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چکیده
انقلاب اسلامی ایران ،مانند بسیاری از انقلابهای دیگر ،پیامددهای داخلدی ،منققد ای و بینالمللدی داشدت
است .از جمل پیامدهای فراملی انقلاب اسلامی این بود ک توانست روح تازهای را در کالبد مسلمانان جهدان
بدمد و ب احیا اسلام سیاسی کمد

کندد .ادواملی دون نیدیردی فرهنگدی و مد هبی در تسدری

ارز های انقلاب اسلامی ایران ب انوان ی

سدتر

مؤلف مهد تلقدی میشدوند .از همدین رو ،از کردورهایی کد

بازتاب انقلاب اسلامی در آن مراهده شد کرور یمن بود .شیعیان یمدن بدا الهدام از انقلداب اسدلامی ایدران در
کرور یمن بسیار فعال و در ارص اجتماای و سیاسی ب انوان ید
ردآوریشده ب رو

تحلیلی توصیفی در تلا

نیدروی مدوظر راهرشددهاند  .ایدن مقالد

است تأظیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبشهای شیعی یمن و

بازتاب آن در داخل کرور و منققد بد ویژه سیاسدت اربسدتان در ابدال یمدن را موردبررسدی ادرار بدهدد.
یافت های پژوهش نران میدهد ک با واوع انقلاب اسلامی ایران روح تازهای بر جنبشهای شیعی یمن دمیدده
شددد و آنهددا بددا الگددوبرداری از پیددروزی انقلدداب اسددلامی ایددران و پیددروی از ارز هددای انقلدداب اسددلامی بددر
ژئوپلیتی

شیعیان افیوده اند .از همین رو ،نگرانیهایی نیی از سوی برخی کرورهای منققد بدویژه اربسدتان

ازتاظیر انقلاب اسلامی بر یمن بااث شده است تا این کرور ب دخالت در امور داخلی یمن ب صدورت ندرم و
سخت مبادرت ورزد.
واژهگان کلیدی :یمن ،جمهوری اسلامی ایران ،نظری پخش ،شیع  ،جهان اسلام.
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مقدمه
ب دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روح امید تازهای بر مسلمانان جهان و ب ویژه
شیعیان دمیده شد .این انقلاب ازی

طرف ب نظام مستبد و وابست شاهنراهی ایران پایان داد

و ب جای نظام پادشاهی نظام جمهوری را جایگیین کرد ک با تفاوت محتوایی با دموکراسی
غربی دارای روح اسلامی است؛ بنابراین آرمانهای متعالی این انقلاب در پی فتمانهایی
ازجمل  ،براراری حرومت جهانی اسلام ،نفی سلق و سلق جویی ،حمایت از مستضعفان و
نهضتهای آزادیبخش ،تبلیغ دین ،مبارزه با استربار ،مردمسالاری دینی توانست موردتوج
بسیاری از ملتها بویژه جهان اسلام واا شود .رویررد ایدئولوژیری انقلاب اسلامی ایران
ب تب برای جهان غرب و برخی کرورهای اسلامی منقق ک در آنها نظام استبدادی برارار
است کاملاً غیر منتظره و غیر اابل ابول بود .از همین رو ،روایت پویا از اسلام سیاسی و نقش
اسلام و مسلمانان در ارص های مختلف اجتماای و تعیین سرنوشت مورد تائید انقلاب
نگرانیهای بسیاری برای آنها برانگیخت .این انقلاب میتوانست جریانهای محافظ کار
اسلامی را ب جریان های انقلابی تبدیل کرده و ب ایجاد موج بیداری اسلامی منجر سازد.
یمن جی کرورهایی است ک پیروزی انقلاب اسلامی ایران ،جرا امید و بیداری اسلامی را
در میان شیعیان از جمل زیدیها و جنبش الحوظی های این کرور زد .شهید حسین الحوظی،
رهبر این جنبش ،با تأظیرپ یری از پیروزی انقلاب اسلامی ،آشنایی باشخصیت و اندیر های
رهبر انقلاب هست مقاومت اسلامی را در کرور یمن پای

اری کرد .از همین رو استقبال از

انقلاب اسلامی ایران در یمن بااث شد تا نیروهای شیعی بیشازپیش فعالشده و در مقابل
نیی ادهای مناف و بقای خود را درتهدید ببینید .ب هرحال ،تحت تأظیر انقلاب اسلامی ایران
جنبش های شیعی دیگر موض محافظ کاران پیرین خود را ندارند و بر تحولات آتی یمن
بسیار تأظیر ار شده و خواهند بود .نگرانیهایی ک در خارج از یمن و از سوی
کرورهایی ون اربستان در منقق ب خاطر این تحولات درونی یمن راهرشده در نهایت
بااث شده است ک برای مقابل سخت و نرم بانفوذ شیعیان طرفدار ایران در یمن و
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ادرتیابی آنها دست ب اادامات متعدد سخت و نرم بیند .این مقال
رو

ردآوریشده ب

تحلیلی و توصیفی ب این پرسش میپردازد ک بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان
بوده است؟ و در پاسخ ب این پرسش این فرضی مقرحشده است ک با واوع

