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چکیده
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دو فصلناهم علمی –رتوجی

مقدمه
دهللم ه تغییرهللتی ره با بیاهللر هللسالمی در ظام سیاسی برخی رشدورها عربدی هللتفداف هللفتداده بده دهللخدل
مرقها هللین رشورها محاود شاه و جایراه و فو سایر رشورها م طوده یدز هللق هللیدن تغییدرهللر متدا ر

مطالعات

بیدا ری اسالمی

خوهللها شا .هللین تغییرهللر گسترده ظ م طوههلل و توهللق قوهلل موجود رهلل بر ه خوهللهدا قد رده هللیدن هللمدر
یمن به ع وهلل یکی هللق رشورهایی ره دچار بیاهللر هللسالمی شاه هللست و یدز بدا توجده بده هللی کده در
محیط هللم یت م طوههلل خاورمیا ه ،قرهللر گرفته هللست ،میتوهلل ا برهلل هللیرهلل حائز هللهمیت فرهللوهلل ی باشدا رده
فراتها م اسبی رهلل برهلل هللیرهلل در رهللستا س ا چش هلل اهللق  2111برهلل تبایل شا بده قدارر برتدر
م طوههلل و ه فراتی رهلل برهلل هللیفا

وشی فوال در رهللستا

هللم یت ساق در م طوه خاورمیا ده هللیجداد

میر ا .هما طور ره بوقهلل بیا ررده هللست «هر م طوه جغرهللفیایی بایا ظام هللم یتدی م طودههلل خدا
خود رهلل دهللشته باشا چرهللره هللین ظام تابع ویژگی م حصربفرد هللع ا آ م طوه هللست و هللگرچه به هللعتوداد
زهللعها خو ین ساخته و میساقد هللما فرمول غرف برهلل حل بحرهلل ها خاورمیا ده ،بدی مو دی و حتدی
تشایا ر اه هللست و هللین رشورها م طوه هست ا ره بر هللساس مشتررار بایا رهللهی برهلل برو رفدت هللق
هللین بحرهلل ها هللرهللئه ده ا»( .بوقهلل و ویور:2811 ،

)211

ب ابرهللین هللق یک طرف ح ور ج بش شیوی هلل صارهلل به ع وهلل قو تدرین جریدا سیاسدی یمدن و هللق
طرف دیرر ماهللخله ظامی عربستا به ع وهلل یک قارر م طوههلل رقیب هللیرهلل رده در یمدن بده ع دوهلل
یکی هللق رشورها م طوه رخ دهللده هللیرهلل رهلل یز در سطر م طوههلل و بین هلل مللی متأ ر میساقد و در ر دار
فراتهایی ره برهلل هللین رشور به وجود میآورد ،تهایاهایی رهلل یز متوجده هللیدرهلل

مدیر دا .هللگدر هللیدن

چا شها و فرات ها رهلل در ر ار واط قور و ضوفی ره هللیرهلل هللق درو در عراده سیاسدت خدارجی دهللرد،
قرهللر دهی درمی یابی ره هللیرهلل برهلل حفظ هللم یت و هللفزهللیش قارر خود در خاورمیا ده و هللرهللئده رهللهکدار
م اسب برهلل بحرهلل ها در هللین م طوه بایا به هللین عوهللمل توجه ر ا.

مژگان قربانی و همکار

بوقهلل مووالتی چو تاهللخل جریا ها قومی ،ملی ،دی ی ،مذهبی و بدین هلل مللدی ،خاورمیا ده رهلل درگیدر
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خود فراتها و تهایاهللتی رهلل برهلل دیرر رشورها هللیجاد میر ا.

در همین رهللستا به م ظور هللرهللئه هللسترهللتژ م اسب در جهت هللرتوا جایراه هللیرهلل در م طوه خاورمیا ده
هللق روش توایفی -تحلیلی  SWOT2در پژوهش حاضر بهره گرفتده شداه هللسدت .مدتن حاضدر دراداد
پاسخرویی به هللین سؤهللل هللست ره هلل والف یمن چه فراتها و چا شهایی برهلل جمهور هللسدالمی هللیدرهلل
به وجود میآورد؟ و هللیرهلل چرو ه میتوهلل ا هللق هللین مؤ فهها در جهدت بهبدود سیاسدترذهللر هدا خدود در
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رهللبطه با یمن هللستفاده ر ا؟ هللق هللین رو در هللدهللمه ،خست راهی به سیر تحول هلل والف یمن خوهللهی دهللشدت
دو فصلناهم علمی –رتوجی

و پس هللق آ قاررها م طوههلل و فرهللم طوههلل مو ر در یمن رهلل بررسی و در هایت فراتها ،چا شها و
واط قور و ضوف رهلل بیا خوهللهی ررد.

مطالعات

بیدا ری اسالمی

 سیر تحوالت یمنیمن ج وبی در سال  2991دو تی به ع وهلل جمهور دموررهللتیک خلق یمن تشدکیل دهللد دا .در شدمال
یز پس هللق شش سال ج گ دهللخلی ( )2991بین سلط ت طلبا ره عربستا  ،هلل رلیس و هللرد حامی آ
بود ا هللق یک طرف و جمهور خوهللها با حمایت مصر هللق طرف دیرر ،جمهور خوهللهدا پیدروق شدا ا و
جمهور عربی یم ی رهلل تشکیل دهللد ا .ج گ قارر بین دو رشور هللدهللمه دهللشت .در هایت با میدا جیرر
هللتحادیه عرف در  2991هر دو رشور در مورد حکومت مشترک یمن بده توهللفدق رسدیا ا .دو جمهدور
عربی یم ی و جمهور دموررهللتیک خلق یمن با ه هللدغام شا ا و رهلله رهلل برهلل تشکیل هللمروق جمهور
قارر مواو رئیس جمهور هللق یمن ج وبی هلل تخاف شا .الر شدک اه خیلدی طدول کشدیا و در سدال
 2991م جر به ج گ دهللخلی شا .طوهللیف ج وف ره هللق دست یافتن به هللهاهللف هللتحاد بده شدار ارهللضدی
بود ا دست به هللقاهللم مسلحا ه علیه دو ت ا وا قد ا هللما دو ت مررز به سرروبی مبارقهلل مسلر ج دوف
پردهللخت و هللین مسئله موجب شا تا ارضایتی شایا مردم ج وف یمن تبدایل بده آتشدی قیدر خارسدتر
شود)www.tribuneindia.com, 2015( .
بزرگترین مشکل یمن ،علی عباهلل اا ر رئیس جمهور هللین رشور بدود .رژید یمدن یدک رژید
هللستباهللد و دیکتاتور بود و مردم یمن به وعی هللق تمام آقهللد ها ما ی و حودوف سیاسدی بدی بهدره
بود ا( .شیرهللق و مظلوم طبائی قوهللره:2892 ،

)12 -11

. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

1

مژگان قربانی و همکار

یمن هموهللر ررد ا ره علی عباهلل اا ر رئیس جمهور شا .به م ظدور هللحتدرهللم بده توهللفدق بدرهلل توسدی
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تا سال  2991دو رشور در یمن وجود دهللشت -یکی در شمال و دیرر در ج وف -سوسیا یسدتهدا در

به همین د یل مردم یمن یز همرام با مردم سایر رشورها عربی ره در پی تغییر هلل رو هللقتداهللر
حکومت خود بود ا ،درااد گذهللر به دموررهللسی برآما ا و اداهلل هللعتدرهللآ آ هدا در  1122بده ادورر
پرهللر اه در دهلل شراه ا وا به گوش رسیا .موترضا یم دی رده در هللبتداهلل خوهللسدتار هلل جدام هللادالحاتی در
ساختار حکومت بود ا پس هللق تجموار روق  11ژهلل ویه  1122خوهللستار برر ار علی عباهلل اا ر شا ا.
(شه بخش:2891 ،

)5

اا ر در هلل ر فشارها متواد غرف و عام توهلل دایی در برهللبدر هللعترهللضدار گسدترده مدردم یمدن در 18
آوریل  1122هللق ر ارهگیر به شرط مصو یت وعاه دهللد و در  21مه  1122با هللم ا یک توهللفق امده بدا
مخا فا برهلل ر اره گیر  ،طی یک ماه هللعالم آمادگی ررد .و در رهللستا هللبتکار عمل شورهلل همکدار
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مطالعات

بیدا ری اسالمی

خلیج فارس قارر رهلل به مواو خود م صور هاد وهللگذهللر ررد و پس هللق هللخذ مصو یت ق ائی ره گام دوم
م صور هاد هللق  11فوریه  1121رئیس جمهور یمن شا .هر چ ا به ظر میرسیا با هلل تخاف رئدیس
جمهور جایا گام بزرگی رو به جلو بردهللشته شاه هللما باقما اگا رژی اا ر با رارشک ی در رو ا هلل تودا ی
قارر ما وی وهللقوی در مسیر تحوالر وین یمن هللیجاد ررد ا .به حو ره چا شها دوره گدذهللر جدا
چا شها و بحرهلل ها دوره حکمرهلل ی اا ر رهلل گرفت و هللفزو بر بحرهلل ها مزمن حرهللک ج وف ،هلل صارهلل
در شمال و هلل واعاه در م اطق روهستا ی و قبیلههلل ج وف یمن و چا شها هللقتصاد و هللم یتدی و هد
چ ین دخا تها خارجی عربستا و آمریکا ،هللین رشور و دو ت هلل تودا ی آ بدا چدا شهدا سداختار
تالش دو ت برهلل تصویب برخی طرحها ما ا توسی یمن به شش هللقلی یا دو بخش شمال و ج وف
و هللدهللره رشور به شیوه فارهلل ی ،بیش هللق آ که در رهللستا توویت وحار ملی باشدا ،بدرهلل ت دویف بخدش
عماههلل هللق جمویت رشور (شیویا قیا ) هلل جام میگرفت و میتوهلل ست یمن رهلل با خطدر تجزیده موهللجده
ر ا .بیتردیا چ ین رخاهللدهایی میتوهلل ست مطلوف یم یهدا باشدا .بدا گذشدت سده سدال هللق خیدزش
مردمی ،یم یها به هیچ راهللم هللق هللهاهللف خود رسیا ا( .بابایی:2891 ،

)99

ارارآما دو ت در بسیار هللق توهاهللر خدود هم دو تشدکیل دو تدی متشدکل هللق همده هللحدزهللف و
گروهها و اتوهلل ی در حل مشکالر هللقتصاد سبب شا بار دیرر مردم ج بش هللعترهللضدی ضدا دو دت هللیدن
رشور رهلل آغاق ر ا .هاهللیت هللین حررت گسترده مردمی رهلل ج بش هلل صارهلل به رهبر عبداهلل ملک حدو ی
بر عهاه گرفت و در  11ژهلل ویه  1125پس هللق آ ره راخ ریاستجمهدور توسدط هلل صدارهلل تصدرف شدا
م صور هاد هللق موام خود هللستوفا دهللد و قبل هللق هللی که مجبور به فرهللر به عربسدتا شدود ،تالشدی داموفق
برهلل باقیابی هللقتاهللر خود در عا (یمن ج وبی) دهللشت .هاف م صور هاد هللق هللستوفا ،هللیجاد خالء قدارر

مژگان قربانی و همکار

موهللجه شا( .ماد :2898 ،
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طرح بود ،یمن رهلل به سو آمریکا ترک ررد( .موسو  ،باقر و موسو :2891 ،

)29

و به تبع آ هللیجاد هللختالفها دهللخلی و هرج و مرج در هللین رشور بود هللما حدو یهدا بدا تشدکیل رمیتده
هلل والبی برهلل هللدهللره رشور خالء ر ارهگیر رئیس جمهور رهلل پر ررد ا( .بلور :2898 ،

