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 نیمبازتاب انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان 
 

 رضا شکرزاده چهاربرج1
 احسان جعفری فر2
 

 چکیده

 داشدته المللدیبین ای و، منطقدهپیامددهای داللدی دیگر، هایانقلاب از مانند بسیاری ایران، اسلامی انقلاب     

ی را در کالبد مسلمانان جهدان اتازهاز جمله پیامدهای فراملی انقلاب اسلامی این بود که توانست روح . است

بدمد و به  احیا اسلام سیاسی کمد  کندد. ادواملی  دون نیدیردی فرهنگدی و مد هبی در تسدری   سدتر  

کده از کشدورهایی  شدوند. از همدین رو،ؤلفده مهدت تلقدی مدیهای انقلاب اسلامی ایران به انوان ی  مارز 

بازتاب انقلاب اسلامی در آن مشاهده شد کشور یمن بود. شیعیان یمدن بدا الهدام از انقلداب اسدلامی ایدران در 

ایدن مقالده  اند.فعال و در ارصه اجتماای و سیاسی به اندوان ید  نیدروی مدوار شاهرشدده کشور یمن بسیار

های شیعی یمن و رو  تحلیلی توصیفی در تلا  است تأایر انقلاب اسلامی ایران بر جنبششده به  ردآوری

ویژه سیاسدت اربسدتان در ابدال یمدن را موردبررسدی ادرار بدهدد. بازتاب آن  در دالل کشدور و منطقده بده

یمن دمیدده  های شیعیای بر جنبشبا واوع انقلاب اسلامی ایران روح تازه دهد کههای پژوهش نشان مییافته

هددای انقلدداب اسددلامی بددر هددا بددا الگددوبرداری از پیددروزی انقلدداب اسددلامی ایددران و پیددروی از ارز شددد و آن

هایی نیی از سوی برلی کشورهای منطقده بدویژه اربسدتان  ژئوپلیتی  شیعیان افیوده اند. از همین رو، نگرانی

ندرم و  صدورتامور داللی یمدن به ه دلالت درازتاایر انقلاب اسلامی بر یمن بااث شده است تا این کشور ب

 مبادرت ورزد. سخت
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 مقدمه

یژه وبهی بر مسلمانان جهان و اتازهروح امید  به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران     

پایان داد  ایران مستبد و وابسته شاهنشاهی نظامبه طرفازی ین انقلاب شیعیان دمیده شد. ا

 دموکراسیبا تفاوت محتوایی با  جمهوری را جایگیین کرد که جای نظام پادشاهی نظامبه و

هایی پی  فتمان های متعالی این انقلاب دربنابراین آرمان غربی دارای روح اسلامی است؛

جویی، حمایت از مستضعفان و لطه و سلطهازجمله، براراری حرومت جهانی اسلام، نفی س

دینی توانست موردتوجه  سالاریدین، مبارزه با استربار، مردم بخش، تبلیغآزادی هاینهضت

اسلامی ایران  انقلاب ایدئولوژیری ویرردها بویژه جهان اسلام واا  شود. ربسیاری از ملت

ها نظام استبدادی برارار ر آنغرب و برلی کشورهای اسلامی منطقه که د جهان تب  برایبه

 نقش و غیر اابل ابول بود. از همین رو، روایت پویا از اسلام سیاسی و منتظره غیر است کاملاً

و تعیین سرنوشت مورد تائید انقلاب  اجتماای مختلف هایارصه در مسلمانان و اسلام

کار محافظه هایتوانست جریانهای بسیاری برای آنها برانگیخت. این انقلاب مینگرانی

انقلابی تبدیل کرده و به  ایجاد موج  بیداری اسلامی منجر سازد.  جریان های به اسلامی را

 را اسلامی بیداری و امید جراه ایران، اسلامی انقلاب یمن جی کشورهایی است که پیروزی

 ای،الحو حسین شهید. زد کشور این الحوای های جنبش و هازیدی جمله از شیعیان در میان

 هایاندیشه و باشخصیت آشنایی اسلامی، انقلاب پیروزی از تأایرپ یری با جنبش، این رهبر

 همین رو استقبال از کرد. از   اریپایه یمن کشور در را اسلامی مقاومت هسته انقلاب رهبر

شده و در مقابل ازپیش فعالانقلاب اسلامی ایران در یمن بااث شد تا نیروهای شیعی بیش

هرحال، تحت تأایر انقلاب اسلامی ایران ای مناف  و بقای لود را درتهدید ببینید.  بهدهنیی ا

های شیعی دیگر موض  محافظه کارانه پیشین لود را ندارند و بر تحولات آتی یمن جنبش

در لارج از یمن و از سوی  هایی کهده و لواهند بود. نگرانیبسیار تأایر  ار ش

ر منطقه به لاطر این تحولات درونی یمن شاهرشده در نهایت کشورهایی  ون اربستان د

بااث شده است که برای مقابله سخت و نرم بانفوذ شیعیان طرفدار ایران در یمن و 
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شده به این مقاله  ردآوری ه اادامات متعدد سخت و نرم بیند.ها دست بیابی آنادرت

ب انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان پردازد که بازتارو  تحلیلی و توصیفی به این پرسش می

شده است که با واوع یمن  ه بوده است؟ و در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح

های شیعی یمن با تأسی از انقلاب های آن  روهانقلاب اسلامی ایران و  ستر  ارز 

ای قهشده که موجب تغییر توازن ادرت منطجریان انقلابی و فعال اسلامی ایران تبدیل به

هایی از سوی ای و در نتیجه تقابلجدید به نف  شیعیان و ایجاد سالتار ادرت نوین منطقه

 ویژه اربستان شده است.کشورهای منطقه به

 

 چارچوب نظری

المللی برای مطالعه و تبیین بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر محیط پیرامون و نظام بین     

نظریه پخش یا  توان  فتشده است که در این میان مییانهای متعددی بها و نظریهدید اه

 های بالایی جهت بررسی تأایرات انقلاب اسلامی ایران برلوردار است. بااشااه از شرفیت

سرات در های آن بهای فرهنگی است آموزهکه انقلاب اسلامی ایران مقولهتوجه به این

 که فرایندی از است ابارت ریه، پخششود . در این نظای و جهانی پخش میمحیط منطقه

 در است، جامعه ی  یمشخصه که التراع ی  یا و نهادی  فرهنگی، امر ی آن طبق

 دو به پخش نظریه کاربردی، جغرافیای  یرد. درمی ارار موردپ یر  دیگر ایجامعه ی 

 ملمشت و جغرافیایی فضای در پخش بیانگر ماهیت که شودمی تقسیت مشخص کاملاً بخش

 ،9ها راسترند توسط میلادی، 9159 سال در ابتدا پخش، ینظریه پخش است. انواع بر

 همراران کم  با او بار، اولین برای و  ردید منتشر لاند دانشگاه در سوئدی دانجغرافی

 به کار کشاورزی هایپدیده و هانوآوری  ستر  یدرزمینه را پخش ینظریه لود،

 الوم هایرشته اما است، انسانی جغرافیای رشته در نظریه این هاولی هر ند لاستگاه  رفت.

