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  چکیده  
  ۀعنوان یک جریان قدرت در چند ده به» محور مقاومت«

ً
جنـبش در کشـورهای  صـورت بهاخیر عموما

الشعبی  الله در لبنان، حماس در فلسطین، انصارالله در یمن، حشد آفرینی کرده است. حزب مختلف نقش
های مقاومت کـه  ناپردازند. جری ک به مقابله با ظلم، استکبار و استعمار میدر عراق و... با آرمانی مشتر

د. نمواجه» دولت ملی«ای به نام  محور عقیده به یکدیگر وصل هستند با مسئله ای و حول  صورت شبکه به
ت ها به سطح دول شود: آیا زمینه برای تبدیل این جنبش ال مطرح میؤدر راستای تبیین این مسئله چندین س

ها  تر است؟ در صورت رسیدن این جنبش وجود دارد؟ در صورت وجود زمینه، چه مدل حکومتی مناسب
توان متصور شد. در این مقاله،  محور مقاومت می ۀی برای آیندیاهها و تهدید چه فرصت ،به سطح دولت

های دیگر  و نمونه گیرد تحلیل قرار می سوات مورد تنها مناسبات میان انصارالله و دولت یمن براساس روش
  شود. از جبهه مقاومت به مقاالت دیگری موکول می

  واژگان کلیدي
  مقاومت، دولت، انصارالله، یمن، دولِت مقاومت

  

                                                                                                                                         
    زد،یدانشگاه  خیو تار یاسیدانشکده حقوق، علوم س یعلم ئتیهدکترای علوم سیاسی و عضو . ١
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  بیان مسئله
عنوان تفکری علیه اندیشه سلطه، همواره در تاریخ بشـر ظهـور و بـروز داشـته  به» مقاومت« ۀاندیش

گیـرد. ایـن  اس یک سـری اصـول و مبـانی صـورت میاست. مقاومت هر فرد، گروه یا جنبش براس
رغم اشتراک در اصل مقاومت در برابر ظالم، از هـم جـدا  بههای مقاومت را  نااصول و مبانی، جری

های بسیاری از مقاومـت وجـود دارد. مقاومـت  عنوان یک مکتب، مثال د. در تاریخ اسالم بهنکن می
انت معاویه و مقاومـت حسـین(ع) ئع) علیه دپیامبر(ص) در مقابل جهالت قریش، مقاومت علی(

اخیـر،  ۀمـدار واقعـی اسـت. در سـد های خوبی بـرای هـر دین د هر یک نمونهییز در برابر ضاللت
مسلمانان پس از چندین قرن خواب غفلت، متأثر از روشنگرانی مانند سیدجمال به احیـای اندیشـه 

های  ها پس از پیـروزی و شکسـت الشند. این تدآور رو غرب ۀاسالمی در مقابل جهان سکوالرشد
شد که خـود سـرآغاز احیـای منتهی مدار  بسیار، به انقالبی بزرگ به رهبری عارفی حکیم و شریعت

  مقاومت علیه جهالت، دئانت و ضاللت مدرن بود. 
گیری محـوری  گیری و قدرت پس از این انقالب که به نام نامی اسالم صورت گرفت، شاهد شکل

صـورت خودجـوش بـا نظـام سـلطه  المی برای مقاومت از میـان ملـت مسـلمان بـههای اس نااز جری
واحد و زیر پرچم توحیـد و عقیـده بـه  های مقاومت که بر مبنای اندیشه دینی امت نایم. این جریا هبود

اند. از سوی دیگر، در جهان اسـالم پـس  در سطح  غیردولتی بوده ،اند نبوت و معاد راستین شکل گرفته
سـان مناسـبات  های مدرن آن شکل گرفـت. بدین ی خالفت عثمانی، نهاد دولت با مشخصهاز فروپاش
 در پیونـد بـا دم»دولت«و » مقاومت«های  نامیان جری

ً
خـود  ،انـد کراسـی بودهوهای ملی کـه عمومـا

کنـد و از  ای است که تبیین وجوه آن به محور مقاومت در مبارزه با نظام سلطه کمک شـایانی می مسئله
  کند.  مقاومتی یا دولت علیه مقاومت را آشکار می لکات و منجیات  دولتقبل مه
مشـخص اند. در این مقاله بـرای  های مقاومت تاکنون به سطح دولت نرسیده نایک از جری هیچ

شرح زیر باید عبور کنیم. در منزل  دولت از چندین منزل به ۀمناسبات جنبش انصارالله با مسئلکردن 
سـپس تشـریحی از وضـعیت دولـت در یمـن از حیـث  وچـارچوب روشـی  بارهاول، توضیحی در
ها و تهدیـدها، نقـاط ضـعف و قـوت  فرصـت ، بـه تحلیـلبعـد ۀشود. در مرحل ساختاری ارائه می

الگوی راهبردی  ،و در انتها با اتکا به این مناسبات پردازیم میانصارالله برای رسیدن به سطح دولت 
  ود.ش برای جنبش انصارالله ارائه می

  چارچوب روشی
نسـبت مقاومـت و دولـت در یمـن را تحلیـل  ،SWOTدر این پژوهش براساس چارچوب روشی 

ای کوتاه به ایـن روش  . در این بخش اشارهدهیم یتناسب، راهبردهایی برای آینده ارائه م و به کنیم می
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  ,strengthsکلمـات مخفـف SWOT .کنیم اسـت، مـیپژوهـی  هـای آینـده تحلیل کـه از روش

Weaknesses, Opportunities وThreats   ها و  ، فرصــت قــوت، ضــعف نقــاط معنــی بــه
راهبـرد بـرای  ۀهای مختلف و ارائـ ارچوبی برای ارزیابی موقعیت پدیدهچ  SWOTاست. هتهدید

عوامـل داخلـی و خـارجی و همچنـین پتانسـیل فعلـی و آینـده را  و آینده در آن حوزه مد نظر است
   .کند ارزیابی می

بلکـه  یسـت،نمحـدود هـا  هـا و قـوت ها، تهدیدها، ضـعف یس سوات به شناسایی فرصتماتر
شـرح  در روش سوات امکان استخراج چند راهبرد بـه .شود ختمبه استخراج راهبرد باید تحلیل آنها 

 :زیر وجود دارد
هـای  ایـن اسـت کـه از فرصـت  Strengths – Opportunities هبـرد اهـدف ر :SO  راهبـرد
 .دشوبرداری  شده به بهترین شکل بهره با تمرکز بر نقاط قوت شناساییخارجی 
ناشی از نقاط  رثاآمنظور کاهش  به  Weaknesses – Opportunities در راهبرد :WO اهبـردر

 .شود های موجود استفاده می ضعف پدیده از فرصت
اندیشـید باید دابیری تمرکز است که چه تروی این م Strengths – Threats هبردار :STراهبرد 

های  منظور غلبه (کاهش یا از بـین بـردن) بـر تهدیـدهای خـارجی از نقـاط قـوت و توانمنـدی تا به
 .دشوسازمان استفاده 

د که در شوی اتخاذ یاه این است که چه تصمیم  Weaknesses – Threats هدف : WTراهبرد
 .کن برسدهای مسئله به حداقل مم شده، ضعف برابر تهدیدهای شناسایی

امـا  ؛شـود مقاله با اتکا به این روش، راهبردهایی برای مسئله پژوهش ارائه میدر بخش انتهایی 
  شود. ه میداددولت یمن و جنبش انصارالله  بارهدر ادامه توضیحی در

  سیونی انقالبی در برابر دولت)ی(اپوز دولت  یمن و جنبش انصاراهللا
نقـش مـذهب زیدیـه در ایـن پشت سـر گذاشـته اسـت. را یمن، در طول تاریخ، تحوالت بسیاری 

توان یمن را طی یک گذار تاریخی بـه دو بخـش  ای که می گونه به ؛استبوده تحوالت بسیار پررنگ 
تقسیم کرد: یمن سفلی که مذهب شافعی در آن رایج است و یمن علیا کـه اهـالی آن پیـرو مـذهب 

جغرافیـایی، زیسـتی، اجتمـاعی و اقتصـادی و  یاه بندی مذهبی با تقسیم ند. این تقسیمهست  زیدیه
  رسد.  حتی سیاسی نیز سازگار به نظر می

