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 لامي منطقه اس هايجنبش همگرايي در ايران اسلامي انقلاب نقش

 يمن شيعيان با تأکيد بر

 5حسین احمدی سفیدان

 5مولود سعیدی اطهر   

 چکيده

های شیعي داشته اسـت. يکـي های اسلامي بويژه جنبشوقوع انقلاب اسلامي ايران تاثیر شگرفي بر جنبش

ور در های شیعي يمن است. که بیش از هزارسال، قدرت وحکومـت را در ايـن کشـگروه ها،از مهمترين آن

با کودتايي که باحمايت وتحريک کشور مصر انجام گرفت، قـدرت را از دسـت 5465دست داشتند در سال 

 بـه ويـژه میانـه خـاور یمنطقـه اسلامي هایجنبش همگرايي در ايران اسلامي دادند. پرسش مقاله: انقلاب

چارچوب نظری به دنبـال است؟ با استفاده از نظريه پخش به مثابه  داشته نقشي چه يمن شیعي هایگروه

هـای شـیعي يمـن انقلاب اسلامي ايران باعث انسجام، وحدت بیشتر و احیای گروه»اثبات اين فرضیه است. 

 دخالـت اسلامي، کمترين انقلاب وقوع از پیش يمن های شیعيها بیانگر آن است که گروهيافته«.شده است

پیـروزی  از پـس امـا بود شده سیاسي دچار انزوای نوعي و به اندداشته يمن حکومتي امور در را و مشارکت

انقلاب اسلامي در ايران و پیامدهای پخش وسیع آن درمنطقه، منجر به خروج تـدريجي شـیعیان يمـن بـه 

-هايي که منجر بـه جنـگها و خیزشاز انزوای چند ساله گرديد. جنبش يمن شمال شیعي هایويژه گروه

هـای شـیعي توانسـتند از سـال ادامـه داشـت ودرنهايـت گـروه 5050تا سال 5004هايي شد که از سال 

 مجددا به احیا و تجديد قدرت خود بپردازند. 5055
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 مقدمه

 ايالـت نفـوذ يزههـو جزو که استراتهيکي لحاظ به جهان مهم مناطق از يکي در ايران اسلامي انقلاب

 بـه توانسـت و پيوسـت وقـوع به، دامت قرار موروي جماهير اتحاد همسايگي در و آمريکا يمتحده

 بـه چرخيدنـدمي غرب هايخواسته محور هول به که را جهان در موجود هاينظام نوپا تحولي عنوان

 آسماني اديان که نمود برجسته را نکته اين 1017 بهمن در ايران اسلامي انقلاب وقوع .بک اند چالش

 راه انتهـاء بـه سـال چهارصـد و هزار گذمت با تنها نه، اسلام دين، هاآن ترينکامل و آخرين ويهه به

 ايـن تـاثير اسـاس ايـن بـر و است گ وده مسلمان هايملت فراراه تازه ايصفحه بلکه، نرسيده خود

 همبسـتگي و بيـداري آن تبـع بـه و اسـلام جهـان در اسلامي هايآگاهي و هاارزش اهياي بر انقلاب

 فـرد بـه منحصر جذابيت و ک ش رو اين از .است ناپذير انکار اصلي، مسلمان هايملت ميان اسلامي

 گرديـد؛ مطرح جهان در گذار تاثير تحولي عنوان به المللي بين نظام و منطقه در ايران اسلامي انقلاب

 ايـن کـه معترفنـد نيـز آن سرسخت دممنان و مخالفين هتي بلکه، آن مريدان تنها نه که طوري به

 .مود مطرح اسلام جهان تحولات در عطفي ينقطه عنوان به است توانسته پيروزي

 و تـأثير مـاهد روز بـه روز، گذردمي مگرو انقلاب اين پيروزي از که دهه چهار گذمت با اکنون

 از هـر و هسـتيم اسـلامي غير و اسلامي ک ورهاي ميان در آن تفکر و هااندي ه، معارها، اهداو نفوذ

-مـي قيام ولم و استبداد عليه، ايران مردم انقلابي تجربه و بيداري از تأسي با خواه آزادي مردم گاهي

 و مهـم بسـيار يمن موقعيت ميان اين در که...  و يمن، بحرين، ليبي، مصر همچون ک ورهايي. کنند

 در ک ـور اين در را هکومت و قدرت، سال هزار از بيش که يمن ميعيان. رسدمي نظر به استراتهيکي

 پيامدهاي و ايران اسلامي انقلاب پيروزي اما دادند دست از را قدرت اين 1112 سال در، دامتند دست

 .گرديد خود يساله چند انزواي از ميعيان تدريجي خروج به منجر موثر عاملي عنوان به، آن

 بـر ايران اسلامي انقلاب تأثير يعني، عامل ينا بررسي ضمن تا است مده تلاش هاضر پهوهش در

 .گيرد قرار تحليل و بررسي مورد چگونگي اثر بخ ي و برآيند آن، يمن ميعيان

 پيشينه تحقيق .9

ي جهاني را در بهت وهيرت فرو برد وبـه تبـع آن جامعه 1017پيروزي انقلاب اسلامي ايران در بهمن 

ت تاثير خود قرار داد . وقوع اين اتفاق مـگرو وتـاثير برخي از ک ورهاي اسلامي و غير اسلامي را تح

موضوعي است که پهوه ـگران تـاکنون از ، ي خليج فارسآن برک ورهاي اسلامي خاورميانه و هوزه

 ها ميتوان موارد زير را نام برد:                    ي آناند. از جملهزواياي مختلفي آن را مورد تحقيق وبررسي قرار داده
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ضـمن ، (1060) مسلمانان فراموش مده؛، رندرهيم فرانکه در کتاب ميعيان عرب، ولرگراهاماي ف

ميعيان را دينداران دگـر ، هاکند که سنيگيري ميها وتحليل وضعيت ميعيان اين گونه نتيجهبررسي

سـتند ه اند. براي همين موضوع ميعيان در رنـجدانند که طي قرون اقتدار آنان را نپذيرفتهاندي ي مي

)اي  دهنـد.تلقي کرده براين اساس مورد تبعيض قـرار مـي« رافضي»يا « متفاوت»که سنيان آنان را 

 (06: 1060 ،، رند رهيم فرانکهفولر گراهام

(؛ بـر ايـن 1061) محمد باقر ه مت زاده در کتاب تاثير انقلاب اسلامي ايران برک ورهاي اسلامي

ان بسياري از ک ورهاي مسلمان را بـه درجـاتي خفيـف يـا باور است که الگوي انقلاب اسلامي در اير

 ( 01: 1061، تقسيم وتوزيع مجدد قدرت قرار داد است. )ه مت زاده«انتقال»در آستانه ، مديد

بـه صـورت مجـزا بـه بررسـي بازتـاب ، منوچهر محمدي در کتاب بازتاب جهاني انقلاب اسلامي 

، رات وبازتاب انقلاب را در ک ورهاي هوزه خليج فـارسانقلاب اسلامي برنظام بين الملل پرداخته وتاثي

مبه قاره هند وخـاور دور بررسـي ، قفقاز و ترکيه، آسياي مرکزي، آفريقاي سياه، ممال آفريقا، مامات

 (21: 1067، کرده است )محمدي

ژئوپوليتيک ميعه ونگراني غرب از انقلاب اسلامي؛ کتاب ديگري است که توسط نفيسه فاضلي نيا 

انقلـاب اسـلامي را يـک ، مته تحرير درآمده ودر اين کتاب براين نکته تأکيد مده که جهان غرببه ر

-مـي، ها يک ايدئولوژي انقلابي استکه به نظر آن، کنند و از ايدئولوژي ت يعانقلاب ميعي تصور مي

همين امـر ، ترسند و معتقدند ميعيان به دليل اينکه غالبأ در مناطق هساس ژئوپليتيکي سکونت دارند

. به همين دليل همـواره از اندازدها منافع غرب را در منطقه به خطر ميبه همراه ايدئولوژي انقلابي آن

انـد کـه اي انقلاب اسلامي بيم دامته و در صدد کنترل ايران به عنوان ک وري بودهپيامد هاي منطقه

 موقعيتي ويهه در ژئوپليتيک ميعه دارد.

