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  هاي ضد شیعی آل سعود  سیاست
  (مطالعه موردي یمن)

  تورج افشون
  
  

  15/04/1395تاریخ پذیرش نهایی:                              25/03/1395تاریخ دریافت: 

 
  چکیده

در کشورهاي عربی را موسوم به بیداري اسالمی  2011 سال تردید، مقامات سعودي، روند تحوالت پس از بی
ایـن  ها یا انحراف برخـی از   هاي حکام سعودي براي مصادره انقالب تالش اند و ار دنبال کردهدغدغه بسی با

بـراي   يتـر  کننده بسیار روشن و آشکار است. در این زمینه، تحوالت یمن همواره وضعیت نگران ،تحوالت
رژیم سعودي به فرزندان ها عبدالعزیز، بنیانگذار  بر برخی نقل قول اي که بنا حکام یادشده داشته است؛ به گونه

  ». استآرامش شما در ضعف و کنترل اوضاع یمن «خود وصیت کرده بود که 
ویژه یمن به عالوه عراق، بحرین و  تحوالت جهان عرب بهبرابر ها در  بنابراین، رویکرد سعودي

ـ   اي برخوردارند)، خشن لبنان (که از جمعیت شیعی قابل مالحظه وده تر و با نگرانی بیشتري تـوأم ب
مانـده، فقیـر و در سـیطره     نشانده، عقـب  هاي ضعیف، دست گیري حکومت است. از این رو، شکل

جود وسعودي، همواره به مثابه رویکردي ثابت در نگاه حکام سعودي نسبت به کشورهاي یادشده 
عـراق گوشـزد    بارهها در به امریکایینیز داشته و دارد. این موضوع بارها از سوي مقامات سعودي 

و  نـد یـاد کرد » تقدیم عراق در سینی طالیی بـه ایـران  «عنوان اي که از آن به  ه است؛ به گونهشد
  . قرار دادند مالمتمورد ها را  آمریکایی

ها و رفتارهاي حکام سعودي در قبال یمن (با  این موضوع بنیادین به درك رویکردها، سیاست
کند و رویکرد آنها را  ک فراوانی میتوجه به جمعیت شیعی قابل مالحظه و فاکتور همسایگی) کم

هاي بسیاري  هزینه ،نهایتدر نماید. البته رویکردي که  در چند سال اخیر علیه انقالب یمن تبیین می
 ؛ها در پی خواهـد داشـت   ـ امنیتی، اقتصادي و فرهنگی براي سعودي هاي سیاسی، نظامی زمینهدر 

ها بدعت بدي گذاشـتند   سعودي«فرمودند:  1394فروردین  20گونه که مقام معظم رهبري در  همان
در این منطقه و البته خطا کردند، اشتباه کردند. کاري که امروز دولت سعودي در یمن دارد انجـام  

هـا بـه    دهند. قطعاً بینی سـعودي  ها در غزه انجام می دهد عیناً همان کاري است که صهیونیست می
رویکردهـاي  از حاضر در پی تشریح و تبیین برخـی   از این زاویه، مقاله». خاك مالیده خواهد شد

  ویژه یمن است.  تحوالت جغرافیاي شیعی در خاورمیانه بهبرابر ها در  سعودي
  

  واژگان کلیدي
  انقالب یمن، حکام و رژیم سعودي، گفتمان انقالب اسالمی، وهابیت، امریکا

                                                                                                                                         
 دانشجوي دکتري علوم سیاسی دانشگاه آزاد   email:t.afshon55@gmail.com 
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  مقدمه
هاي سـنی   کومتاحساس تهدید جدي حکام سعودي از روي کار آمدن شیعیان و ح

و بـه  فـارس)، همـواره وجـود داشـته       ویژه خلیج غیر همگرا در منطقه خاورمیانه (به
بهـار  «یا » بیداري اسالمی«هاي موسوم به  پس از وقوع تحوالت و جنبشهمین دلیل، 

  .  شده است تر ، این احساس براي آنها بیشتر و ملموس»عربی
اً به حضور و مداخله غیـر  بر این اساس، حضور و مداخله رژیم سعودي صرف

ها در بحرین،  رسمی و پنهان محدود نماند، بلکه مداخله رسمی و آشکار سعودي
هاي متعددي است که در راستاي تأیید مـدعاي یـاد    عراق، سوریه و یمن مصداق

کشورهاي داراي «شده، قابل بیان است. موضوع ورود شیعیان به روند سیاسی در 
ها به همراه  فهوم دیگري نیز براي آل سعود و وهابی، م»جمعیت قابل توجه شیعی

محور مقاومت و همگرایی شیعیان منطقه با گفتمان انقـالب  «داشت و آن، تقویت 
بود که جمهوري اسالمی ایران به مثابه پرچمدار در کانون اصلی آن قرار » اسالمی

ویژه  ها به تر اینکه چنین وضعیتی با احساس نگرانی از سوي غربی دارد. نکته مهم
اي و  رو، اوضـاع و شـرایط منطقـه    آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز توأم بود. از این

المللی به طور کلی در راستاي تأیید اقدامات حکـام سـعودي در کشـورهایی     بین
اي که آنهـا از اقـدامات و    نظیر عراق، بحرین، سوریه و یمن قرار داشت؛ به گونه

ضعیف نقش و نفوذ جمهوري اسالمی ایـران و  هاي عربستان در راستاي ت سیاست
  کردند. حمایت و پشتیبانی می» گفتمان انقالب اسالمی«

اندیشه هراس از روي کار آمدن شیعیان در منطقه به صورت بسیار هوشمندانه 
هاي غربی، تبلیغ و  گرایانه هم از سوي حکام عرب منطقه و هم اندیشکده و افراط

عبداهللا، پادشاه اردن، ایـن وضـعیت را گسـترش     تا جایی که ملک ؛شد تقویت می
هـا از   ي در دیدار با آمریکـایی دداد و مقامات سعو خطاب قرار می 1»هالل شیعی«

                                                                                                                                         
م توسط ملک عبداهللا، پادشاه 2004ن بار در سال ) براي نخستیShiite Cresent. اصطالح هالل شیعی (1

  اردن در مورد به قدرت رسیدن یک حکومت شیعی وفادار به ایران در عراق بر زبان آورده شد.
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کردنـد.   یاد می» هاي عربی سیطره جمهوري اسالمی ایران بر پایتخت«آن به عنوان 
 2005وزیر خارجه وقت سعودي در سپتامبر  1،»سعود الفیصل«درباره این مسئله، 

در سخنانی در شوراي روابط خارجی آمریکا از گسـترش روابـط عـراق پـس از     
هـا انتقـاد کـرده بـود      جمهوري اسالمی ایران و تقویت آن در تمام زمینهبا صدام 

)www. Tasnim news. Com.(  
ضمن اینکه خواستار خروج نیروهاي ایرانی از سـوریه  عالوه بر این، سعود الفیصل 

شـیخ خالـد بـن    «تأکید کرد[؟!] بـر همـین مبنـا،    نیز خواندن ایران شده بود، بر اشغالگر 
، وزیر امور خارجه بحرین با تکرار ادعاهاي واهی الفیصل اظهار کـرده  »احمد آل خلیفه

شاهزاده سعود الفیصل درباره ایران گفت عین واقعیت است؛  ،آن چیزي که برادرم« :بود
هـاي دیگـر را    رده و مـردم ملـت  ایران کشوري است که اراضـی دیگـران را اشـغال کـ    

  .)/www. Vatanemrooz. Ir/ News Paper؟!] (»[کشد ترساند و می می
هـا در پـی خـروج نیروهـاي      )، زمانی کـه آمریکـایی  1390(آذر  2011در دسامبر 

نظامی خود از عراق بودند، سعود الفیصل، وزیر امور خارجه وقت عربستان سـعودي  
عـراق را در سـینی   «صبانیت خطاب به اوباما گفت: در مصاحبه با واشنگتن پست با ع

  ».طال تحویل ایران دادید و دوستان ایران را در این کشور به قدرت رساندید
، عضو پیشین سیا و کارشناس امور خاورمیانه در مؤسسه پژوهشـی  »گراهام فولر«

ا از تلقی امپریالیستی ایران از آمریکـا و بـه عکـس، آمریکـ    «رند بر این باور است که 
هاي متفـاوت در منـاطق خـزر، خلـیج      آفرینی ایران به عنوان یک کشور شیعی با نقش

فارس، آسیاي مرکزي و عراق موجب تلقی تهدیـدآمیز دو کشـور از همـدیگر شـده     
، انحراف »هالل شیعه«سازي مفهوم  [البته] سران آمریکا و اسرائیل، با برجسته »...است

گیرنـد و نگرانـی    پی مـی » اسرائیل«ه اصلی یعنی گیران عرب را از مسئل اذهان تصمیم
آنها را نسبت به حاکمیت ایدئولوژي شیعه تحـت رهبـري نظـام جمهـوري اسـالمی      

  کنند. ایران در منطقه تحریک می

                                                                                                                                         
 .درگذشت .م بر اثر کهولت سن2015جوالي  9وي در  .1
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، رئیس [وقت] سازمان سیا پس از مشخص »جورج تنت«اساس همین تحلیل،  بر
ایـران  «کنگره ابراز کرد: شدن نتایج انتخابات مجلس هفتم شوراي اسالمی، خطاب به 

» تواند با تأثیرگذاري بر شیعیان عراق، در تحوالت ژئوپلیتیک منطقه مؤثر عمل کند می
)www. Hawzah. Net(.  

