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  چکیده 
به رهبری عربستان سعودی به کشور یمن و در با گذشت بیش از پنج سال از تجاوز ظالمانه ائتالف عربی 

نوعی جنگ در این  و بههستیم صدر آنها نیروهای جنبش انصارالله، شاهد وضعیتی بغرنج در این کشور 
کشور به کالفی سردرگم تبدیل شده که هیچ بازیگری توان پایان دادن به آن را نـدارد. در چنـین شـرایطی 

نصارالله برای پیروزی در جنگ یمن چه امکانات و ابزارهایی پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که ا
عنوان  گزینه به چندگیرد؟ در پاسخ به این پرسش   تواند از چه امکانات و ابزارهایی بهره در اختیار دارد یا می

تواند مطرح باشد. در حالت حـداقلی، گزینـه انصـارالله بـرای  های در دسترس برای انصارالله می گزینه
عبارت بهتر عدم شکست در معادالت میدانی، تداوم رویکرد تهاجمی آن در برابر ریاض است.  یا به پیروزی

ای فراگیر عربستان سعودی و ایجاد نوعی شبکه سراسری  همچنین در سطحی دیگر مقابله با تبلیغات رسانه
تواند توجه بـه  ن میرسد. در سطح پایانی نیز انصارالله یم برای جنگ سایبری با آنها ضروری به نظر می
  المللی را در دستورکار خود قرار دهد. ای و بین دیپلماسی عمومی در سه سطح داخلی، منطقه

  واژگان کلیدي
  یمن، عربستان، انصارالله، جنگ یمن، دیپلماسی عمومی.  

                                                                                                                                         
  کارشناس ارشد علوم سیاسی؛ پژوهشگر مسائل غرب آسیا. 1
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  مقدمه
تحوالت انقالبی موسوم به بیداری اسالمی در کشورهای عربی غرب آسیا و شمال آفریقا که 

شکل گرفت، با نزدیک شـدن بـه یـک دهـه از وقـوع آن همچنـان بـر پیکـره  ١٣٨٩سال  در
توان کشـور  ت میأکند. در این میان، به جر سیاست، حکمرانی و مردمان منطقه سنگینی می

ترین کشوری دانست که بیشترین سطح بحران و آسیب را به خود دیده است. در  یمن را مهم
جرقه انقالبی » علی عبدالله صالح«هروندان از دیکتاتوری در نتیجه نارضایتی ش ١٣٨٩سال 

  اکنون نیز ادامه دارد.  ور شد که هم بزرگ شعله
توان مـورد ارزیـابی  ای که می ترین مسأله در میانه تحوالت کشور یمن، بدون تردید مهم

ه گیری و ورود شیعیان الحوثی با عنوان نیروهای جنبش انصـارالله بـه عرصـ قرار داد، قدرت
شـد،  معادالت سیاسی است. در واقع، در ابتدا توان انصارالله محدود و ضعیف ارزیابی می

) موفق شد خود را در مقام بـازیگری تأثیرگـذار و ١٣٩٣اما تنها با گذشت سه سال (در سال 
ای بود که عربسـتان سـعودی را وادار کـرد  گونه گیری انصارالله به بدیل مطرح کند. قدرت بی

  سازد. یمن کشورهای عربی را برای جنگ علیه این جنبش، وارد کارزار  ائتالفی از
تا کنون در سه سـطح تهـاجم نظـامی، محاصـره  ١٣٩٤فروردین  ٦عربستان سعودی از 

جانبه را علیه ملت یمن و انصارالله  اقتصادی و نفوذ اطالعاتی و امنیتی، جنگی فراگیر و همه
عی انسداد و شکست برای آنها رقـم خـورده اسـت. در ها نو آغاز کرده، اما در همه این حوزه

واقع، نه تنها تصور عربستان سعودی برای پایان دادن زودهنگام به جنگ از طریـق شکسـت 
انصارالله محقق نشده، بلکه نوعی روند وارونه در معادالت نظامی رخ داده است؛ بدین معنا 

هـای  تغییـر رویـه داده و موفقیت که انصارالله یمن از وضعیتی تدافعی به وضعیتی تهاجمی
  میدانی بزرگی را نیز کسب کرده است. 

توان از پایان جنگ سخن بـه میـان  همچنان در وضعیت کنونی نمیروند با توجه به این، 
آورد، بلکه تداوم جنگ و تبدیل شدن معـادالت میـدانی بـه بـاتالقی بـزرگ رخ داده کـه در 

از طرفین و در راستای منافع طـرف دیگـر تمـام تواند به ضرر یکی  انگاری می صورت سهل
شود. اکنون پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که انصارالله برای پیروزی در جنگ یمـن 

گیرد؟ در   تواند از چه امکانات و ابزارهایی بهره چه امکانات و ابزارهایی در اختیار دارد یا می
تـا  ١٣٨٩دانی بحـران یمـن از سـال راستای پاسخ به این پرسش، در ابتدا سیر تحوالت میـ
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بررسی شده و در مقاطع مختلف بازیگردانی انصارالله مورد تحلیل قـرار گرفتـه و در  ١٣٩٩
نهایت راهبردهای پیشنهادی بـرای پیـروزی انصـارالله یمـن در جنـگ بـا ائـتالف متجـاوز 

  عربستان سعودی ارائه شده است. 

  آفرینی انصاراهللا شو نق 1399تا  1389هاي  . بحران یمن در سال1
گردد، اما روند آغاز اعتراضات  برمی ١٣٨٩های قبل از  های بحران یمن هرچند به سال ریشه

های اسالمی در منطقه غرب آسیا، نقطه اصلی شروع بحـران در ایـن  در امتداد موج بیداری
راهبرد  گیری بحران در کشور یمن ، جریان حوثی در قامت بازیگرانی دارای کشور بود. با اوج

نوعی به یکی از بازیگران اصلی یا یکی از دو کارگزار اصلی  و نقش قابل تأمل ظاهر شده و به
بحران تبدیل شدند. با این تفسیر در مبحث حاضر در دو مقطع قبـل و بعـد از ورود نظـامی 

ی، بحران یمن و نوع ایفای نقش انصـارالله مـورد دکشورهای عربی به رهبری عربستان سعو
  قرار گرفته است. بررسی 

  
  : حرکت به سوي تثبیت جایگاه و قدرت1394تا  1389هاي  . انصاراهللا در میانه تحوالت سال1-2

شاهد کشمکش و درگیری بین  ١٣٨٩اسفند انقالب در  روند صحنه سیاسی یمن قبل از آغاز
که در قالـب ائـتالف احـزاب دیـدار ه حکومت علی عبدالله صالح و احزاب اپوزیسیون بود

ب سها این بود که نمایندگان منت د. علت درگیرینمشترک معارض (لقاء مشترک) گردهم آمد
 »علی عبداللـه صـالح«مجدد  کاندیداتوریجمهور طرحی را مبنی بر امکان ایجاد  به رئیس

در پارلمان پیشـنهاد  ـ برگزار شود ١٣٩١که قرار بود در سال  ـجمهوری  در انتخابات ریاست
   ١.داده بودند

ی عبدالله صالح بر اساس قانون اساسـی مصـوب بعـد از وحـدت دو یمـن در سـال عل
بـا تعـدیل  امـا گیری کند، جمهوری از قدرت کناره مجبور بود بعد از دو دوره ریاست ١٣٦٨

در انتخابـات  کاندیـداتوریامکـان  ، وی موفق شد١٣٧٨بندهایی از قانون اساسی در سال 
با نزدیک شدن به موعد پایان ایـن دو  ٢به دست آورد. جمهوری را برای دو دوره دیگر ریاست

                                                                                                                                         
  ،١٢، سـال فصلنامه مطالعات راهبردی جهـان اسـالم، رژیم اقتدارگرا حسن احمدیان، خیزش مردم یمن و گذر از. ١

  ٤٨، ص ١٣٩٠، ٤٥شماره 
2. Noah Browning, Sami Aboudi, Former president Saleh dead after switching sides in Yemen's civil war, 4 

