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 راهبرد عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران یمن

 
 1نجات علی سید

 دانشگاه مدرس و خاورمیانه استراتژیک مطالعات پژوهشگر

 موسوی راضیه سیده

 نور پیام دانشگاه سیاسی علوم مربی

 صارمی رضا محمد

 همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه الملل بین روابط دکتری دانشجوی

 (6/4/95تاریخ تصویب  -27/8/94)تاریخ دریافت 

 
 چکیده  

های گذشته به سردی گراییده  روابط عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران که سال

های نظامی و سیاسی از  کردن ایران به حمایت بود با حمله نظامی عربستان به یمن و متهم

این مقاله، تبیین راهبرد جمهوری اسالمی  خود گرفت. هدف ای تقابلی به جنبش انصار اهلل، رویه

 -گیری از روش توصیفی  ایران و عربستان سعودی در قبال بحران یمن است. نویسنده با بهره

دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که عربستان سعودی  ای، به تحلیلی و با رویکرد مقایسه

اند؟ در پاسخ به این  کارگرفته ن بهو جمهوری اسالمی ایران چه راهبردی را در قبال بحران یم

پرسش، عربستان سعودی تالش کرده است تا با تشکیل ائتالف و تهاجم نظامی به یمن، جنبش 

سو در ساختار قدرت از  های هم انصار اهلل را از قدرت سیاسی حذف کند و با چینش جریان
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یز با حمایت و نفوذ ایران در دولت جدید یمن جلوگیری کند. جمهوری اسالمی ایران ن

پشتیبانی معنوی و سیاسی از جنبش انصار اهلل و انقالبیون یمن تالش کرده است تا موازنه 

رقابت  دهد که های پژوهش نشان می نفع خویش تغییر دهد. همچنین یافته ای را به قدرت منطقه

ا تعارض منافع میان عربستان و ایران در بحران یمن، بازی با حاصل جمع جبری صفر رو 

 ایجاد کرده است. 

 

گرایی تهاجمی، ژئوپلیتیک، عربستان سعودی،  سیاست خارجی، واقع واژگان کلیدی:

 جمهوری اسالمی ایران، یمن.
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 139 راهبرد عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران یمن

 مقدمه 

از زمان سرنگونی رژیم پهلوی ایران و اتحاد دوباره یمن، کشمکش میان حکومت 

سعودی بر سر گسترش هایی برای رقابت ایران و عربستان  مرکزی و قبایل حوثی، زمینه

های گذشته نیز  یمن در سال(. Mabon, 2012: 27)نفوذ در یمن فراهم کرده است

به محلی برای رویارویی ایران و عربستان تبدیل شده است. در جریان تحوالت یمن، 

اند. حمایت  متناقضی گرفته  ایران و عربستان بنا به اهداف و منافع خاص خود موضع

یمن و پس از آن جنبش انصار اهلل و در مقابل، حمایت عربستان و  ایران از انقالبیون

فارس از تثبیت اوضاع و تحکیم قدرت  برخی از اعضای شورای همکاری خلیج

وابستگان دولت پیشین، سبب شده است که سرنوشت تحوالت سیاسی این کشور برای 

 دو طرف مهم باشد.

کشورهای عربی در خاورمیانه و شمال ها و اعتراضات مردمی در با آغاز نابسامانی

سال از نخستین  ٤آفریقا، یمن نیز دستخوش تحوالت انقالبی شد. اکنون که بیش از 

گذرد کشور یمن در آستانه ورود به دور جدیدی از  تحوالت سیاسی جهان عرب می

گیری علی عبداهلل صالح در نتیجه اعتراضات  ثباتی و بحران قرار گرفته است. کناره بی

عنوان رئیس جمهور یمن که با تصمیم  و تحمیل عبدر به منصور هادی به ٢٠1٢سال 

شورای همکاری خلیج فارس و حمایت آمریکا صورت گرفت به پایان تحوالت 

های  اعتراضی در یمن منجر نشد و ناکامی دولت جدید در تقسیم قدرت میان گروه

زمانی این موضوع با  . هممعترض نیز در عمل سبب افزایش تحرکات شیعیان یمنی شد

ثباتی در این کشور  تقویت نیروهای القاعده در جنوب این کشور به تشدید ناامنی و بی

 منجر شد.

