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نظامی با گرو های مبارز شیعی که طی نزدیرک بره هفرت سراه ،شر

دنر

تمرام عیرار برا

رزمندگان الحوثی را به همرا داشته ،رویارویی با انتفاضه مردم سررزمین هرای دنروبی یمرن و
خطراب ناشی از فعالیت های شدید وهابیت در این کشور در کنرار نارضرایتی شردید مرردم از
اوضاع سیاسی ،ادتماعی و به خصوص اقتصادی مهمتررین متيیرهرای بره ودرود آورنرد ایرن
فضای اال

زا برای نظام سیاسی این کشور بود است.

عربستان با رواج وهابیت در کشور خود سرعی در سررکوب و مقابلره برا شریعیان داشرته و
هموار در بیی است تا مبادا شیعیان بحرین نیز در عربستان نفوذ پیدا کنند .اقداماب عربستان در
بمباران مناطق شیعه نشین در یمن و انجام یک دن
کشورهای مسلمان عرب مانند بحرین سب

نیابتی و مداخله دویانه در سیاست هرای

شد که با حضور نظامی تحت عنوان «سپر دزیرر »

برای آرام کردن شیعیان وارد بحرین شود .از سویی دیگر اهداف اقتصادی عربستان با آمریکرا و
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همسو و مشترک می باشرد بره طروری کره سرعی در
سرکوب انقالب بحرین دارند .هدف این مقاله تالشی است برای شناسایی اینکه اگونره ایرن
انقالب در این کشور در حاه نضج گرفتن است ولی عربسرتان برا همکراری آمریکرا سرعی در
سرکوب آن دارند.

واژگان کلیدی :یمن ،انقالب رنگی ،عربستان ،عبدا صال  ،شیعیان
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مقدمه
انقالب رنگی یا مخملی پدید ای نوین و مربوط به دوران پسا دن

سرد در عرصره

سیاسی نظام بینالمل است که در دهه آخر قرن بیستی ابتدا در کشورهای اروپای شرقی
مانند اکسلواکی ،رومرانی و  ...ادررا گردیرد و در دهره اوّه قررن بیسرت و یکری ،بره
دمهوریهای استقاله یافته از اتحاد دمراهیر شروروی همنرون گردسرتان ،اوکرراین،
قرقیزستان و کشورهای دیگر در این منطقه تسری یافت( .ابوالحسرن شریرازی،2831 ،
)5
انقالب های رنگی یا مخملی نامی است که به طور گروهی به دسته ای از تحرکراب
مربوط به هی اطالق شد است .وده مشترک تمام این حرکاب مبرارزاتی منفری هسرتند
که عمدتا بر ضد حکومت هایی که خود را متعص

و دیکتاتوری نشان داد اند ،به کرار

گرفته می شوند .مخالفین به طور کلی از دموکراسی و آزادی دفراع کررد انرد .در تمرام
حاالب ،یک رن

یا گ خاص به عنوان نماد مورد استفاد قرار گرفته است .اکنرون بره

خوبی ثابت شد است که سازمان های غیردولتی نق

بسیار مهمی در این انقرالب هرا

بازی کرد اند .در تمام حاالب ،اکثریرت شررکت کننردگان را دوانران و سرازمان هرای
دان

آموزی در کنار سایر شهروندان تشکی می داد اند .تاکنون این حرکراب مخرال

در صربستان و مونته نگرو (سقوط رییس دمهور میلوسویچ در ساه  ،)۰۲۲۲گردسرتان
(عزه رییس دمهرور ادوارد شروارد نرادز در انقرالب "رز" ( )۰۲۲۲اکرراین (انقرالب
نارنجی ساه  ۰۲۲۲و سقوط ویکتور یانوکویچ) و قرقیزستان (فرار رییس دمهور عسکر
آقای

در انقالب الله در ساه  )۰۲۲۲با موفقیت روبه رو شد اسرت .در تمرام حراالب

الگوی اتفاقاب کی و بی

مشابه بود است .در تمرام ایرن مروارد ،بره دنبراه برگرزاری

انتخاباب بحث برانگیز ،مخالفت های گسترد خیابانی منجر به عزه یا سرقوط یرا فررار
رهبرانی شدند که از سوی مخالفین دیکتاتور شناخته شرد بودند(.ابوالحسرن شریرازی،
)7432834
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از سوی دیگر ،خیزشهای اسالمی کره از ترونس آغراز و بره مصرر ،لیبری ،سروریه،
بحرین ،مراک

و اردن گسترش یافت ،این سواه را برمی انگیزد که آیا ایرن خیرزشهرا

میتواند به یمن نیز سرریزشود؟
وقوع انقالبها و اعتراضراب گسرترد در کشرورهای عربری و نقر

براالی اسرالم

خواهان در پدیدار شدن این تحوالب ،فرضیه احتماه سرایت این دست تحرکاب را بره
کشورهای اسالمی خاورمیانه با توده به تعداد مسلمانان منطقه ،نوع نظرامهرای سیاسری
حراکی و از همره مهمترر دهرانی شردن دریران بیرداری اسرالمی ،افرزای

داد اسررت.

(ایراس)3931:1،
سقوط دیکتاتورها و عق نشینی برخی حکرام و پادشراهان کشرورهای اسرالمی در
برابر اراد ملتهای مسلمان و انقالبی این کشورها نشان میدهد دوامع اسالمی قادرنرد
به راحتی اهر سیاسی منطقه را به گونهای تيییر دهند که نه تنها آثار رژییهای گذشرته
خود را از بین ببرند بلکه ارزشهای فراموش شد اسرالم را نیرز دوبرار در کشرورهای
خود احیا کنند(www.islamtimes.org) .
کشور اسالمی یمن با اهمیت ژئوپولتیکی که دارد بدان دهت است که بخ

دنوبی

آن در شماه غربی و شماه شرقی «باب المندب» قرار گرفتره و ایرن تنگره برین دریرای
سرخ و اقیانوس هند واقع شد و نزدیکترین آبرا بین شرق و غرب می باشرد .یمرن برا
تسلط بر باب المندب قادر به کنتره دریای سرخ بود و حتی می توانرد آنجرا را برا دارا
بودن دزیر مهی و استراتژیکی «بریی» ببندد .یمن دارای دزایر زیرادی برا ویژگریهرای
سوق الجیشی در دریای سرخ است که تعداد آنها به  181دزیر می رسد و بیشتر آنهرا
در دنوب دریای سرخ و در طوه سواح این کشور قرار دارند و از آنها مری توانرد در
مقاصد نظامی و کنتره عبور و مرور کشتی ها استفاد نماید .موقعیرت ژئوپرولتیکی ایرن
کشور باعث شد تا این کشور همیشه در کانون توده قدرتهای منطقه ای و فرامنطقرهای
قرار بگیرد.

کالبدشکافی انقالب صورتی در یمن و نقش عربستان در سرکوب آن

یمن از نظر ساختار ادتماعی ،بر محور قبیله ای استوار است و قبائ نقر

14

اساسری

در ساختار سیاسی این کشور دارند .تعدد و تنوع قبائ  ،گرایشهای فرهنگی و سیاسری و
دینی آن ها و سوابق کشمک

بین آن ها به کشمک

بین نخبگان مودود نیز دامن مری

زند .اگراه در طوه انقالب شواهد کمی مبنی بر احتماه درگیری قبیله ای مشاهد شد،
اما علی عبدا صال و طرفداران

سعی دارند با تبدی انقالب مرردم یمرن بره دنر

داخلی ،این شائبه را ایجاد کنند که هرر گونره خرال قردرب در یمرن بره منزلره ایجراد
آشوبهای قبیله ای خواهد بود که امنیت را از مردم این کشور سل

خواهد کرد.

در دسامبر  3:8:بین دو کشور کواک «یمن شمالی» موسوم به «دمهوری عربری
یمن» و «یمن دنوبی» موسوم به «دمهوری دموکراتیک خلق یمن» توافقی دربار اتحاد
بین دو دمهوری شک گرفت .این توافق در 22ما مه  3::1دامعه عمر پوشرید و
از آن پس «صنعا» به عنوان پایتخت سیاسی و «عدن» به عنوان مرکز اقتصادی و تجراری
دمهوری یمن برگزید شد و «علی عبردا صرال » ریریس دمهرور یمرن واحرد شرد.
)(The Guardian, 21/3/ 2011
علی عبدا صال فردی دارای پیشینه نظامی و فرماند نظامی منطقه «تعرز» در سراه
 ،3:98توسط اکثریت قری

به اتفاق مجلس به عنروان رئریس دمهرور یمرن شرمالی

برگزید شد و تا 3::1این پست را در اختیرار داشرت .در سراه  ،3::1همزمران برا
اتحاد یمن شمالی و دنوبی ،او رئیس دمهور یمن متحد شرد و از آن زمران تراکنون در
این پست باقی ماند است .تالشهای صال بر ابقای در قدرب و ریاست مرادام العمرر،
با تصوی

قرانونی در مجلرس کره طبرق آن دوران ریاسرت دمهروری در ایرن کشرور

نامحدود بود و او می توانست تا ابد کاندیدا و انتخاب شود ،به موروثی کرردن قردرب
در این کشور همانند سایر کشورهای عربی صبيه قانونی داد ،اگراه حکومت وی نام و
شک دمهوری را یدک می کشید ،ولی انتخاباب به صورب فرمایشری ،و صرال رقیر
بالمنازع انتخاباب بود .با اوج گرفتن اعتراضاب مردمی در یمن و متعاق

آن انقالبهرای
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مردمی تونس و مصر ،صال با کنار گیری از سیاست «امتیازاب گام بره گرام» را اعرالم
کرد و قوه داد که در سراه  ،2131از قردرب کنرار خواهرد رفرت(Economist, .
)2011:6
انقالب یمن ،اگراه همانند انقالب مصر و تونس ،با پیروزی سریع همرا نبرود ،امرا
معترضان یمنی در طی اهار ما که از ادامه اعتراضاب سپری شد است ،نشان داد انرد
که علیرغی فرسایشی شدن اعتراضاب ،آنها هرگز از خواسرته هرای خودکوترا نیامرد و
خواستار براید شدن بساط حکومت صال در یمن هستند .برا ادامره اعتراضراب و در
دریان حملهای که روز  ۲ژوئن  ۰۲۲۲مریالدی ،در کراخ ریاسرت دمهروری روی داد،
صال زخمی و برای مداوا به بیمارستانی در عربستان سعودی منتق شد .در این انفجرار
هفت نفر کشته و شماری از مقامهای بلندپایه یمنی زخمی شدند .خروج صال از یمرن،
گمانه زنی های مختلفی را دربار عل و عوام ترور صال در پی داشت .رسرانه هرای
داخلی یمن اعالم کردند که آمریکا در ترور علی عبدا صال نق

داشته است .احمرد

صوفی دبیر اطالع رسانی ریاست دمهوری یمن اظهار داشرت کره مقامراب آمریکرا در
ترور علی عبدا صال و حمله خمپار ای به کراخ ریاسرت دمهروری ،دسرت داشرته
است .شواهد مختلفی بر میزان صحت این گمانه می افزاید .نخست اینکه اگراه قبیلهها
در مظان اتهام قرار گرفته اند ،اما به نظر نمی رسد ،حمله دقیق به کاخ محافظت شد برا
استفاد از موشرک توسرط افرراد معمرولی از یرک قبیلره صرورب گرفتره باشرد .دوم اینکره
آمریکاییها قصد دارند تالش خود را صرف مدیریت و دهت دهی بره انقرالب و نفروذ در
شورای انتقالی یمن کنند .این سیاست توسط عربسرتان سرعودی و در قالر

