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Abstract  
The purpose of the present study is to review and analyze the political contexts effective on the formation and 

sustenance of the Ansārollāh Movement in Yemen. The research is conducted using potentials of 

contextualism and the results indicate that some backgrounds such as the reflection of the Islamic Revolution 

upon Zaydiyah in Yemen, the unification of Yemen, president Sāleh’s support to Iraq in the Second Persian 

Gulf Battle, September 11
th
 attack, and the 6 wars in North Yemen are among outstanding components 

leading to the formation of Ansārollāh Movement that after Islamic Awakening transformations, improved 

the state of this movement to the most important political actor in Yemen. Six political backgrounds 

mentioned in the present research clearly specify the process of transforming Ansārollāh from a cultural 

group seeking the revival of Zaydism to an influential actor in Yemen and the region.  
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 چکیده
یمن است که با استفاده از ی و تداوم جنبش انصاراهلل گیر های سیاسی موثر بر شکل هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل زمینه

، اتحاد دو یمن، بازتاب انقالب اسالمی بر زیدیه یمن نتایج حاکی از آن است کهگرایی انجام شده است.  های تحلیل زمینه ظرفیت
های  از مولفه مال یمنگانه در ش های شش م و جنگ1002حادثه یازده سپتامبر ، فارس حمایت صالح از عراق در جنگ دوم خلیج 

جایگاه آن جنبش را به عنوان ، گیری جنبش انصاراهلل بوده که پس از تحوالت بیداری اسالمی  سیاسی قابل توجه بر شکل
روند تبدیل  گانه مطرح در پژوهش حاضر به خوبی بیانگر شش های سیاسی ترین بازیگر سیاسی در یمن ارتقا داده است. زمینه مهم

 باشد. کننده در کشور یمن و منطقه می ک گروه فرهنگی به دنبال احیای تفکر زیدی به بازیگر تعیینانصاراهلل از ی
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 مقدمه. 0

، ترین بازیگران کنونی در صحنه سیاسی یمن است که با پیشینه مذهب زیدیاز مهم، جنبش انصارالله
تفکر حسین الحوثی و عبدالملک الحوثی از یک ، ای سی ساله توانست با رهبری بدرالدین الحوثیدر دوره

پذیری از انقالب اسالمی تاثیر انصارالله بابه یک بازیگر مهم تبدیل شود. ، مذهبی در حاشیه و تحت فشار
 فعالیت مشغول ابتدا و غربی آغاز و در سلفی تفکر با مقابله و زیدی تفکر احیای راستای در را حرکتی، ایران

 سیاسی یمن گردید و عرصه وارد انصارالله نام با، یمن در اختالفات گسترش با ولی، شد فرهنگی و مذهبی
 در قدرت انتقال چرخه در و شناخته اسالمی مقاومت محور هایبخش از یکی عنوان به نیز حاضر حال در

  دارد. تاثیرگذاری نقش یمن
برایاحیایتفکر، کنداین جنبش که دهه چهارم فعالیت خود را طی می را زیدی از  فعالیتخود

، م.1111مساجد استان صعده آغاز و گروه شباب المومن را تأسیس نمود. پس از اتحاد دو یمن در سال 
آثار مخرب  .انجمنی فراگیر ذیل قوانین کشور با همین نام تأسیس و با ایجاد حزب الحق وارد سیاست شد

33رببریمنپسازجریانالمللیغفشار بین، حمایت حاکمان یمن از صدام در جنگ دوم خلیج فارس
وجنگسپتامبرششهایگانهسپس.انجامیدجنبششدنمتشکلوتحکیمبهانصاراللهوحکومتمابین

سالاسالمیبیداری1133تحوّلتانصارالله را به عضو تاثیرگذار ، م.3110و قیام این جنبش از سال م
  .ترین بازیگر سیاسی یمن تبدیل کردمحور مقاومت و مهم

دریایعربو، تنگهبابالمندب، المللیدریایسرخهایبینواقع شدن کشور یمن در مسیر آبراهه
وبزرگصادرکنندگانازومقاومتمحورمقابلبازیگرانازیکیعنوانبهعربستانباهمجواریهمچنین

جنبشبررسیتاشدهباعثجهاندرنفتقدرت یمن بسیار مهم  انصارالله و نقش آن در آیندهتاثیرگذار
 باشد.

درشکلزمینههدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تداومجنبشانصاراللههایسیاسیموثر  گیریو
، استفاده شد. بر اساس این نظریه 1های نظری الگوی کوئنتین اسکینراز ظرفیت، است که برای تحلیل

هاومقاصدن استخراج و توجه به نّیتهای اجتماعی و سیاسی و همچنیشناخت زمینه، آثار، خواندن متون
برای فهم حرکت یا اندیشه سیاسیافرادبسیار مهم است. در حقیقت او بازآفرینی زمینهقسمدودر را ها

                                                           
1. Quentin Skinner 
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هایفکریاستبازآفرینیزمینه، هایسیاسیواجتماعیودیگرییکیبازآفرینیزمینه، کندتعریفمی
 (.21: ص1213، )شیخ حسینی
حاضرپژوهش  چارچوبقرار بهزمینه، دادن روش اسکینربا را یمنمعاصر در هایسیاسیموجود