(؛ مولـف 1011) ر انقلاب اسلامي ايران بر پيدايش جنبش الحوثي يمـنمرتضي بيات در کتاب تأثي

يعني تفکر ميعي که انقلاب ايران درجهان ، ي يمندو تفکر تأثيرگذار برجامعه، بااستخراج منابع فکري

ي تفکر وهابيت را بررسي و تأثيرات انقلاب اسلامي برپيـدايش جنـبش به وجود آورد وهمچنين اماعه

فرصـت را از جريـان وهابيـت ، را بيان کند. اي ان معتقد است انقلاب اسـلامي ايـرانالحوثي در يمن 

 ها باز گرداند. گرفت وهويت ميعي را به زيدي

وجه تمايز پهوهش هاضر اين است که به بررسي نقش انقلاب اسلامي ايران در ايجـاد همگرايـي 

 پردازد.مي« پخش» يهاي ميعي يمن با استفاده از نظريهگروه
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 تمهيدات نظري .9

هـاي متعـددي از جملـه نظريـات نظريـه، هـاهمانند ساير انقلاب، در تبيين تاثير انقلاب اسلامي ايران

کاربرد دارند. در ايـن پـهوهش ، ي پخشاي و جهاني و کارکردگرايي گرفته تا نظريههمگرايي منطقه

ي هاي اسـلامي منطقـهبشبا درنظر گرفتن مرايط مختلف نقش انقلاب اسلامي ايران در همگرايي جن

را در بازاندي ـي تـاثيرات آن « امـاعه»يـا « پخـش»ي نظريـه، خاورميانه با تاکيد بر مـيعيان يمـن

قابليت تفسـيري يـا توضـيحي چ ـمگيري ، ي پخش به دليل ماهيت فرهنگي آنايم. نظريهبرگزيده

 ( 210، 1161 ،وپر)ک براي ن ان دادن تأثيرات فرهنگي انقلاب اسلامي بر ديگر نواهي دارد.

ي پخش در واقع به تبيين و ت ريح کيفيت و چگونگي گسترش يک پديده يـا نـوآوري در نظريه

علـل و دلايـل پخـش و ، پردازد تا از ايـن طريـقي يک فضاي جغرافيايي ميطول زمان و در گستره

ي کـه هـاگر اي به مناطق ديگر پخش کند. اصول و قواعـدگسترش يک رويداد يا پديده را از منطقه

در مورد تبيين علت پخـش بسـياري از موضـوعات و رويـدادها ، ي خود بيان ساختاسترند در نظريه

، مورد استفاده قرار گرفت. کاربرد اين تئوري در باب مسائل و موضوعات مختلف ضمن بيان دلايل آن

(. 2117، د. )پالونيها ارائه دهممانعت از انت ار و گسترش رويدادرويکردي براي جلوگيري و ، توانست

 هاگر استرند چند نوع پخش را عنوان کرده است:

 1اول: پخش جابجايي

يک اندي ه است. )جردن  جابجايي و انتقال فيزيکي فرد يا گروه هامل، ي اين نوع از پخشلازمه

د در رسـ.بـه نظـر مـي1111تـا 1111مانند فرايند استعمار اروپاييان از سال  (110، 1061 ،و راونتري

بر انواع ديگر آن غالب بـوده اسـت امـا بـا اختـراع و رواج ارتباطـات  ،وران گذمته اين نوع از پخشد

 (110، 1061 ،)جردن و راونتري تا هدود زيادي کمرنگ گرديده است.، جديد
 

 2دوم: پخش سلسله مراتبي

 يابنـد.مـي منتقل و انت ـار، ها و طبقاتها از طريق توالي منظم دستهپديده، در اين نوع از پخش

به فرد ديگر يا از يک مرکز مهري مهم به مرکـزي ديگـر گسـترش « مهم» ها از يک فرديعني ايده

، با اسلام آوردن رئيس قبيلـه، به عنوان مثال: در صدر اسلام (.110، 1061، )جردن و راونتري .يابدمي

 (011، 1076، )زرگري نهاد دادند.مي کل افراد قبيله نيز تغيير ديانت
 

                                                                        

5 Relocation Diffusion 

5 Hierarchic Diffusion 
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 1وم: پخش سرايتي يا واگيردارس

نقطه مقابل پخش سلسله مراتبي است. در پخش سرايتي يا واگيردار گسـترش ، اين نوع از پخش

هـاي ي بيمـاريگيـرد. ماننـد: امـاعهها بدون درنظر گرفتن سلسله مراتب صـورت مـيعمومي ايده

که با سرعت بالايي از نـوع  هايي هستندواگيردار. دو نوع پخش سلسله مراتبي و سرايتي از نوع پخش

 ( اين نوع از پخش بـه مـدت تحـت تـاثير11، 1061هستند. )جردن و راونتري، 2 «پخش انبساطي»

گيرند تا افراد نواهي بـا ي کم بي تر تحت تاثير قرار ميقرار دارد. يعني افراد نواهي با فاصله« فاصله»

 فاصله زياد.

 ي پخش:هاي نظريهاصول و مولفه-9-9

 هاي اساسي اين نظريه نام برد:توان به عنوان مؤلفههاگر استرند از اصول زير ميدگاهاز دي

 ي پخـش محيطي است که در آن پديـده، ي پديده: که به عنوان اولين عاملهوزه يا محيط اوليه

انسـاني يـا اجتمـاعي داراي خصوصـيات ، مود. اين محيط به لحاظ طبيعي يا محيطـيايجاد مي

 بامد.« واگرا»و  «ناپذيرا» و يا« همگرا»يا به عبارتي ديگر « پذيرا»تواند يخاصي است که م

 هاي خاص و مبدأ خاصي به ديگر ها و هتي امراض از مکانهايي نظير نوآوريمبدا پخش: پديده

يابند. مبدأ پخش داراي خصوصيات و مرايط خاصي براي ايجاد و هاي جغرافيايي انت ار ميهوزه

 يابند.تند که به دليل مقبوليت مردمي به ساير مناطق انت ار ميت کيل پديده هس

 ي پخش در طول زمـان در آن گسـترش هايي که موضوع و پديدهها و هوزهمقصد پخش: مکان

 يابند.يافته و بين مردم اين مناطق انت ار مي

 زمان است. يک پديده در طول زمان به مناطق ديگر گسـترش مـي، زمان پخش: دومين عامل-

 اي جدا از هم بامد.ها و به صورت دورهسال، تواند روزهايابد. زمان مي

 مسئله و رويدادي است که از يک هوزه ، ي پخشي پخش: عامل سوم در پديدهموضوع يا پديده

هـاي جديـد ک ـاورزي و يافته، هاي فني و علميتواند نوآورييابد و ميبه ديگر مناطق ن ر مي

 بامد. ... ي اصلاح مده وها، نظير بذرتکنولوژيک

 مسيرها به دليـل دامـتن يابد و اين مسير هرکت: موضوع پخش در مسيرهاي خاصي جريان مي

 (1061 ،رسانند. )برزگرپديده پخش را به مقصد مي ،مرايطي خاص

                                                                        

5 Contagious Diffusion 

5 Expansion Diffusion 
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 نظير:، توان به غير از موارد نام برده در اين نظريه برجسته کردالبته عوامل ديگري را نيز مي 

 ت ار و عوامل مؤثر بر آن سرعت ان 

 ها و امواج رقيبموانع و مرز 

هاي درگير و نيـز اقـدامات بيني اثرات پخش و مضر يا مفيد بودن آن از ديد طروو بالأخره پيش

   1اي.مقابله

 عوامل کاهش دهنده پخش:-9-9

 عوامل کاهش دهنده پخش عبارتند از:

 يابد.مسافت کاهش مي هاي فرهنگي با افزايشمسافت: ميزان پذيرش نوآوري 

 همـان .مستلزم صرو زمان و وقت بي تري اسـت ،ت ار و پخش نوآوري به نقاط دورترزمان: ان-

ميزان پذيرش نيز بـا افـزايش زمـان ، يابدطور که تعداد پذيرندگان با افزايش مسافت کاهش مي

 يابد.کاهش مي

 مـوند و پي ـرفتآوري ميموانع تراوش: سدها و موانع موجب توقف يا کندمدن روند پخش نو-

 کنند.هاي بعدي را نيز کند يا متوقف مي

 تأثير انقلاب اسلامي ايران بر شيعيان يمن .3

، به ويهه در ميان ک ورهاي اسـلامي، هاي آزادي بخشاي در کالبد جنبشپيام انقلاب ايران روح تازه

