فصلنامه «پژوهشهای انقالب اسالمی»
انجمن علمی انقالب اسالمی ايران

سا هش م ،باار  ،1932شمارم 22
صفحاع  148ت 121

Islamic Revolution Researches
Scientific Association of Islamic
Revolution In Iran
Vol. 8, Spring 2018, No 28

نقش انقالب اسالمی ایران در همگرایی جنبشهای اسالمی منطقه
با تأکید بر شیعیان یمن
حسین احمدی سفیدان
مولود سعیدی اطهر

1
2

چکیده
وقوع انقالب اسالمی ایران تاثیر شگرریی رگر بشگ هگای اسگالمی رگوی
بش های شیعی داشته است .یکی از مهمترین آنها ،گگرو هگای شگیعی
یمن است .که ری از هزارسال ،قدرت وحکومت را در این کشور در دست
داشتشد در سال 1۶۹2را کودتایی که راحمایت وتحریک کشور مصگر اناگا
گریت ،قدرت را از دست دادند .پرسگ مقالگها انقگالب اسگالمی ایگران در
همررایی بش های اسالمی مشطقهی خاور میانه ره وی گرو های شیعی
یمن چه نقشی داشته است؟ را استفاد از نظریه پخ ره مثارگه چگارچوب
نظری ره دن ال اث ات ایگن یریگیه اسگت« .انقگالب اسگالمی ایگران را گ
انساا  ،وحدت ریشتر و احیای گرو های شیعی یمن شد است».یایتگههگا
ریانرر آن است که گرو های شیعی یمن پگی از وقگوع انقگالب اسگالمی،
کمترین دخالت و مشارکت را در امور حکومتی یمن داشتهاند و رگه نگو ی
دچار انزوای سیاسی شد رود اما پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران و
پیامدهای پخ وسیع آن درمشطقه ،مشار ره خروج تدریای شیعیان یمن
ره وی گرو های شیعی شمال یمن از انزوای چشد ساله گردید .بش ها و
خیزشهایی که مشار ره بشگهایی شد که از سال  2۰۰۲تگا سگال2۰1۰
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ادامه داشت ودرنهایت گرو های شیعی توانستشد از سال 2۰11ماگددا رگه
احیا و تادید قدرت خود رپردازند.

واژگان کلیدی
انقالب اسالمی ایران ،همررایی ،بش
یمن

های اسگالمی خاورمیانگه ،شگیعیان

مقدمه

انق ب اس ا ایهان در یه از اهاطق اام جاان به یحاظ اس هاتژیه که ج حمزمی نفمذ ایایت
ا ح می آاهیها در همسایه اتحاد جماهته شمر ی قهار داش  ،به قتم پتمست

تمانست بته

همان تحمی نمپا نظایهای امجمد در جاان را که به حم احمر خماس ههای غهب ا چهخت نت بته
چایش بهشان  .قم انق ب اس ا ایهان در بامن  1931ایتن نه ته را بهجست ه نمتمد کته ادیتان
آسمان به یژم آخهین کاالتهین آنها ،دین اس ی ،نه تهاا با گذشت هت ار چاارصت ستا بته
ان ااء رام خمد نهست م ،باهه صفحهای تازم فهارام اا های اسامان گشمدم اس

به این اساس تاثته

این انق ب به احتای ارزشها آگاه های اس ا در جاان اس ی به تبع آن بت اری همبس ه
اس ا اتان اا های اسامان ،اصا انهار ناپذیه اس  .از این ر کشش جذابت اهحصه به فتهد
انق ب اس ا ایهان در اهطقه نظای بتن ایماا به همان تحمی تاثته گذار در جاان اطهح گهدی ؛
به طمری که نه تهاا اهی ان آن ،باهه ح
پته زی تمانس ه اس

اخایفتن دشمهان سهسخ آن نتت ار هفهت کته ایتن

به همان نقطهی طف در تحمالع جاان اس ی اطهح شمد.

اکهمن با گذش چاار دهه که از پته زی این انق ب شههال ا گذرد ،ر ز به ر ز شتاه تتثثته
نفمذ اه اال ،شرارها ،ان یشهها تفهه آن در اتان کشمرهای اس ا

غته اس ا هس تم هته از

گاه اهدی آزادی خمام با تثس از بت اری تجهبه انق ب اهدی ایهان ،اته اس ب اد ظام قتای ا -
کهه  .کشمرهای همچمن اصه ،یتب  ،بحهین ،یمن  ...که در این اتان امقرت یمن بستتار ااتم
اس هاتژیه به نظه ا رس  .شترتان یمن که بتش از ه ار سا  ،ق رع حهما را در این کشتمر در
دس داش ه  ،در سا  1392ایتن قت رع را از دست دادنت ااتا پتته زی انقت ب است ا ایتهان
پتاا های آن ،به همان ااا امثه اهجه به خه ج تت ریج شتترتان از انت ای چهت ستایهی ختمد
گهدی .

در پژ هش حاضه ت ش ش م اس تا ضمن بهرس این اال ،یره تثثته انق ب اس ا ایتهان

نق

انقالب اسالمی ایران در همررایی بش

به شترتان یمن ،چهمنه اثه بخش

بهآیه آن امرد بهرس

های اسالمی مشطقه ...
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تحاتل قهار گتهد.

 .1پیشینه تحقیق

پته زی انق ب اس ا ایهان در بامن  1931جاارهی جاان را در با
بهخ از کشمرهای اس ا

حتهع فه بهد به تبع آن

غته اس ا را تح تاثته خمد قهار داد  .قم این اتفاق شههال تاثته

آن بهکشمرهای اس ا خا راتانه حمزمی خاتج فارس ،امضم

اس که پژ هشههان تتاکهمن از

ز ایای اخ اف آن را امرد تحقتق بهرس قهار دادمان  .از جماهی آنها ات مان امارد زیه را نای بهد:
ای فمیهگهاهای ،رن رحتم فهانهه در ک اب شترتان هب ،اسامانان فهاامش ش م؛ ( ، 1924ضتمن
بهرس ها تحاتل ضرت شترتان این گمنه ن تجهگتهی ا که که سه ها ،شترتان را دیه اران دگته
ان یش ا دانه که ط قه ن اق ار آنان را نپذیهف هان  .بهای همتن امضم شترتان در رنتج هست ه
که سهتان آنان را «ا فا ع» یا «رافض » تاق کهدم بهاین اساس امرد تبرتض قتهار ات دههت ( .ای
فمیه گهاهای ،رن رحتم فهانهه42 :1924 ،
احم باقه حشم زادم در ک اب تاثته انق ب اس ا ایتهان بهکشتمرهای است ا ( 1923؛ بته
این با ر اس که ایهمی انق ب اس ا در ایهان بستاری از کشمرهای اسامان را به درجات خفتت
یا ش ی  ،در آس انه «ان قا »تقستم تمزیع اج د ق رع قهار داد اس ( .حشم زادم99 :1923 ،
اهمچاه احم ی در ک اب بازتاب جاان انق ب اس ا  ،به صتمرع اجت ا بته بهرست بازتتاب
انق ب اس ا بهنظای بتن ایمال پهداخ ه تتاثتهاع بازتتاب انقت ب را در کشتمرهای حتمزم خاتتج
فارس ،شاااع ،شما آفهیقا ،آفهیقای ستام ،آستای اهک ی ،قفقاز تهکته ،شبه قارم ههت ختا ر د ر
بهرس کهدم اس (احم ی23 :1921 ،
ژئمپمیت تک شتره نههان غهب از انق ب اس ا ؛ ک اب دیههی اس که تمسط نفتسته فاضتا
نتا به رش ه تحهیه درآا م در این ک اب بهاین نه ه تثکت ش م که جاان غتهب ،انقت ب است ا را
یک انق ب شتر تصمر ا کهه
ا تهسه

از ای ئمیمژی تشتع ،که به نظه آنها یک ای ئمیمژی انق ب اس ،

ار ق ن شترتان به دیتل ایههه غایبث در اهاطق حساس ژئمپات ته سهمن دارنت  ،همتتن

ااه به همهام ای ئمیمژی انق ب آنها اهافع غهب را در اهطقه به خطته ات انت ازد .بته همتتن دیتتل
هممارم از پتاا های اهطقهای انق ب اس ا بتم داش ه در ص د که ه ایهان به هتمان کشتمری
بمدمان که امقرت

یژم در ژئمپات تک شتره دارد.

