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   انداز انصاراهللا یمن چشم

  جنبش یا دولت؟
  جواد مددي

  
  
  
  

  چکیده
سعودي به خـاك ایـن    ائتالف هوایی تهاجم آن متعاقب و یمن 2011 تحوالت سیاسی دنبال به

 رونـد  در اثرگـذار  و مهم بازیگري به رهبر جریان مقاومت یمن مقام در انصاراهللا جنبش کشور،
 جنـبش  ایـن  پیرامـون  زیادي هاي تحلیل رو، ینا از. است شده تبدیل امنیتی و سیاسی تحوالت

 از یمـن  آینده تحـوالت سیاسـی   در انصاراهللا جنبش بازیگري سطح و جایگاه بررسی و مطرح
 ایـن  بـه  پاسـخگویی  پـی  در حاضر مقاله اساس، براین. است شده برخوردار مضاعفی اهمیت
 چـه  قالـب  در ،یمـن  کشور سیاسی آتی تحوالت در انصاراهللا جنبش« که است کلیدي پرسش
 »باشـد؟  داشـته  آتی تحوالت روند در را کلیدي نقشی و یابد دست موفقیت به تواند می الگویی
 بـه توجـه   با انصاراهللا جنبش« که است اساس این بر پرسش این به پاسخ در شده مطرح فرضیه

 بـر  مبتنـی  لبنان اهللا حزب مدل قالب در دارد، رو پیش سازي دولت یندافر در که هایی محدودیت
 آینـده  در را کلیـدي  نقشـی  توانـد  مـی  خود، جنبشی ماهیت حفظ و سازي دولت در مشارکت
  .  »باشد داشته یمن کشور تحوالت
 الگوهـاي  بررسـی  بـا  و  کـرده  تأییـد  را نوشتار فرضیه صحت نیز حاضر پژوهش هاي یافته
اسـتقالل در   بـر  مبتنـی  سـناریوهایی  و) لبنـان  ائتالفـی  دولـت  خـاص  طور به( دولت مختلف
ایـن نتیجـه    سـازي  دولت در همکاري و حکومت در ادغام قدرت، از گیري کناره سازي، دولت

بـا   لبنان اهللا حزب شبیه استراتژي برگزیدن انصاراهللا، جنبش رویکرد براي بهترین حاصل شده که
  .است توجه به مالحظات بومی

  
   کلیدي واژگان
  ائتالفی دولت لبنان، اهللا حزب الحوثی، جنبش زیدي، شیعیان یمن، انصاراهللا جنبش

  

                                                                                                                                         
 اي کارشناس ارشد مطالعات منطقه  

 12/12/1394تاریخ پذیرش نهایی:                              12/11/1394تاریخ دریافت: 
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   مقدمه
 جزیـره  شـبه  جنـوب  در و آسـیا  غربـی  جنـوب  و خاورمیانه منطقه در یمن کشور

 968/527 بـر  بـالغ  وسـعتی  است و بـا  صنعا کشور اینپایتخت . دارد قرار عربستان
 یمـن ( یمن عربی جمهوري بخش دو به میالدي 1990 سال از قبل تا مربع، کیلومتر
 سـال  در امـا  تقسیم شده بـود؛  ) جنوبی یمن( یمن دموکراتیک جمهوري و) شمالی
  .را ایجاد کردند یمن جمهوري و متحد هم بخش با دو این پیمانی و در 1990
 سـطح  در بزرگ تحولی 1978 سال در ایران اسالمی انقالب وقوع میان، این در
. بود یمن کشور هاي زیدي و بیشتر شیعیان جمله از مسلمین براي خاورمیانه منطقه

 جنبش نام خود را به بعدها که( الحوثی جنبش اسالمی، انقالب از بعد هاي سال در
 بـا  را خـود  فکـري  پیونـد  یمـن،  زیـدي  شیعیان از نمایندگی به) تغییر داد انصاراهللا
 اي دهـه  چنـد  فعالیـت . خمینـی(ره) اعـالم کـرد    امام هاي اندیشه و اسالمی انقالب
 را هـا  زمینـه  خاورمیانه، در تحوالت از جدید دورانی آغاز متعاقباً و یمن در شیعیان
 و امنیتـی  سیاسـی،  تحـوالت  در جنـبش  ایـن  نقش و بازیگري سطح افزایش براي

 هـاي  صـحنه  از اخیـر  هـاي  سـال  در به ویژه آنکه یمـن . آورد فراهم یمن اقتصادي
 تـا  2002 سـال  از . است کرده تجربه را بسیاري داخلی هاي درگیري که بود پرتنشی

در  جنـبش انصـاراهللا   و ارتـش  نیروهـاي  میان بزرگ جنگ شش ،2010 سال پایان
 ارتـش  و دولـت  ششـم،  جنگ در. است داشته منطقه شمالی و استان صعده جریان

 خـود  از اي فعاالنـه  مشـارکت  یمن اي قبیله نیروهاي از تعدادي و سعودي عربستان
 را تلقـی  ایـن  سـعودي  حاکمیـت  دستگاه پشتیبانی با یمن دولت حتی. دادند نشان

 و شـیعیان  خواهی زیاده و نفوذ گسترش با مقابله براي جنگ این که کرد می تقویت
  ).  250: 1392 زمستان ی،اشرف( است منطقه در ایران پیمانان هم

یمن و تهاجم هوایی ائتالف سعودي، بیش از  2011این روند با آغاز تحوالت 
س آنها جنـبش انصـاراهللا را در مرکـز ثقـل فراینـدهاي      أپیش شیعیان یمن و در ر

 و انصـاراهللا  جنـبش  رهبـري انقالبـی  بـه نحـوي کـه     ؛سیاسی این کشور قرار داد
 نهایـت  در و کشـور  داخلـی  بحـران  صـحنه  رآن د نظامی گیر چشم هاي پیشروي
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 را تحلیلگـران  غالب توجه سعودي، ائتالف هوایی تهاجم برابر در جانانه مقاومت
 محـور  نماینده عنوان به انصاراهللا معرفی فرایندها و این در پی .کرد جلب خود به

بیش  یمن، سیاسی فرایندهاي در جنبش این بازیگري انداز چشم یمن، در مقاومت
  .ذشته اهمیت یافتاز گ

 به سطح اشاره با مقاومت حامی تحلیلگران از در حالی که گروهی در این شرایط،
 دارنـد کـه   تأکیـد  موضوع این بر انصاراهللا جنبش هاي توانمندي گستره و آفرینی نقش

این  کند، مخالفان حرکت دولت ایجاد و داري حکومت سمت به باید انصاراهللا جنبش
 کشـور  اداره بـراي  کـافی  تجربـه  از انصاراهللا که کنند می فشاريپا مسئله بر این طرح

 .نقش کنـد  ایفاي اجتماعی ـ   سیاسی جنبش  قالب در باید چنان هم و نیست برخوردار
 حاضـر  مقالـه . اسـت  بخشـیده  شکل حاضر نوشتار مباحث کلیتبه  مسئله همین

 تحـوالت  در انصاراهللا جنبش همین مبنا قرار داده است که سؤال اصلی خود را بر
 و یابـد  دسـت  موفقیـت  بـه  تواند می الگویی چه قالب در یمن کشور سیاسی آتی

 بـه  پاسـخ  در شـده  مطرح فرضیه  باشد؟ داشته تحوالت روند در را کلیدي نقشی
 هـایی  محـدودیت  بهتوجه  با انصاراهللا جنبش که است قرار این نیز بر پرسش این
 بـر  مبتنـی  لبنـان  اهللا حـزب  مـدل  قالب در دارد، رو پیش سازي دولت یندافر در که

 ضمن توجه به مالحظـات بـومی   جنبش ماهیت حفظ و سازي دولت در مشارکت
  .باشد داشته یمن کشور تحوالت آینده در کلیدي نقشی تواند می

 پیشـینه،  بر تحلیلی مروري ابتدا در ،شده مطرح فرضیه به پرداختن راستاي در
 سـناریوهاي  سـپس  و داشت خواهیم نصاراهللا اخیر هاي فعالیت روند و ها ویژگی
 بـه  گـذار  موانـع  ترین مهم و طرح سناریو چهار قالب در را جنبش این روي پیش
 جنبش ارتباط مدل دو طرح با هم نهایت در. مدهی می قرار واکاوي مورد را دولت

 و لبنـان  ائتالفی دولت و افغانستان فراگیر دولت مدلیعنی  خاورمیانه در دولت با
  .کنیم را مطرح می انصاراهللا آینده مناسب سناریوي ،قعرا
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    جنبش اجتماعی
توان یک پدیده جدید دانست که پس از رنسانس در غرب بـه وجـود    جنبش را می

