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چکیده
آفرینی بازیگران داخلی نیست، بلکه ناشی از بحران یمن صرفاً ناشی از نقش

اي همانند عربستان سعودي، شوراي همکاري اي و فرامنطقهآفرینی بازیگران منطقهنقش
گیري بحران یمن و خلیج فارس، امریکا و رژیم صهیونیستی است که در روند شکل
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شوند، فرسایش قدرت و توان استراتژیک پایگاه اجتماعی و سیاسی ایران محسوب می
است آنپرسش اصلی . ود خواهد آورداي و سیاسی ایران و محور مقاومت را به وجمنطقه

مریکا اویژه بازیگران داخلی و خارجی بهگیري بحران یمن و نقش که عوامل اصلی شکل
چارچوب نظري . روش پژوهش اسنادي است. و عربستان سعودي در بحران یمن چیست

ها و چرایی ناکامی انقالب(گیري از نظریه جان فوران پژوهش حاضر معطوف به بهره
.است) ساز استهاي راهبردي آشوبهاي ناهمگون در محیطاي در نظامزن منطقهتوا
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مقدمه
رهبران سیاسی یمن در زمره . بحران یمن، ماهیتی هویتی و ساختاري داشته است

وقطبی و در قالب یمن جنوبی ایفاي نقش شوند که در ساختار دهایی محسوب میمجموعه
هاي سیاسی الزم براي ایفاي نقش راهبردي، توانستند این افراد با استفاده از قابلیت. کردندمی

سال بعد از فروپاشی اتحاد شوروي و تغییر در ساختار نظام 20موقعیت سیاسی خود را در 
اییده ساختارهاي ناکارامد سیاسی و بحران یمن ز). 2: 1394نژاد، مصلی(جهانی، حفظ نمایند 

هاي خارجی از جمله عدم توزیع عادالنه قدرت و منابع در سطح اجتماعی و دخالت قدرت
.عربستان سعودي و امریکاست

یمن از جمله کشورهایی است که درگیر این فرایند است و هنوز در خصوص ماهیت 
هاي عربی در ی در ادامه انقالببرخ. تحوالت سیاسی این کشور اجماع چندانی وجود ندارد

و - پراکنده، بدون رهبري و بدون یک ایدئولوژي قطعی-1مدرنهاي پستآن را انقالبمنطقه 
اند و برخی نیز مانند اکثر دموکراتیک نامیده-2هاي لیبرالبرخی موج دیگري از انقالب

تحت تأثیر و والت، خواهان امریکایی و جمهوري اسالمی ایران، معتقدند که این تحجمهوري
در خصوص . بوده و از انقالب اسالمی ایران متأثر است3هايِ اسالمیانقالبادامه امواج 

ساالري و آزادي هاي اجتماعی این تحوالت نیز برخی بر عوامل سیاسی همچون نبود مردمریشه
ي و تبعیض هاي پیشین و برخی دیگر بر عوامل اقتصادي و فرهنگی همچون فقر، بیکاردر رژیم

هاي تلفیقی که هم اند تا با ارائه چارچوبتمرکز بیشتري داشته و برخی دیگر نیز تالش کرده
گیرد، به تبیین این تحوالت بپردازند عوامل سیاسی و هم عوامل اقتصادي و فرهنگی را در برمی

دن موازنه تحوالت سیاسی یمن در حال تغییر دانکته مهم این است که). 242: 1390نیاکویی، (
اگرچه بر هم خوردن موازنه قدرت امري غیرقابل پذیرش براي . قدرت در منطقه است

تر این است عوامل هاست، اما سؤال مهماي آنهاي عرب منطقه و متحدان فرامنطقهدولت
فرضیه اصلی .اندهاي دموکراتیک در یمن کدامتداوم بحران یمن و موانع ناکامیگیري،شکل

ن موضوع تأکید دارد که اهمیت ژئوپلیتیک یمن براي امریکا و عربستان در بحث پژوهش بر ای
المندب، صدور نفت و ارتباط آن براي ایجاد ثبات و تعادل قدرت به بحران یمن دامن تنگه باب
اي آفرینی و تحرکات بازیگران منطقهمتغیرهاي اساسی اثرگذار در بحران یمن، نقش. زده است

.هاي قدرت سیاسی و اجتماعی در یمن هستنداختار و ویژگیاي، سو فرامنطقه

1. Post-Modern Revolutions
2. Liberal Revolutions
3. Islamic Revolutions
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روش پژوهش
- روش تحلیلی . شوددر این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی براي انجام پژوهش استفاده می

گیري و گسترش بحران ناپایداري سیاسی و اجتماعی و امنیتی یمن توصیفی، متغیرهاي مؤثر در شکل
روش توصیفی به تبیین . دهداي یمن را مدنظر قرار میو منطقهو نیز جنگ فرسایشی داخلی 

هاي پردازد و روش تحلیلی به سنجش میزان اثرگذاري هریک از مؤلفهفرایندهاي تحوالت یمن می
گیري بحران یمن و فرایندهاي مدیریت بحران المللی بر شکلاي و بیناجتماعی، ساختاري، منطقه

).25: 1386فر، سلطانی(یمن تأکید دارد 

چارچوب نظري
هاي ناهمگون و اي در نظامگیري از نظریه توازن منطقهچارچوب نظري پژوهش حاضر، بهره

جانبه پویا، این موضوع هاي تحلیلی رهیافت تعامل سهشاخص. ساز استهاي راهبردي آشوبمحیط
وکارهاي مدیریت هاي سیاسی در یمن و سازدهد که دگرگونیرا مورد توجه و تأکید قرار می

اي و سیاست هاي اجتماعی، ساختار داخلی، نظام منطقهبحران در این کشور تحت تأثیر مؤلفه
گیري بحران اجتماعی عنوان بخشی از فرایند شکلهاي یادشده بههریک از مؤلفه. الملل قرار داردبین

موجب آن قرار داد که بهتوان فرایندي را مورد مالحظهگردد و لذا میو مدیریت در یمن تلقی می
اي هاي ثبات سیاسی، امنیت منطقهنیروهاي اجتماعی یمن، اهداف سیاسی خود را در قالب ضرورت

).68: 1380رمضانی، (نماید هاي بزرگ پیگیري میهاي کنش راهبردي قدرتو نشانه
ا ترکیب ها و تداوم بحران در یک کشور رجان فوران در مطالعه مفصلی علل ناکامی انقالب

گیري و توسعه وابسته، حکومت سرکوبگر، انحصارگرا و متکی به شخص، شکل: داندعوامل زیر می
هاي سیاسی مقاومت و بحران انقالبی همراه با آن، رکود اقتصادي، ارتباط باز با نظام تبلور فرهنگ

اي مختلف ههاي گسترده در بخشهمه این عوامل باعث نارضایتی). امکان نفوذ خارجی(جهانی 
ها و رکود اقتصادي موجب تشدید نارضایتی. شودجامعه و اتحاد گسترده طبقات ضد دولت می

لذا در ). 302- 300: 1384فوران، (شود هاي خارجی میارتباط باز با نظام جهانی باعث نفوذ قدرت
ان یمن، گیري از نظریه جان فوران به بررسی وضعیت مشروعیت سیاسی دولتمرداین مقاله با بهره

ها و هاي آنخصوص ارتش و نیز جریانات اجتماعی و فعالیتهاي آنان، بهنقش نخبگان و واکنش
.پردازیمهاي خارجی مینقش قدرت

موقعیت راهبردي یمن
اي در دریاي سرخ و جزیره عرب قرار گرفته و مرزهاي دریایی گستردهیمن در جنوب شبه
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ک این کشور به لحاظ اشراف بر شاخ افریقا از طریق موقعیت استراتژی. نیز خلیج عدن دارد
اي به این کشور داده مرزهاي دریایی جنوب و غرب یمن و نیز جزیرة سوکاترا، اهمیت ویژه

المندب اهمیت مضاعفی به آن از نظر تأمین عالوه، اشراف این کشور بر تنگۀ باباست؛ به
وآمدي که در قع درصد زیادي از رفتدر وا. امنیت انرژي و حمل و نقل کاال بخشیده است

پس به همان میزان که کانال سوئز . گذردالمندب هم میگیرد، از بابکانال سوئز صورت می
).178: 1386درایسدل و بلیک، (المندب هم مهم است حائز اهمیت است، باب

کاال المندب براي تمامی کشورهاي ساحلی دریاي سرخ از نظر حمل و نقل امنیت تنگۀ باب
مصر و سوریه ضد رژیم 1973براي مثال در جنگ . و تسلیحات حائز اهمیت اساسی است

المندب را به روي ورود صهیونیستی، جمهوري عربی یمن در هماهنگی با قاهره تنگۀ باب
ها و تسلیحات به رژیم صهیونیستی بست و از این طریق به نحو مؤثري مانع استفاده رژیم کشتی

اش و ضربه زدن به مصر از طریق دریاي سرخ اي از نیروي دریاییخش عمدهصهیونیستی از ب
تجارت و توریسم در . شد؛ امري که تأثیر فراوانی بر سیر عملیات جنگی در جبهۀ سینا داشت