اندیشـمندان  از با این اوصاف، روابط مستحکم و پیونـد ناگسسـتنی میـان برخـی     
نیز قابل تأمـل  اطالعاتی غرب در این راستا  ـ  هاي امنیتی ها و سرویس سازمان ،سیاسی

زده در القـاي حـس انتقـام در     نویسندگان و کارشناسان غربی یا غرباز است. برخی 
حاکمیـت  «به مثابه » ورود شیعیان به روند سیاسی«میان اهل سنت از شیعیان و معرفی 

کنند. در همـین   ایفا می ییسزا نقش به» تمام عیار شیعیان و به حاشیه راندن اهل سنت
سـازي   جویی اهل سنت از شیعیان و زمینـه  ضمن احیاي حس انتقام راستا، ولی نصر،

نویســد:  هراســی در چــارچوب طــرح مبحثــی نظیــر هــالل شــیعی مــی بــراي شــیعه
تأثیرگذاري نوین حکومت عراق بـر شـهروندان خاورمیانـه بـیش از همـه در میـان       «

اسـاس   شیعیان عرب منطقه ظاهر شده است. حاکمیت اکثریت شـیعی در عـراق بـر   
ساالرانه باعث خودآگاهی و بیداري بیشتر شـیعیان منطقـه شـده     ها و قواعد مردم هروی

نشینی از ساختار قدرت در پـی   است و اکنون شیعیان عرب بعد از چندین دهه حاشیه
  .)1386(ولی نصر،  1»مشارکت در نظام سیاسی هستند

ـ    وان ادعا کرد که تالش محور غربـی ت در واقع می راي ـ صهیونیسـتی و سـعودي ب
مقابله با گفتمان انقـالب اسـالمی، گـاهی در چهـره اظهـارات دشـمنانه و گـاهی در        

» انقـالب اسـالمی  «سو با گفتمـان   هاي انقالبی و هم چارچوب مقابله نظامی با جریان
هـاي ایـن گفتمـان چیسـت کـه چنـین        دهد. بنابراین بایـد دیـد کـه ویژگـی     رخ می

                                                                                                                                         
ی است که با اي در صحنه واقع د، نکتهنالبته این موضوع که شیعیان در عراق نوین قدرت بیشتري دار .1

تـوان از آن بـه حکومـت یـا      جمعیت شیعی ساکن در این کشور و نوع نظام سیاسی مرتبط است و مـی 
ولی نصر با زیرکـی و اتخـاذ یـک رویکـرد     مانند اي  ولی نویسنده ؛حاکمیت با محوریت شیعی یاد کرد

اف و نگرانـی  در راسـتاي ایجـاد شـک    افکنانه میان شیعیان و اهل سـنت منطقـه، ایـن موضـوع را     تفرقه
خواستار مشارکت و قدرت بیشتر در جامعه خود  ،شیعیان هر کشور«دهد:  و ادامه میکند  میتر  برجسته

  .»بر مبناي قواعد و هنجارهاي دموکراتیک هستند
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است. پژوهش حاضر ضمن پاسخ به این  هایی را براي دشمنان آن پدید آورده نگرانی
رویکردهـا و رفتارهـاي سیاسـی     ، درصدد روشن ساختن مسـائل مربـوط بـه   پرسش

ویژه در حوزه جغرافیـاي   به» گفتمان انقالب اسالمی«عربستان سعودي براي مقابله با 
    .استنیز شیعی و یمن 

ـ    وین آن در از آنجایی که موضوع مقاومت در برابر استکبار و استبداد بـه شـکل ن
گـذار کبیـر انقـالب اسـالمی      ـ قرآنی امام خمینی(ره)، بنیان قالب رهنمودهاي اسالمی

ریزي شد، ضرورت دارد بر همـین مبنـا، نگـاه عمیـق      ایران و مقام معظم رهبري پایه
  .به این موضوع مورد توجه قرار دهیمرا ایشان 
 

  نگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبري به مسئله مقاومت
امام خمینی(ره) از بنیانگذاران حرکت مقاومت به شکل جدیـد در منطقـه و جهـان و    

هـا   نگاه به همه پدیده ،همچنین بنیانگذار انقالب اسالمی ایران است. از دیدگاه ایشان
. گیـرد  باید از این منظر مورد بررسی قرارهم باید از منظر دین باشد و بحث مقاومت 

اومت و با نگاهی اجمالی بـه سـابقه مقاومـت، نگـاه بایـد      با چنین تبیینی از مفهوم مق
فراتر از موضوعات خـاص نظیـر مسـئله فلسـطین و مقاومـت در فلسـطین باشـد و        

  .رود الینفک آن به شمار ءجزنیز تحوالت یمن 
مقـام معظـم   در حـال حاضـر،   مقاومت از نظر امام خمینی(ره) و نظام اسالمی که 

رفـتن   ،مبانی دینی، قرآنی و اسالمی است. در واقعهستند، داراي پرچمدار آن رهبري 
براساس دستور الهی به سمت  . از این رو بایدبه سمت مقاومت، امتثال امر الهی است

بـراي بشـر   را پیام واحد این همه ادیان آسمانی و پیامبران،  ؛ زیرامقاومت حرکت کرد
د. اگر بخواهیم بـا نگـاه   ها باید خدا را بندگی و از طاغوت اجتناب کنن دارند که انسان

به پیامبران و پیام واحدشان، مسـئله مقاومـت را درك کنـیم بایـد بـه دو واژه قرآنـی       
شـود کـه    . استکبار به جریـان و سیسـتمی گفتـه مـی    کنیم استکبار و استضعاف توجه

بنـدد تـا دیگـران را تحـت      تالش خود را به کار مـی همه ، »خود برتر پنداري«ضمن 
کنـد و   مـی امـر  قرآن کریم به مبارزه با استکبار  ،د. در این زمانسلطه خویش قرار ده
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  استکبار، همان طاغوت است.که دارد  اعالم می
شوند: گروهـی، تـن بـه     به دو دسته تقسیم میهستند، مردمی که با استکبار مواجه 

را آنـان  خداونـد  زننـد.   دهند و گروهی دیگر، دست به مقاومت می ذلت و سازش می
پیـامبر بـا کـافران و    ماننـد  دانـد کـه    ایستند مؤمنین واقعـی مـی   اران میکه جلو ستمک

(بـه ایـن    شـوند  می اما در جبهه خود از رحمانیت برخوردار ؛مستکبران شدید هستند
  .سوره فتح اشاره شده است) 21مهم در آیه مسئله 

تکفیر، یک عـاملی بـراي دشـمنان    «اند:  در همین زمینه، مقام معظم رهبري فرموده
الم و دشمنان امت اسالمی است. نه فقط شیعه، [بلکه] اهـل سـنت را هـم تکفیـر     اس
کننـد بـه نفـع رژیـم      کنند. اهل سنت را هم، مسجدشان را، نمازشان را منفجر مـی  می

ها را به هم مشغول کنند تا غافل بشـوند از   صهیونیستی، براي اینکه مردم را و مسلمان
دل دنیاي اسالم غفلت کنند؛ هـدف، اینهـا   مسئله مهم فلسطین و از حضور دشمن در 

لوحی، بعضـی هـم البتـه از روز غـرض، بـا آنهـا        اي هم از روي ساده است. یک عده
    1».کنند، این را باید متوجه بود همراهی می

توان گفت مسئله مقاومت در برابر ظالم و مستکبر، حرکتی است با منشأ قرآنی  می
کننـد. نکتـه    کنند امـر خداونـد را اطاعـت مـی     و کسانی که در برابر ظالم مقاومت می

کلیدي مقاومت، نه گفتن به کسی است که قصد اعمال سلطه دارد. مقاومت اگر الهـی  
و تحت عنوان بندگی خدا باشد، نصرت الهی شامل حال آن خواهـد شـد. مقاومـت،    
کلیدي است براي رساندن انسان به عزت و اگر این مهم نباشد باید تن به خفـت داد  

اي رقیب خود مانند سوسیالیسـم،  ه نام دارد. با گفتمان» جهاد«مبارزه،  در اسالم این و
ــزي گفتمــان انقــالب اســالمی در    ــاوت دارد. دال مرک کاپیتالیســم و صهیونیســم تف

مطـرح کردنـد. مـردم در آن     1357شعارهایی نهفته است که مردم در رفراندوم سـال  
مسـئله   ،دیگـر  بـه عبـارت   .مردم بودند خواستار بازگشت به اسالم و حاکمیت ،زمان

کردند که بزرگان انقـالب هـم تبلـور ایـن      استقالل، آزادي و جمهوریت را مطرح می

                                                                                                                                         
  16/6/1393بیانات مقام معظم رهبري در دیدار کارگزاران حج،  .1
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إِنَّ اللّه الَ یغَیرُ مـا بِقَـومٍ حتَّـى    «کردند که  اساس این آیه شریفه ذکر می خواسته را بر
هِما بِأَنْفُسرُواْ مغَی1388 ،(جهان بزرگی» ی(.  

و » هـا  برخـورد تمـدن  «ماننـد  یی ها ر، غرب و صهیونیسم با طرح نظریهز این منظا
سپتامبر هم بـه ایـن    11در پی ساختن نظم نوین جهانی برآمدند. واقعه » پایان تاریخ«

مسئله شدت بخشید که پس از آن، مسـئله تروریسـم اسـالمی را مطـرح کردنـد. در      
سازي بـا اسـالم    تهدید شروع به غیریتجوامع غربی حول محور مقابله با این  ،نتیجه

تـرین   هاي اسالمی و مسلمانان به عنـوان اصـلی   نمودند. بنابراین خطر اسالم و ارزش
تهدید براي امنیت ملی، فرهنگ و تمدن غربی بازسازي و بازتولید شـد و بـه کمـک    

اي پیشرفته در افکار عمـومی غـرب، تهدیـد اسـالم را      هاي رسانه ابزارها و تکنولوژي
با فروپاشی شوروي و تغییـر   ،ایگزین خطر کمونیسم و شوروي نمودند. بر این مبناج

الملل، سخن از جنگ سرد دیگري به میان آمد که این بار نه تنهـا در   ساختار نظام بین
هـاي   پایـه تجدیـد هویـت    بلکه در ساحت قدرت نـرم و بـر   ،ساحت قدرت سخت

هـاي   سـازي  ار شـد و عمـدتاً غیریـت   استو ،اي که بر قوم و مذهب تأکید دارند منطقه
المللـی اسـت    ها در سطح بین ها و یارگیري بندي معیار اصلی دسته ،فرهنگی و تمدنی

  .)49؛ 1389(خراسانی، 
دهد که وقوع برخـی حـوادث مـرتبط بـا مسـلمانان، موجـب        ها نشان می بررسی

فتمـان  گ«و » گفتمـان غیـر اسـالمی   «گرایانه از سـوي   افزایش سطح اقدامات غیرواقع
خطر بزرگ براي تمـدن  «هاي تبلیغاتی غرب،  شود. اسالم در بیشتر رسانه می» تکفیري
سـاز نـوعی    آیـد. ارائـه چنـین تصـویري از دنیـاي اسـالم زمینـه        به شمار مـی » غربی
با اسالم و مسـلمانان   هجویان ستیزي و به دنبال آن، اقدامات مقابله اسالم ،هراسی اسالم

ماننـد  نونی، این موضوع را از طریق کشورهاي وابسته شده است که غرب در عصر ک
  کند. دنبال می يعربستان سعودي به گونه دیگر

لبنان و عراق در عمق قلمرو یمن شـکل   ،بر همین مبنا، داعش نیز عالوه بر سوریه
گرفته است. گروه تکفیري داعش بـراي غـرب و صهیونیسـم کارکردهـایی دارد کـه      
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سست در محور ژئوپلیتیـک مقاومـت و از اولویـت خـارج     برآیند نهایی آنها، ایجاد گ
گري بـه   ساختن مقابله با اشغالگران فلسطین است. با سرایت هدفمند جریان تکفیري