صـورت   به آمده است. رفتارهاي جمعی قبل از رنسانس فاقد شرایط جنبش بودند.
ر است کـه رفتارهـاي   از سه ویژگی برنامه، ایده و گفتمان برخوردا یکلی هر جنبش

 ).4: 1394جمعی پیش از رنسانس فاقد ایـن سـه ویژگـی بودنـد (مشـهدي تقـی،       
بخشـی از واقعیـت را    ،مفهوم جنبش اجتماعی مانند اغلب مفاهیم علـوم اجتمـاعی  

کند، بلکه عنصري از یک شیوه خـاص برسـاختن واقعیـت اجتمـاعی      توصیف نمی
ویـژه  گی اجتماعی و سیاسی غرب بهعنوان بخشی از زندبه  جنبشاین است. وجود 

به امري کم و بـیش عـادي تبـدیل شـده اسـت. جوامـع غربـی و         ،در دوران مدرن
هـاي   غیرغربی در طول چند سده گذشته تقریباً بـه طـور مسـتمر بـا انـوع جنـبش      

گرا، ضد استعماري، اجتماعی از قبیل جنبش دهقانی، کارگري، سندیکالیستی، اسالم
  ).9: 1381(مشیرزاده،  اندرو بوده هجنبش زنان و... روب

طور کلی، تعاریف مختلفـی از جنـبش اجتمـاعی وجـود دارد کـه از عـدم         به
بـا وجـود   دهد.  معناي این مفهوم خبر می بارهپردازان در اجماع نظر در میان نظریه

هاي خـاص  ویژگیاز آنها همه تمامی وجوه متفاوت در تعریف جنبش اجتماعی، 
خص بودن اهداف، داشتن برنامه و برخورداري از ایدئولوژي مانند مش و مشترکی

  ).406-405: 1378(کوئن، برخوردار هستند 
  

  هاي اجتماعی اسالمی جنبش
 هـاي اجتمـاعی   اساسی جنـبش  هاي ویژگیهمان هاي اجتماعی اسالمی از  جنبش

دارند. همچنـین هـر   ی برخوردارند، با این تفاوت که صبغه اسالم مدرن و هویتی
ها، قابلیت تبدیل شدن به یک نظـام   اجتماعی اسالمی همانند دیگر جنبشجنبش 

سازي و  براي موفقیت در فرایند نظام« ،سیاسی کارآمد را دارد. به گفته کارشناسان
یک جنبش باید ایـن فراینـد را در    که تثبیت یک نظام سیاسی قدرتمند باید گفت
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ت تحریکی به نظام سیاسـی  زمان معین خود طی کند، به بلوغ برسد و با یک حال
  ).hegazy, 2002: 582( »ریزد تبدیل نشود، چون یکباره فرو می
ایـن نـوع    که هاي اسالمی معاصر گفته شده است در تعریف دیگري از جنبش

هاي اجتماعی هستند که در واکنش به یک یا چنـد   اي از جنبش ها، گونه از جنبش
حطـاط فکـري و اسـتبداد داخلـی،     عامل از عوامل متعدد مانند استعمار غـرب، ان 

هـاي   زده جوامـع اسـالمی، شکسـت    عثمانی، سکوالرسازي شـتاب  تالغاي خالف
نظامی مسـلمانان از بیگانگـان، شکسـت الگوهـاي رقیـب ماننـد ناسیونالیسـم و        
سوسیالیسم عربی، بنیادگراي یهودي، و انحطاط درونی (بحران مشروعیت، بحران 

اد و سرکوب) و نیز با تکیه بر اسالم به عنـوان  هویت، توزیع ناعادالنه ثروت، فس
  ).31: 1384اند (مرادي،  خاستگاه فکري و الگوي نجات بخش پدید آمده

د که جنبش انصاراهللا یمن در قالـب  کرتوان عنوان  ف مییبه این تعارتوجه با  
هـاي   لفهؤم از گیرد؛ زیرا با داشتن صبغه اسالمی جنبش اجتماعی اسالمی جاي می

برخـوردار   برنامه و داشتن ایدئولوژي و برنامـه  ،نبش یعنی داشتن هدفاصلی ج
عد نظري ضروري است که جنبش انصـاراهللا  است اما در تبیین بیشتر موضوع از ب .

قـرار گیـرد. در همـین ارتبـاط، در کلیـت      مورد بررسـی   يتر یمن به شکلی دقیق
وي نظـري قـرار   نوشتار چند نکته مهم را نسبت به جنـبش انصـاراهللا مـورد واکـا    

   :خواهیم داد
هاي یـک جنـبش    لحاظ مفهومی و نظري تا چه اندازه با ویژگیاز انصاراهللا  .1

  اجتماعی جدي قابل بازخوانی است. 
شیعیان در کشور یمن تا چه اندازه شرایط تبدیل شـدن بـه یـک دولـت را      .2

هـاي آن   گـی تواند دولت را بر اساس ویژ دارند و تا چه اندازه جنبش انصاراهللا می
  .کند در یمن مستقر

هـاي نظـري جنـبش و دولـت      یک از مـدل  انصاراهللا در قالب گذار از کدام .3
  تواند به موفقیت دست یابد. می
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  ها و روند فعالیت جنبش انصاراهللا در تحوالت سیاسی  پیشینه، اهداف، ویژگی
  پیشینه تاریخی و اهداف جنبش انصاراهللا

 را خاصـی  تـاریخی  سیر سیاسیاجتماعی و شکل در قالب یک ت انصاراهللا جنبش

رونـد تـاریخی     .شـده اسـت   متبلـور  خـود  فعلـی  شکلدر  نهایت در تاکرده  طی
کشـور   1980در تحوالت دهـه  باید گیري مبانی عملی و فکري انصاراهللا را  شکل

نـام   بـه  شـمالی  یمـن  در فرهنگـی  مؤسسه یک م.1986 سال د. درکریمن پیگیري 
 از نفـر  بـود. دو  زیـدي  جوانـان  آموزش آن هدف سیس شد کهتأ جوانان اتحادیه

 از الحـوثی  بدرالـدین  و المؤیدي الدین ي نجمها به نام یمن زیدي برجسته علماي

م. 1990در سـال   جنـوبی  و شـمالی  بودند. یمـن  اتحادیه این علماي ترین برجسته
گردیـد.   تصـویب  ي نیزواحد اساسی قانونواحدي تأسیس و  یمن شدند و متحد
 البته شعاري و لحاظاز  حداقل پلورالیزم و سیاسی هاي آزادي بحث قانون، این طبق

 در کـه  جوانـان  اتحادیـه  وقایع، این شد. پیرو مطرح عملی لحاظاز  هم حدودي تا

از » حـق  حـزب « شـکل ت ،یمـن  اتحاد از بعد و یافت تحول بود، شده تأسیس  یمن
 یک جوانان به اتحادیه نام به جریان فرهنگی یک واقع، شکل گرفت. در درون آن

  کرد.  می نمایندگی را یمن زیدي شیعیان شد که سیاسی تبدیل حزب
 الشباب«نام  به فرهنگی فکري مجموعه یا مؤسسه یکبار دیگر  ،1992 سال در

 از یکی هم آن که مؤسس شد ایجاد آن اعضاي فعال و جریان همین دل از »المؤمن

 سال درنیز  نهایت بدرالدین الحوثی بود. در محمدنام  به بدرالدین عالمه فرزندان

 افراد از یکی ،المؤمن فرهنگی الشباب مجموعه داخل در موجود گروه دو از 1997

 بعـد،  بـه  آن از یافت و غلبه دیگر گروه بر الحوثی بدرالدین به نام حسین شاخص

 حسـین  رهبـري بـا   سیاسـی و  تـر  واضح هاي گرایش المؤمن با الشباب تشکیالت

 راه یمـن  پارلمان به 1993 سال در الحوثی داد. حسین ادامه خود فعالیت به لحوثیا

 و سـلفی  هـاي  یمنـی  بازگشـت  وهابیت (که سبب گسترش با مقابلهبراي  یافت و
 تشکیل بود) ضمن تشدید شده آنان افراطی تفکرات از ترس و افغانستان از وهابی
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 2004 سـال  در کرد. وي فمضاع را خود سیاسیو  فرهنگی فعالیت ،مذکور حزب
رسید (میراحمدي و ولـی محمـد،    شهادت به یمن دولت امنیتی نیروهايطرف  از

  ).  158-157: 94 بهار و 93 زمستان
کـه بـر    کـرد  تصور میپس از شهادت سید حسین الحوثی، علی عبداهللا صالح 