ها شهر ساحلی دیگر دریاي سرخ تا و ده) عربستان سعودي(شهرهاي مهمی چون جده و ینبع 
میررضوي و احمدي لفورکی، (المندب وابسته است تنگۀ بابحد زیادي به امنیت و آرامش در 

دقیقاً به همین خاطر امریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال حصول اطمینان از کنترل ).51: 1383
المندب یک گلوگاه راهبردي مهم براي تجارت باب. باشندالمندب و خلیج عدن میباب

اندازه اهمیت کانال سوئز اهمیت آن به. انرژي استالمللی و کشتیرانی و نیز انتقال دریایی بین
شدت نگران ها بهآن. رانی دریایی و تجارت دریایی بین افریقا، آسیا و اروپاستبراي کشتی

ها سبب قطع دسترسی رژیم ها هستند؛ زیرا کنترل یمن توسط حوثیپیروزي انصاراهللا و حوثی
هاي شده و مانع دسترسی راحت زیردریاییصهیونیستی به اقیانوس هند از طریق دریاي سرخ 

همین امر موجب گردید . شودرژیم صهیونیستی براي ورود به خلیج فارس براي تهدید ایران می
مارس 3تا کنترل یمن یکی از محورها و نکات مهم گفتگوهاي نتانیاهو با کنگره امریکا در 

شدت از اي امریکا نیز بهمنطقهعنوان متحدباشد؛ اما در سوي دیگر عربستان سعودي به2015
اینکه یمن به متحد ایران تبدیل شود هراس دارد و بیم آن دارد که این رویدادها تمامی 

بازداشتن ایران، چین و روسیه از به دست . جزیره عربستان را ضد خاندان سعودي برانگیزدشبه
.)Nazemroaya, 2015: 1-5(هاي امریکاست آوردن جاي پاي راهبردي در یمن از جمله نگرانی

رئیس فرماندهی . یمن در مسیر دریایی شرق به غرب از جایگاه استراتژیکی برخوردار است
هاي خود به سناي در ارائه توضیحات و استدالل1مرکزي امریکا، ژنرال نرمان شوارزکوف

1 - Schwarzkopf
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کی از المندب در جنوب یدریاي سرخ در کنار کانال سوئز در شمال و باب«: گویدامریکا می
هاي ونقل و ناوبري بین ائتالفترین خطوط دریایی ارتباطی و نیز رابط حیاتی حملحیاتی

ازآنجاکه بخش مهمی از نیروهاي یوسنتکام در دریا به کار گرفته . اروپایی و پاسیفیک است
. شوند، لذا تأمین امنیت این آبراه براي کشتیرانی باز و آزاد باید یک هدف کلیدي باشدمی
نیز 2014المندب در گزارش اداره اطالعات انرژي امریکا در نوامبر یت و توصیف تنگه باباهم
المندب یک گلوگاه یا نقطه راهبردي مهم میان شاخ افریقا و تنگه باب«: گونه بیان شده استاین

نگه این ت. خاورمیانه است و نیز این تنگه رابط راهبردي میان دریاي مدیترانه و اقیانوس هند است
بین یمن، جیبوتی و اریتره واقع شده است و دریاي سرخ را به خلیج عدن و دریاي عرب پیوند 

کند و نیز خط قسمت اعظم صادرات خلیج فارس که از طریق کانال سوئز عبور می. دهدمی
8/3دهد که برآورد جدي نشان می. گذرندالمندب میاز میان تنگه باب1لوله سومد یا سامد

از این آبراه به مقصد 2013شده در سال شکه نفت خام و محصوالت پتروشیمی پاالیشمیلیون ب
اي در روز را در مقایسه با میلیون بشکه9/2اروپا، امریکا و آسیا صادر شده است که افزایش 

ونقل تانکرهاي نفتی مایل پهنا دارد و حمل18المندب حدود تنگه باب. دهدنشان می2009سال 
مسیرهاي تردد ورود و خروج در این تنگه از . کانال تردد دو مایلی محدود کرده استرا به دو 

تواند تانکرهاي المندب میبستن تنگه باب. هاي دو مایلی ساماندهی شده استطریق این کانال
ها را به سمت نفتی خلیج فارس را از رسیدن به کانال سوئز و خط لوله سومد محروم کند و آن

عالوه، افریقا منحرف کند و سبب افزایش زمان و هزینه صدور نفت شود؛ بهدماغه جنوبی
ترین مسیر مستقیم صدور کاال و نفت به تواند مهمجریان نفت جنوبی اروپا و افریقا دیگر نمی

:Ryan, 2015)» المندب را طی کندبازارهاي آسیا از طریق کانال سوئز و تنگه باب 4-5).

1-Sumed Pipeline :السخنه در خلیج سوئز را به ساحل اسکندریه در یک خط لوله نفت در مصر است که ترمینال عین
این خط لوله به عنوان جایگزینی براي صادرات نفت از خلیج فارس که باید از کانال سوئز . دکندریاي مدیترانه متصل می

.شودبگذرد محسوب می
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ها در نواحی خلیج فارسهاي نفتی جدید و مسیر آنلولهخط:1شماره نقشه 
Nazemroaya, 2012: 7).(

هاي باثبات و مداوم ها از حمایتهاي عربی، آنبا توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی پادشاهی
ایاالت متحده، ناوگان پنجم دریایی خود را در بحرین دارد به . هاي خارجی برخوردارندقدرت

امان و مداوم معترضان توسط پادشاه بحرین چندان انتقاد و اعتراض امریکا و وب بیهمین خاطر سرک
باوجود این تحلیل تجربی و نظري، بحرین و یمن در بین کشورهاي . غرب را در پی نداشته است

هاي مردمی ها و قیامپادشاهی خلیج فارس استثناء هستند و ناپایداري سیاسی گسترده و شورش
,Zarhani)(رو هستند اکنون با اعتراضات مردمی روبهاند و همه کردهزیادي را تجرب 2013: 166-169.

هابحث و یافته
ي سیاسی و نظام حزبی یمن پس از ادغام و نیز از دالیل مهم هاترین ویژگیطور کلی مهمبه

:ره کردتوان به موارد زیر اشابه بعد در یمن می2011هاي سال انقالب مردم یمن و ناآرامی

خواهیاقتدارگرایی و تمامیت) الف
هاي اقتدارگراي مبتنی بر تسلط حزب سیاسی حاکم حکومت علی عبداهللا صالح در زمره رژیم

ها این کشور پذیري قابل توجهی برخوردار است و غربیاگرچه یمن از انعطاف. شودمحسوب می
ن تحت تأثیر کنگره خلق ملی بر اساس هاي راهبردي یمشناسند، اما واقعیترا به اعراب شاد می
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یمن شاهد دوره طوالنی . هایی از اقتدارگرایی حزبی و تثبیت حزب حاکم شکل گرفته استنشانه
طور مثال تنها در قرن بیستم در به. هاي اخیر بوده استهاي داخلی خصوصاً در دههاز درگیري

ها میان ناسیونالیست70لبان، در دهه طها و سلطنت، یمن برخوردهایی را بین ناصریست1960دهه 
میان شمال 90هاي مختلف سیاسی در جنوب یمن و در دهه بین جناح80ها، در دهه و کمونیست

تا قبل از بروز تحوالت سیاسی جدید در ).158: 1377دکمجیان، (و جنوب تجربه کرده است 
هاي اقتدارگراي مبتنی بر ها حکومت عبداهللا صالح در زمرة رژیمیمن و قدرت گرفتن حوثی

در این . شدبندي میهژمونی حزب حاکم همراه با سطح باالیی از رقابت سیاسی و انتخاباتی، طبقه
گیري شود، اما عمالً حزب حاکم با بهرهنظام سیاسی اگرچه میزانی از رقابت انتخاباتی تحمل می

ر خصوص پیروزي کنگره خلق د. آورداي از ابزارها موقعیت مسلط را به دست میاز مجموعه
اي از ابزارها براي پیروزي مثابه حزب حاکم از مجموعهعمومی باید توجه داشت که این جریان به

هاي دولتی یمن به نفع این حزب مثال، رسانهبراي . کرددر انتخابات به وجه احسن استفاده می
همچنین حزب . سواد چشمگیر بودبیدهندگانویژه بر رأيکردند و تأثیر این پدیده، بهفعالیت می

کرد هاي حکومتی استفاده میویژه اثرگذاري دولت و منافع و رانتکنگره از تمهیدات دولتی به
(Blaydes, 2011: 218).