اهتض بتاع در ک اب تثثته انق ب اس ا ایهان به پت ایش جهبش ایحمث یمن ( 1933؛ امی

124



یصلشامه لمی گ پ وهشی انقالب اسالمی ،س  ،8رهار  ،۶8ش 28

بااس خهاج اهابع فههی ،د تفهه تثثتهگذار بهجاارهی یمتن ،یرهت تفهته شتتر کته انقت ب ایتهان
درجاان به جتمد آ رد همچهتتن اشتا هی تفهته هابتت را بهرست

تتثثتهاع انقت ب است ا

بهپت ایش جهبش ایحمث در یمن را بتان که  .ایشان ار ق اس انق ب اس ا ایهان ،فهصت را از
جهیان هابت گهف

همی شتر را به زی یها باز گهدان .

جه تمای پژ هش حاضه این اس که به بهرس نقش انق ب اس ا ایهان در ایجاد همههایت
گه مهای شتر یمن با اس فادم از نظهیهی «پخش» ا پهدازد.
 .2تمهیدات نظری

در تبتتن تاثته انق ب اس ا ایهان ،همانه سایه انق بها ،نظهیههتای ا رت دی از جماته نظهیتاع
همههای اهطقهای جاان

کارکهدگهای گهف ه تا نظهیهی پخش ،کاربهد دارن  .در ایتن پتژ هش

با درنظه گهف ن شهایط اخ ا نقش انق ب اس ا ایهان در همههای جهبشهای اس ا اهطقته-
ی خا راتانه با تاکت به شترتان یمن ،نظهیهی «پختش» یتا «اشتا ه» را در بازان یشت تتاثتهاع آن
بهگ ی مایم .نظهیهی پخش به دیتل ااهت فهههه آن ،قابات تفستتهی یتا تمضتتح چشتمهتهی
بهای نشان دادن تثثتهاع فهههه انق ب اس ا به دیهه نماح دارد( .کمپه289 ،1323 ،
نظهیه ی پخش در اقع به تبتتن تشهیح کتفت

چهمنه گس هش یک پ ی م یتا نتمآ ری در

طم زاان در گس همی یک فضای جغهافتای ا پهدازد تا از این طهیتق ،اتل دالیتل پختش
گس هش یک ر ی اد یا پ ی م را از اهطقهای به اهاطق دیهه پخش که  .اصم

قما ت ی کته هتاگه

اس هن در نظهیهی خمد بتان ساخ  ،در امرد تبتتن ا پختش بستتاری از امضتم اع ر یت ادها
امرد اس فادم قهار گهف  .کاربهد این ت مری در باب اسائل امضم اع اخ ا ضتمن بتتان دالیتل
آن ،تمانس  ،ر یههدی بهای جامگتهی امانر از ان شار گس هش ر یت ادها ارائته دهت ( .پتایمن ،
 . 2881هاگه اس هن چه نم پخش را همان کهدم اس :
ا  :پخش جابجای

1

الزاهی این نم از پخش ،جابجای

ان قا فت یه فتهد یتا گته م حااتل یتک ان یشته است .

(جهدن را ن هی 199 ،1928 ،اانه فهایه اس رمار ار پایتان از سا 1388تا .1338به نظه ا رست
در د ران گذش ه این نم از پخش ،به انما دیهه آن غایب بمدم اس ااا بتا اخ تها

ر اج ارتباطتاع

ج ی  ،تا ح د زیادی کمهنگ گهدی م اس ( .جهدن را ن هی199 ،1928 ،
1 Relocation Diffusion

انقالب اسالمی ایران در همررایی بش

نق

د ی :پخش ساساه اهاتب
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1

در این نم از پخش ،پ ی مها از طهیق تمای اهظم دس هها طبقاع ،اه قل ان شتار ات یابهت .
یره ای مها از یک فهد «اام» به فهد دیهه یا از یک اهک شاهی اام به اهکت ی دیهته گست هش
ا یاب ( .جهدن را ن هی . 199 ،1928 ،به همان اثا  :در ص ر اس ی ،با اس ی آ ردن رئتس قبتاه،
کل افهاد قبتاه نت تغتته دیان ا دادن ( .زرگهی نژاد919 ،1912 ،
سمی :پخش سهای

یا اگتهدار

2

این نم از پخش ،نقطه اقابل پخش ساساه اهاتب اس  .در پخش سهای

یا اگتهدار گست هش

مما ای مها ب ن درنظه گهف ن ساساه اهاتب صتمرع ات گتتهد .اانهت  :اشتا هی بتمتاریهتای
اگتهدار .د نم پخش ساساه اهاتب

سهای

از نم پخشهای هس ه که با سه

باالی از نم

«پخش انبساط » 9هس ه ( .جهدن را ن هی 19 ،1928 ،این نم از پخش بته شت ع تحت تتاثته
«فاصاه» قهار دارد .یره افهاد نماح با فاصاهی کم بتش ه تح تاثته قهار ا گتهن تا افهاد نماح بتا
فاصاه زیاد.
-1-2اصول و مولفههای نظریهی پخش:

از دی گامهاگه اس هن از اصم زیه ا تمان به همان اؤیفههای اساس این نظهیه نای بهد:


حمزم یا احتط ا یتهی پ ی م :که به همان ا یتن اال ،احتط اس که در آن پ ی می پختش
ایجاد ا شمد .این احتط به یحاظ طبتر یا احتطت  ،انستان یتا اج متا

دارای خصمصتتاع

خاص اس که ا تمان «پذیها» یا به بارت دیهه «همهها» یا «ناپذیها» « اگها» باش .


اب ا پخش :پ ی مهای نظته نمآ ریها ح

ااهاض از اهانهای خاص اب أ خاص به دیهه

حمزمهای جغهافتای ان شار ا یابه  .اب أ پخش دارای خصمصتاع شهایط خاص بهای ایجاد
تشهتل پ ی م هس ه که به دیتل اقبمیت اهدا به سایه اهاطق ان شار ا یابه .


اقص پخش :اهانها حمزمهای که امضم

پ ی می پخش در طم زاتان در آن گست هش

یاف ه بتن اهدی این اهاطق ان شار ا یابه .


زاان پخش :د اتن اال ،زاان اس  .یک پ ی م در طم زاان به اهاطق دیهه گست هش ات -
یاب  .زاان ا تمان ر زها ،سا ها به صمرع د رمای ج ا از هم باش .
1 Hierarchic Diffusion
2 Contagious Diffusion
3 Expansion Diffusion
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امضم یا پ ی می پخش :اال سمی در پ ی می پخش ،است اه ر یت ادی است کته از یتک
حمزم به دیهه اهاطق نشه ا یاب

ات تمانت نتمآ ریهتای فهت

امت  ،یاف تههتای ج یت

کشا رزی تههمیمژیک ،نظته بذرهای اص ح ش م  ...باش .


