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چکیده
بیداری اســامی در جهان اسالم یکی از مهمترین رویدادهایی اســت که بهویژه در دهه اخیر
در منطقــه خاورمیانه عربی بســیاری از کشــورهای منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده اســت
ً
بهنحویکه کشورهای مســلمان که عمدتا تحت حاکمیت نظامهای استبدادی و پادشاهی اداره
میشدند با خیزشهای مردمی با هویت و نشانگان فرهنگ و ایدئولوژی اسالمی روبهرو شدند.
در این میان کشــور یمن به دالیل تاریخی و فرهنگی در بین کشــورهای جهان اسالم از جایگاه
ویژهای برخوردار بوده و با حرکتهای بیداری اســامی در منطقه این کشــور نیز دســتخوش
ناآرامیها گردیده اســت .از طرف دیگر انقالب اســامی ایران بهعنوان بزرگترین رویداد قرن
بیســتم در ســطح منطقه و جهان از ابتدای پیروزی به اشــکال مختلف کشورهای اسالمی در
منطقه را بهشــدت تحت تأثیر خود قرار داده اســت .این تأثیرگذاری در عواملی مختلفی ریشه
دارد که بخش قابلتوجهی از آن به عوامل معنایی و هویتی بازمیگردد .بر این اســاس پرســش
اصلی پژوهش حاضر این هســت که عوامل معنایی و هویتی انقالب اســامی چه نقشــی در
هویتخواهی شــیعیان یمن داشته است؟ (مســئله) .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی –
تحلیلی و روش گردآوری دادهها کتابخانهای و اینترنتی هســت (روش) .در حالیکه بسیاری از
تحلیلها به عواملی چون سیاســی ،نظامی ،امنیتی ،تاریخی و ژئوپلیتیک در بحران یمن اشاره
دارد به نظر میرســد که هویت خواهی شــیعیان یمن ریشه در ساختار معنایی و نقش محتوایی
انقالب اســامی که شامل عواملی چون احیاگری اســامی ،عدالتطلبی ،مبارزه با استبداد و
استعمار ،بازتولید فرهنگ مقاومت و مقابله بانفوذ بیگانگان و سایر مؤلفههای تأثیرگذار انقالب
اسالمی ایران دارد (یافتهها).
کلیدواژه ها :عوامل معنایی ،مقاومت ،هویت ،انقالب اسالمی ،یمن
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بیداری اســامی بهطور غیرمنتظرهای از اواخر سال  ۲۰۱۰با تظاهرات مسالمتآمیز در تعدادی
از کشــورهای عربی علیه رژیمهای پادشــاهی و دیکتاتوری دیرپا ،ریشــهدار و سنتی با تغییرات
سیاســی سریع در سراسر منطقه شــکل گرفت .درنتیجه این اعتراضات گسترده که از تونس و با
مطالبات اقتصادی و ســپس مطالبات سیاسی و اجتماعی در سایر کشورها شکل گرفت تعدادی
از رژیمهای دیکتاتوری ســقوط کردند (تونس ،لیبی ،مصر ،یمن) و پایههای بسیاری از آنها نیز
متزلزل گردید (بحرین ،مغرب ،اردن و .)...
از زمان وقوع این رویدادها تاکنون تحلیلهای بســیاری درباره چرایی و چگونگی علل وقوع
این جنبشها صورت گرفته اســت .برخی به نقش ارتباطات و شبکههای اجتماعی در وقوع این
جنبشها اشــارهکردهاند (Benkirane, 2012; Norris, 2012; Wolfsfeld et al; 2013, Gire,
 .)2017برخی دیگر نیز بر انگیزههای اقتصــادی (& Ansani & Daniele, 2012; Campante
 ،)Chor, 2012عوامل ژئوپلیتیکی (پورقیومی ،)۱۳۹۴ ،ساختار سیاسی (،)Dalacoura, 2012
عوامل تاریخی ( )Zakaria, 2012و غیره اشارهکردهاند.
بسیاری از نویسندگان و محققان نیز بر نقش و تأثیر انقالب اسالمی ایران بر بیداری اسالمی
و خیزشهــای مردمی بر انقالبهای اخیر خاورمیانه و شــمال افریقا اشــارهکردهاند (صابری،
۱۳۹۷؛ تالشــان و نصردهزیری۱۳۹۳ ،؛ رنجکش۱۳۹۸ ،؛ سوری و احمدی۱۳۹۱ ،؛ پرتویی و
همکاران۱۳۹۲ ،؛ اطهری و همکاران۱۳۹۲ ،؛ عباسی .)۱۳۹۱ ،از این دیدگاه میزان تأثیرگذاری
انقالب اســامی بر این جنبشها یکســان و یکنواخت نبوده ،بلکه با توجه به اوضاع خاص هر
منطقــه و نیز قرابتهای فکری ،فرهنگی و جغرافیایی ،درجه تأثیرگذاری آن متفاوت بوده اســت
(اخوان کاظمی و شکرانه ارزنقی.)۴۹ :۱۳۹۹ ،
در این میان کشور یمن به دالیل تاریخی و فرهنگی در بین کشورهای جهان اسالم از جایگاه
ویــژهای برخوردار بوده و با حرکتهای بیداری اســامی در منطقه این کشــور نیز دســتخوش
ناآرامیها گردیده است .بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این هست که عوامل معنایی
و هویتی انقالب اسالمی چه نقشی در هویتخواهی شیعیان یمن داشته است؟ در پاسخ به این
پرســش میتوان گفت که هویتخواهی شــیعیان یمن ریشه در ساختار معنایی و نقش محتوایی
انقالب اسالمی که شــامل عواملی چون احیاگری اســامی ،عدالتطلبی ،مبارزه با استبداد و

