقاشِ تهدیدات در فواصل کوتاه

اِی مجموعۀ های منطقهبندیشکل طبیعی به الگوی دستهرو وابستگی امنیتی بهاست، از این

با تأسی از مطالب فو  و در  .(Buzan & Waver, 2003: 28)شود. امنیتی تبدیل می

مه کوشش شده است تا مفاهیم شناختی مکتب کپنهاگ در اداراستای تحلیل هریه بهتر روش

ای و امنیت بنیادین تئوری مورد اشاره که شامل مفهوم امنیت، امنیتی کردن، امنیت منطقه

 موسع است را در پرتو مفاهیم و معناها از نظر بگذرانیم.

 1مفهوم امنیت -1-2

کُهنی که  رود که با و ود پیشنۀشمار میوارۀ امنیت از  مله مفاهیم پیچیده و سیالی به     

محمدی و ر بی، ای از ابهام ررار دارد )دوستاحراز نموده است، کماکان معنای  ن در هاله

ج. با و ود  نکه ا ماع نظری  امع درخصوص تعریف امنیت حاصل نشده است اما 302: 2332

که بیشتر بر  2«وستفالیا»پردازان مکتب کپنهاک معتقدند که برخلاف مدش با این حاش نظریه

شد، در فضای پساشوروی ماهیت امنیت و نوع نگرش به  ن عد نظامیِ امنیت تأکید میبُ

در مقام  .(Buzan & Weaver, 1998: 10)های بنیادینی شده است دستخوش دگردیسی

پژوهی، ایشان با ارائه سطو  خُرد، میانه و کلان کوشیدند تا ضمن ارائه مدش در  هت امنیت

ها و حتی نظامی به مقولۀ امنیت، ینین اظهار دارند که افراد، دولتبُعدی و پرهیز از نگاه تک

تأمل هستند )کهرازه و های امنیتی دارای نوعی همپوشانی رابلالملل در بررسینظام بین

ج. متأثر از ینین نگرشی است که بوزان در تعریف مفهوِم امنیت ینین 201: 2330دیگران، 

ها و  وامع  هت توان دولتی رهایی از تهدید است که بهمعنااظهار داشته است که امنیت به

بنابراین،  .(Buzan, 1998: 302)گردد حفظ هویت مستقل و تمامیت عملی  ن مربوط می

ای برای تحلیل گردد که در نگاه طرفداران مکتب کپنهاگ یاریوب تازهنیک مشخص می

های مربوطه صرف، سایر بخش های نظامی و سیاسیِامنیت هویدا شده است که افزون بر بخش

 دهد. را نیز پوشش می
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2. Westphalia 
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 1امنیت موسع -2-2

رود که در پرتو  ن امنیت را نوع شمار میایدۀ توسعۀ امنیت نقطۀ ثقل مکتب کپنهاگ به     

های مختلف و گوناگون را پذیری به بخشاند که رابلیت تقسیمای از سیاست رلمداد کردهویژه

در  2«ریچارد اولمن»نخستین مقاله و نقد در برابر امنیت َمضیق توسط  داراست. در همین رابطه

ها و مردم، دولت»نگاشته شد. علاوه بر وی بوزان در کتاب خود با عنوان  2313/2302ساش 

امنیت ا تماعات بشری را به پنج مقولۀ کلی تقسیم کرده است: نظامی، سیاسی،  3«هراس

که به اثرات  0ج امنیت نظامی2ج  51: 2311خانی، دالهمحیطی )عبارتصادی، ا تماعی و زیست

ها و نیز برداشت  نها از مقاصد یکدیگر های تها می و دفاعِی مسلحانۀ دولتمتقابل توانایی

ها، سیستم حکومتی و ناظر بر ثبات سازمانی دولت 5ج امنیت سیاسی2شود  مربوط می

که به رابلیت حفظ  0ج امنیت ا تماعی3دهد  هایی است که به  نها مشروعیت میایدئولوری

ربولی از تحوش مربوط الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب و هویت و عرف ملی، با شرایط رابل

عنوان سیستم که ناظر است بر حفظ محیِط محلیِ  هانی به 2محیطیج امنیت زیست0است  

یعنی  1ارتصادیج امنیت 5پشتیبانی ضروری که تمامی حیات بشری بدان متکی است  و 

ربولی از رفاه و ردرت دولت دسترسی به منابع، مالیه و بازارهای لازم برای حفظ سطو  رابل

 ج. 21: 2330)بصیری، 

 9کردنامنیتی -3-2

امنیت، »ای به رلم ویور با عنوان در مقاله 2313/2301بار در ساش کردن نخستینوارۀ امنیتی   

منصۀ ظهور رسید. در همین رابطه وی ضمن به 21«وارههای یک کنش گفتاری: تحلیل سیاست

 22«گفتمان امنیت»اظهار داشت که معنای امنیت با  22«کنشی گفتاری»عنوان تعریف امنیت به

ج. در همین رابطه بوزان 220: 2335فشارکی، امامقلی و احمدیزادهپیوند وثیقی دارد )اسماعیل
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دانست  بدین  2«سیاسی کردن»وان نوع حادی از تکردن را میو ویور عقیده دارند که امنیتی