مشکالت و فساد اقتصادي گسترده) ب
شود، فساد اقتصادي عظیمی در در شرایطی که یمن فقیرترین کشور خلیج فارس محسوب می

عالوه بر «: گویدباره می، دراین»بلیدس«. خبگان و طبقۀ حاکم این کشور وجود داردمیان ن
پیرو که دولت برقرار کرده و از طریق آن موفق به جلب آراي عمومی در - پیوندهاي حامی

بازي استوار اي که بر فساد و پارتیهاي فردي گسترده، شبکه)2نمودار شماره (شود انتخابات می
به گفتۀ یکی از اعضاي مجلس، فساد سیاسی وسیع است و کنگره . خوردچشم میاست نیز به 

مطبوعات . کندهاي نامشروع نمیخلق عمومی تالش چندانی براي مبارزه با اختالس و ثروت
دهند که حکومت یمن را فساد عظیمی که در تمام سطوح بوروکراسی وجود دارد گزارش می

:Blaydes, 2011)» احاطه کرده است توان گفت که فساد گسترده و ویژگی طور کلی میبه. (217
الیگارشیک حکومت و اقتدارگرایی مبتنی بر هژمونی حزبی در یمن، نارضایتی احزاب و 

هاي سیاسی اپوزیسیون را برانگیخته و بحران مشروعیت عمیقی را در این کشور ایجاد کرده گروه
توزیع عادالنه ثروت و سوءتغذیه و بحران منابع نیز است؛ در این میان فقر، بیکاري گسترده، عدم 

هاي مشروعیت و کارآمدي را ایجاد کرده هاي بحران یمن افزوده و ترکیبی از بحرانبر پیچیدگی
این وضعیت با . و خیل عظیمی از طبقات و نیروهاي اجتماعی را در مقابل حکومت قرار داده است
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به . تنها بهبود پیدا نکرد، بلکه تشدید نیز شدصالح نهجاي علی عبداهللاهادي بهجانشینی منصور
هادي و کشیده شدن این اعتراضات به پایتخت وي ها به منصورهمین خاطر با اعتراض حوثی

توان در دهه هاي شیعه را میریشه جنبش الحوثی. مجبور به ترك کشور و فرار به عربستان شد
ها حوثی. رهبري بدرالدین الحوثی شروع شدو نیز جنبش مذهبی جستجو کرد که تحت 1980

نفی و رد سلطه . توانستند خود را ارتقا دهند و یک نهاد نظامی در منطقه صعده تشکیل دادند
ها را متهم به سرنگونی دولت دولت صالح آن. امریکا در یمن براي این گروه بسیار حیاتی است
هاي دولت صالح براي ها در برابر تالشحوثی. مرکزي و اجراي قوانین مذهبی تشیع در یمن کرد

هیچ آمار رسمی درباره تعداد دقیق این گروه مقاومت و . ها، مقاومت را انتخاب کردندنابودي آن
2009عضو در سال 10000تا 2000برخی آمارها حاکی از جمعیت مبارز . مبارز وجود ندارد

ها معتقدند که رژیم آن. را دارندها هم مطالبات خاص خودشان ها، حوثیاست؛ مانند جنوبی
ها هاي زیادي کرده است و ظلم زیادي در حق آنعدالتیها و بیها را دچار سختیصالح آن

مرتکب شده است؛ از جمله محرومیت اقتصادي، نبود خدمات در نواحی تحت کنترل و زندگی 
ها خصوصاً د حوثیها، اخراج و حذف روحانیون و امامان زیدي، مصادره و تخریب مساجحوثی

ها خصوصاً عید غدیر و ها و آداب و رسوم حوثیدر نواحی حجه و تحمر، نبرد و مبارزه ضد آیین
زندانی کردن شیعیان به خاطر شرکت در این مراسم، صدور فتاوي تکفیر توسط روحانیون وهابی 

و نیز تجویز ها هادي مبنی بر کافر بودن حوثیمورد حمایت دولت صالح و عربستان و منصور
).Sharqieh, 2013: 11-12(عنوان جهاد در راه خدا ها بهجنگ و مبارزه ضد حوثی

ثباتی و ناامنی داخلیبی) پ
. هاي بن علی و مبارك را درنوردید، همچنان ادامه یافتهاي مردمی که رژیمها و قیامشورش

هاي اجتماعی ط رسانهآمیز که توسبخش تظاهرات گسترده غیرخشونتجلوه و تأثیر الهام
دهی شده بودند باعث تحریک سرکوب سیاسی شد و سرکوب سیاسی را به مبارزه طلبید و سازمان

ها ضد شهروندان خود وضع کرده هاي امنیتی که رهبران مستبد عربی براي دههاز پذیرش رژیم
ها در منامه، خانهقهوه. سازي داشتندبودند اجتناب کردند و این شیوه اعتراضات تأثیرات دگرگون

دادند اما در عوض این روزها از تصاویر میدان التحریر قبالً ویدئوهاي موسیقی لبنانی را نشان می
دادند و کردند و تحت تأثیر قرار میقاهره پر شده بودند و از این طریق حضار و مردم را متحول می

:Lynch, 2012(همین اقدام در جاهاي دیگر در منطقه در حال رخ دادن بود  110-116.(
عالوه بر مناقشات سرزمینی با کشورهاي همسایه، وابستگی اقتصادي و فنی به کشورهاي دیگر به 

هاي اعطایی بلوك ها و کمکعالوه بر وام1980در طول دهه . ناپایداري در یمن دامن زده است
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کویت، الجزایر، لیبی، هاي زیادي از شوروي، بانک جهانی و نیز صندوق توسعه اوپک، یمن کمک
میلیون یمنی در صنایع نفت عربستان 2اشتغال . امارات متحده عربی و عربستان سعودي دریافت کرد

هاي بیشتر پول. و ارسال درآمد خود به یمن تضاد طبقاتی زیادي در این کشور ایجاد کرده است
دنی سالم و خدمات بیشتر مردم یمن فاقد آب آشامی. شودها صرف کاالهاي مصرفی مییمنی

بااینکه . گذاري بزرگی در توسعه اقتصادي یمن صورت نگرفته استسرمایه. بهداشتی مناسب هستند
سالی و ترین منبع درآمد مردم است، اما به علت بالیاي طبیعی چون خشککشاورزي مهم

در اطراف آبادها در نتیجه این امر، حلبی. ها، تولیدات کشاورزي کاهش پیدا کرده استسیالب
نیز شاخص 1996این وضعیت مختص به زمان حال نیست؛ در سال . اندشهرهاي بزرگ رشد یافته

قرار 142گذاري شده در رده کشور رتبه174توسعه انسانی برنامه سازمان ملل متحد، یمن را در بین 
میلیون 19حدود (بیش از نیمی از مردم . عوامل دیگري نیز در فقر و رنج مردم یمن سهیم هستند. داد
نفره و ها عموماً ششاعضاي خانواده). 100- 20: 1390سجادپور، (سواد هستند در یمن بی) نفر

ها داراي آب سوم خانهتنها یک. درآمد سرانه متغیر و غالباً کمتر از یک دالر در روز است
ها جادهبسیاري از . ونقل دچار مشکالت جدي استحمل. کشی، برق و گاز خانگی استلوله

هایی براي ایجاد تالش. ناهموار است و شرایط مطلوبی براي دزدي و ناامنی ایجاد کرده است
هنوز یک 2001انجام گرفته اما تا سال 1990هاي ارتباطات سراسري از زمان اتحاد در سال شبکه

مشروبات با وجود آنکه دین مبین اسالم مواد مخدر و. سیستم تلفن ملی در این کشور وجود نداشت
. کنندهاست که تولید و صادر میها این محصوالت را سالالکلی را ممنوع ساخته است، اما یمنی

هاست که در کشورهاي عربی و خاورمیانه و یمن براي تحریک و سال1)خات(قات گیاه مخدر 
هاي بهداشت جهانی و کارشناسانسازمان. شودعنوان مشروبات الکلی مصرف میمهیج شدن به

کارشناسان دیگر . شودکننده مواد مخدر باعث ایجاد توهم و سرطان میمعتقدند که این گیاه تولید
هاي کشاورزي را از تولید مواد غذایی مورد نیاز محروم هم معتقدند کشت این گیاه مهلک آب

).(Bankston, 2003: 612-614کندمی

بیکاري و ناامنی غذایی) ت
محیطی، بیکاري باال و ه، در کنار تنزل و فرسایش شدید زیستفساد گسترده، فرار سرمای

درصد 55اي که گونههاي مداوم در یمن منجر به ایجاد بحران انسانی شدید شده است؛ بهجنگ
آنچه که به این مشکالت وخامت . برندمردم یمن از ناامنی غذایی و نبود خدمات بهداشتی رنج می

شبه جزیره و شرق افریقااست که بومی بخش گرمسیري گیاه گلداري) Catha Edulis: نام علمی) (خات(قات -1
).https://fa.wikipedia.org(باشد میعربستان
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میلیون آواره از کشورهاي اتیوپی، سومالی و سوریه است و 2/1بیشتري داده است وجود حدود 
ها همچنین از حمالت مداوم یمنی. اندنفر نیز در داخل مجبور به مهاجرت شده300000بیش از 

از نظر ). Adra, 2013: 1-3(برند شدت رنج میها بهالقاعده و هواپیماهاي بدون سرنشین امریکایی
درصد کودکان 58فقیرترین کشور منطقه خاورمیانه است و حداقل اوضاع اقتصادي اجتماعی، یمن 
درصد است، 2/3همچنین نرخ رشد جمعیت ساالنه یمن حدود . برنداین کشور از سوءتغذیه رنج می

آنکه منابع طبیعی انسانی و دولتی این کشور محدود بوده و تاب تحمل چنین رشد جمعیتی را حال
ویژه در میان دیگر از مشکالت مهم اجتماعی یمن، معضل بیکاري، بهیکی . (Blumi, 2011: 1)ندارد 

زایی از سوي دیگر، رشد جمعیت باال در یمن از یک سو و ناتوانی حکومت در اشتغال. جوانان است
درصد است که 28نرخ بیکاري در یمن . موجب شده که نرخ بیکاري در این کشور بسیار باال باشد