  (جمهوری اقتدارگرا) . ساختار نظام سیاسی۱

 اسـاس قـانون اساسـی در قالب جمهوری رسمیت یافت. بـر ١٩٩٠مدل حکومتی در یمن از سال 
 با رأیطور مستقیم  گذاری به عضو مجلس قانون ٣٠١جمهور و  رئیس ،یمن در2013 پیش از جنگ
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عضـو پارلمـان  ١٥ کم مورد تأییـد دستدو نامزدی که توسط  جمهور  ند. رئیسوش مردم انتخاب می
و  کنـد می جمهور منصـوب ا رئیسروزیر  اما نخست ؛شود توسط مردم انتخاب می هستند و در واقع

سـاله و  ٧جمهوری  تریاسـ ۀباید دوسوم اعضای پارلمان نیز وی را تأیید کنند. بر ایـن اسـاس، دور
مــدت  ،٢٠١١اســت. البتــه در تغییـرات قــانون اساســی در ســال ه ســال ٤نماینـدگی پارلمــان  ۀدور

  .)١٩٩٥(دستور الجمهوریة الیمنیة، الباب األول،  جمهوری به پنج سال کاهش یافت ریاست
 ٢٦به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شـده بـود. پـس از کودتـای  ١٩٩٠ یمن تا قبل از سال

جمهوری دموکراتیك خلق  ،١٩٦٧ شمالی تشکیل شد و در جنوب آن در سال  ، یمن١٩٦٢سپتامبر 
طبـق فراینـد  ١٩٩٠  مـه ٢٢ یمن پس از استقالل از استعمار انگلیس شکل گرفت. هر دو بخـش در

هـای دو یمـن  ناآنها با تصـویب پارلم ۀسال ١٥٠هم متحد شدند و جدایی  آمیز با وحدت مسالمت
شـمالی و جنـوبی سـابق   دولت یمن متحد با ائتالف احزاب حاکم در یمـن  در نتیجه، ؛پایان یافت

جمهوری یمن  ،عنوان پایتخت یمن متحد معرفی شد. به این ترتیب به طور رسمی  تشکیل و صنعا به
ها،  استان تشکیل شد که جمعیت آن نیز بر اساس شرایط جغرافیایی در مناطق کوهستانی، دره ٢١با 

  د.  نمناطق بدوی و همچنین جزایر اسکان یافت سواحل و
جمهـوری و بـر اسـاس نظـام چنـدحزبی و  ،٢٠١١نظام سیاسی یمن، تا قبل از تحوالت سـال 

قوه  :قدرت در سه سطح توزیع شده بود ،در این کشور براساس قانون اساسی  پلورالیسم سیاسی بود.
یه. ایـن سـه قـوه از نظـر یه و قـوه قضـاقوه مقنن ؛جمهور و هیئت دولت است مجریه که شامل رئیس

دیگـر و  یاعمـال قـدرت، حقیقـت چیـز  ۀبودند، امـا در مرحلـ  کاری و وظایف از یکدیگر مستقل
جمهور اختیـاراتی  جمهور بر سایر قوا بود. رئیس رئیس یا حاکمیت کامل قوه مجریه ۀحاکی از سیطر

  شد.  گسترده داشت و مانع ایفای نقش مؤثر و مستقل سایر قوا می
جمهور قدرت نافذ بود و  ، قدرت رئیس٢٠١١در حقیقت در نظام سیاسی یمن پیش از تحوالت 

هیئت  ،جمهور باشند. در واقع ها و تمایالت رئیس توانستند مطیع و مجری سیاست سایر قوا فقط می
 
ً
ل یه اسـتقالی. همچنین قـوه قضـارا داشت جمهور  برای اوامر رئیس  هنادبیرخحکم یک دولت صرفا

کرد. وضعیت قوه مقننه نیـز بـه همـین شـکل بـود و  نداشت؛ زیرا رؤسای آن را قوه مجریه تعیین می
اغلب اعضای آن به حزب حاکم وابسته بودند و فقط تعداد انـدکی از مخالفـان و افـراد مسـتقل در 

ق جمهـور از طریـ مجلس حضور داشتند که آنها هم هیچ نقش فعالی نداشتند. به این ترتیب، رئیس
  سایر قوای اصلی کشور را تحت سیطره خود داشت.  حزب حاکم،
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  ١)(دولت پدرساالر گرایی عنصر اصلی دولت یمن قبیلهالف)  

بسیار دارد. قبایـل  یهای کانونی قدرت اهمیت در بررسی ساختار قدرت در یمن بررسی نقش قبایل و حلقه
شـان  در قدرت تا حد زیـادی بـه نزدیکی سطح نفوذشان هستند وترین نیروهای اجتماعی در یمن  گسترده

 ، امـاچنـد کوچـك بـود مثال، سـنحان (قبیلـه علـی عبداللـه صـالح) هر رایبه فرد حاکم بستگی دارد. ب
ای به منابع دولتی داشت. این قبیله به دایـره داخلـی حاکمیـت راه یافتـه بـود. سـنحان  العاده دسترسی فوق

اما انسـجام داخلـی  ،است ۀ قبایلتر از بقی ود که کوچكش بزرگ حاشد محسوب می ۀیکی از طوایف قبیل
بـزرگ حاشـد و  ۀ. دو قبیلـنـام داردقبایل شمالی دارد. قبیله بزرگ دیگر در یمن بکیل  در مقایسه بابیشتری 
تر قـدرت و همچنـین  پایین ویژه حاشد، همواره نفوذ بسیاری در سطوح باالی قدرت و در سطوح  بکیل، به

دایره داخلی حاکمیت تـا حـد زیـادی بـه  د کهاند. این وضعیت سبب ش امنیتی داشته در ارتش و نیروهای
  ).٥: ٢٠١٧شان توجه کنند (بدوی،یاه منافع این دو قبیله در تصمیم

اصلی در محاسبات سیاسی دولت و عنصـر اعتمـاد متقابـل میـان دولـت و  عاملبنابراین قبیله 
برای دفاع از دولت در مقابـل   قبیله در نظامی های شبه هویژه حاشد و بکیل) بود. گرو  برخی قبایل (به
اتحـاد در سـال  کشور پـس از  ۀممانعت از تجزی ، و برایویژه از جانب عربستان به ،تجاوز خارجی

 اند. اتی داشـتهو همچنین در برابر القاعده و سرکوب جنـبش الحـوثی در دوران اخیـر مبـارز ١٩٩٤
رو،   نایـاز .د زیادی بر پشتیبانی قبایل متکی بـوده و هسـتتوان گفت قدرت دولت یمن تا حدو می

ای برخـوردار  های حمـایتی ویـژه حمایت مستقیم از دولت از بودجه علت بسیاری از شیوخ قبایل به
  .)٧: ٢٠١٧بدوی، ( یافتند بودند و به سیستم حاکمیتی نیز راه می

جمهـور  لـه صـالح، رئـیساین اساس، شبکه غیررسمی و سیال قدرت در اطراف علـی عبدال بر
جمهور قرار  رئیس دایره، دادند که وسط آن المرکز را تشکیل می های متحد ای از دایره سابق، مجموعه

و در  هـا)  جمهـور (پسـران، بـرادران و برادرزاده این دایره نیز بستگان نزدیك رئیس در اطراف  داشت.
نفـر را شـامل  ٥٠ه حلقـه کـه شـاید حـدود گرفتند. این س سنحان قرار می ۀبزرگان قبیل ،دورترنقاط 
های نظامی حساس را در اختیـار داشـتند. ایـن اعضـا  ویژه موقعیت به ،شود، کنترل بیشتر کشور می

هویت و روابط خـانوادگی آنهـا  بارهدادند که اطالعات دقیقی در را نیز تشکیل می» دولت در سایه«
  دیکی داشتند. جمهور رابطه نز وجود ندارد، جز آنهایی که با رئیس

ــن اســاس بزرگ ــر ای ــارد  ب ــدهی گ ــه صــالح، فرمان ــی عبدالل ــرین پســر صــالح، احمــد عل ت
از  ،یحیی ،جمهور نیز پس از ازدواج با پسر عمویش جمهوری را برعهده داشت. دختر رئیس ریاست
های اقتصـادی برخـوردار شـد. بـرادران  ویژه در حوزه جمهوری به العاده در کاخ ریاست فوق ینفوذ

