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چکیده

وقوع انقالب ا سالمي ايران جدای از تأثیرات داخلياش ،در محیط پیراموني
خود سرم شق ب سیاری از جنبشهای مردمي و نتیجتاً تحوالت سیا سي -
اجتماعي در کشـورهای غرب آسـیا و شـمال آفريقا شـده اسـت .در همین
چهارچوب بخش قابل توجهي از تحوالت سالهای اخیر در يمن به نقش و
تأثیرگذاری جنبش انصاراهلل  -بهعنوان حرکتي متأثر و در امتداد آرمانهای
انقالب ا سالمي  -گره خورده ا ست .با توجه به اهمیت تحوالت اخیر در اين
ک شور ،هدف پژوهش حا ضر برر سي تأثیرپذيری مفهومي و رو شي جنبش
انصـــاراهلل از انقالب اســـالمي ايران اســـت .ارتباط و عالقه رهبران جنبش
ان صاراهلل به انقالب ا سالمي ،آرمانها و آموزههای آن و نیز تأ سي به رهبران
انقالب اســالمي ،راهبردهای بنیادين اين جنبش را همراســتا و همجهت با
مفاهیم انقالب اسالمي و روشهای مورد استفاده آن قرار داده است .بر اين
ا ساس سؤال ا صلي مقاله حا ضر اين ا ست که جنبش ان صاراهلل در يمن به
لحاظ مفهومي و رو شي چه تأثیری از انقالب ا سالمي ايران پذيرفته ا ستا
يافته اين نوشــتار نشــان ميدهد که حرکت شــیعیان زيدی يمن که نمود
ا صلي آن در جنبش ان صاراهلل بوده ا ست ،تأثیرپذيری م ستقیمي از انقالب
اسالمي ايران ،مفاهیم و روشهايش داشته است .انصاراهلل با مبنا قرار دادن
مفاهیم اصولي برگرفته از انقالب اسالمي ،توانسته ضمن بهرهگیری از روش
ا
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های بديعِ به کار گرفته شدهی انقالب ا سالمي ،ساختار و محتوای مطلوب
خود را متنا سب با فضای جامعه يمن تنظیم نموده و در اين را ستا به اقدام
و عمل خود معنا بخشد.

واژگان کليدی
جنبش انصاراهلل ،يمن ،انقالب اسالمي ايران ،شیعیان زيدی

طرح مسئله
انقالب ا سالمی ایران متنا سب با کارکرد راملی که
برای خود تعریف کرده ،نقش تأثیرگذاری و ا گودهی
شیعیان
به هرک ها و جنبشهای ا سالمی انجمله هرک
در یمن داشــته اســ  .ابعاد این مســئله چندبعدی
بوده اســـ ؛ اول :انقالب اســـالمی با پیدایش خود
سرم شق شکلدهی و تأ سیس جنبش ان صارهللا شد؛ دوم :با
ت شکیل مو ق نظام جمهوری ا سالمی که توان س نظامی
با یک قانون اســاســیِ کامل ارائه کند و آن را به
کرســی بنشــاند و تحقق ببخشــد وجه بعدی ا گودهی
بود؛ ســوم :ماندگاری این نظام در طول هدود چهار
دهه به شکلی که د شمنانش نتوانند به انقالب ضربه
کاری بزنند؛ چهارم :بعد اســـتحکام و تقوی هرچه
بیشــتر این نظام  -که نظام جمهوری اســالمی امرون
ان حا عمق و ری شه ،قابل مقای سه با گذ شته نی س
 پنجم :بعد پی شر های گوناگون در نظام ا سالمیناوری و صنعتی،
علمی ،پی شر
ایران که پی شر
پیشــر های اجتماعی گوناگون ،پخته شــدن ا کار،
پدید آمدن ا کار نو ،هرک عظیم علمی در کشــور و
عا ی های گوناگون بوده اس .
این ابعاد پنجگانه برای مل های م سلمان انجمله
شیعیان یمن مباهث قابل درک و مح سو سی بوده ا س
ـــته به ایران انقالبی ،نقش ا گودهی به
که توانسـ
جنبشهای ا سالمی بخ شد .این ا گو سانی گفتمانی را
به وجود آورده که گفت مان ویژه و خاص جمهوری
اسالمی اس ( .خامنهای)1389/12/19 ،
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شهید ه سین ا حوثی که هرک شیعیان نیدی را در
قا بی نوین به سوی آرمان خواهی سیاسی  -اجتماعی
ـــاخ  ،در
ـــالمی رهنمون سـ
مبتنی بر اعتقادات اسـ
ســـخنرانیهایش ضـــمن ارائه و تبیین عقبه کری و
محتوایی مدنظر خود ،که با ا ستقبال گ سترده ای ان
جانب شیعیان مواجه شد ،چهارچوب کری  -اعتقادی
ً قرا ب
جد یدی در یمن ارا ئه نمود که ات فا قا
ب سیاری با مفاهیم و شیوههای م لوب رهبران انقالب
اسالمی ایران داش .
اقبال به صحب های ه سین ا حوثی که سبک جدیدی
ان نندگی ا سالمی را به شیعیان یمن ارائه میداد،
به سرع موجب راگیری جنبش شیعیان در این کشور،
به خ صوص در بخشهای شما ی شد .ه سین ا حوثی در
جای جای سخنرانیهای خود م ستقیم و ریرم ستقیم ان
اندیشــههای امام خمینی بهره برده و ان بیان آن
هم هین ابایی نداشــ  .وی توانســ با ارائه همین
چ هارچوب کری به بینش و روش بخش قا بل توجهی ان
شیعیان یمن شکل داده ،انسجام کری و عملی ایجاد
ک ند و ان این ره گذر ا ندیشــــهای نو ،پو یا و
ـائات یمن ارائه
ـب با اقتضـ
ـیل متناسـ
درعینهال اصـ
ـــین ا حوثی ،برادرش
ـــ هادت هسـ
ن ما ید .پس ان شـ
ع بدا م لک که رهبری هر ک را به ع هده گر ته ،در
ـــ ته و به آر مان ها و
ه مان ام تداد گام برداشـ
ِ هرک نوین
اندی شههای برادرش به عنوان بنیانگذار
نیدیه یمن و ادار بوده اس .
جنبش انصارهللا که ریشههای شکلگیری آن به سالهای
میانی دهه  80میالدی برمیگردد با تکیه بر ســابقه
ـــت فاده ان ظر ی های
تاریخی ن ید یه در یمن و اسـ
رهنگی  -آمون شی خود ،توان س جایگاهش را در این
کشور تثبی نموده و ارتقا دهد .انصارهللا ضمن قوام
دادن به ســاختارهای داخلی خود در ســالهای اخیر،
با بهره گیری ان مفاهیم عمیق کری ،توانســـ به
یکی ان مؤثرترین جریانهای ســیاســی  -اجتماعی در
ـــود .این جنبش به عنوان نماد هرک
یمن تبدیل شـ
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ـی -
ـیاسـ
ـته در تحوالت سـ
جدید نیدیه در یمن توانسـ
نقش بیبدیلی ایفا
اجتماعی پس ان ســـقوط صـــا
ً این هضــور مؤثر در ضــای پرتالطم
نماید .طبیعتا
ـبات
ـو ی و نظاممند در مناسـ
ـتلزم هرک اصـ
یمن مسـ
سیاسی  -اجتماعی یمن بوده اس .
اینگونه به نظر میرســد که شــکلگیری ،رشــد و
ـارهللا در یمن و تأثیرگذاری
ـریا جنبش انصـ
ـعه سـ
توسـ
رونا زون آن در عرصههای مختلف این کشور را باید
نتیجه ا گوبرداری انصارهللا ان انقالب اسالمی دانس .
جنبشـــی که با ا هام ان اندیشـــهها و آرمانهای
انقالب اسالمی و تأسی به هرک و مشی امام خمینی،
توانســــ در مدت کو تاهی به یکی ان مؤثرترین
من قه تبدیل
ـی  -اجتماعی در س ـ
ـیاسـ
هرک های سـ
ملی بل که در اب عاد
ـــ
گردد و نه تن ها در سـ
راملی م نا ا قدرت های من قهای و رامن قهای را
در ررب آ سیا به صورت جدی به چا ش بک شد .ارتباط
وثیق کری رهبران انصــارهللا با نظرات اندیشــمندان
کلیدی انقالب اسالمی موجب شده تا مفاهیم و روشهای
مورد اســتفاده در جنبش شــیعیان یمن ،برگر ته ان
مفاهیم و روشهای رایج در جمهوری اسالمی باشد.
روش مقا هی ها ضر کتابخانهای بوده و سعی شده
تا با ارائه یک بحث توصــیفی  -تحلیلی به بررســی
مدل و نســب تأثیرپذیری جنبش انصــارهللا ان انقالب
ا سالمی ایران پرداخته شود .سانماندهی مقا ه به
این قرار اســ که ابتدا نگاهی گذرا به مفاهیم و
ـــالمی می
روش های رایج در ایران پس ان انقالب اسـ
اندانیم ،ســپس ضــمن بررســی مفاهیم محوری م لوب
جنبش انصــارهللا و روشهای مورد اســتفاده این جنبش،
تالش میشـــود به همی واقعی ان میزان تأثیرپذیری
ان صارهللا ان انقالب ا سالمی ایران د س پیدا کرده و
درن ها ی در یک ن گاه ه مه جان به به نتی جهگیری
مقا ه خواهیم رسید.
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مفاهيم و روشهای انقالب اسالمی
مفاهيم محوری و کالن انقالب اسالمی

