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 دهیچک

 به توان می که است بوده ای منطقه و داخلی های بحران دچار دائماً گیری، شکل ابتدای از یمن کشور     
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 مقدمه

 که است بوده ای منطقه و داخلی های بحران دچار دائماً گیری، شکل ابتدای از یمن کشور     

 جما  نظامی نیروی تجاوز نیز و جنوبی و شمالی یمن بین 4991 های جنگ به توان می

 در یمن که ازآنجایی. داشت اشاره  4991 سا  در کشور این شیعیان سرکو  و عبدالناصر

را  تان، رر  عمان، شرق دریای سرخ و در شما  خلیج عدن واقع است اهمیت آن  عربسجنو

المند  تسلط دارد که رگ حیاتی  دوچندان کرده و این کشور به تن ه استراتژیک با 

و نیز کشور یمن  هستکشورهای شاخ آفریقا، عربستان و خصوصاً کشور مصر در انتقا  انرژی 

رز مشترک با عربستان و ارتفاعات )جبل دخان با ارتفاع کیلومتر م 4011در منطقه شما  با 

 دارای دیرباز از یمن مردممتر( بر روی تأسیسات نفتی عربستان احاطه کامل دارد.  1111

 سنت اهل یمن مردم حاضر حا  در که بوده سنت اهل و تشیع ازجمله مذهبی های گرایش

. دارند وجود های بعدی  در ردیف دی هستند. مذاهب اسماعیلیه و صوفی ه زی شیعه و شافعی

دهد  فعلی یمن نشان می طیشرا هستند. کشور این جوانان از عمدتاً که یمن اثناعشری مذهب

است و  بوده ای منطقه و داخلی های بحران دچار دائماً گیری، شکل این کشور همیشه از ابتدای

شکنند  ساختار احزا ،داخلی بود که در اثر تکثر  همیشه درگیر منازعات ممتد و طوالنی

با هایش  راستی روی آرامش را ندیده و بحران توان گفت یمن بهداخلی آن بوجودآمده است می

 :کند می تعریف زیر اساسی چهار ویژگی با را جنگ مرتبط است. رایت نیز جنگ

 .شدید سیاسی ییواگرا -1ریرعادی؛  قوانین -٣تنش؛  باالی سطح -1نظامی؛  اقدام -4

 اجتماعی، ساختار ازنظر این کشور دائ  بحران درمیابی  که یمن با ن اهی تاریخی به حا      

 و تعدد. دارند کشور این سیاسی ساختار در اساسی نقش قبائل و است استوار ای قبیله محور بر

 به ها آن بین کشمکش سوابق و ها آن دینی و سیاسی و فرهن ی های گرایش قبائل، تنوع

 بر مبنی کمی شواهد انقال  طو  در اگرچه. زند می دامن نیز موجود بین نخب ان کشمکش

 تبدیل با دارند سعی طرفدارانش و صالح عبداهلل علی اما شد، مشاهده ای قبیله درگیری احتما 

 یمن در قدرت خأل هرگونه که کنند ایجاد را شائبه این داخلی، جنگ به یمن مردم انقال 

کرد  خواهد سلب کشور این مردم از را امنیت که بود خواهد ای هقبیل های آشو  ایجاد منزله به

از طرفی یمن با بحران  شکننده داخلی بوده بنابراین این کشور همواره دچار بحران و ساختار

 اقتدارگرایی در تضاد با دموکراسی خواهی ه  درگیر است
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 .بودند استبدادی عر ، جهان در حاک  سیاسی های نظام ارلب عربی، بهار تحوالت از قبل     

به  مدرن های گرایش با استبدادی های نظام ای، وعده سنتی استبدادی های نظام ها آن از برخی

حاشیه  در عمدتاً عر ، جهان سنتی سیاسی های نظام .بودند اقتدارگرا ارلب، که آمدند می شمار

 گرا و توسعه رهبران رحضو یا نفتی کالن درآمدهای از برخورداری دلیل به و هستند فارس خلیج

 کرده ایجاد مدرن های زیرساخت و الزامات و جامعه های سنت میان عملی سازشی گرا، الملل بین

 .اند یافته دست توسعه از باالتری مرحله به و

 .اند آورده فراه  خود مردم برای را زیادی رفاه بسیار و داده افزایش را جامعه درآمدهای ها آن     

 مخالفان که است حدی به المللی، بین جامعه و داخل در عربی، های دولت از وعن این مشروعیت

 دست ناراضی های توده بسیج به و کرده زدایی ها مشروعیت آن از ملموسی شکل به اند نتوانسته

 .بزنند

 های دولت از بیش مدرن های اندیشه دوم، جهانی جنگ از پس دوره در این کشورها، در     

 .است ه شد منجر مدرن های دولت گیری شکل و بروز به و یافته رشد فارس یجحوزه خل سنتی

 الجزایر، مصر، .دارد بیشتری سابقه کشورها این در خواهی، جمهوری و سوسیالیس  گرایی، ملی

 که آیند می شمار به اقتدارگرا و مدرن عربی های دولت برجسته نمونه یمن، و عراق سوریه، لیبی،

 انقالبی و گرایی عر  گرایی، گرایی، ملی بعثی سوسیالیس ، ایدئولوژی با ،گذشته های دهه در

 جامعه، ماندگی عقب خارجی، مداخله نیروهای درزمینه جوامع این مسائل به کوشیدند گری،

 عمدتاً و مدرن دولت به دادن شکل .پاسخ دهند عربی، هویت احیای و ها فلسطینی حقوق تأمین

 اجتماعی، -سیاسی ماندگی عقب سنت استبدادی، .کشورهاست این همه مشترک وجه عرفی،

 به گذشته، های دهه در قدرت به دادن شکل در نظامیان نقش و قدرتمند مدنی جامعه فقدان

 .شد جوامع منجر این در اقتدارگرا های دولت گیری شکل

 

 نظری چهارچوب

 موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک یمن

میلیون نفر جمعیت است. دین رسمی یمن  12یمن کشوری با  از نظر جغرافیای انسانی،     

ترین فرق مذهبی این  های شافعی مه  اسالم است و از نظر جمعیتی، شیعیان زیدی و سنی

کشور هستند. شیعیان زیدی بیشتر در مناطق شما  و شما  شرقی یمن ساکن هستند و 

. فرقه اسماعیلیه و شیعیان ها بیشتر در مناطق جنوبی و رربی سکونت دارند شافعی مذهب
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یمن در جنو  رربی آسیا و  (.41٣: 4٣94)نیاکویی، مامی نیز در این کشور حضور دارنددوازده ا

ای در دریای سرخ و خلیج عدن  جنو  شبه جزیره عر  قرار دارد و مرزهای دریایی گسترده

کنتر  تحرکات این  دارد. موقعیت استراتژیک این کشور از نظر اشراف بر شاخ آفریقا و امکان

منطقه و نیز سواحل شرقی آفریقا از راه مرزهای دریایی جنو  و رر  یمن و نیز جزیره 

ای به این کشور داده است. به عالوه اشراف این کشور به تن ه با  المند   سوکاترا، اهمیت ویژه

ا  سوئز به آن اهمیت مضاعفی داده است. در واقع، درصد زیادی از رفت و آمدی که در کان

کند. پس به همان میزان که کانا  سوئز اهمیت  گیرد، از با  المند  ه  عبور می صورت می

(. همچنین بیشتر صادراتی که 470: 4٣09درایسد  و بلیک، )استدارد، با  المند  ه  مه  

ا کند؛ زیر گذرد از تن ه با  المند  عبور می فارس و از کانا  سوئز و خط لوله سومد می از خلیج

کننده کانا  سوئز است که پیوند استراتژیک بین اقیانوس هند و دریای سرخ را  این تن ه کنتر 

میلیون بشکه نفت از تن ه با   ٣/٣(. روزانه تقریباً حدود 11: 4٣02 رودری و،)کند برقرار می

  کند؛ بنابراین عالوه بر اشراف یمن بر شاخ آفریقا، تأمین امنیت تن ه با المند  عبور می

الجیشی  یمن موقعیت سوق ای به این کشور داده است. المند  نیز جای اه استراتژیک ویژه

خیزترین کشورهای شبه جزیره است. این کشور با تسلط بر تن ه  باالیی دارد و حاصل

تواند دریای سرخ را به کنتر  درآورد و با استفاده از جزیره استراتژیک  می« المند  با »

این تن ه مه  را ببندد و از آنجایی که بلندترین جزیره )زقر( را در منطقه در تواند  می« بری »

های دریایی در منطقه خلیج عدن و دریای سرخ را به کنتر  خود  تواند فعالیت اختیار دارد می

الجیشی، طبیعی و انسانی یمن سبب شده است که کشورهای رربی و  درآورد. وضعیت سوق

شور چش  طمع داشته باشند. عربستان سعودی با ن اه توسعه عربستان همواره به این ک

کیلومتری با این کشور از  4011دلیل مرز طوالنی  ایدئولوژی وهابیت در آن و همچنین به

تر برای یمن درپی حفظ و توسعه نفوذ  گذشته تالش کرده است تا با ایفای نقش برادر بزرگ

  و نیروی کار ارزان آن استفاده کند.سنتی خود در این کشور باشد و از بازار مصرف 

 

 مبانی نظری

 و ناهم ون های نظام در ای منطقه توازن نظریه از گیری بهره حاضر، پژوهش نظری چارچو      

 این پویا، جانبه سه تعامل رهیافت تحلیلی های شاخص. است ساز آشو  راهبردی های محیط

های سیاسی در یمن و سازوکارهای  گونیدهد که دگر و تأکید قرار می توجه مورد را موضوع
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ای و  های اجتماعی، ساختار داخلی، نظام منطقه مدیریت بحران در این کشور تحت تأثیر مؤلفه

گیری  عنوان بخشی از فرایند شکل های یادشده به الملل قرار دارد. هریک از مؤلفه سیاست بین

توان فرایندی را مورد مالحظه قرار  گردد و لذا می بحران اجتماعی و مدیریت در یمن تلقی می

های ثبات  موجب آن نیروهای اجتماعی یمن، اهداف سیاسی خود را در قالب ضرورت داد که به

 نماید های بزرگ پی یری می ی قدرتهای کنش راهبرد ای و نشانه سیاسی، امنیت منطقه

و تداوم بحران در  ها جان فوران در مطالعه مفصلی علل ناکامی انقال  (.90: 4٣01)رمضانی، 

داند: توسعه وابسته، حکومت سرکوب ر، انحصارگرا و متکی به  یک کشور را ترکیب عوامل زیر می

های سیاسی مقاومت و بحران انقالبی همراه با آن، رکود  گیری و تبلور فرهنگ شخص، شکل

های  ارضایتیاقتصادی، ارتباط باز با نظام جهانی )امکان نفوذ خارجی(. همه این عوامل باعث ن

شود. رکود اقتصادی  های مختلف جامعه و اتحاد گسترده طبقات ضد دولت می گسترده در بخش

 شود های خارجی می باعث نفوذ قدرتها و ارتباط باز با نظام جهانی  موجب تشدید نارضایتی