مورد تحلیل قرار داده ، وابسته گیریوتوسعهجنبشانصاراللهرابهعنوانمتغیرعنوانمتغیرمستقلوشکل
گیریردرشکلهایسیاسیمهموتاثیرگذازمینه، مروریبرتحوّلتیمنمعاصرپس از ، رو است. از این

یمنگیرد. مورد بررسی قرار میانصارالله 

  معاصرروند تحوالت یمن . 2

میلیون نفر جمعیت دارد. اکثر مردم این کشور  21کشور یمن در جنوب غربی آسیا واقع شده و حدود 
ها   ( که بر اساس برخی پژوهش131ص م:3113، پیرو یکی از دو مذهب زیدی و شافعی هستند )عیسی

شوافع در جنوب ، (. به لحاظ جغرافیایی312-313ص م:3131، % است )صبری61زیدیه حدود  نسبت
 کنند. و شرق و زیدیه در شمال زندگی می
امام از نظر این ، عدم حصر امامت شیعه در تعداد معین است. لذا، از مبانی مهم در مذهب زیدیه

 ق:1031، )الجهنی و فساد قیام نماید شود که علیه ظلم  بر هر سید فاطمی عالمی اطالق می، مذهب
 در صعده، ق. توسط هادی الی الحق300اولین دوره حکومتی خود را در سال ، (. امامان زیدی30ص

ق. تشکیل 1223تأسیس و آخرین دوره مربوط به حکومت منصور بالله است که پس از سقوط عثمانی در 
م. پایان حکومت 1133جمال عبدالناصر در سال های متأثر از شد. کودتای عبدالله سالل از شخصیت

(. با توجه به سرعت گرفتن وقایع تاریخی 313-311ص م:1103، ائمه زیدی در یمن را رقم زد )جزیالن
تواناینمی، بعدی کشور یمن و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم اتفاقات با فروپاشی حکومت امامان زیدی

 دانست. ا شروع تاریخ معاصر یمنمقطعزمانیر
های جنوب نیز استعمارگران بریتانیا   جنبش، با سقوط حکومت امامان زیدی و ایجاد کشور یمن شمالی

دو ، م1111م. اخراج و کشور یمن جنوبی را تأسیس کردند. طی مذاکرات منتهی به سال 1133را در سال 
این ، بین جنوب و شمالها متحد شدند. با وجود اختالفات و درگیری، یمن در قالب کشور کنونی یمن

شد. بیداری دیکتاتوری توسط علی عبدالله صالح مدیریت میبه صورت شبه 11کشور از آغاز دهه 
شروع مطالبات سیاسی و اجتماعی را در ، مانند بسیاری از کشورهای جهان عرب، م3111اسالمی از سال 
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گیری صالح منجر وافقاتی به کنارهطی ت، یمن به دنبال داشت که با مداخله کشورهای حاشیه خلیج فارس
از سال ، توفیقی بدست آورد. لذا، شد. دولت دوره گذار منصور هادی نیز نتوانست در پاسخ به مطالبات

مطالبات ملت و اجرای نتایج گفتگوهای ملی را از دولت ، مثابه نماینده جامعه جنبش انصارالله به، م3110
ادی و فرار او به عدن و سپس به عربستان، سعودی با ادعای حمایت مرکزی مطالبه کرد. با استعفای منصور ه

م. وارد جنگ مستقیم با یمن و جنبش انصارالله شد و این 3116از دولت مورد تایید کشورهای جهان، از سال 
 جنگ همچنان ادامه دارد. 

المللیوبینایبازیگران موثر در عرصه سیاست یمن فعلی با توجه به نقش و نفوذ کشورهای منطقه
جنگشروعازاست1132پس فزونیگذاشته به رو سیاسی، م. نفوذ و سابقه به توجه توانمی، ولیبا

راهستندتاثیرونفوذدارایهمچنانکهتجزیه، حزب اصالحبازیگرانیجنوبسلفی، طلباندرویمنهای
، م.3116قبیله دانست که از سال  حزب موتمر الشعبی و نهاد، الرشاد السلفی و القاعده رأسآنحزب

 هااضافهشدهاست.به آنترینبازیگرجنبش انصارالله نیز به عنوان مهم

 گیری انصاراهلل های سیاسی موثر بر شکل مولفه .6

در ، جنبش انصارالله است که با پیشینه مذهب زیدی، ترین بازیگر کنونی در صحنه سیاسی یمنمهم
به یک بازیگر سیاسی مأثر تبدیل شود. ، از یک تفکر مذهبی در حاشیهیک دوره سی ساله توانست 

آثار، وحدتدویمن، توانتاثیرانقالبایرانبررهبرانزیدیگیریآنرامیهایسیاسیموثربرشکلزمینه
گانهبرخیهایششجنگ، حادثه یازده سپتامبر، منفیحمایتصالحازصدامدرجنگدومخلیجفارس

تلقی کرد که در ادامه تاثیر هر ، م.1133رانزیدیشمالبرعلیهدولتوقتوبیداریاسالمیسالازرهب
 شود. کدام بر پیدایش جنبش انصارالله بررسی می

  بازتاب انقالب اسالمی ایران. 0

که تاثیر  شوداز وقایع مهم تاریخ معاصر محسوب می، م.1131انقالب اسالمی ایران در سال 
توانست روحیه ضد  قیامامامخمینی(. 33: ص3134، توال)هایاسالمیداشتهاستجنبشمستقیمی بر