December 2017, Available at: https://uk.reuters.com/article/uk-yemen-security/former-president-saleh-dead-
after-switching-sides-in-yemens-civil-war idUKKBN1DY135 

https://uk.reuters.com/article/uk-yemen-security/former-president-saleh-dead
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وجـه قصـد  هـیچ و نشان داد که بهه دوره، علی عبدالله صالح چهره واقعی خود را نمایان کرد
الحرب  -همین منظور نمایندگان حزب کنگره مردمی (حزب حاکم یمن به .نداردگیری  کناره

ارلمـان در پوشـش ایجـاد اصـالحات در پ ١٣٨٩دی مـاه المؤتمر الشعبی العام) در جلسه 
جمهـوری را  العمر در مقام ریاسـت صورت مادام ابقای علی عبدالله صالح به ،قانون اساسی

  ١.تصویب کردند
در کشورهای عربـی منطقـه، جوانـان یمنـی نیـز بـرای  بیداری اسالمی با گسترش موج
اسـفند انقالب در  فراگیر شدنآغاز اعتراضات و از پس  من قیام کردند.سرنگونی حکومت ی

تصمیم گرفت و  از تالش برای تغییر قانون اساسی منصرف شده ، علی عبدالله صالح١٣٨٩
ت مو موضوع موروثی شدن حکو گرفتهتا مذاکرات سیاسی خود را با احزاب مخالف از سر 

نشینی علـی عبداللـه صـالح از مواضـع خـود و دعـوت از  . در پی عقباعالم کندرا منتفی 
اصالحات در کشور در نشست مشترک دو مجلـس انجام گو و و گفت برایارض نیروهای مع

های مدنی، رضـایت و خشـنودی خـود را از  شورا و نمایندگان، تعدادی از احزاب و سازمان
تـاریخی و مثبـت در جهـت ایجـاد اصـالحات در یمـن  یو آن را گام کردهاین اقدام اعالم 

و امنیت،  دادهوت علی عبدالله صالح پاسخ مثبت خواستند تا به دع ها و از همه طرف دانسته
 ٢.ثبات و وحدت کشور را متزلزل نکنند

به دو دلیل در کنار انقالبیـون قـرار گرفتنـد و احزاب دیدار مشترک معارض در این برهه، 
مشاهده عدم توانایی رژیم در کنترل  سقوط عبدالله صالح را خواستار شدند: نخست به دلیل

هـای  مچنین ایستادگی و مقاومت جوانان و دانشجویان انقالبی بر خواستهو مهار بحران و ه
کید بر استمرار اعتراضات و تجمعات تا سقوط  خود و نپذیرفتن هیچ گونه مذاکره با رژیم و تأ

موقعیت و جایگـاه مردمـی خـود در  . این امر باعث شد تا این جریان برای حفظکامل نظام
قیـد و شـرط علـی  گیری بی صدا با آنها خواستار کناره و هم ادهایستجامعه، در کنار انقالبیون 

ویژه حزب اصالح  دلیل دوم در حمایت احزاب معارض به .شوندعبدالله صالح از حکومت 
دانسـت کـه بعـد از علـی عبداللـه صـالح،  ١٣٥٨توافقنامه سال از انقالب را باید ناشی از 

علی محسن األحمر و  رو، از این ت.دانس می »علی محسن األحمر«جمهوری را حق  ریاست

                                                                                                                                         
  إعداد، مرکز الجزیرة العربیة للدراسات و البحوث -الیمن ثورة الشعب. ١

2. Faisal Edroo, Yemen: Who was Ali Abdullah Saleh?, 5 Dec 2017, Available at: 

https://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/yemen/2011/02/201122812118938648.html 

https://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/yemen/2011/02/201122812118938648.html
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آغـاز انقـالب در بـا و  هجناح مخالف عبدالله صالح به دنبال فرصتی برای کسب قدرت بود
  ١.یمن فرصت را مناسب دیدند و در مقابل علی عبدالله صالح ایستادند

ها هزار نفر از مردم یمن تظاهراتی عظیم بر پا کردنـد.  ده ١٣٨٩ اسفند ٢٧در روز جمعه 
جمعـه «گـذاری ایـن روز بـه  تظاهرات بعد از نماز جمعه آغاز شد و مردم یمـن بـا نـام این

عنـوان  ترین راهپیمایی خود را در میدان التغییر شکل دادند. این راهپیمایی بـه بزرگ» کرامت
به شود.  محسوب می ١٣٨٩ترین اعتصاب و تظاهرات فراگیر پایتخت در طول انقالب  بزرگ
تیراندازان و نیروهای امنیتی وابسته به رژیم به سوی  البیون بود که تکحرکت عظیم انق دنبال

صـورت مسـتقیم هـدف گلولـه قـرار دادنـد. در جریـان  و انقالبیون را بـه همردم آتش گشود
نفر از انقالبیـون کشـته و  ٤٦تیراندازی به سمت انقالبیون که حدود سه ساعت ادامه داشت 

ن حین انقالبیون با نیروهای پلیس مرکزی که در منطقـه نفر از آنها زخمی شدند. در ای ٢٠٠
  ٢.نفر رسید ٥٢شدگان این جنایت به  تعداد کشتهو  حضور داشتند درگیر شدند

ارائه شد  ١٣٩٠فروردین  ١٤نخستین پیشنهاد این شورا برای پایان دادن به بحران یمن در 
رت و تشـکیل دولـت توسـط گیری از قـدکه به دلیل درخواست از عبدالله صالح برای کناره

 ٢١مخالفان مورد قبول صالح قرار نگرفت. بـا رد پیشـنهاد اول، پیشـنهاد دوم ایـن شـورا در 
فروردین ارائه شد که این بار سـخنی از تشـکیل دولـت توسـط مخالفـان مطـرح نشـده و از 

ری گیاز قدرت کناره» عبدربه منصور هادی«عبدالله صالح خواسته شد تا به نفع معاون خود 
  ٣کند. این طرح نیز از سوی مخالفان مورد پذیرش قرار نگرفت.

بـه  اردیبهشـت ١دبیرکـل شـورای همکـاری در  ،»یانیزعبداللطیف ال«با رد طرح دوم، 
 ١٠محتـوی بـا تر از دو طرح پیشین و  و طرح سوم را مطرح کرد. این طرح مفصل هصنعا رفت

روز از تاریخ  ٣٠ور هادی بعد از گذشت گیری صالح به نفع معاونش منص بند از جمله کناره
 ٤.امضای طرح و همچنین اعطای مصونیت قضایی به علی عبدالله صالح و اطرافیانش بـود

و برگـزاری انتخابـات  ١٣٩٢اما این بار نیـز صـالح بـر ابقـای خـود در حکومـت تـا سـال 

                                                                                                                                         
1. Yemen President Ali Abdullah Saleh defiant over exit, bbc, 24 April 2011, Available at: 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13181324 
  همان. ٢

3. Scott Shane, Ali Abdullah Saleh, Strongman Who Helped Unite Yemen, and Divide It, 
Dies at 75, The New York Times, 4 Dec 2017, Available at: https://www.nytimes.com/ 
2017/12/04/obituaries/ali-saleh-dead.html 

  ٥٢، همان، ص حسن احمدیان. ٤

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13181324
https://www.nytimes.com/
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کید داشت. ریاست   جمهوری جدید تأ
گیـری از قـدرت و  نی ابتدا پـذیرش کنـارهسرانجام رفتار متعارض علی عبدالله صالح یع

که  شدپافشاری بر ابقای خود و به تمسخر گرفتن احزاب اپوزیسیون و انقالبیون باعث  سپس
جمهوری به همراه جمعی از  در مسجد النهدین کاخ ریاست ١٣٩٠/ ٣/ ١٣او در روز جمعه 

ع کرده بودنـد، تـرور ن بلندپایه حکومتی که برای برپایی نماز جمعه در مسجد اجتمامسئوال
صالح که جراحت شدیدی از انفجار مسجد برداشته بود برای معالجه بـه عربسـتان  ١.شوند

عزیمت کرد و در آنجا با اعمال فشار حاکمان سعودی برای پذیرش طرح سوم مواجـه شـد. 
ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل بـرای تحـت فشـار قـرار دادن  در مهر ماه نیز قطعنامه

گیری از قدرت تصویب شـد. ایـن الله صالح به پذیرش طرح شورای همکاری در کنارهعبد
  فشارها باعث شد که صالح در عربستان اعالم کند که طرح ابتکاری را پذیرفته است.

