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چکیده :

جنبش انصاراهلل یمن از زمره نهضتهایي است که پيروزی انقالب اسالمي سبب الهامگيری و ایجاد انگيزه در
ميان آنان شد و رهبر آنها یعني شهيد «حسين الحوثي» رهبر جنبش انصاراهلل یمن با پيروزی انقالب اسالمي و
آشنایي با امام خميني(ره) و اندیشههای ایشان توانست با الهام از این اندیشه و با تشکيل هسته مقاومت در
یمن و پایهگذاری آن بيداری ایجاد شده و متأثر از اندیشههای اسالمي را در یمن گسترش دهد .هدف اصلي
مقاله ،شناخت نقش جنبش انصاراهلل در عمقبخشي منطقهای جمهوری اسالمي ایران با توسل به نظریه پيچ
تاریخي و هندسه قدرت است .از اینرو با بهرهگيری از روش توصيفي تحليلي بهدنبال پاسخ به این پرسش
اساسي است که جنبش انصاراهلل یمن در عمقبخشي منطقهای چه نقشي دارد .در پاسخ به این پرسش ،تحقيق
به این نتيجه رسيد که جنبش انصاراهلل توانسته است با الهامگيری از مؤلّفههای گفتمان انقالب اسالمي یعني
اسالمخواهي ،صلحطلبي ،استقاللطلبي و مبارزه با استکبار و استبداد و سلطهستيزی ،نسبت به افزایش
عمقبخشي جمهوری اسالمي ایران تأثير بسزایي داشته باشد .جمهوری اسالمي ایران نيز در مقابل با حمایت و
پشتيباني انقالبي ،معنوی و سياسي از این جنبش ،هندسه قدرت را در منطقه به نفع خود تغيير داده است.
بيشک در این هندسه جدید قدرت ،دنيای اسالم با محوریت انقالب اسالمي در آن سهم تعيينکنندهای پيدا
کرده و روز به روز نقش و عمقبخشي جمهوری اسالمي ایران در مناطق مختلف افزایش پيدا کرده است و هر
کدام از اعضای جامعه شبکهای و محور مقاومت از جمله جنبش انصاراهلل یمن نقش تأثيرگذاری در کمک به
این عمقبخشي دارند.
کلیدواژهها 


عمقبخشي ،گفتمان انقالب اسالمي ،بسط منطقهای ،جنبش انصاراهلل ،حوثيها.

 0ـ نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری روابط بينالملل دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان)
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 2ـ دانشجوی دکتری مطالعات منطقهای دانشگاه جامع امام حسين(ع)
 3ـ دانش آموخته کارشناسي ارشد مطالعات منطقهای دانشگاه شهيد بهشتي
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مقدمه 

یکي از اهداف جمهوری اسالمي ایران ،که ناشي از موقعيت ذاتي است ،دستيابي به جایگاه
برتر منطقهای در عرصههای مختلف است .این هدف ،که آشکارا یکي از شاخصهای با اهميت
سند چشمانداز بيست ساله کشور است بهطور جدی از سوی جمهوری اسالمي ایران پيگيری
ميشود و اولویت نخست آن تعيين شده است .انقالب اسالمي ایران دو دستاورد مهم
بينالمللي یعني بيداری اسالمي و احيای جبهه مقاومت را بههمراه خود دارد .جبهه مقاومت با
تأکيد بر ارزشهای اسالمي تالش ميکند تا ژئوپلتيک غرب آسيا را مدیریت کند و این مدیریت
ميتواند در مناطقي مانند لبنان ،عراق ،یمن و ...دیده

شود.

در حال حاضر جمهوری اسالمي ایران با گسترش آرمانها و اندیشههای خود توانسته است
بدون وامداری غربيها حوزه عمقبخشي خود را گسترش دهد .جنبش انصاراهلل یمن یکي از
نهضتهای آزادیبخش است که پيروزی انقالب اسالمي سبب الگوگيری و بيداری در ميان
شيعيان زیدیه در این کشور شد .شهيد «حسين بدرالدین الحوثي» رهبر جنبش انصاراهلل یمن با
پيروزی انقالب اسالمي و آشنایي با امامخميني(ره) و اندیشههای سياسي ایشان توانست با
الگوگيری از تفکر انقالب اسالمي با تشکيل هستههای مقاومت در یمن و پایهگذاری آن
اندیشههای ناب اسالمي را در یمن گسترش دهد .حرکت شهيد حسين الحوثي ،که قرائت
انقالبي از مفاهيم تشيع با الگوگيری از تفکر امامخميني(ره) بود از سویي در مقابل نفوذ
استعماری عربستان در یمن و تبعيض شدید مذهبي و سياسي حکومت یمن عليه شيعيان
ایستادگي فرهنگي کرد و از سویي دیگر حلقه جدیدی را نيز به محور مقاومت و منطقه افزود.
در واقع پيدایش یک گروه انقالبي و شيفته امامخميني(ره) و در خط سياسي جمهوری
اسالمي ایران در کنار مرزهای سعودی بهعنوان مهمترین همپيمان سياسي امریکا در منطقه
هشداری برای امریکا بود بویژه اینکه مهمترین اعتراض سياسي این گروه ،حضور نظامي
بيگانگان و اعمال سياستهای تبعيضآميز عليه شيعيان بود .انقالب اسالمي با توجه به گسترش
حوزه نفوذش در اثر فراگير شدن بيداری اسالمي در منطقه همواره تالش کرده است از این
طریق بتواند در جهت تقویت گرایشهای اسالمي در ميان جنبشها گام
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بردارد.

رژیم صهيونستي را از تصور کنترل و سيطره انصاراهلل بر تنگه راهبردی بابالمندب بشدت
نگران ميکند .یمن کشوری است که به گفته بسياری از تاریخدانان ،ساکنان آن عربهای اصيل
هستند و برخالف بسياری از کشورهای عربي ،که از تجزیه امپراتوری عثماني و یا
چندپارهسازی کشورها توسط استعمار ،شکل گرفتهاند ،دارای سابقهای اصيل و تاریخي است.
موقعيت جغرافيایي یمن نيز همچون جمهوری اسالمي ایران موقعيت راهبردی و سوقالجيشي
است .یمن از نظر مرزی با عربستان و عمان همسایه است در حالي که مرزهای جنوبي آن
مشرف بر آبراههای بينالمللي است و تنگه راهبردی بابالمندب ،که خليج عدن را به دریای
سرخ متصل ميسازد در جوار سواحل یمن واقع شده است .دغدغه پژوهش این است اگر
فرصتي همچون ظهور بازیگر جدیدی چون انصاراهلل پيش آمده است چرا جمهوری اسالمي
ایران به آن توجهي نکند و یا ابعاد بيشتری از این جنبش نشان داده نشود.
در این راستا با بهرهگيری از روش تحليلي ـ کتابخانهای ،پس از تشریح مفهومشناسي نفوذ
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موقعيت راهبردی کشور یمن ،که جنبش انصاراهلل از دل آن بيرون آمده ،موقعيتي است که

و عمقبخشي (گسترش) به نظریه «پيچ تاریخي و هندسه جهاني قدرت» از دید مقام معظم
رهبری نگاهي خواهيم افکند و در ادامه با توسل به این نظریه ،مؤلّفههای گسترش گفتماني
منطقهای را از نظر خواهيم گذراند .پس از شناخت این مؤلّفهها ،به سؤال اصلي مقاله خواهيم
پرداخت که چيستي نقش جنبش انصاراهلل یمن در عمقبخشي (گسترش گقتماني) منطقهای
جمهوری اسالمي ایران است خواهيم پرداخت.
رویکردنظری 
تعریفمفهومنفوذ 