یمن

انقلاب اسلامی ایران و ستر

ارز های آن روههای شیعی یمن با تأسی از انقلاب

اسلامی ایران تبدیل ب جریان انقلابی و فعالشده ک موجب تغییر توازن ادرت منقق ای
جدید ب نف شیعیان و ایجاد ساختار ادرت نوین منقق ای و در نتیج تقابلهایی از سوی
کرورهای منقق ب ویژه اربستان شده است.
چارچوب نظری
برای مقالع و تبیین بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر محیط پیرامون و نظام بینالمللی
دید اهها و نظری های متعددی بیانشده است ک در این میان میتوان فت نظری پخش یا
اشاا از ررفیتهای بالایی جهت بررسی تأظیرات انقلاب اسلامی ایران برخوردار است .با
توج ب اینک انقلاب اسلامی ایران مقول ای فرهنگی است آموزههای آن ب سرات در
محیط منقق ای و جهانی پخش میشود  .در این نظری  ،پخش ابارت است از فرایندی ک
طبق آنی
ی

امر فرهنگی ،ی

جامع ای دیگر موردپ یر

نهاد و یا ی

اختراع ک مرخص ی ی

جامع است ،در

ارار می یرد .در جغرافیای کاربردی ،نظری پخش ب دو

بخش کاملاً مرخص تقسی میشود ک بیانگر ماهیت پخش در فضای جغرافیایی و مرتمل
بر انواع پخش است .نظری ی پخش ،ابتدا در سال  7399میلادی ،توسط ها راسترند،7
جغرافیدان سوئدی در دانرگاه لاند منترر ردید و برای اولین بار ،او با کم
خود ،نظری ی پخش را درزمین ی ستر

همراران

نوآوریها و پدیدههای کراورزی ب کار

رفت .هر ند خاستگاه اولی این نظری در رشت جغرافیای انسانی است ،اما رشت های الوم
سیاسی و روابط بینالملل نیی از آن بهره بردهاند (نظری و یوسف زهی .)9337939 ،هار
Hager strand
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مؤلف ی نظری پخش ابارت است از 3مبدا پخش ،مقصد و محیط پخش ،موضوع پخش،
زمان و مسیر حرکت پخش.
بدین ترتیب ،در تقبیق بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر یمن در ار وب مؤلف های
نظری پخش میتوان بیان کرد ک 3
مبدأ و مقصد پخش :انقلاب اسلامی خود مبدأ پخش بوده ،از طریق ایجاد کانونهای
پخش ظانوی  ،ب بازتولید و رشد فتمانهای بدیل نیی منجر شده است ب ویژه ب  ،در ده
سوم انقلاب ،با
ب جای ت

ر زمان و اشباع پیامهای انقلاب اسلامی در منقق  ،ب تدریج این پخش

مرکیی ب

ندمرکیی تغییر وضعیت میدهد (معینآبادی و سبیی.)9737934 ،

موضوع پخش 3موضوع پخش انقلاب اسلامی طیف متنوع و وسیعی از انواع تأظیرات
را ترریل میدهد 3لباس و پوشاك اسلامی و مناسب بافرهنگ بومی ( ون فی ) ،حضور
بیرتر در مساجد و رونق یری مساجد از جوانان؛ حرکات سیاسی در مساجد؛ تغییر
محتوای سخنرانیهای م هبی؛ تأسیس سازمانهای م هبی و مبارز؛ فعال شدن سازمانهای
ابلی؛ جدی شدن موضوع دین در جامع ؛ الهام یری از تاکتی

های مبارزاتی انقلاب

اسلامی؛ بیان مقالبات اجرایی شریعت اسلامی و احترام ب شعائر م هبی؛ بیداری اسلامی و
ااتمادب نفس سیاسی؛ ترویج و شیوع ایده مبارزه با اسرائیل؛ ایجاد دولت اسلامی و غیره
است ک شاید برای این هم بتوان ی

نام بر یید «آن و اسلام سیاسی» است (پیرین-99،

.)91
زمان پخش :شروع زمان پخش از زمان واوع انقلاب اسلامی ایران است ک ب لحظ
شرایط زمانی و با ستر
موجب ستر

جنگ داخلی در یمن و حضور زیدی ها در ساختار ادرت یمن

ارزشهای انقلاب اسلامی در سای روابط ایران و یمن شده است.

مقصد و محیط :با توج ب تأظیر اری انقلاب اسلامی ایران میتوان مناسب ترین
محیط پخش ارز های انقلاب اسلامی را در جوام اسلامی ب ویژه جوام دارای شیعیان
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دانست .از همین رو یمن میتواند ی

مقصد مناسب برای دریافت ارز های انقلاب

اسلامی ایران میتواند باشد.
روابط ایران و یمن
روابط جمهوری اسلامی ایران و یمن در طول  44سال

شت همواره تابعی از متغیرهای

منقق ای و بینالمللی بوده است .تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ،دو کرور یمن شمالی و
جنوبی در سیاست خارجی ایران تعریف و جایگاه مرخصی نداشتند؛ ب ویژه آنر یمن
جنوبی ازجمل متحدان اتحاد شوروی بود و این شرایط سبب شد تا حضور نظامی اتحاد
شوروی در دریای سرخ و دریای امان و تسلط بر تنگ استراتژی

باب المندب فراه

شود و رفتوآمد کرتیهای نظامی و تجاری غرب در این حوزهها نیی مختل شوند ک
بخری از دغدغ های منقق ای ایران در آن دوره بود؛ بنابراین ،سیاست خارجی تهران در
دوره پهلوی دوم در ابال یمن جنوبی نگاهی همراه با نگرانی بود .در آن زمان ایران ب
نیابت از آمریرا و غرب بخری از نیروهای نظامی خود را برای دفاع از پادشاهی امان در
رفار مستقر کرد ( .)irdiplomacy,1393پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد جابجایی
در جهت یری سیاست خارجی یمن شمالی و جنوبی نسبت ب ایران هستی  .یمن شمالی
جی اولین کرورهایی بود ک در  19بهمن  7991جمهوری اسلامی ایران را ب رسمیت
شناخت ،اما با آغاز جنگ تحمیلی ،یمن شمالی ب رهبری «الی ابدالل صالح» تحت تأظیر
موض یریهای شورای همراری خلیجفارس ارار رفت و از تهاج رژی بعث اراق ب
ایران نیی حمایت میکرد .یمن شمالی ک در ابتدا خود را طرفدار انقلاب ایران نران داده
بود در جریان جنگ تحمیلی حتی سربازانی را جهت کم