توان روی طیفی  ای داد که از امور شکل نظری هر مسئلۀ عمومی را میمعنی که به

ج. این 52: 2332غیرسیاسی به امور سیاسی و حتی امور امنیتی کشیده شود )بوزان و دیگران، 

نشگر سیاسی از موضوع، تواند به صِرف تفسیر کبدان معناست که یک مشکل غیرامنیتی می

عنوان یک مشکل امنیتی تلقی گردد. در این نوع از نگاه به امنیت، اعتقاد بر این است که در به

ها، احزاب و...ج که تنها ساز )رهبران، دولتهای امنیتی دو طیف از کنشگرانِ امنیتگفتمان

های فکر عاتی، اتا کردن یک موضوع هستند و بازیگران کار مد )مؤسسات مطالمر ع امنیتی

: 2313خانی، و...ج که فقط بر تصمیمات حوزۀ امنیت اثرگذارند، باید و ود داشته باشند )عبداله

کردن نیازمند مشروعیت ج. با این و ود بوزان معتقد است که افزون بر شروط فو ، امنیتی251

ج  30« 2331زاده، داشتن تهدیدهای و ودی برای شکستن روند عادی سیاسی است )شیب

پذیر شدن در یاریوب مفهوم تهدید امکانهای مورد نظر برای امنیتیبدین معنا که باید موضوع

باشند و اینکه پذیرش  ن از سوی مخاطبین از روی رضایت، ا بار و یا ترکیبی از رضایت و 

 ا بار باشد.

 2ایامنیت منطقه -4-2

گذارد و معتقد ای میسط  تحلیل منطقهبوزان تأکید اصلی خود را در تحلیل امنیت بر      

ای امنیت اختصاص ای را به ابعاد منطقهخار ی خود،  ایگاه ویژهاست کشورها باید در سیاست

ج. مکتب 253: 2330داده و امنیت را در ابعاد یندبُعدی  ن پیگیری نمایند )کهرازه و دیگران، 

 ود اَندرکُنش برای ایجاد یک سیستم کپنهاگ در تعریفِ مفهوِم منطقه معتقد است که صِرف و

کند و عامل ذهنی یعنی تصور بازیگران منطقه از اینکه در یک سیستم ای کفایت نمیمنطقه

بنابراین از نظر این  .(Fusfield, 1988: 48)اند، حائز اهمیت است ای ررار گرفتهمنطقه

 ن اولًا دغدغه امنیتی ای یک نظام امنیتی است که کشورهای وارع در مکتب، امنیت منطقه

مشابهی دارند  ثانیاً از نظر تاریخی،  غرافیایی و فرهنگی دارای خاطرات یا سرنوشت نسبتاً 

ها و درک و برداشت یکسان از دهندۀ  ن بر حَسب نگرانیمشترکی هستند و واحدهای تشکیل

هند )دهشیری دمنظور ایجاد و حفظ خود، تن به رواعد و سازوکارهای مشخص میتهدیدات، به

                                                                 
1. Politicization 
2. Regional security 
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بر  2«اینظریه امنیت منطقه»ج. تز اصلی بوزان و همکارش ویور در رالب 50: 2330و دیگران، 

ای المللی تابعی از شیوۀ ردرت در سطو  منطقهاین فرض استوار است که  یندۀ سیستم بین

میت محوری به نقش مناطق و اهاست. به دیگر بیان، برداشت  نها از منظومۀ ردرت نوعی تو ه

مصدا   .(Buzan & Waver, 2003: 43)رئوپلیتیک  نها در منظومه ردرت  هانی است 

باشد که از منظر رئوپلیتیک از پتانسیل بالایی برای  سیا میاین تئوری منطقۀ راهبردی غرب

عنوان یک منطقه مهم در تحولات  هانی تواند بهای برخوردار بوده و میپرورش ردرت منطقه

 . شودشناخته 

های یاریوب تئوریک مورد استفاده و در مقام ارزیابی و بررراری ارتباط وثیق مابین مؤلفه     

 سیا، ترین بازیگران  وردگاه راهبردی غربعنوان یکی از مهمتحولات ر  نموده در یمن، به

زۀ های بزرگ در این حومنافِع ردرت 2«عدم تقارنِ»توان ینین اظهار داشت که از دیرباز می

ای در راستای ایفای نقش نوبۀ خود مو ب عدم اراده و توانایی بازیگران منطقهراهبردی به

رفته است. شمار میسازیِ سازنده به ویانه در روند امنیتساز و همکاریحدارلی، اردامات مصل 

ایِ درگیر در سط  منطقه پیامد فضای استعماریِ حادث شده  ن است که بازیگران منطقه

توان ینین اند. در همین راستا میخود نموده 3«بازسازی هویت»نحوی خود وش اردام به به

سبب تعارض، ستیز و همچنین گستردگیِ سط  مخاطرات امنیتی، امکان اظهار داشت که به

تا حد زیادی با شکست  0«وفصل منازعهحل»ا رایی کردن اردامات مؤثر و مناسب در  هت 

ای در رالب رویکردی راهبردی، رو هر یک از بازیگران منطقهموا ه خواهد شد، از این

مدیریت »و  5«پرهیز از مصائب»های معطوف به سازی و متعارباً حداکثرسازِی رابلیتامنیت

اند. شایان ذکر است که مکتب را در  هت بسطِ توسعۀ نفوذ خویش ردگیری کرده 0«بحران

است و اینکه  گرایان )حوزۀ نظامیج تعریف کردهرعکپنهاگ مفهوم امنیت را فراتر از دیدگاه وا

