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  بین الملل  

یمن بعد از عبداهلل صالح 
10 فوریه 2014- پنل ریاست جمهوری یمن، بعد از سقوط دولت علی 

عبداهلل صالح، تقسیم این کشور به 6 بخش فدرالی را تصویب کرد. 

29 آوری�ل 2014- ارتش یمن، عملیاتی را برای بیرون راندن اعضای 
القاعده از شهرهای جنوبی این کشور آغاز کرد. 

1 اوت 2014- عبد ربه منصور هادی، رییس جمهور جدید یمن، کابینه 
خود را منحل کرد. این اقدام بعد از دو هفته اعتراضات گسترده مردم و انصاراهلل 

نسبت به باال رفتن قیمت مواد سوختی در این کشور بود. 

18 سپتامبر 2014 - حوثی ها بعد از درگیری هایی که با نیروهای دولتی 
داشتند توانستند کنترل شهر صنعا را در دست بگیرند. تا پیش از این قرار بود 
دولت با درخواست های مردم و انصاراهلل برای پایین آوردن قیمت مواد غذایی 
و س��وختی موافقت کند و به جای آن، انصاراهلل نیز نیروهای خود را از صنعا 
خارج سازد اما عمل نکردن دولت به وعده هایش باعث شد، حوثی ها نیز اداره 

ساختمان های دولتی را در دست بگیرند. 

14 اکتبر 2014- حوثی ها توانستند کنترل شهر بندری حدیده در کرانه 
دریای سرخ را در دست بگیرند این شهر بزرگ ترین شهر بندری یمن بعد از 

عدن بوده و محل اصلی تأمین منابع مورد نیاز پایتخت بود. 

7 نوامبر 2014- یمن اعالم کرد که دولت جدیدی را برای اداره کشور 
انتخاب کرده است اما انصاراهلل این مسئله را به کلی رد کردند. در همین روز 
شورای امنیت سازمان ملل تحریم هایی را علیه علی عبداهلل صالح و دو تن 

از همکارانش در دولت قبلی وضع کرد. 

19 ژانوی�ه 2015 – ب��ا رد درخواس��ت های انصاراهلل توس��ط دولت، 
درگیری های پراکنده ای بین حوثی ها و نیروهای دولتی در صنعا ش��کل 

گرفت و در نهایت ساختمان تلویزیون این کشور به دست انصاراهلل افتاد. 

22 ژانویه 2015 – عبد ربه منصور هادی، رییس جمهور یمن از سمت 
خود استعفا داد. این کار عماًل به معنای ناتوانی او در اداره کشور و رسیدگی به 

نیازها و درخواست های مردم در صنعا بود. 

7 فوریه 2014 – انصاراهلل مسئولیت دولت را بر عهده گرفتند. مبارزان 
حوثی اعالم کردند شورای مش��ورتی 5 نفره ای قرار است به جای منصور 

هادی، اداره کشور را تا تشکیل دولت بعدی در دست بگیرد. 

16 فوریه 2015 – شورای امنیت سامان ملل متحد از حوثی ها خواست 
در جلسه ای که برای ایجاد توافق میان نیروهای دولتی و مردمی وجود دارد، 
ش��رکت کرده و این گفت و گوها با رهبری شورای همکاری خلیج فارس 

شکل بگیرد.    

21 فوریه 2015- منصور هادی از صنعا فرار کرده و بعد اعالم کرد که 
استعفای خود از سمت ریاست جمهوری را پس می گیرد. 

16 مارس 2015 – انصاراهلل اعضای کابینه و نخست وزیر این کشور 
خالد بحان را که در صنعا بودند، آزاد کردند و آن ها به عدن رفتند. 

20 مارس 2015- دو بمب گذاری در مس��اجد شیعیان در صنعا باعث 
کشته شدن بیش از 137 نفر شد. داعش مسئولیت این کار را بر عهده گرفت. 

26 مارس 2015 – ائتالف تشکیل شده به رهبری عربستان سعودی 
مواضع انصاراهلل در یمن را مورد حمله هوایی قرار داد این ائتالف از مجموع 10 
کشور عربی و اعضای شورای همکاری خلیج فارس تشکیل شده و مواضع 

حوثی ها در صنعا را در ساعت 2 بامداد مورد حمله قرار دادند. 