)1

گرهللیش هلل صارهلل و رمیتهها مردمی آ (شامل قما برگزهللر هلل تخابار ریاست جمهور و پار ما ی
و ترریب دو ت موقت) بیا رر آ هللست ره رهبرهلل هلل والف یمن عبور سریوتر هللق شرهللیط فولی ره توهللم با
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وعی هرج و مرج هللست رهلل هللو ین گام برهلل رسیا به فرآی ا قا و ی و هللاالح هللساسی هللمور در یمن به
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حساف میآور ا .رسیا به فرمو ی ره در آ یک شورهلل  5تا  1فره مررب هللق رهبرهلل مررز ،شمال و
ج وف مسئو یت هللدهللره هاد ریاست جمهور رهلل به عهاه بریرد و یک فر رهلل به ع وهلل خست وقیر موقت
برهلل هللدهللره هللمور تویین ررده و رابی ه توهللفوی رهلل به وجود آورد .پس هللق برر ار م صور هاد هللق قارر

مطالعات

بیدا ری اسالمی

هلل صارهلل طی بیا یههلل ره به بیا یه قا و هللساسی موسوم گردیا ،بر دو ت توهللفوی و مشاررت همه گروهها
شیوی بود هللین ج بش و ترس رشور عربستا هللق رو رار آمدا دو دت شدیوی دیردر در م طوده
ررهلل یهایی رهلل برهلل هللین رشور بوجود آورد .به همین علت آ ها با دخا تها خود در هللمور دهللخلی یمدن
سوی در مهار هللین ج بش ررد ا ره موفق شا ا و بوا هللق فرهللر م صور هاد عربستا با هللئتالف  9رشدور
عربی م طوه به جز عما هللق شش فروردین  19( 2891مارس  )1125حمالر گستردههلل علیه یمن تدا
ر و هلل جام دهللده هللست تا م صور هاد رئیس جمهور فرهللر و مستوفی یمن رهلل به حارمیدت باقگردهلل دا و
هللق قارر گرفتن هلل صارهلل جلوگیر ر ا)Sharp, 2015, P 2( .
حذف شیویا هلل صارهلل

هللق موادالر سیاسی یمن ه ت ها موجب خ ثی شا قارر هلل صارهلل

هللین گروه توهلل ست با هللستفاده هللق فو و موبو یت باال

شا بلکه

خود مردم یمن رهلل به خیابا ها بکشا ا و به

قو ترین جریا سیاسی هللین رشور تبایل شود)Naiyf, 2015( .

 قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای موثر در یمن  -عربستانعربستا به ع وهلل هللالی ترین همسایه یمن در حوقه شما ی هللین رشور هموهللره به تحوالر درو دی یمدن
حساسیت و توجهی خا

دهللشته هللست .سوود ها به اورر تداریخی هللق شدکلگیدر یم دی مسدتول و

پیشرفته ررهلل بوده و هموهللره خ وهللستار تاهللوم حیار یمن به ع وهلل رشور عوب ما اه و تحدت سدیطره

مژگان قربانی و همکار

در هایت هللی که تمهیاهللر هللتخا شاه هللق سو دو ت م صور هاد و تالشها موامار عربستا برهلل

انقالب یمن؛ فرصتها و چالشهای ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT

تاریا ررد( .قهللرعی:2898 ،

)2

خود بود ا .به همین خاطر در دوره حکومت اا ر سوی ررد با هللبزهللرها مختلدف سیاسدی ،هللقتصداد و
فره ری به سیطره و ر ترل خود بر یمن هللدهللمه دها.
در حا ی ره خیزش عمومی مردم یمن در سال  1122خیزشی برهلل دستیابی به آرما ها تاریخی
ما ا هللستوالل سیاسی و توسوه هللقتصاد و مبارقه با سیطره خارجی بود ،سوود ها تالش ررد ا با
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هللبتکار موسوم به «هللبتکار شورهلل همکار خلیج فارس» هللین قیام رهلل ر ترل و مایریت ر ا و با حار

دو فصلناهم علمی –رتوجی

به هلل حالل حکومت هاد هلل جامیا و در عمل باعث م تفی شا هللبتکار شورهلل همکار شا .هللین تحول به

مطالعات

ررد م صور هاد تا حا قیاد به هللین هاف دست یافت ا .هللما قیام دوم مردم یمن به رهبر هلل صارهلل
مفهوم هللق دست رفتن سیطره و فو تاریخی عربستا در یمن بود و در تیجه باعث تجاوق ظامی
سوود ها به یمن در چارچوف هللئتالفی وین شا( .ماد :2891 ،

بیدا ری اسالمی

 )98هللق دیرر هللقاهللمار مه هللئتالف

حمایت ساقما ها و قاررها بین هلل مللی در ج گ علیه یمن بود ره باعث تصویب قطو امههلل به فع
هللین هللئتالف شا .در هللین قطو امه عالوه بر هللی که بر مشروعیت دو ت م صور هاد

تاریا شاه،

محاودیتهایی جا علیه هلل صارهلل (تحری تسلیحاتی) هللیجاد ررد.
هللئتالف عربستا در ج گ یمن برخی هللهاهللف مه م طوههلل رهلل در رقابت با هللیرهلل یز د بال میر ا
ره عماهترین آ ها تشایا جبهه ب ا سیاسی و هللم یتی موجود در م طوه هللست .هللین هللئتالف سوی ررد
جبهه سیاسی وسیوی رهلل با بهرهگیر هللق ف ا ج گ یمن در موابل محور مواومت شکل دها .در وهللقع
و ررهلل قارر م طوههلل هللیرهلل  /شیوه ره فرهللتر هللق عرهللف ،سوریه ،ب ا در حال حاضر یمن رهلل یز در بر
میگیرد ،میباشا)Mariwany, 2015( .
عالوه بر هللینها عربستا ررهلل یها دیرر

یز در رهللبطه با یمن دهللرد ره به شرح یل میباشا:

 تا یر هرگو ه بی باتی و اهللم ی در یمن برهللعربستا و یمن در هللبواد سرقمی ی (به خصو

عربستا  :به د یل پیوستری هللم یتی دو رشور

ت ره باف هلل م اف) با طبع تاهللوم هر گو ه اهللم ی در یمن

به درو عربستا سرریز خوهللها شا .مخصواا ره عربستا بیشترین فت خود رهلل پس هللق ت ره هرمز هللق
ت ره باف هلل م اف عبور میدها ره در اورر پیوستن یم یها به محور مواومت برهلل آل سوود ررهلل
ر اه هللست به ویژه هللی که مسیر دیرر ااور فت عربستا هللق ت ره هرمز و در مجاورر آفها
سرقمی ی هللیرهلل (رهبر محور مواومت) میباشا( .اادقی و هللحمایا :2819 ،

)11-29

مژگان قربانی و همکار

عربستا هلل صارهلل رهلل متحا با ووه هللیرهلل میدهلل ا و قاررگیر آ ها در یمن رهلل مکمل هالل شیوی میدهلل ا

انقالب یمن؛ فرصتها و چالشهای ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT

سوود  ،هللعمال محااره ظامی و هللقتصاد یمن در عراهها مختلف هوهللیی ،دریایی و قمی ی و رسب

 عربستا ررهلل سرهللیت شورشها به م اطق شیوه شین رشورش مدیباشدا چدرهلل رده بدیش هللق دومیلیو شیوه یم ی در عربستا هللقامت دهللر ا و سوود ها هللین مسئله رهلل با ووه تهایا برهلل هللم یت خود
میدهلل ا .عربستا تصور میر ا ره در حال محااره شا توسط ظامیها یا گروهها هلل والبی هللست.
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دو فصلناهم علمی –رتوجی

 -ایرانیمن هللق دو ظر برهلل هللیرهلل هللهمیت قیاد دهللرد:
از نظر ایدئولوژی :برخی تحلیلررهلل وجود  11دراا شیوه در یمن رهلل د یلدی ردافی بدرهلل مهدشا هللین رشور در چش جمهور هللسالمی میدهلل ا؛ آ وار مه ره بدهگفتده آ هدا در آ جدا دسدت بده

مطالعات

بیدا ری اسالمی

و تأسی گرفتن هللق مکتب ح رر هللمام و حررت هللستکبار ستیز هلل والف هللسالمی ،هللیرهلل بهع دوهلل هللمهلل ودر
جها هللسالم به ع وهلل هلل رویی پیش رو هلل والبیو هللین رشور قرهللر دهللرد .بهطور ره در ا وا بدا ب رهدا و
پوسترهایی در تأییا حزفهلل و تصاویر هللق هللمام خمی ی ره ،همرهلله با شوارهایی ظیر «مرگ بدر آمریکدا،
مرگ بر هللسرهللئیل ،و ت بر یهودیا و پیروق باد هللسالم» ،تزئین شاه هللست .ذهلل هللین موضوع میتوهلل ا دسدت
برتر هللیرهلل رهلل در موادالر م طوه به همرهلله دهللشته باشا.
از نظر استراتژی :برخی دیرر هللق تحلیلررهلل موتوا ا جاهلل هللق مسئله عویاتی ،هللین رشور بهخاطرخلیج عا بهع وهلل گذرگاه تا کرها

فتی و رهلله دسترسی خلیج فارس به باقهللرها بینهلل مللی یز برهلل

چرهلل ره موقویت ژئوهللسترهللتژیک یمن و تسلط رامل بر ب ار هلل حایاه و ت ره بافهلل م اف باعث فو
گروهها شیوی تا دها ه دریا سرخ محسوف میشود ،هللق جهاتی با تصرف ب ار حایاه توسط هلل صارهلل
ر ترل دو ت ره مه و حیاتی در هللختیار شیویا قرهللر دهللرد ره میتوهلل ا وش به سزهللیی در موادالر
سیاسی و ظامی م طوه هللیفا ر ا.
باو شک جمهور هللسالمی هللیرهلل به ع وهلل رهبر جبهه مواومدت در م طوده و حدامی ه دتهدا
رهاییبخش در سرهللسر جها مطرح بوده هللست؛ هللما هللین مسأ ه هیچگاه به مو ی تمایل هللیدرهلل بده ماهللخلده
در هللمور دهللخلی رشورها دچار بحرهلل بوده هللست .شیویا یمن و خصواا هلل صارهلل به حاظ گرهللیشها
سیاسی و هللعتواد به رشورما زدیکی قیاد دهللر ا و همین مسأ ه موجب شاه ره مردم یمن هللق هللیدرهلل
به ع وهلل رهبر جها تشیع برهلل تشکیل یک حکومت دی ی هللایل هلل روبردهللر ر دا و در هللیدن رهللسدتا هللق
حمایتها مو و رشورما بهرهجویی ر ا.

مژگان قربانی و همکار

هللیرهلل هللهمیت دهللرد .پیشرفتها هللخیر هلل صارهلل در یمن میتوهلل ا تل رر جا برهلل مخا فا هللیرهلل باشا.