 ،منطقه صعده و شیعیان آن مسـلط خواهـد شـد. بعـد از شـهادت سـید حسـین       
در و  گرفـت   ي پدر او یعنی عالمـه بدرالـدین صـورت   ها ی با حمایتیها فعالیت
بازداشـت عالمـه   بـراي   2005هایی از ارتش یمن در نوزدهم مارس  یگاننتیجه، 

هـا و   یی میـان حـوثی  ها به درگیري . همین مسئلهکردند حملهصعده  بهبدرالدین 
  . استبه جنگ دوم صعده مشهور  که دشمنجر نیروهاي ارتش 
بـود کـه بـه     هشش دور جنبش انصاراهللا،ي حکومت مرکزي با ها گمجموع جن

رژیـم صـالح بـراي     ها، جنگاین . در طول استگانه صعده مشهور  هاي شش جنگ
حمایـت  مریکـا  اعربسـتان سـعودي و   طـرف   هـا از  حمله به صعده و کشتار حوثی

ا هـ  حـوثی   . علی عبداهللا صالح همواره مقامات سعودي را از گسترش فعالیتشد می
در  ،کرد که شیعیان متمایل به جمهوري اسالمی ایران داد و به آنها گوشزد می بیم می

براي مهـار  را حال محاصره عربستان هستند و مقامات این کشور باید اقدامات الزم 
عربستان سعودي در جنگ حکومت مرکزي یمـن  ، آنها انجام دهند. در همین راستا

به طوري که در جریـان جنـگ    ،صالح حمایت کرداز رژیم علی عبداهللا  انصاراهللابا 
شـدند. جنـگ    انصاراهللامستقیم وارد جنگ علیه  صورت  ها به سعودي ،ششم صعده

یعنی یک سال قبل از آغـاز انقـالب جوانـان یمـن     ، 2010 فوریه 12ششم صعده در 
بـا  را روزهاي بسـیار سـختی    ،ي جنگها در طول سال نصاراهللاپایان یافت. جنبش ا

 ،2011 سـال  ارتش مرکزي یمن گذراند تا اینکه جوانـان یمـن در فوریـه    نیروهاي
  ).114: 1394(رسولی،  دندکرانقالب  علیه دیکتاتوري نظامی علی عبداهللا صالح 

 پشـتیبانی  و حمایـت  ،2011 فوریـه  در یمـن  انقالب آغاز با انصاراهللا جنبش 
 جنبش این. ایستاد آنها ارکن در قد تمام و کرد اعالم انقالبیون از را خود جانبه همه
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 هاي زمینه در مردم به رسانی خدمت و عمرانی و فرهنگی هاي فعالیت  با شد موفق
) مرکـز ( یمـن  پایتخـت  تـا ) شـمال ( صـعده  از را خود جغرافیایی حوزه مختلف،
  ).215(همان:  شود تبدیل گذار تأثیر مردمی و ملی حرکتیک  به و دهد گسترش

بـا طـرح ابتکـاري    از همان ابتـدا  یی بود که ها جریاناز اولین  جنبش انصاراهللا
جنبش بارها اعالم کردنـد  این فارس مخالفت کرد. رهبران  شوراي همکاري خلیج

پذیرش طرح شوراي همکاري، مصادره انقالب و اعطاي مصـونیت بـه     که نتیجه
 اما با  ؛اند کسانی است که بیش از سه دهه در کشور دست به جنایت و غارت زده

شارهاي شدید داخلی و خارجی که براي پذیرش طرح شوراي همکاري وجـود  ف 
طـرفین بـه امضـا رسـید. یکـی از      میان و شد   سرانجام این طرح پذیرفته ،داشت
 بـا گـوي ملـی   و ترین بندهاي طرح شوراي همکاري، تشکیل کنفرانس گفـت  مهم

و بررسی مشکالت اساسـی کشـور   براي ي یمنی ها حضور نمایندگان تمام طرف
بـا  جنـبش انصـاراهللا   بود. در این میان، ارائه راهکارهایی براي برطرف کردن آنها 

صورت بسیار جـدي   مخالفت با طرح شوراي همکاري، در این کنفرانس به وجود
گوهاي ملـی و  و در ادامه نیز با شکست گفت .)213(همان:  و فعال مشارکت کرد

تهـاجم هـوایی ائـتالف     جمهور مسـتعفی یمـن کـه بـه     رئیس ،ديها  فرار منصور
 ؛منجر شد، اقدامات انقالبی انصاراهللا متوقف نشد 1394سعودي در فروردین ماه 

 ها رهبري مقاومت مردمی علیه سعودي ،ماه گذشته 15این جنبش در تا جایی که 
  را بر عهده داشته است.

  
  هاي انصارهللا اهداف و ویژگی

ین رو، ا. از ی استخاص هاي به طور مشخص داراي اهداف و ویژگیهر جنبشی 
در مقام جریانی که نمایندگی شیعیان کشور یمـن را برعهـده   نیز جنبش انصاراهللا 

ورزي  و در عرصه سیاسـت مند است  بهرهو اهداف خاص خود  ها ویژگیاز دارد 
تـوان در قالـب    ترین اهداف جنبش انصاراهللا یمن را مـی  . مهمکند می بر آنها تأکید
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   :د بازخوانی قرار دادکلیدي مور  لفهؤمپنج 
 خواري رشوه ،دولتی و اداري فسادکردن  کن ریشهخواستار  انصاراهللا جنبش . 1

  .است یمن هاي ثروت از متنفذ هاي جریان و افراد دست قطع و
 مشـارکت  با کارآمد و ساالر شایسته دولت تشکیل خواستار انصاراهللا جنبش . 2
 و کشـور  داخـل  در یمن مشکالت حل و یمنی مختلف هاي طیف و ها گروه همه
  .است ها یمنی دست به

 هاي اندیشه و ایران اسالمی انقالب از الگوپذیريخواستار  انصاراهللا جنبش .3
    .) استره(خمینی امام حضرت ناب
 جملـه  از جهـان  مظلـومین  و مسـلمین  از دفـاع  خواسـتار  انصاراهللا جنبش. 4

 دولـت  و صهیونیسـتی  ژیـم ر ماننـد  غاصـب  هـاي  رژیـم  بـا  مبـارزه  و فلسطینیان
  .دارد قرار مقاومت خط امتداد در و ستا مریکاا استکباري

 و عربستان ویژه به بیگانه کشورهاي مداخله عدم خواستار انصاراهللا جنبش .5
   .است یمن مردم سرنوشت در آنهادست  قطع و یمن امور در مریکاا

کـه  دارد گی اصلی اهداف بنیادي جنبش انصاراهللا یمن چند ویژ ،عالوه بر این
  :کرد توان به این موارد اشاره ترین آنها می از مهم

هـاي جنـبش    تـرین ویژگـی   یکـی از مهـم  . همراهی هواداران با جنبش انصاراهللا: 1
هـاي   هـا و آرمـان   برنامـه از همبستگی و حمایت کامـل طرفـداران    ،انصاراهللا یمن

بـل از شـهادت   جنبش به شکل خودجوش در دوران قاین جنبش است. هواداران 
 و حسین الحوثی و امروز هم در دوران عبدالملک الحوثی در اجتماعـات مـذهبی  

عمـل    نظامی به مالی و  کنند و از جریان سیاسی خود پشتیبانی سیاسی شرکت می
تـوان بـه    آورند. از نمادهاي وفاداري و حمایت مردم از جنـبش انصـاراهللا مـی    می

ر نماز و حمل کردن پـرچم انصـاراهللا و   سردادن شعارهاي گروه الحوثی پس از ه
  د. کرها اشاره  دپالکار
ــري از اصــل شایســته . بهــره2 ــري:  گی جنــبش الحــوثی، در دوران ســاالري در رهب
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گیري و مبارزات خود از رهبران فرهمنـد، شـجاع، انقالبـی و قدرتمنـدي در      شکل
حسین الحـوثی  به شهید  توان  حوزه اجرایی برخوردار بوده است که از میان آنها می

اشاره کرد. وي هم در اندیشه و ایدئولوژي مبارزه و هم در تربیـت، سـازماندهی و   
شد. پیوند میان ایدئولوژي  بسیج عمومی نیروهاي خود رهبري فرهمند محسوب می

انقالبی و اعضاي جنبش انصاراهللا با تفکر و اندیشه رهبري آن یعنی شـهید حسـین   
هـاي   اند خواسته طریق، رهبران جنبش موفق شدهالحوثی میسر شده است و از این 

مشترکی را طرح و با ترغیب شیعیان، تحرکاتی را در جنـبش بـه وجـود بیاورنـد و     
  درون جامعه شیعه یمن تزریق کنند. رهبري با کفایت خود را به 