استه حهک  :امضم پخش در استههای خاص جهیان ا یاب

این استهها به دیتتل داشت ن

شهایط خاص ،پ ی م پخش را به اقص ا رسانه ( .بهزگه1921 ،


ایب ه ماال دیههی را نت ا تمان به غته از امارد نای بهدم در این نظهیه بهجس ه کهد ،نظته:



سه



امانع اهزها ااماج رقتب

ان شار

ماال اؤثه به آن

باألخهم پتشبته اثهاع پخش اضه یا افت بمدن آن از دی طهالهای درگته نتت اقت اااع
اقاباهای.

1

-2-2عوامل کاهش دهنده پخش:

ماال کاهش دهه م پخش بارته از:



اساف  :ات ان پذیهش نمآ ریهای فهههه با اف ایش اساف کاهش ا یاب .
زاان :ان شار پخش نمآ ری به نقاط د رته ،اس ا ی صهال زاان

ق بتش هی اس  .همتان-

طمر که تر اد پذیهن گان با اف ایش اساف کاهش ا یاب  ،ات ان پذیهش نت بتا افت ایش زاتان
کاهش ا یاب .


امانع تها ش :س ها امانع امجب تمق یا که ش ن ر ن پخش نمآ ری ا شتمن

پتشتهف -

های بر ی را نت که یا ا مق ا کهه .
 .3تأثیر انقالب اسالمی ایران بر شیعیان یمن

پتای انق ب ایهان ر ح تازمای در کایب جهبشهای آزادی بخش ،به یژم در اتان کشمرهای اس ا ،
بهای ر یار ی با ااپهیایتسم نظای ساطه دات همه را به جمش خه ش رههمتمد کتهد( .خهاشتاد،
 48-93 :1931یه از این جهبشها ،جهبش شترتان یمن اس .که ریشتهی آن بته قبتل از انقت ب
بها گهدد ،ااا ر حتهی اس ق

طاب

ض اس ب ادی خمد را پس از پته زی انق ب است ا ایتهان

تقمی نممدن حتات د بارم بخشت ن  .جهبش شترتان یمن ،در قایب جهبش ایحمث یا انصاراهلل یمن
1. Haggett ,op.cit.p.309.
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ب اهلل صتایح است

که به دیتل حمای های همه جانبهی اس رمارگهان غهب  ،ا ماد به نفس خمد را از دس دادم بمدن
به دنبا بازگش به خمیش ن اس ا خمد ش ن  .این جهبش با ایهم قهار دادن انق ب اس ا ایهان،
به این گمش می خمد دس یاف

رام خمد را در این ظاماع پت ا کهد .دک ه صای ایرماد ،از شتترتان

یمن که قبآل دارای اذهب اهل سه بمدم سپس شتره ش م دربتارمی تغتتته در گهایشتاع اتذهب
شترتان زی ی این اهطقه ار ق اس :
«ااه زم شترتان زی ی شترتان د ازدم اااا در اهاسم اثل ر ز غ یه ،در اهاطق جمتع ات -
شمن

ایم بهجس های از آنها در آن ر ز سخههان ا که  ،اس اه الی حضهع ا  را ترهیت

ا که  ،اتمم شتهیه پخش ا کهه شبته خمان انجای ات دههت از ر ز ا

تتا  12ذی حجته را

« ت غ یه» ا گمیه  ...یا اهاسم اثل اشمرا ،چهتن اهاسم تا پتتش از انقت ب است ا  ،اتتان
زی یها چهتن اهاسم اطهح نبمد ،ی در حا حاضه ،تر اد زیادی از شترتان زیت ی ر ش ایهانتتان
هاق ها را یاد گهف هان در ر ز اشمرا ستهه ا زنه  ،ر ضه ا خمانه  .همچهتن د ای کمتتل ات -
خمانه  ...گهایش به د ای کمتل ،افاتتح ایجهان برض اد ته شتره پتس از انقت ب است ا زیتاد
ش م اس  ....ا هاال ا کهم اگه انق ب اس ا نبمد اذهب زی ی از اتان رف ه بمد .فقط بتا آات ن
انق ب اس ا

ک ابهای شتره ،که از قم به آنجا آا نت  ،ختمد زیت یهتا برت ا بته اتذهب زیت ی

بهگش ه »( .دک ه صای ایرماد 1921 ،با اطایره تفهه ،ماههد ر ش ستهمی رهبهان شتر یمتن
با اطایرهی سخههان های ست حستن ارادع ی به ااای خمته  اقتای ارظتم رهبتهی بتتش از
پتش ا تمان به اهاتب این ایهم پذیهی پ بهد .در بخش «پخش ساساه اهاتب » به طمر افصتل در
این بارم بتان ش م اس .
 -1-3مبدأ پخش

انق ب اس ا ایهان اب أ پخش اشا ه ارزشها با رهای شتر اس  .تتثثتهاع نشتثع گهف ته از
انق ب اس ا ایهان ناش از ق رع ساب یا نف کهه گ آن بمد ترمتم این با ر که رهبه انقت ب
ایهان قطراً ماههد درس

داش ه اس که تمانس ه اس شام را بتا تمتای قت رتش حمایت آاهیهتا

شهس دادم ق رعهای حمای گه ی را تحقته نمای  .به نظه آنان رهبته انقت ب است ا ایتهان
«ااای خمته » به دیتل ایتن پتته زی شتهف انهتت ش ،یتک ایهتمی تمتای تتار اج هتاب ناپتذیه
ای ئمیمژی انق ب اس  .نته ک ی ار ق اس تثثتهاع احسمس انقت ب است ا ایتهان ،بتشت ه
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ارطمال به همان زاان قم انق ب چه اام بر از آن است
نسب به انق ب ایهان رنگ باخ ه کم رنگ ش م اس

ب ت ریج آن دیت گام ا یتته اثبت

درحا حاضه تهاا اتان شترتان چه کشمر

تر ادی از اس یگهایان ته ر  ،نظته دانشجمیان طهف ار دارد .ی ار ق است

تمااا کته امجتب

گهدی تا در جهیان انق ب چه اام بر از پته زی ،این انق ب امرد تمجه گته مهتای ایت ئمیمژیک
قهار گتهد بارته از:


ضهبهای که ایهان به ااپهیایتسم آاهیها ارد کهد امجب تحقته آن ش .



ضهبهای که انق ب ایهان به یک نظای دیه اتمر اآب دس نشان می آاهیها ارد کهد.



تهتهی انق ب ایهان در پته زی به رامهای بتما

ایت ئمیمژیهتای بتما کته اختای تقاتت

کمرکمرانه از غهب بمدن .