امام خمینی و انقالب ایران گریرادرکشورهایمحرومزندهوباعثالگوپذیریعلماونخبگانازسلطه
برای  درسی را، شیخ صالح احمد فلیته، م. و پس از گذشت سه سال از انقالب ایران1103شود. در سال 

به شرح اتفاقات رخ ، احیای زیدیه برای جوانان صعده آغاز و محمد بدرالدین الحوثی در حاشیه جلسات
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زیرنظرمجدالدین، اتحادالشبابمتشکلازهمانجوانان، م.3334پرداخت.درسالداده در ایران می
(. این گروه 1ق: ص1023، امام وقت زیدیه یمن و بدرالدین الحوثی شکل گرفت )الدوسری، المویدی

م. با تالش محمد یحیی سالم عزان و محمد بدرالدین الحوثی به نام 1113پس از اتحاد دو یمن و در سال 
به صورت رسمی ثبت و فعالیتش را قانونی کرد. با خروج سید حسین الحوثی از ، منتدی الشباب المومن

م. به عنوان رئیس این انجمن معرفی و به 1113در سال  وی، هایانقالبیپارلمان یمن و آغاز فعالیت
المسیره القرآنیه را به ، م(. وی پس از چند سال3113، تدریس مباحث قرآنی و سیاسی پرداخت )عزان

 مشیء سیاسی انصارالله وضع کرد. عنوان خط
، شبه همراه پسر 1عالم بزرگ زیدیه یمن و حامی اول ایجاد گروه شباب المومن، سفر بدرالدین الحوثی

برشمرد.  هاینهادینهشدناینروابطتوانازنشانهم. به ایران را می1110شهید سید حسین الحوثی در سال 
م. ادامه یافت و در این زمان رابطه3113سفرها و ارتباطات مستقیم بدرالدین و پسرش به ایران تا سال 
استبودهجریاندرمداومطوربهقمعلمایباایشانعلمی(حعالوه بر 311: ص3131، سینیشیخ .)

المحطوری و ، بسیاری از علمای وقت یمن همچون محمد بدرالدین، بدرالدین و سید حسین الحوثی
(. تاثیر امام 210-212ص م:3116، دیگران به صورت مداوم با ایران در ارتباط بودند )الشدوی الحسنی

م. ایران را می1131خمینی و انقالب  رهبر فکری ، نات شهید سید حسین الحوثیبه وضوح در بیاتوان
...بینیمآیاماتهدیدآمریکارانمی»: گویدمی 0جنبش انصارالله دید. ایشان درباره امام خمینی در مالزمات

شعاراین(آمریکابراسرائیل، مرگبرمرگ )خمینیامامرا ،بلنددرما.کردوضعتقواباوحکیمشخصآن
استادیعنیکسی، کنم..مناورااستادواقعیخطابمی.کنیمن شعار هم کوتاهی میکردن و برافراشتن ای

می تربیت میکه نشان را راه و کند .دهد (. او در قسمتی دیگر از 3431م: ص1131، الحوثی)..«
شمارد )همان: میتوجه جهان به ایران را به دلیل امام خمینی و روحیه مطابق قرآن او بر، سخنانش

هایفعلیاین(. وی منش و تفکر امام خمینی را مقدمه اخراج آمریکا و غرب از ایران و پیشرفت120ص
، جایکالمش(. شهید سید حسین الحوثی در جای633: صهمان)کندکشورراثمرهآناقداماتبیانمی

                                                           

 .گذارانانصاراللهدریمنشدندبیشتر اعضای این گروه در نهایت پایه .1

 م.1111هایپیادهشدهشهیدسیدحسینالحوثیپسازسالسخنرانی .0
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یکیازپیرواناینترینخطروترسبرایغربدانستهوخودرارشدوگسترشتفکرامامخمینیرابزرگ
برمی تفکر ، (. با توجه به مستندات فوق باید گفت که جنبش انصارالله413-412: صهمان)شمارد

حرکت خود را با تاثیر از انقالب اسالمی و بیانات امام خمینی آغاز و در حال حاضر خود را جزئی از محور 
داند.مقاومت می

 ه سیاسیاتحاد دو یمن و ورود انصاراهلل به صحن. 5

م. با سقوط 1133میالدی حرکت به سمت یمن واحد را سرعت بخشید. در سال  31اتفاقات دهه 
 م:1103، جمهوری عربی یمن در شمال تأسیس گردید )جولوبوفسکایا، در یمن شمالی دولت متوکلیه

ان استعمارگر، عبدالناصر جمال ناسیونالیستی شعارهای تاثیر تحت، .م1133 سال (. در331-333ص
 سوسیالیستی نگاهی با و مستقل صورت به جنوبی یمن دولت و اخراج حجاز جزیره شبه جنوب از انگلستان

 (. 310-316ص م:1113، تأسیس شد )الصراف
 از جمعی شدن کشته، .م1133 سال تا اینکه در، تمایل به اتحاد از همان ابتدا در دو یمن مشهود بود

آن  پس در را شکل داد. محدود جنگی، که تحت کنترل یمن جنوبی بود عدن منطقه در قبایل شمال شیوخ
م: 3111، مشهور به توافق قاهره در مصر )آل العقاب، بین سران دو یمن ایماده 16 توافقی، اتفاقات

شروع گفتگوهای ، توافق این. کردمی واحد یمن تشکیل به طرفین را موظف شد که ( تنظیم200-201ص
 و شرق هایبلوک به جنوب و شمال سیاسی متضاد هایتمایل ولی، را به دنبال داشت دوطرف برای اتحاد