                                                                                                                                         
1. Patrimonialism 
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قـدرت را در اختیـار داشـتند کـه  ۀها نیز سایر مناصـب اصـلی حلقـ جمهور و برادرزاده تنی رئیسنا
عبارت بودند از: فرمانده نیروی هوایی محمد صالح االحمـر (بـرادر نـاتنی)، مـدیر دفتـر ریاسـت 
فرماندهی علی صالح االحمر (بـرادر نـاتنی)، معـاون سـتاد مشـترك فرمانـدهی نیروهـای امنیـت 

عمـار محمـد صـالح  ،امنیت ملی یی محمد عبدالله صالح (برادرزاده)، معاون فرمانده یح ،مرکزی
هـا  طارق محمد عبدالله صالح (برادرزاده). این موقعیت ،جمهوری (برادرزاده)، رئیس گارد ریاست

حمایـت  از شـدند طـارق فرمانـدهی می ،اش و بـرادرزاده ،احمد ،ویژه آنهایی که از سوی پسر او به
تـر صـالح فرمانـدهی نیروهـای  کعالوه بر این، فرزند کوچ برخوردار بودند.جمهور  شخص رئیس

  موشکی را در اختیار داشت.
نزدیکـان صـالح در را سـایر آنهـا   ۀنظامی تقسیم شده بود که همـ ۀیمن همچنین به هفت منطق

تی از شخصـی( بخش مرکزی که سیف صالح باقری فرماندهی نظامی کردند غیر از  یسنحان اداره م
تحـت نیـز نشانده بـود و آن بخـش مسـتقیم  دست فقطاو نیز  . البتهکرد آن را اداره می )قبایل جنوب

  .)٤٣ـ٥٠: ١٣٩٤بود (رسولی، جمهور  رئیس شخصفرماندهی 
با این حال، علی عبدالله صالح برای جلـوگیری از تـنش میـان افکـار عمـومی و سـایر قبایـل، 

شـد؛  های عمـومی می نحان و بستگان نـزدیکش در رسـانهمانع از حضور اعضای ارشد سشدت  به
 ،ها حتی یك عکس از علـی محسـن، نفـر دوم یمـن نحوی که تا چند سال پیش از انقالب، یمنی به

هـای حلقـه  . رژیم همچنـین ناماستبودن حلقه درونی   سایهدر  ۀدهند این امر نشان وندیده بودند 
جمهـور، عفـاش،  چند سال پیش، حتی نام سابق رئیس تا .کرد عمومی پنهان می ۀداخلی را از عرص

االحمر  جمهـور، بیـت مخفی بود. در این میان، شش خانواده وجـود داشـتند کـه از روسـتای رئیس
و عفـاش بـا علـی عبداللـه ۀ طایفـارتبـاط ؛ ندها دو جناح اصلی وجود داشت بین این خانواده .بودند

  .)٥٤: ١٣٩٤رسولی، (بت خونی بود از طریق نس القاضی با علی محسن ۀطایفارتباط 
 بودندهای دیگر  ای از نخبگان قبیله شبکه ،سنحان قدرِت  ۀطور که گفته شد، بیرون از حلق همان

ترین آنهـا نیـز از دو قبیلـه  اصـلی .جمهور داشـتند گیری رئیس تری در حلقه تصمیم که نقش کوچك
دی را در اختیار داشتند. بـدین سـان حاشد و بکیل بودند که بیشتر مناصب سیاسی، نظامی و اقتصا

 بـود. در واقـع دولـت از نظـرشدت به قبیله متکـی  رغم داشتن شکل جمهوری، به  بهدولت در یمن 
های خاص فرهنگی و اجتمـاعی جامعـه  ویژگی شباهت داشت که از ١دولت پاتریمونیال ی، بهشکل

                                                                                                                                         
 بـرای کشـورهای خاورمیانـه مطـرح پاتریمونیالیسم از انو. ١

ً
کـرد. اع سلطه سیاسی سنتی است که ماکس وبر عمدتا

ترین  عمـومی د.ای بـازی کنـد و خـود را ابوالملـه جلـوه دهـ کوشـد تـا نقـش پدرانـه حاکم در چنین حکومتی می
اعمـال آن  شخصی بودن قدرت: قدرت سیاسی و ابزارهـای.  ١ت: های پاتریمونیال به این شرح اس های نظام ویژگی

گیری نهادهـای  سـطح پـایین نهادمنـدی سیاسـی: حـاکم اجـازه شـکل . ٢د. در اختیـار شـخص حـاکم قـرار دار
گیری سیاسـی  انحصـار سیاسـی: تصـمیم.  ٣د. ده ثر جامعه در امور سیاسی را نمیؤساالرانه برای مشارکت م مردم
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    کرد.های بعدی باید به این مسئله توجه  یمن است و در دولت

  ۲۰۱۲دولت پس از تحوالت ) ب

هـای مختلـف از جملـه جنـبش  ناتوسـط جری کـه گیری علی عبدالله صالح از قدرت پس از کناره
امـا  ؛ن شـدنشـیجا ،عبـده ربـه منصـور هـادی ،معـاون او ٢٠١٢، در ژانویـه انجام شـد انصارالله

ــا ســپتامبر  اعتراضــات گــروه ــف ت ــا  در ایــن شــرایط. ادامــه داشــتهمچنــان  ٢٠١٤هــای مختل ب
هـای  در صـنعا بـا حضـور نماینـدگان گروه» کنفرانس ملـی یمـن«نشستی به نام  ه،انصارالل دعوت

ای به تصویب رسید که  سه روز بیانیه سیاسی یمن و سران نظامی و امنیتی همسو برگزار شد و پس از
هـای سیاسـی در یمـن سـه روز مهلـت  مـا بـه گروه«بـود: شده سیاسی  در آن درخواست رفع خأل

راهکاری برای حل بحران کشـور بیابنـد و در صـورت  و دنندهیم تا خأل کنونی در کشور را پر ک می
زمـان مـذاکرات  هم ».دگیرن یدست م های سیاسی، رهبران انقالب اوضاع کشور را به شکست گروه

 زیـرهای سیاسی از جمله حزب اصالح و حراک جنـوبی بـا انصـارالله و حـزب کنگـره ملـی  گروه
  .)٣٢١ :١٣٩٤(معینی، ای نرسید انجام شد که به نتیجه ل،سازمان مل  فرستاده ر،جمال بن عم  نظر

 ،روزه و عدم توافـق، انصـارالله یمـن کـه کنتـرل صـنعا ت سهسرانجام یک روز پس از پایان مهل
) بـا ٢٠١٤ فوریـه ۶( ١٣٩٢ بهمـن ۱۷در  ،های شمالی را در دست داشت ناو بیشتر است ،پایتخت

نماینده با افزودن  ۵۵۱ای منصور هادی را برکنار و اعالم کرد مجلس ملی انتقالی شامل  قرائت بیانیه
جایگزین آن خواهد شد و مجلس انتقـالی شـورای  ،س نمایندگاننماینده دیگر به ترکیب مجل ۲۵۰
  جمهوری را تعیین خواهد کرد. ریاست ۀنفر پنج

راه صـالح بـود، از قـدرت  ۀدهنـد پس از اینکه انصارالله توانست منصور هادی را که در عمـل ادامـه
درت گیـری انصـارالله پایتخت کشور را در دست بگیرد، عربستان برای جلوگیری از ق ،و صنعاکند برکنار 

یمـن بـه دو دولـت  کـه جنگی را علیه یمن آغاز کرد. این جنـگ باعـث شـد ،به حمایت از منصور هادی
در پـی توافـق میـان حـزب  ۲۰۱۶اکتبـر  ۴نام دارد که از » دولت نجات ملی«دولت نخست .تبدیل شود

همـان نقـش کـه   ـ سیابتدا صالح علی صماد رئـیس شـورای عـالی سیا .کنگره و انصارالله تشکیل شد
وزیر  عنوان نخسـت مهدی المشاط،  عبدالعزیز بن حبتور را به ،و پس از شهادت او ـ   جمهور را دارد رئیس
ایـن  اکنـون به ایـن دولـت رأی اعتمـاد داد.نیز مجلس یمن  .است  مأمور تشکیل هیئت دولت کرده ،یمن

 .ال یمن حاکم استمشغول کار است و بر بیشتر شم ،پایتخت یمن ،دولت در صنعا
                                                                                                                                        

بخشی و فسـاد: اعطـای مناصـب  شبکه خاصه.  ٤د. شو تنها به الیه نازکی از نزدیکان و وابستگان حاکم محدود می
ت حاکمه قرار دارد که نتیجه آن ئعنوان ابزاری کارآمد در اختیار افراد و خویشاوندان هی سیاسی و مزایای اقتصادی به