(.  هار 91:9915، زهی یوسفو  نظری) اندبرده بهره آن از نیی المللبین روابط و سیاسی

                                                           
1 Hager strand 
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ی نظریه پخش ابارت است از: مبدا پخش، مقصد و محیط پخش، موضوع پخش، مؤلفه

 زمان و مسیر حرکت پخش.

های ق بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر یمن در  ار وب مؤلفهبدین ترتیب، در تطبی     

 توان بیان کرد که:نظریه پخش می

 یهاکانون ایجاد طریق از بوده، پخش مبدأ لود اسلامی انقلاب پخش: مقصد و مبدأ    

 دهه در به، یژهوبهاست  شده منجر نیی بدیل یها فتمان رشد و بازتولید به اانویه، پخش

 پخش این تدریج به منطقه، در اسلامی انقلاب هاییامپ اشباع و زمان   ر با ب،انقلا سوم

 (.59:9915آبادی و سبیی، یندهد )معیم وضعیت تغییر ی ندمرکی به مرکیی ت  یجابه

 یراتتأا انواع از وسیعی و متنوع طیف اسلامی انقلاب پخش موضوع :پخش موضوع     

 حضور ،( فیه  ون) بومیبافرهنگ  مناسب و سلامیا پوشاك و لباس: دهدیم تشریل را

 تغییر مساجد؛ در سیاسی حرکات جوانان؛ از مساجد یریرونق   و مساجد در بیشتر

 یهاسازمان شدن فعال مبارز؛ و م هبی یهاسازمان تأسیس م هبی؛ هاییسخنران محتوای

 انقلاب رزاتیمبا هایی تاکت از یریالهام   در جامعه؛ دین موضوع شدن جدی ابلی؛

 و اسلامی بیداری م هبی؛ شعائر به احترام و اسلامی شریعت اجرایی مطالبات بیان اسلامی؛

 یرهو غ اسلامی دولت ایجاد اسرائیل؛ با مبارزه ایده شیوع و ترویج سیاسی؛نفس ااتمادبه

-59پیشین،است )« سیاسی اسلام و آن» بر یید نام ی  بتوان همه این برای شاید که است

52.) 

 لحظهشروع زمان پخش از زمان واوع انقلاب اسلامی ایران است که به  زمان پخش:     

شرایط زمانی و با  ستر  جنگ داللی در یمن و حضور زیدی ها در سالتار ادرت یمن 

 موجب  ستر  ارزشهای انقلاب اسلامی در سایه روابط ایران و یمن شده است.

ر  اری انقلاب اسلامی ایران میتوان مناسب ترین یتأابه  با توجه مقصد و محیط:     

یژه  جوام  دارای شیعیان وبهی انقلاب اسلامی را در جوام  اسلامی هاارز محیط پخش 
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ی انقلاب هاارز تواند ی  مقصد مناسب برای دریافت یمدانست. از همین رو یمن 

 تواند باشد. یماسلامی ایران 

 

 روابط ایران و یمن

سال   شته همواره تابعی از متغیرهای  50ایران و یمن در طول  اسلامیجمهوری روابط      

می، دو کشور یمن شمالی و لااس انقلاببوده است. تا پیش از پیروزی  المللیبینو  ایمنطقه

آنره یمن  ویژهبهجنوبی در سیاست لارجی ایران تعریف و جایگاه مشخصی نداشتند؛ 

وروی بود و این شرایط سبب شد تا حضور نظامی اتحاد متحدان اتحاد ش ازجملهجنوبی 

المندب فراهت  شوروی در دریای سرخ و دریای امان و تسلط بر تنگه استراتژی  باب

نیی مختل شوند که  هاحوزهنظامی و تجاری غرب در این  هایکشتی وآمدرفتشود و 

یاست لارجی تهران در بنابراین، س؛ ایران در آن دوره بود ایهای منطقهدغدغهبخشی از 

ایران به در آن زمان دوره پهلوی دوم در ابال یمن جنوبی نگاهی همراه با نگرانی بود. 

نیابت از آمریرا و غرب بخشی از نیروهای نظامی لود را برای دفاع از پادشاهی امان در 

می شاهد جابجایی لااس انقلابپس از پیروزی  (.irdiplomacy,1393) کردشفار مستقر 

یمن شمالی  سیاست لارجی یمن شمالی و جنوبی نسبت به ایران هستیت.  یریجهتر د

ایران را به رسمیت  اسلامیجمهوری  9951 بهمن 25جی اولین کشورهایی بود که در 

تحت تأایر  «صالح ابداللهالی » اما با آغاز جنگ تحمیلی، یمن شمالی به رهبری ت،شنال

ارار  رفت و از تهاجت رژیت بعث اراق به  فارسللیجشورای همراری  های یریموض 

ه ب ایران نشان دادلا. یمن شمالی که در ابتدا لود را طرفدار انقکردمیایران نیی حمایت 

در جریان جنگ تحمیلی حتی سربازانی را جهت کم  به رژیت بعث اراق به جبهه  بود

کرد. از هران پشتیبانی میاز ت «محمدالی ناصر »یمن جنوبی به رهبری  کهدرحالیفرستاد. 

حسن نیت لود، ی   دادن نشانبرای  انقلابسوی دیگر دولت یمن جنوبی پس از واوع 
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 دستگیرشدهالت سقوط هواپیمایش در مرز شفار به  9161للبان اسیر ایرانی را که از سال 

 .(921:9921، دهی امیر) کردللق امان آزاد  بخشآزادی ری جبهه با میانجی را بود

 در یری ایران در جنگ با اراق نتوانست مانعی برای نفوذ  فتمان انقلاب اسلامی بر     

 سید. شان متأار از انقلاب ایران استهای یمن شود که جریان فرریهایی  ون حوای روه

های لود درزمان حیاتش مدام بر برائت از سخنرانی حسین الحوای سردمدار این جریان در

  فت؛رژیت صهیونیستی سخن می استربار و مبارزه با یوم مبارزه باادس، ل مشرکین، روز

ها ) روه شیعه زیدی( کنترل یمن را هنگامی بود که حوایها زمانی بود اما نقطه اوج توجه