انقالب یمن؛ فرصتها و چالشهای ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT

تشکیل «شاخه یم ی حزفهلل » یو ی «هلل صارهلل » بز ا .با فرهللگیر موج هللسالمی و هلل والبی شیویا یمدن

به همین خاطر هللیرهلل پس هللق تهاج ظامی عربستا به یمن ،هللبتکارها رهلل برهلل حل بحرهلل یمن
پیش هاد دهللد ره عبارت ا هللق:
 -2برقرهللر آتشبس و توقف سریع رلیه حمالر ظامی خارجی
 -1هللرسال فور و باو وقفه رمکها هلل سا دوستا ه (و پزشکی) برهلل مردم یمن
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 -8هللق سرگیر گفترو ملی یم ی و تحت هاهللیت مردم یمن و با مشاررت مای اگا تمام هللحدزهللف
دو فصلناهم علمی –رتوجی

سیاسی و گروهها هللجتماعی هللین رشور

مطالعات

 -1تشکیل دو ت فرهللگیر وحار ملی یمن

بیدا ری اسالمی

 -3آمریکاهلل واعاه پیشریر ر ا (ق گ خطر قما ی به ااهلل درآما ره در ژهلل ویه  1119قیرمجموعهها هلل واعداه در
یمن و عربستا هللدغام شاه ،یمن رهلل پایراه عملیار بوا خود در شبه جزیره عدرف هللعدالم ررد دا .هللیدن
گروه یکی هللق بزرگترین اادرر اگا تروریس به جها شا ره آمریکا هللق آ به ع دوهلل خطر داکتدرین
شاخه هلل واعاه یاد میر ا) و هللق سو دیرر هلل ردو دموررهللسدی عربدی رهلل بده مثابده آغداق بدرهلل تحدول
دموررهللتیک م طوه مطرح ساقد .ه چ ین با توجه به جایراه حساس یمدن و هللشدرهللف آ بدر ت رده بداف
هلل م اف ،گسترش اهللم ی در هللین رشور تهایاهللتی رهلل متوجه هللم یت هلل رژ خاورمیا ده مدیر دا .آمریکدا و
وقفه فت به طرف رشورها غربی و باقما ا ت ره بافهلل م اف برهلل حررت رشتیرهلل ی بینهلل مللی باو
سیطره هیچ گروه یا ساقما مسلر حفظ شود ره در اورر رسیا گروه هلل صارهلل به ت ره بافهلل م داف
موادالر تغییر خوهللها ررد .هللین مسئله ت ها به هللیرهلل ره ت ره هرمز رهلل در دست دهللرد ،هللجاقه میدهدا رده
ه پیما هللو تسلط بر ت ره مه و حیاتی در م طوه رهلل دهللرهلل باشا ره هللیدن مسدئله بدر آی داه حمدلو ودل
هلل رژ در م طوه تأ یرگذهللر خوهللها بود( .اادقی و هللحمایا :2819 ،

)19-12

به همین خاطر آمریکاییها در هللبتاهلل تالش ررد ا بوا هللق برر ار اا ر با مایریت و جهت دهدی بده
هلل والف یمن حکومت مورد ظر خود رهلل سررار بیاور ا ره موفق شدا ا .و دی بودا هللق هلل ودالف دوم و فدرهللر
م صور هاد عراه رهلل به عر بستا وهللگذهللر ررد ا تدا هللق طریدق هللیدن رشدور بده مدایریت تحدوالر یمدن
بپردهللق ا .هللق آ جا ره عربستا در قمره متحاهلل رهللهبرد آمریکا در م طوده محسدوف مدیشدود هرگو ده
ر ش عملیاتی یروها

ظامی عربستا در یمن تدابوی هللق هماه دگ سداق هدا رهللهبدرد بدا آمریکدا

محسوف میشود ( .ورمحما  ،جورار و فرجی:2891 ،

)91

مژگان قربانی و همکار

دیرر رشورها غربی با هللستورهللر اوگا دریایی خود در دریا سرخ بهد بال هللین هست ا ره عرضه باو

انقالب یمن؛ فرصتها و چالشهای ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT

آمریکا در یمن به د بال آ هللست تا هللق یک سو هللق تبایل شا یمن بده عرادههلل بدرهلل فوا یدت آقهللدهلل ده

ب ابرهللین به طور رلی آمریکا در بحرهلل یمن وش فوا ی اهللشته و در حال حاضر وش فوال رهلل به عربسدتا
وهللگذهللر ررده هللست و ارفا به قطو امه شورهلل هللم یت مب ی بر تحدری جهدت جلدوگیر هللق پیشدرو هلل صدارهلل
هللرتفا ررده هللست .در وهللقع آمریکا هللق طریق عربستا مبادرر به گسترش ج گ یابتی در م طوده مدوده هللسدت
ره هللالیترین ویژگی ج گها یابتی رهلل میتوهلل تشایا بحرهلل دهلل ست ره هللین هللمر قمی ههدا هللو یده رهلل بدرهلل
رویارویی مستوی بین رشورها م طوه رهلل به وجود میآورد)Park, 2015( .
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دو فصلناهم علمی –رتوجی
مطالعات

 -3فرصتها

بیدا ری اسالمی

- -3افزایش نفوذ منطقهای
فو » بوده هللست .رقابت هللیدرهلل و عربسدتا بیشدتر بدر مب دا مهدار ودش یکدایرر و هللفدزهللیش فدو در
رشورها همسو هللست تا بر محور رقابت شیوه و س ی .عربستا هللفزهللیش وش م طوههلل هللیرهلل رهلل به ضرر
م افع و هللم یت ملی خود میدهلل ا در حا ی ره هللیرهلل هللفزهللیش وش و فدو م طودههلل خدود رهلل بدرهلل رفدع
تهایاهللر هللم یت ملی خود ضرور میدهلل ا.
بوا هللق بیاهللر هللسالمی هللیرهلل وش م حصر به فرد رهلل در سیست م طوههلل هللیفا میر ا .به طور رلی
بایا تاریا دهللشت ره هللیرهلل هللق جمله رشورهایی محسوف میشود رده حدوقه هللم یتدی و هم دین حدوقه
جغرهللفیایی -سیاسی آ گسترش فرهللوهلل ی یافته هللست .بر هللساس چ ین شرهللیطی ،هللیرهلل تالش مو ر بدرهلل
م طوههلل هللیرهلل هللفزهللیش یابا ،قمی ه برهلل حاهللرثرساق قارر ملی و رداهش تهایداهللر هللم یتدی فدرهللرو
هللیرهلل به وجود خوهللها آما( .جوفر و قاسمی:2898 ،

)22

هللیرهلل یاق اهللرد حکومتهایی دقیوا مشابه جمهور هللسالمی در م طوه به وجود بیایا ،بلکه یاق دهللرد
در فرات باست آماه برخی هللق مشکالر قایمی خودش با بو ی رشورها م طوه رهلل حل ر دا؛ ضدمن
هللی که موقویتی برهلل دهللشتن متحاین جایا خوهللها دهللشت.
سر رو ی حکومت مستبا در یمن ف ا رهلل برهلل هللعمال فو ها بیشتر هللیرهلل و هللفزهللیش قارر ملی بداق
ررده هللست( .جها بین و پرتو:2892 ،

 .)29با توجه به گرهللیش مدردم یمدن بده هللیدرهلل و هللرقشهدا

هللسالمی ره هما آرما جمهور هللسالمی هللیرهلل در هلل ودالف  2851هللسدت ،پدیشبی دی مدیشدود دو دت
جایا ره در هلل ر هلل والف مردمی تشکیل خوهللها شا ،به طور طبیوی به برقرهللر هللرتبداط مطلدوف تدر بدا
هللیرهلل گرهللیش خوهللها دهللشت حتی با فرآ تحوق یافتن هللین پیشبی ی ،هللیرهلل در روتاهمار دست رد هللق

مژگان قربانی و همکار

هللجرهللیی ساق هللسترهللتژ توامل ساق اه با رشورها م طوه بایدا هللیفدا ر دا .بده هدر میدزهلل تا یرگدذهللر

انقالب یمن؛ فرصتها و چالشهای ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT

رقابت تمامی باقیررهلل تا یرگذهللر در تحوالر جها عرف بدر محدور «مهدار تهایدا» و هللفدزهللیش « ودش و

مزهللحمتها و خصومتها حکومت قبلی یمن خالای خوهللها یافدت( .قربدا ی شدین شدین و رارآقمدا،
:2892

)9

- -3گسترش نفوذ ایدئولوژیک ایران

01

با توجه به ویژگیها سیاسی ،هللم یتی و فره ری م ابع قدارر هللیدرهلل  ،سیاسدت م طودههلل هللیدن رشدور دو فصلناهم علمی –رتوجی
هموهللره متا ر هللق دو مو فه مه ژئوپلتیک و جهتگیر هللیائو وژیک بوده هللست .بر هللساس رویکرد رئا یسد
تاهللفوی ،در جهت هللفزهللیش م افع ملی ،هللستفاده هللق هللیدائو وژ در سیاسدت خدارجی هللیدرهلل در موهللجهده بدا
بیاهللر هللسالمی و هللق جمله یمن هللبزهللر مفیا ،مو ر و افذ میباشا .هللین رویه بایستی هللسترهللتژ هدا بل دا

مطالعات

بیدا ری اسالمی

دهللشته و با عام هللتخا شیوه تهاجمی ،توصبار مخا فین م طوههلل رهلل شوله ور ساقد( .جها بین و پرتدو،
:2892

)11

هللیرهلل فرات دهللرد مردم یمن رهلل به یافتن هلل روها بومی و مبت ی بر آموقهها هللسالمی تشویق ر ا و
تجربیار خود رهلل به هللین رشور در هللدهللمه مسیر دو ت ساق م تول ر دا .و بدا توویدت گفتمدا و هلل ردو
حکومتی بومی-هللسالمی بر قارر رم خود در م طوه خاورمیا ه بیفزهللیا .هللحتشامی موتوا هللست جمهور
هللسالمی هللیرهلل خستین حکومت هللسالمی هلل والبی بود ره بر هللساس درترین دی ی شکل گرفت .هللیدائو وژ
هلل والف هللسالمی بر هللساس آموقهها دی ی و هللسالمی شکل گرفته و قارر یافتن مسلما ا در رشدورها
:2892

)1-9

-3-3روی کار آمدن رژیم همسو با ایران
باو شک یکی هللق هللهاهللف مه مردم یمن ،هللاالح ساختار سیاسی به م ظور هللفدزهللیش مشداررت مدا ی و
آقهللد ها سیاسی و هللجتماعی در رشورشا هللست .شدوارها و شدا ههدا مدورد هللسدتفاده در تظداهرهللر،
تفکرهللر رهبرهلل شا ده اه ماهیت هللسالمی ظام سیاسی هللست ره بواهلل در هللین رشور هللیجاد میشود.
شکلگیر یک حکومت دموررهللتیک و مبت ی بر شریوت هللسالمی در یمن ،ه ت ها میتوهلل ا بر ضریب
هللم یت سیاسی جمهور هللسالمی هللیرهلل در م طوه بیفزهللیا ،بلکه قمی ه رهلل برهلل همکدار هدا گسدترهتدر
میا جمهور هللسالمی و دو ت هلل تخابی در یمن فرهلله مدیآورد .هللق سدو دیردر ،دسدتیابی بده هللهداهللفی
هم و وحار میا رشورها هللسالمی ره هللق هللبتاهلل هلل والف هللیرهلل هموهللره یکدی هللق هللهداهللف مدورد تاریدا

مژگان قربانی و همکار

م طوه در بسط هللیائو وژ هلل والف هللسالمی تا یر بسزهللیی خوهللها دهللشت( .قربدا ی شدین شدین و رارآقمدا،
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در عراه سیاست خارجی رهلل ما ظر دهللشته و سوی در هللفزهللیش فو  ،توویت دوستا و گروههدا همسدو

جمهور هللسالمی هللیرهلل بوده هللست ت ها در اورر تحوق ظامها مردم ساالر در هللین رشور هللمکا پدذیر
هللست( .دهوا ی فیروقآباد و فرهللق :2892 ،

)1-1

-4-3قدرت یافتن شیعیان و فضای مانور بیشتر برای ایران در منطقه

00

برجستهتر شا و مشاررت شیویا در موادالر سیاسی آتی یمن ،سیاسدت خدارجی هللیدن رشدور رهلل در دو فصلناهم علمی –رتوجی
قبال هللیرهلل پس هللق چ این دهه تغییر دهللده و توایل خوهللها ررد .ضمن آ ره ،حوقه فو مو و هلل ودالف
هللسالمی گسترش بیشتر پیاهلل میر ا.
با توجه به وهللبسته بود دو ت عربی یمن به غرف ،حررت به سو حکومت دموررهللتیک در یمدن در

مطالعات

بیدا ری اسالمی

بسیار موهللرد به قارر یافتن شیویا و ف ا ما ور بیشتر برهلل هللیرهلل در خاورمیا ه م جر خوهللهدا شدا.
با هللرثریت شیویا و همسو با هللیرهلل بی جاما .هللتفاقی ره در اورر رخ دهللد  ،میتوهلل ا به چدا ش هللم یتدی
برهلل عربستا با توجه به وش عربستا در سرروف قیام مردم هللین رشور م جر شود .هللق سو دیرر هدر
گو ه تغییر در حکومت یمن ،تبوار هللم یتی -سیاسی برهلل محور ضا مواومت دهللرد( .موسو  ،بداقر و
موسو :2891 ،

)28

رو رار آما شیویا در یمن میتوهلل ا مسئله هللم یتی رهلل برهلل م طوه شیوه شدین شدرقی عربسدتا بده
وجود آورد .هللین هللمر به مو ا سرآغاق فدو هللیدرهلل در م طوده و قداررگیدر گدروههدا و تشدکیل رژید هدا
غیرهمسو یا ضاغربی و آمریکایی در م طوه خاورمیا ه خوهللها شا( .سلیما ی و قاسمی:2898 ،

)29

علی عباهلل اا ر ،در یمن تالش ررد تا در ه سویی با سیاستها غرف یا به بها ه فو هللیدرهلل هللسدالم
گرهللیا رهلل در هللین رشور سرروف ر ا .تحوالر بوا هللق سر رو ی حار هللین رشدور حداری هللق آ هللسدت رده
هللسالم گرهللیا وش مو ر رهلل در تحوالر هللین رشور خوهلله ا دهللشت .بسیار هللق تحلیل گرهلل موتوا ا رده
در اورر برگزهللر هلل تخابار آقهللد در یمن هللسالم گرهللیا پیروق هللحتما ی هلل تخابار خوهلله ا بدود( .موسدو ،
باقر و موسو :2891 ،

)21

در وهللقع ر ار رفتن حار هللین رشور و تسلط مردم بر سر وشت خودشا باعدث ر دارهگیدر

سدبی

آمریکا شاه و موهللق شا خوهللستهها مردمی هللین رشور با آرما ها هلل ودالف هللسدالمی هللیدرهلل شدا هللق
چرخشی هللساسی در سیاسترذهللر جایا پسا هلل والبی دهللرد ره طبیوتا هللیرهلل هللق هللین وهللقویت
(جها بین و پرتو:2892 ،

)21

فع هللست.