گیری از نظریه جان فوران به بررسی  (. لذا در این مقاله با بهره٣11-٣11: 4٣01)فوران، 

خصوص ارتش  های آنان، به وضعیت مشروعیت سیاسی دولتمردان یمن، نقش نخب ان و واکنش

 پردازی . های خارجی می ها و نقش قدرت های آن و نیز جریانات اجتماعی و فعالیت
 

 
 

 

 مدل مفهومی برای تبیین تهاجم عربستان سعودی به یمن
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 هایافته

ی و بین المللی تشکیل یافته که به شرح ذیل امنطقه بحران یمن از فاکتورهای داخلی،     

 شود:توضیح داده می

 مشارکت بحران

 صورتی در این .کنند مشارکت قدرت در توانند نمی سیاسی مختلف های گروه یمن، در      

 قدرت در مشارکت برای ها گروه از خیلی اما کنند می فعالیت یمن در حز  11 حدود است که

 سیاسی قدرت در مشارکت خواستار الحوثی خانواده مانند متفاوتیهای  گروه و دارند مشکل

 جلوی که است مربوط صالح عبداهلل علی مستمر و طوالنی حکومت به نیز بحران این .باشند می

 است. گرفته قدرت ساختار در نخب ان را چرخش

ترین عوامل  در سطح سیاسی، اقتدارگرایی مبتنی بر مشروعیت سنتی و یا انقالبی از عمده     

گشته و بعد از  4997و  4991های  ساز بحران آید. این عوامل سبب زای یمن بشمار می بحران

علی عبداهلل ویژه در دوران حکمرانی طوالنی  آفرینی کرده است. این امر به نیز نقش 4901دهه 

گونه که در بحث  در اواخر قرن بیست  و اوایل قرن بیست و یک  آشکار بوده است. همان صالح

 4991شمالی و از سا   یمن  جمهور رئیس عنوان به 4970 سا  از مقدماتی اشاره شد، صالح 

با  1141مهور یمن متحد قدرت را در این کشور در دست داشت. وی در سا  ج عنوان رئیس به

 معروف منانقال  ی به تحت تأثیر رویدادهای موسوم به بهار عربی کهاعتراضات گسترده مردمی 

 کشور سیاست درصحنه تأثیرگذار بازی ر یک عنوان به همچنان اما کرد گیری کناره قدرت از شد

 بخش دران زمان که زیدی های حوثی با 1142 مارس در او به وفادار نیروهای و ماند باقی

 .(Mujahed and Naylor,2015)شد  ائتالف وارد خود داشتند کنتر  در را یمن از بزرگی

 خویش، های خواسته تحقق بر مردم پافشاری و مردمی اعتراضات تداوم و کشور از صالح خروج

 با که باورند این بر گروهی .است داشته پی در یمن انقال  آینده درباره را اظهارنظرهای متفاوتی

 و شد خواهد داخلی و گروهی اختالفات درگیر کشور این ای یمن، فرقه و ای قبیله بافت به توجه

 حضور به توجه با دی ر گروهی شد. ازنظر خواهد یمن انقال  ماندن عقی  به منجر مسئله نهمی

 نیروهای رویارویی یمن صحنه القاعده، نیروهای توسط زن بار شهر تصرف و کشور این در القاعده

به  دهی جهت و مدیریت با عربستان و آمریکا دی ر برخی ازنظر .شد خواهد مردم با القاعده

 عدم به توجه با دی ر، برخی ازنظر و آورد خواهند سرکار را خود موردنظر حکومت یمن، انقال 

 انقالبیون، های خواسته بودن مشخص و انقال  از مرحله این تا ای قبیله های درگیری وجود

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%8C%D9%85%D9%86
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 بینی پیش رسد می نظر به .رفت خواهد پیش این کشور مردم های خواسته مطابق یمن انقال 

 بر اجتماعی، ساختار ازنظر یمن: هست زیر های مؤلفه به توجه درگرو منی آتی حوادث دقیق

 و تعدد .دارند کشور این سیاسی ساختار در اساسی نقش قبائل و است استوار ای قبیله محور

 به ها آن بین کشمکش سوابق و ها آن دینی و سیاسی و فرهن ی های گرایش قبائل، تنوع

 (.7: 4٣94شیرازی،.میزند دامن نیز موجود بین نخب ان کشمکش

های اقتدارگرای متکی بر هژمونی حز  حاک   حکومت علی عبداهلل صالح در زمره رژی      

شد. در این نظام سیاسی  بندی می طبقه همراه با سطح باالیی از رقابت سیاسی و انتخاباتی،

گیری از مجموعه  هشود، اما عمالً حز  حاک  با بهر اگرچه میزانی از رقابت انتخاباتی تحمل می

آورد. برای نمونه کن ره خلق عمومی وابسته به علی  می دست از ابزارها موقعیت مسلط را به

ای از ابزارها برای پیروزی در  مثابه حز  حاک  یمن تحت کنتر  او از مجموعه عبداهلل صالح و به

من به نفع این حز  های دولتی ی کرد. گذشته از این رسانه انتخابات به نحو احسن استفاده می

 احمدی،)سواد چشم یر بود دهندگان بی رأی ویژه بر کردند و تأثیر این پدیده، به فعالیت می

 (11: 4٣92 خسروی،

 با گوناگون قبایل رهبران یا شیوخ بیعت مسئله تا شده باعث یمن ای قبیله جامعه ویژگی     

 حاضر شرایط در اما شود تبدیل وی قدرت ارکان از یکی به های گذشته سا  در جمهور رئیس

 سر بر کنند، می نمایندگی را ای قبیله تشکل سیاسی یک نوعی به هرکدام که مخالف احزا 

 یمن در مردمی گرفتن اعتراضات شدت با .اند رسیده مشترک نقطه یک به صالح عبداهلل سقوط

 هواداران از یمردم تظاهرات با همسویی و همبست ی اعالن با مخالف احزا  هماهن ی شورای

 .بپیوندد مردمی جنبش به تا خواستند خود

 حز  کشور، شما  قبایل میان در محک  پشتوانه با اصالح چون احزابی داشتن قرار     

 برخی به متعلق که الحق حز  و است جنوبی مناطق در نسبتاً باالیی نفوذ دارای که اشتراکی

 هماهن ی شورای در ”بعث“ و تجمع ی،وحدوی ناصر احزا  کنار در است یمن زیدی علمای

 از بیش یمن ای سیاسی عشیره نخب ان که است موضوع این نمایان ر نوعی به مخالف احزا 

 ازپیش بیش که رویدادی .اند شده نزدیک ه  به سیاسی نظام در تغییر ایجاد سر بر هرزمانی

 پیوستن بخش ،شده حاک  رژی  هراس موجب دولت از قبایل رهبران حمایت درزمینه قطع

 بوده مرکزی دولت معارضان جمع به ”حاشد“ قبیله یعنی یمن عشیره قدرتمندترین از مهمی

 دولت تسلط های پایه از یکی ها سا  ”االحمر“ خانواده رهبری با حاشد مجموعه طوایف .است
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طورکلی، حکومت عبداهلل صالح به دلیل  (. به41: 4٣94شیرازی،)حز  و شد می محسو  مرکزی

های سیاسی و اجتماعی مختلف، فاقد مشروعیت سیاسی برای تداوم حکمرانی بود و  رانبح

و احزا  سیاسی و همچنین  طبقات اجتماعی مختلفی ازجمله جوانان، دانشجویان، قبایل مه 

 ها در مقابل دولت او قرارگرفته و بارها تظاهرات فراگیر و عظیمی علیه آن به ها و جنوبی حوثی

 (.91: 4٣91)مقصودی،افزودند ند و بر دامنه بحران میتانداخ راه می

 

 بحران اقتصادی

 ه  مشابه شمالی و جنوبی بخش دو هر روستایی نواحی در قومی تقسیمات ینکهباوجودا     

 بیشتر شهری های مزیت از کشور این شمالی بخش به نسبت جنوبی بخش ساکنان اما هستند،

 بخش دو اتحاد با 1144 سا  سرشماری آخرین بر اساس. هستند برخوردار باالتری تحصیالت و

 و یلومترمربعک 210111 به کشور این مساحت 4991 سا  مه ماه در یمن شمالی و جنوبی

 .رسید نفر میلیون 11 به آن جمعیت

 و نکرد تجاوز دالر میلیارد 11 از آن داخلی ناخالص تولید زیاد،نسبتاً  جمعیت این رر  به اما     

 سا  چند در. نشد بیشتر دالر 4711 از کشور این سرانه درآمد میان ین که معناست بدان این

 خود جای صادرات، افت پی در خارجی درآمدهای افزایش و بود منفی یمن اقتصادی رشد اخیر،

. عالوه بر شد تضعیف نیز کشاورزی تولیدات افزایش برای صنایع توسعه توانایی. داد کاهش به را

 سوی از پو  انتقا  کاهش موجب منطقه سیاسی عوامل کویت، به عراق هحمل از پس این

 کشورهای توسط ها آن از بسیاری چون شد کردند می کار کشورشان از خارج در که هایی یمنی

 .شدند اخراج فارس خلیج حوزه

 ها کشمکش. نداشت مثبتی تأثیر آن جنو  مردم برای ویژه به و کشور این برای یمن اتحاد     

 توسعه امکان موقعیت، این. شد بیشتر منطقه معترضان تعداد و یافت ادامه مدنی حقوق سر رب

 بسیاری مالی منابع 4991 سا  در جنوبی و شمالی بخش دو بین جنگ. برد بین از را اقتصادی

 دفاعی تدابیر و جنگ این،. عالوه بر داد افزایش را تسلیحاتی و نظامی های هزینه و کرد نابود را

 جداگانه طرح دو با پو ، المللی بین صندوق 4997 سا  در. افزود اقتصادی اوضاع وخامت بر آن

 اما گذارد اجرا به آن در را اقتصادی اصالحات و کرد کشور این بیمار اقتصاد از حمایت بر سعی

 مالیات آوری جمع طریق از دولت درآمد افزایش برای تالش. شد مواجه شکست با ها تالش این

 وقفه موجب عامل چند این. عالوه بر شد رو روبه مقاومت با و نداشت حاصلی نیز روشف بر
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 پراکندگی و داخلی سیاسی اختالفات به عمده مشکالت از یکی. شد توسعه و اصالحاتدرروند 

 صدام از یمن، پیشین جمهوری رئیس عبداهلل، علیازآنکه  . پسبود مربوط ای منطقه و قومی

 کشورهای با یمن روابط کرد، حمایت کویت به او حمله و عراق پیشین جمهوری رئیس حسین،

 خرا  بودند، اقتصادی های کمک برای یاعتماد قابل منبع که فارس خلیج همکاری شورای عضو

 .شد

 یمن توسعه از حمایت منابع ترین مه  از فارس، خلیج همکاری شورای عضو کشورهای     

 های پروژه بودجه و بودند زده کلید یمن در را بهداشتی و آموزشی های پروژه ها آن. بودند

 مهمی بخش کشاورزی،. کردند می ینتأم 4991 دهه از را ها پروژه سایر و نیروگاه سازی، جاده