در ابتدا مشکل امنیتی کشورهای موسوم به  هان سوم را بنا به دلایلی همچون ضعف در 

است. عدم و ود امنیت  سازی و همچنین نبود امنیت محلی معرفی کردهمراحل ابتداییِ دولت

المللی امنیت متعاربًا تحت و بین ایبنیادین در سط  محلی مو ب خواهد شد تا سطو  منطقه
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تأثیر ررار گیرد. مطالعه مورد یمن در فضای پساصال  نیز بیانگر این نکته است که عوامل ناامنیِ 

المللی ای و بینر  نموده در حکومت پساارتدارگرا منبعث از یکسری عوامل محلی، منطقه

ن امنیت برای حکومت باشد که در ترکیب با هم، مشکلات ررفی را از  ن  فقدامی

رو بررسی هریک از سطو  مورد اشاره در  هت تبیین ورایع اند. از اینپساارتدارگرا ایجاد کرده

 نماید.ر  نموده در یمن ضروری می

 

 از آن ـ امنیتیِ برخواسته سیاسی هایِدر جامعۀ یمن و چالش های انقلابیدگردیسی -3

 زیرۀ عربستان غربی  سیا و در  نوب شبهزۀ  نوبعنوان کشوری راهبردی در حویمن به     

فرد خود، یهار مورعیت ویژۀ رئوپلیتیکی را احراز نموده الجیشِی منحصربههای سو با ویژگی

عنوان المندب بهرریب بر تنگۀ بابج تسلط کامل و بی2ج اِشراف بر خلیج َعدن  2است: 

ج و همچنین 0بر  براه حساس دریای سر   رریب ج سیطرۀ بی3ترین تنگۀ راهبردی  هان  مهم

غرب های راهبردی مَران که از سواحل عَدن  غاز و تا منطقۀ طائف در  نوبتسلط بر کوه

کند  ن تو هی که در این بین خودنمایی میج. نکتۀ رابل302: 2331شود )عموری، کشیده می

تنها در طوش سالیان نهاست که با و ود خصایص رئوپلیتیکیِ ممتاز، این کشور راهبردی 

وارع طی سالیان اخیر و در فضای متمادی نتوانسته است مورعیت خود را بازیابد بلکه به

 ای نیز شده است. های امنیتی گستردهدرگیر بحران 2122/2331بیداری اسلامی  پسابهارعربی/

در  وردگاه ها و عوامل وروع تحولات سیاسی ـ امنیتیِ ر  نموده گریه درخصوص ریشه     

 سیا و مشخصاً کشور یمن  ثار فاخر و متعددی به رشتۀ تحریر در مده است و راهبردی غرب

نماید که در مقام شناخت اوضاع اینکه نباید درگیر تکرار مکررات شد، با این حاش ضروری می

یی نقش گراسیاسی ـ ا تماعی یمن این نکته را مدنظر داشته باشیم که از دیرباز ربیله و ربیله

 ا بر ای بودِن  امعه تا بدانبدیلی را در  امعۀ یمن ایفا کرده است. ردرت ربایل و ربیلهبی

تنها توان اِعماش ردرتِ تام و تمام را از پهنۀ  امعۀ یمن سایه افکنده است که در همۀ ادوار نه

سیطرۀ صورت خودمختار تحت نفوذ و کرده است، بلکه مناطقی را بهدولت مرکزی سلب می

ج. کنشگری ربایل در کنار عواملی همچون: 311: 2331 ورده است )اسفرم، خود درمی

مانند  ماعت الحوثی،  های متعارضگردش نخبگان، و ود گروه فرسودگی ساخت حکومت، عدم

ج 221: 2332ای )امیری، ای و فرامجموعهالقاعده و داعش و همچنین مداخلۀ کنشگران منطقه

ای از هایِ منطقهای تام و تمام از بسط بحرانبه  ن شدند تا یمن نمونه نوبۀ خود منجربه
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گراییِ راهبردی مداخله»با الگوی  2«منازعۀ پُرشدت»با الگوی نیابتی به  2«شدتمنازعۀ کم»

 لقب گیرد. 3«ایمنطقه

 شرایطش ینین اظهار همان شرایطی است که بری بوزان در توصیف وضعیِت یمِن پساانقلاب    

رو برای باشد از اینای نسبی میداشته است که در فضای  نارشیک، از  نجایی که امنیت پدیده

های مو ود بر سر تصاحب ردرت باید امنیت ملی کنشگراِن درگیر را درک هریه بهتر کشمکش

المللِی وابستگی متقابل مورد واکاوی ررار داد. الگویی که با تحت لوای بررسی الگوی بین

ای ای و حتی فرامجموعههایِ بازیگران محلی، منطقهگیریتوان نوع  بههش  ن نیک میاستعما

را در پرتو بحران امنیتیِ یمن درک و تحلیل کرد. در نگاهی کلی و در سط  محلی،  نبش 

ترین عنوان مهمهای تروریستی ـ تکفیری القاعده و داعش بهانصارالله )الحوثیج و  ریان

اند.درسط  و محلی در بحران سیاسی ـ امنیتی یمن خود را مطر  کردهبازیگران فروملی 

ای با استعانت از فروکش کردن سط  منازعات در سوریه و عرا ، نوع ررابت تهران با منطقه

