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واژگان کلیدی
انقالب اسالمی ،ایرا  ،یمن ،بیدا ی اسالمی ،نظریه پخ  ،بازتابا

 .1مقدمه

عناصر اولیه ایدئولوژی مبتنی بر انقالب اسـالمی ،پـا از پیـروزی انقـالب در کلیـه سـرزمینهـای
اسالمی یافت شده؛ برای نمونه در این مقاله یمن قبل از بیداری اسالمی با حضور علی عبداهلل صـال
شرایط مشابه ایران پیش از انقالب را داشته است .به این ترتیب ایـدئولوژی اسـالمی انقـالب ایـران
پیشاپیش دارای مخاطبین فراوانی در سرزمین اسالمی داشته که نه تنها زبان این ایـدئولوژی را در
کرده بلکـه درررزوی رن هسـتند .بـا انقـالب اسـالمی« ،اسـالم» کشـور توانسـت از جنبـه نیـری
«تئوریک» و بعد عملی عینیت یابد و تجلی و بازتاب بیرونی و خارجی پیدا کند (خرمشاد.)41 :1111 ،

با الهام بخشی انقالب اسالمی در قیام مردم تونا و بعد از رن قیام مردم مصر بـه ویـ ه پـا از
سقوط حسنی مبار به مثابه یک الگو برای یمنیها ظهور و بـروز یافـت .مـردم یمـن تحـت تـ یر
بیداری اسالمی به وی ه انقالب مردم مصر و سقوط حسنی مبـار بـا بـیتـوجهی بـه شـکا هـای
اجتماعی و اختالفات قبیلهای در سط بسیار وسیع به خیابانها رمدند و در مقابل رژیـم صـال صـ
ررایی کردند و شعار سرنگونی نیام سر دادند ،بدین ترتیب انقالب مردم یمـن بعـد از رسـیدن نسـیم
بیداری اسالمی در سط ملی فراگیر شد .در واقع انقالب مردم یمن زمانی رغاز شد که دیکتاتورهـای
تونا و مصر یعنی بن علی و مبار از حکومت ساقط شدند.
اولین حرکت مؤ ر و جدی یمنیها در ژانویـه  2111متعاقـب فعالیـت جوانـان جنـوب از طریـ
شبکه های اجتماعی برای دعوت به برگزاری تیاهرات فراگیر در عدن در روز جمعه یازدهم فوریه که
به «جمعه خشم» نامگذاری شده بود ،رقم خورد .در پی تالش نیروهای امنیتی برای ناکـام گذاشـتن
این حرکت ،نیروهای پلیا شبانه به خانههای این جوانان یورش بردند و چند تن از رنها را دسـتگیر
کردند .مردم در اعتراض به این اقدام ،صب روز بعد یعنی در تاریخ  13/11/21به خیابانهـا رمدنـد و
خیابان های عمومی را با سنگ و الستیکهایی که رتش زده بودند بستند و یـک خـودروی پلـیا را
رتش زدند ( .)Yemen today, February 9-2011در همین حال بود که معترضین با طرفداران علـی
عبداهلل صال روبه رو شدند .طرفداران علی عبداهلل صال با خود خنجرهای سـنتی و چـوب و چمـا
حمل میکردند و مانع از ادامه حرکت معترضان شدند .همین مسئله باعث ایجاد درگیری بین طرفین
گردید (الیمن ورة شعب ،مرکز الجزیره.)2111 ،
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بدین ترتیب اولین حرکت مؤ ر در رغاز انقالب جوانان یمـن در روز جمعـه خشـم (11فوریـه) در
استانهای کشور اتفا افتاد و روز  11فوریه به عنوان مبدأ انقالب جوانان یمن در تاریخ ایـن کشـور
به بت رسید .نکته جالب و عجیب در رغاز انقالب یمن این است کـه روز یـازدهم فوریـه بـا سـقوط
حسنی مبار و  22بهمن یعنی سی و دومین سالروز پیروزی انقالب اسالمیدر ایران همـراه بـود .از
این تاریخ به بعد اعتراضات و تیاهرات مردم و جوانان یمنی شدت بیشتری گرفت و کم کم به بـیش
از  15استان کشور سرایت کرد .در روزهای بعد مردم بـه ویـ ه جوانـان انقالبـی اقـدام بـه برگـزاری
تجمعات در میادین اصلی برخی از استانها مثل میدان التغییر صنعا و میدان الحریه در تعز نمودنـد و
خواستار سقوط نیام شدند.
انقالب اسالمی به دلیل جدابیت ،شعارها ،روشها ،محتوا ،نتایج و سابقه مشتر دینی و تاریخی،
شرایط محیطی و منطقهای و بین المللی پدیدهای تا یرگذار در جهان اسالم بوده است .با عنایـت بـه
رنچه درباره گفته شد؛ بازتاب انقالب اسالمی در یمن بر اساس نیریه پخش بحث و بررسـی خواهـد
شد .هد اصلی این پ وهش جستجو و تحلیل بازتاب انقالب اسالمی در یمن اسـت تـا یر انقـالب
اسالمی در کشورهای منطقه و جهان اسالم به خصوص در کشور یمن از جنبه سیاسی و معنوی بوده
است؛ در حالیکه مجموعهای از تا یرپذیریهای غیر ارادی یا به تعبیر فولر ،رفلکسی از سـوی مـردم
منطقه میباشیم .این تا یرات نمایشی چنان قوی بـود کـه حتـی کسـانی کـه عالقـهای بـه انقـالب
اسالمی نداشتند نیز تحت تا یر رن قرار گرفتند (برزگر.)55 :1112 ،
به طور کلی میتوان تحلیل کرد که رنچه تا یرگذاری و بازتاب انقالب اسالمی بر تحوالت جهان
اسالم را بیشتر کرده ،تمایزات انقالب اسالمی با انقالبهای بزرگ از جملـه روسـیه ،فرانسـه اسـت.
انقالب اسالمی بر خال انقالبهای دیگر ،فراگیرتر (با حضور مردم و طبقات مختل ) و بـر مبنـای
معنویات و ارزشهای انسانی است؛ ارزشهایی که در انقـالبهـای مـادیگـرا همچـون کمونیسـتی
روسیه و لیبرالیستی فرانسه وجود ندارد همین جذابیتها و تفاوتها توانسته است بیـداری اسـالمی و
مقاومت مردمی یمن را تا حدود زیادی متا ر سازد.
 .2چارچوب نظری