مژگان قربانی و همکار

-5-3سرنگونی رژیم یمن که رویکردی استبدادی و ضد اسالمی داشت

انقالب یمن؛ فرصتها و چالشهای ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT

هللین هللمر بویژه در یمن ره  11دراا هللق آ رهلل شیویا تشکیل میده ا ،میتوهلل ا به رو رار آما دو تی

 -6-3تنزل جایگاه و تضعیف اسرائیل در منطقه
هللق آ جا ره هللیرهلل و هللسرهللئیل هموهللره خود رهلل مه ترین رقیب/تهایا همه جا به در موابدل یکدایرر توریدف
رردههلل ا ،ت ویف هر یک میتوهلل ا فراتها م اسبی برهلل طرف موابل در رهللستا بسدط هللم یدت همده
جا به فرهلله آورد .در هللین قمی ه حتی غربیها ه با بیاهللر هللسدالمی بده هللیدن مسدئله هلل عدا دهللر دا رده

02

توویت گفتما مواومت هللسالمی و ت ویف گفتما ساقش دهللل بر هللفدول هژمدو ی هللیدن رژید مدیباشدا.

مطالعات

هللسرهللئیل دچار هلل زوهلل سیاسی و هللقتصاد در خاورمیا ه شاه هللست .در هللین قمی ه میتوهلل ماعی شدا رده دو فصلناهم علمی –رتوجی

(طاهر و دهوا ی فیروقآباد :2898 ،
هللیرهلل در ر ار سوریه و حزف هلل

)28

ب ا  ،هموهللره قائال به گفتما مواومت هللسالمی در موابل هللسدرهللئیل

بیدا ری اسالمی

محسوف شاههلل ا ره هللق یروها موتوا به هللین گفتما در وهللر غدزه هللق جملده حمداس ،حمایدت مداد و
یرو تا یرگذهللر در گفتما مواومت هللسالمی و حمایت هللق هللین گفتمدا بدودههللید  .بدا آغداق خیدزشهدا
هللسالمی در م طوه خاورمیا ه وعی همسویی رفتار هللق سو دو تها م طوده در حمایدت هللق گفتمدا
مواومت هللسالمی و هللفزهللیش فااله هللق گفتما ساقش شاها بودی  .توویب گفتما مواومت در اورتی رده
هللیرهلل بتوهلل ا یمن رهلل یز با خود همرهلله ر ا ،به توویت ه پیما ا م طوههلل هللیرهلل هللق جمله سوریه و ب ا
و ت ویف دشمن یو ی هللسرهللئیل خوهللها هلل جامیا( .دهوا ی فیروقآباد و فرهللق :2892 ،

)21-9

حاد ه  22سپتامبر و شکررشی ظامی هللیاالر متحاه آمریکا به خاورمیا ه هللین فرات رهلل فرهلله ررد رده
هللشاعه یبرهللل دموررهللسی هللفزو بر ماهیت تبلیغی-تشویوی ،ماهیتی عملیاتی بیابا .هللیاالر متحداه تدالش
دهللشت در چارچوف دو ت ساق در هللفغا ستا و به ویژه عدرهللف هلل روهدا مدوفوی رهلل در خاورمیا ده شدکل
دها .هللق سو دیرر میروشیا با فشار بر دو تها هللقتاهللرگرهلل ه پیما خدود در خاورمیا ده در قا دب
طرح خاورمیا ه بزرگ هللاالحاتی همه جا به در رهللستا توسدوه سیاسدی ،هللقتصداد و علمدی -آموقشدی
هلل جام دها ره با شکست روبه رو شا.
شکست طرح خاورمیا ه بزرگ و راهش تهایا اشی هللق هللشاعه یبرهللل دموررهللسی در م طوه رده جمهدور
هللسالمی هللق هللبتاهلل مخا ف جا هللین طرح بود و آ رهلل در رهللستا سیطره هللقتصاد  ،فره ردی و سیاسدی غدرف در
هللین بخش حساس جها میدهلل ست ،تا یر چشمریر در هللفزهللیش هللم یت سیاسی هللیرهلل دهللرد؛ رشور ره پدس
هللق وقوع هلل والف ،با تشکیل حکومت هللسالمی قائل به هللرهللئه بایلی رارآمداه و پاسدخرو بدا ع دوهلل مدردم سداالر
دی ی در موابل یبرهللل دموررهللسی هللست( .دهوا ی فیروقآباد و فرهللق :2892 ،

)1

مژگان قربانی و همکار

-7-3مخالفت با سیاستهای منطقهای آمریکا
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مو و میر ا؛ در دو سال هللخیر شاها تالشها ترریه برهلل

وش آفری ی و مورفدی خدود بده ع دوهلل

وهللبستری سرهلل رژی گذشته یمن به آمریکا باعث فرر مردم هللین رشور هللق سیاستها م طودههلل آمریکدا
شاه هللست .هلل والف ها هللخیر عربی رهلل چه ملی بداهلل ی و چده مدذهبی و یدا تلفیودی هللق هدر دو ،کتده هللساسدی و
هللشترهللک همه هللین گرهللیشار دور هللق سیاستها آمریکا هللست( .جها بین و پرتو:2892 ،

)28

در مسئله قیامها مردمی رشورها عربی م طوه ،جمهور هللسالمی هللیرهلل به موضوع مردم ساالر

03

تاریا ررده هللست در حا ی ره وهللر ش آمریکا در دورهلل ریاست جمهور هللوباما پس هللق شکسدت سیاسدت

دو فصلناهم علمی –رتوجی

رار آورد رهبرهلل همسو یا دست ر جلوگیر هللق رو رار آما رهبرهلل هلل والبی و غدرف سدتیز تولدق

مطالعات

مهار ج بشها و قیامها مردمی در خاورمیا ه عربی بر هاهللیت و ر ترل قیامها مردمی بدا هداف رو
گرفته هللست .و ی شوهللها عی ی تحوالر هللخیر یمن شا هللق شکست طرحها آمریکایی هللست( .سلیما ی و
قاسمی:2898 ،

)21

بیدا ری اسالمی

دو تها هموهللره به د یل ترس هللق تهایا بوا و هللم یت خود ،هللق طریق بسیج و به رارگیر م ابع دهللخلی
یا تشکیل هللتحاد و هللئتالف ،میروش ا هللق قارریابی رقبا م طوههلل و جها ی خود جلوگیر ر دا و بده
همین د یل به موهللق ه ساق با آ ها هللقاهللم میر ا.
بیاهللر هللسالمی در خاورمیا ه و در پی آ سووط رهبرهلل و تغییر ساختار سیاسی آ ها هللق جمله یمدن
به تغییر موهللق ه قوهلل در خاورمیا ه م جر شا ره در شرهللیط متغیر موهللق ه قدارر مودادالر قدارر بده فدع
هللیرهلل خوهللها شا( .دهوا ی فیروقآباد و فرهللق :2892 ،

)21

- -4شیعه هراسی/ایران هراسی
به باور فریا قرریا سیاستها رهللهبرد آمریکا در ج گ رم با هللیرهلل در م طوه ژئوهللسترهللتژیک خاورمیا ه
حول دو محور هللساسی هللیرهلل هرهللسی و شیوه هرهللسی و به ترتیب با طرح موضدوع هدالل شدیوی و هلل تشدار
هللخبار دروغین درباره قارر هستههلل هللیرهلل شکل گرفته هللست( .خا ی:2891 ،

)22

یکی هللق هللهاهللف پروژه شیوه هرهللسی هللیجاد تفرقه بین شیوه و س ی به م ظور ت دویف بیداهللر هللسدالم
سیاسی میباشا ،ذهلل سیاستماهللرهلل غربی سوی در ت ویف وحار جهدا هللسدالم و هللیجداد هللخدتالف بدین
فرقهها مختلف هللسالمی دهللر ا .هما طور ره هللمروق مو ه بارق آ رهلل در فشارها قیاد حکومت عربسدتا
بر شیویا یمن مشاهاه میر ی  .طور ره  11مفتدی وهدابی عربسدتا هللعدالم ررد دا هما رو ده رده
حزف هلل

ب ا و دیرر پیروهلل آ ها در عرهللف میخوهلله ا بدر سدرقمینهدا سد ی شدین سدیطره یاب دا،

مژگان قربانی و همکار

 -4تهدیدات
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-8-3برهم خوردن موازنه قوای منطقه

شیویا یم ی یز میخوهلله ا بر رشور یمن سیطره دهللشته باشد ا ،ب دابرهللین بایدا بدا آ هدا موابلده ردرد.
(مویمی و ستوده:2891 ،

)21

با وقوع ج گ آمریکا علیه حکومت عرهللف و فروپاشی رژی بوث به رهبدر اداهللم حسدین ،شدیویا
عرهللف توهلل ست ا قارر هللالی هللین رشور رهلل باست گیر ا .هللین رویداهللد در ر دار ج دگ  88روقه حدزف هلل

04

ب ا و هللسرهللئیل ره باعث تبایل حزف هلل به باقیرر مه و تا یرگذهللر در سطر م طوه گردیا و به فو
دو فصلناهم علمی –رتوجی

و تا یرگذهللر هللیرهلل در تحوالر م طوه خاورمیا ه م جر گردیا .هللین مسئله باعث شدا هادهدا سیاسدی
هللم یتی محافظه رار هللهل س ت سبت به هللفزهللیش قارر و فو شیویا بویژه هللیرهلل و پیاهللیش وعی هالل
شیوی مو ر در م طوه هللظهار ررهلل ی ر ا .در پی بیاهللر هللسالمی و موج هللعترهللضار در رشدورهایی چدو

مطالعات

بیدا ری اسالمی

بحرین و یمن ره جمویت شیوه مذهب دهللر ا ،بار دیرر بسیار هللق رشورها سد ی مدذهب چ دین هلل ودا
آ ها با هللین هللفکار بر موج شیوه هرهللسی در م طوه دهللمن قد ا( .موسو  ،باقر و موسو :2891 ،

)1

به طور رلی هاف هللالی هللق طرح هالل شیوی رهلل میتوهلل هللیجاد ت ش و درگیر و رهلله هلل اهللختن ج دگ
میا شیویا و هللهل تس ن دهلل ست .هللدعا شکلگیر هالل شیوی هللق سو سرهلل عرف با هاف ت دویف
هللیرهلل همرهلله هللست( .آدمی ،حبیبی و بخشی:2892 ،

)22-21

هللق سویی هللیرهلل هرهللسی موضوع جایا در م طوه خاورمیا ه یست .آمریکا هموهللره تدالش دهللشدته بدا
گسترش موج هللیرهلل هرهللسی به فروش تسلیحار و ح ور سیاسی و ظدامی خدود در م طوده خاورمیا ده
تالش برهلل ت ویف هللم یت هستی ش اسی هللیرهلل در طول سی سدال گذشدته بدوده هللسدت .مدوج بیداهللر
هللسالمی سبب شاه هللست فشارها م اعفی بر رشور وهللرد شود فشارهایی ره به شدار هللق میدزهلل قدارر
رم هللیرهلل در م طوه و جها میراها و میتوهلل ا پیامداها م فدی هللم یدت سیاسدی ،ظدامی ،هللقتصداد
دهللشته باشا( .دهوا ی فیروقآباد و فرهللق :2892 ،

)11

- -4تشدید رقابت درون منطقهای
هللستفا وهلل ت موتوا هللست ره هللساس تشکیل هللئتالف در سطر بین هلل مللی ،توهللق تهایا هللسدت ،ده تدوهللق
قارر .دو تها در وهللر ش به تهایا ،هللئتالف با یکایرر رهلل ما ظر قرهللر میده ا؛ تهایاهایی ره شایا همه
آ ها بر پایه قارر دو تها متوارآ هللستوهللر باش ا .به همین د یل ،وهلل ت هللساس تهایداها و در تیجده
هللساس وهللر ش دو تها موطوف به برقرهللر توهللق یا د با ه رو رهلل ،بیشتر در هللمیال و موااا میبی ا تا
در قارر محض .با توجه به هللیرهلل هرهللسی ره آمریکا تبلیغ ررده هللست سدوءظن دربداره هللیدرهلل جدا تدر

مژگان قربانی و همکار

بیفزهللیا .حاال هللین تالشها هللرهللئه تصویر م فی هللق ظام جمهدور هللسدالمی در هللفکدار عمدومی جهدا و

انقالب یمن؛ فرصتها و چالشهای ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT

ررد ا ره ریشه هللین هللعترهللضار در دخا ت و حمایت رشورها شیوه مذهب هللق شیویا هللین رشورهاست.