با بررسی تاریخی وقـایع جامعـه شـیعیان یمـن و      . مشارکت فعال در سیر تحوالت:3
توان به این واقعیـت نائـل شـد کـه شـیعیان       ت اخیر این کشور مینظر در تحوال دقت

گـاه   اي مستحکم داشـتند و هـیچ   الحوثی، همواره در پیگیري آمال و اهداف خود اراده
هاي انقالبی خود کوتاه بیاینـد. در مجمـوع، شـیعیان     حاضر نشدند از اهداف و برنامه

لوژي انقالبی و پیوند آن شمال یمن با درك وضعیت و شرایط جدید و گزینش ایدئو
  جنبش مشارکتی فعال داشتند.این با رهبري الیق خود، در 

  
  روي انصارهللا در آینده تحوالت سیاسی یمن سناریوهاي پیش

هـاي بعـد از    قدرت ناشی از ایجاد بحران داخلی در کشور یمن (سال بعد از خأل
رده اسـت کـه   نظامی ظهـور کـ   ـ جنبش انصاراهللا در قامت قدرتی سیاسی ،)2011

نظـر   حذف آن از عرصه سیاست و حکمرانی کشور یمن تا حدودي غیرممکن به
رو  در روند تحوالت آتی کشور یمن چند گزینه را پیشجنبش انصاراهللا رسد.  می

  سناریو به بررسی آنها خواهیم پرداخت: چهاردارد که در قالب 
  

  ملت ـحرکت به سمت ایجاد دولت 
اسـت. یکـی از    ریزي براي ایجاد دولت برنامه ،نصاراهللاروي ا اولین سناریوي پیش
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نمودهایی که در راستاي تحقق این سناریو توسط جنبش انصـاراهللا بـدان اسـتناد    
. شد ) صادر2013( ماه فوریه در که است اساسی قانون یا دستور شود، اعالمیه می

دن و ضمن مشخص ش تشکیل یمن انقالب عالی شوراي کمیته طبق این اعالمیه،
بایـد   انصـاراهللا  بر اساس این سـناریو، . شد اعالم منحلنیز  مقننه قوه ریاست آن،

اما در مسیر  .کند برگزار را انتخابات و تعیین را کشور رئیس و دهد تشکیل دولت
موانع زیادي در سطوح داخلی و فراملی وجود دارد کـه   ،محقق شدن این سناریو

  .پرداخته خواهد شد هادر بخش بعدي به آن
  

  ـ تبدیل شدن به بخشی از کابینه حکومت 
 باشـد  دولت از بخشی این جنبش که پیش روي انصاراهللا این است دوم سناریوي

 اختیـار  در را ها وزارتخانه از تعدادي گیرد، می صورت که هر توافقی جریان در و
ایـن   در .دهـد  انجـام  را تقنینـی  و مشـورتی  اجرایـی،  کارهاي از بخشی وبگیرد 
 ،امـور اجرایـی  توانـد برخـی    مـی حکومـت،   از به عنوان بخشی ، انصاراهللاسناریو
 و خارجـه  هـاي  وزارتخانـه  یـا  صنعتی یا خدماتی کارهاي و فنی دماتخ وزارت
 تقسـیم  در و پـذیر  امکاناین سناریو  انصاراهللا براي شاید. بگیرد عهده بر را کشور
 بـه  اي وزارتخانـه  سـهم نج نیز پ قبلی دوره در .باشد قادر کار اینانجام  به قدرت

  . جنوبی اعطا کرد حراك به و را نپذیرفتهم آنها انصاراهللا که  سپرده شد انصاراهللا
در دسـت گـرفتن حکومـت    در تحقق چنین سناریویی این است که نکته مهم 

 را کشـور  تـوان  نمی و نیست پذیر امکان دیگر کشورهاي حمایت بدون یمن آینده
 اجرایی پذیرش اموراز این رو . کرد اداره دیگران فعلی بدون همراهی وضعیت با
  داشت. خواهد را خود تبعات نیز
  

  گیري از ورود به کابینه عدم مشارکت در قدرت و کناره
 عنـوان  به ولی نشود؛ اجرایی کار وارد اصالً انصاراهللا که است این سوم سناریوي
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 قـدرت  اصـلی  هاي لکانا در کننده تعیین و گذارتأثیر ند،مقدرت مستشاري قوه یک
 جریـان  درو  انصـاراهللا  سـوي  ازدر گذشـته نیـز   اقـدام   ایـن  باشد. داشته حضور

 هـاي  نـام  جمهور مستعفی بـه  براي رئیس مشاور دو یمن از طریق تعیین تحوالت
 پیگیري این سناریو، جایگاه انصـاراهللا را تـا حـد   . شده بود انجام السماط و صالح

 سازي یمن ارتقا داد. با این حال یندهاي تصمیمدر فرا گذاريتأثیر و دهی مشورت 
  چندان کارایی داشته باشد. ،مدت مدت و میان رسد این سناریو در بلند نظر نمی  به 

  
  تأسیس اقلیم شیعی در شمال یمن

در جایگـاه   حاکمیـت  از بخشیبه عنوان  انصاراهللا که است این آخر نیز سناریوي
 نسـبی  خودمختـاري  اسـت،  سـتراتژیک ا منطقـه  یک که یمن شمال در اقلیم یک

 قدرت به اقلیم بر حاکمیت طریق از بخواهد انصاراهللا که سناریو این .باشد داشته
کشـور    روي تحقق آن، مخالفـت  مانع پیش نتری اما مهم ؛دارد مزایایی ،یابد دست

 کـه  جهـت  ایـن  سیس اقلیم شـیعی از أاست. تحقق سناریوي ت سعودي عربستان
 از لحـاظ  ،اسـت  نکـرده  تقبل هم اجرایی کار و نیست حکومت بدنه در انصاراهللا
 کـه  کرد محقق را مدل این توان می چگونه اینکه باشد؛ اما آل ایده تواند می شکلی

  .دارداهمیت  ها قرار نگیرد، منافع سعودي در تقابل با
  

  المللی جنبش انصاراهللا در اعالم دولت مستقل اي و بین موانع داخلی، منطقه
  مندي  بهره و مردمی  بسیج قدرت ،یمن اخیر سال یک تحوالت در صاراهللان جنبش
 شـش  طـی  جنگ هدور شش. است داده به خوبی نشان را مردمی پشتوانه ازخود 
 تفکـر   برخـورداري از  و 2010 تا 2004 هاي سال طی صالح عبداهللا دولت با سال

 در حکومت و سیاست حوزه در جنبشاین  تجربه بر سیاسی و عقیدتی راهبردي
 جنـبش  ،الملـل   بـین  روابـط  تحلیلگران از بسیاري کهطوري  به است؛ افزوده یمن

 یمـن  سیاسـی  عرصه بازیگر ترین  یافته  سازمان و ترین  اصلی ترین، مهم را انصاراهللا
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 نقش یمن در سازي دولت یندافر در جنبش این که نیست تردیدي. دانند  می کنونی
 گرفتن قرار و 2011 سال از قبل به انصاراهللا براي طشرای و کرد خواهد ایفا مهمی

 بـراي  انصـاراهللا  جنـبش  حـال،  ایـن  بـا . گشـت  نخواهـد  بـاز  سیاست حاشیه در
 ملی سطوح در هایی   چالش با یمن و در مرحله بعد رهبري دولت در سازي دولت

  .است مواجه فراملی و
  

  ملی سطح در انصاراهللا هاي  بایسته و ها  چالش
 در قبایل زیاد نقش وجود با که است عربی کشورهاي از یمن ملی: يساز اجماع

 هویـت  ماننـد  یمنـی  هویـت . بـرد   نمی رنج سازي  ملت مشکل از آن، سیاسی نظم
 اسـت.  دار  ریشـه  و تاریخی هویتی بلکه نیست؛ مصنوعی عربی، کشورهاي اغلب

. نیسـت  اجـه مو سازي  ملت مشکل با یمن در سازي دولت براي انصاراهللا بنابراین،
 ،اسـت  ملی اجماع و یکپارچگی ،همبستگی نبود بزرگ مشکل در حالی که دچار

 مـی  22 در کـه  بود جنوبی و شمالی یمن ،کشور دو این از پیش کنونی یمن زیرا
 همگرایی و همبستگی سازي،  دولت یندافر درباید توجه کرد که . شد متحد 1990

 ،ناسیونالیسـم  و برخـوردار  زیادي اهمیت از واحد ملت مفهوم قالب در اجتماعی
 و روشـن  ملـی  هویـت  یـک  بـه  دسـتیابی  و ملی یکپارچگی اساسی و مهم ابزار

 ملـی  ناسیونالیسم داراي امروزي یمن .)9-10: 1388 زرگر، و قوام( است منسجم
 مـذهبی  لحاظاز  که دارد جنوبی و شمالی دوگانه هویت بلکه ،نیست یکپارچه و