 ،)خرم ـاد رهنمـود کـرد.براي رويارويي با امپرياليسم نظام سلطه دميد وهمگي را به جوش وخروش 

ي آن بـه قبـل از انقلـاب جنبش ميعيان يمن است.که ري ـه، هايکي از اين جنبش (01-01: 1011

ي استقلال طلبي وضد استبدادي خود را پس از پيـروزي انقلـاب اسـلامي ايـران اما روهيه، گرددبرمي

بش الحوثي يا انصارالله يمن در قالب جن، تقويت نمودند وهياتي دوباره بخ يدند. جنبش ميعيان يمن

ها هکومت استبدادي علي عبدالله صـالح اسـت رنج ک يده و ستمديده از سال، خيزش مردمي مظلوم

اعتماد به نفس خود را از دست داده بودند و ، ي استعمارگران غربيهاي همه جانبهکه به دليل همايت

، ا الگو قرار دادن انقلاب اسـلامي ايـرانبه دنبال بازگ ت به خوي تن اسلامي خود مدند. اين جنبش ب

از مـيعيان ، ي خود دست يافت و راه خود را در اين ولمات پيدا کرد. دکتر عصام العمادبه اين گم ده

ي تغييـر در گراي ـات مـذهبي يمن که قبلآ داراي مذهب اهل سنت بوده وسپس ميعه مـده دربـاره

                                                                        

1. Haggett ,op.cit.p.309. 
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 ميعيان زيدي اين منطقه معتقد است:

-در مناطقي جمـع مـي، يان زيدي وميعيان دوازده امامي در مراسمي مثل روز غديرامروزه ميع»

تعريـف  را علـيله ولايت هضـرت ، مسئکندها در آن روز سخنراني مياي از آنموند وعالم برجسته

ذي هجـه را  16د واز روز اول تـا دهنـکنند ومبيه خواني انجام مـيميوه وميريني پخش مي، کندمي

ميـان ، چنين مراسمي تـا پـيش از انقلـاب اسـلامي، ... يا مراسمي مثل عامورا گويندمي« عيد غدير»

تعداد زيادي از ميعيان زيـدي روش ايرانيـان ، ولي در هال هاضر، ها چنين مراسمي مطرح نبودزيدي

-همچنين دعاي کميـل مـي خوانند.روضه مي، زننداندودر روز عامورا سينه ميها را ياد گرفتهوعراقي

مفاتيح الجنان و بعضي ادعيه ميعه پس از انقلاب اسلامي زياد مده ، گرايش به دعاي کميل. .. خوانند

کنم اگر انقلاب اسلامي نبود مذهب زيدي از ميان رفته بود. فقط با آمـدن انقلـاب اعتراو مي .... است

«. يـدي برگ ـتندز ها بعـدا بـه مـذهبخود زيدي، که از قم به آنجا آمدند، هاي ميعهاسلامي وکتاب

ي با مطالعه ي رهبران ميعي يمن وعملکرد وروش وسيره، با مطالعه تفکر (1067 ،)دکتر عصام العماد

تـوان ومقام معظم رهبري بيش از پيش مي )ره(هاي سيد هسين وارادت وي به امام خمينيسخنراني

مفصل در اين باره بيـان  به طور« پخش سلسله مراتبي»به مراتب اين الگو پذيري پي برد. در بخش 

 مده است. 

 مبدأ پخش -3-9

ها و باورهاي مـيعي اسـت. تـأثيرات ن ـأت گرفتـه از انقلاب اسلامي ايران مبدأ پخش و اماعه ارزش

انقلاب اسلامي ايران نامي از قدرت سلبي يا نفي کنندگي آن بود و تعميم اين باور کـه رهبـر انقلـاب 

است که توانسته است ماه را بـا تمـام قـدرتش و همايـت آمريکـا ايران قطعاً عملکرد درستي دامته 

هاي همايت گر وي را تحقير نمايد. به نظر آنـان رهبـر انقلـاب اسـلامي ايـران مکست داده و قدرت

يـک الگـوي تمـام عيـار و اجتنـاب ناپـذير ، به دليل ايـن پيـروزي مـگفت انگيـزش« امام خميني»

بي ـتر ، تقد است تـأثيرات محسـوس انقلـاب اسـلامي ايـرانايدئولوژي و انقلاب است. نيکي کدي مع

معطوو به همان زمان وقوع انقلاب و چند ماه بعد از آن اسـت و بتـدريج آن ديـدگاه اوليـه و مثبـت 

نسبت به انقلاب ايران رنگ باخته و کم رنگ مده است و درهال هاضر تنها ميان ميعيان چند ک ـور 

وي معتقـد اسـت عـواملي کـه موجـب  ظير دان جويان طرفدار دارد.ن، گرايان تندروو تعدادي از اسلام

هاي ايدئولوژيک قـرار اين انقلاب مورد توجه گروه، گرديد تا در جريان انقلاب و چند ماه بعد از پيروزي

 گيرد عبارتند از:
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 اي که ايران به امپرياليسم آمريکا وارد کرد و موجب تحقير آن مد.ضربه 

 ي آمريکا وارد کرد.ان بر يک نظام ديکتاتور مآب و دست ن اندهاي که انقلاب ايرضربه 

 هـاي بـومي کـه مخـالف تقليـد هـاي بـومي و ايـدئولوژيي انقلاب ايران در پيروزي بر راهتکيه

 کورکورانه از غرب بودند.

 پيروزي اسلام تلقي مد.، پيروزي اين انقلاب 

 ي بـراي ک ـورهاي غيـر غربـي )جهـان تر پيروزو سرانجام آنکه پيروزي ايران در سطح گسترده

 (111، 1060، )نيکي کدي مد.سوم( محسوب مي

به ، هاي پخش ثانويهاز طريق ايجاد کانون، انقلاب اسلامي ايران ضمن آنکه خود مبدأ پخش بوده

ي سوم انقلـاب بـا (. در دهه01، 1062 هاي بديل نيز منجر مده است )برزگر،باز توليد و رمد گفتمان

اين پخش جاي خود را از تک مرکزي به چنـد مرکـزي ، هاي انقلاب در منطقهو امباع پيام گذر زمان

هاي ثانويه پخـش ي پخش کم مد. برخي کانونداد. به همين دليل تا هدودي از اهميت کانون اوليه

هاي مقاومت در لبنان به ويهه هـزب اللـه و جهـاد اسـلامي و همـاس در در منطقه عبارتند از جنبش

ها سعي دامـتند بـه انتقـال هاي ميعي در عراق که اين گروهاهزاب و گروه، ين فلسطين امغاليسرزم

 هويت اصيل و اسلامي انقلاب مبادرت بورزند.

هـاي انقلـاب اسـلامي ايـران از مجـراي درک و ي پخش نيز با دريافت پيامبرخي از مراکز ثانويه

هاصل آن ، آورند. بنابراينهاي مذهبي خويش ميها و سنتارزش، هادريافت خود آن را مطابق آرمان

ي هنبلي و وهابيـت و در بردامت فرقه« اسلام سياسي»چگونه پيام ، مودمود که م اهده ميياين م

گيرد. تلـاش برخـي از مود و در دستور کار جدي آنان قرار ميترجمه مي، ي جديد نووهابيوندر نحله

هاي ثانويه ي انقلاب اسلامي به سـاير ک ـورهاي پخش پيام براي، مانند عربستان، ک ورهاي منطقه

تـر از مانند افغانستان است که در آن زمان در هال جنگ با اتحاد جماهير موروي بـود. مهـم، اسلامي

کوميد تا به پخش امواجي رقيـب بـراي امـواج « رابطه العالم الاسلامي»آن عربستان با ايجاد سازمان 

دازد. در همين راستا وهابيت را معرفي و به صدور اسلام بنيادگرا پرداخـت و در انقلاب اسلامي ايران بپر

 نهايت سعي کرد رهبري خود را بر مسلمانان جهان تضمين نمايد.