 را قهوه این کشت زیر منطقه نام که” موکا“ بانام یمن صادراتی قهوه چون است یمن، اقتصاد در

 در موکا نام دلیل همین به. شود می صادر جهان ایکشوره از بسیاری به اند، نهاده آن بر

 های دهه طی اما؛ گرفت قرارمورداستفاده  قهوه از خاص نوع این نامیدن برای رربی های زبان

” قات“ مخدر گیاه تولید به فقط یمنی کشاورزان و یافت کاهش یمن در قهوه کشت گذشته

 حدود در قهوه کشت زیر منطقه حتمسا ،1141 سا  در. کردند اکتفا کشور داخل نیاز برای

 خود به را ها زمین از هکتار 491211 حدود در” قات“ گیاه کشت که درحالی بود هکتار ٣1211

 محصو  که درحالی رسید، تن 49011 به یمن قهوه محصو  سا  این در. بود داده اختصاص

 کشاورزی عتصن نجات برای که معتقدند کارشناسان. شد بالغ تن 491011 به” قات“ مخدر

 کشور این. شود تقویت کشور این رذایی محصوالت صادرات و تولید توانایی تا است الزم یمن

 4٣٣111 به 1141 سا  در یمن نفت تولید. دارد گاز و نفت بخش در خوبی پتانسیل همچنین

 اما؛ بود مکعب فوت میلیارد 171بر  بالغ سا  این در نیز یمن گاز تولید. رسید روز در بشکه

 مشکالت با ها بخش این در تولید آن، از پیش حتی و است شده جنگ درگیر یمنکه  اکنون

 به کشور برای خوبی درآمد تواند می که را صادرات بهبود بحران، این. است شده رو روبه امنیتی

 هایی شرکت یمن، به عربستان حمالت از پیش تا. است کرده مواجه جدی مشکالت با آورد، بار

 اما کنند گذاری سرمایه حیاتی بخش این در تا بودند تالش در جهان و فارس خلیج حوزه از

 اکنون. شد ها آن اشتیاق باختن رنگ موجب حاک  قدرت به اعتماد فقدان و سیاسی عوامل

 به را سیاسی امنیت مجبورند شوند، مند بهره خود طبیعی منابع از بتوانند آنکه برای ها یمنی

 نجات نداری و فقر از را نفر ها میلیون و کنند احیا را اقتصاد وسیله ینبد تا بازگردانند کشورشان

 سایر و فارس خلیج همکاری شورای کشورهای شود، حاک  کشور این بر سیاسی ثبات اگر. دهند
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 ینتأم کشور این اقتصاد اصالح و توسعه برای را مناسبی مالی های کمک دوست، کشورهای

 (0: 4٣91ی اقتصاد،روزنامه دنیا).کرد خواهند

طورکلی، کشور یمن ساختار اقتصادی بسیار سنتی دارد که بیشتر متکی بر کشاورزی و تا  به     

مراتب از وضعیت  ی صعده ازلحاظ اقتصادی به وضعیت منطقه حدودی صادرات نفت و گاز است.

توان گفت  می جرئت که به یا گونه تر است، به تر و به کشاورزی سنتی وابسته جنو  کشور سنتی

ترین محصوالت کشاورزی این منطقه را ان ور،  که صنعت در این منطقه جایی ندارد. مه 

همراه با محصوالت کشاورزی،  .ردیگ یای در برم مرکبات، سیب، قات، یونجه و ذرت خوشه

 (0: 4٣94جوکار،)منابع اصلی اقتصاد محلی صعده استتجارت اسلحه یکی از 

کشورهای منطقه خاورمیانه بوده و در بیشتر  نیتر فیضعیمن یکی از به لحاظ اقتصادی      

ی رانتی عر  وابسته بوده است. ها دولتی خارجی و ها کمکدوران سیاسی معاصر خود به 

میلیارد دالر و درآمد سرانه آن حدود  94بیش از  114٣تولید ناخالص داخلی یمن در سا  

نرخ  114٣منطقه خاورمیانه است و در سا  دالر بوده است. یمن فقیرترین کشور  1211

 درصد 94 که بود کشور اقتصاد بخش ترین مه  خدمات % بوده است. ٣2بیکاری در این کشور 

 درصد 7.7 با کشاورزی و ٣4 اب صنعت و داد اختصاص می خود به را داخلی ناخالص تولید

درصد تولید  17تا  40. کشاورزی درگذشته اهمیت بیشتری داشت و رفتگ ار میقرازآن  پس

ن گیاه اختصاص ای کشت به صنعا آبخیز حوزه آ  کل درصد 11 حدودشد...  کشور را شامل می

 )تاش،تکند که موجب خشک شدن کشتزارها و باال رفتن قیمت مواد رذایی شده اس پیدا می

دچار مشکالت سیاسی و اجتماعی گوناگون ناشی از فقر  یمن اجتماعی، ازنظر از (.1: 4٣91

 رشد نرخ .برند یم رنج هیسوءتغذ از کشور این کودکان درصد 20 حداقل و بوده اقتصادی

 کشور این دولتی و انسانی طبیعی منابع آنکه است، حا  درصد 1/٣ کشور حدود ساالنه جمعیت

 که ای پدیده میان این در .ندارد را جمعیتی رشد چنین تحمل تا  و هبود محدود

 قرار تن نا و فشار در ازپیش بیش را کشور این محدود اجتماعی خدمات و ضعیف های زیرساخت

 کار بازار به دسترسی دنبا  به که افریقا بود شاخ مردم از بسیاری مهاجرت موج دهد، می

 (4٣92احمدی، .)شدند می یمن وارد شما  سمت ثروتمند کشورهای

 این حاک  طبقه و نخب ان میان ای گسترده اقتصادی نا به سامان، فساد این شرایط در     

 بر عالوه های پایانی حکومت علی عبداهلل صالح، برای نمونه در سا . است داشته وجود کشور

 در عمومی آرای جلب به موفق آن طریق از و کرده برقرار دولت که پیرو – حامی پیوندهای

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 چش  به نیز است استوار بازی پارتی و فساد بر که ای گسترده های شد، شبکه می انتخابات

 تالش عمومی خلق کن ره و بوده وسیع سیاسی فساد پارلمان، اعضای از یکی گفته به. خورد می

 کرد. به گزارش مطبوعات وقت نمی نامشروع های ثروت و اختالس با مبارزه برای چندانی

 پایه بر نیز صالح عبداهلل و برگرفته در بوروکراسی، سطوح تمام در عظیمی فساد را یمن حکومت

 (4٣92 خسروی،و  احمدی).کرد می حکومت شخصی، شدیداً پیرو حامی روابط از پیچیده شبکه

 

 بحران توزیع

 عیانشی که مناطقی در را معمولی زندگی یک امکانات چقدر یمن دولت که اینجاست سؤا      

 در و فقیر بشدت نشین شیعه مناطق است؟ کرده توزیع کنند، می زندگی ها زیدی خصوص به

 فشارها این نفت قیمت افت و ناکارآمدی علت به اخیر سا  چند بافشارهای که دارند قرار تن نا

 انتقالی وضعیت در یمن داخلی ازلحاظ که شد مدعی توان می درمجموع .است شده دوچندان

 بافت که خاطر بدان است؛ جزیره شبه با ارتباط تن اتنگ در یمن سرنوشت رفیط از .است

 منطقه های حکومت هست و اگر یمن جامعه همانند جزیره شبه اجتماعی ساختار و جمعیتی

 جزیره پدیدار شبه دی ر مناطق در منازعاتی و ها درگیری چنین زود یا دیر نکنند، اندیشی چاره

 اهمیت از نشان که کنید اضافه الملل بین نظام در جزیره شبه اهمیت موارد این به .شد خواهد

 (421: 4٣94طبایی زواره، شیرازی و)دارد اتفاقات اخیر دوچندان
ها،  واقع وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم یمن، از عوامل مه  و اثرگذار بر شورش در     

 .در این کشور هست و فراملیگسترش نفوذ بازی ران فرو ملی و  گیری قدرتگسترش ناامنی، 

 روزنامهدر مصاحبه با اهلل  و جنبش انصارها  عبدالملک الحوثی، رهبر کنونی حوثیبرای نمونه 

 ها بین آنو جنگ  نبودهبا دولت، اختالفی مذهبی  ها حوثیالنهار بیان داشت اختالف  لبنانی 

توجهی دولت به وضعیت  بیاز وضع بد اقتصادی و  ها حوثیای و مذهبی نیست بلکه  جن ی فرقه

دولت به مناطق شمالی و عدم پایبندی به تعهدات خود  اجحافمعیشتی نامناسب مردم، ظل  و 

 (.1: 4٣00 معاونت پژوهش سیاست خارجی، تند)واعظی و دی ران،در این زمینه ناراضی هس

 وجود ملل سازمان گزارش طبق و آشامیدنی آ  کمبود یمن، در بیکاری درصدی ٣2نرخ      

 مشکالت از بخشی برند می رنج رذایی مواد کمبود از که گرسنه انسان میلیون 7 حدود

بر اساس گزارش بانک جهانی، یمن (. 194: 4٣09 احمدیان و صادقی)است یمن مردم اقتصادی

باالترین نرخ بیکاری را در میان کشورهای عربی  1144های  های پس از ناآرامی ویژه در سا  به



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       9316 پاییز، 5شمارهاول، سیاسی؛ سال  فصلنامه راهبرد

36 

بنا بر گزارش مقامات وزارت تجارت و صنعت یمن، نرخ فقر رسید  % می91به ن نرخ ایداشته و 

 (.12: 4٣92 خسروی، احمدی،)رسد % می72به میزان باالی  1144 در این کشور در سا 

 ای قبیله های چارچو  از خارج سیاسی مبارزات و دولتی ضد جنبش آمدن از طرفی باوجود     

 شدن آشکار راستا این در .آید می حسا  به یمن اجتماعی یندهایفرا در جدیدی تحو  نوعی به

 و سیاسی وضعیت به نسبت اجتماعی متوسط نیز و فرودست طبقات در عمومی نارضایتی

 شدید فقر. بوده است قبایل و طوایف سران از برخی مخالفت ابراز محرک کشور، اجتماعی

 ازپیش بیش را دولت ناکارآمدی شتی،معی و اقتصادی مضاعف فشار تا شده موجب یمن مردمان

 اعتراضات زمینه ازاین پیش یمن جامعه در استبداد و خفقان وجود اینکه بر عالوه سازد، پدیدار

 (41: 4٣94 شیرازی،).بود ساخته فراه  را عمومی

 

 بحران نظامی 

نه فعا  به بها و پس از نفوذ آمریکا در یمن 111٣ترین اعتراض حسین الحوثی در سا   مه      

ترین اعتراض او این بود که چرا نیروهای  مطرح شد مه  شدن نیروهای القاعده در این منطقه

ها قادر خواهند بود که با  معتقدند خود یمنی ها نظامی امریکا در یمن مستقر هستند حوثی

در یمن حضورداشته باشند  نظامیان کشور دی ر مداخله کند و نیاز به این نیست تروریس 

 (.411: 4٣94توسلی، و ود نیا)مسع

 حضور های زمینه یمن، مردم از نیمی سوادی بی و آموزشی امکانات گفت کمبود توان می     

 افغانستان جنگ در ها یمنی حضور .است کرده فراه  در یمن را القاعده و وهابی تندرو های گروه

 به عربستان مالی مایتح با که عراق در نظامی شبه های گروه قالب در همچنین و شوروی با

 القاعده های شاخه یکی از .مدعاست این بر شاهدی زدند، می دست عراق در تروریستی عملیات

 علی االحمد، در این کشور تشکیل شد. 1110جزیره عر  در سا   به القاعده در شبه موسوم

 ومینس به تبدیل اکنون ه  یمن که است معتقد واشن تن در فارس خلیج امور موسسه مدیر

 دی ر های بخش با مقایسه در یمن در گروه این و است شده القاعده بزرگ برای امن پناه اه

 بین یمن زن بار شهر در درگیری .است برخوردار ثبات بیشتری از آسیا جنو  و عراق در القاعده

. ددار یمن آتی تحوالت در تأثیرگذاری القاعده از حکایت امنیتی، نیروهای و القاعده نیروهای

 توان گفتطرفی حمله نظامی عربستان به یمن که دراین خصوص می از( ٣: 4٣91 سلیمانی،)

ترین هدف استراتژیک عربستان علیه یمن ضعیف کردن این کشور و تسلط برآن  نخستین و مه 
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است. عربستان از دیرباز در پی آن بوده است که یمن را تبدیل به حیاط خلوت خود کند. از این 

-http://iran) پذیرد. هیچ حکومت و دولت مستقلی را در یمن نمی رو تشکیل

newspaper.com/Newsp.) 
 

