
  
  
  
  

  ومت در یمن علل گرایش به محور مقا
  

  دکتر پویان بابایی 
  

  چکیده
ـ به جر کینزد يکشورها قا،یفراو شمال  ایغرب آسدر با آغاز تحوالت  ـ  محافظـه  انی ار ک

از  شیمحور مقاومت برهم بزنند که تقابل ب انیتوازن قوا را به سود خود و به ز اند دهیکوش
رغم ه ب ،عربستان یادشاهپ یجنوب هیهمسا ،منیداشته است.  یرا در پ انیدو جر نیا شیپ

. بوده است لیبه محور مقاومت متما ریاخ يها ماه یط ،کار محافظه وربا رهبر مح يجوار هم
 یو نگران منیدر  تیبه شش عامل شامل گسترش وهاب توان یموضوع م نیا ییچرا درباره

امات اقـد  مـن، یدولت  يمداالقاعده و داعش، ناکارمانند  يریتکف يها گروه تیاز آن، فعال
ـ ینزد مـن، یملـت   يهـا  هتحقـق خواسـت  به منظور  سازنده انصاراهللا ـ ا یک بـه   یکیدئولوژی

عربسـتان و تـالش    یبا پادشـاه  یخیحاکم بر محور مقاومت در کنار تقابل تار يدئولوژیا
جنـبش  کرد. این عوامل کشور در قالب موازنه نرم اشاره  نیبا ا يساز موازنه يبرا ها یمنی

مـردم و   اکثـر اسـت  قـادر سـاخته    مـن یتفکر مقاومـت در   ندهیان نما را به عنوانصاراهللا
  .کند کشور را با خود همراه نیموجود در ا یاسیس يها انیجر
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  مقدمه 
که دهد  نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی غرب آسیا وجود دو جریان را نشان می

توان آشکارا ردپـاي آنهـا را مشـاهده     می ،دهد در هر تحولی که در منطقه رخ می
مشـی   محور مقاومت به رهبري جمهوري اسالمی ایران که بـا خـط   ،نخستکرد: 

 . دوم،تجدیدنظرطلبانه در پی اسـتقرار نظمـی نـوین در عرصـه غـرب آسیاسـت      
 ،ه از نامش پیداستطور ک همانکه رهبري عربستان سعودي به کار  جریان محافظه
با هـر گونـه   است و کارانه درصدد حفظ وضع موجود  مشی محافظه با اتخاذ خط

تقابل  .ورزد مخالفت می ،تغییري مگر آن تغییراتی که به زیان محور مقاومت باشد
از زمـان وقـوع انقـالب    نیسـت، بلکـه   میان دو جریان مربوط به چند سال اخیـر  

  . ادامه دارد کمابیش م)1979( 57اسالمی ایران در سال 
با این حال وقوع تحوالت چند سال اخیـر در کشـورهاي عربـی موسـوم بـه      

بیش از هر زمان دیگري زمینه را براي رویارویی این دو جریان  »بیداري اسالمی«
 و بنـدي در غـرب آسـیا شـده     که به نوعی موجب قطب چنان ؛استکرده فراهم 

ه هر یـک راه ائـتالف بـا یکـی از دو     هاي سیاسی فعال در منطق کشورها و جریان
  اند.  جریان اصلی را پیش گرفته

توان به انصاراهللا یمن اشاره کرد که بخـش   هاي سیاسی می از جمله این جنبش
 اسـت. چـه   اي از نیروهاي سیاسی و مردم این کشور را با خود همراه کرده عمده

کنتـرل  بـه  من را توانست تمام ی ها پیش می مدت ،بسا اگر مداخالت خارجی نبود
رغـم مداخلـه نظـامی مسـتقیم عربسـتان سـعودي و       ه حتی امروز ب .خود درآورد

ایـن امـر بـا توجـه بـه همسـویی        .در یمن دست باال را داردچنان  ، هممتحدانش
  . است به معنی پیوستن یمن به محور مقاومت ،با محور مقاومت انصاراهللا

چـه عـواملی موجـب    «اسـت کـه    شود ایـن  سؤالی که در اینجا به ذهن متبادر می
تردیـد   بـی » کار شده اسـت؟  تمایل یمن به محور مقاومت و جدایی از محور محافظه



 89      ه محور مقاومت در یمن علل گرایش ب
هاي موجـود در آن   محور مقاومت و ظرفیتاز تري  پاسخ به این سؤال شناخت عمیق 

هـاي عربسـتان و    دهـد و درك بهتـري از تحـوالت یمـن و سیاسـت      به دسـت مـی  
اي از  رسد مجموعـه  سازد. به نظر می این کشور ممکن میپیمانانش را در ارتباط با  هم

عوامل تاریخی، سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک موجب گرایش مردم یمن به محـور  
مقاومت شده است که در این نوشتار به آنها خواهیم پرداخت؛ اما پـیش از آن بحثـی   

درك ایـن مفهـوم    رسد؛ زیـرا  درباره موازنه قوا به ویژه موازنه نرم ضروري به نظر می
دهد کـه در ارتبـاط بـا     با محور مقاومت به دست می انصاراهللافهم بهتري از مناسبات 

  موضوع این نوشتار از قدرت تبیین برخوردار است.
  

  چارچوب نظري
گرایان بر قدرت و مسائل نظامی بـه   تأکید بیش از اندازه واقعو مفهوم موازنه نرم 

هـاي   الملل انتقـادات بسـیاري از طیـف    ست بینکننده در سیا عنوان عواملی تعیین
گرایـان را   این انتقادات، واقع .برانگیخترا الملل  پردازان روابط بین مختلف نظریه

ویژه از سـوي    هاي خود در برابر آنها (به بازتعریف نظریهاقدام به بر آن داشت تا 
تـوان نقـش    ن نمیگرایا در ایجاد این نگرش در واقع ،عالوه بر آنکنند. ها)  لیبرال

لویت یافتن مباحـث غیرنظـامی در کنـار مسـائل نظـامی در      وپایان جنگ سرد و ا
  الملل را از نظر دور داشت.  روابط بین

الملـل سـعی کردنـد فراینـدي را بـا       گرایان در روابط بین در همین راستا واقع
ی موازنـه  تئوریزه کنند که عمدتاً در مقابل دیدگاه قـدیم  »ایجاد موازنه نرم«عنوان 

(ر.ك:  گیـرد  قرار می ،بردند نام می »ایجاد موازنه سخت«قدرت که از آن با عنوان 
هاي ضعیف به ایـن   گیرد که دولت موازنه سخت زمانی شکل می .)1387رضایی، 

قوي به صورت مستقیم بـه مقابلـه    یرسند که در مقابل سلطه و نفوذ دولتبنتیجه 
هایش  ه دادن به قدرت برتر براي تداوم سیاستهزینه اجاز ،به گمان آنها .بپردازند
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از آنجا  .بیش از هزینه مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه غیر قابل پذیرش است 

 ،قطبی مشکل اسـت و ریسـک بـاالیی همـراه دارد     که موازنه سخت در نظام تک
  دهی به موازنه نرم هستند.  ها بیشتر در پی شکل دولت