ب رژی بعث اراق ب جبه

فرستاد .درحالیک یمن جنوبی ب رهبری «الی ناصر محمد» از تهران پرتیبانی میکرد .از
سوی دیگر دولت یمن جنوبی پس از واوع انقلاب برای نران دادن حسن نیت خود ،ی

 /6فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی ،سال اول ،شماره  ،4زمستان 1931

خلبان اسیر ایرانی را ک از سال  7391ب الت سقوط هواپیمایش در مرز رفار دستگیرشده
بود را با میانجی ری جبه آزادیبخش خلق امان آزاد کرد (امیر دهی.)71137913 ،
در یری ایران در جنگ با اراق نتوانست مانعی برای نفوذ فتمان انقلاب اسلامی بر
روههایی ون حوظیهای یمن شود ک جریان فرریشان متأظر از انقلاب ایران است .سید
حسین الحوظی سردمدار این جریان در سخنرانیهای خود درزمان حیاتش مدام بر برائت از
مررکین ،روز ادس ،لیوم مبارزه با استربار و مبارزه با رژی صهیونیستی سخن می فت؛
اما نقق اوج توج ها زمانی بود هنگامی بود ک حوظیها ( روه شیع زیدی) کنترل یمن را
در سال  1479در دست رفتند و ابد رب منصور هادی رئیس جمهور تحت حمایت غرب
در صنعا مجبور ب استعفا و فرار از پایتخت شد .بسیاری معتقد بودند ک با این تحول داخلی
یمن یری دیگر از کرورهای ارب تحت کنترل ایران درآمده است؛ اما در این ارهار ک
از افیایش نفوذ ایران در منقق ک بیرتر از سوی کرورهای ارب حاشی خلیج فارس
مقرح میشود ،نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات یمن احتمالاً ب صورت ی

تهدید

دیده می شود(موسوی و بااری فر.)11937934 ،
جنبشهای شیعی یمن
امروزه سازمانها ،مؤسسات ،مدارس ،روهها و جنبشهای شیعی متعددی در یمن
وجود دارند ک ازجمل آنها میتوان ب موارد زیر اشاره کرد 3رابق الریع جعفری فی
الیمن ،المجم االسلامی الیمنی الریعی ،مؤسس المی د فرهنگی بدر ،موسسة الرسالی ،
مؤسسة الامام زید بن الی الثقافیة ،رابق الماء الیمن ،مؤسسة البینة االجتماایة الثقافی ،
مدارس الجعفری در ادن ،مؤسسة دار الیهراء الیها السال لالعال الثقافی ،مدارس الجعفریة
در ادن ،جمعیت ابدالل رضی  ،دار احباب اهلالبیت الیه الاسلام (در تعی) (اباسی و
لچین.)1137934 ،
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جنبش انصار الل ک تحت رهبری حوظیها ارار دارد ،از جنبشهای مردمی یمن است
ک از نفوذ اجتماای ستردهای در جامع یمن ،ب ویژه در نواحی شمالی برخوردار است.
حوظیها از خاندان مرهور و صاحب نفوذ زیدی شمال یمن هستند ک از اوایل ارن حاضر
میلادی ابتدا ب فعالیتهای سیاسی و سپس نظامی روی آوردند و بارها با نیروهای دولتی ک
از سوی اربستان حمایت میشدند ،ب نبرد برخاستند و حتی در سال  1474در جنگی ک
شرمین جنگ آنان ب شمار میرفت ،با ارتش اربستان در یر شده و ضربات سنگینی ب
آن وارد کردند .فعالیتهای بلندمدت سیاسی و تجرب جنگهای متعدد ،انصار الل را ب ی
جنبش ادرتمند سیاسی و نظامی تبدیل کرده است؛ ب ویژه ک این جنبش با فراتر رفتن از
اختلافهای فرا ای و ابیل ای و حمایت از دولت وحدت ملی و روی های دموکراتی

،

توانست حمایت بخش زیادی از مردم جنوب را نیی ب دست آورد (حسینی زاده و همراران،
.)79737939
بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر یمن
انصر اصلی هدایت کننده رفتار سیاست خارجی ایران ار

ها و هنجارهای اسلامی

است ک از آن ب انوان ایدئولوژی اسلامی یاد میشود و از مؤلف های هویتی بسیار مه
ایران در سیاست خارجی محسوب میشود .ایران پس از انقلاب اسلامی متاظر از وضعیت
دنیای اسلام ک نیدی