 بـه حمایت خارجی: این نـوع دولت . ٥ت. شیوع فساد در ساختار سیاسی و اجتماعی اس
ً
فقـدان  علت هـا معمـوال

 .آورند های خارجی روی می ه قدرتپایگاه مردمی ب
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های جنـوبی یمـن  وزیری احمد عبید بن دغر در بخش به نخست ۲۰۱۶آوریل  ۴دولت دوم از 
جمهـور  رئیس ،وزیر را عبدربـه منصـور هـادی نخسـت .به پایتختی موقت عدن مشغول کار اسـت

  است. هیئت دولت از مجلس یمن رأی اعتماد نگرفته . البتهگماشت ،یمن ۀبرکنارشد

  جمهوری در دوران جنگ لی سیاسی جانشین ریاستشورای عاج) 

 ،، انصارالله با اتحاد حزب کنگـره ملـی خلـق یمـن٢٠١٦پس از تحوالت مختلف در یمن از سال 
تشـکیل داد.   ،که یک هیئت اجرایی برای حکومـت کـردن بـر یمـن اسـترا شورای عالی سیاسی 

و  ،جمهـور عنوان رئیس بـه عضو به ریاست مهدی المشـاط ۱۰جمهوری متشکل از  شورای ریاست
 ،عنوان رئیس دولـت در یمـن به ،جمهور است. شورای عالی سیاسی عنوان معاون رئیس قاسم لبزه به

سیاسـی موجـود در جنـگ داخلـی  کند خأل دهد و تالش می مدیریت امور دولت یمن را انجام می
یت امور دولـت بـر اسـاس کشور و مدیرۀ هایی برای ادار یمن را پر کند. هدف این شورا طراحی پایه

طور این شورا عبد العزیز بن حبتور را به پسـت رئـیس دولـت در  قانون اساسی موجود است. همین
 ۱۵سـوگند خوردنـد و در  ۲۰۱۶گوسـت آ ۱۴حکومت نجات ملی منصوب کرد. اعضای شورا در 

ن شورا در سـطح ای ،با این حال ١گوست کمیته عالی انقالبی یمن قدرت را به این شورا واگذار کرد.آ
  برد. سر می نوعی در یک وضعیت انتقالی به است و به رسمیت شناخته نشده  المللی به بین

 سیون خارج از دولت)ی(اپوز چیستی جنبش انصاراهللا.  2
 از، برخـی ١٩٧٩اسالمی ایران بـه رهبـری حضـرت امـام خمینـی(ره) در سـال   از پیروزی انقالب  پس

سیاسی ارائـه کردنـد. ایـن طـرح در سـال  ا مبنی بر ایجاد یک جنبش دینی شیعیان زیدیه در یمن طرحی ر
 همـین  گرفـت. در  توسط عالمه صالح احمد فلیته در استان صعده مـورد تحقیـق و بررسـی قـرار ١٩٨٢

ایـن جنـبش بسـتری فـراهم شـد کـه  ۀگرفت. در سای  شکل ١٩٨٦در سال » اتحاد الشباب«راستا جنبش  
های انقالب اسالمی ایـران  بر تئوری  الحوثی مباحث و دروسی را مبتنی  الدینعلمایی همچون محمد بدر

، فعالیت جنبش اتحاد الشباب بـا توجـه بـه ١٩٨٨های علمیه یمن ارائه کنند. در سال  و اصول آن در حوزه
الحوثی کـه  بازگشت علمای بزرگ مذهب زیدیه، همچون عالمه مجدالدین المویدی و عالمـه بدرالـدین

  شدت گسترش یافت.  به عربستان گریخته بودند، به ١٩٦٢انقالب  متعاقب
(انجمـن جوانـان » منؤمنتـدی الشـباب المـ«جریـان  ۀهسته مرکزی و اولینیز  ١٩٩٢در سال 

  الحوثی و تعدادی دیگر شکل  محمد بدرالدین ،محمد سالم عزان، عبدالکریم جدبان توسطمن) ؤم
 اختالفات حسین بدرالـدین وجود آمد. عامالن این به اعضای انجمن اختالفاتی میانگرفت. سپس 

 انجامیـدالحوثی و عبدالله الرزامی بودند کـه در نهایـت بـه دودسـتگی در ایـن انجمـن و جـدایی  
                                                                                                                                         

  اعضای این شورا یا عضو جنبش انصارالله هستند یا وابستگی نسبی به انصارالله دارند. . بیشتر١



ت
ناخ
ش

 
اس
شن

 ی
در 

ت 
دول

 و 
ت
اوم
 مق
ت
سب
ن

ی
  من

 

 

 63  

)www.rand.org(.١   
تنظـیم الشـباب «کـرد و  مفهوم فرهنگی بـه مفهـوم سیاسـی تغییـر نام انجمن از یک  ،١٩٩٧در سال 

آن   الحوثی منتقـل شـد. در  و مسئولیت آن به حسین بدرالدین نام گرفتمن) ؤم (سازمان جوانان» منؤالم
از رهبـری سـید  پـسپدر سید حسین، مرجعیت عالی سازمان را برعهـده داشـت.  ،سید بدرالدین ،زمان 

من ؤیدی و صالح فلیتـه از سـازمان جوانـان مـوالحوثی بر سازمان جوانان، عالمه مجدالدین الم  حسین
جماعـت عالمـه المویـدی رد و بـدل شـد. ها و اتهامـاتی بـین طـرفین  در پی آن خصومت جدا شدند و

دیگر نیز جماعت عالمـه المویـدی  طرف  .سازمان جوانان را به توطئه علیه اصول مذهب زیدیه متهم کرد
  .)١٧ :١٣٩٥ (نیکخواه،ند را به تحجر و جمود فکری و میل به افکار متحجرانه متهم کرد

افکار انقالبی حضرت امام خمینـی(ره) قـرار داشـت.   تأثیر  شدت تحت وثی بهالح  سید حسین
اللـه لبنـان و  حزب ،(ره) حضـرت امـام خمینـی ،جانبداری از انقـالب اسـالمی ایـران علت بهوی 

 ٢٠٠١حمایت از مقاومت اسالمی فلسطین با رژیم علی عبدالله صالح دچار اختالف شد. از سال 
مریکا در مبارزه با آعلی عبدالله صالح به یکی از متحدان  ،سپتامبر ١١ ۀحادثاز  پستر  طور دقیق و به

  تروریسم تبدیل
ً
   مریکایی شد. سید حسـینآیمن جوالنگاه نیروهای   و عمال

ْ
 الحـوثی بـا شـجاعت

 سـید حسـین، ٢٠٠٢ژانویـه  ١٧مریکـا در یمـن را محکـوم کـرد. در آ ۀجویان های مداخله سیاست
اکبـر، مـرگ بـر   اللـه«مریکایی و اسرائیلی شـد. وی شـعار آکاالهای  همهم الحوثی خواستار تحری 
را شعار رسمی حرکت خود اعالم کرد.  !»مریکا و مرگ بر اسرائیل، لعنت بر یهود و پیروز باد اسالمآ

های زیادی در یمن از او  شخصیت ضداستکباری و تقید سید حسین به اسالم باعث شد تا جمعیت
ویـژه میـان  الحوثی موجب افزایش محبوبیت وی در یمن به  روحیه سید حسین پیروی کنند. منش و

با او مخالفت کنـد شدت  بهباعث شد تا علی عبدالله صالح همین مسئله  .دشپیروان مذهب زیدیه 
  ٢.)www.rand.orgو او را تحت فشار قرار دهد (

  هداف انصاراللهسیاسی و ا یها دیدگاهالف) 

نماینده حزب الحـق  ١٩٩٧تا  ١٩٩٣گذار جنبش حوثی یا انصارالله، سید حسین حوثی، که از سال  بنیان
 یو کـرد. می گرای نـوگرا در مـذهب زیدیـه معرفـی در پارلمان یمن بود، همواره خود را شخصیت اسالم

فقهـی و دینـی مربـوط بـه مـذهب های  مشتمل بر افکار و دیـدگاه یاه هها و جزو ای از یادداشت مجموعه
تهیـه و آنهـا را در قالـب امـروزی،  را هایی از مذاهب دیگر و شرایط روز ها و دیدگاه زیدی همراه با اندیشه