 گرایی قبیله ساختار ناموزون اجتماعی و شکافبحران ناشی از 

 قبیله شیخ جامعه این در ساالر است. شیخ یا و قبیله گرا شدت به است ای جامعه یمن جامعه     

 در قبایل جای اه این .است داشته فراوانی نمودهای تاریخ طو  در این و میزند؛ را او  حرف

 به تا کماکان روند این و شود می دوست تضعیف باعث و داشته به سزایی نقش حکومت ساختار

 حاشد قبیله .اند ساکن بزرگ قبیله دو اقماری و کوچک قبایل بر یمن عالوه در .دارد ادامه امروز

 میلیونی 12 جمعیت میان اند در مسلح قبایل همه قریباًت و جنو  در بکیل قبیله و شما  در

 گرم سالح دوقبضه متوسط طور به فرد هر یعنی دارد؛ وجود سالح گرم میلیون 21 حدود یمن

 (.12-11: 4٣91)جانباز،دارد

ای و  ای، سیاسی فرقه تقسیمات کشوری و شکاف قبیله ای از جامعه یمنی ترکیب پیچیده     

گرایی را شکل داده است. قبل  افراط سیاسی و پرآشو  کشور و محیط مذهبی است که حیات

های کامالً متفاوت اداره  ، یمن شمالی و جنوبی تحت رهبری رژی 4991از اتحاد دو یمن در مه 

 4991که پس از سرن ونی سلسله زیدی حمید الدین در  شدند. جمهوری عربی یمن می

درپی، رنگ و جالی ناسیونالیستی به  نظامی پی های ریرنظامی و تأسیس شد، در دوران رژی 

 و اجتماعی های نابرابری خود درون یمن در ای قبیله و بیشتر اجتماعی ساختارخود گرفت. 

 و سیاسی شدید فساد دولتی، منابع نابرابر توزیع داشت. دنبا  به را ها گروه برخی شدن رانده

وجود قبایل متفاوت و شکاف  بود. کرده مشهور دزدان حکومت به را یمن حکومت اقتصادی

 گسیخته تبدیل کرده است. ای چندپاره و ازه  عمالً یمن را به جامعه ای و مذهبی متعدد، فرقه

گیری دولت  بر این اساس بسیاری از محققان، ضعف هویت ملی و انسجام اجتماعی و عدم شکل

 .(122: 4٣91اشرفی،).کنند های این کشور تلقی می ترین چالش ملت را از مه 

اند قبایل یمن نقش مهمی در ثبات  گونه که برخی از پژوهش ران تأکید کرده گرچه همان     

اند اما باید  های داخلی بوده سیاسی کشور داشته و گاه ابزار مؤثرتری در پایان دادن به کشمکش

های مدنی حل  گیری شیوه نوبه خود مانع شکل این نکته را نیز موردتوجه قرارداد که این امر به

ویژه با توجه به وابست ی قبایل به یکی از طرفین درگیر در  این نکته به کشمکش شده است.
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ها در تشدید این وضعیت مه  است و اینکه در برخی موارد قبایل خود  ها و نقش آن کشمکش

 ژاد،)مصلی ناند آورده ا قبایل را به وجود میه ها بوده و گاه نیز دولت به وجود آورنده دولت

4٣91 :441.) 

 ایدئولوژی دین بحران گسست

 ها آن حیات گوناگون سطوح و ابعاد در و است خاورمیانه منطقه مردم رالب دین اسالم،     

 ناصریس  های قالب در سوسیالیس  گفتمان و منطقه سلطنتی های است حکومت ساری و جاری

هویتی  منبع اسالم .شدند کشیده شچال به و شده روبرو دار ریشه و جدی رقیبی با بعث یس ، و

 جانبه همه ه  و تاریخی عمیق، پیوند منطقه این مردم عقاید و افکار با که است مردمی و بومی

 های کامالً رژی  رهبری تحت جنوبی و شمالی یمن ،4991 مه در یمن دو اتحاد از قبل تا دارد

 (.21: 4٣91 یزدان فام،)شدند می اداره ایدئولوژیک متفاوت

 به نوبت بعد، درجۀ در .دهند می تشکیل شافعی تسنن اهل را یمن کشور جمعیت اکثریت     

 شیعیان .دهند می تشکیل را یمن کل جمعیت از درصد 12 که حدود رسد می زیدی شیعیان

 شیعیان بنابراین، دارند؛ قرار بعدی های رتبه در نیز امامی دوازده شیعیان درنهایت، و اسماعیلی

 انقال  پیروزی قبل از تا .بروند شمارم به کشور آن های اقلیت از کشور، این در میاما دوازده

 بودند، پراکنده بسیار و شدند می یافت یمن در امامی دوازده شیعیان از اندکی تعداد اسالمی،

 خود برای اینان و شد ایجاد زمینه این در جهشی اسالمی، انقال  پیروزی پس از لیکن

 یافت انی ره یمن، در امامی شیعیان دوازده (. اکثر4-2: 4٣91العماد،).کردند  فراه را تشکیالتی

 است، حا  گسترش در روز روزبه یافت ان ره این تعداد .اند داشته دی ری مذهب قبالً که هستند

 پیروزی برکت به .دارد وجود یافته ره یک حداقل آنجا های خانواده از بسیاری در که طوری به

 واقعۀ این از قبل تا نمونه عنوان به شد؛ دگرگون یمن در شیعیان وضعیت ی،انقال  اسالم

 چندین واقعه، ازاین پس اما نداشت؛ وجود یمن در برای شیعیان ای حسینیه هیچ حتی تاریخی،

 را خود مخصوص اماکن و شیعیان، مساجد و شد ساخته یمن مختلف مناطق در حسینیه

 آنان دقیقی از آمار یمن، در امامی دوازده شیعیان ونروزافز گسترش علیرر  .دادند گسترش

 ها آن دقیق آمار آوردن دست به و است جدیدی پدیده یمن، در پدیده این چراکه ندارد؛ وجود

 است، گرفته صورت شیعیان از برخی سوی از که ریررسمی آمارگیری اما بر اساس است؛ مشکل

. دهند می تشکیل را کشور این جمعیت از درصد ازنی  بیش اینک، ه  امامی دوازده شیعیان

 .(4-2: 4٣91العماد،)



 ...ای بحران ژئوپلیتیکیای و فرامنطقهنطقهخاستگاه درونی، م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31 

 مذهب سمت به که کسانی چراکه نیست، اهمیت حائز چندان جمعیت این کمی البته     

 دانش اه، اساتید .هستند کشور این نخب ان از معموالً کیفی، ازنظر اند، پیداکرده گرایش بیت اهل

 کمیت جبران باال، کیفیت این و هستند یافت ان ملۀ رهازج بحرین، مؤثر های شخصیت و پزشکان

 به نمونه، عنوان به .داشته باشند تشیع ترویج جهت در فراوان تأثیر توانند می اینان .است کرده را

جمعیت  از دقیقی آمار بااینکه بنابراین، شدند؛ شیعه نفر 1111 نخب ان، این از یکی دست

 مکتب معرفی با که دارد وجود زیادی امید اما ندارد، جودو کشور این در امامی دوازده شیعیان

 و امامی دوازده شیعیان میان اینک ه  .کنند پیدا گرایش آن سمت بیشتری به افراد تشیع،

 گروه دو این مشترک خطر دو زیرا است، وجود آمده به خاصی وحدت و هماهن ی زیدی شیعیان

 مشترک خطر و کند تهدید می را  نآنا که ستا وهابیت سوی از خطر اولین کند؛ می تهدید را

این  .است شده آنان متوجه آمریکا، رهبری به جهانی، استکبار سوی از که است خطری دی ر،

 شیعیان و امامی دوازده شیعیان که طوری به است، شده گروه دو این نزدیکی به منجر تهدید

 عنوان به که رفته پیش آنجا تا  یهماهن این .یابند می حضور مجالس یکدی ر و مساجد در زیدی

 روزنامۀ یک و کند می پشتیبانی ها زیدی امامی از دوازده شیعیان به متعلق روزنامه یک نمونه،

 فعالیت یمن دوازده در شیعیان مورد در که دهد می پاسخ شبهاتی به زیدی، شیعیان به متعلق

 اینک ه  .شود می مطرح امامی جزیره شیعیان وحدت سازمان و زیدی شیعیان که کند می

 (.4-2: 4٣91العماد،).دهد می پوشش را امامی نام دوازده به تشکلی

 وابسته دولتی کشور، این دولت که است این یمن شیعیان متوجه جدی تهدیدهای از یکی     

 سنت اهل و شیعیان بین نیز و شیعیان مختلف های دسته بین تا کند سعی می و آمریکاست به

 (.4-2: 4٣91العماد،)کند ایجاد تفرقه شافعی

 

 یمن تنیده و متکثراحزاب بحران درهم

 های کامالً رژی  رهبری تحت جنوبی و شمالی یمن ،4991 مه در یمن دو اتحاد از قبل تا     

 زیدی سرن ونی سلسله از پس که یمن عربی جمهوری. شدند می اداره ایدئولوژیک متفاوت

 جالی و رنگ درپی، نظامی پی و ریرنظامی های رژی  حتت شد، تأسیس 4991 در الدین حمید

 4971 سا  در قانون اساسی اسالم، سنتی نقش خاطر به .4 گرفت خود به ناسیونالیستی

 در علما برای ای ویژه قضایی نقش فرآیند در و کرد اعالم ها گذاری قانون تمام منبع را شریعت