مفاهیم ا صلی انقالب ا سالمی را باید در اندی شههای
بنیانگذار قید و رهبر علی انقالب ج س وجو کرد،
بر همین اســاس ضــمن رجوع به بیانات رهبر انقالب،
ـیر و
ـان یا تفسـ
ـههای خود ایشـ
ً به اندیشـ
ـتقیما
مسـ
ــههای امام خمینی رجوع
ــان ان اندیشـ
تبیین ایشـ
کردهایم.
ـــالمی را به
در اب تدا م فاهیم محوری انقالب اسـ
ـــی میکنیم« .اگر
عنوان چ هارچوب محتوایی بررسـ
ـــلیِ هو ی
محتوا به عنوان مغز هقیقی و بخش اصـ
واقعی جمهوری اسالمی ان دس برود ،ضعیف شود و یا
هذف شود؛ دیگر آن ساخ ظاهریِ جمهوری اسالمی خیلی
ً انقالب
کمکی نمیکند( ».خامنهای )87/09/24،ا سا سا
ا سالمی با شعارهایش ه س که ننده ا س  .ا صلی ترین
ـــعارهایی که در این انقالب بر روی پرچم انقالب
شـ
نو شته شده در را ب مفاهیم محوری انقالب ا سالمی،
در ادامه آورده شده اس ( :خامنهای)87/3/14 ،
 -1استقالل ملی

های تحقیرآمیز
تجر به تلخ مردم ایران ان د خا
های خارجی در دوران قا جار و پهلوی م یل به
دو
ا ستقالل ملی را در سالهای منتهی به وقوع انقالب،
به شکل زایندهای در ایران ر شد داد .متنا سب با
ـــلیترین پایه های محتوایی
همین نیان ،یکی ان اصـ
ِ کلیدیِ مدنظر
انقالب ا سالمی ایران در هونهی مفاهیم
ِ
رهبران و مردم ،مسئله استقالل ملی و نفی وابستگی
سیاسی ،اقتصادی و رهنگی به قدرتهای خارجی بوده
ـئله تا بدان جا اهمی داش ـ که در
اس ـ  .این مسـ
پیش ان انقالب «استقالل» یکی ان اصلیترین م ا بات
مردم در بیان شــعارهایشــان در تظاهرات بر ضــد
ـــعار « نه
هکوم پهلوی بود که پس ان انقالب در شـ
شرقی و نه رربی» نمود یا ( .خامنهای)95/7/7 ،
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 -2استکبارستیزی

ـــا خود را
ـــالمی همواره موضـ
رهبران جمهوری اسـ
پیرامون مخا ف با نظام ســل ه بیان کردهاند .به
تعبیر رهبر انقالب اســالمی« ،نظام ســل ه یعنی آن
ّكی اســ به تقســیم دنیا
نظام بین ا مللیای كه مت
به سل هگر و سل هپذیر ».در دوران معا صر تج ّ
سم و
ّ
تجســد نظام ســل ه در شــكل كامل خود ،در رژیم و
كنونی ا یاالت مت حدهی آمری كا نمود پ یدا
دو
ـــب با این ناویه دید امام خمینی
میکند .متناسـ
ً در مقابل آمریكا موضــا میگر  .این بیان
صــریحا
موا ضا جدای ان مخا ف جمهوری ا سالمی با ملتی دیگر
ـــ ّیات نژادی و
ـــوصـ
یا م خا فتی مبتنی بر خصـ
خودبرتربینی بوده ا س  ،بلکه م سئله به منش و ذات
ایاالت متحدهی آمریكا ،مداخلهگری و
و ر تار دو
ســل هگری این کشــور بان میگردد .ان همان رونهای
آرانین شــکلگیری نهضــ امام ،ایشــان در مقابل
ا ستکبار جهانی و م صداق عینی آن ،مو ضا صری و
که منجر به ر سوخ مفهوم ا ستکبار ستیزی
ّاف گر
شف
ـــالمی شــــد ( .خام نهای،
در پا یه های جمهوری اسـ
)92/11/19
-3

ایمان و اعتقاد به اسالم ناب و ارزشهای اسالمی

ــالمی و بهره گیری ان آن در
اعتقاد به ارنشهای اسـ
عرصــه ســیاســی و هکومتی ،آنگونه که در جمهوری
ا سالمی بدان پرداخته شده ،پیشتر سابقه ندا شته
اســـ  .ذات ارنش مدارانه انقالب اســـالمی ایران،
ـــالمی را مبتنی بر
ـــ کلگیری ن ظام اسـ
پا یه های شـ
ً
ارنشهای اســـالمی و نتیجتا تشـــکیل نظام هکومتی
ق یه قرار داده اســــ .
مبتنی بر تئوری وال ی
(خامنهای )95/7/7 ،در این چهارچوب ،ا سالم ناب در
مقابل ا سالم آمریکایی که دو شاخهی ا سالم متحجر و
اسالم سکوالر دارد تعریف شد( .خامنهای)95/03/14 ،
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 -4اعتقاد به جامعيت دين و نقشآفرينیاش در تمامی عرصه
ها

ـــئ له جامع ی دین و اعت قاد به دین هداکثری
مسـ
همواره مسئلهی مناقشه برانگیزی بوده اس  .انقالب
اســالمی پس ان پیرونی در ســال  57این مســئله را
عینی بخشــید و تالش نمود این مقو ه را به عنوان
یکی ان مفاهیم اصـــلی گفتمانی خود به کار بندد.
( خام نهای )95/7/7 ،به اعت قاد تئوری پردانان
انقالب ا سالمی ،ا سالم ناب ا سالمی ا س که همه جانبه
ا س ؛ ان نندگی ردی و خلوت ردی تا ت شکیل نظام
ا سالمی ،همه را شامل می شود .برای رد رد جامعه
در ابعاد شــخصــی و ابعاد اجتماعی برنامه دارد.
بر نا مهی هر رد در ارت باط با جام عه و ن ظام
ـــخ میک ند ( .خام نهای،
ـــالمی را معین و مشـ
اسـ
)95/03/14
-5