ای در  وردگاه  ویو ـ ریاض بر بسط حوزۀ نفوذ و تصاحب حداکثری ردرت منطقهمحور تل

متحده المللی اردامات حمایتی ایالات. اما در سط  بینراهبردی یمن وارد فاز نوینی شده است

از تحرکاتِ محور عربی در یمن، در رالب حمایت لُجستیک )فروش لجام گسیخته تسلیحاتج 

نامد، دیگر ضلع بحران ر  نموده را شکل داده است. را امنیتی کردن میکه مکتب کپنهاگ  ن

تفهیمِ مفهوم مورد مداره، در ادامه کوشش های انجام شده، در راستای بندیبر اساس خوشه

زده یمن و بازیگران میدانی خواهد شد تا در پرتو مفاهیم و معناها وضعیت امنیتی  امعۀ بحران

 فعاش در فضای پساصال  را مورد تدریق ررار دهیم. 

 کنشگران محلی و فروملی  -1-3

ن سیاسی ـ امنیتیِ یمن در سط  ترین کنشگران میدانیِ فعاش در بحرادر نگاهی کلی مهم     

 باشد:های تکفیریِ القاعده و داعش میمحلی و فروملی شامل نیروهای الحوثی و  ریان

 ترین کنشگرِ محلِی مؤثر در یمنمهم 4جنبش الحوثی؛الف( 

مطالعۀ موردیِ ورایع پدیدار شده در حکومت پساارتدارگرا در نگاه نخست  در سطحی محلی     

باشد که در خصوص مداخلۀ بازیگران خار ی در بحران یمن اغرا  شده کته میبیانگر این ن

                                                                 
1. Low-intensity conflict 
2. Strong conflict 
3. Regional Strategic Interventional 
4. Al Houthi 
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های اولیۀ کشمکش و تعارض پدیدار شده بیشتر  نبۀ است  بدین صورت که محرک

بودن  با کاربست مفروضِ مزبور )مبنی بر محلی .(Salisbury, 2015: 12)مرزی دارد درون

ترین بازیگر گردد که مهمبندی مییر ینین ترتیبعلل بحرانج تبیین نوع دخالت کنشگران درگ

باشد که این گروه به می فروملی در بحران سیاسی ـ امنیتی یمن،  نبش مبارزان الحوثی

الشباب »نظامیِ سبقۀ تاریخی  نبش الحوثی به گروه شبه نبش انصارالله نیز معروف است. 

در منطقۀ  2«حسین الحوثی»توسط شمسی،  01میلادی/ 31گردد که در دهه باز می 2«المؤمن

یابی شایان ذکر است که روند رو به تزایدِ ردرت .(Popp, 2015: 2) صعده بنا نهاده شد

ای است امروزه طیف بازیگران گونه نبش انصارالله و نیروهای الحوثی در فضای پساصال  به

که شماش یمن را در  اند:  نبش الحوثیمحلی در بحران ر  نموده به دو دستۀ کلی تقسیم شده

که ائتلاف غَربی ـ عَربی ـ ِعبری  (Louise, 2015: 1)اختیار دارد و نیروهای ضدالحوثی 

 نامگذاری شده است. 

 4و داعش 3های تروریستی ـ تکفیری القاعدهب( جریان

علاوه بر نیروهای وابسته به  نبش انصارالله، دیگر کنشگرانی که در پرتو بحران امنیتی      

های اند دو  ریان القاعده و زیرمجموعهاستفاده از شرایط ر  نموده مبادرت ورزیدهبه سوء یمن

تو هی باشند. نکتۀ رابلعنوان شاخۀ یمنی القاعده می ن و همچنین  ریان موسوم به داعش به

که در این بین باید مدنظر وارع گردد  ن است که دو  ریان القاعده و داعش در یمن را نبادی 

عبارتی، اگریه در سط  عملیاتی، های مجزا و مستقل از یکدیگر تلقی کرد  بهو ودیتم

شود، با این حاش، به های دو سازمان در بحران یمن نسبتاً مستقل طراحی و ا رایی میکنش

هایی است که از های مادر، اهداف کلان این دو  ریان، تابعی از سازمانسبب بیعت با سازمان

گردد  تحقیق ریشۀ القاعده در یمن به  نگ شوروی با افغانستان باز میاند. بهته نها نضج یاف

های القاعده  موزش دیدند و با پایان  نگ به کشور  ایی که هزاران نیروی یمنی در در اردوگاه

خود بازگشتند و با تو ه به ِبکر بودن این کشور، به تحصیل علوم دینِی رادیکاش پرداختند. 

