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Abstract
The study of performance and behavioral pattern of ISIS in the regional order
of West Asia, indicates the fact that, as ISIS demand itself as a phenomenon of
identity in the west Asia geo-political, minds to form a government and Islamic
caliphate in all Islamic lands. Hence, how ISIS's role as one of the most important
sectarian groups in the political and security relations of the Middle East is the main
question of many researchers in the Islamic and West Asian Movements. ISIS, as a
group of al-Qaeda with Salafi-Excommunicatory policy, seeks to revive the
caliphate, and the Sunni-Shiite queue up is the most important role of ISIS, and its
motivation for investment. Meanwhile, Yemen's high-level disturbance environment
as one of the main origins of al-Qaeda, for various reasons, can provide appropriate
backgrounds and substrates for ISIS's power after failure in countries such as Iraq
and Syria. In this paper, the authors use a descriptive-analytic method to answer the
question of what factors influencing ISIS's power in the field of Yemeni political
and military trends? Findings of the research show that factors such as the invasion
of Saudi Arabia leadership to Yemen, the loss of ISIS geographic boundaries in Iraq
and Syria, the continuation of the bankrupt governments in Yemen, the relevance of
the Salafi-Takfiri ideology of ISIS and Al-Qaeda in Yemen and Saudi Arabia policy
about weakening of Yemen’s Shiite along its oppositeness with Islamic Republic of
Iran are the most important effectiveness variations for presentation and its power in
Yemen country.
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چکیده
بترسی عملکتد و الگوی رفتاری داعش در نظم م)طقهای غتب آسیا ،به اوبی نشانده)ده این واقعیت است
که با توگه به ای)که داعش اود را یک پدیده هویتی در محیال ژئوپلیتیکی غتب آسیا تعتیف میک)د؛ سودای تشکیل
حکومت و االفت اسالمی را در همه ستزمینهای اسالمی در ست دارد .از اینرو ،چگونگی نقشآفتی)ی داعش به
ع)وان یکی از مهمتتین گتوههای فتقهای– م هبی در م)اسبات سیاسی و ام)یتی ااورمیانه ،سسال اصلی بسیاری از
پژوهشگتان حوزه مطالعات نهضتهای اسالمی و غتب آسیا است .داعش که گتوهی بتآمده از القاعده با االمشی
سلفی  -تکفیتی است ،بتاساس ادعای رهبتانش به دنبال احیای االفت بوده و صفب)دی س)ی– شیعی مهمتتین رکن
فکتی داعش است و انگیزه آنها بتای انتقام و رویارویی ،با این ع)وان به پیش میرود .در این میان ،محیال پتآشوب
کشور یمن به ع)وان یکی از ااستگاههای اصلی القاعده ،به دالیل مختلف میتواند زمی)هها و بستتهای م)اسبی بتای
قدرت یابی داعش بعد از شکست در کشورهایی نظیت عتاق و سوریه فتاهم ک)د .در این مقاله ،نگارندگان با استفاده از
روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخ به این سسال هست)د که چه عواملی در قدرتیابی داعش در عتصه روندهای
سیاسی و نظامی یمن مسثت هست)د؟ .یافتههای پژوهش نشان میدهد که عواملی نظیت تهاگم ائتالف نظامی به رهبتی
عتبستان به یمن ،از دست دادن متزهای گغتافیایی داعش در عتاق و سوریه ،تداوم حاکمیت دولتهای ورشکسته در
یمن ،قتابت ایدئولوژی سلفی -تکفیتی داعش و القاعده یمن و سیاست عتبستان در تضعیف شیعیان یمن در امتداد
تقابل با گمهوری اسالمی ،از مهمتتین متغیتهای مسثت بت ظهور و قدرتیابی داعش در کشور یمن میباش)د.

کلید واژهها :داعش ،یمن ،بیداری اسالمی ،القاعده ،سلفیگتی.

 -2مدرس و پژوهشگت دانشکده امام علی (ع
 -2عضو هیئت علمی دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع
 -3کارش)اس ارشد مطالعات م)طقهای ،دانشکده مطالعات بینالملل دانشگاه گامع امام حسین (ع
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مقدمه و بیان مسأله
با شتوع تحوالت بیداری اسالمی در کشورهای عتبی غتب آسیا از سال 2222؛ کشاور یمان
نیز وارد فاز گدیدی از تحوالت سیاسی ،نظامی و ام)یتی گتدید .روناد ایان تحاوالت باا بتک)ااری
علی عبداهلل صاالح در ساال  ،2222ورود قدرتم)اد انصااراهلل در معاادالت سیاسای و نظاامی یمان،
بتک)اری و پ)اه)دگی م)صور هادی به عتبستان ( 2225و استقتار وی در عادن و در نهایات ،آغااز
تهاگم ائتالف نظامی به یمن توسال بتای کشوهای عتبی به رهباتی عتبساتان ( 25ماارس ، 2225
این کشور را به محیطی پتآشوب و پیچیده تبادیل نماوده اسات؛ باه گوناهای کاه در حاال حاضات
بازیگتان داالی ،م)طقهای و فتام)طقهای متعددی در آی)ده تحوالت سیاسی و ام)یتای ایان کشاور،
ایفای نقش مینمای)اد .در واقاع ،محایال ژئاوپلیتیکی یمان بعاد از ساال  2222و تحاوالت بیاداری
اسالمی ،روندی را تجتبه میک)د که افزایش اشونت و درگیتیهای اایفهای و م هبی به موازات
افزایش فعالیت گتیانهای سلفی و نوسلفی نظیت داعش در کشورهای سوریه و عاتاق گلاوه عی)ای
گستتدهای به اود گتفته است .به عبارت دیگت ،هماناور که تحلیال رونادهای سیاسای و نظاامی
م)طقه غتب آسایا نشاان مایدهاد از زماان آغااز گ)ا

داالای در ساوریه در ساال  ،2222گاتوه

تتوریستی داعش با ستعت بتقآسایی بخشهای مختلفی از کشورهای عتاق و ساوریه را تصاتف
نمود و در نهایت در ژوئیه سال  2229به صورت رسمی ادعای تشکیل االفت اسالمی گهانی نمود
و اود را حکومت اسالمی نامید .این گاتوه همچ)این بخشهاای بزرگای از شامال عاتاق و شاتق
سوریه و بخشهای کوچکی را در لیبی ،نیجتیه و افغانستان به تصتف اود درآورد؛ تا ای)که بعد از
ورود بازیگتان م)طقه ای نظیت ایتان و روسیه به عتصه مبارزه باا داعاش و بعضااً حماالت گساته و-
گتیخته دولت آمتیکا با تشکیل ائتالف گهانی مبارزه با تتوریسم ،در مارس  2223میالدی دولات
آمتیکا با انتشار بیانیهای «پایان االفت داعش» را رسماً اعالم کتد؛ البته شایان ذکت است کاه پایش
از این ،دولتهای ایتان و عتاق در سال  2226پایان حکومت داعش را به اور رسمی اعالم کاتده
بودند .در روزهای پایانی اساف)د مااه ساال  2226نیاز باود کاه باا محدودشادن متزهاای حکومات
اوداوانده ابوبکت البغدادی به کمتت از یاک کیلاومتت متباع کاه از هماه ااتف در محاصاته قاتار
داشت ،داعش با انتشار ویدیویی و ذکت ای)که «کل شیء الی زوال» ،پ یتفت «االفت داعشای» باه
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آات اال رسیده است و در نهایت با تاتور اباوبکت البغادادی رهبات ایان گاتوه در  27اکتبات 2223
توسال نیتوهای ویژه آمتیکایی ای عملیاتی تحت ع)وان «کایال ماولت» و یاا «یاورش باریشاا» ،ایان
گتوه تتوریستی به پایان اود رسید.
اما در حال حاضات ،گازارشهاای متعاددی از ساوی نهادهاا و متاگاع مختلاف در اصاوص
قدرت یابی و احیای مجدد گتوه داعش در نقاب مختلف دنیا و به ویژه در یمن م)تشات شاده اسات.
بتاساس این گزارشها ،نشانههای فزای)دهای وگود دارد که این گتوه در حاال تجدیادقوا در یمان
است .در واقع ،از آنجایی که فتقهگتایی و تشادید ااتالفات فتقهای گزء الی)فک تحوالت م)طقة
غتب آسیا در عصت حاضت میباشد؛ پدیدارشدن دولتهای ناتوان در یمن ،نوع بازیگتی و ک)ش و
واک)ش باازیگتان در یمن را متحاول کاتده و نظام گدیدی در این کشور را رقم اواهد زد .با این
تفاسیت ،این مقاله با قبول واقعیت قدرتیابی داعاش در یمان باه دنباال پاساخ باه ایان ساسال اسات کاه
متغیتهای دایل در ظهور و صعود داعش در کشور یمن کدام)د؟ بدون شک پاسخگویی به این سسال
میت واند ضمن ش)اات صحیح و م)طبن بات واقعیاات تحاوالت سیاسای و نظاامی یمان ،راهگشاای
راهبتد گمهوری اسالمی ایتان در یمن و حمایت از نهضتهای اسالمی همسو ،نظیت انصاراهلل باشد.
چتا که آمتیکا و بتای از کشورهای م)طقه در یاک پاتوژه بل)دمادت ساعی دارناد کاانون توگاه
گتوههای ت)درو اسالمی و آمیخته با آموزه های سلفی را از قلمتو ستزمی)ی ااود دور نگهدارناد و
با نوااتن بت ابل فتقاهگتایی ،یمان را درگیات بحاتان و آشافتگی نمای)اد .از آنجاایی کاه یکای از
آموزههای سلفیسم گ)

با فتقهها است ،گتوههایی نظیت داعش اود به اود به بیشی)هسازی م)اافع

آمتیکا و کشورهای عتبی متتجع م)طقه کمک مینمای)د .از اتف دیگت ،با توگه به ای)که داعاش
به متزهای سیاسی اعتقادی نادارد؛ لا ا گفتماان و عملکاتد آن عاالوه بات تهدیادهای م)طقاهای و
بین المللی ،به اور ااص تهدیدی گدی بتای ام)یات ملای و م)اافع ملای گمهاوری اساالمی ایاتان
است .تهدیدی که از آن صحبت میشود ،موگودیت نظام را به اطت نمیاندازد؛ بلکه ایان تهدیاد
نفاوذ سیاساای و توسااعه گفتمااانی ایااتان را کاه در نتیجااه تحااوالت حاصاال از بیااداری اسااالمی در
کشورهای ااورمیانه و شمال آفتیقا به وگاود آماده باود ،باا چاالش مواگاه مینمایاد .از ایان رو،
ضتورت مقابله و مهار داعش بیش از پیش در سیاست ام)یتی ایتان احساس میشود.
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سؤال اصلی پژوهش
عوامل مسثت در ظهور و قدرتیابی داعش در عتصه روندهای سیاسی و نظامی یمن کدام)د؟

سؤاالت فرعی
 نقش آمتیکا در ظهور و قدرتیابی داعش در روند گ) -نقش عتبستان سعودی در قدرتیابی داعش در روند گ)

یمن چیست؟
یمن چیست؟

روش پژوهش
پژوهش حاضت بتاساس هدف کاربتدی بوده و روش تحقین نیز به صورت توصیفی –
تحلیلی است .گتدآوری ااالعات نیز به شیوه کتابخانهای و استفاده از م)ابع معتبت ای)تتنتی انجام
شده و تجزیهوتحلیل نیز عمدتاً به صورت کیفی میباشد.