پته زی این انق ب ،پته زی اس ی تاق ش .
سهانجای آنهه پته زی ایهان در سطح گس هدمته پته زی بهای کشتمرهای غتته غهبت (جاتان
سمی احسمب ا ش ( .نته ک ی113 ،1929 ،
انق ب اس ا ایهان ضمن آنهه خمد اب أ پخش بمدم ،از طهیق ایجاد کانمنهای پخش ثانمیته،

به باز تمیت

رش گف مانهای ب یل نت اهجه ش م اس (بهزگه . 99 ،1922 ،در دههی سمی انق ب

با گذر زاان اشبا پتایهای انق ب در اهطقه ،این پخش جتای ختمد را از تتک اهکت ی بته چهت
اهک ی داد .به همتن دیتل تا ح دی از اهمت کانمن ا یتهی پخش کم ش  .بهخ کانمنهای ثانمیه
پخش در اهطقه بارته از جهبشهای اقا ا در یبهان به یژم ح ب اهلل جااد اس ا

حمتاس

در سهزاتن فاسطتن اشغای  ،اح اب گه مهای شتر در هاق که ایتن گته مهتا ستر داشت ه بته
ان قا همی اصتل اس ا انق ب ابادرع بمرزن .
بهخ از اهاک ثانمیهی پخش نت با دریاف پتایهای انق ب است ا ایتهان از اجتهای در
دریاف خمد آن را اطابق آراانها ،ارزشها سه های اذهب خمیش ا آ رن  .بهابهاین ،حاصل آن
این ا شمد که اشاه م ا شمد ،چهمنه پتای «اس ی ستاس » در بهداش فهقهی حهبا

هابت

در نحاهی ج ی نم هابتمن ،تهجمه ا شمد در دس مر کار ج ی آنان قهار ا گتهد .ت ش بهخت از
کشمرهای اهطقه ،اانه هبس ان ،بهای پخش پتایهای ثانمیه ی انق ب اس ا به سایه کشتمرهای
اس ا  ،اانه افغانس ان اس که در آن زاان در حا جهگ با اتحاد جماهته شمر ی بمد .ااتمتته از
آن هبس ان با ایجاد سازاان «رابطه ایرایم االس ا » کمشت تا به پخش ااماج رقتب بهای ااتماج
انق ب اس ا ایهان بپهدازد .در همتن راس ا هابت را ارهف

به ص ر اس ی بهتادگها پهداخت

نق
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در ناای سر کهد رهبهی خمد را به اسامانان جاان تضمتن نمای .
امقرت اس هاتژیک کشمر اب أ در ش ع پخش آن نقش بستار اام دارد به ت م از پختش
غته ارادی یا به تربته گهاهای فمیه رفاهس  ،خمد ایهان نت نه تهاتا اتانع پختش نتمآ ری اهبتمط بته
انق ب خمد نبمدم اس  ،باهه با اتخاذ ستاس های اهبمط به اشا هی انق ب ،ااهان ان قا همهام بتا
سامی اف ن آن را فهاهم نممدم اس  .انق ب اس ا ایهان با شرارها گف مانهای نظتته تت ش
در جا بهقهاری حهما جاان اس ی ،نف ساطه ساطهجمی  ،حمای از اس ضرفان ناضت -
های آزادی بخش ،تباتغ اس ی د مع به اذهب تشتع ایقاء تفهته ای ایقتهی بتمدن ایتهان بتهای
جاان اس ی ،کانمن پخش تتها ش در اهطقته شت ( .نجتات  . 1-2 ،1938 ،در هته حتا انقت ب
اس ا ایهان از همان اب ای شهلگتهی خمد اه اال ،آراانها شرارهای جاان داش

به همتن

دیتل از همان آغاز شهلگتهی پته زی ،دشمه ها در سطح اهطقهای فهااهطقهای با آن آغاز ش .
-2-3مقصد پخش یمن

اقص پخش اهان اس که اح مای پخش به آنجا ا رس  .اقص پخش انق ب اس ا ا تمانت
کل  39کشمر ضم کهفهانس است ا باشت یتا  28کشتمر هبت خا راتانته هبت یتا کشتمرهای
خا راتانهی ب رگ یا سایه اهاطق آستای اتانه یا آستای جهمب شتهق باشت  .طبتر تاً بهخت از ایتن
حمزمهای پخش گاه دارای احتط پتذیها بهخت دارای احتتط ناپتذیها ات باشت  .احتتط پتذیها،
احتط اس که دارای تجانس فههی ،فهههه  ،ا قادی ،اج ما

اق صادی است  .ایتن مااتل

امجب ایجاد زاتهههای همههای ا شمد .ی احتط ناپذیها ،احتط است کته دارای تفتا عهتا
شهاالهای م م در اتان اؤیفههای یاد ش م ا باشه

امجب ی تثثته پذیهی از انق ب است ا

اگهای از آن ا گهدد .به همان اثا جماار اانه هاق ،بحتهین ،یبهتان یمتن بته جات دارا
بمدن باف اذهب تشتع ،احتط پذیها در بهابه پتایهای انق ب اس ا ا باشه بهابهاین زاتهههتای
اسا

نااسا ستاس  ،اق صادی ،اج ما

فهههه در هه یک از کشمرهای اقص ا تمان بته

طمر اس قل امرد بهرس قهار گتهد.
هم اذهب بمدن ،هم اال ش اب دهه م هم اال اشا ه دهه می پختش خ قتت هاست
اخ ال اذهب نت ا تمان بهخ ال آن ،اانع پخش احسمب گهدد که در این صمرع ااتماج بازتتاب
انق ب در بستاری از امارد ،به س های بهخمرد ا که که از آنها ،به همان احتطهای ناپتذیها یتاد
ش

تهاا ااماج اح دی از این س ها بمر ا که

اهشث تثثته اقع ا شمد.
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یه از اامتهین اهاطق که به ا تقارب اتذهب

بافت ا قتادی اتذهب تشتتع از جماته

احتطهای پذیها احسمب ا شمد انقت ب است ا ایتهان تتثثته اضتا ف بته ر ی جهتبشهتای
اس ا آنها داش ه اس گه مهای شتر ساکن در کشمر یمن اس  .کشمر یمتن از نظته جغهافتتای
انسان  ،ح د  23اتاتمن نفه جمرت دارد .دین رسم آنان اس ی اس

از نظته جمرت ت  ،شتترتان

زی ی سه های شافر اامتهین فهق اذهب ساکن در این کشمر احستمب ات شتمن « .شتترتان
زی ی بتش ه در اهاطق شما
جهمب

شما شهق یمن ساکن هس ه

شافر اذهبها بتش ه در اهتاطق

غهب سهمن دارن  .فهقهی اسما تاته شترتان د ازدم ااتاا نتت در ایتن کشتمر حضتمر

دارن ( ».نتاکمی 189 ،1931 ،
یمن در جهمب غهب آستا جهمب شبه ج یهم هبس ان قهار دارد اهزهای دریتای گست هدمای
در دریای سهخ خاتج ن دارد .امقرت اس هاتژیک این کشتمر از نطته اشتهاال بته شتاخ آفهیقتا
ااهان که ه تحهکاع این اهطقه نت سماحل شهق آفهیقا از رام اهزهای دریتای جهتمب غتهب
یمن نت ج یهمی سمکاتها ،اهمت

یژمای به این کشمر دادم اس  .به

م اشهاال این کشتمر بته

تههه باب ایمه ب به آن اهمت اضا ف دادم اس  .در اقع ،درص زیتادی از رفت

آات ی کته در

کانا سمئ صمرع ا گتهد ،از باب ایمه ب هم بمر ا که  .پس به همان اتت ان کته کانتا ستمئ
اهمت دارد ،باب ایمه ب هم اام اس (درایس
خاتج فارس از کانا سمئ

باتک . 112 ،1929 ،نت بتش ه صادرات کته از

خط یمیه سما ا گذرد از تهههی باب ایمه ب بمر ا که ؛ زیها ایتن

تههه که ه کهه می کانا سمئ که پتمن اس هاتژیک بتن اقتانمس هه

دریای سهخ را بهقهار ات -

که (ر دریهم 44 ،1923 ،یمن به یحاظ سمق ایجتش نت امقرت بستتار ختمب دارد از حاصتل-
خت تهین کشمرهای شبه ج یهم بهشمار ا ر د ااا اهداش در فقه ش ی زن گ ا کهه .
-3-3زمان پخش