تداوم اعتراضات نیروهای انصاراهلل نسبت به فسادهای حکومتی، وابستگی دولت به  

گیر نیروهای شیعه  های اقتصادی دولت، سبب پیشروی چشم غرب و آمریکا و سیاست

های صعده و عمران در تابستان گذشته شد تا جایی که دولت و مخالفان  و کنترل استان
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نامه رئیس جمهور مکلف  نامه صلح و مشارکت امضا کردند. براساس این توافق توافق

ها  های الزم جهت تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت حوثی ساختن زمینه به فراهم

الفان اقدامات دولت را ناکافی و نمایشی شد. اما پس از گذشت مدت کوتاهی، مخ

ها نسبت به عملکرد  خوانده و اعتراضات خود را از سر گرفتند. دور جدید نارضایتی

ای  منصور هادی با هدایت جنبش انصار اهلل، پیامدهای جدی در صحنه داخلی و منطقه

و در  گسترش بیشتری گرفت ٢٠1٤به همراه داشته است. دامنه این اعتراضات در سال 

نهایت معترضان صنعا پایتخت یمن را به کنترل خود درآوردند و کاخ ریاست جمهوری 

جای عمل  را محاصره کردند. درپی این رویداد، رئیس جمهور، نخست وزیر و کابینه به

به تعهدات خود در قبال مخالفان، در اقدامی غیرمنتظره استعفای خود را به پارلمان این 

رچه درخواست استعفا از سوی پارلمان پذیرفته نشد؛ اما مخالفان، کشور اعالم کردند. گ

ها برداشت کردند و  های آن رفتن دولت از خواسته این اقدام دولت را تالشی برای طفره

 اند. به اعتراضات خود ادامه داده

ها در یمن، نگرانی همسایه  گیر حوثی به هر ترتیب، مقبولیت باال و نفوذ چشم

کیلومتر مرز مشترک را برانگیخت؛ تا جایی که به اعتقاد برخی  1٤٠٠ ها با شمالی آن

کارشناسان، موضوع یمن برای عربستان سعودی اساساً یک مسئله خارجی نیست؛ بلکه 

، تهاجم هوایی خود ٢٠15مارس  ٢6رو، عربستان در  مسئله امنیت ملی است. از همین

صور هادی، رئیس جمهور این کشور، را علیه انصار اهلل در یمن با ادعای حمایت از من

و بعد از آن « طوفان قاطعیت»عنوان  آغاز کرد. در این عملیات که در ماه نخست از آن به

برند، قطر، کویت، امارات و بحرین، متحدان عربستان را تشکیل  نام می« بازگشت امید»

حات نظامی با داده و کشورهایی مانند سودان، مراکش، مصر، اردن و ...، در تحویل تسلی

 (.3: ٢٠15کنند)مترسکی،  ریاض همکاری می

عربستان همچنین بر آن بود تا کشورهای دیگری همچون پاکستان را نیز درشمار 

متحدان خود در هجوم نظامی به یمن، ملحق کند. عربستان با هدف انکار دخالت نظامی 
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عربی به رهبری  در تمامیت ارضی یمن، اعالم کرد که اقدام نظامی ائتالف کشورهای

این کشور، در پاسخ به درخواست رئیس جمهور قانونی یمن، انجام شده است. حمایت 

های لجستیک به این ائتالف، مشروعیتی را که  آمریکا از عربستان و وعده حمایت

دنبال آن بود، برای این کشور تسهیل کرد. عالوه بر این،  المللی به عربستان در فضای بین