ادبیات نظری تحقیق
 -1تعریف مفاهیم
 -1-1جنگ :واژه گ)

در لغتنامههای فارسی به مع)ای نبتد ،پیکار ،رزم ،کارزار ،آورد

و زدواورد و کشتار میان چ)د تن یا میان سپاهیان در کشور آماده اسات (فته)ا
 . 627 :2362در فته)

راهبتدی ،گ)

فارسای عمیاد،

ه)ت پیشبتد اهداف سیاسی با اساتفاده از نیتوهاای مسالح

تعتیف شده است (محمدنژاد و نوروزی . 223 :2366 ،در تعتیف نظامی آن «گ)

عبارت اسات

از بتاورد اشونتآمیز نیتوهای مسلح دو یاا چ)اد دولات پاا از باه بنبسترسایدن راهحلهاای
سیاسی به م)ظور تحمیل اراده و یا گلوگیتی از تحمیل اراده یکی بت دیگتی» (دانشکده فتمانادهی
و ستاد . 23 :2362 ،در نظتگاههای اندیشم)دان گامعهش)اس ،گ)
مطتح میشود .به صورت روشنتت ،گ)

باه ع)اوان پدیادهای اگتمااعی

نوعی کوشش و فعالیت اگتمااعی قلماداد میشاود کاه

دارای شور ،احساسات و تایثیتات دساته گمعای اسات .باه عباارتی ،گ)ا
احساسات و تیثیتات دسته گمعی قلمداد میشود .در کل ،گ)

غ)ایتاتین م)باع الهاام

شاکلی از رفتاار اگتمااعی اسات

که دارای شور و احساسات زیاد است و به صورت وسیع در تااریخ و ابیعات ،توزیاع شاده اسات
(بوتول. 62 :2379 ،
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آلن بیتو :واژه گ)

از ریشه آلمانی ویتا گتفته شده است که به مع)ای آزمون نیاتو باا اساتفاده از

اسلحه بین ملتها (گ)

اارگی یاا گاتوههاای رقیاب در دااال یاک کشاور (گ)ا

داالای

صورت میگیتد.
موریا دوورژه :گ)

عبارت از استعمال اشونت گسمی بتای حل و فصل تعارضات است

و سیاست یع)ی استعمال وسایل غیت اشن یا بهتت بگوییم با اشونت کمتت.
گاستون بوتول :گ)

 ،مبارزه مسلحانه و اونین بین گتوههای سازمانیافته است (ادیبی سده،

. 2 :2363
اهداف جنگ
بتای از اندیشم)دان علوم اگتماعی ،هدف از گ)

را پیتوزی بت رقیب بتای ملزمساااتن و

انقیاد تام او ،کسب اراضی و مایملک دشمن ،تحمیل ادعاهای اود بت دشامن و اگباار او باه قباول
آنها میدان)د (ادیبی سده. 7 :2363 ،
ویژگیهای جنگ
از مهمتتین ویژگیهای گ)

آن است که میباید دو یا چ)د گتوه مستقل کاه هات یاک در

م)طقه گغتافیایی ااصی سکونت دارناد ،موگاود باشا)د؛ گاتوه هاای مساتقل از یکادیگت بایاد باا
همدیگت در ارتباب باش)د؛ بین گتوههای مختلف اگتماعی باید ارتبااات ستیزهآمیزی بتقتار باشد؛
این ارتبااات گتوههای مختلف اگتماعی باید از نظم و تتتیب ااصی بتاوردار باشد (ادیبی سده،
. 6 :2363
 -2-1جنبش الحوثیها :گ)بش الحوثی تحت رهبتی اانوادهای به ناام «الحاوثی» اسات
که اعضای اانواده آنها از سادات میباش)د .ریشههای گ)بش الحوثی به گتوههای سیاسی و شابه
نظامی باز میگتدد .با گستتش اسالم سلفی در یمن که به دلیل رابطه نزدیک دولت «علای عباداهلل
صالح» با عتبستان بود ،حسین الحوثی شتوع به مخالفت گدی و فعالیت علیه روند پیشآمده کاتد
(الخضتی . 6 :2923 ،اگت بخاواهیم باه ااور ریشاهایتات باه عوامال شاکلگیتی گ)ابش الحاوثی
بپتدازیم ،باید به عوامل داالی و اارگی به اور گداگانه توگاه ک)ایم .از عوامال داالای در ایان
زمی)ه میتوان به ریشههای سیاسی تشیع و مفهوم انحصاری امامت اشاره کتد که به م هب شایعه و
نسل سادات فاامی م)حصت است؛ به نحوی که بدرالدین الحوثی میگوید« :انتخابات و دموکتاسی
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یک راه است و امامت راه دیگت»؛ این نشانده)ده تعتیف ااصی از مشتوعیت در اندیشاه سیاسای
حوثیها است (دغشی . 92 :2366 ،از عوامل دیگت داالی ،نحاوه بتااورد علای عباداهلل صاالح باا
گتیانات داالی م هبی باالاص شیعیان بوده که ت)شهای فتاوان داالی را به وگود آورده اسات.
نداشتن حن تیسیا مدارس دی)ی بتای شیعیان ،آزار و شاک)جه و زنادانیکاتدن شایعیان و علماای
شیعه ،گلوگیتی از بتگزاری متاسم و آیینهای تشیع از گمله مم)وعیتها و محدودیتهای دولت
یمن علیه شیعیان بوده است (مسعودنیا و توسلی . 233 :2332 ،مهمتتین عامل اارگی که محاتک
مهمی در به راه افتادن گتیانات ضد حکومتی شیعی در دهه  32میالدی شد ،داالتهاای وهاابیون
بود که توسال آمتیکا و عتبستان حمایت میشدند .یحیی الحوثی ،بتادر بزرگ عبدالملک الحوثی
(رهبت فعلی انصاراهلل در بیانیهای اعالم کتده بود که گ)بش الحوثی مقاومتی است در بتابات هجاوم
فتقه سلفی به اصول شیعیان زیدیه .گتیا ن حوثی در یمن به «گ)بش انصاراهلل» نیز معتوف است که
البته مقدمات ظهور این گ)بش را میتوان به دو بخش اصلی تقسایم کاتد :تیسایا انجمان شاباب
المسمن (گوانان مسمن و بخش دوم ندای الصتاه (فتیاد از گانب حسین بدرالدین الحوثی.
دربارا تاریخ تیسیا «انجمن شباب المسمن» به علت مخفیانهبودن فعالیتهایش در آغاز کار،
ااتالف نظت وگود داشته ،اما بین سالهای  2367تا  2332میالدی ذکت شده اسات .ایان انجمان باه
همت بتای از علمای زیدیه از گمله صاالح احماد ،بدرالادین الحاوثی و فتزنادانش و باه م)ظاور
تقویت م هب زیدیه و گلوگیتی از بتوز تفتقه در این م هب تیسیا شد .در ایان انجمان تاالش
میشد تا بتای گوانان و باهویژه دانشاجویان یم)ای کارگااههاا ،کاالسهاا و گلساات مختلاف ،باا
بتنامهای م)ظم در چارچوب فته)گی و آموزشی بتگزار شود .ایان فعالیتهاا از گاناب گواناان باا
استقبال اوبی مواگه شد و عالوه بت استان صعده که هسته متکازی انجمان را در ااود گاای داده
بود ،در بتای استانهای دیگت نیز شعبههایی دایت کتد؛ تا گایی کاه هجاده هازار دانشاجو در ایان
متکز به این انجمن پیوست)د (ربیعیفت و نژادمحمد . 92 – 92 :2339 ،یکی از عوامال اصالی ایجااد
این انجمن ،مقابله با نفوذ روزافزون وهابیت در یمن بود.
«ندای الصتاه» اشااره باه ساخ)تانی معاتوف حساین الحاوثی در تااریخ  26ژانویاه  2222در
مدرسه الهادی در م)طقه المتان دارد که نقطه عطفی در مبارزه با استکبار از سوی یم)یها محسوب
میشود .در این سخ)تانی ،وی از حضار میاواهد که اگت از دستشان بت نمیآید کاه کااری باتای
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مظلومان عالم انجام ده)د ،ال اقل یکپارچه شعار ست بده)د و از آن زمان شعار معتوف انصاراهلل «اهلل
اکبت ،الموت آلمتیکا ،الموت الستائیل ،اللع)ه علای الیهاود ،ال)صات لالساالم» در یمان فتاگیات شاد
(گمعی از نویس)دگان . 26-23 :2222 ،سخ)تانیهای شهید حسین الحوثی اک تاً در دورانای اسات
که ه)وز گ)

در یمن آغاز نشده و علی عبداهلل صالح ه)وز در گیات و دار تبعیات اتحااد دو یمان

شمالی و گ)وبی است .عدالت و استکبارستیزی از نکات مهمی است کاه حساین الحاوثی از روش
زندگی و شعارهای امام امی)ی (ره دریافت کتده است .وی که مفست قتآن نیز بود ،تفسیت «اعدلوا
هو اقتب للتقوی» و «لن یجعل اهلل للکافتین علی الموم)ین سابیال» را در روش مباارزه و گهااد اماام
امی)ی میداند؛ تا گایی که میگوید :دیدیم اماام امی)ای چگوناه غاتب را شکسات داد .چگوناه
آنها را وحشتزده کتد و چگونه به لتزه در آورد (.)http://www.mashreghnews.ir
گ)بش الحوثیها از سال  2229میالدی گ)
 7گ)

های اود را با دولت یمن آغاز کتده و تاک)ون

را با این دولت انجام داده است .حسین الحوثی از سال  2223بهاور فزای)ده علیه اقادامات

دولت سخ)تانی میکتد و تظاهتات ضد دولتی و ضدآمتیکایی به راه میاناداات .دولات عباداهلل
صالح در گتیان دستگیتی او در سپتامبت  ،2229الحوثی را به قتل رساند .گ)

اول تا ششم صعده

(از سال  2229تا  2222میالدی همگی در بتدارنده یک نکته باود و آن چیازی اسات کاه محماد
عبدالسالم ،سخ)گوی گ)بش الحوثی گفت :حسین بدرالدین الحوثی بعد از حوادث  22سپتامبت باه
ارشاد متدم و تتوی ،قتآنی و همچ)ین مقابله با هجمه فته)گی ،سیاسی و نظامی آمتیکا دست زد و
از مسلمانان اواست تا علیه این هجمه موضعگیتی قااعی صورت ده)د ،تا گایی که این ارشادات
به بتپایی تظاهتات با شعار (اهلل اکبت ،متگ بت آمتیکا ،ماتگ بات اساتائیل و پیاتوزی از آن اساالم
است م)جت شد و به اقدام متدم مب)ی بت تحتیم کاالهای آمتیکایی و استائیل م)تهی گتدید و متدم
به دور از تعصبات م هبی و به صورت مسالمتآمیز و بدون هدف قتار دادن احدی و البته بتاساس
فته)

قتآنی با هجمه آمتیکا به مقابله پتداات)د .االصه سخن عبدالساالم چیازی گاز مباارزه باا

تهاگم فته)گی غتب و آمتیکا و وهابیت و حفظ ارزشهای قتآنای نیسات کاه در پاساخ باه ایان
سسال که چگونه اوضاع صعده آرام میشود گفت :ما میاواهیم فته)

قتآنی را بادون هتگوناه

اگبار و یا اعتتاضی بتاساس آزادی فکت و اندیشه و آزادی بیان محقن سازیم؛ چون ما در بتابت ادا
مساائولیم و بتاساااس آنچااه کااه در قااتآن آمااده ،بایااد در بتاباات اسااتائیل و آمتیکااا بایسااتیم
(.)www.criticalthreats.org
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پا از آنکه حسین الحوثی در اولین گ)

با دولت یمان باه شاهادت رساید ،ایان گاتوه ااود را

انصاراهلل نامید و به دلیل کسب موفقیتهای مختلف نظامی به بازیگت صح)ه سیاسی یمن تبدیل شد.
هم اک)ون انصاراهلل در ک)ار ارتاش یمان بات عماده م)ااان یمان تسالال دارد .همچ)این محمادعلی
الحوثی ،رئیا کشور فعلی یمن نیز متعلن به همین گ)بش است.
 -3-1بیداری اسالمی :اصطالحی است که بتای بیان گ)بشی مبت)ی بت آگاهی (نسابت باه
اصول رهاییبخش اسالم  ،عمل سیاسی ( اقدام بتای تغییت شاتایال موگاود باتای نیال باه وضاعیت
مطلوب و بت ب)یاد اسالماواهی (مب)ی بت اهمیت و اولویت ع)صت تکلیف دی)ی بات م)اافع زودگا ر
پیتامونی شکل گتفته و هدف از آن اساتقتار ناوعی نظاام سیاسای اسات کاه در مقاام نخسات در
تعارض با الگوی اسالمی مملکتداری نبوده و در مقاام دوم بتآماده از مباانی و مباادی معتفتای –
هویتی اصیل دی)ی باشد .بت این اساس ،ایف مت)وعی از گتیانهای سیاسی و یا حتکتهای گمعی
در ذیل ع)وان بیداری اسالمی قابل توگه هست)د .آنچه در اصوص بیاداری اساالمی نبایاد نادیاده
انگاشته شود ،نقش بی بدیل مسلفهها و م)ابع فکتی است که بت بتتاتی معاارف دی)ای در قیااس باا
تیثیتات صتفاً اقتصادی ،سیاسی ،عملی و یا  ...اشااره دارد .از ایان م)ظات ،بیاداری اساالمی وگهای
فتاملی دارد که آن را پدیدهای ،م)طقهای و یا گهانساز معتفی مینماید (افتخاری. 23 :2332 ،
باورهای بیداری اسالمی
باورهای اصلی در اصوص احیای بیداری اسالمی را به شتح ذیل میتوان بتشمتد:
 -2اعتقاد به فاصله داشتن گامعه اسالمی از ایدهآلهای گوامع اسالمی؛
 -2اعتقاد به ضتورت رگوع به قتآن و س)ت ،گهت درک و است)باب قابلیتها و ظتفیتهای
عظیم در م)ابع دی)ی؛
 -3تالش بتای بازاوانی هویت ملی ،فته)گی یا دی)ی از دست رفته؛
 -9افتخار و بزرگنمایی دستاوردهای تمدن اسالمی؛
 -5احساس کوتاهی نسبت به انجام وظایف اسالمی؛
 -7اعتقاد به ناکارآمدی دستاوردهای تمدن گدید باتای رفاع مشاکالت بشاتیت و شکسات
ایدئولوژیهای وارداتی؛
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 -6احساس ضتورت بتای رسیدن به راهحل دی)ی باتای ایجااد تعامال و تعاادل باین سا)ت و
مدرنیته؛
 -6اعتقاد به تحقیتشدن مسلمانان از سوی غتب (قطب. 279 :2369 ،
چارچوب مفهوم بیداری اسالمی
بیداری اسالمی نوعی ارتباب مفهومی و اشتتاک مع)اوی باا مقولاههایی مان)اد اصاالح دی)ای،
احیاگتی دی)ی ،اسالمگتایی و مان)د آن دارد و در زبان عتبی معاصت نیز به تعابیت گونااگونی مان)اد
الصحوه االسالمیه ،البع