اســتعمار ،بازتولید فرهنگ مقاومت و مقابله بانفوذ بیگانگان و سایر مؤلفههای تأثیرگذار انقالب
اسالمی ایران دارد که در این پژوهش بهطور مفصل این عوامل موردبررسی قرار میگیرند.
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شکرزاده چهاربرج و جعفری فر ( )۱۳۹۹در پژوهشی با عنوان «بازتاب انقالب اسالمی ایران بر
شیعیان یمن» نشــان داد که با وقوع انقالب اسالمی ایران روح تازهای بر جنبشهای شیعی یمن
دمیده شــد و آنها با الگوبرداری از پیروزی انقالب اسالمی ایران و پیروی از ارزشهای انقالب
اسالمی بر ژئوپلیتیک شیعیان افزودهاند .از همین رو ،نگرانیهایی نیز از سوی برخی کشورهای
منطقه بهویژه عربســتان از تأثیر انقالب اسالمی بر یمن باعث شده است تا این کشور به دخالت
در امور داخلی یمن بهصورت نرم و سخت مبادرت ورزد.
قاسمی ( )۱۳۹۸در پژوهشی با عنوان «تحلیل بازتاب انقالب اسالمی ایران در یمن براساس
نظریه پخش» نشــان داد که افزایش ظرفیت مقاومت مردمی و انصار الله ،رویکرد اســامگرایی
سیاسی ریشه در بازتاب انقالب اسالمی دارد .الگوگیری گروههایی مثل انصارالله و نهضتهای
اســامی از انقالب اسالمی ،مقاومت و ایستادگی در مقابل منافع قدرتهای بزرگ ،بهخصوص
عربستان از مهمترین شواهد عینی پخش و تأثیرپذیری از انقالب اسالمی است.
رنجکش ( )۱۳۹۸در پژوهشــی با عنوان «بررسی تأثیر انقالب اسالمی ایران بر جنبشهای
بیداری اســامی با تأکید بر مفهوم اشــاعه ســازهانگاری» یکی از بارزههای انقالب اسالمی را
احیاء مفاهیم ناب الهی -انســانی در چارچوب آموزههای دین مبین اســام میداند .از نظر وی
این احیاگری که بهنوعی نشــات گرفته از مطالبات مردمی به شمار میرود ،محدود به تنگناهای
زمانــی و مکانی جامعه ایرانی نمانده و به علت غنای محتوایی و معنایی خود ،در چارچوبههای
جغرافیایــی یا زمانی دیگر نیز بازتاب پیدا نموده اســت .از دیدگاه وی بر مبنای مفهوم اشــاعه،
تأثیرپذیری جنبشهای بیداری اسالمی از مفاهیم ،ارزشها و هنجارهای انقالبی و اسالمی ایران
بهصورت خودجوش و بهمثابه الگویی از حکومت دینی ـ اسالمی بوده است.
مشــهودی و همکاران ( )۱۳۹۷در مقالهای با عنوان «بررســی آثار انقالب اسالمی ایران بر
موج ســوم بیداری اســامی (مطالعه موردی مصر و یمن)» به این نتیجه دســت یافتند که موج
بیداری اسالمی پایههای حکومتهای موروثی و استبدادی و دستاندازی قدرتهای بیگانه را
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هدف قرار داده و فریادهای آزادی خواهانه سراســر منطقه از تجربه موفق جمهوری اسالمی الهام
گرفته است.
الفی ( )۱۳۹۶در پژوهشی با عنوان «تأثیرگذاری انقالب اسالمی ایران در پایداری و پویایی
فرآیند تکاملی بیداری اســامی و تغییر معادالت قدرت در خاورمیانه» به این نتایج دستیافته
اســت که انقالب اســامی با بازآفرینی ارزشها و آگاهیهای دینی در جامعه اسالمی ،ایجاد
اعتمادبهنفس ،تقویت روحیه ضد اســتکباری ،فراهمســازی وحدت اسالمی و با القای روحیه
اقدام و در کنار آن ،حمایت همهجانبه از نهضتهای اســامی توانســت این جریان را هدایت و
آن را هدفمند و پرقدرتتر از گذشــته برای هدف نهایی که همان تعالی مادی و معنوی مسلمانان
است به پیش ببرد.
عباســی و گلچین ( )۱۳۹۴در پژوهشی با عنوان «انقالب اسالمی ایران و ژئوپلیتیک تشیع در
یمن :از هویتیابی تا بیداری» نشــان دادند که وقوع انقالب اسالمی در ایران سبب هویتیابی و
خودآگاهی ،رشد و ارتقای سطح فکری و بینش سیاسی و همچنین گسترش فعالیت شیعیان باهدف
دستیابی به حقوق سیاسی و اجتماعی در قالب جنبشها و احزاب شیعی ،در یمن شده است.
ناظمی اردکانی و نجات پور ( )۱۳۹۴در مطالعهای با عنوان «الهامبخشــی انقالب اســامی
ایران به جنبش بیداری اسالمی خاورمیانه» به بررسی تأثیر و چگونگی الهامبخشی انقالب اسالمی
بر جنبشهای اســامی در خاورمیانه پرداختهاند .از دیدگاه آنها بــا وقوع جنبشهای مردمی در
خاورمیانه ،اندیشــمندان داخلی و خارجی زیادی ،به ظرفیتهای الگوی انقالب اســامی ایران
در راســتای الهامبخشی به جریانهای اخیر پرداختهاند .آنها انقالب اسالمی ایران را نقطه آغازی
برای خیزش و احیای بیداری اسالمی میدانند .درواقع بیان میکنند که آنچه امروز میتوان عبارت
بیداری اسالمی را بر آن اطالق نمود ،ناشی از نهضت احیاگرانه امام خمینی (ره) است.
تالشان و نصر دهزیری ( )۱۳۹۳در پژوهشی با عنوان «تأثیر انقالب اسالمی ایران در بیداری
اســامی تونس» نشان دادند که اسالمخواهی و مطرحشدن اســام در قالب عامل بازدارنده در
ضد صهیونیستی در
برابر منافع استعماری قدرتهای بزرگ ،استکبارستیزی و اوجگیری اندیشة ِ
ســطح منطقه و نیز شــکلگیری ،تقویت و الگوبرداری گروهها و جنبشهای اسالمی از انقالب
اسالمی ایران را میتوان از حوزههای تأثیرگذاری انقالب اسالمی ایران برشمرد.
سوری و احمدی ( )۱۳۹۲در پژوهشی با عنوان «نقش انقالب اسالمی در بیداری اسالمی»