 .شدمانع رسیدن به یک نتیجه واحد می، غرب
 به جهان شدن متمایل و. م1111 از سال فروپاشی سمت به شوروی حرکت، هاضعف شدن آشکار

 را خود جنوبی یمن شد باعث، داشت آسیا غرب منطقه امنیت بر مستقیمی تاثیر که قطبی تک نظام سمت
 جنوبی یمن قدرتمند حامی رفتن دست از .بود شده هویدا آن اقتصادی آثار که ببیند تمام محاصره یک در
 عبدالله علی با تشدید مذاکره برای جنوبی را یمن حکومت رییس، البیض سالم علی، شرق بلوک در

 عنوان به صنعاء و تجاری -اقتصادی پایتخت عنوان به عدن تعیین به بنا، مذاکرات. ترغیب کرد، صالح
شد  تشکیل طرفین توافق م. با1111سال می 33 در واحد یمن دولت و رسید ثمر به سیاسی پایتخت

 (. 613-601ص م:1113، )الجناحی
مقدمهورود، حزبسیاسیدراینکشورشد.اینامر41گیریحدودتشکیل یمن واحد باعث شکل
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بهزیدیانصارالله.بودسیاستاّلسالمیهالثورهحزبایجادباالمومنشبابازمتاثرحزب، هایالله ،حزب
اتحاد القوی الشعبیه الیمنیه وارد سیاست شدند؛ اما پس از گذشت مدت کوتاهی، دو حزب اول در  و الحق

انست خود را به حزب الحق و اتحاد القوی الشعبیه ترکیب گردیدند. در حقیقت این حزب الحق بود که تو
م. تا 1112عنوان دریچه شباب المومن و تفکرات سید حسین الحوثی به سیاست اعالم کند. وی از سال 

(.13-1ق: ص1023م. نماینده صعده از طریق حزب الحق در پارلمان یمن بود )الدوسری، 1113
برایانصاراللهکهاحیا دنبالاتحاددویمنبهخوبیتوانستراهورودبهسیاسترا یتفکرزیدیرا

بازکندوفعالیتخودراذیلحمایتحمایتحزبالحق، ولیدریمنشمالیبهحاشیهرفتهبود، کردمی
گسترشدهد.

 جنگ دوم خلیج فارس و تضعیف علی عبداهلل صالح. 3

راباروابطخود، از ترس قدرت عربستان، صالح که پس از اتحاد دو یمن در رأس قدرت قرار گرفته بود
می حساب به وی اصلی متحدین از یکی و داده گسترش عراق در حسین صدام : 3134، توال)آمد

نیرو اعزام کرد و فرماندهان ، در حمایت از صدام، یمنشمالیدرجنگبینایرانوعراق(. 334-332ص
صالح از صدام (. اما حمایت 14ص م:3333، السویدی)کردخود را تحت نظر نیروهای صدام تربیت می

خطای بزرگی بود که باعث تضعیف موقعیت او در حکومت و ، م.1111-1111در حمله به کویت در سال 
 هادریمنشد.شروع درگیری

علی عبدالله صالح نتوانست به خوبی اتحاد را حفظ کند و با تصمیمات اشتباه خود باعث ایجاد 
زمانی مقدمات اعتراضات فراگیر را محیاء کرد که وضعیت بد اقتصادی در یمن شد. اما فشار اقتصادی 

(. 06ص م:1111، جانبه خود را از صدام در حمله به کویت اعالم نمود )البیضاوی حمایت همه، صالح
این حمایت زمانی صورت گرفت که حمله صدام به معنای حمله به ماهیت عرب واحد بود و حمایت از او 

یعربیمنطقهواخراجنزدیکبهیکمیلیونکارگریمنیشدهاباعث تحریم دولت یمن از طرف دولت
تضعیف ، (. سیل بازگشت کارگر بیکار به یمن باعث مضاعف شدن مشکالت اقتصادی31: صهمان)

 جایگاه علی عبدالله صالح و شروع اعتراضات فراگیر در یمن و به خصوص در جنوب شد.
دصالح دست از اشتباهاتش بر نداشت و برای پیروزی انتخاباتسال 3331ر با وعده اعطای م.

قبایلمسئولیت به کالن هم، های آنان با شد (. عملیاتی شدن 21-63ص م:3333، السویدی)پیمان
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پیروزیصالحوعده پساز کمکفشار، ها به همینامر و ایجاد دولتویرا در فراگیر مقدماتفساد
م.وقرارگرفتندولتصالحدرجایگاهضعف3336هایگستردهسالاقتصادیآمدوباعثایجاددرگیری

دیدگاه(. یمن و عربستان201ص م:3111، الحجری)به سعودی شد نسبت تا ادعاهایمرزی هایاز
اختالفاتگسترده، مذهبی ( که ضعف صالح باعث قبول 316-311ص ق:3613، الحکیم)ایداشتند

حادیه عرب شد و یمن را به حیاط خلوت سعودی شرایط سعودی در این اختالفات و بازگشت یمن به ات
گسترش تفکرات رادیکال اسالمی و خفقان بیشتر برای مذهب زیدیه در شمال ، تبدیل کرد. نفوذ سعودی

بویژهدراقتصادو، ضعفمدیریت، شرایطفساد(. 01-31ص م:1110، یمن را به دنبال داشت )السویدی
تفکراتلت و تبدیل شدن یمن به حیات خلوت سعودی باعث شد تا رادیکال سلفی با حمایت دوگسترش

نفوذ ، رهبران انصارالله فعالیت مذهبی و سیاسی خود را در مواجهه با دولت وقت گسترش دهند و همین امر
 این جنبش را بیشتر کرد.