البته ). 261: 1389صادقی و احمدیان، (اند د را جوانان تشکیل دادهدرص57از این نسبت حدود 
ها و ها، جنبش حوثیطلبی جنوبیمشکالت یمن تنها شکاف اقتصادي و فساد نبوده، بلکه جدایی

در ادامه به نقش جریانات و .نفوذ القاعده نیز بر پیچیدگی اوضاع سیاسی این کشور افزوده است
.پردازیممؤثر در تحوالت یمن میبازیگران داخلی و خارجی

بازیگران داخلی
جریانات اجتماعی و سیاسی داخلی

اي حوثی از نظر هاي قبیلهبسیاري از پژوهشگران بر این اعتقادند که جریان فکري و گروه
اي که چهره مهم این جریان در گونهبه. باشندفکري متأثر از انقالب اسالمی ایران می

قدس، لزوم مبارزه با استکبار و مبارزه با مدام بر برائت از مشرکین، روزهاي خود سخنرانی
هاي چهاربندي که توسط جوانان در حین سخنرانییک شعار.گفترژیم صهیونیستی سخن می

عبارت بود از الموت آلمریکا، الموت السرائیل، اللعنۀ علی الیهود، شد،حسین الحوثی تکرار می
در یمن چهار جریان عمده مشغول فعالیت و .(Cordesman, 2015: 4-5)االسالم النصر
آفرینی سیاسی در تحوالت یمن هستند؛نقش
جمهور سابق علی عبداهللا صالح است؛جریان کنگره که منسوب به رئیس- 1
هاي وهابی که مورد حمایت عربستان سعودي نیز است؛حزب اصالح با گرایش- 2
این جریان در درون خود سه رویکرد . ر بر داردجریان جنوب که اکثریت یمن را د- 3

طلب، طرفداران فدرالیسم، و جریان حداقلی را شاهد است؛استقالل
ویژه منطقۀ صعده حضور دارند و گفته ها که در نقاط مختلف، بهجریان زیدیه و حوثی- 4

.دهندشود حدود چهل درصد جمعیت یمن را تشکیل میمی
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وقتی یک نفر از اعضاي : نقض صلح با پیامدهاي مهمی همراه استاي یمن، در جامعه قبیله
در نواحی . شود قبیله قربانی حق دارد یک مرد از اعضاي قبیله قاتل را بکشدیک قبیله کشته می

هاي انتقامی منجر به یک چرخه از اي خصوصاً در نواحی مارب، الجوف و شبوه، قتلقبیله
انداز سیاسی و اقتصادي یمن را ها را تهدید و چشمام نسلاي شده و تمهاي درون قبیلهخشونت

توانند به تحصیل تجارت محلی را مختل کرده و کودکان نمی. تحت شعاع خود قرار داده است
وآمدهاي عادي یا مسافرت براي تهیه مایحتاج زندگی نیز بسیار خطرناك ادامه دهند و رفت

ارجی با دستورالعمل سیاسی خود یک تهدید عنوان یک بازیگر خالقاعده نیز بهشده است
. شوداي براي حفظ سطح و میزانی از نظم محسوب میهاي محلی قبیلهجدي براي این سازوکار

در سال . رو استهاي زیادي در جامعه یمن روبهبه لحاظ ایدئولوژیکی، القاعده از دشواري
یمن جنوبی در نبردشان براي ، رهبر القاعده یمن، الوهایشی حمایت خود را از مردم 2009

این درخواست القاعده در چارچوب جهاد صورت گرفت و تأیید . جدایی از یمن را اعالم کرد
هاي عدالتیکرد که قوانین و احکام اسالمی مدنظر القاعده تنها راه براي جنوب جهت غلبه بر بی

ي این نکته را اضافه کرد دیگر عضو القاعده یعنی جالب عبداهللا الزید. تحمیلی رژیم صالح است
و گفت که اتخاذ شریعت موردنظر القاعده براي کمک جهادي القاعده در جنوب ضروري 

هاي سوسیالیستی و کمونیستی ادامه ها همچنان به انتخاب ایدهوي اعالم کرد اگر آن. است
نیز از جنبش مردمی شیعیان حوثی ). News Yemen, 2009(ها ملحق نخواهیم شد دهند ما به آن

جمله جریانات مهمی است که خواهان رفع استبداد داخلی و تحقق مطالبات مردم یمن و پایان 
هایی چون ها باعث شد تا شخصیتهمه این. دخالت عربستان و امریکا در کشور یمن هستند

عالمه بدرالدین الحوثی و فرزندانش که جنبش انصاراهللا را تأسیس کردند، به فکر بازاندیشی در 
رسد در پروسه بازاندیشی به نظر می. اب مذهب زیدیه و رسالت آن در قبال کشور یمن برآیندب

ارائه قرائتی فراگیر از مذهب زیدیه ) 1: و احیاي هویت زیدیه یمن، چند غایت ترسیم شده است
ترسیم مرزهاي غیریت با مذهب وهابی ) 2که بیشترین قرابت و همپوشانی را با شیعه امامیه دارد؛ 

» گرایانهملی«هاي ها با احیاي هویت زیدي دغدغهنه جامعه شافعی مذهب یمن؛ یعنی حوثی
معروف، نهی از هاي سیاسی، اجتماعی اسالم چون امر بهتوجه خاص روي ارزش) 3دارند و 

).9-5: 1394میراحمدي و احمدوند، (رنگ شده بودند منکر و جهاد که درگذر زمان کم
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هاگیري آنگرا در یمن و جهتاسالمهايگروه. 2- 3جدول 

هامقوله
رهبران یا 

هاي سازمان
اصلی

مشارکت در
سیاست 

حزبی

وفاداري به
نظام حاکم

هايدوره
رویارویی 
با دولت

مخالفت با
دیگر 

هاگروه

اخوان
المسلمین

جماعت یمنی 
اصالح

)حزب اصالح(
بلهخیرخیربله

حزب الحق، هازیدي
بلهبلهخیربلههاحوثی

هايگروه
جهادي

وابستگان به 
بلهبلهخیرخیرالقاعده

هاسلفی
مقبل بن هادي 

الوادعی
)2001: وفات(

بلهخیربلهخیر

خیرخیربلهخیردارالمصطفیهاصوفی
)171: 1390کاردان، (

هاي سیاسی و ساختارهاي حکومتی علی عبداهللا هاي یمن مربوط به ویژگیبخشی از چالش
هاي مقاومت نیروهاي تأثیرپذیر از امریکا و عربستان از بحران یمن تابع سازوکار. الح استص

ها و مردم یمن متأثر از موفقیت. اي استیک طرف و جمهوري اسالمی ایران در مقیاس منطقه
شرایط انقالبی سایر مردم عرب در کشورهاي تونس، بحرین و مصر مطالبات مشابهی را از 

این مطالبات عبارت بود از مبارزه با فقر و فساد اقتصادي و اداري، . ستار شدندحاکم یمن خوا
هاي اجتماعی، عدالت و منزلت اجتماعی و مشارکت سیاسی مقابله با تحرکات القاعده و ناامنی

. هاي یمنیفراگیر و قانونمند همه گروه
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خانوادگی و حامی عبداهللا صالحشبکه: 2نمودار شماره 

(Ignacio Matalobos González Vega, 2012: 251)

طور صورت یک گروه مسلح و متشکل نظامی با مطالباتی بهجنبش انصاراهللا که اکنون به
کلی سیاسی درآمده است، سیر تاریخی خاصی را طی کرده تا در نهایت در شکل فعلی خود 

» اتحادیه جوانان«ه نام یک مؤسسه فرهنگی در یمن شمالی ب.م1986ابتدا در سال .متبلور شود
دو نفر از علماي برجسته زیدي یمن یکی .تأسیس شد که هدف آن آموزش جوانان زیدي بود

ترین علماي این اتحادیه الدین المؤیدي و دیگري آقاي بدرالدین الحوثی از برجستهنجمآقاي
اساسی واحدم، یمن شمالی و جنوبی متحد شدند و یمن واحد تأسیس و قانون1990سال .بودند

و هاي سیاسی و پلورالیزم حداقل به لحاظ شعاريطبق این قانون، بحث آزادي.تصویب گردید
شمالی پیرو این وقایع، اتحادیه جوانان که در یمن. البته تا حدودي هم به لحاظ عملی مطرح شد

در .تگرفاز درون آن شکل» حزب حق«تأسیس شده بود، تحوالتی یافت و بعد از اتحاد یمن، 
تبدیل «حزب حق به یک حزب سیاسی به نام» اتحادیه جوانان«واقع، یک جریان فرهنگی به نام 

م، مجدداً یک مؤسسه یا مجموعه 1992در سال .کردشد که شیعیان زیدي یمن را نمایندگی می
فعال آن ایجاد شد که از دل همین جریان و اعضاي» الشباب المؤمن«فکري فرهنگی، به نام 

این .بود» الحوثیمحمد بدرالدین«آن هم یکی از فرزندان عالمه بدرالدین، به نام مؤسس
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از دو گروه موجود م 1997در نهایت در سال .مجموعه مدتی کار کرد و بعد دچار انشعاب شد
نام حسین بدرالدین ، یکی از افراد شاخص آن به»الشباب المؤمن«در داخل مجموعه فرهنگی 