یمن و بیداری اسالمی

انقالبهای عربی (بیداری اسالمی) یک جنبش اعتراضی مسالمتآمیز بزرگ است که در سال
 ۲۰۱۰با خودسوزی محمد بوعزیزی و کنارهگیری زینالعابدین بنعلی رئیسجمهور تونس آغاز
شــد و سپس به بسیاری از کشــورهای عربی دیگر مانند مصر ،لیبی ،ســوریه ،سودان ،الجزایر
و یمن گســترش یافــت ( .)Al-Tamimi & Venkatesha, 2020: 59در این میان ،یمن بهعنوان
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نشــان دادند که انقالب اســامی نقش ویژهای در روند بیداری ملل مسلمان ایفا کرده است .از
دیدگاه آنها انقالب اســامی به شکل عملی و عینی ،جوامع اسالمی را از انزوا و سکوت خارج
کرد و انرژی آزادشــده از آن بهعنوان موتور محرکه همه تحرکات و خیزش جریانها و جنبشهای
از یکســو مردم مسلمان منطقه را نســبت به حق و حقوق و تواناییهای خودآگاه کرد و از سوی
دیگر طلسم شکســتناپذیر بودن غول استبداد و اختاپوس استعمار و امپریالیسم را ابطال کرد و
این مسئله خود «جسارت و اعتمادبهنفس» را به ملتهای مسلمان بازگرداند.
عباسی اشلقی ( )۱۳۹۱در پژوهشی با عنوان «بازتابهای معناگرایانه انقالب اسالمی ایران
بر اســامگرایی در خاورمیانه» نشان داد که انگارههای اصلی در گفتمان کلی انقالب اسالمی را
میتــوان در مجموعه مفاهیم غالب در جنبشهای اســامگرای گوناگون مورد پیگیری و مطالعه
قــرارداد .این وضعیت باعث شــده تا انقالب اســامی ایران در تحول دشــمنانگاری غرب از
کمونیســم به اســامگرایی و ایجاد گفتمان رقیب در مقابل لیبرال دموکراســی از نقشی محوری
برخوردار گردد؛ گفتمانی که پیامدهای معناگرایانه آن را میتوان در بیداری اسالمی در کشورهای
عربی منطقه مشاهده نمود.
بررســی مطالعات انجامشــده نشــان میدهند که هرچند این مطالعات بهنوعی به موضوع
پژوهــش حاضر پرداختهاند اما هیچکدام بهطور کامل بــه تأثیر نقش مفهومی و محتوای معنایی
انقالب اســامی بر هویتخواهی شــیعیان یمن نپرداختهاند؛ بنابرایــن از نکات بدیع پژوهش
حاضر این اس��ت که هویت خواهی شــیعیان یمن را براساس ســاختار معنایی و نقش محتوایی
انقالب اســامی که ریشه در عواملی چون احیاگری اسالمی ،عدالتطلبی ،مبارزه با استبداد و
اســتعمار ،بازتولید فرهنگ مقاومت و مقابله بانفوذ بیگانگان و سایر مؤلفههای تأثیرگذار انقالب
اسالمی ایران دارد موردبررسی قرار داده است.
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فقیرترین کشور جهان عرب ،از بسیاری جهات دنیای کوچکی است که در آن تنشها ،چالشها
خاص کل جهان عرب در آن جمع شــده اســت .فقر ،خشونت ،قبیله گرایی ،فقدان
و امیدهای ِ
امنیت شــخصی ،فســاد دولتی ،رقابت بین نخبگان ،مداخله بینالمللی ،تنشهای بین شیعه و
ســنی ،بنیادگرایی و تروریســم ،همگی بخشــی از ویژگیها و واقعیت ُپرهرجومرج یمن قبل از
شروع بیداری اسالمی در این کشور بود ( .)Kronenfeld & Guzansky, 2014: 79طی سالها،
این مشــکالت حلنشــده با اقدامات رئیسجمهور علی عبدالله صالح تشــدید شد که در طول
حکومت  ۳۳ســالهاش یک نظام سیاسی تفرقهانگیز و متضاد را پرورش داده و حفظ کرد تا خود
را بهعنوان تنها عنصری که میتواند کشـ�ور را یکپارچه نگه دارد ،بسـ�ازد ( .)Hill et al, 2013در
ابتدا ،معترضان علیه پیشــنهاد اصالح قانون اساسی و اقتصاد ضعیف کشور و نرخ باالی بیکاری
تظاهرات کردند .بااینحال ،عدم پاســخگویی دولت به مطالبات منجر به رشد بیشتر اعتراضات
شــد .بدین ترتیب قبل از رســیدن امواج بیداری اسالمی به یمن در اوایل سال  ،۲۰۱۱این کشور
ً
با فشــارهای متعدد و متقابال تقویتکنندهای مواجه بود که آن را به سمت فروپاشی سوق میداد.
دالیل زیادی وجود دارد که به تشــدید اعتراضات در یمــن و تقاضای تغییر در پرتو موجی که به
کشورهای عربی هجوم آورده است و به آن «بیداری اسالمی» میگویند ،منجر شد که میتوان به
شرح ذیل به آنها اشاره کرد:

دالیل سیاسی

آشفتگی سیاسی یمن قبل از ســال  ۲۰۱۱چیز جدیدی نبود .درحالیکه جمهوری یمن براساس
مخالف حزب
یک نظام سیاســی چندحزبی تأسیسشده است ،علیرغم حضور احزاب سیاسی
ِ
حاکم به ریاس��ت صالح و حضور بخش مدنی فعال ،هیچ تضاد یــا چالش واقعی برای قدرت
تثبیتشده رژیم چه از طرف احزاب موجود یا بخش غیردولتی در ظاهر وجود نداشت (Durac,
 .)2012: 135بااینحال برخی عوامل نابسامانی سیاسی در یمن را تشدید کرد:
 )۱تمایل رژیم به اصالح قانون اساســی :اظهارات برخی از مقامات دولتی وفادار به رژیم
باعث شــد که صالح قصد جدی برای انجام اصالحات قانون اساسی داشته باشد که به
رئیسجمهور اجازه میداد تا زمانی که پسرش پس از او جانشینش شود ،در سمت خود
باقی بماند که این مســئله باعث نارضایتی و مخالفتهای گسترده در اواخر سال ۲۰۱۰
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شـ�د .درنتیجه ،جنبش اعتراضی در یمن در ســال  ۲۰۱۱آغاز شد و تظاهرکنندگان علیه
پیشــنهاد اصالح قانون اساســی بهعنوان انگیزه اصلی عالوه بر انباشته شدن انبوهی از
دالیل دیگر ،مخالفت کردند (.)Ghobari & Sudam. 2011
 )۲خشونت ظالمانه رژیمها علیه معترضان؛ اینیکی از عوامل مهمی است که در کشورهای
عربی در ســال  ۲۰۱۱به اوج خود رسید .نقض گســترده حقوق بشر ،فقدان آزادی بیان،
کنترل کامل بر رســانهها و آزار و اذیت مداوم علیه روزنامهنگاران و فعاالن حقوق بشــر
عوامــل اصلــی انقالبهای عربی بودند که در ســال  ۲۰۱۱به وجــود آمدند (Engin,
 .)2011به دلیل خشونتی که برای سرکوب تظاهرات به کار گرفته شد ،تعدادی از مقامات
برجسته دولت یمن استعفا دادند .استفاده از خشــونت رژیم علیه تظاهرکنندگان باعث
شــد که احزاب مخالف اعالم کنند به دلیل حمالت علیــه تظاهرکنندگان نمیتوانند با
رژیم مذاکره کنند .آنها همچنین از هواداران خود خواستند به تظاهرکنندگان بپیوندند.
 )۳نبود ارتش ملی :یکی از مشکالت یمن ،نبود ارتش ملی بود؛ بنابراین وفاداری نیروهای
ارتش یا به شــخص خاص یا براســاس روابط خانوادگی بود بهگونهای که گارد ریاست
جمهوری بر عهده احمد پســر علی عبدالله صالح و سازمان امنیت مرکزی نیز بر عهده
یحیی برادرزادهاش بود .بدین ترتیب علی عبدالله صالح ،جهت دفاع و امنیت ،پستهای
اســتراتژیک و کلیدی ارتش را به نزدیکان خود سپرد تا بر این اساس اقتدار خود را حفظ
کند (.)Ramadhan. 2017
 )۴فســاد گســترده در اداره دولت :درخواســتهای مردمی برای برکنــاری همه نزدیکان
رئیسجمهور علی عبدالله صالح از ســمتهای رهبــری در نهادهای نظامی ،امنیتی و
دولت��ی افزایشیافته بود .احزاب مخالف ،رئیسجمهــور را به خاطر انتصاب  ۲۲نفر از
پســران ،بستگان و اهالی روستای خود در پســتهای مهم امنیتی و ارتش ازجمله گارد
ویژه ،گارد جمهوری ،نیروی هوایی ،نیروی دریایی ،پدافند هوایی ،لشــکر یکم زرهی و
گارد مــرزی ،عالوه بر امنیت مرکزی ،امنیت ملی ،فرماندهــی قرارگاه و مناصب اداری
متهم میکردند (.)Al-Tamimi & Venkatesha, 2020: 61
عالوه بر موارد فوق ،یمن قبل از سال  ،۲۰۱۱درگیر طیفی از درگیریهای سیاسی دیگری نیز
بود .منابع اصلی تنش و خشــونت شــامل گرایشهای جداییطلب و خودمختار؛ جنگ داخلی
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مداوم در شمال از سال  ۲۰۰۴با حوثیها؛ حضور القاعده؛ فرهنگ محافظهکار با وابستگیهای
قوی قبیلهای که بهشــدت در برابر قدرت مرکزی مقاومت میکرد و تکثیر ســاحهای سبک که
درمجموع ،باعث شده بود وضعیت یمن تا سال  ۲۰۱۱بسیار وخیم باشد .با گسترش موج قیامها
در خاورمیانه به یمن ،ســطوح باالیی از بیثباتی و خشــونت به اوج رسیده بود و تهدیدی برای
تسریع حرکت مداوم این کشور بهسوی فروپاشی بود (.)Juneau, 2013: 408
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دالیل اجتماعی-اقتصادی:

دالیل وقوع انقالب یمن تنها سیاســی نبود ،بلکه دالیل و مشکالت اجتماعی و اقتصادی وجود
داشت که دلیل اصلی حضور جوانان در انقالب علیه رژیم بود:
 	)1شــرایط بد اقتصادی و اجتماعی :بیــکاری ،فقر ،نبود خدمات بهداشــتی ،نرخ باالی
بیسوادی ،سوءتغذیه و فساد بخشــی از مشکالت موجود در این زمینه بود که روزبهروز
در حال تشــدید بود .براساس اطالعات موجود نرخ بیکاری حداقل  ۳۵درصد بود۱۲ ،
درصــد از «کمبود مواد غذایی» رنج میبردند ،حدود  ۴۰درصد از جمعیت بیســت و
ســه میلیون نفری کشور زیرخط فقر (کمتر از دو دالر در روز) زندگی میکردند و درصد
زیادی از ارائه خدمات بهداشــتی و آموزشــی محروم بودنــد (Kabbani & Kothari,
.)2005
 	)2کاهش منابع نفت و آب :نفت منبع اصلی نظام اســت ،زیرا بخشی از آن بهمنظور حفظ
شــبکه حامی-پیرو و یارانه ایجادشده توســط رژیم صالح کنترل میشد و بخشی دیگر
در چارچوب بودجه عمومی دولت اســت .ذخایر نفت بهسرعت در حال کاهش است
ً
درحالیکه تا ســال  ۲۰۱۰تقریبا ســهچهارم درآمد دولت را تأمین میکرد و ممکن است
ظرف یک دهه تمام شــود ( .)Juneau, 2013: 407در همین حال ،ذخایر آب زیرزمینی
این کشور رو به اتمام است و برخی نشان میدهند که صنعا میتواند به اولین شهر جهان
تبدیل شود که با کمبود آب مواجه میشود (.)Durac, 2010; Fattah, 2011
 	)3انفجار جمعیتی :نرخ رشــد جمعیت ساالنه در یمن حدود  ۳/۲درصد است در حالیکه
منابع طبیعی انســانی و دولتی این کشور محدود بوده و تاب تحمل چنین رشد جمعیتی
را ندارد .این مسئله میتوانست باعث دو برابر شدن جمعیت کشور به مرز پنجاه میلیون
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نفر تا سال  ۲۰۵۰شود (.)Juneau, 2013: 407
 	)4نقش برجسته رسانههای اجتماعی :رسانههای اجتماعی نقش عمدهای در ارتقای توانایی
تماس و تعامل میان شــرکتکنندگان در اعتراضات سیاســی داشــتهاند .تظاهرکنندگان
بهمنظور هماهنگی راهپیماییها ،اطالعرســانی دربــاره اقدامات آنها و افزایش آگاهی
محلی و جهانی از رویدادهای جاری ،از رسـ�انههای اجتماعی استفاده کردند (�Mour
 .)tada & Salem, 2011بســیاری از محققان استدالل کردهاند که در طول انقالبهای
عربی ،رسانههای اجتماعی نقش مهمی در «بسیج ،توانمندسازی ،شکلدهی نگرشها
و تأثیرگذاری بر پیشرفت» داشتند.
بر این اســاس بود که در فوریه  ۲۰۱۱پسازآنکه حسنیمبارک رئیسجمهور مصر مجبور به
اسـ�تعفا شد ،معترضان در یمن بهطور گسترده در خیابانهای صنعا و دیگر شهرها سرازیر شدند.
بهتدریج ،ائتالفی سست و ناپایدار از معترضان با انواع نارضایتیها ازجمله سازمانهای جامعه
مدنی ،جوانان ناراضی ،قبایل ش��مالی و جنوبی تشکیل شد .در  ۱۸مارس ،تکتیراندازان وابسته
به دولت  ۵۲معترض غیرمســلح را کشــتند و صدها نفر را زخمی کردنــد و مخالفان صالح را
برافروختند .ظرف چند روز ،رژیم متحمــل موجی از انحرافات ازجمله از درون حزب حاکم و
دستگاه دیپلماسی شــد .بهطور قابلتوجهی ،بیش از دهها فرمانده ارشد نظامی و شخصیتهای
کلی��دی قبیلهای نیز صالح را رها کردند .در ماه آوریل ،شــورای همکاری خلیجفارس به رهبری
عربســتان ســعودی و با حمایت ایاالتمتحده ،توافقی را پیشنهاد کرد که بهموجب آن صالح در
ازای مصونیت خود و خانوادهاش ،قدرت را ظرف  ۳۰روز به منصورالهادی معاون رئیسجمهور
خــود منتقل کند ( .)Juneau, 2013: 409اگرچه احــزاب اصلی مخالف با این ترتیبات موافقت
کردنــد ،اکثر معترضان خیابانی بند مصونیت را محکوم کردند و خواســتار خروج فوری و بدون
قید و ش��رط صالح شدند .اعتراضات ادامه یافت و در ماه مه به اوج خود رسید ،در روزهای بعد،
شمال صنعا به یک منطقه جنگی تبدیل شد و حداقل  ۱۰۰کشته و  ۴۰۰زخمی داشتند .تنش در
 ۳ژوئن زمانی به اوج خود رســید که انفجار در مسجدی در محوطه ریاست جمهوری منجر به
کشته یا معلولیت چندین مقام ارشد شد .صالح با سوختگی شدید و اصابت ترکش برای مداوا به
عربستان سعودی منتقل شد .در حالی که به نظر میرسید که حکومت صالح در حال پایان یافتن
اســت ،حلقه درونی او  -که توسط پسرش و سه برادرزادهاش که کنترل نهادهای کلیدی نظامی و
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امنیتی را در دست داشتند -رهبری میکردند  -از استعفا خودداری کردند .خشونتی که نیروهای
وفادار را در برابر نیروهای جدا شده و شبهنظامیان قبیلهای متحد با مخالفان قرار میداد ،در طول
تابستان ادامه داشت و اوج دیگری از نبردها در سپتامبر بود (.)Juneau, 2013: 410
در  ۲۳ســپتامبر ،صالح به صنعا بازگشــت .او حمایت خود از پیشــنهاد شورای همکاری
خلیجفارس را تکرار کرد اما برای اجرای آن تالش چندانی نکرد .این در حالی بود که در  ۲۱اکتبر
شورای امنیت سازمان ملل متحد بهاتفاق آرا قطعنامهای را در تأیید این توافق به تصویب رساند.
در همین حال ،خشــونت در ماههای اکتبر و نوامبر در سراسر کشور ادامه یافت .تنش در شمال
و جنوب همچنان باال بود ،درحالیکه مناطق بیشــتری از حومه شــهر از کنترل مرکزی خارج
شدند .تا نوامبر ،پیشبینیهای طوالنیمدت نزول قریبالوقوع یمن در هرجومرج نزدیکتر به
تحقق میرســید .صالح با درک اینکه گزینههایش در حال محدود شدن و تحتفشار دو حامی
اصلی خارجیاش ،ایاالتمتحده و عربســتان سعودی اســت ،تسلیم شد و با پیشنهاد شورای
همــکاری خلیجفارس موافقت کرد ( )Juneau, 2013: 411و این به معنای پایان حاکمیت ۳۳
ساله وی بود.