تحت حمایت غرب  هادی رئیس جمهور در دست  رفتند و ابد ربه منصور 2095در سال 

شد. بسیاری معتقد بودند که با این تحول داللی  فرار از پایتخت به استعفا و در صنعا مجبور

اما در این اشهار که  یمن یری دیگر از کشورهای ارب تحت کنترل ایران درآمده است؛

از افیایش نفوذ ایران در منطقه که بیشتر از سوی کشورهای ارب حاشیه للیج فارس 

ه صورت ی  تهدید شود، نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات یمن احتمالاً بمطرح می

 (.226:9915موسوی و بااری فر، )دیده می شود

 

 ی شیعی یمنهاجنبش

 یمن در متعددی شیعی هایجنبش و ها روه مدارس، مؤسسات، ها،امروزه سازمان     

 فی جعفریه الشیعه رابطه: کرد اشاره زیر موارد به میتوان هاآن ازجمله که دارند وجود

 الرسالیه، موسسة بدر، فرهنگی د المی مؤسسه الشیعی، الیمنی االسلامی المجم  الیمن،

 الثقافیه، االجتماایة البینة مؤسسة الیمن، الماء رابطه الثقافیة، الی بن زید الامام مؤسسة

 الجعفریة مدارس الثقافی، لالعالت السالت الیها الیهراء دار مؤسسة ادن، در الجعفریه مدارس

تعی( )اباسی و  )در الیهت الاسلام البیتاهل احباب دار رضی ، ابدالله جمعیت ادن، در

 (.21:9915 لچین، 
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 است یمن مردمی هایجنبش از دارد، ارار هاحوای رهبری تحت که الله انصار جنبش     

. است برلوردار شمالی نواحی در ویژهبه یمن، جامعه در ای سترده اجتماای نفوذ از که

 حاضر ارن اوایل از که هستند یمن شمال زیدی نفوذ احبص و مشهور لاندان از هاحوای

 که دولتی نیروهای با بارها و آوردند روی نظامی سپس و سیاسی هایفعالیت به ابتدا میلادی

 که جنگی در 2090 سال در حتی و برلاستند نبرد به شدند،می حمایت اربستان سوی از

 به سنگینی ضربات و شده در یر اربستان ارتش با رفت،می شمار به آنان جنگ ششمین

 ی  به را الله انصار متعدد، جنگهای تجربه و سیاسی بلندمدت هایفعالیت. کردند وارد آن

 از رفتن فراتر با جنبش این که ویژهبه است؛ کرده تبدیل نظامی و سیاسی ادرتمند جنبش

 دموکراتی ، هایرویه و ملی وحدت دولت از حمایت و ایابیله و ایفراه هایالتلاف

زاده و همراران،  حسینی) آورد به دست نیی را جنوب مردم از زیادی بخش حمایت توانسته

999:9916.) 

 بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر یمن

کننده رفتار سیاست لارجی ایران ار  ها و هنجارهای اسلامی انصر اصلی هدایت     

مهت  های هویتی بسیارشود و از مؤلفهیاست که از آن به انوان ایدئولوژی اسلامی یاد م

شود. ایران پس از انقلاب اسلامی متاار از وضعیت ایران در سیاست لارجی محسوب می

دار اتحاد مسلمین و دنیای اسلام که نیدی  به دو ارن تحت استعمار ارار داشت، پر ت

ای نخست استقرار ه ایجاد امت واحد اسلامی شد و در این راستا ایده صدور انقلاب در سال

حرومت اسلامی در ایران شرل  رفت و ازآنجاکه در بطن نظریه اسلام شیعی نپ یرفتن 

هایی را بر اهده دولت ارار اسلام شیعی نقش وض  موجود و تغییر آن نهفته است، ویژ ی

ها، به انوان ابیار  ها نید ملتها به دلیل مقبولیت جنبشداده است که حمایت از این جنبش

( انقلاب 996:9915شود )ذوالقدر و هاشمی، زنی برای جمهوری اسلامی ایران تلقی مینه ا

های فرهنگی، ایدئولوژیری بر شیعیان یمن داشته باشد که اسلامی ایران توانسته است بازتاب

 ها پردالته لواهد شد.در ادامه به بررسی آن
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 بازتاب فرهنگی انقلاب اسلامی ایران بر یمن-9

جنبه فرهنگی لیی  بایست به یمیر  اری انقلاب اسلامی ایران تأاهای ینهزمبیان در      

شیعی بودن و حضور  ی است؛ نخست،بررسدر سه محور اابلتوجه کرد که  انصار الله

های سرولار دولت ااتراض به فعالیت یژهونقد وضعیت موجود به؛ دوم، مبانی شیعه در آن

اربستان و  یگاهوبهای  اهدلالت یان وفعالیت وهابشرایط برای  یاکردنیمن جهت مه

هایی ترویج افرار امام لمینی و انقلاب اسلامی ایران در زمینه ؛ سوم،آمریرا در امور یمن

(. بدون ش ، واوع انقلاب 92:9919دانست )تلاشان،   ون مبارزه با آمریرا و اسرائیل

عیان یمن که امدتاً زیدی بودند، دمیده ی در کالبد شیاتازهاسلامی ایران بااث شد که روح 

ا ر »  وید:یمشود. اصام العماد، یری از مفتیان پیشین وهابیت که به تشی   رویده است 

بدین «. رفت...یمانقلاب اسلامی ایران به واوع نپیوسته بود، م هب زیدی در یمن از بین 

باز شت حیات دوباره به  موجب تنهانهی انقلاب اسلامترتیب میتوان افیود که با واوع 

 ترپررنگ هازیدیه شد، بلره سبب شد که اصول جهادی موجود در فرهنگ م هبی یمنی

ین ترمهتی شیعی این کشور به یری از ها روهاز   شته نمود یابد و جنبش الحوای از دل 

ار یر افرتأایر  ار یمن که تحت تأام هبی یمن تبدیل شود. یری از افراد -نیروهای سیاسی

ها یحواو شخصیت امام لمینی )ره( ارار  رفت، سید حسین الحوای بود که بعدها رهبری 

توان  فت که با توجه به نیدیری فرهنگی و یمرا بر اهده  رفت. بر طبق نظریه پخش 

های مساادی برای حضور و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در ینهزمتاریخی ایران و یمن،  

تواند یم(. این ارابت 959:9915آل سید غفور و همراران، ) ه استاین کشور را فراهت بود

های ینهزمشامل: اسلامی بودن یمن و جمهوری اسلامی ایران، وجود شیعیان در ایران و یمن، 

ارتباط فرهنگی و م هبی میان نخبگان، فقها و مردم ایران و یمن و همچنین پیشینه تاریخی 