واژه  Influenceدر لغت به معني کنش یا قدرتي است که نتيجهای را بدون اعمال آشکار
زور یا بدون اعمال مستقيم فرمان ،توليد ميکند ( )Webster,2003,p641و اصطالحاً رفتاری
است که مستقيم یا غيرمستقيم باعث تغيير در رفتار یا نظر دیگران ميشود (الواني:0336 ،
 .)042نفوذ ،شکلي از قدرت است؛ اما متمایز از کنترل ،اجبار ،زور و مداخله .نفوذ را ميتوان
رابطه ميان بازیگراني دانست که بهموجب آن ،هر بازیگر ،بازیگران دیگر را وادار ميکند تا به
طریقي عمل کنند که خواست خود آنها نيست (آقابخشي.)304 :0336 ،
401
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اصطالحاً نفوذ رفتاری است که مستقيم یا غيرمستقيم باعث تغيير در رفتار یا نظر دیگران
ميشود (عسگری .)63 :0336 ،پيدایش و تأثير نفوذ ،تحت تأثير عوامل مختلفى خواهد بود؛
مثل عوامل معنوى ،پاداشها و تشویقهاى دنيوى و کيفرها و تهدیدهاى مادى که هر یک از این
سه نيز در درون خود ،مراتب و درجات مختلفى دارد (اسکندری و دارابکالیي .)0310 ،نفوذ،
اثرگذاری هر بازیگر بر بازیگر دیگر است .این نفوذ برخالف قدرت ميتواند بهطور کلي
غيرارادی باشد (مستقيمي .)4 :0332 ،نفوذ یکي از مؤلّفههای اثرگذاری دولتها قلمداد ميشود.
در قالب نفوذ ،قدرت منطقهای ميکوشد دیگر دولتها را به ادامه عمل یا سياستي وادار کند که
در راستای منافع اوست .قدرت منطقهای باید در محدوده ژئوپليتيکي و ساختار سياسي
اندیشهای منطقه از نفوذ برخوردار باشد (فيضي 036 :0311 ،و .)031
توانایي فرد از تغيير دادن رفتار دیگران بدون داشتن موقعيت رسمي (شایان مهر:0331 ،
 )621و فراگرد اثرگذاری بر افکار ،رفتار یا عواطف شخص دیگر را نفوذ گویند .نفوذ از
اندیشههای توماس هابز 0دربارۀ قدرت گرفته ،و وارد علوم اجتماعي شده است .نفوذ ،پاسخ
رفتاری نسبت به اعمال قدرت و یا بهعبارت دیگر ،نتيجهای است که از طریق بهکارگيری
قدرت به دست ميآید (رضائيان .)3 :0336 ،در تعاریف از نفوذ بهعنوان ساختار اثرگذاری بر
دیگران استفاده شده است .اگر شخصي بتواند دیگری را متقاعد کند که عقيدهاش را درباره یک
یا چند موضوع تغيير دهد ،رفتاری را انجام دهد و یا از آن خودداری کند و به محيط پيرامون
خود به شکلي خاص بنگرد در واقع نفوذ ،تحقق یافته و قدرت بهکار گرفته شده است
(موردهد و دیگران.)332 :0331 ،
نفوذ جمهوری اسالمي در منطقه ،نفوذی گفتماني است .نفوذ ایران در منطقه به سه دليل
است :یکي به دليل فرهنگ دیني است که ميان ایران و مردم منطقه نوعي همبستگي را بهوجود
ميآورد .دوم مردمساالری دیني بهعنوان الگویي برای مبارزه عليه نظام استبداد برای دیگر
کشورها مطرح است .سوم استکبارستيزی جمهوری اسالمي ایران در کنار به رسميت نشناختن
رژیم صهيونيستي ،جاذبه خاصي را برای مردم منطقه بهوجود آورده که ایران را متفاوت از
دیگر کشورها کرده

است.
1 - Thomas Hobbes
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در منطقه دارای نفوذ است .پایگاههای امریکا در کشورهای منطقه ،زمينهساز نفوذ در دولتهای
آنها شده است .از سوی دیگر پادشاهان منطقه به این دليل که فاقد پایگاه اجتماعي ميان مردم
خود هستند برای حفظ قدرت ،چارهای جز وابستگي به دولتهای غربي ندارند .با توجه به
تعاریفي که اندیشمندان درباره نفوذ ارائه کردهاند به نظر ميرسد این واژه ابعاد مختلف گفتمان
انقالب اسالمي بویژه نفوذ ایدئولوژیک یک کشور انقالبي در مناطق هدف را نميتواند پوشش
دهد و نيازمند تعبير جامعتری هستيم که در این مقاله از عمقبخشي بهعنوان مفهومي جامعتر
استفاده شده است.
چارچوبنظری 

در عصر حاضر ،نظام بينالملل وارد مرحله جدیدی شده و وضعيت بهگونهای شتابان در
حال جهش است .در گذشته گذر از تمرکز بر قدرت نظامي سنتي به دیگر ابعاد نوظهور
قدرت ،اصالت یافتن ویژگيهای فرهنگي ،معنایي ،هنجاری ،گفتماني و نامتقارن و گسترش
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بنابراین نفوذ ایران با نفوذ غرب در منطقه متفاوت است .اصوالً غرب بهدليل حضور نظامي

معاني غيرنظامي قدرت مانند قدرت اقتصادی ،فناورانه و بازیگری از نمادهای این تحول بوده
است (ظریف.)0312 ،
در چنين دوره انتقالي و سيال در نظام بينالملل ،بازی بزرگي در حال شکلگيری است
(دهشيری 3 :0313 ،به نقل از  .)Mittleman & Johnson, 1999:115-116از این رو دوران گذار
به دليل پيچيدگي و ابهام ذاتي از حساسترین ،مخاطرهآميزترین و سرنوشتسازترین مقاطع
تاریخ بهشمار ميآید .شرایط انتقالي عموماً در تاریخ روابط بينالملل حساسترین وضعيت است
به همين دليل هم استفاده از اصطالح «پيچ خطرناک تاریخي» حاکي از تحوالتي است که آینده
هندسه نوین جهاني را رقم خواهد زد .مهمترین مؤلّفه این نظم جدید بر هم ریختن نمودار و
هندسه نظم موجود و ایجاد نظم نوین مطابق معماری جدید است (کوشکي.)0313 ،
رهبر انقالب ،تاریخ بشر را بر سر یک پيچ بزرگ تاریخي و در آستانه تحولي عظيم
برشمرده ،و تأکيد نمودهاند (بيانات مقام معظم رهبری .)0314/3/04 ،در ادبيات روابط
بينالملل نيز گلپين مفهوم نقطه عطف تاریخي را مطرح کرده است (بتجارمن.)0331 ،
401
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در این راستا مقام معظم رهبری با شناخت دقيق نظام سلطه جهاني ،راهکار شنيدهشدن را
آمادگي از راه قدرتآفریني و بهکارگيری ادبيات مبتني بر قدرت ميدانند:
«سلطههای جهاني جز قوت و قدرت هيچ نميفهمند و در برابر زبان قدرتي که آنان بهکار
ميگيرند با زبان قدرت باید سخن گفت» (بيانات در چهل و دومين اجالس مجمع عمومي
سازمان ملل متحد.)0366/6/30 ،
رهبر فرزانه انقالب همچنين بهرهگيری از ظرفيتهای دروني و بيروني (عناصر شکلدهنده
به عمق راهبردی کشور) را کليد تقویت توان ملي بيان کردهاند:
«کار مهم دیگر ،این است که خودمان را آماده کنيم برای ایفای نقش در پدید آوردن نظم
جدید .کشور را آماده کنيم برای اینکه نقشآفریني کند و این هم ممکن نخواهد شد مگر با
قوی کردن کشور .کشور را باید قوی کنيم .تقویت کشور متوقف است بر استفاده از همه
ظرفيتها و توانایيهایي که ما در داخل کشور و در بيرون کشور داریم (بيانات در دیدار با اعضای
مجلس خبرگان رهبری.)0313/6/03 ،
در این راستا بهمنظور تببين نقش و جایگاه جنبش انصاراهلل در نفوذ منطقهای جمهوری
اسالمي ایران از مفهوم پيچ تاریخي و هندسه قدرت جهاني بهعنوان چارچوب نظری استفاده
ميشود .مفهوم پيچ تاریخي به این دليل دارای اهميت است که در عين حالي که موضعي
انتقادی نسبت به نظام کنوني سياست بينالملل دارد ،همزمان برای تغيير آن دارای راهبرد قابل
توجهي است که ذیل راهبرد مقاومت قابل اشاره است.
شاخصهای گسترش گفتماني منطقهای جمهوری اسالمي ایران مبتني بر هندسه نوین قدرت
به شکل ذیل خواهد بود:
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شکل  :1شاخصهای گسترش گفتمانی (نفوذ) منطقهای جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر هندسه نوین قدرت
تجزیهوتحلیلدادهها