طررر شرورای

همکاری خلیج فارس دنباه می شد.کما اینکره هریالری کلینترون در یرک کنفررانس خبرری
مشترک با «آلن ژوپه» همتای فرانسوی خود در پاسخ بره ایرن پرسر

کره آیرا بره نظرر وی

عبدا صال باید در خارج از کشورش بماند ،اظهار داشت  :به نظر ما انتقاه قردرب فروری
منافع مردم یمن را هراه بیشتر تامین می کند(Reuters, 16 July 2011) .
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خروج صال از کشرور و ترداوم اعتراضراب مردمری و پافشراری مرردم برر تحقرق
خواسته های خوی  ،اظهارنظرهای متفاوتی را دربار آیند انقالب یمرن در پری داشرته
است .گروهی بر این باورند که با توده به بافت قبیله ای و فرقه ای یمرن ،ایرن کشرور
درگیر اختالفاب گروهی و داخلی خواهد شد و همرین مسراله منجرر بره عقریی مانردن
انقالب یمن خواهد شد .از نظر گروهی دیگر با توده به حضور القاعد در این کشور و
تصرف شهر زنگبار توسط نیروهای القاعد  ،یمن صحنه رویارویی نیروهای القاعرد برا
مردم خواهد شد .از نظر برخی دیگر آمریکا و عربستان با مردیریت و دهرت دهری بره
انقالب یمن ،حکومت مورد نظر خود را سر کار خواهند آورد و از نظر برخری دیگرر،
با توده به عدم ودود درگیری های قبیله ای تا این مرحله از انقالب و مشرخ

برودن

خواسته های انقالبیون ،انقالب یمن مطابق خواسته های مردم این کشور پری

خواهرد

رفت .به نظر می رسد پی

بینی دقیق حوادث آتی یمن در گرو تودره بره مولفره هرای

زیر می باشد:
یمن از نظر ساختار ادتماعی ،بر محور قبیله ای استوار است و قبائ نقر
در ساختار سیاسی این کشور دارند .تعدد و تنوع قبائ  ،گرای
و دینی آن ها و سوابق کشمک

بین آن ها به کشمک

اساسری

های فرهنگی و سیاسری

بین نخبگان مودود نیرز دامرن

میزند (Burrowes, 1987) .اگراه در طوه انقالب شواهد کمی مبنی برر احتمراه
درگیری قبیله ای مشاهد شد ،اما علی عبدا صال و طرفداران
انقالب مردم یمن به دن

سعی دارند با تبردی

داخلی ،این شائبه را ایجاد کنند که هر گونه خال قردرب در

یمن به منزله ایجاد آشوبهای قبیله ای خواهد بود که امنیت را از مردم این کشور سرل
خواهد کرد .با افزای

شمار کشته و زخمی شدگان اعتراضاب در یمن ،حتی تعدادی از

نمایندگان پارلمان این کشور از مقام خود استعفا کردند .پس از تظراهراب قضراب ایرن
کشور در اعتراض به عملکرد دولت و تقاضای تيییر شورای عرالی قضرایی و اسرتقاله
دستگا قضا از دخالت های دولت ،شورای علمای یمن نیز با آشکار ساختن اعتراضراب
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خود ،تجاوز و تعرض به تظاهر کنندگان یمنی را حرام اعالم کررد انرد .حتری پیوسرتن
گرو زیادی از زنان یمنی به تجمعاب اعتراضی که در این کشرور کمترر سرابقه داشرته،
تفاوب این بحران با بحران های پیشین را برای عبدا صال آشکار ساخته است.

چالش مبارزان شیعه با دولت یمن
اکثریت دمعیت کشور یمن را اه تسنن شافعی تشکی میدهنرد .در دردر بعرد،
نوبت به شیعیان زیدی میرسد که حدود  22درصد از دمعیرت کر یمرن را تشرکی
می دهند .شیعیان اسماعیلی و در نهایت ،شیعیان دوازد امامی نیز در رتبههای بعدی قرار
دارند .بنابراین ،شیعیان دوازد امامی در این کشور ،از اقلیرتهرای آن کشرور بره شرمار
میروند .تا قب از پیروزی انقالب اسالمی ،تعداد اندکی از شیعیان دوازد امامی در یمن
یافت می شدند و بسیار پراکند بودند ،لیکن پس از پیروزی انقالب اسالمی ،دهشری در
این زمینه ایجاد شد و اینان برای خود تشکیالتی را فراهی کردنرد .اکثرر شریعیان دوازد
امامی در یمن ،ر یافتگانی هستند که قبالً مذه

دیگری داشتهاند .تعداد ایرن ر یافتگران

روز به روز در حاه گسترش است ،به طوری که در بسیاری از خانواد های آنجا حداق
یک رهیافته ودود دارد .به برکت پیروزی انقالب اسرالمی ،وضرعیت شریعیان در یمرن
دگرگون شد؛ به عنوان نمونه ،تا قب از این واقع تاریخی ،حتی هیچ حسرینیه ای بررای
شیعیان در یمن ودود نداشت .اما پس از این واقعه ،اندین حسینیه در منراطق مختلر
یمن ساخته شد و شیعیان ،مسادد و اماکن مخصوص خود را گسترش دادنرد .علیررغی
گسترش روزافزون شیعیان دوازد امامی در یمن ،آمار دقیقی از آنان ودود نردارد؛ اررا
که این پدید در یمن ،پدیدة ددیدی است و به دست آوردن آمرار دقیرق آنهرا مشرک
است .اما براساس آمارگیری غیر رسمی که از سروی برخری از شریعیان صرورب گرفتره
است ،شیعیان دوازد امامی هی اینرک ،بری
تشکی میدهند( .العماد)2 :2831 ،

از نریی درصرد از دمعیرت ایرن کشرور را
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البته این کمی دمعیت اندان حائز اهمیت نیست ،اررا کره کسرانی کره بره سرمت
مذه

پیدا کرد انرد ،از نظرر کیفری ،معمرو ًال از نخبگران ایرن کشرور

اه بیت گرای

هستند .اساتید دانشگا  ،پزشکان و شخصریتهرای مررثر بحررین ،از دملر رهیافتگران
هستند و این کیفیت باال ،دبران کمیت را کرد است .اینان مریتواننرد تريثیر فرراوان در
دهت ترویج تشیع داشته باشند .به عنوان نمونه ،به دست یکی از این نخبگران2111 ،
نفر شیعه شدند .بنابراین ،با اینکه آمار دقیقی از دمعیت شریعیان دوازد امرامی در ایرن
این کشور ودود ندارد ،اما امید زیادی ودود دارد کره برا معرفری مکتر
بیشتری به سمت آن گرای

تشریع ،افرراد

پیدا کنند .هی اینک میران شریعیان دوازد امرامی و شریعیان

زیدی هماهنگی و وحدب خاصی به ودود آمد است ،زیرا دو خطرر مشرترک ایرن دو
گرو را تهدید میکند؛ اولین خطر از سوی وهابیت است که آنران را تهدیرد مریکنرد و
خطر مشترک دیگر ،خطری است که از سوی استکبار دهانی ،به رهبری آمریکا ،متودره
آنان شد است .این تهدید منجر به نزدیکی این دو گررو شرد اسرت ،بره طروری کره
شیعیان دوازد امامی و شیعیان زیدی در مسادد و مجالس یکدیگر حضور مییابند .این
هماهنگی تا آنجا پی

رفته که به عنوان نمونه ،یک روزنامره متعلرق بره شریعیان دوازد

امامی از زیدیها پشتیبانی می کند و یک روزنام متعلق به شریعیان زیردی ،بره شربهاتی
پاسخ میدهد که در مورد شیعیان دوازد امامی مطرر میشود .هیاینک تشرکلی بره نرام
«سازمان وحدب شیعیان دزیر » در یمن فعالیت مریکنرد کره شریعیان زیردی و دوازد
امامی را پوش

میدهد.

یکی از تهدیدهای ددی متوده شیعیان یمن این است که دولت این کشرور ،دولتری
وابسته به آمریکاست و سعی میکند تا بین دسته های مختل

شیعیان و نیز بین شریعیان

و اه سنت شافعی تفرقه ایجاد کند .اینان تالش مریکننرد ترا شریعیان دوازد امرامی را
خطری برای سایر مذاه
ضد شافعی پخ

معرفی کنند .دولت یمن در مناطق شافعی نشین ،کترابهرای

میکند و ادعا میکند که این کتاب توسط شیعیان زیدی نوشرته شرد
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ضد آنان پخ

است و در مناطق زیدیها کت

میکند و ادعا میکند که شافعیهرا ایرن

کتابها را نوشتهاند .ولی مسلمانان به این نقشه پی برد اند و لذا تا بره حراه نقشر آنران،
نق

بر آب شد است .شیعیان یمن ،یاد اه بیت را همننان زند نگه داشرتهانرد و در

مجالس مختل

خود و نیز در نشریاب خود ،از اه بیت(ع) یاد میکننرد .ایرن فرهنر

شیعی در یمن پا بردا ماند است و وهابیت تالش میکند تا با این امر مبارز کند.
وهابیت به طرق مختل
رو ،کتاب «نق

تالش میکند تا این فرهن

یمنیها در احیای مذه

توزیع کردند ولی کتابی تحت عنوان «نق
شیعیان به اا

مشترک را نابود سرازد؛ از ایرن

اه تسرنن» ،در  11دلرد در یمرن ارا

و

قبای یمنی در خدمت اه بیت(ع)» توسرط

رسید که اگر بره زبران عربری تردمره شرود و در یمرن توزیرع گرردد،

میتواند توطئ وهابیون را خنثی کند .هیاینک دولت یمن و وهرابیون همسرو هسرتند و
تالش میکنند تا با نابودی آثاری مربوط به تشیع و نیز ارا
ترویج این فرهن

کتبری برر علیره تشریع ،از

دلوگیری کنند و تنها را مقابله با ایرن ترفنرد ،ارا

و نشرر کتبری

است که معارف شیعی را ترویج کند .از همین را بود اسرت کره بسریاری از دمعیرت
یمن ،به سمت تشیع گرای

پیدا کرد اند( .العماد)5 :2831 ،

همگام با وقوع رخدادهای تاز در یمن ،مبارزان شیعه الحروثی برا صردور بیانیره ای
حمایت کام خود را از معترضین اعالم و اقداماب دولرت مرکرزی را محکروم کردنرد.
ریشه تعارضاب شیعیان زیدی با دولت صرنعا بره سررنگونی حکومرت زیدیره در سراه
 3:92میالدی باز می گردد که در این ساه دمهوری خواهان یمنی به حکومرت انرد
صد ساله زیدیان پایان دادند .پس از راند شدن زیدی ها از گردونه قدرب ،تاثیرپرذیری
شیعیان زیدی و دوازد امامی یمن از دریاناتی مانند انقالب اسالمی ایران مود
اصوه دهادی مودود در فرهن

مذهبی آنان پررن

تر از گذشته نمود یابرد و دنرب

الحوثی از ده گرو های شیعی این کشور به یکی از بزرگترین اال
دولت مرکزی تبدی شود.