شـود از   القراي جبهه مقاومـت، تـالش مـی    محیط امنیتی جمهوري اسالمی به مثابه ام
  جلوگیري و به اسرائیل مصونیت بخشیده شود. ،گسترش محور مقاومت

کشورهاي اسـالمی بـا مطـامع و اهـداف     از سویی برخی  مهم، همراهی و هم نکته
هاست که مصداق بارز آن، عربسـتان سـعودي و اتخـاذ رویکردهـاي خشـن و       غربی

ایـن  ادامه به تبیین بیشتر ویژه یمن است. در  شیعیان بحرین، عراق و بهبرابر نظامی در 
  .پردازیم می رویکردها

  
  تغییر حکومت و تشدیدستیز

با به قدرت رسیدن ملک سلمان در عربستان (پس از مرگ ملـک عبـداهللا) در بهمـن    
هـاي اسـالمی    ، رویکرد ضدشیعی و ضدیت با محـور مقاومـت و جریـان   1393سال 
  سو با جمهوري اسالمی ایران نه تنها کمرنگ نشد، بلکه رو به فزونی نهاد.  هم

دي و جهاي  عودي تالشبر این اساس، پیش از تهاجم نظامی به یمن، عربستان س
ویژه کشورهاي عربی منطقـه از   ش، بهدیگر فراوانی انجام داد تا روابطش را با متحدان

 .تـرمیم کنـد  حتی با عـراق  و وجهه خود را گسترش دهد امارات  و جمله مصر، قطر
اي سعی کرد ائتالفی از کشـورهاي منطقـه خلـیج فـارس و      در سطح منطقههمچنین 

 . از ایـن رو، فراتر از شوراي همکاري خلیج فارس) ایجاد نمایـد خاورمیانه (در قالبی 
دستانه امنیتی و دفاعی را در دستور کار قرار داد تا به  تعقیب سیاست بازدارندگی پیش

[؟!] و با شعار کند روي شیعیان به رهبري ایران مقابله و آن را متوقف اصطالح با پیش
انقـالب مـردم یمـن علیـه     «مله به ، هجمه و ح»نجات جهان عرب و مسلمانان سنی«

ـ رقـم ز  1»طوفـان قاطعیـت  «را به نام » ظلم و استبداد هـا و   د کـه عـالوه بـر ویرانـی    ن
هاي انسـانی  و کشـتار  هـا  هاي بسیاري که در کشور یمن به بار آورد، آوارگـی  خرابی

                                                                                                                                         
 یر یافت.تغی» بازگرداندن امید«که بعدها به » عاصفه الحزم« .1
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  .زیادي را نیز به همراه داشت
ها و انجام چنین  ستالبته از نگاه عربستان و حکام سعودي، اتخاذ این نوع سیا

روي ایران در کشورهاي عربی قلمـداد   رفتارهاي سیاسی در راستاي مقابله با پیش
 شد که به نحوي درصدد بسیج افکار عمومی در کشورهاي عربـی و مسـلمان   می

احمد سـمیر القـدره مـدعی شـد:      م. روزنامه عکاظ در تحلیلی به قلبرآمده بودند
انجام شد که امنیت  زمانی ات بازگرداندن امیدعملی ،طوفان قاطعیت و پس از آن«

در حالی که تغییرات و تحوالت ؛ ملی عربی در معرض تهدید و خطر قرار داشت
هاي تروریستی به طور روزافزون در حـال   سازمان  به اوج رسید و نفوذ و توانایی

هاي ایران در منطقـه   ورزي افزایش است. در کنار آن، رخنه، نفوذ، دخالت و طمع
. ایران از متحدانش حمایـت سیاسـی،   یابد می به طور روزافزون افزایشنیز عربی 

هاي خود را به اجرا گذارد، انقالبش را صادر کند و  کند تا طرح مالی و نظامی می
ارتشی وابسته به خود در بسیاري از کشورهاي عربی شکل دهد تـا قـدرت را در   

تش هالل شیعی است تا ابـزاري  همان ار ،دست بگیرد. این ارتشبه این کشورها 
هاي ایران باشد و از طریق این ارتش براي ناامن و  ها و سیاست براي اجراي طرح

  .)Tik. ir» (ثبات کردن کشورهاي منطقه فعالیت کند بی
البته عالوه بر این موضوع، بسیاري از کارشناسان سیاسی و امنیتی بر ایـن باورنـد   

عربسـتان نتوانسـتند بـراي سـرکوب جنـبش      که در زمان جنگ داخلی یمـن، حکـام   
رو،  از ایـن  .اي برسـند  ها) از راه دولت مرکزي یمن بـه نتیجـه   هاي یمن (حوثی شیعی

زمـین  «هـا در عملیـات    در شکست الحوثی» علی عبداهللا صالح«پس از ناکامی دولت 
  مقامات سعودي خود دست به کار شدند. ،»سوخته
ا و آغاز جنگ ششم (با نـام عملیـات   ه ، با تشدید درگیريم2009اوت  11از 

ها بـا   زمین سوخته) میان طرفین، دخالت عربستان نیز تشدید گردید. این درگیري
توجه به دخالت آشکار عربستان سعودي و تحریک مستقیم ژنـرال علـی عبـداهللا    
صالح توسط عربستان براي سرکوب شیعیان یمن، به خاك عربستان سعودي هـم  
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  رتـش سـعودي بـه مواضـع ایـن گـروه حملـه کنـد         کشیده شـده و سـبب شـد ا   
  ).1388آذر  21سی فارسی،  بی (بی

  
  عربستان در یمن (نگاهی به گذشته)اهداف 

رصـد و دنبـال   به دقـت  تحوالت داخلی یمن را  ،هاي گذشته حکام سعودي در سال
گیـري   از زمـان شـکل  نیـز  اند. آل سعود  تحوالت مداخله داشتهاین اغلب در و   کرده

» عمـران «و » صـعده «هاي  و متحد شدن قبایل شیعه در استان» صعده«یعیان جنبش ش
 ،اند. از این منظـر، حکـام سـعودي از همـان زمـان      هاي خود افزوده بر شدت پیگیري

کـه چنـین   این ویژه  به ؛آوردند شیعیان یمن را خطري بالقوه براي وهابیت به شمار می
ـ  هاي سـعودي  تفکرات و اندیشهجنبشی را مانع محکم و بزرگ در راستاي گسترش 

  کردند. وهابی ارزیابی می
هاي داخلی شش گانه میان حکومت علی عبـداهللا   در جریان جنگ ،از همین منظر

هـا حمایـت    صالح با جنبش حوثی، به شدت از نظام سیاسی یمـن در مقابـل حـوثی   
  د.  دادن کردند و حتی بمباران مواضع شیعیان یمنی را در دستور کار قرار می می

عـدم  بـا وجـود   از دیدگاه ژئوپلیتیکی، یمن به عنوان کشـور همسـایه عربسـتان،    
و عربستان همواره دارد ژئواستراتژیک و منابع زیرزمینی بسیاري  هاي توسعه، موقعیت

کنون، عربستان به دنبال بـاز   به این کشور چشم طمع داشته است. از سالیان گذشته تا
ــوده و از آ  ــا در یمــن ب ــر بافــت  کــردن جــاي پ نجــایی کــه جامعــه یمــن مبتنــی ب

اي است، تطمیع و تسلیح رهبران و رؤساي قبایل یمن با پول و سالح  قبیلهـ  اي عشیره
  است.شده  محسوب میها و رویکردهاي دائمی حکام سعودي  جزو فعالیت

، به صورت موقت از یمن بـه  1934سه منطقه بحران، جیزان و عسیر در سال 
سال در اختیار عربستان باشـند؛ امـا    20قرار بود که فقط  عربستان ملحق شدند و

حکام سعودي از پس دادن این مناطق به یمن استنکاف ورزیدند و این منـاطق را  
به خاك خود ملحق کردند. بنابراین عربستان بـراي جلـوگیري از اقـدام یمـن در     
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  گیري ایـن منـاطق همیشـه بـه دنبـال نفـوذ در یمـن بـوده اسـت           راستاي بازپس
)www.Mashreghnews.ir.(  

هـاي فرهنگـی و تبشـیري، عربسـتان سـعودي در       فراتر از این، در زمینه فعالیـت 
راستاي تضعیف نقش و جایگاه شیعیان از هیچ تالشی فروگذاري نکرده؛ تا جایی کـه  

» دماج«، یک مرکز آموزشی به نام  که مرکز اصلی شیعیان زیدي است  در استان صعده
هایی از کشورهاي مختلف، تعالیم وهابیـت را آمـوزش    آن به طلبهتأسیس کرد که در 

  ).www.Mashreghnews.irدادند (با تلخیص و تصرف از:  می
تحوالت یمن برابر کنون در  به هر ترتیب، اهداف مهم حکام سعودي از گذشته تا

  بر مبانی و محورهاي ذیل استوار بوده است:
موکراتیـک در یمـن بـر مبنـاي     سـاالر و د  گیـري سیسـتم مـردم    . عدم شکل1

   ؛مشارکت واقعی
و » گفتمان انقـالب اسـالمی  «سو با  هاي هم ممانعت از توسعه و پیروزي جریان .2

  ؛دور کردن آنها از مرزهاي سرزمینی خود
نشانده و تحـت کنتـرل در یمـن و تـالش در      حفظ رژیم ضعیف، فاسد، دست .3

  ؛ستههاي سیاسی واب ها و جریان راستاي تقویت شخصیت
همگرا با محور  يسو هاي هم ها) و جریان کاهش نفوذ و قدرت شیعیان (حوثی .4

  .ـ تکفیري هاي سلفی مقاومت در یمن و تقویت جریان
  

  ها و انقالب یمن سعودي
ویژه در دوران حکومت علی عبداهللا صالح بـا   هاي متمادي به حکام سعودي طی سال

لـف سیاسـی، اقتصـادي و فرهنگـی بـر      پیگیري چنین اهدافی از طریق ابزارهاي مخت
یـا در  » بهار عربـی «اما روند موسوم به  ؛کردند تداوم سیطره خود بر یمن پافشاري می

، خلل بسیار فراوانی را در تداوم مسیر طی شده توسـط حکـام   »بیداري اسالمی«واقع 
ه توان آغاز مبـارز  را می 2011سال  سعودي رقم زد. از این رو، انقالب یمن در فوریه

http://www.Mashreghnews.ir
http://www.Mashreghnews.ir
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هـاي   اي که دستیابی به آرمـان  با مداخالت سعودي در یمن نیز به شمار آورد؛ به گونه
تاریخی از جمله استقالل سیاسی، توسعه اقتصـادي و مبـارزه بـا سـلطه خـارجی در      
دستور کار انقالبیون یمنی قرار داشت. بنابراین حکام سعودي تالش فراوانی کردند تا 