االسالمی ،الحتکاه االساالمیه ،الیقظاه االساالمیه نزدیاک اسات .اگتچاه

تعتیف مشخصی از مفهوم بیداری اسالمی تاک)ون که متفن علیه اندیشم)دان باشد صورت نگتفتاه؛
لکن فهم درست بیداری اسالمی نیازم)د آگاهی م)اسبی از آموزههای اساالمی و درکای درونای از
گامعه مسلمانان و انبوهی از پیوندها و عوامل است و با س)

محک غتبی و رویکتدهاای لیبتالای

نمیتوان به فهم درستی از این مقوله رسید .بیداری اسالمی را میتوان یک نگاتش عمومیات یافتاه
دانست (تتنت. 357 – 379 :2366 ،
یک گ)بش اگتماعی از م)ابع و ستچشمههای مختلفی نشایت مایگیاتد و شاامل پدیادههایی
همچون سااتار سازمانی ،رهبتی ،شبکهها و ابزارهاای ارتبااای ،ساتمایههای اقتصاادی ،اهتمهاای
فشار و عقاید و باورهای ماتدم اسات .چ)این گ)بشای در صاورت شاکلگیتی میتواناد زمی)هسااز
تغییتات اگتماعی و کااربتد م)اابع و پیوناد ساامانیافته در گهات اهاداف متصاوره باشاد .بیاداری
اسالمی به آن دسته از باورهای متدم در گوامع اسالمی گفته میشود که به صورت عمومیاتیافتاه
همگان بدان معتقدند و زمی)هساز رفتارهای مشخص و مطالبات معین نزد همه آنها میشود .بیداری
که گوهتهای غیت حکومتی دارد ،مقدمه گ)بش اسالمی است؛ یع)ی همانگونه کاه یاک بااور م)شای
یک رفتار میباشد ،بیداری اسالمی نیز موگب حتکت اسالمی و تحوالت ااورمیانه است .متاد ما
از اسالمیبودن بیداری در ای)جا ،بیش از هت چیز نشاندادن ااستگاه اصلی این بیداری و موثتتتین
عامل شکلگیتی آن و گتایش حاکم بت تودههای بیدارشده است و الزامااً باه مفهاوم تطبیان هماه
گانبه آن با معیارها و ضوابال اسالمی نیست (افتخاری. 235 :2332 ،
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 -2شناخت منطقه مورد مطالعه
یمن کشوری عتبی در گ)وب غتبی آسیا و در گ)وب شبه گزیته عتبستان است؛ پایتخت آن
شهت ص)عا و وسعتش حدود یک سوم ایتان اسات .بتاسااس آماار غیات رسامی ،حادود  92درصاد
گمعیت  29میلیون نفتی یمن را شیعیان تشکیل میده)د کاه باه عتبای تکلام میک))اد (شایتازی و
ابائی زواره . 3 :2332 ،یمان از نظات ما هبی از دو ما هب زیادی و شاافعی تشاکیل شاده اسات.
زیدیها که اک تیت متدم این کشور را تشکیل میده)د ،از نظت علم کالمی – فقه و اصول با عقاید
شیعه نزدیکی دارند .زیدیها بیشتت در نواحی کوهستانی در یمن شمالی سکونت دارند و اهل تس)ن
که شافعی میباش)د ،در حدود نیمی از گمعیت این کشور را تشاکیل میده)اد کاه اک تیات ماتدم
گ)وب این م هب را دارند؛ به اوری که یمن از دو هویت ما هبی و فته)گای تقتیبااً متفااوت در
شمال و گ)وب اود بتاوردار است .اگتچه ااتالفهایی سیاسی در گامعه یمان وگاود دارد ،اماا
ااتالفهای م هبی ت)ها به ااتالف میان حوثیهاای زیادی ما هب و سا)یهاای شاافعی محادود
میشود که دلیل آن در اک تیتبودن فتقههای شافعی و زیدی است.
گامعه یمن اایفهای و قبیلهای است .قبایل 65 ،درصد گمعیت یمان را تشاکیل میده)اد؛ در
قلب این سااتار اگتماعی قبیلهای ،هویت اسالمی نیز وگود دارد .میل به ااود مختااری سیاسای از
قدرت متکزی ،از ع)اصت اصلی نظام قبیلهای یمن بوده ،به این تتتیب سااتار سیاسی یمان متایثت از
نقش قبایل است (نیکو . 36 :2339 ،وابستگیهای قبیلهای همچ)ان م)شی قدرت و هویت این کشور
عتبی محسوب میشود .متدم یمن به گای ابتاز هویت ملی ،هویت اود را بت پایه فته)

قبیلاهای

تعتیف میک))د .ای دهههای اایت ،نقش سیاسی این قبایل در سااتار قادرت یمان کاامالً مشاهود
بوده؛ تا گایی که بتای دولتهای اارگی از قدرت قبیلهای بتای تضمین م)افع اود بهته بتدهاند.
در واقع ،شیوخ قبایل بیش از هت گتوه اگتماعی و سیاسی در گهتدهی سیاست این کشاور نقاش
ایفا کتدهاند .به اوری که قبایل و متحدان آنها ،انقاالب در کشاور را ک)تاتل مایک))اد (سامیعی
اصفهانی ،عزیزآبادی و نیکفت. 22:2339 ،
 -1-2جایگاه ژئوپلیتیک یمن
ژئوپلیتیک به بترسی تیثیت پدیدههای گغتافیایی در سااتارها و نهادهای سیاسی ،حکاومتی و
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غیت حکومتی و تحوالت آنها و اصوصیات روابال با دیگت دولتها میپتدازد .در ژئوپلیتیک کاه
مع)ای لغوی آن سیاست زمین است ،نقش عوامل محیال گغتافیایی در سیاست ملل بترسی میشود.
یمن یکی از حاصلخیزتتین م)اان شبه گزیته عتبی باه شامار مایرود .ایان کشاور باه سابب
دارا بودن موقعیت ااص گغتافیاایی و ب)اادر و گزایات مهام راهباتدی ،در ااول تااریخ ماورد نظات
قدرتها و دولتهای م)طقهای و گهانی بوده است .یمن در بخش شامال غتبای و شامال شاتقی و
نزدیک بابالم)دب (ت)گه بین دریای ستخ و اقیانوس ه)د واقع شده که نزدیاکتاتین آباتاه باین
شتق و غتب است .یمن با تسلال بت این ت)گه ،قادر به ک)تتل دریای ستخ است و حتی میتواناد باا
استقتار در گزیته استتاتژیک پتیم آن را مسدود ک)د .علت راهباتدیباودن گزیاته پاتیم ،در ایان
است که ت)گه بابالم)دب را به دو بخش آبتاه شتقی به نام «باب االسک)در» و آباتاه غتبای باه ناام
«میون» تقسیم کتده است .اهمیت دیگت ژئوپلیتیک یمان باه سابب گزیاته «زقات» اسات کاه در 23
کیلومتتی ساحل یمن قتار دارد .این گزیته با داشتن  752متت ارتفاع از سطح دریا م)طقاهای بسایار
مهم و راهبتدی محسوب میشود .یمن میتواند از ایان گزیاته ،فعالیتهاای دریاایی آن م)طقاه را
تحت نظت بگیتد .در یمن گزایت دیگتی نیز وگود دارد که از اهمیت راهبتدی بتاوردارناد ،مان)اد
گزیته «کمتان» و نیز گزیته «گبل الطیت» که مشاتف بات آباتاه م)طقاه اسات .باا توگاه باه موقعیات
استتاتژیکی و تاکتیکی این گزایت ،میتاوان از آنهاا باتای مقاصاد نظاامی و ک)تاتل کشاتیتانی در
دریای ستخ استفاده کتد .بهاور کلی  362گزیته در یمن وگود دارد که اغلاب آنهاا در گ)اوب
دریای ستخ و به موازات ساواحل کشاور قاتار دارد .عوامال دیگاتی کاه بات اهمیات ایان کشاور
میافزای)د عبارت)د از:
-

نزدیکی به شاخ آفتیقا ،این کشور را م)طقهای مهم و راهبتدی کتده است .در نیماه دوم
قتن حاضت به علت کشمکشهای ابتقدرتها در این م)طقاه ،بات حساسایت موقعیات آن
افزوده شده است.

-

بتاورداری از ساواحل ااوالنی در دریاای ساتخ و دریاای عاتب و وگاود ب)اادر مهام
«عدن»« ،حدیده» و «فحاء» در این سواحل ،اهمیت استتاتژیکی یمن را دوچ)دان میک)اد
(حیدری. 2 :2339 ،
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ت)گه بابالم)دب که در بخش شمال غتبی و شمال شتقی به یمن میرساد ،باتای تجاارت دریاایی
بینالمللی و کشتیهای انتژی حائز اهمیت است و به ع)وان شاهتاه تجارت آسایا ،اروپاا و آفتیقاا،
دوسوم تجارت دریایی گهان را در اود گای داده است .ت)گه بابالم)دب میاان یمان ،گیباوتی و
اریتته قتار گتفته و دریای ستخ را به الی ،فارس و شمال آفتیقا وصال میک)اد .ایان ت)گاه باتای
آمتیکا به حدی اهمیت دارد که آن را در فهتست متاکز هفتگانه اساتتاتژیکی کشاتیهای نفتای
گهان قتار داده است؛ زیتا بتای نمونه در سال  2223میالدی روزانه حدود  3میلیون و هشتصد هزار
بشکه نفت و تولیدات نفتی از ت)گاه بابالم)ادب رواناه بازارهاای اناتژی شاده اسات .ب)ادر عادن
نزدیکتتین م)طقه راهبتدی یمن به بابالم)ادب و در حکام گبلالطاارق آسیاسات و هات نیاتوی
نظامی که بت این م)طقه مسلال شود ،میتواند نقش تعیینک))دهای در ک)تتل این آبتاه داشته باشد .از
این رو و با توگه به نقش عتبستان در تیمین انتژی گهانی ،موقعیت ژئوپلیتیک یمن باتای عتبساتان
سعودی اهمیت ویژه ای دارد (احمدی و استوی. 625 :2335 ،
 -2-2بحران سیاسی یمن
یمن بین سالهای  2372تا  2332به دو کشور گمهوری عتبی یمن (یمن شمالی و گمهوری
دموکتاتیک یمن (یمن گ)وبی تجزیه شده بود و در سال  2332گمهوری یمن به وگاود آماد .در
سال  ،2339گ)