  
  تشکیل دولت موقت و وارد شدن انصاراهللا به میدان .2ـ1ـ1

ای شـده انتقـال قـدرت دو مرحلـه میان مخالفان و عبدالله صالح، فرآیند بر اساس توافقنامه
، معاون وی، انتقال یافته »منصور هادی«نخست، قدرت از عبدالله صالح به  بود. در مرحله
ای که با سهم مساوی از اعضای حزب حاکم کنگره و احزاب مخالف به مدت و وی با کابینه

وری را فـراهم جمه های الزم برای برگزاری انتخابات ریاسـتشد، زمینهروز تشکیل می ٩٠
جمهور منتخب مردم به  ریزی شده بود به رئیسکرد. گام بعدی که در این توافقنامه برنامهمی

هـای مـدیریتی، امنیتـی و داد تا با ایجاد تغییر در ساختار سـازمانمدت دو سال فرصت می
های موجود و همچنین اصالح قـانون اساسـی بـه رفـع  نظامی و از بین بردن فساد و تبعیض

شکالت عمومی جامعه پرداخته و سرانجام با برگزاری انتخابـات آزادانـه و دموکراتیـک در م
  را برای انتقال مشروع قدرت مهیا سازد. نوعی زمینه به ١٣٩٣سال 

به دنبال تشکیل دولت جدید و اعالم اسامی وزرا توسط منصـور هـادی، گفتنی است که 
 فری در اعتراض به تشکیل دولت ائتالفی برها هزار ن شهرهای یمن شاهد تظاهرات ده بیشتر

کننـدگان در روز جمعـه بعـد از  فـارس بـود. تظـاهرات اساس طرح شورای همکاری خلیج
طـور گسـترده وارد میـادین  نامیدنـد بـه» یکپـارچگی جمعه«تشکیل دولت ائتالفی که آن را 

ت سیاسـی یکی از بندهای جنجالی طرح تـوافقی، مصـونیها شدند.  اصلی شهرها و خیابان

                                                                                                                                         
1. Al- tagheer.com/Friday,june 3,2011 
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عبدالله صالح و تعدادی از نزدیکان و شرکای سیاسی وی از هرگونه طـرح دعـوا نسـبت بـه 
رو،  عملکرد او در طول بیش از سه دهه حکمرانی غیر دموکراتیک بر یمن بوده است. از ایـن

طـرح ابتکـاری شـورای همکـاری  نیـز رهبر جنـبش انصـارالله ،»سید عبدالملک الحوثی«
نپذیرفت و این طرح را خیانـت بـه شـهدا و  را رسیده بود اءاض به امضفارس که در ری خلیج

جمهوری را تحـریم کـرد. در  و به همین دلیل حضور در انتخابات ریاستانقالبیون دانست 
اسـفند،  ٢کنار انصارالله، جنبش حراک جنوبی نیز در انتخابات شرکت نکرد. در انتخابات 

گونه رقیب انتخابـاتی و  پست بوده و در نبود هیچتنها کاندیدای تصدی این » منصور هادی«
درصـد آراء بـه مقـام  ٩٩تحریم انتخابات از سوی دو جریان عمده انقالب، وی توانست با 

  ١جمهوری دست یابد. ریاست
جنـبش انصـارالله در طـول برگـزاری کنفـرانس جمهـور جدیـد،  به دنبـال تعیـین رئیس

و چندین بار موافقت خود را بـرای  هانگان ندادای به دست دولت و بیگ گوی ملی بهانهو گفت
گوی ملـی اعـالم کـرد. همچنـین جنـبش انصـارالله در کمیتـه و شرکت در کنفـرانس گفـت

بعـد از پایـان  کـرد. گوی ملی حضور فعال داشت و نظرات خود را ارائه مـیو مقدماتی گفت
 ،»یمنصــور هــاد«گوی ملــی و برگــزاری جشــن اختتامیــه آن، و جلســات کنفــرانس گفــت

ای  مـاده ٤دسـتور  ١٣٩٢سال  ٢طی حکم شماره  ٧/١١/١٣٩٢جمهور یمن در تاریخ  رئیس
توافـق ، بر اساس آرای اکثریت اعضای این کمیتـه ٢.تشکیل کمیته تعیین اقالیم را صادر کرد

صورت چهـار اقلـیم در  شش اقلیم به از طریق سیستم فدرالی و متشکل از شده بود که یمن
 ٣اداره شود.جنوب  شمال و دو اقلیم در

این طرح با مخالفت جدی انصارالله نیز مواجه شد و این جنبش رأی کمیته تعیین اقالیم 
را خدمت به دولت عربستان و عامل گسترش نفوذ این کشور در امورات یمـن برشـمرد. بـه 

دهـد تـا بتوانـد بـا اسـتفاده از یمن فدرالی این فرصت را بـه عربسـتان مـیعقیده انصارالله 
زمینـه را تالفات موجود در بین قبایل و احزاب موجود در یمن و با ایجاد تفرقـه بـین آنهـا اخ

پس از پایان فعالیت کمیتـه تعیـین همچنین  برای تسلط و نفوذ همیشگی بر آنها فراهم کند.
طـی  ١٧/١٢/١٣٩٢اقالیم و اعالم تصمیم نهایی توسط این کمیته، منصور هـادی در تـاریخ 

                                                                                                                                         
  ١٣٠ص  همان،جواد مددی، . ١

2. Yemen-today.net/Thursday, February6,2014 
3. http://www.masaf.ir/View/Contents/947/ 

http://www.masaf.ir/View/Contents/947/
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کـه  ١دستور تشکیل کمیته تدوین قانون اساسـی را صـادر کـرد ١٣٩٢ سال ٢٧حکم شماره 
  انصارالله در این کمیته نیز حضوری فعال و مبتکرانه داشت.

شده طـرح شـورای همکـاری بـرای دولـت  های تعیینحضور فعال انصارالله در فعالیت
بـرای مصـادره  ها و عناصر داخلی وابسته در داخل یمن راخارجی ها و توطئهائتالفی، برنامه

همسو کردن  توان بهانقالب ناکام گذاشته بود. از دستاوردهای مهم انصارالله در این برهه می
. بافـت بدنـه با خود اشاره کردقبایل شیعه متحد با حزب کنگره مردمی (حزب حاکم یمن) 

ن ایـ بسیاری را در خود جا داده بـود. مذهب ای بود که قبایل زیدی گونه حزب حاکم یمن به
قبایل با مشاهده نفوذ و توسعه روزافزون جنبش انصارالله که نماینده شیعیان زیـدی مـذهب 

مـردم آن از  بیشترهای یمن شمالی سابق که  ، به این جنبش پیوستند. بدین ترتیب استانبوده
تـرین و  و این جنبش به یکی از مهم هشیعیان زیدی مذهب هستند به جنبش انصارالله پیوست

 های انقالبی تبدیل شد. جریانترین  بزرگ
  
  . جنگ عمران تا انقالب جرعه، مرحله شکوفایی انصاراهللا2-1-2

ترین حوادث و رویدادها در سیر تحوالت انقالبی یمن از سقوط عبداللـه صـالح در  یکی از مهم
، جنگ میان نیروهای سلفی وابسته به حزب اصـالح ١٣٩٣تا انقالب جرعه در مهر  ١٣٨٩سال 

های تحت فرماندهی سرلشکر محسن االحمر و طرفداران جنـبش انصـارالله در اسـتان و ارتشی
با پیشروی نیروهای انصارالله به داخل شـهر  ١٣٩٣عمران است. در این نبرد، سرانجام در تیر ماه 

  طور کامل در اختیار آنها قرار گرفت. ارتش، استان عمران به ٣١٠عمران و تصرف تیپ 
صارالله را در مقام قدرتی نوظهور مطرح کـرد، امـا در ادامـه در تیـر مـاه نوعی ان این رخداد به

هـا و هـا، برنامـههمـه طـرح اتفاقی رقم خورد که در نهایت و در کمال شـگفتی، شـالوده ١٣٩٣
اقدامات مخالفان داخلی و خارجی انقالب، برای کنترل تحوالت سیاسـی یمـن و خـارج کـردن 