هـاي   خود منحرف سازند و آن را از رسیدن به آرمانقیام ملت یمن را از مسیر اصلی 
ها طی یک فراینـد موسـوم بـه     بشردوستانه خود خارج نمایند. در این راستا، سعودي

، سعی داشتند تا ضـمن  )تبادره الخلیج(» طرح ابتکاري شوراي همکاري خلیج فارس«
بـه عـالوه    .انحراف مسیر در انقالب یمن، آن را از وصول به اهداف خود دور نمایند

در بازي طراحی شده دیگري با اعطاي مصونیت قضـایی بـه علـی عبـداهللا صـالح و      
اطرافیانش، او را از قدرت کنار زدند و معاون وي یعنی منصـور هـادي را بـه عنـوان     

  نشانده جدید خود بر یمن حاکم کردند. دست
رل خـود  به نحوي که کنتـ  ؛امیدوار کرداي  اندازهاین موضوع، حکام سعودي را تا 

 ،2011سـپتامبر   21پنداشتند. امـا طـولی نکشـید کـه در      بر قیام یمن تمام شده میرا 
هـاي سـعودي    ها به رهبري جنبش انصاراهللا رقم خورد و بـر نقشـه   انقالب دوم یمنی

تـوان ادعـا کـرد کـه      می انقالب در یمن خط بطالن کشید.» مصادره به مطلوب«براي 
دربرداشت و آن چیزي نیز را دیگري ، معناي 2014بر پیروزي جنبش انصاراهللا در سپتام

هـاي چنـدین    نبود مگر از دست رفتن سیطره سنتی سعودي بر یمن و شکست تـالش 
  براي حفظ سلطه در این کشور.ساله 
  

  تجاوز نظامی
هاي سیاسی سعودي براي کنترل انقالب و انقالبیـون در یمـن    در واقع، شکست طرح

گفتمـان انقـالب   «بـا محـور مقاومـت و برگرفتـه از     سـو   و قدرت یافتن جریانی هـم 
، وحشت عجیبی را میان حکام سعودي رقم زد که به تصمیمی غیرمعقـول از  »اسالمی

که ملـک سـلمان پـس از      سوي حکام سعودي انجامید. بر این اساس، رژیم سعودي
آورده بر سـر کـار   اي را  تجربه مرگ ملک عبداهللا به عنوان پادشاه آن، افراد جوان و بی
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» ائـتالف موهـوم و خودخوانـده   «اي را در چارچوب یک  تجاوز نظامی وحشیانه ،بود
  1ها آغاز کرد. علیه یمنی

)، با حمله هوایی 1394فروردین  6( 2015مارس  25مداخله نظامی در یمن در 
ائتالفی موهوم از کشورهاي منطقه به رهبـري عربسـتان سـعودي بـا نـام عملیـات       

تداوم  3»احیاي امید«اردیبهشت با نام عملیات  دومز شد و از آغا 2»طوفان قاطعیت«
فـارس   یافت. در این حمله، هواپیماهاي پنج کشور عضو شـوراي همکـاري خلـیج   

یعنی عربستان سعودي، امارات متحـده عربـی، قطـر، کویـت و بحـرین بـه همـراه        
ز مالی نیـز اجـازه اسـتفاده ا   ومراکش، مصر، اردن و سودان مشـارکت داشـتند و سـ   

هاي خود براي حمله را صادر کرده بود. بـه همـین ترتیـب، اتحادیـه عـرب       پادگان
اي  الشیخ، بیانیـه  ضمن حمایت خود از این عملیات در نشست سالیانه خود در شرم

  صادر کرد و خواستار تشکیل نیروي نظامی مشترك عربی گردید.
اغلـب  یروهاي ائتالف عملیات ن الف) اهداف اولیه و ملموس عربستان در تجاوز نظامی:

ابتدا بیشتر بر منـاطق اداري و نظـامی شـهر صـنعا     در و شد  میشامل حمالت هوایی 
هاي ارتـش   متمرکز بود. مراکز دفاع هوایی، سکوهاي پرتاب موشک اسکاد و جنگنده

هـاي ائـتالف بودنـد و     افکـن  و نیروهاي مردمی یمن از اهداف دیگر جنگنـده بمـب  
هـدف بمبـاران هـوایی قـرار      ،جمهوري در صنعا ریاست در نزدیکی کاخنیز مناطقی 

بنایی یمن از ربارها هواپیماهاي مهاجم عربستان، تأسیسات زی  گرفتند. در طول حمله،
  کردند. جمله دو نیروگاه البیضاء و صعده را بمباران می

                                                                                                                                         
در خاورمیانـه عربـی،   » بیـداري اسـالمی  «وقوع تحوالت انقالبی موسوم به آغاز توان ادعا کرد از  می .1

در   مدافع وضع موجود و بیمناك از تحوالت به وقوع پیوسـته  ،به مثابه یک بازیگر جدي  رژیم سعودي
نحـراف ایجـاد نمایـد و    خلـل و ا  ،هاي جدیـد در رونـد تحـوالت    تالش بود تا با در پیش گرفتن بازي

پس از ناکامی و بنابراین  .را از مطالبات خود منصرف سازد» انقالبیون«یا » طرفداران تغییر وضع موجود«
عدم دستیابی به دستاوردهاي مطلوب به دخالت نظامی غیر مستقیم و مستقیم با حمایت برخی بازیگران 

یمن، بـازرترین نمودهـاي   تر از همه  مهمو  سو با خود مبادرت ورزید که بحرین، سوریه عرب دیگر هم
حکام سعودي به » آلود نگاه عجوالنه و شتاب«توان ناشی از  این موضوع را می ند.ا بوده این نوع دخالت

  نیز تفسیر و تبیین کرد.» تضعیف محور مقاومت و گفتمان انقالب اسالمی« تحوالت منطقه در راستاي
 خاصفۀ الحزمعملیات  .2
 ده االملعملیه اعا .3
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را شـدگان   آمـار کشـته   ،خبرگزاري ایرنا به نقل از پایگاه خبري الوسط بحرین
کـه شـامل   » طوفان قاطعیت«. عملیات موسوم به اعالم کرد ار نفرهفت هزحدود 

روز در تـاریخ   27حمالت هوایی گسترده از سوي عربستان به یمن بود، پـس از  
بس از سوي عربستان پایان یافت و عربستان ضمن  با اعالم آتش 2015آوریل  21

نصـاراهللا  هایی که به دسـت ا  به اهداف خود از جمله انهدام موشکرسیدن اعالن 
از آغاز عملیـات   ،کرد(؟!) افتاده بود و امنیت کشورهاي همسایه یمن را تهدید می

خبـر  نیـز  جمهور مستعفی بـه قـدرت    سیاسی براي بازگشت منصور هادي، رئیس
ع ویمـن شـر  برابر اي در  اساس اعالم وزارت دفاع عربستان، عملیات تازه بر 1داد.

ـ اغلب نام دارد و » احیاي امید«شد که  حـل سیاسـی بـراي بحـران یمـن و       ر راهب
امـا همچنـان شـامل تـالش بـراي       ؛دیدگان متمرکـز اسـت   رسانی به آسیب کمک

  جلوگیري از تحرکات انصاراهللا خواهد بود. 
  

  نقش رژیم صهیونیستی در حمله عربستان به یمن
هـا بـا    ها و منابع یمنی از ابتدا بر حمایت و همکـاري غیررسـمی اسـرائیلی    رسانه
اما بعدها برخی  ؛دشن تأکید داشتند که با سکوت رژیم صهیونیستی مواجه عربستا

هایی حاکی از حمایت تسلیحاتی و حضـور نظامیـان    هاي غربی، گزارش رسانهاز 
منتشر کردند. البته یادآوري این نکته نیز ضرورت را صهیونیستی در این حمالت 

 ي اطالعاتی با یکـدیگر دارد که رژیم صهیونیستی و عربستان پیش از این، همکار
با عطف به نقطه مشترك هر دو در دشمنی با جمهـوري اسـالمی ایـران آغـاز      را

سابقه مقامات صهیونیستی با  هاي غربی از مذاکرات بی کرده بودند. همچنین رسانه
اجازه دادن بـه  توان به  میان آن میحکام سعودي علیه ایران خبر داده بودند که از 

صهیونیستی بـراي اسـتفاده از فضـاي هـوایی عربسـتان در       نیروهاي هوایی رژیم
  . اشاره کرد راستاي حمله به ایران

                                                                                                                                         
بـس   سو با سعودي)، اعالن آتـش  هاي غربی و هم حتی برخی از رسانه(هاي مخالف سعودي  . البته بیشتر جریان1

 از سوي عربستان را شکست ائتالف عربستان در برآورده شدن اهداف اولیه از حمله به یمن ارزیابی کردند.  
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 2015می  26در تحلیلی در  Veteranstodayـ نظامی  در همین راستا، پایگاه خبري
دهد که تا کنون بـه نیـروي    نشان می 16Fنوشت که تصاویر باقی مانده از یک فروند 

ی فروخته نشده و کسی جز اسرائیل خریـدار آن در  هوایی هیچ یک از کشورهاي عرب
ژنرال صـالح محمـود از فرمانـدهان نیروهـاي     همچنین منطقه خاورمیانه نبوده است. 

نظامی یمنی در همان زمان اعالم کرد که بر اثر حمله موشکی انصاراهللا و ارتش یمـن  
ونیسـتی و  افسـر صهی  20، »خالـد ولیـد  «هاي اسکاد به پایگاه هوایی  به وسیله موشک

افسر سعودي از جمله محمد شعالن از فرماندهان نیروي هوایی عربسـتان   60بیش از 
هـا در   کشته شدند. نکته قابل تأمل دیگر در تأییـد حضـور و مشـارکت صهیونیسـت    

هـاي عربسـتانی از یمـن و تصـرف سـفارت       حمله به یمن هنگام خـروج دیپلمـات  
 اعالم کـرد در سـفارت یـاد شـده،     سعودي از سوي مردم این کشور بود که انصاراهللا

  1تسلیحات اسرائیلی را به دست آورده است.