ب دو ارن تحت استعمار ارار داشت ،پر

دار اتحاد مسلمین و

ایجاد امت واحد اسلامی شد و در این راستا ایده صدور انقلاب در سال های نخست استقرار
حرومت اسلامی در ایران شرل رفت و ازآنجاک در بقن نظری اسلام شیعی نپ یرفتن
وض موجود و تغییر آن نهفت است ،ویژ ی اسلام شیعی نقشهایی را بر اهده دولت ارار
داده است ک حمایت از این جنبشها ب دلیل مقبولیت جنبشها نید ملت ها ،ب انوان ابیار
ان زنی برای جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود (ذوالقدر و هاشمی )79937939 ،انقلاب
اسلامی ایران توانست است بازتابهای فرهنگی ،ایدئولوژیری بر شیعیان یمن داشت باشد ک
در ادام ب بررسی آنها پرداخت خواهد شد.
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-7بازتاب فرهنگی انقلاب اسلامی ایران بر یمن
در بیان زمین های تأظیر اری انقلاب اسلامی ایران میبایست ب جنب فرهنگی خیی
انصار الل توج کرد ک در س محور اابلبررسی است؛ نخست ،شیعی بودن و حضور
مبانی شیع در آن؛ دوم ،نقد وضعیت موجود ب ویژه ااتراض ب فعالیتهای سرولار دولت
یمن جهت مهیاکردن شرایط برای فعالیت وهابیان و دخالتهای اهوبیگاه اربستان و
آمریرا در امور یمن؛ سوم ،ترویج افرار امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران در زمین هایی
ون مبارزه با آمریرا و اسرائیل دانست (تلاشان .)7137937 ،بدون ش

 ،واوع انقلاب

اسلامی ایران بااث شد ک روح تازهای در کالبد شیعیان یمن ک امدتاً زیدی بودند ،دمیده
شود .اصام العماد ،یری از مفتیان پیرین وهابیت ک ب تری

رویده است می وید« 3ا ر

انقلاب اسلامی ایران ب واوع نپیوست بود ،م هب زیدی در یمن از بین میرفت .»...بدین
ترتیب میتوان افیود ک با واوع انقلاب اسلامی ن تنها موجب باز رت حیات دوباره ب
زیدی شد ،بلر سبب شد ک اصول جهادی موجود در فرهنگ م هبی یمنیها پررنگتر
از

شت نمود یابد و جنبش الحوظی از دل روههای شیعی این کرور ب یری از مه ترین

نیروهای سیاسی-م هبی یمن تبدیل شود .یری از افراد تأظیر ار یمن ک تحت تأظیر افرار
و شخصیت امام خمینی (ره) ارار رفت ،سید حسین الحوظی بود ک بعدها رهبری حوظیها
را بر اهده رفت .بر طبق نظری پخش میتوان فت ک با توج ب نیدیری فرهنگی و
تاریخی ایران و یمن ،زمین های مساادی برای حضور و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در
این کرور را فراه بوده است (آل سید غفور و همراران .)79937934 ،این ارابت میتواند
شامل 3اسلامی بودن یمن و جمهوری اسلامی ایران ،وجود شیعیان در ایران و یمن ،زمین های
ارتباط فرهنگی و م هبی میان نخبگان ،فقها و مردم ایران و یمن و همچنین پیرین تاریخی
رل و مظلومیت مردم و دور ماندن شیعیان از صحن ی وااعی سیاست را برشمرد .از اینرو،
وجود زمین های فرهنگی و م هبی بین ایران و یمن از مه ترین اوامل فیاینده تأظیر
فتمان انقلاب اسلامی مردم یمن محسوب میشود ک در ابعاد دیگر فرهنگی میتواند بروز
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کند .برای مثال از دیگر فعالیتهای سمبلی

در یمن ک تحت تأظیر انقلاب اسلامی ایران

بوده ،تغییر و تحول در مراس م هبی است .جامع شیعی زیدی ب تدریج تحت تأظیر برخی
از مراس های شیعیان دوازدهامامی همانند ایاداری روز ااشورا و داای کمیل ارار رفت
است .این مراس ها تا پیش از انقلاب ایران در میان زیدیها مرسوم نبود ولی در حال حاضر
تعداد زیادی از شیعیان زیدی رو

ایرانیان و شیعیان اراق را در پیش رفت اند .آنها

اکنون روز ااشورا ایاداری میکنند و رایش امیقی ب خواندن داای کمیل و
مفاتیحالجنان دارند (میراحمدی و احمدوند.)79337934 ،
حضور زیدی ها در ساختار سیاسی یمن میتواند دید اه پیرین سیاست خارجی یمن را
نسبت ب جمهوری اسلامی ایران تغییر و در نهایت ،تعدیل کند .الاوه بر این ،غالب
شهروندان یمنی ب جمهوری اسلامی ایران الاامند بوده و حمایت امومی از جنبش
انصاراالل و شیعیان الحوظی نیی حرایت از صدور انقلاب اسلامی ب این حوزه ژئوپلیتی
دارد ،هر ند حمایت تهران همواره جنب معنوی داشت است .برای نمون تا پیش از پیروزی
انقلاب اسلامی در ایران ،هیچ حسینی ای برای شیعیان در یمن وجود نداشت ،اما در سالهای
اخیر شماری حسینی در مناطق مختلف یمن ساخت شد و شیعیان ،مساجد و اماکن
مخصوص خود را ستر