چرایی بازتابدار بودن انقالبهای بزرگ در تغییرات بنیادین و تحوالت اسالمی ،عمی و گسترده رن
ها در جوامع خود نهفته است؛ کار بزرگ و تحولی عمی است که این انقالبها را الگویی برای سایر
نهضتها ساخته و رنان را متا ر میکند .تحلیل بازتاب انقالب اسالمی بر سایر کشـورها از منیرهـای
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مختل قابل بررسی و ارزیابی هست؛ در این مقاله موضوع بررسی و تحلیل بازتابهـای انقـالب بـر
یمن با کاربست و استفاده از نیریه «پخش» و «انتشار» است .مقاله حاضر با در نیر گـرفتن شـرایط
مختل بازتاب انقالب اسالمی بر کشورهای اسـالمی منطقـه و جهـان نیریـه و رویکـرد مـذکور را
انتخاب کرده است.
نیریه «پخش» و «انتشار» از جمله نیریههای رایج درباره چگونگی انتشار و نوروری و گسـترش
ایدهها و اندیشهها است که در سال  1351توسط هاگر استراند جغرافیدان سوئدی ابداع و ارائـه شـده
است .این نیریه در ابتدا برای تبیین و قابل بهرهبرداری در زمینه کشاورزی و شیوع بیماریهـا نییـر
سل و وبا و رفت بوده است؛ ولی با کاربرد و کارکرد رن در در عرصههای فرهنگی و در زمینـه علـوم
سیاسی ،جغرافی ،روابط بین الملل و مطالعات انقالب نیز کاربرد داشته است (برزگر.)11 :1131 ،
اشاعه یا پخش عبارت است از فرایندی که طی رن ،فرهنگی که عالمت و مشخصه یک جامعـه
است در جامعه دیگر مورد پذیرش و استفاده قرار گیرد (پانو  .)111 :1151 ،به لحـا نیـری ،فهـم
نحوه اشاعه و پخش پدیدهها در سایر نقاط ،همواره یکی از دغدغههای اصلی انقالبها و رهبران رن
بوده است که نسبت به رینده رن پدیده حساس بودهاند .لذا برای دسـتیابی بـه درکـی روشـن در ایـن
زمینه استفاده از« ،نیریه انتشار» است .یکی از رایجتـرین مفـاهیم مـرتبط بـا ایـن نیریـه« ،انتشـار
فضایی» است که برای تحلیل گسترش افکار و پدیدهها بکار میرود .انتشار فضایی؛ «عبارت اسـت از
گسترش یک پدیده از کانون یا کانونهای اصلی خود در بین مردمی که رماده پـذیرش رن هسـتند».
(شکویی )111 :1115 ،طی این فرایند ،نگرش و رفتار مردم تغییر مییابد .طب این نیریه ،سـه نـوع
«انتشار» را میتوان از یکدیگر متمایز کرد که عبارتند از« :انتشـار جابجـایی»؛ 1در ایـن نـوع انتشـار،
افراد یا گروههای دارای یک ایده خاص ،از مکانی به مکان دیگر حرکت مـیکننـد و از ایـن طریـ ،
نوروریها یا افکار جدید نیز در سرزمینهای دیگر گسترش مییابند .در اعصار گذشته ،مذاهب اغلـب
با این نوع انتشار اشاعه یافتهاند ،که به صورت فیزیکی (خرمشاد )51 :1131 ،یـا بصـورت چهـره بـه
چهره اتفا میافتد« .انتشار سلسله مراتبی»؛ 2در این نوع انتشار ،پدیدهها از طری توالی منیم دسـته
ها و طبقات منتقل میشوند .یعنی افکار و ایدهها از یک فرد یا مقام «مهم» به افراد دیگر یـا از یـک
شهر مهم به نقاط دیگر گسترش مییابند .یکی از عینیترین موارد ایـن نـوع انتشـار ،تغییـر افکـار و
عقاید اعضای یک قوم یا قبیله در پی تغییر فکر رهبر یـا ریـش سـفید رنهاسـت .ایـن نـوع انتشـار،
باالترین سرعت را دارد .زیرا با پذیرش افکار یا پدیده توسط یک فرد مهم ،کـل پیـروان و حامیـان او
1 . Relocation diffusion
2 . Hierarchic diffusion

تحلی بازتاب انقالب اسالمی ایرا د یمنااا



101

نیز میپذیرند« .انتشار سرایتی یا واگیردار»؛ 1در این انتشار ،گسترش عمومی ایدهها و پدیدهها ،ماننـد
اشاعه بیماریهای مسری با تماس مستقیم منتشر و از شخصی به شخص دیگر منتقل میشود .ایـن
فرایند تحت ت یر فاصله قرار دارد .لذا افراد و نواحی نزدیک نسبت به افراد و نواحی دوردست ،بیشـتر
در معرض این نوع انتشار هستند (جردن  .)152 :1111در کارکرد نیریه انتشار در تبیین و تحلیـل
اشاعه پدیدهها ،مستلزم توجه به شش عنصر اساسی رن است که عبارتند از( :شـکویی-115 :1115 ،
.)115
 «محیط جغرافیایی»؛ محیطی که یک پدیده در رن انتشار مییابد ،ممکن اسـت نسـبت بـه رنپدیده ،پذیرا  -همگرا یا ناپذیرا  -واگرا باشد یا موانـع و محـدودیتهـایی در برابـر رن ایجـاد نمایـد،
انقالب اسالمی در اغلب کشورهای منطقه از سوی حاکمان ناپـذیرا و از سـوی مـردم و بتـر جامعـه
همگر هستند.
«زمان»؛ پدیدهها بعد از رغاز و تکوین ،ممکن اسـت بـه صـورت مـداوم یـا دورههـای متـوالی و
سرعت های متفاوت به سایر نقاط منتشر شوند؛ به دلیل پویایی و ماهیت نهضتی انقالب اسـالمی بـه
صورت مداوم انجام شده است.
«محتوا و موضوع»؛ موضوع انتشار میتواند بسیار متنوع و شامل پدیدههای فکری ،امنیتی باشـد،
در انقالب اسالمی موضوع سیاسی – معنوی است که با گفتمان امتگرایی دنبال شده است.
«مبدأ»؛ مکانهایی است که همان خاستگاه و محل صدور پدیدههـا ،افکـار و  ...اسـت؛ انقـالب
اسالمی ایران و بازتاب این گفتمان است.
«مقصد»؛ مکانهایی است که پدیده در رنجا منتشر و محیطهای جغرافیـایی مختلفـی را شـامل
میشود؛ محیطهای انقالبی منطقه ،نهضتی و جنبشهای جهان است.
«مسیر حرکت»؛ این مسیر شامل مجاری انتقال پدیدهها از مبدأ به مقصد است.
انقالب اسالمی بازتاب غیرارادی و رفلکسی در میان مسلمانان داشته که در پرتو اسالم سیاسـی،
افراد ،گروهها ،رهبران و سایر مجاری بوده که در مقاله حاضـر بـا کاربسـت و بهـرهگیـری از نیریـه
«پخش» و «انتشار» بازتاب انقالب اسالمی در بیداری اسالمی و مقاومت مردمی یمن تحلیـل شـده
است؛ هرچند موانع پخش به عنوان عوامل «پاران» و امواج رقیب نیز در این مسـیر وجـود داشـته
است.

1 . contagious diffusion
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 .3بحث و بررسی بازتاب انقالب اسالمی بر یمن

بیداری اسالمی عبارت از توجه عمی و دقی امت اسالمی بـه مفـاهیمی ماننـد؛ اسـتقالل ،عـدالت،
رزادی ،امت واحده و امثال اینها است .مردم یمن از رهبری منسجم ،وحدت ملی ،تجربـه سیاسـی و
استقامت مردمی در خیزشهای پیشین محروم بود و یا کمرنگتر بود و لـذا ناکـام مانـد امـا انقـالب
کنونی یمن این شاخصههای مهم را به همراه دارد .بیداری اسالمی در یمن به همراه این شاخصههـا،
دیگر متعل به یک منطقه جغرافیایی و یک شاخه مذهبی خاص نیست بلکه با درایت و تـدبیر بسـیار
باالیی تبدیل به یک انقالب ملی شده است یعنی دیگر زیدیها و شافعیها جدا از هـم نیسـتند و بـا
رهبری عبدالملک حو ی به دنبال تعالی خواهی و هویت اسالمی خود هستند.
در این قسمت با بحث و بررسی دو کشور ایران و یمن که تا یر انقالب اسالمی ایـران و بازتـاب
رن مبدا و یمن مقصد پخش و اشاعه هستند .موضوع پخش ،مسـیر و دریچـه پخـش ،نحـوه انتقـال،
نمونههایی از پیشران و پاران و مصادی عینی تا یرگذاری انقالب اسالمی در یمن اشـاره خواهـد
شد.
الف) انقالب اسالمی ایران؛ مبدا پخش بیداری اسالمی