عربی در شورای امنیت و خواست آنان مبنی بر تحریم تسلیحاتی  اجماع کشورهای

المللی اقدامات ریاض  جنبش انصار اهلل در یمن، برگ برنده دیگری در مشروعیت بین

 (.79: 139٤بود)احمدی، 

دنبال آن است تا با ارائه چارچوبی نظری به تبیین راهبرد جمهوری  این نوشتار به

 ی در بحران یمن بپردازد. اسالمی ایران و عربستان سعود

 گرایی تهاجمی چارچوب نظری، واقع

گرایی تهاجمی با تأکید بر بعد نظامی امنیت، دعوت به افزایش  چارچوب نظری واقع

تواند بستر نظری  الملل و معمای امنیت می دائمی توان نظامی، ماهیت آنارشیک نظام بین

در مورد بحران یمن و تهاجم مناسبی را جهت بررسی رویارویی عربستان و ایران 

که از انشعابات گرایش سیاست  گرایی تهاجمی عربستان به یمن را فراهم آورد. واقع

گرایی سیاسی است، نقطه آغاز مباحث گفتمانی خود را بر  قدرت، یعنی واقع

المللی قرار  ها در سطح سیستم بین های تهاجمی، نیات تجدیدنظرطلبانه قدرت گرایش

تأکید بر شرایط آنارشی در محیط بین المللی، معتقد است که آنارشی،  داده است و با

 آورد.  رقابت دایمی قدرت بین بازیگران را به ارمغان می

گرایی تهاجمی  پردازان واقع ترین نظریه توان مهم فرید زکریا و جان مرشایمر را می

ها را وادار  کنند که آنارشی دولت گرایان تهاجمی چنین استدالل میدانست. واقع

کوشند با به  ها می سازد تا قدرت یا نفوذ نسبی خود را به حداکثر برسانند. دولت می

حداکثررساندن قدرت و نفوذ خود، امنیت خویش را به حداکثر برسانند. از دید 

ها  المللی اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین تالش دولت گرایان تهاجمی، آنارشی بین واقع
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ن است به تعارض با دیگران منجر شود و چون کسب قدرت برای کسب امنیت ممک

-رفتن قدرت دولت دیگر است، درخواست قدرت نسبی دولت دولتی به معنای از دست

، تضاد و کند که نتیجه نهایی چنین بازیها را وادار به بازی با حاصل جمع صفر می

 (.13٠: 139٠کشمکش است )مشیرزاده، 

های تجدیدنظر طلب گرایی تهاجمی، هدف همه دولت عپردازان واق به اعتقاد نظریه

ها الملل است. بنابراین، این دسته از دولتدسترسی به جایگاهی هژمونیک در نظام بین

دنبال کسب قدرت هستند و اگر شرایط مناسب باشد، خواستار آنند تا توزیع  شدت به به

حتی اگر چنین اقدامی امنیت  (.8٤: 1389نفع خود تغییر دهند)عبداله خانی،  قدرت را به

گرایان تهاجمی نیز معتقد هستند که احتمال وقوع جنگ همواره  ها را به خطر اندازد. واقع آن

 (.Mearsheimer, 2001: 12)کند  گاه به میزان آرام بخشی تنزل نمی وجود دارد و هیچ

ناامنی را  تر، بیان دقیقگرایان تهاجمی راهکار تهاجمی احتمال وقوع جنگ و به  واقع

توان نتیجه  ها می دانند. از میان مطالب و دالیل آن ناپذیر و طبیعی می ای اجتناب پدیده

های امنیتی مبتنی بر کاهش احتمال وقوع ها طراحی دکترین و استراتژی گرفت که آن

دانند و بر روی دومین گزینه معادله امنیت، یعنی جنگ را ناکارآمد و غیرمطلوب می

 (.8٤: 1389اند)عبداله خانی، شکست در جنگ تمرکز کرده کاهش احتمال

ها بر افزایش قدرت  مرشایمر معتقد است که دلیل اصلی قدرت طلبی و تأکید دولت

الملل، توانمندی تهاجمی که همه  نظامی در سه چیز است: ساختار آنارشیک نظام بین

به نظر مرشایمر، دشمن نداشتن به نیات و مقاصد ها از آن برخوردارند و اطمینان دولت

گرایی تهاجمی بر پنج مفروض اساسی استوار است که انگیزه کشورها برای  نوواقع

دهد.  الملل آنارشیک را توضیح می سازی قدرت در نظام بین بیشینه

(Mearsheimer,1990: 3)  