تبارشناسیجنبشانصاراهللیمن 

جنبش شيعيان زیدی منطقه بهصورت خودجوش در قرن سوم هجری شکل گرفت و هيچ
دولت خارجي در تشکيل آن دخالت نداشت .این گروه در شمال ایران ،یمن و مراکش موفق
به تشکيل دولت حکومت زیدیه یمن توسط «یحييبنالحسن» یکي از فرزندان امامحسن
مجتبي(ع) پایهگذاری شد (وبگاه اندیشکده روابط بينالملل 23 ،بهمن .)0313
پس از پيروزی انقالب اسالمي ایران ،شيعيان یمن نيز بر دامنه فعاليتهای فرهنگي و سياسي
خود افزودند و خواهان احيای گذشته پرشکوه خود شدند .بنابراین بعد از پيروزی انقالب
اسالمي ایران به رهبری حضرت امامخميني(ره) در سال 0131م برخي زیدیهای یمن طرحي
را مبني بر ایجاد یک جنبش دیني ـ سياسي ارائه کردند .این طرح در سال 0132م توسط
«عالمه صالح فليته» در استان صعده مورد تحقيق و بررسي قرار گرفت .در همين راستا «اتحاد
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الشباب» در سال 0136م شکل گرفت .در سایه این جنبش ،بستری فراهم شد که علمایي
همچون «محمد بدرالدین الحوثي» مباحث و دروسي را مبني بر نظریههای انقالب اسالمي
ایران و اصول و اساس آن در حوزههای علميه ارائه کردند .در سال 0133م فعاليت اتحاد
الشباب با توجه به بازگشت سران زیدی ،که متعاقب انقالب 0162م به عربستان گریخته بودند
بشدت گسترش یافت .از جمله افرادی که ميتوان به نام آنها اشاره کرد «عالمه مجدالدین
المؤیدی» و «عالمه بدرالدین الحوثي» بودند (الشجاع 0432 ،هـ .)01 :
انصاراهلل بر اساس ادای وظایف و ادای دین به اسالم در یمن ایجاد شد و اکنون عالقهمند
است که وظایف اسالمي خود را انجام دهد؛ یعني گرایشهای قلبي آنها بيشتر از گرایشهای
عقالني آنها است و تنها از دریچه عقالنيت وارد عرصه سياسي یمن نشدهاند؛ یعني عواطف و
احساس پاک مذهبي آنها موجب انگيزه حضور آنها در صحنه یمن شده است .البته یکي از
عواملي که سبب رشد انصاراهلل شد ،حرکتهای وهابيت بر ضد آنان است .وهابيت انواع و اقسام
انتقادات و اتهامات را بر ضد انصاراهلل مطرح کرده و آنان را تحت فشار قرار داده است .این امر
سبب رشد آنها از نظر عقيدتي و افزایش انگيزههای آنها برای حضور در صحنه شده است
(قنادباشي.)0313 ،
نفوذمنطقهایایراندرهندسهجدیدقدرتجهانی 

ویژگیهای

با آغاز هزاره سوم ،امواج نابساماني و بيثباتي ،فضای بينالملل و بویژه منطقه غرب آسيا را
در هم نوردید .موج اول بيثباتيها با حمله تروریستي القاعده به برجهای دوقلوی تجارت
جهاني در نيویورک آغاز شد (رضاخواه.)0313 ،
موج دوم نابسامانيهای منطقهای از ژانویه سال 2100م با حرکت بيداری اسالمي در
کشورهای شمال آفریقا و منطقه غرب آسيا آغاز شد .منطقه در موج دوم نيز شاهد سقوط
دیکتاتوریهایي بود که برخي نزدیک به نيمقرن بر تحوالت منطقهای تأثيرگذار بودند .موج اول
نابساماني منشئي بيروني داشت در حالي که موج دوم برآمده از خواست ملتهای مسلمان برای
احيای کرامت از دسترفتهشان بود (رضاخواه.)0313 ،
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جنگهای طایفهای و مذهبي در منطقه غرب آسيا آغاز شد .تمایز این موج با امواج قبلي
نابسامانيهای سياسي را در از بين رفتن مرزهای بينالمللي و تغيير در مفهوم سنتي دولت ـ
ملت ميتوان دید (رضاخواه.)0313 ،
در همين رابطه «عمق راهبردی» جمهوری اسالمي ایران تعبيری است که بارها از سوی
رهبر انقالب بهمنظور تبيين عمقبخشي مفاهيم انقالب اسالمي در جهان و بویژه در ميان
کشورهای اسالمي مورد استفاده قرار گرفته است؛ بهعنوان مثال در دیدار با اعضاى مجمع عالى
بسيج مستضعفين چنين ميفرمایند« :مفاهيم انقالب و مفاهيم اسالم ،مثل عطر گلهاى بهارى
است؛ هيچ کسى نميتواند جلوى آن را بگيرد؛ پخش ميشود ،همه جا ميرود؛ نسيم روحافزا
و روانبخشى است که همه جا را به خودى خود ميگيرد؛ حاال جنجال کنند ،داد و بيداد کنند؛
رفته ،صادر شده و اآلن شما در کشورهاى گوناگونى مالحظه کنيد؛ این تفکّر در لبنان دارد
فعّاليت ميکند .در عراق دارد فعّاليت ميکند .جوانهاى عراقى حرکت کردند؛ همراه ارتششان
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موج سوم نابسامانيها با اوجگيری جریانهای تکفيری از سال 2104م و شعلهور شدن

شدند؛ توانستند این پيروزیها را به دست بياورند؛ در سوریه همينجور ،در غزّه همينجور ،در
فلسطين همينجور ،در یمن همينجور ،انشاءا ...در قدس شریف و براى نجاتِ االقصى هم
همينجور» (بيانات مقام معظم رهبری.)16/11/0313 ،
همچنين «نبيل البکيری» نویسنده شبکه «الجزیره» مينویسد« :روابط ایران و یمن در طول
دهه گذشته قرن اخير ،شاهد دو جزر و مد شدید بوده است .وی درباره عمقبخشي و نفوذ
جمهوری اسالمي ایران ادعا ميکند« :دخالت ایران در یمن نه مولود لحظه کنوني ،بلکه نتيجه
انباشت تالشهای گوناگون ایران در گذشته برای حضور و نفوذ در خاک این کشور است...
رابطه امروز ایران با جماعت انصاراهلل ،سياسي پراگماتيک و بر تحقق منافع مشترک دو طرف
متمرکز است .ایران از این جماعت بهعنوان برگهای سياسي برای مقابله با دشمنان و رقبای
منطقهای و جهاني خود استفاده ميکند» (البکيری.)2103 ،
یکي از آرمانهای اساسي انقالب اسالمي ،تالش در جهت صدور و گسترش آن بوده است.
حضور ایران در عراق ،سوریه ،لبنان و هم اکنون یمن به معنای برد ایران در کشاکش بحرانهای
پيش آمده است (سادات اصفا)0314 ،؛ بهعبارت دیگر در صورت پيروزی کامل و تسلط
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انصاراهلل بر یمن ،ضلع چهارم جبهه مقاومت در منطقه شکل ميگيرد و این به معني توسعه
عمق راهبردی ایران در منطقه توسط شيعيان است .آنچه ایرانيان و یمنيها با تاریخ پرافتخار
خویش در فعاليتهای علمي و فرهنگي و مذهبي نشان دادند ما را به این نکته رهنمون ميکند که
آنان از هر دو سو با گرایشي جامع ميکوشيدند در سایه فرهنگ اسالمي از برادری و وحدت
اسالمي در ميان مذاهب و مکاتب اسالمي گوناگون حمایت ،و به دور از تعصبات تنگ فرقهای
و قشریگری ظاهربينانه با خردگرایي عميق خود ،زمينه را برای کنشگری و تعامل مذهب ایجاد
کنند (سليمانيپور .)0314 ،تا جایي که «دکتر عصامالعماد» یکي از مفتيان سابق وهابيت ،که به
تشيع گرویده است ،ميگوید« :اگر انقالب اسالمي ایران به وقوع نپيوسته بود ،مذهب زیدی در
یمن از بين رفته بود ...انقالب اسالمي نه تنها بازگشت دوباره به زیدیه شد ،بلکه موجب گردید
تا اصول جهادی فرهنگ مذهبي آنان پررنگتر از گذشته شود (تالشان.)0313 ،
از دیگر مصداقهای نفوذ منطقهای ميتوان به نفوذ معنوی در یمن اشاره کرد که تا چه ميزان
انقالب اسالمي بر جنبش انصاراهلل اثرگذار شده و نه فقط انصاراهلل حتي در بين دیگر احزاب
این مسئله نمایان است؛ بهطور مثال و در رابطه با این موضوع« ،فؤاد عيضا الراشدی» عضو
ارشد حزب «المستقبل العداله» اعالم ميکند که «مردم یمن امامخامنهای[مدظله] را هدیهای از
دل انقالب ميدانند».
این استاد دانشگاه صنعا با بيان اینکه آشنایي مردم یمن با جمهوری اسالمي ایران تدریجي
بوده است ،خاطر نشان کرد :از سال  0331مردم یمن رادیو تهران را گوش ميکردند و از سال
 0311شبکههای ایراني مثل الکوثر و العالم در یمن طرفداران زیادی پيدا کرده است (وبگاه
دولت بهار.)0314 ،
در صورتيکه نظریه «پيچ تاریخي و هندسه نوین قدرت» مبنای پژوهش قرار گيرد ،ميتوان
نقش جنبش انصاراهلل را در عمقبخشي و نفوذ منطقهای جمهوری اسالمي ایران بر اساس
شاخصها و مؤلّفههای ذیل تبيين