موقعيت استراتهيک ک ور مبدأ در مدت پخش آن نقش بسيار مهمي دارد و بـه علـاوه از پخـش 

يران نيز نه تنهـا مـانع پخـش نـوآوري مربـوط بـه خود ا، غير ارادي يا به تعبير گراهام فولر رفلکسي

امکان انتقـال همـراه بـا ، ي انقلابهاي مربوط به اماعهبلکه با اتخاذ سياست، انقلاب خود نبوده است

هايي نظير تلـاش در سهولت افزون آن را فراهم نموده است. انقلاب اسلامي ايران با معارها و گفتمان
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هـاي همايت از مستضعفان و نهضت، جويينفي سلطه و سلطه، جهت برقراري هکومت جهاني اسلام

تبليغ اسلام و دعوت به مذهب ت يع و القاء تفکر ام القـري بـودن ايـران بـراي جهـان ، آزادي بخش

(. در هر هال انقلاب اسلامي ايران از 1-2، 1011 ،پخش و تراوش در منطقه مد. )نجاتيکانون ، اسلام

هايي جهاني دامت و به همين دليـل از همـان ها و معارآرمان، هداوگيري خود اهمان ابتداي مکل

 اي با آن آغاز مد.اي و فرامنطقهها در سطح منطقهدممني، گيري و پيروزيآغاز مکل

 مقصد پخش يمن-3-9

توانـد رسد. مقصد پخش انقلاب اسلامي مـيجا ميمقصد پخش مکاني است که محتواي پخش به آن

ک ـور عربـي خاورميانـه عربـي يـا ک ـورهاي  21انس اسـلامي بامـد يـا ک ور عضو کنفـر 10کل 

ي بزرگ يا ساير مناطق آسياي ميانه يا آسياي جنوب مـرقي بامـد. طبيعتـاً برخـي از ايـن خاورميانه

، بامـد. محـيط پـذيراهاي پخش گاهي داراي محيط پـذيرا و برخـي داراي محـيط ناپـذيرا مـيهوزه

اجتماعي و اقتصادي اسـت. ايـن عوامـل ، اعتقادي، فرهنگي، يمحيطي است که داراي تجانس فکر

هـا و محيطي اسـت کـه داراي تفـاوت، مود. ولي محيط ناپذيراهاي همگرايي ميموجب ايجاد زمينه

بامند و موجب عدم تأثير پذيري از انقلاب اسلامي و هاي ياد مده ميهاي عمده در ميان مؤلفهمکاو

لبنان و يمن به جهت دارا بـودن ، بحرين، نوان مثال جوامعي مانند عراقگردد. به عواگرايي از آن مي

هاي مسـاعد بامند بنابراين زمينههاي انقلاب اسلامي ميمحيط پذيرا در برابر پيام، بافت مذهبي ت يع

توانـد بـه طـور هاي مقصد ميو فرهنگي در هر يک از ک ور اجتماعي، اقتصادي، و نامساعد سياسي

 مستقل مورد بررسي قرار گيرد.

ي پخـش خلاقيـت هاسـت و هم عامل متاب دهنده و هم عامل اماعه دهنده، هم مذهب بودن

مانع پخش محسوب گردد که در اين صـورت امـواج بازتـاب ، تواند برخلاو آناختلاو مذهب نيز مي

هـاي ناپـذيرا يـاد به عنوان محيط ،هاآن کند که ازبه سدهايي برخورد مي، انقلاب در بسياري از موارد

 مود.کند و من أ تأثير واقع ميمد و تنها امواج محدودي از اين سد ها عبور مي

ترين مناطقي که به علت تقارب مـذهبي و بافـت اعتقـادي مـذهب ت ـيع از جملـه يکي از مهم

هـاي اسـلامي روي جنبشمود و انقلاب اسلامي ايران تأثير مضاعفي بر هاي پذيرا محسوب ميمحيط

، هاي ميعي ساکن در ک ور يمن است. ک ور يمن از نظـر جغرافيـاي انسـانيها دامته است گروهآن

مـيعيان زيـدي و ، ميليون نفر جمعيت دارد. دين رسمي آنان اسلام است و از نظر جمعيتـي 21هدود 

مـيعيان زيـدي »مـوند. ترين فرق مذهبي ساکن در اين ک ـور محسـوب مـيهاي مافعي مهمسني
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ها بي تر در مناطق جنوبي بي تر در مناطق ممال و ممال مرقي يمن ساکن هستند و مافعي مذهب

 «ي اسماعيليه و ميعيان دوازده امامي نيـز در ايـن ک ـور هضـور دارنـد.و غربي سکونت دارند. فرقه

 (110، 1011 ،)نياکويي

اي هاي دريـايي گسـتردهر دارد و مرزه جزيره عربستان قرايمن در جنوب غربي آسيا و جنوب مب

در درياي سرخ و خليج عدن دارد. موقعيت استراتهيک اين ک ـور از نطـر امـراو بـر مـاخ آفريقـا و 

امکان کنترل تحرکات اين منطقه و نيز سواهل مرقي آفريقا از راه مرزهاي دريـايي جنـوب و غـرب 

داده است. به علاوه امراو ايـن ک ـور بـه اي به اين ک ور اهميت ويهه، ي سوکاترايمن و نيز جزيره

درصد زيـادي از رفـت و آمـدي کـه در ، در واقع تنگه باب المندب به آن اهميت مضاعفي داده است.

کند. پس به همان ميـزان کـه کانـال سـوئز از باب المندب هم عبور مي، گيردکانال سوئز صورت مي

(. و نيز بي تر صادراتي کـه از 176، 1061 ،ک)درايسدل و بلي باب المندب هم مهم است، اهميت دارد

کند؛ زيرا ايـن ي باب المندب عبور ميگذرد از تنگهخليج فارس و از کانال سوئز و خط لوله سومد مي

-ي کانال سوئز که پيوند استراتهيک بين اقيانوس هند و درياي سرخ را برقرار مـيتنگه کنترل کننده

-اظ سوق الجي ي نيز موقعيت بسـيار خـوبي دارد و از هاصـل( يمن به لح00، 1061، کند )رودريگو

 کنند.رود اما مردمش در فقر مديد زندگي ميمي ممارخيزترين ک ورهاي مبه جزيره به

 زمان پخش -3-3

از همـان ، هاي اسلامي به طور عام و يمـن بـه طـور خـاصاري انقلاب اسلامي ايران بر ک ورتأثيرگذ

دو قسمت يمن مـمالي و ، آغاز مد. قبل از وقوع انقلاب اسلامي ايران گيري انقلاب اسلاميزمان مکل

جنوبي در سياست خارجي ايران از جايگاه م خصي برخوردار نبودند. يمن جنوبي که از متحدان اتحاد 

مد تا موروي سـابق در دريـاي سـرخ و دريـاي عمـان مد و باعث ميجماهير موروي محسوب مي

ي استراتهيک باب المندب تسلط يابد؛ اين امر باعث مختل مـدن تنگه هضور نظامي دامته بامد و بر

-گرديد که همين اتفاق بخ ـي از دغدغـهها ميهاي نظامي و تجاري غرب در اين هوزهتردد ک تي

 رفت.ممار ميهاي سياست خارجي ايران در زمان پهلوي دوم به

-لو اجتماعي مـيعيان يمـن در سـاهايي که بر جايگاه و زندگي سياسي ترين رويداديکي از مهم

توسط جمـال عبدالناصـر  1112کودتاي سال ، هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تأثيرگذار بود

در يمن ممالي بود. اين امر باعث از بين رفتن هق م ارکت سياسي آنان در هکومت گرديد. بـا ايـن 

ت پهلوي بسيار نامناسـب بـود و در ي آخر هکومهال م خص است که مرايط آنان در زمان دو دهه
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 تنگناهاي بسيار مديد و نابودي قرار گرفته بودند.