داالی میان گداییاواهان گ)وبی و حکومت متکزی درگتفت که باا پیاتوزی

شمالیها اتحاد پابتگا ماند .علی عبداهلل صالح از سال  2366باه ع)اوان رئایاگمهاور یمان متحاد،
قدرت را در این کشور در دست داشت .وی در سال  2222با اعتتاضاات گساتتده متدمای کاه باه
انقالب یمن معتوف شد ،از قدرت ک)ارهگیتی کتده اما همچ)ان یک بازیگت تیثیتگ ار در صاح)ه
سیاست کشور بود و نیتوهای وفادار به او در مارس  2225با حوثیها وارد ائتالف شدهاند .پاا از
انقالب یمن در سال  ،2222قدرت حکومت متکزی تاا حاد زیاادی از دسات رفتاه و بیشاتت نقااب
کشور اار از ک)تتل آن بوده است .حوثیها که یک شیعه زیدی هست)د و متکز آنهاا در اساتان
صعده در شمال کشور است ،قویتتین قدرت یمن هست)د کاه صا)عا پایتخات و بزرگتاتین شاهت
کشور را در ک)تتل اود دارند .انصارالشتیعه که شااهای از القاعده است نیز دیگت گتوه قدرتم)اد
این کشور است .نقطه عطف تاریخ  52ساله اایت یمن متبوب به سال  2222است که عبداهلل صاالح
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پا از  26سال ریاست گمهوری در گمهوری متحد یمن و مجموعاً  33سال ریاست گمهوری (باا
احتساب ریاست گمهوری صالح در یمن شمالی از سال  2366تاا فوریاه  2222از قادرت بتک)اار
شد .دولت موقت م)صور هادی که ابتدا بتای یک دوره  2ساله تعیین شده بود ،اای  2ساال اقادام
ااصی بتای گ ار از دوران موقت انجام نداد و به ناچار ایان دوره موقات باتای مادت یاک ساال
دیگت تمدید شد که ای این یک سال نیز نه قانون اساسی گدید تدوین و نه زمی)ه باتای بتگازاری
انتخابات مجلا فتاهم شد .دولت موقت م)صور هادی در ژوئن  ،2223قیمت حاملهای اناتژی را
افزایش داد که این اقدام با اعتتاض گستتده متدم یمن که در زمته فقیتتتین ماتدم در غاتب آسایا
محسوب میشوند ،مواگه شد .گ)بش انصاراهلل یا همان حوثیهاا کاه یاک ساوم گمعیات یمان را
تشکیل میده)د و از بتوز انحتاف در انقالب متدمی این کشور نیاز ناراضای بودناد ،اعتتاضهاای
ژوئن  2223متدم را رهبتی کتده و به ع)وان یک فتصت باتای اعماال فشاار مضااعف بات دولات
موقت م)صور هادی استفاده کتدند .نتیجه گ)بش اعتتاضی متدم یمن ،امضای توافق)امه سیاسای 22
سپتامبت بود که ای آن نخستوزیت وقت استعفا داد و مقتر شد تا کابی)ه بعدی یمن باا مشاارکت و
رضایت انصاراهلل تشاکیل شاود (علاوی وفاا و عتاقچای . 266 :2336 ،اگتچاه م)صاور هاادی ایان
توافق)امه را پ یتفت ،اما وی این توافق)امه را باا هادف ایجااد فتصات باتای دولات موقات گهات
مدیتیت بحتان پ یتفت و تصاور نمیکاتد کاه تیثیتگا اری انصااراهلل در قادرت اداماهدار باشاد.
اتفاقات یمن در عمل مطابن بتداشت و انتظار م)صور هادی و ساایت اعضاای کابی)اه پایش نتفات و
هادی و نخستوزیت یمن با هدف اعمال فشار بت انصاراهلل از سمت اود استعفا دادناد؛ اماا راهکاار
انصاراهلل در قبال این استعفا ،اگالس گفتوگوی ملی و بیانیه قانون اساسی بود .مطابن بیانیاة قاانون
اساسی ،شورای ملی ریاست گمهوری تشکیل شد که قدرت را بتای یک دوره موقات دوسااله در
ااتیار اواهد داشت که وظیفه دارد زمی)ه تدوین قانون اساسی گدید و بتگزاری انتخابات را فتاهم
ک)د .در عین حال ،به گای پارلمان م)حلشده نیز مجلا  552نفتی تشاکیل اواهاد شاد .م)صاور
هادی در گام بعدی به شهت عدن رفت و در این شهت و با کمک حامیان عتبی ااود اقاداماتی ضاد
انصاراهلل انجام داد و اواستار مدااله نظامی شورای همکاری الی ،فارس در یمن شد .مجموع این
اتفاقات سبب شد تحلیلگتان از انقالب دوم در یمن موسوم به انقالب  22ساپتامبت ساخن گوی)اد و
آن را نقطه عطف دیگتی در تاریخ این کشور در نظت گیتند .با این حال ،بیانیه قانون اساسای یمان
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واک)ش شدید بازیگتان اارگی مخالف را به دنباال داشات و شامار زیاادی از کشاورها از گملاه
عتبستان سعودی ،امارات ،تتکیه ،آمتیکا ،انگلستان ،ایتالیا و آلمان فعالیت سفارتخانههای ااود در
یمن را به حالت تعلین در آوردند .دبیت کل سازمان ملل ،رسماً اواستار مدااله شاورای امی)ات در
امور داالی یمن شد و شورای ام)یت نیاز باا صادور قطع)اماهای اواساتار الاع ساالح انصااراهلل و
بازگشت مقامات دولت موقت به قدرت شد« .عبدالکتیم الخیوانی» ،نمای)ده گ)ابش انصااراهلل روز
 26مارس تتور شد .روز  22مارس نیز چ)د انفجار تتوریستی در مساگد حشحوش و بدر در صا)عا
پایتخت یمن رخ داد که ای آن صدها نفت از نیتوها و حامیان انصاراهلل کشته و زامی شدند .ارتش
و نیتوهای انصاراهلل نیز در واک)ش به این انفجارها ،ابتدا به سمت شاهت تعاز ،ساومین شاهت بازرگ
یمن ،حتکت کاتده و ک)تاتل کامال ایان شاهت و فتودگااه آن را در ااتیاار گتفتاه و توانسات)د بات
سااتمانهای دولتی ،نظامی و دادگستتی شهت تعز تسلال یاب)د .نیتوهای انصاراهلل پا از ک)تتل تعز،
به سمت شهت عدن که کانون توائه علیه انصاراهلل بود و م)صور هادی نیز در آنجا حضاور داشات،
حتکت کتده و روز  25مارس توانست)د ک)تتل این شهت را نیز در ااتیار گیتند .م)صاور هاادی باار
دیگت و این بار از عدن فتار و به اار از یمن گتیخت .ک)تتل انصاراهلل بت شهت گ)وبی و راهبتدی
عدن به م)زلاه پایاان دوران انتقاالی م)صاور هاادی و شکسات ااتح ابتکااری ساال  2222شاورای
همکاری الی ،فارس بود .عتبستان سعودی کاه از مخالفاان اصالی باه قادرت رسایدن انصااراهلل و
تشکیل دولت متدمی در یمن بود ،از روز  23مارس نیز تعداد نیتوهای نظامی ااود در متزهاای باا
یمن را افزایش داد؛ م)صور هادی را رئیاگمهور مشتوع یمن اعالم و از روز  27مارس باا هادف
آنچه بازگتداندن مشتوعیت به یمن ع)وان شد ،عملیات موساوم باه «اوفاان قاااع» را علیاه یمان و
انصاراهلل آغاز کتد (محمدی. 53-72 :2339 ،
 -3-2بلوكبندیهای قدرت در بحران یمن
ک)شگتان زیادی در بحتان یمن نقشآفتین هست)د ،بلوکهای قادرت در بحاتان را میتاوان
بدین صورت دستهب)دی کتد:
 .1محور غربی – عربی و عبری
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در این محور بازیگت اصلی بحتان ،عتبستان است و سایت باازیگتان همان)اد آمتیکاا ،فتانساه،
انگلستان ،رژیم صهیونیستی نقش پشتیبانیک))ده (ااالعاتی – لجساتیکی از عتبساتان را باه عمال
میآورند .اگتچه سایت کشورهای عتبی نظیت امارات ،مصت ،کویت و سودان هم در این بحاتان در
ک)ار سعودیها هست)د ،اما نقش آنها در این بحتان ذیال باازیگت اصالی تعتیاف میشاود و نقاش
همسان ک)شگت اصلی بحتان را ندارند.
 .2محور مقاومت با مرکزیت انصاراهلل
بازیگت اصلی این محور گ)بش انصاراهلل است که از سال  2225توانسته است اود را به ع)وان
ک)شگت سیاسی اصلی در معادالت قادرت در دااال یمان ت بیات ک)اد .اگتچاه ساایت گاتوه هاای
مقاومت در گهان اسالم همان)د حزباهلل لب)ان و حشدالشعبی عتاق و حتی دولات ساوریه در ک)اار
این گ)بش قتار گتفتهاند؛ اما بیشتت این حمایتهاا مع)اوی اسات .ک)شاگت اصالی و حاامی مع)اوی
انصاراهلل ،ایتان بوده و حمایتهای اود را از انصاراهلل اعالم داشته است .نقاش باازیگتانی همان)اد
چین و روسیه در میانه این بحتان قتار دارد .در واقع مواضع این دو بازیگت ،یک موضاع چ)ادگاناه
است .روسیه راهبتد اود در بحتان یمن را مبت)ی بت راهبتد عدم داالت ت)ظیم کتده اسات .باا ایان
حال مسکو به هت دو اتف درگیت در این م)اقشه ،سیگ)الهایی فتستاده که به ع)وان حمایات از دو
اتف تفسیت شده است .روسیه بتاالف کشورهای غتبی و عتبی ،سافارتخانهی ااود را باه عادن
انتقال نداد و همچ)ان در ص)عا که تحت تسلال انصاراهلل بود ،به فعالیت پتداات .همچ)ین روسیه به
انتقاد از ائتالف شکلگتفته پتداات و سعی کتد از اتین شورای ام)یت سازمان ملل ،قطع)امهای را
گهت پایان بخشیدن به این حمالت تصویب ک)د که البته با شکست مواگه شد .با وگود نقش نسبتاً
ا) ی چین در تحوالت یمن ،نمیتوان گفت که پکن م)افع اود را در آی)ده این کشور از یاد بتده
است .در عین حال ،این دوکشور میزبان هیئتهاای دیپلماتیاک اتفهاای اصالی بحاتان – یع)ای
انصاراهلل و سعودیها – هست)د و سعی دارند رابطه متوازن اود با دو اتف را حفظ ک))د (فتحی و
نیکونهاد. 26 :2333 ،
 -3داعش
م)طقه غتب آسیا از سال  2222فتآی)دی گدید را تجتبه میک)د که این وقاایع هام میتواناد
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در قالب تداوم تحوالت  22سپتامبت  2222مورد بترسای و ارزیاابی قاتار گیاتد و هام میتواناد باه
ع)وان متحلهای تاریخی و دورانی گدید در این م)طقه مورد مطالعاه قاتار گیاتد .ماتگ اساامه بان
الدن به شدت باع