 زیره عرب، تحکیم روابط با ربایل، تضعیف به پایگاه اصلی فعالیت در شبه تبدیل یمن

های امنیتی و ارائۀ الگوی ور شدن یالشمرکزی و تلاش برای سارط کردن  ن، شعلهدولت

                                                                 
1. Al Momen Al Shabab 
2. Hussein Al Houthi 
3. Al Qaeda 
4. Isis 
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های اصلی راهبرد نوین القاعده برای بسطِ نفوذ و گسترش حکومت اسلامِی  ایگزین از مؤلفه

های مُخرب و ویرانگر، مأمنی امن را برای خود محیا با فعالیتباشد که فعالیت در یمن می

ج. بر وردها درخصوص تعداد اعضای القاعده در یمن 50: 2332پور و دیگران، ساخته است )علی

شود که برخی از  نها یمنی هستند و مابقی افراد نیز از یندصد تا یندهزار مبارز را شامل می

 ج.00: 2331زیبایی، باشند )سعودی میتبعۀ عربستان

درخصوص  ریان موسوم به حکومت اسلامی عرا  و شام )داعشج نیز ذکر این نکته ضروری     

تدریج در نماید که این گروه تروریستی ـ تکفیری پ  از اعلام خلافت در سوریه و عرا ، بهمی

های ه نیرویمن نیز ظهور و بروز یافت. اوج خودنمایی داعش در یمن مقارن با زمانی بود ک

موسوم به ائتلاف در رالب طوفان راطعیت به بمباران مواضع نیروهای الحوثی مبادرت ورزیدند. 

های خود های انتحاریمتأثر از شرایط ر  نموده داعش توانست در پرتو شدت و کثرت عملیات

، 2330/ دی ماه 2120حتی گوی سبقت را از القاعده بِرُباید. برای نمونه این سازمان در رانویه 

َتن  21گذارِی ماشینی انجام داد که در نتیجۀ  ن بیش از ترور و یهار بمب 33در شهر عدن 

تو هی که درخصوص ج. نکتۀ رابل352: 2331کشته و شمار زیادی نیز زخمی شدند )عموری، 

تنها کند  ن است که ایشان نههای تروریستی ـ تکفیری حاضر در یمن خودنمایی میگروه

سیاسی و ارتصادی بلکه امنیت ا تماعی این کشور بحران زده و همچنین حوزۀ امنیت نظامی، 

اند. همانطور که ذکرش رفت مفهوم امنیت  سیا را دستخوش تزلزش کردهراهبردی غرب

های  دید امنیتی و پ  از  نگ سرد در اروپا مطر  شد، ا تماعی که در پی توسعۀ تحلیل

محققان مؤسسه تحقیقات صل  کپنهاگ توسعه پیدا  واسطۀباشد که بهرویکردی مفهومی می

معنای بازخوانی  ن از لحاظ بُعد ا تماعی امنیت به .(Bilgin, 2003: 211)کرده است 

تردید اشاعه و بدون .(Chena, 2008: 152)کیفیت حیات ا تماعی، هویت و هنجارهاست 

های ا تماعی نظیر طریق شبکه ور، فجیع و ُمشَمئزکنندۀ داعش از انتشار اردامات خشن، ُرعب

 توئیتر و فیسبوک مو ب شده است تا امنیت ا تماعی  وامع در معرض تهدید ررار گیرد.

 ایِ مؤثر در بحران یمنترین کنشگرانِ معارضِ منطقهآویو؛ مهمریاض ـ تل -1-1-3

و نیابتی به صورت مستقیم ای که در حوزۀ یمن بهترین بازیگرانِ منطقهدر نگاهی کلی مهم     

باشد. از  نجایی که مکتب سعودی و رریم صهیونیستی میاند شامل عربستاناندام پرداختهعرض

رو در ای مبذوش داشته است از اینای را به موضوعات مرتبط با امنیت منطقهکپنهاگ تو ه ویژه

نهاگ نوع های تئوریکِ مکتب کپادامه و به فراخور کوشش خواهد شد تا با تأسی از مفروضه



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ      1322 بهار، 19 شماره، چهارم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

939 

کنشگری هریک از بازیگرانِ مورد اشاره را در پرتو مفاهیم و معناها مورد بررسی و کنکاش ررار 

 دهیم. 

 ترین عامل در امنیتی شدن بحران یمنسعودی؛ مهمالف( عربستان

ترین بازیگرانِ حاضر در  وردگاه راهبردی عنوان یکی از کلیدیسعودی بهعربستان     

کارانه، کنشگری محتاط سبب اتخاذ رویکردهای محافظهسالیان اخیر به غربی، طی سیای

ها سبب شد تا ریاض با تغییر رویکرد رفت. با این حاش بروز برخی حوادث و بحرانشمار میبه

خار ی خود اِعماش نماید. از  مله عواملی که خود، یرخشی راهبردی را در عرصۀ سیاست

ی ریاض طی سالیان اخیر شده است، بحران سیاسی ـ های اِعمالسبب دگردیسیِ سیاست

متأثر از بحران ر  نموده ریاض برخلاف سُنت  .(Talir, 2016: 20)باشد امنیتی یمن می

عیار و حضور فعاش و گسترده در یمن دست یازید. در مقام سَلَف خود، به حملۀ نظامیِ تمام

توان به مواردی همچون: علیه یمن را می سعودیسازی عربستانترین دلایل ائتلافارزیابِی مهم

غربی و افریقا ای که  سیایالمندب )تنگهسعودی برای کنترش تنگۀ بابورزی عربستانج طمع2

شودج عنوان یکی از مراکز اصلی انتقاش انرری  هانی محسوب میرا از یکدیگر  دا کرده و به