 تا و گرفت عهده بر را ریاست جمهوری لحصا عبداهلل علی سرهنگ 4970 اواسط در. گرفت نظر
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 برخالف .پرداخت ارتش حمایت تحت در یمن رانی حک  به او، رهبری تحت یمن دو ادرام زمان

 زیستی ه  دولت و اسالم میان یمن، خلق دموکراتیک جمهوری در و جنوبی منطقه در شما ،

 کنتر  مارکسیست  رژی 4997 در جنوبی یمن استقال  از پس اندکی. داشت وجود دشواری

 ساخت شریعت جانشین را قانون ریرمذهبی یک و کرد ملی را اوقاف گرفت، دست به را مساجد

 ایدئولوژی توجیه برای رژی  و شد روحانیون متوقف علیه فیزیکی حمالت 4971 دهه در. 1

 تبلیغ د،وجو بااین. ساخت منطبق خود با را امپریالیس ، اسالم و استثمار علیه اش مبارزه و خود

 شمالی بخش با اتحاد زمان تا رژی . کند بسیج رژی  به دنبا  را جمعیت نتوانست رسمی اسالم

شد  مواجه بود، شده شروع 4901 دهه آراز از که داخلی خونین فزاینده های کشمکش با

 (.120: 4٣91 )جمالی اشرف،

 ماده شد آزاد تلفمخ احزا  فعالیت 2/4991/ 11 در یمن جمهوری اعالم با زمان ه      

 و احزا  ی کمیته تشکیل بر ویژه صورت احزا  کامل قانون تصویب با قانون این سیزده 

 تأسیس به مربوط تقاضاهای تأیید و بررسی وظیفه که نمود می تأکید سیاسی های سازمان

 های سا  به یمن در حزبی فعالیت ی سابقه که است آن واقعیت اما ؛داشت عهده بر را احزا 

 سه به را یمن در احزا  فعالیت توان می کلی صورت به .گردد بازمی قانون این تصویب از تر یشپ

 .کرد تقسی  دوره

 اولین دوره، این در .بیست  قرن میالدی ه پنجاهده پایان تا چهل دهه فاصله :او  ی دوره     

 .گیرد می شکل رهقاه مقی  های یمنی میان در نیز و یمن جنو  و شما  مناطق در یمنی احزا 

 الیمنی اإلتحاد األحرارو حز  المنکر، عن النهی و بالمعروف األمر جمعیه یمن شمالی بخش در

 حز  و الجنو  ابناء رابطه الشعبی، اإلتحا گیری شکل شاهد نیز جنو  در. هستند احزا  اولین

 .هستی  العر  القومیین حرکه و اإلشتراکی العربی البعث

 احزا  نه آزاد فعالیت دوره این در ،هشتاد ی دهه پایان تا شصت ی دهه زا :دوم ی دوره     

 به محدود رسمی حزبی فعالیت دوره این در .شود می تبدیل زیرزمینی فعالیت به و متوقف

 .هست حاک ِ هیئت احزا 

 ،محلی انتخابات و تصویب احزا  قانون دوره این در ؛امروز به تا بیست  قرن ز: اسوم ی دوره     

 دی ر منظر از .یافت گسترش نیز احزا  فعالیت همچنین شد برگزار جمهوری ریاست و پارلمانی

 احزا  :کرد تقسی  کلی دودسته به یمن دو میان وحدت ابتدای از را یمن احزا  توان می

 چپ احزا  مانند گردد بازمی یمن دو میان وحدت دوران از پیش به ها آن سابقه که سیاسی
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 التجمع :اسالمی احزا ؛ بعث حر  ؛ناصری های سازمان  قومی احزا  الیمنی اکیاإلشتر الحز 

 قرار العام الشعبی المؤتمر احزا  گونه این رأس در .حکومتی و اداری احزا ؛ لإلصالح الیمنی

 که هستند نیز دی ری احزا  .است صالح عبداهلل علی یمن جمهوری ریاست حز  که گیرد می

 (.129 :4٣91 اشرفی،).باشند می المؤتمر به وابسته احزا  تشکیالتی و مالی ازنظر

آفرینی سیاسی در تحوالت یمن  در یمن چهار جریان عمده مشغو  فعالیت و نقش بنابراین     

 هستند؛

حز  اصالح با  -1است؛  صالح عبداهلل علی سابق جمهور رئیس به منسو  که کن ره جریان  -4

جریان جنو  که اکثریت  -٣ د حمایت عربستان سعودی نیز است؛های وهابی که مور گرایش

طلب، طرفداران فدرالیس ، و  یمن را در بر دارد. این جریان در درون خود سه رویکرد استقال 

 منطقۀ ویژه به مختلف، نقاط در که ها حوثی و زیدیه جریان -1 جریان حداقلی را شاهد است؛

 .دهند می تشکیل را یمن جمعیت درصد چهل دحدو شود می گفته و دارند حضور صعده

ای یمن، نقض صلح با پیامدهای مهمی همراه است: وقتی یک نفر از اعضای  در جامعه قبیله     

شود قبیله قربانی حق دارد یک مرد از اعضای قبیله قاتل را بکشد. در  یک قبیله کشته می

های انتقامی منجر به یک چرخه از  قتلای خصوصاً در نواحی مار ، الجوف و شبوه،  نواحی قبیله

انداز سیاسی و اقتصادی یمن را  ها را تهدید و چش  ای شده و تمام نسل های درون قبیله خشونت

توانند به تحصیل  تحت شعاع خود قرار داده است. تجارت محلی را مختل کرده و کودکان نمی

تاج زندگی نیز بسیار خطرناک وآمدهای عادی یا مسافرت برای تهیه مایح ادامه دهند و رفت

عنوان یک بازی ر خارجی با دستورالعمل سیاسی خود یک تهدید جدی  شده است القاعده نیز به

شود. به  ای برای حفظ سطح و میزانی از نظ  محسو  می های محلی قبیله برای این سازوکار

، 1119است. در سا   رو های زیادی در جامعه یمن روبه لحاظ ایدئولوژیکی، القاعده از دشواری

رهبر القاعده یمن، حمایت خود را از مردم یمن جنوبی در نبردشان برای جدایی از یمن را اعالم 

کرد. این درخواست القاعده در چارچو  جهاد صورت گرفت و تأیید کرد که قوانین و احکام 

لی رژی  صالح های تحمی عدالتی اسالمی مدنظر القاعده تنها راه برای جنو  جهت رلبه بر بی

است. دی ر عضو القاعده یعنی جالب عبداهلل الزیدی این نکته را اضافه کرد و گفت که اتخاذ 

شریعت موردنظر القاعده برای کمک جهادی القاعده در جنو  ضروری است. وی اعالم کرد اگر 

لحق ها م های سوسیالیستی و کمونیستی ادامه دهند ما به آن ها همچنان به انتخا  ایده آن

(. جنبش مردمی شیعیان حوثی نیز از جمله جریانات News Yemen, 2009نخواهی  شد)
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مهمی است که خواهان رفع استبداد داخلی و تحقق مطالبات مردم یمن و پایان دخالت 

هایی چون عالمه  ها باعث شد تا شخصیت عربستان و امریکا در کشور یمن هستند. همه این

ش که جنبش انصاراهلل را تأسیس کردند، به فکر بازاندیشی در با  بدرالدین الحوثی و فرزندان

رسد در پروسه بازاندیشی و  مذهب زیدیه و رسالت آن در قبا  کشور یمن برآیند. به نظر می

( ارائه قرائتی فراگیر از مذهب زیدیه 4احیای هویت زیدیه یمن، چند رایت ترسی  شده است: 

( ترسی  مرزهای ریریت با مذهب 1با شیعه امامیه دارد؛ که بیشترین قرابت و همپوشانی را 

های  ها با احیای هویت زیدی دردره وهابی نه جامعه شافعی مذهب یمن؛ یعنی حوثی

  های سیاسی، اجتماعی اسالم چون امر به ( توجه خاص روی ارزش٣دارند و ” گرایانه ملی“

: 4٣91)میراحمدی و احمدوند، ودندرنگ شده ب که درگذر زمان ک  معروف، نهی از منکر و جهاد

2-9.) 

 ها گیری آن گرا در یمن و جهت های اسالم گروه جدول

 ها مقوله
رهبران یا 

 های اصلی سازمان
 مشارکت حزبی

-وفاداری به

 نظام

رویارویی با 

 دولت
 ها مخالفت بادیگر گروه

 اخوان

 المسلمین

 جماعت یمنی اصالح

 )حز  اصالح(
 بله خیر خیر بله

 بله بله خیر بله ها حز  الحق، حوثی ها زیدی

 های گروه

 جهادی
 بله بله خیر خیر وابست ان به القاعده

 ها سلفی
مقبل بن هادی 

 الوادعی
 

 بله خیر بله خیر

 خیر خیر بله خیر دارالمصطفی ها صوفی
 

 (474: 4٣91)کاردان، 

تحوالت  در را نقش مهمترین  در شرایط کنونی نیروهای انصارهلل به همراه ارتش یمن     

در  اند شده. این نیروها با تدارک حمالت سازماندهی شده موفق کنند یممیدانی یمن ایفا 

و نیروهای ائتالف سعودی از جمله « عبدربه منصور هادی»روزهای اخیر صدها نفر از نیروهای 
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سارات تعداد زیادی از نیروهای سودانی حاضر در ائتالف را به هالکت برسانند و همچنین خ

زیادی به تجهیزات نظامی آنها وارد کنند. انصاراهلل همچنین با حمله به مرزهای جنوبی 

عربستان، حمله به ناوها در دریای سرخ و همچنین شلیک دو موشک به جده و ریاض توانسته 

ها چالش ایجاد کند. رهبران حز  کن ره  تا حدودی در جنگ ایجاد موازنه نماید و برای سعودی

یمن نیز بویژه پس از امضای توافق با جنبش انصاراهلل تا حد زیادی حامی اقدامات این مردمی 

جنبش هستند و همواره از عملکرد ائتالف سعودی و خصوصاً تالش آنها برای جلب سازمانهای 

یمن در برخی استانهای  . با این وجود اوضاع میدانیکنند یمبه عرصه نبرد یمن، انتقاد  تروریستی

ندان مساعد نیست. این استانها در اشغا  شبه نظامیان طرفدار منصورهادی و نیز جنوبی چ

داعش و القاعده قرار دارند و عربستان موفق شده است با پترودالرهای خود برخی جوانان فقیر و 

مردمی قرار  یها تهیکمارتش و  مقابل در را آنها و  بیکار این استانها را به سوی خود جلب کرده

ایش نیروهای داخلی یمن ترکیبی از اتحاد و تفرقه است که البته بواسطه آر نابراینب  دهد.

 .نیز پیدا کرده است یتر خطرناکحضور نیروهای القاعده و داعش وضعیت 
 

 محرومیت سیاسی و اقتصادی شیعیان زیدی

از نظر  ای حوثی های قبیله بسیاری از پژوهش ران بر این اعتقادند که جریان فکری و گروه     

های  که چهره مه  این جریان در سخنرانی ای گونه به باشند. اسالمی ایران می انقال  متأثر از فکری

خود مدام بر برائت از مشرکین، روز قدس، لزوم مبارزه با استکبار و مبارزه با رژی  صهیونیستی 

الحوثی های حسین  گفت. یک شعار چهاربندی که توسط جوانان در حین سخنرانی سخن می

شد، عبارت بود از الموت آلمریکا، الموت السرائیل، اللعنۀ علی الیهود، النصر االسالم  تکرار می

(Cordesman, 2015: 4-5.) 