غیرمستقیم و غیرنظامی براي کاهش توانـایی قـدرت   موازنه نرم به هر نوع تالش 
شـود. از نظـر اسـتیفن والـت، موازنـه نـرم        برتر و افزایش قدرت خـود اطـالق مـی   

دربرگیرنده هماهنگی آگاهانه اقدامات دیپلماتیک به منظور دستیابی به نتایجی خالف 
ـ  کنندگان به دست نمی که بدون حمایت موازنهاست هاي قدرت برتر  خواسته د. بـه  آی

تر در مقابل قدرت برتـر   هاي ضعیف اي از اقدامات دولت عبارتی موازنه نرم، مجموعه
کشـد، بلکـه    اي مستقیم، برتري نظامی قدرت برتر را به چالش نمـی  است، که به گونه

هـا، افـزایش    غیرمستقیم با خنثی کردن مقاصد، به تأخیر انداختن اجرا یا اتمـام برنامـه  
  شود.   توان موجب مهار قدرت برتر می ها و تحلیل بردن هزینه

موازنه در مقابل قدرت  .قطبی بسیار متفاوت است تک یموازنه در نظام  پویایی
چنـدین قـدرت   کـم   دسـت پذیر نیست، بلکه باید توسط  دولت امکانبا برتر تنها 

د کـه  نها به تنهایی آنقدر توانایی ندار یک از دولت زیرا هیچ ،درجه دو انجام شود
المللـی   د. موازنه نرم براي بازیگرانی که نقش بـین نزنه با قدرت برتر بپردازبه موا

رسـد و همچنـین    مهـم و مطلـوب بـه نظـر مـی      ،الملل دارند بین  ثري در نظامؤم
از ایـن رو گـروه    ؛هاي نظامی کمتري براي آنان در پی داشته باشد تواند هزینه می

هاي دولـت برتـر    و خواسته مشخصی از کشورها وجود دارند که در برابر اهداف
کنند موقعیت خود را در مقابله با اهـداف   آنها تالش می .زنند دست به ائتالف می

  ). 1393(شیرخانی و همکاران،  قدرت برتر تثبیت کنند
دهنده به چگونگی عملکرد آنهـا در نظـام    هاي موزانه میزان موفقیت این دولت

موازنـه  با کنترل منابع و کنترل حوادث را دارد. اگر آنان بتوانند بستگی المللی  بین
  شوند.  شان نائل می هاي بیشتري در راستاي منافع به مطلوبیت ،نرم تحقق بخشند
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دهندگان در پیگیري اهداف و منافع  شود موازنه کاربست موازنه نرم موجب می 

پائول معتقـد اسـت   بدین منظور برخوردار باشند. گیري  چشمخود از آزادي عمل 
دهندگان خیلی آشکار نیست و بـه صـورت مسـتقیم     هاي موازنه ا که تالشاز آنج

دولت برتـر بـه آسـانی قـادر نیسـت       ،کشد موقعیت قدرت برتر را به چالش نمی
موازنه نـرم داراي دو شـکل    .شده در قالب موازنه نرم را تالفی کند اقدامات انجام

هـاي   و نیـز تـالش  در شکل درونی به بسیج منابع درونی  .درونی و بیرونی است
سیاسی، اقتصادي و نظامی یک دولت با هدف افزایش توانایی براي رویارویی بـا  

مثـال تقویـت   . بـراي  شـود  شده از سوي قدرت برتر تأکیـد مـی   تهدیدهاي مطرح
در حالی که در شـکل بیرونـی بـر     ؛شود قدرت اقتصادي در این سطح بررسی می

هاي موقت و همکـاري در   ر همکارياقدامات مبتنی بمانند هاي دیپلماتیک  تالش
زدایی، عدم واگذاري سرزمینی و  المللی از طریق ابزارهاي مشروعیت نهادهاي بین

  شود.  همکاري تأکید مینداشتن 
کارگیري موازنه نرم خنثی کردن عملکرد قدرت برتر بدون مقابلـه  ه هدف از ب
ر بـه اهـدافش   گرچه موازنه نرم قادر نیست از دسترسی قدرت برت .مستقیم است

در اسـتفاده از  را توانـد هزینـه ایـن دولـت      اما مـی  ،مدت جلوگیري کند در کوتاه
دهندگان نرم با به کارگیري  قدرت به منظور پیگیري اهدافش افزایش دهد. موازنه

ایجاد موازنه نرم درونی  ، به منظورشود میبیان ابزارها و سازوکارهایی که در زیر 
هـاي حفـظ    تر و همچنین افزایش هزینـه  رایط سختو بیرونی با هدف تحمیل ش

  کنند: وضع موجود براي قدرت برتر تالش می
هـاي   اغلب برتـري نظـامی دولـت    . تقویت قدرت اقتصادي (موازنه نرم درونی):1

از قدرت فـراوان اقتصـادي    ،کننده هستند هاي متوازن تهدیدکننده که هدف تالش
ثر، تغییر نسبی قدرت اقتصـادي  ؤازنه مگیرد. یک شیوه ایجاد مو آنها سرچشمه می

  .)1389زاده،  (شفیعی و کمایی طرف ضعیف است
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در این روش مخالفان قدرت برتر جایگاه زدایی (موازنه نرم بیرونی):  . مشروعیت2
هاي دیگـر در   شود دولت این اقدام باعث میکشند.  به چالش می برتر ابرقدرت را

تمایل بیشتري براي مخالفـت   کنند و تادگیبرابر قدرت برتر بیشتر مقاومت و ایس
  .)1385 (محمدي، داشته باشند

دهد قـدرت   ها نشان می بررسی. نپذیرفتن واگذاري سرزمین (موازنه نرم بیرونی): 3
راهـی بـراي    هاي سوم به مثابه مناطق بین برتر اغلب از دسترسی به سرزمین طرف

و انتقال نیروهـاي دریـایی و   براي حمل و نقل  ینیروهاي زمینی یا به عنوان محل
توانـد   هـاي برتـر مـی    هوایی برخوردارند. بنابراین گـرفتن ایـن امتیـاز از قـدرت    

  هاي فراوانی براي آنها ایجاد کند. دشواري
هـا از   در ایـن روش، دولـت  . همکاري نکردن با قدرت برتر (موازنه نرم بیرونی): 4

این  .کنند خودداري می ،پذیرش خواست قدرت برتر که مغایر منافع ملی آنهاست
اي آن  پذیرند یا در عمـل بـه گونـه    شده را نمی ها یا به روشنی خواسته بیان دولت

کنند که نتیجه قابل قبولی بـراي قـدرت برتـر در پـی نداشـته       خواسته را اجرا می
کننـد از برخـی حقـوق و     المللی نیز قدرت برتر را وادار مـی  در مسائل بین .باشد

دهنـده بـراي    هاي موازنـه  پوشی و اختیارات بیشتري به دولت امتیازات خود چشم
  المللی واگذار کند. هاي اقتصاد و سیاست بین مدیریت جدید در عرصه

مریکا به عنوان تنها ابا تبیین روابط میان ارتباط هر چند از این نظریه بیشتر در 
ابرقدرت جهان پس از جنگ سـرد بـا کشـورهاي درجـه دوم بـه لحـاظ قـدرت        