داده اند (شمسینی غیاث وند و احمدوند .)1137934 ،امروزه در

یمن کتاب اربعین امام خمینی نان جایگاه برجست ای دارد ک در کنار کتابهایی ون
نهجالبلاغ و صحیف سجادی موردتوج زیدیان ارار رفت است .الاوه بر این امروزه در
مؤسسات فرهنگی این جنبش درسی ب نام «تجارب فرهنگی انقلاب ایران» تدریس
میشود(میراحمدی و احمدوند .)79337934 ،یحیی محمد فعال سیاسی یمن و اضو جنبش
انصار الل این کرور در فتو و با خبر یاری بینالمللی ارآن (ایرنا) در خصوص تأظیر
اندیر امام خمینی (ره) بر انقلاب یمن می وید ک کافی است ک بگوی حرکت و جنبش
انقلابی یمن ،با الهام از اندیر امام خمینی (ره) آغازشده و خواست اصلی انقلابیون اجرای
ادالت و دمرراسی در کرور ،کوتاه کردن دست ادرتهای جهانی از یمن و حفظ
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استقلال است .او میافیاید ک انقلاب یمن و پیروزی ک انقلابیون کسب کردند با الگو
یری و پیروی از انقلاب اسلامی ایران محقق شد و انقلاب یمن ادمب ادم از انقلاب اسلامی
ایران متأظر و خطمری انقلاب ایران را پی رفت است (موسوی و بااری فر.)11937934 ،
الی ابدالل صالح ک ب تبعیض الی شیعیان شمال و ابایل جنوب مته بود با واوع بهار
اربی د ار الش و بیظباتی شد .در واا  ،بعد از  1477طرفداران احیای تفرر زیدی و
امامی در یمن با تأسی از انقلاب اسلامی بسیار فعال شدند .آنها ب انحاء ونا ون سعی
دارند م هب امامی و زیدی را در این کرور ستر

دهند .محمد منصور یری از رهبران

زیدیها ،میگوید« 3ا ر انقلاب اسلامی نبود ،زیدی ها از بین رفت بودند ،ون ب هرحال،
دولت شیع آمده ،ما ه خود شیع هستی  .با آمدن ی

دولت شیع  ،ما دوباره زنده شدی

و دوباره ب تری خود امیدوار شدی  .ا ر انقلاب اسلامی نبود ،اکنون ی
یمن نبود .خوشبختان بیرتر آنهایی ک موجب ستر

زیدی ه در

م هب دوازده امامی در یمن شده

اند ،همین زیدی ها بوده اند .بیرتر کسانی ک ب انوان مبلغ ب یمن رفتند ن تنها حمایت
شدند ،بلر ب آنها اجازه دادند ک مدرس بسازند و تبلیغ کنند ،حتی اجازه دادند
فرزندانران ه شیع شوند»(اباسی و لچین.)1937934 ،
در همین راستا ،از منظر رهبر انقلاب اسلامی ،حضرت آیت الل العظمی خامن ای ،از
ویژ یهای بیداری اسلامی الهام رفتن از انقلاب و جمهوری اسلامی ایران است .از نظر
ایران از ملاكها و شاخصهای اصلی این جنبشها اسلامی بودن و پیوند امیق آنها با
مفاهی دین مبین اسلام ،حرکت اصیل مردمی و توده وار بودن و همچنین ماهیت ضد
استرباری و در وضعیت کنونی ضدآمریرایی و جنب ضد صهیونیستی آنها است (خواج
سروی و شهرکی .)73737937 ،ازاینرو ،یمن را باید در زمرە کرورهایی دانست ک ب
دلیل وجود مبانی دینی و ااتقادی مرترك با جمهوری اسلامی ایران ،پیوندهای تاریخی و
فرهنگی آن؛ همچنین ارار رفتن در ژئوپلیتی

بیداری اسلامی ،از اهمیت اابل ملاحظ ای

جهت حفظ نفوذ ایران در منقق و تداوم ارز های انقلاب اسلامی برخوردار است .این در
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حالی است ک از سوی دیگر تنها محور کارآمد ب منظور مقابل بانظ منقق ای ک توسط
آمریرا ایجادشده است ،محور مقاومت اسلامی میباشد و این یاره نیی ب تناوب از سوی
مسئولان ایران و یمن مورد تأکید ارار رفت است .مهمتر آنک پیوند ارز های ایران و
یمن ب ایجاد نگرانی ناشی از وجود دشمن مرترك منجر شده است ک زمین نیدیری دو
طرف را ب ویژه در ابعاد امنیتی و دفاای فراه مینماید(رستمی وهمراران.)14-1937931 ،
بعلاوه ،یمن در جنوب غرب آسیا ب دلیل مواعیت استراتژی

جغرافیایی ک دارد ب انوان

پل جنوب غرب آسیا و آفریقا یاد میشود (جهان تیغ و همراران )14937939 ،و میتواند ب
ستر

ارز های انقلاب اسلامی منجر شود.

 -1بازتاب ایدئولوژیری انقلاب اسلامی ایران بر یمن
واوع حادظ  77سپتامبر در سال  1447و االام جنگ الی تروریست بااث شد ک دولت
یمن ب مه ترین ه پی مان آمریرا در این جنگ تبدیل شود .پیوستن دولت یمن ب آمریرا
در مبارزه با تروریس موجب افیایش حضور نیروهای نظامی و امنیتی آمریرایی در یمن و
طی سفر مخفیان هیئتهای اسرائیلی ب صنعا ردید .این امر ااتراض حسین حوظی رادر
برداشت .در سال  1441خواستار تحری کالاهای آمریرایی و اسرائیلی شد و شعار مرگ بر
آمریرا ،مرگ بر اسرائیل و نفرین بر یهود و پیروز باد اسلام را ب انوان شعار رسمی شیعیان
صعده االام نمود .ااتراض الحوظی را بسیاری از مردم یمن لبی
جوانان شیع

فتند و روهی از

روه الرباب المومن را برای مبارزه با آمریرا و اسرائیل و م پیمانی دولت یمن

با آن ایجاد نمودند (موسوی و باار فر .)17137934 ،در واا  ،یری از نمودهای بازتابهای
ایدئولوژیری انقلاب اسلامی را میتوان در شعارهای حوظیها مراهده کرد 3شعار هاربندی
ک توسط جوانان در حین سخنرانیهای سید حسین الحوظی تررار میشود 3الموت لآمریرا،
الموت لاسرائیل ،اللعنة الی الیهود ،النصر الاسلام( .واوفی و همراران .)3737931 ،از ابعاد
دیگر و برجست ایدئولوژیری انقلاب اسلامی ایران آزاد ی انسان اسدت ک در ابودیدت او
در برابدر خددا و اطاات اوامر الهی متجلّی میشود ،یعنی موجودات جهان با نظامی
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هماهنگ ب ی