کرد:

ایجادعمقبخشی(نفوذ)ژئوپلیتیکیدر راستایتغییرهندسهقدرتکنونیدرمنطقهغربآسیاوشمالآفریقا

مکانها و مناطق جغرافيایي مختلف بر اساس موقعيت و مشخصات خود ،ارزشهای متفاتي
دارد .این ارزشها ممکن است از توانهای طبيعي هر منطقه نظير موقعيت و وسعت ،منابع و
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اجتماعي از قبيل قدمت تاریخي ،قدرت اقتصادی ،اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،مذهبي ،علمي
یا فني باشد .مجموعه این متغيرها ،توان و استعدادهای بالقوه و بالفعل هر مکان یا منطقه
جغرافيایي نظير یک کشور را نشان ميدهد؛ چرا که وسعت بيشتر ميدان این عملکردها درجه
بيشتر تأثيرگذاری آنها را بـر دیگر مکانها و مناطق منعکس ميسازد (حافظنيا.)6 :0331 ،
بهطور کلي ،وزن ژئوپليتيک مکان و منطقه جغرافيایي برای آن ميزان مشخصي از قدرت را به
بار ميآورد که ميتواند بر مکانها و مناطق کموزنتر اثر گذارد و بهعبارتي اعمال قدرت کند.
بنابراین مکانها و مناطق جغرافيایي دائماً در حال کوشش و تکاپو برای افـزایش وزن ژئوپليتيک
و کسب قدرت بيشتر هستند و با یکدیگر رقابت ميکنند (حافظنيا .)3 :0331 ،بدون تردید
هدف آنان از این رقابت ،افزایش قدرت است تا با استفاده از آن حوزه نفوذ و اثرگذاری خود
را گسترش دهند (حافظنيا.)006 :0331 ،
همانطور که در سطح داخلي «توانایي نفوذ بر دیگران ویژگي عمده قدرت است» (عالم،
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معادن ،اقليم ،دسترسي به دریاها و تنگههای مهم و ...ناشي شود یا محصول ویژگيهای انساني و

 )10 :0331در سطح بينالمللي هم امکان نقشآفریني و اثرگذاری هر کشور بر دیگر کشورها
و جوامع و بهرهمندی از حوزه نفوذ وسيع و عميق از نشانههای وجود قدرت بهشمار

ميآید.

از اهداف اصلي و ثابت دولتهای ملي در نظام بينالمللي کنوني ،تأمين امنيت ملي است؛
هرچند ابزار تأمين و راه رسيدن به آن ،تحت تأثير موقعيت متحـول نظام بينالملل و اوضاع
حاکم بر امور داخلي کشورها در حال دگرگوني است .از طرفي ،محيط امنيتي هر جامعهای
تابع و برایندی از تعامل و تقابل متغيرهای محيط داخلي (ساختار حکومتي ،چگونگي توزیع و
تمرکز قدرت ،فرماسيونهای اجتماعي ،فعاليتهای سياسي ،وضعيت ژئوپلتيکي و ژئواستراتژیکي،
مؤلّفههای قدرت ،ایدئولوژی و ارزشها ،مـشارکت مردمي) و متغيرهای محيط خارجي (ساختار
قدرت ،نظم یا بينظمي جهاني ،ایدئولوژی فناورانه ،مشارکت مردمي) است (فاضلينيا.)0336 ،
با آغاز تحوالت سياسي بعد از جنگ جهاني دوم ،رشد جنبشهای آزادیبخش و
استقاللطلبانه در قارههای کهن جهان و رشد و گسترش علوم انساني ،انسان در کانون توجه
ژئوپلتيستها قرار گرفت و متغيرهای جدید مطرح شد .در این راستا« ،دکتر عزتي» در
چارچوب نظریات جدید ،توجه به عوامل فرهنگي و اعـتـقـادی در زمينه ژئـوپلـتـيک،
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حيطههای دیگری از همنشيني جغرافيایي را مطرح ميکند .وی با تأکيد بر تأثير عوامل فرهنگي
در ژئوپلتيک و پيوستگي این دو بحث ،ژئوپلتيک اسالم را مطرح ميکند (فاضلينيا.)0336 ،
در این چارچوب یکي از نگرانيهای غرب و برخي کشورهای عربي از قدرتگيری
انصاراهلل در یمن از ترس ژئوپلتيک ناشي ميشود .آنها قدرتگيری انصاراهلل را در کشوری که
مشرف به بابالمندب و در کرانه دریای سرخ است به نفع ایران ميدانند و برای اثبات
ادعاهایشان به تالش ایران برای افزایش توانمندیهای دریایي خود اشاره ميکنند (پارسای
محمودی)0314 ،؛ لذا ميتوان یکي از دالیل اهميت یمن برای جمهوری اسالمي ایران را
ژئوپليتيک یمن دانست (نجات .)34 :0313 ،موقعيت گسترش نفوذ جنبش انصاراهلل در یمن و
تسلط بيشتر بر تنگه راهبردی بابالمندب بهعنوان یکي از مهمترین مسيرهای انتقال انرژی در
جهان و رگ حياتي کشتيراني در کانال سوئز در کنار تسلط بر بندر الحدیده ميتواند حاکميت
متحدان منطقهای ایران را تقویت کند و رفتوآمد دریایي را از کانال سوئز و خليج فارس به
کنترل درآورد که این موضوع چشماندازی هشداردهنده برای طرفهای منطقهای و فرامنطقهای
است که از نفوذ فزاینده ایران در منطقه نگران هستند (هوشيسادات.)0313 ،
گسترشگفتمانمقاومتدرسراسرمنطقهوارائهالگوهایموفقمقاومت 

انقالب اسالمي ایران ،دستاوردهای زیادی در ابعاد مختلف داخلي ،منطقهای و بينالمللي
داشته بهگونهای که رویکرد کالن و راهبردی جمهوری اسالمي ایران در حوزه سياست خارجي
نيز در دوران پس از انقالب بر همين مدار حرکت کرده است .در واقع انقالب اسالمي ایران نه
تنها به نهضتهای استکبارستيز منطقه و جهان از جمله محور مقاومت «حيات دوباره» بخشيد،
بلکه «بازتوليد» و «گسترش» این گفتمان را نيز همچنان وجهه همت خود قرار داده است
(وبگاه طنين.)0311 ،
در موقعيت و اوضاع کنوني باید اذعان کرد که «گفتمان انقالب اسالمي» در جهان اسالم و
بویژه منطقه غرب آسيا در عرصه عملياتي در قالب «جبهه مقاومت» یا «محور مقاومت» بيش از
هر زماني ،تجلي یافته است و از این رو گفتمانهای دیگر با شکستهای پيدرپي ،یکي پس از
دیگری ،صحنه زورآزمایي با «گفتمان اصلي انقالب اسالمي» مبني بر حمایت از محور مقاومت
را ترک یا واگذار ميکنند (وبگاه طنين.)0311 ،
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نقش آن در نفوذ منطقهای به گسترش گفتمان مقاومت و ارائه الگوی مقاومت اشاره کرد .محور
مقاومت را ميشود از دو دیدگاه تعریف کرد :در دید نخست ،محور مقاومت «ائتالف
ژئوپلتيک» منطقهای و مرکب از مجموعه بازیگران دولتي و غيردولتي است که دارای منافع
مشترک ملي و ایدئولوژیک است .با توجه به این تعریف در مقابل این محور ،ائتالفي از
نظامهای کهن اقتدارگرا ،استکباری و پادشاهي قرار دارد که منافع آن در تضاد با محور مقاومت
تعریف ميشود .تعریف دومي که ميتوان از محور مقاومت ارائه کرد ،گفتماني است .گفتمان
مجموعهای از نشانهها است که در فرایندی مفصلبندی ،نظام معنایي خاصي را شکل ميدهند.
یک بخش نفي یا «سلبي» است و بخش دیگر اثباتي و «ایجابي» .در مرکز بُعد سلبي گفتمان
مقاومت« ،سلطهستيزی» قرار دارد؛ یعني مهمترین عنصر سلبي گفتمان مقاومت ،نفي سلطه و
سلطهستيزی است و دوم ،نفي استکبار و استبدادستيزی است؛ اما مهمترین وجوه اثباتي و
ایجابي گفتمان مقاومت که در مرکز این گفتمان قرار دارد ،عدالتخواهي و حقطلبي،

ظرفيتسنجي جنبش انصاراهلل یمن در عمقبخشي منطقهای جمهوری...