های بزرگ، بازیگران اصلی و عمده در سیاست جهان  ویژه قدرت . کشورها، به1

 کنند؛  یک نظام آنارشیک اقدام می هستند که در
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. همه کشورها میزانی از توانایی نظامی تهاجمی را دارند. بنابراین، هر کشوری ٢

های کشورهای  تواند تا به همسایگانش ضربه و خسارت وارد کند. البته توانایی می

 کند؛  مختلف با هم تفاوت داشته و در طول زمان تغییر می

نند از نیات کشورهای دیگر مطمئن باشند؛ چون برخالف توا . کشورها هرگز نمی3

توان  ها است را نمی گیرندگان آن های نظامی، نیت کشورها که در اذهان تصمیم توانایی

توانند  گذاران هرگز نمی رو، سیاست صورت تجربی بررسی و تشخیص داد. از این به

 نظرطلب مواجه هستند؛مطمئن باشند که آیا با یک کشور طرفدار وضع موجود یا تجدید

کنند تمامیت ارضی، آزادی عمل،  . هدف اصلی کشورها بقاست. کشورها تالش می٤ 

توانند اهداف  شان را تأمین و حفظ نمایند. کشورها می خودمختاری و نظم سیاسی داخلی

دیگری مانند رفاه و حفظ حقوق بشر را پیگیری کنند؛ اما این اهداف در اولویت بعد از 

 تأمین این اهداف در صورت حیات و بقا امکان دارد؛ بقا قرار دارند؛ چون پیگیری و

توانند راهبردهای درستی را  ها می گران عاقل هستند؛ یعنی آن . کشورها کنش5 

سازد. این امر بدان معنا نیست  انداز و امید بقای آنان را بیشینه می کار بگیرند که چشم به

کشورها در جهان پیچیده با  شوند. چون  محاسبه نمی  گاهی دچار سوء که کشورها گاه

رو، بعضی از مواقع اشتباهات بزرگی را مرتکب  کنند، از این اطالعات ناقص عمل می

 (.Mearsheimer, 2001:30-31)شوند می

آورد که کشورها نه تنها دغدغه  وجود می مجموع این پنج مفروض شرایطی را به

سازی قدرت  ی را برای بیشینهموازنه قوا و حفظ قدرت دارند؛ بلکه انگیزه قوی و شدید

توانند برای تأمین  سازد. چون کشورها از یکدیگر هراس دارند، تنها می فراهم می

سازی  شان به خود اتکا کنند و بهترین راهبرد برای تأمین و تضمین بقا بیشینه امنیت

کنند  گرایان تدافعی که استدالل می رو، برخالف نوواقع قدرت نسبی است. از این

گرایان تهاجمی بر این  ها تنها درپی کسب میزان مقتضی از قدرت هستند. نوواقعکشور

سازی قدرت نسبی تا حد امکان  آوردن و بیشینه دست باورند که تأمین امنیت مستلزم به
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است. در نتیجه، آنان دوام و پایداری نظم و موازنه قوای موجود را زیر سؤال برده 