های اخیر، محرومیت  اجتماعی و سپس نظامی سا -های سیاسی یکی از عوامل مه  بحران     

است. شیعیان زیدی که در  سیاسی شیعیان زیدی در یمن در تاریخ جمهوریت این کشور بوده

را تا  ها کنتر  سیاسی آن طو  تاریخ این کشور نقش مهمی در اداره امور یمن داشته و قرن

ازآن در اثر هژمونی اندیشه ناسیونالیس  عربی از  های پس در دست داشتند، در سا  4991سا  

ن از سوی دی ر، های حاک  بر یم های مالی و سیاسی عربستان سعودی از دولت یکسو و حمایت

درصد از جمعیت حدود  12یش از اند. ب اجتماعی و اقتصادی خود محروم بوده-از حقوق سیاسی
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های اهل  به اندیشه مذهب شیعه فرقهترین  باشند که نزدیک میلیونی یمن، شیعیان زیدی می 12

 سنت است.

سنی به  قهفرترین  است که نزدیک شده تشکیلهای شافعی  مابقی جمعیت آن از سنی     

اصلی مذاهب یمن به  فرقههای شیعیان هست. این امر از دیرباز نوعی وفاق دینی بین دو  اندیشه

ها و حکومت  های اخیر میان حوثی های سا  تا پیش از درگیریوجود آورده است؛ تا آنجا که 

ها و  بسیاری از زیدیای در این کشور،  های فرقه الهادی و درنتیجه آن گسترش شکاف

 .نددگذار یکدی ر نماز می ائمههای یمنی، در مساجد یکدی ر و پشت سه  فعیشا

با حکومت مرکزی به انقال  ” الحوثی“ویژه جنبش  ها و به های زیدی ی اصلی اختالف یشهر     

گردد که رژی  امامت منحل و رژی  جمهوری تشکیل شد. امام بدر، جانشین امام  م. برمی 4991

اند اما    امامت و طرفداران وی بارها در پی احیای رژی  امامت برآمدهاحمد، آخرین امام رژی

 .اند دولت جمهوری به مخالفت برخاسته استیاند ولی همواره باس تاکنون موفق به این کار نشده

جمهوری عربی یمن تمام انرژی و تمرکز خود را بر روی پایتخت این کشور گذاشت و باقی      

خصوص  شده بود. به صعده نیز یکی از این مناطق مورد رفلت واقع شدمناطق مورد رفلت واقع 

خصوص بعد از  های رفاه اجتماعی، تحصیالت و حفظ امنیت. این محرومیت نسبی به در زمینه

ها به  م؛ که شمار جوانان زیدی رو به افزایش گذاشت، شدت گرفت و نارضایتی 4901ی  دهه

 .(1٣: 4٣92 خسروی،)دیرس ی طغیان مرحله

شد، در صعده، مرکز  نامیده می” شبا  المؤمنین“م، یک گروه سیاسی که  4991در سا       

از این به بعد فعالیت  ها، تشکیل شد که هدف آن تربیت جوانان زیدی بود. فعالیت زیدی

در پی  م 1111هایی که در سا   شد. اتفاق دنبا  می” شبا  المؤمنین“ها در قالب گروه  زیدی

ضد همکاری صالح با آمریکا در شهر صنعا رخ داد، منجر به درگیری نظامی بین  تظاهرات بر

گروهی از قبایل زیدی تحت رهبری حسین الحوثی، با حکومت عبداهلل صالح شد. از این به بعد، 

 (.420: 4٣91 میر احمدی،)ها شناخته شد عنوان جنبش الحوثی ها به جنبش زیدی

جنگ بین حکومت با  9ومت مرکزی تاکنون منجر به های شما  و حک تنش بین زیدی     

 1119ها نیز در سا   م؛ و آخرین جنگ آن 1111ها در سا   ها شده است. اولین جنگ آن آن

که دولت  یا گونه ها و حکومت مرکزی دامن زد به آن نیداری راب های دامنه م. رخ داد که تنش

ها کمک خواست که منجر به  ثیطور رسمی از عربستان برای سرکو  حو در جنگ شش  به

 معنوی رهبر از را خود اس  ها حوثی. ها شد دخالت مستقی  نظامی عربستان در سرکو  حوثی
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 کردند تأسیس را حز  الحق ها حوثی یمن دو اتحاد از بعد. اند گرفته بدرالدین حوثی یعنی خود

 مؤمن جوانان شکلت حسین بدرالدین الحوثی رهبری به حز  رادیکا  جناح 4997 سا  در و

 کاوشی نیازمند چیز هر از پیش اهلل انصار مذهبی سیاسی، جنبش بررسی کردند. ایجاد را

 سه به این .است یمن فرهن ی اجتماعی، ساختار و زیدی مذهب هویت پیرامون ن ر گر جامع

 است: توجه شایسته جهت

 بهتوجه  رد؛درآو سر مذهب این رودی جا قرائت خاصه زیدی مذهب د  از جنبش این  -4

 کند؛ می تسهیل را گروه این اخیر سیاسی های کنش شناخت مذهب؛ این های هویتی مایه بن

 از توان نمی که است شده اساسی تغییرات و تحو  دچار چنان تاریخ طو  در زیدی هویت -1

 (.٣٣: 4٣02 میری،)گذشت سادگی به موضوع این کنار

نتوانست رضایت همه قبایل و ” منصور هادی“ولت ها در حالی رخ داد که در یمن د همه این     

منجر به بپا خیزی دوباره مردم با  نهایت درهای سیاسی یمنی را جلب کند؛ امری که  گروه

های انقالبی مردمی، تصرف پایتخت و برکناری  سردمداری شیعیان زیدی، تشکیل کمیته

تر  به عربستان نزدیک قدم یکهای مردمی را  شد. این رویداد بار دی ر خطر خیزش جمهور رئیس

ها را  آن گیری قدرتکرد و مقامات آ  سعود به دلیل شیعه بودن بیشتر معترضان یمنی، 

و به مخالفت باقدرت یابی شیعیان زیدی و  هدرواقع به افزایش نفوذ ایران در یمن تفسیر کرد

ن حوثی و یافتن شیعیا ها کاهش حضور و قدرت ها پرداختند. سعودی کارشکنی درراه آن

ین قرن بیست و یک  در نظر ترین استراتژی خود در دهه نخست را عمده جریانات نزدیک به آن

 حکومت تشکیل مورد در اساسی دیدگاه دو یمن زیدیه میان (. در440: 4٣91)سجادپور،گرفتند

 قوی جامعه یک توانی  نمی ما که است گروهی معتقد طرفی از .دارد وجود سیاسی های فعالیت و

 جمله آن از دهی ؛ علمی رشد ازلحاظ را جامعه که ریرازاین باشی  داشته اسالمی حکومتی و

خدا  درراه زدن شمشیر از مذهب تبلیغ و عل  نشر که داد فتوا که است مؤیدی مجدالدین سید

 که دارند اعتقاد زیدیه چون دارد، اختالف زیدیه مذهب اصو  با که فتوا این .است بیشتر ثوابش

 دی ران و حوثی عبدالعظی  سید مانند لمایی. عاست خداوند نزد در بهترین کار زدن شمشیر

 درک به جامعه تا قراردادند خود امور رأس در را مذهب و عل  تبلیغ و گرفتند را ایشآن طرف

 این با نظرشان الشبا  المومن و حوثی سیدبدرالدین مقابل در .برسد ...و عل  و امام از درستی

گماشتند  همت الحق حز  تأسیس به و اعتقاددارند سیاسی های فعالیت به و است مخالف نظر

 مجدالدین سید که شد المومن شبا  گروه و زیدی علمای بین اختالف گیری شکل موجب که
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 کفر فتوای حتی و کرد گیری موضع اقدامات این جلوی سرسختانه و ها ایستاد این جلوی سخت

 بدرالدین حسین سید و کشید کنار اختالفات با افزایش بدرالدین دسی کرد. صادر را ازآنجا بعضی

 جوانان کمک به خواهی  ما می که هدف این با بازگشت سودان از که هن امی و رفت سودان به

 (0: 4٣94 )شیرازی،.نمود جمع خود دور را جوانآن کنی ، قیام آمریکا علیه

 

 بحران امنیتی در یمن

 دره  کشور این ای قبیله و سیاسی فرهنگ از هایی نشانه با یمن ییجغرافیا های بندی شکل     

 های بندی  شکل و ها فرهنگ تداخل رربی، جنو  آسیای سیاسی واحدهای بین در .است شده تنیده 

 به مربوط جغرافیایی پیوستار از هایی نشانه .هست دی ری کشور هر از بیش یمن در هنجاری

 دی ر، سوی از .نمود مشاهده یمن کوهستانی تا مناطق عمان ادامتد از توان می را شیعی فرهنگ

 تضادهای عصر در ترتیب این به و است قرارگرفته جزیره عربستان شبه جنو  در کشور این

 مشاهده کشور این در را هویتی و فرهن ی تداخل از هایی نشانه توان ژئوپلیتیکی می و فرهن ی

 رویکرد ایدئولوژیک با اهلل نصار. ادارد ساختاری و هویتی کی،ژئوپلیتی ماهیت یمن امنیتی بحران .کرد

 یمن بحران در ای بازی ران منطقه نهفته های رقابت .شود می تلقی یمن انقالبی نیروی عنوان  به

درون  ماهیت یمن امنیتی تاریخی بحران های ریشه که است حالی در این شود، می منعکس

 ساخت فرسودگی از ناشی یمن امنیتی های بحران یرساختز از توجهی قابل بخش. دارد ساختاری

 متعارض هویتی های گروه. است گذار حا  در در کشورهای نخب ان گردش عدم و حکومتی

 های زمینه و بوده برخوردار اجتماعی جای اه از یمن سیاسی محیط القاعده در و ها حوثی همانند

 بحران ادامه .است آورده به وجود را سیاسی تحوالت در ای منطقه بازی ران مداخله و نقش یابی

 یمن گردیده در بحران تشدید و ای منطقه بازی ران نقش یابی به منجر ناپذیر اجتنا  ای گونه به

 (Barakat, 2015: 3) است

 

 مشروعیت بحران

 مشروعیت آیا است، حاک  یمن بر سا  سی که فعلی حکومت که است این مسئله ترین مه       

 تواند می دوپایه مشروعیت که شود می گفته رژیمی هر مشروعیت با ارتباط در اساساً نه؟ یا دارد

 .باشد داشته
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 ها آن پشتوانه مردم و دارند مردمی حکومت که کشورهایی برای خارج، در و دو داخل در     

 اییکشوره اما ندارد؛ وجود خارجی حمایت به نیاز و است شده داخل تأمین از مشروعیت هستند،