مخالفت با رژیم اشغالگر قدس و شبکه صهیونیسم

به تعبیر رهبر انقالب« ،ا مام خمینی هین گاه در
ّهی مقابلهی با شبكهی صهیونی ستیِ خ رناكی كه
ق ضی
درصــدد اســ بر دنیا هكوم كند ،مالهظهای نكرد و
هر ی را پوشیده نگذاش و همواره و به مناسب های
ً در مقابل صهیونیسم موضا گر  ».بر
مختلف صراهتا
همین اســاس جمهوری اســالمی همواره در مقابل رژیم
صــهیونیســتی به عنوان یس رژیم جعلی و راصــب كه
ن سب به ساکنان سرنمین ل س ین ظلم روا دا شته،
مو ضا گر ته ا س  .م سئله قابلتوجه در این نمینه
ً
آن اس که موضا ضد صهیونیستی جمهوری اسالمی صر ا
یک موضا تاکتیکی نیس بلکه به طور مشخ موضوعی
دارد و به عنوان یکی ان پا یه های کری و مفهومیِ
مدنظر تئوری پردانان انقالب اســـالمی بوده اســـ .
(خامنهای)92/11/19 ،
-6

مردم گرایی:

در چ هارچوب

کری و

مدل
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داش  .اصل جمهوری اسالمی بر دو
مسئله مردم اصا
پایهی ا سا سی ا ستوار شده ا س  ،یکی ر ی و نظر
مردم و دیگری اســالم و مبانی اســالمی .در جمهوری
ا سالمی «مردم محورند ،مقا صد برای مردم ا س  ،هدف
ّ
ِلک مردم
ـــ  ،منا ا مال و م
متعلق به مردم اسـ
ها
اس  ،اختیار در دس مردم اس ؛ اینها مردمی بودن
اســـ  :ر ی مردم ،خواســـ مردم ،هرک مردم ،عمل
مردم در نظام جمهوری
مردم ،هضــور مردم و شــرا
اســـالمی .این یکی ان آن مبانی اســـ و به معنای
واقعی کلمه باید به این معتقد بود( ».خامنهای،
)95/03/14
 -7نفی استبداد:

ـــت بدادی
ّل ،ا مام رژیم طاروتیِ موروثیِ اسـ
«ان او
ِ
سل نتی را نفی كرد ،مالهظه نكرد؛ سل ن موروثی،
ّكی
مردود؛ نظام ا ستبدادی ،مردود؛ نظام ردی و مت
به ارادهی رد ،مردود؛ اینها را امام صری بیان
كرد؛ پرده پوشــی نكرد .امام به صــراه بیان كرد
كه نظام اسالمی  -نظامی بر مبنای اندیشهی اسالم و
ِ كار بیاید؛ پرده پو شی
ارنشهای ا سالمی  -باید سر
نكرد( ».خامنهای)92/11/19 ،
-8

عدالت خواهی ،عدالت طلبی و برپایی قسط

«گفتمان عدا  ،گفتمان ا سا سی ا س  ،که همه چیز
انقالب اســالمی بر آن بنا شــده اســ (».خامنهای،
 )1383/08/10عدا ِ م لوب انقالب اسالمی شاخصههایی
دارد ،انجمله «کم کردن اصــلهها ،دادن رصــ های
برابر ،ت شویق در ستکار و مهار متجاونان به ثروت
را در بد نهی هاکمیتی رایج کردن -
ملی ،عدا
عزل و نصـــبها ،قضـــاوتها ،اظهارنظرها  -مناطق
دوردس کشور و مناطق قیر را مثل مرکز کشور نیر
نظر آوردن ،منابا ما ی ک شور را به همه ر ساندن،
همه را صــاهب و ما ک این منابا دانســتن ،ان قدر
ِ
ّ
اســـ که باید
مســـلمها و مورد اتفاقهای عدا

248

تأثیرپذيری مفهومي و روشي حرکت انصاراهلل يمن از انقالب اسالمي ايران ...



249

ــفهی وجودی انقالب
انجام بگیرد ».به تعبیری ،لسـ
م لوب
ا س  .ر شد و پی شر
ا سالمی ،برپایی عدا
انقالب اسالمی به شرطی محقق می شود که همپای عدا
باشد(.خامنهای)1385/03/29 ،
روشهای مورد استفاده انقالب اسالمی:

برای رهبران انقالب اســالمی محتوا و مفاهیم انقالب
ـــ ته و دارد ،ا ما روش های
بر هر چیز رج حان داشـ
ـــ یدن به این م فاهیم و ن یل بدان ها نیز جزء
رسـ
د رد ره های ن ما مداران ایران انقالبی بوده اســــ .
ـــاره
انجمله این روش ها میتوان به موارد نیر اشـ
کرد:
 -1نظام سازی و سامان تشکیالت مردمی

باوجود ریشهدار بودن سابقهی قه سیاسی در شیعه،
سبک نظام سانی بر اساس قه شیعه که امام خمینی
آن را سامان داد ،یک چیز جدید ا س  .اوْ
ل ک سی که
ً  -یک ن ظام
در م قام نظر و در م قام ع مل  -تو ما
ای جاد کرد ،ا مام خمینی بود .ایشــــان هم مردم
قیه
ساالری دینی را م رح کرد و هم م سئلهی والی
را م رح نمود .پس انآن ،نظام ا سالمی بر ا ساس این
مبنا برپا شد .پیش ان انقالب ا سالمی ،هین جایی را
سراغ نداریم که نظام هکوم و نظام سیا سی جامعه
بر مبنای قه بوده باشد( .خامنهای)1390/06/17 ،
 -2آرمان خواهی واقع بینانه

ان منظر رهبر انقالب ،واقا بینی و آر مان گرائی
ـــی باهم ندار ند .برعکس ،مباین
هین گونه تعارضـ
این دو با یکدیگر ،در عمل منجر به هرک مجاهدانه
تو م باتدبیر می شود .در نظام ا سالمی به وا س ه ی
اقت ضائات ،امکانات ،محدودی ها و ر ص های موجود
اگر این ناویه دید وجود ندا شته با شد ،هکوم را
ً به
در عمل با یک چا ش جدی مواجه میکند .اتفاقا
واســ هی ایجاد ضــرورت در بهرهگیری ان این نگاه
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بوده اس که در باننگری قانون اساسی در سال ،68
نهادی به نام مجما ت شخی م صلح نظام شکل گر
که کارکرد ا سا سی آن ورود به عر صههای هکومتی ان
همین ناو یه و با همین نوع ن گاه بوده اســــ .
(خامنهای)1391/05/03 ،
-3

تحکیم هویت اسالمی و ملی

جامعهای ننده ا س که بر یک هوی اجتماعی راگیر
بنا شده با شد .هرک نظام ا سالمی و جمهوری ا سالمی
ِ م ستحکم
ان ابتدا به سم یک هوی هقیقیِ ماندگار
ِ
قابل دوام و د اع در مقابل تهاجمها بوده اســـ .
(خــامنــهای )1390/11/19 ،رهبران انقالب ،پس ان
پیرونی در بهمن ماه  57تالش کرد ند مت ناســــب با
شرایط جامعه ،هوی ا سالمی  -ایرانی را به عنوان
ـــور تقوی کنند .یعنی انآنجاکه
هوی ملی در کشـ
نظام اســـالمی برای ماندگاری و پایداری خود نیان
ـــ  ،هوی
به تعریف یک هوی محوری برای خود داشـ
ا سالمی  -ایرانی ت سری پیدا کرد .هوی ا سالمی یک
وجه بود که به اعتقادات اکثری جامعه برمیگ ش و
هوی ایرانی وجه دیگر بود که ملی مردم را پو شش
میداد ( .خامنهای)87/09/24 ،
-4

اتحاد و همگرایی

ـــالمی هفظ و
ان تأک یدات دائمی رهبران انقالب اسـ
ارتقا وهدت همگانی بوده اســـ  .وهدت داخلی میان
رد رد جامعه ایرانی و وهدت میان مســـلمانان و
ام اســـالمی در بعد راملی( .خامنهای)68/4/22 ،
وهدت ،اتحاد و همب ستگی مل ایران ،راهی ا س که
جامعه ا سالمی را به سوی قلههای کمال هدای میکند
و ان این رهگذر اســ که نظام اســالمی میتواند بر
دشــمن ائق بیاید .تأکید بر وهدت کلمه به عنوان
او ین گام پس ان پیرونی ان همین رو اســــ  .بر
ا ساس آمونههای ا سالمی ،ن صرت ا هی به جماعتی که
وهدت را میان خود هفظ میکنند و ارتقا میبخشــند،
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خواهد رسید( .خامنهای)1387/02/16 ،
-5