28 مارس 2015 – منصور هادی در جلسه ای که به میزبانی اتحادیه 
عرب در شرم الشیخ برپا شده بود، حضور یافته و از مبارزان انصاراهلل خواست 
تسلیم شوند. او از عربستان و دیگر کشورهای عضو ائتالف اعراب خواست 
به حمالت خود علیه حوثی ها در صنعا ادامه دهند. رییس جمهور عراق به 

هنگام صحبت های هادی، این جلسه را ترک کرد. 

29 مارس 2015- حمالت هوایی ائتالف عربستان به چهارمین روز 
خود رس��ید و در این روز عربستان محل ذخایر موشک های اسکاد را هدف 
قرار داد. این تنها رسانه های سعودی بودند که این خبر را منتشر ساختند و 

هیچ منبع خبری دیگری این خبر را تایید نکرد. 

30 مارس 2015- درگیریهایی بین نیروهای دولتی وفادار به منصور 
ه��ادی با انصاراهلل در ش��هر دار س��عد در ع��دن گزارش ش��د و در این روز 
درگیریهایی بر س��ر فرودگاه عدن به وجود آمد و هر کدام از طرفین اعالم 
کردند که فرودگاه به دس��ت آن ها افتاده است. در این روز در حدود 100 تن 

در درگیری ها کشته شدند. 

31 مارس 2015- دست کم 40 تن در اردوگاه آوارگان در شمال یمن 
کش��ته شدند. این اردوگاه در نزدیکی مرزهای عربستان قرار دارد و با وجود 
اینکه وزیر امور خارجه یمن اعالم کرد این کار توسط ائتالف اعراب انجام 

نشده، شواهد حکایت از حمله این ائتالف به اردوگاه آوارگان داشت. 

اول آوریل 2015- حمله هوایی به بندر حدیده در نزدیکی دریای سرخ، 
باعث کشته شدن 23 کارگر یک کارخانه تولید محصوالت لبنی در این شهر 
شد. این اتفاق به عنوان بزرگ ترین کشتار غیرنظامیان در طول جنگ ائتالف 
عربی علیه انصاراهلل در یمن ثبت شد. عملیات های هوایی تا شب همچنان 
ادامه داشت و تعداد غیر نظامیانی که کشته شدند به شدت رو به افزایش رفت. 

2 آوریل 2015- عربستان سعودی از کشته شدن یک نظامی و زخمی 
ش��دن ده نظامی خود نزدیک مرزهای یمن خبر داد. صندوق کودکان ملل 
متحد نیز اع��الم کرد که 62 کودک در حمالت هوایی عربس��تان به یمن 

کشته شده اند.

4 آوریل 2015 - جلسه شورای امنیتی برای بررسی اوضاع یمن بدون 
هیچ نتیجه گیری ای به پایان رسید. 

5 آوری�ل  2015– خبرگ��زاری فرانس پرس گ��زارش داد : تعداد زیاد 
کشته های غیرنظامی یمنی بر اثر بمباران های عربستان سعودی و ائتالف 
به سرکردگی این کشور نشان می دهد، قربانیان اصلی بمباران های عربستان، 
مردم عادی یمن هستند. یک مرکز حقوق بشری در یمن اعالم کرد که به 
دنبال حمالت جنگنده های عربستان سعودی به یمن تاکنون ۸57 نفر کشته 

و 1214 تن دیگر زخمی شده اند.

نمودار زمانی تحوالت یمن 

آقای زارعی! با توجه به حمالت متعددی که از 
جانب عربستان علیه یمنی ها صورت گرفته 
اس�ت به نظر ش�ما تا چه ان�دازه این موجب 
خواهد شد تا حوثی ها مجبور به عقب نشینی 