 رو،ینااز  ی وااعی سیاست را برشمرد.صحنهشیعیان از شلت و مظلومیت مردم و دور ماندن 

فیاینده تأایر  ترین اواملهای فرهنگی و م هبی بین ایران و یمن از  مهتوجود زمینه

تواند بروز شود که در ابعاد دیگر فرهنگی می فتمان انقلاب اسلامی مردم یمن محسوب می
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انقلاب اسلامی ایران  یمن که تحت تأایر های سمبلی   در کند. برای مثال از دیگر فعالیت

تدریج تحت تأایر برلی جامعه شیعی زیدی به. بوده، تغییر و تحول در مراست م هبی است

امامی همانند ایاداری روز ااشورا و داای کمیل ارار رفته های شیعیان دوازدهمراست از

حال حاضر  رسوم نبود ولی درها مها تا پیش از انقلاب ایران در میان زیدیاین مراست. است

ها آن. اند رفتهتعداد زیادی از شیعیان زیدی رو  ایرانیان و شیعیان اراق را در پیش

 رایش امیقی به لواندن داای کمیل و  کنند واکنون روز ااشورا ایاداری می

 (.951:9915میراحمدی و احمدوند، ) الجنان دارندمفاتیح

سیاسی یمن میتواند دید اه پیشین سیاست لارجی یمن را ها در سالتار  حضور زیدی     

نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر و در نهایت، تعدیل کند. الاوه بر این، غالب 

شهروندان یمنی به جمهوری اسلامی ایران الاامند بوده و حمایت امومی از جنبش 

به این حوزه ژئوپلیتی   انصاراالله و شیعیان الحوای نیی حرایت از صدور انقلاب اسلامی

دارد، هر  ند حمایت تهران همواره جنبه معنوی داشته است. برای نمونه تا پیش از پیروزی 

برای شیعیان در یمن وجود نداشت، اما در سالهای  ایحسینیهانقلاب اسلامی در ایران، هیچ 

ن الیر شماری حسینیه در مناطق مختلف یمن سالته شد و شیعیان، مساجد و اماک

(. امروزه در 22:9915، حمدوندوند و ا غیاث)شمسینی  داده اندمخصوص لود را  ستر  

هایی  ون ای دارد که در کنار کتابیمن کتاب اربعین امام لمینی  نان جایگاه برجسته

 صحیفه سجادیه موردتوجه زیدیان ارار رفته است. الاوه بر این امروزه در البلاغه ونهج

تدریس  «تجارب فرهنگی انقلاب ایران»به نام  جنبش درسیمؤسسات فرهنگی این 

یحیی محمد فعال سیاسی یمن و اضو جنبش  (.951:9915میراحمدی و احمدوند، )شودمی

المللی ارآن )ایرنا( در لصوص تأایر و و با لبر یاری بینالله این کشور در  فت انصار

فی است که بگویت حرکت و جنبش  وید که کاره( بر انقلاب یمن می) اندیشه امام لمینی

ره( آغازشده و لواست اصلی انقلابیون اجرای ) انقلابی یمن، با الهام از اندیشه امام لمینی

های جهانی از یمن و حفظ ادالت و دمرراسی در کشور، کوتاه کردن دست ادرت
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 الگو افیاید که انقلاب یمن و پیروزی که انقلابیون کسب کردند بااستقلال است. او  می

ادم از انقلاب اسلامی به یری و پیروی از انقلاب اسلامی ایران محقق شد و انقلاب یمن ادم

(. 229:9915و بااری فر،  )موسوی مشی انقلاب ایران را پی  رفته استایران متأار و لط

با واوع بهار  تبعیض الیه شیعیان شمال و ابایل جنوب متهت بود که بهالی ابدالله صالح 

طرفداران احیای تفرر زیدیه و  2099اباتی شد. در واا ، بعد از یبد ار  الش و  اربی

به انحاء  ونا ون سعی  هاآن. فعال شدندبسیار  با تأسی از انقلاب اسلامی امامیه در یمن

دارند م هب امامیه و زیدیه را در این کشور  ستر  دهند. محمد منصور یری از رهبران 

، هرحالبهها از بین رفته بودند،  ون  می نبود، زیدیلاب اسلاانق ا ر»زیدیها، میگوید: 

دولت شیعه آمده، ما هت لود شیعه هستیت. با آمدن ی  دولت شیعه، ما دوباره زنده شدیت 

می نبود، اکنون ی  زیدی هت در لاب اسلاامیدوار شدیت. ا ر انق   لودو دوباره به تشی

 امامی در یمن شده موجب  ستر  م هب دوازده هک هاییآنیمن نبود. لوشبختانه بیشتر 

حمایت  غ به یمن رفتند نه تنهاانوان مبل بیشتر کسانی که به بوده اند. ها اند، همین زیدی

اجازه دادند که مدرسه بسازند و تبلیغ کنند، حتی اجازه دادند  هاآنشدند، بلره به 

 (.25:9915اباسی و  لچین، )«فرزندانشان هت شیعه شوند

ای، از در همین راستا، از منظر رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی لامنه     

و جمهوری اسلامی ایران است. از نظر  های بیداری اسلامی الهام  رفتن از انقلابویژ ی

ها با ها اسلامی بودن و پیوند امیق آنهای اصلی این جنبشها و شالصایشان از ملاك

سلام،  حرکت اصیل مردمی و توده وار بودن و همچنین ماهیت ضد مفاهیت دین مبین ا

لواجه ) ها استجنبه ضد صهیونیستی آن استرباری و در وضعیت کنونی ضدآمریرایی و

 به که دانست کشورهایی ە  یمن را باید در زمررو، (. ازاین919:9919سروی و شهرکی، 

سلامی ایران، پیوندهای تاریخی و جمهوری ا با مشترك ااتقادی و دینی مبانی وجود دلیل

 ایملاحظهفرهنگی آن؛ همچنین ارار  رفتن در ژئوپلیتی  بیداری اسلامی، از اهمیت اابل 

انقلاب اسلامی برلوردار است. این در  هایارز جهت حفظ نفوذ ایران در منطقه و تداوم 
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که توسط  ایمنطقه بانظتحالی است که از سوی دیگر تنها محور کارآمد به منظور مقابله 