طور  گذشـت را بـهمـی ١٣٨٩دیک به دو سالی که از انقالب سال انصارالله از بطن آن در طول نز
کلی ویران کرد. این اتفاق زمانی روی داد که دولت ائتالفی منصور هادی که با بحران اقتصادی و 

هـای جـاری دولـت از طریـق حـذف یارانـه نبود منابع مالی مواجه بود تصمیم به کاهش هزینـه
 جـر بـه افـزایش شـدید قیمـت سـوخت و هزینـهسوخت گرفت. اجرایی شـدن ایـن تصـمیم من

  نقل کاال در یمن شده و در نتیجه اعتراضات به این تصمیم دولت آغاز شد. و حمل

                                                                                                                                         
1. Yemen-today.net/Saturday, March8,2014 
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های سیاسـی نسـبت بـه افـزایش قیمـت  ها و جریان شخصیت برخیبعد از اعتراض مردم و  
در روز رهبر جنبش انصـارالله در یـک سـخنرانی  ،»سید عبدالملک بدرالدین الحوثی«سوخت، 

شد اعالم کرد افزایش قیمـت سـوخت در  زیونی المسیره پخش مییکه از شبکه تلو ١٢/٥/١٣٩٣
ای از انجام اصـالحات  و در این اقدام دولت هیچ نشانه بودهسرخوردگی سیاسی  به معنای کشور

با مشکل  ثروتمندخورد و با افزایش قیمت سوخت در کشور افراد با نفوذ و  اقتصادی به چشم نمی
  ١.مواجه نخواهند شد، بلکه ملت فقیر یمن تحت فشار مضاعف قرار خواهند گرفت

این سخنرانی پایتخت یمن را بـه عرصـه تقابـل حکومـت و مـردم کـه تحـت حمایـت  
انصارالله بودند، تقسیم کرد. اگرچه چند مرحله مذاکره میان طرفین انجام شد، اما در نهایت 

های منصور هادی و انصارالله منجر شد؛ تا جـایی کـه به آغاز درگیری در پایتخت میان نیرو
وزیر و اعضـای  منظور فشار بر نخست سرانجام نیروهای انقالبی طرفدار جنبش انصارالله به

از میــدان التغییــر بــه ســمت ســاختمان  ١٨/٦/١٣٩٣گیــری در تــاریخ  دولــت بــرای کنــاره
پایتخـت بـا تظـاهرات خشـن نیروهـای امنیتـی  مواجهـه ٢.وزیری راهپیمایی کردند نخست

آمیـز مـردم و تیرانـدازی بـه سـمت آنهـا، موجبـات کشـیده شـدن اعتراضـات بـه مسالمت
پایتخـت یمـن بـه میـدان جنـگ و مسلحانه را فراهم کرد. بدین ترتیب  وسوی منازعه سمت

  . خونریزی تبدیل شد
شاید را بمباران کردند تا » الجوف«ها در  های ارتش یمن مواضع حوثی جنگندههمزمان 

و سـپس سـرکوب  یـعتطم یاسـتکه س یدر حال. پیشروی انقالبیون در صنعا را متوقف کنند
کید مجدد آنها بر آرمان – خود های نتوانسته معترضان را از خواسته یونانقالب هـا و  مبنی بر تأ

 ٢١( ١٣٩٣ یورشـهر ٣٠سـرانجام در بـاز دارد،  -٢٠١١آمال ملت یمن در انقالب مـارس 
کـه اعـالم کـرد  ه،جنبش انصارالل یرسم یسخنگو، »محمد عبدالسالم« ،)٢٠١٤سپتامبر 

 یوو راد یریوز مسلح و ساختمان نخست یروهایکل ن یجنبش بر مقر فرمانده ینا یروهاین
نوعی  این رخداد همه معادالت را دگرگون کرده و به اند. کرده یداپ یطرهدر صنعا س یونزیو تلو

  تعیین کرد.  خط کلی تحوالت آینده کشور یمن را
  

                                                                                                                                         
1. Alwasat-ye.net/Sunday,August17,2014 
2. Yementoday.net/Tuesday, September 9, 2014 
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  . انصاراهللا و مواجهه با ورود ائتالف متجاوز عربی به رهبري عربستان به یمن2-2
بـه رهبـری جنـبش انصـارالله و سـرنگون کـردن  ١٣٩٣تحوالت انقالبی مردم یمن در سال 

های غیر یمنی، یعنی پیشنهاد کشـورهای شـورای حلگرفته از طریق راه دولت ائتالفی شکل
ها را در میان کشورهای عرب شورای همکاری و در رس، موجی از نگرانیفا همکاری خلیج

رأس آن عربستان سعودی که همواره یمن را جزئی از حیاط خلوت چارچوب امنیتی خود به 
وجود آورد. به دنبال کنترل صنعا از سوی انقالبیون و انصارالله، منصـور   آورد، بهحساب می

  ند. وزیر او استعفاء کرد هادی و نخست
ای مـاده ١٥ وزیر یمـن، صـدور بیانیـهجمهور و نخستدر واقع، پس از استعفای رئیس

عطفـی  توانست نقطـهقانون اساسی جدید، توسط نیروهای انقالبی به رهبری انصارالله، می
، »منصور هـادی«آمده باشد. در چنین شرایطی،  در روند خروج یمن از بحران سیاسی پیش

- های انقالبی برای جلوگیری از اقدامات توطئهمن که از سوی کمیتهجمهور مستعفی ی رئیس
خود در صنعا تحت نظر بود، موفق به فرار از صنعا شد.  آمیز علیه انقالب، در منزل شخصی

عنـوان  ای بـا معرفـی خـود بـه ، در بیاینـهعـدنمنصور هادی، بالفاصله پـس از رسـیدن بـه 
 همـهکـرده بـود، ء تحت فشار عربستان اسـتعفا که پیش از این جمهور یمن، در حالی رئیس

به روند سیاسی بر  که و اعالم کرد ههای یمنی را باطل دانست توافقات جنبش انصارالله با گروه
منصور هادی همچنین التزام خود به  .فارس پایبند است اساس طرح شورای همکاری خلیج

ا واکنش شدید جنبش اعتراضـی طرح فدرالی کردن یمن را نیز اعالم کرد که این موضع وی ب
جنبشی که سـعی دارد جنـوب یمـن را از شـمال جـدا کـرده و حکومـت  ؛جنوب همراه شد

  ١د.مستقلی تشکیل ده
ریزی بـرای سـرنگون کـردن دولـت با طرح ادعای تشکیل دولت موازی در عدن، برنامه

ر خـالف عملیـاتی بـه خـود گرفـت، امـا بـ صنعا به محوریت انصارالله تشدید شده و جنبه
های هادی حرکت بـه  انتظارات هادی و متحدان وی، این انصارالله بود که در پاسخ به توطئه

ابتدا به سمت شهر تعز، سومین شـهر بـزرگ  انصارالله .سمت کنترل عدن را در پیش گرفت
را در اختیـار گرفتـه و توانسـت بـر  یمن، حرکت کرده و کنترل کامل این شـهر و فرودگـاه آن

ی دولتی، نظامی و دادگستری شهر تعز تسلط یابد. نیروهـای انصـارالله پـس از ها ساختمان

                                                                                                                                         
1. Yemen: Ali Abdullah Saleh Leaves Behind Grim Legacy, Human Rights watch, 5 

December 2017, Available at: https://www.hrw.org/news/2017/12/05/yemen-ali-abdullah-
saleh-leaves-behind-grim-legacy 

https://www.hrw.org/news/2017/12/05/yemen-ali-abdullah
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کنترل تعز، پیشروی خود را به سمت استان لحج در شمال استان عدن محل حضور عبد ربه 
شهر عدن که کانون توطئـه . آنها پس از تصرف این استان به طرف منصور هادی آغاز کردند

  ١کردند.ی نیز در آنجا حضور داشت، حرکت و منصور هاد هعلیه انصارالله بود
های مردمـی و انصـارالله بـا ایـن تهدیـدات گفتنی است پیشروی نیروهای ارتش، کمیته

را نیـز در اختیـار گیرنـد.  عـدنتوانستند کنتـرل  فروردین ٥روز  متوقف نشده و سرانجام در
نترل انصارالله بر شـهر ککرد.  فرار به خارج از یمن منصور هادی بار دیگر و این بار از عدن