شوند؟ 
 با توجه به حجم حمالت هوایی که عربستان علیه مردم 
یمن در چندین روز گذشته انجام داده است، انتظار می رفت 
مقاومت حوثی ه��ا و گروه های انقالبی به س��بب این 
حمالت کاهش پیدا کند. اما شاید بتوان این گونه گفت که 
مجموع رفتار سیاسی در برابر یمن در طول این سال ها به 
گونه ای بوده که ریاض خود را در تله ای گرفتار کرده است. 
به معنای دیگر، اگرچه به نظر می رسد عربستان در ظاهر 
امر و برای آینده کوتاه مدت به موفقیت های دست پیدا 
خواهد کرد، اما در بلندمدت شرایط به گونه دیگری پیش 
خواهد رفت و نتیجه تمامی این آسیب ها و گرفتاری ها که 
به سبب اقدامات آل سعود شکل گرفته است به این کشور 
و حامیان منطقه ای ریاض در ش��ورای همکاری خلیج 
فارس و حامیان فرامنطقه ای بازخواهد گشت. از این رو، 
به رغم تمامی فشارها و بمباران هایی که در ده روز اخیر از 
جانب آل سعود صورت گرفته، حرکت انقالبیون مردم یمن 
ادامه پیدا کرده است. این نیروها موفق شدند در جبهه هایی 
همچون شهر »عدن« پیشروی کرده و نیروهای القاعده 
و طرفدارانش و همچنین نیروهای وابس��ته و وفادار به 
»عبد ربه منصور هادی« رئیس جمهور مستعفی یمن را 
در آستانه شکست قرار داده و نقاط حساسی را که در اختیار 

این نیروها بود آزاد کنند. 
 به نظر شما در صورت عدم کامیابی نیروهای 
آل سعود در حمالت هوایی، حمله زمینی تا چه 

حد محتمل است؟
به نظر می رسد این حمالت هوایی نمی تواند برای مدت 
زمان زیادی ادامه داشته باشد و در نهایت آل سعود ناچار 
خواهد شد برای تغییر شرایط به حمله زمینی متوسل شود. 
با وجود این، بدون شک عربستان نتیجه دلخواه را نخواهد 

گرفت، چراکه اراده مردم یمن و نیروهای انقالبی بر توان 
نیروهای مهاجم و مداخله گر عربستان و حامیان ریاض 
سبقت خواهد گرفت. در نتیجه معادله نظامی به نفع مردم 
یمن تغییر خواهد کرد. اگرچه در ابتدا و در ظاهر عربستان 
پیشروی هایی خواهد داشت و در برخی از مناطق مرزی 
پیروزی هایی را به دس��ت خواهد آورد، اما در نهایت این 
مقاومت یمنی هاست که بر س��ر پیروزهایی عربستان 
موانعی را ایجاد خواهد کرد. پیش از این در دو س��ه دهه 
اخیر عربستان حمالتی را به یمن ترتیب داده بود، اما در 
هر حمله ناچار به عقب نشینی شد و نتوانست یمن را تبدیل 
به حیات خلوت منافع خود کند. از س��وی دیگر، ریاض، 
واش��نگتن و متحدان این دولت ها در صددند مقاومت را 
در منطقه از بین ببرند، اما تالش و پیروزی مردم لبنان، 
فلسطین و عراق نش��ان می دهد که تمامی تالش های 
عربستان و هم پیمانانش در منطقه محکوم به شکست 
ب��وده و قادر نخواهند بود با جنگ هوایی و یا از بین بردن 
زیر ساخت ها اراده مردم را از بین ببرند. عالوه براین، منصور 
هادی، که وی را فردی خائن و نوکر عربستان و آمریکا 
می دانن��د، و همچنین هیچ گزینه دیگری که با حمایت 
غربی ها و کشورهای عرب حوزه خلیج  فارس در معادالت 
سیاسی یمن دخالت می کنند، نمی توانند جایگاهی در بین 

مردم یمن داشته باشند. 
 از زمان آغاز بحران سیاسی در یمن، عربستان 
سعودی تمامی توان خود را به کار بسته است 
تا بتواند در تحوالت یمن پیروز نزاع سیاسی 
باش�د. از این رو شاهدیم که در ابتدا با مسلح 
کردن تروریس�ت ها س�عی داش�ت مانع از 
پیروزی و پیشروی جنبش انصاراهلل شود. در 
قدم بعدی راهب�رد دیپلماتیک را اتخاذ کرد و 
با انتقال س�فارت خانه از »صنعا« به »عدن« و 
حمایت از منصورهادی به دنبال تجزیه یمن 
بود. در نهایت با شکس�ت در ای�ن راهبرد از 
گزینه ائتالف کشورهای عربی و حمله هوایی 

