
جمهوری دمکراتیک خلق یمن تا مقر نیروه�ای القاع�ده و داع�ش. از ص�دور انقلب سوسیالیس��تی ت�ااز 

انقلب اسلمی. بر سر مردم یمن در عرض نیم قرن گذشته چه رفته است؟ آیا کسی ظهور جنب��ش چ��پ

منطقه، جنگ ظفار، وضع فوق العاده عدن، بریتانیایی هایی ک�ه بس��رعت منطق�ه را ره�ا نمودن�د،.. را بی��اد

دارد؟ آیا در جامعه کنونی یمن  اثری از فرهنگ چپگرایانه نیم قرن پیش باقی است؟ آیا در یمن به جز

القاعده، شیعیان حوثی، وهابیون، جنبش دیگری وجود دارد؟

بلل زناب احمد، نویسنده و کنشگر یمنی، هم اکنون در دانشگان لندن مشغول تحصیل اس��ت و عض��و

هیئت تحریریه نشریه سوسیانت می باشد. او در مقاله زیر ب�ه ط�ور مختص�ر ب�ه بررس�ی تاری�خ نی�م ق�رن

گذشته و وضعیت کنونی یمن می پردازد.

ارواح چپ

بل ل زناب احمدنوشته: 

برگردان: رضا جاسکی

۳۵۵۰ت: تعداد کلما

، مارک سدون مقاله نویس گاردین گزارش داد که  در هنگ�ام بازدی�د از ب�ازار س�یاهی در۲۰۰۴در ماه مه 

)  را  در می�ان مجم�وعه ای از ان�واع س�لح های گ�رم مختل�ف دیگ�رL1A1  (۱ آ۱شمال صنعا ، تفنگ ال

یافته است. 

ای�ن س�لح ها س�اخت بریتانی�ا، و یک�ی از بقای�ای « ی�ک و نی�م ق�رن ص�دارت بریتانی�ا در ع�دن، زم�انی

مهمترین بندر استراتژیک جهان»،  می باشد.  بقایای دیگر شامل گورستان نظامی، یک کپی کوچ��ک از

بیگ بن به نام «لیتل بن»، صندوق های پستی و در بعضی جاها اسکناس پوند است.

بریتانیا در جنوب یمن شکست خورد. آن ها قادر به فرونشاندن ناآرامی های بزرگ ضدامپریالیس��تی در

Aden (۱۹۶۳–۱۹۶۷طی سال های   Emergencyوضع فوق العاده ع�دن،  نبودن��د، و پ�س از خ��روج ،(

انان، کادر مارکسیست-لنینیس���ت  پیش دس��تی ک��رده و  ب��ا ایج��اد جمه��وری دمکراتی��ک خل��ق یم��ن،

متحدانشان را غافلگیر نمود.

اما، بر خلف حکمرانی بریتانیا، خاطره حکومت چپ در یمن تا حد زی��ادی از حافظه ه��ا پ��اک ش��ده اس��ت.

چگونه ستیزه جویان مذهبی، ابتدا از طریق القاعده در شبه جزیره عربستان و اکنون داعش، توانس��تند



درکمتر از پنج دهه بعد از پیروزی جبهه آزادی بخش ملی،  درک ما از جنوب یمن را تعیین کنند؟

از وضع فوق العاده تا اتحاد

  می باش��د،  زم��انی ک��ه۱۹۶۰ و ۱۹۵۰وض��ع فوق الع��اده ع��دن تبل��ور خل��ق و خ��وی منطق��ه در دهه ه��ای 

جنبش های آزادی بخش ملی چپگرا  محبوب شدند. این روند ب��ه خص��وص در یم��ن ش��مالی و جن��وبی

غالب بود.

یمنی ها، حتی در مقایسه با همسایگان خود، در یک کش��ور توس��عه نیافته زن��دگی می کردن��د، و داغ ه��ای

بزرگ��ی از قرن ه��ا جن��گ ق��بیله ای، اس��تعمار، و سیاس��ت های م��ذهبی دودم��انی داش��تند. ترکی��بی از

پان عربیسم، مارکسیسم-لنینیسم و شورش گری ق��بیله ای مانیفس��ت های ای��دئولوژیکی ای��ن خس��تگی

گشت و منجر به بیش از یک ده��ه آش�وب ش��د. ش�مال یم��ن پ�س از کودت��ای جمهوری خواه��ان توس��ط

 که از سوی مصر حمایت می شد در منجلب جنگ داخل��ی ف��رو رف��ت. عربس��تان۱۹۶۲عبدالله السلل در 

سعودی  به مثابه پیش در آمد خشونت نیابتی امروز، اما قابل توجه بیشتر به خ��اطر فق��دان فرقه گرای��ی

مذهبی اش، در جنگ داخلی شمال یمن از ام��امت ش��یعه زی��دی در مقاب��ل عرب گرای��ان حم��ایت ک��رد.