جنوبی و راهُبردی عدن به منزله پایان دوران انتقالی منصور هادی و شکست طرح ابتکـاری 
کنندگان ابتـدایی در ایـن  در ارتباط با شـرکتفارس بود.  شورای همکاری خلیج ١٣٨٩سال 

، توان به هشت کشور اردن، مصر، سودان، امارات متحده عربی، بحرین، مراکش ائتالف می
کشور امارات، اردن، کویت، بحرین،  هفتهای  مجموع جنگندهکویت و قطر اشاره کرد که 

  :سودان و قطر با مشارکت عربستان سعودی در جدول زیر آمده است
  

  عربستان سعودي  کشورها

ات
مار
ا

  

طر
ق

دن  
ار

ت  
کوی

ین  
حر

ب
ان  

سود
ش  

راک
م

  

  مشارکت  میزان
  (تعداد جنگنده)

 ارهز150 +100
  15  3  15  15  6  10  30  نظامی

  
حمایـت دریـایی از ائـتالف گفتنی است که مصر با اختصاص چهار کشتی جنگـی بـه 

تا کنون کشور یمن درگیر یک جنگ  ١٣٩٤های بعد از  پرداخت. در مجموع طی سال نظامی
نتیجه شده که همچنان ادامه دارد، اما نکته مهم در این مقطع شکست ائـتالف در  داخلی بی

انقالبیون در صنعا است. همین روند تحوالت کشور یمـن را بـا نـوعی جنگ با انصارالله و 
  بست بزرگ مواجه کرده است. بن

  گري گیر شدن ائتالف به رهبري عربستان سعودي و پایان اولویت نظامی . زمین2
هـای حاضـر در ائـتالف، هـم از عربستان در آغاز جنگ با یمن در مقایسه بـا سـایر دولـت

بندی اصـلی نیروهـای تری برخوردار بود و هم محوریت و استخوان مهای بیشتر و مهانگیزه
اما واقعیت این بود کـه اهـداف واحـد و مشـترکی میـان  داد. موسوم به ائتالف را تشکیل می

                                                                                                                                         
1. http://www.irdc.ir/fa/content/60289/default.aspx 

http://www.irdc.ir/fa/content/60289/default.aspx
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اهداف متعارض کشـورهای عضـو ائـتالف و  ائتالف عربی به رهبری ریاض وجود نداشت.
بودنـد از همـان ابتـدا آن دست به گریبـان  بااز آنها های داخلی که هر کدام  مسائل و بحران

   روند حرکت رو به جلوی ائتالف را با بحران مواجه کرد.
توان در سـه حـوزه اصـلی  طلبی عربستان سعودی در خاک یمن می در ادامه مسیر جنگ

شان را مورد بازخوانی قرار داد. طی شش سال گذشته  مورد تمرکز آنها، تنها شکست و ناکامی
گری، محاصره اقتصـادی  گانه نظامی های سه جم نظامی عربستان به یمن در حوزهاز آغاز تها

یتی، جبهه متحد عربی متجاوز در کشور یمن شکست سنگینی را امن - یاطالعات یاتعملو 
  متحمل شده است. 

سودان را به  یژهو از سراسر جهان به یجنگ مزدوران نظام یندر ا ، عربستانگری در حوزه نظامی
و بـا کمـک  هو اروپـا کـرد یکـااز آمر یحاتتسـل یـدهـا دالر صـرف خر یلیونو م هتکار گرف

مراسم عزا و ، مدارس، بازارها و ها مزارع ،ها را در خانه یمندفاع  یشده مردم ب یاد یحاتتسل
عربسـتان  یهـا از حمـالت جنگنـده یـزهـا ن قبرستان یو حت شیدبه خاک و خون ک یعروس
پـس از  یکـی عربستان سـعودیمدرن  یها و بالگردها جنگنده انواع در امان نماند. یسعود

پـس  یمن یمردم . همچنین نیروهایسرنگون شدند یمن ییتوسط سامانه پدافند هوا یگرید
و ه بازدارنده خود را آغـاز کـرد یاستمرحله از س یندوم ی،نظام یاز مسلح شدن به پهپادها

در جنـوب غـرب » ینبـع«ر شـه ینفتـ یسـاتسأت سـال جـاری یبهشتآن در اواخر ارد یط
مـرداد سـال  ۲۶و در  یمـن یلـومتریسرخ در فاصله چند صـد ک یایعربستان در ساحل در

و ) آرامکـو(نفت عربسـتان  یشرکت مل »یبهالش« ینفت یشگاهو پاال یدانم ادپهپ ۱۰با  ١٣٩٨
ان آرامکو در است یها یشگاهو پاال »یصخر«و  »یقبق« ینفت یها یدانپهپاد م ۱۰با  در نهایت

  ١.عربستان را هدف قرار دادند »یهالشرق«
طور کامـل بـا  های ائتالف بـه رهبـری عربسـتان سـعودی بـه ، نیز تالشدر حوزه محاصره اقتصادی

نتوانسـت ملـت مقـاوم و  یـزجبهـه ن یندر ا یسعود یمرژشکست و ناکامی فراگیر همراه شد. 
گاه  یچه یمن یهعل یسعودعربستان  هیانجو طرح سلطه یجهآورد و در نت را به زانو در یمناستوار 
شـدن صـدها  یتا کنون جز کشته و زخم یو محاصره اقتصاد یتجاوز نظام این .یافتتحقق ن

                                                                                                                                         
1. Omar Ahmed, After 5 years, Saudi Arabia is finally on the verge of defeat in Yemen, 

middle east monitor, 26 Mar 2020, Available at: https://www.middleeastmonitor.com/ 
20200326- after-5-years-saudi-arabia-is-finally-on-the-verge-of-defeat-in-yemen/ 

https://www.middleeastmonitor.com/
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هـا و  یرسـاختز یرانیها تن از شهروندان محروم و و یلیونآواره شدن م ینو همچن یمنیهزار 
بـه همـراه نداشـته  یا یجـهکشـور، نت یندر ا یردارواگ یها یماریو ب یو گرسنگ یانتشار قحط

 یشتا کنـون بـ ١٣٩٧اعالم کرد که از سال  یزپناهندگان سازمان ملل ن یعال کمیساریای است.
  ١.گزارش شده است یمنوبا در  یماریمورد مشکوک مبتال به ب یلیونم یکاز 

، همانند دو سطح گذشته ائتالف به رهبری عربستان سعودی بـا امنیتی ـ عملیات اطالعاتیدر حوزه 
 هرا هدف قـرار داد یمن یجبهه داخل یزن یتیاز نظر امن یسعودت مواجه شد. حاکمان شکس
 یـناز ا یو مسـائل یمردمـ یها یتهبردن به مراکز ارتش و کم یفتنه و آشوب و پ یجادا یو برا

عبداللـه  یعل« یشدو سال پ کودتای را به کار گرفت. یاریبس پنهان یها ل باندها و هستهیقب
اقـدام  ینتـر تـوان برجسـته یبه ائتالف متجاوز را مـ یو یوستنو پ یداخل جبهه یهعل» صالح

را به آشوب  یمن یها داشت صنعا و استان یسع ویبرشمرد.  یمن یهعل یسعود یمرژ یتیامن
اقشار مختلف  تگیتوطئه با همبس یناما ا بپردازد،به جنگ  یمن یتیامن یروهایو با ن بکشاند
گاه یداریمردم و ب عربسـتان در دام فتنـه  مردم یمـنو  هشکست خورد یتیامن ینهادها یو آ
در دو  یمـن یهعل یکاییآمر ـ یسعودخط تجاوز  یرهزنج یدجد فصل گرفتار نشدند. سعودی

 یافته اعالم کردند که طرح خطرناک سـازمان یمن یتیامن یو نهادها هکشف شد سال گذشته
طرح قصد داشت جبهه  یندند. اکر یمتجاوز را خنث یکشورها یاطالعات یها توسط دستگاه

کشـور  یـنو در ا زدهرا بـرهم  یمـندر  یو آرامـش عمـوم یترا هدف قرار داده و امن یداخل
  آشوب به پا کند.