                                                                                                                                         
ایـن مؤلفـه شـکل گرفتـه اسـت کـه       الگوي رفتاري رژیم صهیونیستی و عربستان سعودي براسـاس   .1

شـود. طبیعـی    تهدید مشترك تلقی می یک جمهوري اسالمی ایران به عنوان کانون اصلی محور مقاومت
مـدت و   اي از تمـام ابزارهـا در کوتـاه    ، مجموعـه شـود تهدید مشـترك تلقـی    ،است زمانی که بازیگري

  گیرد. میبلندمدت علیه آن مورد استفاده قرار 
و اسرائیل در قالب موازنه تهدید براي مقابله با تهدید مشـترکی بـه نـام نیروهـاي     ائتالف عربستان 

امـا   ؛گیرد. درست است که عربستان سعودي، کشوري عرب اسـت  مقاومت با محوریت ایران شکل می
ها از نژاد سامی هستند. مسئله منازعه عربستان و اسـرائیل تقریبـاً از جنـگ سـال      آنها نیز مانند اسرائیلی

ترین مسـئله مربـوط    کند مهم اي قرار گرفته است. امروز عربستان احساس می در وضعیت حاشیه 1967
هـا ایـران را    موازنه قدرت را در منطقه تغییر داده است. سـعودي   ایران، و به منافع و امنیت خود اوست

درصـدد تحقیـر   لحاظ تاریخی این کشور از کنند که  دانند و اظهار می عامل اختالف در جهان اسالم می
جامعه عرب است. آنها بر این باورند که وقتی ایران در سوریه، لبنان، بحرین، یمن، افغانسـتان و عـراق   

تضـادهاي بـین    ،شود. عالوه بر تضاد گفتمانی تواند ایفاي نقش کند، یک تهدید بنیادین محسوب می می
ه بدون شناخت وهابیت، این روابـط  این دو کشور، ریشه تاریخی مدرن، هویتی و ایدئولوژیک دارد. البت

قابل فهم نیست. وهابیت یک جریان ضاله و انحرافی مذهبی در قرن نوزده میالدي بود که توانست آثار 
ها نیز همخوانی داشت. وهابیـت   جزیره بگذارد. این جریان با مبانی سلفی هاي شبه عمیقی بر تفکر عرب

قرار کرده بود. در عصر موجود هر جا که تفـاوت وجـود   در آن برهه با آل سعود ارتباط ایدئولوژیک بر
گیرد و هر جا که هویت شکل گیرد، تضاد نیز  ناپذیر، هویت نیز شکل می به صورت اجتناب ،داشته باشد

نگـاه عربسـتان سـعودي بـه ایـران، عـالوه بـر اختالفـات           آید. از اوایل انقـالب اسـالمی،   به وجود می
ژیک نیز پیوند یافته است. بنابراین زمانی در عربستان، فضاي ائـتالف بـا   ژئوپلیتیکی با تضادهاي ایدئولو

روزه لبنـان) در وضـعیت تهدیـد     33میالدي (جنـگ   2006این دو کشور در سال و اسرائیل ایجاد شد 
  قرار گرفتند. اي گسترده



ت
اس
سی

 
ن)
 یم
دي
مور

عه 
طال
 (م
ود
سع

آل 
ی 
شیع

ضد 
ي 
ها

  
 

   

 63  

 

 

  مشارکت یا عدم مشارکت پاکستان در ائتالف تحت رهبري سعودي
ها از مشارکت پاکستان در ائتالف تحت رهبـري   گزارشاز برخی  در همان زمان، 

اکنش روشنی کنون مقامات پاکستانی به این موضوع و البته تا .سعودي خبر دادند
هنـوز در پـرده   نیـز  نشان ندادند و مشارکت نظامیان پاکستانی در تجاوز به یمـن  

ابهام است. با این حال، عربستان در روزهاي آغاز عملیات اعالم کرد که پاکستان 

                                                                                                                                        
. اي عـرب را دعـوت کـرد    چهار بازیگر منطقه و در این شرایط، مصر پیشگام یک فرایند جدید شد

یعنی عربستان، امارات، قطـر و اردن   ؛کرددعوت غیر رسمی نیز به صورت سه کشور دیگر همچنین از 
سـه بـازیگر از جملـه رژیـم      ،الشیخ مصـر حضـور داشـتند. عـالوه بـر آن      که این چهار کشور در شرم

نطقـه در  صهیونیستی، آمریکا و انگلستان نیز با حضور نمایندگان خود در اجالسیه ضد تروریسم آینده م
جمهوري اسـالمی   يشرکت کردند. بحثی که در آن کنفرانس مطرح شد، قدرت رو به جلو 2006سال 

قرار گیرد. این نیز اي  مقابله در فضاي منطقهاین ایران بود. آنها اعالم کردند که باید با ایران مقابله کرد و 
ه گسـترش دهـد یـا در جاهـایی کـه      ین معنا بود که به ایران اجازه ندهند حوزه قدرتش را در منطقه اب

هـایی از آشـوب وجـود داشـته باشـد. آنهـا قـرار گذاشـتند بـا           حوزه قدرت ایران بیشـتر اسـت نشـانه   
در واقع، اي برقرار شود.  اي و منطقه مرحله  هایشان، تشکیالتی به همراه اجالسیه سازي سیاست هماهنگ

  بود. ربوط مموضوع اصلی آنها به تبادل اطالعات راهبردهاي پیش رو 
با انتشار اسناد ویکی لیکس معلوم شد که عادل احمد الخبیر، وزیر امـور خارجـه عربسـتان کـه در آن     
مقطع، سفیر عربستان در آمریکا بود، در مذاکرات با مقامات آمریکایی گفته بود که وقت آن رسـیده اسـت   

ها هـدف قـرار    که بدنه و سرپنجه استراتژي این بود 2007و  2006که سر مار را هدف قرار دهیم. در سال 
داده شود؛ اما بحثی که عادل احمد داشت زدن سر مار بود. واقعیت این بود که در حال حاضـر، تحـوالت   
منطقه به افزایش قدرت ایران در منطقه و گسترش اضالع مقاومت منجر شده است. خأل قـدرت ناشـی از   

راه پیوندهاي فرهنگـی، دینـی و مـذهبی، زمینـه الزم را     تهاجم آمریکا به افغانستان و عراق در منطقه به هم
براي افزایش قدرت ایران در منطقه فراهم آورد. بنابراین سیاسـت اسـرائیل و عربسـتان، فرسـایش قـدرت      

انـد و   هـا را قـبالً آزمـوده    توانند ایران را یک بـاره هـدف قـرار دهنـد؛ زیـرا تمـام راه       ایران است. آنها نمی
هـا بـراي    یک نوع فضایی که شورويیعنی هاي جغرافیایی مختلف درگیر کنند،  حوزهخواهند آن را در  می

ها در افغانستان پدید آوردنـد. امـروز    ها براي شوروي آمریکا در ویتنام ایجاد کردند و مشابه آن را آمریکایی
یـران و  هـایی هسـتند کـه میـان ا     هاي آمریکا، دنبال گسترش حوزه درگیـري  عربستان و اسرائیل با سیاست

متحدانش وجود دارد. محور اصلی آنها در جنگ نیابتی نیز از نوع فراگیر است که در تمـام منطقـه وجـود    
دارد و فقط قصدشان جنگ فراگیر نیست. بحث امروز عربستان در یمن نیز در همین راستاست. از دیـدگاه  

هـاي اقتصـادي و اعتبـاري     نـه به هر میزان که این منازعات گسترش بیشتري پیدا کنـد، هزی  حکام سعودي، 
اي به همان صـورت   ایران بیشتر خواهد شد. هدف آنها این است که اعتبار و قدرت ایران در فضاي منطقه

اي نیز دچار فرسـایش شـود؛ درسـت همـان وضـعیتی کـه        اي افزایش پیدا کند و به صورت مرحله مرحله
  شوروي داشت. نتیجه وضعیت فرسایش، پیروزي بدون جنگ است.

در  به دست نیاید، ایـران هاي پیرامونی  هاي ایران براي حمایت از مجموعه این قابلیت ،گر در آیندها
(خالصـه مکتـوب مؤسسـه تحقیقـات و      رو خواهـد شـد   وضعیت فرسایش با مشکالت زیـادي روبـه  

که آقاي علیرضا نـادري، کارشـناس مؤسسـه     19/3/94هاي سیاسی علمی مؤسسه ندا در تاریخ  پژوهش
 .را تدوین و تنظیم کرده است) ندا آن
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اما دولت پاکستان به روشنی تصمیم  ؛کنندگان این مداخله نظامی است از مشارکت
اي اعـالم   در بیانیـه  2015مارس  46پاکستان در  خود را اعالم نکرده است. دولت

هر تهدیدي علیه تمامیت ارضی عربستان، پاسخ نیرومنـد پاکسـتان را در   «کرد که 
 2015مـارس   27به همین منوال، وزیر دفاع پاکستان هـم در   .»پی خواهد داشت

امـا   اسـت؛  اعالم کرد که هنوز تصمیمی در مورد شرکت در جنگ گرفتـه نشـده  
آسـیب   ایجـاد  با هر ابزاري از عربستان و تمامیت ارضی آن در صـورت پاکستان 

  دفاع خواهد کرد.
حامیان طرح سعودي براي حمله به یمـن  به توان  شده، می عالوه بر کشورهاي یاد

فرانسه، ترکیـه، جیبـوتی     متحده آمریکا، کانادا،ت ، ایاال»دولت خودگردان فلسطین«به 
تـوان روسـیه، عـراق، جمهـوري      مـی نیـز  الفـان  و بنگالدش اشاره کرد. در طیف مخ

نام برد. عمان، چین، انـدونزي  را اهللا لبنان و اتحادیه اروپا  حزب  سوریه،  اسالمی ایران،
تجربه سعودي در  بر آنچه گذشت، حکام بی بنا 1طرفی را پیشه کردند. و تونس نیز بی

مـت سرسـختانه   کردند در حمله به یمـن بـا مقاو   تصویر ترسیم شده خود تصور نمی
وانسـت  ت حمله به یمن می ،بنابراین از نگاه آنها .مردم و نیروهاي انقالبی مواجه شوند

 ،نتیجه جنگ را به سود عربستان رقم بزند. برآورد آنهـا   مدت، بازه زمانی کوتاهیک در 
گیـري از   کمتر از یک ماه بود، بنـابراین بـا عـدم نتیجـه      »حمله به یمن«نتیجه بخشی 

در   بـس  دشده طی روز بیست و هفتم حمله نظامی خود، ضمن اعـالم آتـش  تهاجم یا
  بودند.» باتالق خودساخته«پی خروج از 

تجربـه سـعودي    به هر حال اهداف اولیه، فوري و ملموس حکام جوان و بـی 
بـه زانـو در آوردن   )، عـادل الجبیـر   ،ویژه بنا بر اعالم وزیـر امـور خارجـه آن    به(

منصـور  یعنـی  نشانده سعودي در یمـن   اندن حاکم دستانقالبیون یمنی و بازگرد
 گوید: می هادي بود. در همین زمینه، جعفر قنادباشی از کارشناسان مسائل سیاسی