 دوگانـه  هویـت  ایـن . گیرند را دربرمی سنت اهل و نشیعیا و نیستند یکدست نیز
 هـاي   گـروه  شـود   می سبب سو یک از زیرا است؛ مهم تهدید یک جنوبی و شمالی
 باشند داشته قدرت به جنوب و شمال قالب در جغرافیایی نگاه ، یکیمنی سیاسی

 و داخلـی  متنـوع  تهدیـدهاي  برابـر  در عمومی بسیج ایجاد مانع دیگر سوي از و
  .دهد  می کاهش را ها  دولت امنیتی ضریب شرایطی چنینو  شود  می خارجی
 سازي  ملت ـ  دولت هاي  شاخص ازیکی  سیاسی ثباتیمن:  در امنیت و ثبات نبود
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 نهادهـاي  ایـن . شود محسوب می کشور یک در سیاسی نهادهاي پیشرفت منظراز 
 نهـاد  در افزارانـه  تسخ منظر از مورد بارزترین و ترین  عینی در توان می را سیاسی
 در افزارانـه  نرم منظر از و زور کاربرد در پیشرفت نظامی، قدرت وضعیت و ارتش

 سیاسـی،  مشـارکت  افـزایش  ماننـد  دموکراتیـک  نهادهـاي  و دموکراسی پیشرفت
  کرد. مشاهده... و شهروندي برابري و ساالري شایسته
 یمـن  ارتش. ندارد ثباتی چنین افزاري  نرم و افزاري  سخت لحاظاز  کنونی یمن

 تغییـر  از برآمـده  ساختاري فروپاشی همچنین و کشور این اقتصادي فقر واسطه به
 نیـز  حـداقلی  ثبـات  از اخیـر  سـال  پـنج  حـدود  هـاي   ناامنی و فرماندهان و افراد

 اگـر  ،شـد  آغـاز  یمـن  به عربستان حمله با که کنونی بحران در. نیست برخوردار
 مقاومـت  توانـایی  یمـن  ارتش ،ندنبود نصاراهللا جنبش به وابسته مردمی نیروهاي
 افزاري  نرم لحاظیمن کنونی از . نداشت را سعود آل مجهز ارتش برابر در چندانی

 عبداهللا. ندارد را مدنی نهادسازي و ساالري شایسته دموکراسی، مدنیت، تجربه نیز
 ارکـان  گیـري  شـکل  و نهادسـازي  نوع هیچ اجازه خود قدرت دهه سه طی صالح

 سیاسـی  احـزاب  آنکـه  از بیشاین کشور  در. است نداده را یمن در مدنی معهجا
ماننـد   احزابـی  حتی دارند؛ اقتصادي و سیاسی نفوذ قبایل شیوخ ،باشند گذارتأثیر

 این آنکه از بیش بودند برخوردار زیادي نفوذ از صالح عبداهللا زمان در که اصالح
 کسـب  اي  قبیلـه  قالـب  در را ، آنباشـند  آورده دسـت  بـه  حزب قالب در را نفوذ
 در ديهـا   منصـور  عبدربـه  ناکامی اصلی دالیل از یکی نیز شرایط همین. اند کرده
 نیازمنـد  ،موفق سازي دولت براي انصاراهللا جنبش. است بوده قدرت موقت دوران

. اسـت  یمـن  در واقعـی  دموکراسی ایجاد همچنین و آن تقویت و ارتش بازسازي
 و نیست مدت کوتاه ینديافر ،یمن اقتصادي مشکالت و قرف به توجه با این مسئله

 ایـن  در حرکت الزمه نخستین .باشد پذیر امکان تواند می درازمدت پروسه یک در
 اسـت  جنگ درگیر یمن که زمانی تا زیرا ،است کنونی جنگ به دادن پایان مسیر،

 ادامـه  یمـن  مختلـف  منـاطق  علیـه  خـود  روزانـه  حمالت به سعودي عربستان و
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  .ندارد وجود یمن در اصالحی اقدام هیچ امکان و فرصت دهد،  می
 اقتصـادي  نسـبی  ثبـات  از برخـورداري  نیازمنـد  موفق سازي دولت ضعیف: اقتصاد

 عربـی  کشـور  فقیرتـرین  بلکـه  ،نـدارد  اقتصـادي  نسـبی  ثبـات  تنها نه یمن اما ؛است
 42 از یمـن  فقیـر  جمعیـت  میزان افزایش سبب ،2011 سال بحران. شود  می محسوب

 بـاالترین  از یکیاین کشور . شد 2012 سال در درصد 4/52به  2009 سال در درصد
 غذایی ناامنی باآن  جمعیت درصد 45 تقریباً که دارد را جهان در جمعیت رشد میزان

 کار نیروياز  درصد 35 کم دست و )www.worldbank.org, 31 March 2015مواجه (
نیـز   یمـن  علیه عربستان جنگ ).www.monitor.com, 06 March 2015( هستند بیکار
 وجود. است شده مختلف هاي  حوزه در کشور این هاي  زیرساخت رفتن بین از سبب
 مواجـه  زیـادي  مشکالت با سازي دولت شود می سبب شدید اقتصادي مشکالت این

 و مـدت دارنـد   در کوتـاه  خـود را  اولیه نیازهاي شدن برآورده انتظار مردم زیرا ،باشد
 کشـورهاي  مـردم  دیگر، عبارت به .هستند دیگر موضوعات بر دادن اولویت استارخو
 گـام  در بلکـه  ،ندارنـد  موفق سازي دولت براي الزم صبر قدرت ،گذار دوران در فقیر
  .هستند خود معیشتی شرایط بهبود خواستار اول

 اي معرفـی  یمـن را کشـور ائتالفـات لحظـه     ها و توافقات: اطمینان به ائتالفنبود 
ي یمنـی از  ها و جریان ها و توافقات میان گروه ها معنی که ائتالفبه این کنند،  می

وجود  لحظه امکان از هم پاشیده شدن آنها و هرنیست ضمانت اجرایی برخوردار 
ید این مطلـب اسـت. بنـابراین    ؤیی در یمن مها . تجربه تاریخی چنین ائتالفدارد

تشـکیل دولـت   بـه   هـا  و گـروه  ها ر جریانسای با تواند همراه جنبش انصاراهللا نمی
، ضرورت تقویت قدرت انصـاراهللا بـه عنـوان    دیگراننبود اطمینان به  بزند.دست 

  کند. را دو چندان می هاي دیگر به جریاناعتماد نداشتن یک عنصر واحد و 
 قبایـل  و هـا  شخصـیت  از کـدام  هـیچ  یمن: سیاسی و اجتماعی ضعف ساختارهاي

 دولـت جـز   باشند، حاکم کشور این در اند نتوانسته تنهایی به تاریخ طول در یمنی
 علـی  حتـی . داشت حاکمیت یمن بر جمهوري حکومت تشکیل از قبل که امامیه

http://www.worldbank.org
http://www.monitor.com
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 پیـدا  تـداوم  سـال  34 و داشت یمن در را حکومت ترین طوالنی که صالح عبداهللا
 از تـر  مهـم  و خارجی هاي حمایت هرچند کند؛ حکومت تنهایی به نتوانست کرد،
  .داشت وجوددر این باره  داخلی هاي حمایت آن

 حکومـت  وارد اسـلحه  زور بـه  حتـی  بخواهددر چنین شرایطی  انصاراهللا اگر
در . مانـد   خواهد تنهااین جنبش  و کرد نخواهند همکاري آن با احزاب بقیه شود،

 کنـد،  مـی  کـار  انصـاراهللا  بـا  دالیلی به حاضر حال در که کنگره حزبنتیجه، جز 
  شد. نخواهند همراه انصاراهللا با لزوماًر دیگ احزاب

 افـراد  داشـتن  و تجربـه  نبـود  سیاسـی:  کـادر  و تأثیرگـذار  افراد داشتن و تجربهنبود 
 در انصـاراهللا  موانع از دیگر یکی داري، حکومت براي الزم سیاسی کادر و تأثیرگذار

اعضـاي ایـن    کنـونی  شـرایط  در .اسـت  سازي ملت ـ دولت سناریوي کردن محقق
 مهـم  وظـایف  اجـراي  بـاالي  تـوان  که دهند می تشکیل پرشوري جوانانیان را جر

هاي نظامی خبره و توانمند هستند، حـال آنکـه    در صحنهاغلب و  ندارند را سیاسی
 تشکیل حکومت و اداره کشور نیازمند کادر سیاسی مجرب و متخصـص اسـت. از  