بنابراین ميتوان به یکي از مصداقهای تأثيرپذیری جنبش انصاراهلل از انقالب اسالمي و

اسالمخواهي ،صلحطلبي ،عزتطلبي و اقتدار ،استقاللطلبي ،آزادیخواهي ،معنویتگرایي،
حکمت و عقالنيتگرایي ،مصلحتگرایي و آرمانگرایي و واقعبيني است (وبگاه طنين.)0311 ،
شاید مهمترین مسئله در مورد پيروزی انقالبيون یمني ،ارتباط آنها با آموزههای گفتمان
مقاومت در منطقه باشد .بدون شک در عرصه بينالملل تنها پادگفتماني که ميتوان در برابر
نظام سلطه تعریف کرد ،گفتمان مقاومت است .برخي از مهمترین عناصر اصلي گفتمان
مقاومت با تحوالت اخير یمن مقایسه

ميشود:

اسالمخواهی

یکي از مهمترین ویژگيهای گفتمان مقاومت تأکيد بر آموزههای اسالمي است.
حال اگر به قيام اخير مردم یمن نگاهي بيندازیم براحتي ميتوان عنصر اسالمخواهي را در
شعارهایشان مشاهده کرد .اسالم و احکام اسالمي همواره در اندیشههای رهبر انصاراهلل دغدغه
و مسئله اصلي بوده است .در واقع انصاراهلل ،که اکنون بهعنوان مهمترین گروه انقالبي مطرح
شدهاند ،توانستند در یک دهه اخير فرهنگ عاشورا را بين مناطق شيعه بخوبي معرفي کنند
(پرندین.)0313 ،
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رهبر جنبش انصاراهلل در سخنراني روز غدیر ضمن تأکيد بر ادامه مبارزات تا به سرانجام
رساندن انقالب یمن اعالم کرد« :خيليها تالش ميکنند تا در یمن دخالت کنند؛ اما مردم یمن
مسلمان هستند و با رجوع به اصول و آرمانهای اسالمي خود به مبارزاتشان ادامه ميدهند .ميالد
پيامبر(ص) ميتواند بهترین فرصت برای وحدت اسالمي باشد» (خبرگزاری ایسنا.)0313 ،
صلحطلبی


گفتمان مقاومت ضمن تأکيد بر ایستادگي در برابر استکبار و نظام سلطه همواره خود را
بهعنوان گفتماني صلحطلب معرفي کرده است .معنای این سخن این است که بيشترین تمرکز
این گفتمان در برابر پدیدههای بينالمللي تأکيد بر صلحطلبي و دوری از جنگ و خشونت
است.

حتي در زماني که لشکر یکم به فرماندهي محسناالحمر به مواضع انقالبيون در صنعا
حمله کرد ،جنبش انصاراهلل به مواضع ارتش حمله نکرد و تنها به دفاع از خود در برابر
تهاجمات مشغول بود؛ اما اوج صلحطلبي انقالب دوم یمن زماني رقم خورد که با وجود
استعفای نخستوزیر و محسناالحمر به عنوان نفر دوم یمن و تسليمشدن گارد ویژه ریاست
جمهوری و ارتش این کشور در برابر انقالبيون ،انصاراهلل نه تنها به قيام خود ادامه نداد ،بلکه با
امضای توافقنامه صلح با دولت این کشور به همگان نشان داد که این جنبش نه تنها یک گروه
با بلوغ سياسي قوی است ،بلکه به هر قيمتي حاضر به دستيابي به اهدافش نيست و خشونت را
بهعنوان ابزار رسيدن به اهداف نفي ميکند (پرندین.)0313 ،
استقاللطلبی


گفتمان مقاومت همواره با رد هرگونه وابستگي به بيگانگان بر استقاللطلبي تأکيد کرده
است .در واقع عنصر استقاللطلبي به این گفتمان در بين جنبشها و مکتبهای سياسي جایگاه
ویژهای بخشيده است.
در همين ارتباط رهبر جنبش انصاراهلل با اشاره به شکست کساني که برای مقابله با ملت
یمن در برهه اخير ،دل به خارج داشتند ،تصریح کرده است« :باید انتظارات ملت یمن برآورده
شود .ملت یمن به هيچ کسي تکيه نميکند و اراده خارجي نميتواند بر ملت یمن سلطه یابد
(پرندین.)0313 ،
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در واقع این گفتمان زماني قوام یافت که در مقابل خود نظام و گفتماني به نام سلطه را
یافت که فارغ از هرگونه چارچوب اخالقي عليه ملتها ظلم ميکند .گفتمان مقاومت پاسخي به
این ظلم و جور

بود.

از سوی دیگر از آنجا که این گفتمان بر اسالمخواهي ،آزادیخواهي ،استقاللطلبي،
صلحطلبي و ...تأکيد ميکند ،کامالً مشخص است که با هرگونه استکبار و استبدادی مخالف
است .در انقالب یمن نيز شيعيان الحوثي عليه سالها استبداد سياسي قيام کردند و صنعا را به
تصرف خود درآوردند .آنها نه تنها با استبداد داخلي مبارزه کردند بلکه با هرگونه مداخله
استکبار جهاني و اشغالگری نيز مخالف هستند (پرندین.)0313 ،
شهيد حسينالحوثي دربارۀ مسئله فلسطين و رژیم صهيونيستي مطالب زیادی عنوان کرده
است .وی در یکي از سخنرانيها در عاشورای سال  0423هجری قمری در صعده با موضوع
عبرتهای عاشوار عنوان ميکند که ...« :شنيدهایم ممکن است کنفرانس آینده بيروت در مسئله
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مبارزهبااستکبارواستبدادوسلطهستیزی 


صلح با اسرائيل ،تصميمي تعيينکننده بگيرد؛ با اسرائيل مصالحه کنند تا انتفاضه متوقف شود.
چون این رهبران مثل اسرائيل از عمليات قهرمانانه فلسطينيها ميترسند .وگرنه چرا به دنبال
صلح با اسرائيل هستند؟ این موضعگيری غير عادی است (غریبرضا.)31 :0313 ،
اجراینقشالهامدهندگیبرایدیگرنیروهایسیاسیخواهانتغییر 