دنبال  از قدرت خود راضی نیستند و درنهایت به کنند که کشورها هرگز استدالل می

شدن و ماندن در  شان هستند. هدف نهایی هژمون هژمونی برای تأمین و تضمین امنیت

 (.Mearsheimer, 2001: 21– 42)الملل آنارشیک است. نظام بین

، تجاوز و تجدیدنظرطلبی  طلبی گرایی تهاجمی، توسعه در چارچوب نوواقع    بنابراین،

کنند.  ساز قدرت ایجاد می طبیعی است که کشورهای عاقل بیشینه  ضعیتیک و

آوردن هژمونی، از نظر مرشایمر، بر مبنای عقالنیت و  دست سازی قدرت باهدف به بیشینه

طلبی  گیرد. چون، شرایطی که وی برای توسعه محاسبات و مالحظات عقالنی صورت می

اول، کشورها در . سازد ا بسیار سخت میشود آن ر سازی قدرت قائل می مبنی بر بیشینه

طلبی  زنند. دوم، توسعه طلبی می های مناسب دست به توسعه بودن فرصت صورت آماده

های آن بیشتر  گیرد که منافع آشکار و ملموس از خطرات و هزینه تنها زمانی صورت می

کشند  طلبی دست می شدن توسط دیگران از توسعه  باشد. سوم، کشورها در صورت بلوکه

رو، مرشایمر در توضیح دلیل کم بودن  نشینند. از این و در انتظار فرصت مناسب می

های   گوید: پیش از دستیابی به هژمونی و تسلط، هزینه هژمونی در طول تاریخ می

 .(Mearsheimer, 1990: 13)طلبی معموالً بیش از منافع آن است توسعه

سهم خود را از  دولتی آن است کههدف اصلی هر  گرایی تهاجمی از منظر واقع

قدرت جهانی به حداکثر برساند، که این به معنای کسب قدرت به زیان دیگران 

بر افزایش  گرایی تهاجمی توان گفت که واقع (. درنهایت می13٢: 139٠است)مشیرزاده، 

ها که با کاهش توان رقبایشان همراه است، اشاره دارد. این رویکرد با  قدرت دولت

دنبال تغییر وضع  کند و به های موجود تالش می ی تهاجمی در برهم زدن واقعیترفتار

ای مبتنی بر مؤلفه  صورت هژمون جهانی یا منطقه موجود است تا از راه کسب قدرت، به

 نیروی نظامی دست یابد. 

گرایی  توان بنابر نظریه واقع سیاست خارجی عربستان در رابطه با بحران یمن را می
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رسی کرد. بنابر این نظریه، عربستان سعودی با توجه به فضای آنارشیک حاکم تهاجمی بر

کند تا  سازی قدرت نسبی خود است و در این روند، تالش می بر منطقه، درپی بیشینه

ها و  قدرت رقبای خود را کاهش دهد. سیاست خارجی عربستان تحت تأثیر جریان

المللی با امنیت این کشور در ارتباط  نای و بی تحوالتی است که در سطوح داخلی، منطقه

ویژه آنکه این کشور  است. بنابراین هدف اصلی عربستان بقا و حفظ خویش است؛ به

  دنبال حفظ تمامیت ارضی و استقالل و ثبات رژیم پادشاهی خود است. به

رو  کارانه و تاحدی میانه عربستان در گذشته به داشتن سیاست خارجی محافظه

ست؛ اما بعد از تحوالت اخیر منطقه، سیاست خارجی تهاجمی درپیش مشهور بوده ا

گرفته است. این سیاست خارجی تهاجمی برای حفظ امنیت رژیم این کشور است؛ زیرا 

ای  های خود، چاره های مردمی در منطقه و چالش ها با توجه به امواج جدید خیزش آن

ند و حتی سیاست خارجی تر عمل کن بینند جز اینکه در سیاست خارجی فعال نمی

ر گیرند. یکی از اقداماتی که آل سعود برای توجیه این سیاست خارجی  کا تهاجمی به

ها  ای را مطرح کند. از جمله آن اند این است که تهدیدی منطقه تهاجمی خود انجام داده

د کن کند. در واقع، عربستان تالش می ای مطرح می عنوان تهدید امنیت منطقه ایران را به

ای علیه ایران استفاده کند، البته آمریکا و  تا از این موضوع برای ایجاد ائتالفی منطقه