ملزومـات   از دیگـر یکـی  . شـوند  فعال بیشتر زمینه این در آنها تا است الزم رو ینا
 به یمن رسمی هصحن در عمل هتجرب بر افزودن اصلی انصاراهللا براي تشکیل دولت،

 یمن سیاسی احزاب و نیروها سایر با سازي ائتالف فرایند به ورود براي تالش ویژه
  .است اهدافشان تحققراستاي  در

  
  فراملی سطح در انصاراهللا هاي  بایسته و ها چالش
مواجـه   نیـز  هاي فراملی  چالش  با یمن در موفق سازي دولت براي انصاراهللا جنبش
سوي  از شناسایی سازي، براي دولت المللی اصل بین ترین که مهم در حالی. است

 گـذاري تأثیر توانـد  نمـی  ،نشـود  شناسـایی  دولـت  این اگر سایر کشورها است و
ش انصاراهللا بـا  جنب .باشد داشته المللی بین صحنه در و کشور از خارج در چندانی
 و اي  منطقـه  هـاي   قـدرت  از شـماري  سـوي  از جنـبش  ایـن  پذیرش عدم چالش
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 بـا  انصـاراهللا  توسـط  احتمـالی  سازي دولت تردید، بدون. مواجه است اي  فرامنطقه
 سـطح  در مصر حتی و امارات سعودي، عربستانمانند  کشورهایی شدید مخالفت
 این .شد خواهد مواجه اي فرامنطقه سطح در غربی کشورهاي و مریکاا و اي  منطقه

 توسـط  دولـت  تشـکیل  دادنـد  نشـان  اخیـر  مـاه  شش طی که گونه همان کشورها
 کـه  را انصـاراهللا  علیـه  جانبـه   همـه  فشـار  اعمـال و  پذیرفت نخواهند را انصاراهللا

 دهنـد؛   مـی  قرار خود اولویت در باشد، یمن مردم به فشار اعمال منزله به تواند می
 و اقـدامات  تـا  شـد  زیـادي  تالش نیز یمن علیه عربستان جنگ در که گونه همان

 تحریک جنبش این علیه را مردم و معرفی جنگ بروز عامل را انصاراهللا رفتارهاي
  ).1394 بک، علی( کنند

تواند با بازیگران خارجی هماهنـگ و   چه اندازه میتا باید دید که این جنبش 
؟ آیـا  اسـت بـازیگران خـارجی   قنـاع  تا کجا قادر به اهمگام باشد و حرکت یمن 
و خط قرمزهایی که براي خـود تعیـین کـرده     کنونی عربستان سعودي با وضعیت

  سطح گسترده بپذیرد؟  است، حاضر خواهد شد انصار را در
  
  اندازهاي پیش روي جنبش انصاراهللا در قالب دو مدل دولت فراگیر و ائتالفی چشم

در قالـب دو الگـوي   انداز دقیقی را  شمکرد چدر بخش پایانی مقاله سعی خواهیم 
و دولت ائتالفی که  2001 سال سازي فراگیر که در افغانستان بعد از ملت ـ  دولت

 ،عملیـاتی شـده اسـت    2003 سـال  عراق بعد ازدر و  1989 سال در لبنان بعد از
  . کنیم نسبت به گزینه مناسب جنبش انصاراهللا در آینده مطرح

  
  2001هاي بعد از  ان در سالمدل دولت فراگیر افغانست

مریکا به این کشـور، الگـوي جدیـدي از    او حمله  سقوط حکومت طالبانپس از 
توان عنـوان دولـت فراگیـر را بـر آن      که می سازي در خاورمیانه عرضه شد دولت
از همان ابتدا  .همراه شد یو امیدهای ها روند جدید با بیم . با این حال،کرد اطالق
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سـازي در افغانسـتان بـه     دولـت اگـر  نکتـه تأکیـد داشـتند کـه     این  تحلیلگران بر
، بـه صـلح و ثبـات منطقـه کمـک      دوشـ  ي قابل توجه و اساسی منجر ها موفقیت

ایجاد یک دولـت ورشکسـته در ایـن    نیز موجب  ها ناکامیخواهد کرد. در مقابل، 
موجب پیامدهاي سیاسی، امنیتی و  ،اي که در صورت وقوع ؛ پدیدهشود میکشور 

  .می شودصادي ناگواري براي کشورهاي منطقه اقت
مریکا، تغییراتی در وضـعیت جامعـه شـناختی    اپس از اشغال افغانستان توسط 
کـه بـه    ي جدیدي در این زمینه بروز کـرد ها سیاسی افغانستان ایجاد شد و مؤلفه

ایـن  چنان  هم ؛ اماسازي را تقویت کرد ملت ـ ي روند دولتها لفهؤشکلی برخی م
از  سازي در وضعیت نامناسبی قرار دارد. ملت ـ ي دولتها لحاظ شاخصاز کشور 

  بیان کرد:  موارد زیر را توان ، میرات شکلییترین تغی میان مهم
ترین خصوصیت این دوره، تغییر در جایگاه و نقش بـازیگران بـود؛    مهم الف) 

ن داخلـی  ترین بـازیگرا  معنی که گروه طالبان و القاعده که پیش از آن مهمبه این 
رنـگ   بودند، براي مدتی از صحنه افغانستان حذف شدند یا حضور آنها بسیار کم

رنـگ و بـوي    ،گـرا در افغانسـتان   ي غربها گردید. در عوض، حضور تکنوکرات
بیشتري گرفت و نیروهاي سیاسی موجود در افغانستان، بـه سـه گـروه سـکوالر،     

  گرا تبدیل شدند. جهادي و ملی
آمیـز   انسـتان در ایـن دوره، گـرایش بـه حـل مسـالمت      دومین ویژگی افغب) 

ي ها مریکا، گروهاپس از مداخله  .اختالفات به جاي توسل به نیروي نظامی است
ي هـا  به پشت میز مذاکره بروند و سـالح  سیاسی و نظامی افغانستان مجبور شدند

از بـازیگران   ،ایـن شـرایط  بـا  خود را در قالب پروسه خلع سالح تحویل دهنـد.  
ي سیاسی ـ نظامی  ها جی نیز خواسته شد از هر گونه همکاري نظامی با گروهخار

  مریکا براي پیشبرد فرایند صلح وارد عمل شوند. ابا  کنند وافغانستان پرهیز 
یک مؤلفه بسیار مهم، استقرار یک دولت مرکـزي  به عنوان سومین ویژگی ج) 

ترك همکـاري  . ایـن دولـت تـا انـدازه زیـادي محصـول مشـ       است در افغانستان
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مریکا، مجبور به مشارکت سیاسـی  اي رقیبی است که اکنون تحت سیطره ها گروه
  ).Frederick, 2004: 136( اند شده

سـازي   ي موفق دولتها ي نمونهها با نگاهی به وضعیت شاخص ،به طور کلی
 خیر و عمومی اقتصادي عمومی امنیتی، خیر عمومی سیاسی، خیر مین خیرأتمانند 

یی در زمینـه  هـا  رغـم پیشـرفت   دولت افغانستان به توان گفت می گیعمومی فرهن
قـرار   اي ي ورشکسـته هـا  همچنان در زمره دولـت  ،سازي ي دولتها لفهؤتقویت م

  سازي موفقی را سپري کند. گیرد که نتوانسته است فرایند دولت می
هـاي   پذیري دولت، حاکمیـت و دولـت   مسئولیت«به تعبیر دانالد پوتر در مقاله 

هاي شکست خورده بـه دلیـل عـدم قانونمنـدي،      ، سرزمین دولت»خورده ستشک
الملـل   هاي غیرقانونی معارض با نظام بین گیري گروه محیط مناسبی را براي شکل

هـاي تروریسـتی ماننـد القاعـده در افغانسـتان،       آورد. گسترش سـازمان  فراهم می
هـاي   دولـت پاکستان، منطقه کشمیر و کشورهاي ضعیف آسیاي مرکزي موضـوع  

سـپتامبر   11المللـی پـس از    شکست خورده را به کانون اصـلی موضـوعات بـین   
تهدید ایـدز و  « :کند بیان می 2004درآورده است، تا جایی که کوفی عنان در سال 

گسترش تروریسم در کشورهاي ضعیف مانند افغانسـتان، تهدیـد همـه بشـریت     
شوراي امنیت سازمان ملل ». است و ما باید به تقویت کشورهاي ضعیف بپردازیم

هـاي   (سازمان توسعه و همکاري OECDو کشورهاي عضو  2005نیز در سپتامبر 
، طرح همکاري و تقویت وضعیت شکننده کشـورهاي  2005اقتصادي) در ژانویه 