«سدو» و ب طرف ی

مرکی ترامل مییابند از این منظر انقلاب اسلامی

منقبدق برجهان بیندی توحیدی است (ااسمیان .)714 -719 37934 ،از سوی دیگر توج
ب زند ی دنیوی و اخروی و ب کمال رساندن انسان ب انوان رسالت ی

حرومت دینی

بااث شد ک با واوع انقلاب اسلامی ایران ب جای نظام پادشاهی ،نظام جمهوری اسلامی بر
ایران حاک شود .شیعیان الحوظی نیی تمامیتخواه نبوده و خواهان مرارکت دموکراتی
در حرومت میباشند .بنابراین ،شرل یری ی

حرومت دمرراتی

خواست اصلی

انقلابیون یمن است  ،این نگاه بااث میشود ک ادهای رویررد شیعیان یمنی را منقبق با
ایران و ب تب در جهت مناف و ارز های انقلاب اسلامی ایران المداد کنند .ب نظر برخی
ایران میتواند با تدبیر مناسب و اتخاذ ی

سیاست خارجی پویا ،از این سرمای اجتماای در

جهت رونق مدل انقلاب اسلامی در سایر کرورهای اسلامی ب شرل بهین استفاده نماید ،هر
ند در شرایط فعلی نیی نفوذ ایران در مقایس با دیگر ادرتهای بینالمللی مقتدران تر ب
نظر میرسد(شمسینی غیاث وند و احمدوند .)1137934 ،مفادی از اانون اساسی ایران
ابارتند از - 7 3استقلال کرور؛  – 1رل ستییی و ادالتخواهی و طرد نظام سلق در جهان
و حمایت از مبارز ه ی حقطلبان ی مستضعفین؛  - 9تعهد برادران نسبت ب هم ی
مسلمانان؛ - 4ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام و نیی دفاع از حقوق
مسلمانان جهان؛  -9سعادت انسان در کل جامع ی برری؛  -9نفی هر ون ستمگری و
ست کری و نفی هر ون سلق

ری و سلق پ یری و ادم تعهد در برابر ادرتهای

سلق ر؛  - 1طرد کامل استعمار و جلو یری از نفوذ اجانب ،حفظ تمامیت ارضی ،نفی و
اجتناب از پیمان های سلق

ری بیگان بر مناب طبیعی ،ااتصاد کرور ،فرهنگ و ارتش؛ -1

سعادت انسان در کل جامع ی برری (نارمی اردکانی و همراران.)11-1937939 ،

مقابله نرم و سخت بانفوذ انقلاب اسلامی ایران در یمن
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از سال  7314تاکنون اربستان در شرلدهی دولت و ساختار نیروهای مسلح و
دستگاههای امنیتی یمن نقش رمگیری داشت است ک کالا مبتنی بر رویرردی و فرا ای
طایف ای بوده است .پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دولت اربستان این رویررد رابا حساسیت و جدیت بیرتری دنبال کرده و اادام ب ترویج افرار وهابیت در مناطق شمالی
یمن کرده است ،ب طور یر بیش از  444مدرس وهابی در مناطق صعده ،صنعا ،تعی ،لحج،
ابین برپا کرده است (فضائلی .)4937939 ،نیدیری رژی الی ابدالل صالح ،رئیس جمهور
سابق یمن ب سعودیها سبب ستر

حضور و نفوذ وهابیت ب رغ جمعیت اندك شان در

یمن ب ویژه در پارلمان این کرور شده بود .این شرایط حتی مقلوب سنی های یمن نیست
زیرا شافعیها اکثریت جمعیت سنی یمن را ترریل میدهند و مانند شیعیان از مخالفان
سلفی ها ب شمار میروند و برخی از روه های شافعی یمن نیی در کنار حوظیها ب نبرد
الی دولت یمن پرداخت اند (ابوالحسن شیرازی .)3937934 ،جنبش حوظیها با تفسیر از
م هب زیدی و در واکنش ب

ستر

اندیر وهابیت در یمن شرل رفت .شهید الحوظی

در سال  7339ب پارلمان یمن راه یافت و ب منظور مقابل با ستر

وهابیت و سلفی ری،

حیب الرباب المومن را تاسیس کرد .تضاد و تقابل زیدیهای یمن با سلفی ری و وهابی
ری اربستان ،نیدیری یمن ب و وجود امامی دوازده شیعیان شیع و اسماایلی در اربستان،
درنتیج تعامل شیعیان و زیدیها ب انوان خقری برای اادامات اربستان محسوب میشود
(الی پور و همراران.)9137931 ،
شت از مقابل م هبی ،اربستان نقش مهمی در بیظباتی این کرور با املیات سخت و
نیم سخت نیی داشت است .مه ترین اادامات ائتلاف سعودی ابارت اند از 3ائتلافسازی
نظامی و کسب حمایت سیاسی ،محاصره ااتصادی و نظامی ،بی ااتنایی ب هنجارهای
حقوای و انسانی بینالمللی ،کسب حمایت سازمانها و ادرتهای بینالمللی ،جبه بندی
سیاسی و م هبی ،جنگ روانی و رسان ای ،تخریب زیرساختهای ااتصادی و دولتی،
حمل نظامی و کرتار غیرنظامیان ،مرروایت زدایی از بازیگران مستقل و طرح دولت سازی
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نوین (التیامی نیا و همراران .)71937939 ،از این نظر ،با اوج یری بیداری اسلامی در منقق
غرب آسیا و تضعیف پای هایادرتالیابدال صالح و ااتراضات شدید مردمیک وی
مجبور ب کناره یری از ادرت اربستان این شرایط را نف خود ندید .در یمن سید
ابدالمل