متوسل شد که نتایج این اقدام به خوبی روشن 
است. از این رو به نظر می رسد اگر عربستان از 
گزینه حمله زمینی استفاده کند آن گاه تمامی 
برگه های بازی خود را به کار گرفته و در صورت 
شکست در مقابل تحوالت شمال آفریقا خلع 

سالح خواهد بود. تحلیل شما چیست؟  
نکته مهمی ک��ه در این باره وجود دارد این اس��ت که 
عربس��تان س��عودی مجری انجام یک جنگ نیابتی 
در منطقه از ط��رف آمریکا و متحدانش ب��ود و به باور 
بسیاری حمالت اخیر عربس��تان به یمن با چراغ سبز 
آمریکایی ها صورت گرفته است. در حقیقت، با پیروزی 
انقالب اسالمی در ایران و سرنگونی شاه، نقش نیابتی 
پیش��برد اهداف آمریکا در خاورمیانه که پیش از این به 
عهده محمدرضا پهلوی بود، امروزه به آل سعود واگذار 
شده است و خاندان سعود در این مدت در مسیر اهداف 
غربی ها قدم گذاشته اند. این در حالیست که، با بیداری 
ملت ه��ا در منطقه و حرکت مقاوم��ت و پیروزی هایی 
که در مدت زمان گذش��ته برای جبهه مقاومت حاصل 
شده است، نش��ان می دهد در ریاض در اجرای اهداف 
و برنامه ه��ای خ��ود در خاورمیان��ه، ب��ه خصوص در 
کشورهای عربی همچون س��وریه، لبنان، فلسطین و 
عراق با مشکالتی مواجه شده است و به رغم هزینه های 
مادی زیادی که متحمل شده و همچنین تالش های 
اطالعاتی فراوان در نهایت با شکست رو به رو شد که 
این امر در یمن نی��ز رخ خواهد داد. در نتیجه، حتی اگر 
حمله زمینی ه��م از جانب ائتالف عربی صورت گیرد، 
ملت انقالبی یمن ب��ا اتکا به توان و ظرفیت باالیی که 
تاکنون از خود نشان داده اند برای عربستان و متحدان 

غربی و عربی اش مشکالتی را ایجاد خواهند کرد. 
 ب�ه نظ�ر ش�ما عربس�تان در ای�ن حمله چه 
خس�ارت هایی خواهد دید؟ پیامدهای منفی 
حمله به یمن برای عربستان چه خواهد بود؟ 

مدت زمان زیادی است که عربستان سعودی در تالش 

اس��ت به عنوان پدر خوانده یا دس��ت برتر در ش��ورای 
همکاری خلیج فارس از ظرفیت های خود برای هدایت 
و مدیریت مس��ایل منطقه ای اس��تفاده کند. چنانچه، 
آل خلیفه در بحرین از نیروهای امنیتی عربستان استفاده 
کرده تا اعتراضات این کش��ور را سرکوب کند و در این 
اقدامات ش��اهد بودیم که دولت بحرین شمار زیادی از 
مردم معترض و ش��یعیان را زندانی ک��رده بود. با وجود 
این، مجم��وع این اقدامات محکوم به شکس��ت بود و 
جریان اصالح طلب همچنان مطالبات خود را پیگیری 
می کنند. از این رو، به دنبال این حوادث و این شکست ها، 
عربستان هزینه های سنگینی را متحمل شده است که 
در نتیجه آن ما امروزه شاهد نوعی اعتراض در الیه های 
حکومتی و بدنه اجتماعی این کش��ور هستیم. حتی در 
بین شاهزاده های سعودی و خاندان آل سعود مخالفانی 
وجود دارن��د که برخی از آن ها از سیاس��ت های ریاض 
انتقاد می کنند. به خصوص اینکه این انتقادات در بدنه 
اجتماعی ش��یعه و سنی به ش��دت در حال بروز و ظهور 