(Barakat, 2015: 2)  2 رئوپلیتیک یمن برای امنیت ریاض ج تهدید فریب پنداشتن مورعیت

 شیل پنداشتن یمن برای پادشاهی ج پاشنه3ج  212: 2331بین، )فتحی و  هان

ایران و گفتمان اسلامیج مقابله با گسترش نفوذ  مهوری0 (Burke, 2012: 7)2سعود ش

بی یاج نگرانی از ردرت0های وهابیت  ج مقابله با تفکرات شیعی و نشر اندیشه5 2مقاومت 

های داخلیِ یمن جممانعت ازسرایت موج مخالفت2و3های شیعی همسو با ایران)انصاراللهج گروه

اشاره کرد. مجموعۀ پندارها  (Talir, 2016: 20)سعودی نشینِ شر  عربستانبه مناطق شیعه

سعودی، سرزمین راهبردی یمن نوبۀ خود سبب شدند تا عربستانو مواضعی که ذکرشان رفت به

                                                                 
 ید، یمن میخیر و شر ما از  انب »سعودی هشدار داده بود که: گذار عربستانبنیان« سعودعبدالرحمان  شعبدالعزیز بن. »2

 «.توان یمن را ضعیف نگه داشتباید تا  ایی که می
 غربی، حضور  مهوری. مقامات ریاض در فضاِی پساصدام و در پرتو بازی بزرگ پدیدار شده در  وردگاه راهبردی  سیای2

نفع تهران تلقی  بهمعنای بازی با حاصل  مع  بری صفر  ایران در عرا ، سوریه، لبنان و هم اکنون یمن را به اسلامی

 .(Kalout, 2015: 26)اند کرده
، در  ستانۀ هجوم ریاض به یمن 2330فروردین  2125/3مارس  23سعودی در وزیر امورخار ه عربستان« سعود الفیصل. »3

 هدرخصوص نفوذ تهران در یمن هشدار داده بود و تهدید کرده بود که علیه  نبش انصارالله وارد عمل خواهد شد )ستود

 ج.01: 2332فر،  رانی و  عفری
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شمار  ورد. در ینین شرایطی مقامات ریاض بهترین عنوان کشوری خطرناک برای خود بهرا به

رو ایشان در رالب نیروهای ائتلاف با اردام را در امنیتی کردن محیط راهبردی یمن دیدند.از این

 عملیات ویرانگری تحت عنوان طوفان راطعیت این کشور راهبردی را دیار بحران کردند.

 زدا در بحران یمنستی؛ عامل امنیتصهیونیب( رژیم

های رود که از دیرباز در بحرانشمار میای بهرریم صهیونیستی از  مله کنشگران منطقه     

 ویو تبعیت کرده است. در بررسی راهبرد تل« تفرره بینداز و حکومت کن»ای از سیاست منطقه

ه خارج نیست. رریم نیک مشخص است که بحران یمن نیز از سنت سیاسِی مورد اشار

پیمانان کردن فضای یمن به انعقاد اتحاد راهبردی با دیگر همصهیونیستی در راستای امنیتی

تحلیلگر فرانسوی ینین اظهار  2«تیری میسان»خود مبادرت ورزیده است. در همین رابطه 

نگ اسرائیل فرمانده نیروهای مشترک عرب در یمن است و مقر فرماندهی  »داشته است که: 

دست کسانی است که با المندب و بهعلیه یمن در عربستان نیست، بلکه در  ن سوی باب

و خلبانان اسرائیلی هماهنگی تنگاتنگی  سربازان کنند.های سعودی، یمن را بمباران میافکنبمب

دهند، هریند که این روابط علنی و رسمی سعود دارند و ارتش این کشور را یاری می ش با رریم

توان ینین اظهار داشت که عمده دلایل حضور تحقیق میج. به21: 2332سرخی، )عرب« یستن

رریم صهیونیستی در بحران یمن، سرکوب نیروهای الحوثی است. توضی  اینکه،  موزش 

ای از  ویو ایجاد کرده است که شاخهالله این تصور را برای تلها توسط نیروهای حزبالحوثی

گیری است. اسرائیل نیز با هدف تضعیف های دریای سر  در حاش شکلکرانه الله لبنان درحزب

های ها و خلبانان با تجربه و سروی ها،  نگندهگیری الحوثیمحور مقاومت و ممانعت از ردرت

 ,Thunderbolt)امنیتی خود را در اختیار نیروهای موسوم به ائتلاف ررار داده است  ـ اطلاعاتی

های اسرائیلی در محل سفارت ریاض در صنعا و بقایای ابطه کشف سلا در همین ر .(2019

تسلیحات ساخت اسرائیل در مناطق مورد حمله ناظر بر مشارکت اسرائیل در بحران یمن با 

هاست. علاوه بر کنشکران مورد اشاره، در تحلیل ورایع یمن نباید نقش هدف سرکوب الحوثی

 شت.نیابتی تهران را از نظر دور نگاه دا

 

 

                                                                 
1. Thierry Meyssan 
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 زا در بحران یمنایران؛ کنشگر نیابتیِ امنیتاسلامیجمهوری -پ

لحاظ تاریخی گریه نوع رابطۀ ایران و یمن ریشه در دوران باستان دارد  اما با این حاش به     

مندی و اظهار پ  از ظهور اسلام بود که در بستری مشترک از  ن  معنویت که در علاره

مابین وسیع اسلام و گرایش به خِردگرایی معتزلی نمود یافت، تعامل فیارادت به خاندان پیامبر 