کید خود در عرصـه جنـگ  در مجموع، زمین گیر شدن عربستان در هر سه محور مورد تأ
دیل کرده که تا کنـون علیه انصارالله و ملت یمن، جنگ در این کشور را به کالفی سردرگم تب

اندازی روشــن بــرای پایــان دادن بــه آن وجــود نــدارد. در چنــین شــرایطی چگــونگی  چشــم
منظور پیروزی در عرصه معـادالت  کارگیری ابزارها و راهبردهای مناسب برای انصارالله به به

  یابد.   میدانی کشور یمن اهمیت می

  ي در جنگ . راهبردهاي پیشنهادي براي انصاراهللا براي پیروز3
با توجه به کلیت نوشتار حاضر که طی آن روند تحـوالت بحـران یمـن و نـوع ایفـای نقـش 

                                                                                                                                         
1. Declan Walsh, The Tragedy Of Saudi Arabia’s War, The New York Times, 26 Oct 26 

2018, Available At: Https://Www.Nytimes.Com/Interactive/2018/10/ 26/World/ Middleeast/ 
Saudi-Arabia-War-Yemen.Html 

https://Www.Nytimes.Com/Interactive/2018/10/
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انصارالله و برآیند جنگ شش ساله عربستان سعودی علیه یمن بررسی شد، اکنون ضرورت 
های پیش روی جنبش انصارالله یمن در روند پیروزی در جنـگ  گزینه  دارد به بررسی و ارائه

  گزینه در قالب راهبردهای پیشنهادی ارائه شده است. چندین در این راستا، پرداخته شود. 
  
  هاي بازدارنده رو به جلو در قالب تداوم تهاجم هرو به عقب؛ آیند ه. راهبرد آیند1-3

ها  عقب، یعنی درس گرفتن از گذشـته و آمـوختن از تجربیـاتی کـه حاصـل سـال آینده رو به
با توجـه  ریپذوربا یها ندهیآطرح  جلو به معنای فهم آینده یا رو به  بشری است و آینده  تجربه

باشد. با توجه به این دو وضعیت، ضروری اسـت کـه انصـارالله یمـن در  ی میروال کنون هب
روند بحران این کشور و تحوالت مربوط به جنگ با عربستان با مروری بر روند جنگ یمـن 

یا توافق بدون ضمانت اجرایـی خـودداری کنـد، وگو  از آغاز تا کنون از هرگونه ورود به گفت
اند که در خصومت و دشمنی  آن به عالوه کشورهای غربی نشان داده  زیرا عربستان و متحدان

  دهند.  گونه محدودیت و شرمی به خود راه نمی با انصارالله هیچ
لـه حم ٢٥٧،٠٠٠از  یشبـگونه که منابع یمنی تأکید دارند، طی پنج تا شش سال گذشـته  آن

علیه مردم یمن و نظامیان این کشور از سوی ائتالف متجـاوز بـه رهبـری عربسـتان ائتالف  ییهوا
نفـر را گرفتـه  ١١٢،٠٠٠از  یشمخرب جنگ جان ب سعودی انجام شده است. طی این مدت آثار

در چنـین شـرایطی درس گـرفتن از بحران بشردوستانه جهان را بـه وجـود آورده اسـت.  ینو بدتر
دهد هرگاه در برابر عربستان سعودی با زبان صلح و مـذاکره سـخن گفتـه شـده،  می گذشته نشان

شـوند؛ در  تر می آنها در اراده خود برای کنترل صنعا و پایان دادن به توان و نقش انصارالله مصـمم
  اند.  نشینی گرفته مقابل، هرگاه به آنها پاسخ متقابل داده شد، تصمیم به عقب

یک موشـک بالسـت ١٠٠٠از  یشبتوجه است که در گذشته انصارالله با  زمانی این مسأله قابل
ده است؛ همین رونـد، از یکسـو ائـتالف بـه و امارات را هدف قرار دا یعربستان سعود دو کشور

ریزی و  را متالشی کرده و از سوی دیگر، از اراده آنهـا بـرای تـداوم خـون  رهبری عربستان سعودی
هـای  تـوان تـداوم تهاجم شـده را می عنوان راهبرد تجربـی و اثبات کاسته است. بنابراین،  حمالت

های ایـن سـناریو عبارتنـد از: تـوان قابـل  ترین پیشران بازدارنده ارزیابی کرد. با این اوصاف، مهم
پذیر بـودن سیسـتم دفـاع موشـکی  توجه موشکی انصارالله به مدت چند سـال متمـادی، آسـیب

قتصاد عربستان از طریق حمله مجدد بـه تأسیسـات نفتـی و عربستان، در دسترس بودن نابودی ا
  های موشکی در کاهش فشار و حمالت ائتالف متحد عربی. تأثیر مثبت تهاجم
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عنوان راهبـردی بـرای پیـروزی انصـارالله در  توان برای این راهبرد که به با این وجود، می
ره کـرد کـه عبارتنـد از: ران نیـز اشـا جنگ علیه عربستان پیشنهاد شده، به برخی عوامل پس

المللـی انصـارالله، امکـان ورود ناگهـانی آمریکـا بـه معادلـه نظـامی و  تضعیف وجهه بین
  فرسایشی شدن هرچه بیشتر جنگ در یمن. 

  
  اي اي و تالش براي ایجاد شبکه خبري منطقه . راهبرد تقویت توان رسانه2-3

ی در جنـگ بـا عربسـتان در صـحنه های انصارالله برای پیروز ترین گزینه یکی دیگر از مهم
ای و  معادالت نظامی کشور یمن، شناسایی حوزه قدرت جبهه متحد عربی در حـوزه رسـانه

گرفتـه ترین ابعاد شکل نشان دادن واکنش متقابل در همین حوزه است. در واقع، یکی از مهم
المللی  و بین ایمنطقه های عمدههمزمان و مشابه رسانه حول تهاجم نظامی به یمن، هجمه

بر ضد حرکت انقالبیون یمنی و نیروهـای انصـارالله بـرای مخـدوش کـردن و اقنـاع افکـار 
های جهان، برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به تهـاجم عمومی امت اسالمی و سایر ملت

 صورت
ِ
  بار پس از آن بوده است.گرفته و اقدامات جنایت نظامی

-هـم در و یارسـانه یروانـ جنـگ چـارچوب در یسعود عربستان با همسو یهارسانه
 یالقـا و یسـازصـحنه دنبـال بـه جنگ، شروع اول هفته در میرژ نیا یهاحمله با ییراستا
 نیا در. بپردازند منی در کشور نیا گرفته صورتی رانیو و کشتار هیتوج به تا برآمدند یموارد
 کامـل تیحما تاتالش کردند  هیالعرب و هیاالخبار ژهیو به عربستان با همسو یهارسانه جنگ
  ١.کنند یمعرف جانببه حق و تیقاطع با یسعود عربستان حمله از را خود

در مقطع کنونی که حجم زیادی از فشار روانـی و نظـامی تهاجمـات نظـامی عربسـتان 
ای  اندازی یک رسانه حرفـه رسد اکنون زمان مناسبی برای راه سعودی کاسته شده، به نظر می

ها برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی منطقه فرا رسیده است. هرچنـد ایـن امـر  از سوی یمنی
رسد، اما امکانات آن موجود است تا از این طریق بتوانند حقانیـت خـود و  دشوار به نظر می

ترین عوامل پیشران این  واقعیات موجود را به جامعه جهانی عرضه کنند. با این اوصاف، مهم
ای بـرای بازتـاب  ین موارد خالصه کرد: نیاز ضروری بـه رسـانه حرفـهتوان در ا راهبرد را می

مواضع و حقانیت انصارالله، وجود سابقه حکمرانی و مـدیریت در میـان شـیعیان الحـوثی، 

                                                                                                                                         
های همسو با عربستان درباره حملـه ایـن  تحلیل محتوای کیفی اخبار رسانه، سلیمانیان علی اصغر هادی البرزی و. ١

  ٢٦ص  ،١٣٩٥خرداد  ،١٩کشور به یمن، مدیریت رسانه، شماره 
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  طلبانه در میان شیعیان یمن. وجود سطحی عمیق از افکار و عقاید حق
اشـاره کـرد: ضـعف مـالی  ران زیـر نیـز توان بـه عوامـل پـس با وجود این عوامل پیشران، می