شد تا

هرای پری

روی
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در ساه  2112میالدی ( )3181وارد دن
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های نابرابری برا حکومرت

عبدا صال شد که اوج این تعارضاب در نبردهای داخلی اواخر تابستان سراه 31:1
حتی پای نیروهای نظامی عربستان و اردن را به خاک یمرن براز کررد .در شررایطی کره
نواحی دنوبی یمن مدب ها است که به پایگا امن نیروهای القاعد تبدی شد و مروج
ددیدی از حرکت های ددایی طلبانه را در این مناطق به را انداخته ،نیروهرای نظرامی
عربستان و اردن با پشتیبانی زمینی و هوایی از ارت

یمن در سرکوب شیعیان این کشور

به طور مستقیی مشارکت کردند .در واقع هدف عمرد دولرت هرای مرذکور از دخالرت
نظامی در منازعه یمن را می توان بی

از هر ایز دیگر نشراب گرفتره از دغدغره هرای

همیشگی رژیی های محافظه کار عربی نسبت به مطرر شدن هراره بیشرتر شریعیان در
معادالب منطقه ای عنوان کرد.
با اعالن آت

بس و پایان موقت نبرد نظامی مبارزان الحوثی با نیروهای دولتی که برا

وساطت دولت قطر صورب گرفت ،رزمندگان شیعه یمنی توانشان را متوده تجدید قروا
و امکاناب خود ساختند .برا وقروع تحروالب ددیرد در یمرن در ابتردای سراه 31:1
'الصحو ' پایگا خبری وابسته به شیعیان از برگزاری رزمای

پنج روز شیعیان الحروثی

در منطقه 'صعد ' که پایگا اصلی آنان محسوب می شرود ،خبرر داد .اسرتفاد از سرالر
های سنگین و تانک هایی که در طوه دن

های گذشته از نیروهای دولتی بره غنیمرت

گرفته شد  ،نشان از تحرکاب ددیدی دارد که نگرانی شدید مقاماب دولتی را به همررا
داشته است.
ودود یک اقلیت بزرگ شیعه که طبق برآوردهرای گونراگون  22ترا  22درصرد از
دمعیت یمن را تشکی می دهد از دید حاکمان یمن به خودی خود تهدید ددی بررای
رژیی صنعا به شمار می رود و بروز اال

های ناشی از مبرارز مسرلحانه گررو هرای

شیعی نشانی از عمق این تهدید است .برخورد غیر عقالیی عبدا صال با خواست هرا
و مطالباب شیعیان این کشور تبعاب منفی این برخورد را بری

از همره متودره دولرت
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یمن ساخته است .خواست های ابتدایی مانند رفع محرومیت و تبعیض از منطقره شریعه
نشین صعد و اعطای آزادی های مذهبی که می توانست رضرایت حرداقلی شریعیان را
تامین سازد ،به منازعاب مسلحانه داخلی منتهی شد که پایه های اقتدار دولت مرکرزی را
لرزان ساخت .در واقع یکی از نتایج نبرد دولرت برا شریعیان الحروثی در هری شکسرتن
مشروعیت و عیان ساختن وابستگی خاردی حکومت عبدا صال بود اسرت( .ایرنرا،
)8:/32/31

منازعات داخلی یمن
در یمن فشار مذهبی علیه شیعیان زیدی واسماعیلی هموار زیراد برود امرا حقیقرت ایرن
است که در ساه  3::1که دو یمن متحد شدند ،آزادی بره همره فرقره هرا داد شرد و بره
برکت این آزادی عد ای از یمنی ها برا شریعه دعفرری آشرنا شردند ،یعنری از  -3::1ترا
 2112آزادی کام فرقه ها ودرود داشرت و ممرانعتی نبرود .حتری شریعیان در خیابرانهرا
عزاداری می کردند ،تاسیس مراکز علمی و تدریس ،تا حدی که در ایرن مردب طبرق برخری
آمار ها  211هزار نفر شیعه دعفری شدند (البته این آمار مباليه آمیز به نظر میرسد) با ایرن
حاه شیعیان معتقد به اسالم سیاسی در یمن کی نیستند .از لحاظ مذهبی زیدی هرا هریچ
منعی از طرف دولت نداشتند و شیعیان دعفری هی منعی نداشتند.
هر ساله مبليانی از قی برای تبلیغ یک یا دو ما به یمرن مری رفتنرد وبره تبلیرغ مری
پرداختند .دمهوری اسالمی ایران در یمن اقداماب مختل

رفاهی بررای شریعیان انجرام

می داد ؛ به طور مثاه دو بیمارستان ایجاد شد ومراکز علمی تاسریس گردیرد حتری مری
خواستند کتابخانه بزرگ امام خمینی را تاسیس کنند و این همه در حالی بود که دولرت
یمن علیه ایران واکن

منفی نشان نمی داد ،این همکاری تا حردی برود کره کنفرانسری

علیه اسرائی به اسی یمن در یمن برگزار گردید.
در میان زیدیه یمن دو دیدگا اساسی در مرورد تشرکی حکومرت و فعالیرت هرای
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سیاسی ودود دارد .از طرفی گروهی معتقد است که ما نمی توانیی یک دامعره قروی و
حکومتی اسالمی داشته باشیی غیر از این که دامعه را از لحاظ علمری رشرد دهریی؛ از
آن دمله سیدمجد الدین مویدی است که فتوا داد که نشر علی و تبلیغ مذه
زدن در را خدا ثواب

بیشتر است .این فتوا که با اصوه مرذه

از شمشیر

زیدیره اخرتالف دارد،

اون زیدیه اعتقاد دارند که شمشیر زدن بهترین کرار در نرزد خداونرد اسرت .علمرایی
مانند سید عبدالعظیی حوثی و دیگران طرف ایشان را گرفتند و تبلیرغ علری و مرذه

را

در راس امور خود قرار دادند تا دامعه بره درک درسرتی از امرام و علری و ...برسرد .در
مقاب سیدبدرالدین حوثی والشباب المومن نظرشان برا ایرن نظرر مخرال

اسرت و بره

فعالیت های سیاسی اعتقاد دارند و به تيسیس حزب الحق همت گماشرتند کره مودر
شک گیری اختالف بین علمای زیدی و گرو شباب المومن شد که سرید مجرد الردین
سخت دلوی این ها ایستاد و سرسختانه دلوی این اقداماب موضع گیری کرد و حتری
فتوای کفر بعضی ازآنها را صادر کرد .سید بدرالدین با افزای

اختالفاب کنار کشرید و

سید حسین بدرالدین به سودان رفت وهنگامی که از سودان بازگشت با این هردف کره
ما میخواهیی به کمک دوانان علیه آمریکا قیام کنیی ،دوانان را دور خود دمع نمود.
قب از دن

و درگیری های اخیر ،دولت یمن با آمریکا اختالفاب شردیدی داشرت؛ بره

این علت ،یک گرو  321نفری از القاعد در یمن مستقر بودند و آمریکا خواسرتار تحویر
آنها به آمریکا شد اما دولت یمن همکاری نمی کرد(Los Angeles Times ) .
برخی از طراحان و همکاران انفجار  33سپتامبر یمنی بودند ،خود برن الدن اصرالتا
یمنی است که بعدها خانواد او به عربستان مهادرب کردند .قب از انفجار یازد سپتامبر
همان القاعد ای ها یک کشرتی آمریکرایی را منفجرر کردنرد و 39سررباز آمریکرایی در آن
انفجار کشته شدند .دامعه یمن خیلی با آمریکا مخال

بود .با عربستان هی بره خراطر قضریه

صدام مشک داشت وقتی که صدام وارد کویت شد یمن با صدام مخالفت نکرد.
در این زمان بود که سیدبدرالدین حوثی آمد گفت که درس و بحث بس است ایرن
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همه کار علمی فاید ندارد ما باید دامعه را ضد آمریکا بسیج کنیی .بنرابراین شرعار «ا
اکبر ،الموب آلمریکا ،الموب السرائی  ،لعن علی الیهود ،النصر لالسرالم» را مطررر کررد
که آن را مانند نماز واد

می دانست.

دولت یمن از این فرصت استفاد کرد و آمریکا و عربستان را با ودرود اختالفراب برا
خود همرا کرد .این که در حاه حاضر با ودرود درخواسرت الحروثی هرا بررای صرل ،
دولت یمن با صل مخال

است وحتی دنباه گسترش دن

مری باشرند در همرین نکتره

ریشه دارد .حتی در اولین دنگی که رخ داد برخی از علمای زیدی قصد وساطت داشتند
و خود سید حسین بدرالدین گفته بود که من برای گفتگرو و مصرالحه حاضررم و نمری
خواهیی به دن

ادامه دهیی اما یکی از افسرانی کره وهرابی برود نگذاشرت ایرن مصرالحه

صورب بگیرد ،تا این که سید حسین کشته شد(BBC News, 27/1/ 2011).
در یمن شیعیان به سه گرو شیعیان دعفری ،زیدی و اسماعیلی تقسیی می شوند که
اکثریت با شیعیان زیدی است .مقاومت شیعیان زیدی یمن به اعتقاد برخی دداه بر سرر
حق حیاب و زندگی است .بنا بر این تحلی  ،حکومت یمن قصد دارد شیعیان را از برین
ببرد و به همین دلی شیعیان زیدی در مقاب این حمالب دست به مقاومت زد اند .بره نظرر
میرسد تفکر انقالب اسالمی ایران تيثیر زیادی روی شیعیان منراطق مختلر

دهران اسرالم

گذاشته است که یکی از این مناطق مهی یمن می باشد .تحلی گران خطر شک گیری هراله
شیعی را برای اه سنت زیاد مری داننرد و اقرداماتی ماننرد سررکوب شریعیان یمرن را در
راستای مبارز با رشد شیعهگری در دهان اسالم می دانند .نکته ای که نباید فراموش کررد
آن است که در هر حاه دنب

الحوثیها تاثیر زیادی بر هویت یابی زیردیان یمرن داشرته

است وآنها را از افتادن در ورطه وهابیت و شبهاب آن رها کرد است.
کمبود امکاناب آموزشی و بیسوادی نیمی از مردم یمن ،زمینه های حضور گروههای
تندرو وهابی و القاعد را در یمن فراهی کرد است .حضور یمنی ها در دن
با شوروی و همننین در قال

افيانستان

گروههای شربه نظرامی در عرراق کره برا حمایرت مرالی

کالبدشکافی انقالب صورتی در یمن و نقش عربستان در سرکوب آن
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عربستان به عملیاب تروریستی در عراق دست می زدند ،شاهدی بر این مدعاست .یکی
از شاخه های القاعد موسوم به «القاعد در شبه دزیر عرب » در ساه  2118در ایرن
کشور تشکی شد است .علی االحمد ،مدیر موسسه امرور خلریج فرارس در واشرنگتن
معتقد است که یمن هی اکنون تبدی به سومین پناهگا امن برزرگ بررای القاعرد شرد
است و این گرو در یمن در مقایسه با بخ

های دیگر القاعد در عراق و دنوب آسیا

از ثباب بیشتری برخوردار است .درگیری در شهر زنگبار یمن برین نیروهرای القاعرد و
نیروهررای امنیترری ،حکایررت از تاثیرگررذاری القاعررد در تحرروالب آترری یمررن دارد.
(سلیمانی)31:392،