خوهللها بود .ب ابرهللین ممکن هللست با به مر رسیا هلل والف مردم یمن و هللیجاد ه پیما جایا برهلل هللیرهلل
و در تیجه هللفزهللیش قارر و فو هللیرهلل در م طوه دیرر رشورها هللحسداس خطدر ر دا و ضدمن رداهش
سطر روهللبط با هللیرهلل  ،پیما ها جایا در موابل هللیرهلل تشکیل ده ا( .قربا ی شدین شدین و رارآقمدا،
:2892

)1
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به همین د یل عرب ستا برهلل موابله با فو هللیرهلل در م طوه هللقاهللمار قیاد هلل جام دهللده هللست (تدالش
دو فصلناهم علمی –رتوجی

برهلل سووط دو ت شیوی به رهبر

ور ما کی در عرهللف ،تشایا هللختالفار مذهبی در ر دار حمایدت هللق

موترضا سور و تالش برهلل سر رو ی حکومت بشار هللسا در سوریه ،هللقاهللم ظامی علیه رشدور یمدن) و
تالش میر ا با حل و فصل مشکالر و بحرهلل ها موجود در م طوه جایراه خود رهلل بهبدود بخشدا و در

مطالعات

بیدا ری اسالمی

چارچوف هللتحادها و هللئتالفهدا م طودههلل و فرهللم طودههلل علیده هللیدرهلل هللق قدارر و فدو هللیدرهلل بکاهدا.

 -3-4تثبیت نشدن انقالب مردم یمن
همیشه جهتگیر بوا هلل والفها هللهمیت بیشتر هللق م شا آ ها دهللرد .هلل ودالف مدردم یمدن یدز ه دوق
تثبیت شاه و در مورآ آسیبها درو ی و بیرو ی قرهللر دهللرد و ممکدن هللسدت هللق مسدیر تحودق هللهداهللف
هلل والبی م حرف شود.

در ت ر ا قرهللر دهللد هللیرهلل هللق طریق محاود ررد حوقه فو هللیرهلل در م طوه و راهش هللیفا

ودش هللیدرهلل

به ع وهلل قارر مت فذ م طوههلل هللق هللهاهللف ح ور هللمریکا در م طوه هللست؛ چ ا ره آمریکا بارهدا پدس هللق
ج گ سرد ،هللیرهلل رهلل به ع وهلل یکی هللق تهایاها عماه سبت به م افع ملی خویش هللعالم ررده هللست .در
بحرهلل یمن یز عربستا به یابت هللق آمریکا با حمله ظامی درااد حل هللین بحدرهلل هسدت ا( .موسدو ،
باقر و موسو :2891 ،

)1

-5-4دو الگو در مقابل انقالبیون است :ایران و ترکیه
تردیا

یست ره مردم رشور یمن هللقتاهللرگرهللیی رهلل میخوهلله دا و خوهللهدا تحودق یدک ظدام سیاسدی

مبت ی بر هللسالم و مردم ساالر هست ا تا آ ها رهلل سبت به حل مسئله توسدوه یدافتری و هایتدا تدامین
هللستوالل قادر ساقد .هموهللره دو هلل رو در برهللبر هلل والبیو یمن قرهللر دهللرد :عاههلل برقرهللر هلل رویی شبیه آ ده

مژگان قربانی و همکار

-4-4مداخالت قدرتهای فرامنطقهای

انقالب یمن؛ فرصتها و چالشهای ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT

(موسو  ،باقر و موسو :2891 ،

)1

در هللیرهلل حارمیت دهللرد یو ی جمهور هللسالمی و ظ مردم ساالر دی ی رهلل بدرهلل آی داه هللیدن ج دبش
پیشبی ی میر ا ،عاههلل دیرر تالش میر ا تا با هللیجاد را و ها جایدا و ضدریب دهللد بده ترریده
پساهللسالمگرهلل ره در قا ب هللقاهللمار گل و هللردوغا  ،یک هللسالم میا ه رو رهلل به مایش گذهللشتههلل دا ،مدا ی بده
ظاهر ر هزی هتر رهلل در موابل ج بش مردمی یمن قرهللر ده ا)Fuller, 2015( .
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قاررها م طوههلل و فرهللم طوههلل بر عام توفیق هلل رو مردم ساالر دی ی در ظر و عمل تاریا
دو فصلناهم علمی –رتوجی

دهللر ا .قاررها محافظه رار عرف یا قاررها سکوالر در م طوه ،دستیابی به مردم ساالر دی ی رهلل
در ت اد با م افع ملی یا ساختار حکومتی خود میپ اهللر ا .عربستا به د یل تهایاها

مستوی

هللم یتی ،هویتی و ساختار و ترریه به د یل راهش قارر رم و هلل هام بخشی هلل رو حکومتی سکوالر

مطالعات

بیدا ری اسالمی

هللین رشور در خاورمیا ه با شکلگیر مردم ساالر دی ی موهللفق خوهللها بود .رسا هها ترریه به هللتفاف
یو ی حزف عاهلل ت و توسوه در جایراه یک دو ت سبتا موفق در ترریه و دهللرهلل یک ررش متفاور هللق
هللسالم میتوهلل ا آ تر اتیو برهلل

ظامها فروپاشیاه عربی باشا هما طور ره در فردهلل پیروق هلل والف

مصر و تو س هللیاه جایا به ام هللرهللئه مال دموررهللسی ترریه رهلل به هللعرهللف در دستور رار قرهللر دهللد .کته
قابل توجه آ ره غرف یز تمایل قیاد دهللرد ترریه به ع وهلل هلل رو

هللسالم میا ه و موتال در برهللبر

هلل رو هللسالم هللفرهللطی و رهللدیکال در م طوه مطرح شود .به هر حال هللیرهلل و ترریه در هللرهللئه مال حکومتی
در م طوه در حال رقابت هست ا( .جها بین و پرتو:2892 ،

)21

تهایاها هللم یتی اشی هللق یروها هللسدالم گدرهلل در سداختار سیاسدی در هرهللسد ا و بدرهلل جلدوگیر هللق
شکلگیر ساختار سیاسی مبت ی بر هللرقشها هللسالمی هللق هیچ تالشدی فروگدذهللر مدیر دا( .دهودا ی
فیروقآباد و فرهللق :2892 ،

)29

-6-4دو قطبی شدن خاورمیانه (محور مقاومت و محور سازش)
در هلل ر بیاهللر هللسالمی در م طوه هللیرهلل  ،سوریه و ب ا در محدور مواومدت در موابدل محدور سداقش بده
مررزیت آمریکا ،هللسرهللئیل و عربستا قرهللر دهللر ا .در شرهللیط متحدول در تدوهللق م طودههلل محدور سداقش
تالش می ر ا با همکار یکایرر و با موهللق ه ساق و مهار هللیرهلل هللق گستره فدو و تا یرگدذهللر هللیدرهلل در
خاورمیا ه بکاها( .طاهر  ،دهوا ی فیروقآباد :2898 ،

)21

گسترش رقابتها میا هر دو محور و بردهللشدتهدا تهایداآمیز هللق هللقداهللمار یکدایرر ،ده ت هدا بدر
درگیر و هللختالف ظرها هللین رشورها هللفزوده هللست ،بلکه هللین رقابتها به حوقههدا

فدو و پیرهللمدو ی

مژگان قربانی و همکار

آمریکا و متحا خاورمیا ههلل آ یو ی هللسرهللئیل یز هللق تشدکیل هدر دوع حکومدت هللسدالمی بده د یدل

انقالب یمن؛ فرصتها و چالشهای ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT

دیپلمارها هللین رشور در سطحی گسترده برهلل هللشاعه هللین هلل ایشه تالش ررد ا ره حزف حار ترریه

هللین قاررها م طوههلل یو ی بحرین ،یمن و حتی عدرهللف سدرریز شداه هللسدت( .دهودا ی فیروقآبداد و
فرهللق :2892 ،

)11-29

-7-4رقابت الگوی نظم منطقهای در خاورمیانه
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در میا قاررها رقیب در م طوه ،هللیرهلل حامی گفتما هللسالم هلل والبی ،ترریه حدامی هللسدالم سدکوالر و دو فصلناهم علمی –رتوجی
عربستا حامی گفتما هللسالم سلفی ش اخته میشو ا .رقابتها پیش رو در م طوه سبب شداه هللسدت
گفتما ها رقیب برهلل رسب سه بیشتر هللق ساختار و قارر سیاسی رشورها م طوه به ت دویف و
به حاشیه رهلل ا یکایرر همت گمار ا .رقابت جا ترریه ،عربستا و هللیرهلل برهلل عرضه مال حکدومتی

مطالعات

بیدا ری اسالمی

هللختالفار در ر ار توویت ح ور و وش یروها فرهللم طوههلل هم و آمریکا بدرهلل هللم یدت ملدی هللیدرهلل
پیاماها م فی خوهللها دهللشت( .دهوا ی فیروقآباد و فرهللق :2892 ،

)21

-8-4خأل امنیتی در محی ییرامون ایران
خیزشها جها عرف هللق جمله یمن با فروپاشی ظامها سیاسی هللقتاهللرگرهلل در برخی رشورها م طوه
باعث هللیجاد سطحی هللق بی باتی و خأل قارر در م طوه شاه و رهبرهلل جایا یز برهلل تثبیدت و تحکدی
ظام سیاسی و یاقم ا دوره گذهللر هست ا .ب ابرهللین ،هرگو ه تاهللوم بی باتی اشدی هللق تشدایا تد شهدا
تکفیر  -سلفی ،به ویژه دهللعش ،هللق خأل قدارر موجدود در محدیط پیرهللمدو ی جمهدور هللسدالمی هللیدرهلل
میتوهلل ا هللم یت ملی باقیررهلل م طوههلل رهلل تحت تأ یر قرهللر دها( .هوشی سادهللر)2898 ،

 -5قوت
- -5چهره تاریخی مثبت ایران
هللیرهلل قر ها هللست ره به هیچ رشور حمله کرده و آغاقگر هیچ ج ری در گذشته بوده حتی با وجدود
هللی که عرهللف در سال  2911به هللیرهلل حمله ررد ،هللیرهلل پس هللق هشت سال ج گ در پی هلل توام جویی هللق هللین
رشور بر یاما .عالوه بر آ هللیرهلل برهلل تأمین الر در خاورمیا ه هیچ گاه به روشهدا ج دگ طلبا دههلل
ره تحت ع وهلل «ج گ پیش دستا ه» تئوریزه میشود متوسل شاه و تالش ررده بدا هللرهللئده طدرحهدا
سیاسی ،جلو

ظامیگر در م طوه رهلل بریرد.