انقالب اسالمی و تأثیر آن بر هویتخواهی شیعیان یمن

با پیروزی انقالب اس�لامی ایران روح امید تازهای بر مس��لمانان جهان و بهویژه ش��یعیان دمیده
شد .این انقالب ازیکطرف بهنظام اسـ�تبدادی  ۲۵۰۰ساله پادشاهی ایران پایان داد و از طرف
دیگر نظامی جمهوری را جایگزین نظام پادش��اهی کرد که روح اسالمی آن باعث تفاوت و تمایز
محتوایی آن با دموکراس��ی غربی ش��د؛ بنابراین آرمانهای متعالی این انقالب همچون برقراری
حکومت جهانی اس�لام ،نفی سلطه و س��لطهپذیری ،عدالتخواهی ،حمایت از مستضعفان،
محرومان و نهضتهای آزادیبخش ،مبارزه با اســتکبار و مردمس��االری دینی توانس��ت توجه
بس��یاری از ملتها بهویژه در جهان اس�لام را به خود جلب کند .انقالب اســامی با رویکرد
ایدئولوژیکی خود توانست جریانهای محافظهکار اسالمی را به جریانهای انقالبی تبدیل کرده
و به ایجاد موج بیداری اسالمی منجر سازد (شکرزاده چهاربرج و جعفریفر.)۳ :۱۳۹۹ ،
با فراگیری موج بیداری اســامی و نیز خیزش انقالبی شیعیان یمن و تاسی گرفتن از مکتب
امام حسین (ع) و حرکت استکبارســتیزی انقالب اسالمی ،ایران بهعنوان امالقرای جهان اسالم