نهادسازی متناسب با اقتضائات انقالب اسالمی

یکی ان مقوالتی که در هر هر ک عمومی و در هر
ـانی» بر
راگیر اجتماعی النم اس ـ « ،نهادسـ
نهض ـ
اســاس تفکرات و مبانی پایهای آن نهضــ و جریان
میباشــد .وقتی یک انقالب و یک هرک تحقق پیدا می
ـــت گاه های مجری خود را  -آن
ـــتی دسـ
ک ند ،بایسـ
مجمو عه هایی که آن هدف ها را با ید دن بال کن ند -
به وجود ب یاورد .آن ن مانی که یک کر جد ید،
همانند کر هکوم ا سالمی و نظام ا سالمی و بیداری
اســالمی ،م رح میشــود ،مفاهیم جدیدی را در جامعه
ـــانی،
ـــب با همین مفهوم سـ
ا قاء میکند؛ متناسـ
نهادســانی نیز باید صــورت بگیرد .اگر یک نهضــ
اجتماعی ان بهرهمندی ان نهادهای متنا سب با خودش
بین صیب با شد ،ضا آ شفته خواهد شد و آن ه م لوب
آن هرک بوده به ســرمنزل مقصــود نخواهد رســید.
(خامنهای)1390/07/22 ،
در همین ضــا در انقالب اســالمی نهادهای انقالبی
ـــکل گر تند.
ـــجاعانه شـ
با رویکرد مؤمنانه و شـ
«نهادهای انقالبی به خاطر اّ
تکای به نفس ،به خاطر
جر ئ در ا قدام ،به خاطر توّکل به خدا ،به خاطر
باور به نیروی ذاتی خود ،در هر جا وارد شدهاند،
ِ خوب انجام دهند( ».خام نهای،
ـــتهاند کار
توانسـ
 )1379/10/19جهاد سانندگی ،سپاه پاسداران انقالب
اســـالمی ،نهضـــ ســـوادآمونی و  ...انجمله این
نهادهای انقالبی بودند که بال اصــله پس ان پیرونی
انقالب تأســـیس شـــدند و پایهی آنها بر هرک های
مردمی استوار بود.
-6

تعظیم شعائر اسالمی و اعالن مواضع سیاسی  -اجتماعی

ً هر نظام ســـیاســـی با روی کار آمدن ،در
طبیعتا
عرصــههای مختلف انجمله بیان و اعالن مظاهر کارش،
هم میگمارد .این امر پس ان پیرونی انقالب ا سالمی
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در شـــکلهای مختلف نمود پیدا کرد .رونق مجا س و
محا ل اعتقادی با رویکرد ســیاســی  -اجتماعی در
نمرهی او ین عرصـــههای تأثیر انقالب اســـالمی بر
ـــترش عزاداری های مذهبی،
جام عه ایرانی بود .گسـ
رونق مســاجد و هســینیهها با برنامههای گوناگون
برای اقشـــار مختلف جامعه ،راهپیماییهای همگانی
بهویژه برائ ان د شمنان به ویژه رژیم صهیونی ستی
ـــالمی در
ـــتن انقالب اسـ
در رون قدس و گرامی داشـ
ـــت ند.
راهپی مایی  22بهمن انجم له این موارد هسـ
(خامنهای)1384/06/08 ،
-7

رسیدگی به مردم و خدمت رسانی به آحاد جامعه

خدم و داکاری برای مردم انجمله روش های مدنظر
انقالب ا سالمی برای عمل در ضای سیا سی  -اجتماعی
بوده ا س  .اینکه همه ی م سئو ین در خدم به مردم
ان یکدیگر سبق بگیرند و یک نه ض خدم به مردم
راه بی ندان ند برای کارگزاران ن ظام ،یک ویژگی
ممتان به ه ساب میآید .بر همین ا ساس در برهههای
ـالمی تمام
ـته به نظام اسـ
ـتگاههای وابسـ
مختلف ،دسـ
به مردم
تالش و بر نا مه خود را مع وف به خد م
نمودهاند .در این نگاه رقاب های سیا سی و جناهی
و رقاب بر سر قدرت و تکا ب در امر دنیا و امور
ــابقه و مبارنه ای
ــ  .رقاب  ،مسـ
دنیوی مردود اسـ
درس اس که در خدمتگزاری به مردم باشد .بایستی
در بین مسئو ین مسابقهی خدمتگزاری و خدم رسانی
به مردم برقرار باشد( .خامنهای)1382/01/01 ،
این رســیدگی به مردم ،به نوعی راتر ان مرنها
تعریف شــده و متناســب با امکانات و اقتضــائات،
اب عاد راملی و جن به کامالً اعت قادی پ یداکرده،
چراکه همای ان محرومان و مســـتضـــعفان یکی ان
مبانی ا سا سی و ارنشهای نظام ا سالمی ایران ا س .
مبتنی بر آمونههای اســالمی ،رســیدگی به امور هر
ردی که مورد ظلم قرار گر ته و به اســـتضـــعاف
ک شیده شده ان او وی های ا صلی انقالب ا سالمی ا س .

252

تأثیرپذيری مفهومي و روشي حرکت انصاراهلل يمن از انقالب اسالمي ايران ...



253

(خامنهای)95/03/14 ،
-8

ساده زیستی مسئوالن

انجمله ارنشهای م لوب و بدیا انقالب ا سالمی مردمی
ـئوالن در
ـور بوده اس ـ  .نگاه مسـ
ـئوالن کشـ
بودنِ مسـ
نظام اســـالمی  -برخالف نظامهای اومانیســـتی  -به
مســئو ی به عنوان یک وســیله و یک مرکز ثروت و
قدرت نی س  .م سئلهی خدم و داکاری برای مردم در
ذهنی و عمل م سئو ین ک شور نقش جدی دارد .مردمی
بودن و ســاده نیســتی انجمله روشهای مورد تأکید
ـور بوده اس ـ .
ـالمی در اداره کشـ
رهبران انقالب اسـ
(خامنهای)1387/09/24 ،
 -9بهرهگیری از ابزارهای رسانهای

انجمله عر صههایی که انقالب ا سالمی تالش کرده تا در
آن ورود دا شته با شد بهرهمندی ان ابزارهای متنوع
ً و با به رون شدن
رسانهای بوده .این مسئله دائما
ابزارهای ر سانهای مدنظر سیا س گذاران و ت صمیم
گیران نظام ا سالمی بوده ا س  .م سئله قابل توجه و
ـــه ،تالش برای بر هم ندن
مورد تأک ید در این عرصـ
مواننهی ریرمنصـــفانه رســـانهای در دنیای امرون
اســ  .ا زون بر این ،داشــتن ابتکار و نوآوری در
این عر صه ر سانهای هائز اهمی ا س  .رهبر انقالب
به م سئوالن صداو سیما چنین تأکید میکنند « :شما
با ید در م قا بل این هر ک موذ یا نهی رســــا نه ها،
ً سینه سپر کنید .هر جا رسانهها روی نق های
واقعا
ً
تکیه میکنند ،شما اگر قبال پادنهرش را ندادهاید،
ً بدهید .تبلیغات دروری که آنها اآلن میکنند،
بعدا
ر سانههای ما باید در مقابلش خیلی قوی بای ستند.
ـــتی ابتکار هم بکنید( ».خامنهای،
ـــما بایسـ
شـ
)1369/05/07
تأثيرپذيری روشی و مفهومی جنبش انصارهللا از انقالب اسالمی