نقش زیدیه و الحوثی ها در انقالب یمن
زیدیه به شاخهاى از مذه

تشیع گفته مى شرود کره بره امامرت زیرد برن علرى برن

الحسین (ع) معتقدند و خود را پیرو او مىداننرد .شریخ مفیرد در تعریر

زیدیره آورد

است « :زیدیه به امامت على ،حسن ،حسین و زید بن على قائ هستند و نیز بره امامرت
هر فاطمى که به خود دعوب کند و در ظاهر ،عاده و اه علی و شجاعت باشد و برا او
زیدیره

بر شمشیر کشیدن براى دهاد بیعتشود» .در مقدمه البحر الزخار نیز در تعریر

انین آمد است « :زیدیه به فرقهاى گفته مىشود که به پیروى از زید بن على (ع) ،على
بن ابىطال

(ع) را در امامت بر دیگران مقدم و امامت را پس از او برراى حسرن (ع) و

حسین (ع) و سپس منحصر در فرزندان آن دو بداند که برا دعروب و فضر بره امامرت
مىرسند ،نه با وراثت و خروج نیز بر ایشان واد

است .همننین توحید ،عده ،وعرد

و وعید ،امامت و امر به معروف و نهى از منکر از دیگر اعتقاداب زیدیه است».
خانواد الحوثی از ساداب حسنی هستند که بره امرام حسرن (ع) منتسر

هسرتند و

طباطبایی محسوب می شوند و از نوادگان یحیی االمام الهادی بن الحسین القاسی الرسی
میباشند ،که بنیانگذار سلسله زیدیه می باشند .به اینها بره خراطر منطقره زادگرا شران
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الحوثی گفته می شود ،حوث منطقه ای است که ما بین صنعا و صعد واقع شد اسرت.
بعضی از این ساداب از  211ساه قب در حوث به عنوان مبلرغ دینری سراکن شردند و
بعد که به شهر خود مث صعد و صنعا برگشتند ،مردم به آنها حروثی گفتره و بره ایرن
اسی معروف شد اند.
الحوثی ها خانواد بزرگی هستند و اکثرا طلبه می باشند .این خانواد از انرد هرزار
نفر تشکی شد که در صعد زندگی می کنند .در ضمن ،در این منطقه ساداب حسینی
هی زندگی میکنند که به آنها نیز حوثی میگویند .در این صورب الحوثیهای حسرنی و
حسینی داریی.
دلیلی که باعث شد خانواد الحوثی دایگرا مهمری در یمرن بیابنرد بره زمران امرام
حمیدالدین در اواخر قرن  3:واوای قرن  21بر مری گرردد ،زمرانی کره ایشران علیره
عثمانی قیام کرد و عثمانی ها را از یمن بیرون راند .در همین دوران فرردی از خرانواد
الهادی علیه امام حمید الدین شورش کرد که خرانواد الحروثی در دریران ایرن قیرام و
شورش بعد از آن از حمید الدین حمایت کرد که باعث شد ایرن خرانواد در نرزد امرام
حمیدالدین دایگا ویژ ای یافت .خانواد الحوثی از این دایگا ویژ استفاد کردنرد و
از آن زمان به دنباه کس

دان

رفتند و از این دهرت عالمران زیرادی از ایرن خرانواد

برخاسته است.
قانون عشیر و قبیله در یمن قانون خاصی است و نظام عشرایری سراختار خاصری دارد.
در یک عشیر اگر یک نفر کشته شود می روند از عشیر مقاب یک نفر را مری-کشرند اره
قات باشد اه نباشد .این قبای خیلری اقتردار دارنرد و یکری از عوامر ضرع

دولرت

مرکزی ودود همین عشایر است .ولی امام حمیدالدین ،قانونی برای ساداب گذاشت که
ساداب نباید تشکی عشیر دهند و حم سالر کنند و حق دنر

ندارنرد .و هرر گرا

سیدی در بین یک عشیر زندگی کند آن عشیر قانون میگذارد که اگرر کسری بره ایرن
سید حمله کند و به ایشان دسارب نماید ،ایشان حق دفاع ندارد و خود عشریر از ایرن
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و دعروا نداشرته باشرند و بره تبلیرغ دینری

کارهررای علمرری مشرريوه باشررند و حرروثی هررا هرری ایررن طررور خررانواد ای هسررتند.
)(Burrowes, 2001: 483-506
سید بدرالدین ابن امیرالدین حوثی هی از خانواد الحوثی اسرت .ایشران را و روش
خاصی دارد از این دهت اختالفی با خانواد حوثی دارد .ایشان اه سیاسرت هسرت و
حتی در مسائلی که در زیدیه غیر قاب ورود است ،ایشان از آن مرزها گذشته و نظرراب
متفاوتی داد است .به طور مثاه در یمن ،زن نمیتواند اهر آشکار کند بره طروری کره
در صعد وضعیت مذهبی طوری است که اگر کسی یکی از محارم خرود را در خیابران
ببینید نمی تواند با او حتی سالم و علیک کند .سید بدرالدین زمان انتخابراب فتروی داد
که زنان بدون نقاب می توانند عکس بگیرند و در انتخاباب شرکت کنند .ایشان موسرس
حزب الحق بود است و فعالیت های سیاسی و فرهنگی داشته است.
سید بدرالدین الحوثی از مرادع بزرگ زیدی ها محسوب مری شرود .برا ایرن حراه
آغازگر این دریان اخیر سید حسین بدرالدین حوثی بود که  21ساه عمر داشت و پسر
سید بدرالدین است .ایشان دو بار عضو مجلس نمایندگان یمن شد و از فعراالن حرزب
الحق و عضو گرو الشباب المومن بود است .ایشان سر سختانه به فعالیتهرای سیاسری
پرداخت و مردم را علیه اقداماب آمریکا در منطقه و یمن بسیج کرد و سرانجام در سراه
 2112قیام کرد در همان ساه در دن
شخ

با دولت یمن کشته شد ،و بعرد از وی قررار برود

دوم این دریان الرضاوی دانشین ایشان شود که به خاطر مسائ داخلی حوثیهرا

از کار برکنار شد که دای ایشان عبدالملک که  2:ساله است دانشین سید حسین شد.
سید بدرالدین حوثی به عنوان پشتوانه معنوی این گرو است ولی ادار اصرلی عملیراتی
در دست عبدالملک حوثی است؛ با این حاه ایشان تنها نیست و شخصیت های دیگری
نیز به ایشان کمک می کنند .نکته مهی این است کره وارد شردن الحروثی هرا برا دنیرای
سیاست توسط علمای زیدی خیلی مورد استقباه واقرع نشرد و بره یرک معنرا خرانواد
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الحوثی از طرف بزرگان دینی زیدی در حاشیه قرار گرفتره انرد ولری الحروثی هرا ایرن
ش

فعالیت های سیاسی را ادامه دادند و این سرسختی منجر به دن

گانه ای شد کره

از  2112شروع و تاکنون ادامه دارد.
بحرانهای یمن
رژیی عبدا صال تاکنون با بحرانهای ذی مواده بود است:
ال

 -بحران مشروعیت  :مهمترین مسئله این است که حکومت فعلی که سی ساه

بر یمن حاکی است ،آیا مشروعیت دارد یا نه؟ اساسا در ارتباط بامشروعیت هرر رژیمری
گفته می شود که مشروعیت دو پایه میتواند داشته باشرد .3 .در داخر  .2 ،در خرارج،
برای کشورهایی که حکومت مردمی دارنرد و مرردم پشرتوانه آنهرا هسرتند ،مشرروعیت
ازداخ تامین شد است و نیاز به حمایت خاردی ودود ندارد .امرا کشرورهایی کره از
درون داار مشک هستند ومشروعیت داخلی ومردمی ندارند برای کس

مشرروعیت و

بقا به خارج وقدرب ها ی خاردی رو می آورندکه نمونه عینی آن در حکومت پهلروی
ایران می باشد.
در مورد دولت یمن باید به این نکته اشار کردکه دولرت یمرن مشرروعیت مردمری
نداردو ادماعی میان شهروندان یمنی درمورد مشرروعیت رژیری عبردا صرال ودرود
ندارد ویا در صورب ودود مشروعیت قبلی،تاکنون از سوی شهروندان یمنی مشروعیت
رژیی صال زیر سواه رفته است .از این دهت یمن بررای کسر
خارج و قدرب های بزرگ دارد که آمریکا و عربستان این نق

مشرروعیت نگرا بره
را برای یمن برازی مری

کنند(Dresch, 2007:12-34).
ب -بحران مشارکت :در یمن ،گرو های مختل

سیاسی نمری تواننرد در قردرب

مشارکت کنند.این در صورتی است که حدود  21حزب در یمن فعالیت مری کننرد امرا
خیلی از گرو ها برای مشارکت در قدرب مشک دارنرد و گررو هرای متفراوتی ماننرد
خانواد الحوثی خواستار مشارکت در قردرب سیاسری مری باشرند.این بحرران نیرز بره
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حکومت طوالنی و مستمر علی عبد ا صال مربوط است که دلوی اررخ
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نخبگران

را در ساختار قدرب گرفته است(Carapico,2333:19–59) .
ج -بحران هویت :نطفه اتفاقاب اخیر را باید در همان سراه اتحراد یمرن و نوشرتن
قانون اساسی ددید باز کاوی کرد.اختالف خانواد الحوثی و دولت یمن از همران سراه
( 3::1ساه اتحاد دو یمن)آغاز شرد کره مودر

درگیرری خشرونت در سراه هرای

 3::1تا  3::1گردیرد.گرو هرا و احرزاب مختلر

نسربت بره سراختار حکومرت

اعتراض دارند و یکی از مسائ مهی اختالفی که احزاب شیعی نیز بره آن معتقدنرد ایرن
است که منبع قانون گذاری در یمن ایست؟ در قانون اساسی ذکرر شرد کره شرریعت
منبع قانون است که الحوثی ها معتقد بودند باید گفته شود که تنها منبرع قرانون گرذاری
شریعت می باشد .این اختالف مبنایی حکایت از این دارد که دامعه یمن از یک طررف
بافت سنتی دارد و از طرفی به لحاظ این که می خواهد وارد عصر مدرن شود مروقعیتی
دارد که حاکمان یمن قبوه ندارند که بگویند تنها منبع قانون گذاری شریعت است ومری
خواهند دست خود را برای غربی سازی دامعه باز بگذارند.
د -بحران توزیع :سواه اینج است کره دولرت یمرن اقردر امکانراب یرک زنردگی
معمولی را در مناطقی که شیعیان به خصوص زیدی ها زندگی می کننرد ،توزیرع کررد
است؟ مناطق شیعه نشین بشدب فقیر ودر تنگنا قرار دارند که برا فشرارهای انرد سراه
اخیر به علت ناکارآمدی و افت قیمت نفت این فشارها دو اندان شد است.
در مجموع می توان مدعی شد که از لحاظ داخلی یمن در وضعیت انتقالی اسرت .از
طرفی سرنوشت یمن در ارتباط تنگا تن