تضعیف سازمان القاعده شد و در االء حضور رهبتی قوی و قدرتم)د ،فتدی

 99ساله به ناام اباوبکت البغادادی ظهاور کاتد و باا تشاکیل متعصابتاتین و ااونریزتتین نیاتوی
تتوریستی در م)طقه ،با بهکارگیتی تاکتیکهای چتیکی و عملیاتهای انتحاری ،توانست به م)اان
زیااادی دساات پیاادا ک)ااد .وی شاامار فتاواناای از گ)گجویااانی را کااه در سااوریه علیااه بشااار اسااد
میگ)گیدند  ،گا ب تشاکیالت ااود کاتد و باا اساتفاده از ایان ظتفیات ،در ژوئان  2229تهااگم
گستتدهای را به عتاق آغاز کاتد .پاا از تسالال داعاش بات بخشهاای مهمای از عاتاق وساوریه،
سخ)گوی «داعش» در  23ژوئن  2229در پیاامی صاوتی اعاالم کاتد کاه پساوند عاتاق و شاام از ناام
االفت بتپاشده ،ح ف و از این پا االفت اسالمی با ع)وان «دولت اسالمی» نامیده میشود.
 -1-3ریشه های فکری و مؤلفههای اثرگذار در شک)گیری و تکوین داعش
مبانی نظتی و فکتی داعش را نمیتوان از افکار سلفیان متیات و وهابیت گدا انگاشات .از نظات
سیاسی نیز آنچه در غالب ایدئولوژی داعش روایت شده ،متیثت از رویکتدهای سیاسی القاعده اسات.
ولی داعش در عتصه عمل توانسته است این دیدگاهها را با یکدیگت تلفین نموده و به اصول راه)ماای
عمل سیاسی تبدیل نماید (حسن مصاطفی . 2339 ،روناد رویاارویی داعاش باا مساائل ،گتیاانهاا و
نیتوهای مقابل در غالب سازوکار غیتیتساازی و تکفیات تبیاین شاده اسات؛ لا ا باا بترسای سااات
ایدئولوژی داعش از حی اگتماعی ،نظتی و عملی ،به م)ظور بازگویی شکافها و تعارضات درونی
آن ،زمی)ه م)اسبی بتای درک رویکتدهای افتاای و اشونتورزانه داعش فتاهم میگتدد (اکباتی،
 . 3 :2335مبانی و مسلفههای گفتمانی تفکت دولت اسالمی و تیسیا حکومت اساالمی و االفات در
اندیشه داعش را میتوان در این موارد یافت:
 -2ب)یادگتایی اسالمی  -2نوب)یادگتایی  -3سلفیه و سلفیگتی  -9نوسلفیگتی
داعش ،داعیهدار دعوتی سلفی با رویکتدی تکفیتی است .تکفیتیها گماعتی از سالفیهاا هسات)د
که به «مالزمه ایمان و عمل» اعتقاد دارند .از نظت آنان اگت کسی به اداوند ایمان داشته باشد ،ولای
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متتکب گ)اهان کبیته شود ،از دین اار و متتد است و در صورتی کاه کفات آنهاا «کفات اکبات»
باشد ،گهاد علیه آنان واگب است (علیازاده موساوی . 39 :2333 ،ریشاههاای شاکلگیتی آرماان
«بازگشت به سلف صالح» در قتن بیساتم را بایاد حادثاه مهام زوال االفات کاه در پای فتوپاشای
امپتااوری ع مانی رخ داد ،گستجو کتد .پا از زوال االفت ،متفکتانای مان)اد رشاید رضاا ایاده
احیای االفت و بازگشت به سلف صالح را مطتح کتدند و گمعیت ااوانالمسلمین با ایان هادف
توسال حسن الب)ا تیسیا شد و شاااههای آن در بسایاری از کشاورهای اساالمی گساتتش یافات.
رشید رضا که از شاگتدان محمد عبده بود ،در اتح پیش)هادی اود باتای احیاای االفات ،متکاز
االفت را شهت موصل تعیین کتد و اگتهاد و قتیشیبودن را از ویژگیهای الیفه بتشامتد و شایوه
تعیین الیفه را نیز از اتین «اهل حل و عقد» و «مجلا الشوری» اعالم کتد (ع)ایت. 232 :2362 ،
سلفیها در هستیش)اسی قائل به وگود عالم مجتدات نیست)د و معتقدند اداوند گسم نیست،
ولی محسوس است و میتوان او را در قیامت با چشم ست مشاهده کتد .به این تتیتب آنها اداوند
را «غیب مطلن» و «مجتد تام» نمیدان)اد .ابان تیمیاه رؤیات اداوناد در آااتت را پااداش مسم)اان
میداند (علیزاده . 97 :2333 ،مباانی معتفتشا)ااتی سالفیهاا باه گوناهای اسات کاه در آن عقال
هیچگونه نقشی در انکشاف حقیقت ندارد و ارزش معتفتش)ااتی عقل بتهاانی در معاارف دی)ای
انکار میشود .در سلفیگتی ،معتفت دی)ی به «نقل» فتوکاسته مایشاود و باه ایان تتتیاب معتفات
عقلی از قلمتو دین و رسالت انبیا (ص بیتون میافتد .سلفیها به دلیل رد عقل و تیکید بت نقل ،باه
لحاظ روشش)ااتی« ،سلف» را به ع)وان یک فتام)بع میپ یتند (سایدناژاد . 257 :2332 ،باه دلیال
تیکید فتاوان آنها بت پیتوی از سلف ،ع)وان سلفی به آنان ااالق میشود .آنها در ش)اسایی اولیای
سلف 9 ،نوع دستهب)دی ارائه میک))د :پیامبت اسالم (ص  ،صحابه ،تابعین و اتباع تابعین .سلفیها باا
اتخاذ رویکتد ظاهتگتایانه به دیان ،هتگوناه تیویال در دیان باه اصاوص آیاات قاتآن را ماتدود
میشمارند و به شدت فلسفه ستیزند .در حالی که سالفیگاتی اولیاه در قاتن بیساتم« ،سالفیگاتی
دعوتی» بود و ضمن تکفیتنکتدن سایت م اهب ،با رویکتد دعاوتی ،مجااز دانساتن بهتهباتداری از
نهادهای مدرنی مان)د پارلمان و انتخابات به دنبال پیگیتی اهداف اود باود (ع)ایات. 225 :2373 ،
سید قطب ب)یانهای گفتمان تکفیت در قتن بیستم را پایهگ اری کتد؛ او باا معتفای دوگوناه گامعاه
گاهلی و اسالمی ،همه گوامع موگود را در زمته گامعاه گااهلی معتفای کاتد و ااتو از گامعاه
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گاهلی از اتین هجتت و گهاد را اواستار شد .ساید قطاب معتقاد باود ااتو از گامعاه گااهلی
مستلزم انقالبی واقعی به رهبتی یکی از پیشتازان امت است که متیثت از ت)ها نسل قتآن یع)ی صحابه
باشد .پا از اعدام سید قطاب در ساال  ،2377هاواداران او گاتوههاای افتااای گماعاه المسالمین
(الهجته و التکفیت و گماعه الجهاد را تشکیل دادناد .عبدالساالم فات  ،ب)یانگا ار و رهبات گماعاه
الجهاد ،با نوشتن گزوهای با ع)وان «الفتیضه الغائبه» ،شیوه قیام علیه گامعه گاهلی را تبیاین و در آن
اولویت گهاد علیه حکومتهای سکوالر (عدو غتیب را تئاوریزه کاتد و اناور ساادات باه دسات
یکی از اعضای گماعه الجهاد تتور شد .در حالی که پیش از این اندیشه تکفیت که توساال افاتادی
مان)د ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب در گامعه اساالمی رساوخ کاتده باود ،صاتفاً شاامل تکفیات
اعتقادی و متدودشمتدن مواردی مان)د توسل و زیارت میشد ،این قببیل گتیانها ،تکفیت را به همه
شئونات فتدی و اگتماعی تستی دادند و مواردی مان)د اعتقاد به دموکتاسای را نیاز تکفیات کتدناد
(نباتیان. 69 :2333 ،
اندیشه تکفیت بعدها در قالب گتیانهایی مان)د «ت)طیم القاعده» تداوم پیادا کاتد ،اماا القاعاده
تحت تیثیت اسامه بن الدن مبارزه با دشمن بعید ،یع)ی آمتیکا را در دستور کار اود قاتار داد .پاا
از متگ بن الدن ،ایمن الظواهتی که از یااران نزدیاک عبدالساالم فات باود ،رهباتی القاعاده را
بتعهده گتفت.
 -2-3تبارشناسی گفتمان دولت اسالمی اداعش
تحوالت عتاق و سوریه و تصتف بخشهایی از این دوکشور توسال داعش ،به ناوعی تاداوم
گتیانات بتآمده از اشغال عتاق و افغانستان و تغییت معادالت حاکم بت گتوههاای مختلاف گهاادی
پا از حادثه  22سپتامبت محسوب میشود .با سقوب اماارت اساالمی االباان و نیاز پاا از ساقوب
رژیم صدام در آوریل  ،2223القاعده کوشیده عتاق را به صح)ه گدیدی بتای مباارزهگویی ااود
تبدیل ک)د .از این رو ،در مارس  2226از دولت اسالمی عتاق سخن گفت و به دلیل این مسئله که
ااالق ع)وان امارت اسالمی عتاق ،این شبهه شاتعی را پایش مایآورد کاه ایان حکومات از ناوع
االفت باوده و نیااز باه وگاود الیفاهای اسات کاه اگمااع امات پشاتوانه او باه شامار میآیاد ،از
بهکارگیتی دولت اسالمی عتاق به گای امارت اسالمی عتاق چشم پوشاید؛ در حاالی کاه در ایان
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کشور و دیگت م)اان تحت نفوذ اود به گای تعبیت امیتالمسم)ین از واژه امیت بهته میگیتد ،باه ایان
مع)ا که القاعده در نظت دارد واحدهای سیاسی محدودی را که میتوان)د به بخشی از امارت اسالمی
تبدیل شود ،افزایش دهد (نعیمیان . 36 :2367 ،البته سخ)گوی داعش در شبکه توییتت با یاک پیاام
صوتی « :ابوبکت البغدادی الیفه اول دولت اسالمی است و وظیفه هت مسلمانی است که باا پا یتش
االفت ابوبکت بغدادی ،با او بیعت ک)د» .داعش که گتوهی بتآمده از القاعده با ااالمشای سالفی
گهادی و سلفی – تکفیتی است؛ بتاساس مدعیات و رهبتانش و بیانیههای صادره توساال آناان –
هماناور که در سایت رسمی این گتوه به آن اشاره شاده – باه دنباال احیاای االفات باا الگاوی
االفت اسالمی در زمان ب)یعباس میباشد .تعتیاف آنهاا از ساتزمین عاتاق و شاام نیاز بتاسااس
تقسیمب)دی متزهای عتاق و شام در زمان ب)یعباس است .به این تتتیب که عتاق شاامل دو م)طقاه
عتاق عجم (شامل قسمتهای شتقی امتوزی و م)اان متکزی و غتبی ایتان و م)طقه شاام اعام از
سوریه ،بخشهای تتکیه ،اردن ،لب)ان ،فلسطین و مصت تقسیم میشد .متکاز حکومات ب)ای امیاه در
شام (دمشن و متکز االفت ب)یعباس در عتاق (بغداد بود .بت این اساس باید دولت اسالمی عتاق
و شام را در چ)ین م)طقه گغتافیایی تقسیم و تعتیاف کاتد .عبادالتحمن روحاانی یکای از رهباتان
گتوه گ)داهلل با تعتیف و تمجید از اقدامات اایت داعش در سایت این گتوه مینویسد« :بتگزیادن
نام شام در عوض این همه کشورها ،حکایت از بازگشت دوباره به یک االفت راشاده مایک)اد و
این روزها نیز انشاا هلل قتیب است که مسلمانان عزیز شوند و چ)انچاه بیاتق االفات اساالمی را در
م)اان بزرگی از عتاق و شام به اهتزاز در آوردند ،در ستتاست گهان به اهتزاز در آورند» .همچ)این
اایتاً یکی از اعضای داعش در یک نشست ای)تتنتی ع)وان کتد که سازمان متبوع وی موفان شاده
است نخستین شعبه اود در اردن را دایت ک)د .به گفته وی این شعبه دویست عضو داشاته و دولات
اسالمی در اردن نام دارد و وظیفه اصلی آن حمایت و پشتیبانی از نیتوهای مستقت در سوریه و عتاق
است .وی افزود« :دیت یا زود ،اردن نیز بخشی از االقت اسالمی اواهد شد».
داعش را میتوان نسل چهارم اسالمگتایان گهادی دانسات .ابومصاعب الزرقااوی باه ع)اوان
اولین رهبت داعش ،بعد از اشغال عتاق توسال آمتیکا با حفظ روابال اود با بن الدن توانست شبکه
هواداران اود را در عتاق و اردن گستتش دهد .وی در سپتامبت  2223گماعت توحیاد و گهااد را
تیسیا کتد و با اعالم بیعت با رهبت القاعاده در اکتبات  ،2229گاتوه گهاادی القاعاده در ساتزمین
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بینال)هتین را ب)یان گ اشت .با کشتهشدن الزرقاوی در ژوئن  ،2227دولت اسالمی عاتاق در اکتبات
همان سال توسال ابوعمت بغدادی پا به عتصه وگود گ اشت که نام اصالی وی «حاماد داود زاوی»
بود .ابوعمت بغدادی در آوریل  2222کشته شد ،یک ماه بعد ابوبکت بغدادی رهبتی دولت اساالمی
عتاق را به عهده گتفت و با افزودن نام شام در آن ،داعش متولاد شاد .صافب)دی سا)ی – شایعی
مهمتتین رکن فکتی داعش است و انگیزه آنها بتای انتقاام و رویاارویی باا ایان ع)اوان باه پایش
میرود .داعشیها دولت یوتوپیایی را به متدم گهان بشاارت میده)اد کاه پااکی و نقااوت اساالم
اصیل را دارا است و شیوه تحقن آن نیز حماسی و شورانگیز است و از این گهات توانسات)د بسای،
وسیعی را نه ت)ها در کشورهای عتبی و آفتیقایی که حتی در کشورهای غتبی انجام ده)د .مبارزان
غتبی آنها نه فقال مهاگتان مسلمان که غتبیان سفیدپوستی هست)د که از آلودگی ااالقی و بحتان
بیهویتی غتب به دامن آیی)ی ناب با داعیه تحقن پااکی و عادالت در گهاان گتویادهاناد و ااالء
سقوب ایدئولوژی های یوتوپیایی دوره مدرنیتاه مان)اد کومونیسات را در ایان دنیاای گدیاد یافت)اد
(معموری. 2333/3/32 ،
 -9متغیرهای دخی) در ظهور و گسترش داعش در جنگ یمن
داعش و القاعده دستپتوردههای رژیم سعودی هست)د و نقش دولت عتبساتان و ساعودیها
در حمایت ،گستتش و پتورش این گتیانات ت)درو در م)طقه مسثت و م)حصات باه فاتد باوده اسات.
متیسفانه به نوعی با کمکهای مالی و تسلیحاتی و غیت مستقیم ،این گتیانات افتاای در م)طقه مان)د
عتاق و سوریه تقویت شدند .میموریت آنها در کشورهایی است که به نوعی با اهداف اساتعماری
و استکباری نظام سلطه مخالفت دارند .در هات گاایی کاه نادای عادالتاواهی و صالحالبای زده
میشود و هت گایی که کشورهای گتوه مقاومات در بتابات رژیام صهیونیساتی و نظاام سالطه قاتار
دارنااد ،نقااش حامیااان گتوهکهااای تتوریسااتی و افتاااای م اال داعااش و القاعااده بیشااتت اساات و
میموریتهایشان آنجا تعتیف میشود .اگت امتوز داعش در یمن حضور دارد ،به ایان علات اسات
که آنها نمیتوان)د با متدم یمن و مو اساالماواهی ،عادالتاواهی و صالحالبای ماتدم مقابلاه
مستقیم نمای)د .در واقع آنها را در این م)طقه تشوین و تحتیک کتدهاند تا بهنوعی به دنباال تایمین
م)افع اودشان باش)د.
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 -1-0تجاوز آمریکایی – سعودی به یمن و شکست داعش در عراق و سوریه
قبل از استعفای هادی و تحوالت ص)عا ،بارها مقامات ام)یتای غتبای و حتای آمتیکاایی تیییاد
کتدند که عملیات انصاراهلل و متحدین به متاتب مسثتتت از اقدامات دولت قبلی یمن بوده است؛ اما
تجاوز مشتتک ساعودی و اماارات م)جات باه ایان شاد کاه بخشهاایی از گ)اوب یمان باه بهشات
تتوریستها مبدل گشت.
اعضای القاعده و تعدادی از نیتوهای داعش در م)ااقی از گمله حضاتموت ،تعاز و اااتاف
عدن مستقت گتدیده و اقدام به فعالیتهای تتوریستی مینمای)د.
این تتوریستها اصوصاً پا از موفقیت دولتهای عاتاق و ساوریه در مباارزه باا داعاش و
ت)