رویکرد جنبش انصاراهللا یمن را در همراهـی بـا    ،به باور نگارنده ،شود فاده میاست
در  ،توان گذشته از عوامـل سیاسـی، اجتمـاعی و ایـدئولوژیک     محور مقاومت می

نگاهی ولو کرد. سازي این کشور در برابر عربستان سعودي ارزیابی  راستاي موازنه
از زعامـت ایـن خانـدان بـر     هاي آل سعود در قبـال یمـن از آغـ    گذرا به سیاست

طلبانه و متجاوزانه این کشـور در ارتبـاط بـا همسـایه      عربستان و اقدامات برتري
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  سازد. جنوبی، صحت این ادعا را آشکار می 

  
  مقاومت و سازش دو گفتمان اصلی غرب آسیا

هاي حاکم بـر منطقـه    آنکه از گفتمان توان به تحوالت غرب آسیا پرداخت بی نمی
سیاسی را در منطقه شکل  یهای ائتالف ،ها گفتمان . هر یک ازنیاوردبه میان  یسخن
بـر مبنـاي    ،اعـم از دولتـی و غیردولتـی    ،اي هر کدام از بازیگران منطقه اند و داده

هـاي موجـود    بـه یکـی از ائـتالف    ،هـا  خود به هر یک از این گفتمان هاي گرایش
  اند.  با آن همدلی نشان دادهکم  دستپیوسته یا 
؛ گفتمان مقاومـت  ،نخست :خورد مان اصلی در غرب آسیا به چشم میدو گفت

نظـام   1979 سـال  در پی وقوع انقالب اسالمی در ایـران در  .گفتمان سازش دوم،
نوپاي برخاسته از این جنبش با تکیه بر شعار نـه شـرقی، نـه غربـی و تأکیـد بـر       

ــین   ــه ب ــتیزي در عرص ــه داخلــ   استکبارس ــتیزي در عرص ــی و استبدادس ی الملل
 و اي آنان را به چالش کشـید  هاي موجود در منطقه و حامیان فرامنطقه دیکتاتوري

کراسی و ودم  هاي منبعث از اعتقادات اسالمی در برابر لیبرال ارزشکردن با مطرح 
  . کرد کمونیسم، اسالم را به عنوان تنها راه سعادت و رستگاري ملل منطقه معرفی

برخالف اسالم کرد،  میملل منطقه ارائه  اسالمی که جمهوري اسالمی ایران به
کارانـه، خردسـتیز و    مشـی محافظـه   نظر عربستان سعودي و پاکستان که خـط  مد

ــ پویــا، فعــال، تحــول ،گرایانــه داشــت واپــس طــور کلــی انقالبــی و ه خــواه و ب
از  .یافـت  تردید چنین رویکردي حامیان و مخالفـانی مـی   بی .تجدیدنظرطلب بود

بی منطقه که با پیروزي انقالب اسالمی در ایـران گـویی   هاي انقال یک سو جنبش
ند هاي خود افزود بر دامنۀ فعالیت ،هاي آنها دمیده شده بود اي در شریان خون تازه

رهبري جمهوري اسالمی ایران تشکیل دادند که بـه محـور   به به تدریج ائتالفی  و
  د. شمقاومت موسوم 
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انقالبی  ـ  هاي نظام اسالمی یاستکار منطقه که س کشورهاي محافظه ،در مقابل 

با تقویت پیوندهاي خود کـه نمـود آن را   دانستند،  میایران را تهدیدي براي خود 
بـه رویـارویی بـا     ،توان مشاهده کرد در تشکیل شوراي همکاري خلیج فارس می

را عربستان سعودي و مصر بر  رهبري آن . این ائتالف کهمحور مقاومت پرداختند
هـا و   اهـم تفـاوت   .کـار (سـازش) معـروف شـد     ه محور محافظـه بداشتند، عهده 

 توان چنین برشمرد: تمایزات این دو جریان را می
 

  .  نگاه به مسئله فلسطین1
شک بحران فلسـطین اسـت کـه از پایـان      هاي منطقه غرب آسیا بی یکی از بحران

تأسیس رژیـم صهیونیسـتی   شد و لفور آغاز اجنگ جهانی اول و صدور اعالمیه ب
گذشت چندین دهه همچنان الینحل مانـده  و با شدت آن افزود  بر 1948ر سال د

حمایـت  علـت  غـرب (بـه   از تردید مسئله فلسطین بدبینی ملـل منطقـه    بی .است
کـار   هاي محافظـه  رژیمآنها از کشورهاي غربی از رژیم صهیونیستی) و نارضایتی 

ن مناسـبات  از ملـت فلسـطین و داشـت   نکـردن  حمایـت الزم  علـت  بـه  را منطقه 
  است. در پی داشته جانبه با حامیان رژیم صهیونیستی  آمیز و همه مودت

هاي سیاسی  ها و جنبش امروز اهمیت مسئله فلسطین به حدي است که دولت
توانند  موجود نه تنها در کشورهاي عربی که در کشورهاي مسلمان غیر عرب نمی

حـل مسـئله    راه ،ز نامش پیداسته اک محور مقاومت نیز چنان .باشند اعتنا به آن بی
حل عادالنـه   معتقد است تنها راهداند و  میفلسطین را مقاومت در برابر اشغالگران 

پرسـی از صـاحبان    براي حل و فصل این بحران مقاومت مردمی و برگزاري همـه 
  . است اصلی سرزمین فلسطین

هـاي   شکار معتقد به حل این بحران با توسـل بـه رو   محور محافظهدر مقابل، 
انـد در صـورت بازگشـت     دهکـر اعضاي این ائتالف بارها اعالم است. دیپلماتیک 
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شان و تشکیل کشور مسـتقل فلسـطین بـه پـایتختی      آوارگان فلسطینی به سرزمین 

 .سازي مناسبات خود با رژیم صهیونیستی دست خواهند زد المقدس به عادي بیت
در زمان ولیعهدي خود در  ،نپادشاه پیشین عربستا ،(همان طرحی که ملک عبداهللا

  ).ارائه کرد 2002سال 
  

  . نگاه به غرب2
مریکا نقشـی مخـرب در منطقـه    اهاي غربی به ویژه  دولت ،محور مقاومتاز دید 

بسـیاري از  علـت  هاي این کشورها در قبـال غـرب آسـیا     برخی سیاستدارند و 
هاي کشـور بر ایـن، محـور مقاومـت    عالوه منطقه است. ن آمشکالت موجود در 

مجموعـۀ  کنـد.   میهایشان از رژیم صهیونیستی سرزنش  حمایتعلت غربی را به 
اگـر هـم گهگـاه    اسـت و  این عوامل موجب بدبینی محور مقاومت به غرب شده 

جنبـۀ مقطعـی و مـوردي داشـته      ،ایـم  میان دو طرف شاهد بودهرا هایی  همکاري
اي غربی بـه ویـژه   ه کار گرچه هرازگاهی از دولت محور محافظه ،در مقابل .است

معتقـد بـه تفکیـک     ،کنـد  از رژیم صهیونیستی انتقـاد مـی    مریکا به دلیل حمایتا
هـاي   يرهاي مختلـف بـا کشـورهاي غربـی همکـا      در عرصهاست و موضوعات 