ریاض مایل بود  در راه به چالش کشیدن جمهوری سکولر در شبه جزیره عربس��تان، ک�ه خ�ود تهدی�دی

برای خانواده سلطنتی عربستان محسوب می شد، مسأله شیعه بودن متحد پادشاهی خویش را  نادیده

بگیرد.

در همین حال،  تنش های زیادی در جنوب یمن به خاطر یک جریان ثابت تبلیغات ضدامپریالیس��تی از

سوی ناصری های مصر، و همچنین طرح ه��ای امپرات��وری بریتانی��ا در حم��ایت از ی�ک حک��ومت پادش��اهی

فدرال به جای خود، پس از اس��تقلل،  وج��ود داش�ت. اگ��ر ط��رح  انتق�ال موف��ق ش�ده ب�ود، فدراس��یون

عربستان جنوبی ساختاری شبیه به امارات متحده عربی پیدا می کرد.

سازمان های سیاسی و جنگجوی��ان چری��ک ضدانگلیس�ی مختل��ف ب��ه دو اردوی مختل��ف تقس�یم ش�دند:

ی (ان.ال.اف)،  که با مصر ارتباط برقرار کرد، و جبهه آزادی جن��وب اش��غالی یم��نجبهه آزادی بخش مل

(اف.ال.او.اس.ای -فلوسی). فلوسی عمدتا از عدنی هایی تشکیل شده بود که خواهان ایجاد جمهوری

سوسیالیس��تی پ��س از اس��تقلل بودن��د.   جبه��ه آزادی بخ��ش مل��ی، در ح��الی ک��ه از بس��یاری از ای��ن

خواسته ها حمایت می کرد، اما در عین حال  مباهات  به اعضایی می نمود که عم��دتا روس��تایی بودن��د، و

احساس نزدیکی ایدئولوژیکی بیشتری نسبت به احزاب مارکسیست-لنینیست چی��ن و اتح��اد ش��وروی



داشتند.

جبهه آزادی بخش ملی  و فلوسی  به همدیگر و نیروهای بریتانیایی حمله می کردند (ه��ر چن��د افس��ران

انگلیسی در خاطرات جنگ اعتراف به پاپوش سازی برای بسیاری از حمله های هر دو طرف می کنند. )

 جنگ وقتی آغاز شد که وضع اضطراری پس از ی��ک حمل��ه ن��ارنجکی ب��ه مق��ر کمیس��اریای ع��الی، کن��دی

تراواسکیس، برقرار گشت. در حالی که شورشیان از طریق عملیات جنگ وگریز، به ویژه در منطقه ده��انه

عدن، پیروزی های قابل توجهی کسب کردند، اما در عین حال اکثر مرگ و میرها ب��ه خ��اطر اختلف��ات و

جنگ داخلی بوقوع می پیوست.

  عقب نشینی کرد.تا زمان جنگ عراق، این آخرین جن��گ بریتانی��ا در۱۹۶۷در نهایت، بریتانیا در سال 

منطقه بود. پس از یک دولت ائتلفی کوتاه مدت، جبهه آزادی بخش ملی  دست به یک کودتا ب��ر علی��ه

فلوسی و دیگر انقلبیون یمن جنوبی زد، که منجر به تشکیل جمه��وری دمکراتی��ک خل��ق یم��ن  گش�ت.

جمهوری دمکراتیک خلق یمن با اتحاد شوروی کنار ام��د، و از اص��ول مختل��ف مارکسیس���م-لنینیسم، از

جمله کنترل بخش های بزرگی از اقتصاد توسط دولت حمایت نمود.

بزودی حوادث  بعدی منطقه باعث می شود که دفتر سیاسی عدن در موضع تند خود تجدی��د نظ��ر کن��د.