انقالب اسالمی ایران ،به عنوان رغازگر پخش و اشاعه بیداری اسـالمی در منطقـه و الگـویی کـه بـا
وجود ه مون های برونزا و مداخلهگر توانست به تقویت موقعیت و توسعه ا ر بخشی خود ادامه دهد و
حوزه تا یرگذاری منطقه ای خود را به حوزه جهانی اسالم ارتقا دهد .بیداری اسالمی بـه عنـوان یـک
پدیده متا ر از نهضت فکری جمهوری اسـالمی در عصـر کنـونی در قالـب یـک جنـبش اجتمـاعی،
سازمانی و نهادهای نیامی مدعی رخ نموده است .امام خمینی بـا تاسـیا نیـام سیاسـی جمهـوری
اسالمی بررمده از انقالب اسالمی برای نخستین بار توانست گفتمـان بیـداری اسـالمی را تبـدیل بـه
«عمل سیاسی» کرده و نه تنها رن را وارد حوزه عمل همه تودههای مسلمان ،بلکه وارد خاطر جمعی
همه مستضعفان جهان کند.
انقالب اسالمی ،به عنوان پدیده ای که بر بنیاد ارزش های دین با تکیه به روش هـا و شـیوه هـای
نوین دموکراسی ،شکل گرفت والگوی جدید از مقاومت و مبارزه با اسـتبداد و اسـتعمار را بـه نمـایش
گذاشت ،الگوی جدیدی از مدیریت در عرصه قدرت ،سیاست و حاکمیت را متجلی و شکل جدیدی از
تا یرگذاری و متفاوت از کارکرد تاریخی مزبور را بنا نهاد و نوعی از جریان احیاگری ،بیداری فکـری و
ایدئولوژیک را سامان داد و هدایت کرد .جمهوری اسالمی ،برای اولین بار اصطالح «امـت اسـالمی»
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به عنوان یک مفهوم انقالبی را وارد ادبیات سیاسی جهان کرد.
پیروزی انقالب اسالمی سبب شد که هم در ساختار و هم در کارکرد نیـام بـین الملـل ،تغییـر و
تحوالتی اساسی رخ دهد .در ساختار نیام بین الملل ،با توجه به حاکم بـودن نیـام دوقطبـی ،ایجـاد
جبههای جدید بدون اتکا به غرب و شر سبب فعالتر شدن جنبش عدم تعهد و ملـتهـای مسـتقل
شد تا جایی که توانستند در عرصه روابط بین الملل نقشرفرین شوند .امروز نیز با شروع خیزشهـای
مردمی و اسالمی در کشورهای منطقه و شمال افریقا ،علیه حاکمان مرتجع و استکبار قیام کردهاند تا
سرنوشت خود و کشورشان را به دست خویش رقم بزنند و بدون هیچ مداخله ،نیـام جدیـدی ایجـاد
کنند (قاسمی .)51 :1132 ،تا یر انقالب اسالمی ایران در چندین عامل وابسته به هم ریشـه دارد کـه
مهمترین رنها عبارتند از :ماهیت سلطه ستیزی رن بر محور عدالت و اولویت بخشـی بـه مبـارزه بـا
استکبار و سلطه جهانی ،در تحوالت جهانی به وی ه جهان اسـالم و خاورمیانـه تـا یر زیـادی داشـت.
محوریت اسالم در ارزشها و الگوی دینی انقالب اسالمی ایران توانست نیر جنبشها و نهضتهای
رهایی بخش در منطقه و گروههای اسالمگرا را به خود جلـب کنـد (فاضـلینیـا.)125-115 :1114 ،
جنبشهای مردمی موسوم به بیداری اسالمی با سه مؤلفه اسالمیت ،مردمی و ضد اسـتعماری بـودن
تحلیل میشوند .به طور کلی ،برخی ت یرات کالن انقالب اسالمی در کشورهای اسالمی را می تـوان
چنین برشمرد :اول ،احیا و اعتبار مجدد اسالم به مثابه مکتبی اجتمـاعی و سیاسـی؛ دوم ،الگـو شـدن
اسالم سیاسی و تشیع به عنوان ارائه دهنده نیام حکومتی و مطرح شدن رن در سـط بـین المللـی؛
سوم ،احیا و ظهور مجدد نهضت های اسالمی و انقالبی؛ چهارم ،طـرح اندیشـه اتحـاد جهـان اسـالم
(امتگرایی) که نوعی بازبینی در رابطه جهان اسالم و غرب است (حشمت زاده .)221 :1114 ،عامـل
دیگر که باعث استقبال گسترده کشورهای اسالمی از انقالب اسـالمی شـد ،حمایـت از فلسـطین در
برابر رژیم صهیونیستی بود .پیشتر حمایت اعراب از فلسطین ،به عنوان عربیت قومی و ناسیونالیسـم
عرب صورت می گرفت ،اما حمایت انقالب اسالمی از فلسطین جنبه اسالمی به این حمایت بخشید و
به اسالمی شدن قضیه فلسطین انجامید که نقطه مشتر تمام مسلمانان از عـرب گرفتـه تـا عجـم
محسوب میشود .تا یر انقالب اسالمی ایران بر ساختار نیام بین الملـل و تحـوالت منطقـهای از دو
جهت مادی و غیرمادی قابل بررسی است.
به طور کلی می توان تحلیل کرد که رنچه تا یرگذاری انقالب اسالمی ایران بـر تحـوالت جهـان
اسالم را بیشتر کرده ،تمایزات انقالب اسالمی با انقالبهای بزرگ از جمله روسیه ،فرانسه و  ...است.
انقالب اسالمی ایران بر خال انقالبهای دیگر ،فراگیرتر (با حضور مردم و طبقـات مختلـ ) و بـر
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مبنای معنویات و ارزشهـای انسـانی اسـت؛ ارزشهـایی کـه در انقـالبهـای مـادیگـرا همچـون
کمونیستی روسیه و لیبرالیستی فرانسه وجود ندارد (حشمت زاده.)241-211 :1111 ،
بنابراین انقالب اسالمی کانون پخش و تـراوش در منطقـه شـد .یـک بررسـی مقایسـهای بـین
موزائیک فرهنگی منطقه ،قبل و بعد از وقوع انقالب اسالمی به خوبی نشـان دهنـده تغییـرات بافـت
موزائیک منطقهای خاورمیانه است و مجموعهای از تا یرپذیریهـای غیـر ارادی یـا بـه تعبیـر فـولر،
رفلکسی از سوی مردم منطقه شد .این تا یرات نمایشی چنان قوی بود که حتی کسانی که عالقـهای
به انقالب اسالمی نداشتند نیز تحت تا یر رن قرار گرفتند (برزگر.)55 :1112 ،

انقالب اسالمی خود مبدا پخش بوده و از طری ایجاد کانونهای پخش انویه ،به بازتولید و رشد
گفتمانهای بدیل نیز منجر شده است .برخی از کانونهای انویه پخش جنـبش مقاومـت لبنـان بـه
وی ه حزب اهلل و جهاد اسالمی و حمـاس در فلسـطین و  ...در محـیطهـای پخـش هسـتند ،پـا از
پیروزی انقالب اسالمی ،بازتاب رن در کشورهای اسالمی از عرصـه «نیـر» بـه عرصـه «عمـل» در
رمده و یمن نیز این بازتـاب را از رویکـرد صـدور انقـالب اسـالمی و ماهیـت نهضـتی رن در فراینـد
دیپلماسی نهضتی پذیرفته است.
ب) یمن؛ مقصد پخش بیداری اسالمی و مقاومت

بیداری اسالمی یمن علیه دیکتاتوری علی عبـداهلل صـال کـه در روز  21ژانویـه  2111رغـاز شـد و
مقاومت مردمی علیه جنگ عربستان متا ر از انقالب اسالمی است .در طـول قـرن بیسـتم ،یمـن بـه
عنوان یک دولت ورشکسته ،هیچگاه روی ررامش به خود ندید و با ورود به فضای تحوالت جدید نیـز
این روند ادامه پیدا کرد تا جایی که مردم خواهان تغییر نیام شدند .نیـامی کـه در  12سـال گذشـته
علیرغم داشتن نام جمهوری ،در واقع سلطنتی بود و تنها یک نفر یعنی علی عبداهلل صال بر رن حکم
رانی میکرد .با این حال ،پیش از رن که موج انقالبی از تونا و مصر به یمـن برسـد ،رژیـم عبـداهلل
صال با چالشهای زیادی دست و پنجه نرم میکرد ،جنگ در منطقه شمالی بـا انصـاراهلل ،جنـگ در
منطقه جنوب با جدایی طلبان ،مبارزه با نفوذ القاعده ،بن بست دوساله درباره بـه اصـالح انتخابـات و
قانون اساسی و تشدید وخامت اوضاع اقتصادی از رن جمله هستند .در این میان رژیم عبداهلل صال از
شیوههایی همچون سرکوب ،به خیابان روردن حامیان خود ،وعدههای اقتصادی ،مصـالحه سیاسـی و
توسل به گروههای اجتماعی برای ررام کردن اوضاع استفاده کرد که هیچ یک از رنها جواب نداد.
به هر حال تحوالت و جریان اعتراضات مردم یمن نسبت به قیـامهـای تـونا و مصـر ،بسـیار