اي  به بیان دیگر ایـن جریـان وجـود برخـی اختالفـات در پـاره       .اي دارد گسترده
هـا   عرصـه سـایر  مکـاري در  هاي غربـی را مـانعی سـر راه ه    موضوعات با دولت

  مریکا مثبت است.انگاهش به غرب به خصوص داند و  نمی
  

  مشی در سیاست خارجی . خط3
مشی  خط ،نخست :مشی در سیاست خارجی وجود دارد به طور کلی دوگونه خط

حفظ وضع موجود که بر این اساس کشورها از نحوه تقسـیم قـدرت در عرصـه    
الملـل   طور کلی مناسبات حاکم بر نظام بـین ه بالمللی و جایگاه خود در آن و  بین
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رویکـرد   هسـتند. دوم، خواهـان حفـظ و تـداوم وضـع موجـود      دارند و رضایت  

ـ  ؛تجدیدنظرطلبانه طـور کلـی یـک بـازیگر نظـام      ه به این معنا که یک دولت یا ب
المللـی و جایگـاه خـود در آن     الملل از نحوه توزیـع قـدرت در عرصـه بـین     بین

از ایـن رو   ؛داند الملل را ناعادالنه می سبات حاکم بر نظام بینمنااست و ناخرسند 
تـا آنجـا کـه بـه      .آید در پی تغییر نظم حاکم بر میپذیرد و  نمیشرایط موجود را 

دارد و کارانـه   کـار رویکـردي محافظـه    محور محافظـه  ،شود غرب آسیا مربوط می
یاست حفظ وضـع  به بیان دیگر س ؛تمایلی به وقوع تحوالت عمیق و سریع ندارد

حال آنکه محور مقاومـت مناسـبات موجـود در عرصـه      ؛کند موجود را دنبال می
دانـد و   نمـی به طـور خـاص عادالنـه    را اي  منطقهعرصه جهانی را به طور عام و 

اي  المللـی و منطقـه   محور مقاومت در عرصه بـین در واقع مشی انقالبی دارد.  خط
  مشی تجدیدنظرطلبانه پیش گرفته است. خط

  
  بیداري اسالمی و گرایش یمن به سوي محور مقاومت

بـه تفـاوت   گفتـیم و  کار سـخن   در قسمت پیشین از دو محور مقاومت و محافظه
تقابل این دو جریان که طی سه دهـه   کردیم. میان این دو جریان به اختصار اشاره
با آغـاز تحـوالت اخیـر غـرب آسـیا وارد       ،ولو با شدت و ضعف تداوم یافته بود

هـاي مسـتحکمی شـکل     طرفین که در طول سه دهه ائتالف .جدید شد اي لهمرح
وردن خـ  زمینـه را بـراي بـرهم    ،سازي با یکدیگر دست زده بودند به موازنهو داده 

المللـی تـا    اي در عرصه بین اساساً هر موازنه .دیدند توازن قوا در منطقه فراهم می
تغییرات  و روها را بر هم نزندزمانی پابرجا خواهد بود که متغیر دیگري آرایش نی

آمده در وضعیت نیروها توازن قوا را به سود یـک طـرف و بـه زیـان طـرف       پیش
  دهد. ندیگر تغییر 

آمده  افزایند تا از شرایط پیش هاي خود می در چنین وضعیتی طرفین بر فعالیت



 97      ه محور مقاومت در یمن علل گرایش ب
بـه نـوعی   کم  دستیا یابند طرف مقابل تفوق  در صورت امکان برجویند و سود  

علت ثباتی به  اما پیش از آن بروز یک دوره بی ؛سازي جدید دست بزنند وزانهبه م
   .خوردن توازن قوا محتمل خواهد بود برهم

ثباتی در برخـی   هاي منطقه و بروز بی بیداري اسالمی با سرنگونی برخی رژیم
دیگر از کشورهاي غرب آسیا موازنه موجود میان دو محـور مقاومـت و اعتـدال    

بـه  کـرده اسـت؛   ثبـاتی و تـنش    منطقه را وارد یک دوره بیو هم زده عربی را بر 
نحوي که عمده کشورهاي غرب آسیا را به صورت مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم بـا      

دو محور مـذکور نیـز درصـددند از شـرایط     کرده است. هاي امنیتی مواجه  چالش
نظـم  و دهنـد  تیک منطقه را به زیان طرف مقابل تغییر یژئوپلجویند، موجود سود 

تداوم چنین وضعیتی موجب رویارویی  .نظر خود را در منطقه استقرار بخشند مد
حدتی که تا بـه امـروز    آن هم با شدت و ،هر چه بیشتر این دو جریان شده است

در این بین یکی از کشـورهایی کـه از تحـوالت موسـوم بـه       .سابقه نداشته است
  . است بیداري اسالمی متأثر شده یمن

قیام خود را علیه رژیم حاکم بر ایـن کشـور آغـاز     2011ر فوریه مردم یمن د
از قـدرت   ،جمهور وقـت  رئیس ، صالحگیري علی عبداهللا کردند که نتیجه آن کناره

 ،جمهور معاون رئیس ،عبدربه منصور هادي ،رغم این اتفاقه ب .بود 2012در سال 
هاي  پیشین جایگاهبسیاري از مقامات  و جمهوري تکیه زد این بار بر مسند ریاست

از سـوي دیگـر    .فساد مالی و اداري همچنـان ادامـه داشـت    .دندکرخود را حفظ 
هایی از یمن بـه ویـژه در    تر از هر زمان با تصرف بخش هاي القاعده فعال تکفیري

 ،افـزون بـر ایـن    .مأرب چالش امنیتی جدي پیش روي این کشور قرار داده بودند
اقلـیم یـا دو   شـش  تقسیم یمن به مانند ها  تالش دولت براي تصویب برخی طرح

بـیش از آنکـه در راسـتاي     ،بخش شمال و جنوب و اداره کشور به شیوه فـدرالی 
از جمعیـت کشـور   اي  عمـده تضـعیف بخـش    ، بـراي تقویت وحدت ملی باشـد 
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کنـد.  یمن را با خطر تجزیه مواجه توانست  گرفت و می انجام می(شیعیان زیدي)  

به باور مردم این باشد و ها  توانست مطلوب یمنی نمی تردید چنین رخدادهایی بی
  . کرد نمی هاي انقالب آنان حرکت کشور، یمن در مسیر تحقق آرمان

اي در  در چنین شرایطی تصمیم دولت در افزایش قیمت سوخت به مثابه جرقه
اعتراضات در همـین   .اعتراضات مردمی را در پی داشتکرد و انبار باروت عمل 

هاي اتخاذي دولـت   روند سیاسی موجود در کشور و سیاست و اندسطح باقی نم
هاي سیاسی موجود  از میان جریان .گرفت دربر ،هاي انقالب بود را که مغایر آرمان

در یمن، جریان انصاراهللا در سازماندهی اعتراضات و پیگیـري مطالبـات مـردم از    
ننـده ایـن   ک تـوان ایـن جنـبش را رهبـري     مـی اسـت و  بدیل برخـوردار   نقشی بی