انقالب اسالمي ایران تنها نمونة تاریخي قيام یکپارچة تودههای مسلمان در برابر نظام فاسد
حاکم بر اساس آرمانهای دیني بوده است بهگونهای که سرانجام در مسير تحقق نظام اجتماعي
اسالم ،به تشکيل «حکومت اسالمي» انجاميد .در واقع ،نمونة منحصربهفرد در تاریخ اسالم و
جهان است که از این حيث ،نه در سدههای معاصر و نه پيش از آن ،نميتوان برای آن مشابه
دیگری در نظـر گرفت (جمعي از نویسندگان.)33 :0331 ،
انقالب اسالمي پس از پيروزی ،همة تالش خود را بر مسائل داخلي و ملي متمرکز نکرد؛
بلکه از همان ابتدا به چشماندازهای فرامرزی نيز توجه کرد؛ چرا که جوهرۀ اصلي آن ،مسائل
دیني ،اعتقادی و اسالمي بود و از ویژگيهای دین اسالم ،جهانگرایي و داشتن آرمانهای جهاني
است (حافظنيا و احمدی34 :0333 ،؛ فاضلينيا.)31 :0336 ،
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انقالب اسالمي ایران به دليل برخورداری از شاخصهای دیني و مکتبي بـه مثابه الگویي
برای تالشهای ایدئولوژیک در ميان دیگر ملل اسالمي مورد مالحظه قرار گرفت و تحولي
عميق در راهبرد یا شيوۀ عمل و چگونگي تعيين اهداف آنها ایجاد کرد (امرایي.)033:0333 ،
جمهوری اسالمي ایران کوشيده است تا انقالب اسالمي خود را نمونهای از حرکت
شجاعانه در مبارزه با استبداد داخلي و استعمار خارجي به دیگر ملتهای مسلمان و غيرمسلمان
معرفي کند تا آنان نيز از حقوق خود و شيوۀ دستيابي به آن آگاه شوند (نوازني.)1 :0333 ،
حضرت امام خامنهای(مدظله العالي) این عامل را اینگونه بيان فرمودهاند« :گسترش انقالب
از نظر امام از راه ایجاد فتنه در کشورها نيست؛ از راه لشگرکشي نيست؛ از راه گسترش
تروریسم نيست ـ برخالف برخي از انقالبهای دیگر ـ گسترش انقالب در ميان ملتها از راه
الگوسازی نظام جمهوری اسالمياست» (بيانات امام خامنهای در سالگرد ارتحال امام،
.)0333/13/04
مقام معظم رهبری (مدظله العالي) همچنين در سال  63در دیدار با اقشار مختلف مردم
اذعان ميکنند« :صدور انقالب ،یعني صدور فرهنگ انسانساز اسالم و صدور صفا و خلوص و
تکيه و اصرار بر ارزشهای انساني .ما به این کار و انجام این وظيفه افتخار ميکنيم .این راه
انبياست و ما این راه را باید ادامه دهيم (بيانات مقام معظم رهبری در مراسم بيعت اقشار
مختلف مردم.)0363/14/01 ،
حضرت امام خامنهای(مدظله العالي) در اسفند  31در دیدار اعضای مجلس خبرگان
الگوسازی انقالب اسالمي را یکي از عوامل مؤثر در تحوالت بسيار مهم منطقه دانستند و
خاطرنشان کردند« :پيروزی انقالب اسالمي ،تشکيل جمهوری اسالمي ،ماندگاری ،استحکام و
پيشرفتهای چشمگير و روزافزون نظام اسالمي در زمينههای مختلف بهعنوان الگوی
هویتبخش و عزتآفرین در مقابل چشمان ملتهای مسلمان منطقه قرار دارد و آنها را تحت
تأثير قرار داده است».
انقالب اسالمي ایران از بسياری از ویژگيهای اسالم در پرتو تشيع بهره گرفت و از اصول
انقالبي تشيع در رشد خود سود جست و بر مسلمانان شيعة جهان تأثير محسوسي نهاد
(فاضلينيا.)36 :0336 ،
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سبب الگوگيری و بيداری اسالمي در ميان شيعيان زیدیه در این کشور شد .شهيد حسين
الحوثي رهبر جنبش انصاراهلل یمن با پيروزی انقالب اسالمي و آشنایي با امامخميني(ره) و
اندیشههای سياسي ایشان توانست با الگوگيری از تفکر امام خميني(ره) با تشکيل هسته
مقاومت در یمن و پایهگذاری آن بيداری ایجاد شده تحت تأثير اندیشههای اسالمي را در یمن
گسترش دهد و اساساً هنر بزرگ شهيد حسين الحوثي ،قرائت انقالبي از مفاهيم تشيع با الگوی
تفکر امامخميني(ره) بود که از سویي دربارۀ تطبيق این کالم حضرت امام خامنهای(مدظله
العالي) دربارۀ گسترش مفاهيم انقالب اسالمي در یمن ميتوان به مواضع انصاراهلل اشاره

کرد:

«سيد عبدالملک الحوثي» رهبر انصاراهلل یمن در سخنراني روز قدس در تاریخ یازدهم
مرداد ماه  0311صراحتاً از جمهوری اسالمي ایران اعالم حمایت ،و اظهار کرد« 0:با اینکه
اسرائيل دشمن مشترک همه ما است اما شما با اسرائيل هم پيمان شدید ،بر ضد دشمنان
اسرائيل و امروز ایران اسالمي و این کشور مسلمان ،جزئي از این امت است و این همان ایراني
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جنبش انصاراهلل در یمن یکي از نهضتهای آزادیبخش است که پيروزی انقالب اسالمي

است که در رابطه با آن ميگویيد آنها از «فارس مجوس» هستند و دیگر کلمات ...ایران جزئي
از کيان امت اسالمي است و ایران از بهترین مسلمانان است».
«شما ای تکفيریها و ای کساني که در رابطه با ایران ميگویيد آنها مجوس هستند و ای
کساني که در جلسههای حدیث دستي بر آتش دارید توجه کنيد به آیه قرآن که ميفرمایند«:وَإِنْ
تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَکُمْ ثُمَّ لَا یَکُونُوا أَمْثَالَکُمْ» (محمد .)33 /شما در صحيح بخاری و غير
بخاری مشاهده ميکنيد که در حدیثي اصحاب از پيامبر(ص) سؤال کردند کدام قوم؟
پيامبر(ص) به سلمان اشاره کردند و فرمودند« :قوم وی» أنه قال« :هم قوم هذا وأشار إلى
سلمان وقال لو کان هذا الدین معلقاً بالثریا لتناوله رجال من فارس» (الحوثي.)2106 ،
اجراینقشموازنهدهندهدرنظامقوایمنطقهغربآسیا

تحوالت اخير در غرب آسيا را ميتوان محور اصلي تغيير در موازنه قدرت منطقهای
دانست .در این موقعيت هرگونه انتقال در ساخت قدرت سياسي کشورهای منطقه برای
 0ـ کلمة السيد عبدالملک بدر الدین الحوثي بمناسبة یوم القدس العالمي 0433هـ (أیران من خيرۀ المسلمين..و
حزب ا ...الذین هم صفوۀ هذه األمة)
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کشورهای مختلف پيامدهای راهبردی خواهد داشت (مصلي نژاد .)31 :0310،ایران و عربستان
به لحاظ محوریت ژئوپليتيک و بهکارگيری اصول خود در نقشهای منطقهای خود ،بازیگران
کليدی در منطقه بهشمار ميروند .بنابراین ایران و عربستان همواره در حالت رقابت تاریخي
قرار داشتهاند.
تحرک ژئوپليتيکي عربستان از دهه  0131بهگونهای تدریجي و مرحلهای آغاز شد.
عربستان که دارای ساختار محافظهکار بود بهعنوان متحد منطقهای امریکا و انگلستان تلقي
ميشد .به همين دليل رهبران عربستان از الگوی ائتالف و الحاق با ساختار مسلط نظام جهاني
بهره گرفتند .انقالب اسالمي ایران رویکرد ژئوپليتيکي عربستان را تغيير داد .رهبران عربستان
بهگونهای مستقيم درگير منازعه هویتي ،ایدئولوژیک ،امنيتي و ژئوپليتيکي با ایران

شدند.

بنابر نظریه واقعگرایي تهاجمي ،عربستان سعودی با توجه به فضای آنارشيک حاکم بر
منطقه درپي بيشينهسازی قدرت نسبي خود است و در این روند ،تالش ميکند تا قدرت رقبای
خود را کاهش دهد .عربستان خود را قدرت منطقهای ميداند و همواره این رهبری از سوی
ایران به چالش کشيده شده است؛ بنابر منطق واقعگرایي تهاجمي ،چنين بازیگراني انگيزه
برتری بر یکدیگر دارند (ترابي 061 :0311 ،ـ .)013
از زمان سرنگوني رژیم پهلوی در ایران و اتحاد دوباره یمن ،کشمکش ميان حکومت
مرکزی و قبایل حوثي ،زمينههایي برای رقابت ایران و عربستان سعودی بر سر گسترش نفوذ
در یمن فراهم کرده است ) (Mabon, 2012: 27و یمن در سالهای گذشته نيز به محلي برای
رویارویي ایران و عربستان تبدیل شده است.
با قدرتگيری انصاراهلل در یمن ،عربستان بشدت احساس خطر کرده است .به همين دليل
برای از بينبردن قدرت انصاراهلل و تضعيف یا مقابله با نفوذ ایران در منطقه به لشکرکشي و
جنگ دست زده است (نجات ،موسوی و صارمي.)0311 ،
موفقيتهای روزافزون موقعيت سياسي ـ اجتماعي انصاراهلل در یمن ،این نکته را به ذهن
تصميمسازان سعودی متبادر ساخت که قدرتگيری انصاراهلل ،موجب افزایش سطح نفوذ
منطقهای ایران شده است (البسيوني.)2101 ،


410

«نظم» کليدیترین مفهوم در عرصه سياست بينالملل سنتي و نوین است .تمام تالشهای
رسمي و غيررسمي دولتها و حتي بازیگران فروملي و فراملي ،وقتي وارد معادالت منطقهای و
بينالمللي ميشود بهمنظور برهم زدن ،تقویت ،تثبيت و یا بازیابي معادله نظم صورت ميگيرد
(ساسانيان.)0310 ،
بهطور کلي دو دسته از کشورهای خواهان تغيير وضع موجود یا تجدید نظر طلب و
کشورهای خواهان حفظ وضع موجود در یک سامانه قابل بررسي هستند:
در رهيافت نخست ،بازیگر ضمن مخالفت با نهادها و بنيادهای موجود ميکوشد تا
ساختارهای قدرت ،ایدئولوژی و قوانين موجود را از بيخ و بن بر کند و ساختار و مناسبات
نویني را جایگزین آنها کند .بازیگر تجدیدنظر طلب ،ضمن ظالمانه و ناعادالنه دانستن قواعد
بازیای که سالها بر روابط بينالمللي حاکم بوده است ،آنها را طرد ميکند و درصدد تدوین
قواعد جدید عادالنه ـ البته از نظر وی ـ برميآید .بازیگران خواهان تغيير وضع موجود با
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عاملبازدارندهدرمقابلنیروهایخواهانحفظوضعموجود 