تحلی بازتاب انقالب اسالمی ایرا د یمنااا



102

طوالنیتر شده و در این میان میتوان به تفاوت در اهـدا و عملکـرد مخـالفین ،نقـش عربسـتان و
ترس رن از روی کار رمدن دولتی شیعی در کنار مرزهایش ،تالشهای شورای همکاری خلیج فـارس
برای انتقال ررام قدرت و جلوگیری از سرایت این پدیده به کشورهای عضو و نگرانـی رمریکـا از روی
کار رمدن اسالمگرایان و به خصوص احیای قدرت القاعده در این کشور اشاره کـرد (کـاردان:1131 ،
.)155
در دوران جمهوری یمن ،شیعیان در این کشور سیاست منفعالنه ای را در پیش گرفتـه بودنـد .در
رن زمان نهادهای سنتی مذهبی نیز شیوه محافیهکارانهای داشتند .به تدریج شیعیان یمـن ،احسـاس
کردند که دولت ،دیدگاه تبعیضرمیزی با رنها دارد و معتقد بودند که دولت ،زیـدیهـا را بـه حاشـیه
رانده است .مذهب زیدی ،یک شاخه از شیعه است .این شیعیان در سال  ،1332جنـبش انصـار اهلل را
به وجود روردند .این گروه در سال  2114که حسین الحو ی مؤسـا رن بـه دسـت نیروهـای یمنـی
کشته شد ،نام خود را به جنبش حو ی تغییر داد .درگیری میان حو یها و دولت علـی عبـداهلل صـال
برخال دیگر درگیریها در این کشور ،یک درگیری طایفهای و قبیلهای نبـود ،بلکـه علـل دیگـری
داشت که میتوان به عدم رضایت محلی از سیاستهای داخلی و خارجی اشاره کرد .رنها همچنـین
معتقد بودند که دولت یمن متعمدانه با رنها بدرفتاری میکند ( ..)Salmoni,2010iریشه اصلی اختال
های زیدیها و به وی ه جنبش الحو ی با حکومت مرکزی به انقالب 1352میالدی بر مـیگـردد کـه
رژیم امامت منحل و رژیم جمهوری تشکیل شد

(5

 .)Genny,2008:امام بدر ،جانشـین امـام احمـد ،و

طرفداران وی بارها در پی احیای رژیم امامت بررمدهاند ،اما در این مسیر کامیاب نبودند .رنها همواره
با سیاست دولت جمهوری مخال بودند .از سوی دیگر سیاستهای غلط علی عبداهلل صال نارضایتی
زیدی ها را دامن زده بود و باعث شد مخالفت زیدی ها با حکومت مرکزی افزایش یابد .شـکلگیـری
گفتمان نهضت جنبش حو ی با غلبه صبغه اسالمی در رن :حو یها در سـال  ،2111جنـبش جوانـان
یمن را ت ئید کردند و اسم جدید انصار اهلل را برای خود انتخاب کردنـد .انتخـاب نـام انصـاراهلل نشـان
دهنده تسلط گفتمان اسالمی در رن است .تاریخ شروع انقالب در یمن را  21سپتامبر  2114میدانند.
در رن روز صنعا ،پایتخت یمن به دست حو یها افتاد .در نوزدهم ژوئیه سال  ،2115حو یها به منزل
هادی ،رئیا جمهوری یمن حمله کرده و قصر ریاست جمهوری را کـه نخسـت وزیـر در رن اقامـت
داشت ،محاصره کردند .رنها همچنین به اردوگاههای ارتش و مجمع ریاست جمهوری و اردوگاههای
موشکی حمله کردند .حو یها به مقر رسانههای گروهی حمله کردند تا از طری رن بتوانند پیامهـای
خود را به مردم برسانند .از رن زمان تحوالت یمن وارد مرحله جدیدی شد .نهادینه شدن این جنـبش
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و تبدیل شدن رن به یک نیام سیاسی ،هنوز رخ نداده است.
انصاراهلل شیعیان زیدی یمن هستند .این گروه در حال حاضر ،جریان غالب یمن هستند و کنتـرل
بیشتر امور را در دست گرفتهاند .انصاراهلل از سال  ،2114مخالفت خود با سیاستهـای حـاکم را رغـاز
کردهاند .پیش از این درباره این گروه توضی داده شد.
از ابتدای تشکیل جنبش جوانان مؤمن تا زمان فعلی ،این جنبش هفت مرحله را پشت سرگذاشـته
است .در مرحله اول که از اوایل دهه نود رغاز شد ،این گـروه بـا طـرح خواسـتههـای حـداقلی ،تنهـا
خواهان رفع تبعیض های مذهبی و ساختاری در این کشور بودند .این گروه در رن زمان کمتر سیاسـی
بود و جنبش محسوب نمیشد .این دوره را میتوان مرحله تاسیا و شکلگیری نامید .این مرحله بـا
زمان وحدت دو یمن مقارن است .جمهوری یمن در  22ماه می  1331از اتحاد یمن شمالی و جنوبی
به وجود رمد .مرحله دوم تا پیش از کشته شدن عبدالمالک الحـو ی بـه دوران طـرح مطالبـات ،ارائـه
رموزشهای دینی و تربیت و کادرسازی محدود شد.
مرحله سوم با کشته شدن حسین بدرالدین حو ی در سال  2114به دست نیروهـای ارتـش یمـن
شروع شد .او یکی از مریدان امام خمینی بود و در دهه شصت میالدی برای رشنایی بـا اندیشـههـای
امام به قم سفر کرده بود .وی در یکی از معرو ترین سخنرانیهای خود ،تا یرات اندیشههای جنبش
خود از انقالب امام خمینی را ارائه داد .او در این سخنرانی به مناسبت روز جهانی قدرس ،بر خطـر
نفوذ رمریکا در یمن و همچنین خطر رژیم صهیونیستی برای جهان اسـالم اشـاره کـرده بـود .بعـد از
شهادت حسین الحو ی ،گروه جوانان مؤمن نام خود را به گروه الحو ی تغییر داد.
در مرحله چهارم ،این گروه ،دامنه فعالیت خود را از صعده به سمت دیگر استانهـا گسـترش داد.
در این محله فعالیتهای شبه مسلحانه دارای بعد ایدئولوژیک رغاز شد ،اما هنوز این مبارزات ،سازمان
یافته نبود .مرحله پنجم ،تالش این گـروه هـا بـرای سـاماندهی حمـالت و هدفمنـد شـدن مبـارزات
مسلحانه بود .رنها در مدت چهـار سـال توانسـتند پـنج جنـگ مسـلحانه را بـا ارتـش یمـن سـامان
دهند .رغاز این دوره چهار ساله 2114؛ و پایان رن  2111میالدی بود که البته این جنگها پیوستگی
نداشت .دامنه عملیات جنگ پنجم ،البته گستردهتر بود و به مناط صعده محدود نشده و به منـاطقی
کشیده شد که به طور سنتی ،گرایش زیدی هادوی داشـتند .یکـی از ایـن منـاط  ،شهرسـتان بنـی
حشیش یکی از نزدیک ترین شهرها به صنعاء است .این جنگ به شدت ارتش یمن را به خود مشغول
کرد (دغشی .)1 :1134 ،در مرحله ششم جنبش حو ی توانست کنترل صنعا را به دست گیرد و منصور
هادی به عربستان فرار کرد .در مرحله هفتم ،عربستان در  25مارس  2115بـا تشـکیل ائتالفـی بـه
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یمن حمله کرد تا بتواند جنبش حو یها را از پای در رورد ،اما این هد تاکنون محق نشده است.
شورای انقالبی و کمیتههای انقالبی ،نامهای دیگر این گروه هستند .این گـروه توسـط شـیعیان
زیدی گروه انصاراهلل تاسیا شد .بعد از به دست گرفتن کنترل پایتخت یمن و بخشهـای زیـادی از
یمن شمالی در شش فوریه  ،2115گروه انصاراهلل بیانیه قانون اساسی را صـادر نمـود .در ایـن بیانیـه
رمده بود که کمیته انقالبی مسئولیت انجام امور داخلی یمن را برعهده میگیرد .ایـن کمیتـه موظـ
بود که پارلمان را تشکیل دهد .این پارلمان 551 ،کرسی دارد .شـورا بـرای دو سـال ،امـور دولتـی را
برعهده میگیرد (فرانا  ،24الحو یون).
ج) محیط شناسی پخش و اشاعه