عوامل  کلیدی در این حوادث، شکست شورش ظفار در عمان، عقب نش��ینی جمه��وری دمکراتی��ک خل��ق

یمن پس از درگیری در مرز عربستان، و عدم توانایی شورش جبهه دموکراتیک ملی در سرنگونی علی

  پای��ان۱۹۷۰عبدالله صالح در شمال یمن ( پس از پیروزی جمهوری خواهان در در جن��گ داخل��ی ک��ه در 

یافت، معروف به جمهوری عرب یمن گشت) بودند.

 با شورش مسلم بن نفل، رهبر قبیله ای که۱۹۶۲قیام ظفار در ابتدا یک شورش قبیله ای بود که در سال 

سلح و وسایل نقلی��ه از عربس��تان س��عودی می گرف��ت، و همچنی��ن حمایت ه��ای ام�ام غ��الب ب��ن عل�ی

تبعیدی آغاز گشت. ظفار اس��تانی ب��ود ک��ه بش��دت  م��ورد ک��م ت��وجهی ق��رار می گرف��ت و از محرومی��ت

اجتماعی، اقتصادی و زبانی رنج می برد (در حالی که دربار سلطان تیمور در مسقط به زبان عربی ص��حبت

می شد،  اهالی ظفار به زبان های متنوع عربی  جنوبی  مانند شهری و مهری حرف می زدند ) .

 ، این شورش، در اثر تلش های سلطان تیم��ور ب��رای آرام ک��ردن آن رادیک��ال تر گش��ته و۱۹۶۵در سال 

کمیته های سازمانی به جبهه خلق برای آزادی عمان تکامل یافتند.  جبهه خلق برای آزادی عمان، اتحاد

گروه های مختلف با خواسته های متنوع، از جمله استقلل و توسعه بیش��تر ب�ود. ب��ا کس��ب ق�درت جبه��ه

آزادی بخش ملی در  جمهوری دمکراتیک خلق یمن، که دارای مرزهای مشترک با ظفار بود،  بلوک ه��ای

مارکسیست و عرب گرا  نفوذ بیشتری در عمان کسب نم��وده، و ب��رای س��رنگونی س��لطنت فش��ار زی��ادی



اوردند. 

۱۹۶۸پس از بحث جدی در مورد چگونگی ادامه ش��ورش ک��ه نی��از ب��ه کم��ک خ��ارجی داش��ت، در کنگ��ره 

مارکسیست-لنینیست ها کنترل جنبش را بدست گرفتند. آن ها نام جبهه خلق را به آزادی خلیج فارس

تغییر داده و شروع به دریافت سلح و پشتیبانی لجیستیکی از جمهوری دمکراتیک خلق یم��ن، چی��ن و

اتحاد شوروی نمودند.

عدن  همچنین به منظور صدور انقلب، از تهاجم های م��رزی در داخ��ل عربس��تان س��عودی در س��ال های

  در  جمه��وری  عرب��ی یم��ن حم��ایت و۱۹۷۸، و از شورش جبهه دموکراتیک ملی در سال ۱۹۷۳  و ۱۹۶۹

پشتیبانی نمود.

ابتدا، نفوذ آن در عربستان سعودی با بمباران ستیزه جویان  جمهوری دمکراتی��ک خل��ق یم��ن  توس��ط

جنگنده های نیروی هوایی پاکستان که ب��ه دف��اع از ری��اض پرداختن��د، دف�ع گش��ت. قی��ام ظف��ار بوس��یله

«حیله گری تاریخ»، بطور ناخواسته دولت عمان را مجبور ب��ه بازس��ازی خ��ود از طری��ق مب��ارزه ب��ا ش��ورش

نمود.

وست مینیستر که به هیچ وجه قصد حفظ حکومت سلطان تیمور پس از خروج برنامه ریزی شده بریتانی��ا از

 را نداش��ت، ب��ه پس��رش س��لطان ق��ابوس ک��ه در پ��ی کس��ب ق��درت و  تح��ول۱۹۷۱خلیج فارس در سال 

جاه طلبانه کشور  توسعه نیافته آن زمان بود، مساعدت نمود. اصلحات عمده به اجرا در آمدند و ظفار ب��ه

طور رسمی به عنوان یک ایالت به ثبت رسید.