شدن فضاا باتای حضاور آنهاا در ایان کشاورها ،باه ااتف کشاورهای یمان و لیبای هجاوم

آوردهاند.
آمتیکا و دول غتبی نیز ب ه بهانه حمایت از ائتالف عتبی در مقابله با تتوریسم به پشتیبانیهای
اود از عتبستان در عتصههای سیاسی ،ااالعاتی و تسلیحاتی ادامه میده)د؛ و این در حالی اسات
که آلمان ،انگلیا و فتانسه قتاردادهای تسلیحاتی گدیدی با عتبستان و امارات م)عقد نمودهاناد و
همچ)ین م اکتا ت عتبستان گهت اتید تسلیحات مدرن و پیشتفته نظامی از گمله هواپیمای اف –
 35از آمتیکا ادامه دارد.
مهمتتین و وحشت)اکتتین پیامد تجاوز سعودی را میتوان در رشد فزای)ده تتوریسم به ویژه
در گ)وب یمن مشاهده کتد .اک)ون حداقل سه استان در گ)اوب یمان متکاز تااتوتااز داعاش و
القاعده شده است و رگههایی از حضور بوکوحتام و الشباب نیز در میان آنها مشاهده میشود .در
نتیجه ،باید بهصورت گدی نگتان ظهور نوع گدید از تتوریسم چ)دملیتی القاعده ،داعش ،الشباب
و بوکوحتام در آبتاه بینالمللی بابالم)دب بود و اطت گادیتت آنکاه اگات آراماش باه یمان بااز
نگتدد و از مجلا ملی یمن به ع)وان مشتوعتتین نهااد باقیماناده در ساااتار حااکمیتی و دولات
وحدت ملی یمن که با رأی اعتماد مجلا شتوع به کار نموده ،حمایات نگاتدد و از ساوی دیگات
تجاوز عتبستان متوقف نگتدد و محاصاته انساانی اداماه یاباد؛ رشاد تتوریسام در یمان بهصاورت
تصاعدی شدت میگیتد و عالوه بت بابالم)دب ،آبهای بینالمللی م)تهی به سواحل یمن عتصاه
تحتکات تتوریستی اواهد شد.
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در بهار  ،35گتوه تتوریستی داعش در ادامه توساعه سالطه ااود ،اقادام باه تیسایا پادگاان
گدیدی به فتماندهی االد عبد ال)بی در م)طقه حطاب از توابع اساتان اباین کاتد و  222گ)گجاوی
آموزشدیده و تجهیزات را به پادگان یادشده م)تقل نماود .تجهیازات و تسالیحات انتقاالیافتاه باه
پادگان م کور ،غ)ائم به غارت رفته از تیپهای نظامی ارتش یمان باود .داعاش در اساتان اباین3 ،
پادگان دایت کتده است .گتوه انصار الشتیعه و القاعده نیز دارای  2پادگاان در شهتساتان الوضایع،
زادگاه عبدربه هادی میباش)د.
در پی تحت فشار قتارگتفتن داعش در سوریه و عاتاق ،فعالیات و حضاور تتوریساتهاا در
گ)وب یمن افزایش یافت و ناام)ی در گ)وب یمن به واسطه حضور گستتدهتت القاعده و داعاش در
استانهای حضتموت ،مارب و عدن همچ)ان ادامه دارد (عبدالهایان. 5 :2335 ،
 -2-0دولت درمانده یمن ،زمینهساز ظهور داعش
داعش را میتوان محصول ناتوانی دولتهای درماندهایی دانست که نتوانستهاند قدرت ااود
را بت تمام م)اان ستزمی)ی اود اعمال و متدم اود را تحت یک هویت ملی ،یکپارچاه ک))اد .ایان
کشورها به اور گدی با م)اقشات ناشی از فتقهگتایی ،قومگتایی و هویتیابی دی)ی دست و پ)جاه
نتم میک))د؛ و این م)اقشات داالی ،زمی)ه و شاتایال م)اساب را باتای ظهاور قادرتهای محلای و
م)طقهای نظیت داعش فتاهم کتده است .وقوع انقالبهای متدمی در کشورهای مصت ،تونا ،لیبی
و یمن که بهاور ابیعی دورانی از بیثباتی را همتاه دارد ،در ک)ار ناتوانی کشورهایی مان)اد لب)اان،
افغانستان ،پاکستان ،سودان ،سومالی و نیجتیه در ک)تتل اوضاع ام)یتای ااود ،موگاب شاد داعاش
بتواند ضمن گ ب نیتوی انسانی و م)اابع ماالی از ایان کشاورها ،فتای)اد گساتتش ااود را اای و
شااههایی از اود را در این کشورها ایجاد ک)د (زارعان. 66 :2333 ،
یمن در دهاه اایات یکای از پتت)شتاتین کشاورهای ااورمیاناه باوده اسات .ایان کشاور باه
اصوص از سال  ،2229با آغاز گ)

های ششگانه دولات و حوثیهاای زیادی در شامال یمان،

روی آرامش را به اود ندیده است .گ)

ششم که با ورود عتبستان سعودی به آن بعد م)طقاهایی

به اود گتفت و با بحتان ناشی از گ)بش گدایی الب حتاک بتای تجزیه گ)وب این کشور و نیاز
افزایش و شدت فعالیت القاعده و داعش در یمن همتاه شد ،دورنمای ثبات سیاسی و اگتمااعی در
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یمن را تیته و تار نمود (احمدیان. 2332/2/29 ،
بخش مهمی از علت توفین گاتوههاای تکفیاتی -تتوریساتی همچاون داعاش و القاعاده در
عضوگیتی از میان یم)یها ،به وگود دولتهای ناکارآمد و فتو مانده در تایمین اشاتغال ،درآماد و
رفاه اقتصادی بتای گوانان یم)ی باز میگتدد (صوفی. 252 :2337 ،
 -3-0ایدئولوژی سلفیگری -تکفیری القاعده و داعش یمن
شااه یم)ی القاعده از گملهی دیتینتتین ساازمانهاای فتعای القاعاده اسات .ایان ساازمان،
ک)ش تتوریستی اود را از نیمه دوم دهه  2332آغاز کتد .البته در اول دوره فعالیت ،ایان گتیاان
با فتاز و فتودهای متعددی مواگه شد که از مجموعه مت)وعی از عوامل محیطی (داالای ،م)طقاهای
و بینالمللی و نیز عوامل درونی این سازمان در محلی و بینالمللی ناشای مایشاد .صاعود و افاول
القاعده در نهایت به واپسین ایزش آن در یمن انجامید .در گتیان این صعود ،القاعاده عتبساتان و
یمن ادغام شد و زمی)ه بتای ک)ش گستتدهتت این سازمان فتاهمتات شاد .در چ)این فضاایی ،ایازش
متدمی یمن آغ از شد و فضاهای نوی)ی در بتابت القاعده و سپا داعش گشوده شاد؛ فضااهایی کاه
گتچه با چالشهایی مهم همچون حملههای مستقیم هواپیماهای آمتیکایی ،مبارزه نهادهای ام)یتای
و نیز رویارویی بسیاری از گتیان های سیاسی و قبایلی با القاعده و داعش هماتاه باود ،فتصاتهای
نوی)ی در اا تیار این دو سازمان در یمن قتار داد تا به گستتش دام)ه و شدتبخشایدن باه آنهاا در
یمن و ورای آن بیانجامد.
اهداف القاعده و داعش در یمن
دو سازمان القاعده و داعش در یمن را نمیتوان موگودیتهایی کامالً مستقل در نظت گتفت.
به عبارتی ،اگتچه در سطح عملیاتی ،ک)شهای دو سازمان در یمن نسبتاً مستقل اتاحای و اگتایای
میشود؛ با ایان حاال باه دلیال بیعات باا ساازمانهاای ماادر ،اهاداف کاالن دو ساازمان ،تاابعی از
سازمان های مادر بوده و هست .در نتیجه ،در تبیین اهداف القاعده و داعش در یمان ،نمیتاوان باه
کلی م)فک از اهداف کالن دو سازمان گهاانی القاعاده و داعاش ساخن گفات .اولویات ساازمان
القاعده در سطح کالن ،مبارزه با حضور غتبی (ایاالت متحاده در کشاورهای اساالمی و در رأس
آنها گزیتهالعتب از یک سو و تالش بتای ضتبهزدن و متزلزلکتدن حکومتهای همکاریک))ده
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با ایاالت متحده از سوی دیگات اسات .تبعااً در گهاانبی)ی تکفیاتی القاعاده نیاز همچاون داعاش،
اقلیتهای اسالمی همان)د شیعه و صوفی و غیته نیز دشمن اسالم به شامار رفتاه و از گملاه اهاداف
دهشت افک)ی به شمار میروند؛ اما از نظت اولویتها ،دشمن دور (ایاالت متحده و مجموعه تمدنی
غتب در گایگاه نخست قتار میگیتند .زیت مجموعه یم)ی القاعده نیز حداقل تا سالهاای ایازش
 2222اولویتهای سازمان مادر را در نظت داشته و بت مب)ای آن عمل میکتد .هدف قتاردادن م)افع
ایاااالت متحااده در یماان و اااار از آن (ناااو یااو.اس.اس کااول ،ساافارت آمتیکااا ،تااالش بااتای
م)فجتکتدن هواپیما بت فتاز دیتتویت و غیته از گمله فعالیتهای این گتیان بوده و هست .باا ایان
حال ،تحولی شبیه آنچه پیشتت در عتاق پا از اشغال رخ داد ،در یمن باتوز کاتده اسات .در دوره
رهبتی ابومصعب الزرقاوی بت القاعده عتاق ،اولویت این سازمان از مبارزه با ایاالت متحده به سوی
مبارزه با شیعیان و دولت شیعی عتاق تغییت گهت یافت و در نتیجه ،ک)شهای تتوریستی آن متوگه
گامعه و نخبگان شیعی عتاق شد.
در یمن نیز به ویژه از ه)گامی که انصاراهلل بت ص)عا مسلال شده و تحتک اود به سوی دیگات
م)اان یمن را آغاز کتدهاند ،مبارزه با انصاراهلل به یکای از اولویتهاای القاعاده یمان تبادیل شاد.
داعااش ،بااتاالف القاعااده بااه مبااارزه بااا دشاامن نزدیااک (شاایعیان و اقلیتهااای مساالمان و نیااز
حکومتهای موگود به ع)وان حکومتهایی غیت اسالمی به ع)وان اولویت نخست ااود مینگاتد.
مبارزه با مجموعه تمدنی غتب ،اولویت دوم این گتیان است .در یمان نیاز ظهاور و باتوز داعاش
مسید تیثیت این اولویتها بت اعضا و اتفداران آن است .نکتاه نخسات در ایان زمی)اه آن اسات کاه
داعش یمن در فضای روا گفتمان فتقهای در سطح م)طقهایی ظاهت شد و اود ،ادامه این گفتمان
در یمن به شمار میرود .نکتاه دوم آنکاه در بتابات القاعاده ،داعاش یمان هادف ااود را مساتقیماً
انصاراهلل ،گتیانهای سیاسی و نیز سااتارهای حکومت در یمن تعتیف کتده است .بادین تتتیاب،
اهداف دو گتیان در نتیجه تغییت تدریجی در اولویتهای القاعده به سمت مبارزه با دشم)ان داالی
که گویای رقابت دو گتیان نیز هست ،بیش از پیش در یمن به یکدیگت نزدیک شده است.
صعود القاعده در یمن
مبح ا