تثثتهگذاری انق ب اس ا ایهان به کشمرهای اس ا به طمر ای یمن به طتمر ختاص ،از همتان
زاان شهلگتهی انق ب اس ا آغاز ش  .قبتل از قتم انقت ب است ا ایتهان ،د قستم یمتن
شمای

جهمب در ستاس خارج ایهان از جایهام اشخص بهختمردار نبمدنت  .یمتن جهتمب کته از

ا ح ان اتحاد جماهته شمر ی احسمب ا ش
دریای مان حضمر نظاا داش ه باش
اخ ل ش ن تهدد کش های نظاا

با ث ا ش تا شتمر ی ستابق در دریتای ستهخ

به تهههی اس هاتژیک باب ایمه ب تساط یاب ؛ این ااه با ث
تجاری غهب در این حمزمها ا گهدی که همتن اتفاق بخش

انقالب اسالمی ایران در همررایی بش

نق

های اسالمی مشطقه ...
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از دغ غههای ستاس خارج ایهان در زاان پاامی د ی بهشمار ا رف .
یه از اامتهین ر ی ادهای که به جایهام زن گ ستاس

اج ما

شتترتان یمتن در ستا -

های قبل از پته زی انق ب اس ا ایهان تثثتهگذار بمد ،کمدتای سا  1392تمسط جما

ب ایهاصته

در یمن شمای بمد .این ااه با ث از بتن رف ن حق اشارک ستاس آنان در حهما گهدی  .بتا ایتن
حا اشخص اس که شهایط آنان در زاان د دههی آخه حهما پاامی بستار نااهاستب بتمد در
تهههاهای بستار ش ی

نابمدی قهار گهف ه بمدن .

ااا بر از پته زی انق ب اس ا ایهان شاه تغتتهات در جا گتهیهای یمن شمای

جهتمب

در قبا ایهان هس تم .یمن شمای بر از پته زی انق ب اس ا در ایهان از نخس تن کشمرهای بمد
که جمامری اس ا ایهان را با فهس ادن یک هت
به ریاس ارا ن نخس

پان دم نفهم از شخصت های اتذهب

ستاست

زیه به رسمت شهاخ

در د ی اسفه همان سا  ،ستفته ایتن کشتمر بته

دی ار رهبه انق ب ،حضهع ااای خمته  رف

یک جا ک ی اهلل اجتت از طتهال ات

بت اهلل

صایح تق یم ایشان نممد .در جشن ا یتن سایههد پته زی انق ب نت هتثت با ریاس «قاض

بت اهلل

شاا » به تاهان آا ن  .ههچه اماضع یمن شمای بر از شه جهگ تحمتات دست خمش تغتتهاتت
گهدی

سهبازان را جا کمک به رژیم برث

هاق ،به آن کشمر ا ای نممد .یمن جهمب نت بتهای

نشان دادن حسن نت خمد یک خابان استه ایهان را که در سا  1391به ا ستقمط هماپتمتایش
در اهز «ظفار» دس هته ش م بمد ،آزاد نممد.
با این ا صاال ،اشخص ا شمد که تثثتهگذاری انق ب اس ا در ایهان با ختمد انقت ب ا میت
ش ؛ از سمی دیهه بای به این نه ه نت اشارم کهد که پخش سهای یک پ یت م از ابت أ بته اقصت
پخش امهن اس ا ع ها به طم بتهجاا  .انقت ب است ا نتت از ایتن قا ت م است ثه نبتمدم
تثثتهگذاری آن به کشمرهای اس ا  ،یک ااه پای ار دائم بمدم است ( .حستته

بهزگته،1932 ،

 12ایب ه همان گمنه که قب اشارم نممدیم بهخ از ان یشمه ان اانه نته ک ی به این ا قادن که
بازتابهای انق ب اس ا

به تربته فمیه «تثثته رفاهس انق ب» ایهان ،تهاا در سا های نخس تن

انق ب گس هدم ف ایه م بمدم پس از آن به ت ریج با گذش زاان ،این اثهاع اح دته ش م است .
آنها در بهرس

ماال کاهش دهه م تثثتهاع در کهار اساف  ،گذش زاان را نتت ااتل اامت در

کاهش تر اد پذیهن گان تاق ا کهه
(خان آران
اس ا

ار ق ن ات ان پذیهش بتا افت ایش زاتان کتاهش ات یابت .

بهزگه 124-123 ،1938 ،ااا نههش این چهته به اثهاع پ ی مهای همچمن انقت ب
سادمسازی آن در این سطح از تحاتل ضمن خ شه در در

دریاف از اقرتتاع ،پتتش-
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بته ن ایج آثار آن را در مل دچار نقایص ا که  ،زیها این بازتتابهتا بته ات پمیتای گف متان
انق ب اس ا در زاانهای ا فا ع شهایط ا غته ایهان نظای بتن ایمال به گمنهای ستتا دچتار
قبض بسط ا شمد که این ااه بای در تج یه تحاتل امضم یحاظ شمد( .ارتن آبتادی ستب ی،
32 ،1934
-4-3موضوع پخش

امضم پخش انق ب اس ا  ،طت

ستر از امیفهها اقمالع ستاست  ،فههههت

اج متا

را

شاال ا شمد در ایهجا به بهخ از آنها اشارم ا شمد.
یباس پمشا اطابق با قای اذهب

ا هاسب با فهههتگ اات

بتما (دش اشته چفتته

؛تثکت به ی ی حضمر در اسج

ر نق اساج خصمصا در اتان جمانان؛ انما فرایت های ستاس در

اساج ایجاد سازاانهای اذهب

ابارز اانه بستج؛ تغتته اح مای ستخههان هتای اتذهب ؛ جت ی

ش ن دین در همه هصههای جمااع اسامان؛ اس فادم از تاک تکهای ابارزات انق ب اس ا ؛ بتان
اطایباع؛ اجهای شهیر اس ا

اح های به اهاسماع شرائه دیه ؛ تباتغ بهای بتت اری است ا

باال بهدن ا ماد به نفس ستاس ؛ تباتغ بهای ابارزم با اسهائتل؛ ایجاد ح ع اتان اسامانان ت ش
بهای ایجاد ابهق رع اس ا ؛ ایجاد جااره د ی اس ا ؛ باالخهم در یک کامه ارهفت «است ی
ستاس » به همان ایهمی بهای یک جاارهی ای مآ اس ا کته « الیت فقتته» در رأس آن قتهار
دارد« .اس ی ستاس » ق رع ای ئمیمژی ،پتاا بمد که انق ب اس ا ایهان بهای ا تهاب خصمصتاً
پس از سهخمردگ آنان از ناستمنایتسم ،ارائه کهد «انق ب ایهان ،تقمی شهف انهت قای ض غهب
احافظه کارانه را در خا راتانه داش »( .ای کارن فس « . 93 ،1913 ،ح ت ایتن است ی ستاست
ا تمان بازتاب در ر ابط بتن ایمال داش ه باش ( ».بهگته . 194-113 ،1928 ،بتشت هین تثثتهگتذاری
انق ب اس ا به شترتان یمن ،همانه همهی شترتان جاان اهطقه از جا احتتاء اجت د حتتاع
ستاس آنان بمد نقطهی آغازی بمد به ایههه آنان خمد را بازیابهت

بته یت ی حت ع همبست ه

جا دس تاب به حقمق پایما ش می خمد بته یشه .
-5-3مسیرها و نحوهی انتقال نوآوریها از مبدأ به مقصد