با انتشار و اشاعه گفتمان انقالب اسالمی در یمن ،بازتاب انقالب اسالمی در ایـن کشـور وارد محـیط
ناهمگرا «ناپذیرا» با خود میشود .جمهوری متحده یمن در سال  1331میالدی با ادغام یمن شـمالی
و یمن جنوبی شکل گرفت ،از رن تاریخ تا کنون دارای وی گیها و خصایصی بوده است که از خصلت
ماندگاری و پایداری برخوردار بودهاند .این وی گیها همواره کاروی ههایی منفی داشته و از رشد و نمـو
و بالندگی این کشور جلوگیری کرده است (عمادی .)1 :1134 ،که مهمتـرین رن ماهیـت اسـتعماری،
وابستگی و ستبدادی محیط انتشار بوده است .از طرفی یمن کشوری متکثر و متنوع به لحا جریان-
ها و ایدئولوژیهای سیاسی است .چهار نیروی سیاسیِ اسالمگرای مهم در این کشـور وجـود دارنـد:
اخوان المسلمین که جنبش اصالح یمن رن را نمایندگی میکند ،انصـاراهلل (حـو یهـا) ،جنـبشهـای
سلفی مختل و جنبش انصارالشریعه کـه القاعـده رن را نماینـدگی مـیکنـد (ذوالفقـاری.)5 :1131 ،
فعالیتهای شدید وهابیت در این کشور و مشکالت اقتصادی همچـون بیکـاری  41درصـد از مـردم
کشور ،در کنار نارضایتی شدید مردم از اوضاع سیاسی ،اجتماعی و به خصوص اقتصـادی مهـمتـرین
متغیرهای به وجود رورنده این فضای چالشزا برای نیام سیاسی یمن بوده است (فیروزکالئی:1134 ،
.)151
در چنین فضایی ،اوضاع یمن متا ر ار نارضایتی مردم از سیاستهای رییا جمهور این کشور بـه
هم ریخته است و مردم به رهبری حو یها و در قالب کمیتـههـای مردمـی انصـار اهلل علیـه ریـیا
جمهور قیام کردند و پا از به دست گرفتن کنترل پایتخت ،به سمت مناط جنوبی و شرقی حرکـت
کردند .تداوم پیشرویهای انصار اهلل ترس عربستان را از نفوذ ایران در یمن به دنبال داشته است .بـه
همین دلیل ،عربستان با همکاری مصر و برخی از کشورهای عضـو شـورای همکـاری خلـیج فـارس
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(امارات متحده عربی و قطر) طرحی را دنبال میکنند تا از این طری مانع نفوذ ایران در جهان عـرب
شوند .طرح تشکیل ارتش مشتر عربی یکی از طرحهایی اسـت کـه در ایـن راسـتا مطـرح شـده و
تشکیل ائتال بین المللی برای حمله به مواضع نیروهای وابسته به کمیته مردمی انصـار اهلل مقدمـه
ای بر این اقدام است (جوکار .)1 :1134 ،عربستان اکنون در حالی بار دیگر علیه حو یهای یمن وارد
جنــگ شــد کــه در ســال  2114حــو یهــا را بــه عنــوان یــک ســازمان تروریســتی معرفــی کــرد
(.)Ahelbarra,2015:20

در مجموع:
 فساد خاندان حاکم بحرانهای سیاسی ،اقتصادی و فقر مردم بحرانهای امنیتی و ناامنی فزاینده در کشور خشونت در برابر مخالفان و اعتراض کنندگان فساد دستگاه اداری و نهادهای دولتی.وابستگی و نیام سیاسی فاقد دموکراسی و مردم ساالری و  ...از ممترین وی گـی محیطـی ایـن
کشور بوده است.
در چنین فضایی با پخش و اشاعه گفتمان انقالب اسـالمی در محـیط اسـتبدادی و فسـاد هـیچ
همگرایی بین گفتمان مبدا پخش و مقصد وجود نداشـته اسـت .ولـی بـه دلیـل وجـود گـروه شـیعی
انصاراهلل در یمن محیط مناسبی برای پذیرش بازتاب انقالب اسالمی ایران و مقاومت مردمی در برابر
حمالت عربستان یمن را به محور مقاومت نزدیک کرد.
د) شیوه و دریچههای پخش

منیور از شیوه و دریچههای پخش ،مسیر شامل مجاری انتقال پدیدهها از مبدأ به مقصد اسـت .بعـد
از پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  1313برخی از شیعیان زیدیه در یمـن طرحـی را مبنـی بـر
ایجاد یک جنبش دینی ـ سیاسی ارائه کردند .این طرح در سال  1312توسـط عالمـه صـالح احمـد
فلیته در استان صعده مورد تحقی و بررسی قرار گرفت .در همین راستا جنبش «اتحـاد الشـباب» در
سال  1315شکل گرفت .در سایه این جنبش بستری فراهم شد که علمایی همچون محمد بدرالـدین
الحو ی مباحث و دروسی را مبنی بر تئوریهای انقالب اسالمی ایران و اصول و اسـاس رن در حـوزه
های علمیه یمن ارائه میکردند ،این از نخستین و مهمترین مجاری اشاعه بازتاب انقالب اسـالمی در
یمن و به خصوص انصارهلل بود که در سال  1311فعالیت جنبش اتحاد الشباب با توجـه بـه بازگشـت
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علمای بزرگ مذهب زیدیه همچون عالمه مجدالدین المویدی و عالمه بدرالدین الحو ی که متعاقب
انقالب  1352به عربستان گریخته بودند ،به شدت گسترش یافت (رسولی.)31 :1134 ،
بعد از این مسئله بود که در سال  1332هسته مرکزی و اولیه جریان «منتدی الشـباب المـومن»
(انجمن جوانان مومن) به دست محمد سالم عزان ،عبدالکریم جـدبان و محمـد بدرالـدین الحـو ی و
تعدادی دیگر شکل گرفت .سپا بین اعضای انجمن اختالفاتی صورت گرفت که مسببین رن حسین
بدرالدین الحو ی و عبداهلل الرزامی بودند که در نهایت منجر به دودسـتگی در ایـن انجمـن و جـدایی
گردید.
شیعیان زیدی که جمعیت عمده شیعیان یمن را تشکیل میدهند تا سال  1352بر ایـن سـرزمین
حکومت میکردند ولی با وقوع کودتا ،حکومت رنها سرنگون شد .از رن به بعد توسط حکومت جدیـد
تحت فشارها و تنگناهای شدید قرار گرفتند .نداشتن حـ تاسـیا مـدارس دینـی ،رزار و شـکنجه و
زندانی شدن شیعیان و علمای شیعی ،جلوگیری از برگزاری مراسـم مـذهبی ،تـوهین بـه ارزشهـا و
دسترسی نداشتن به رسانهها از جمله این چالشها بهشمار میرود .از این دوره میتوان به عنوان دوره
انزوای ژئوپلتیکی شیعه در یمن یاد کرد .پا از پیروزی انقالب اسالمی ایـران هـر چنـد بـه واسـطه
نگرانیهای رژیم حاکم فشارها افزایش یافت ،ولی با توجه به تا یرهای شگرفی کـه ایـن انقـالب در
بین مردم یمن به وی ه شیعیان بر جا گذاشته بود ،به تدریج جایگاه ژئوپلتیکی شیعه در این کشور ارتقا
یافت( .تالشان)1131 ،
سید حسین الحو ی به شدت تحت ت یر افکار انقالبی حضرت امام خمینی قرار داشت .لذا بـه
دلیل جانبداری از انقالب اسالمی ایران و امام خمینـی و حـزب اهلل لبنـان و حمایـت از مقاومـت
اسالمی فلسطین با رژیم علی عبداهلل صال دچار اختال شد؛ زیرا این تا یر سیاسی  -الهـی امـام در
نگاه انصاراهلل از مهمترین مجاری پخش و بازتاب اندیشه امام و انقالب اسالمی بـوده اسـت .هرچنـد
بیداری اسالمی یمن همانند بسیاری از خیزشهای مردمی منطقه در از دریچههای غیرارادی بازتـاب
انقالب نیز متا ر بوده است .مقاومت مردمی یمن در مقابـل عربسـتان کـه نماینـده اسـتکبار غـرب و
رمریکا در منطقه است از مصادی عینی مجاری پخش و سرایتی هست.
 .4مصادیق و نمونههای عینی بازتاب انقالب اسالمی ایران در یمن