تتوریساام و گتیااانهااای افتابگااتا در یماان از غ)ااایی کاام نظیاات در قیاااس بااا سااایت
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کشورهای گهان عتب بتاوردار است .این نکته ریشاه در عوامال فته)گای ،اگتمااعی و تااریخی
دارد و سبب شده است که گتایش به گتیانهای افتابگتا در یمن بیش از بسایاری از کشاورهای
عتبی به چشم بیاید .فعاالن القاعده نیز بتای تتوریستهای بت آمده از یمن ناوعی حان تقادم قائال
هست)د .نمونه مهم در این زمی)ه آن است که با ادغام دو زیات مجموعاه یم)ای و عتبساتانی القاعاده،
رهبتی سازمان به شخصیتی یم)ی سپتده شد .به عبارتی ،یم)یها در محوریات ساازمان ادغاامشاده
قتار گتفت)د .شاید بتوان یکی از دالیل توگه ویژه باه یم)یهاا را در ک)اار واقعیتهاای اگتمااعی و
ایفای نقش فعاالنه یم)یهای القاعده ،در اصالت یم)ی بسیاری از رهبتان القاعاده از گملاه شاخص
بن الدن گستجو کتد .به همین دلیل ،القاعده یمن از گمله اولین زیت مجموعههای القاعده در ورای
متزهای فعالیت سازمان مادر در افغانستان و پاکستان بود و از گملاه اولاین فعالیتهاای تتوریساتی
این گتیان علیه اهداف غتبی را عملیاتی ساات؛ اما صعود اولیه القاعده یمن در فضای پاا از 22
سپتامبت و اشغال افغانستان و عتاق ،به دالیل متعدد متوقف و دچار عقبگتد شد .با تضعیف القاعده
در عتاق و شکست کمپین آن در عتبستان سعودی ،بسیاری از مبارزان یم)ی و نیز غیت یم)ی آن باه
یمن بازگشته و دست به احیای آن در این سامان زدناد .ایان تحاول ،نقطاه آغاازین صاعود مجادد
القاعده در یمن بود که تا امتوز ادامه دارد.
در نتیجه و تحت تیثیت فشار نیتوهای ام)یتی عتبستان ،بسیاری از اعضای القاعاده عتبساتان باه
یمن – که ستزمین نا امن و درگیت گ)

های شمال و تحتکات تجزیهالباناه گ)اوب باود -م)تقال

شدند و زیت مجموعه عتبستانی القاعده با القاعده یمن ادغام شد .سازمان گدیاد« ،قاعاده گهااد در
گزیتهالعتب» نامگ اری شد .ادغام دو سازمان یادشده ساتآغاز تحاوالت گساتتده درونساازمانی
القاعده در یمن شد که به احیای گستتده آن انجامید .ضعف القاعده در عتبساتان باه ویاژه پاا از
موفقیت کمپین ام)یتی این کشور علیه سازمان یادشاده در ساال  2225و کشاتهشادن اک ات رهباتان
داالی آن ،زمی)هساز اتحاد شد .هدف قاعده گهاد در گزیتهالعتب ،مبارزه با حضاور بیگانگاان در
شبه گزیته و متحدان داالی آنها (رژیمهای سیاسی عتبستان و یمان باود .در ساالهاای  2223و
 2222زیت مجموعه یم)ی القاعده به تدری ،تبدیل به یکی از مهمتتین سازمانهاای فعااالن القاعاده
شد .تتور محمد بن ناایف و تاالش باتای م)فجاتکاتدن هواپیماای آمتیکاایی بات فاتاز دیتتویات،
مهمتتین عملیات آن در سال  2223بود.
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القاعده و داعش پس از خیزش 2211
پا از ایزش یمن ،القاعده در این کشور تحوالتی به اود دید .به ویژه دو تحول در اهداف
و اولویتهای این سازمان بتوز کتد :نخست آنکه القاعاده یمان باا شادتی کام ساابقه در راساتای
رویارویی با قدرت گیتی انصاراهلل گام بتداشت .نکته مهام آن اسات کاه القاعاده باتای مباارزه باا
انصاراهلل تیسیا نشده بود ،اما در گتیان تحوالت نوین یمن ،سمت وسویی ضد انصاراهلل پیدا کتد.
در نتیجه ،القاعده در سال  2229اهل س)ت یمن را دعوت به حمل سالح باتای مباارزه باا انصااراهلل
کتد .در واقع تشکیل سازمان انصار الشتیعه به ع)وان زیت مجموعه القاعده در یمن باا هادف مباارزه
با انصاراهلل صورت گتفت .انصارالشتیعه در سال  2222اعالم موگودیت کتد و ب)ا بت گزارشهاای
موگود ،تالشای از ساوی القاعاده باتای ااتو از فهتسات تتوریساتی ایااالت متحاده و باازبی)ی
اولویتها با تی کید بت محور انصاراهلل بوده است .البته وزارت اارگه ایاالت متحده در اکتبت ،2222
انصارالشتیعه را به ع)وان یکی از نامهای مصطلح القاعده و نه یک سازمان مساتقل در کاتد .ایان
سازمان در سال  2222تیسیا پ) ،عمارت شبوه ،لح ،،عدن ،ابین و حضتموت را در گ)وب یمان
و م)اان تحت تسلال اود اعالم کتد.
دومین تحول القاعده موضعگیتی آن علیه داعش و اعالم االفت از سوی آن بود .حارث بن
قاضی ال)ظاری ،از گمله رهبتان القاعده در یمن ،در بیانیهای اعالم االفت را نامشتوع و داعاش را
فاقد شتایال اعالم االفت دانست.
در واقع القاعده ،داعش را به م ابه رقیبی مینگتیست که میتواند در دو ساطح ایادئولوژیک
و پایگاه اگتماعی ،القاعده یمن را به چالش بکشد .افزون بات دو ساطح یادشاده ،القاعاده در ابعااد
کالن و اتد در درون و بتون یمن ،داعش را رویاروی اود میبی)د .به عبارتی ،االفت داعش در
سطح م)طقهایی و بینالمللی و امارتهای آن در درون یمن ،دو سازمان را به کلی در بتابت هم قتار
داده و اواهد داد .این تقابل در سطح رهبتی دو سازمان و نیز در ابعاد عملیااتی و گفتماانی دنباال
شده و میشود .گ شته از داعش ،نوع رابطه القاعده با نظام حاکم بت یمن (پیش از تسالال انصااراهلل
بت ص)عا و نیز ارتبااات آن با ریاض (بهویژه پا از تسلال انصاراهلل بت ص)عا هماواره ماورد بحا
بوده است.
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هدف مشتتک مبارزه با انصاراهلل ،حداقل در ساطح تااکتیکی مایتواناد همتاهای القاعاده باا
عتبستان و دریافات تسالیحات از آن را توگیاه ک)اد .گزارشهاای متعاددی در ماورد کمکهاای
عتبستان و متحدان آن به القاعده در بتابت پیشتوی انصاراهلل م)تشات شاده اسات .باتاالف القاعاده،
داعش حاصل فضای پا از ایزش یمن بود .این گتیان پا از اعالم االفت در ساوریه و عاتاق،
به تدری ،در یمن ظهور کتد .داعش به ویژه پا از آغاز گ)

ائتالف تحت رهباتی ساعودی در

یمان ،رشااد و شااکوفایی اااود را آغاااز کااتد .ایاان گتیااان در فاصااله زمااانی ناااچیزی توانساات در
دهشتافک)ی به رقیبی ستسخت بتای القاعده در یمن تبدیل شود و در پارهایی مواقاع حتای گاوی
سبقت را از آن بتباید .شدت و ک تت عملیات داعش سبب توگه گستتده به رشد آن در یمن شد.
بتای نمونه ،این سازمان ت)ها در ماه ژانویه  2227و ت)ها در شهت عدن 33 ،تتور و چهار بمبگ اری
ماشی)ی انجام داد که بیش از  62کشته و زامای بات گاای گ اشات .در واقاع ،تواناایی عملیااتی و
اثتگ اری تتوریستی عملیات داعش در یمن ،سبب اتح پتسشهایی در ارتباب با چتایای ایازش
قابل توگه داعش در این کشور شده است .این در حالی است که در سال  2227به تدری ،ظهور و
بتوز عملیاتی و رسانه ای القاعده در یمن رو به ت)زل گ اشت .دو دلیل عمده بتای تحاول یاادشاده
قابل اشاره است:
نخست آنکه داعش از ابتدا از سوی بتای ع)اصت القاعده و یا اتفداران آن شاکل گتفات و
ب)ابتاین ،صعود تدریجی آن در سطوح عملیاتی و رسانهای در یمن در ک)ار ت)زل گایگاه القاعده در
این کشور -در دو سطح عملیاتی و رسانهای-گویای افازایش گتویادن اعضاا و اتفاداران پیشاین
القاعده به داعش است .به عبارتی ،داعش توانسته است بخشی از پایگاه اگتماعی القاعاده در یمان
را تحت نفوذ اود بگیتد .دوم آنکه ،تحول یادشده از ه)گامی گستتش یافت که ناصات الوحیشای،
رهبت پیشین القاعده در یمن ،توسال یک هواپیماای بادون ستنشاین آمتیکاایی تاتور شاد و قاسام
التی)ی به رهبتی القاعده در یمن رسید .باتاالف نسالهای اول و دوم القاعاده یمان کاه اغلاب از
نزدیک با ا سامه بن الدن کار کتده بودند ،التی)ی از اتفداران بیعت با ابوبکت البغدادی و ااتو از
القاعده بود (هالل 22،مارس . 2227
ب)ابتاین ،احتمال تبدیلشدن تدریجی القاعده به داعش با اتاحای رهبات گدیاد آن ،احتماالی
گدی و مطتح است.
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 -0-0دشمنی مداوم عربستان با شیعیان یمن
حوثیها به ع)وان اقلیت حاشیهای ،نه ت)ها از سیاستهای تبعیضآمیز دولت یمن ،بلکه بیشاتت
از اقدامها و نگتشهای دشم)انه عتبستان نسبت به اود ناراضای بودناد و علات اعتتاضهاا و قیاام
آنها در سال های نخستین قتن بیسات و یکام هماین موضاوع باود .باه نوشاته شاالق ویات یکای از
پژوهشگتان مسائل یمن ،یکی از علل عمده شورش حوثیها فعالیتهای تبلیغای و تبشایتی وهاابی
در میان قلمتو شیعیان بود .رژیم سعودی با بهتهگیتی از قدرت مالی اود ،بتای از حوثیها را باه
وهابیت گتایش داد و از آنها بتای هویتزدایی از شیعیان یمن استفاده میکتد .به گفتاه ویات ،در
سالهای دهه  2332مقامات و ستمایهداران و تجار وهابی در عتبستان باه گساتتش سالفیگاتی در
قلب ستزمین حوثیها و تبلیغ علیه آنها و عقاید شیعی مشغول بودند و از محافل کوچاک وهاابی
سلفی در قلمتو شیعیان زیدی به لحاظ مالی و سیاسی حمایت میکتدند .سلفیها به شیوهای فزای)ده
عقاید و آیینها و متاسم اک تیت زیدی را به مسخته میگتفت)د؛ آنها را در مساگد تهدید و ماتهم
میکتدند که در پی احیای حکومت پادشاهی زیدی و پایاندادن به رژیام گمهاوری هسات)د .ایان
تحتیکات سلفی  -وهابی پاسخ متقابل حوثی را در پی داشت که میاواسات)د از هویات و حقاوق
زیدیها در م)طقه صعده دفاع ک))د (. weir, 2013
سعودیها همچ)ین با ستکوب القاعده در داال عتبستان ،نیتوهای آن را به سوی یمن فتاری
دادند و رفتن آنها و سایت نیتوهای افتاای اسالمگتای ضد شیعی را به یمن تشوین کتدند .هادف
این بود که به این روش عالوه بت فشارهای تبلیغی و فته)گای ،حوثیهاا و شایعیان زیادی را ماورد
حمالت نظامی و تتوریستی اود قتار ده)د .این سیاست از سالهای پا از  2229ادامه یافته و پا
از تهاگم نظامی به یمن در مارس  ، 2225تشدید شده است .عالوه بت القاعده و سازمان آن موساوم
به القاعده در شبه گزیته العتب ،از سال  2229نیتوهای افتاای و تتوریستی داعش نیز به اقدامهای
گستتده اشونتالبانه در میان شیعیان دست زدهاند (. koontz, 2015
 -5-3نقش آمریکا در بهرهگیری از افراطگرایی در یمن
با پیتوزی انقالب اسالمی بتای نخستین بار گ)بشی اساتقاللالباناه در کشاورهای ااورمیاناه
موفن شد بتاساس ماهیت و ایدههای اسالمی ،ابت قدرتهای شتق و غتب را از م)اابع غ)ای اناتژی
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م)طقه الع ید ک)د .پیام انقالب اسالمی در ایتان محدود نماند و ستیعاً دیگت ملل اسالمی م)طقاه را
در نوردید و ستم)شی شکلگیتی گ)بشها و حتکتهای اساالمی مشاابه در کشاورهای ااورمیاناه
همچون عتاق ،فلسطین ،لب)ان ،سوریه و یمن شد و این عامل م)افع استتاتژیک غتب و در رأس آن
ایاااالت متحااده را در م)طقااه بااا چااالش روبااهرو ساااات .بااا قاادرت گااتفتن انصاااراهلل در یماان و
موفقیتهای این گتوه در ناکامگ اردن نقشاهها و توائاههای ااارگی باتای باه انحاتافکشااندن
انقالب و ک)تتل آن به صورتی که م)افع ایاالت متحده و همپیمانان م)طقهای آن در یمان همچ)اان
حفظ شود ،دولت اوباما از اار شدن یمن از حلقه متحدان غتب و پیوستن آن به گتگه پشاتیبانان
گتیان مقاومت اسالمی که از آن با ع)وان هالل شیعی نیز نام میبتند؛ به وحشت افتاده و با این بهانه
ک ه بتاندازی دولت مستعفی م)صور هادی توسال انقالبیون به رهبتی انصاراهلل با تحتیک و داالات
ایتان صورت گتفته است ،اقدامات متعددی را بت ضد انقالب متدم یمن از گمله توسل باه صادور
قطع)امه در شورای ام)یت یا دادن چتاغ سبز به عتبستان بتای تجاوز نظامی به ااک یمن باه م)ظاور
الع سالح انصاراهلل و بازگتداندن م)صور هادی به قدرت و  ...سازماندهی و اگتا کتد.
مقابله با تتوریسم را میتوان قسمت دیگتی از س)اریوی ایاالت متحده باتای مقابلاه باا ماو
بیداری اسالمی در م)طقه بهاصوص در یمن به حساب آورد .بت این اساس ،آمتیکا به گای ای)کاه
در کشورهای گهان حضور یابد و اهداف استعماری و استکباری را دنبال ک)د ،از اتین گتوههای
تتوریستی و پیمانکاران اویش هت گا الزم بداند آتش یا گ)گی بتپا میک)اد ،تاا زمی)اه داالات و
حضور اود را به صورت غیت مستقیم فتاهم ک)اد ( . www.isnamtimes.orgدر افشااگتیهای
ادوارد اس)ودن ،پیمانکار سابن آژانا ام)یت ملی آمتیکا علیه دساتگاههای ااالعااتی ایان کشاور،
آمده است :سازمانهای ااالعاتی آمتیکا ،انگلیا و رژیم صهیونیستی در شکلگیتی داعش نقش
داشت)د و در عملیاتی با نام «النه زنبور» ،گتوه داعش را تشاکیل دادناد .وی ابان اسا)اد فااششاده
معتقد است گتوه داعش بتای حمایت از رژیم صهیونیستی تشکیل شده است و هدف عملیات النه
زنبور تشکیل گتوهی با شعارهای اساالمی اسات کاه ت)ادروها را از ستاسات گهاان گا ب ک)اد و
بتاساااس اندیشااههای تکفیااتی ،سااالح اااود را بااه سااوی کشااورهای مخااالف موگودیاات رژیاام
صهیونیستی نشانه بگیتد ( . www.Khamenei.irاین بتاورد دوگانه نشان میدهد که آمتیکا در
ورای شاعار مباارزه باا تتوریساام ،نخسات م)اافع ااود را دنبااال میک)اد و باه دنباال بهتهگیااتی از
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بحتانهای ناشی از اقدامات گتوههای تتوریساتی در گهات مشاتوعیتبخشایدن باه سیاساتهاای
مداالهگتایانه اود در امور داالی کشورهای ااورمیاناه ،از گملاه گلاوگیتی از توساعه گفتماان
بیداری اسالمی در میان ملتهای مسلمان است .ام)یت رژیم صهیونیستی را میتوان به ع)وان بخش
گداییناپ یت از راهبتد ام)یت ملی آمتیکا و سیاست م)طقهای این کشور در ااورمیانه ،به ویاژه در
یمن قلمداد کتد.