با شبه دزیر اسرت ؛بردان خراطر کره بافرت

دمعیتی وساختار ادتماعی شبه دزیر هماننددامعه یمن می باشد واگر حکومت هرای
منطقه اار اندیشی نکنند،دیر یا زود انین درگیری ها و منازعاتی در مناطق دیگر شربه
دزیر پدیدار خواهد شد.به این موارد اهمیت شبه دزیر در نظام بین المل اضافه کنید
که نشان از اهمیت دواندان اتفاقاب اخیر دارد.
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تالش عبداهلل صالح برای حفظ قدرت
در طوه  12ساه حکومت علی عبدا صال می توان دو عام مهی را مود

دوام

وی بر مسند قدرب دانست .عام نخست حمایت کشورهای غربی و برخی دولت های
منطقه از حکومت دیکتاتوری یمن به عنوان حافظ منافع این کشرورها در دنروب شربه
دزیر عربستان و عام دوم مربوط به رضایت ضمنی سران طوای

و عشایر این کشور

نسبت به تيییر نکردن وضعیت سیاسی مودود بود است .در دهه های اخیرر ،تحروالب
یمن به گونه ای رقی خورد که ستون دوم تثبیت دایگا عبردا صرال یعنری سراختار
قبیله ای و عشیر ای یمن ،به تدریج با تيییر کارکرد خود به یکی از مهمترین مولفههای
تاثیرگذار در سقوط احتمالی رییس دمهور بده گشته است.
ویژگی دامعه قبی له ای یمن باعث شد ترا مسراله بیعرت شریوخ یرا رهبرران قبایر
گوناگون با رییس دمهور در ساه های گذشته به یکی از ارکان قدرب وی تبدی شرود
اما در شرایط حاضر احزاب مخال

که هرکدام به نوعی یک تشک سیاسی قبیلره ای را

نمایندگی می کنند ،بر سر سقوط عبدا صال به یک نقطه مشترک رسید اند .با شدب
گرفتن اعتراضاب مردمی در یمن شورای هماهنگی احزاب مخال
و همسویی با تظاهراب مردمی از هواداران خود خواستند تا به دنب

با اعرالن همبسرتگی
مردمی بپیوندد.

قرار داشتن احزابی اون 'اصالر' با پشتوانه محکری در میران قبایر شرماه کشرور،
حزب 'اشتراکی' که دارای نفوذ نسبتا باالیی در مناطق دنوبی است و حزب 'الحرق' کره
متعلق به برخی علمای زیدی یمن است در کنار احزاب 'وحردوی ناصرری'' ،تجمرع' و
'بعث' در شورای هماهنگی احزاب مخال
نخبگان سیاسی عشیر ای یمن بی

به نوعی نمایرانگر ایرن موضروع اسرت کره

از هر زمانی بر سر ایجاد تيییر در نظام سیاسری بره

هی نزدیک شد اند.
رویدادی که بی

از پی

در زمینه قطع حمایرت رهبرران قبایر از دولرت مودر
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مهمی از قدرتمندترین عشیر یمرن یعنری قبیلره

'حاشد' به دمع معارضان دولت مرکزی بود است .مجموعه طوای

حاشد برا رهبرری

خانواد 'االحمر' ساه ها یکی از پایه های تسلط دولرت مرکرزی محسروب مری شرد و
حزب اصالر به عنوان تشک سیاسری ایرن عشریر در سراه هرای اخیرر در رونردهای
سیاسی یمن تاثیرگذار بود است .نفروذ تفکرراب اخروانی-سرلفی بره صرورب اعری در
در حزب اصالر حمایت های همره دانبره

دستگا رهبری قبیله حاشد و به طور اخ

عربستان سعودی از این عشیر و حرزب قبیلره ای را بره دنبراه داشرته اسرت .در وضرعیت
کنونی ،خاندان االحمر بی

از هر زمان دیگری مترصد دایگزینی دولت در حاه زواه صرنعا

بود و پیوستن این خاندان با نفوذ به ص

مخالفان عبدا صال را به نوعی مریتروان ورود

عشیر بزرگ حاشد به صحنه رقابت بر سر قدرب دانست.
در دیگر سوی تحوالب مدنی در یمن ،اوج گرفتن نارضایتی اقوام دنوبی قررار دارد
که اال

دنوب برای دولت مرکزی را بی

از پی

هویدا ساخته است .پس از اتحراد

دمهوری دموکراتیک خلق یمن دنوبی با دمهوری عربی یمن به رهبری عبدا صرال
در ما مه  3::1طوای

دنوبی که وضعیت به ودود آمد و دست نیافتن بره اهرداف

اتحاد به شدب ناراضی بودند در ساه  3::2دست به اقدام مسلحانه علیه دولت صرنعا
زد و انفصاه دوبار را خواستار شدند .امرا دولرت مرکرزی برا پشرتوانه حمایرت هرای
خاردی به سرکوب وسیع مبارزان مسل دنوب پرداخت و این مساله مودر

شرد ترا

نارضایتی شدید قبای و مردمان یمن دنوبی تبدی به آتشی زیر خاکستر شود.
در اند ساه گذشته مردم دنوب وارد فرایند 'انتفاضه' غیر مسلحانه علیه دولت یمن
شد اند ،اما این انتفاضه تاکنون برای دنوبی هرا درز زنردان ،سررکوب ،قتر و غرارب
حاصلی به همرا نداشته است .طوای

دنوب که تعداد مردمانشان از قبای شماه کمترر

است توان مبارز با دولت و قبای شمالی همسرو برا دولرت را نداشرته و در  23سراه
گذشته شاهد اپاوه و غارب ثروب ها و سرمایه هرای دنروب توسرط حاکمران صرنعا
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بود اند .در واقع در ساه های اخیر توس به انتفاضه در فضای امنیتری دنروب تنهرا را
ابراز مخالفت و نارضایتی با اوضاع داری کشور بود است .شرایط سرخت اقتصرادی و
معیشتی به همرا این نارضایتی عمومی سیاسی و ادتماعی در مناطق دنوبی یمن ،زمینه
ساز حضور فعاه گرو های شبکه ای و افراطی مانند 'القاعد ' بود است .فعالیت وسیع
شد تا این نواحی به یکی از مهمتررین و

و شدید مبليان وهابی در دنوب یمن مود

مسررتعدترین پایگررا هررای افراطرری گررری مررذهبی در منطقرره تبرردی شررود( .همشررهری
دیپلماتیک)۲۲۱ – ۲۲۱ :2831 ،
به ودود آمدن دنب

ضد دولتی و مبارزاب سیاسی خارج از ااراوب های قبیلرهای

به نوعی تحوه ددیدی در فرایندهای ادتماعی یمن به حساب می آیرد .در ایرن راسرتا
آشکار شدن نارضایتی عمومی در طبقاب فرودست و نیز متوسرط ادتمراعی نسربت بره
وضعیت سیاسی و ادتماعی کشور ،محرک ابرراز مخالفرت برخری از سرران طوایر
قبای بود است .فقر شدید مردمان یمن مودر
معیشتی ،ناکارآمدی دولت را بی
و استبداد در دامعه یمن پی

از پی

شرد ترا فشرار مضراع

اقتصرادی و

پدیدار سازد ،عالو بر این که ودود خفقران

از این زمینه اعتراضاب عمومی را فراهی ساخته بود.

در شرایط کنونی وعد تشکی دولت وحدب ملی و مذاکر برا رهبرران مخرال
تنها دستاویز داخلی علی عبدا صال تبدی شد است .اندکی پی
آت

و

بره

از شرعله ور شردن

خشی عمومی در یمن ،رییس دمهور این کشور در راستای تثبیرت قردرب خرود،

پارلمان وابسته به دولت را به تصوی

اصالحاتی در قانون اساسی وادار کرد کره ابقرای

وی در پست ریاست دمهوری را به شک قانونی در مری آورد امرا برا آغراز تحروالب
ددید خاورمیانه و شماه آفریقا ،خیزش عمرومی مرردم در یمرن باعرث عقر

نشرینی

عبدا صال از طرر ریاست دمهوری مادام العمر و ليو تيییراب ایجاد شد در قرانون
اساسی شد.
با نزدیک شدن عبدا صال دیکتاتور یمن به فردام 'حسنی مبارک' و 'زین العابدین برن
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علی' دیکتاتورهای مصر و تونس ،وی اعالم کرد که برا پایران دور ریاسرت دمهروری
خود در ساه  2131میالدی از قدرب کنار گیری خواهد کرد و خود و فرزندش دیگر
نامزد ریاست دمهوری نخواهند شد .دیکتاتور یمن در آخرین اقدام ،با صدور بیانیره ای
پس از  12ساه حاضر شد است تا مطالباب و آرای مردم کشورش را در دفتر ریاسرت
دمهوری بشنود ،اما این اقدام و حتی عق
نتوانسته آت

نشینی از تمدید یا موروثی کردن حکومت

خشی مردم را مهار کند.

در شرایط کنونی تحوالب یمن با سرعت بیشتری نسبت به قب  ،دیکتاتور این کشور
را به سمت سقوط پی

می برد .با افزای

شمار کشته و زخمی شردگان اعتراضراب در

یمن ،حتی تعدادی از نمایندگان پارلمان فرمایشی این کشور از مقام خود استعفا کردنرد.
پس از تظاهراب قضاب این کشور در اعترراض بره عملکررد دولرت و تقاضرای تيییرر
شورای عالی قضایی و استقاله دستگا قضا از دخالت های دولت ،شورای علمای یمرن
نیز با آشکار ساختن اعتراضاب خود ،تجاوز و تعرض به تظاهر کنندگان یمنری را حررام
اعالم کرد اند .حتی پیوستن گرو زیادی از زنان یمنی به تجمعاب اعتراضی که در این
کشور کمتر سابقه داشته ،تفاوب این بحران با بحران هرای پیشرین را بررای دیکتراتوری
عبدا صال که به گفته وی دولتی خو کرد با بحران ها اسرت ،آشرکار سراخته اسرت.
(ایرنا)8:/32/31 ،
نقش عربستان و قدرت های خارجی در سرکوب انقالب یمن
دولت فعلی یمن به عنوان یکی از ارکان حفظ وضع مودود در شبه دزیر عربی ،به
حمایت دولت هایی اون عربستان ،اردن و مصر وابسته بود .اما ورای حامیان منطقه ای
عبدا صال  ،موقعیت خاص سرزمینی یمن ،نگا ویژ کشورهای غربری بره خصروص
آمریکا و نیز رژیی صهیونیستی را به این سرزمین معطوف داشته است.
با ودود فقر شدید مردمان یمن ،این کشرور از حاصرلخیزترین منراطق شربه دزیرر
عربستان به شمار رفته و به علت موقعیت خاص ديرافیرایی دارای اهمیرت اسرتراتژیک
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است .یمن با قرار گرفتن در کرانه شمالی تنگه 'باب المندب' که اقیانوس هند و دریرای
سرخ را به هی پیوند داد و به واسطه دارا بودن دزایر و بنادر مهی در این منطقه قادر به
کنتره دریای سرخ است .عالو بر این نزدیکی ایرن کشرور بره شراخ آفریقرا کره بسرتر
کشمک