انقالب  2111یمن را میتوان پایانی بر دوره حاکمیت علی عبداهلل صال و نیام سیاسـی اقتـدارگرا و
تک حزبی حاکم و رغازی برای مشارکت گسترده مردم در عرصه قدرت دانست .این انقالب نـه تنهـا
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تغییرات در ساختار قدرت را هد قرار داد ،بلکه به تدریج به مطالبات گستردهتری منجـر شـد کـه از
صر تغییر نیام تک حزبی فراتر رفت که تا یر پذیری این حرکت متا ر و الگویی از انقالب اسـالمی
را با خود داشت .برای نمونه عوامل پیش و پا برنده بیداری اسالمی یمن و تحوالت انقالبی کشـور
را میتوان با رویکردهای مختل مورد بررسی قرار داد.
الف) عوامل پیش برنده و موضوع پخش (همگرا و پذیرا)

بازتاب انقالب اسالمی در برابر گفتمان سکوالر زمینه را برای پیگیری سیاستهایی مستقل از منـافع
رمریکا در منطقه فراهم ساخت .در مجموع می توان چنین ارزیابی نمود که نیم پیشـین در خاورمیانـه
دچار تغییراتی جدی به زیان منافع رمریکا شد (دهقانی فیروزربـادی .)151 :1131 ،بـا بـرهم خـوردن
نیم پیشین عوامل پیش برنده جدید و همگرا با منطقه پخش و اشاعه پیدا کرد کـه برخـی در اینجـا
بررسی شده است.
 مقاومت محوری :مشی مبارزاتی انصاراهلل مبتنی بـر مقاومـت محـوری مسـالمتامیـز اسـت وخشونت محور نیست .گفتمان مقاومت ضمن تاکیـد بـر ایسـتادگی در برابـر اسـتکبار و نیـام سـلطه
همواره خود را به عنوان گفتمانی صل طلب معرفی کرده است .در مورد قیـام اخیـر مـردم یمـن ایـن
عنصر بیشتر از سایر عناصر مشهود بود .از زمانی که مردم این کشور در اعتراض به ناکاررمدی دولت،
تیاهرات خود در صنعا را شروع کردند همواره بر مسالمترمیز بودن تیاهرات تاکید داشتند .حتـی در
زمانی که لشکر یکم به فرماندهی محسن االحمر به مواضع انقالبیـون در صـنعا حملـه کـرد ،جنـبش
انصارهلل به مواضع ارتش حمله نکرد و تنها به دفاع از خود در برابـر تهاجمـات مشـغول بـود؛ امـا اوج
صل طلبی انقالب دوم یمن زمانی رقم خورد که با وجود استعفای نخست وزیـر و محسـن االحمـر بـه
عنوان نفر دوم یمن و تسلیم شدن گارد وی ه ریاست جمهوری و ارتش این کشور در برابر انقالبیـون،
الحو یها نه تنها به قیام خود ادامه ندادند بلکه با امضای توافقنامهی صل بـا دولـت ایـن کشـور بـه
همگان نشان دادند که این جنبش نه تنها یک گروه با بلوغ سیاسی باال اسـت بلکـه بـه هـر قیمتـی
حاضر به دستیابی به اهدافش نیست و خشونت را به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدا نفی مـی-
کند.

 استقالل طلبی :گفتمان مقاومت همواره با رد هرگونه وابستگی به بیگانگان بـر اسـتقاللطلبـیتاکید داشته است .در واقع عنصر استقالل طلبی به این گفتمان در بین جنبش ها و مکتبهای سیاسی
جایگاه وی ه ای بخشیده است .در مورد انقالب یمن نیز مقامات جنبش انصاراهلل بارهـا در بیانیـههـا و
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سخنرانیهای خود بر این عنصر و نقش رن در ادامه برنامههای توسعهای کشور تاکید داشتهاند.

 استکبار و استبداد ستیزی :شاید بتوان فلسفه وجودی گفتمـان مقاومـت را مقابلـه بـا گفتمـانسلطه تعری کرد .در واقع این گفتمان زمانی قوام یافت که در مقابل خود نیـام و گفتمـانی بـه نـام
سلطه را یافت که فارغ از هرگونه چارچوب اخالقی علیه ملـت هـا ظلـم مـیکنـد .گفتمـان مقاومـت
پاسخی به این ظلم و جور بود .از طر دیگر از رنجاییکه این گفتمان بر روی اسالمخواهی ،رزادی-
خواهی ،استقاللطلبی ،صل طلبی و  ...تاکید میکند کامالً مشخص است که بـا هرگونـه اسـتکبار و
استبدادی مخال است .در انقالب یمن نیز شیعیان الحو ی علیه سال ها استبداد سیاسی قیام کردند و
صنعا را به تصر خود درروردند .رن ها نه تنها با استبداد داخلی مبارزه کردند بلکه با هرگونـه مداخلـه
استکبار جهانی و اشغالگری نیز مخال هستند .یکی از مسائل مهمی کـه ایـن تحقیـ براسـاس رن
شکل گرفت مشاهده تشابهات زیاد میان حرکت انقالب مردم یمن با انقالب مردم ایران است کـه در
شعاها و نمادها ،پایگاههای انقالب ،رهبری ،فرهنگ شهادت از جمله وجوه مشتر میان انقـالب دو
ملت ایران و یمن است.
 اسالمخواهی :یکی از مهم ترین وی گیهای گفتمان مقاومت تاکید بر رموزههای اسالمی است.این گفتمان بیشترین تمرکزش بر اسالمگرایی و اسالمخـواهی اسـت .در واقـع محـور مرکـزی ایـن
گفتمان اسالمخواهی میباشد و به تبعیت از رموزههای اسالم شکل گرفته است .در قیام اخیـر مـردم
یمن نیز عنصر اسالمخواهی در شعارها قابـل مشـاهده اسـت .اسـالم و احکـام اسـالمی همـواره در
اندیشههای رهبر الحو ی ها دغدغه و مسئله اصلی بوده است .در واقع الحو ی ها که اکنون بـه عنـوان
مهم ترین گروه انقالبی مطرح شده اند ،توانستند در یک دهه اخیر فرهنگ عاشـورا را در بـین منـاط
شیعه به خوبی معرفی کنند .در صورتی که تا پیش از این ،این فرهنگ در یمن چندان مطرح نبود .به
طور کلی عنصر اسالمخواهی به عنوان عنصر مرکزی گفتمـان مقاومـت در قیـام اخیـر مـردم یمـن
مشهود است.
 مردمساالری اسالمی «الگوی انقالب اسالمی» ،ارزش مداری ،ح مداری ،نقش مردم و حـتعیین سرنوشت.
ب) عوامل پس راننده و کاهنده پخش (ناهمگرا و ناپذیرا)