است. از س��وی دیگر، آنچه ممکن است در آینده برای 
عربستان بیش از هر چیز ناخوشایند باشد، تضعیف مقام 
پدرخواندگی سیاسی آن در جهان عرب است. از آن جایی 
که عربستان از زمان آغاز تحوالت در کشورهای عرب 
منطقه اش��تباهات متعددی را انجام داده اس��ت و حتی 
گاهش شاهد ش��دت تنش در روابط کشورهای عرب 
خلیج فارس به خصوص عربستان و قطر بوده ایم، دولت 
آل سعود با انتقاداتی رو به رو شده است که می تواند چهره 
پدرخواندگی آن را به ش��دت تحت الش��عاع قرار دهد و 
ممکن است هزینه های دولت عربستان را افزایش دهد. از 
طرف دیگر، به نظر می رسد در آینده شاهد تغییر و تحول 
در حاکمیت عربستان خواهیم بود، چراکه امریکا برای 
پیشگیری از بسط و گسترش طیف رادیکال و افراطی، 
اقدام به انجام اصالحات اساس��ی در ساختار حکومتی 
عربستان خواهد کرد. هدف آمریکا این است که با این 
اقدام بتواند ش��رایط به نفع خود بهبود داده و مهندسی 

معکوس حرکت انقالبیون را به نفع خود تغییر دهد. 

نتایج منفی دخالت های سعودی در یمن به عربستان باز خواهد گشت
اصغر زارعی در گفت وگو با »حمایت«:

از زم�ان آغاز تحوالت یمن و برکن�اری »علی عبداهلل صالح« دیکتاتور مخلوع این کش�ور، 
یمن وارد یک بحران سیاس�ی ش�د که با گذش�ت زمان جای خود را به بحران امنیتی داده 
است. چنانچه عالوه بر شدت اختالفات میان نیروهای مردمی و طرفدار جنبش »انصاراهلل« 
به رهبری »عبدالملک حوثی«، نیروهای طرف�دار علی عبداهلل صالح و همچنین کمیته های 
طرف�دار و هم�راه »عبدربه منصور ه�ادی«، رئیس جمهور مس�تعفی یمن، دخالت س�ایر 
دولت های عربی و غربی در تحوالت این کش�ور کار را برای رسیدن به یک تفاهم سیاسی 
دش�وار کرده است. در این میان عربستان سعودی در ششم فروردین ماه با تشکیل اتحاد 

عربی و همراهی 10 کشور- شورای همکاری خلیج فارس به جز کشور عمان، به عالوه ترکیه، اردن، مصر و سودان- حمالت 
هوایی را علیه یمن انجام داد که در نتیجه این حمالت آنچه باقی ماند آمار باالی تلفات به میزان 857 کشته بوده است. این در 
حالیست که، خبرهای به دست رسیده از تصمیم عربستان بر ادامه حمالت به یمن با استفاده از نیروی زمینی حکایت دارد. در 
همین رابطه، »اصغر زارعی« کارشناس خاورمیانه بر این باور است که در صورت وقوع این امر در ابتدا عربستان پیروزی های 
جزئی به دس�ت خواهد آورد، اما در نهایت بازنده خواهد بود، زیرا پیامدهای منفی این دخالت ها به ریاض برمی گردد و دولت 
آل سعود در آینده با بحران داخلی و انتقادات شدیدی رو به رو خواهد شد، چنانچه در حال حاضر شمار زیادی از مردم عربستان 

و حتی شاهزادگان سعودی مخالف دخالت های ریاض در تحوالت یمن هستند.  