هاي يمن مـمالي و جنـوبي گيرياما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران ماهد تغييراتي در جهت

در قبال ايران هستيم. يمن ممالي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران از نخستين ک ـورهايي بـود 

هاي مذهبي و سياسي به ه جمهوري اسلامي ايران را با فرستادن يک هيئت پانزده نفره از مخصيتک

سفير اين ک ور به ديـدار ، رياست معاون نخست وزير به رسميت مناخت و در دوم اسفند همان سال

و يک جلد کلام الله مجيـد از طـرو علـي عبداللـه صـالح  رفت )ره(خمينيهضرت امام ، رهبر انقلاب

« قاضي عبدالله مامي»تقديم اي ان نمود. در ج ن اولين سالگرد پيروزي انقلاب نيز هيأتي با رياست 

به تهران آمدند. هرچند مواضع يمن ممالي بعداز مروع جنگ تحميلي دستخوش تغييراتـي گرديـد و 

ن ـان به آن ک ور اعزام نمود. يمن جنـوبي نيـز بـراي ، سربازاني را جهت کمک به رژيم بعثي عراق

به علت سقوط هواپيمايش در مـرز  1117دادن هسن نيت خود يک خلبان اسير ايراني را که در سال 

 آزاد نمود.، دستگير مده بود« وفار»

مود که تأثيرگذاري انقلاب اسلامي در ايران با خود انقلاب متولد مـد؛ م خص مي، با اين اوصاو

پخش و سرايت يک پديده از مبدأ به مقصـد پخـش  از سوي ديگر بايد به اين نکته نيز اماره کرد که

ها به طول بينجامد. انقلاب اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و تأثيرگـذاري آن ممکن است مدت

( البتـه همـان 16 ،1012 ،دائمي بوده است. )هسيني و برزگـر يک امر پايدار و، بر ک ورهاي اسلامي

هـاي اندي مندان مانند نيکي کدي بر ايـن اعتقادنـد کـه بازتـابگونه که قبلا اماره نموديم برخي از 

هـاي نخسـتين انقلـاب تنهـا در سـال، ايـران« تأثير رفلکسي انقلـاب»انقلاب اسلامي و به تعبير فولر 

ها در اين اثرات محدودتر مده است. آن، گسترده و فزاينده بوده و پس از آن به تدريج با گذمت زمان

گذمت زمان را نيـز عامـل مهمـي در کـاهش ، نده تأثيرات در کنار مسافتبررسي عوامل کاهش ده

)خاني آرانـي  يابد.کنند و معتقدند ميزان پذيرش با افزايش زمان کاهش ميتعداد پذيرندگان تلقي مي

هـايي همچـون انقلـاب اسـلامي و ( اما نگرش اين چنيني به اثرات پديـده120-121 ،1011 ،و برزگر

بينـي نتـايج و پيش، ين سطح از تحليل ضمن خدمه در درک و دريافت از واقعياتسازي آن در اساده

ها به علت پويايي گفتمان انقلاب اسـلامي در زيرا اين بازتاب، کندآثار آن را در عمل دچار نقايصي مي

مود اي سيال دچار قبض و بسط ميهاي متفاوت و مرايط متغير ايران و نظام بين الملل به گونهزمان

 (16، 1010 ،)معين آبادي و سبزي که اين امر بايد در تجزيه و تحليل موضوع لحاظ مود.
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 موضوع پخش -3-8

فرهنگـي و اجتمـاعي را ، هـا و مقولـات سياسـيطيف وسيعي از مولفه، موضوع پخش انقلاب اسلامي

 مود.ها اماره ميمود در اينجا به برخي از آنمامل مي

مذهبي و متناسب با فرهنـگ ملـي و بـومي )دمدامـه و چفيـه(  لباس و پوماک مطابق با عقايد

هاي سياسي در ؛تأکيد بر لزوم هضور در مسجد و رونق مساجد خصوصا در ميان جوانان؛ انواع فعاليت

هـاي مـذهبي؛ جـدي هاي مذهبي و مبارز مانند بسيج؛ تغيير محتواي سـخنرانيمساجد ايجاد سازمان

تي انقلاب اسـلامي؛ بيـان هاي مبارزامسلمان؛ استفاده از تاکتيکهاي جوامع مدن دين در همه عرصه

اجراي مريعت اسلامي و اهترام به مراسمات و معائر ديني؛ تبليغ براي بيداري اسلامي و بالـا  مطالبات؛

بردن اعتماد به نفس سياسي؛ تبليغ براي مبارزه با اسرائيل؛ ايجـاد وهـدت ميـان مسـلمانان و تلـاش 

اسـلام »درت اسلامي؛ ايجاد جامعه و دولت اسلامي؛ و بالـاخره در يـک کلمـه معرفـي براي ايجاد ابرق

 در رأس آن قرار دارد.« ولايت فقيه»آل اسلامي که ي ايدهبه عنوان الگويي براي يک جامعه« سياسي

پيامي بود که انقلاب اسلامي ايران براي اعراب خصوصـاً پـس از ، و قدرت ايدئولوژي« اسلام سياسي»

انگيـز عقايـد ضـد غربـي و تقويـت مـگفت، انقلاب ايران» ارائه کرد، وردگي آنان از ناسيوناليسمسرخ

-هتي اين اسلام سياسي مـي» (.11، 1071، )اي کارن فست «.محافظه کارانه را در خاورميانه دامت

ري انقلاب (. بي ترين تأثيرگذا100-111، 1061، )برگر «تواند بازتابي در روابط بين الملل دامته بامد.

ي ميعيان جهان و منطقه از جهت اهياء مجـدد هيـات سياسـي همانند همه، اسلامي بر ميعيان يمن

ي آغازي بود بر اينکه آنان خود را بازيابنـد و بـه لـزوم وهـدت و همبسـتگي جهـت آنان بود و نقطه

 ي خود بيندي ند.دستيابي به هقوق پايمال مده

 ها از مبدأ به مقصديي انتقال نوآورمسيرها و نحوه-3-5

همـان رفتـار ، جريان اماعه زماني اتفاق ميفتد که هداقلي از افراد رفتاري را انجام دهند تا پس از آن

ها و مجاري ديگر نيز لازم است تـا بـه ايـن جريـان امـاعه سـرعت در اين ميان نهاد رواج پيدا کند.

سلسـله ، ريـق پخـش جابجـاييهر نوآوري ممکن اسـت از سـه ط، ي پخشببخ ند. بر طبق نظريه

اعتقادي و تا هدودي زبـاني ، مراتبي و سرايتي از مبدأ به مقصد اماعه يابد. با توجه به امتراکات ديني

طبيعي است که انقلاب اسلامي ايران بر اين ک ور تأثيرگذار بود و اين تأثير گذاري ، ميان ايران و يمن

 رسي قرار داد.توان مورد بحث و بررا از سه طريق نامبرده مي
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 تأثير انقلاب اسلامي ايران بر شيعيان يمن از طريق پخش جابجايي: -3-5-1

ي مخصوص به طور فيزيکـي هاي داراي يک ايدهدهد که افراد يا گروهپخش جابجايي زماني رخ مي

ها در سرزمين جديد گسـترش از مکاني به مکان ديگر هرکت کنند و به اين طريق ابداعات و نوآوري

ها و مجاري ديگري نيز لازم است تـا کـار پخـش را ادامـه ( علاوه بر اين نهاد07، 1011، )برزگر بد.يا

ها واقع موند و در کل به اين جريـان کمـک نماينـد. در ايـن ي خلاقيتداده و عامل تسري و اماعه

انجمن ، و سيما صدا، هاي علميههاي فرهنگي و نيز نهادهايي مانند هوزهها يا رايزنيراستا سفارتخانه

هـاي علميـه و تحصيل طلاب ديني در هوزه، مجمع جهاني تقريب مذاهب، دان جويان خارج از ک ور

هاي امام هاي تأثيرگذار مانند کتابي کتابترجمه، روز قدس، مراسم ارتحال امام، هاي ايراندان گاه

هاي انقلاب امکان انتقال پيام... که همه  علامه طباطبايي و، مهيد مطهري، مريعتي علي، )ره(خميني

، 1061، )ه ـمت زاده هاي پخش انقلاب اسـلامي هسـتند.کنند از جمله مسيرها و کانونرا فراهم مي

10-10) 

 انتقال پيام انقلاب اسلامي از طريق پخش سلسله مراتبي: -3-5-2

هـا و ي مـنظم دسـتهها در قالب سلسله مراتب و از طريق توالها و نوآوريپديده، در اين نوع از پخش

ها از يک مخص مهم به مخصي ديگر يا از يک مرکز مهري يابد. ايدهطبقات منتقل و گسترش مي

ها ابتدا در طبقـات بالـاي اجتمـاع و سـپس در نوآوري، يابد؛ بنابراينمهم به مراکز ديگر گسترش مي

د. يعني فرآيندي که طـي آن اننيز گفته« انت ار ويروسي»مود. برخي بدان تر منت ر ميطبقات پايين

( قدرت تـأثير 07، 1011، )برزگر مود.تر به مراکز کوچک تر سرازير ميتر و مهمها از مرکز بزرگايده

داراي بي ترين بازتاب است البته خـود نيـز ، گذاري انقلاب اسلامي ايران با موقعيت استراتهيک خاص

هـاي هـا بـه سـوي آرمـانمذهبي و سوق آن سياسي و، براي تأثيرگذاري بي تر بر نخبگان فرهنگي