و این  یاره نیی به تناوب از سوی  باشدمی اسلامیاست، محور مقاومت  ایجادشدهآمریرا 

های ایران و پیوند ارز  کهآناست. مهمتر  ارار رفتهمسئولان ایران و یمن مورد تأکید 

زمینه نیدیری دو منجر شده است که  نگرانی ناشی از وجود دشمن مشتركیمن به ایجاد 

 (.25-25:9911رستمی وهمراران، )نمایدمی در ابعاد امنیتی و دفاای فراهت ویژهبهف را طر

 انوان به دارد که جغرافیایی استراتژی  مواعیت دلیل به آسیا غرب جنوب در یمنبعلاوه، 

( و میتواند به 256:9915جهان تیغ و همراران، شود )می یاد آفریقا و آسیا غرب جنوب پل

 ی انقلاب اسلامی منجر شود.ها ستر  ارز 

 بازتاب ایدئولوژیری انقلاب اسلامی ایران بر یمن -2

و االام جنگ الیه تروریست بااث شد که دولت  2009سپتامبر در سال  99واوع حاداه      

یمان آمریرا در این جنگ تبدیل شود. پیوستن دولت یمن به آمریرا پهتین ترمهتیمن به 

موجب افیایش حضور نیروهای نظامی و امنیتی آمریرایی در یمن و در مبارزه با تروریست 

ین امر ااتراض حسین حوای رادر ا های اسرائیلی به صنعا  ردید.یئتهطی سفر مخفیانه 

لواستار تحریت کالاهای آمریرایی و اسرائیلی شد و شعار مرگ بر  2002برداشت. در سال 

پیروز باد اسلام را به انوان شعار رسمی شیعیان آمریرا، مرگ بر اسرائیل و نفرین بر یهود و 

صعده االام نمود. ااتراض الحوای را بسیاری از مردم یمن لبی   فتند و  روهی از 

اسرائیل و م پیمانی دولت یمن  و یراآمرجوانان شیعه  روه الشباب المومن را برای مبارزه با 

های واا ، یری از نمودهای بازتاب (. در292:9915موسوی و باار فر، نمودند )با آن ایجاد 

ها مشاهده کرد: شعار  هاربندی توان در شعارهای حوایایدئولوژیری انقلاب اسلامی را می

 لآمریرا، شود: الموتحسین الحوای تررار می های سیدحین سخنرانی که توسط جوانان در

ابعاد  از (.19:9911اران، واوفی و همر) .الاسلام النصر الیهود، الی اللعنة لاسرائیل، الموت

 او ابودیدت در که اسدت انسان آزاد ی ایران اسلامی انقلاب برجسته ایدئولوژیری دیگر و

 نظامی با جهان موجودات یعنی شود،می متجّلی الهی اوامر اطاات و لددا برابدر در
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 میاسلا انقلاب منظر از این یابندمی ترامل مرکی ی  طرفبه و« سدو» ی  به هماهنگ

از سوی دیگر  توجه  (. 925 -925: 9915 است )ااسمیان، توحیدی بیندی برجهان منطبدق

به زند ی دنیوی و الروی و به کمال رساندن انسان به انوان رسالت ی  حرومت دینی 

جای نظام پادشاهی، نظام جمهوری اسلامی بر انقلاب اسلامی ایران به بااث شد که با واوع

 دموکراتی  مشارکت لواهان و نبوده لواهتمامیت نیی الحوای یانایران حاکت شود. شیع

 اصلی لواسته دمرراتی  حرومت ی   یریشرل بنابراین، باشند.می حرومت در

منطبق با   ای رویررد شیعیان یمنی راشود که ادهاین نگاه بااث می یمن است ، انقلابیون

 به نظر برلی  المداد کنند. ایران اسلامیهای انقلاب و ارز  مناف  تب  در جهتایران و به

اجتماای در  سرمایه این از پویا، لارجی سیاست ی  اتخاذ و مناسب تدبیر با میتواند ایران

 هر نماید، استفاده بهینه شرل به در سایر کشورهای اسلامی جهت رونق مدل انقلاب اسلامی 

به  ترمقتدرانه المللیبین هایدرتا دیگر با مقایسه در ایران نفوذ نیی فعلی شرایط در  ند

اساسی ایران  اانون مفادی از(. 22:9915، حمدوندوند و ا غیاث)شمسینی رسدنظر می

 جهان در سلطه نظام طرد و لواهیادالت و ستیییشلت – 2 کشور؛ استقلال - 9 :ابارتند از

 ی همه به نسبت برادرانه تعهد - 9 مستضعفین؛ یطلبانهحق ه ی مبارز از حمایت و

 حقوق از دفاع نیی و  اسلام جهان وحدت و مسلمان ملل اتحاد و ائتلاف- 5 مسلمانان؛

 و ستمگری هر ونه نفی -6بشری؛  یجامعه کل در انسان سعادت -5جهان؛  مسلمانان

 هایادرت برابر در تعهد ادم پ یری وسلطه و سلطه  ری هر ونه نفی و  کشیستت

 و ارضی، نفی تمامیت اجانب، حفظ نفوذ از جلو یری و  ستعمارا کامل طرد - 1 ر؛ سلطه

 -2ارتش؛  و فرهنگ کشور، طبیعی، ااتصاد مناب  بر بیگانه  ری سلطه پیمان های از اجتناب

 (. 22-29:9919اردکانی و همراران،  ناشمیبشری ) یجامعه کل در انسان سعادت

 

 

 ر یمنانقلاب اسلامی ایران د بانفوذمقابله نرم و سخت 
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 و مسلح نیروهای سالتار و دولت دهیشرل در اربستان تاکنون 9110 سال از     

ای فراه و رویرردی بر مبتنی کالا که است داشته  شمگیری نقش یمن امنیتی هایدستگاه

 را رویررد این اربستان دولت ایران در اسلامی انقلاب پیروزی از پس. است بوده ایطایفه-

 شمالی مناطق در وهابیت افرار ترویج به اادام و کرده دنبال بیشتری جدیت و حساسیت با

 لحج، تعی، صنعا، صعده، مناطق در مدرسه وهابی 500به طور یره بیش از  است، کرده یمن

نیدیری رژیت الی ابدالله صالح، رئیس جمهور  (.56:9915، فضائلی) برپا کرده است ابین

رغت جمعیت اندك شان در ر و نفوذ وهابیت بهها سبب  ستر  حضوسابق یمن به سعودی

ویژه در پارلمان این کشور شده بود. این شرایط حتی مطلوب سنی های یمن نیست یمن به

دهند و مانند شیعیان از مخالفان ها اکثریت جمعیت سنی یمن را تشریل میزیرا شافعی

ها به نبرد کنار حوای روند و برلی از  روه های شافعی یمن نیی درسلفی ها به شمار می

ها با تفسیر از (. جنبش حوای19:9915شیرازی،  ابوالحسن) الیه دولت یمن پردالته اند

م هب زیدیه و در واکنش به  ستر  اندیشه وهابیت در یمن شرل  رفت. شهید الحوای 

 به پارلمان یمن راه یافت و به منظور مقابله با  ستر  وهابیت و سلفی  ری، 9119در سال 

وهابی  و سلفی  ری با یمن زیدیهای تقابل و حیب الشباب المومن را تاسیس کرد. تضاد

 اربستان، در اسماایلی و شیعه امامی دوازده شیعیان وجود و به یمن نیدیری اربستان،  ری

شود اربستان محسوب می اادامات برای لطری انوان به و زیدیها شیعیان تعامل درنتیجه

 (.51:9911، )الی پور و همراران

کشور با املیات سخت و  این اباتیبی در مهمی نقش اربستان مقابله م هبی، از   شته     

 سازیائتلافاند از:  اادامات ائتلاف سعودی ابارت ترینمهتنیمه سخت نیی داشته است. 