 حادثه یازده سپتامبر و مواجهه با امریکا. 7

سپتامبربزرگ1113یازدهازیکی.مپستحوّلتترین.بودشورویفروپاشیودومجهانیجنگاز
جهان داشت و بیشترین تاثیر آن در حوزه سیاسیوامنیتی، هایاقتصادیاثریمستقیمبربنیان، اینرخداد

  حضورحداکثریآمریکادرخاورمیانهراایجادکرد.غرب آسیا بود و بهانه
ترسازوقایعجاریدرخاورمیانه، عربیهایاقتصادیدولت-وضعیت اسفناک سیاسی، در این بین

برایآن بیشترمیرا تشبیهوضعیت کشورهای عربی، کرد. سازمان ملل در همان سالها سیاه بهحفره را
حالتاضطراریاز، فساد، نابسامانیاجتماعی، هاراباعثآشوباقتصادیآن-کردهووضعیتسیاسی

طرفدولت س.ها و ظلم موارد سایر و ..است دانسته (. به دنبال یازده 46: ص3136، نژادیوسف)تم
مسئولین ایاالت ، آمریکا به کشورهای افغانستان و عراق حمله مستقیم کرد و در چندین نوبت، سپتامبر

(. 331: ص3133، زادهمتحده از طرح ایجاد خاورمیانه بزرگ در منطقه غرب آسیا صحبت کردند )حسین
مهور وقت آمریکا در سخنرانی دانشگاه فلوریدای جنوبی خود پس از تصرف رئیس ج، جورج دبیلیو بوش
چهار حوزه اصالح و ، بیان داشت که طرح ارسالی آمریکا به کشورهای عربی منطقه، عراق و افغانستان

ایجاد اصالحات آموزشی و گسترش نقش زنان در ، ایجاد زمینه تغییرات سیاسی، آزادسازی اقتصادها
 (. 44ص :3136، نژاد)یوسفگیردرا دربرمی اقتصاد و سیاست
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به دلیل عربرادچاردلهرهکردهبود.کشوریمن فضایجهان، هایپسازواقعهیازدهسپتامبررخداد
و سفارت آمریکا در یمن و تالش  1کولاسهادرحملهبهناویواسجزیره و نقش یمنی  وجود القاعده شبه

جزء متهمین اصلی از طرف نیویورک به ، (1216، برای منفجر کردن هواپیمایی در دیترویت )احمدیان
 نبود. امنیتیواقتصادیآندرامان ،آمدوازعواقبسیاسیحساب می

گریآمریکالطهفضای پس از حوادث یازده سپتامبر باعث شد جنبش انصارالله به ضدیت بیشتر با س
سیدحسینالحوثیبهصورتمتکرردرصحبت اصلتروریستوشیطان، هایشتاکیدکند. را آمریکا

(. می1333، 1011، 310ص م:1131، الحوثی)کردبزرگخطابمی توانگفتکهگسترشتفکرضدا
علیه مسلمانان و به فضای ایجاد شده توسط آمریکا بر بهدلیل، گریغربتوسطانصاراللهدریمنسلطه

 خصوص مردم یمن در پس حوادث یازده سپتامبر بود.

 های نظامی و فعالیت گانه های شش جنگ. 8

واقعه یازده سپتامبر و اتهامات گسترده آمریکا به یمن باعث ترس علی عبدالله صالح و منعقد کردن 
روند ایجاد پایگاه برای آمریکا در یمن  ،پیمان مبارزه با تروریسم با واشنگتن شد. پس از انعقاد پیمان مذکور

 (. 30: ص1210، و ورود نیروهای آمریکایی به این کشور سرعت گرفت )قمصری جوینانی
پیروان مکتب زیدی در شمال و به خصوص منطقه صعده که تحت تعلیم سید حسین الحوثی قرار 

، شده توسط علی عبد الله صالحعالوه بر مشکالت اجتماعی و اقتصادی فراگیر و خفقان ایجاد ، داشتند
شاهد نفوذ استعمار جهانی تحت پیمان حکومت یمن نیز بودند. این عوامل باعث شد تا سید حسین 

: همان)هاسخنگفتهتبعاتآنولزوممبارزهباآن، ازخطرورودآمریکابهیمنالحوثی در دروس خود 
، الموت ْلسرائیل، الموت ألمریکا، ه )الله اکبرمشهور انصاراللدستورنصبوابرازشعارهای( و 3411ص

 (.1623ص م:3111، در اماکن عمومی را صادر کند )الحوثی (النصر لإلسالم، اللعنه علی الیهود
نشر سریع شعارها و ایجاد حرکتی، نفوذ گسترده شبکه سید حسین الحوثی در مناطق شمال یمن

سیدحسینالحوثی شبکه دنبالداشت. به طرحهایاجتماعیگستردهفعالیت، عمومیرا ریزیوایرا
درتشکیلخیریهکردندکهمیمدیریتمی ، ایجادمدارسدینی، هایکمکبهمردمتوانقسمتیازآنرا