                                                                                                                                         
  اخذ شده است:زیر و اضافه از منبع  صمطالب این قسمت با تصرف، تلخی .1
پـدیا، دانشـنامه آزاد در    مـیالدي)، ویکـی   2015مداخله نظامی به رهبري عربستان سـعودي در یمـن (  «

 http://fa.wikwpedia.org/wiki/2016/01/27سایت: 

http://fa.wikwpedia.org/wiki/
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روز جنگ، ایجاد یک منطقه براي استقرار عبد  27تمامی تالش عربستان در این «
رد، ربه منصور هادي بود که با توجه به شرایط کشور یمن و عدم مقبولیت این فـ 

از کارشناسان مسائل   مجید صفاتاج ،از طرف دیگر 1.»نتوانست کاري از پیش ببرد
هـدف اولیـه   کـه  کند  سیاسی ضمن اشاره به همین موضوع بر این نکته تأکید می

اسـت. وي در همـین   » ساقط کردن جنبش انصاراهللا« ،ها از حمله به یمن سعودي
با ساقط کردن ایـن جنـبش    ود کهعربستان سعودي به دنبال آن ب«گوید:  زمینه می

اي  اما نه تنها چنین مسئله ؛مردمی، هژمونی خود را بر همسایه جنوبی تحمیل کند
تر و بعد از حمالت از پشـتوانه مردمـی    اتفاق نیفتاد، بلکه جنبش انصاراهللا منسجم

  2.»بیشتري هم برخوردار شد
ن سـعودي و  توان گفت که هدف اولیه، فوري و ملمـوس عربسـتا   میبنابراین 

هاي انصاراهللا و بـه تبـع    اش، مهار پیشروي ائتالف به اصطالح عربی تحت رهبري
اما با نگاهی دقیق و موشکافانه  ؛نشانده خود بود آن، حفظ زمین براي حاکم دست

توان ادعا کرد که حکام سـعودي در رسـیدن بـه ایـن هـدف ناکـام ماندنـد و         می
هـا را در درون مرزهـاي    بتوانند درگیريکه ود باي  نیز تا اندازههاي آنها  طلبی جاه

هاي جنبش انصاراهللا بر نگرانی حکام سعودي و  اما پیشروي ؛یمن محصور نمایند
مرحلـه بعـدي را مرحلـه    توان  میسو با آنها افزود؛ به نحوي که  مقامات عربی هم

 .علیه انقالبیون یمن عنوان کـرد » ـ عربی گیري اجماعی اسالمی تالش براي شکل«
عربستان به دنبال آن بود تا حمالت انصاراهللا و نیروهاي مردمی به داخل  در واقع،

معرفی نمایـد و در  » سرزمین مقدس اسالم«ها علیه  خاك عربستان را حمله یمنی
  گام بردارد.» فراگیر شدن ائتالف«راستاي 

گونـه کـه    همـان  :)اهـداف پشـت پـرده   (مدت و بلندمدت عربستان  ب) اهداف میان
تر آمد، عربستان سعودي یک سلسله اهداف را براي تجاوز بـه یمـن عنـوان     پیش

حمله را بـه درخواسـت   این  ها، اهداف اولیه و آشکار کرد که طبق برخی گزارش

                                                                                                                                         1. taamalnews.ir 
2. Id 



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هفدهم،

 
شماره

 2
، پیاپی 

66
، تابستان 

1395
  

 

 

 66  

 

 

این نکته نیز مهم اسـت کـه   جمهور مستعفی (منصور هادي) گره زده است.  رئیس
. از رسـد  به نظر میتر  اهداف پنهان و پشت پرده عربستان از این اقدام، بسیار مهم

مـدت و   آنهـا را بـه میـان    تـوان  مـی  ترین اهداف یادشده که از لحـاظ زمـانی   مهم
ترین آنها  است که در ادامه به بررسی مهمزیر بندي کرد موارد  بلندمدت نیز تقسیم

  :خواهیم پرداخت
  ؛. تالش در راستاي تقابل با گفتمان انقالب اسالمی1
  ؛تغییر مسیر انقالب یمن . انحراف بیداري اسالمی و2
هـاي اسـتعمارگر و اسـتکباري آمریکـا و رژیـم       . پاسخ به مطالبـات قـدرت  3

  ؛صهیونیستی
مـذهبی و   –. جلوگیري از رواج موفقیت انصاراهللا به عنوان جنبش انقالبـی  4

  دیگر. ممانعت از الگو شدن آن در مناطق
اسـتقرار   ،ارت بهترهمه این موارد در تضاد گفتمانی حاکم بر عربستان و به عب

ـ تکفیري در مقابل گفتمان انقالب اسالمی و محـور مقاومـت    ـ وهابی نظم سلفی
از نظـر واکـنش بـازیگران خـارجی در صـحنه       ،به عبارت دیگر قابل تبیین است.

ترین نقش را در تضعیف، کنترل و مهـار   مهمبدون تردید یمن، عربستان سعودي 
  ایفا کرده است. این کشور انقالب 

تحوالت یمن بر مبناي برابر هاي ریاض در  گیري ترین جهت به طور کلی، مهم
  محورهاي زیر استوار بوده است:

  ؛نظام دموکراتیک بر مبناي مشارکت حقیقی مردم در یمن نگرفتن  . شکل1
  ؛ي آن به داخل خاك عربستان. جلوگیري از گسترش انقالب و تسر2ّ
بـه قـدرت رسـاندن افـراد و      . حفظ سـاختار رژیـم سـابق و تـالش بـراي     3

  ؛هاي وابسته جریان
هاي نزدیک بـه جمهـوري اسـالمی ایـران از      . کاهش نفوذ شیعیان و جریان4

  .جمله جنبش انصاراهللا
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» تقابـل گفتمـانی  «توان در چـارچوب هـدف پنهـانی     البته همه این موارد را می
واقعیت فقط  خالصه کرد. از این منظر، امور اجتماعی، سیاسی و به طور کلی جهان

هـا بـه درك مـا از جهـان      فهم هستند و گفتمـان  هاي گفتمانی قابل در درون ساخت
یابد. اشـیا داراي ذات و   هویت می» غیر«بخشند؛ زیرا هر چیز در ارتباط با  شکل می

کننـد،   هویت ثابتی نیستند و تنها در ارتباط با دیگري و ضدیتی که با آن برقرار مـی 
رو،  و از ایـن اسـت  ها وابسته به وجود غیـر   ین، هویت گفتمانیابند. بنابرا هویت می

ها همواره به  کنند. همچنین گفتمان سازي می ها همواره در برابر خود غیریت گفتمان
شـود. از   کنند و مرزهاي آنها با دیگران ترسـیم مـی   ، هویت پیدا می»دشمن«واسطه 

تـوان سـیر    کننـد. نمـی   میسازي تنظیم  رو، نظام معنایی خود را براساس غیریت این
تحول یک گفتمان و نظم معنایی آن را بدون لحاظ کردن غیر(دگر) بررسی کرد؛ به 
این معنا که براي تحلیل ساختار نظـام معنـایی یـک گفتمـان بایـد آن را در مقابـل       

  هاي معنایی را پیدا کرد. گفتمان رقیبش قرار داد و نقاط درگیري و تفاوت
فت که غرب و متحدین آن همواره جمهوري اسالمی ایـران  توان گ می ،این مبنابر 

جویی بـا نظـام    به مقابلهاساس در برابر خود تعریف کرده و بر این » غیر«را به عنوان 
هـاي   چـارچوب  ،اند؛ نظامی که با دال مرکزي عنصـر اسـالم حقیقـی    اسالمی پرداخته
گسـترش دامنـه   الشـعاع قـرار داده و بـا     هاي آنها را تحـت  حکومت یفکري و سیاس

  ها شده است. هاي شناور و مرکزي خود، سبب هوشیاري ملت دال
طی چند سال اخیر، مجموعه تحوالت بنیادینی در خاورمیانه و شمال آفریقا بـه  
وقوع پیوسته که ماهیت بسیاري از معادالت استراتژیک را در این منطقـه دگرگـون   

بهـار  «، »هاي عربـی  انقالب«د ماننمفاهیم مختلفی با کرده است. تحوالت مذکور را 
و هـر  هستند ها فراتر از الفاظ  اند. این نام گذاري کرده نام» بیداري اسالمی«و » عربی
ـ ـ امنیتـی خاصـی دار   بار معنایی و پیامدهاي سیاسی ،کدام د. پـذیرش هـر یـک از    ن

و پیامـدهاي خاصـی بـراي ایـن      هـا  ها، ماهیـت  مفاهیم به معنی قائل بودن به ریشه
، عنـوان  2011مناطق دستخوش تحول از سـال  » هویت«است. با توجه به تحوالت 
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 تر است. براي به واقعیت نزدیک» بندي گفتمان مقاومت در مقابل گفتمان غیر صف«
مهار، مدیریت و انحـراف جنـبش بیـداري اسـالمی، اقـدامات متعـددي از سـوي        

یکـی از   .خته اسـت که جنبش مذکور، منافع آنها را به خطر انداشده  انجامنیروهایی 
ودي هـ ـ ی ـ تکفیري با حمایت حکام سعودي هاي سلفی بازتولید جریاناین نیروها، 

از مصـادیق شـاخص    »داعش«و » النصره جبهه«هاي تروریستی مانند  است که گروه
  د.نشو محسوب میآن 
  

  شده وگو براي ترمیم وجهه تخریب تبازگشت به گف
سعودي براي تسلط بر اوضـاع در یمـن و    فراز و نشیب حکامپرهاي  رغم بازي  به

هـاي   هاي سیاسی تا نظامی باید اذعان کرد کـه بـازي   بازي آنها در طیفی از سطح
یادشده در همه سطوح براي رسیدن به اهداف از پیش گفته شده اسـت. بنـابراین   
بدیهی است که مذاکرات براي حکام سعودي همواره به مثابه ایجاد چالش بـراي  

تغییـر رویکـرد اساسـی بـه     یـک  و  است بی یمن به کار گرفته شدهنیروهاي انقال
سو بـا   کنون میان جریان انقالبی یمن و جریان هم تا ،آید. بر این اساس شمار نمی

وگوهایی  ترین آنها گفت ولی مهم ؛ده استشسعودي، چندین دور مذاکره برگزار 
   .در ژنو برگزار گردید 1394بود که در اواخر بهار 

، نماینده دبیر »اسماعیل والد الشیخ احمد«وگو میان  ها تالش و گفت فتهپس از ه
اي و  هـاي منطقـه   هاي مختلف یمنی و طرف کل سازمان ملل در امور یمن با طرف

هـاي یمنـی از بعـدازظهر     اي و جداگانه میان طرف وگوهاي واسطه المللی، گفت بین
برگـزار  » ژنـو «در ان سال همخرداد  29تا روز جمعه  1394خرداد  25روز دوشنبه 

وگوها به دالیلی که به آن اشاره خواهد شـد، بـه نتیجـه نرسـید؛ امـا       شد. این گفت
حاوي نکات مهمی بود که به بعضی از آنها در محورهاي مختلف پرداخته خواهـد  