                                                                                                                                         
1. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG962.pdf. Regime 

and Periphery in Northern Yemen: The Huthi Phenomenon 
2. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG962.pdf. Regime 

and Periphery in Northern Yemen: The Huthi Phenomenon 

http://www.rand.org
http://www.rand.org
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG962.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG962.pdf
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ای بـه اوضـاع  ها هیچ اشـاره این جزوه  کرد. سید حسین حوثی در  دور از هر نوع رنگ و لعاب سنتی، ارائه
 ۀگرایی بـه آن زد کـه بنـا بـه گفتـ گرایی و اسـالم لعاب قـوم سیاسی جاری داخل یمن نکرد و نوعی رنگ و

  پیروان و هوادارانش، هیچ تضادی با سیاست رسمی یمن نداشت. 
سـازی  سید حسین حوثی خشونت را حتی ضد مخالفان خود نفی کرده بود و فقط بـه تـدریس و آگاه

سیس دانشـگاه و در نظـر أ، تصورت رسمی خواستار فعالیت حزبی بهانصارالله از همین رو  ؛پرداخت می
زیـرا اعتقـاد  ؛عنوان یك مذهب رسمی در کنار سایر مذاهب از سوی دولـت بـود گرفتن مذهب زیدی به

داشت دولت با محـدود کـردن آزادی فعالیـت دینـی و سیاسـی در تـالش بـرای از بـین بـردن فرهنـگ و 
فرهنگـی یمـن چیـزی جـز ـ  است وضعیت سیاسی بوده معتقدهمواره انصارالله هاست.  معتقدات زیدی

ها از سـوی  محدود کردن آزادی فعالیت دینی، سیاسی و تالش برای از بین بردن فرهنگ و معتقدات زیدی
سـیس یـك کشـور اسـالمی و بازگشـت بـه أایـن گـروه را بـه ت  دولت یمن همـواره ،دولت نبود. در مقابل

 .)٢٠ :١٣٩٥ (نیکخواه، کرد حکومت قبلی زیدیه امامیه در یمن متهم می
و  نـدوجه خواسـتار مقابلـه بـا نظـام حـاکم نبود هیچ گیری به ها از همان ابتدای شکل اما حوثی 
هـا،  . از نظـر حوثیندن کردبیاو اسرائیل  آمریکاطلبی  شان را استحکام کشور در مقابل سیطره هدف
 ،این اسـاس  بر جویی آمریکا نیست و فلسطین و رد سیطره ۀلئتر از مس تر و جامع مهم ای مسئلههیچ 

. ندطرح کرده بود» الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و اسالم پیروز است«شعارهایی مانند 
شد. سید حسین حوثی از طریـق  این شعارها پیوسته در برخی مساجد پس از ادای نماز سر داده می

کـرد. در پایـان هـر فصـل  می نظر خود، با توده مردم ارتبـاط برقـرار زیرا و تدریس در مراکز ه هجزو
در حرکتی شبیه تظاهرات سـاالنه » مران«تحصیلی، هزاران نفر از مردم از صعده و مناطق مجاور در 

تبـدیل ها بود که انصارالله را به جنبشی قدرتمند با پیروان زیاد  شدند. همین فعالیت دور او جمع می
برتر را در مناسبات قدرت در  نقشه صالح، علی عبدالل یتوانست پس از سرنگون ای که گونه به ؛کرد

  این کشور ایفا کند.

  للهااهداف انصارب) 

  ها سـرکوب برد، آزادی سر می وضعیتی که در آن بهدر جنبش انصارالله در زمان انقالب یمن عقیده داشت 
درصدد بـود  اینبنابر ؛اند زیدی به حاشیه رانده شده ۀطایف در شود و فرهنگیان ها تهدید مینو عقیده دینی آ

 
ً
های معرفتـی و تضـمین حـق شـیعیان زیـدی در آمـوزش مـذهب در  با ایجـاد دانشـگاه بـا زمینـه رسما

عنوان مذهب اصلی کشور شـناخته  های دینی موافقت و مذهب زیدی در کنار مذهب شافعی به دانشکده
کـه  کننـد میکیـد أت ،بداللـه صـالح و چـه دولـت منصـور هـادیعچه دولت  ،ولی مقامات یمنی ؛شود

    د.ها سعی در برپایی حکومت عالمان دینی و اعاده امامت زیدیه دارن حوثی
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  :شود در مجموع اهداف اصلی انصارالله در مقابله با دولت مستقر در یمن شامل موارد زیر می
  های متنفـذ از  ناخواری و قطع دستان افراد و جری فساد اداری و دولتی و رشوه سازی  کن ریشه

   ؛یمنهای  ثروت
 ؛ها دست یمنی ساالر و کارآمد و حل مشکالت یمن در داخل کشور و به تشکیل دولت شایسته  
 هـای غاصـبی ماننـد  دفاع از مسلمین و مظلومین جهان از جمله فلسطینیان و مبارزه بـا رژیم

  ؛رژیم صهیونیستی و دولت استکباری آمریکا در امتداد خط مقاومت
 ایـادی آنهـا در   یژه عربستان و آمریکا در امـور یمـن و قطـعو عدم مداخله کشورهای بیگانه به

  تعیین سرنوشت مردم یمن.

  للهاهای برجسته جنبش انصار ویژگیج) 

ت به سازمان اسـ آنهایکی از نمودهای اصلی زیدیان، وفاداری کامل : ـ وفاداری و حمایت اعضا از جنبش
 و های مـالی سیاسـی، پشـتیبانی و شـرکت در اجتماعـات مـذهبی شـود: که در موارد زیر دیـده می

 ،و پـس از اوداد  یکه شهید حسـین الحـوثی انجـام مـ ( نظامی، مشارکت فعال در سخنرانی رهبران
دادن  سـر)، دنـکن از آن حمایـت می یجمعیـت کثیـر و پرشـور و کند یعبدالمالک الحوثی اجرا م

ن پـرچم انصـارالله و حمـل کـرد ،شعارهای گروه الحوثی پس از هر نماز و در اجتماعات مختلـف
  ید وفاداری و حمایت مردم و اعضا از جنبش است. ؤم گیهایی که هم نوشته ها و دست دپالکار
هـای مـردم را در  توانـد توده رهبـری فرهمنـد در جنـبش اجتمـاعی می :رهبری فرهمند و رهبری اجرایی ـ

قش رهبـر فرهمنـد بسـیار اما نقش رهبر اجرایی با ن ؛ها و اهداف جنبش بسیج کند ناحمایت از آرم
متفاوت است. توجه رهبر اجرایی باید امور عملی از قبیل سازماندهی جنـبش، تفـویض وظـایف و 

مثـال، در  رایروابـط عمـومی باشـد. بـ ۀمین بودجه جنبش از طریق گردآوری اعانأت و ها مسئولیت
ک رهبـر اجرایـی یک رهبر فرهمند و جواهر لعل نهرو یـ ،طلب هند، مهاتما گاندی جنبش استقالل

گیری و مبارزات خود، از رهبران فرهمند، شجاع، انقالبی و  در طول شکلهم بود.  جنبش انصارالله 
  شهید حسین الحوثی که هـم در اندیشـه و از جمله ؛استبوده  اردبرخورقدرتمند در حوزه اجرایی 

نوعی رهبری فرهمند  ایدئولوژی مبارزه، هم تربیت و سازماندهی و بسیج عمومی نیروهای خود، از
  و اجرایی برخوردار بوده است.