واکنش قاطع و ویرانکننده بازیگراني روبهرو ميشوند که از وضع موجود نفع ميبرند و با هر
گونه تغيير بویژه تغييرات ناگهاني و انقالبي بشدت مقابله ميکنند؛ اما خالف بازیگران
تجدیدنظر طلب ،بازیگراني که رهيافت حفظ وضع موجود را اتخاذ ميکنند بهجای
بههمریختن معادالت موجود ميکوشند از درون همين معادالت ،اهداف و منافع خود را تحقق
بخشند و نقشي را در درون ساختار قدرت مستقر ایفا کنند .بازیگراني که محافظهکار بهشمار
ميروند بهجای تغيير و دگرگوني بهدنبال ثبات هستند و با هر قدرتي که بخواهد ثبات آنان را
به هم بریزد با قدرت مقابله ميکنند (یکتا.)0333 ،
براساس نظریه واقعگرایي ،ثبات نظام در سطح منطقهای و بينالمللي در گرو حفظ وضع
موجود و کنترل نيروهای مخالف نظام است در حالي که براساس هنجارها و آموزههای
انقالب اسالمي ایران ،حفظ وضع موجود عين بيثباتي است و مهمترین علل بروز خشونتها و
ناآراميهای منطقهای و بينالمللي ،ناشي از سياست قدرت و بازی قدرتهای بزرگ برای اعمال
سلطه بر ملتهای محروم و تعميق روابط وابستگي ميان کشورهای پيشرفته و جهان سوم یا در
حال رشد است (منتظری.)0313 ،
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در مجموع ميتوان گفت جمهوری اسالمي ایران در عرصه منطقهای از همان ابتدای
پيروزی انقالب اسالمي خواهان تغيير وضع ناعادالنه موجود و حمایت از استقالل ملتهای
مسلمان منطقه بوده است .در تحليلي مبتني بر واقعيت ميتوان مدعي شد که در منطقه غرب
آسيا ،ترکيه و عربستان بهعنوان دو رقيب منطقهای ایران ،چارچوب نظم بينالمللي کنوني را
پذیرفتهاند و قصد تعارض و به چالش طلبيدن آن را ندارند؛ اما ایران این نظم را ناعادالنه
ميداند و با داشتن منابع عظيم انرژی و دولتي مردمساالر و نفوذ ایدئولوژیک در کشورهای
منطقه آن را به چالش ميکشد (منتظری.)0313 ،
موقعيت ژئوپليتيکي بابالمندب و افزایش توان مانور منطقهای ایران از جمله مهمترین
محورهای عيني چالش ایران و عربستان به شمار ميرود (زنگنه و حميدی.)0311 ،
ایفاینقشمهموتأثیرگذاردرهرگونهجنگنیابتی 

طي ساليان اخير ،تحوالت در برخي کشورهای منطقه از جمله سوریه ،لبنان و یمن ،سبب
شده است مفهومي به نام «جنگ نيابتي» برای رقابتهای منطقهای به کار گرفته شود؛ برای نمونه،
حمایت ایران از دولت دمشق و حمایتهای عربستان و هم پيمانانش از تروریستها در این
کشور بهعنوان یکي از مصداقهای این امر در نظر گرفته ميشود .اصطالح جنگ نيابتي در
دوران جنگ سرد وارد فرهنگ علوم نظامي و راهبردی شد .در تعریف مفهوم جنگ نيابتي

0

گفته ميشود که منظور از آن ،جنگي ميان دو طرف یا بيشتر است که در آن ،دست کم یکي از
طرفها از سوی یک کشور خارجي حمایت ميشود و هدف از آن نيز دستيابي به اهداف و
منافع کشور یا کشورهای حامي است.
البته در هر جنگ نيابتي ،طرفين جنگ به دالیل مشخص مخصوص به خود وارد منازعه با
یکدیگر ميشوند؛ اما دليل اینکه آنها بهعنوان «نایب» در نظر گرفته ميشوند و آن منازعه حالت
جنگ نيابتي پيدا ميکند ،همان عامل پيش گفته ،یعني حمایت یک کشور خارجي است .دليل
این حمایت نيز این است که «نایب» ،هدفي را دنبال ميکند که برای حامي مطلوب به نظر
ميرسد (تابناک.)0311 ،

1 - Proxy War
411

جنگ به نيابت از بازیگران دیگری که حضور مستقيم ندارند ،ميجنگند؛ لذا جنگ نيابتي،
جنگي ميان دو طرف یا بيشتر است که در آن ،دستکم یکي از طرفها از سوی یک یا چند
کشور خارجي حمایت ميشود و هدف آن نيز دستيابي به اهداف و منافع کشور یا کشورهای
حامي است .همانطور که در مفهوم و تاریخچه جنگ نيابتي توصيف شد ،جنگ نيابتي،
ویژگيهایي دارد که آن را از دیگر جنگها مانند جنگ تمام عيار ،جنگ عمومي ،جنگ منظم و
نامنظم (چریکي) ،جنگ متقارن و نامتقارن ،جنگ محدود (متعارف) و نامحدود (غير متعارف)
متمایز ميسازد؛ بنابراین در جنگ

نيابتي:

الف ـ طرفين اصلي جنگ از درگيری مستقيم عليه یکدیگر پرهيز ميکنند.
ب ـ از حيث جغرافيای جنگ درگيریهای نيابتي ممکن است در عمق راهبردی یکدیگر
صورت گيرد و یا در مرزهای رقيب و یا در داخل جغرافيای رقيب به وقوع بپيوندد.
ج ـ از لحاظ بازیگران نيابتي ،ممکن است یک بازیگر یا چند بازیگر نيابتي باشد.
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همانطور که ظاهر این عبارت نشان ميدهد ،جنگ نيابتي ،یعني جنگي که در آن بازیگران

د ـ بازیگر نيابتي ممکن است به نيابت از یک کشور یا گروهي از کشورها باشد.
هـ ـ از لحاظ چگونگي حمایت ،ممکن است حمایت همهجانبه (حمایتهای مالي،
تسليحاتي و تبليغاتي و )...از یکي از طرفهای درگير باشد و یا حمایتهای محدود.
و ـ جنگ نيابتي از حيث هدف ،ممکن است برخي اوقات جنگهای نيابتي برای فراهم
ساختن زمينههای فرسایش قدرت ساختاری کشورهای فراروی خود یا سرنگوني دولت
مفروض هدفگذاری شود
ز ـ از لحاظ ابزار ،جنگ نيابتي به تناسب بازیگر نيابتي که دولتي باشد یا گروههای مسلح
از ابزارهای متعارف و حتي غير متعارف استفاده ميشود
ح ـ جنگ نيابتي بدون وجود بسترها یا زمينههای تنش و اختالف یا شکاف بين بازیگران
نيابتي با بازیگر مورد هدف تحقق پيدا نمي کند (بصير.)0314 ،
غرب آسيا سامانه آنارشيک منطقهای است که غالباً براساس قواعد واقعگرایانه سياست
قدرت کار ميکند .سرشت نهفته این سامانه منطقهای موجب شده است دگرگوني در رفتار
بازیگران بر امنيت و منافع دیگر اعضای منطقه غرب آسيا اثر گذار باشد .بيثباتيها و انقالبهای
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اخير در دولتهای عربي بر امنيت و منافع ایران و عربستان بهعنوان دو بازیگر مهم در غرب آسيا
تأثير گذاشته و موجب افزایش رقابت منطقهای ایران و عربستان بر سر قدرت و نفوذ شده
است .همچنين به افزایش تنش در روابط دو دولت نيز انجاميده است .در واقع روابط ایران و
عربستان همواره ماهيت رقابتي و تقابلي داشته و در سير تاریخ روابط دو کشور دورههای
تعامل و همکاری همواره در سایه رقابت دو کشور بوده است .موضوعات منطقهای متعددی
موجب به وجودآمدن این دیدگاه تقابلي شده و رسيدن به ثبات و تفاهم در روابط متقابل را
سخت کرده است (بيرامي سقرلو.)1 :0313 ،
بر اساس مباني معرفتي و اقتضایي راهبرد جنگ نيابتي ،این جنگ در مقياس منطقهای،
تمدن نوین اسالمي و بازیگراني که به مثابه موتور محرک آن هستند ،یعني جریان مقاومت و
جلوه آن را ،که بيداری اسالمي است ،هدف قرار داده است.