ااتنایی به هنجارهای  نظامی و کسب حمایت سیاسی، محاصره ااتصادی و نظامی، بی

 بندیجبهه، المللیبین هایادرتو  هاسازمان، کسب حمایت المللیبینسانی حقوای و ان

ااتصادی و دولتی،  هایزیرسالتای، تخریب  سیاسی و م هبی، جنگ روانی و رسانه

 سازی دولتحمله نظامی و کشتار غیرنظامیان، مشروایت زدایی از بازیگران مستقل و طرح 



 1911 تابستان، (2)پیاپی 2، شماره سال اول ،های راهبردی انقلاب اسلامی پژوهش فصلنامه /14

 

منطقه در  اسلامیبیداری  یری اوجبا (. از این نظر، 925:9915و همراران،  نیا )التیامی نوین

که وی مردمی شدیدااتراضات  و صالح ابدالهالیادرتپایه هایتضعیف و  آسیا غرب

 سیددر یمن . ادرت اربستان این شرایط را نف  لود ندید از یری کناره به مجبور

 هت آنها زیدی حوای  از بسیاری که مردم از کثیریجم الله  رهبر انصار ابدالمل  حوای

واوفی و )وارد صنعا کرد و منصور هادی مجبور به فرار شد نبودند را با لود همراه و

در  معادلات همه 2095 سال در(. به نظر کارشناسان با تحولات یمن 19:9916همراران، 

 برای جدیدی اهداف ،ایهای منطقهبتو راا لاورمیانه جدید ژئوپلیتی  و حال تغییر بوده

  رفت تصمیت هادی منصور ابد ربه واتی رات زد. ابوشبی حتی و ااهره و تهران و ریاض

 او از زیدی مسلح شورشیان مقابل در اربستان باز ردد، ادرت به هالارجی کم  با که

 با کنایی پایتخت  هارم اصطلاحی نشود؛ تبدیل«  هارم پایتخت» به صنعا تا کرد حمایت

 ا ر و کند تصاحب را دمشق و بغداد بیروت، شده است که موفق ایران که معنا این

 تهران سلطه زیر به که بود لواهد پایتختی  هارمین صنعا شوند در نتیجه موفق هاحوای

مارات که لود  را به انوان دومین ستون ائتلاف آمد. در سایه ی این هراس ا درلواهد

، به واسطه اهداف دانستیها مهبری اربستان الیه حوایکشورهای اربی به ر

در یمن دست  نیی سیاسی-فرد ، به ی  املیات  سترده نظامی رایانه منحصربهتوسعه

 . (BBC, 2019)  زد

یابی شیعیان را در سیاست های حمایت غیر از اربستان و امارات باید هراس از ادرت به     

 در کوردزمن آنتونیدر ابال یمن مشاهده کرد.  ن دو کشور رایانه آمریرا از اادامات ای

 و یمن حوای شیعیان میان روبه رشد پیوندهای: »نویسدمی یمن در امریرا سیاست لصوص

 به طور وضعیت این. است کرده ایجاد امریرا و اربستان مناف  برای را دیگری تهدید ایران

 کار به یمن در را لود دریایی و هوایی نیروی تا بدهد را امران این ایران به میتواند بالقوه

 به زدن ضربه برای بیشتری امل آزادی از و دهد افیایش را لود استراتژی  امق و  یرد

 محدود نظر به هنوز تهدید این. ببرد بهره ایمنطقه توازن ایجاد و اربستان و امریرا مناف 
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 مهمی نقش آن جیایر و یمن ینسرزم که کنیت یادآوری که است مهت نرته این اما رسدمی

 باب المندب نام به سرخ دریای جنوبی انتهای در دیگر جهانی آبراه و  لو اه امنیت در را

مواعیت  ستر  نفوذ  (.919:9915و همراران،  نیا التیامی) «میرند ایفا اش  دروازه یا

 المندب، به بابو شیعیان الحوای در یمن و تسلط بیشتر بر تنگه راهبردی  الله انصارجنبش 

مسیرهای انتقال انرژی در جهان و رگ حیاتی کشتیرانی در کانال  ترینمهتانوان یری از 

ایران را تقویت  ایمنطقهسوئی، در کنار تسلط بر بندر الحدیده میتواند حاکمیت متحدان 

کرده و تردد دریایی از کانال سوئی و للیج فارس را به کنترل درآورد که این موضوع 

است که از نفوذ فیاینده  ایمنطقه فراو  ایمنطقههشداردهنده برای طرفهای  اندازی شت

ایران در منطقه نگران هستند. از این زاویه، ی  یمن آرام و همسو با جمهوری اسلامی ایران 

در مقابل، روی  نفتی ایران داشته باشد هایکشتیمیتواند نقش به سیایی را در تأمین امنیت 

این کشور به انوان  آفرینینقش ادم همسو با ایران در یمن وغیر  دولت کار آمدن ی

تضمین کند و همیشه تهدید الیه ایران یری از اجیای محور مقاومت میتواند امنیت اسرائیل 

ی تضعیف در دست داشته باشد )رستمی را در نقاط استراتژی  به انوان ی   یینه

  (.26-21:9911وهمراران، 

سیاست لارجی آمریرا در حمایت از اسرائیل  نیی بر حمایت از تجاوز اربستان رویررد      

و امارات به یمن سایه افرنده است  راکه آمریرا به دنبال سیاست رف  تنش اسرائیل با 

اربستان و مقابله با تاایر جنبش شیعی و مبارزه با اسرائیل است. باید توجه داشت که یمن 

تواند رفتار سیاست لارجی لود را در منطقه غیر همسو با مناف  تحت تاایر سیاست ایران می