ج. شایان ذکر است که با و ود پیشینۀ 20: 2331زاده، تر شد )حیدری و شیخیو عمیق

ها و دولت گانۀ الحوثیهای ششایران تا پیش از  غاز  نگاسلامیارتباطِی کهن،  مهوری

ای و ُمنفعل در ج کنشگری حاشیه2121/2313تا  2110/2313های مرکزی یمن )بین ساش

 مد. با این حاش، سرایت دومینووار تحولات انقلابی به یمن مو ب شد حساب میتحولات یمن به

 فرینی تهران را عنوان نیرویی شیعی وارد کارزار یمن گردد و مو بات نقشتا  نبش الحوثی به

ایران  اسلامی ذکر است که گریه  مهوری شایان .(Feierstein, 2018: 3)نیز فر هم  ورد 

های ررفی را از  ن  خلأ امنیتی در محیط پیرامون خود و همچنین متأثر از بحران یمن یالش

ج  با این حاش، 05: 2335ای تجربه کرده است )افشون، ای و فرامنطقهایجاد اتحادهای منطقه

ای و  ویو در ابعاد منطقهتل تحدید  ایگاه و نقش ریاض، واشنگتن وتهران در راستای 

دارانۀ کارانه و  انبهای محافظهالمللی، و همچنین تغییر نگرش ملت یمن در رباش سیاستبین

سعود، از طریق نیروهای شیعی انصارالله کوشیده است تا راهبردهای خود را در رباش بحران  ش

فو  دیگر عامل مهمی که مو بات یمن از طریق اردامات نیابتی ردگیری نماید. علاوه بر موارد 

المندب نظیر تنگۀ بابتو ه ویژۀ تهران را به تحولات یمن مبذوش داشته است  ایگاه کم

کش ایرانی از این تنگۀ راهبردی های نفتسبب عبور درصد بالایی از کشتیباشد که بهمی

 :Milani, 2015) ستایران ایجاد کرده ااسلامیهای امنیتی فراوانی را برای  مهورینگرانی

هزار فروند کشتی و نفت کش از این تنگه  25. بر اساس  خرین  مار منتشر شده، سالانه (1

میلیون بشکه نفت از  ن به سوی بازارهای  هانی  3/3عبور کرده و به طور میانگین روزانه 

تی درصد نفت  هان را شامل می شود و نیز سهم عبور کش 31صادر می شوند که این میزان 

 ج.20: 2332های نفتکش ایرانی نیز رابل تو ه می باشد )رستمی و دیگران، 

 ای در بحران یمنبیین ایستارهای امنیتیِ واشنگتن بازیگر فرامجموعهت -3-1-2

تو هی را اِی درگیر در بحران یمن نقش رابلترین بازیگر فرامنطقهعنوان مهممتحده بهایالات    

المللی، گران بینزعم تحلیلامنیتی ر  نموده بر عهده دارد. هریند بهدر روند بحران سیاسی ـ 
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یراغ »تحت عنوان  2«دمدمی مزا ی»و رویکرد  2«سیاست اغلب سردرگم»واشنگتن تاکنون 

  با این حاش (Byman, 2018)در رباش بحران سیاسی ـ امنیتی یمن داشته است  3«زرد

تو ه را برای اهداف الحوثیِ یمن تهدیدی رابلپیوندهای رو به رشد میان ایران و شیعیان 

اش ایجاد کرده است. در پرتو شرایط مزبور این امکان متحده و متحدان منطقهراهبردی ایالات

ای عمق استراتژیک خود در  وردگاه سابقهبرای تهران فر هم گردیده است تا با  زادی عمل کم

 – Ryan, 2015: 5)فای نقش حداکثری بپردازد راهبردی یمن را افزایش داده و متعارباً به ای

متحده اردامات فراوانی را برای های امنیتیِ ر  نموده در یمن، ایالات. با علم به دگردیسی(7

تقویت  بهۀ غَربی ـ عَربی ـ ِعبری به انجام رسانیده است. از  ملۀ اردامات مورد اشاره تلاش 

زده بوده است. لازم به ذکر است که کشور بحرانبرای تورم تهدید و امنیتی کردن اوضاع این 

 سیا از رهگذر ورود  فرینی در منطقه غربراهبردهای مورد اشاره در وهلۀ نخست ناظر بر بحران

 ,Pollack & Saab)ویژه اختلافات رومی، زبانی و مذهبی به خطوط گسل درون تمدنی به

دونالد »باشد. در همین راستا  نگ میو  و سپ  تلاش برای به راه انداختن تنش (15 :2017

های زیادی را انجام داده است تا ضمن تحریک عنوان یک فرد تا رپیشه تلاشبه 0«ترامپ

 & Oakford)ها، اردام به فروش تسلیحات نظامی به نیروهای ائتلاف نماید سعودی

Salisbury, 2018) . 