ایـن  .ها به صبر، تالش، استقامت، شـجاعت و جنگجـویی مشـهورند حوثی :های شخصـیتی ویژگیـ 
. ه اسـتدرکـ گذار این جنبش مشهود بود، کمک بسیاری به توسعه این جنبش  ها که در بنیان ویژگی

ایـدئولوژی انقالبـی و  ایـن وضـعیت و گزینش  درکویژه شیعیان الحوثی) بـا  ه(ب شیعیان شمال یمن
  پیوند آن با رهبری الیق خود، مشارکتی فعال در جنبش یافتند. 
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های قدرت متعدد در یمن پـس از انقـالب  ها باعث شد که انصارالله با وجود جریان این ویژگی
ایـن کشـور عبدالله صالح، دسـت بـاال را در مناسـبات قـدرت در  ۀمردم یمن علیه حکومت وابست

  عمل در نقش یک دولت ظاهر شود.در دست آورد و  به

  نقاط قوت و ضعف جنبش انصاراهللا در رسیدن به سطح دولت
  نقاط قوت جنبش انصارالله .۱

انصارالله قدرت نظامی خود را در مقابله و مقاومت در مقابل ائتالف سعودی در  :الف) قدرت نظامی
ن مسـئله در تغییـر راهبـرد ایـن جنـبش از تـدافعی بـه طول شش سال به نمایش گذاشته اسـت. ایـ

 
ً
های  منـدینهای بالستیک تنها بخشی از توا مشهود است. موشک تهاجمی در مقابل سعودی کامال

هـای  و هواپیما  ٢و  ١و قـاهر  ٢و ١ ، برکـان١های کروز، قدس  نظامی انصارالله یمن است. موشک
دهند. اسـتفاده روزافـزون ارتـش  ا هدف قرار میاخیر خاک عربستان ر های بدون سرنشین طی سال

از قدرت باالی نظـامی انصـارالله  گیدادن سکوهای نفتی عربستان هم و هدف قرار ها ادپیمن از په
 نشــان دارد ، در مقابــل ائــتالف ســعودی کــه از همــه تجهیــزات نظــامی برخــوردار اســت

)https://www.tasnimnews.com(.  
گیری و مبـارزات خـود، از رهبـران فرهمنـد،  الله، در طـول شـکلجنبش انصـار :ب) رهبری منسجم

تـوان بـه شـهید حسـین  بـوده اسـت کـه میبرخـوردار شجاع، انقالبی و قدرتمند در حوزه اجرایی 
عبدالملک بدرالدین الحوثی اشاره کرد، که هم در اندیشه  ،و رهبر فعلی ،گذار جنبش بنیان ،الحوثی

رهبـر  ویژگـی یـکو سازماندهی و بسیج عمومی نیروهای خود، از ایدئولوژی مبارزه، هم تربیت   و
  فرهمند برخوردار است. 

، ٢٠٠٧. در سـال اسـت نشعبدالملک الحوثی فردی خطیب و توانا در بسیج طرفداران و پیروا
ند. در مجموع کهای خود را به جهانیان منتقل  اینترنتی المنبر را تأسیس کرد تا افکار و دیدگاه  سایت
ن شخصـیت قـوی، پـس از شـهادت شـتدا علت به ،رهبر فعلی جنبش انصارالله ،ملک حوثیعبدال

 ۲۰۰۴این جنبش برگزیده شد و از سال   ترش یحیی، به رهبری برادرش حسین، با وجود برادر بزرگ
من، آن را هـدایت و رهبـری ؤتاکنون توانسته است با کمک برخی همفکران برادرش در شـباب المـ

نفـوذ پـدرش بدرالـدین کـه از ائمـه مـذهب توانسـته از   ،نوری بسیار تواناستسخکه در وی  د.کن
بهـره فراوانـی برخوردار اسـت، احترام و نفوذ زیادی در یمن  و ازای از زیدیه) است  جارودی (فرقه

افکـار و بسـیاری از ها، تحوالت فکری آنها باعث شـده اسـت کـه در  مخالفان حوثی ۀببرد. به گفت
.به همین علت ایران به حمایت فکری از انصارالله متهم مامی احساس نزدیکی کنندعقاید با شیعه ا

  ).٥٩ :١٣٩٥(رئیسی،شده است.

https://www.tasnimnews.com
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وضـعیت نابسـامان یمـن در   ویژه شیعیان الحوثی) با درک ه(ب شیعیان شمال یمن  :پشتوانه مردمیج) 
ق خود، مشـارکتی فعـال در ایدئولوژی انقالبی و پیوند آن با رهبری الی  عبدالله صالح و گزینش ۀدور

هـایی کـه بـه دعـوت انصـارالله بـه  اند. حضـور پرشـور مـردم در راهپیمایی جنبش انصارالله داشته
  عظیم مردمی برای این جنبش دارد. ۀگیرد، خود نشانی از پیشتوان های مختلف صورت می مناسبت

ـت  شمار می بهزیره عربی ج خیزترین مناطق شبه یمن یکی از حاصل  :موقعیت سرزمینید) 
ّ
رود و به عل

ن موقعیت خاص جغرافیایی و بنادر و جزایر مهم، در طول تاریخ مورد طمع استعمارگران بـوده شتدا
و این زیرا در بخش شرقی باب المندب قرار گرفته  رد؛ادویژه  یاهمیت راهبردی،از لحاظ  یمناست. 

شـمار  بهن آبـراه بـین شـرق و غـرب تری و نزدیك استدریای سرخ و اقیانوس هند  تنگه پیونددهنده
 یمن . رود می

ِ
 ۀبا تسلط بر تنگـ این کشورمد نظر شرق و غرب است.  هبردیار یکی از نقاط حساس

مهـم و  ۀن جزیـرشـتتوانـد آنجـا را بـا دا و حتـی می اسـتالمندب قادر به کنترل دریای سـرخ  باب
االسکندر   بخش آبراه شرقی به نام باب دوالمندب را به  تنگه باب ،ببندد. این جزیره» بریم« هبردیار

توانـد ضـررهای مـالی بسـیاری بـه  بستن ایـن تنگـه می .و آبراه غربی به نام میون تقسیم کرده است
  .)Sawyer, 2007: 5زند (بکشورهای مختلف 

  نقاط ضعف جنبش انصارالله .۲

گیـری یـک دولـت ملـی  مکان شکلای، ا قبیله ارساختعلت وجود  یمن بهدر  :ای جامعه یمن الف) ساختار قبیله
علی عبدالله صالح توانست در قدرت بماند، ائتالف و اتحاد بـا قبایـل  . یکی از دالیلی کهبسیار کم است

مـد  مـدل دولـترسـد  اما به نظـر می ،دولت نجات ملی تشکیل داده است کنونانصارالله ا. مختلف بود
 بـاقی بمانـدها  در دست حوثی بیشتر قدرت است تاای  دولت طایفه ،در صورت رسیدن به قدرتنظرش 

مـانع بزرگـی در  رو ایـن از. خواهـد کـردای عمل  طایفه صورت هم به های مهم سیاسی گیری و در تصمیم
  .)٢٠ :١٣٩٥رسیدن انصارالله یمن به سطح دولتی وجود دارد (نیکخواه، 

کنـد، تقابـل شـدیدی بـا  عربستان که بر پایه ایدئولوژی وهـابی عمـل مـی :ای ب) وجود دشمنان منطقه
شیعیان یمن پیوند بسـیاری بـا شـیعیان ایـران از یـک سـو و شـیعیان  از دید عربستان، .شیعیان دارد

امـل ( استدر منطقه تهدیدکننده قدرت عربستان برتری آنها  رو این از ؛عربستان از سوی دیگر دارند
ایـن قـدرت  حـذفدرصـدد  هـای بسـیار با هزینـه ها به همین علت سعودی .)٥٠: ٢٠١٥، العالم

  است. این کشور به یمن تالش برای تقویت مخالفان انصارالله در ۀ آنهایکی از دالیل حملهستند. 
و از  نداردانصارالله گرچه یک جنبش اسالمی است، اما مدل حکومتی  :ج) فقدان مدل حکومتی مناسب
هـای  گـروه بـه ائـتالف بـا کراتیـک نیـازو. مدل دمکند میکید أکراتیک تولحاظ شکلی بر دولت دم

  که با ماهیت انصارالله قابل جمع نیست. ردادمختلف 
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سـاز.  کننده داشته است تـا قـدرت ائـتالف انصارالله بیشتر قدرت کنترل: سازی در داخل د) ضعف اجماع
بـزرگ  یو این عدم همراهی مانعکنند  نمیهای قدرت در یمن با انصارالله همراهی  ها و گروه ناجری

  شود. یل دولت محسوب میدر تشک
هـا، بـا مشـکالت  المللی و جنگ بـا سـعودی های بین تحریمعلت  انصارالله به: هـ) ضعف اقتصادی

تواند مانعی جدی در تشکیل دولت توسـط ایـن  مالی بسیاری دست به گریبان است. این مسئله می
  ١.)https://www.irna.irجنبش باشد (

شناسـد.  نمیرسـمیت  از ایران، هیچ کشور دیگـری انصـارالله را بـهغیر  :المللی و) فقدان مشروعیت بین
بـزرگ در رسـیدن  داننـد کـه مشـکلی مییـک گـروه تروریسـتی را  انصـاراللهبرخی کشورها  حتی