وقوع انقالب ا سالمی ایران موجب شد تا شیعیان یمن
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ـــقوط هکو م ا ما مان ن یدی در ســــال
که پس ان سـ
1962میالدی ،به کلی منزوی شده بودند ،نگاه شان به
تحوالت ایران انقالبی دوخ ته شــــده و با م فاهیم
اعتقادی آن اهســاس قراب نمایند .نیدیهی یمن که
علیررم جای گاه تاریخی قا بل تو جهاش در جام عهی
این ک شور ،با ان د س دادن نفوذ و توانش در هال
طی سیر قهقرایی خود بود ،در پی انقالب ا سالمی در
ایران ،امیدهایش ننده شد.
در پی وهدت دو یمن در ســال  ،1990شــیعیان به
ویژه نیدیه رصـــتی برای عرضاندام ســـیاســـی -
ـــین ا حوثی که انجملهی
اجتماعی پیدا کردند .هسـ
ـــاب
تاثیرپذیر تگان ان مکتب امام خمینی به هسـ
میآ مد ،با تو جه به جای گاه مم تانی که در م یان
جریان تحول خواه نیدیه در یمن داشــ  ،در کســوت
عقبه ایدئو وژیک جنبش انصــارهللا نقش آ رینی نمود.
نیروهای ان صارهللا ضمن رجوع به آراء و اندی شههای
ه سین ا حوثی ،عمالً گام در همان م سیری گذا ش که
انقالب اســـالمی به حا مفهومی و روشـــی به دنیا
ارائه نموده بود.
انصــارهللا ان یک ســو به واســ ه قراب های مذهبی
ـــالمی پیوند
میان ن یدیه و ا مام یه ،با انقالب اسـ
برقرار کرد و ان سوی دیگر به حا سیاسی به جه
نزدیکی باور های انقالبی ن ید یه جارود یه با مدل
ا سالم سیا سیِ جمهوری ا سالمی ارتباط برقرار کرده
اســ  .تأثیرپذیری ویژه آنان ان انقالب اســالمي و
اندیشـــههای امام خمیني و اعتقاد به هوی جدید
ا سالمي به رهبري جمهوری ا سالمی موجب شده تا این
حا تعریف
جنبش در عرصــــه های مختلف ،چه به
ِ اصـــلیِ م لوب خود و چه به حا بهرهگیری
مفاهیم
ان روشهایش ،انقالب اســـالمی ایران را ا گوی عینی
خود قرار دهد.
ا گوگیری انصــارهللا ان انقالب اســالمی به ویژه در
مباهث مفهومی و هتی ایدههای رو شی ،به ا ستنادات
و ارجاعات مکرر شـــهید هســـین ا حوثی ،به عنوان
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رهبر ایدئو وژیک انصــارهللا و مغز متفکر هرک جدید
شـــیعیان یمن ،برمیگردد .او در نمان هیاتش و به
منظور بیدار کردن جانهای شــیعیان یمن به خصــوص
یارانش ،تعداد راوانی سخنرانی اعتقادی  -سیاسی
ـــه های
انجام داد که در آنها به کرات به اندیشـ
امام خمینی به عنوان بنیانگذار انقالب اســالمی و
ـــتفاده در ایران انقالبی
ـــیوه های مورداسـ
نیز شـ
اشــــارهکرده و ان آن ها بهره میبرد( .ا حوثی،
)2002/01/14
ه سین ا حوثی در م سائل مختلف ،انجمله ا ستقالل
طلبی ،ا سالم سیا سی ،مردم ساالری ،ا ستکبار ستیزی و
ظلم ستیزی ،همان موا ضعی که جمهوری ا سالمی م رح
میکند را سر وهه اندیشههای خود قرار داده اس و
ً ابعاد مختلف آن را در ســخنرانیهایش تبیین
دائما
میکند( .ا حوثی)2003/05/29 ،
تأثيرپذيری انصارهللا از مفاهيم انقالب اسالمی

 -1استقالل و نفی وابستگی

انجمله مفاهیم کلیدی م لوب جنبش انصــارهللا ،مفهوم
«استقالل» ا س  .در چهارچوب کری رهبران جنبش ،در
وهله اول ا ستقالل ملی و نفی واب ستگی یمن به قدرت
های خارجی موردتوجه بوده اس  .بر اساس اندیشههای
ه سین ا حوثی یمن نمانی میتواند به جایگاه م لوب
دول خارجی مصــون باشــد.
خود برســد که ان دخا
ـارهللا به
ـتگی انصـ
ـتقالل ملی ،عدم وابسـ
ا زون بر اسـ
بانیگران داخلی و خارجی انجم له رویکرد های کالن
جنبش بوده اســ  .انصــارهللا در برهههای مختلف تالش
کرده تا ضمن هفظ اعتبار سیاسی  -اجتماعی خود به
ابزار نیروهــای داخلی و خــارجی در تحوالت یمن
تبدیل نگردد .این نگاه ســبب شــده تا شــیعیان و
بدنه اجتماعی همراه با ان صارهللا ،جنبش را نماینده
واقعی م ا بات خود در تحوالت یمن قل مداد کن ند و
ــند .در همین
ــته باشـ
ــتیبانی جدی داشـ
ان آن پشـ
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شارها و
را ستا ،ان صارهللا توان سته باوجود انواع
محدودی ها با کمترین وابســتگی به کمکهای خارجی،
دامنه مخاطبان خود را گســترش داده و به جدیترین
بانگیر یمن بدل شود( .ا حوثی)2002/09/02 ،
 -2استکبارستیزی و ضدیت با ایاالت متحده:

اعالن مخا ف با ایاالت متحده و ســیاســ های آن در
ـــلیترین بن یان های کری
من قه و یمن یکی ان اصـ
هسین ا حوثی را شکل داده اس  .این نگاه ،انجمله
مقوالتی اســ که ان آرانین رونهای شــکلگیری هرک
شیعیان نیدی به رهبری هسین ا حوثی در دستور کار
آنان قرار گر ته و سر وهه اقدامات و سیا س های
ً بیان میدارد
آنان بوده اس  .هسین ا حوثی صراهتا
که نفوذ و ه ضور ایاالت متحده آمریکا در یمن کلیه
شئون هیات سیا سی ،اجتماعی ،رهنگی و اقت صادی
مردم این کشـــور را تح ا شـــعاع قرار داده و جز
ضــرر ،عایدی برای یمن نداشــته و ندارد .هســین
ا حوثی ،نوع نگاه امام خمینی به درهم شــکســتن
ـــا ی آمریکا را راه مبارنه با ا یاالت
هیمنه پوشـ
متحده میداند .متناســـب با همین مفهوم محوری در
جنبش شــیعیان نیدی یمن بوده که در شــعار معروف
ــرخه ،عبارت «ا موت آلمریکا» ریاد
آنان ،یعنی صـ
نده میشود( .ا حوثی)2002/02/03 ،
-3

اعتقاد به اسالم ،تشیع و اندیشههای زیدیه:

ان صارهللا با بهرهگیری ان ظر ی دینی  -مذهبی مردم
یمن ،به ویژه شیعیان این ک شور ،تالش نموده تا با
تبیین اندی شههای ا سالم ناب ،مانا ت سلط قرائ های
انحرا ی ان اســـالمی بر جامعه یمن شـــود .پیروان
مذهب نیدیه که یکی ان انقالبیترین مذاهب اســـالمی
به هساب میآید ،در سالهایی که مذهب در شکل اصیل
و واقعی خود در این کشــور رو به راموشــی بود،
تالش نمودند تا اســـالم راســـتین را در یمن اهیا
ن مای ند( .ا حوثی )2002/09/02 ،اکنون و در ع مل،
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ـــارهللا اننظر مذهبی پیرو مکتب
بخش عمده جنبش انصـ
ـــالم،
ـــتند ،نتیجه این قرائ ان اسـ
اهل ب ی هسـ
باندارندگی ان صارهللا ان راگیر شدن هرک های سلفی
ـــته مدل
و تکفیری در یمن بوده ،و در عوض توانسـ
ـــالم ره مانیِ به دوران ا راط و خرا ات را به
اسـ
جامعه یمن ارائه دهد .گفتمان انصــارهللا که بر دین
و مذهب تکیه دارد ،با گفتمان بنیادگرایانه سلفی
کامالً متفاوت ا س  .انصارهللا سخن ان بانگش به اصول
ـلفی ،
ـیوهی سـ
ـالمی دارد ،اما نه به شـ
و مبانی اسـ
ـــائات رون جامعه( .ا حوثی،
بلکه همگام با اقتضـ
)2002/03/08
-4