سیاست لارجی ایران مبتنی بر نفی وابستگی به شرق و غرب و تقابل تر کند. غرب فعال

اما سیاست لارجی اربستان مبتنی بر  ؛ایدئولوژی  و استراتژی  با غرب و اسرائیل است

سیاسی مبتنی بر رف  تنش با اسرائیل و نهایتا است و طی ی  فرآیند  یافتهاواماتحاد با غرب 

توان موض  بنابراین، می (.95:9915اصفهانی و همراران،  سمیعی) استبا اسرائیل  آواییهت

دارانه آمریرا از اربستان را در ابال یمن و با تاکید بر مقابله بانفوذ انقلاب اسلامی جانب
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و اربستان حول محور موضوای  ون راابت راابت ایدئولوژیری میان ایران دریافت.  ایران

. موض  انفعالی یا فعال در ابال جهان اسلام استمی و لابر سر اصالت و مشروایت اس

قی این راابت امیق تاریخی و ایدئولوژیری و همچنین راابت بر سر مناف  لهمگرایی و ت

د امنیتی ایران و به لوبی  ویای راهبر تواندمیسیاسی و ژئواستراتژی  میان این دو کشور 

اصفهانی و  سمیعی) های ایالات متحده و منطقه باشد و در ابال سیاست اربستان در یمن

 (.92:9915همراران، 

ای مطلوب منطقه ایجاد نظت  ار وب اساس، اهداف راهبردی تقابل با یمن در همین بر     

 و مقابله بانفوذ انقلاب اسلامی ایران است که شامل:

منطقه که متاار از انقلاب  در سیاسی اسلام فرهنگ تضعیف: ایدئولوژیری فهد -الف     

 اسلامی ایران است. در این راستا هدف تضعیف محور مقاومت نیی است.

مواعیت  که ای  ونه به آسیا غرب جنوب ژئوپلیتی  بر تسلط: ژئوپلیتیری هدف -ب     

همچنین تضمین امنیت اسرائیل راهبردی تنگه باب المندب از دسترس شیعیان لارج شود. 

از جمله اهدافی است که از طریق تسلط بر ژئوپلیتی  منطقه با تضعیف شیعیان مرتبط با 

 ایران میسر میشود.

منطقه، ایجاد بازار سلاح  انرژی به دسترسی و کنترل یعنی: ژئواکونومیری هدف -ج     

 یابی هستند.تلا  برای هویتبرای جنگ الیه کشورهایی که در راستای انقلاب اسلامی در 

 

 نتیجه گیری

ویژه شیعیان، واوع انقلاب تأایر  ار بر روحیه مسلمین جهان به و مهت اوامل از یری     

 این که شگرفی تأایرهای به توجه با ایران اسلامی انقلاب پیروزی از پس اسلامی ایران است.

ای ت و موجب تغییر محاسبات منطقه  اش جا بر شیعیان، ویژهبه یمن، مردم بین در انقلاب

 یری از  های شیعی هستیت که با الگوو جهانی شد شاهد فعال شدن بسیاری از جنبش

 جایگاه انقلاب اسلامی ایران بپا لواسته اند. بسیاری پیروزی انقلاب اسلامی را به منیله ارتقا
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منجر به  که  ونهآن سیاسیاسددلام  هایارز  به ااتقاد .دانندجهان می در شیعه ژئوپلیتیری

توان بسیاری شد نشان داد که در سایه اسلام سیاسی می اسلامی جمهوری و استقرار پیروزی

های اجتماای و سیاسی به حاشیه کشیده شده اند را به میدان آورد. از شیعیان که در ارصه

دتی و املی های انقلاب اسلامی ایران به معنای تحول فرری، اقیالهام  رفتن از آموزه

های ناب است که میتواند به بیداری اسلامی و تقابل با شلت و استربار منجر شود. باارز 

 و سیاسی نظام مسلمانان در پرتو پیروزی انقلاب اسلامی به این باور رسیدند که با استحرام

 ارصه اجتماای بر مبنای اسلام سیاسی میتوان از زیر بار ستت رهایی یافت و نه تنها در

کننده شاهر شد. از همین رو، به انوان ی  نیروی تعیین جهان نیی و منطقه داللی بلره در

های انقلاب اسلامی در آن ورود پیدا کرد و به سرات رشد کرد یری از مقاصدی که آموزه

اشتراکات م هبی  ی تاریخی، فرهنگی وکشوریمن بود. این کشور به لحاظ داشتن سابقه

های انقلاب اسلامی شد. بعلاوه در این کشور شیعیان به ج ب ارز های یری از کانون

 را و ضد دمرراتی  اامال هایی که از سوی سیاستمدارن غربسبب فشارها و محدودیت

شد مجال حضور موارتر در ارصه های سیاسی و اجتماای  را آنچنان که باید نتوانسته می

یر افرار و شخصیت امام تأابسیار تحت  ی کهیری از افرادبودند بدست آورند. در این میان 

ها شد. تاایر یحوابود سید حسین الحوای بود که بعدها رهبر جنبش  ارار رفتهلمینی )ره( 

 شیوه شیعیان ایران تا شعارهای های م هبی به ها از بر یاری مراستیحواانقلاب اسلامی بر 

شود. بعلاوه بعد از بهار اربی یمده مرگ بر آمریرا، مرگ بر اسرائیل، زنده باد اسلام مشاه

 هاآنی سیاسی یمن حضور صحنهو کنار   اشته شدن جریان طرفدار غرب شیعیان در 

، ااتصادی و سیاسی امنیتی هایپردازان در حوزهکه نظریهیطوربهدیده شد  ترپررنگبسیار 

شیعیان در  وپلیتیریژئ جایگاه شیعیان در سالتار داللی یمن از نظر ارتقای معتقدند که با

تهدیدی  انوانبهاین جایگاه   . کسباند رفته ارارآسیا  جایگاه بالاتری در منطقه غرب

کشورهای منطقه و غرب تلقی شد.  راکه از ی  سو به نفوذ انقلاب اسلامی ایران و  برای

 ستر  ژئوپلتی  شیعه منجر شد و از سوی دیگر مواعیت کشور یمن به سبب مجاورت با 
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تسلط شیعیان  ین نقاط استراتژیری جهان، که درترمهتگه باب المندب ، به انوان یری از تن

است به معنای تغییر توازن ادرت در منطقه و جهان است. از همین  ارار رفتهطرفدار ایران 

و امارات با پشتیبانی غرب طراحی شد تا به  اربستان رو است که سیاست های تجاوز رانه

م هبی، ایدئولوژیری  نقش اواملان انقلاب اسلامی ایران و کاهش شرست نفوذ  فتم

 .منجر شود شیعه
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 رانیا یابتین یها انصر راابت بر جنگ ریتاا یسنج یانیم» .(9919اله ) بیحب ،یرازیابوالحسن ش (9

-902، صص 9، شماره 5، سال جهان اسلام یاسیس یها فصلنامه پژوهش، «و اربستان

11. 