 بقا و مشروعیت کسب برای ندارند مردمی و مشروعیت داخلی و هستند مشکل دچار درون از که

 در .هست ایران پهلوی در حکومت آن عینی نمونه که آورند می رو خارجی های قدرت خارج به

 اجماعی ندارد و مردمی مشروعیت یمن دولت که کرد اشاره نکته این به باید یمن دولت مورد

 وجود صورت در یا و ندارد وجود صالح عبداهلل رژی  مشروعیت مورد در وندان یمنیشهر میان

. است رفته سؤا  زیر صالح رژی  مشروعیت یمنی سوی شهروندان از تاکنون قبلی، مشروعیت

 و آمریکا که دارد بزرگ های قدرت و خارج به ن اه مشروعیت کسب برای یمن جهت ازاین

 (.421: 4٣94طبایی زواره، شیرازی،)کنند می بازی نیم برای را نقش این عربستان

 اساسی قانون نوشتن و یمن اتحاد سا  همان در باید را اخیر اتفاقات نطفه: هویت بحران     

 دو اتحاد سا  4991 سا  همان از یمن دولت و الحوثی خانواده اختالف .بازکاوی کرد جدید

 احزا  و ها گروه .گردید 499٣ تا 4991 های سا  در درگیری خشونت موجب که شد یمن آراز

 شیعی احزا  که اختالفی مه  مسائل از ویکی دارند اعتراض حکومت ساختار به نسبت مختلف

 ذکرشده اساسی قانون در چیست؟ یمن در گذاری قانون منبع که است این معتقدند آن به نیز

گذاری  قانون منبع تنها که شود گفته باید بودند معتقد ها الحوثی که است قانون منبع شریعت که

 سنتی بافت طرف ازیک یمن جامعه که دارد این از حکایت مبنایی اختالف این .هست شریعت

 یمن حاکمان که دارد موقعیتی شود مدرن عصر وارد خواهد می اینکه به لحاظ طرفی از و دارد

 برای را خود دست دخواهن و می است شریعت گذاری قانون منبع تنها ب ویند که ندارند قبو 

 .ب ذارند باز جامعه سازی رربی

 

 دلیل حمایت جمهوری اسالمی ایران از یمن

 ای حفظ موازنه قدرت منطقه

ای دانست.  توان محور اصلی تغییر در موازنه قدرت منطقه تحوالت اخیر در خاورمیانه را می     

های مختلف پیامدهای هرگونه انتقا  در ساخت قدرت سیاسی کشورهای منطقه، برای کشور

راهبردی خواهد داشت. به عبارتی دی ر، جا به جایی قدرت و رهبران سیاسی در خاورمیانه نه 

توان آن را زمینه ساز  شود بلکه می ای می تنها منجر به ایجاد خالء قدرت در سطح منطقه

ط به بهار ای دانست. بنابراین تحوالت مربو تری در حوزۀ امنیت منطقه های بنیادی دگرگونی
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: 4٣94مصلی نژاد،)بودی خاورمیانه تأثیرگذار خواهد ا خاورمیانه بر معادله قدرت و موازنه منطقه

از این منظر، هرگونه فشار بیشتر وهابیون سعودی بر شیعیان یمنی سبب نزدیکی و  (.٣2

 یرهبر به یمنی معترضان های پیشروی درواقع، شود. ها به تهران می گرایش بیش از پیش آن

را در منطقه اثبات کرد، « گفتمان مقاومت»پیروزی  دی ر بار انصاراهلل، جنبش و حوثی شیعیان

ویژه آنکه مقاومت لبنان بخشی از  اهلل لبنان است. به ویژه آنکه نمونه مشابهی از جنبش حز  به

کند.  ساختار سیاسی این کشور است و در جهت ثبات سرزمینی و سیاسی در لبنان حرکت می

این منظر، شیعیان حوثی نیز تمامیت خواه نبوده و خواستار مشارکت دموکراتیک در حکومت از 

گیری   تر است. بنابراین، شکل های یمن از شیعیان زیدی فزون ویژه که شمار شافعی هستند، به

ای ایران  اصلی انقالبیون یمن باشد، در جهت منافع منطقه  یک حکومت دمکراتیک که خواسته

تواند با تدبیر مناسب و  تواند منافع مشترک را تقویت کند. در نتیجه، ایران می است و می

اجتماعی ایجاد شده در جنو  خلیج   کارگرفتن یک سیاست خارجی پویا، از این سرمایه به

شکل بهینه استفاده کند، هر چند در شرایط کنونی نیز نفوذ ایران در مقایسه با دی ر  فارس به

 .(4٣92 نجات،)استتر  لی مقتدرانههای بین المل قدرت

 

 ها در بحران یمنها و سعودیجایگاه حوثی

کشور  9فروردین عربستان سعودی عملیاتی نظامی را با همراهی ائتالفی شامل  9در تاریخ      

آراز کرد و در این بین عمان با اعالم بی طرفی وارد این ائتالف نشد. در این وضعیت یک جنگ 

علیه یمن آراز کردند و در نهایت از این جنگ سه هدف اعالم  ها یسعودا همه جانبه ای ر

 کردند که به شرح ذیل است:

 بازگرداندن منصور هادی به صورت مشروع و قانونی به آن کشور؛ -4

 شورشی در یمن؛ یها گروهبه عنوان  ها یحوثاز بین بردن ذخایر و یا امکانات  -1

 .یمن  کاهش نفوذ ایران در داخل -٣

به هیچکدام از اهدافی که به دنبا  آن بودند دست پیدا نکردند. شاید  ها یسعوداما تاکنون      

به  توان یمرا از این جنگ بررسی کنی   ها یسعوداگر بخواهی  به صورت خالصه دستاوردهای 

 موارد ذیل اشاره کرد:

 یها رساختیزنات و که امکا کشوری نبود یمن یمن؛ چرا که یها ساخت کردن همه زیر ویران .4

 از بین رفت. ها یسعودقوی داشته باشد هر آنچه داشت نیز در عملیات نظامی 



 ...ای بحران ژئوپلیتیکیای و فرامنطقهنطقهخاستگاه درونی، م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31 

یان نفر از مردم یمن در این جنگ کشته شدند که در این م انهزار یمن، مردم کشتار   .1

یمن را از  یها سالح. در واقع آنها قصد داشتند که انبار اند بودهزنان و کودکان  هااکثر کشته

عملیات خود را علیه یمن آراز کردند  ها یسعودببرند. ولی در همان روز دومی که  بین

مناطق پوشیده از شن شد و در این فرصت انصاراهلل  کالًطوفان شن شدیدی آراز شد و 

 خود را به مکان دی ری منتقل کند. یها سالحتوانست 

عتبار بین المللی اش د از جنگ یمن ابع عربستان عربستان؛ المللی بین اعتبار کاهش  .٣

 یها مقالهرربی  یها رسانهکاهش پیدا کرده است. ما شاهد این هستی  که هر روز در 

و اعتبار این کشور به شدت زیر  شود یممختلفی بر ضد اقدامات دولت سعودی منتشر 

برده شده است هرچند که با کمک آمریکا هنوز از صدور قطعنامه در سازمان ملل  سؤا 

 شور جلوگیری شده است.علیه این ک

 عربستان؛ به فراوان یها نهیهز تحمیل  .1

 فعا  شدت به یمن در تروریستی یها گروه یمن؛ در تروریستی یها گروه شدن فعا   .2

 و عدن نظیر کرد نشینی عقب یمن جنو  در خصوص به انصاراهلل که مناطقی یعنی شدند،

ست. جایی که در واقع دولتی نظیر اعده و داعش االق کنتر  تحت باًیتقر جنوبی استان پنج

حضور پیدا کنند و نتوانستند حضور پیدا  خواستند یم ها آنمنصور هادی، بحاح و امثا  

کنند در عرض یک هفته که مستقر بودند عملیات انتحاری علیه آنها انجام شد و بنابر این 

املی بود که مجبور شدند عدن را ترک و دوباره در سعودی مستقر شوند. این یکی از عو

 .(21: 4٣91 امیری،)دادفشار را برای پایان دادن به جنگ سعودی علیه یمن پایان 

 حا  این جنگ برای انصارااهلل و مردم یمن چه دستاوردی داشت:

 افزایش مقاومت مردم یمن .4

 دنبا  به منطقه و یمن در سعودی عربستان که چرا سعودی عربستان هیبت شکستن  .1

ه با مقاومت مردم یمن در ه  شکست. چرا که ه  اکنون برای ک بود قدرتی و هیبت یافتن

است که در طی یک سا  حمله به یمن و تحمیل هزینه هن فت و  سؤا عربستان جای 

 مواجهه با مشکالت فراوان هیچ گونه دستاورد ملموسی نداشت.

جنگ با در آخر مجبور شدند برای پایان دادن به  ها یسعودتثبیت انصارااهلل در یمن؛  .٣

را االن  کردند یمانصاراهلل به مذاکره بنشینند، یعنی گروهی که به عنوان شورشی محسو  
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و حتی حاضر نیستند که به عنوان طرف اصلی در  شناسند یمبه عنوان طرف اصلی جنگ 

 جنگ با علی عبداهلل صالح به گفت و بنشینند.

حضور انصاراهلل در یمن  ینکها بر عالوه یمن؛ سیاسی آینده در انصاراهلل حضور تقویت  .1

محفوظ خواهد بود و این با شرکت  قاعدتاًتثبیت شد، سهمش نیز در آینده سیاسی یمن 

 .(٣1: 4٣91 امیری،)شددر جنگ علیه سعودی و مدیریت بحران امکانپذیر خواهد 

 

 یمن بحران  در یا منطقهنقش بازیگران مختلف 

رهبری تجاوز به کشور یمن را بر عهده  4٣91 در کنار عربستان سعودی که از فروردین     

گرفته است، سایر کشورهای عربی و اسرائیل ه  نقشی گسترده دارند. شیخ نشینهای خلیج 

فارس که سیاست آنها همواره تأیید و دنباله روی از عربستان سعودی بوده است، در وضعیت 

و نیز در مناسبات دوجانبه  همچون شورای همکاری خلیج فارس یا منطقهکنونی نیز در مجامع 

ریر مستقی   ییها وهیشو حتی به  کنند یماز اقدامات و رویکرد نظامی عربستان در یمن حمایت 

یمن را به سوی تجزیه پیش برده و سه  و منافع خود را از بحران زایی در این  کوشند یمنیز 

  یمن، امارات متحده عربی کهدر گیرو دار جنگ داخلی  راًیاخکشور باال ببرند. به عنوان نمونه 

سیطره بر جزیره  برای مشکوکی تحرکات است، یمن جنگ در ها یسعود پیمان ه  ترین اصلی

اقیانوس هند است را آراز  در واقع کشور این جزیره مهمترین و بزرگترین که یمن  «سقطری»

شده و شمار کرده است. ابوظبی از طریق نمایندگان متعدد خود در این جزیره یمنی مستقر 

های مختلف از جمله  های بانفوذ و شیوخ قبایل را به شیوه زیادی از مقامات مسئو ، شخصیت

کشورهای مصر و اردن که از دی ر کشورهای عربی  .دادن پو  و باج، با خود همراه ساخته است