وگوها که حدود سه ماه پس از حمله سـعودي بـه    ترین دستاورد این گفت شد. مهم
هاي بعدي شد، این بود که به نیروهاي انقالبی  یی براي گامیمن انجام گرفت و مبنا
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  و شاخص یعنی انصاراهللا به عنوان یک طرف اصلی مذاکره، مشروعیت بخشید.
ها  با تعیین زمان مذاکره و اعالم آن از سوي نماینده دبیر کل سازمان ملل، تالش

ـ   براي  ق رژیـم  تضعیف هیئت اعزامی صنعا و به دست گرفتن ابتکـار عمـل از طری
مخالفت بـا زمـان    ،ها این تالشنخستین موارد آغاز شد. » هیئت ریاض«سعودي و 

اعالم شده از سوي نماینده دبیر کل سـازمان ملـل و تحمیـل زمـان خاصـی بـراي       
 ،دو بار زمان اعالم شده با تأخیر مواجه گردید. اقدام بعدي ،مذاکره بود. به این دلیل

عربسـتان اجـازه    ،می تیم صنعا بود. در این میـان کارشکنی درباره نحوه و زمان اعزا
پرواز هواپیماي سازمان ملل که حامل هیئت صنعا بود از خاك عربستان را منوط به 

هاي جیبوتی و مصر را براي اعمال تـأخیر   دولت ،بازرسی هواپیما کرد و پس از آن
ه در فرودگاه ساعت 25تأخیر  ،در پرواز این هواپیما تحت فشار قرار داد که نتیجه آن

  جیبوتی و تأخیر چهارساعته در فرودگاه مصر بود.
تسـلط بـر   بـراي  سـعود   تالش زیادي از سوي رژیم آل ،در طول دوره مذاکره

روند مذاکرات ژنو و ایجاد روند جایگزین براي آن صورت گرفت که بعضـی از  
  آنها عبارت بودند از:

اسالمی در جـده در   هاي . برگزاري اجالس وزراي خارجه سازمان همکاري1
وگوهاي ژنو؛ محور مباحث اجالس جـده تأکیـد بـر     دو روز منتهی به آغاز گفت

نشینی جنـبش انقالبـی از شـهرها و اجرایـی شـدن       لزوم عقب ،مشروعیت هادي
  شوراي امنیت بود. 2216نامه  الزامات قطع

به عنوان رئیس رسمی دولت یمـن بـه   » خالد محفوظ بحاح«برگزاري سفر  .2
ه و دادن تریبون رسمی و مالقات در سطح رهبـران مصـر بـه وي از سـوي     قاهر

 ،هـا و محافـل سیاسـی    به این دلیل صورت گرفت که در رسانه امر عربستان؛ این
بـه نفـع رژیـم سـعودي در جنـگ       ،نمایی مواضع عربـی  ها در یکپارچه زنی گمانه

  رود. ظالمانه علیه یمن به شمار می
و مالقـات  » سن پترزبـورگ «هد دوم عربستان به . سفر محمد بن سلمان، ولیع3
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هـاي دیگـر    ـ یمنی ژنو از تالش وگوهاي یمنی با والدیمیر پوتین در روز سوم گفت
کـرد.   المللی به نفع عربستان حکایـت مـی   سازي مواضع بین عربستان براي یکپارچه

پترزبورگ (دومین شهر مهـم روسـیه) از پـیش     اگرچه اجالس ساالنه اقتصادي سن
و در گذشـته نیـز رژیـم سـعودي در     بود ریزي شده و شبیه اجالس داووس  نامهبر

کرد، ولی حضـور ولیعهـد بـا     سطح وزیر یا معاون وزیر در این اجالس شرکت می
رو مورد توجه افکـار   سابقه بود و از این المللی بی پادشاه عربستان در این مجمع بین

 ،در جریـان ایـن دیـدار    بود کـه  اینتر  کننده عمومی جهانی قرار گرفت. نکته گمراه
اي و فــروش  هــاي هســته قراردادهــاي دوجانبــه پیرامــون احــداث نیروگــاهدربــاره 
ولی تالش عربستان براي همـراه کـردن    شد؛بحث » اسکندر«هاي بالستیک  موشک

مواضع روسیه با عربستان در جریان بحران یمن بیش از موضوعات دیگر در کانون 
  اي قرار گرفت.   انههاي رس تجزیه و تحلیل

. مالقات دبیر کل سـازمان ملـل بـا تـیم اعزامـی از ریـاض، تبعـیض در محـل         4
طرفه و بندهایی کـه   ها و در نهایت، تالش براي تحمیل فهرست یک برگزاري مالقات

به هیئت صنعا ارائه شد و تأکید » اسماعیل ولد شیخ احمد«از سوي معاون آمریکایی، 
انصاراهللا مبنی بر لزوم پذیرش طرح مورد اشاره در راسـتاي  هاي غربی به  خانه سفارت
  دهی به هیئت ریاض و دولت برکنار شده هادي و بحاح صورت گرفت. میدان
خـالل  در  ،وگوهـا  گفتهنگام . نادیده گرفتن تجاوز نظامی عربستان به یمن 5

همچنـین  اي نماینده دبیر کـل و   مادههفت اظهارات دبیر کل سازمان ملل و طرح 
وگوهاي ژنو یکی  بندي نهایی نماینده دبیر کل سازمان ملل از نتایج گفت در جمع
  ستان بود.ببخشی به ادعاها و شرایط عر  ترین موارد محوریت از مهم
اي براي معرفی انصـاراهللا بـه عنـوان عامـل      . تالش گسترده سیاسی و رسانه6

مـذاکرات و  اقدامات تیم سعودي براي به شکست کشاندن  ؛وگوها شکست گفت
اجتماعی انصاراهللا بـه عنـوان عامـل     ـ در عین حال معرفی جنبش انقالبی اسالمی

ـ یمنی صورت گرفـت. در   وگوهاي یمنی از شروع غیرمستقیم گفتپیش شکست 
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وگوهاي ژنو میان  از آغاز گفتپیش یک روز » الحیات«روزنامه سعودي  ،این میان
ــی ــا نوشــت:  یمن ــه ســرانجام ن «ه ــرانس یمــن ب ــه .»رســد مــیکنف ــن روزنام  ،ای

بخشی به سـازمان ملـل در مناقشـات دو و چندجانبـه را عامـل اصـلی        محوریت
سازمان ملل در تجـارب گذشـته   «وگوهاي صلح دانست و نوشت:  شکست گفت

 ،خـورد. ایـن سـازمان    و در این تجربه نیز شکست میاست خود شکست خورده 
حل معقـول و منطقـی اسـت،     هولی چون فاقد را ؛کند ها را دور هم جمع می گروه
این روزنامه پـا را از ایـن فراتـر گذاشـت و      .»حل برساند تواند آنان را به راه نمی

و اســت یمـن در آینــده و بعـد از کنفــرانس، وارد جنـگ داخلــی شـده     «افـزود:  
ایـن   .»هاي تروریستی به طور مسلحانه رو در روي هم قرار خواهند گرفـت  گروه

ها در بازگرداندن قدرت به ارتش و خارج  حل راه«  روزنامه سعودي سپس نوشت:
  .»ستها کردن آن از نفوذ حوثی

انتظـار  «وگوهـا گفـت:    شبکه قطري الجزیره نیز یک روز پیش از آغـاز گفـت  
رود این کنفرانس با شکست مواجه شود. این کنفرانس نتایج مثبتـی را همـراه    می

بس ایجاد کنند  هند یک آتشخوا ها و علی عبداهللا صالح می نخواهد داشت. حوثی
این شـبکه نیـز بـا تمرکـز فشـار       .»تا در پناه آن خود را از نظر میدانی احیا نمایند

نامتعـادل و فاقـد    ،نماینده دبیر کـل سـازمان ملـل   «روي نماینده دبیر کل نوشت: 
ها به عنوان کودتـاچی و فاقـد قـدرت مشـروع      رو از حوثی اندیشه است و از این

  .»کند خطاب می» طرف سیاسی«روز دیگر آنان را  زند و یک حرف می
نشانه «وگوهاي ژنو نوشت:  زمان با آغاز گفت همنیز » الدستور«روزنامه اردنی 

هـا   هاي یمنی وجود ندارد. حـوثی  خوب و مثبتی براي رسیدن به توافق بین طرف
 روزنامه لبنانی النهـار وابسـته بـه طیـف     .»دارند هاي خود دست برنمی از خواسته

 ،هـر کـدام از دو طـرف   «  :اظهـار کـرد   اي به قلـم سـردبیر خـود    حریري در مقاله
روند و هیچ کـدام بـه توافقـات     ها کنار نمی هایی دارند که از این اولویت اولویت

بر این  هم» اخبار الخلیج«روزنامه بحرینی و در نهایت، » گذارند دیگر احترام نمی
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  .»مشکل است ،مال رسیدن به آن توافقدشوار و احت ،این مذاکرات«باور بود که 
هاي غربـی، انصـاراهللا را بـراي     هاي عربی و گاهی رسانه وگوها، رسانه حین گفت

دادند و هیئـت صـنعا را مسـئول شکسـت      پذیرش طرح سعودي تحت فشار قرار می
وگوهاي ژنو، مـدعی   کردند. روزنامه الحیات در روز دوم گفت وگوها معرفی می گفت

انی عوامل منصور هادي شد و نوشت که نیروهاي وفادار بـه منصـور   دهاي می پیروزي
نفر از نیروهاي حوثی در پایتخت بر کوه االسد چیره شـدند و   30هادي ضمن کشتن 

  ، تعدادي از نیروهاي حوثی را از بین بردند.ندر فرودگاه عدن نیز با زدن کمی
، رئـیس هیئـت   شبکه الجزیره به نقل از ریاض یاسـین  ،در روز دوم مذاکرات

خواهند مـذاکرات ژنـو را    ها می سو با منصور هادي اعالم کرد که حوثی یمنی هم
بست بکشانند و از این رو حاضر به حضور در مقـر سـازمان ملـل در ژنـو      به بن
هیچ «  گفت:» سمیر شیبانی«وگو با  سعودي نیز طی گفت» الحدث«اند! شبکه  نشده
یک رسـانه دیگـر    .»شود ها دیده نمی حوثیوگو در  اي از جدیت براي گفت نشانه

انصـار در حـال کارشـکنی در    «گفـت:  » انـور االنسـی  «وگو با  گفتدر عربی نیز 
  .»مذاکرات است

محور مهم  ؛نشینی از شهرها از سوي انصاراهللا . تمرکز روي واگذاري یا عقب7
نشینی انصاراهللا از شـهرها بـود کـه گـاهی بـه       عقبمسئله وگوي ژنو،  حین گفت

شد و در نهایـت هـم از سـوي     محدود بیان می صورت مطلق و گاهی به صورت
وگو با هیئت صنعا مورد تأکیـد   معاون آمریکایی نماینده دبیر کل در آخرین گفت

و توان گفت هیئت ریاض، رژیم سعودي، آمریکا و اروپا  قرار گرفت. در واقع می
تمرکـز  » نشـینی  عقـب «ي دبیر کل و نماینده او در امور یمن و تا حدي روسیه رو

ترین هدف مذاکراتی را خارج کردن شهرها از دست انصاراهللا قـرار   داشتند و مهم
  داده بودند. 