                                                           
1. USS Cole 
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های روستایی  بود راهتالش برای به، حمایتمالیازدانشجویانبااستعدادمحروم، تأسیسمراکزبهداشتی
 (. 121: ص1216، و... اشاره کرد )سلطانیان

نفوذ سید حسین الحوثی در شمال یمن و پراکندگی شبکه او در تمام جامعه هدف، ترس شدید علی 
عبدالله صالح را به دنبال داشت. ضعف گسترده حکومت در خدمات اجتماعی و اقتصادی و افزایش 

اکمیتدرمیانمردمراتسریعکردهبودکهجنبشانصاراللهدرشمالرشدشبکهمخالفح، هامحرومیت
م.، پس از نشست 3110صالح در سفر خود به آمریکا در سال آمد.تریناینمواردبهحسابمیازمهم

 نشین سران هشت کشور اقتصادی، با بوش دیدار کرد و حمایت واشنگتن در حمله به مناطق شیعه

(. بازگشت او از این سفر 36: ص1210عده را گرفت )قمصری جوینانی، شمال یمن و مخصوصًا ص
جنگمقدمه بر ششای حوثیهای شکلگانه به منجر که حکومتشد علیه بر نظامیها شاخه گیری

 انصاراللهگردید.
، م. دستور حمله گسترده به صعده3110ژوئن  10حکومت یمن در ، پس از دریافت حمایت از آمریکا

اقدامخودرادر، ایدر بیانیه، (. حکومت31ق: ص1023، را صادر کرد )الدوسری لیتانصاراللهمرکزفعا
حامیانحزب با برایازبینبردنکسانی، اللهلبنانوایراناعالموبیانداشتراستایمبارزه اینمبارزه

 جنبشحوثیدر یمنهستند. در احیایامامتزیدیه دنبال به بیانیهژوئند14استکه ایادعاهایر
وبرتبعیتازرئیسجمهورونظامریاستیتاکیدکرد اماازعلیعبداللهصالحخواستتادر، مذکورراردا

کندبازنگریسعودیحکومتوآمریکاباخود(. 33ص :همان)رابطه 

رساندن سید م. طول کشید و علی عبدالله صالح پس از به شهادت 3110تا دهم سپتامبر ، نبرد اول
انواقعدرجنوباستانصعدهحسین الحوثی در کوه بیانیهپیروزیوپایانتفکراحیایامامترا، هایُمرا

ایبرپنججنگبعدیونفوذروزافزونتفکرانصاراللهدرمناطقشمالشدولیایننبردمقدمه، اعالمکرد
 (.34ص :3136، قمصریجوینانی)

عیان زیدی مناطق دیگر برای بازسازی و حمایت از مردم مناطق جنگ زده شی، پس از پایان جنگ اول
ُمران و اطراف آن شدند. این امر باعث ترس حکومت شد و با دستور ورود ارتش به مناطق ، وارد صعده

فضای حکومت نظامی ایجاد کرد. صالح دستور ممانعت از برگزاری محافل زیدی را صادر و در ، جنگ
زعم  (. وی به313ص :3131، شیخحسینینشین استفاده کرد ) مصری در مناطق زیدی از خطیبان، مقابل

ولی امور به این شکل پیش نرفت و ، خود توانسته بود جلوی گسترش مکتب انقالبی سید حسین را بگیرد
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 .ترتفکراتانصاراللهدرمناطقزیدیرابهدنبالداشتنشر سریع، اتفاقات
هایصعبباعث کوچ بدرالدین الحوثی از صعده به کوه، م3110جنگ فشارهای ایجاد شده پس از 

م. 3116رهبری حرکت را به دست گرفت و جنگ دوم در سال ، العبورایناستانشد.عبدالملکبدرالدین
باوساطتعلما، هاآمدهبودندهانیزبهیاریحوثیآغاز شد. این جنگ که در آن شیعیان زیدی دیگر استان

 (. 33ص ق:3611، الدوسری)دوددوماهبهپایانرسیدوپسازح
هایم شکل گرفت. از خصوصیت3113م. و اوایل 3116جنگ سوم نیز پس از چند ماه، در اواخر سال 

 :همان)هابودهای حامی حوثینبردقبایلحامیصالحوقبیله، هایقبلینسبتبهدرگیری، ویژهایننبرد
خود را ، ک توانست مدیریت خوبی داشته باشد و به عنوان رهبری مورد قبول(. در این نبرد عبدالمل31ص

سالتثبیت کند. این جنگ به دلیل انتخابات ریاست جمهوری و شهرداری در توافقدو، م.1114ها با
یافتپایانطرف(حسینی313ص :3131، شیخ .) 