های ارتباطی الزم   ساخت ای بزرگ، نبود زیر نیروهای انصارالله برای تأمین هزینه یک شبکه رسانه
  های بزرگ عربستان سعودی. در کشور یمن و نابرابری در امکانات و لوازم در قیاس با رسانه

  
  زدایی هوشمندانه و نرمش در سطح دیپلماسی فرهنگی   . تنش3-3

ین واقعیت برای جنبش انصارالله یمن ضروری است که محاصره اقتصادی عربستان و فهم ا
  جنایات این رژیم در حق مردم مظلوم یمن در مقطع کنونی، نه وابسته و محدود به یک دوره

خاص بوده و نه با توافق فعلی یا بدون هیچ توافقی پایان خواهد یافت، زیرا مرزهـای تـنش و 
آمیز و بدون منازعه میان  تر از آن است که بتوان از دنیایی صلح عمیقدشمنی میان دو طرف، 

منظور پیروزی  رو، در شرایط آینده به صنعا و ریاض پس از حصول یک توافق خبر داد. از این
انصارالله در میدان جنگ با عربستان ضروری است که توجه خاصی به دیپلماسی فرهنگی یا 

  این جنبش صورت گیرد.  دیپلماسی عمومی از سوی رهبران 
رسـد کـه  در همین راستا، در میانه تداوم جنگ با رژیـم عربسـتان سـعودی بـه نظـر می

ضروری است انصارالله یمن در سه سطح دیپلماسی عمومی هوشمندانه را در پیش گیرد. در 
های داخلی یمن با وجود نزدیکی آنهـا بـه  سطح ابتدایی، ضرورت دارد که انصارالله با گروه

نیت  وگوی درون یمنی را آغاز کند تا از این طریق حسن ربستان سطحی از مناسبات و گفتع
  افکنانه عربستان را بیش از پیش تقویت کند.  خود را نشان داده و راهبرد تفرقه

در سطح میانی، الزم است که انصارالله نگاهی جدی به توسـعه مناسـبات و روابـط بـا 
شمال آفریقا داشته باشد. در واقع، اعزام نمایندگان برای کشورهای عرب منطقه غرب آسیا و 

وگوهای دو جانبه و حتی چندجانبه با کشورهای منطقه نقشی  مذاکره و آغاز سطحی از گفت
رسـد کـه  تر به نظر می ویژه زمانی این مسأله جدی مهم در زدودن تبلیغات عربستان دارد؛ به

طور رسـمی و  رهبری عربستان سعودی بهبسیاری از کشورهای عربی حاضر در جبهه تحت 
تـوان بـه  انـد. در ایـن میـان می غیر رسـمی از تـداوم حضـور در جنـگ یمـن انصـراف داده

  کشورهایی مانند قطر و امارات متحده عربی اشاره کرد.
تواند نیم نگاهی  ای فراگیر عربستان، می تر، انصارالله در میانه تبلیغات رسانه در سطحی کالن

المللی نیز داشته باشد. پس از پنج سال جنگ نابرابر و ظالمانه عربسـتان  مناسبات بین به برقراری
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گیری انصارالله با جامعه جهانی مهیـا شـده  سعودی، اکنون بیش از هر زمان دیگری مسیر ارتباط
تواند نقشـی  ویژه چین و روسیه می های شرقی به است. در این میان، انصارالله با نزدیکی به قدرت

رگ را در تغییر معادالت میدانی جنگ ایفا کند. با وجود تمـامی تفاسـیر در مسـیر اجـرای ایـن بز
توان برشمرد: فرسایشی شدن جنگ و معرفی شدن انصارالله  راهبرد، یکسری عوامل پیشران را می

هـای سـازمان ملـل و نهادهـای حقـوق بشـری از  به جامعه جهانی در مقام یک قـدرت، گزارش
ن سـعودی در یمـن، اخـتالف نظـر شـدید برخـی کشـورهای عـرب منطقـه بـا جنایات عربستا

  عربستان، رویگردانی جامعه جهانی از حمایت عربستان.
ران نیـز اشـاره کـرد کـه عبارتنـد از:  های پس توان به زمینه با وجود این عوامل پیشران می

راری ارتبـاط بـا قدرت دالرهای نفتی عربستان سعودی برای اقناع دیگر بازیگران در عدم برق
کارگیری دیپلماسی عمومی فراگیـر،  انصارالله، محدودیت مالی شدید انصارالله بری آغاز به

کمبود تجربه سیاسی سران انصارالله و تأثیرگذاری عمیق تبلیغاتی عربسـتان سـعودی علیـه 
  شیعیان الحوثی در افکار عمومی جهانی.

  
  عنوان مقدمه پیروزي در میدان جنگ من به. راهبرد پیروزي در میدان سیاست در شمال ی4-3

توان در قالب طرح پیروزی و تثبیت قدرت انصـارالله در  یکی دیگر از راهبردهای مهم را می
عنوان کلی پیروزی در میدان نظامی و آینده معادالت سیاسی این کشـور مـورد  شمال یمن به

الله لبنان مورد نظر اسـت  ه حزبارزیابی قرار داد. در واقع، در طرح این راهبرد مدلی شبیه ب
 قـدرت بـه توجه با که نیا توان در دو علت مهم خالصه کرد: نخست که دلیل طرح آن را می

 و نقش توانند ینم یخارج گرانیباز ای منی دولت از اعم یدولت چیه ها، یحوث یعموم جیبس
 یهـا یحوث که نیا دوم لیدل. کنند انکار را منی یاسیس ساخت در ها یحوث برجسته گاهیجا
 طور   بـه را قـدرت کـه سـتندین در صدد کشور نیا یتیجمع و یاسیس ساخت به توجه با منی

 چنین امری ممکن نبوده و نخواهد بود.یگ اریاخت در کامل
ً
  رند، زیرا اساسا

در واقع، هدف اصلی این است که از یکسو، در شمال یمن همچنان انصارالله در مقـام 
قدرت باقی بماند و از سوی دیگر، در آینده مذاکرات جـامع بـرای یکی از دو شریک اصلی 

 یهـا گروه همـه مشـارکت بـا یملـ وحدت دولت لیتعیین تکلیف دولت یمن، راهبرد تشک
 یا منطقه یفشارها و تیامن یشورا یها قطعنامه به توجه را در پیش گیرد. در واقع، با یاسیس
 وجـود زیـن مـنی یجمهور اسـتیر جایگاه به یهاد منصور بازگشت احتمال یا فرامنطقه و
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 باشـد طرف کشور بی كی ای متحد ملل سازمان تواند یم که یسوم گریباز یگر یانجیم. دارد
 حـل یبـرا ویسـنار نیمؤثرتر یکنون طیشرا در رسد یم نظر به کهـ  ویسنار نیا تحقق در زین

 بود.  خواهد کارساز ـ باشد منی بحران
 یسـاز دولت ینـدکـه در فرآ هایی یتبه محدود توجهلله با جنبش انصارا رسد یبه نظر م

و حفـظ  یسـاز بـر مشـارکت در دولت یالله لبنـان مبتنـ رو دارد، در قالب مدل حزب یشپ
ایفا کند. واقعیت  یمنتحوالت کشور  یندهرا در آ یدینقش کل تواند یخود، م یجنبش یتماه

ر میـدان مـذاکرات سیاسـی، امر این است که در صورت تحقق پیـروزی و تثبیـت قـدرت د
توان از پیروزی در جنگ نیز سخن به میان آورد، زیرا ورود به جنگ فرسایشی  طور حتم می به

 نوعی ایستادن در وضعیت سکون 
ً
و بدون نتیجه و دستاورد در میدان معادالت سیاسی، عمال

مقدمه پیروزی توان گفت که  ای در بر داشته باشد. می تواند نتیجه است که در بلندمدت نمی
  در معادالت میدانی یمن برای انصارالله، تثبیت قدرت در مذاکرات سیاسی است. 