اعتقاد به جامعیت دین و کارآمدی آن در عرصههای سیاسی و اجتماعی

شیعیان یمن ان همان ابتدای شکلگیری هرکتی
هرک
اعت قادی و مبتنی بر ن گاه هداکثری به دین بوده
اس  .باوجودآنکه در بادی امر تمرکز شیعیان شمال
یمن بر مقو ه های رهنگی و تربیتی بود ،ا ما در
ادامه نمود ،برون و ظهور آن در مو ضوعات اجتماعی
نمایان شد و سپس هی ههای سیا سی و هتی نظامی را
در برگر  .ان صارهللا متنا سب با شرایط و اقت ضائات
جامعه یمن توانســ در برهههای مختلف ،خود را با
محیط پیرامونش ت بیق داده و کارآ مدی النم را در
مواجهه با مقوالت مختلف به منصـــه ظهور رســـاند.
ـــالمی
نق ه ت مایز این جنبش با دیگر هر ک های اسـ
معا صر در یمن ،محدود نماندن به نگاه دین هداقلی
بوده اس ( .مددی)46 :1395 ،
-5

ضدیت با رژیم صهیونیستی و نقش آفرینی در محور مقاومت منطقهای:

انجمله اصــول کری جنبش انصــارهللا همای ان آرمان
ل س ین ،ضدی با رژیم ا شغا گر قدس و مبارنه با
صــهیونیســ هاســ ( .ا حوثی« )2003/05/29 ،ا موت
الســرائیل» که یکی ان بخشهای شــعار اصــلی جنبش
ا صرخه  -اس  ،نشان دهنده میزان مخا ف و ستیزه
ی ان صارهللا با رژیم صهیونی ستی ا س  .ه سین ا حوثی
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ـــ عار مرگ بر
ً یارانش را بر ب یان علنی شـ
کرارا
ـــرائ یل ترر یب میکرد و معت قد بود ن مانی که
اسـ
بعدانآن برائ ان صــهیونیســم اعالن نشــود ،مورد
رضــــا ی و قبول خداو ند نیســــ ( .ا حوثی،
)2002/02/10
-6

اتکا به مردم:

یکی ان ویژگیهای جنبش ان صارهللا که بر ک سی پو شیده
نیســ پشــتوانه مردمی اســ که هین همای جانی،
سیا سی و ما ی را ان آن دری نمیکنند .چرایی این
ـــب به نقش و
امر را نیز باید در باور جنبش نسـ
تأثیر مردم در جامعه دان س  .ان صارهللا همواره برای
ــان ها ارنش قائل بوده و با پدید آمدن
کرام انسـ
این پشـــتوانه مردمی و ارتباط دوســـویه مردم و
جنبش ،توان سته تا ان نفوذ اجتماعی قوی برخوردار
گردد( .ا حوثی)2002/03/23 ،
-7

نفی استبداد:

به حا اندیشــهای اســتبداد هکوم انجمله موارد
مذموم و ریرقابل پذیرش در اندیشــه هســین ا حوثی
بوده ا س ( .ا حوثی )2003/11/17 ،در عمل هم شاهد
تأثیر این اندی شه در ر تار و کنش شیعیان صعده
با
که م خا ف
بودهایم ،چه در دوران صــــا
اســـتبداد او منجر به تحمیل جنگهای شـــشگانه بر
که
شیعیان صعده شد و چه در دوران پس ان صا
تالش کردند تا با پیریزی نظام سیا سی متنا سب با
ـــت بداد هکو م
واقع یات جام عه یمن ،مانا ان اسـ
برآمده ان قانون اساسی جدید شوند.
 -8عدالت:

به عنوان یک مفهوم متعا ی در اندی شه ه سین
عدا
ا حوثی نمود دارد .وی ضمن ارج نهادن به آمونههای
نیز به عنوان یک مفهوم
انقالب اســـالمی ،ان عدا
مهم یاد میکند( .ا حوثی)2003/11/22 ،
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تأثيرپذيری جنبش انصارهللا از روشهای رايج در انقالب اسالمی

انآن جا که برون و ظهور انصــــارهللا در جام عه یمن
راتر ان طرح اندیشــهها و مفاهیم و نظرات بوده،
ـــیوه های م لوب
در عمل نیز این جنبش ،روش ها و شـ
خود را برگر ته ان روش های رایج در ایران پس ان
ـــتن در جام عه یمن به
انقالب ،برای به کار بسـ
کاربرده اس  .انجمله روشهای مورداستفاده انصارهللا
میتوان به موارد نیر اشاره کرد:
 -1مؤلفههای تشکیالتی و سامان جنبش:

ـــر وهه
ـــارهللا سـ
انجمله مهمترین روش هایی که انصـ
اقدامات خود قرار داده ،ســـامان تشـــکیالتی جنبش
بوده اســ  .صــدور قانون آنادی اهزاب پس ان وهدت
دو یمن در سال 1990میالدی ضای بانی برای عا ی
های سیا سی  -اجتماعی گروههای مختلف ایجاد کرد.
شکل
ضای جدید ،ت شکلهای نیدی ر ص
در پی این
گیری و برون و ظهور پ یدا کرد ند .هزب ا حق و
اتحاد شباب ا مومن ،در آن ضا تأسیس شدند و بدل
به ســـتون قرات تشـــکیالتیِ نیدیه تحول خواه در
بخشهای شما ی یمن شدند .همین ب سترهای ت شکیالتی،
ً
پایه تأسیس انصارهللا شد ،به گونهای که جنبش ،بعدا
و در آ ستانه تأ سیس ر سمی ،اندوختهی منا سبی برای
ظهور و برون در یمن دا ش  .پس ان تأ سیس ان صارهللا
نیز توجه به آمونش و کادر سانی ت شکیالتی انجمله
ـــلی جنبش بوده اســــ ( .ا حوثی،
او و ی های اصـ
)2002/11/16
 -2آرمان خواهی واقع بینانه:

ان صارهللا همواره ضمن هفظ ا صو ش ،واقعی های جامعه
یمن را در سیا س ورنی خود مدنظر قرار داده ا س .
ـــمن ت عا مل با ســــایر جر یا نات،
رهبران جنبش ضـ
توان ستند در ب سیاری ان مراهل به آن ه م لوب خود
بود دســ پیدا کنند .نمانی که نیان به تعامل با
قبایل ایجاد شد ،میان آنان و به سود خود اجماع

259

260



فصلنامه علمي ـ پژوهشي انقالب اسالمي ،س  ،6پايیز  ،96ش 22

به وجود آورد ند .ن مانی که ن یان به ت عا مل با
هراک جنوبی پیــدا شـــــد ،علیررم اختال ــات
ا یدئو وژ یک ،در م قا بل هکو م مرکزی به عنوان
شار قرار
را تح
دشمن مشترک ،همسو شدند و دو
دادند .نمانی هم که وارد گف وگوهای ملی شــدند،
با یک تعامل من قی با ســایر جریانات توانســتند
مصــوبات قابلتوجهی به نفا خود ان دل رآیند گف
وگو های ملی ا خذ کن ند .و هتی آن ن مان که برای
تقابل با ســـعودیها چارهای جز ائتالف تاکتیکی با
ندا شتند ،علیررم تمام م سائل ی
علی عبدهللا صا
مابین ،به یک همگرایی کالن با وی و جریان همســـو
با او دس پیدا کردند .تجربه ر تار و کنش سیاسی
ان صارهللا ن شان داده آنها ضمن هفظ ا صول خود ،تالش
نمودهاند با بهرهگیری ان یک واقا بینی صحی  ،به
آرمانهای م لوب خود ،جامه عمل بپوشند.
-3