  اعتراضات دانست. 
بـا سـازماندهی آنـان در    و هاي مختلف مـردم   انصاراهللا توانست با بسیج گروه

دولـت را مجبـور بـه     ،آمیز هاي مسالمت هاي مردمی با توسل به روش قالب کمیته
منصـور هـادي را وادار بـه پـذیرش مشـارکت تمـام       و پذیرش مطالبـات مـردم   

هر چند ایـن توافـق    ؛صلح مشارکتی نمود یافتکه در توافق کند هاي یمنی  گروه
به رویـارویی مسـلحانه   و منصور هادي ابتدا به عدن گریخت  .دیشوجامه عمل نپ

رفت عربستان ناکامی به پس از  و با انصاراهللا و متحدانش از جمله ارتش پرداخت
  خواهان مداخله نظامی خارجی در یمن شد. و

رغـم  ه بله نظامی به یمن کردند که اقدام به حمعربستان سعودي و متحدانش 
. نبـوده اسـت   تاکنون قـرین موفقیـت   ،خسارت مالی و جانی که براي یمن داشته

تردید کامیابی انصاراهللا در عرصه سیاسی یمن و توفیق ایـن جریـان در همـراه     بی
اکثریت مردم این کشور با خود به معنی تفوق محـور مقاومـت بـر محـور     کردن 
  یمن خواهد بود. کار در عرصه  محافظه

شود این اسـت کـه چـرا در همسـایگی      سؤالی که در اینجا به ذهن متبادر می
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عربسـتان  و در کشوري که همواره تحت نفـوذ   ،کار رهبر محور محافظه ،عربستان 

تردیـد   براي پاسخ به این سؤال بـی دارد؟ محور مقاومت دست باال را  ،استبوده 
هللا که به نـوعی محـور مقاومـت را در یمـن     به نحوة پیدایش و پیشینۀ انصاراباید 

  پرداخت.  ،کند نمایندگی می
 ؛ دوم،منؤشـباب المـ   ،نخست :یافته دو جریان دانست تکاملباید انصاراهللا را 
فرهنگـی دانسـت کـه از سـوي      یجریـان بایـد  من را مـؤ شـباب ال  .نداي الصرخه

سـال  روحـانی سرشـناس یمـن در     ،فرزند بدرالدین الحـوثی  ،سیدحسین الحوثی
) ایجاد شد که با آمـوزش علـوم دینـی بـه جوانـان      1986(در برخی منابع  1990
کوشـید بـه مقابلـه بـا      مذهب و تقویت همبستگی و وحدت میان آنـان مـی   زیدي

هـا در دمـاج بـه پشـتوانه مـالی       گسترش وهابیت در یمن بپردازد که در آن سـال 
سـعی در  شـد و   مـی تبلیـغ   ،روحانی تندروي وهـابی  ،ریاض توسط مقبل الوادي

  تضعیف شیعیان زیدي داشت. 
سـید حسـین الحـوثی در    اسـت.  عیـار   جریان سیاسی تمامیک نداي الصرخه 

طـی سـخنرانی    ،مریکـا در افغانسـتان  ااندکی پس از حضور نظـامی   2002ژانویه 
مریکا و رژیم صهیونیستی به شدت از سـازش شـرکاي کـاري    اعلیه  یشدیدالحن

در مقابل به ستایش از کرد و در برابر واشنگتن انتقاد کار عربی  هاي محافظه دولت
ـ     سیاست مریکـا  اویـژه  ه هاي مستقالنه جمهوري اسالمی ایـران در برابـر غـرب ب
از پیـروان راه  را خـود   و وي که ارادتی وافر به امام خمینی(ره) داشـت  .پرداخت
 ،ه بـود حوزه علمیه بهره برداستادان دانست و مدتی را در قم از محضر  ایشان می

در شرایطی کـه برخـی علمـاي     .مسلمانان را به ایستادگی علیه استکبار فراخواند
انـه،  وعلی الحماد و مرتضی ساروجی ایـراد چنـین سـخنانی را تندر   مانند زیدي 

توانسـت مـورد قبـول     پیداست کـه نمـی   ،دانستند نابجا و مضر به حال شیعیان می
یان دولت یمن و انصاراهللا بـین  جنگ م 6دولت یمن هم باشد که نتیجه آن وقوع 
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  را به شهادت رساندند. 
 .پس از وي برادرش عبدالملک الحوثی رهبري این جنبش را بر عهده گرفـت 

بـه   و توفیقی کسب نکـرد  ،جنگی که با وي و یارانش داشتپنج ارتش یمن طی 
ذکر است در آخرین تقابل انصاراهللا و دولت یمن شایان  .بس تن داد تشپذیرش آ
پس از انقالب یمـن نیـز   کرد. نیروي هوایی عربستان نیز مشارکت  2009در سال 

مردم یمـن را بـا   قشرهاي انصاراهللا توانست بسیاري از شد، که پیشتر اشاره  چنان
 ،آغاز شد 2014سپتامبر  رهبري موج دوم انقالب آنان را که درکند و خود همراه 

توان جنبش انصـاراهللا را قدرتمنـدترین    به طوري که هم اکنون می ؛دست گیرده ب
  جریان سیاسی یمن دانست. 

کوچـک در   اي در ادامه به عوامل توفیق این جریان خواهیم پرداخت که قبیلـه 
کـار در   رهبـر محـور محافظـه    ،شمال غربی یمن در همسایگی عربستان سـعودي 

تبـدیل شـود و   سازد به قدرتمندترین نیـروي سیاسـی در یمـن     را قادر میمنطقه 
هاي مختلفی از مردم این کشور را نه فقط با خـود کـه بـا محـور مقاومـت       گروه
  توان به شش عامل اشاره کرد: . در این ارتباط میکند همراه

  
   . رشد وهابیت در یمن1

ـ د ساکنان مناطق شمالی یمن را شیعیان زیدي تشکیل می طبع باورهـاي  الهند که ب
در نتیجه این است؛ هاي وهابیت  مذهبی آنان در بسیاري موارد در تعارض با آمیزه

 . اماتواند چندان مقبولیتی میان ساکنان این بخش از یمن پیدا کند نحله فکري نمی
بـر  اعتنـا شـوند؛    بـی وهابیت به این منطقه  اناین مسئله سبب نشده است تا مبلغ

هاي  اي به منظور ترویج اندیشه هاي گسترده هه اخیر به فعالیتعکس طی چهار د
الحـدیث در   توان ایجاد مدرسه دینی بـاب  را می اند که مصداق آن خود دست زده
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 .روحانی سرشناس و البته افراطی وهـابی دانسـت   ،شهر دماج توسط مقبل الوادي 

بارها از و یرفته این مدرسه نه تنها از یمن که حتی از عربستان طالب وهابی را پذ
مبنی بر مشترك بودن ها به ترویج باورهاي ضد شیعی میان محصالن  سوي زیدي

شود بسـیاري از اعضـاي    گفته میشیعیان و مباح بودن قتل آنان، متهم شده است. 
هستند. ایـن  آموختگان این مدرسه  القاعده یمن و حتی برخی رهبران آن از دانش