جهیان اشا ه زاان اتفاق اتف که ح اقا از افهاد رف اری را انجای دهه تا پس از آن ،همتان رف تار
ر اج پت ا که  .در این اتان ناادها اجاری دیهه نت الزی اس تتا بته ایتن جهیتان اشتا ه سته
ببخشه  .به طبق نظهیهی پخش ،هه نمآ ری امهن است از سته طهیتق پختش جابجتای  ،ساستاه

نق

اهاتب

سهای
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از اب أ به اقص اشا ه یاب  .با تمجه به اش هاکاع دیه  ،ا قادی تا ح دی زبتان

اتان ایهان یمن ،طبتر اس که انق ب اس ا ایهان به این کشتمر تثثتهگتذار بتمد ایتن تتثثته
گذاری را از سه طهیق ناابهدم ا تمان امرد بحث بهرس قهار داد.
 -1-5-3تأثیر انقالب اسالمی ایران بر شیعیان یمن از طریق پخش جابجایی:

پخش جابجای زاان رخ ا ده که افهاد یا گه مهای دارای یک ای می اخصمص به طمر فت یهت
از اهان به اهان دیهه حهک کهه
یاب ( .بهزگه91 ،1931 ،
دادم

به این طهیق اب ا اع نمآ ریها در سهزاتن ج ی گست هش

م به این ناادها اجاری دیههی نت الزی اس تا کار پختش را ادااته

اال تسهی اشا هی خ قت ها اقع شمن

راس ا سفارتخانهها یا رای ن های فهههه

در کل به این جهیتان کمتک نمایهت  .در ایتن

نت ناادهای اانه حمزمهای امته ،ص ا ستما ،انجمن

دانشجمیان خارج از کشمر ،اجمع جاان تقهیب اذاهب ،تحصتل ط ب دیه در حمزمهای امتته
دانشهامهای ایهان ،اهاسم ارتحا ااای ،ر ز ق س ،تهجمهی ک ابهای تثثتهگذار اانه ک ابهای ااای
خمته  ،ا شهیر  ،شات اطاهی،

اه طباطبای

 ...کته همته ااهتان ان قتا پتتایهتای

انق ب را فهاهم ا کهه از جماه استهها کانمنهای پخش انق ب اس ا هس ه ( .حشتم زادم،
99-94 ،1921
 -2-5-3انتقال پیام انقالب اسالمی از طریق پخش سلسله مراتبی:

در این نم از پخش ،پ ی مها نمآ ریها در قایب ساساه اهاتب از طهیق تمای اتهظم دست ههتا
طبقاع اه قل گس هش ا یاب  .ای مها از یک شخص اام به شخص دیهه یا از یک اهک شاهی
اام به اهاک دیهه گس هش ا یاب ؛ بهابهاین ،نمآ ریها اب ا در طبقتاع بتاالی اج متا

ستپس در

طبقاع پایتنته اه شه ا شمد .بهخ ب ان «ان شار یه س » نت گف هان  .یره فهآیه ی که طت آن
ای مها از اهک ب رگته اامته به اهاک کمچک ته سهازیه ا شمد( .بهزگه 91 ،1931 ،ق رع تتثثته
گذاری انق ب اس ا ایهان با امقرت اس هاتژیک خاص ،دارای بتش هین بازتاب اس ایب ه خمد نتت
بهای تثثتهگذاری بتش ه به نخبهان فهههه  ،ستاس
انق ب ا کمش

اذهب

سمق آنهتا بته ستمی آراتانهتای

ت ش ا که تا ر ن پخش اشا هی انق ب اس ا را با نتم ساستاه اهاتبت

احقق سازد .به همن اثا نااهی اره ال تثثتهگذار حضهع ااای خمتهت  بته گمربتاچ را نتت
ا تمان به همان نممنهای از ت ش بهای تثثتهگذاری به نخبهان ستاس
رام نجاع بشهی بهای حل اشه ع در همهی زاانها اهانها دانس .

ارهف است ی بته هتمان
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با تمجه به اطایب بتان ش م ،ا تمان دریاف تثثته انق ب اس ا ایتهان بته شتترتان یمتن نتت
بتش ه از نم ساساه اهاتب بمدم اس چها که اب ا رهبهان این گته مهتا بته انقت ب است ا ایتهان
گهایش پت ا کهدن

آنها ،تح تتثثته پتتایهتای انقت ب ایتهان اصتم

سپس ب نهی اج ما

آامزمهای اس ا آن قهار گهف ه  .با تمجه به ایههه در پخش ساساه اهاتبت  ،ایت مهتا ارزشهتا از
طهیق افهاد شخصت های اام تثثتهگذار ان قا پت ا ا که  ،این نم پخش در امرد تثثته انق ب
اس ا به رهبهان شخصت های اام شتر یمن صادق اس چها کته آنتان از جماته ب رایت ین
ایحمث

د فهزن ش ،شات حستن ایحتمث

بت ایماک ایحتمث رهبته کهتمن انصتاراهلل یمتن از

رهبهان انق ب اس ا ایهان حضهع ااای خمته  ااای خااههای تثثته پذیهف هان  .به همان اثا
ب رای ین ایحمث از ایمان ب رگ یمن با ایههه زی ی اذهب بمد ااا نم نهاهش به تشتع جرفتهی در
ر اج این اذهب در اتان شترتان یمن بمی م در اهطقهی صر م بستار اؤثه بمد.
ی درسا  1334ات دی همهام فهزن ش حستن به ایهان سفه کهد تا امی اس ا را است قتما
از حمزمی امتهی قم فها گتهد ،ی تا سا  2882ات دی در قم حضتمر داشت  ،تتا برت از آن ،بته
کشمر باز گش

ساخ ار نمین این جهیان را در یمن بهتان نااد( .شتخ حسته . 132 :1934 ،

شات حستن ایحمث نت همانه پ رش ات ت را در ایتهان زنت گ کتهد شت ی ا در ان یشتهی
ستاس  ،اس هبارس ت ی امضعگتهی در قبا فاسطتن اسهائتل ،دشمن شهاس  ،تمای اتان «اس ی
آاهیهای » «اس ی ناب احم ی» ،ستاس
خمته بمد.

م به این ی بستار

حسن نصهاهلل بمد .ا یتن سخههان

تن دیان  ،پایبه ی به ارزشهای ایا ا اثه از ااای

قمه به جهیاناع شتتر اانهت «حت ب اهلل» شتخص ستت
ی در ر زجاان ق س خمان ن اط ته ااتای خمتهت  بتهای

اهدی بمد که در آن طهح بهنااهی خمد ،بهای شهلگتهی انصاراهلل طهح ابارزم بتا آاهیهتا را بتهای
شترتان تهستم نممد .ی به کار با جمانان نمجمانان پهداخت
بخش

ستر نمتمد یتک ر حتتهی آگتاه

بت اری ایجاد که .