ــان ــن می ــاز    ،در ای ــیش از آغ ــره انگلیســی، یــک روز پ شــبکه قطــري الجزی
یـک   ؛شـود  وگوها در سه مرحله برگزار می وگوهاي ژنو اعالم کرد که گفت گفت
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بـس   رسیدن به یک چـارچوب بـراي برقـراري آتـش    براي وگوها  مرحله از گفت
نشـینی انصـار از    جـدول خـروج و عقـب   براي یک مرحله  ،شود فوري انجام می

شـامل رسـیدن بـه    نیز و یک مرحله است مناطق تحت کنترل در نظر گرفته شده 
  وحدت ملی خواهد بود. تفرمولی براي تشکیل دول

وگوهـاي   از آغاز گفـت  چاپ داخل عربستان، یک روز پس ،»الوطن«روزنامه 
بـس و   وگـو دربـاره آتـش    آغـاز گفـت  «  غیرمستقیم ژنو در سرمقاله خود نوشـت: 

کنـد. آنـان    توپ را به زمین انصار هدایت می ،پذیرش آن از سوي مخالفان انصار
بس که ظرف یک تا سه روز برقـرار خواهـد شـد، شـهرها را      باید در مقابل آتش

  .»ترك کنند
نرسید و طرفین نتوانسـتند   یاي ژنو به نتیجه مشخصوگوه گفت نیز در نهایت

اهداف خود را شامل توقف تجاوز نظامی خارجی براي انقالبیون یمن و پـذیرش  
  نشینی از شهرها براي عربستان سعودي محقق کنند.  عقب
هـاي یمنـی بـه مـذاکرات      کارشناسـان و طـرف  از رغم امیدهایی که برخـی    به

ره مردم مظلوم یمن داشتند، در ادامه و بـا در  بس و رفع محاص سوئیس براي آتش
پیش گرفتن مذاکرات بعدي مشخص شد این انتظارات چندان با واقعیات تطـابق  

هـا بـراي انجـام     اعالم مکرر ولد شیخ در مورد آمادگی سـعودي و با وجود ندارد 
ها در طول مذاکرات اثبات کردنـد   تداوم حمالت، سعوديبا زمان  مذاکرات و هم

کاهش فشـار افکـار عمـومی و غـافلگیر     فقط براي شان در این مورد  اراتکه اظه
مـداوم و  چنانکه بـا شـروع مـذاکرات، تـالش      ؛کردن انصاراهللا و ارتش یمن بود

هـاي   ورود به صنعا و تالشسد مأرب براي شکستن خط دفاعی براي اي  گسترده
رده تصرف تعز توسط مـزدوران سـعودي بـا حمایـت گسـت     در راستاي مذبوحانه 

و خـورد  هوایی انجام شد که با دفاع مقتدرانه انصـاراهللا و ارتـش یمـن شکسـت     
  بس و رفع محاصره خاتمه یافت. مذاکرات بدون دستیابی به آتش

تهـاجم   ،اوضاع میدانی نبرد آرام بود و هیچ کـدام از طـرفین   ،بعد از مذاکرات
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نزله آرامش قبل از این آرامش را به م ،بسیاري از کارشناسان .قابل توجهی نداشتند
کردند که حوادث بعدي نشان داد با واقعیات میدان تطابق کامـل   طوفان مطرح می

هایشـان در مـذاکرات و    ها بعد از ناکـامی در تحمیـل خواسـته    زیرا سعودي ؛دارد
بنـدي رسـیدند کـه بـراي تحمیـل       میدان نبرد در طول مـذاکرات بـه ایـن جمـع    

اي جز به دست آوردن یک برگ برنده  ههاي یمنی چار هاي خود به طرف خواسته
بـه کـار بردنـد تـا     را خود تالش بنابراین تمام توان و  .قوي در میدان نبرد ندارند

اي از چند جبهـه   عملیات گسترده ،هاي جدید بتوانند با آماده کردن نیروها و یگان
 هـر  ،در این راستا .المندب تدارك ببینند تصرف شهر استراتژیک تعز در باببراي 
در توان داشتند به میدان آوردند و با سـازماندهی و تجمـع نیروهـاي    را که آنچه 

نامه بلک واتـر و  راي و نیروهاي شرکت ب مزدور یمنی، سودانی، سومالیایی، اریتره
فرماندهان اماراتی در پایگاه هوایی العند مستقر و سازماندهی شدند تا بتواننـد بـا   

تصـرف تعـز و بـرگ    بـراي  اي  گسـترده تهـاجم   ،حمایت گسترده هوایی سعودي
هـاي خـود را بـه     خواسـته  ،به دست آورند و در مذاکرات دوره بعديرا اي  برنده

  طرف مقابل تحمیل کنند. 
در طول تـاریخ دنبـال    ها آنچه سعوديهستند بر این باور برخی از تحلیلگران 

در نـزاع  با یکدیگر پیوسته که قبایل آن است مانده  کردند یمنی ضعیف و عقب می
. اکنون با توجه بـه اینکـه   قرار گیرد و جنگ باشند تا سعودي در آرامش و امنیت

دهـد،   رخ مـی بین قبایل یمنی مزدور سعودي بـا ارتـش و انصـاراهللا    بیشتر جنگ 
زیرا تلفـات هـر    ؛ور باشد دهد آتش تنور جنگ همچنان شعله عربستان ترجیح می

سبب کشـتار مـردم یمـن و از     وهاست  دو طرف جنگ در نهایت به نفع سعودي
سرزمینی سـوخته   نیز در پایان جنگ .شود میاین کشور هاي  بین رفتن زیرساخت
هـا در   خواهد ماند و این همان هدف نهـایی سـعودي  باقی ها  و ویران براي یمنی

هـا   ضربه کاري از سـوي یمنـی  که ها، تا زمانی  بنابراین سعودي .مورد یمن است
هـاي   شکسـت  ،ي میز مـذاکره نخواهنـد بـود و در واقـع    نبینند حاضر به آمدن پا
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  ها به پاي مذاکره است.  اي براي کشاندن سعودي ـ اطالعاتی سعودي، مقدمه نظامی
  
  گیري و ارزیابی نتیجه

بـه  » گفتمـان انقـالب اسـالمی   «هاي  جنبش انصاراهللا با فراگیري از تعالیم و آموزه
هـا   نتیجـه سـال   ،انی که ظهور آندار در یمن تبدیل شده است؛ جری جریانی ریشه

کـه ایـن   تـا زمـانی   بنـابراین   .ظلم عربستان و حامیان آن بر مردم یمن بوده است
دهـد،   جریان به مقابله خود با حکام سعودي و طرفـداران آن در یمـن ادامـه مـی    

  در روندهاي سیاسی آتی یمن تأثیرگذاري جدي خواهد داشت.بدون شک 
رود کـه عربسـتان و    مـی انتظـار  ناسان اجتماعی تحلیلگران و کارشبراساس نظر 

عـالوه بـر    ،سـو و همگـرا بـا آل سـعود بـراي تضـعیف انصـاراهللا        اي هـم ه جریان
رویکردهاي یاد شده در این پژوهش به شگردها و ترفندهاي جدیدي نیـز متوسـل   

جریان پر جنب و جوش بیداري اسالمی در «را بر  يهاي دیگر شوند و حتی جنگ
امـا مطـابق همـه محاسـبات، تغییـر نقشـه سیاسـی یمـن و          ؛اینـد تحمیل نم» یمن

تـوان بـا    قطعـی و جـدي اسـت و نمـی     ،هـاي آتـی   ل یابی انصاراهللا طی سـا  قدرت
  د.شالحیل مانع آن  لطایف

شـیعیان یمـن (و بـه    برابـر  مسلم است که رویکردهاي عربستان سـعودي در  
 ،قـالب اسـالمی)  اي در راسـتاي گسـترش گفتمـان ان    عبارت بهتر تحوالت منطقه

ـ امنیتــی، اقتصــادي و فرهنگــی را  طیفــی از تقابــل در ســطوح سیاســی، نظــامی
ایـن اراده مـردم یمـن اسـت کـه در مقابـل حکـام         ،نهایتدر ولی  ؛گیرد دربرمی

از ترفنـدهاي آتـی در   یکـی  توان گفت کـه   ، میروشود. از این  سعودي پیروز می
یجـاد شـکاف میـان طرفـداران و     مقابله با انقالب یمن از سوي حکام سـعودي، ا 

هاي حامی انقالب یمن است که بر سر کمیت و کیفیت مـذاکرات آتـی در    جریان
راستاي توقف تجاوز نظامی پیش خواهد آمد و در واقع، بر مبناي تطمیـع برخـی   

هاي یمنی با تلطیف موقتی مواضـع و رویکردهـاي حکـام سـعودي در      جریاناز 
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ضوعی که شباهت بسیاري بـه مـذاکرات میـان    دستور کار قرار خواهد گرفت؛ مو
ها از آغاز اشغال تاکنون وجود داشته است. البته اگر  رژیم صهیونیستی و فلسطینی

اي  ها هوشیار شوند این سیاست عربسـتان نیـز نتیجـه    این توطئه بارهملت یمن در
  خواهد داشت. ندربر

هـاي   نقشـه  سـازي  هـا بـا پیـاده    سعوديکه اکنون بدیهی است  ،با این اوصاف
ـ صهیونیستی در یمن از قدرت گرفتن یک جریـان شـیعی نزدیـک بـه      آمریکایی

وگـو و   در هراس هستند و طرح گفت» گفتمان انقالب اسالمی«محور مقاومت و 
ترفندهایی براي کنار گذاردن، به حاشیه راندن و تضعیف  فقط مذاکره با انقالبیون

اي  ستان سعودي در حال بازي زیرکانهعرباینکه جنبش انصاراهللا است. نکته دیگر 
است که کشور یمن را به دو بخش تقسیم کند تا از تأثیرگذاري انقالب یمـن بـر   

 بر مبناي تجزیه یمناین کشور رو، تالش  شیعیان منطقه شرقی خود بکاهد. از این
  و شیعیان شرق کشور است. آن ایجاد دیواري بین شیعیان  و
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