های فراوانی در تعامالب قدرب ها بود برر اهمیرت سررزمینی یمرن افرزود

است .لذا موقعیت سیاسی و امنیتی عربستان سعودی سب
بازیگر فعاه درخاورمیانه ایفای نق

گردیرد ترا بره عنروان یرک

نماید .در این ااراوب نه تنها کشرورهای منطقره

ای بلکه کشورهای غربی هی از عربستان سعودی نق

بیشتری را خواستارند .عربسرتان

سعودی با داشتن وسعت سرزمینی ،منابع عظیی نفتی ،موقعیت ژئروپلیتیکی و دارا برودن
شهرهای مهی مذهبی مانند مکه و مدینه و ادعای ایرن کشرور در مرورد رهبرری دهران
اسالم و پیوندهای محکی با کشورهای غربی به ویژ آمریکا ،به صورب طبیعی به عنوان
کشوری تيثیرگذار در تحوالب منطقه ای محسوب می شرود .هرانرد کره در رابطره برا
مشکالب به ودود آمد و ساختار سیاسی و حکومتی عربستان سعودی که بره صرورب
پادشاهی ادار می شود مخالفتهایی در ابعاد سیاسی که عموماً در ریراض ،درد  ،مکره و
مدینه اتفاق می افتد و اعتراضاب مذهبی هی بخشی دیگر و مهی ایرن کشرور اسرت کره
اصوالً در قطی  ،االحسا و عوامیه دید می شود(کرمی.)2831 ،
برخی صاح

نظران بر این باورند که عربستان سرعودی دارار فرسرودگی مواضرع

سیاست خاردی در منطقه شد است .اما عربستان سعودی نگرران فروپاشری حکومرت
پادشاهی خود و دیگر متحدینی است که در باشگا شورای همکاری خلیج فرارس اعری
از کویت ،اماراب ،قطر ،بحرین و عمان به رهبری عربستان گرد آمد اند و ممکن اسرت
سرنوشتی مانند تونس ،مصر ،لیبی و یمن را داشته باشند .لذا برای دلروگیری از سرقوط
این نوع حکومت ها در کشورهای کواک حوز خلیج فارس دست به اقداماب نظرامی
می زند ،مانند حضور نظامی با اراغ سربز کشرورهای عضرو شرورای همکراری خلریج
فارس تحت عنوان «سپردزیر » که درساه  1122برا همکراری رژیری آه خلیفره بررای
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سرکوب مردم بی دفاع بحرین وارد این کشور می شود و برای دلروگیری از فروپاشری
حکومت دیکتاتوری آن دست بره سررکوب مرردم مری زنرد .اگراره سورلفیون در پهنره
خاورمیانه گسترد شد اند و کشورهایی مانند افيانستان ،پاکستان ،قطر ،بحررین ،مصرر،
یمن ،عراق و کویت ریشه کرد اند و عربستان سعودی با حمایت های سیاسری و مرالی
خود تالش نمود تا اسالم گرایان سلفی را به قدرب برسراند .طررر انرین اسرالمی در
داخ عربستان سعودی و در سط منطقه به تکفیر و دهاد علیه مذاه
است و تصاویری که منتشر می کنند توأمان با خشونت بود و این ضع

دیگرر گردیرد
بزرگی اسرت

که باعث گردید تا نوعی تنفردر سط منطقه مشاهد شود .عربستان سرعودی بره دلیر
برخورداری از یک نظام پادشاهی مطلقه و فاقرد مکانیسری هرای دموکراتیرک عمرالً در
تقاب با موج دموکراتیزاسیون در منطقه قراردارد و از آنجا که دارای نظامی پیر ساالر می
باشد اندان دذابیتی بررای ترود هرای دروان کره در مروج انقالبری قررار گرفتره انرد
ندارد(.مرسسه مطالعاب اندیشه سازان نور)58 ، 2831 ،

دالیل دخالت عربستان سعودی در بحرین
بررسی اوضاع داخلی عربستان سعودی نشان می دهد که این کشور هی در معررض
طوفان های تيییر قرار دارد و نمی تواند استبداد کنونی را تحم کنرد .سرران آه سرعود
که مدعی بودند تخت حکومتی شان از تيییر و تحروالب ناشری از بهرار عربری مصرون
است با اال

های بسیاری دست و پنجره نررم مری کننرد .فقرر ،بری عردالتی ،اندیشره

استبدادی و اختالف در دستگا حکومتی باعث شد است که هر روز این کشور شراهد
تظاهراب مردمی باشد .عربستان سعودی در حاه حاضر با مجموعره ای از اعترراض هرا
رو به رو است .بخشی از این اعتراض ها مذهبی است .این اعتراضاب عمدتاً در قطی ،
عوامیه و عموماً در شرق عربستان سعودی صرورب مری گیررد .بخر

دیگرری از ایرن

اعتراضاب سیاسی است که در ریاض ،دد  ،مکه و مدینه اتفاق افتاد اسرت کره بیشرتر
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مربوط به بازداشت های افراد است .این مسائ مری توانرد پتانسریلی را ایجراد کنرد کره
قابلیت تبدی به یک دریان سیاسی دامع داشته باشد .اگر یرک دریران سیاسری ایجراد
شود که بتواند همه این مطالباب را در یک کاسه قرار دهد ،مری توانرد تبردی بره یرک
دریان براندازی علیه نظام شود( .یوسفی)2831 ،
افزای

قیمت نقدینگی نفت خام و نقردینگی یرک تریلیرون دالر اوپرک و بره هری

ریختگی اوضاع سیاسی دهان ،بیداری و دنب

کشورهای مسلمان باعث شد عربسرتان

سعودی با پوه نفت درصد تحکیی پایه های حکومت خود از طریرق اعطرای تسرهیالب
باشد .به نحوی که عربستان سعودی به شهروندان فقیر و نهادهرای مرذهبی  78میلیرارد
دالر تسهیالب اعطا نمود .کویت یک ساه غذای رایگان به شهروندان خود مری دهرد،
الجزایر حقوق کارکنان را 87درصد افزای

داد ،امراراب متحرد عربری بررق رایگران و

بدون قطعی به شهروندان کویری و ...می دهد .این همه بذه و بخش

ها برای تحکریی

منفعت دولت های وابسته به غرب است که از فروش نفت خام تيمین مری شرود .البتره
کسانی که ودودشان به نفت خام و انرژی منطقه خاورمیانه وابسته است پا را از این هی
فراتر گذاشته و وارد فضای سیاسی شد است .به عنوان مثاه ناتو با مداخله همه دانبره
در بحران های خاورمیانه این ادعای اند ساله سیاستگذاران اروپا را کنار نهاد که قدرب
نظامی کارایی محدود دارد .اکنون که بلوک غرب به ویرژ اروپرا در بحرران اقتصرادی و
تظاهراب مردمی گرفتار شد توس به قدرب نظامی یکی از پایره هرای مهری قردرب و
دیپلماسی انگلیس ،فرانسه و حتی ایتالیا در مناقشاب خاورمیانه شد است .در این قضیه
معلوم شد که «سپر دزیر » (مجموعه ای نظامی که با همکاری کشورهای حاشیه خلریج
فارس تشکی شد است) که قرار بود کشرور هرای منطقره خلریج فرارس را در مقابر
تهادماب خاردی ،مثالً حمله اسرائی حفاظت کند ،اصألً برای اهرداف دیگرری شرک
گرفته است )Logan, 2012( .به طور کلی ،دالی دخالت عربستان سعودی در بحرین
را می توان به شرر ذی توضی داد:
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الف .نگرانی شورای همکاری خلیج فارس و اتخاذ سیاست سپرجزیره
یکی از دالی مهی عربستان در دخالت

در بحرین ،شورای همکراری خلریج فرارس

می باشد .تحوالب پرشتاب منطقره خاورمیانره برا سرقوط اهاردولرت اقتردارگرا ماننرد
تونس ،لیبی ،مصر و یمن شک دیگری را بره پادشراهان در ایرن منطقره داد اسرت .بره
طوری که سران کشورهای منطقه خلریج فرارس و خاورمیانره صردای مرردم را خروب
فهمید اند و به راحتی آن را درک می کنند و شرایط به سرمت یرک سرنوشرت ددیرد
پی

می رود .تحلیلگران کشورهای غرب و غیرغربی ،هر کشور را دارای ویژگی هرای

خاص خود می دانند و شرایط بودود آمرد را مخرت

آن کشرور مری شناسرند .مرثالً

شرایط سقوط دولت تونس با لیبی اشتراکاب و تناقضاب یا اختالفراب متعرددی را دارد
هر اند که همه آنها عرب هستند ولی ویژگیهرای خراص خرود را دارنرد .اکنرون نگرا
تحلیلگران به کشور کرواکی کره در خلریج فرارس قرراردارد و دارای اهمیرت خراص
خودش می باشد نظر می افکنند .کشور بحرین که یک کشورکواک با دمعیت محدود
و منحصر و خاصه شیعه بودن آنان و همسایگی در کنار کشوری بنام ایرران مری باشرد.
نق

شیعیان در روند تحوالب و خطر سرنگونی یکی از رژیی های سرلطنتی کره عضرو

شورای همکاری خلیج فارس می باشد کره از اهمیرت و حساسریت خراص برخروردار
است .در این اند ساه اخیر بهار عربی به سقوط پادشاهان مسرتبد درمنطقره خاورمیانره
رن

و بوی خاصی داد است و دولتهای مستبد با دیدن و درک شرایط درحالت دفاعی

و بهت فرو رفته اند .لذا برای دلوگیری از سقوط این نوع حکومرت هرا در کشرورهای
کواک حوز خلیج فارس دست به اقداماب نظامی می زنرد ،ماننرد حضرور نظرامی برا
اراغ سبز کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تحت عنوان «سرپردزیر » کره
درساه  1122با همکاری رژیی آه خلیفه برای سرکوب مردم بی دفاع بحرین وارد ایرن
کشور می شود و برای دلوگیری از فروپاشی حکومت دیکتاتوری آن دست به سرکوب
مردم می زند.
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ب.سرکوب مردم برای حفظ پادشاهی
عربستان سعودی با توده به تحوالب در منطقه خاورمیانه که منجر بره سرقوط انرد
حکومت دیکتاتوری گردید است به فکر اار و را عالج برای ایرن تحروه ناخواسرته
می باشد .از طرفی هی نمی توان این تيییرراب را نادیرد گرفرت پرس دنبراه را حلری
اساسی می گردد ،اما شاید با وعد به مردم و روند اصالحاب زیربنایی تا با حفظ شرک
پادشاهی این ساختار سیاسی خود را حفظ کند .از سوی دیگرر ،طبقراب مختلر

ماننرد

روشنفکران و دوانانی که در تالش برای یک تيییر اساسی هستند و برخی گرو هرا ی
مذهبی که سالها توسط و هابیون تندرو و بری منطرق سررکوب شرد انرد ماننرد شریعیان
والئیک هایی که دنباه اصالحاب در سیستی ادتماعی و سیاسری هسرتند ،اینهرا در یرک
نقطه ای مشترک شد اند و خواستار آزادی های بیشتری می باشند .این موارد از سروی
غربی ها هی تایید شد است .اناننه ازطرف روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» عنوان
می شود که "خاندان پادشاهی آه سعود در عربستان سعودی همه توانمندی هرای مرالی
و دیپلماتیک خود را بررای سررکوب حرکرت هرای مردمری و دلروگیری از سررنگونی
حکومت های پادشاهی در کشورهای عربی منطقه به کار گرفتره اسرت .سرط مداخلره
عربستان سعودی در طيیان ها در خاورمیانه خارق العراد اسرت و تحلیر گرران آن را
نوعی «ضد انقالب» ارزیابی می کنند ".عربسرتان سرعودی در ترالش اسرت ترا برآینرد
تحوالب منطقه را در کنتره خود در آورد  ،سپری در دهت حفاظت از سرایر پادشراهی
های منطقه از ان