حستن ب رای ین ایحمث با در

درس زاان خمد ،اس میت تاریخ اش را به خمب انجتای داد

ایهمی ش بهای پته ان تشتع که در بهابه ظام سهمع نههه  .ی تقهیبآ در تماا سخههان هتایش از
ااای خمته  نای بهدم به سخهان ایشان اشارم کهدم اس  .این اشاراع کاف بتمد تتا د یت یمتن،
تصمر که ایهان از حستن ب رای ین حمای اای
اه ب رای ین یارانش را اثه

نظاا کهدم ،یا دس ح ب اهلل را در صتر م ببهت د

شهی ب ان  .غافل از آنهه ارتباط حستن ب رای ین یا شترتان یمتن

با انق ب اس ا ایهان ارتباط ر ح  ،فههی ،ارهمی،

اطف بمدم اس  .آنان به اساس ا قتاداع

نق
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ارتارهای خمد از ان یشههای ااای انق ب اس ا ایهم گهف هان  .سخههان های حستن ب رای ین کته
در اقع ت ریس ارارال اس ا تمسط ی در ا ارس امته زی ی بمدم به صمرع ج م فایتل pdf

در آا م اس « ( .شترتان یمن» گف هم با دک ه صای ایرماد24-28 :1921 ،
قتای حستن ایحمث ایهمی ش بهای پته ان اه تب اهتل بتت  در یمتن کته در بهابته ظاتم،
سهمع نههه  .حستن ب رای ین ایحمث تقهیبا در تماا سخههان هایش از ااای خمتهت  نتای بتهدم
به سخهان ایشان اشارم کهدم اس  .این اشاراع کاف بمد تا د ی یمن ،تصمر کهت ایتهان از حستتن
ب رای ین حمای اای
یارانش را اثه

نظاا کهدم ،یا دس ح ب اهلل را در جهیان صتر م ببتهت

اته ب رایت ین

شهی ب ان غافل از آنهه ارتباط حستن ب رای ین یا شترتان یمن با انق ب اس ا

ایهان ،ارتتاط ر ح  ،فههی ،ارهمی اطف بمدم اس  .آنان به اساس ا قاداع ارتارهتای ختمد ،از
ان یشههای ااای انق ب اس ا ایهم گهف هان «( .شترتان یمن» گف هم با دک ه صای ایرمتاد،1921 ،
. 92
بر از شاادع حستن ایحمث  ،بهادر کمچک تتهش بت ایماک ایحتمث رهبتهی ایتن حهکت را
به ا م گهف  .ا نت با ا ماد به نفس باال از امفقت های ایتهان ستخن ات گمیت
انق ب اس ا ایهان را به همان سهاشق خمد در استه حهک

پتته زیهتای

که در پتش گهف هان ا دان  .درکتل

ا تمان چهتن بتان نممد که این افهاد تح تثثته شخصتت هتای انقت ب است ا ایتهان تمانست ه
شترتان یمن را سازاان ه نمایه .
بای گف تهاا ااا که تمانس اانع امفقت

هاب ها سهاایهگذاریهتای اتاتتاردی آنتان در

جا انحصارق رع در یمن باش  ،اقا ا شترتان زی ی به رهبهی ب رایت ین ایحتمث
ایشان بمدم اس

هتم فهتهان

آنان با فرایت های فههی فهههه خمد کته از انقت ب است ا ا تاثه بتمدمانت

تاثتهاع زیادی به یحاظ فهههه در جاارهی یمن از خمد بهجای گذاش هان .
از زاان بت اری زی یان پس از حضمر ارتش یمن درکهار یشهه برث هاق در جباههای جهگ بته
اته ایهان ،تبراع به هس آن که در پتش به آن اشارم ش  ،به ت ریج ارتبتاط حضتمر دانشتهاهتان
ط ب دیه یمه نت در ایهان بتش ه قمیته ش زاتهه را پتتش از پتتش بتهای گست هش فضتای
انق ب آاادم کهد( .شتخ حسه 132 :1934 ،
 -3-5-3انتقال پیام انقالب اسالمی از طریق پخش سرایتی:

پخش سهای

یا اگتهدارهمان گمنه که پتش ه نت اشارم نممدیم در اقابل پخش ساساه اهاتب اس .

در این نم پخش ،گس هش مما ای مها ب ن درنظه گهف ن ساساه اهاتب انجای ا پتذیهد؛ اانهت
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اشا ه بتماریهای اسهی ،چمن پخش با تماس اس قتم اه شه ا شمد .این فهآیه بته شت ع تحت
تثثته فاصاه قهار دارد؛ بهابهاین ،افهاد نماح ن دیک نسب به افهاد نماح د ردس اح ما تمتاس
بتش هی دارن ( .بهزگه 92 ،1931 ،همچهتن این نتم پختش بتشت ه در بتتن افتهاد دارای اشت هاکاع
فهههه نت قابل اشاه م اس  .بهای اثا در جاارهی یمن بتش هین تثثته پخش ستهای

اذهب

انق ب اس ا را بای در اتان شترتان جس
جمد تجانس اذهب  ،فهههه

جم نممد .ن دیه اس هاتژیه اتان ایتهان یمتن

سایه اش هکاع ان ظار ا ر د این کشمر در ارهض ته باد تحتمالع

فهههه ایهان قهار گتهد .در این نم پخش «فاصاه» فاک مر اام تاقت ات شتمد ههچته اتت ان
فاصاه کم ه باش  ،تثثتهگذاری بتش ه اس .
«ق رع نهی» اس  .ق رع نهی دارای یژگ های اس کته آن را

یه از اب ارهای پخش سهای

از سایه ق رعها ا مای ا سازد .این خصمصتاع بارته از:
 .1ق رع نهی یک نم رابطه اس

به نم

اب ه به تهت هاس ؛ با ر ها ،ا قاداع ،اشه ت

از ذههت تهته دارد بهخ ال قت رع ستخ کته
ا بار دارن م ق رع نهی در اطا ت از ا تتثثته

زیادی دارد.
 .2ق رع سخ
اب ه به ق رع اقها

نهی هه د به دنبا ا قا کهدن رقتب هس ه  ،ااتا ایتن کتار در قت رع نتهی
جاذبه اس  ( .ی پمرزر ا . 21 ،1929 ،

یه از اهابع ق رع نهی انق ب اس ا ایهان که ارزشها پتتایهتای آن بته ستایه کشتمرهای
اسامان اه قل ا شمد ،ای ئمیمژی اش ه اس ا اس  .این اال با ث ح ع همتهی استامانان
جاان ا شمد .از اه اال اام یک انق ب ،ص ر ارزشها آراانهای آن انق ب ا باش که طهیق
ان قا این پتایها با اس فادم از سایل ارتباط جمر اانه اطبم اع ،ص ا ستتما ،ستتهما ناادهتای
تباتغ اانه حمزمها سازاانهای تباتغاع اس ا

سایه دس هامهای رسم اانه زارعخانههتا

 ...اس .
تجهبهی اس ی ستاس درایهان تشهتل حهما اس ا به اساس آامزمهای دیه بته هتمان
یک ایهم بهای فراالن ستاس در جمااع اس ا اطهح ش که دراتان شترتان یمتن ایتن تجهبته بتا
اس قبا زیادی اماجه ش  .ترهی اس ی از ستاس فقط دس یاف ن به ق رع حهمه ایت نتست ،
باهه ه ال اص ح جااره اس

این اص ح بهابهای ه ال از خاقت

بهقتهاری سترادع بشته از رام

تهظتم حتاع ارهمی اس  .در خصمص رابطته دیتن است ی ستاست بایت گفت کته در د

در ن

اسامانان گهایش خاص نسب به ستاس ناف ه اس که اس قتما از ر ح ترایتم اس ی نشتثع ات -

انقالب اسالمی ایران در همررایی بش

نق

گتهد ی این گهایش غایبا در پس پش حای

های اسالمی مشطقه ...