هاي با گرایشگر غلبه یافته و از آن به بعد، تشکیالت الشباب المؤمنالحوثی بر گروه دی
حسین الحوثی در .دهدتر سیاسی و تحت رهبري حسین الحوثی به فعالیت خود ادامه میواضح
به سبب بازگشت منظور مقابله با گسترش وهابیت کهم به مجلس یمن راه یافت و به1993سال 
شده بود، ضمن انستان و ترس از تفکرات افراطی آنان تشدیدهاي سلفی و وهابی از افغیمنی

).Johnsen, 2009: 76-7(تشکیل حزب مذکور فعالیت فرهنگی و سیاسی خود را مضاعف کرد 
توان به موارد زیر ها منتشر شد که از جمله میم، ده مورد مهم از مطالبات حوثی2012در می 

ارجی در گفتگوهاي ملی، تهیه یک دستورالعمل هاي خنفی هرگونه دخالت قدرت: اشاره کرد
ها شمال و جنوب و آزادي زندانیان جامع براي گفتگوهاي ملی، به رسمیت شناختن دغدغه

ها حقوق برابر ها رفتار شود و همه یمنیها همانند سایر یمنیخواهند با آنها میحوثی. سیاسی
کنند که خواهان هادي آنان را متهم میصورکه امریکا و عربستان و نیز منداشته باشند؛ درحالی

تشکیل یک حزب سیاسی و . احیاي حکومت روحانی احمد بن یحیی یا حکومت امامیه هستند
ها در انتخابات و عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادي جامعه مشارکت جدي و برابر همه گروه

تهاجم عربستان، امریکا و ها معتقدند تا زمانی که دخالت وآن. هاستیمن خواسته اصلی حوثی
هاي خارجی در یمن ادامه دارد، سالح رژیم صهیونیستی و نیز جریانات وابسته به این قدرت

ها و رسد مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي حوثیبه نظر می. گذارندخود را بر زمین نمی
ها عذرخواهی آنهاي متعدد بر ضد ها به علت تحمیل جنگاینکه حکومت یمن باید از حوثی

کرده و غرامت بپردازد، توسط جامعه و احزاب یمنی از مقبولیت زیادي برخوردار است 
)Sharqieh, 2013: 13-14.(

گفتگوهاي ملی وظیفه دارد که زمینه و چارچوب الزم را براي تأسیس یک قانون اساسی 
آغاز 2013ارس این مجمع کار خود را در م. جدید و انتخابات ریاست جمهوري فراهم کند

گفتگوي ملی متشکل از نه گروه کاري بود که در زمینه موضوعات مربوط به جنوب و . کرد
سازي، مسائل ملی، دولت، مسائل و موضوعات نظامی و امنیتی، نهادهاي شمال یمن، دولت

.کنندها و توسعه بحث و گفتگو میویژه، حقوق و آزادي

بازیگران خارجی
در جنگ یمنرویکرد ائتالف سعودي

هاي مبتالبه تواند مبنایی براي دودستگی سیاسی در زمانانشقاق ژئوپلیتیکی در عربستان می
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تاکنون عربستان سعودي قدرت نظامی و سیاسی موردنیاز جهت تقویت اتحاد . فشار داخلی باشد
ا در این پادشاهی را از طریق ثروت نفتی، سرکوب، حمایت نظامی ایاالت متحده و اتحاد ب

). 682: 1387کوهن، (در این کشور حفظ کرده است ) وهابیت(رهبري بنیادگراي مذهبی 
شدت متأثر از ایدئولوژي وهابیت و نفت دیپلماسی و سیاست خارجی دولت عربستان سعودي به

).13: 1391زاخیم، (شدت نگران افزایش نفوذ ایران در منطقه است است و لذا به
جی به حوادث داخلی یمن در جریان بهار عربی و پس از آن، بدون از نظر واکنش بازیگران خار

گرایانه عربستان همواره نقشی مداخله. ترین نقش را در این تحوالت داشته استشک عربستان مهم
خلوت خود تلقی کرده است، طوري که اکثر مردم یمن گذشته در یمن داشته و این کشور را حیاط

ثباتی طبقه اجتماعی؛ بر این باورند که عربستان نقش مهمی در بیگیري سیاسی یا از مذهب، جهت
بهار عربی وجود نداشته و این اسالم است که بر تمامی . (Blumi, 2011: 147)کند این کشور ایفا می

زاخیم، (منطقه سایه افکنده و موجب وحشت امریکا و متحدانش که متحد اعراب هستند، شده است 
سازي نظامی و کسب حمایت ائتالف: اند ازقدامات ائتالف سعودي عبارتترین امهم). 13: 1391

المللی، کسب اعتنایی به هنجارهاي حقوقی و انسانی بینسیاسی، محاصره اقتصادي و نظامی، بی
اي، بندي سیاسی و مذهبی، جنگ روانی و رسانهالمللی، جبهههاي بینها و قدرتحمایت سازمان

صادي و دولتی، حمله نظامی و کشتار غیرنظامیان، مشروعیت زدایی از هاي اقتتخریب زیرساخت
).6: 1394مددي، (سازي نوین بازیگران مستقل و طرح دولت

کند و در صورتی که المندب به خارج صادر میعربستان نفت خود را از طریق تنگه هرمز و باب
براي رفع این تنگناي . شودمیهاي یادشده بسته شوند، صادرات نفت این کشور عمالً قطع تنگه

سیاست عربستان طی سالیان این بوده است که به . ژئوپلیتیک، عربستان به جنوب چشم دوخته است
در جنوب عربستان دریاي عرب که دریایی آزاد . هر نحو ممکن به دریاي آزاد دسترسی پیدا نماید

قیانوس هند دسترسی پیدا کرد؛ اما طور مستقیم به اتوان بهاست، واقع شده است و از طریق آن می
هاي ظفار عمان و حضر موت یمن مانع عمده دسترسی این کشور به دریاي آزادند، لذا استان

عربستان همواره تالش کرده است تا این موانع را با تهاجم به یمن و اعمال فشارهاي مختلف بر این 
ها و هاي مختلف از جنبشدر طول دههعربستان ). 5: 1388جعفري ولدانی، (کشور از میان بردارد 

طلب عمان و یمن دفاع کرده است تا بتواند بر یمن و ظفار مسلط شود و به دریاي هاي جداییگروه
هاي ضد یمن، شکی نیست که هدف عربستان از این حمالت و جنگ. آزاد نیز دسترسی پیدا نماید

عالم کرده است که حضر موت متعلق طور رسمی اتسلط بر حضر موت یمن است؛ زیرا عربستان به
عربستان سعودي در راستاي تسلط بر ). Kayhan International, july 22, 1992(به این کشور است 

ون چندین جزیره راهبردي هاي خود تاکنکشوآمد نفتالمندب و تضمین امنیت رفتتنگه باب
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جزیره یمنی 1998مه 23نامه یمنی الوحدي، عربستان در به نوشته هفته. یمن را اشغال کرده است
عربستان . هاي جنوبی یمن را اشغال کرده و حاضر نیست آن را ترك گویددئوهوراپ، واقع در آب

یره عاشق در دریاي سرخ تخلیه سعودي از یمن خواسته است در مقابل تخلیه این جزیره، یمن نیز جز
هاي نجران، جیزان و عسیر را به وسعت خاك سوریه را اشغال عربستان سه استان یمنی با نام. کند

استان عسیر در شمال یمن بین حجاز، یمن و نجد واقع شده است و تا کناره دریاي سرخ . کرده است
ستان جیزان در جنوب شرقی عربستان و در ا. امتداد دارد و از این نظر حائز اهمیت ژئوپلیتیکی است

ترین پایگاه دریاي عربستان در دریاي بزرگ. شمال غربی یمن و در کنار دریاي سرخ واقع است
یکی از . استان نجران در جنوب عربستان و در شمال یمن قرار دارد. سرخ در این استان قرار دارد

ایجاد یک ). 12: 1388جعفري ولدانی، (است هاي بزرگ هوایی عربستان در این استان واقعپایگاه
موجب قانون اساسی یمن متحد، این کشور به به. کشور یمنی متحد و قوي مطلوب عربستان نیست

هاي مستبد عربی حاشیه شود که این امر خوشایند رژیمیکی از آزادترین کشورهاي عرب تبدیل می
هاي قدرت اي در یمن نیز یکی از اهرمبیلهخلیج فارس از جمله عربستان نیست و فروپاشی نظام ق

نمودار زیر . گیرد، لذا عربستان تحمل یک کشور یمنی متحد، مستقل و آزاد را نداردعربستان را می
.دهدها را نشان میوضوح محورهاي رقابت و منازعه قدرتبه

)168: 1390ذکی، (فریقاامحورهاي رقابت و منازعه ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و شمال : 1نمودار 

گرایانه داشته و این به همین خاطر است که عربستان و امریکا در یمن و بحرین نقشی مداخله
کارانه عربستان در جریان انقالب یمن نقشی محافظه. کنندکشورها را حیات خلوت خود تلقی می
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ور کلی یمن، عدم طهاي عربستان در جریان انقالب یمن و بهگیريترین جهتمهم. ایفا کرد
گیري دموکراسی در یمن، جلوگیري از سرعت یافتن تحوالت و تالش براي مدیریت و شکل