، با شکست  جمهوری دمکراتیک خل��ق یم��ن در تحری��ک انقلب در عم��ان، خص��ومت ها ب��ه۱۹۷۵در سال 

پایان رسیدند. به دنبال ان، یمن با بلتکلیفی ایدئولوژیک، و نیز به خاطر انزوای دیپلماتیک با کمب��ود

کال روبرو گشت. این امر بویژه بخاطر آنکه درگیری با عربستان سرانجام بدی داشت، حاد شد. 

، مربوط به شورش جبهه دموکراتیک ملی در شمال یم��ن ب��ود. ش��ورش ی��اد۱۹۷۸ضربه نهایی در سال 

شده، تلش عمده ای برای سرنگونی صالح، که همان سال زمام امور را ب��ه دس��ت گرفت��ه و بی��درنگ  در

مسیر تحکیم حکومت خود گام برمی داشت، بود.

شورش توسط فراکسیون های مختلف اپوزیسیون رهبری، و از سوی  جمهوری دمکراتی��ک خل��ق یم��ن و

لیبی حمایت می شدند. آن،  با وجود موفقیت های اولیه در جنگ،  قادر به حفظ هیچ قلمرو قابل ت��وجهی

 ،۱۹۷۹نگشت، و  اقدام های جمهوری دمکراتیک خلق یمن  در پیوستن  به یک اختلف  م��رزی در س�ال 

به صلح با میانجیگری سازمان آزادی بخش فلسطین ختم شد.

،  توس��ط ترکی��بی از نیروه��ای نظ��امی دول��تی و۱۹۸۲در نه��ایت جبه��ه دموکراتی��ک مل��ی در س��ال 



اخوان المسلمین یمن شکست خورد. تأثیر ف��وری اختلف،  کم��ک ب��ه تف��وق نخبگ��ان  کم��تر  نظ��امی در

جمهوری دمکراتیک خلق یمن بود. 

برای جانشینی جبهه ازادی بخش خلق با حزبی که بطور کامل تری  فراکسیون های چپ گرا در  جمه��وری

دمکراتی��ک خل��ق یم��ن را نماین��دگی کن��د، رئی��س جمه��ور عب��دالفتاح اس��ماعیل ره��بری ایج��اد ح��زب

  را هدایت کرد. اما، او نتوانست مانع  سلطه اعضای حزبی شود  ک��ه در۱۹۷۸سوسیالیست یمن در سال 

اثر شکست های حزب در خارج از کشور، خواهان یک سیاست خارجی کمتر م��داخله جویانه و اص��لحات در

خود  جمهوری دمکراتیک خلق یمن بودند.

 به دلیل پزشکی، اما احتمال  ب��ه او۱۹۸۰هنگامی که اسماعیل در سال 
 
  از پست خود استعفا نمود (ظاهرا

در مورد یک کودتای قریب الوقوع هشدار داده بودند)، و ریاست جمهوری را ب��ه نخس��ت وزیر عل��ی ناص��ر

محمد واگذار نمود، این به معنای آن بود که بلوک کمتر جنگ طلب، قدرت را در کشور ب��ه دس��ت گرفت��ه

بود.

این امر مایه خوشحالی دفتر سیاسی برژنف گشت، که مدت های طولنی اسماعیل رانقط��ه ض��عف تلق��ی

می نمود، و عدم تمایل وی در عدول از جاه طلبی های منطقه ای خود و حتی خودداری از بهبود رواب��ط ب��ا

پادشاهی های خلیج فارس، را که با سیاست خارجی اتحاد شوروی در آن زمان س��ازگاری نداش��ت، م��ورد

ملحظه قرار داده بود.

  بی��ن اس��ماعیل ک��ه دس��ت ب��ه۱۹۸۶ چرخش به سوی امتناع از جنگ طلبی، پس از جنگ داخلی سال 

طغیان زده و   طرفداران محمد ، که به مرگ اولی در حمله نیروی دریایی ، مهاجرت دوم��ی ب��ه جمه��وری

عربی یمن ، و صعود  وزیر دفاع، علی سلیم البید  به قدرت انجامید،  شتاب بیشتری گرفت. 

البید حتی کمتر از محمد به جنگ طلبی بوروکراتیزه اسماعیل علقه داشت، و بلفاصله شروع ب��ه ک��اوش

ذخایر نفتی نمود و همزمان مذاکره اتحاد با جمهوری عربی یمن را از سر گرفت.