حوظی رهبر انصار الل جم کثیری از مردم ک بسیاری از حوظی زیدی آنها ه

نبودند را با خود همراه و وارد صنعا کرد و منصور هادی مجبور ب فرار شد(واوفی و
همراران .)3737939 ،ب نظر کارشناسان با تحولات یمن در سال  1479هم معادلات در
حال تغییر بوده و ژئوپلیتی

جدید خاورمیان و راابتهای منقق ای ،اهداف جدیدی برای

ریاض و تهران و ااهره و حتی ابوربی را زد .واتی ابد رب منصور هادی تصمی
ک با کم

رفت

خارجیها ب ادرت باز ردد ،اربستان در مقابل شورشیان مسلح زیدی از او

حمایت کرد تا صنعا ب «پایتخت هارم» تبدیل نرود؛ پایتخت هارم اصقلاحی کنایی با
این معنا ک ایران موفق شده است ک بیروت ،بغداد و دمرق را تصاحب کند و ا ر
حوظیها موفق شوند در نتیج صنعا هارمین پایتختی خواهد بود ک ب زیر سلق تهران
درخواهد آمد .در سای ی این هراس امارات ک خود

را ب انوان دومین ستون ائتلاف

کرورهای اربی ب رهبری اربستان الی حوظیها میدانست ،ب واسق اهداف
توسع رایان منحصرب فرد  ،ب ی

املیات سترده نظامی-سیاسی نیی در یمن دست

زد ).(BBC, 2019

ب غیر از اربستان و امارات باید هراس از ادرتیابی شیعیان را در سیاست های حمایت
رایان آمریرا از اادامات این دو کرور در ابال یمن مراهده کرد .آنتونی کوردزمن در
خصوص سیاست امریرا در یمن مینویسد« 3پیوندهای روب رشد میان شیعیان حوظی یمن و
ایران تهدید دیگری را برای مناف اربستان و امریرا ایجاد کرده است .این وضعیت ب طور
بالقوه میتواند ب ایران این امران را بدهد تا نیروی هوایی و دریایی خود را در یمن ب کار
یرد و امق استراتژی

خود را افیایش دهد و از آزادی امل بیرتری برای ضرب زدن ب

مناف امریرا و اربستان و ایجاد توازن منقق ای بهره ببرد .این تهدید هنوز ب نظر محدود
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میرسد اما این نرت مه است ک یادآوری کنی ک سرزمین یمن و جیایر آن نقش مهمی
را در امنیت لو اه و آبراه جهانی دیگر در انتهای جنوبی دریای سرخ ب نام باب المندب
یا دروازه اش

ایفا میرند» (التیامی نیا و همراران .)73737939 ،مواعیت ستر

نفوذ

جنبش انصار الل و شیعیان الحوظی در یمن و تسلط بیرتر بر تنگ راهبردی باب المندب ،ب
انوان یری از مه ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان و رگ حیاتی کرتیرانی در کانال
سوئی ،در کنار تسلط بر بندر الحدیده میتواند حاکمیت متحدان منقق ای ایران را تقویت
کرده و تردد دریایی از کانال سوئی و خلیج فارس را ب کنترل درآورد ک این موضوع
ر اندازی هرداردهنده برای طرفهای منقق ای و فرا منقق ای است ک از نفوذ فیاینده
ایران در منقق نگران هستند .از این زاوی  ،ی

یمن آرام و همسو با جمهوری اسلامی ایران

میتواند نقش ب سیایی را در تأمین امنیت کرتیهای نفتی ایران داشت باشد در مقابل ،روی
کار آمدن ی

دولت غیرهمسو با ایران در یمن و ادم نقشآفرینی این کرور ب انوان

یری از اجیای محور مقاومت میتواند امنیت اسرائیل تضمین کند و همیر تهدید الی ایران
را در نقاط استراتژی

ب انوان ی

یین ی تضعیف در دست داشت باشد (رستمی

وهمراران.)19-1137931 ،
رویررد سیاست خارجی آمریرا در حمایت از اسرائیل نیی بر حمایت از تجاوز اربستان
و امارات ب یمن سای افرنده است راک آمریرا ب دنبال سیاست رف تنش اسرائیل با
اربستان و مقابل با تاظیر ج نبش شیعی و مبارزه با اسرائیل است .باید توج داشت ک یمن
تحت تاظیر سیاست ایران میتواند رفتار سیاست خارجی خود را در منقق غیر همسو با مناف
غرب فعالتر کند .سیاست خارجی ایران مبتنی بر نفی وابستگی ب شرق و غرب و تقابل
ایدئولوژی

و استراتژی

با غرب و اسرائیل است؛ اما سیاست خارجی اربستان مبتنی بر

اتحاد با غرب اوامیافت است و طی ی

فرآیند سیاسی مبتنی بر رف تنش با اسرائیل و نهایتا

ه آوایی با اسرائیل است (سمیعی اصفهانی و همراران .)7437934 ،بنابراین ،میتوان موض
جانبداران آمریرا از اربستان را در ابال یمن و با تاکید بر مقابل بانفوذ انقلاب اسلامی
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ایران دریافت .راابت ایدئولوژیری میان ایران و اربستان حول محور موضوای ون راابت
بر سر اصالت و مرروایت اسلامی و موض انفعالی یا فعال در ابال جهان اسلام است.
همگرایی و تلقی این راابت امیق تاریخی و ایدئولوژیری و همچنین راابت بر سر مناف
سیاسی و ژئواستراتژی