رسانه های مستقل چالش ها و مشکالت زیادی برای پوشش اخبار 
یمن دارند. کش��ورهای عرب حوزه خلیج ف��ارس با ائتالفی که 
تش��کیل داده و حمالت هوایی که به یمن انجام می دهند تا حد 
زیادی فضای رسانه ای را در کل دنیا در دست گرفته اند. همکاری 
اطالعاتی و نظامی آمریکا با ائتالف کشورهای عربی کار برای 
رسانه ها را تمام شده اعالم کرده است. ائتالف تشکیل شده توسط 
اعراب، این روزها با ائتالف رس��انه ای آمریکایی – عربی همراه 
شده که نشان می دهد، عربستان راهی جز مبارزه با یمن و انصاراهلل 
ندارد اما این باعث می شود که خبرنگاران و رسانه های مستقل 
حقایق را به گونه ای که استعمارگران می خواهند، دنبال کنند. شبکه خبری الجزیره در یادداشتی در این باره به مسایل و 
مشکالت پوشش اخبار یمن و نفوذ و سلطه قدرت های غربی- عربی بر رسانه ها پرداخته است. در این یادداشت آمده 
است :  یمن یکی از آن کشورهایی است که طی سالیان گذشته همیشه خارج از پوشش اخبار رسانه ها قرار داشته است. 
اما جنگ قدرت صورت گرفته در این کشور که باعث مداخله کشورهای هم جوار و همسایه در این منطقه شد، توجهات 
جهانی را به سوی این کشور جلب کرد.  زمانی که ائتالف ارتش اعراب به رهبری عربستان سعودی در تاریخ 25 مارس 
شروع به بمباران هوایی مواضع انصاراهلل در این کشور کرد، اغلب رسانه های منطقه ای این گروه را گروهی خطرناک 
عنوان کردند که هم از نظر ایدئولوژیک و هم از نظر مسایل نظامی وابستگی خاصی به ایران و دیگر شیعیان منطقه دارد 
به همین دلیل این جنگ را در واقع جنگی نیابتی میان ایران و عربستان دانستند که در یمن در حال وقوع است و عربستان 
س��عودی نیز ادعا کرد این حمالت هوایی برای بازگرداندن ثبات در منطقه بس��یار الزم و ضروری است. در بسیاری از 
رسانه های منطقه ای این ادعاها بدون هیچ تغییر و چون و چرایی به ثبت رسید این مسئله به سرعت به رسانه های غربی 
نیز وارد شد. با این حال همه می دانند که موضوع یمن نه به سادگی برنامه ها و نقشه های آمریکایی – عربی برای این 
کشور، بلکه موضوعی پیچیده است که با اختالفات داخلی و همچنین منافع خارجی در هم تنیده شده است.  چالش پوشش 
اخبار یمن تنها به لحاظ جنگ رسانه ای و پروپاگانداهای سیاسیون بین المللی شکل نگرفته است. بسیاری از خبرنگاران 
بین المللی در دسترس��ی به یمن با مشکالت زیادی رو به رو هستند. به غیر از صنعا که پایتخت این کشور است، عماًل 
امکان انجام مسافرت و بازدید از شهرهای دیگر یمن برای خبرنگاران خارجی وجود ندارد اخبار از اینکه حمالت هوایی 
تا چه حدی انجام شده و چه تأثیراتی دراین کشور به همراه داشته عموماً توسط رسانه های منطقه ای رهبری و هدایت 
می شود اما هیچ خبرنگاری بر روی زمین و در داخل یمن حضور ندارد که به عمق این اتفاقات اشراف داشته وبتواند اخبار 
جدید و به روزی را از این منطقه برای مردم دنیا بازتاب دهد و بیان کند حمالت هوایی عربستان تا چه میزان توانسته باعث 
عقب نشینی انصاراهلل از مواضع قبلی خود شود و تا چه حد باعث کشته شدن انسان های بی گناه و غیر نظامیان در این 
کشور شده است. یمن باز هم مانند سال های پیش منطقه ایست که هیچ پوشش رسانه ای ندارد نمی توان به اخبار ارائه 

شده به صورت صد در صد اطمینان کرد و باید در انتظار حوادث جدید و اتفاقات تازه در این باره باشیم. 

چالش های پوشش اخبار یمن 
الی�اس گ�رول – فاری�ن 
پالیس�ی : جمع��ه چند هفته 
پیش و زمان��ی که هنوز نیروی 
هوایی ائتالف عرب��ی به یمن 
حمله نک��رده ب��ود، دو انفجار 
انتحاری در دو مسجد متعلق به 
انصاراهلل در صنعا پایتخت یمن 
اتفاق افت��اده و بر اس��اس این 
انفجاره��ا 137 ت��ن کش��ته و 
نزدیک به 350 نفر هم که برای برپایی نماز جمعه به این دو مسجد رفته بودند، مجروح 

شدند. 
گروهی که خود را گروه وابس��ته به دولت خالفت اسالمی یا همان داعش در عراق و 
سوریه می داند، مسئولیت این حمالت را بر عهده گرفت اما ژنرال استیون وارن سخنگوی 
پنتاگون هنوز هم نتوانسته این ادعاها را تایید کند چرا که بسیاری از حمالت به گروه های 
وابسته به داعش و یا القاعده در یمن منتسب می شود و در عین حال به اختالفات داخلی 