اگر چه دولت رادیکا ل تر وی با او همراه گشت، اما نبایستی  آن را خوش��ایندتر از ای��ن جل��وه داد. تم��ام

فراکسیون های درون  جمهوری دمکراتیک خلق یمن از شیوه اقتدارگرایانه و تک حزبی که در کشورهای

بلوک شرق متداول بود، سرمش��ق می گرفتن��د. در ن��تیجه، ویژگ��ی  جمه��وری دمکراتی��ک خل��ق یم��ن ،

سرکوب وحشیانه بود، و در طی قسمت اعظم تاریخ ان، اسماعیل به مثابه یک دیکتاتور حکومت نمود.

با این حال، مهم این است که دستاوردهای مادی آن را به خاطر اوریم.  جمهوری دمکراتیک خلق یم��ن

به بیش از یک ونیم قرن سرپرستی امپراطوری بریتانیا پایان داد که در غیر این صورت ممکن ب��ود ت��ا

 ، همچنی��ن مفتخ��ر ب��ه  حم��ایت دول��ت از اش��تغال،۱۹۷۰دوره پسااستعمار ادامه می یافت. آن  در  ده��ه 



درمان و بهداشت، آموزش و مس��کن، ب��ه ش�مول من��اطق خ��ارج از ع�دن،  در من��اطقی ک�ه عم��دتا توس��ط

بریتانیایی ها نادیده گرفته می شدند، بود. 

در حالی که نوستالژی کنونی برای  جمهوری دمکراتیک خلق یمن، بر این دس��تاوردهای م��ادی، و نی��ز

پیروزی بر بریتانیا تأکید دارد، مهم این است بیاد داشته باشیم که این دس��تاوردها ب��ه آن ان��دازه ک��ه

می توانستند  مؤثر باشند، نگشتند (هر چند که  آن اقدام های به مراتب بیش��تری نس��بت ب��ه جمه��وری

عربی یمن  را به اجرا گذاشتند، که برای مثال هرگز یک برنامه سواداموزی مخصوص زنان، آن ط��ور ک��ه

  اجرا نمود، نداشتند).۱۹۷۰جمهوری دمکراتیک خلق یمن در دهه 

مشکل اصلی این بود که  جمهوری دمکراتیک خل��ق یم�ن گروگ��ان گرایش�ات ت��اریخی ب�ود ک�ه خ��ارج از

  نم��ود، اک��ثر۱۹۷۰کنترل عدن قرار داشت. در زمانی ک�ه آن ش��روع ب��ه اج�رای سیاس��ت خ�ود در ده��ه 

کشورهای متحد آن (به خصوص در بلوک شرق) شروع به ش��ل ک��ردن کنترل ه��ای دول��تی  و اکتش��اف

روابط جدید با بازار نمودند.

 را ترمی��م کن��د، ب��ه۱۹۶۷–۱۹۷۵عدن هرگز  نتوانست اسیب های بسته شدن کان��ال س��وئز در س��ال های 

ویژه آنکه این امر  هم زمان با ترقی سریع پادشاهی های خلیج فارس ب��ه عن��وان مراک��ز جدی��د  حم��ل و

نقل و تجارت فراملی رخ داد. 

 غیر ممکن است اهمیت اقتصادی و استراتژیکی ک��ه
 
میزان این تحول چنان سریع و عظیم بود که تقریبا

عدن برای بریتانیایی ها  داشت، را به خاطر اورد. در طول یک نسل، عدن به طور کامل توسط ش��هرهایی

مانند دوبی، منامه و دوحه که اکن��ون اهمی��ت ژئوپلی��تیکی بیش��تری ب��ه خ��اطر تولی��د و ص��ادرات نف��ت

داشتند، جایگزین گشت.

این به هیچ وجه اتفاقی نیست که افول مداوم-اجتماعی و سیاس���ی-جنوب یم��ن  ب��ا تجدی��د خ��اطرات

شیرین  جمهوری دمکراتیک خلق یمن همزمان گشته است. در واقع، جنبش کن��ونی اس��تقلل جن��وب،

  توسط بازنشستگان دارد، که خواهان  کمک های بیشتری از سوی ص��نعا۲۰۰۷ریشه در اعتراضات ماه مه 

بودند. تظاهرات کوچک آن ها بسرعت منجر به درخواست های وسیع تر استقلل و جدایی گشت، عم��دتا

بدین خاطر که ان�ان ب�ا درخواس��ت های خ�ود ب�رای براب��ری و افزای�ش حم��ایت دول�تی،  ی��ک احس�اس

نارضایتی گسترده تر ی در جنوب جامعه یمن را تحریک نمودند.  ب��دون دس��ت و پنج��ه ن��رم ک��ردن ب��ا

واقعیات سیاسی و اقتصادی زندگی پس از اتحاد، درک این حس بی صبری  غیرممکن است.  