احیاگری اسالمی

بازگشــت دوباره به اسالم اصیل و تفســیری تازه از آموزههای دینی همراه با الگوگیری از نهضت
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بهعنوان الگویی پیش روی انقالبیون این کش��ور قرار گرفت .یکــی از گروههای فعال حاضر در
انقالب یمن که از گذشتههای دور همواره با دولت یمن درگیر بوده و در اعتراضات و خیزشهای
اخیــر یمن نیز یکــی از نیروهای اصلی انقالب یمن به شــمار میرود ،جنبش الحوثی اســت
(خواجهســروی و شــهرکی )۱۸۷ :۱۳۹۱ ،که بسیار تحت تأثیر شــخصیت امام (ره) و انقالب
اســامی قرار گرفتند .حوثیها گروهی شیعه در شــمال یمن هستند که مقر اصلی فعالیت آنها
اســتان صعده است .به سبب انتســاب به حســین حوثی به حوثیهای یمن نیز مشهور هستند.
جنبش الحوثی در گذشــته در قالب تشکیالتی با نام ســازمان جوانان مؤمن (الشباب المؤمن)
فعالیت میکرد .این جنبش در زمان رهبری عبدالملک حوثی با پذیرش عمومی مردم یمن روبرو
شــدند و به جنبشی فراگیر در یمن تبدیل شــدند .روابط آنها با دولت یمن تا سال  ۲۰۰۳خوب
بود و حتی در جنگ تجزیه ســال  ۱۹۹۴از دولت یمن حمایت کردند و به مبارزه با تجزیهطلبان
پرداختند؛ اما با گذشــت زمان دولت یمن نگران گسترش نفوذ و قدرت آنان در شمال کشور بود
به همین ســبب بارها از طرف ارتش یمن مورد ســرکوب قرار گرفتند (خواجهسروی و شهرکی،
 .)۱۹۹ :۱۳۹۱با گسترش موج بیداری اسالمی ،این جنبش با همراهی کمیتههای مردمی برخی
از مناطق و مراکز نظامی یمن را به کنترل خود در آوردند و به دنبال اســتعفای علی عبدالله صالح
و انحالل پارلمان این کشــور در ســال  ۲۰۱۵مســئولیت دولت انتقالی را بر عهده گرفتند که با
مخالفت عربســتان سعودی روبهرو شدند .عربستان با نامشروع خواندن حاکمیت سیاسی آنها
و حمایت از بازگشــت منصور هادی به قدرت ،به یمن حمله کرد که ضمن کشته و زخمی شدن
هزاران نفر بسیاری از زیرساختهای این کشور از بین رفت.
همانگونه که ذکر شد یکی از گروههای شیعی در یمن که تحت تأثیر انقالب اسالمی ایران قرار
گرفتند جنبش الحوثی اســت .درواقع ،هویتخواهی شیعیان یمن و بهویژه جنبش الحوثی ریشه
در ســاختار معنایی و نقش محتوایی انقالب اسالمی که شــامل عواملی چون احیاگری اسالمی،
عدالتطلبی ،مبارزه با استبداد و استعمار ،بازتولید فرهنگ مقاومت و مقابله بانفوذ بیگانگان و سایر
مؤلفههای تأثیرگذار انقالب اسالمی ایران دارد که در ادامه موردبررسی قرار میگیرند.
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خونین عاشــورا در وقوع انقالب اســامی و پیروزی آن ،نقش محوری و اساســی داشته است.
انقالب اسالمی با طرح دوباره آرمانها و ارزشهای دینی و معنوی و دعوت دوباره برای بازگشت
به تعالیم انبیاء الهی بهویژه اسالم اصیل ،موجبات احیای فکر دینی و دینمداری و بازگشت دوباره
بشریت به معنویت و خدامحوری و رشد احساسات هویتخواهی و پایبندی به ارزشهای دینی
در میان ملتهای مسلمان را فراهم ساخته است (احمدی.)۱۳۸۵ ،
جنبش انصار الله یمن (جنبش الحوثی) از جمله گروههای شــیعی هســتند که تحت تأثیر
دینی انقالب اســامی قرار گرفتند .این نکته مهم را میتوان در شــخصیت حســین
احیاگــری ِ
الحوثی و روحیه استکبارســتیزی و دلباختگی وی به شــخصیت واالی امام خمینی (ره) مشاهده
کــرد .وی همواره از امام بهعنوان امامی متقی و عادل یاد میکرد و در رابطه با انقالب اســامی
ایران میگوید :هر کس که در مقابل انقالب اســامی ایران در زمان امام خمینی (ره) ایستاد نتیجه
این اقدام خویش را خواهد چشــید .وی امام خمینی (ره) را نمونــه بارز «امام عادل الترد دعوته»
میدانست؛ یعنی امامی عادل که اطاعت از او واجب است .همچنین باید به نفوذ گسترده معنوی
انقالب اســامی در میان شــیعیان یمن بهویژه حوثیها اشــاره کرد که باعث نگرانیهای عمیق
عربســتان سعودی شده است .این تأثیرگذاری با تأکید بر آرمانهای انقالب اسالمی و احیاگری
ً
دینی کامال آشکار هست (عزیزی.)۱۴۰۰ ،
بر این اســاس است که بســیاری از تحلیلگران ،خیزشهای مردمی خاورمیانه و شمال آفریقا را
ناشی از نفـوذ قـدرت نـرم انقالب ایران در این مناطق میدانند؛ زیرا موتور محرک خیزشهای مردمـی
خاورمیانـه را در احیای ارزشهای اسالمی جستجو میکنند که ریشه در قـدرت نـرم مکتـب اسـالم،
شـریعت و آموزههای انقالب اسالمی ایران به رهبری حـضرت امـام خمینـی (ره) دارد کـه بـر گـسترش
و تعمیق اندیشه مقاومت در برابر استکبار تأکید فراوان دارد (جما لزاده.)۷۹ :۱۳۹۱ ،

عدالتطلبی

عدالتطلبی بهعنوان جوهره و ســنگبنای انقالب اســامی از مقدسترین ایدههای اجتماعی