ه  هر چند با اعزام نیرو برای شرکت در عملیات  شوند یمو مه  منطقه خاورمیانه محسو  

 نیروهای اختیار در که  های جن ی ، اما بواسطه هواپیماها و کشتیاند کردهزمینی یمن مخالفت 

از این طریق حمایتهای مالی  کوشند یم، در جنگ یمن مشارکت دارند و دهند یمائتالف قرار 

عربستان از کشورشان را افزایش دهند. سودان از دی ر کشورهای مداخله کننده در بحران یمن 

و تحت فشار  اند نبودهکه البته مقامات آن به اندازه مصریها و اردنیها محتاط و دور اندیش   است

. اند کردهعربستان نیروهای زمینی خود را ه  برای جنگ در چارچو  ائتالف عربی به یمن اعزام 

هر چند حمایتهای مالی عربستان مشوق خوبی برای مردم فقیر و گرسنه این کشور آفریقایی 

و مجروحان سودانی در حمالت  ها کشتهه در هر جن ی شرکت کنند؛ اما تعداد باالی است ک
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اخیر نیروهای مردمی یمن، مردم سودان را خشم ین و مقامات این کشور را نیز به فکر تجدید 

در این میان رژی  صهیونیستی ه  با استفاده  .های برون مرزیشان انداخته استنظر در سیاست

 و داعش بویژه گرا افراط نیروهای نفوذ اوالً کوشد یم  و بحرانی حاک  بر یمناز موقعیت جن ی 

 یک عنوان به امر این از و دهد افزایش المند  با   مناطق جنوبی یمن و خصوصاً در را القاعده

با کوبیدن بر طبل ایران هراسی و  اًیثانعامل فشار بر چین، مصر و سایر کشورها استفاده کند و 

ه در مورد نقش آفرینی ایران در یمن، جبهه کشورهای عربی را هر چه بیشتر در ایجاد شبه

 .(4٣99 )مظاهری،مقابل ایران قرار دهد

 

 یمن در بحراننقش بازیگران مختلف بین المللی 

، دو کشور آمریکا و ان لیس تا کنون بیشترین نفوذ و نقش را یا منطقهاز بین قدرتهای فرا      

مبارزه با القاعده و داعش در کنار  بهانه به و 1142. آمریکا از سا  اند هداشتدر بحران یمن 

المللی دربارۀ تلفات  ها در یمن در حا  جنگ است. هر چند با افزایش اعتراضات بین سعودی

، 1149باالی ریرنظامیان در جنگ یمن، باراک اوباما، رئیس جمهور سابق امریکا، در دسامبر 

اما دولت ترامپ فروش این تسلیحات به  ،ان را به حا  تعلیق در آوردفروش تسلیحات به عربست

بریتانیا (. 4٣99 یزدانی،)استمیلیارد دالری  441عربستان را آزاد کرد که بخشی از این بسته 

نیز که در ماههای اخیر با چالش بزرگ خروج از اتحادیه اروپا و عمل به عنوان یک کشور 

 خصوصاًه است با سفرهای مکرر به کشورهای خاورمیانه مستقل مواجه بوده است، کوشید

عربستان و اردن و نیز شرکت در شورای همکاری خلیج فارس، از مواضع ائتالف عربی در یمن و 

بتواند با فروش تسلیحات، رونق اقتصادی را برای  متقابالًنیز در مقابله با ایران حمایت کند تا 

و حمایتهای مالی این کشورها،  ها یگذارلب سرمایه کشورش به ارمغان آورد و همچنین با ج

 (.4٣99 مظاهری،)برسانداقتصادی ناشی از خروج از اتحادیه اروپا را به حداقل  یها تنش
 

 گیری نتیجه

ساختار داخلی و بحران زده  گیرد آنچه مدنظر ما قرار می با توجه به فرضیه اصلی این مقاله     

، فرهن ی، مذهبی واجتماعی در یمن اقتصادی، سیاسی های بحرانه در مجموع با یمن است ک

 یمن موقعیت جغرافیایی منحصریابی  که  می در سطح تحلیل داخلی روبرو هستی  همچنین در

را ازنظر ژئوپلیتیک و استراتژیک مه  جلوه داده و با  فرد و بسیار چشم یری دارد که آن  به
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فارس، دریای سرخ، اقیانوس  المند ، خلیج ه با سادگی نسبت آبرا توان به ن اهی به نقشه می

در یمن جزیره عربستان، رر  آسیا، شما  آفریقا و شاخ آفریقا را فهمید.  هند و همچنین شبه

های سیاسی و اجتماعی مختلف، فاقد مشروعیت سیاسی  حکومت عبداهلل صالح به دلیل بحران

تماعی مختلفی از جمله جوانان، الزم برای تداوم حکمرانی بوده و طبقات و نیروهای اج

ها در مقابل حکومت  ها و جنوبی ترین قبایل و احزا  سیاسی و همچنین حوثی دانشجویان، مه 

های قبیل ی در این کشور باعث حمایت برخی قبایل و گروها از رژی   قرار گرفتند، البته شکاف

ترین عوامل  یک امریکا، مه های استراتژ کارانه عربستان و دردره صالح شده است. نقش محافظه

کوشد تا مرزهای خود با یمن را تثبیت کرده و  پایایی و تداوم بحران یمن است. عربستان می

شده یمن )عسیر، نجران و جیزان( از سوی عربستان گردد.  مانع از بازگشت سه استان تصرف

مانی نیز در حا  افزاری و گفت افزاری حتی در بعد نرم تنها در بعد سخت این قلمروسازی نه

نوعی اقدام  کوشد تا با مته  کردن ایران به دخالت در حوادث یمن به پی یری است. ریاض می

اش جلوه دهد. ریاض از این مسئله که دولتی شیعه و  خویش را دفاع از مرزها و امنیت ملی

حا   رعینرا د نزدیک به ایران در مجاورت مرزهای این کشور بر سر کار آید، خشنود نیست و آن

داند، تهدیدی برای صدور نفت خام این کشور از  که بر ه  زننده موازنه قدرت در منطقه می

ها از طریق دریا  کند. تقریباً همه تجارت سعودی المند  و دریای سرخ نیز محسو  می تن ه با 

ها به خلیج فارس  گیرد. دسترسی مستقی  به دریای عر  از وابست ی سعودی صورت می

دهد.  هد و نیز ترس این کشور از توانمندی ایران برای بستن تن ه هرمز را کاهش میکا می

طلب  های یمن، انصاراهلل و ارتش یمن، تحریک و تقویت جنبش جدایی تضعیف زیرساخت

الحراک جنوبی برای دسترسی آسان به دریا، قطع وابست ی به تن ه هرمز و سایر اهداف 

ای امنیت تحت فصل هفت  منشور ضد یمن و همراه شور 1149سیاسی، تصویب قطعنامه 

کردن امریکا و برخی از کشورهای عربی منطقه برای مقابله با شیعیان حوثی از جمله 

رویکردهای تهاجمی دولت سعودی برای جلوگیری از تحقق انقال  یمن و ایجاد تغییرات 

ده است. عربستان سعودی ای ایران بو دموکراتیک در این کشور و نیز محدود کردن نفوذ منطقه

کوشند با تقسی   ها می کنند. آن طلبان جنو  در یمن حمایت می شدت از جدایی و امریکا به

ها را تعدیل یا کاهش دهند. این سیاست تضمین  یمن، تغییرات راهبردی ناشی از پیروزی حوثی

ی جنوبی خواهد کرد که عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس یک نقطه حمل و نقل

در اقیانوس هند داشته باشند و امریکا نیز جای پا یا پای اه نفوذ و کنتر  در خلیج عدن کسب 
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نماید و از این مسیر حمل و نقلی و پای اه حفاظت کند. راهبرد مه  در برابر تحرکات عربستان، 

قاومت اسالمی، م نیروهای راهبردی مقاومت و تقویت سازی تواند بومی می صهیونیستی و رژی  امریکا

منظور جلوگیری از رفلت راهبردی باشد.  آرایش دفاعی قدرتمند در کنار تحرکات دیپلماتیکی به

آفرینی امریکا و عربستان در تحوالت یمن و سوریه ماهیت ژئوپلیتیکی و هویتی دارد  اساساً نقش

قی  عربستان و جانبه است. درگیری مست ای همه ترین راه نیز دفاع و همکاری منطقه و سودبخش

شود و در  های ایدئولوژیکی در جهان اسالم می ایران در یمن سبب تشدید منازعات و گسست

حا  حاضر محور اصلی تحرکات ایران در یمن باید معطوف به جنگ نیابتی و عملیات جن ی 

یژه و ای به های منطقه های روسیه و چین نیز در مدیریت بحران شدت باشد. استفاده از قابلیت ک 

پیمانان ایران داشته باشد. عربستان  های امنیتی کمتری برای ایران و ه  تواند آسیب یمن می

 عربستان همچنین و  سعودی به شدت از اینکه یمن به متحد ایران تبدیل شود هراس دارد

 را عربستآن جزیره شبه تمامی رویدادها این که دارد مانیب چون است یمن رویدادهای ن ران

 ن ران شدت به و است یمن در اتفاقاتی چنین ن ران نیز امریکا. بران یزد سعودی خاندان برعلیه

 .است خود جهانی رقبای نفوذ

 

 پیشنهادات

به  تا فترا پذیر ها تیواقعباید گفت که برای هرگونه تصمی  گیری در یمن باید یک سری      

 .دی رسیبنتیجه مطلو

بر یمن  تواند ینمیل مختلف و در نتیجه یک گروه خاص یکی اینکه یمن کشوری است با قبا     

حاک  باشد چه انصاراهلل باشد و چه کن ره و اصالح و ... چه طرفدار سعودی باشد و چه ضد 

بر یمن حاک  باشد چون یمن یک جامه قبایلی و  تواند ینمسعودی. در اصل یک گروه خاص 

 باشد که بتوان همه را بسیج کند. حکومتی باید بر آن حاک  اساساًچندطایفه ای است و 

هیچ حزبی را  شود ینمیمنی باید در آینده یمن سه  داشته باشند و  یها گروهدوم اینکه همه  

 در آینده یمن حذف کرد.

دو وصیت به « عبدالعزیز»سوم اینکه باید نفوذ عربستان سعودی در یمن را مد نظر داشت.      

و اینکه اگر ما  دیآ یمخیر و شر ما از یمن »اینکه پسران خودش در مورد یمن داشت او  

آن را   یتوان ینمبخواهی  در عربستان قدرت ب یری  و اگر شری از سمت یمن سمت ما بیاید 
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باید یمن را ضعیف را ن ه دارید یمن باید  دیتوان یمدفع کنی  و وصیت دوم اینکه تا حدی که 

 «.برای شما و کشوری ضعیف شده باشد

پی یری کرده و توانسته آن  دائماًسیاستی بوده که عربستان در طو  چند سا  گذشته  این     

را انجام دهد. بنابراین نباید عربستان را نایدیده گرفت و اگر حکومت جدیدی شکل ب یرد 

 ارتباط این حکومت با عربستان نیز باید تعریف شده باشد.
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