کنترل آن و جلوگیري از سرایت تحوالت یمن به سایر مناطق و کشورها، حفظ ساختار حکومت 
یمن و تالش براي قدرت رساندن افراد و جریانات وابسته و کاهش نفوذ شیعیان و تالش براي 

هاي یمن براي تضمین دسترسی به دریا و کاهش ایی و تجزیه یمن و الحاق برخی از استانجد
).32- 31: 1390نیاکویی، (وابستگی به تنگه هرمز بوده است 

ضعف و ناتوانی دولت یمن در رفع مشکالت اقتصادي و معیشتی مردم و همچنین گسترش 
این . سعودي برانگیخته استعربستاني را در اهاي عمدهفعالیت القاعده در چند سال اخیر، نگرانی

، این بار از خاك 2004و 2003هاي هاي سالگذاريشدت نگران بازگشت احتمالی بمبکشور به
کمکی به دولت علی عبداهللا صالح در یمن 2008ها در سال ورود به جنگ ضد حوثی. یمن است

خصوص در مناطق بود تا بتواند از رواج گفتمان ضد سعودي و افزایش توان عملیاتی آن در یمن و به
ها، بهار عربی و تحوالت پس از آن از سال تحوالت پس از جنگ با حوثی. مرزي پیشگیري کند

به یمن، مأمن مطمئنی عربستانچندان کرده است که مرزهاي تاکنون همگی این نگرانی را دو2011
ترین طور کلی مهمبه.جزیره عربی باشدبراي رشد و تولید و صدور القاعده به کل شبه

رجی عربستان در قبال تحوالت سیاسی یمن، بر مبناي محورهاي زیر هاي سیاست خاگیريجهت
:استوار بوده است

گیري دموکراسی در یمن؛عدم شکل- 1
جلوگیري از سرعت یافتن تحوالت و تالش براي مدیریت و کنترل آن؛- 2
حفظ ساختار حکومت یمن و تالش براي به قدرت رساندن افراد و جریانات وابسته؛- 3
). 42: 1388جعفري ولدانی، (فوذ شیعیان حوثی و جریانات نزدیک به ایران کاهش ن- 4

ها به مداخالت خارجی و تداوم فساد سیاسی در ها و اعتراض حوثیعدم تحقق این خواسته
ازپیش از هادي از صنعا شد موجب گردید تا عربستان بیشکشور که منجر به خروج عبد رب منصور

اامنی نماید، لذا در رأس ائتالفی از کشورهاي عرب منطقه، حمله به تحوالت سیاسی یمن احساس ن
مناقشه مرزي میان عربستان سعودي و یمن به زمان جنگ بین دو کشور عربی در . یمن را آغاز کرد

امضا 1934براي پایان دادن به جنگ، دو کشور پیمان طائف را در سال . گرددبرمی1934سال 
هاي عسیر، نجران و استان. گذاري شدمرزهاي این دو کشور حدودموجب این پیمان به. کردند

موجب این پیمان به عربستان سعودي موقتاً واگذار هاي یمنی هستند که بهجیزان همه داراي قومیت
مرز دریایی این دو کشور در دریاي سرخ نیز . اندگذاري نشدهدرستی عالمتمرزهاي شرقی به. شد

ریزي براي نفت و صادرات آن، عربستان سعودي طراحی و برنامهبا کشف . مشخص نشده است
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نفت . دسترسی به گذرگاه راهبردي جنوب غرب تا دریاي عرب را براي خود الزامی دانست
المندب در دریاي سرخ و تنگه عربستان سعودي توسط تانکرها از طریق سه آبراه کانال سوئز و باب

ها متعلق به آل سعود نیست، لذا در طی این یک از این آبراههیچ. شودهرمز در خلیج فارس صادر می
مدت، عربستان سعودي به دنبال این بوده که در مناقشات مرزي جنوب با یمن برنده شود تا امنیت 

در یک بند از پیمان طائف آمده است که ترتیبات مرزي هر . صادرات نفت خود را تضمین کند
پیمان 5بند . هاي مختلف تجدیدنظر شده استمان در دورهاین پی. شودبیست سال تجدیدنظر می

عربستان . گوید هیچ دیوار یا استحکامات مرزي نباید در امتداد خط مرزي کشیده شودطائف می
در امتداد مرزهاي خود شروع 2003کشی را در سال سعودي با ادعاي افزایش قاچاق، پروژه فَنس

با توجه به این . و فنس توسط عربستان تا حدودي متوقف شدلذا با اعتراض یمن ساختن دیوار . کرد
اکنون در تسلط انصاراهللا است، از جهاتی باعث نگرانی که بیشتر مناطق مرزي یمن با عربستان هم

ریاض شده است؛ چراکه بیش از دو میلیون شیعه یمنی که در عربستان اقامت دارند براي تردد خود 
لقوه تهدیدي براي امنیت خود ها این مسئله را باکنند و سعوديیهاي مرزي استفاده ماز گذرگاه

تواند تلنگري جدي مثابه موجی فزاینده است که میها در یمن بههاي اخیر حوثیپیشرفت. دانندمی
چراکه موقعیت ژئواستراتژیک یمن و تسلط کامل بر بندر الحدیده و تنگه . براي مخالفان ایران باشد

لذا این یک . شودهاي شیعی تا دهانه دریاي سرخ محسوب مینفوذ گروهالمندب باعثباب
گردد تا از طریق مرزهاي طوالنی دستاورد مهم براي رقیب ایدئولوژیک ریاض محسوب می

ها کنترل دو تنگه از جهاتی با تصرف بندر حدیده توسط حوثی. واکنش دلخواه خود را نشان دهد
سزایی در معادالت سیاسی و نظامی تواند نقش بهرار دارد که میمهم و حیاتی در اختیار شیعیان ق

گوید که یمن متحد دربرگیرنده یمن میقانون اساسی یمن ).9- 2: 1394صابر، (منطقه ایفا نماید 
هیچ بخشی . دهد که داراي حاکمیت مستقل استفراگیر است و یک جمهوري یمنی را تشکیل می

پوشی از هیچ قسمتی از آن ي واگذار نخواهد شد و چشماز این جمهوري یمن به هیچ کشور
رفته خود در چارچوب پیمان طائف در هاي ازدستلذا یمن مصمم است تا استان. پذیر نیستامکان
در نتیجه عربستان سعودي با تحمیل جنگ و ایجاد . را از عربستان سعودي بازپس بگیرد1934سال 

حراف افکار عمومی یمن و جهان نسبت به مسائل داخلی خواهد ضمن تضعیف دولت و انناامنی می
هاي جیزان، عسیر و طلبی همچنان استانو ترویج تجزیه) حوثی هراسی(هراسی یمن با ترویج شیعه

).Al-Hajjri, 2007: 10-45(نجران را در اختیار خود داشته باشد 
ی سعودي وارد سیاست معتقد است پادشاه» امریکن اینترپرایز«گر مؤسسه تحلیل» ري تکیه«

اي کاخ سعودي به مرحله. خارجی جدیدي شده است که گسستی از رفتار گذشته این کشور است
نگرد که در آن امریکا در منطقه حضور ندارد و بنابراین، این کشور از قدرت نظامی پساامریکایی می
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رمیانه بزرگ و سقوط با اجراي طرح خاو. کندخود براي ثبات بخشیدن به خاورمیانه استفاده می
سوي کاران بهاي را براي گسترش نفوذ خود و نیز هدایت نومحافظهصدام، عربستان تالش فزاینده

اي تقویت نفوذ منطقه: عنوان هدف بعدي حمالت صورت داد؛ اما عمالً آنچه حادث گردیدایران به
کست امریکا در تثبیت از آن پس با ش. ایران و حضور جمهوري اسالمی در ساخت دولت عراق بود

سعودي در بغداد و اتفاقاً تثبیت جایگاه ایران در عراق، عربستان سیاست تخریب - قدرت امریکایی
با شروع تحوالت انقالبی در جهان عرب، سقوط . خود در عراق و منطقه خاورمیانه را آغاز کرد

اي د روندهاي منطقهرسیمبارك و بن علی و همچنین گسترش انقالب در یمن و بحرین به نظر می
عربستان 2010لذا پس از سال . بیش از گذشته عربستان سعودي را در موضع تدافعی قرار داده باشد

هاي پیشین و ادامه سیاست خودگسترشی در پیش رویکردهاي تهاجمی خود را براي جبران شکست
این کشور، تداوم سويتداوم بحران در سوریه، تعمیق بحران در عراق با هدایت داعش به. گرفت

سرکوب در بحرین و نهایتاً کودتاي نظامی در مصر همگی حکایت از آن دارد که عربستان سعودي 
بر همین اساس رویکرد . اي تهاجمی عمل کرده استسابقهدر تضاد با جبهه مقاومت به شکل بی

محدودسازي فعلی عربستان در قبال یمن، یک حرکت تهاجمی براي تثبیت جبهه عربی در منطقه، 
گیري و شدت عمل سعودي در لذا نباید انتظار داشت در جهت. ایران و شکست جبهه مقاومت است

هاي سعودي براي ادامه تهاجم و مسائل منطقه تغییري حاصل شود، بلکه بالعکس دامنه فعالیت
).9- 2: 1394مرادي، (سیاست خودگسترشی افزایش هم خواهد داشت 