ي انقلـاب اسـلامي را بـا نـوع سلسـله مراتبـي کند تا روند پخش و اماعهکومد و تلاش ميانقلاب مي

بـه گوربـاچف را نيـز  )ره(ي معروو و تأثيرگذار هضرت امام خمينـيمحقق سازد. به عنون مثال نامه

ذاري بر نخبگان سياسي و معرفي اسلام به عنـوان راه اي از تلاش براي تأثيرگتوان به عنوان نمونهمي

 ها دانست.ها و مکاني زماننجات ب ريت براي هل م کلات در همه

توان دريافت تأثير انقلاب اسلامي ايران بر ميعيان يمن نيز بي تر مي، با توجه به مطالب بيان مده

ها به انقلاب اسلامي ايران گـرايش پيـدا هاز نوع سلسله مراتبي بوده است چرا که ابتدا رهبران اين گرو

هاي اسـلامي ي انقلاب ايران و اصول و آموزههاتحت تأثير پيام، هاي اجتماعي آنکردند و سپس بدنه

هـا از طريـق افـراد و هـا و ارزشايـده، آن قرار گرفتند. با توجه به اينکـه در پخـش سلسـله مراتبـي
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اين نوع پخش در مورد تـأثير انقلـاب اسـلامي بـر ، کندمي هاي مهم و تأثيرگذار انتقال پيدامخصيت

هاي مهم و ميعي يمن صادق است چرا که آنان از جمله بدرالـدين الحـوثي و دو رهبران و مخصيت

مهيد هسين الحوثي و عبدالملک الحوثي رهبر کنـوني انصـارالله يمـن از رهبـران انقلـاب ، فرزندش

انـد. بـه عنـوان مثـال بدرالـدين تأثير پذيرفتـه ايخامنهامام  و )ره(خمينياسلامي ايران هضرت امام 

الحوثي از عالمان بزرگ يمن با اينکه زيدي مذهب بود اما نوع نگاهش به ت يع جعفري در رواج اين 

 ي صعده بسيار مؤثر بود.مذهب در ميان ميعيان يمن بويزه در منطقه

فر کرد تا علوم اسلامي را مستقيما از ميلادي همراه فرزندش هسين به ايران س 1110وي درسال 

بـه ک ـور ، تا بعد از آن، ميلادي در قم هضور دامت 2112وي تا سال ، ي قم فرا گيردي علميههوزه

 (.112: 1010، )ميخ هسيني باز گ ت وساختار نوين اين جريان را در يمن بنيان نهاد.

ي ي کـرد و مـديدا در اندي ـهمهيد هسين الحوثي نيز همانند پدرش مـدتي را در ايـران زنـدگ

اسـلام »تمايز ميان ، دممن مناسي، گيري در قبال فلسطين واسرائيلاستکبارستيزي و موضع، سياسي

هاي الهي متاثر از امـام بندي به ارزشوپاي، سياست عين ديانت، «اسلام ناب محمدي» و« آمريکايي

ومخص سيد هسن « هزب الله»عي مانند خميني بود. علاوه بر اين وي بسيار علاقمند به جريانات مي

مردم بود  براي )ره(خمينيقدس وخواندن اطلاعيه امام  نصرالله بود. اولين سخنراني وي در روزجهاني

وطرح مبـارزه بـا آمريکـا را بـراي مـيعيان  للهگيري انصارابراي مکل، ي خودکه در آن طرح وبرنامه

ي آگـاهي بخ ـي پرداخـت وسـعي نمـود يـک روهيـهترسيم نمود. وي به کار با جوانان و نوجوانان 

 وبيداري ايجاد کند. 

اش را به خوبي انجـام داد و مسئوليت تاريخي، هسين بدرالدين الحوثي با درک درست زمان خود

هـايش از الگويي مد براي پيروان ت يع که در برابر ولم سکوت نکنند. وي تقريبآ در تمامي سخنراني

، و به سخنان اي ان اماره کرده است. اين امارات کافي بود تـا دولـت يمـن نام برده )ره(امام خميني

يا دست هزب الله را در صـعده ببنـدد ، تصور کند ايران از هسين بدرالدين همايت مالي ونظامي کرده

وعلامه بدرالدين ويارانش را اثني ع ري بداند. غافل از آنکه ارتباط هسين بدرالدين ويا ميعيان يمـن 

و عاطفي بوده است. آنان بر اسـاس اعتقـادات و ، معنوي، فکري، اب اسلامي ايران ارتباط روهيبا انقل

هاي هسين بدرالدين که در اند. سخنرانيهاي امام وانقلاب اسلامي الگو گرفتهمعيارهاي خود از اندي ه

در  pdfواقع تدريس معارو اسلامي توسط وي در مدارس علميه زيدي بوده به صورت جـزوه وفايـل 

 (   20-21: 1067، گفتگو با دکتر عصام العماد «ميعيان يمن» ) آمده است.

سـکوت ، يمن که در برابر ولم در بيتويي مد براي پيروان مکتب اهل قيام هسين الحوثي الگ
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برده وبه سـخنان  نام خمينيهايش از امام نکنند. هسين بدرالدين الحوثي تقريبا در تمامي سخنراني

تصـور کنـد ايـران از هسـين بدرالـدين ، اين امارات کافي بود تا دولت يمن ره کرده است.اي ان اما

يا دست هزب الله را در جريان صعده ببيند وعلامه بدرالـدين ويـارانش را ، همايت مالي ونظامي کرده

ارتياط  ،اثني ع ري بداند غافل از آنکه ارتباط هسين بدرالدين ويا ميعيان يمن با انقلاب اسلامي ايران

هـاي از اندي ـه، معنوي وعاطفي بوده است. آنان بر اساس اعتقادات ومعيارهـاي خـود، فکري، روهي

 (.02، 1067، گفتگو با دکتر عصام العماد« ميعيان يمن)»اند. امام وانقلاب اسلامي الگو گرفته

 برادر کوچک تـرش عبـدالملک الحـوثي رهبـري ايـن هرکـت را، بعد از مهادت هسين الحوثي

هاي انقلاب گويد و پيروزيهاي ايران سخن ميبرعهده گرفت. او نيز با اعتماد به نفس بالا از موفقيت

توان داند. درکل مياند مياسلامي ايران را به عنوان سرم ق خود در مسير هرکتي که در پيش گرفته

انستند ميعيان يمـن را هاي انقلاب اسلامي ايران توچنين بيان نمود که اين افراد تحت تأثير مخصيت

 سازماندهي نمايند.

هـاي ميليـاردي آنـان در گذاريها وسرمايهبايد گفت تنها عاملي که توانست مانع موفقيت وهابي

مقاومت ميعيان زيدي به رهبري بدرالـدين الحـوثي وهـم فکـران ، جهت انحصارقدرت در يمن بامد

اند تاثيرات ود که از انقلاب اسلامي متاثر بودههاي فکري وفرهنگي خاي ان بوده است وآنان با فعاليت

 اند.ي يمن از خود برجاي گذامتهزيادي به لحاظ فرهنگي در جامعه

هاي جنگ بـر از زمان بيداري زيديان پس از هضور ارتش يمن درکنار ل کر بعث عراق در جبهه

اط وهضـور دان ـگاهيان به تدريج ارتبـ، وتبعات برعکس آن که در پيش به آن اماره مد، عليه ايران

تر مد وزمينه را پـيش از پـيش بـراي گسـترش فضـاي وطلاب ديني يمني نيز در ايران بي تر وقوي

 (        112: 1010، )ميخ هسني انقلابي آماده کرد.

 انتقال پيام انقلاب اسلامي از طريق پخش سرايتي: -3-5-3

نموديم در مقابل پخش سلسله مراتبي است. پخش سرايتي يا واگيردارهمان گونه که پي تر نيز اماره 

پـذيرد؛ ماننـد ها بدون درنظر گرفتن سلسله مراتب انجام ميگسترش عمومي ايده، در اين نوع پخش

مود. اين فرآيند بـه مـدت تحـت چون پخش با تماس مستقيم منت ر مي، هاي مسرياماعه بيماري

ديک نسبت به افراد و نواهي دوردست اهتمال تمـاس افراد و نواهي نز، بنابراين تأثير فاصله قرار دارد؛

( همچنين اين نـوع پخـش بي ـتر در بـين افـراد داراي امـتراکات 06، 1011، )برزگر بي تري دارند.