قیام های مردمری ایجراد نمرود و از سررنگونی شرمار بیشرتری از

حکومت های سرکوبگر در نتیجه اعتراضاب مردمی ،دلروگیری نمایرد .بره نوشرته ایرن
روزنامه در مصر و عربستان سعودی  7میلیارد دالر برای کمک به شورای حاکی نظرامی
ارساه گردید است .در یمن ،عربستان می کوشد رئیس دمهور را در قدرب باقی نگره
دارد .در پادشاهی اردن و ميرب ،عربسرتان سرعودی از آن هرا دعروب کررد اسرت بره
شورای همکاری خلیج فارس بپیوندند .در واقع نیت عربستان سعودی این است کره از
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این شورا نوعی باشگا سالطین بسازد(.روزنامه دمهوری اسالمی )2831/8/15
«کریستوفردیویدسون» استاد دانشکد بین المل دانشگا دورهرام کارشرناس مسرائ
سیاسی خاورمیانه نیز در مقاله خود در «نشریه فرارین پالسری» مری گویرد" :پایره هرای
سیاسی ،اقتصادی که حامی اصلی این رژیی های استبدادی و دیکتاتوری هستند ،اکنرون
زیر فشارند و روز بره روز برر ایرن فشرارها افرزود مری شرود .فشرار اصرلی از سروی
شهروندان وارد می شود ،فشارهایی که هر روز بیشتر می شرود و بررای طبقره حراکی و
نخبه در این کشور غیر تصور بود است".
وی افزود ش

کشور این منطقه یعنی عربستان سعودی ،امراراب ،کویرت ،بحررین،

قطر و عمان در دوساه گذشته با برخی ازحرکت هرا ودنرب
کردند .البته این دنب

هرای معترضرانه مقابلره

ها شام همه قشرهای مردم این کشورها نبود  ،بلکه گرو هرای

خاصی را در بر می گرفت .شاید به دلی همین امر هی بود که تا به امروز بره پیرروزی
نرسید و رژیی های عربی خلیج فارس توانسته انرد دلروی آنهرا بایسرتند و برر همرین
اساس توسط این رژیی به حاشیه راند شد اند .البته ایرن رژیری هرا همروار برا هردف
کاه

تيثیر این اعتراضاب ،براس

های شیطانی به آن می زدند و یا آنها را داسروس

افراط گرا و حتی تروریست معرفی می کردند .آنها به مردم و مجرامع برین المللری مری
گویند که بهترین گزینه برای حکومت کردن هستند( .شهابی)252 ،2831 ،
ج .احتمال نفوذ شیعیان بحرین در عربستان سعودی
تحوه و تيییراتی که در بحرین توسط شیعیان آن در حاه شک گیری اسرت در برین
شیعیان عربستان سعودی هی بیتيثیر نبود و تحرکاتی بین مناطق شیعه نشرین عربسرتان
سعودی به اشی می خورد .به طوری که ریاض همیشره ترالش داشرته ترا ارتبراط برین
شیعیان دوشنها ،با شیعیان زیدها و  21امامیها در عربستان سعودی دلوگیری کنرد و
حتی شیعیان را به صورب پراکند در نقاط کشور قرار دهد تا به یک قردرب بزرگترر و
تيثیرگذارتر تبدی نشوند .حتی برای شیعیان مدینه که اگر قصد ورود بره مکره را دارنرد
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حتماً با رضایت سازمانهای امنیتی هماهنگی و با مجوز اقدام شود در غیر این صرورب
امکان رفت و آمد ندارند .رفتار تبعیض آمیز با شریعیان در بحررین و عربسرتان سرعودی
بخصوص توسط آه سعود ،شیعیان را بر آن داشت تا دست به قیام بزنند.
آه سعود ،شیعیان را از یک سری امتیرازاب محرروم کررد بره طروری کره ورود بره
رشته هایی خاص در دانشگا برای آنان ممنوع است .بدین ترتی

آنها هیچ گونه نقشری

در ساختار قدرب عربستان سعودی ندارند .این فشارها باعث گردیرد کره رهبرران ایرن
مذه

مانند «باقرالنهر» فعالیت دو اندانی داشته باشد و پایگا قدرتمندی را ایجاد کنرد

و این باعث اعتراضهای شیعیان شرقی قب از بروز انقالبهای عربی مطرر بود است
که نتیجه آن دستگیری رهبران و به زندان انداختن آنان بود اسرت .شریعیان کشرورهای
عربی دارای ظرفیتها و تواناییهایی هستند ،مثالً «الحوثی ها» در یمن و موفقیتهای آنها
دردن

با دولت یمن باعث شد که شیعیان قطی

و االحسرا مطالبراب خرود را مطررر

کنند حتی انقالب مردم بحرین هی باعث میگردد که نظراب شیعیان عربسرتان سرعودی
به شک دیگری مطرر گردد( .فولر)857 ، 2837،
ودود احزاب و فعالیت آنها به طورکلی ممنوع است ،زیرا یرک حکومرت پادشراهی
هیچ گونه رقی

و فعالیت حزبی را نمیپذیرد .لذا هیچ حزب خاصی بین شیعیان ودود

ندا رد و هیچ رابطه سیستماتیک حزبی دید نشرد اسرت .عربسرتان سرعودی برخری از
رهبران را دستگیر و به زندان انداخته و یا تبعید کرد است که برا شرورش و تظراهراب
مردم روبرو شد است و آن هی با سرکوب و برخورد تند امنیتی ساکت شد اند .فعالیت
شیعیان عربستان سعودی به مرحله سالر گرم نرسرید اسرت و دسترسری بره ایرن امرر
امکان پذیر نیست .اما گروههایی هستند که مخال

آه سعود میباشند مانند الئیک هرا و

سنی ها که با شیعیان هی بستگی دارند و همننین روشنفکران که ش
آه سعود پخ

نامههایی را علیره

می نمایند .البته ناگفته نماند کره شریعیان دسرت از مبرارز مخفیانره برر

نمی دارند .در گذشته رهبران شیعه الشرقیه با ملک عبدا مذاکراتی داشته اند کره نتیجره
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نسبتاً خوبی داشته است ،به طوری که رفتارهای مالیی تری با آنها داشته اند و حتری در
انجام مراسیهای مذهبی خود آزاد بود اند اما فشارهایی کره وهرابیهرا بره دولرت وارد
میکنند اداز فعالیت به شیعیان داد نمیشود(.الراشد.)2832 ،
د -انقالب عربستان سعودی خطری برای آمریکا
«بروس ریده» معاون ویژ رئیس دمهور آمریکا و مدیر عالی امور شرق نزدیرک
و شماه آفریقا در شورای امنیت ملی ،پی
انقالب رخ خو اهرد داد .ایرن پری

بینی کرد اسرت کره در عربسرتان سرعودی

بینری را وی در یادداشرتی کره بررای اوبامرا ریریس

دمهوری آمریکا ارساه کرد  ،مطرر می کند .بنا به گرزارش پایگرا خبرری« دام پررس»
بروس ریده در این یادداشت گفته است " :اخیراً احتمراه سررنگونی خانردان سرلطنتی
سعودی افزای

یافته است ".وی در این یادداشت حکومت عربسرتان را آخررین نظرام

پادشاهی مطلق دهان می داند و ملک عبردا برن عبردالعزیز را بره اهراردهمین لرویی
تشبیه می کند و هر دو را دارای حاکمیت مطلقه مری دانرد .وی در ایرن یادداشرت مری
گوید که بیداری دهان عرب باعث شد ترا انقرالب در عربسرتان امکران پرذیر شرود و
احتماه دارد این اتفاق در دور دوم ریاست دمهوری براراک اوبامرا رخ دهرد .تيییرراب
ناشی از انقالب در عربستان سعودی برای منافع ایاالب متحد آمریکا در همه عرصه ها
فادعه به شمار می رود و از بین رفتن ثباب در عربستان سعودی باعث هرج و مررج در
بازارهای نفتی دهانی ،رکود اقتصاد غررب ،تعطیلری رشرد اقتصرادی شررق و شکسرت
سخت مواضع آمریکا در منطقه خاورمیانه می گردد.
این مقام آمریکایی می گویرد" :در صرورب وقروع انقرالب در عربسرتان سرعودی ،
ایاالب متحد آمریکا به دلی تنگاتنگی منافع آمریکا با خاندان آه سعود باید خرود را از
پیامدهای این انقالب به دور نگه دارد ".این مقام آمریکایی پیشنهاد مری دهرد کره بایرد
دولت آمریکا در این بحران از بهترین ابزارهای اطالعاتی ممکن استفاد کنرد و خرود را
از طوفان این بحران دور نگه دارد .هی اکنون در عربستان سرعودی تظراهراب مسرالمت
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آمیز گسترد ای در مناطق نفت خیز الشرقیه کره سراکنان آن شریعه هسرتند ،در دریران
است .سران آه سعود هی اکنون در نگرانی به سر می برند که دامنره ایرن تظراهراب بره
مناطق سنی نشین و شهرهای اصلی عربستان هی بکشد.
یکی دیگر از اموری که باعث پینید تر شدن اوضاع در این کشور می شود ،بحرث
دانشینی پادشا این کشور است .در صورب مرگ پادشا این کشور یا ولیعهدش ،نشانه
های بحران دانشینی هی بروز خواهد کرد و انقالب مردمی برای سقوط نظام پادشراهی
این کشور از قدرب بیشتری برخوردار خواهد بود .ریده معتقد است که ایاالب متحرد
آمریکا نمی تواند دولت عربستان سعودی را مجبور کند تا دست به اصالحاب تردریجی
در این کشور بزند ،اراکه تقسیی قدرب در کشوری کره دارای حکومرت مطلقره اسرت
امری ناممکن است ،اما نیاز دارد تا به آرامی خود را برای بدترین سناریوها آماد کنرد و
تحوالب داخلی عربستان را در رأس اولویت های سرویس های اطالعاتی آمریکرا قررار
دهد(.رمضانی)2832 ،
و -نگرانی در ساختار حکومتی عربستان سعودی
اصالحاب انجام شد در دربار آه سعود کره برخری تحلیلگرران عررب از آن تحرت
عنوان کودتا یاد می کنند به صورب خودکار سب

تيییر اهر ریاض گردید است .امرا

ملک عبدا  ،بانی اصلی این تيییراب به علت بیماری قدرب هدایت معادالب سیاسی و
ادرایی عربستان سعودی را ندارد .در انین شرایطی آیند سیاسری ریراض و آه سرعود
در هاله ای از ابهام قرار دارد.
بیماری پادشاهان عربستان و کشمک

بر سر قدرب و دانشینی ،زن

خطری است

برای عربستان که نام خانواد سلطنتی را با خود به یدک میکشد .اما کرابوس پادشراهی
در ریاض تنها به تعیین دانشین و مسائلی از این قبی ختی نمی شود .هی اکنون ریراض
تحت نظارب مستقیی کاخ سفید و دموکراتها تيییراتی را در کابینه سعودی اعماه نمرود
است که با توده به بحران پادشاهی مودود نمی تواننرد بره صرورتی صرحی مردیریت
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شاهد بودیی که ملک عبدا بن عبدالعزیز پادشا عربسرتان سرعودی