میان این دو کرور میتواند ب خوبی ویای راهبرد امنیتی ایران و

اربستان در یمن و در ابال سیاست های ایالات متحده و منقق باشد (سمیعی اصفهانی و
همراران.)7137934 ،
بر همین اساس ،اهداف راهبردی تقابل با یمن در ار وب ایجاد نظ منقق ای مقلوب
و مقابل بانفوذ انقلاب اسلامی ایران است ک شامل3
الف -هدف ایدئولوژیری 3تضعیف فرهنگ اسلام سیاسی در منقق ک متاظر از انقلاب
اسلامی ایران است .در این راستا هدف تضعیف محور مقاومت نیی است.
ب -هدف ژئوپلیتیری 3تسلط بر ژئوپلیتی

جنوب غرب آسیا ب

ون ای ک مواعیت

راهبردی تنگ باب المندب از دسترس شیعیان خارج شود .همچنین تضمین امنیت اسرائیل
از جمل اهدافی است ک از طریق تسلط بر ژئوپلیتی

منقق با تضعیف شیعیان مرتبط با

ایران میسر میرود.
ج -هدف ژئواکونومیری 3یعنی کنترل و دسترسی ب انرژی منقق  ،ایجاد بازار سلاح
برای جنگ الی کرورهایی ک در راستای انقلاب اسلامی در تلا

برای هویتیابی هستند.

نتیجه گیری
یری از اوامل مه و تأظیر ار بر روحی مسلمین جهان ب ویژه شیعیان ،واوع انقلاب
اسلامی ایران است .پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با توج ب تأظیرهای شگرفی ک این
انقلاب در بین مردم یمن ،ب ویژه شیعیان ،بر جا

اشت و موجب تغییر محاسبات منقق ای

و جهانی شد شاهد فعال شدن بسیاری از جنبشهای شیعی هستی ک با الگو یری از
انقلاب اسلامی ایران بپا خواست اند .بسیاری پیروزی انقلاب اسلامی را ب منیل ارتقا جایگاه
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ژئوپلیتیری شیع در جهان میدانند .ااتقاد ب ارز های اسددلام سیاسی آن ون ک منجر ب
پیروزی و استقرار جمهوری اسلامی شد نران داد ک در سای اسلام سیاسی میتوان بسیاری
از شیعیان ک در ارص های اجتماای و سیاسی ب حاشی کریده شده اند را ب میدان آورد.
الهام رفتن از آموزههای انقلاب اسلامی ایران ب معنای تحول فرری ،اقیدتی و املی
باارز های ناب است ک میتواند ب بیداری اسلامی و تقابل با رل و استربار منجر شود.
مسلمانان در پرتو پیروزی انقلاب اسلامی ب این باور رسیدند ک با استحرام نظام سیاسی و
اجتماای بر مبنای اسلام سیاسی میتوان از زیر بار ست رهایی یافت و ن تنها در ارص
داخلی بلر در منقق و جهان نیی ب انوان ی

نیروی تعیینکننده راهر شد .از همین رو،

یری از مقاصدی ک آموزههای انقلاب اسلامی در آن ورود پیدا کرد و ب سرات رشد کرد
کروریمن بود .این کرور ب لحاظ داشتن سابق ی تاریخی ،فرهنگی و اشتراکات م هبی
یری از کانونهای ج ب ارز های انقلاب اسلامی شد .بعلاوه در این کرور شیعیان ب
سبب فرارها و محدودیتهایی ک از سوی سیاستمدارن غرب را و ضد دمرراتی

اامال

میشد مجال حضور موظرتر در ارص های سیاسی و اجتماای را آنچنان ک باید نتوانست
بودند بدست آورند .در این میان یری از افرادی ک بسیار تحت تأظیر افرار و شخصیت امام
خمینی (ره) ارار رفت بود سید حسین الحوظی بود ک بعدها رهبر جنبش حوظیها شد .تاظیر
انقلاب اسلامی بر حوظیها از بر یاری مراس های م هبی ب شیوه شیعیان ایران تا شعارهای
مرگ بر آمریرا ،مرگ بر اسرائیل ،زنده باد اسلام مراهده میشود .بعلاوه بعد از بهار اربی
و کنار

اشت شدن جریان طرفدار غرب شیعیان در صحن ی سیاسی یمن حضور آنها

بسیار پررنگتر دیده شد ب طوریک نظری پردازان در حوزههای امنیتی ،ااتصادی و سیاسی
معتقدند ک با ارتقای جایگاه شیعیان در ساختار داخلی یمن از نظر ژئوپلیتیری شیعیان در
جایگاه بالاتری در منقق غرب آسیا ارار رفت اند .کسب این جایگاه ب انوان تهدیدی
برای کرورهای منقق و غرب تلقی شد .راک از ی
ستر

ژئوپلتی

سو ب نفوذ انقلاب اسلامی ایران و

شیع منجر شد و از سوی دیگر مواعیت کرور یمن ب سبب مجاورت با
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تنگ باب المندب  ،ب انوان یری از مه ترین نقاط استراتژیری جهان ،ک در تسلط شیعیان
طرفدار ایران ارار رفت است ب معنای تغییر توازن ادرت در منقق و جهان است .از همین
رو است ک سیاست های تجاوز ران اربستان و امارات با پرتیبانی غرب طراحی شد تا ب
شرست نفوذ فتمان انقلاب اسلامی ایران و کاهش نقش اوامل م هبی ،ایدئولوژیری
شیع منجر شود.

منابع
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