ظهور ناسیونالیسم
نوستالژی کنونی برای  جمهوری دمکراتیک خلق یمن به خوبی شرایط کنونی یمن را توضیح می ده��د،

ون به نارضایتی نسبت به شرایط اتحاد یمن اس��ت ، و خصوص��ا پ��س از س��ال 
و
ل ،  ظه��ور۲۰۰۷شرایطی که مل

ناسیونالیسم جنوب یم��ن،  بی��ان ای��دئولوژیک ان��دوه ط��ولنی ب��ه خ��اطر فق��دان حق��وق دموکراتی��ک و

اقتصادی در کشور، است.

از زمان وحدت با جمهوری عربی یمن  صالح، جنوب در معرض مشکلت متنوعی ق�رار گرف��ت ک�ه ن��تیجه

قبول اقتصاد بازار آزاد بود. تنش های خصوصی سازی انقدر شدید گش��ت ک�ه ره�بران جن�وب اق�دام ب�ه

جدایی از کشور تازه متحد شده نمودند. 

   کنترل جنوب را به دست گرفت، و ب��ه سیاس��ت های ض��د۱۹۹۴صنعا در طی جنگ داخلی یمن در سال 

مردم��ی ک��ه از س��وی ق��درت هایی مانن��د ای��الت متح��ده و عربس��تان س��عودی، و نی��ز وام دهن��دگان

بین المللی مانند صندوق بین المللی پول حمایت می شدند، ادامه داد.

یارانه ها حذف گشتند، از ارزش ارز کاسته شد، بخش دولتی ب��ه خ��اطر ع��واقب وخی��م مس��کن، بهداش��ت،

آموزش و پرورش داغ��ان ش��د،  ش��بکه های آب و ب��رق م��ورد ت��وجه ق��رار نگرف��ت، و بس��یاری از حق��وق

بازنشستگی محروم گشتند.

وحدت نیز منجر به توانمندی بیشتر نخبگان شمال گشت؛ انها قادر ب��ه خری��د املک، و  کس��ب کن��ترل

صنایع مهمی مانند نفت و توریسم شدند، و نیز بر مکان های دانشگاهی و بازار نیروی کار تسلط یافتند.

صالح همچنین به سرعت شروع به اجرای سیاست های فرهنگ��ی در جن��وب نم��ود ک��ه او قبل  از آن ه��ا در

جهت خنثی کردن مخالفان خود در شمال استفاده کرده بود. اساسا، رویکرد ص��الح می��انجی گری می��ان

نخبگان متنوع در یک دولت ضعیف، و بویژه تأکید بر توانمن��د نم��ودن مرتجعی��ن ق��بیله ای ب��ه منظ��ور

کنترل بادیه نشینان یمن بود. 

در حالی که صالح و حامیان وی اصرار داشتند که چنین رویکردی با توجه ب�ه دس��ته بندی های متن��وع در

جامعه یمن ضروری بود، اما  برای بسیاری از اهالی جنوب کامل  واضح بود که هدف واقعی، جل��وگیری از

تجمع بیش از حد قدرت در تک تک مناطقی از  کشور بود، که می توانستند ص��نعا را  دع��وت ب��ه مص��اف

قابل توجهی نمایند.

بخشی از این رویکرد،  معنای دامن زدن به شعارهای مذهبی سنی وهابی را داشت که در خلیج ف��ارس

بیش از پیش محبوبیت می یافت. تولد دوباره اموزه های مذهبی، ک��ه وابس��تگی نخبگ��ان ارتج��اعی ب��ه



پادشاهی های خلیج فارس را افشا کرد، بیشتر در جهت خنثی کردن جناح چپ در منطقه است.