در اقدامی بی سابقه و ناگهانی دست به تيییرراب گسرترد ای در بخر

هرای مختلر

اقتصادی ،آموزشی ،قضائی ،دفاعی و ادتماعی این کشور زد .پادشرا ایرن کشرور بررای
نخستین بار «نور فائز » را به عنوان اولین زن عربستانی به عنوان معاون وزیرر آمروزش
این کشور منصوب کرد .وی همننین برخی مقاماب نظامی ،غیر نظرامی و وزیرران ایرن
کشور از دمله وزیر دادگستری و وزیر بهداشت را بر کنار کرد.
خاندان آه سعود از ساه  2381بر عربستان حکمرانی می کننرد« .ملرک عبردالعزیز»
اولین پادشا عربستان ،منشوری دارد به نام «منشور عبدالعزیز» و در آن نوشته است" :تا
زمانی که پسران من زند هستند ،قدرب به نو هایی نخواهد رسرید ".از ایرن حیرث برر
خالف نظامهای سلطنتی دیگر که قدرب از پدر به پسر می رسد ،در عربسرتان سرعودی
قدرب به برادران پادشا انتقاه می یابد و به همین علت است که در این کشور قبیلهای،
شاهزاد ها با پادشاهان اختالف سنی زیادی ندارند .در انین فضایی معمروالً پادشراهان
با «سنت شکنی» میانه خوبی ندارند مگر آنکه سنت شکنی مذکور در بطن «حفظ قدرب
سیاسی حداقلی سعودی ها» تعری

شود .تيییراب اخیر انجام شرد نیرز انرین مراهیتی

دارد .در هر حاه ،اصالحاب انجام شد توسط ملک عبدا نه تنها اثباب کننرد اشرتهای
وی به اصالحاب و تيییر نیست ،بلکه در راستای همان سرسپردگی ملک فهد بره سرران
کاخ سفید تعری

می شود .بنابراین هرگز نمی توانیی از«اصرالحاب ملرک عبردا » بره

عنوان یک «سنت شکنی» تعبیر نماییی .اصالحاب اخیر سعودی ها ماهیتی دبری داشرته
و اتفاقاً نشانه یگانگی مسلک ملک عبدا و ملک فهد پادشرا قبلری عربسرتان سرعودی
است( .ابوالحسن شیرازی)12 ،2831 ،
در دوران حکومت ملک فهد روابط آمریکا وعربستان تقویت شد و پس از عملیراب
«توفان صحرا» این مناسباب شکلی نظامی به خود گرفت .در ضمن تراریخ روابرط برین
المل همکاری عربستان سعودی با ایاالب متحد آمریکا بر سرر پررورش القاعرد علیره
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روس ها را کامالً به یاد دارد .در هر صرورب پادشرا فعلری عربسرتان سرعودی نیرز در
دوران ریاست دمهوری بوش پسر و اوباما سعی کررد اسرت دو اهرر متفراوب را از
خود نشان دهد .ریاض به دنباه شکست رژیی صهیونیسرتی در برابرر مقاومرت اسرالمی
لبنان و فلسطین بره شردب دایگرا منطقره ای خرود را از دسرت داد اسرت .همراهری
عربستان سعودی با سیاستهای آمریکا مانع از نق

آفرینی عربستان سعودی در مناسباب

کالن منطقه گردید است« .هژمونی منطقه ای» خواسته ای بود که سعودیها با استناد بره
دو فاکتور نفت و درآمدهای ناشی از حضور حجاج به دنباه آن بود اند.
عربستان سعودی در ابتدای هزار سوم فرصت داشت ترا خرود را از دریران سرلطه
آمریکا و رژیی صهیونیستی ددا سازد اما ملرک عبردا ایرن فرصرت را از دسرت داد و
حتی با ارائه طرر صل با اسرائی بر همگران اثبراب نمرود کره آه سرعود همروار مری
خواهد خود را به عنوان متيیری وابسته به ایاالب متحد تعری

نماید .در هر حاه ایرن

دابه دایی قدرب ،در ایاالب متحد آمریکاست که رفتار سران آه سرعود را شرک مری
دهد .بنابراین سخن گفتن از آه سعود به عنوان متيیری مستق در مناسباب خاورمیانه و
نظام بین المل خطایی محض محسوب می شود .از سوی دیگر ،بحرران فعلری برر سرر
دانشینی ملک عبدا  ،با توده به بیماری همزمان ولیعهد و پادشا می توانرد ریراض را
دستخوش طوفانهایی سیاسی نماید .ایرن نراآرامی و بری ثبراتی داخلری موقعیرت فعلری
سعودیها را بی

از پی

تضعی

خواهد نمود(.امین آبادی)1 ،2832/1/21 ،

شروع روند بیداری اسالمی درخاورمیانه عربی در یرک تحلیر بره ضررر عربسرتان
سعودی بود است .سقوط حسنی مبارک در مصر ضربه مهلکی به عربستان سعودی زد
است ،ارا که مبارک مهر کلیدی در خط سازش در منطقه بود است .با توده بره ایرن
که بن علی ،یار و دوست آه سعود هی ،سرنوشت مصر را پیدا کرد و شرایط بودود آمرد
به ضرر عربستان سعودی در منطقه شد است .از طرفری بحرران در بحررین هری شررایط را
برای عربستان سعودی نگران کنند کرد اسرت و ایرن نگرانری دارای ویژگریهرای خراص
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خودش است زیرا به قدرب رسیدن شیعیان در بحرین نگرانی وهابی های تندرو و بیمنطرق
را که مذه

تشریع را کفرآمیرز تلقری مری داننرد ،و ریخرتن خرون شریعیان را وادر

میشمارند و این تفکر باعث کشته شدن شیعیان افيانستان ،پاکستان و عراق را به همررا
داشته است و اگر بحرین را هی از دست بدهد محور مقاومت به مرکزیت ایران تقویرت
خواهد شد .اما حاکمان سنی و وهابی تندرو ساکت ننشسته انرد و بررای حفرظ قردرب
خود دست به اقدامی مری زننرد ،ماننرد موضروع دنر

 88روز کره سرران عربسرتان

سعودی ،اردن و مصر خواهان پیروزی رژیی اسرائی شدند تا نکند حرزب ا در دنر
 88روز پیروزشود .
موضوع دوم بحث هاله شیعی که ادماعی علیه ایران را شک دادند ،پیروزی شریعیان
لبنان ،بحرین ،قطی  ،االحسا و عراق می تواند شرایط قردرب را در منطقره خلریج فرارس
عوض کند و قدرب وهابی های تندرو و قدرتهای فرامنطقه ای کره در رأس آن عربسرتان
سعودی است را کاه

دهد .به همین دلی است که آمریکرا و عربسرتان سرعودی هرردو

منفعت مشترکی در حفظ رژیی آه خلیفه دارند(Swift, 2012:1-11) .

نتیجه گیری
واقعیت این است که در حوادث یمن دو گرو در مقاب هی قرار گرفته اند .از یرک
طرف مردم یمن قرار دارند که خواهان به دست گرفتن سرنوشت خروی

هسرتند و در

سایه بیداری اسالمی در منطقه دوانان یمن به عنوان موتور اصلی این انقرالب خواهران
براید شدن رژیی دیکتاتوری هستند .در سروی دیگرر دولرت علری عبردا صرال و
طرفداران وی ،عربستان و آمریکا قرار دارند ،شعارهای مردمی در یمن هر سره را یعنری
صال  ،عربستان و آمریکا هدف قرار گرفته ،عربستان به طرور سرنتی در مرکرز محافظره
کاری منطقه و ميمن دیکتاتورهرا برود و همرین امرر علرت اصرلی حمایرت و دخالرت
عربستان در یمن و بحرین هست .آمریکا به دنباه تامین منافع خوی

در منطقره هسرت
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و اه بسا تحوالب منطقه و رشد بیداری در میان مل مسلمان عزم آنها را برای حضور
بیشتر در منطقه و حمایت از دوه مرتجع مصمی تر کند .اناننره صرال رفتنری باشرد،
آمریکاییها تمرکز خود را بر مدیریت آیند انقالب یمن و دهت دهری بره آن صررف
خواهند کرد .گذشته از این همانطور که پیشتر اشار شد ،ودود بافت قبیلره ای ،مسرل
بودن اکثریت مردم و حضور القاعد در این کشور ،دخالت کشورهایی ارون عربسرتان،
و ودود دن

قدرب بین خانواد صال و معاون وی پی

بینی تحوالب آتی یمرن را

با مشک روبه رو ساخته است.
برای یمن پس از سقوط صال  ،سناریوهای ذی محتم به نظر می رسد که عبارتند از:
سناریوی اوه ،از آنجا که هیچ فرم حکومتی -اعی از تشرکی دولرت وحردب ملری،
دولت منتخ

مردم ،دولت توافقی طوای  ،کنفدراسریون ،دولرت فردراه و -...بره نفرع

عربستان و آمریکا نیست ،آنان قاعدتاً به سمت اختالف افکنی و ایجاد درگیرری داخلری
خواهند رفت .در یمن نیروهای القاعد و سلفی های وابسته به وهابیون می توانند برای
مدتی شعله های ترور و درگیری را بیفروزند این یعنی تکرار سناریوی عراق که البته در
نهایت به دایی نمی رسد بر این اساس می توان احتمراه داد کره یمنری هرا دور ای از
ها و خشونت ها را پی

تن

رو داشته باشند.

سناریوی دوم ،با توده به نیاز یمن به تحوه اساسی طبعا بحث تدوین قانون اساسی
ددید و برگزاری انتخاباب مهمترین نیاز فعلی یمن به حسراب مری آیرد در ایرن میران
کمک به دنوبی ها و شمالی ها برای تدوین یک قانون اساسی مترقری اسرالمی و قررار
دادن آن در معرض آرای مردم یک ضرورب به حساب می آید.
سناریوی سوم ،اختالفاب تاریخی دنوبی هرا -قبیلره بکیر  -و شرمالی هرا -قبیلره
حاشد -و تفاوب های مذهبی دنوبی ها -مذه
مذه

شافعی -برا شرمالی هرا -ترکیر

دو

زیدیه و شافعی -و نیز تفاوب های اقتصادی دنوبی ها با شرمالی هرا و تفراوب

ماهوی احزاب شماه و دنوب به نظر می آید تشکی کنفدراسیون یمن -یعنی وحردب
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یمن در عین برخورداری دنوب و شماه از دولت های محلی -ادتناب ناپذیر باشد این
موضوعی است که اگر درست هدایت نشود می تواند درگیرری هرایی را در پری داشرته
باشد این درگیری ها از یک سو در نهایت به تضعی

دولت مرکزی منجر می شود و از

سوی دیگر زمینه اعماه دخالت آمریکا و عربستان در یمن را بره ودرود مری آورد و از
این رو یمنی ها باید با دقت مباحث حقوقی میان خود را در فضایی دوستانه دنباه کننرد
و دمهوری اسالمی به عنوان مهمترین هی پیمان آیند یمن باید به دوستان قدیمی خود
در دنوب و شماه یمن کمک کند تا سریع تر دربار فرم حکومت و سهی بخر
مختل

در آن به توافق برسند.

هرای
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