بنابراین:

ـ روشنگری افکار عمومي مسلمانان منطقهای نسبت به موضوع ،اهميت و اهداف طراحان
و عامالن جنگهای نيابتي در منطقه
ـ زمينهسازی ائتالف منطقهای و تقویت گفتمان مقاومت
ـ فعالسازی نخبگان فکری جوامع اسالمي برای آگاهيبخشي به مردم
از جمله راهکارهای مقابله با جنگ نيابتي است که انصاراهلل یمن ميتواند در آنها برای
جمهوری اسالمي ایران نقشآفریني

کند.

نتیجهگیری 


بررسي اوضاع و وقایع جهاني نشان ميدهد که دنيا در حال عبور از گذرگاه و رسيدن به
وضع جدید است .نظم مستقر حاکم بر دنيا در حال تغيير و تبدیل است و قطبهای قدرت،
جای خود را به مجموعهای از کشورها ،فرهنگها و تمدنهای گوناگون ميدهند .جهاني که تا
چندی پيش بر مدار خواستهها و تصميمات چند هژمون غربي و اروپایي اداره ميشد ،اکنون
بازیگران دولتي و فرادولتي بسياری را در خود جای داده است که با جهتگيریها و ارادههای
سياسي خود ،معادالت بينالمللي را دستخوش دگرگوني ميکنند تا آنجا که قطبهای قدرت به
پذیرش تصميمات آنها وادار ميشوند .در هندسه جدید قدرت ،گسترش حوزه نفوذ
411

بازیگری تأثيرگذار در صحنه سياست جهاني از نقش مهم مؤلفههای قدرت جمهوری اسالمي
در معادالت قدرت حکایت دارد .جمهوری اسالمي ایران شاید نتواند هندسه جهاني قدرت را
شکل دهد ،اما ميتواند برخي از بازیگران را هدایت کند .بازیگران اثرگذار در هندسه جهاني
قدرت متفاوتند .به نظر ميرسد در هندسه جدید آینده را ملتها ميسازند و دولتها در آینده
دارای قدرت کاهنده هستند .اگر بپذیریم که ملتها قدرتساز هستند ،پس انقالب اسالمي باید
این بازیگران را شناسایي و جذب کند تا آنها را خوب هدایت کند و بهکار گيرد؛ به عبارت
دیگر در قالب نفوذ از آنها در جهت اهداف خود بهره

گيرد.

عمقبخشي و نفوذ یکي از مؤلفههای اثرگذاری دولتها قلمداد ميشود .در قالب نفوذ،
قدرت منطقهای ميکوشد دیگر دولتها را به ادامه عمل یا سياستي وادار سازد که در راستای
منافع اوست .غرب آسيا از دیرباز محل جدال قدرتهای منطقهای و بينالمللي دربارۀ افزایش
نفوذ بوده است .از سال  )0334( 2111ایران در پيگسترش عمق و نفوذ معنوی خود در
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ایدئولوژیک و عمق راهبردی ایران اسالمي در منطقه و تبدیل شدن جمهوری اسالمي به

منطقه برآمد و به مرور فضاهای مهم و قابل اعتنایي به دست آورد .ایران از لحاظ قدرت مادی
و معنوی دارای شرایطي است که از دیگر کشورهای منطقه متمایز است .منظور از قدرت
معنوی و نرم ایران ،مؤلفههای انقالب اسالمي است که به نظر ميرسد در سطح منطقه فراگير
شده است؛ از جمله این مؤلفهها ميتوان به جبههگيری عليه نظام سلطه ،به چالش کشيدن
فرهنگ غرب ،مردمساالری دیني و نفي نظام استبدادی ،اسالم سياسي و اجرا شدن احکام
اسالمي در جامعه اشاره کرد .بنابراین نفوذ جمهوری اسالمي در منطقه ،نفوذی گفتماني است.
دنبالهروی از سياست گسترش حوزه نفوذ با توجه به پارادایم حاکم بر روابط بينالملل بهعنوان
هدفي عمده در سياست خارجي برای همه کشورها ،منطقي و توجيهپذیر جلوه ميکند.
عمق بخشي جمهوری اسالمي در منطقه دارای سه سطح است:
 0ـ گسترش گفتماني در جنبشهای اسالمي منطقه
 2ـ گسترش گفتماني در افکار عمومي مردم منطقه
 3ـ گسترش گفتماني در دولتهای منطقه
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پيدایش و گسترش جنبشهای اسالمي در منطقه ،که با پيروزی انقالب اسالمي آغاز شد،
جنبشهایي همچون حزباهلل لبنان و حماس را بر اساس مبارزه با رژیم صهيونيستي شکل داد.
تا قبل از پيروزی انقالب اسالمي ،اعراب ضمن پذیرش اسرائيل ،گامهایي برای صلح با این
دولت جعلي برداشته بودند که نمونه آن شکلگيری پيمان کمپ دیوید است؛ اما با پيروزی
انقالب اسالمي ،این روند تغيير یافت .گروههای مبارزی از کشورهای اسالمي شکل گرفتند که
با تأسي به جمهوری اسالمي به مبارزه عليه رژیم صهيونيستي رو آوردند .جنبشهای دیگری
در کشورهایي اسالمي وجود دارند که تحت تأثير گفتمان انقالب اسالمي به مبارزه عليه
رژیمهای فاسد خود پرداختند .در این زمينه ميتوان به جنبش انصاراهلل در یمن اشاره کرد که
با تأثيرپذیری از مؤلفههای انقالب اسالمي ،همچون مبارزه با استبداد ،مخالفت با وابستگي به
غرب و اجرای احکام اسالمي به مخالفت با حکومتهای خود به پا خاستند و خواهان
شکلگيری حکومتي اسالمي

شدند.

دومين سطح نفوذ جمهوری اسالمي در منطقه ،ميان افکار عمومي است .نفوذ ایران در ميان
افکارعمومي مردم منطقه را ميتوان در شکلگيری بيداری اسالمي مشاهده کرد .بيداری
اسالمي در منطقه به شکلگيری حکومتهایي منجر شد که مؤلفههای انقالب اسالمي را ميتوان
در آنها دید .در این کشورها گروه اسالمي همچون انصاراهلل در یمن توانستهاند قدرت را در
دست

بگيرند.

نفوذ جمهوری اسالمي ایران به جنبشهای اسالمي و افکار عمومي محدود نيست .این
نفوذ در دولتهای منطقه نيز مشاهده ميشود و به تشکيل دولتهایي منجر شده است که با
سياستهای منطقهای ایران همراهي ميکنند .روی کار آمدن نيرویهای شيعي در منطقه و
افزایش نفوذ جمهوری اسالمي تشکيل تقویت جبهه مقاومت را در منطقه به دنبال داشته است.
جبهه مقاومت ،که ائتالفي منطقهای عليه رژیم صهيونيستي است ،نقش تأثيرگذاری در
شکلدهي به معادالت منطقهای داشته است .این جبهه با رهبری ایران ،نقش مؤثری را در
افزایش آگاهي مردم منطقه نسبت به عدم مشروعيت اسرائيل داشته است .غرب بخوبي ميداند
که افزایش احساسات ضد صهيونيستي ،که در یمن و ...مشاهده ميشود ،نتيجه عملکرد جبهه
مقاومت است .این ائتالف منطقهای سبب تثبيت قدرت ایران در منطقه شده است .در مجموع،
411

ابزار نفوذ در منطقه برخوردار

شود.

در جمعبندی باید گفت ،بدون تردید در هندسه قدرت جهاني ،همانطور که عنوان شد،
دنيای اسالم با محوریت انقالب اسالمي ميتواند در آن سهم تعيينکنندهای پيدا کند و در این
موقعيت روز به روز نقش و نفوذ جمهوری اسالمي ایران در مناطق مختلف افزایش یابد .هر
کدام از اعضای جامعه شبکهای و محور مقاومت از جمله جنبش انصاراهلل یمن ميتواند نقش
تأثيرگذاری در کمک به این نفوذ داشته باشد .بنابراین تحرک جنبشهای اسالمي و الگوی
مورد نظر ما یعني جنبش انصارا ...در یمن ميتواند جمهوری اسالمي ایران را در ترسيم نظم و
هندسه جدید قدرت در منطقه غرب آسيا یاری

کند.
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این روند اوجگيری نفوذ ایران در منطقه ،سبب شده است که ایران بيش از هر زمان دیگری از
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