نتیجهگیری
بدون شک در اول یاک دهاه اایات ،گتیاانهاای تکفیاتی و تتوریساتی حاضات در محایال
ژئوپلتیکی غتب آسیا از گمله القاعده ،داعش ،گبهه ال)صته و ...به بازیگتان تیثیتگ ار در معادالت
سیاسی و ام)یتی م)طقه تبدیل شدهاند .در این میان «داعش» یا به تعبیت ب)یانگ اران و هاواداران ایان
گتوه« ،دولت اسالمی عتاق و شام» ،در حقیقت گمعی از نیتوهای القاعده باا ملیاتهاای مختلاف
میباش)د که در سال  2223توسال «ابو مصعب الزرقاوی» و در گتیان نامه وی باه «اساامه بان الدن»
رهبت القاعده ،ابعاد فکتی و عملیاتی آن اتحریزی و پایهگ اری شد .زرقاوی در ایان ناماه ضامن
تیکید بت ابعاد استتاتژیک حضور القاعده در عتاق و ستزمین شاام و همچ)این ضاتورت مباارزه باا
کفار (آمتیکا و شیعیان  ،گهاد فی سبیل اهلل در ستزمین رافدین (عتاق را واگاب دانساته و اعاالم
نمود که معتکه واقعی و ستنوشت نهایی گ)

با کفار در ستزمین شام و ااتاف آن تعیین اواهد

شد .در حالی که گتوه شبکهای همچون القاعده بارها باا تعتیاف حاوزه عملیااتی ااود در قلماتو
کشورهای غتبی هدف اود را هماوردی با کفار آمتیکایی و اروپایی اعالم کتده ،تیکید داعش بت
تمتکز در عتاق و سوریه سبب گمانهزنیهایی در مورد میموریتهای این گتوه تتوریستی شد.
از دید بسیاری از کارش)اسان ،در حالی که القاعده به ع)اوان گاتوه ساااته دسات آمتیکاا و
بتای کشورهای م)طقه چون عتبستان سعودی حداقل اود را متعهد به انجام میموریتهای گهادی
در ااااک کشااورهای غتباای میبی)ااد؛ تتوریسااتهااای داعااش حتاای زحماات الپوشااانی اهااداف
پشتیبانانشان را به اود نداده و آشکارا هدف فت)هانگیزی و ناآرامی در کشورهای اسالمی باه ویاژه
قلمتوی مقاومت در م)طقه را دنبال میک))د .با نگاهی تیزبی)انه و همچ)ان که مقام معظم رهبتی نیاز
بیان داشتهاند؛ میتوان دریافت که هدف اصلی و درازمدت از ایجاد چ)ین گتوههایی پیشبتد پتوژه
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اسالمهتاسی در گهان بوده است.
صتف نظت از چگونگی پیدایش گتوههای تتوریستی از این دست باید گفت بیتتدید
امتوزه داعش و سایت گتوه های وابسته به آن یکی از بازیگتانی هست)د که معادالت م)طقهای و
سیاست بینالملل را در غتب آسیا به شدت تحت تیثیت قتار دادهاند و به ع)وان یک تهدید ام)یتی
م)طقهای و فتام)طقهای قلمداد میشوند و مقابله با اطتات این گتوه تتوریستی – تکفیتی در
دستور کار اصلی سیاست ام)یتی و نظامی محور مقاومت و دولتهایی نظیت ایتان ،عتاق و
گ)بشهای اسالمی همسو با محور مقاومت قتار گتفته است .در حال حاضت در مورد ریشههای
پیدایش داعش و ااستگاه تاریخی گتوههای ب)یادگتای اسالمی نظیت القاعده و داعش دیدگاههای
مختلفی مطتح شده است .آنچه که مسلم است این است که نقش قدرتهای بزرگ و فتام)طقهای
بهویژه آمتیکا در ایجاد گتوههای تتوریستی بتاساس اهدافی چون ایجاد شکاف م هبی در م)طقه
غتب آسیا در این ارتباب بسیار بتگسته است .البته شماری از تحلیلگتان با اتخاذ رویکتد
اوشبی)انه معتقدند که ظهور و بتوز گتوههای اینچ)ی)ی محصول گغتافیای تاریخی و فته)گی و
ویژگیهای گامعهش)ااتی کشورهای این م)طقه میباشد .البته نگاهی م)طقی و م)طبن با واقعیات،
نسبتدادن تیسیا القاعده ،داعش و ال)صته به قدرتهای م)طقهای و فتام)طقهای را چ)دان با
واقعیتهای گامعهش)ااتی کشورهای م)طقه و احتیاب علمی سازگار نمیداند؛ اما این نکته به
مع)ای آن نیست که این بازیگتان کامالً اودمختار هست)د؛ بلکه آنها در میدانی از فتصتها و
محدودیتهای محیال پیتامون اود ایفای نقش میک))د و مان)د هت سازمان نظامی و مبارز تالش
دارد از کوچکتتین روزنهای بتای بیشی)هسازی م)افع ،نفوذ و قدرت اود استفاده نماید .از اتف
دیگت ،از آنجاییکه اغلب این گتوهها از آگاهی چ)دانی نسبت به مسایل و معادالت سیاسی -
ام)یتی م)طقه و نظام بینالمللی بتاوردار نیست)د و نگاهشان به تاریخ ،اسطورهای و رگوعشان به دین
کامالً غیت اگتهادی و تجتبه سیاسیشان دگماتیستی و محدود است؛ از اینرو عملکتد و
فعالیتهای آنها با م)افع بتای بازیگتان م)طقهای و فتام)طقهای به اور نااواسته و اواسته همسو
و همگهت شده است .از این رو میتوان گفت که القاعده ،ال)صته و داعش حتکتهای بومی
م)طقه غتب آسیا هست)د که ریشه در سااتارهای فتسوده سیاسی ،فتقهگتایی م هبی ،ضعف و
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درماندگی دولتهای ملی ،کارکتدهای نابتابت اقتصادی و چ)دپارگی هویت فته)گی این م)طقه
دارند.
از اتف دیگت ،عدم توگه گدی به فتقهگتایی در ک)ار تضعیف مداوم دولتهای ملی در
م)طقه غتب آسیا و در کشورهایی نظیت یمن به اصوص پا از انقالبهای سال  ،2222این کشور
را با یک االء قدرت سیاسی و ام)یتی روبتو کتده است و آمادهتتین گایگزین بتای این االء
قدرت ،گتوههای افتاای و ب)یادگتای م هبی همان)د داعش اواه)د بود .این گتوهها با توگه به
دشم)ی با شیعیان و مسلمانان س)تی ،گمهوری اسالمی ایتان و گ)بش انصاراهلل در یمن را با
چالشهای سیاسی و ام)یتی روبتو اواه)د ساات و در نهایت با داالت بازیگتان م)طقهای و
بینالمللی دام)ه بحتان در این کشور را افزایش داده و به ت)اسب آن شتایال ژئوپولیتیکی م)طقه را
دگتگون اواه)د ساات .همچ)ان که در اوایل سال  2222میالدی و همزمان با شکست ائتالف
عتبستان در تهاگم نظامی به یمن ،رسانههای یم)ی از حضور فتماندهان داعش و القاعده در استان
میرب بتای مقابله با نیتوهای دولت ص)عا ابت داده بودند .داعش ای بیانیهای کوتاه اعالم کتد با
نیتوهای ارتش و انصاراهلل یمن در م)طقه «الکساره» در استان میرب درگیت شده و مدعی شد که در
این درگیتی تعدادی از نیتوهای دولت ص)عا کشته و زامی شدهاند .در مقابل هم ،رسانههای یم)ی
اظهار داشت)د که «سیف الص)عانی» معاون مسئول ااالعات گتوه تتوریستی داعش در یمن که در
ک)ار نیتوهای وابسته به ائتالف سعودی میگ)گیدند ،در درگیتی با نیتوهای یم)ی در میرب کشته
شدهاند .بدون شک افزایش درگیتیهای فتقهای به اصوص شیعی -س)ی از پیامدهای اولیه این
بحتان در م)طقه غتب آسیا و بهویژه در کشور یمن اواهد بود .از سوی دیگت ،استمتار شتایال
آشفته م)طقه غتب آسیا به اصوص در کشورهایی نظیت عتاق ،سوریه و یمن امکان بحتانسازی را
به گتیانات ب)یادگتا مان)د داعش اواهد داد.
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پیشنهاد
با توگه به بترسی و تجزیهوتحلیل به عمل آمده پیش)هادهای زیت ارائه میشود:
 تالش مضاعف بتای تبیین ماهیت واقعی نیتوهای تکفیتی داعش به م)ظور گلوگیتی از
راهاندازی ،حمایت و هدایت تتوریسم در کشورهای اسالمی از اتین:
 .2تبیین ماهیت و هویت واقعی گتوه االبان
 .2تبیین ماهیت و هویت واقعی گتوه القاعده
 .3تبیین ماهیت و هویت واقعی گتوه داعش
 .9تبیین ماهیت و هویت واقعی سایت گتوههای تکفیتی
 تالش مضاعف بتای ایجاد اتحاد و ائتالف م)طقهای به م)ظور گلوگیتی از گستتش
هژمونی آمتیکا در میان کشورهای اسالمی از اتین:
 .2تبیین و آشکارسازی حضور سلطهالبانه آمتیکا در م)طقه
 .2تشتیح اسارتها ،مشکالت و مصائب گبتانناپ یت ناشی از پیوند میان آمتیکا با
کشورهای اسالمی
 .3آگاهسازی افکار عمومی مسلمانان در اصوص اهداف و حضور نظامی آمتیکا در میان
کشورهای اسالمی
 تالش مضاعف بتای تمسک به مشتتکات دین مبین اسالم به م)ظور گلوگیتی از
درگیتنمودن مسلمانان کشورهای اسالمی با همدیگت از اتین:
 .2تیکید بت مشتتکات و ک)ار گ اشتن ااتالفات میان کشورهای اسالمی
 .2بصیتتافزایی نسبت به تفکیک گتیان اصیل اسالمی از گتیان تکفیتی
 .3ا) یسازی اقدامات داعش و سایت گتیانهای تکفیتی در به راه اندااتن ااتالفات
م هبی
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