مژگان قربانی و همکار

فرقههلل و قبیلههلل  ،هللحتمال بروق ج گ دهللخلی در رشورها بحرهلل قده و بهرهگیر گروهها هللفرهللطگرهلل

انقالب یمن؛ فرصتها و چالشهای ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT

خود به رشورها م طوه هللق جمله یمن سدبب هللفدزهللیش هللختالفدار آ هدا شداه هللسدت .هللدهللمده یدافتن هللیدن

آ گاه ره برخی فشارها م طوههلل  ،باعث شاه بود جبهههلل غربی علیه دو ت سوریه گشوده شدود،
هللین چتر الر هللیرهلل بود ره ما ع شوله ور شا آتش ج گ در م طوه شا و آ گاه رده تروریسدتهدا
دهللعش در رهلله فتر بغاهللد و غارر رردستا بود ا ،باق ه توهلل باقدهللر اگی تهدرهلل هللسدت رده مدیگدذهللرد
ویروس تروریس فرهللگیر شود .همی طور در مورد هللفغا سدتا و عدرهللف هد هللیدرهلل همیشده بده د بدال رهلله
حلها سیاسی برهلل حل بحرهلل در هللین رشورها بوده هللست .ب ابرهللین برهلل محاود شا عملیار ظدامی
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علیه یمن ،بایا تاریخ ه هللستفاده تهرهلل هللق ظرفیتها خود برهلل تأمین بار م طوه رهلل دریافت و هللق یداد دو فصلناهم علمی –رتوجی
برد ره وشه جایا خاورمیا ه رهلل ه ج گ ،ره قارر درم رشدورها ترسدی خوهللهدا ردرد( .سدلیما ی و
قاسمی:2898 ،

مطالعات

بیدا ری اسالمی

)51

هللیرهلل هللق سال  1112برهلل حل بحرهلل ها موجود در هللفغا ستا و عرهللف وش مثبتی رهلل هللیفا ررده هللسدت .و
درست هللست ره هللیرهلل حمله آمریکا به هللفغا ستا در  1112رهلل به بها ه موابله با تروریس محکوم ررد هللمدا
بوا هللق سووط طا با خیلی قود در رو ا باقساق هللفغا ستا و هللیجداد سداختار قدارر بدا یروهدا بدین
هلل مللی همرهلله شا .در ر فرهلل س بن ره در رهللستا تصمیمار ساقما ملل بدرهلل رو دا هلل تودال قدارر بده
دو تی موقت در هللفغا ستا تشکیل شا ،مای اگا ی هللق رشورها مختلف هللق جمله هللیرهلل و هللتحادیده هللروپدا
به ع وهلل اظر در مرهللس هللفتتاحیه ح ور دهللشت ا .تیجه هللین ر فرهلل س ،دو تی به ریاسدت حامدا ردرقهلل
بود ره هللیرهلل بالفااله آ رهلل به رسمیت ش اخت و با محور قرهللردهللد وش ساقما ملل متحدا همکدار
هللیرهلل حمله به عرهللف در  1118رهلل بسیار جا تر هللق هللفغا ستا محکوم ررد و هللق هما هللبتاهلل خوهللها
جلوگیر و یا پایا ج گ بود و رهللیز یها دیپلماتیک بسیار در هللین رهللستا هلل جام دهللد و ی بوا هللق حمله
آمریکا و سر رو ی رژی ااهللم و شکلگیر

ظام سیاسی دموررهللتیک و مبت ی بر مشاررت تمامی گروهها

عرهللف در ساختار قارر و به ویژه رهللهیابی گروهها شیوی در ساختار قارر شرهللیط جایا رهلل هللیجاد ررده ره
عالوه بر پایا یافتن تهایاهللر هللم یتی اشی هللق عرهللف برهلل هللیرهلل هللین رشور به شریک هللقتصاد و سیاسی هللیرهلل
تبایل شاه هللست (تالش هللیرهلل برهلل رفع هللختالفار گروهها عرهللقی هللق جمله رهللهبردها هللیرهلل برهلل رمک به
هللیجاد بار و هللم یت در عرهللف محسوف میشود ره علیرغ دهللشتن روهللبط مخاامه آمیز با آمریکا و با توجه به
دعور دو ت عرهللف ،مذهللرره با آمریکا رهلل برهلل برقرهللر

بار در عرهللف پذیرفت و در همه ر فرهلل سها م طوههلل

مربوط به هللم یت عرهللف مشاررت فوال دهللشت ).هللین در حا ی بود ره در عرهللف آمریکا تالش قیاد ررد تا
شیویا رهلل م زو ر ا و ظامی سکوالر بوجود آورد تا هللیرهلل رهلل هللق موادالر قارر در م طوه حذف ر ا و ی
اخوهللسته موهللق ه قوهلل به فع هللیرهلل تغییر ررد( .شه بخش:2891 ،

)11
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مو ر در برقرهللر

بار و هللم یت در هللین رشور دهللشت.
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- -5نقش منطقهای

ب ابرهللین هللیرهلل در هیچ یک هللق دو ج ری ره در عرهللف و هللفغا ستا رخ دهللد هللق متحاهلل آمریکدا بدود و موضدع
مستول خود رهلل د بال ررد هللما هللق مو رترین رشورها در فرآی ا دو ت ساق در هللین دو رشدور بدود رده در ر دار
ج گ  88روقه حزف هلل

ب ا و هللسرهللئیل باعث هللفزهللیش فوف هلل واده وش م طوههلل و جها ی هللیرهلل شا.

در بحرهلل سوریه در  1122هللیرهلل به اورر جا هللق ظدام حدار سدوریه حمایدت ردرد .گذشدته هللق
حمایت دیپلماتیک حتی هللق رمکها ف ی و ظامی یز دریغ کرد در وهللقدع هللق همده قابلیدتهدا خدود

09

برهلل حفظ رژی سوریه هللستفاده ررد ره موفق ه شا .هللیرهلل با هللیفا وشی فوال هللق همه گزی ههایی رده دو فصلناهم علمی –رتوجی

مذهللرره ،گفتوگو و روشها مسا مت آمیز رهلل برهلل حل مسائل سوریه در برمی گرفت ،حمایت ردرد و در
موابل با روش هایی ره دخا ت خارجی یا حمله ظامی به هللین رشور رهلل مطدرح مدیردرد ،مخا فدت ردرد.
(خا ی:2891 ،

)92

مطالعات

بیدا ری اسالمی

میدها ره پتا سیل رافی برهلل حل بحرهلل در یمن رهلل یز دهللرد.

-3-5الگوی موفق جمهوری اسالمی در ایران
رشورها خاورمیا ه عالوه بر مستبا بود حارما هللق قر وقده بده هللشدغال هللسدتومارگرهلل درآما دا
(هللشغال مصر توسط اپلئو  ،هللشغال عرهللف ،سوریه و ب ا توسط هلل رلیسیها و فرهلل سو ها و  )...حتی بودا
هللق هللستوالل یز شاها دخا تها آمریکا در رشورشا بود ا .به همین دالیل مردم هللین رشورها بر علیده
هللستباهللد و هللستکبار قیام ررد ا و و با سر رو ی حارما مستبا خوهللستار حکومتی مردمی شا ا .هللق آ جا
هللسالمی رها هللق سیطره هللستباهللد دهللخلی و هللستومار خارجی شدکل دهللد ،جمهدور هللسدالمی بده طدور قطدع
میتوهلل ا هلل رویی م طوی برهلل مبارقهلل مسلما م طوه باشا .ب ابرهللین رشدورها م طوده هللق جملده یمدن
حررتها هللاالحی رهلل با تا یر هللق هلل والف هللسالمی هللیرهلل  ،علیه حکدام ظدا و مسدتبا رشدور خدود بدرهلل
برقرهللر حکومت هللسالمی پیش میگیر ا و به مبارقه با سلطه و فو رشورها هللستومارگر مدیپردهللق دا.
(سلیما ی و قاسمی:2898 ،

)59

-4-5نگاه ایران در ارتباط با کشورهای منطقه نگاهی ژئویلتیک است
هر رشور در محیطی جغرهللفیایی -م طوههلل وهللقع شاه هللست .موموال رشورها در محاوده م طوههلل خدود
بیشترین فوا یت رهلل دهللر ا و بیشترین تا یر رهلل هللق همین محیط میپذیر ا .پس محیط بالفصل جغرهللفیدایی
برهلل هر رشور با ع وهلل محیط م طوههلل هللق هللو ین مالحظار تویین ر اه محسدوف مدیشدود .ب دابرهللین
دو ت ها به ع وهلل بزرگترین باقیرر سیاسی خط مشی و سیاستها و هلل رو رفتار خود سبت بده یدک

مژگان قربانی و همکار

ره ه ت بیاهللر در هللیرهلل به مر شست و هلل والف هللسالمی ت ها حکومت هللسالمی و هللو دین م طوده آقهللد

انقالب یمن؛ فرصتها و چالشهای ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT

ب ابرهللین ح ور فوال و وش مثبت هللیرهلل برهلل حل بحرهلل ها هللفغا ستا  ،عرهللف ،ب ا  ،سوریه شدا

ف ا رهلل بر هللساس تصور ژئوپلتیکی شکل میده ا؛ به طور ره عمل سیاسی یک رشور سبت به رشدور
دیرر اشی هللق تصور ژئوپلتیکی آ هللست.
هللهمیت ژئوپلتیک خاورمیا ه رهلل در تئور ها قیاد میتوهلل یافت :مثال بر هللساس تئور هارتل ا هر
رشور م ابع هلل سا ی و فیزیکی هللورهللسیا وهللقع بین آ مدا و سدیبر مرردز رهلل در هللختیدار دهللشدته باشدا
میتوهلل ا جها رهلل ر ترل ر ا .هللساس تز موروف مکی ار هللین بود ره حوقه دهللخلی هللورهللسیا م طوه محدور

21

سیاسی جها هللست ره هللین م طوه محور توسط یدک حاشدیه هال دی شدکل محاادره مدیشدود رده دو فصلناهم علمی –رتوجی

خاورمیا ه در آ جا دهللرد( .آدمی ،حبیبی و بخشی:2892 ،

مطالعات

)211

در ف ا جایا ره بوا هللق تحوالر  1122بر رشورها خاورمیا ه سدایه هللفک داه هللسدت ،هللیدرهلل بده
د یل موقویت ژئوپلتیک م حصر به فرد در هللین م طوه ،در یکی هللق حساسترین دورهلل تداریخی خدود بده

بیدا ری اسالمی

فراتهایی بوجود آورد و هللق سو دیرر چا شهایی رهلل به همرهلله دهللشته باشا .درک عمیق سبت به هللیدن
فراتها و چا شها میتوهلل ا وش بسیار مهمدی در هللم یدت ملدی هللیدرهلل هللیفدا ر دا( .موسدو  ،بداقر و
موسو :2891 ،

)1

 -6ضعف
 - -6آرمانگرا بودن سیاست خارجی ایران
ررش تکامل گرهلل هلل والف هللسالمی دیاگاه آرما ررهللیا ههلل رهلل در روهللبط بین هلل مللی مواار به ظهور رسدا ا
و هللق طرف دیرر به د یل آرما ها و هللرقشها هلل والف هللسالمی که دفاع هللق ملتها مظلوم و ج بشهدا
حق طلبا ه هللق جمله آ هاست ،و نقش هاهللیت گر هللین رشور در بیداهللر هللسدالمی و یدز هلل تظدارهللتی رده
ملتها مسلما م طوه هللق آ دهللر ا ،در قبال بیاهللر هللسالمی در خاورمیا ه یا هر وطه دیردر در جهدا
مسئو یت دهللرد و خود رهلل به حمایت هللق هللین ج بشها ملزم میدهلل ا.
در وهللقع آرما ررهللیی ضمن تاییا هلل روبردهللر هلل والفها مردمی م طوه هللق هلل والف هللسالمی هللیرهلل  ،موتوا
هللست هللیرهلل در قبال هللین تحوالر مسئول هللست و بایا برهلل حمایت هللق هللین ج بشها ،تحرک بیشتر دهللشته
باشا .بر هللساس هللین دیاگاه هللیرهلل حتی هللجاقه دهللرد برهلل
حکومتشا ج ایتکارهلل ه آ ها رهلل سرروف میر ا ،یرو