اهاي راهبرد امریکمؤلفه
ایاالت متحده بازیگر دیگري است که نقش آن در نتایج سیاسی تحوالت اخیر جهان عرب 

امریکن «نامه گر هفتهطور که ریچارد واکر، نویسنده و تحلیلهمان. کننده بوده استتعیین
ترین بازیگران کنونی عرصۀ سیاسی در یمن کند؛ نیروهاي امریکایی از مهم، اشاره می»پرسفري

ها در حال سرکوب جنبش شیعیان در این ها به بهانه مبارزه با القاعده و تروریستامریکایی. هستند
گري در میان اعضاي القاعده یمن کشور، دامن زدن به اختالفات مذهبی مسلمانان و تقویت افراطی

به هر صورت یمن کشور استراتژیکی است و راه دسترسی به آسیا و خاورمیانه براي . باشندمی
اش در رسانی به متحدان اصلیتواند ایاالت متحده را در کمکبرآن، میهاست؛ عالوهریکاییام

به . منطقه همچون عربستان و رژیم صهیونیستی و ضد کشورهایی همچون ایران و عراق یاري کند
همین جهت است که نوعی همراهی و منافع مشترك براي القاعده و غرب در یمن جهت مقابله با 

,Nazemroaya(دشوبی شیعیان در این کشور مشاهده مییاقدرت 2015: 5.(
:توان اشاره کردهاي استراتژي امریکا در یمن به موارد زیر میدر رابطه با مؤلفه
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هاي گذشته از ایفاي نقش جدي در دولت اوباما طی ماه:واگذاري سیاسی به عربستان- 1
در یمن نشان داده است و در عوض روند سیاسی یمن خودداري کرده و حداقل تحرك را

نخست آنکه : دو علت در این زمینه قابل ذکر است. نقش اصلی بر عهده عربستان گذاشته است
هاي یک سطح و همسنگی نیستند و امریکا فاقد ظرفیت و کشورهاي عربی براي امریکا وزنه

براي عربستان العادة یمن دیگر آنکه حساسیت فوق. هاستامکانات اثرگذاري بر همۀ آن
اي که عربستان نسبت به یمن بسیار حساس بوده و نهایت تالش خود را گونهسعودي است، به

براي حفظ رژیم سیاسی یمن و جلوگیري از تحوالت انقالبی و ساختاري در این کشور به خرج 
.امریکا نیز از اتخاذ چنین سیاستی توسط عربستان سعودي ناراضی نیست. دهدمی

هاي امریکا تاکنون حتی در مقام توصیه:هاي دموکراتیک و مالحظات استراتژیکتوصیه- 3
دهد مقایسه بین مورد سوریه و یمن نشان می. دموکراتیک نسبت به یمن هم چندان جدي نبوده است

روز تندتر شده، اما در مورد یمن چنین لحنی شنیده که لحن واشنگتن نسبت به سوریه روزبه
به دلیل مالحظات استراتژیک امریکاست که در رابطه با این دو کشور متفاوت این امر . شودنمی

هاي دموکراتیک واشنگتن در یمن نیز مانند بحرین، مالحظات استراتژیک را بر گرایش. است
).119- 118: 1390سجادپور، (دهد ترجیح می

شود جب میایاالت متحده امریکا با حضور خود در خلیج فارس و کشورهاي حاشیه آن مو
اي ایران و توسعه حوزه نفوذ ایران کاهش و در مقابل، توسعه نفوذ رقباي تا رقابت سالم منطقه

در حال حاضر در تنگنا قرار دادن ایران از ). 194: 1388اخباري و نامی، (ایران افزایش یابد 
قدرت منتقد عنوانطریق محدود کردن حوزه اعمال نفوذ ایران در منطقه و ایفاي نقش ایران به

خصوص یمن، بحرین، اي از اهداف مهم حضور نظامی امریکا و عربستان در منطقه بهمنطقه
المندب را کنترل تنگه بابگران حتی برخی تحلیل). Chubin, 1994: 109(سوریه و عراق است 

انند و دهاي اطراف ایران و نیز سناریوي جنگ با ایران میها و داماقدامی براي محکم کردن تله
.)Nazemroaya, 2015, 3-5(کنند آن را آخرین گام ناتو در مسیر آغاز حمله به ایران ذکر می

در شرایط کنونی نقش امریکا در منطقه خلیج فارس و یمن حضور جدي و ایفاي نقش 
هاي استراتژیست. هاي همسو با منافع غرب استانحصاري و نیز ائتالف با کشورها و گروه

اي در خاورمیانه قدند که امریکا منافع وسیعی در جلوگیري از ظهور هر قدرت منطقهامریکایی معت
ترین تغییر حضور امریکا در خلیج فارس و یمن جدي). 16- 15: 1388عزتی، (و شمال افریقا دارد 

خادمی، (سازد طوري که توازن را به ضرر ایران دگرگون میدر محیط راهبردي منطقه است به
در حال حاضر وابستگی امریکا به نفت عربستان به اتحاد نظامی و اقتصادي مهمی ). 203: 1384

از دید امریکا، این تعهدي برخواسته از ضرورت استراتژیک . میان دو کشور تبدیل شده است
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گرایی و نفوذ هرحال، در تحوالت یمن، براي امریکا رشد اسالمبه). 706: 1387کوهن، (است 
ویژه القاعده، بیش از هر چیز دیگري اهمیت داشته و نگرانی ها و بهن، زیديالمسلمیبیشتر اخوان

تا پیش از این، فرزند صالح و سه تن دیگر از بستگان نزدیکش، . ها را به همراه داشته استآن
در صورت روي. مسئولیت چهار سازمان اصلیِ امنیتی و ضد تروریستیِ یمن را بر عهده داشتند

رابرت . دانند که با مشکالت فراوانی مواجه خواهند شدها میدیگر، امریکاییکار آمدن دولتی 
در زمینه مبارزه با تروریسم، همکاري بسیاري را از «: گویدباره میگیتس، وزیر دفاع امریکا دراین

هاي امنیتی این کشور شاهد بودیم؛ بنابراین اگر دولت یمن جانب علی عبداهللا صالح و سازمان
هاي مضاعفی مواجه خواهیم کنم با چالشتر روي کار آید، فکر مییا دولتی ضعیفسقوط کند

این یک مشکل واقعی . شد که از یمن نشئت خواهد گرفت و هیچ شکی در این مورد وجود ندارد
دهنده نیروهاي ویژه در یمن بوده افسر آموزش75اکنون امریکا داراي گفتنی است که هم. است

نیز در آنجا حضور دارند؛ ) سیا(ز نیروهايِ عملیاتی سازمان اطالعات مرکزي و شمار نامشخصی ا
حال در همکاري نزدیکی با نیروهايِ ویژه انگلستان و افسرانِ اطالعاتی آن و نیز این نیروها درعین

.)Schmitt, 2010: 1-10(شبکه جاسوسی عربستان در این کشور هستند 
رشد میان پیوندهاي روبه«: نویسدکا در یمن میآنتونی کوردزمن در خصوص سیاست امری

عربستان و امریکا ایجاد کرده ) نامشروع(شیعیان حوثی یمن و ایران تهدید دیگري را براي منافع 
تواند به ایران این امکان را بدهد تا نیروي هوایی و دریایی طور بالقوه میاین وضعیت به. است

راتژیک خود را افزایش دهد و از آزادي عمل بیشتري خود را در یمن به کار گیرد و عمق است
این تهدید هنوز به . اي بهره ببردبراي ضربه زدن به منافع امریکا و عربستان و ایجاد توازن منطقه

رسد اما این نکته مهم است که یادآوري کنیم که سرزمین یمن و جزایر آن نظر محدود می
انی دیگر در انتهاي جنوبی دریاي سرخ به نام نقش مهمی را در امنیت گلوگاه و آبراه جه

یکی از عالئمی که بیانگر اهمیت . (Ryan, 2015: 5-7)» کندالمندب یا دروازه اشک ایفا میباب
هاي کنگره امریکا به این اي امریکاست، افزایش سالیانه کمکو جایگاه یمن در سیاست منطقه

هاي این کشور به یکا، میزان کمکهاي مجلس امرطوري که طبق گزارشکشور است؛ به
:به این صورت اعالم شده است2011تا 2006هاي دولت یمن بین سال

–میلیون دالر 18177: 2008- میلیون دالر25336: 2007- میلیون دالر18700: 2006سال 
. میلیون دالر106600: 2011-میلیون دالر58400: 2010-میلیون دالر30525: 2009
اند سرعت تحوالت یمن را مهار کنند و جهت انقالب یمن را اي در تالشمنطقههايقدرت

اگر عربستان تسلیم خواسته انقالبیون یمنی شود بدان معناست که . سوي منافع خود تغییر دهندبه
اصالحات در کشور عربستان را پذیرفته و وقتی اصالحات را در یمن بپذیرد یعنی اینکه باید 



)48پیاپی (95پاییز، 18شماره ،پنجمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه192

کنند امریکا و اعراب حاشیه خلیج فارس تالش می. خود را نیز بپذیرداصالحات در خاك
هاي امنیتی و دولت آینده یمن فرایند انتقال قدرت در یمن مدیریت شود تا ارتش، سازمان