ي يمن بي ترين تأثير پخش سـرايتي مذهبي و فرهنگي نيز قابل م اهده است. براي مثال در جامعه

و جو نمود. نزديکي اسـتراتهيکي ميـان ايـران و يمـن و  انقلاب اسلامي را بايد در ميان ميعيان جست
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رود اين ک ور در معرض تنـدباد تحولـات فرهنگي و ساير م ترکات انتظار مي، وجود تجانس مذهبي

مـود و هرچـه ميـزان فاکتور مهمي تلقـي مـي« فاصله»فرهنگي ايران قرار گيرد. در اين نوع پخش 

 تأثيرگذاري بي تر است.، فاصله کمتر بامد

هايي است کـه آن را است. قدرت نرم داراي ويهگي« قدرت نرم»هاي پخش سرايتي يکي از ابزار

 سازد. اين خصوصيات عبارتند از:ها متمايز مياز ساير قدرت

قدرت نرم يک نوع رابطه است و بر نوعي از ذهنيت تکيه دارد و برخلـاو قـدرت سـخت کـه  .1

م روعيت و اعتبار دارنده قدرت نرم در اطاعـت از او تـأثير ، اعتقادات، هاست؛ باور هامبتني بر عينيت

 زيادي دارد.

امـا ايـن کـار در قـدرت نـرم ، قدرت سخت و نرم هر دو به دنبال متقاعد کردن رقيب هستند. 2

 (.27، 1060، )ولي پورزرومي مبتني بر قدرت اقناع و جاذبه است.

هـاي آن بـه سـاير ک ـورهاي هـا و پيـامشيکي از منابع قدرت نرم انقلاب اسلامي ايران که ارز

ي مسـلمانان ايدئولوژي م ترک اسلامي است. اين عامل باعث وهدت همـه، مودمسلمان منتقل مي

بامد کـه طريـق هاي آن انقلاب ميها و آرمانصدور ارزش، مود. از اهداو مهم يک انقلابجهان مي

هـاي ، سـينما و نهادصدا و سـيما، مانند مطبوعات ها با استفاده از وسايل ارتباط جمعيانتقال اين پيام

هـا و خانـههاي رسمي مانند وزارتهاي تبليغات اسلامي و ساير دستگاهها و سازمانتبليغي مانند هوزه

 ... است.

هاي دينـي بـه عنـوان ي اسلام سياسي درايران و ت کيل هکومت اسلامي بر اساس آموزهتجربه 

ر جوامع اسلامي مطرح مد که درميان مـيعيان يمـن ايـن تجربـه بـا يک الگو براي فعالان سياسي د

، استقبال زيادي مواجه مد. تعريف اسلام از سياست فقط دست يافتن به قـدرت و هکمروايـي نيسـت

بلکه هدو اصلاح جامعه است واين اصلاح برمبنـاي هـدو از خلقـت و برقـراري سـعادت ب ـر از راه 

بطـه ديـن اسـلام وسياسـت بايـد گفـت کـه در دل ودرون تنظيم هيات معنوي است. در خصوص را

-مسلمانان گرايش خاصي نسبت به سياست نهفته است که مستقيما از روح تعاليم اسلام ن ـأت مـي

اعتنـايي هسـي و بـيگيرد ولي اين گرايش غالبا در پس وپ ت هالتي از تسليم وسر به راهي يـا بـي

 (.17-11، 1011، سياسي يا هر دو نهفته است )عنايت

 موانع پخش انقلاب اسلامي بر شيعيان يمن-3-6

منظور از موانع پخش آن دسته از عواملي هستند که مانع از سرايت يک پديده يا يک نوآوري از مبدأ 

سـازند. يمـن بـه عنـوان موند يا اينکه سرايت آن را با م کل مواجـه مـيپخش به مقصد پخش مي
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مود و هم ناپذيرا بـه دليـل آنکـه حيط پذيرا محسوب ميهم م، هاي انقلاب اسلاميمقصد پخش پيام

بافت مذهبي يمن مبتني بر اکثريت سني مافعي و اقليت ميعه است و هاکميت آن نيز بي تر از اهـل 

توان ادعا کـرد کـه محـيط يمـن از يـک سنت بوده که بي ترين تعارض را با ت يع دارد؛ بنابراين مي

مـود و در ي ميعيان برعکس محيط پـذيرا محسـوب مـيصههيث يک محيط ناپذيرا است اما در عر

ي ميعي محيط از درصد پذيرش بالايي برخوردار است. در بحـث تئـوريزه کـردن تـأثير انقلـاب هوزه

-ترين مسئله بررسي موانع پخش است که مهـمي پخش مهماسلامي بر ميعيان يمن در قالب نظريه

 ها عبارتند از:ترين آن

خطـر گسـترش هرکـت ، و نگراني و ترس از اعاده هاکميت ايران بـر يمـن وقوع انقلاب اسلامي

هضور نظـامي ، بيان مسئله اختلاو انگيز بين مذاهب ميعي و سني، انقلابي ميعي ايران به اين ک ور

ندامتن مرز خاکي م ترک ايران با يمن که ايـن عامـل ، عربستان براي مقابله با نفوذ جنبش الحوثي

تأکيـد ، دامتن مرز گسترده وم ترک بـا عربسـتان سـعودي، مودپخش مي نيز باعث کاهش سرعت

ي ايـران در امـور يمـن کـه در هـال عربستان سعودي و ايالات متحده آمريکا و اسرائيل بـر مداخلـه

اي در ايـن زمينـه هاضرف ارهاي مديدي عليه جمهوري اسلامي ايران در سطح بين المللي ومنطقـه

ي بين المللي ايران به صورت علني ورسـمي مظلوميـت مـيعيان يمـن را در هاوجود دارد. البته رسانه

هاي مبکه العـالم را کـه ک د. به همين دليل عربستان ومصر پخش برنامهجنگ نابرابر به تصوير مي

هـاي چند روز قبل از هجوم عربستان عليه ميعيان يمن ازمـاهواره، زبان مظلوميت ميعيان يمن است

اي کردند. به غير از موارد ياد مده خود ميعيان يمن نيز با م کلات عديـده عرب ست ونيل ست قطع

 کنند. دست وپنجه نرم مي

با تمام موارد ذکر مده ف ارهاي مديدي عليه جمهـوري اسـلامي ايـران در سـطح بـين المللـي 

عيان هاي بين المللي ايران به صورت علني ورسمي مظلوميت مـيهرچند رسانه اي وجود دارد.ومنطقه

 ک د.يمن را در جنگ نابرابر به تصوير مي

دولتمردان سابق يمن از جمله علي عبدالله صالح قبل از مرگ و برخي از صاهبان قدرت وابسـته 

در هالي که آنچـه کـه ، کنندهاي مردمي در يمن متهم ميايران را به دخالت در جنبش، به عربستان

هـاي نامـي از بالـا رفـتن آگـاهي، ل رخ دادن اسـتهاي گذمته تاکنون در يمن در هـادر طول دهه

ي آمريکـا ها ازجمله وزير امور خارجهواقعيتي که خود غربي، سياسي واجتماعي مردم اين ک ور است

)هيلاري کلينتون( وهتي بي بي سي اعلام کردند که هي  مدرکي دال برنقش ايران دراين زمينه ديده 

همه »سفير سابق فرانسه در يمن در اين زمينه معتقد است: ، ه( ژيل گوتيي71: 1011، مود. )بياتنمي
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... مقـادير  دانند ايران در يمن وجود ندارد وهتي آمريکا بيش از ديگران به اين مسئله واقف اسـتمي

، )بامگاه خبرنگاران جـوان «.ها نيازي به تسليحات ندارندزيادي سلاح در اين ک ور وجود دارد ويمني

1017) 

هاي يمن و ي پادگانها به سلاح ما اهتياج ندارند؛ همهآن» فرمايند:اي در اين باره ميامام خامنه

)بيانات رهبـري در جمـع «. ارتش يمن در اختيار مردم مبارز وانقلابي و در اختيار گروه انصار الله است

-اسلحه»ويد: گرهبر جنبش انصارالله در اين باره مي، ( ونيز عبدالملک الحوثي1010/2/11فرهنگيان 

-جنگيم و به روز ميي آن مياي است که دممنان ما آن را ندارد و ما به وسيلهي ايمان تنها اسلحه