هـا همچنـین    يزیـد  .ل سعود برخوردار اسـت هاي مالی سرشار آ مدرسه از کمک
این مدرسه در استان صعده موجب حضـور جمعیـت کثیـري از    تأسیس معتقدند 

توانـد موجـب    در آینـده مـی  چنین وضـعی  ها در این استان شده که تداوم  وهابی
. شـود  خوردن ترکیب جمعیتی به زیان شیعیان زیدي در این بخـش از یمـن   برهم

اند که با در اختیار داشتن منابع مالی سرشـار   اد قرار گرفتهوهابی مورد انتقمبلغان 
با سوءاستفاده از فقر موجود  ،رسد شان می که از جانب عربستان سعودي به دست

در دوران علـی عبـداهللا صـالح     .در منطقه سعی در جـذب بومیـان منطقـه دارنـد    
کـرد، جلـوي    مـی به دلیـل احسـاس خطـري کـه از جانـب انصـاراهللا       زمامداري 

هاي  براثر فعالیت ،. پس از کنار رفتن وي از قدرترا نگرفت ها هاي وهابی فعالیت
اسـت،  مـذهب   علی المحسن االحمر که از فرماندهان سابق ارتش یمن و وهـابی 

براي منصور هادي نیز  .ایم ها بوده ها و وهابی هایی میان زیدي شاهد بروز درگیري
در هر حال گسترش وهابیت  .جام ندادثري انؤمقابله با اقدامات وهابیون حرکت م

به ویژه اگر در منـاطق   ؛تواند مورد قبول شیعیان این کشور قرار گیرد در یمن نمی
ضـمن ایجـاد    ، انجام گیرد؛ زیرا ممکـن اسـت  مرز عربستان هستند شمالی که هم

اي در منطقه به مثابه تهدیدي علیه امنیت ملـی یمـن محسـوب     هاي فرقه درگیري
که محور مقاومت در سـطح منطقـه بـه مقابلـه بـا       ). از آنجا1392 (عمادي، شود
وجود چنـین   ،خواهانه جریان وهابیت پرداخته است گري و اقدامات زیادي سلفی
  .است ها از عوامل گرایش آنان به محور مقاومت یمنیبین هایی  نگرانی
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  هاي تکفیري در یمن . فعالیت گروه2 

سـپتامبر   11حتی پیش از حادثـه  در یمن ي هاي تکفیر هاي تروریستی گروه فعالیت
مریکـایی بـه نـام    احمله انتحاري یک قایق به یک ناو  . نمونه آنمشاهده شده است

نظامی  17موجب کشته شدن  بود که 2000در بندر عدن در اکتبر » اس کول یواس«
اي  هاي تکفیـري در یمـن وارد مرحلـه    فعالیت گروه 2009مریکایی شد. در ژانویه ا

هاي تروریستی فعال در عربستان و یمن به یکـدیگر   شد. در این تاریخ شبکهجدید 
که بـه   (www.afghanistan.f1)جزیره القاعده را تأسیس کردند  پیوستند و شاخه شبه
هاي سیاسی دو کشور بود و قصد ایجـاد خالفـت اسـالمی را     دنبال سرنگونی رژیم

درگیـري ارتـش بـا انصـاراهللا در     ثباتی در یمن به علت  داشت. القاعده از وجود بی
ثباتی در پـی وقـوع انقـالب یمـن بـه       طلبان جنوب و تداوم این بی شمال و جدایی

هایی از این کشور را تصـرف کنـد.    اي دیگر سود جسته و توانسته است بخش گونه
موجود میان برخی قبایل جنوب و شرق یمن ضـمن    القاعده با استفاده از نارضایتی

خود با آنان، بر نفوذ خود در این منـاطق افـزوده اسـت. در حـال     تقویت پیوندهاي 
حاضر کنترل حضرموت، شبوه، ابین، مارب، بیدا، زمار و جـوف را در اختیـار دارد   

  ).  1394(مهدي جوکار، 
هـایی را در یمـن    تکفیري داعش فعالیت ـ  گروه تروریستی ،گذشته از القاعده

شبکه در اینترنت انتشار یافـت کـه    چندي پیش ویدئویی از این .آغاز کرده است
البته  .داد هاي داعش در یمن می خبر از آغاز فعالیت ،ضمن تهدید جنبش انصاراهللا

از  ،اقـدامات تروریسـتی دسـت زده   و بـه  داعش به تهدیدي زبانی بسنده نکـرده  
گذاري در مقابل مسجد قبه المهدي در شهر قدیمی صنعا که به کشـته   جمله بمب

 خبرگزاري مهـر، انجامید ( 2015 ژوئن 20نفر در  18جروح شدن نفر و م 3شدن 
هاي تروریسـتی تکفیـري در    بدیهی است در چنین شرایطی فعالیت گروه .)1394

از نگـاه   ؛ به خصوص کـه تواند تهدیدي جدي علیه این کشور تلقی شود یمن می

http://www.afghanistan.f
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طـور خـاص در   ه طور عام و عربستان سعودي به کار ب محور محافظه ،مردم یمن 

به قول وزیر هستند.  ها در مظان اتهام تقویت این گروهکم  دستارتباط با ایجاد یا 
ائتالف سعودي فضاي بیشتري در اختیار القاعده قرار «اشتون کارتر،  ،مریکاادفاع 

 ینـوع ». ها و نفـوذ سـرزمینی خـود را گسـترش دهـد      تیداده است تا دامنه فعال
ـ  ؛کند ار بروز میک اصطکاك منافع میان یمن و محور محافظه محـور  کـه  ویـژه  ه ب

حـدت تمـام در مقابـل     از آغاز با شـدت و  کار، ، برخالف محور محافظهمقاومت
در عراق و سوریه در حـال در نبـرد بـا    کرده و هاي تکفیري ایستادگی  تروریست
محـور  از چیزي جز اقبال مـردم یمـن   مطالبی که بیان شد، با توجه به  .آنان است

  ن انتظار داشت.توا مقاومت را نمی
  

  . نزدیکی ایدئولوژیک3
تأکید محـور مقاومـت بـر اسـتبداد و استکبارسـتیزي و عـدم سـازش بـا رژیـم          

در  که در عین حال چنانکرد؛ توان در جنبش انصاراهللا مشاهده  صهیونیستی را می
مدتی را در قم  ،رهبر پیشین انصاراهللا ،حسین الحوثیشد، هاي پیشین اشاره  بخش

هاي امام خمینی متأثر بود که نمود  از اندیشهو علمیه آن شهر گذراند و در حوزة 
آنچـه وي   .توان مشاهده کـرد  می 2002معروف وي در ژانویه   را در سخنرانی آن

به نوعی باورهایی است که محـور مقاومـت حـول آن    بیان کرد در این سخنرانی 
ردم یمن همخـوانی  با معتقدات مذهبی بسیاري از ماین باورها شکل گرفته است. 