اسالم ،بهویژه مکتب تشیع و عصاره همه احکام و شرایع الهی و بلندترین مقصد انبیا و اولیاست
(فخــرزارع .)۱۳۸۸ ،مقام معظــم رهبری عدالت را یکی از مهمتریــن و اصلیترین خطوط در
مکتب سیاسی امام میداند» (بیانات مقام معظم رهبری .)۱۳۸۳/۰۳/۱۴ ،وی همچنین عدالت

مبارزه با استبداد و استعمار

مبارزه با اســتبداد داخلی و اســتعمار خارجی از ویژگیهای بنیادین انقالب اســامی هستند.
آلت دست اربابان
استبداد و استعمار دارای روابط تنگاتنگی میباشند .پادشاهان و حکام مستبد ِ
حکام مســتبد در داخل کشور خود فاقد
خود یعنی اســتعمارگران خارجی هستند .ازآنجاییکه ِ
مشروعیت هســتند برای حفظ جایگاه و موقعیت خود وابســته به قدرتهای خارجی هستند و
قدرتهــای خارجی نیز تا آنجا از آنها حمایت میکنند که منافع آنها تأمین شــود .قدرتهای
اســتعماری به شــیوههای گوناگون حکام وابســته به خود در این کشــورها را کنترل میکردند و
سیاستهای مدنظر خود را به آنها دیکته میکردند.
حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای درباره شــیوههای گوناگون استعمارگران برای کنترل
حکومتها در آســیا و آفریقا میفرمایند« :اوایل ،استعمار همینگونه بود؛ دولتهای استعمارگر
اروپایی کشــورهایی را در آســیا و آفریقا بــهزور میگرفتند ،بعد یک حاکــم نظامی را از طرف
خودشــان در آنجا میگذاشــتند تا تمام کنترل منطقه در دست او باشد .در هند ،استرالیا ،کانادا،
ّ
ٔ
بیگانه نظامی را
آفریقا و کشورهای متعدد همین کار را کردند .بعد از گذشت مدتی دیدند حاکم
خود آن کشورها مییافتند
بر ملتی گماشتن خطا و غلط است ،فرمول را عوض کردند ،حکامی از ِ
و نصبشــان میکردند که صد درصد مطیع اینها باشند ،کمکشــان هم میکردند ،امکانات هم
میدادند ،او هم کشــور را برای چپاول اســتعمارگران راحت و آزاد میگذاشت و دروازهها را باز
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اجتماعی را از اهداف جمهوری اسالمی میداند و در این رابطه میفرمایند« :ما اگر دنبال عدالت
اجتماعی نباش��یم ،وجود ما پوچ و بیهوده است و جمهوری اسالمی معنی ندارد» (بیانات مقام
معظم رهبری .)۱۳۸۳/۸/۶ ،در رابطه با عدالتطلبی ملتهای مســلمان نیز مقام معظم رهبری
میفرمایند« :ایــن جنبشها و انقالبهای منطقه ...از یمن و بحریــن بگیرید تا مصر و لیبی و
همه اینها انگیزهشان بازگشت به عزت ملی و عدالت اجتماعی و آزادی و همه در ٔ
تونس ٔ ...
سایه
اسالم است .اینکه میگوییم بیداری اسالمی ،این حرف پایهدار است ،ریشهدار است .ملتهای
مســلمان عدالت را میخواهنــد ،آزادی را میخواهند ،مردمســاالری را میخواهند ،اعتنای به
هویت انســانها را میخواهند؛ اینها را در اسالم میبینند ،نه در مکاتب دیگر( »...بیانات مقام
معظم رهبری.)۱۳۹۱/۰۳/۱۴ ،
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میکرد تا اســتعمارگران هر کار میخواهند ،بکنند .یک دوره هم اینگونه گذشت ،که دیدند این
هم درست نیست و اشتباه کردهاند؛ برای اینکه ملتها علیه این حکام که هرچند وطنی و خودی
بهحســاب میآیند ،اما چون وابسته به آنها هستند و مســتبد و ظالماند ،قیام میکنند .بعدازاین
روش ،از یــک دورانی شــروع کردند روش را عوض کردن؛ این شــیوه ،یک شــیوه علیالظاهر
ّ
دمکراتیک و با تســلط و ســلطه فرهنگی بود کــه حاکمی را که طرفدار آنهاســت ،بهاصطالح
خودشان انتخاب کنند .در ایر ِان زمان طاغوت هم همین قضایا پیش آمد؛ ّاول انگلیسیها «رضا
پهلوی» را نصب کردند و ســپس «محمدرضا» را ،بعد دیدند مشکالت به وجود میآید ،آمدند
او را وادار کردند تا «علی امینی» را بهعنوان نخســتوزیر منصوب کند تا بهاصطالح اصالحات
کنــد .این دید که زمام کار از دســت خودش در میرود ،گفت خــودم اصالحات میکنم که آن
اصالحات ،مواد ششگانه فضاحت آمیزی بود که در دوران طاغوت انجام گرفت .این تجربههای
عمل شــده استعمار در دورانها و در مکانهای مختلف دنیاست .اینها امروز به همان دوره ّاول
استعمارگری برگشتهاند؛ یعنی کشوری را با زور اسلحه بگیرند ،بعد حاکمی از خودشان در آنجا
بگمارند .کار بســیار عجیب ،ارتجاعی ،زشت ،اهانتبار و حاکی از سرمستی و غرور است که
اینها را با مغز به زمین میکوباند( ».بیانات مقام معظم رهبری.)۱۳۸۲/۱/۲۲ ،
بررسی جریان بیداری اســامی در یمن نیز بیانگر این واقعیت است که اعتراضات مردمی
صورت گرفته در این کشــور نیز در برابر استعمار خارجی و اســتبداد داخلی بوده است .بر این
اساس بود که حوثیهای یمن ،دولت علی عبدالله صالح را وابسته به غرب میدانستند و خواهان
استعفای وی شدند.