در کنار و یا مقابل عناصر پخش و اشاعه بازتاب انقالب اسالمی در راستای تقویت بیداری اسـالمی و
مقاومت ،عوامل پا راننده و کاهنده پخش (ناهمگرا و ناپذیرا) هستند که برخی در اینجا بررسی شده
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است.
 نفوذ القاعده :القاعده در یمن نیز می توانـد یکـی از موانـع عمـده در پخـش و بازتـاب انقـالباسالمی در یمن محسوب شود .در گزارشهای امنیتی دولـت رمریکـا ،القاعـده در یمـن ،بـه عنـوان،
فعالترین شاخه القاعده خارج از افغانستان و پاکستان توصی شده است .بعد از جنگ  1334در یمن،
حدود بیست و پنج هزار نفر از اعضای القاعده وارد ارتش یمن شدند (ناجی عـال .)1134 ،ایـن گـروه
موسوم به القاعده در شبه جزیرة العرب در سال  ،2113به رهبری ناصر الوحیشی اعـالم ظهـور کـرد.
این گروه از سال  2111با ضع دولت مرکزی ،یک پایگـاه قـوی در منـاط قبیلـهای ایجـاد کـرد.
الوحیشی در حمالت هواپیماهای بدون سرنشین رمریکا در یمن کشته شد .این گروه تاکنون حمـالت
متعددی را در سراسر جهان انجام داده است .در همـین راسـتا ،عربسـتان سـعودی بـه دلیـل فقـدان
مشروعیت داخلی به شدت از سیاست حفظ وضع موجود حمایت میکند که با بررسی شـرایط داخلـی
این کشور اتخاد این سیاست از جانب عربستان منطقی به نیر مـیرسـد (کـوهکن و تجـری:1131 ،
 .)115نیز عربستان سعودی در زمان ت سیا و قدرتیابی وهابیون ،ریشههای تضـاد ایـدئولوژیک در
کنار رقابت ژئوپلیتیک با ایران را پیریزی کرده است (ساعی و علیخانی.)114 :1132 ،
 بازماندگان نیام پیشین :حضور بازماندگان و فلول نیام علی عبداهلل صال در محـیط پخـش وبازتاب انقالب اسالمی از عوامل و موانع و پاران این تا یر گذاری از مبد در مقصد شده است .بـرای
نمونه نفوذ برخی عناصر رژیم ساب در جنبش اعتراضی فعلی در یمن میتواند در رینده مشـکالتی را
به وجود رورد .گزینهای که وجود دارد این است که پسر علـی عبـداهلل صـال  ،رئـیا رینـده شـیعیان
خواهد شد .این انتخاب خطری برای جنبش انصار اهلل است.
 کانونهای قدرت :وجود کانون قدرت در محیط انتشار و اشاعه بازتاب انقالب مانعی در شکل-گیری کانون قدرت جدید میشود .در یمن کانون های قدرتی وجود دارد که به بودجـه دولـت نیـازی
ندارد و مستقل از دولت عمل میکنند؛ رنها به طور مستقیم و بدون نیاز به دولـت از جامعـه ارتـزا
میکنند و نیازی به دولت ندارند .استرات ی بقاء رنها بر مبنای غیردولتی استوار است .این بلو ها یـا
دارای منابع اقتصادی  -مالی غیردولتی هستند یا دارای اقتدار خاص که بر اساس تحلیـلهـای وبـر،
منابع قدرت را از جامعه میگیرند .این وضعیت به شدت منجر به اخالل در کاروی ههـای دولـت و در
نهایت تضعی دولت میشود (عسکرخانی .)41 :1111 ،یکی از مهمترین کانونهای قدرت در یمـن،
قبایل این کشور هستند .بافت قبیلهای در یمن حتی بعد از به وجود رمدن یک دولت یکپارچه از بـین
نرفته است اکثر امور در یمن با روش قبیلهای حل و فصل میشود .در صـورت در نیـر گـرفتن ایـن
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کانون قدرت ،نیامسازی در یمن میتواند با مشکل جدی مواجه شود.
 توقعات فزاینده مردم انقالبی از دولتهای نوپا :با شکلگیری جنبش اعتراضی ،فضای شـعاریتقویت و فضای ررمانی در محیط و مقصد پخش پررنگ میشود و تبلیغات و وعدهها افزایش مییابد.
وقتی نهضت نتواند به مطالبات پاسخ دهد به عنوان پاران عمل میکند .به گفته عبداهلل ناجی عال،
یکی از طرفداران جنبش انصاراهلل یمن ،باید یک نیام سیاسی پیشرفته در یمن بر سر کاررید کـه بـه
شکل عادالنه به توزیع قدرت و روت بپردازد.
 مخالفان منطقه ای :مخالفان منطقهایی از موانع پخش و انتشار است .عربستان ،بحرین ،مصـر،اردن ،کویت ،قطر و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که قدرت یـافتن انصـاراهلل را بـا
قدرت یافتن شیعیان و ایران در خاورمیانه برابر میدانند .این کشـورها ،از سیسـتم حکومـت سـلطنتی
برخوردار هستند و استقرار دموکراسی در یمن ،میتواند سیستمهای سلطنتی در جنوب خلیج فارس را
به شدت در معرض مخاطره قرار دهد .این کشورها در قابل طرح سپر جزیره به ارسال ادوات نیـامی
برای نیروهای مقابل انصاراهلل و بمباران هوایی مواضع انصاراهلل مبادرت کردهاند .بـه جـز کشـورهای
عضو شورای همکاری خلیج فـارس ،کشـورهای دیگـر همچـون مصـر ،مـراکش ،سـنگال ،سـودان،
پاکستان و سومالی در ائتال تحت رهبری عربستان علیه انصاراهلل شرکت کردهاند.
از رنجا که تفکر ملیگرایی عرب بر این اساس است که ایران تمایل دارد تا حلقهی امنیتی اعراب
در منطقه را از بین ببرد ،و تفکر ایرانیان بر این متمرکز است که اعراب منطقه مـیکوشـند تـا منـافع
ایران را در خلیج فارس انکار نمایند ،نیرات متفاوتی از جانب کشورهای منطقه درباره سیاست امنیتی
خلیج فارس بروز نموده است به صورتی که پرداختن هر کشور نسبت بـه مسـئلهی امنیـت خـود بـه
منزله تهدید علیه کشور دیگر و مغایر با استقرار امنیت در منطقه خلیج فارس تلقی میگردد (افشردی،
 .)121 :1131شورای همکاری مهمترین اتحادیهی منطقهای در محیط پیرامـونی ایـران در حـوزهی
جنوبی کشور است که نوع نقشرفرینی رن ،منافع و امنیت ملی کشور را تا حـد قابـل تـوجهی متـ ر
میسازد (اسدی .)5 :1131 ،و از پخش و بازتاب انقالب اسالمی در منطقه جلوگیری میکند.
 مخالفان بین المللی :غرب به رهبری رمریکا از مخالفان بین المللی جنـبش انصـاراهلل در یمـناست .حفظ منافع رمریکا در یمن با روی کاررمدن انصاراهلل تضاد دارد .دولت اوباما بـا حملـه مسـتقیم
عربستان به یمن مخال بود و به مقامات عربستان توصیه کرد از حمله رشکار به یمن خودداری کنـد
و با اهرمهای داخلی سعودیها در یمن به مبارزه با انصاراهلل بـرود .در واقـع غـرب و ایـاالت متحـده
عالوه بر محدود کردن قدرت یابی انصاراهلل و نهضت بیداری اسالمی در اسـاس از پخـش و بازتـاب
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انقالب اسالمی مقابله میکنند ،در اساس جلوگیری از گسترش روز افزون قدرت نفـوذ و ت یرگـذاریِ
جمهوری اسالمی ایران در منطقه بودهاند و در این راه از حمایت کشـورهای غربـی از جملـه ایـاالت
متحــده رمریکــا کــه خواســتار بــه انــزوا کشــیدن ایــران اســالمی اســت ،برخــوردار بــودهانــد
( .)Nuruzzaman,2012:548در جریان ائتال عربی نیز وضعیت چنین است ،جلوگیری یا کاهش
دامنه نفوذ و توان ت یرگذاریِ ایران در عرصه سیاسی یمن ،منزوی ساختن عنصر شیعی که نمـاد رن
حو یها و انصاراهلل در یمن میباشند ،ایجاد توازن قـوا در مقابـل ایـران ،هـراس تـاریخی از شـیعه و
جریانات دموکراسیخواه و  ...از اهدا ایجاد ائتال میباشد.
نتیجهگیری