 رغم فشارهای افکار ن است که به کندتو هی که در این بین خودنمایی مینکتۀ رابل     

سبب افزارهای  نگی به مها مان عربستانی، به نگ متحده مبنی بر تورف فروشایالات عمومیِ

گردد تاکنون واکنش مثبتی های نظامی ـ صنعتی میسودهای کلان و سرشاری که عاید مجتمع

 .(Safi, 2018: 5)است های ارائه شده از سوی دولتمردان واشنگتن ساتع نشده به درخواست

عنوان مثاش هنگامی که مجل  نمایندگان و سنای امریکا با برشمردن فا عۀ انسانی در یمن، به

سعودی را تقدیم کا  سفید کردند، دونالد ترامپ لایحۀ لغو ادامۀ فروش تسلیحات به عربستان

انه رلمداد کرد. سعودی را احمق، تورف فروش تسلیحات به عربستان2331/مهر 2123در اکتبر 

وی ینین استدلاش کرد که یون پشتیبانی از عملیات طوفان راطعیت، یک تصمیم تجاری 

. درخور تو ه است (Raman, 2019)را متورف کرد توان  نهیچ و ه نمیاست، بنابراین به

                                                                 
1. Often _ Confusing Policy 
2. Ambivalence 
3. Yellow Light 
4. Donald Trump 
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 25که واشنگتن حتی پا را فراتر نیز گذاشته است و علاوه بر فروش سلا  و تجهیزات حدود 

دهندۀ نیروهای ویژه را برای  موزش نیروهای موسوم به ائتلاف راهی یمن کرده  موزش افسر

متحده در های مکتب کپنهاگ ارداماتی که ایالاتبر اساس انگاره .(Schmitt, 2019: 8)است 

دهد مصدا  تام و تمام امنیتی کردن است  بدین ترتیب که مسائل بحران یمن انجام می

دهد تا از این طریق ریاض را متقاعد کند تا دلارهای مقولات امنیتی  لوه میعنوان سیاسی را به

 متحده تخصیص دهد.نفتی که در اختیار دارد را به خرید سلا  از ایالات

 

 گیرینتیجه

های  سیا در پرتو بحران امنیتی یمن دستخوش دگردیسی وردگاه راهبردی غرب نظم امنیتیِ    

تأثر از بحران ر  نموده کنشگران فروملی یا محلی ) نبش الحوثی و تو هی شده است  مشایان

سعودی و رریم ایران، عربستاناسلامیای ) مهوریهای تکفیری داعش و القاعدهج، منطقه ریان

صورت پیدا و متحدهج همگی تحت یک خوشۀ امنیتی بهای )ایالاتصهیونیستیج و فرامجموعه

های مکتب اند.  نچه که با تأسی از مفروضهخود نمودهپنهان مبادرت به ردگیری اهداف 

دست  مد این است که بحران سیاسی ـ امنیتی کپنهاگ در پاسب به پرسش اصلی پژوهش به

نوبۀ خود تمام ابعاد باشد که بهای میهای منطقهای تام و تمام از بحرانر  نموده در یمن، نمونه

را تحت تأثیر خود در ورده است. در همین رابطه  سیا امنیت )امنیت موسعج در حوزۀ غرب

وتخت و فقدان مشروعیت داخلی و نه ارزیابی دلیل وارد شدن به بازی تاجسعودی بهعربستان

ای خود، راهبرد امنیتی کردن بحران را در رالب اردامات نظامی صحی  از توانایی رریبان منطقه

ی تروریستی ـ تکفیری نیز با اردامات خشن خود هادنباش کرده است. پیرو اردامات ریاض، گروه

اند. در این میان وارج مو ب ناامنی محیط داخلی یمن شدهگذاری و انفجارهای سلسله)بمب

یابی نیروهای نزدیک به تهران بر  تش ایجاد شده رریم صهیونیستی نیز به دلیل هراس از ردرت

پساصال  با روی کار مدن انصارالله و  ایران در فضایاسلامیدمد. در این بین  مهوریمی

سمت مداخلۀ نیابتی از نیروهای وابسته به  ن بر گفتمان مقاومت تأکید کرده است و در همین 

متحده نیز ینین ابراز های شیعی گرایش یافته است. درخصوص اردامات ایالاتطریق  نبش

ل دیگری در پی سود تجاری ای بیش از هر عامعنوان کنشگری فرامجموعهشد که واشنگتن به

و منافع سیاسی خود است. این ایستار با روی کار  مدن دونالد ترامپ بیش از پیش تقویت شده 

متحده مبادرت به امنیتی کردن فضای یمن از طریق القای تورم رو است که ایالاتاست. از این
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 سیا ی در حوزۀ غربسازسعودی به بحرانتهدید نموده است. ایشان در  هت دوشیدن عربستان

های نظامی ـ صنعتی ورزند تا ریاض را برای خرید تسلیحات نظامی از مجتمعمبادرت می

توان ینین اظهار داشت که دورنمای بحران تحریک نمایند. با تأسی از مجموعه مطالب فو  می

ای ههای نظامی و عملیاتراهبردیِ یمن در عرصه نظامی و امنیتی، شاهد افزایش فعالیت

ب  را داشت. با این و ود مدت نباید انتظار  تشنظامی طرفین خواهد بود و اینکه در کوتاه

ترین گزینه در  هت ختم بحران سیاسی ـ امنیتِی ر  نموده، بازگشت ریاض به محتمل

های لجستیک نیروهای الحوثیج و ای و پیشرفتعقلانیت استراتژیک )متأثر از تحولات منطقه

 باشد. ریان الحوثی بر پهنه یمن می پذیرش حاکمیت
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