های اصلی هر دولتی، داشـتن حاکمیـت در سـطح  را یکی از پایهزی ؛انصارالله به سطح دولت است
  المللی است. بین

  انصاراهللایدن به سطح دولت براي رس ياهها و تهدید فرصت
  های رسیدن انصارالله به سطح دولت فرصت .۱

هـای تکفیـری،  ناای کـه دارد، در مقابـل جری انصارالله با توجه به اندیشه :الف) کمک به جبهه مقاومت
جـب وهای جبهه مقاومـت م نااین همسویی با آرم .گیرد گرا و اسرائیل قرار می طلب، غرب سلطنت

  پوشانی تفکر مقاومت خواهد شد.  متقویت و ه
مبارزه با  آید، برمی آنگونه که از شعارهای انصارالله و اهداف اصلی  همان :ب) مقابله با استکبار جهـانی

 رو با رسـیدن این از .های این جنبش وجود دارد س آنها آمریکا و اسرائیل در برنامهأمستکبرین و در ر
  د کرد.خواه این اصل را اجرا ،به سطح دولت

جزیـره  تی غالب در شـبهموکهای سکوالر و سلطنتی، مدل ح حکومت :ج) تقویت ادبیات دینی در منطقه
و غازگر شکل جدیدی از دولت در ایـن منطقـه باشـد آتواند  انصارالله یمن می هستند؛ اما عربستان

  د.مناسبات منطقه را اداره کن ،طور خاص مذهب شیعه ادبیات دینی  و به ۀبر پای
ان ننشـی عربستان شـیخ هجزیر در شبه :جریرۀ عربستان و درگیر کردن رقبای ایران در آن منطقه ایجاد بلوک قدرت در شبه د)

بـه قـدرت  .اند المللی برخوردار بوده یکسان در مناسبات بین یهمسو با عربستان، همواره از مواضع
ه بلـوک مخـالف جدیـدی در مقابـل تواند بـ زند و می رسیدن انصارالله یمن این موازنه را بر هم می

  عربستان تبدیل شود.
  

                                                                                                                                         
  https://www.irna.ir/news/83333528 انداز مختلف از اقتصاد یمن؛ بحران یا بهبود؟ دو چشم .١

https://www.irna.ir
https://www.irna.ir/news/83333528


ت
ناخ
ش

 
اس
شن

 ی
در 

ت 
دول

 و 
ت
اوم
 مق
ت
سب
ن

ی
  من

 

 

 69  

  رسیدن انصارالله به سطح دولت یاه.تهدید۲

در  ،مـذهب شـیعه اپیوسـتگی بـ علت انصارالله به :الف) تشدید اختالفات درون مذهبی در صورت تثبیت قدرت
منازعـات و اختالفـات مـذهبی در جهـان اسـالم را  ممکن اسـتصورت رسیدن به سطح دولت، 

، خود به ندرست مدیریت نشددر صورت  است، . این مسئله در عین حال که فرصتدت بخشدش
بـرای های نفتی  وهابیت در عربستان که با پول ۀشود. وجود فرق میتبدیل تهدیدی برای جهان اسالم 

هست، تهدیدی است کـه  آماده برافروختن هر جنگ مذهبی حتی به قیمت نابودی کل جهان اسالم
  ستی و با دقت مدیریت شود.در باید به

ه و تخصـص بـیک دولت نیـاز بـه تجر ۀادار :ب) ایجاد ذهنیت منفی به دولت مذهبی در صورت شکست اقتصـادی
عد اقتصادی دارد باالیی به

ُ
رغم رسـیدن بـه سـطح دولـت،  . احتمال دارد انصارالله بـهخصوص در ب

نیازهای معیشتی مردم را برطرف کنـد.  المللی نتواند ای و بین علت داشتن دشمنان داخلی، منطقه به
  این مسئله باعث ایجاد ذهنیت منفی از آنهـا و دولـت دینـی خواهـد شـد؛ چنـان کـه بـرای اخـوان

  المسلمین اتفاق افتاد. 

  ها و راهبردها   نتایج، تاکتیک 
پژوهی است، به ترسیم ماتریس نسـبت  های آینده که از روش SWOT در این بخش با اتکا به روش

  پردازیم. های راه آینده برای جنبش انصارالله می ومت و دولت در یمن و ارائه نشانهمقا

  راهبردی برای انصارالله.  ۱

تواند به دولت پشتیبان مقاومت  ای که ترسیم شد، می هناهای چهارگ لفهؤانصارالله با توجه به م ـ 
ی کـه یاههـا و تهدیـد رصـتدر منطقه تبدیل شود، اما با توجه به نقاط قوت و ضـعف و همچنـین ف

  ها و راهبرد نهایی در این خصوص توجه کرد. آورد، باید به تکنیک وجود می به
  

 (Opportunities) ها   فرصت
 کمک به جبهه مقاومت  
 مقابله با استکبار جهانی  
 تقویت ادبیات دینی در منطقه  
 جزیره عربستان و درگیر کردن  ایجاد بلوک قدرت در شبه

  آن منطقهرقبای ایران در 

 (Strengths)نقاط قوت 
 قدرت نظامی  
 رهبری منسجم  
 پشتوانه مردمی  
 موقعیت سرزمینی  

 (Threats)تهدیدها 
 های مذهبی در صورت تثبیت قدرت تشدید اختالف  
  ایجاد ذهنیت منفی نسبت به دولت مـذهبی در صـورت

  شکست اقتصادی
  

 (Weaknesses)نقاط ضعف 
 ای جامعه یمن ساخت قبیله  
 ای ان منطقهوجود دشمن  
 فقدان مدل حکومتی مناسب  
 سازی در داخل ضعف اجماع  
 ضعف اقتصادی  
 المللی فقدان مشروعیت بین  
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  : تاکتیک تهاجمیSOالف)  تحلیل 

سـمت تشـکیل  توانـد بـه رهبری منسجم و پشتوانه مردمی، مـی و توجه به قدرت نظامی اانصارالله ب
خواهـد هایی را برای محور مقاومت همراه  رصتف تنها ی نه دولت گیری چنین دولت پیش برود. شکل

  آورد. وجود می جزیره عربستان به بلوک قدرت شیعی در شبهداشت، بلکه یک 
  دهد: انجامبرای عملیاتی کردن این تاکتیک، انصارالله باید چند اقدام 

 ؛های غیرزیدی ائتالف با قبایل و گروهـ 
 ؛فتسخیر کامل سرزمین یمن با شکست نیروهای ائتالـ 
 ترسیم مدل حکومتی شبیه مدل حکومتی در ایران.ـ  
انصارالله بهتر است از تاکتیک تهاجمی برای رسیدن به سـطح  ،صورت تحقق این سه شرط در

  دولت بهره ببرد.
  

  : تاکتیک بازنگریWOب) تحلیل 

د، وشـ یهایی که با رسیدن انصارالله به سطح دولت برای محور مقاومت فـراهم م با توجه به فرصت
  رفع نقاط ضعف اقدام کند.  بهباید برای رسیدن به هدف،  این جنبش

 ابتدا باید اجماعی میان طوایف مختلف با هدف استقالل یمن ایجاد کند.ـ  
 المللی را داشته باشد. حکومتی ترسیم کند که قابلیت کسب مشروعیت بین یباید مدلـ 

های محور مقاومت، وضـعیت را  از ظرفیت مسائل اقتصادی و معیشتی مردم با بهره گیری درـ  
 بسامان کند.

  دهد. قرار شاستقالل مالی و تسلیحاتی را در دستور کارـ باید 
  

 بخشی : تاکتیک تنوعST تحلیل ج) 

های زیـر، در غلبـه بـر تهدیـدهای   بخشی با ویژگی تنوع استفاده از نقاط قوت در تدوین یک راهبردِ 
  کند: موجود کمک می

اسـتقالل ایـن  ایربـها بلکه به نـام مـردم یمـن  میدان جنگ در یمن باید نه به نام حوثی برتری درـ  
ای  از اختالفـات داخلـی و قبیلـه ای و جهانی باشـد. ایـن عامـل کشور از دست زورگویان منطقه

  انجامد. میکاهد و به تشکیل دولتی با ثبات و مشروع به محوریت انصارالله زیدی  می
از  »المنـدب بـاب« ۀخصـوص تنگـ مین منابع مـالی بـهأالجیشتی در ت عیت سوقگیری از موق بهره ـ

  کاهد. اقتصادی برای انصارالله می یاهتهدید
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  : تاکتیک تدافعیWTتحلیل  د)

وضـعیت  ۀاحتمـال ادامـ ،ای ای چندپاره در یمن و همچنین دشمنان منطقـه ساخت قبیله با توجه به
عامل آن انصارالله و شیعیان زیدیـه معرفـی شـوند، وجـود  که  سوخته یموجود و تبدیل یمن به زمین

ای داخلی قرار دهد و با ادامه جنـگ فرسایشـی، ه انصارالله نباید خود را در برابر گروه بنابرایندارد. 
  وضعیت یمن را به شرایط سیاهی بکشاند.