پ وهش در پی بررسی این مسئله بود که انقالب اسالمی ایران مبتنی بر تئوری پخش به چه صورتی
در یمن بازتاب یافته است .سامان مقاله حاضر بر اسـاس هـد و برمبنـای نیریـه پخـش و مبتنـی
بر«مبدا ،مقصد ،محیط ،موضوع ،مجاری پخش و انتشار» تنییم شده است.
بازتاب انقالب اسالمی ایران از طری انتشار و پخش تا یرات عمیقـی بـر معـادالت منطقـهای و
تا یر عمیقی بر مسلمانان جهان اسالم بوی ه مردم منطقه داشته؛ که امروزه در قالب بیداری اسـالمی
بروز و ظهور کرده است .از مهمترین گزارههای پخش و بازتاب انقالب اسالمی هویت طلبی ،تعـالی-
خواهی ،ظلمستیزی ،نفی سبیل ،عدالتطلبی ،دینخواهی ،قانونگرایی ،اسـتکبار سـتیزی ،مبـارزه بـا
استعمار و درگزارههای عینی از تحوالت که نشان از تغییر نیم منطقهای مطلوب نیر مـردم بـا حـ
تعیین سرنوشت هست را بیان میکند.
حداقل بازتاب در گزارههای عینی عبارتند از :سقوط برخی از رژیمهای مستبد و وابسته به غرب و
رمریکا ،همچنین تداوم مطالبات مردمی؛ افزایش حمایت مردمـی و منطقـهای از فلسـطین و تحدیـد
جایگاه رژیم صهی ونیستی؛ سقوط سران مرتجع همسـو بـا غـرب و مخـال انقـالب اسـالمی؛ ادامـه
اعتراضات و به هم ریختن نیم موجود منطقه و تبعات منفی حاصل از رن برای غرب ،رمریکا و رژیـم
صهیونیستی؛ حضور تودههای مردم ،نخبگان ،زنان ،جوانان و همـه قشـرهای مـردم درخیـزشهـای
منطقه.
جمهوری اسالمی می تواند با ارائه تجربیات رنچه در نیریـه پخـش بحـث و بررسـی شـد سـبب
موفقیت و پیروزی در سط داخلی و حمایت از دولت های شکل گرفتـه در سـط منطقـه ای (فراینـد
توازنسازی و تثبیت سیاسی) شود و به بقای دولتهای نوین در یمن کمک کند.
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چند سناریو برای رینده یمن متصور است:
شکست جنبشها و بازگشت به وضعیت پیشین
پیروزی جنبشها و تشکیل دولت مردمی  -اسالمی
عدم مداخله رهبران جنبش در فرایند سیاسی و تبدیل رنها به نهاد امنیتی (مدل حزب اهلل)
سهیم شدن رهبران جنبش در یک دولت ائتالفی
تداوم بحران به دلیل جنگ نیابی قدرتهای مداخلهگر
در بحث پخش و انتشار ،مسئله بازتاب انقالب اسالمی به عنوان کشور همگرا و برابـر در فراینـد
همگرایی ،از اهمیت خاصی برخوردار است به گونهای که اگر کشورهای همگرا از همکاری و تعاون با
یکدیگر در عرصههای مختل شاهد تجارب مثبت و تامین منافع متقابل باشند ،این امر باعث اشـاعه
و گسترش همگرایی از یک حوزه به حوزه دیگر میگردد ،و از عوامل پیشران و پـیش برنـده عمـل
میکنند .البته انتشار و گسترش در حوزه انقالب اسالمی ایران نیـز مـیتوانـد بـدین معنـا باشـد کـه
کشورهای اسالمی با مشاهده تجربه مثبت ملت ایران در از بین بردن نیام پادشـاهی ،رهـا شـدن از
سلطه و کسب رزادی ،در پی تسری دادن رن به کشور خود باشـند .در ایـن صـورت الگـوی انقـالب
اسالمی ایران با توجه به جاذبههای فرهنگی و سیاسـی بـه سـرعت در میـان ملـتهـای محـروم و
مستضع گسترش یافته و باعث بوجود رمدن فضای فرهنگی و سیاسی جدید گردیده و میتوانـد بـه
عنوان یک فرصت در همگرایی کشورهای اسالمی مـؤ ر واقـع شـده و در گـرایش و تقویـت محـور
مقاومت مو ر شود.
منابع
«شورای هم کاری خلیج فارس و تحوالت جهاا عاب  :دگبدیسا در
اهداف و منافع»
«شناسای ظبفیتهای حقوق محادود کنناد تحبکاات نظاام
نیبوهای فبامنطقهای در هوا و آ های خلیج فارس»،

«نظبیه پخش و بازتا
فبهنگ و مبدم شناس

انقال

اسالم »،
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«اولویتهای امنیتسازی در خلایج فاارس باا رویکابد
امنیت مل در جمهوری اسالم ایبا »
«اولویتهای امنیتسازی در خلیجفارس با رویکبد امنیت
مل در جمهوری اسالم ایبا »،
اسالم ایبا و تاثیب آ بب تحوالت ژئوپلتیك شیعه در یمن»،

«انقال

مقدماهای باب جغبافیاای فبهنگا

«نگاه بب عوامل و موانع طبح ارتش مشتبک عبب »
.

«مقدمه و چارچوب ببای ببرس تااثیبات انقاال

اساالم در

کشورهای اسالم »
بازتا

انقال

اسالم
«بیداری اسالم و امنیت مل جمهوری

اسالم ایبا »،
جنبش های اسالم معاصب در جهاا عاب

ببرسا پدیاد بنیاادگبای

اسالم
«تحوالت یمن؛ ریشهها و روندها»

انقال

یمن
«ببرس چبخه تعارض در روابا جمهاوری اساالم

ایبا و عببستا سعودی با تأکید بب دور 2931-2931

امکا سنج هم سوی ایبا و عببستا در کانو های بحبا منطقهای»
www.riirpolitics.com

تحلی بازتاب انقالب اسالمی ایرا د یمنااا
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اندیشههای نو در فلسفه جغبافیا
رژیمهای بینالملل
«ببرس روند تجاوز سعودی ها به یمن»

«علل نگبان غب

از انقال

اسالم با تاکید بب ژئوپلتیك شیعه»

«تحلیل بب مهمتبین علل تهاجم ائتالف تحت رهببی عببستا
سعودی به یمن»
«نسبت دموکباس و مابدم سااالری اساالم در خیاش هاای اساالم »

«قیام انقالب یمن ،زمینهها و موانع داخل و خارج »،

«بحبا سوریه و سیاست منطقهای عببساتا ساعودی
( 1122تا »)1121
«بازخوان جنبش شیع الحوث در یمن»،

«تأثیب ایبا هباس بب سیاساتهاای نظاام
امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس»،
الحوثیو یحلو الببلما الیمن ویعلنو تشکیل مجلس رئاس جدید

«بازشناس حوث های یمن forum.qawem.org
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