از تساتم سه به راه یتا بت حست
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بت ا هتای

ستاس یا هه د ناف ه اس ( های . 11-19 ،1993 ،
-6-3موانع پخش انقالب اسالمی بر شیعیان یمن

اهظمر از امانع پخش آن دس ه از مااا هس ه که اانع از سهای یک پ ی م یا یک نمآ ری از اب أ
پخش به اقص پخش ا شمن یا ایههه سهای آن را با اشهل اماجته ات ستازن  .یمتن بته هتمان
اقص پخش پتایهای انق ب اس ا  ،هم احتط پذیها احسمب ا شمد هم ناپذیها به دیتل آنهته
باف اذهب یمن اب ه به اکثهی سه شافر

اقات شتره اس

حاکمت آن نت بتش ه از اهتل

سه بمدم که بتش هین ترارض را با تشتع دارد؛ بهابهاین ا تمان اد ا کتهد کته احتتط یمتن از یتک
حتث یک احتط ناپذیها اس ااا در هصهی شترتان به هس احتط پتذیها احستمب ات شتمد در
حمزمی شتر احتط از درص پذیهش باالی بهخمردار اس  .در بحث ت تمری م کتهدن تتثثته انقت ب
اس ا به شترتان یمن در قایب نظهیهی پخش اامتهین اس اه بهرس امانع پخش اس که اام-
تهین آنها بارته از:
نههان

قم انق ب اس ا

تهس از ا ادم حاکمت ایهان به یمتن ،خطته گست هش حهکت

انق ب شتر ایهان به این کشمر ،بتان اس اه اخ ال انهت بتن اذاهب شتر

سه  ،حضمر نظاا

هبس ان بهای اقاباه با نفمذ جهبش ایحمث  ،ن اش ن اهز خاک اش ه ایهان با یمن که ایتن ااتل
نت با ث کاهش سه

پخش ا شمد ،داش ن اهز گس هدم اش ه بتا هبست ان سترمدی ،تثکتت

هبس ان سرمدی ایاالع ا ح م آاهیها اسهائتل به ا اخاتهی ایتهان در ااتمر یمتن کته در حتا
حاضهفشارهای ش ی ی اته جمامری اس ا ایهان در سطح بتن ایماا
جمد دارد .ایب ه رسانههای بتن ایماا ایهان به صمرع اه

اهطقتهای در ایتن زاتهته

رستم اظاماتت شتترتان یمتن را در

جهگ نابهابه به تصمیه ا کش  .به همتن دیتل هبس ان اصه پخش بهنااههای شبهه ایرتایم را کته
زبان اظامات شترتان یمن اس  ،چه ر ز قبل از هجمی هبس ان اته شترتان یمن ازاتاهمارمهتای
هب س
دس

نتل س قطع کهدن  .به غته از امارد یاد ش م خمد شترتان یمن نت با اشه ع ی مای

پهجه نهی ا کهه .
با تمای امارد ذکه ش م فشارهای ش ی ی اته جماتمری است ا ایتهان در ستطح بتتن ایماات

اهطقهای جمد دارد .ههچه رسانههای بتن ایماا ایهان به صمرع اه

رسم اظامات شتترتان

یمن را در جهگ نابهابه به تصمیه ا کش .
د ی مهدان سابق یمن از جماه ا

ب اهلل صایح قبل از اهگ بهخ از صاحبان قت رع ابست ه
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به هبس ان ،ایهان را به دخای در جهبشهای اهدا در یمن ا ام ا کهه  ،در حای که آنچته کته
در طم دهههای گذش ه تاکهمن در یمن در حا رخ دادن است  ،ناشت از بتاال رفت ن آگتاه هتای
ستاس

اج ما

اهدی این کشمر اس  ،اقرت

(هت ری کاته من ح

که خمد غهب ها ازجماه زیه اامر خارجهی آاهیهتا

ب ب س ا ی کهدن که هتچ ا رک دا بتهنقش ایتهان درایتن زاتهته

دی م نم شمد( .بتاع 19 :1933 ،ژیل گمتتته ،سفته سابق فهانسه در یمن در این زاتهه ار ق است :
آاهیها بتش از دیههان به این است اه اقت است ...

«همه ا دانه ایهان در یمن جمد ن ارد ح

اقادیه زیادی س ح در این کشمر جمد دارد یمه ها نتازی به تساتحاع ن ارن »( .باشهام خبهنهاران
جمان1931 ،
ااای خااههای در این بارم ا فهاایه « :آنها به س ح اا اح تاج ن ارن ؛ همهی پادگانهای یمن
ارتش یمن در اخ تار اهدی ابارز انق ب

در اخ تار گه م انصار اهلل اس »( .بتاناع رهبهی در جمتع

فههههتان  19/2/1934نت ب ایماک ایحمث  ،رهبه جهبش انصاراهلل در این بارم ا گمی « :اساحه-
ی ایمان تهاا اساحهای اس که دشمهان اا آن را ن ارد اا به ستاهی آن ا جههتم به ر ز ا -
شمیم» (گف هم با دک ه ست ا یحت شهال ای ین ،ضم ارش انصار اهلل یمن هم اان با تحهیه این
اقایه د ر چااری گف گمهای صاح یمن در سمئ پهجشهبه  13آذر اام 1931به ا ع یک هف ه زیته
نظه سازاان اال در اس هاام پای خ سمئ انجای ش د طتهال بهسته آتتش بتس در شتاه بهتادر
ایح ی م تمافق کهدمان .
نتیجهگیری

انق ب اس ا ایهان با ابان اثهبخش خمد ،به کاته کشتمرهای اهطقته ارد شت م در ههکجتا بهتا
بهشهایط اق ضتاع ،در نقطهای از زاان تحم

جهبش را ایجاد نممدم اس  .این اایههای اثتهبخش

به طمر طبتر یا ارادی بهنااهری ی ش م در کشمرهای اس ا از جماه در یمن بازتاب یاف ه ات -
تمان گف گه مهای شتر امجمد در شما این اهطقه را بتش از سایه نقاط این کشتمر ا تاثه کتهدم
اس  .این تثثتهاع در ط سا های پس از قم انق ب اس ا دس خمش تغتتهات نت شت م است .
در جهیان قم در اب ای پته زی انق ب ابراد انق ب

ای ئمیمژیک این پ ی م بتشته به ز کهدم ،ااا

باگذش زاان ابراد ستاس انق ب هم امرد تمجه شترتان این اهطقه قهار گهف ه اس ؛ نممد این ااته
را در گهایش ب سابقه جااره شترهی یمن به نقش آفهیه در اسائل ستاس  ،رش آگتاه

اطایبتاع

ستاس ایشان ا تمان جس  .همان گمنه که پتش ه نتت هتمان شت  ،شتترتان یمتن پتتش از قتم

نق

انقالب اسالمی ایران در همررایی بش

انق ب اس ا  ،کم هین دخای

اشارک را در اامر حهتما

های اسالمی مشطقه ...

یمتن داشت هانت بته نتم
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انت ای

ستاس دچار ش م بمدن ااا پس از انق ب  31خماست ار ات اخ ع بتشت هی در ااتمر ستاست کشتمر
ش ن  ،از بر اذهب نت نشانههای ته این تثثته گذاری در افت ایش گتهایش بته دیتن رف ارهتای
اذهب  ،شهک در اهاسمهای دیه

حضمر در اااکن اق س اذهب جاممگه ش م اس  .همان گمنته

که در اقایه نت بحث ش  ،این ش ع از تثثتهاع ناش از جمد هه سه نم پخش در اتان اب أ اقص
امضم اع پخش بمدم که خمد ناش از قهاب فهههه  ،اذهب  ،قمات

د کشمر ایهان یمن اس .

همسمی رهبهان این جهبشهای شتر با رهبهان انق ب ایهان بتش از هه اال دیههی تثثته گذار
بمدم اس .
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