 ،«رانیا یاسلام یتا روابط با جمهور یاسیس تیاز حاکم من،ی» .(9921) رضایال ،یده ریام (2

 .، تابستان29شماره  ،بیتقر شهینامه اندفصل

 ی: بررسمنیبحران » .(9915فر، جاسب )  ین ؛یال ،یآباددولت یرضا؛ باار ا،ین یامیالت (9

راهبردی  یهافصلنامه پژوهش ،«اریاربستان و امر یو اهداف مداللات لارج هانهیزم

 .919-912، صص 52 یاپی، شماره پییی، پا92سال پنجت، شماره  ،استیس

 لیتحل» .(9915) تیسرور، رح و الله بیحب ،یاریزاد، ابدالرضا، س یرضا؛ فرج غ،یت جهان (5

فصلنامه ، «(یخیتار چی)پ المللنینظام ب  یدر تحولات سر منیکشور  یریژئوپلت یهاتیشرف

 .291-252، صص ییی، پا29 یاپی، شماره پ6سال  ،یامنطقه یزیرنامهبر

و  منیجنگ » .(9915زاده، مهرشاد ) یغفار نب؛یز ،یفرهاد ؛یمحمدال دیزاده، س ینیحس (5

، ، بهار11شماره  ستت،یسال ب ،یاسیعلوم سفصلنامه ، «(2096-2095) رهیجیشبه القااده

 .921-951صص 

در  یاسلام یداریو ب رانیا یانقلاب اسلام» .(9919حامد ) ،یکغلامرضا؛ شهر ،یسرو لواجه (6

، سال اول، تابستان ،یانقلاب اسلام یهاژوهشفصلنامه پ ،«یبر جنبش الحوا دیبا تاک منی

 .925-220صص 

 منیو اربستان به تحولات  رانیا یکالبدشراف» .(9915) هیراض ،یمال ؛ هاشم ذوالقدر، (1

 .920-959، صص 6، شماره 2سال  ،یت منافع ملفصلنامه مطالعا، «(2096-2092)

 تیو امن منی(، جنگ ادرتها در 9911) دیسع ،یرمحمدیکامران، پ ،یفرزاد؛ لطف ،یرستم (2

، ، بهار59شماره  ازدهت،یسال  ،المللنیفصلنامه مطالعات روابط ب ران،یا یاسلام یجمهور

 .1-95صص 

  یتیژئوپل» .(9915فر، جاسب )  ین ؛یمهد ،ییآبادیای یمحمد رضا؛یال ،یاصفهان یعیسم (1

 یهافصلنامه پژوهش ،«منیو اربستان در تحولات  رانیا یتیآن بر راهبرد امن ریو تاا تیهو

 .9-21، صص ، سال پنجت، شماره دوم، تابستانجهان اسلام یاسیس



 1911 تابستان، (2)پیاپی 2، شماره سال اول ،های راهبردی انقلاب اسلامی پژوهش فصلنامه /21

 

بر تحولات  یامنطقه یهادولت ریتاا .(9915) یوند، حسن؛ احمدوند، مصطف اثیغ ینیشمس (90

 یهافصلنامه پژوهش(، رانیبر اربستان و ا دی)با تاک 2095- 2095 منی یتیامن یاسیس

 .9-21، صص و پنجت، زمستان ستیسال ششت، شماره ب ،یالمللنیو ب یاسیس

: از منیدر   یتش  یتیو ژئوپل رانیا یانقلاب اسلام» .(9915) دیسع ن،ی لچ د؛یمج ،یاباس (99

، ، زمستان61هجدهت، شماره  سال ،جیبس یراهبرد فصلنامه مطالعات ،«یداریتا ب یابیتیهو

 .61-902صص 

 هیبر پا منیبحران  یپژوهندهیآ» .(9911) یمهد ،ییسجاد؛ دارا ،یطاسیا ؛یپور، ال یال (92

 .59-19، صص ، بهار2سال سوم، شماره  ،یدفاع یپژوهندهیآ فصلنامه ،«یسیونویسنار

فصلنامه مطالعات  ،«المللنیب نظر حقوقاز م منیدر  ینظام مدالله» .(9915) یمصطف ،یفضائل (99

 .59-10، صص 9 ە،، شمار56دوره  ،یحقوق عموم

تحلیل بازتاب انقلاب اسلامی ایران در اراق بر . »(9915روح الله ) ،یسبی ن؛یحس ،یآبادنیمع (95

(، 99، سال  هارم، شماره )فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، «اساس نظریه پخش

 .51-61، صص 9915بهار 

و بازتاب انقلاب  یانگارسازه هینظر» .(9915فر، محسن ) یباار ؛یمحمد، موسو دیس ،یموسو (95

، 5سال  ،یانقلاب اسلام های پژوهش ،«منیبر جنبش انصار الله و انقلاب  رانیا یاسلام

 .201-221، صص 95شماره 

انصار جنبش  یفرر یو مبان تیهو» .(9919-15محمد ) یمنصور؛ احمدوند، ول ،یراحمدیم (96

 .955-965، صص 9و  2شماره  ، ، زمستان  و بهاراسلام در یاسیس شهیاند ،«منیالله در 

 یشهیاسلام در اند یآرمان جهان»(، 9919)یاحمدال ،ی؛ اماممهدی؛ داودی ،یاردکان یناشم (91

، 1سال سوم، شماره  ،استیراهبردی س یهانامه پژوهشفصل ،«یانقلاب اسلام یفرهنگ

 .1-26، صص 91 یاپیپشماره  ،تابستان

 یانقلاب اسلام یهاپخش و بازتاب یهینظر» .(9915ناصر ) ،یزه وسفی و اشرفیال ،ینظر (92

 .95-51، صص 91شماره  ،یانقلاب اسلام یهاپژوهش فصلنامه، «بر افغانستان رانیا



 21/   ؛ رضا شکرزاده چهربرج و احسان جعفری فرنان یمبازتاب انقلاب اسلامی ایران بر شیعی 

 یدیلک یها شرانیاوامل و پ نییتب» .(9916) اصغریال ،یااسم و تیابراه ،یانیحاج د؛یام ،یواوف (91

، صص ، بهار5سال دوم، شماره ،یدفاع یپژوهندهیآ فصلنامه، «9506تا سال  منی ندهیآ

901-21. 

20) BBC. (2019, August 13). Retrieved from  و  یبا ک یک ه؛یاز  هار زاو منیجنگ

 https://www.bbc.com/persian/world-features-49329550 : را می جنگد؟
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