مبارزات ایدئولوژیک به خود گرفت و در بیشتر شکل ، م.3113جنگ چهارم مابین فوریه تا ژوئیه سال 
را مجبور به کوچ کردند و مسجد  یهودیانساکندرصعده، هاعالوهبردرگیریباحکومتحوثی، این نبرد

حرکت شباب المومن ، بن سلمان که از مراکز سلفی بود را منفجر نمودند. این اتفاقات باعث شد تا اروپا
اعتراض ، الم کند و همچنین آمریکا با فراخواندن سفیر یمن در واشنگتنیمن را به عنوان گروه تروریستی اع

حکومت یمن متعهد به ، صالح اعالم نمود، و درخواست خود را به حکومت یمن اعالم کند که در پس آن
(. هرچند این نبرد با وساطت قطر پایان 03ص ق:1023، حفاظت از یهودیان این کشور است )الدوسری

ولی اقدام صالح در حمایت رسمی از یهودیان و همچنین حرکت ، (101: ص1212، یافت )شیخ حسینی
باعث گستردگی بیشتر نبردهای ، او برای دخالت دادن عربستان و آمریکا در سرکوب شیعیان مناطق شمال

 بعدی شد.
هاآن عربستان و آمریکا را وارد نبرد کرد و از، علی عبدالله صالح به طور مستقیم، پس از جنگ چهارم

ایناقدامصالحباعثعالقهبیشتریمنیدرنبرد نمود. بهجنبشهایزمینیوحمالتهواییاستفاده ها
دلیلحسوطندوستی به به بهانه تکراری ارتباط ، م.3110شد. علی عبدالله صالح در سال  انصارالله

شد.دروارد نبرد پنجم، حیای امامتالله لبنان و اتهام تالش انصارالله برای ا جنبش حوثی با ایران و حزب
پایتختیمنبرایاولین، بهصنعا( و 363ص :همان)هایسنگیناستفادهکردهن از سالحشیعیا، ایننبرد

توافقآتش دامانقطرشدو اینشرایطدستبه صالحدر نزدیکشدند. تاریخبار هفدهم ژوئن بسدر
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(. توافق صورت گرفته موجب 30ص :1210، ری جوینانیم. مورد تایید دو طرف قرار گرفت )قمص3110
ایوخفقانایجادشدهتوسطویباعثشروعجنگششمدراوتسکوت صالح نشد و اقدامات رسانه

شد.تریندرگیریمحسوبمیوسیع، م. گردید. این نبرد که به جنگ زمین سوخته شهرت یافت3111
درگیری دامنه خاکسعودی به نبرد این در طرفها از نیرویمستقیم اعزام واکنشو و شد کشیده نیز

داشتدنبالبهرا(. جنگ ششم نیز با قبول شرایط صالح توسط 33-33ص ق:3611، الدوسری)سعودی
 م. پایان یافت.3111مارس  31عبدالملک در تاریخ 

ششپس از اتمام جنگ شمالهای در فراگیری، گانه ، اعتراضات فراگرفت را یمن باسرتاسر و
درمبادرهالخلیجیهگیریمذاکراتمنتهیبهباعث شکل، ی عربیگیریبیداریاسالمیدرکشورهاشکل

 گیریصالحورویکارآمدنعبدربهمنصورهادیشد.یمنوکناره
طورفراهم شدن فضا برای آموزش نظامی و همین، گانهبرایانصاراللههای شش های مهم جنگاز ثمره

تفکرسلطهگسترشضدیمنکلبهگروهاینانقالبیوبود. صالح با آغاز جنگ بر علیه این جنبشگری ،
  هارابهتمامیمنوحتیخارجازاینکشورمحیاءنمود.مقدمات پخش تفکر آن

 یابی بیداری اسالمی و قدرت. 9

دسوزیبوعزیزیبیداریاسالمیاست.بیداریباخو، هایگذشتهاز اتفاقات مهم جهان عرب در دهه
فساد فراگیر تونس آغاز و به سرعت در تمام جهان فراگیر شد. مقام هایاقتصادیودراعتراضبهنابسامانی

 خطاب به جوانان عربی در این مورد فرمودند:، خود 1211معظم رهبری در خطبه عربی دهه فجر سال 
عالمت ، های عربی و سایر سرزمین انتخابات تونس و مصر و شعارها و رویکردهای مردم یمن و بحرین

 گرایانه باشند و با شعارسرانه و تفریط غرببدون افراط خشک« مسلمان معاصر» خواهنددهد که همه میمی
ساالری  مردم» ، و با روش«عقالنیت» و« عدالت»، «معنویت» خواهند مسلمانانه، با ترکیبمی« الّله اکبر»

 فقر و تبعیض صد ساله رهائی یابند و این، فساد، استعمار، ماندگی عقب، استبداد، از پس تحقیر، «دینی
های رژیم»: گیریبیداریاسالمیفرمودندایشان در ادامه در مورد دالیل شکل«. ترین راه است درست

سرسپردگی و ، ستیزی اند؟ دین چه خصوصیاتی داشته، اند عربی که در معرض خشم مردمشان قرار گرفته
، های خانوادگی و وراثتی دیکتاتوری، ها و خیانت به فلسطینهمکاری با صهیونیست، غرب نشاندگی دست

 فقدان و عدالتیبی و تبعیض، های حاکم های انبوه خانوادهماندگی کشور در کنار ثروت فقر مردم و عقب
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اسالم یا ها بوده است. حتی تظاهر به  از خصوصیات مشترک آن، ی قانونییگو پاسخ و قانونی آزادی
(. از نظر جمال 3131، )مقام معظم رهبری« جمهوریت در برخی موارد نیز نتوانسته مردم را فریب دهد

بهارعربییکحرکتتاریخیبزرگبودکهخداوندازداخلکشورهابهجریانانداخت.»خاشقچی نیز: 
می را دّلیلاینجریان شارکت در سرنوشت خود عدالت و م، در رغبت جهان عرب به آزادی تواناهما

طلوعی برای امید به کرامت و حقوق مردم ، رکود و دیکتاتوری، ظلم، قیامی بر فقر، خالصه کرد. بهار عربی
 (.36-31ص م:3112، و شروعی دوباره در تاریخ عربی بود )خاشقچی

را در این  روند رو به رشدی، م. اعتراضات3111فوریه  11یمن نیز از این دوران مستثنی نبود و پس از 
میکشور و به خصوص در مناطق شمال به خود می عواملاعتراضاتیمنرا توانطرحجانشینیدید.