  سازی) (دولت راهبرد اصلی برای جنبش انصارالله.  ۲

امـا  ؛باید به جریان قدرت مشروع در یمن تبـدیل شـودکه دارد  نه مردمیتوجه به پشتوا انصارالله با
مدت ممکن  در کوتاهکم  دست ،دست با توجه به ساخت جمعیتی یمن تشکیل دولت یکپارچه و یک

دولـت یـک اتکا به قدرت نظامی و پشتوانه مردمی،  اببخواهد رسد اگر انصارالله  به نظر می .نیست
امـا اگـر  ؛تشکیل دهد، در بلندمدت نفعی برای محور مقاومت نـدارد ها حداقلی متشکل از حوثی

نقش محوری در آن داشته  هم انصاراللهبگیرد و های قدرت در یمن شکل  نادولتی با مشارکت جری
بهتـر  ،نام بـرد. در واقـع »دولت پشتیبان مقاومت«توان از آن به  می وباشد، وضعیت مطلوبی است 

  سازی بزند. داری، دست به دولت تجای دول انصارالله بهاست 

  گیري نتیجه
در این مقاله با بررسی نسبت مقاومت یمن با ماهیت دولـت در ایـن کشـور درصـدد بررسـی ایـن 
مسئله بودیم که جنبش انصارالله از چه ظرفیتی برای رسیدن به سطح دولت برخوردار است. پس از 

وجود و وضعیت مطلـوب فاصـله بسـیاری طی کردن مسیر به این نتیجه رسیدیم که میان وضعیت م
رسیدن  د.وجود دارد. جنبش انصارالله نقاط قوت و ضعف متعددی برای رسیدن به سطح دولت دار

هـای  ا سایهبرغم داشتن روشنای فرصت تاریخی برای محور مقاومت،   به ،به سطح دولت انصارالله
هـا و  هش پـس از بررسـی فرصـت. در این پژواست ن بسیارآاست که نشانگان مواجه تهدیدی هم 

سازی و کسب مشـروعیت  ا و همچنین نقاط قوت و ضعف  جنبش انصارالله، راهبرد دولتهتهدید
اللـه در  هـای مقاومـت ماننـد حـزب نادیم. این مسئله برای سـایر جریکررا برای انصارالله پیشنهاد 

عنوان  ررسی است که آن را بهالمسلمین در مصر و... هم قابل ب الشعبی در عراق، اخوان لبنان، حشد
  دهیم. موضوع پژوهشی به خوانندگان این مقاله پیشنهاد می
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http://www.altayar-alresaly.com/news.php?action=view&id=188  

 قادة فصائل المقاومه االسالمیه تعقد اجتماعا لتقییم الوضع الحالی للمعارك« ،الرسالی التیار«  
http://www.altayar-alresaly.com/news.php?action=view&id=363 

 هیئة رسمیة حشد شعبی فی العراق« )،٢٠١٤(  لجزیرها« ، 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/12/17/ 

http://eslahe.com/4499
http://islam14.com/arabic/?p=15273
http://www.alhak.org/vb/showthread.php?t=28335
http://www.altayar-alresaly.com//news.php?action=view&id=191
http://www.altayar-alresaly.com/news.php?action=view&id=188
http://www.altayar-alresaly.com/news.php?action=view&id=363
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/12/17
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 ،الباب األول (أسس الدولة، الفصل األول، األساس السیاسیة) قـانون اساسـی جمهـوری  دستور الجمهوریة الیمنیة

  .١٩٩٥یمن، 
 الله سیستانی تکذیب یک خبر توسط دفتر حضرت آیت« ،شیعه آنالین« 

http://yaqoobi.org/2014-11-14-06-37-16 
 العتبة العلویة المقدسة ترسـل سـرایا قتالیـة مـن فرقـة اإلمـام علـی العسـکریة « ،)٢٠١٤(لمقدسة العتبة العلویة ا

  http://imamali.net/old/?part=15&id=1920  »:لجبهات القتال ضد اإلرهاب
 ولی لحزب الفضیلة اإلسالمیالجذور التاریخیة والنشأة األ« ،الفضیله االسالمی«:  

http://www.alfadhela.net.iq/?aa=about_us&menu=2&skin=3&p=Web-Menus 

 نالمبی لمکتب االعالمی للمقاومة االسالمیة فی العراق کتائب الفتح«، )٢٠١٤(بوک  فیس«،  

https://www.facebook.com/ 
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  ت التدریبیـة التـی جـاءت ) متدربا تخرجوا مـن الـدورا٢٥٥١٣فرقة العباس القتالیة تعلن: إن («، )٢٠١٤(الکفیل

 لنداء المرجعیة الدینیة العلیا
ً
  https://alkafeel.net/ar-news/index.php?id=3061   :»استجابة

 مقاتل یمسکون األرض فی الرمادی ٣٠٠٠حشد االنبار: « ،الشعبی موقع الحشد«، http://al-hashed.net/ 

 الغضب  تشکیالت کتائب« ،الغضب موقع کتائب«، http://www.al-gd.com/?p=34  

 العراقـی: أرسـلنا مقـاتلین إلـی سـوریة للـدفاع عـن المقدسـات » فیلق الوعد الصـادق«زعیم « )،٢٠١٤ ( الوطن
    http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=295998:»لشیعیةا

  الرسالی بصوت الشیخ وصفی الحریشاوی اعالن تشکیل لواء الشباب«، )٢٠١٤(یوتویوب«:  
https://www.youtube.com/watch?v=Ycrp-eM_IXo  

  السید السیستانی یفتی بالجهاد الکفائی«، )٢٠١٤(یوتویوب« ، 

https://www.youtube.com/watch?v=R7by5almGhA 
 Defense.gov, Coalition Operations in Syria Unchanged Despite Russian 

Airstrikes,Spokesman Says: http://www.defense.gov/News-Article-View/Article/ 
621501/ coalition-operations-in-syria-unchanged-despite-russian-airstrikes-

spokesman-sa 

  http://al-hashed.net/ 

 http://al-khorasani.org/162- 

 http://saidshuhada.com/index.php/moqa/syria/9464.html 
 http://www.longwarjournal.org/archives/2015/06/qods-force-commander-

http://yaqoobi.org/2014-11-14-06-37-16
http://imamali.net/old/?part=15&id=1920
http://www.alfadhela.net.iq/?aa=about_us&menu=2&skin=3&p=Web-Menus
https://www.facebook.com/
https://alkafeel.net/ar-news/index.php?id=3061
http://al-hashed.net/
http://www.al-gd.com/?p=34
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=295998
https://www.youtube.com/watch?v=Ycrp-eM_IXo
https://www.youtube.com/watch?v=R7by5almGhA
http://www.defense.gov/News-Article-View/Article/
http://al-hashed.net/
http://al-khorasani.org/162
http://saidshuhada.com/index.php/moqa/syria/9464.html
http://www.longwarjournal.org/archives/2015/06/qods-force-commander
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soleimani- reportedly-spotted-in-anbar-province.php 

 http://www.newsalgalibon.net/index.php/2013-02-26-22-41-36/2013-02-26-22-42-

13/3148-2014-06-24-06-51-55.html 

 https://ixport.ir/iraq-constitution/ 
 https://web.archive.org/web/20170910080711/https://www.cia.gov/library/publicat

ions/the-world-factbook/geos/le.html 
 https://www.globalsecurity.org/military/world/para/hizballah-rockets.htm 
 https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG962.p

df. Regime and Periphery in Northern Yemen: The Huthi Phenomenon 
 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399 

http://www.newsalgalibon.net/index.php/2013-02-26-22-41-36/2013-02-26-22-42
https://ixport.ir/iraq-constitution/
https://web.archive.org/web/20170910080711/https://www.cia.gov/library/publicat
https://www.globalsecurity.org/military/world/para/hizballah-rockets.htm
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG962.p
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399