اي ماننـد افغانسـتان را بـراي حفـظ صـلح و امنیـت ملـی در راسـتاي          ورشکسته
صویب کردند. ایاالت متحده نیز طرح هاي تروریستی ت جلوگیري از فعالیت گروه

USAID کشورهاي  الملل) را براي کمک به  (آژانس امریکایی کمک به توسعه بین
  دهنـده عـدم موفقیـت رونـد      ورشکسته مانند افغانستان تصـویب کـرد کـه نشـان    

 :Pierre and Centlivres-Demont, 2000( سـازي در افغانسـتان اسـت    ـ ملـت   دولـت 

421.(  
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مدل از دولت باید گفت روند این الگو، چندان با وضعیت جامعـه   بر اساس این
شرط براي ورود به دولت فراگیر، اصوالً راه بـر   یمن تطابق ندارد، زیرا با ایراد پیش

هایی که حاضر به پذیرش این شروط که از سوي نیروهاي حاکمه و با  روي جریان
ند باعث خواهد شد تا با شود. این رو هاي بزرگ طرح شده، بسته می مداخله قدرت

ها و مطالبات خود شـود   اعمال آن در یمن، انصاراهللا وادار به کوتاه آمدن از خواسته
و به نفع دولت فراگیر، بخش قابل توجهی از اهداف مبارزاتی خود را کنار نهـد. در  

توانـد   نتیجه، این الگو به هیچ عنوان نه تنها در شرایط کنونی بلکه در آینده هم نمی
  اي مناسب در یمن براي انصاراهللا باشد. زینهگ

  
  مدل دولت ائتالفی در کشورهاي عراق و لبنان

 مـذهبی  و قـومی  هـاي  گروه همه مشارکت بر مبتنی فدرال نظامی یجاداعراق: 
 از بعد رفت می امید که بود اندازي چشم عنوان دولت ائتالفی،با عراق و  در ساکن
 1 مـاده  کـه  اي گونه به. کند پیدا تحقق 2003 سال دردر عراق  بعث رژیم سقوط
 صـحه  کشـور  ایـن  در فدرالیسم پذیرش و استقالل بر عراق جدید اساسی قانون
کنـد   مـی  مقرر دمکراتیک پارلمانی جمهوري را عراق حکمرانی رژیم و گذارد می

 در بعـث  رژیـم  سقوط از بعد که است این واقعیت اما العراق). جمهوریۀ دستور(
 مبتنی که ایم بوده عراق در سیاسی حکمرانی از جدیدي سیستم هدشا ،2003 سال
  است.  بوده عرب و ردکُ مجزاي سیاسی منطقه دو به عراق تقسیم بر

 عمـده  دربرگیرنـده  واقـع  در کـه  عـراق  در ائتالفـی  دولت تشکیل به توجه با
 حـق  براسـاس  هـا  گـروه  ایـن میـان   قدرت توزیع و ردکُ و سنی شیعی، هاي گروه
 آینـده  در عـراق  ــ امنیتـی   سیاسی محیط رسد می نظر به ،استتوافق  و تیانتخابا
 در ها ثباتی بی و ها ناامنی سطح کاهش یکی ؛نماید تجربه را عمده روند دو نزدیک
 تروریسـتی  هاي گروه فعالیت براياین کشور  درونی فضاي شدن محدود و عراق

 قـدرت  در ها گروه تمامی مشارکت و توافق از که اي مسئله به عنوان نظامی شبه و
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 و هـا  چـالش  افـزایش  حتـی  یـا  و تـداوم  ،دوم رونـد . شـد  خواهد ناشی سیاسی
 ثبـات  و کارآمـدي  توانـد  می که قدرت در سهیم هاي گروه بین سیاسی تعارضات
 مخالفت و کردها هاي درخواست و مسائل. سازد همراه مشکالتی با را آتی دولت

 اسـتخراج  کرکوك، مسئله و اساسی قانون 140 ماده اجراي جمله از آنها با اعراب
 و زدایـی  بعثـی . هسـتند  راسـتا  ایـن  در مهم مسائل از ها پیشمرگه استقالل و نفت

 بـود  خواهـد  زا  چـالش  کـه  اسـت  يدیگر مهم مسائل از شیعی ـ سنی   اختالفات

  ).1389(اسدي، 
که دولـت عـراق در حـال گـذار از وضـعیت رژیـم پیشـین بـه          2003در سال 
دید در قالب ایجاد دولت ائتالفی بود، نیروهاي حـامی مقتـدا صـدر در    وضعیت ج

حال مبارزه با نیروهاي امریکایی بودند و از هیچ فرصتی براي حملـه بـه نیروهـاي    
ها کسی انتظار نداشت کـه صـدر بـا نیروهـاي      کردند. در این سال ائتالف دریغ نمی

در تحـوالت آتـی عـراق     نظامی و وزنه سیاسی خود، یکی از بازیگران مهم دولتـی 
هاي جامعه عراق وارد فرایند دولت شـد   محسوب شود. این نیرو با پذیرش واقعیت

و در این دولت ائتالفی، وزنه خود را نشان داد و به یکی از نیروهاي تأثیرگـذار در  
دولت عراق تبدیل شد. همین عامل باعـث شـد تـا جریـان صـدر از یـک جنـبش        

یک نیروي دولتی با وزن سیاسـی، نظـامی، اجتمـاعی     اجتماعی با رویکرد نظامی به
مبدل شود و در تحوالت کنونی جامعه عراق هم شاهد هستیم که این جریان، روند 

  هاي سیاسی را در پارلمان عراق در دست گرفته است. تحوالت و کنش
در اواسط دهه هفتاد میالدي، لبنان دچار یک جنـگ داخلـی تمـام عیـار      لبنان:

 .به پایان رسـید  1989و در سال شد شروع  1975داخلی در سال شد. این جنگ 
پیمانـان آنـان را    اقوام و مذاهب این کشور را در سطح داخل و هم ،آوردگاه لبنان

این جنگ باعـث کشـته شـدن     .المللی مقابل هم قرار داداي و بیندر سطح منطقه
ا بـه ورطـه   بیش از صد هزار نفر از مردم این کشور شـد و عـروس خاورمیانـه ر   

گروهـاي   ،اما در پایان دهه هشتاد و بعد از یک دهه جنگ خونین ؛نابودي کشاند
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المللی در طائف عربستان و با نظارت اي و بینداخلی این کشور با حمایت منطقه
بست داخلـی ایـن    اي را براي خروج از بحران و بنسوریه و کشور میزبان دریچه

ـ اي ریزي کردند و پروژه کشور طرح عنـوان پـروژه آشـتی ملـی در چـارچوب      ا ب
ریزي شد که زمینه را براي پایـان جنـگ داخلـی ایـن کشـور و      قرارداد طائف پی

  شروع دوره صلح نسبی فراهم کرد.
تمام اقوام و مـذاهب لبنـانی در سـاختار قـدرت ایـن       ،براساس قرارداد طائف

ی، نخسـت  هاي مسیحجمهور به مارونی براي نمونه رئیس .کشور مشارکت کردند
هـا  کسووزیر بـه ارتـد   معاون نخست و ها، رئیس پارلمان به شیعیانوزیر به سنی

که قدرت اصلی را در این کشور بـر عهـده دارد مرکـب از    هم کابینه  .سپرده شد
قدرت را به طـور متـوازن    ،هاي این کشور است. قرارداد طائفتمام گروه و فرقه

ایـن قـرارداد نتواسـت مسـائل      ؛ امـا میان اقوام و مذاهب این کشور تقسـیم کـرد  
 حـل  ،ساز جنگ داخلی نیز بودند که زمینهرا اي، بنیادین و حاد جامعه لبنان  ریشه
نیـروي مسـلح    و هویت لبنان، مبانی مشروعیت نظـام سیاسـی  مانند . مسائلی کند

ایـن   ،همچنان الینحل و به صورت آتش زیر خاکستر باقی ماندند. در هر صورت
اخلی این کشـور پایـان داد و زمینـه را بـراي احیـا و شـکوفایی       توافق به جنگ د

  اقتصادي و فرهنگی این قلب استراتژیک جهان عرب فراهم آورد.
در نهایت در   ها مبارزه نظامی با دولت اهللا لبنان پس از سال حزب ،در این میان

 قالب دولت ائتالفی بدون اینکه خواهان ایجاد دولت مستقل و یا در دست گرفتن
اي سنگین در عرصه سیاسـی کشـور لبنـان     توانست به وزنه، کامل حکومت باشد

 ائتالفی با ندارد، ولی دولت در اجرایی وزیر و اگرچه در حال حاضر، تبدیل شود
 بـه  وضـعیت  اکنـون . بگـذارد  تـأثیر  کالن تصمیمات روي توانست کرد ایجاد که

 ،لبنـان  در اهللا حـزب  موافق نظر بدون توانند ي لبنان نمیها دولت که است اي گونه
  ). 1394بک،  کنند (علی انتخاب جمهور رئیس

کـه برآینـد دولـت ائتالفـی عـراق و لبنـان بـراي        گفـت  تـوان   در مجموع می
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اهللا لبنان و صـدرها در عـراق،    هاي شیعی و مهم این دو کشور یعنی حزب جنبش
زمینه  ،فیگذار از روند جنبش اجتماعی به وضعیت دولت بوده است. دولت ائتال

اهللا و صـدر فـراهم    را براي ایفاي نقش پررنگ و در سایه نیروهایی ماننـد حـزب  
نظامی، وزنه سنگین خـود را بـه    و و این نیروها با سابقه قابل توجه سیاسیکرده 

گـذار در تحـوالت   تأثیرهاي مهـم و   و به جریانکردند داري وارد  عرصه حکومت
  دولت در کشورهاي خود بدل شدند.