  
  . راهبرد آشتی ملی در یمن5-3

واسطه بیش از حدود یک دهه جنگ داخلی و بحـران در یمـن،   هر چند در مقطع کنونی، به
ین کشـور های مختلف مذهبی در ا های سیاسی و هویت سطحی وسیع از تنش میان جریان

زدایـی و تعیـین آینـده  اند بـه تـوافقی بـرای تنش به اوج رسیده و بازیگران تا کنـون نتوانسـته
طور  دهد که بـه معادالت دست یابند، اما رویکرد راهبردی و بلندمدت به تحوالت نشان می

  است.» آشتی ملی«های مهم برای انصارالله در پیش گرفتن راهبرد  قطع یکی از گزینه
شـدت تحـت تـأثیر و  سنت در عـدن به های سیاسی اهل وشیده نیست که گروهبر کسی پ

نفوذ عربستان سعودی، امارات، آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند، اما باید توجه داشت 
که این بازیگران دیر یا زود از عرصه معادالت خارج خواهند شد و در چنـین شـرایطی ایـن 

توافقی برای اداره امـور آینـده کشـور یمـن دسـت یابنـد.  بازیگران داخلی هستند که باید به
ای را برای  سال آینده برنامه ١٠بنابراین، انصارالله باید در یک بازه زمانی بلندمدت یعنی طی 

  های سیاسی داخلی یمن تدوین کند. پیش بردن و نزدیکی به جریان
اریویی چه تقسیم این یک واقعیت قابل توجه است که انصارالله در صورت تحقق هر سن

شدن یمن به دو کشور شمالی و جنوبی و چه ایجاد نظام فدرالی یا حتی ایجاد دولت مرکزی 
ای جـز همزیسـتی بـا  هـا، چـاره یکپارچه در قالب حکومت اشتراکی با حضـور همـه گروه
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های داخلی یمن ندارد. انصارالله در آینده معادالت سیاسی کشور یمـن یـا شـریک در  گروه
اکنـون ایـن راهبـرد  هد بود یا یک همسایه برای دیگـر بـازیگران. بنـابراین، از همقدرت خوا

ها ارسـال شـود.  برای دیگر جریان» آشتی ملی«های روند  رسد که نشانه ضروری به نظر می
ساز تحمیـل شکسـت بـر عربسـتان سـعودی بـوده و  تواند زمینه این راهبرد در بلندمدت می

دور شدن از ریاض سوق دهد. با وجود همه این تفاسیر در نیروهای داخلی یمن را به سمت 
توان مورد اشاره قرار داد: انطبـاق طـرح  مسیر اجرای این راهبرد یکسری عوامل پیشران را می

های سیاسـی، اراده قـاطع انصـارالله بـرای  بـا واقعیـات میـدانی و ضـرورت» آشتی ملـی«
هـای مختلـف داخلـی مخـالف  ه، فروماندگی و درمانـدگی گرو»یمنی -یمنی«وگوی  گفت

طلبانه عربستان سعودی در عرصه  انصارالله در حوزه نظامی و امنیتی، شکست راهبرد جنگ
  معادالت میدانی.

تـرین آنهـا  ران نیز اشاره کرد که مهم توان به چند عامل پس در کنار این عوامل پیشران می
خلی یمن به یکدیگر، مخالفت های دا عبارتند از: مخالفت عربستان سعودی با نزدیکی گروه

یمنـی و انشـقاق و تشـتت بـزرگ ذهنـی و » آشتی ملی«رژیم صهیونیستی و آمریکا با طرح 
  های سیاسی یمنی. سیاسی گروه

  گیري نتیجه
گویی به این پرسش کلیدی بود که انصارالله برای پیروزی  نوشتار حاضر از ابتدا در پی پاسخ

تواند از چـه ابزارهـا و امکانـاتی  در اختیار دارد یا می در جنگ یمن چه امکانات و ابزارهایی
جنـگ علیـه  ١٣٩٤استفاده کند؟ در واقع، عربستان سعودی زمانی کـه در اوایـل فـروردین 

انصارالله و انقالبیون صنعا را اعالم کرد، انتظار داشت تنها در به مدت یک هفتـه بـه جنـگ 
معادالت حذف کند. اما نه تنهـا ایـن سـناریو  پایان داده و انصارالله را برای همیشه از عرصه

یابی انقالبیـون  عملی نشد، بلکه با گذشت بیش از پنج سال از آغاز این جنگ، روند قـدرت
  صنعا رو به افزایش است. 

آنچه مسلم است اینکه با وجود شکست راهبرد عربستان در اشـغال کشـور یمـن و شکسـت 
حالت فرسایشی در آمده و روند معادالت در وضعیتی نیروهای انصارالله، جنگ در این کشور به 

مدت ادامه یابد، اما در بلندمـدت بـدون  از تعلیق قرار گرفته است. ممکن است این روند در کوتاه
تردید پایان یافته و در این شرایط ضرورت اتخاذ راهبرد مناسب برای انصارالله اهمیتـی دوچنـدان 
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عنوان  زیـر بـه هـایتوان به گزینه یـا راهبرد های پژوهش می فتهیابد. در همین راستا، در مقام یا می
  های پیروزی انصارالله در جنگ با عربستان اشاره کرد: ضمانت
  گزینه عملی و در دسترس انصارالله یمن برای پیروزی در جنگ تداوم راهبرد تهاجم فعـال

ان داده کـه حاکمـان منظور بازدارندگی عربستان سعودی است. تجربیات چند سـال اخیـر نشـ به
عربستان در صورت وارد شدن انصارالله و انقالبیون به فاز تدافعی، نه تنها در صدد دوستی و حل 

که هر زمان مورد حمله قـرار  اند؛ در حالی بحران بر نیامده، بلکه دامنه حمالت را نیز گسترش داده
  اند. می را کاهش دادهپذیر بودن مواضع خود روند سیاست تهاج اند، به دلیل آسیب گرفته
 هایی که انصارالله در میانه جنگ یمن با نیروهای متجاوز و مزدور  یکی دیگر از گزینه

سازی نقطه قوت آنهـا در عرصـه  تواند در پیش گیرد، تالش برای خنثی عربستان سعودی می
ه ای وسـیع اسـت. هرچنـد بـا توجـه بـ گیری از تبلیغات رسـانه معادالت میدانی، یعنی بهره

های مالی و امکانات نیروهای انقالبی ایجاد یـک رسـانه بـزرگ بـرای مقابلـه بـا  محدودیت
ای همچون العربیه بسیار دشوار بوده، اما در حالت حداقلی آغـاز جنـگ سـایبری بـا  رسانه

تواند نقشی مهم در کاهش تأثیرگـذاری  عربستان در جهان عرب امری در دسترس بوده و می
  دی داشته باشد. تبلیغات عربستان سعو

 توان در مقام وضعیتی ساکن و ایستا مورد ارزیابی قـرار  همچنین وضعیت انصارالله را نمی
دارد. واقعیت امر این است که انصارالله برای غلبه بر تهاجمات عربسـتان سـعودی در وضـعیت 
، کنونی و آینده نیازمند در پـیش گـرفتن نـوعی دیپلماسـی عمـومی فعـال در سـه سـطح داخلـی

المللی است. در این مسیر، اکنون زمینه بـیش از هـر زمـان دیگـری فـراهم شـده  ای و بین منطقه
است، زیرا از یکسو انصارالله در مقام یک بازیگر قدرتمند و دارای پرستیژ در عرصه جهانی خـود 

المللـی بـا جنـگ  ای و بین را معرفی کرده و از سـوی دیگـر، نـوعی ضـدیت و مخالفـت منطقـه
  نه عربستان سعودی در میدان نبرد یمن در سطح جهانی اتفاق افتاده است. متجاوزا
  ــرای وضــعیت ــی ب ــدت یعن ــرد بلندم ــام راهب ــناریوی  ١٠در مق ــز س ــده نی   ســال آین

تواند در دستورکار انصارالله قرار گیرد. تحت هر شرایطی یعنی در صـورت  می» آشتی ملی«
ایجاد دولت یکپارچه، انصارالله به ناچار با  ایجاد دو دولت مستقل، فدرالیسم یا بازگشت به

رو، ضروری است تا برای شکست راهبـرد  های سیاسی یمنی مواجه خواهد بود. از این گروه
هـای  تدریج راهبرد برقراری آشتی ملی بـه دیگـر جریان مداخله نظامی عربستان در یمن، به

  شود. های آن نیز فراهم  سیاسی حاضر در عدن پیشنهاد شده و زمینه
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