بازتولید فرهنگ مقاومت

یکی از مؤلفههای اساســی در وقوع ،تثبیت و اســتمرار انقالب اســامی ایران تکیه بر فرهنگ
مقاومت اســت .فرهنگ مقاومت به معنای نهادینه بودن پایداری و ایستادگی در سطوح و اجزای
فرهنــگ یعنی باورها ،ارزشها و رفتارها در برابر تغییر و نفــوذ فرهنگ بیگانه و مقابله با فرهنگ
سلطه اســت .از منظر اسالمی نیز فرهنگ مقاومت به معنای مجموعه شیوههای زندگی مردم که
با الهام از آموزههای اس�لامی ،بر ثبات قدم و ایمان به داش��تههای بومی و دینی خود تأکیددارند
و با اس��تواری و ایس��تادگی و مقاومت ،ثبات این ش��یوهها را تضمین نم��وده و به یک فرهنگ و

مقابله با نفوذ بیگانگان

حضور نیروهای بیگانه در صحنه تحوالت سیاسی ـ اجتماعی هر کشوری خواه بهصورت مستقیم
کزایی.)۱۳۸۳ ،
یا غیرمستقیم ،دوستانه یا خصمانه و یکطرفه یا دوطرفه ،امری طبیعی است (ل 
البته این مســئله تا حدودی متأثر از موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشــورها هســت .در این
میان ،ایران نیز به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواس��تراتژیکی آن ،یک مرکزیت ژئواستراتژیک
برای منطقه و جهان محس��وب ش��ده (کریمی )۳۰ :۱۳۹۴ ،و در طول تاریخ همواره مورد توجه
قدرتهای منطقهای و بینالمللی بوده اســت .نگاهی به تاریخ معاصر ایران نشان میدهد که از
دوره قاجاریه تا انقالب اسالمی ،ایران همواره شاهد حضور و نفوذ و مداخله گاه و بیگاه بیگانگان
بهویژه روســیه ،انگلیس و امریکا بوده و پادشــاهان قاجار و پهلوی اغلب برای حفظ تاجوتخت
خود به آنها متوسل شدهاند.
وقوع انقالب اســامی ،به گونهای اساســی ورق را برگرداند و نهتنها حضور مداخلهجویانه
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ش��یوه زندگی عمومی در میان خود تبدیل مینمایند و با پافش��اری به داش��تههای بومی و دینی
ً
خود ،به مقابله بانفوذ شیوههای غیربومی و مخصوصا شیوههای منحط و مبتذل غربی میپردازند
(قهرمانی سفیده خوان.)۵۴ :۱۳۹۶ ،
انقالب اســامی ایران از زمان وقوع خود تا امروز ،از طرف دشمنان خود در سطوح داخلی،
منطقهای و فرامنطقهای تحتفشــار قرارگرفته است .این فشارها در حوزههای مختلف اجتماعی،
اقتصادی ،سیاســی و باهدف ســاقط کردن نظام انقالبی یا حداقل ایجاد تغییر در رفتار مسئوالن
نظام صورت گرفته است .مؤثرترین مؤلفه برای تقابل با این هجمههای همهجانبه ،ایجاد فرهنگ
مقاومت بوده است (حسنزاده و جباری.)۱ :۱۳۹۸ ،
بررســی حیات  ۴۳ساله انقالب اسالمی نش��ان میدهد هر جریانی که براساس آموزههای
مقاومت اســامی شــکل بگیرد ،میتواند چالشهای جدی در برابــر زیادهخواهی قدرتهای
ســلطهگر به وجود آورد .این ویژگی را بهصورت بارزی میتوان در فرهنگ مقاومت مردم ایران در
برابر زیادهخواهی و تحریمهای اقتصادی و سیاسی امریکا و غرب مشاهده کرد .مقاومت جنبش
انصــار الله در یمن در برابر زیادهخواهی قدرتهای غربی و منطقهای و در رأس آنها عربســتان
سعودی در این راستا قابل ارزیابی است.
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بیگانگان را پایان بخشــید بلکه ایــران را بهعنوان محور تحوالت منطقــهای و یکی از مهمترین
کزایی .)۱۳۸۳ ،در ایــن زمینه مقام معظم رهبری
بازیگــران نظام بینالملل مطرح ســاخت (ل 
میفرمایند« :ما ایرانیها در طول تاریخ طوالنی خودمان دورانهای متفاوتی را گذراندهایم ...در
ٔ
سخت تاریک ذلت را گذراندیم...
ســاله منتهی به انقالب ،ما یک دوران
طوالنی دویست
دوران
ِ
ِ
ٔ
در ٔ
حوزه سیاســت ،یک ملت منزوی بودیــم؛ در فعلوانفعاالت منطقه خودمان-چه برســد به
فعلوانفعاالت جهان -هیچ تأثیری نداشتیم؛ در این دوران دویستساله ،استعمار به وجود آمد.
ٔ
منطقه ما آمدند ...منابع ثــروت ملتها را غارت
دولتهای مســتعمره از اقصی نقاط عالــم به
حوزه اقتصاد ،وضع ما روزبهروز بهطرف انحطاط بیشــتر حرکت میکرد؛ در ٔ
کردنــد ...در ٔ
حوزه
ِ
علم و فناوری ،بهکلی عقبمانده بودیم؛ در سیاســت داخلی خودمان ،دستخوش سیاستهای
بیگانگان بودیم .استعمارگرها ،قدرتهای مسلط دنیا ،بر روی حکومتهای ما اثر میگذاشتند؛
آنها را به این طرف و آن طرف میکشاندند ،به آنها تحمیل میکردند ،از آنها کار میکشیدند؛
ٔ
انســانی
شایســته
و دولتهــای ما ،پادشــاهان ما ،قدرتهای مســلط ما ،هیچ عکسالعمل
ِ
افتخارآمیزی از خودشــان نشــان نمیدادندّ .
حتی در ٔ
زمینه حفظ تمامیت ارضی کشــور ،حفظ
حاکمیت دولتها ،ضعف خجالتآوری را در این دور ِان دویستساله مشاهده و تجربه کردیم.
ٔ
ٔ
معاهده گلستان
معاهده ذلتبار ترکمانچای و قبل از آن،
در همین دور ِان دویستســاله است که
اتفاق افتاد؛ در همین دور ِان دویستســاله بود که آمدند بوشهر ما را اشغال کردند ،بدون کمترین
مقاومتی از سوی دولت و دولتیها .در همین دوران بود که یک دولت بیگانه آمد در قزوین اردوی
نظامی زد و دولت مرکزی تهران را تهدید کرد که باید فالن کار را بکنید ،فالن اقدام را بکنید ،فالن
کس را بیرون کنیــد ،واال به تهران حمله میکنند ...در همیــن دوران بود که دولت انگلیس آمد
حکومت پهلویها را در ایران به وجود آورد؛ رضاخان را انتخاب کردند ...و ٔ
همه امور را به دست
او دادند ...در همین دوران بود که قرارداد ننگین  ۱۹۱۹ - ۱۲۹۹میالدی  -اتفاق افتاد؛ که بر طبق
این قرارداد ،اقتصاد کشــور به دســت بیگانه میافتاد و سیاست کشور و اقتصاد کشور یکباره در
اختیار دشمنان ایران قرار میگرفت .در همین دوران بود که رئیس سه کشور  -که متحدین جنگ
بودند  ... -روزولت ،چرچیل و اســتالین به میل خودشان به تهران آمدند و جلسه تشکیل دادند؛
نه از کســی اجازه گرفتند ،نه گذرنامهای نشــان دادند ...ببینید ذلت یک دولت مرکزی که سرریز
میشــود بر روی مردم تا کجاها منتهی میشــود؟ این ،حضیض ذلت یک حکومت و یک ملت

است .این ،مال دوران دویست ٔ
ساله ماست» (بیانات مقام معظم رهبری.)۱۳۹۱/۳/۱۴ ،
نگاهی به اقدامات جنبش انصار الله یمن بهخوبی نشان میدهد که با تکیهبر همین خصلت
بیگانهستیزی در میان آنها که متأثر از انقالب اسالمی ایران بوده است توانسته است تا امروز در
مقابله با زورگوییهای عربستان سعودی و قدرتهای غربی مقاومت کند و آنها را از رسیدن به
اهداف خود ناامید کند.

انقالب یمن بهصورت اعتراضی مســالمتآمیز شــروع شــد تا اینکه با یک رویارویی مسلحانه
مواجه شــد که منجر به جنگ داخلی شــد که حتی پس از نه ســال نیز ادامــه دارد .در پی این
اعتراضات تعدادی زیادی جان خود را از دست دادند اما درنهایت منجر به برکناری رئیسجمهور
علی عبدالله صالح شــد .جوانان یمن اعتراضات خــود را در صنعا در  ۲۷ژانویه  ۲۰۱۱بهعنوان
نارضایتی از بیکاری ،رکود اقتصادی ،فساد و قصد دولت برای تغییر قانون اساسی ،شیوع بسیاری
از بیماریها و ناتوانی دولت در درمان این بیماریها آغاز کردند.
نتایــج حاصل از این مطالعه نشــان داد که بیداری اســامی در یمن بهعنــوان یک جنبش
مسالمتآمیز و متأثر از آموزههای انقالب اســامی ایران آغاز شد که درنتیجه رنج سالها مردم
یمــن از یک رژیم طایفهای دیکتاتوری که برای تضمیــن تداوم رژیم خود با کارت قبیلهای بازی
میکرد ،رخ داد .آموزههای انقالب اســامی ،جوانان یمن را که مدتها به حاشــیه رانده شــده
بودند ،نیرو بخشید و جنبشهای اجتماعی جنوبی را که زمانی پر جنبوجوش بودند ،به صحنه
بازگرداند .یکی از گروههای شــیعی در یمن که تحت تأثیر انقالب اســامی ایــران قرار گرفت جنبش
الحوثی اســت .در واقع ،هویتخواهی شیعیان یمن و بهویژه جنبش الحوثی ریشه در ساختار معنایی و
نقش محتوایی انقالب اسالمی ایران دارد که در عواملی چون احیاگری اسالمی ،عدالتطلبی ،مبارزه با
استبداد و اســتعمار ،بازتولید فرهنگ مقاومت و مقابله با نفوذ بیگانگان خود را نشان داد .متأثر از همین
آموزههای انقالب اسالمی ایران است که شــیعیان یمن هویت خود را بازیافتند و تا امروز توانستهاند در
مقابل مداخله نظامی به رهبری عربستان سعودی و حمایت کشورهای غربی مقاومت کنند .بدون تردید
مقاومت اســامی مردم یمن در مقابل زیادهخواهی بیگانگان میتواند در آینده همانند انقالب اسالمی
ایران الگو و سرمشقی برای کشورهای منطقه و دیگر جنبشهای اسالمی در سراسر دنیا باشد.
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