پرواضـح اسـت    .بستر اجتماعی و فرهنگی آن در این کشور فراهم استو داشته 
تواند چه نقش تأثیرگـذاري   همین نزدیکی خط فکري و باورهاي ایدئولوژیک می

  .کند در گرایش یمن به محور مقاومت ایفا
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  مدي دولت یمنا. ناکار4 

مـواره بـا مشـکالت عمیـق     شـود کـه ه   یمن جزء ده کشور فقیر جهان محسوب می
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی دست به گریبان بوده است. افزون بر این، بروز برخـی  

هاي امنیتی را نیز براي ایـن کشـور در پـی داشـته اسـت. در چنـین        ها چالش ثباتی بی
رنـگ کـرده اسـت. وقـوع      شرایطی وجود استبداد سیاسی امید اصالح امور را نیز کم

سـاز تحـولی ژرف شـود و گـره از کـار ملـت یمـن         وانست سببانقالب یمن هم نت
بگشاید. تمایل و حتی در مواقعی وابستگی دولت ضعیف و ناکارامد یمن بـه محـور   

کار به طور عام و عربستان سعودي بـه طـور خـاص کـه در دورة زمامـداري       محافظه
کـار   منصور هادي به اوج خود رسید، خود موجب بدبینی مردم یمن به محور محافظه

  جنبش انصاراهللا و محور مقاومت شده است.از و سبب اقبال آنان 
  

  . اقدامات مناسب انصاراهللا5
نماینده محور مقاومت و دنباله رو تفکر مقاومت در یمن را باید شبک انصاراهللا  بی

توانـد   چگونگی رفتار این جریان در صحنه سیاسی این کشور مـی  . بالطبعدانست
بر قضاوت آنان در ارتباط با این دهد و حور مقاومت شکل نگاه ملت یمن را به م
زده و اي دست  هاي اخیر به اقدامات سازنده انصاراهللا در ماه .جریان اثرگذار باشد

به برخـی  شود. در نتیجه آن توانسته است به رهبر موج دوم انقالب در یمن بدل 
  :شود می ترین این اقدامات اشاره از مهم

یکی از اقدامات مؤثر انصـاراهللا سـازماندهی قـوي    نیروها:  . سازماندهی مناسب1
هـاي مردمـی بـه شـکلی      انصاراهللا توانسته است در قالـب کمیتـه   ن است.هوادارا

از این طریق ضمن بهره دهد و مطلوب، نیروهاي اجتماعی حامی خود را سازمان 
هـا   یـت بـه فعال  ،هاي اجتماعی که از آن برخوردار است بردن حداکثري از پتانسیل

  انسجام بیشتر و بهتري بخشد.
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انصاراهللا با آغاز موج دوم انقالب در یمن بـه   آمیز: هاي مسالمت . توسل به روش2
از توسل جسته و تا حـد امکـان   آمیز به منظور نیل به اهدافش  هاي مسالمت روش
  است.کرده آمیز اجتناب  هاي خشونت روش
ز دالیـل توفیـق انصـاراهللا را بایـد     شـک یکـی ا   بی . پیگیري مطالبات اکثریت مردم:3

پیگیري سرسختانه مطالبات مردم یمن دانست. انصاراهللا در سه حوزه به شدت پیگیـر  
بوده است: نخست بحث مبارزه با فساد مالی و اداري که همواره بر مبـارزه بـا فسـاد    
 مالی ـ اداري و مجازات مفسدین اقتصادي تأکید کرده است. دوم، مبارزه بـا اسـتبداد   

گرایی دولتمردان یمنی را برنتافته و همـواره خواهـان    سیاسی؛ انصاراهللا هرگز یکجانبه
تـوان   هاي مختلف در اداره امور شده است. طرح صلح مشارکتی را می مشارکت گروه

از مصادیق آن دانست. در نهایت تالش مجدانه براي استقرار ثبـات، امنیـت و حفـظ    
هاي تکفیري ایستاده، ضربات سـختی   برابر جریانتمامیت ارضی یمن که انصاراهللا در 

را به القاعده وارد آورده و تا به حال موفق به پاکسـازي برخـی منـاطق از ایـن گـروه      
توانـد در تعـارض بـا     تروریستی شده است. در عین حال با هر گونه طرحی کـه مـی  

وحدت ملی و حفظ تمامیت ارضی یمن باشد، به شدت مخالفت کـرده اسـت. البتـه    
باید از نقش انجمن شباب المؤمن و جریان ندا الصرخه غافل شـد. ایـن دو حرکـت    ن

هـاي امـروز انصـاراهللا     بسترهاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی الزم را بـراي موفقیـت  
  هاي پیشین آمد. اند که شرح آن در بخش فراهم آورده

 
  تقابل با عربستان سعودي. 6

دهد  عربستان سعودي و یمن نشان مینگاهی ولو گذرا به تاریخچه مناسبات میان 
در پی تضـعیف آن  و ین به یمن داشته یمقامات ریاض همواره نگاهی باال به پاکه 
سـه ایالـت عسـیر،     1934نشین یمن در سال  آل سعود طی جنگی با امام .اند بوده

میـل بـه    حتی در حال حاضر نیز بـی و نجران و جیزان را به تصرف خود درآورد 
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عربستان نظر چندان مثبتی به وحدت یمن  .طق مرزي یمن نیستاشغال برخی منا 

 .نیز در پی تجزیه آن بود 1994در جنگ داخلی سال است. نداشته  1990در سال 
گسترش وهابیت و اعطاي تابعیت سعودي بـه مرزنشـینان   با عربستان متهم است 

در همچنـین   .یمنی قصد دارد به تدریج این مناطق را به خاك خود ضـمیمه کنـد  
کشته و مجروح شدن صـدها  موجب شرایطی که حمالت هوایی اخیر این کشور 

مجموعه این  .استنکرده ترین اقدامی علیه القاعده  کوچک ،غیرنظامی یمنی شده
بـر ایـن    .ها به عربستان سعودي شده است عوامل موجب نوعی بدبینی میان یمنی

، بیننـد  شمالی خود میهمسایه از تر  ها که خود را در موضعی ضعیف اساس یمنی
از طریق همراهی و اتحاد و توسعه مناسبات خود با محـور مقاومـت    اند در تالش

هـا خـود را بـا     کـه یمنـی   از آنجادیگر به بیان  ،به موازنه با عربستان دست بزنند
کوشـند از   مـی  ،بیننـد  تهدیدي جدي از سوي همسایه نیرومندتر شمالی مواجه می

اقدامات یمن را در  .ومت به مقابله با عربستان بپردازندطریق همراهی با محور مقا
ه در کـ  چنـان کـرد.  توان در چـارچوب نظریـه موازنـه نـرم تبیـین       این راستا می

تـر در برابـر    طـرف ضـعیف   ،طبق نظریه موازنه نـرم  ،هاي پیشین اشاره شد بخش
 ،زدایی مشروعیت ،تر به چهار اقدام کلی شامل تقویت قدرت اقتصادي طرف قوي

بر این  .زند با قدرت برتر دست مینکردن همکاري و نپذیرفتن واگذاري سرزمین 
هاي خود با جمهوري اسالمی ایران  اند با تقویت همکاري اساس انصاراهللا کوشیده
موقعیت این کشور را در  ،ضمن تقویت بنیۀ اقتصادي یمن ،(رهبر محور مقاومت)

در یمـن  ضـعف اقتصـادي    ،ها منیبه باور ی .برابر عربستان سعودي بهبود بخشند
برابر همسایه شمالی در گذشته ریاض را قادر ساخته بود از توان اقتصادي خـود  

هـاي خـود را بـه آن تحمیـل      خواسته وید وج به مثابه اهرم فشار علیه صنعا سود
وي  .مؤید ایـن ادعاسـت   ،سخنگوي انصاراهللا ،هاي محمد عبدالسالم صحبتکند. 