در این کشور بر می گردد. 
قبل از حمله عربستان به یمن، این دو انفجار، خونین ترین حوادثی بود که در تاریخ معاصر 
یمن اتفاق افتاد و ان را به عنوان بزرگ ترین حمله تروریستی القاعده به شیعیان در تاریخ 
این کشور ثبت کرد. این حمالت به نظر می رسید قرار است همچنان اختالفات قومی و 
قبیله ای در این کشور را در صدر اخبار نگه دارد اما بعد از مدتی مشخص شد، القاعده به 
همراه تعداد دیگری از گروه های باقی مانده از دوران قبل از انقالب، به شدت در تالشند 
تا جبهه جدیدی را علیه شیعیان در این کشور باز کنند. جبهه ای که می تواند این کشور 

را در معرض تجزیه قرار دهد. 
یمن همیش��ه در معرض حمالت القاعده قرار داشته اما اعالم موجودیت داعش در 
این کشور، آنهم در شرایطی که القاعده داعش را به عنوان شاخه ای از گروه خود به 
رسمیت نمی شناسد، نش��ان از این دارد که داعش سعی دارد خود را به عنوان تنها و 
مهم ترین گروه تروریستی در این کشور به جهان بشناساند. این مسئله البته معنای 
دیگری نیز دارد و آن این است که در میانه جنگ عربستان و گروه های ائتالفی درگیر 
در این جنگ با نیروهای انصاراهلل، این کش��ور قرار است با چالش دیگری به عنوان 
داعش یمن نیز رو به رو شود. با ضعیف شدن قدرت این گروه در عراق و تحلیل رفتن 

قوایش در سوریه با فرسایشی شدن جنگ در این کشور، یمن به بهترین مکان برای 
رشد و نمو این گروه تبدیل شده است. 

مسئله دیگری که در مورد گروه تازه تولد شده داعش در یمن وجود دارد، این است که این 
گروه بدون توجه به پیشینه و محدودیت ها و معذوریت های القاعده در یمن، اقداماتی را 
انجام می دهد که القاعده تاکنون در این کشور انجام نداده است. این گروه بدون هیچ 
ترسی مساجد را هدف قرار می دهد و این در شرایطی است که القاعده یمن بارها اعالم 
کرده بود بنا بر فتوای ایمن الظواهری رهبر اصلی القاعده، هیچ تالشی برای هدف قرار 

دادن مساجد انجام نداده و نخواهد داد. 
داعش تا پیش از حمله عربستان ادعا می کرد که تنها گروهی است که علیه حوثی 
ه��ا در یمن می جنگد. آن ها در عین حال القاعده را به نرم بودن در مقابل حوثی ها 
متهم می کردند و اعتقاد داش��تند باید با شدت بیشتری با این گروه جنگید. با حمله 
عربستان به یمن، به نظر می رسد هم اکنون عربستان با القاعده و همچنین داعش 
یمن در یک جبهه قرار دارد.  این روزها گروه های زیادی هستند که علیه شیعیان 
در یمن مشغول فعالیت و جنگ هستند. از یک طرف عربستان و ائتالف کشورهای 
عرب منطقه قرار دارند، از طرف دیگر القاعده و داعش در یمن و از سوی دیگر افراد 
و نیروهای وفادار به علی عبداهلل صالح، رییس جمهور قبلی این کشور هستند که 
علیه حوثی ها وارد میدان شده اند و این به معنای به راه افتادن جنگی تمام عیار در 
این کشور است. در سوی دیگر میدان نیز افرادی قرار دارند که به عبد ربه منصور 
هادی، رییس جمهور این کشور در طی ماه های اخیر وفاداری دارند و سعی دارند با 
وجود اینکه هادی  فرار کرده و  او را دوباره به صنعا بازگردانده و زمینه برای از بین 

رفتن تسلط انصاراهلل بر یمن را فراهم سازند. 
آمریکا نیز در دو راهی جدید گرفتار ش��ده است. از یک سو این کشور به همراه ائتالف 
جهانی که تشکیل داده، مشغول نبرد با داعش در عراق و سوریه است و از سوی دیگر 
سعی دارد با همراهی با عربستان گروهی را در یمن از قدرت کنار بزند که تنها مبارز واقعی 
با القاعده و داعش در این کشور است. امریکا از یک سو سعی دارد منابع مالی گروه های 
تروریس��تی چون داعش را که فروش نفت و معاوضه گروگان ها است، از بین ببرد و از 
سوی دیگر از این واهمه دارد که فعالیت های این گروه از عراق و سوریه به یمن و دیگر 
کشورهای عرب منطقه برسد. حمله عربستان به یمن در هر صورت زمینه برای فعالیت 
گس��ترده تر داعش و القاعده در این کشور را مساعد می کند و این به معنای پیچیده تر 

شدن اوضاع در منطقه است. 