هایمتعددسرکوب، علیه حکومت هاگانهحوثیهایششجنگ، پدرشاحمد علی عبدالله صالح به جای
، حکیمفی دانست )تبدیل یمن به حیات خلوت سعودی و رشد تفکرات سل، فساد فراگیر، اعتراضاتمدنی

دریمنازسال(. هرچند روند درگیری133-134ص م:1133 ولیمذاکرات، م.شدتگرفت1133ها
سالازاحزاببیننشست1113سیاسیازیکی.بودجریاندر.ممیراکارگروهاینکالنهایجلسهتوان

تنظیم الوحدی و ، اشتراکی، الحاص، م. در عدن دانست که از سران احزاب موتمر3113 دومتاهشتمنوامبر
 (. 114ص :همان)البعث العربی برگزار شد

طرفکشورهای حوزه خلیج ، در یمن توانستند رهبریعربستان مذاکراتفارسبه در را هایدرگیر
کنند جمع م. شد. از 30/11/3111در « المبادره الخلیجیه»که در نهایت منتهی به توافقی با نام  واحد

روز و مصونیت قضایی  31لزوم انتقال حکومت طی ، توافقات صورت گرفته در این مذاکرات ترینمهم
علی عبدالله صالح و اطرافیان او پس از انتقال قدرت بود. به سرعت انتخابات برگزار و عبد ربه منصور 

د )موتمر هادی به عنوان رئیس جمهور انتقالی انتخاب و مأمور به اجرای مصوبات المبادره الخلیجیه ش
 (. 213-211ص م:3112، الحوار

باعث ایجاد مجدد ، عدم اهتمام او به اجرای مصوبات و عدم بهبود فضای اقتصادی و سیاسی در یمن
در ، این اعتراضات که جنبش انصارالله یمن نیز به عنوان قسمت مهمی از آن شرکت داشتهاشد.درگیری

عربستان و یمن شد. انصارالله در این نهایت منجر به استعفاء و فرار هادی به ریاض و شروع جنگ میان 
برهه خود را به عنوان حامی اصلی مردم مطرح و پس از استعفای هادی، دولت نجات ملی را تشکیل داد و 

 تبدیلشد.ترینبازیگرسیاسیونظامیدریمنبا ایستادن در صف اول مقاومت، به مهم
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 گیری نتیجه. 01

تحوالت پس از انقالب اسالمی در ایران باعث شد تا تعدادی از جوانان زیدی متأثر از انقالب و امام 
المومن جلساتی را در مساجد صعده آغاز و گروهی را با نام شباب، با هدف احیای تفکر زیدی، خمینی

به هایمتفاوتد فضای بازتر برای ورود گروهم. باعث ایجا1111تأسیس کنند. اتحاد دو یمن در سال 
گردید. حمایت صالح از الحقواردعرصهسیاستالمومننیزدرذیلحزبعرصه سیاست شد و شباب

فضای خراب ، صدام در حمله به کویت که اخراج کارمندان یمنی از کشورهای عربی را به دنبال داشت
من که عمری به خاطر فعالیت مذهبی در حاشیه قرار گرفته اقتصادی یمن را بدتر کرد. جوانان شباب المو

به عنوان یک حزب سیاسی در قامت معترض به وضع کنونی برآمده و یکی از ارکان اصلی اعتراض ، بودند
به سمت عربستان و آمریکا گروید و حادثه یازده ، به دولت مستقر شدند. صالح که در ضعف قرار گرفته بود

علت شد تا مکتب زیدی به طور خاص و مسلمانان یمن به طور عمده تحت فشار قرار  سپتامبر نیز مزید بر
رابگیرند. این فشار باعث شد تا رهبران شباب خود دیگر که الحوثی حسین خصوصسید به المومن

تفکر، نامیدندانصاراللهمی گریغربرارواجدهند.علیعبداللهصالحکهتحتفشارسعودیسلطه ضدا
گانهحکومتیمنهایششولی جنگ، ل یمن حمله کردبرایکنترلانصاراللهبهمناطقشما، ببودوغر

آن و ورود انصارالله به  بیشترشدنطرفداران، باانصاراللهباعثمنتشرشدنتفکراینجنبشدرکلیمن
ُبعد نظامی شد. بیداری اسالمی نیز که به دلیل فساد و ضعف حاکمان یمن در این کشور نیز اثر گذاشته 

جمهوردورانانتقالیسقوط صالح را با واسطه کشورهای حاشیه خلیج به دنبال داشت. عدم توان رئیس، بود
تعهداتتوافق به انجام جنبشان، در تا حکومتباعثشد علیه بر قیام با دولتنجاتملی، صارالله

هایدهد و عربستان به دلیل از دست دادن منافع خود در یمن با این دولت وارد جنگ شود. زمینه تشکیل
روند تبدیل انصارالله از یک گروه فرهنگی به  گانهمطرحدرپژوهشحاضربهخوبیبیانگرشش سیاسی

باشد.کننده در کشور یمن و منطقه می یگر تعییندنبال احیای تفکر زیدی به باز
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