( همزمـان بـا تحريـر مـنعضو ارمد انصار الله ي، )گفتگو با دکتر سيد علي يحيي مرو الدين «مويم

به مدت يک هفتـه 1017آذر ماه  11وگوهاي صلح يمن در سوئد پنج نبه اين مقاله دور چهارم گفت

زير نظر سازمان ملل در استکهلم پايتخت سوئد انجام مد ودو طرو برسر آتش بس در مـهر وبنـادر 

 اند.الحديده توافق کرده

 گيرينتيجه

بـه کليـه ک ـورهاي منطقـه وارد مـده ودر هرکجـا بنـا ، انقلاب اسلامي ايران با مباني اثربخش خود

هاي اثـربخش زمان تحول وجنب ي را ايجاد نموده است. اين مايهاي از در نقطه، برمرايط ومقتضيات

-ريزي مده در ک ورهاي اسلامي از جمله در يمن بازتاب يافته و مـيبه طور طبيعي يا ارادي وبرنامه

هاي ميعي موجود در ممال اين منطقه را بيش از ساير نقاط اين ک ـور متـاثر کـرده توان گفت گروه

هاي پس از وقوع انقلاب اسلامي دستخوش تغييراتي نيز مده است. در سال است. اين تأثيرات در طي

امـا ، تـر بـروز کـردهجريان وقوع ودر ابتداي پيروزي انقلاب ابعاد انقلابي وايدئولوژيک اين پديده بيش

باگذمت زمان ابعاد سياسي انقلاب هم مورد توجه ميعيان اين منطقه قرار گرفته است؛ نمود ايـن امـر 

رمد آگـاهي ومطالبـات ، ي يمن به نقش آفريني در مسائل سياسيسابقه جامعه ميعهگرايش بيرا در 

ميعيان يمن پيش از وقوع انقلاب ، توان جست. همان گونه که پي تر نيز عنوان مدسياسي اي ان مي

 اند وبه نوعي انزواي سياسـي دچـارکمترين دخالت وم ارکت را در امور هکومتي يمن دامته، اسلامي

از بعد مذهبي ، خواستار مداخلات بي تري در امور سياسي ک ور مدند 17مده بودند اما پس از انقلاب 

مـرکت در ، هاي عيني اين تأثير گذاري در افـزايش گـرايش بـه ديـن ورفتارهـاي مـذهبينيز ن انه

يـز گر مده است. همان گونـه کـه در مقالـه نهاي ديني وهضور در اماکن مقدس مذهبي جلوهمراسم

اين مدت از تأثيرات نامي از وجود هر سه نوع پخش در ميـان مبـدأ ومقصـد موضـوعات ، بحث مد
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وقوميتي دو ک ور ايران ويمن است. وهمسويي ، مذهبي، پخش بوده که خود نامي از قرابت فرهنگي

 ت.هاي ميعي با رهبران انقلاب ايران بيش از هر عامل ديگري تأثير گذار بوده اسرهبران اين جنبش

 منابع 

، مترجم: داود علمایی، (؛ انقلاب ایران وتحولات سیاسی در جهان عرب1973ای کارن فست، ) .4

 .ی عالی جنگتهران: سپاه پاسداران انقلا  اسلامی، دانشکده فرماندهی وستاد دوره

رجم: افشار امیری، ، دی  خیزش گروه سیاست جهانی، مت(؛ افول سکولاریسم1931برگر پیتر ال، ) .5

 ن: پنگان.تهرا

، تهاران: تأثیر انقلاب اسلامی ایران برپیدای  جنیب  الحیوثی یمین(؛ 1935بیات، مرتضی، ) .6

  .ماسسه انتشارات امیر کبیر

آفرینی قاام عار  خازساتان در بررسی و تحلیل نقا»؛ (1936) ،چمران ،بایه و حس  ،جعفرزاده .7

، زمساتان، 4، شماره 9وره ، دسفصلنامه مطالعات دفاع مقد ،«جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

 .143-117صص 

در  هیاو ترک رانیاا یخاارج استیس سهیو مقا یبررس» ؛(1937ناصر ) ،یگروس و دیسع ،یریجهانگ .3

 .47-91 ،(7)1 ی،اسیفصلنامه راهبرد س ،«(کردهای)ابعاد و رو هیمارد تحالات سار

، تهاران: ی اسیلامیتأثیر انقلاب اسلامی اییران برکشیورها(؛ 1935حشمت زاده، محمد بااقر، ) .3

 .ی اسلامیسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

 یاسالام یقادرت نارم جمهاار یهاتیها و ظرفمؤلفه» ؛(1937فرزانه )ی، دشت ی ومهد ی،هولفقار .11

 .154-117 ،(1)شماره 3 ،فصلنامه مطالعات قدرت نرم .«یفرهنگ یپلماسیدر د رانیا

 .، تهران: انتشارات سمتریخ صدر اسلامتا(؛ 1973زرگری نژاد، غلامحسی ، ) .11

آرماان  ،یگفتماان یفضاا» ؛(1936) یعل ،فرد یقاسم و مختار ،یمیرح ؛محمدحس  ،یالاسلام خیش .11

 ،«اناهیدر منطقاه خاورم رانیاا یاسالام یجمهار یخارج استیآن بر گفتمان س تیو حاکم یرانیا

 .11-1 ،(1)1 ،یاسیفصلنامه راهبرد س

 ، قم: مجمع جهانی اهل بیت.جنب  انصار الله یمن(؛ 1934شیخ حسینی، مختار، ) .19

، تهاران: ساازمان انتشاارات بازتاب انقلاب اسلامی بر شیعیان لبنان(؛ 1933 اهری، سید مهدی، ) .14



101         58، ش 48بهار ، 8فصلنامه علمي ـ پژوهشي انقلاب اسلامي، س 

101 

 

 ی اسلامی.پژوهشگاه فرهنگ واندیشه

دیان وماذاهب ومجماع ، تهران: اتشاران دانشگاه احوثیان یمن(؛ 1935 با بایی فر، سید محمد، ) .15

 نی اهل بیت.جها

، تهاران: شایعه ژئوپولیتیک شیعه ونگرانی غیرب از انقلیاب اسیلامی(؛ 1936فاضلی نیا، نفیسه، ) .16

 .شناسی

 ، مترجم: مهدی حقیقت خااه، تهران: انتشارات ققنا نتایج انقلاب ایران(؛ 1939کدی. نیکی، ) .17

 .رکز، مترجم: عبا  فجر، تهران: نشر مژئوپلیتیک ایران(؛ 1979گراهام، فالر، ) .13

، مترجم: غلامعلی انسان شناسی فرهنگی: بعد فرهنگی تجارت جهانی(؛ 1973گری پی فرارو، ) .13

 .شاملا، تهران: انتشارات سمت

، تهران: ساازمان انتشاارات پژوهشاگاه بازتاب جهانی انقلاب اسلامی(؛ 1937محمدی، مناچهر، ) .11

 ی اسلامی.فرهنگ واندیشه

 ی پخاا وبازتاا  انقلاا  اسالامی بارریاهنظ»(؛ 1931م، )حسینی، سید محمد صادق وبرزگار، اباراهی .11

 . 179-133صفحات ، ، سال دهمفصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، «عربستان سعادی

فصیلنامه ، «بازتاا  انقلاا  اسالامی براروپاای غربای»(؛ 1931خانی آرانی، الهاه وبرزگار، اباراهیم، ) .11

 113 -144صفحات  ،، سال هشتممطالعات انقلاب اسلامی

فصیلنامه ، «ایرانی الهام بخا ماج سام بیداری اسلامی -تمدن اسلامی »(؛ 1931خرمشاد، محمد باقر، ) .19

 . 13، سال نهم، شماره مطالعات انقلاب اسلامی

، ی شییعه شناسییمجلیه، «بررسی وضعیت فرهنگی سیاسای« شیعیان یم »»(؛ 1937عصام العماد، ) .14

 .3شماره 

ی تحلیل انقلا  اسلامی ایران در عراق بر اسا  نظریه»(؛ 1935ه، )معی  آبادی، حسی  وسبزی، روح الل .15

 19، سال چهارم، شمارهمطالعات سیاسی جهان اسلام، «پخا

رویکرد سیاست خاارجی جمهااری اسالامی ایاران در قباال تحالاات ناای  »(؛ 1939نجاتی، سید علی، ) .16

 .، سال اول، شماره چهارمفصلنامه سیاست  ،«خاورمیانه

 