هـایی در   نامـه  امات یمنی به تهران که بـه انعقـاد موافقـت   در جریان سفر اخیر مق
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هاي اقتصادي و فنی از جمله صادرات نفت ایران به یمن و ایجـاد نیروگـاه    زمینه 

این سفر دیـر انجـام   « :گفتانجامید، ن ایرانی ابرق در این کشور توسط متخصص
ي تمـام  هاي اقتصادي خود را رو دروازهباید هاي سابق در یمن  شده است. دولت

گشودند تا یمن در گرو کسانی قرار نگیرد که با سوءاسـتفاده   کشورهاي جهان می
» از آن امنیت و ثبات و زندگی روزمره مـردم را در معـرض تهدیـد قـرار ندهنـد     

  ). 1393، (شبکه العالم
هاي مختلف بـه محکومیـت اقـدامات عربسـتان      انصاراهللا همچنین به مناسبت

ایـن جنـبش    .اسـت کـرده  اي این کشور انتقاد  نطقههاي م از سیاستو دست زده 
 ؛هاي تکفیري دانسـته اسـت   هاي آل سعود را عامل رشد و گسترش گروه سیاست

رهبـري آن بـه   به همچنین ریاض را به انجام جنایات جنگی طی عملیات نظامی 
زدایـی از   توان در راستاي مشروعیت چنین رویکردي را می .استمتهم کرده یمن 

اي و جهانی ارزیابی کرد. همراهی انصاراهللا بـا   عود در سطح منطقهحکومت آل س
طـور عـام و جمهـوري    ه از حمایت این محور باست محور مقاومت باعث شده 

تواند موجـب تقویـت    که این امر میشود اسالمی ایران به طور خاص برخوردار 
   .موضع یمن در قبال عربستان شود

نگاهی به تاریخچـه مناسـبات عربسـتان و    سرزمینی نیز  يدر ارتباط با واگذار
دهد ریاض نه تنها خواهان حضور و افـزایش نفـوذ در یمـن بـوده      یمن نشان می

هایی از سرزمین یمـن   همواره درصدد تصرف بخشو بلکه از آن گام فراتر نهاده 
هاي  ه در بخشک چنان .تواند مورد پذیرش انصاراهللا قرار گیرد طبع نمیالبوده که ب
ایـن جنـبش حتـی پـیش از رسـیدن بـه قـدرت بـه تحرکـات           ،اره شدپیشین اش
مختلف به مقابله با نفـوذ  هاي  روشبه و ها در مناطق مرزي حساس بوده  سعودي

اشـراف یمـن بـر تنگـه بـاب المنـدب بـه عنـوان یکـی از           .آنان دست زده است
ها به محـور   تواند در صورت پیوستن یمنی مسیرهاي صدور نفت عربستان نیز می
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به ویژه زمانی که به یاد بیـاوریم مسـیر    ؛کننده باشد اومت براي آل سعود نگرانمق 

هاي سـرزمینی ایـران    صدور نفت عربستان از تنگه هرمز و در مجاورت آبدیگر 
  .است (رهبر محور مقاومت)

با قدرت برتر نیز سیاست انصاراهللا در دوري جستن از نکردن همکاري  بارهدر
ه ایـن جنـبش در عرصـه داخلـی از یـک سـو بـه        کـ  چنـان  ؛ریاض آشکار است

مداخله مستقیم موجب رویارویی مستقیم با وابستگان رژیم آل سعود پرداخته که 
دنبال گسـترش روزافـزون   ه نظامی عربستان در یمن شده است و از سوي دیگر ب

هاي مختلف با محور مقاومـت و در رأس آن جمهـوري    مناسبات خود در عرصه
توان گفت انصـاراهللا بـا نزدیکـی بـه محـور       بر این اساس می اسالمی ایران است.

 سازي با عربستان سعودي است. مقاومت درصدد موازنه
 
  گیري نتیجه

هایی از منطقـه غـرب    ثباتی در بخش تحوالت اخیر جهان عرب که موجب بروز بی
کار را به عنوان دو جریان اصلی منطقه  آسیا شده است، دو محور مقاومت و محافظه

آمده سود جویند و بکوشند توازن قوا را به سود خود  آن داشت از وضعیت پیش بر
و به زیان رقیب برهم بزند که موجب تقابل بیش از پـیش ایـن دو جریـان شـد. از     
جمله کشورهاي متأثر از بیداري اسـالمی یمـن بـود کـه شـاهد رقابـت دو محـور        

  جهت منافع خود بودند. مقاومت و اعتدال عربی به منظور پیشبرد تحوالت آن در 
گذشت سه سال از آغاز انقالب یمن شواهد حاکی از تفـوق جریـان   با امروز 

انصاراهللا به نیرومندترین جریان سیاسی تبدیل مقاومت در این کشور است که در 
توان در احساس خطـر مـردم    دالیل این امر را می .در این کشور تبلور یافته است

ماننـد  هـاي تروریسـتی تکفیـري     ، حضور گـروه رشد و گسترش وهابیتاز یمن 
فساد مالی و اداري گسترده میـان مقامـات    و القاعده و اخیراً داعش در این کشور
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در این بین  .یمنی برشمرد که موجب نارضایتی گسترده میان ملت یمن شده است 

و جنبش انصاراهللا ایدئولوژي حاکم بر جریان مقاومت را راه نجات یمـن دانسـته   
اسـت  گیري مطالبات مردم این کشـور بـه انجـام اقـدامات سـازنده توانسـته       با پی
حضـور   ،افـزون بـر ایـن    .هاي یمنی را با خود و محور مقاومت همراه سازد توده

کار خـود بـه مثابـۀ عـاملی اثرگـذار در       عربستان سعودي در رأس محور محافظه
بـوده  قاومـت  جریـان محـور م  آن بـه  پیوند  ،دوري یمن از این محور و در مقابل

و ریاض همواره در پی تضعیف یمن بـوده   ،بر اساس شواهد تاریخیاست؛ زیرا 
عربستان همواره نگـاهی بـاال    .استکرده هایی از این کشور را اشغال  حتی بخش

هاي خود را که در بسیاري مـوارد بـه    سیاستو ین به همسایه جنوبی داشته یبه پا
اي  چنـین پیشـینه   .اسـت کـرده  تحمیـل   به این کشـور  ،زیان منافع ملی یمن بوده

بنگرنـد و  ها به همسایه شمالی بـه دیـده تهدیـدي دائـم      یمنیاست موجب شده 
ضمن کاستن از ضعف خود در برابـر آن، موضـع خـود را در مقابـل     کنند تالش 
کنـد یمـن بـه محـور      در چنین شرایطی منطق حکـم مـی   .ها تقویت کنند سعودي

می ایران نزدیک شود که دولت جدید ایـن  مقاومت و در رأس آن جمهوري اسال
  رهبري جنبش انصاراهللا پیش گرفته است.به کشور 
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