رمک به موترضا م طوه هللق جمله یمن ره
ظامی به هللین رشور هللعزهللم ر ا .هللین دیاگاه باعث

جهتگیر قاررها م طوههلل و فرهللم طوههلل میشود( .قربا ی شین شین و رارآقما:2892 ،

)22

مژگان قربانی و همکار

هلل والف هللیرهلل هللق یک طرف در هللرتباط با هللسترهللتژ ااور هلل والف بر آگاه ررد مسدلما ا تاریدا دهللرد رده

انقالب یمن؛ فرصتها و چالشهای ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT

سر میبرد .هللین دگرگو ی سیاسی -هللم یتی در خاورمیا ه هللق یک سو مدیتوهلل دا بدرهلل هللم یدت ملدی هللیدرهلل

- -6ایدئولوژیک بودن انقالب اسالمی
سیاست خارجی هللیرهلل بر پایه یکسر هللاول و مبا ی ب ا شاه هللست ره هللین هللاول رهلله ما رفتار و ر ش
سیاست خارجی هللیرهلل در عراه بین هلل مللی قرهللر میگیر ا .به هللست اد قا و هللساسی برخدی هللق مهد تدرین
هللاول سیاست خارجی هللیرهلل عبارت ا هللق :فدی سدلطه گدر و سدلطه پدذیر  ،حمایدت هللق مست دوفا و

20

ج بشها آقهللد بخش ،حمایت و دفاع هللق مسلما ا  .هللین هللاول شا ده اه موضوریر خاای هللسدت دو فصلناهم علمی –رتوجی
و با توجه به هللین هللاول ،دستراه دیپلماسی به د بال دفاع هللق هویدت و تمامیدت هللرضدی و هللرقشدی خدود و
همی طور سایر رشورها هللسالمی هللست و هللین حمایت و سیاستها به هیچ رو بر ب یاد تهداج و توسدوه
طلبی سبت به رشورها م طوه قرهللر ررفته هللست .هللما دو تها م طوه هموهللره موهللضدع خصدما ههلل رهلل

مطالعات

بیدا ری اسالمی

در قبال هللیرهلل هللتخا مودههلل ا ره هللین موهللضع بیشتر به د یل بردهللشت تهاجمی و هللیائو وژیک هللین رشدورها
هللق جمله سیاستها هللتخا شاه هللق سو دستراه سیاست خارجی هللیرهلل ره باعدث حسداس شدا و
ررهلل ی رشورها عربی م طوه و آمریکا شاه هللست میتوهلل به جهدتگیدر

سدبت بده پایداه بیداهللر

هللسالمی و خیزشها مردمی م طوه ،هللشاره ررد ،هللمر ره حاری هللق آ دهلل سته مدیشدود رده هللیدرهلل بده
د بال هللفزهللیش وش و قارر سبی خود (برقرهللر هللتحاد هللسالمی تحت ع دوهلل هدالل شدیوی) در م طوده
خاورمیا ه هللست .هللین بردهللشت سبب شاه هللست ره رشورها عدرف م طوده ،سیاسدت خدارجی هللیدرهلل رهلل
تهاجمی و توسوه طلبا ه باهلل ا( .آدمی ،حبیبی و بخشی :2892 ،اص1و1و)5

به طور رلی هللساس سیاست خارجی هللیرهلل در هللرتباط با همسایرا خود بر هللین پایه قرهللر دهللشته هللست رده حفدظ
هللم یت آ ها در گرو حفظ هللم یت جمهور هللسالمی قرهللر دهللرد .به عبارر دیرر هر وع تهایدا هللم یتدی جمهدور
هللسالمی مت من تهایا هللم یتی همسایرا خوهللها بود .ب ابرهللین هللیرهلل بوا هللق فروپاشی رژی مستبا یمن ،جهدت
جلوگیر هللق قارر یافتن عربستا در رهللستا هللیائو وژ وهابیت ره تهایا هللم یتی بدرهلل هللیدرهلل بده حسداف
میآیا ،وش فوا ی رهلل هللیفا میر ا .شک اه بود هللم یت در م طوه خاورمیا ه به گو دههلل هللسدت رده هدر گو ده
تغییر در ژئوپلتیک م طوه هما ا باق دومی و میتوهلل ا هللم یت ملی سایر رشدورها م طوده و حتدی هللم یدت
جها ی رهلل در مورآ خطر و تغییر قرهللر دها( .جوفر و قاسمی:2898 ،

)21

-4-6مذاکرات هستهای
بایا هلل عا ررد وش وقهللرر هللمورخارجه در موضوعار سیاست خارجی ،در دو ت به شار راهش یافت و
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-3-6ایران هنوز از سطح امنیتی در ارتباط با همسایگان خود عبور نکرده است
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هللق هللاول و مبا ی هلل والف هللسالمی هللیرهلل میباشا( .جوفر و قاسمی:2898 ،

)1

تغییر آ  ،دشوهللر هایی دهللرد ره ه وق به طور رامل ممکن شاه هللست .درگیر بود درتر ظریف بهع وهلل
رئیس دستراه دیپلماسی در مه ترین چا ش بینهلل مللی هللیرهلل در پرو اه هسدتههلل باعدث شداه ورود بده
موضوعار م طوه هلل ه هلل رژ قیاد هللق دستراه دیپلماسی بریرد و رار در هللین حوقه رهلل دشوهللرتدر سداقد.
در ر ار هللین مسائل ،ضوف مایریت ف ا دیپلماتیک پیرهللمو موضوع یمن هللق سو مسئوال مربوط در
وقهللرر خارجه و برخی اهماه ری ها در هللعالم موهللضع هللق سو بو دی هللق چهدرههدا غیرمسدئول (هللقداهللم

22

عربستا در مما وت هللق فرود هوهللپیما رمکرسا هللیرهلل در فردوگاه ا وا و بمبارهلل برج مرهللقبدت و با دا دو فصلناهم علمی –رتوجی

فردوگاه ،موضعگیر ت ا موامار ظامی رشورما رهلل در پی دهللشت) ،ف دا هللم یتدی م طوده و هللیدرهلل رهلل
وهللرد فاق تاقههلل ررده هللست .ه چ دین رسدیا بده توهللفودار در پرو داه هسدتههلل هللیدرهلل باعدث تشدایا
فشارها غرف در محاود ساق هللیرهلل هللق هللهاهللفش در یمن میشود.

مطالعات

بیدا ری اسالمی

هللیرهلل عملیار ظامی عربستا به یمن رهلل وض ر اه حارمیت یمن دهلل ست و خوهللستار توقف آ شدا .اداهلل و
سیما یز هللخبار ج گ یمن رهلل به شکل ر سابوههلل پوشدش مدیدهدا رده بده گو دههلل آ رهلل بدا تهداج رژید
اهیو یستی به ب ا (ج گ  88روقه با حزفهلل ) یا ج ایار هللین رژی در حمله وحشیا ه به وهللر غدزه (ج دگ
 11و  9روقه) شبیه میدهلل ا .هللق طرف دیرر به خاطر موضوریر هللیرهلل  ،آمریکا و عربسدتا رشدور رهلل مدته بده
دخا ت در مسائل دهللخلی یمن میر ا و رشتی حامل رمکها بشردوستا ه هللیدرهلل (محمو دههدا غدذهللیی و
دهللرویی) رهلل حاو سالح و مهمار ظامی میدهلل ا( .جها بین و پرتو:2892 ،
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هللیرهلل پردهللختههلل ا .هللین رویاهللد اخوشای ا در روهللبط خارجی ماست ره بایا آ رهلل مدایریت ردرد .بایدا ادیداه
بریری ره عربستا سوود هللق قارر و فو باالیی در بین رشورها عربی و هادها بدینهلل مللدی برخدوردهللر
هللست .هما طور ره مالحظه رردی ره شورهلل هللم یت ساقما ملل با  21رأ موهللفق و ت ها رأ ممت دع روسدیه
قطع امههلل رهلل ره عی ا خوهللسته عربستا سوود و شورهلل همکار خلیج فارس بود تصویب ررد.

ماتریس  SOWTو نحوه تعیین استراتژی
ماتریس SOWT

واط قور S

واط ضوف W

فرات O

هللسترهللتژ تهاجمی SO

هللسترهللتژ باق رر  ،تغییر جهت و محافظه رارهلل ه WO

تهایا T

هللسترهللتژ ت وع و رقابتی ST

هللسترهللتژ تاهللفوی WT

مژگان قربانی و همکار

برهلل هللو ینبار پس هللق ج گ تحمیلی هشتسا ه ،برخی هللعرهللف به بها ه ج گ یمن بده هللیجداد هللئدتالف علیده

انقالب یمن؛ فرصتها و چالشهای ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT

-5-6واکنش جانبدارانه ،صریح و شفاف ایران از یمن (شیعیان)

تجزیه و تحلیل بحران یمن بر اساس مدل  SOWTو نحوه اتخاذ استراتژی مناسب
تحلیل
SWOT
نیروی درونی

نیروی بیرونی

نقاط ضعف W
نقاط قوت S
 -W1آرما ررهلل بود سیاست خارجی هللیرهلل
 -S1چهره تاریخی مثبت هللیرهلل
 -W2هللیائو وژیک بود هلل والف هللسالمی هللیرهلل
 -S2وش م طوه هلل
 -W3هللیرهلل ه وق هللق سطر هللم یتی در هللرتباط با
 -S3هلل رو موفق جمهور هللسالمی هللیرهلل
 -S4ردداه ژئوپلتیددک هللیددرهلل در هللرتبدداط بددا همسایرا خود عبور کرده هللست
 -W4مذهللررهللر هسته هلل
رشورها م طوه
 -W 5وهللرد ش جا باهللرهلل ده ،ادریر و شدفاف
هللیرهلل هللق شیویا یمن

مطالعات

بیدا ری اسالمی

مژگان قربانی و همکار

 -WT1توویددت همبسددتری و هللتحدداد میددا
شیویا یمن با هللستفاده هللق تهایا با ووه ح دور
آمریکا در م طوه
 -WT2بهددرهگیددر هللق موقویددت بوجودآمدداه
اشی هللق خیزش آقهللد خوهللهی شدیویا یمدن
برهلل ش اسا ا هللرقشها فره ری و مو دو
تشیع

دو فصلناهم علمی –رتوجی

انقالب یمن؛ فرصتها و چالشهای ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT

فرصتها O
 -SO1تالش برهلل خروج شیویا هللق هلل دزوهلل
 -O1هللفزهللیش فو م طوههلل هللیرهلل
سیاسددی و هللجتمدداعی بددا هللسددتفاده هللق فراددت
 -O2گسترش فو هللیائو وژیک هللیرهلل
پددیش آمدداه اشددی هللق برر ددار حکومددت
 -O3رو رار آما رژی همسو با هللیرهلل
 -O4قارر یدافتن شدیویا و ف دا مدا ور هللستباهللد یمن
 -SO2توویددت وددش شددیویا یمددن در
بیشتر برهلل هللیرهلل در م طوه
 -O5سددر رو ی رژی د یمددن ردده رویکددرد ساختار سیاسدی و دسترسدی بده قدارر بدا
هللسددتفاده هللق ف ددا دموررهللتیددک اشددی هللق
هللستباهللد و ضا هللسالمی دهللشت
 -O6ت ددزل جایردداه و ت ددویف هللس درهللئیل در تغییرهللر به وجود آماه در یمن
 -SO3تالش بدرهلل هادی ده سداختن ظدام
م طوه
 -O7مخا فددت بددا سیاسددتهددا م طوددههلل دموررهللتیک در یمن با هاف رفدع بدی بداتی
سیاسددی و هللق بددین بددرد تدد ش در میددا
آمریکا
شیویا
 -O8بر ه خورد موهللق ه قوهلل م طوه
 -SO4هللستفاده هللق فرات بوجود آماه اشدی
هللق وش آفری ی ژئوپلتیدک تشدیع در جهدت
رفع تبویض بر ضا شدیویا یمدن و توویدت
جایراه ژئوپلتیک تشیع
 -SO5هللسددتفاده هللق ظرفیددت موجددود بددرهلل
تبلیغ و مورفدی مو فدههدا هدویتی مکتدب
تشیع
تهدیدات T
 -ST1هللرهللئه هلل رو مطلوف برهلل حوه پایدا
 -T1شیوه هرهللسی/هللیرهلل هرهللسی
ج گ به هلل صارهلل با توجده بده تجربده هللیدرهلل
 -T2تشایا رقابت درو م طوه هلل
(محتوهلل قطو امه )591
 -T3تثبیت شا هلل والف مردم یمن
 -ST2هللرهللئده هلل رددو مطلدوف جهددت هلل توددال
 -T4ماهللخالر قاررها فرهللم طوه هلل
 -T5دو هلل رو در موابل هلل والبیو هللست :هللیدرهلل مسا مت آمیز قارر در یمن
 -ST3رمک به تشکیل دو ت وحدار ملدی
و ترریه
 -T6دو قطبددی شددا خاورمیا دده (محددور در یمن
 -ST4هللسدددتفاده حددداهللرثر هللق موقویدددت
مواومت و محور ساقش)
 -T7رقابدددت هلل ردددو ظدد م طودددههلل در ژئوپلتیدددک شدددیویا یمدددن در رهللسدددتا
تا یرگذهللر بر م افع آمریکا و همسو سداختن
خاورمیا ه
آ رشور با هللیرهلل به م ظدور توویدت جایرداه
 -T8خال هللم یتی در محیط پیرهللمو ی هللیرهلل
شیویا در م طوه

 -WO1هللئددتالف سیاسددی بددا گددروههددا و
دو تها دوست هللیرهلل در رهللبطه بدا یمدن و در
جهت حفظ هللرقش هللسترهللتژیک وش م طودههلل
هللیرهلل در زد آمریکا و متحاهلل عربی آ
 -WO2هللیفا وش فوال و مثبدت هللیدرهلل در
رهللیز ی با دیرر رشورها هللسدالمی بدرهلل حدل
بحرهلل یمن
 -WO3حمایت هللق مردم یمن در ج بش غیر
متوهاها با توجه به هللی که هللیرهلل رئدیس دورههلل
ج ددبش غیرمتوهاهاسددت و هللیددن ج ددبش بددا
دهللشدددتن بدددیش هللق  211ع دددو بزرگتدددرین
فرهللرسیو ساقما ملل متحا هللست.
 -WO4حمایت و تبلیغار رسا ههلل گسدترده
جهت مخا فت با تاهللوم رشتار مردم یمن
 -WO5فرستاد رمکهدا بشردوسدتا ه و
یار رسا ا به باقساق یمن
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نتیجهگیری
با توجه به یافتهها پژوهش ،هلل والف یمن رهلل بایا ارفاً در سدطر دهللخلدی بررسدی ردرد چرهللرده تبودار
م طوههلل و حتی بین هلل مللی در پی دهللرد.
در سطر دهللخلی هللق یک طرف میتوهلل به سر رو ی رژیمی ره رویکرد هللستباهللد و غربدی دهللشدت و هللق
طرف دیرر به هللیجاد قمی ههایی برهلل رو رار آما یک دو ت همسدو بدا هللیدرهلل (بخداطر پیدروق هدا
هلل صارهلل ) هللشاره ررد ره ه ت ها میتوهلل ا بر ضریب هللم یت سیاسدی جمهدور هللسدالمی هللیدرهلل در م طوده
بیفزهللیا ،بلکه قمی ه رهلل برهلل همکار ها گستردهتر میا جمهور هللسالمی هللیدرهلل و دو دت هلل تخدابی در
یمن فرهلله میآورد .هللق سو دیرر ،دستیابی به هللهاهللفی هم و وحار میا رشدورها هللسدالمی رده هللق

24

دو فصلناهم علمی –رتوجی
مطالعات

بیدا ری اسالمی

تحوق ظامها مردم ساالر در هللین رشور هللمکا پذیر هللست .ذهلل با پیوستن یمن به محور مواومت ،هللیدرهلل
میتوهلل ا جایراه خود در م طوه رهلل هللرتوا دها.
ررهلل ی بیشتر مربوط به تبوار م طوههلل آ هللست ره سرهللیت بحرهلل هللق دهللخل به خارج و ماهللخله ظامی
عربستا در رو ا سرروف هللعترهللضار به ه رام شروع بحرهلل هللست ره چا ش جایا در روهللبط عربسدتا بدا
جمهور هللسالمی هللیرهلل به ع وهلل دو قارر هلل رگذهللر م طوه برجدا گذهللشدته و بده هللختالفدار م طودههلل دو
طرف هللفزوده هللست .به عبارر دیرر بیشترین ررهلل ی هللق بحرهلل در یمن به خاطر هلل رهللتی هللست ره میتوهلل دا بدر
موهللق ه قوهلل در م طوه بر جا گذهللرد .هللق طرف دیرر توویدت گفتمدا مواومدت هللسدالمی و ت دویف گفتمدا
میتوهلل ا فراتها م اسبی برهلل هللیرهلل در رهللستا بسط هللم یت همه جا به خود فرهلله آورد.
در سطر بین هلل مللی بایا به وش آمریکا در یمن پردهللخت .آمریکا بوا هللق برر ار اا ر سوی ررد بدا
مایریت و جهت دهی به هلل والف یمن حکومت مورد ظر خود رهلل سررار بیاورد ره موفق شا .و ی بودا هللق
هلل والف دوم و فرهللر م صور هاد عراه رهلل به عربستا وهللگذهللر ررد ا تا هللق طریق هللیدن رشدور بده مدایریت
تحوالر یمن بپردهللق ا .در وهللقع هاهللیت و ر ترل قیامها مردمی با هاف رو رار آورد رهبرهلل همسدو
یا دست ر جلوگیر هللق رو رار آما رهبرهلل هلل والبی و غرف ستیز هللق هللهاهللف آمریکاست و دی شدوهللها
عی ی تحوالر هللخیر یمن شا هللق شکست طرحها آمریکایی و ر دارهگیدر

سدبی آمریکدا بده ع دوهلل

دشمن هللیرهلل شاه هللست.
با توجه به فراتها و چا شها در سطوح مختلف ،بهترین دیپلماسی ره هللیرهلل میتوهلل ا برهلل حفظ و
هللفزهللیش قارر و هللم یت خود هللتخا ر ا عبارت ا هللق:

مژگان قربانی و همکار

ساقش دهللل بر ت ویف هللسرهللئیل به ع وهلل مه ترین رقیب/تهایدا علیده هللیدرهلل مدیباشدا .ت دویف هللسدرهللئیل

انقالب یمن؛ فرصتها و چالشهای ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT

هللبتاهلل هلل والف هللیرهلل هموهللره یکی هللق هللهاهللف مورد تاریا جمهور هللسالمی هللیرهلل بوده هللست ت ها در ادورر

 -2رمک به شکلگیر دو تی قارتم ا و توهلل م ا در یمن برهلل مایریت م اقعار و بی باتیها
درو ی (تشکیل دو ت وحار ملی) و فرهلله آورد قمی هها مذهللررهللر بین طرفها درگیر در یمن
 -1حمایت و تبلیغار رسا ههلل در جهت حمایت هللق مردم یمن
 -8فرستاد رمکها بشردوستا ه
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 -1حمایت هللق مردم یمن در ساقما ها بین هلل مللی در جهت راهش بی باتیها و تثبیدت و توویدت
دو فصلناهم علمی –رتوجی

ساختارها سیاسی و هللقتصاد

 -5هللئتالف سیاسی با دیرر دو تها در جهت حمایت هللق مردم یمن

مطالعات

بیدا ری اسالمی

مژگان قربانی و همکار

انقالب یمن؛ فرصتها و چالشهای ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT

منابع
منابع فارسی:
 آدمی ،علی ،حبیبی ،سیامها و بخشی تلیابی ،رهللمین (« ،)2892هلل والف هللسالمی ،بیاهللر هللسالمی وپروژه هللیرهلل هرهللسی دو تها عربی م طوه» ،پژوهشنامه انقالب اسالمی ،سال هللول ،شماره  ،1اص -291
.212
 -بابایی ،پویا (« ،)2891علل گرهللیش به محور مواومت در یمن» ،فصلنامه مطالعات راهبردی
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مطالعات

بیدا ری اسالمی

جهان اسالم ،سال شا زده  ،شماره  ،1اص . 15-211
-http://kayhan.ir/fa/print/37548
 جوفر  ،سیاهللاغر و قاسمی ،علیرضا (« ،)2898سیاست خارجی جمهور هللسالمی هللیرهلل در قبدالبیاهللر هللسالمی» ،فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم ،سال سوم ،شماره  ،21اص .58-11
 جها بین ،فرقهللد و پرتو ،فتر هلل ه (« ،)2892رهللهبرد سیاست خارجی جمهدور هللسدالمی هللیدرهلل درقبال ج بش بیاهللر هللسالمی هللخیر» ،پژوهشنامه انقالب اسالمی ،سال هللول ،شماره  ،8اص .221-218
 -خا ی ،حسین (« ،)2891خیزشها

هللسالمی در جها عرف :هللرقیابی فراتها و تهایاها

 دهوا ی فیروقآبداد  ،سدیاجالل و فدرهللق  ،مهدا « ،) 2892( ،بیداهللر هللسدالمی و هللم یدت ملدیجمهور هللسالمی هللیرهلل » ،فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی ،سال ه  ،شماره  ،11اص .298-291

 قهللرعی ،سواهلل ه ( 15بهمن « ،)98سایه روشن تحوالر یمن»81991http://kayhan.ir/fa/print/ ، سلیما ی ،رضا و قاسمی ،بهزهللد (« ،)2898موایسه رویکرد هلل والف هللسالمی و هللیاالر متحاه به ودشمردم در بیاهللر هللسالمی در م طوه خاورمیا ده ( ،» )1122-1121پژوهشننامه انقنالب اسنالمی ،سدال
سوم ،شماره  ،22اص .15-91
 شه بخش ،یوووف ( « ،)2891-2819راهی به خیزشها مردمی در خاورمیا ه و شمال آفریودا»،ندای اسالم ،شماره  ،11-15اص .91-12
 شیرهللق  ،حبیب هلل ه و مظلوم طبائی قوهللره ،سیا رضدا (« ،)2892را باشدکافی هلل ودالف ادورتی دریمن و وش عربستا در سرروف آ » ،پژوهشنامه روابط بین الملل ،اص .81-19

مژگان قربانی و همکار

م طوههلل جمهور هللسالمی هللیرهلل » ،فصلنامه سیاست ،دوره  ،18شماره  ،1اص .12-91

انقالب یمن؛ فرصتها و چالشهای ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT

 -بلور  ،جوفر ( 11بهمن « ،)98یمن و فرمول هلل والف هللسالمی»،

 اددادقی ،حسددین و هللحمددایا  ،حسددن (« ،)2819دگرگددو ی جایردداه م طودههلل یمددن :هللمکا ددار وچا شها» ،فصلنامه راهبرد ،سال وقده  ،شماره  ،59اص .158-111
 طاهر  ،سیا مها و دهوا ی فیروقآباد  ،سدیاجالل (« ،)2898تدا یر بیداهللر هللسدالمی بدر موقویدتآمریکا در خاورمیا ه» ،فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی ،سال یاقده  ،شماره  ،81اص .11-11
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 قربا ی شین شین ،هللرسال و رارآقما ،جوهللد (« ،)2892بیاهللر هللسالمی و دستراه دیپلماسی هللیدرهلل  :دو فصلناهم علمی –رتوجیفراتها و تهایاها» ،فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی ،سال ه  ،شماره  ،11اص .11-91
 -ماد  ،جوهللد ( « ،)2898وش هلل صارهلل

در رهبر تحوالر یمن» ،فصنلنامه مطالعنات راهبنردی

جهان اسالم ،سال پا زده  ،شماره  ،1اص.88-59

بیدا ری اسالمی

یمن :هلل زهللمار رویارویی با هللئتالف سوود » ،فصلنامه مطالعات
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