احیای هویت زیدی:

در طول تاریخ ،مذهب نیدیه برای ســاکنان ســرنمین
ً یک دین با کارکرد عقیدتی
های شــما ی یمن صــر ا
محدود نبود ،بلکه روش نندگی و ســـبک نندگی آنان
را شکل میداد .اما در سالهای پس ان سقوط هکوم
امامان نیدی این هوی به هاشـــیه رانده شـــد و
ـــید .با پیروی انقالب
تأثیرگذاریاش به هداقل رسـ
ا سالمی ،پروژه رهنگی اهیای هوی نیدی آران شد.
نیدیه یمن تالش کرد تا ضـــمن رجوع به داشـــتههای
راموش شدهاش ،هوی گذشته خود را بانشناسی کرده
و متناسب با اقتضائات نمانی بانسانی کند .ان دل
این هوی سانی بود که ان صارهللا سر برآورد و م سئله
هویتی نیدیان را باقوت بی شتری پیگیری کرد .آنان
درک کرده بودند برای گذر ان چا شهای پیش روی شان
ـــیدن به یک «ما» ی جمعی ندارند و
چارهای جز رسـ
ً
مهمترین اندوخته آنان ا سالم و م شخ صا نیدیه بود
که آن را اهیا کردند( .صو ی)41 :1395 ،
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همگرایی و وحدت در کلیه سطوح:

یکی ان پایههای کری ان صارهللا م سئله وهدت و اتحاد
ا س  .بر همین ا ساس یکی ان روشهای عملیاتی جنبش
داخلی و چه در میان گروه
تحکیم اتحاد چه در س
های مختلف یمنی بوده اســ  .نمانی که دســتور کار
هکو م مرکزی ای جاد تفر قه م یان ن ید یه برای به
هاشیه کشاندنشان بود ،آنان تالش کردند تا باگذش
ان برخی هقوق شان خد شهای به وهدت مبنایی شیعیان
به خصــوص نیدیه یمن وارد نشــود .انجمله نمودهای
آن کناره گیری بیهاشــیه شــهید هســین ا حوثی و
ـــال 1997میالدی ان هزب ا حق بود.
همراهانش در سـ
هدف وی ،پرهیز ان دامن ندن به اختالف ســـلیقههای
موجود میان بزرگان نیدیه بود که ضــمن اهترام به
ـــکل دادن به
آنان باهدف تقوی مذهب نیدیه و شـ
هرکتی جدید در میان شـــیعیان یمن انجمن «شـــباب
ا مؤمن» را تأســیس نمود .این روش در حظه حظهی
ـــیع یان انجم له در موا جه با برخی
هر ک جنبش شـ
بزر گان ن یدی و نیز برخی ان مؤثرین کادر رهبری
آنان نمود داشته اس .
همین موضـــا در ابعاد ملی نیز مدنظر انصـــارهللا
ـمن
ـارهللا تالش کردهاند تا ضـ
بوده اس ـ  .رهبران انصـ
ایجاد و اق عمومی میان مردم شمال و جنوب ،قبایل
و مذاهب و گروههای ســیاســی -اجتماعی مختلف در
یمن ،ان یمن یک پار چه د اع کن ند.آ نان در م قاطا
مختلف به ویژه نمان هایی که دیگران به ویژه دو
یمن در صدد بوده تا با ایجاد اختالف میان گروههای
مختلف هویتی ،کشــور را مدیری کند ،تالش کردهاند
تا مواضـــا وهدت بخش اتخاذ نمایند( .ا حوثی ،بی
تا)
-5

نهادسازی و شکل دادن به بسترهای الزم:

یکی ان دالیل اثرگذار بودن ان صارهللا ایجاد ب سترهای
مختلف و نهادســـانی متناســـب با آن برای انجام
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اقدامات ماندگار بوده اســـ  .انصـــارهللا را باید
جنبشــی دانســ که کارش را در ابتدا با تمرکز بر
عا ی های رهنگی آران کرد ،سپس وارد هی ه سیاسی
شــد و پس ان انســجام تشــکیالتی ،و بهره گیری ان
سوابق چندین سا ه به ثبات ر سید و دامنه عا ی
های خود را گســترش داد .آن نمانی هم که النم شــد
به هونه نظامی ورود کند ،ان آن ابایی نداش .
در همین را ستا یکی ان عا ی های مهم ساختاری
ـته
ـارهللا ،برجسـ
ـیعیان یمن و به تبا آن انصـ
جنبش شـ
کردن «مدرســه» در کنار «مســجد» بود .انآنجاکه
م ساجد یمن سن گرا بود ،ان صارهللا تالش کرد تا
با
با برج سته کردن جایگاه مدارس ،ابتکار عمل را در
م سائل تربیتی به د س بگیرد و محتوای متنا سب با
نیانهای جوانان را به آنها ارائه کند .بر همین
اســاس اعضــا و کادر جنبش انصــارهللا ،همان تربی
یا تگان مدارسی هستند که سید هسین ا حوثی بنیان
ـــی این مدارس به
ـــ  .هدف و محتوای آمونشـ
گذاشـ
گونه ای بود که پایههای اعتقادی نیروهای انصــارهللا
را متنا سب با مفاهیم م لوب جنبش پیریزی کرد .در
این مدارس بر نا مه های آمونش قرآن ،تعلیم علوم
ـــکو ا کردن
دینی و نون مختلف به جوا نان ،شـ
ا ستعدادهای خدادادی در جوانان یمنی ،آماده سانی
مبل غان دینی ان حا ِ رهنگی ،اخالقی و روهی براي
اثر گذاری در جام عه ،برگزاری کالس ها و جلســــات
مختلفی که طی آن چارچوبهای رهنگی  -آمون شی ،به
دانشـــجویان ارائه میگردید( .کوشـــکی و نجاب ،
)115 :1395
باید گف که یکی ان مواردی که در ت سریا پذیرش
جنبش در ضــای ســیاســی  -اجتماعی پس ان بیداری
ا سالمی و دراثنای گف وگوهای ملی اثر دا ش  ،اتکا
ان صارهللا به شاخه نظامی خود بود .ان صارهللا جنب شی
ً نظامی نبود و ری شههای رهنگی  -اعتقادی آن
ذاتا
بر هر چیز تقدم داش ـ  ،بااین وجود در بزنگاه ها،
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توان بهره بردن ان سالح را داش .
-6

ابراز علنی شعائر اسالمی و مناسبتهای مذهبی:

یکی ان روشهای مورد ا ستفاده در جنبش ان صارهللا که
ـــالمی م یان ن ید یه یمن
تا پیش ان وقوع انقالب اسـ
بدین شکل علی وجود ندا ش  ،برگزاری منا سبات و
ً دور جدید عا ی های
مرا سمهای دینی ا س  .ا سا سا
ـامبر  2001میالدی ،مص ـادف با
ـین ا حوثی در دسـ
هسـ
رون قدسِ رمضــان  1422قمری آران شــد .راهپیمایی
رون قــدس ،برگزاری عزاداری برگر تــه ان مــدل
ـــیع یان در ایران و عراق ،بر پایی
عزاداری ان شـ
مراســـم ادعیه ،مانند دعای کمیل ،انجمله روشهای
انصــارهللا برای به نمایش گذاشــتن انســجام داخلی
نیدیه و جذب نیروهای جدید ان دل همین برنامه ها
بود .ا زون بر این ،یکی ان تأکیدات ه سین ا حوثی
ـــان بدون در نظر
به یارانش ،ابران علنی عقایدشـ
گر تن مالهظات ناصواب بود( .صو ی)42 :1395 ،
-7

بهره گیری از رسانه:

ــارهللا را میتوان یکی ان
ــانهای انصـ
ــ رسـ
ــیاسـ
سـ
نوآوریهای آنها که نا شی ان هو شمندی رهبران جنبش
بوده ،قلمداد کرد .پیشتر ،آنها یک ســیســتم اطالع
رســانی ســنتی داشــتند که در قا ب روننامهها و
م بوعات و یا برخی شــبکههای مجانی بود .کار مهم
ر سانهای که ان صارهللا انجام داد ،تأ سیس تلویزیون
ـدای
ـد برای او ین بار صـ
ـیره بود که موجب شـ
ا مسـ
آنها به صورت ر سمی شنیده شود .ان صارهللا با بهره
ـــب که های اجت ماعی در دن یای م جانی و
گیری ان شـ
هم نین تأ سیس شبکه تلویزیونی ا م سیره توان س
م ستقیم و بیوا س ه با مردم ارتباط برقرار کند و
واقعی های پیرامون خود را بدون سان سور ر سانهای
و تبلی غات منفی م خا فان در اخت یار م خاط بانش
قرار دهد .این پدیده توانن رســـانهای در یمن را
ً به سود مخا فان ان صارهللا
که تا پیش ان آنان عمدتا
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بود ،به نفا شـــیعیان بر هم ند و جنبش توانســـ
ً در
ــتقیما
ــانی را نیز ،خود مسـ
ــهی اطالع رسـ
عرصـ
اختیار بگیرد .ان صارهللا با بهره گیری ان ابزارهای
ضای مجانی و شبکه تلویزیونی
ر سانهای به ویژه
ا م سیره در صدد رهنگ سانی در جامعهای برآمد که
د چار قر رهنگی بود و درمجموع گام های مهم و
اثرگذاری در این نمینه بردا ش ( .کو شکی و نجاب ،
)119 - 118 :1395
-8

ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی:

انجمله اقدامات ان صارهللا ،ارائهی خدمات اجتماعی-
ـــیس خیر یه ها ،ک مک به محرو مان و
رهنگی ،تأسـ
برپایی جهاد سانندگی در یمن بوده ا س  .ان صارهللا
در صدد بوده تا نیانهای او یه مردم یمن را تأمین
ـیدگی به
ـیاش مانا ان رسـ
ـیاسـ
نموده و دردرههای سـ
او و ی های اجت ماعی ،اقتصــــادی و رهنگی مردم
نبوده ا س  .بر همین ا ساس با راه اندانی نهادهای
خیریه و مراکز بهداشـــتی ،درمانی و آمونشـــی به
تســهیل در روند نندگی شــهروندان یمنی کمک کرده
اس ( .رریبرضا)41 :1392 ،
 -9سالمت فکری و عملی کادر رهبری انصاراهلل:

انصارهللا ان بدو تأسیس کادر رهبری قوی داشته اس .
عالوه بر آن بحث همای ان امام قائم به سیف ج
مقوم
همراهی ویژه اعضـــای انصـــارهللا ان رهبر خود بوده
ا س  .آنان با توجه به اعتقادات خود ان ت صمیمات
رهبر جنبش با جان دل پذیرایی کرده و آن را
ســـر وهه کار خود قرار میدهند .نیدیهای جارودی،
ا صل امام و وجود رهبر را یک ا صل ذاتی مذهب خود
ـــ که جامعه نیدی
میدانند ،و عقیده آن ها این اسـ
هین وق نمیتواند بدون امام و رهبر باشـــد .این
پشتوانه اعتقادی موجب شده تا کادر رهبری انصارهللا
ـــ ند .رهبری جنبش
ا رادی توانم ند و کارآ مد باشـ
انصـــارهللا با ایجاد اجماع و وهدت داخلی ،به خوبی
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کند.

نتيجه گيری
پژوهش هاضـــر نشـــان داد که بخش قابل توجهی ان
مفاهیم و روشهای موردا ستفاده جنبش ان صارهللا همان
مفاهیم و روشهای م لوب انقالب اســالمی ایران بوده
اســـ  .اگر این تشـــابه و قراب میان هرکدام ان
م فاهیم و روش ها به تن هایی بود ،اهت مال ات فاقی
بودن آن و عدم ارتباط مســـتقیم میان انصـــارهللا و
انقالب اســالمی را میشــد نتیجه گر  .اما آن ه در
ع مل د یدیم ،ارت باط وثیق و ه مه جان به م یان
ان صارهللا و انقالب ا سالمی ا س که ن شان ان یک پیوند
تنگاتنگ میان این دو دارد.
نکته هائز اهمی در این مســئله و مقایســه ،آن
ً یک به یک نیســ  ،یعنی
اســ که این تناظر صــر ا
درســ اســ که ما در این نوشــتار به نمونههای
ـــاره کردیم ،اما وقتی
موردی به طور جداگانه اشـ
ارتباط تا این اندانه
مشـــاهده میکنیم که ســـ
گ سترده ا س  ،میتوانیم ان یک منظومه کری م شترک
ً
میان این دو جریان انقالبی سخن بگوییم که طبیعتا
ری شهی آن انقالب ا سالمی ایران ا س  .درمجموع باید
ً جنبش ان صارهللا به
گف که هرک شیعیان یمن ،م شخ صا
ً م تأثر ان انقالب
ـــی ،عمی قا
حا مفهومی و روشـ
اسالمی ایران ،آرمانها و آمونههایش بوده و هس .
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خامنهای ،سید ع ی ( .)1382بيانات در جمع ؛ائران حرم رضوی.1382/01/01 ،

[]16

خامنهای ،سید ع ی ( .)1383بيانات در دیدار دانشجویان.1383/08/10 ،

[]17

خامنهای ،سید ع ی ( .)1384بيانات در دیدار رئيس جمهور و هيئت و؛یران.1384/06/08 ،

[]18

خامنهای ،سید ع ی ( .)1385بيانات در دیدار م سئوالن و کارگزاران نظام جمهوری ا سالمي،

.1385/03/29
[]19

خامنهای ،سید ع ی ( .)1387بيانات در جمع مردم کا؛رون.1387/02/16 ،

[]20

خامنهای ،سید ع ی ( .)1387بیانات در دیدار اساتيد و دانشجویان در دانشگا علم و صنعت
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.1387/09/24 ،
[]21

خامنهای ،سید ع ی ( .)1387بیانات در نو؛دهمين سالگرد ارتحال امام خميني.1387/03/14،

[]22

خامنهای ،سید ع ی ( .)1389بيانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری.1389/12/19 ،

[]23

خامنهای ،سید ع ی ( .)1390بيانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری1390/06/17 ،

[]24

خامنهای ،سید ع ی ( .)1390بيانات در دیدار بسيجيان استان کرمانشا .1390/07/22 ،

[]25

خامنهای ،سید ع ی ( .)1390بيانات در دیدار نرماندهان نيروی هوایي ارتش.1390/11/19 ،

[]26

خامنهای ،ستتت ید ع ی ( .)1392بيانات در دیدار کارکنان و نرماندهان نيروی هوایي ارتش،

.1392/11/19
[]27

خامنهای ،ستتتید ع ی ( .)1395ب يانات در مراسييم بيسييت و هفتمين سييالگرد رحلت امام

خميني.1395/03/14،
[]28

خامنهای ،سید ع ی ( .)1395بيانات در مراسم دانش آموختگي دانشجویان دانشگا های انسری

ارتش.1395/07/07 ،
[]29

صوفی ،محمد ( .)1396باب المندب  -چرخش ا ستراتژیا یمن ،تهران :مو س مه مطالعات

اندیشهسا ان نور.
[]30

غریبرضا ،حمیدرضا ( ،)1392اویس خميني ،قم :دفتر نشر معارف.

[]31

نو شکی ،محمد صادق و نجابت ،رو اهلل ( .)1395ان صاراه در یمن ا؛ تأ سيس تا تثبيت ،قم:

دفتر نشر معارف.
[]32

مددی ،جواد ( .)1396ستيغ مران ،تهران :موسمه مطالعات اندیشه سا ان نور.
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