حیدري موصلو و (اي شکل بگیرد که براي منافع آنان، خطري به همراه نداشته باشد گونهبه
هاي اسالمی عربستان و امریکا نگران گسترش دامنه جنبشکشورهاي). 234-233: 1390ربیعی،

و دموکراتیک در یمن و بحرین هستند و از استقرار دولت مستقل در منطقه هراس دارند زیرا 
).139: 1390سروش و اصغریان، (شود باعث از دست رفتن قلمروي نفوذ این کشورها می
ر نوع مبارزه و جنبش مردمی در بحرین، یمن و امریکا نیز به بهانه تأمین نظم و امنیت جهانی، ه

کند؛ نیز عربستان سعودي را با این توجیه که ثبات و امنیت جهانی و امنیت انرژي را مختل می
در ) هاي سلطنتی و مستبد عرببقاي نظام(سرکوب کرد و همچنان طرفدار حفظ وضع موجود 

این رفتار همخوانی . شودود میخلیج فارس و یمن است و مانع حاکمیت مردم بر سرنوشت خ
ماهان در چارچوب نظریه قدرت دریایی معتقد بود که . هاي آلفرد ماهان داردباالیی با دیدگاه

- 21، 1389الهی، (تواند از نظر مکانی ثابت بماند یا باید توسعه یابد یا سقوط کند امپریالیسم نمی
کارگیري قدرت تعریف کرده سعی در بهدر این راستا امریکا که براي خود منافع جهانی ). 22

صورت ائتالفی یا انفرادي براي بسط طور مؤثر در فواصل دور از سرزمین خود دارد و بهخود به
اهمیت . کندنفوذ و منافع خود در مناطق راهبردي و حساس جهان از جمله خلیج فارس تالش می

نابع طبیعی سرشار خلیج فارس و نفت، گاز طبیعی و سایر م. ژئوپلیتیکی یمن بسیار مهم است
جزیره عربستان باعث شده است که این منطقه از اهمیت و نقش مهمی در معادالت جهانی شبه

خاورمیانه و شمال افریقا در معرض ).35: 1389الهی، (خصوص تجارت انرژي برخوردار باشد به
هاي اي عربی و تنشههاي اجتماعی ناشی از انقالبهاي شدید نظیر شوكها یا تکانهشوك

هاي مالی ناشی از ناپایداري هاي خارجی نظیر شوكها و نیز شوكشدید برخاسته از این انقالب
هاي یک کشور سیاسی و فیزیکی در کشورهاي این منطقه و سرریز شدن تحوالت و ناآرامی

یاسی همسایه به کشور دیگر بوده است و این امر باعث کاهش ثبات اقتصادي و اجتماعی و س
اي و ایدئولوژیکی نقش مهمی را در سطح خاورمیانه و منازعات فرقه. کشورهاي منطقه شده است

اند هاي منطقه مذکور شدهکنند و تا حدودي جزئی از بیداري اسالمی و قیامشمال افریقا ایفا می
گ جهانی که این منازعات، تداوم حوادث تاریخی و در ادامه تجزیه امپراتوري عثمانی بعد از جن

ها، باعث ایجاد شکاف دوگانه در جهان اسالم شده است؛ اول است که از نظر شرکاي متحد آن
ها کشورهاي جدیدي به وجود آمدند که اندازه و توان کمی در برابر از یک طرف در میان آن

رو به سمت حمایت اروپا و ضرورت حمایت اروپا و امریکا از خود همسایگانشان دارند و ازاین
متمایل شدند و از طرف دیگر برخی کشورها داراي جمعیت چند قومی شدند و این کشورها ذاتاً 
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اعراب تحت تأثیر رؤیاي شاهزاده فیصل براي عربستان بزرگ قیام کرده . ثبات و ضعیف هستندبی
گرفتها از اسکندریه تا عدن و از اورشلیم تا بغداد را دربر میعربستان بزرگ مدنظر آن. بودند

ها از سوریه منع شد، اما گونه که در قرون میانه وجود داشت فیصل در نتیجه توافقات اروپاییآن
منطقه حجاز و حاکمیت سرزمین دو شهر مقدس اسالمی یعنی مکه و مدینه را به دست 

ترین فرقه سنی یعنی وهابیت و ابن سعود سپردند که به عربستان سعودي امروز تبدیل شد افراطی
)Sanfelice di Monteforte, 2013: 7.(

گیرينتیجه
هاي سیاسی و اجتماعی مختلف، فاقد مشروعیت در یمن حکومت عبداهللا صالح به دلیل بحران

سیاسی الزم براي تداوم حکمرانی بوده و طبقات و نیروهاي اجتماعی مختلفی از جمله جوانان، 
ها در مقابل حکومت ها و جنوبیثیترین قبایل و احزاب سیاسی و همچنین حودانشجویان، مهم

هاي قبیلگی در این کشور باعث حمایت برخی قبایل و گروها از رژیم قرار گرفتند، البته شکاف
ترین عوامل هاي استراتژیک امریکا، مهمکارانه عربستان و دغدغهنقش محافظه. صالح شده است

ي خود با یمن را تثبیت کرده و مانع کوشد تا مرزهاعربستان می. پایایی و تداوم بحران یمن است
این . از سوي عربستان گردد) عسیر، نجران و جیزان(شده یمن از بازگشت سه استان تصرف

افزاري و گفتمانی نیز در حال پیگیري افزاري حتی در بعد نرمتنها در بعد سختقلمروسازي نه
نوعی اقدام خویش را یمن بهکوشد تا با متهم کردن ایران به دخالت در حوادثریاض می. است

ریاض از این مسئله که دولتی شیعه و نزدیک به ایران . اش جلوه دهددفاع از مرزها و امنیت ملی
حال که بر هم زننده در مجاورت مرزهاي این کشور بر سر کار آید، خشنود نیست و آن را درعین

المندب و ین کشور از تنگه بابداند، تهدیدي براي صدور نفت خام اموازنه قدرت در منطقه می
. گیردها از طریق دریا صورت میتقریباً همه تجارت سعودي. کنددریاي سرخ نیز محسوب می

کاهد و نیز ترس این ها به خلیج فارس میدسترسی مستقیم به دریاي عرب از وابستگی سعودي
هاي یمن، ف زیرساختتضعی. دهدکشور از توانمندي ایران براي بستن تنگه هرمز را کاهش می

طلب الحراك جنوبی براي دسترسی انصاراهللا و ارتش یمن، تحریک و تقویت جنبش جدایی
شوراي 2216آسان به دریا، قطع وابستگی به تنگه هرمز و سایر اهداف سیاسی، تصویب قطعنامه 

طقه امنیت تحت فصل هفتم منشور ضد یمن و همراه کردن امریکا و برخی از کشورهاي عربی من
براي مقابله با شیعیان حوثی از جمله رویکردهاي تهاجمی دولت سعودي براي جلوگیري از تحقق 

اي ایران انقالب یمن و ایجاد تغییرات دموکراتیک در این کشور و نیز محدود کردن نفوذ منطقه
. کنندطلبان جنوب در یمن حمایت میشدت از جداییعربستان سعودي و امریکا به. بوده است
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ها را تعدیل یا کاهش کوشند با تقسیم یمن، تغییرات راهبردي ناشی از پیروزي حوثیها میآن
این سیاست تضمین خواهد کرد که عربستان سعودي و شوراي همکاري خلیج فارس یک . دهند

نقطه حمل و نقلی جنوبی در اقیانوس هند داشته باشند و امریکا نیز جاي پا یا پایگاه نفوذ و کنترل 
راهبرد مهم در برابر . خلیج عدن کسب نماید و از این مسیر حمل و نقلی و پایگاه حفاظت کنددر

سازي مقاومت و تقویت راهبردي تواند بومیتحرکات عربستان، امریکا و رژیم صهیونیستی می
منظور نیروهاي مقاومت اسالمی، آرایش دفاعی قدرتمند در کنار تحرکات دیپلماتیکی به

آفرینی امریکا و عربستان در تحوالت یمن و سوریه اساساً نقش. غفلت راهبردي باشدجلوگیري از 
جانبه اي همهترین راه نیز دفاع و همکاري منطقهماهیت ژئوپلیتیکی و هویتی دارد و سودبخش

هاي درگیري مستقیم عربستان و ایران در یمن سبب تشدید منازعات و گسست. است
شود و در حال حاضر محور اصلی تحرکات ایران در یمن باید م میایدئولوژیکی در جهان اسال

هاي روسیه و چین نیز استفاده از قابلیت. شدت باشدمعطوف به جنگ نیابتی و عملیات جنگی کم
هاي امنیتی کمتري براي ایران و تواند آسیبویژه یمن میاي بههاي منطقهدر مدیریت بحران

عربستان سعودي به شدت از اینکه یمن به متحد ایران تبدیل شود .پیمانان ایران داشته باشدهم
هراس دارد  و همچنین عربستان نگران رویدادهاي یمن است چون بیم ان دارد که این رویدادها 

امریکا نیز نگران چنین اتفاقاتی در . تمامی شبه جزیره عربستان را برعلیه خاندان سعودي برانگیزد
.نفوذ رقباي جهانی خود استیمن است و به شدت نگران
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