عواقب این امر به ویژه در کشورهایی چون یمن، که انها زمینه را برای سیاس��ت های م��ذهبی ارتج��اعی

آماده کرده بودند، شدید بوده است. انها چند سال پس از ناآرامی ه��ا، ش�روع ب�ه ایج��اد اش��کال جدی��د

میلیتاریسم مذهبی نمودند،  اگر چ��ه یمنی ه��ا هن��وز بط��ور گس��ترده ای دس��ت رد ب��ر س��ینه گروه ه��ایی

مانندالقاعده در شبه جزیره عربستان و داعش می زنند.

این نکته حائز اهمیت فراوان است که ناظران بین المللی، به ویژه در شمال آمریک��ا و غ��رب اروپ��ا، ای��ن

موض��وع را درک کنن��د، زی��را آن روای��ات عقب مان��دگی یمنی ه��ا، و پ��ذیرش بس��یاری از س��تیزه جویان

اسلمی  در کشور را به چالش می کشد.

بنابراین، بسیاری از اختللت اجتماعی کنونی یمن، نتیجه مشکلت ذاتی ج��امعه یم��ن نیس��ت؛ آن ه��ا

توس��ط ص��الح و هم پیمان��انش دهه ه��ا قب��ل از حک��ومت وی دام��ن زده ش��دند ت��ا اینک��ه سیاس��ت های

شورش گرانه ای که زمانی در کشور غالب بودند، و تهدید به در کام کشیدن کل شبه جزیره می نمودند،

را ساکت نمایند. غلبه بر سلطه انان بدون جا باز کردن برای ایدئولوژی ها و پلتفرم ه��ایی ک�ه در ج��امعه

یمن با دقت زیادی سرکوب شده اند، امکان ناپذیر خواهد بود.

جالب توجه اینکه،  واکنش به چنین سرکوبی، انگی��زه   ایج��اد گروهه��ایی گش�ت ک�ه هم اکن�ون در ح�ال

جنگ با یکدیگر هستند. حوثی ها به عنوان یک سازمان فرهنگ��ی احی��ای ش��یعه زی��دی ب��ه ن��ام« اعتق��اد

جوانان» در پاسخ مستقیم به رشد بنیادگرایی سنی ها ی ج��امعه یم��ن، ش��روع ش��د .قبای��ل ش��مالی در

واکنش نسبت به فضای اجتماعی فرهنگی ب��ه ی��ک ه��ویت ش��یعه ای عق��ب نش��ینی کردن��د ک��ه ب��ه نظ��ر

می رسید با ایجاد جمهوری عربی یمن  ساقط شده بود. و در جنوب، اکنون ناسیونالیسم برای جمهوری

دمکراتیک خلق یمنی، که به مجرد آنکه سیاست فرهنگی سکولر مورد ادعای آن از هم پاشید، شروع به

رشد نمود؛ و ان بویژه پیامدهای وخیمی برای زنان جنوب دارد.

این روند اخیر را نباید با یک میل برقراری مجدد  جمهوری دمکراتیک خل��ق یم��ن در هم��ه ج��وانب آن

اشتباه گرفت.  کم و بیش یک توافق نظری وجود دارد که جنوب یمن بی رحمانه مورد ستم قرار گرفت.

 به بعد، ناسیونالیسم به طور پیوسته به بیان اص��لی نارض��ایتی های مختل��ف-۱۹۹۴با این حال، از سال 

که اساسا  به مثابه نتیجه کنترل  جنوب توس��ط ش��مال  تح��ت حک��ومت ص��الح درک می ش��ود- در ج��امعه

محلی بدل گشته است.

 وق��تی ک��ه ش��ورش افس��ران بازنشس��ته ب��ه خ��اطر حق��وق۲۰۰۷این رون��د ای��دئولوژیک نوپ��ای در س��ال 

بازنشستگی، سراسر جنوب را درنوردید، تحکیم گشت و در نهایت به اتحاد در الحراک، که در داخل یمن



به عنوان «جنبش جنوب» شناخته می شود، ختم شد.

کمیته های محلی الحراک مواضع مختلفی دارند، از تمایل آشکار استقلل گرفته تا خودمختاری محل��ی، و

افزایش فدرالیسم در یک دولت وسیع. اما، آن ها در فراق و حسرت به  جمهوری دمکراتی�ک خل�ق یم�ن

اشتراک نظر دارند.