 ایفـاي  به توجه با تواند می ،لبنان اهللا ویژه مدل حزبه ب سیاسی کنش دلم این
 آینـده  در جنـبش  این براي لیآ هاید مدل اخیر، هاي سال در انصاراهللا جنبش نقش
 محدودي کادرسازي است توانسته اخیر هاي سال طی ویژه آنکه انصاراهللاه ب. باشد
 سیاسـی  تعـامالت دست به  و شود وگوها گفت و سیاسی مسائل وارد ،دهد انجام
 ایـن  در توانست جنبش این و افزود انصاراهللا تجربه بار کوله به اقدامات این. بزند
 یـک  توانـد  مـی  حتـی  انصـاراهللا . کنـد  جذب حتی و تربیت یمجرب افراد ها زمینه

 ارذگـ تأثیر مناصب از برخی کرسی بر که دهد تشکیل اتکا قابل مشورتی مجموعه
هماننـد اقـداماتی    د؛نبزن تکیه جمهوري ریاست گارد یا رتشا از هایی بخش مانند
  .دهد می انجام لبنان در اهللا حزب که

  
    گیري نتیجه

از ابتداي پژوهش حاضر در پی پاسخگویی بـه ایـن پرسـش کلیـدي بـودیم کـه       
جنبش انصاراهللا در تحوالت آتـی سیاسـی کشـور یمـن در قالـب چـه الگـویی        «

در   »و نقشی کلیدي در روند تحوالت داشته باشد؟تواند به موفقیت دست یابد  می
گویی به این پرسش اساسی با ترسیم چارچوب نظري، مبـانی ورود   راستاي پاسخ

مل در مباحـث  أریزي شد. با ت به بحث گذشته، اکنون و آینده جنبش انصاراهللا پایه
ف هاي دولت فراگیر و ائتال ارائه سناریوهاي چهارگانه و بررسی مدل ،مطرح شده

رویکـرد کـنش   تـوان   مـی در افغانستان، عراق و لبنان این نتیجه حاصل شـد کـه   
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روي جنبش انصاراهللا یمن دانست. بر  اهللا لبنان را بهترین گزینه پیش سیاسی حزب
اي مـدون بـراي ورود بـه عرصـه      تواند برنامه این مبنا که از یک سو، انصاراهللا می
در ایجاد دولت جدید یمن داشته  هاي سیاسی حکومت و همکاري با دیگر جریان
طور کامـل در سـاختار حکومـت هماننـد یـک       باشد و از سوي دیگر، خود را به

 ،اهللا لبنـان  که باید همانند حـزب  کند؛ به این صورت حزب سیاسی قانونی، هضم
  حفظ نماید. در کنار پذیرش قواعد سیاسی قدرت نظامی خارج از مرکز را 

هـاي   راهکـار برخـی از  تـوان   رح شـده مـی  در مباحـث مطـ    با دقـت همچنین 
بـه آنهـا   که در ادامه کرد پیشنهادي را نسبت به آینده جنبش انصاراهللا یمن مطرح 

  :شود اشاره می
مـدیریت صـحیح امـور سیاسـی از     بـراي   انصـاراهللا  ضروري است جنبش .1

را ملـزم بـه   دیگر بازیگران  . همچنین خود وعمل آورد  گرایی ممانعت به یکجانبه
 کمـک  بـا  را سازي دولت یندافر ایت قواعد سیاسی نظامی دموکراتیک بداند ورع

 دیکتـاتوري  و قـدرت  در طلبـی  انحصـار  بـه   ببرد تا پیش دیگر سیاسی هاي  گروه
  .نشود متهم اي  فرقه
با توجه به شرایط بحرانی کشور یمن که در مدت  در کوتاهجنبش انصاراهللا  .2

به گـزینش عقالنـی در حـداقل زمـان ممکـن       بازیگران کلیدي مجبور ،نتیجه آن
ترین سناریو را براي کنش سیاسـی برگزینـد کـه     ترین و ممکن  کوتاهباید هستند، 

جنـبش بـا حفـظ    این  گري است. همانا مشی جاري حاکم بر جنبش یعنی انقالبی
در مقابل تمامی جریانات مدت  باید در کوتاهالگوي انقالبی و مشی رادیکال خود 

در این مرحلـه بـه    کند. لی و خارجی مخالف منافع شیعیان ایستادگیسیاسی داخ
بلکه هدف اصلی ایـن اسـت    نیست، دنظرورهیچ عنوان رد مذاکره و دیپلماسی م

جایگاه جنبش انقالبـی انصـاراهللا    ،زده کشور یمن که در شرایط پرآشوب و بحران
یگران صـحنه  بـاز  ،یمن مورد پذیرش دیگر بازیگران قرار گیرد. در شرایط فعلـی 
داننـد. در   نمیتعهد سیاسی یمن خود را ملزم به رعایت اصل دیپلماسی و رعایت 
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کند که انصاراهللا با رویکردي انقالبی مواضع خود  ضرورت ایجاب می ،این شرایط
  مدت پیش ببرد. را در کوتاه

اي  مدت ضروري است رویـه  . با توجه به وضعیت بحرانی کشور یمن در میان3
همکاري با بازیگران  این رویه، تر در پیش گرفته شود که در این مرحله هگرایان عمل

آفرینی فعال در صحنه سیاسی کشـور یمـن اسـت. ایـن مرحلـه را       معارض و نقش
داري هوشـمند دانسـت. در ایـن     توان گذار از مرحله مبارزه به عرصه حکومـت  می

توانـد   در عراق میاهللا در لبنان و صدر  هاي حزب مسیر، الگوي کنش سیاسی جنبش
گونه که در تحـوالت تـاریخی    مصداقی عینی باشد و مورد استفاده قرار گیرد. همان

اي انقالبی را که در آن خیزش  اهللا و صدر، مرحله ایم هر دو جنبش حزب شاهد بوده
فکري اتفاق افتاد، تجربه کردند و بعد از مقطعی، راهبردي مبتنـی بـر قبـول قواعـد     

مت ائتالفی را پذیرفتند و جایگاه خـود را در مقـام بـازیگري    بازي سیاسی در حکو
شاید بتوان چنین گفت که بهترین حالـت بـراي انصـاراهللا ایـن     فعال تثبیت نمودند. 

است که در سایه قرار گیرد، چون مشکالت یمن آنقدر گسترده و پیچیده است کـه  
آیـد و   برنمـی گـري  پذیري آن به تنهایی از عهده انصاراهللا و هیچ گروه دی مسئولیت

    .هاي سیاسی و اقتصادي مردم را برآورده کند تواند خواسته نمی
با توجه به نقش نیروهاي و در استراتژي بلندمدت رهبران جنبش انصاراهللا  .4

ها  که حفظ داشتهتوجه کنند این امر به  ، بایدداخلی و خارجی درگیر بحران یمن
در ولویـت دارد. جنـبش انصـاراهللا    برتـري و ا  ،هـاي آرمـانی   بر پیگیري خواسـته 

نـوعی از  باید قواعد بازي سیاسی دموکراتیک را بپذیرد و در پی ایجـاد  بلندمدت 
  عهـده بررا آن نماینـدگی شـیعیان    ،حکومت ائتالفی در کشور یمن باشد که خود

منافع اقتصادي و سیاسی شیعیان را در سـطح ملـی   بنابراین این جنبش باید  .گیرد
مبتنـی  چنان توان نظامی خود را  هما در این مسیر ضروري است که ؛ امکنددنبال 

اهـرم  یـک  و از قدرت نظامی همانند کند امنیتی کشور حفظ  ـ بر واقعیات سیاسی
یعنی همـان الگـویی    ،فشار براي پیگیري مطالبات جمعیت هوادار خود بهره گیرد
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