یمن ، نقشه های عربستان و  خطر داعش 

 24 سال بعد از اتحاد دوباره، 20 سال بعد از پایان تلخی که جنگ های داخلی 
در این کشور رقم زد، یمن تالش کرد با تبدیل کردن 21 دولت محلی به 6 

 دولت فدرالی، و استان بر مصائب و مشکالت داخلی
 این کشور پایان دهد. 

 یمن 
 اتحاد شکننده 

  انصاراهلل 
حوثی ها، گروه ش�یعیان زیدی هستند که 
در شمال یمن سکونت دارند. آن ها از سال 
1918 ت�ا 1962 ب�ر مناطق ش�مالی این 
کش�ور در زمان حکومت »متوکلیت« حکم 
می راندن�د. از س�ال 2004 آن ه�ا به گروه 
اپوزیس�یون دولت تبدیل ش�دند و در عین 
حال با گروه های سلفی و گروه های وابسته 

به القاعده در جنگ بودند. 
وضعیت اقتص�ادی یمن م�ردم را تا حدود 
زیادی با این گروه همراه کرد تا بلکه بتوانند 
اعتراض�ات خود را به گونه دیگری به پیش 
ببرند. مردم بر این عقیده اند یمن از ذخایر 
آبی، و همچنین منابع غنی زیست محیطی 
و معدن�ی برخوردار اس�ت و نباید به عنوان 
فقیرترین کشور حوزه عرب از آن نام برده 
ش�ود اما مدیریت نادرست در توزیع منابع 
طبیعی این کش�ور در نهایت مردم زیادی 
را با این گروه همراه ساخت و با وجود اینکه 
کشورهای عربی قصد داشتند در ابتدا این 
کش�ور را دوباره به دو بخش یمن شمالی و 
جنوبی تقسیم کنند، این حوثی ها بودند که 

با این کار مخالفت کردند. 

  القاعده شبه جزیره 
القاعده ش�به جزیره شعبه ای از گروه القاعده در یمن است که با گفت و گو با دولت 
مرکزی خواستار داشتن سهم بسیار در دولت یمن بود و از ابتدای شکل گیری این 
گروه، حمالت تروریستی متفاوتی را در این کشور ترتیب داده بود. این گروه در سال 
2009 با اختالفی که بین شعبه سعودی و یمنی القاعده افتاد، تشکیل شد و القاعده 
یمن به صورت فوق العاده ای وارد فعالیت در این کشور شد. هدف اصلی القاعده از 

بین بردن دولت مرکزی و تسلط یافتن بر مناطق غربی یمن است. 

  جدایی طلبان جنوب 
جنبش هیراک، از جنبش های محبوب در مناطق جنوبی یمن بود که در سال 2007 
شکل گرفت و خواستار برقراری عدالت در مناطق جنوبی و بهره برداری مردم این 
مناطق از منابع نفتی و آبی این کشور شد. علی عبداهلل صالح، دیکتاتور سابق یمن، 
با این گروه با خشونت بسیاری برخورد کرد و جنبش های مختلف آن ها را با شکست 
رو به رو ساخت اما این خش�ونت بی رویه باعث شد که تعداد بیشتری از مردم به 
دنبال جدایی مناطق جنوبی از شمالی شوند. رهبران مناطق جنوبی بر این عقیده اند 
که منابع نفتی مناطق جنوبی به صورت غیر قانونی و نا عادالنه به دست صنعا سپرده 

شده و برای آبادانی و رفاه مردم بخش های جنوبی هزینه نمی شود. 
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نرخ رشد جمعیت

رتبه 15 در دنیا

فقر

تعداد افراد زیر خط فقر    افرادی که به آب 
دسترسی دارند

میزان تولید ناخالص داخلی

 میزان اتکا بودجه  
به  نفت

تعداد سالح

تعداد مبارزان انصاراهلل

بین هر 100 نفر

5,000
تعداد مبارزان القاعده