با وجود استبداد جمهوری دمکراتیک خلق یمن ، درجه ای از بازتوزیع، حفاظت دول��تی، و از هم��ه مهم��تر،

ثبات اقتصادی وجود داشت که با فروپاشی  آن از دست رفت. وجود آن حداقل امیدی را ایجاد می کرد

که بطور جدی بتواند جایگزین سرمایه داری استبدادی و پادشاهی  در شبه جزیره عربستان گردد.

 آن چی��زی اس��ت ک��ه الح��راک، و در واق��ع  اک��ثر جنبش ه��ای دموکراتی��ک در کش��ور را ب��رای
 
این دقیق��ا

قدرت های بزرگ در منطقه هراسناک می سازد. بخشا اینکه ستیزه جویان م��ذهبی  اخب��ار را تحت الش��عاع

خود قرار داده و در ملحظات استراتژیک عامل مهمی محسوب می شوند، ب��دین خ��اطر اس��ت ک��ه آن ه��ا

برای به کنار زدن قدرت بالقوه سیاست های دموکراتیک این کشور مفید هستند.

بهار عربی لحظه ای بود که در آن جامعه یمن در پاسخ به ش��رایط جدی��د، ش��روع ب��ه احی��ا ای��دئولوژی ها و

جنبش های سیاسی نمود که به طرز وحشیانه ای مورد تعرض قرار می گرفتند. این درست مانند آن بود

امکانات انقلبی که  پس از آغاز دوران پسااستعماری ب��ه دق�ت از ج��امعه یم�ن ران�ده ش�ده بودن��د، ب�ه

صورت خروشان بازگشته باشند، به ویژه به خاطر  جنبش های جوان تری چون الحراک.

این انتقاد که بمباران امریکایی-سعودی فقط به قطعه قطعه ک��ردن ج��امعه یم��ن خ��دمت می کن��د ، و ب��ا

توانمند کردن جهادگران این امکانات جدید  تض��عیف می ش��وند، ی��ک نکت��ه مه��م را نادی��ده می گی��رد.

سلمان، پادشاه عربستان بیش از هر چیز دیگری به دنبال چنی��ن پیام��دی اس��ت. جنبش ه��ایی چ��ون

الحراک بر پایه حافظه فرهنگ��ی یمنی ه��ا، ب��ویژه در جن��وب، بن�ا ش�ده اس��ت و مص��رانه در پ��ی سیاس��ت

 علقه ای ب��ه دی�دن آن در آن س�وی
 
دموکراتیکی است که کشورهایی مانند عربس��تان س��عودی اساس��ا

مرزهای خود ندارند.

برای انان دلپذیرتر این است که اتحاد بالقوه نیروهای ک��امل  متف��اوتی ک��ه در هم��ایش گفتم��ان مل��ی،

شامل حوثی ها، انقلبیون قبیله ای، الحراک، و رهبران مختلف جامعه مدنی، شرکت دارند، را توسط ی��ک

جنگ تحمیلی ناممکن سازند. الترناتیو آن می تواند یک  جمهوری دمکراتیک خلق یمن دیگ��ری باش��د

که پتانسیل صدور انقلب به شورای همکاری خلیج فارس را دارد.

آن اسلحه های خودکار بریتانیایی در  بازار سیاه یمن ممکن است یادگ��اری از جنگ��ی باش��د ک��ه قب��ل از

تولد بسیاری از ما به وقوع پیوست، اما برخی از  نیروهای محرکه آن جنگ دگرگون نگشته اند.  هیچ کس



علقه ای ندارد که شاهد  موفقیت دموکراسی یمن و تأثیر آن بر همسایگانش باشد ، همچنان که چهل و

هشت سال پیش چنین علقه ای وجود نداشت. مسأله پیش رو این است که چگونه جنبش هایی مانن��د

الحراک موفق به حفظ اهداف خود در برابر خواسته های قدرت های بزرگتری چ��ون عربس��تان س��عودی و

ایالت متحده خواهند گشت.

روند تاسف بار تاریخ یمن اشاره به جن��گ مج��دد دارد، و معل��وم نیس��ت ک��ه چگ��ونه ی��ک جن��گ ط��ولنی

نیروهای موجود در میدان مبارزه را فرم دهد. الترناتیوهای مترقی در ابهام باقی می مانند.

برگرفته از ژاکوبین انلین

Bilal Zenab Ahmed, Ghosts of the Left,  Jacobian online, 2015-08-27
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