 کنند.  برخی از کشورهای عربی نیز از این رویکرد عربستان حمایت می

ای  عنوان موازنه کننده ای به هژمون منطقه»جان مرشایمر بر این موضوع تأکید دارد که 

کنند. اگرچه آنان  ای و جهانی عمل می ردی محیط منطقهخارجی و فراملی در مناطق راهب

گر در ایجاد توازن باشند. آنان تا حد امکان خود را  دهند تا آخرین نیروی موازنه ترجیح می

دارند. ممکن است کسی از این امر تعجب کند؛ چرا  از درگیری مستقیم بیرون نگه می

ای دیگر واکنش نشان  هژمون منطقهوجود یک  بازیگری که از مزیت نسبی نظامی دارد به

زدن موازنه قوا  توانند یکدیگر را از راه برهم ای همچنان می های رقیب منطقه دهد؟ هژمون می

 (.158: 139٠)مرشایمر، « در حیات خلوت و منطقه تحت تسلط تهدید کنند
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داند و همواره این رهبری از سوی ایران  ای می عربستان خود را قدرت هژمون منطقه

گرایی تهاجمی، چنین بازیگرانی انگیزه  به چالش کشیده شده است؛ بنابر منطق واقع

برتری بر یکدیگر دارند. بدین معنا که این کشور همواره خود را در یک فضای رقابت 

ابطه دو کشور فاقد هرگونه فضای اعتمادساز است. بیند که ر ای با ایران می منطقه

کارانه حفظ وضع موجود شناخته  عربستان سعودی که به داشتن سیاست محافظه

شود با مجموعه تحوالتی که در دهه اخیر در منطقه خاورمیانه روی داد، سرانجام  می

عربستان  رو، هدف مجبور به تغییر سیاست خود به محافظه کارانه تهاجمی شد. از همین

را باید جلوگیری از هژمونی و نفوذ « ائتالف بازگرداندن امید»سعودی و سایر بازیگران 

عنوان هژمون  ایران در منطقه از جمله یمن دانست. شکل جلوگیری از جایگاه ایران به

کند تا حوزه  ای، بستگی به چگونگی موازنه قوا دارد. از آنجایی که ایران تالش می منطقه

ای از راهبرد محدودسازی  را در جبهه مقاومت گسترش دهد، بازیگران منطقه نفوذ خود

 گیرند.  قدرت ایران بهره می

 موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک یمن 

میلیون نفر جمعیت است. دین رسمی  ٢5از نظر جغرافیای انسانی، یمن کشوری با 

ترین فرق  عی مهمهای شاف یمن اسالم است و از نظر جمعیتی، شیعیان زیدی و سنی

مذهبی این کشور هستند. شیعیان زیدی بیشتر در مناطق شمال و شمال شرقی یمن ساکن 

ها بیشتر در مناطق جنوبی و غربی سکونت دارند. فرقه اسماعیلیه  هستند و شافعی مذهب

 (.1٠3: 1391و شیعیان دوازده امامی نیز در این کشور حضور دارند )نیاکویی، 

آسیا و جنوب شبه جزیره عرب قرار دارد و مرزهای دریایی  یمن در جنوب غربی

ای در دریای سرخ و خلیج عدن دارد. موقعیت استراتژیک این کشور از نظر  گسترده

اشراف بر شاخ آفریقا و امکان کنترل تحرکات این منطقه و نیز سواحل شرقی آفریقا از 

ای به این  ، اهمیت ویژهراه مرزهای دریایی جنوب و غرب یمن و نیز جزیره سوکاترا

کشور داده است. به عالوه اشراف این کشور به تنگه باب المندب به آن اهمیت 
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مضاعفی داده است. در واقع، درصد زیادی از رفت و آمدی که در کانال سوئز صورت 

کند. پس به همان میزان که کانال سوئز اهمیت  گیرد، از باب المندب هم عبور می می

(. همچنین بیشتر 178: 1386دب هم مهم است)درایسدل و بلیک، دارد، باب المن

گذرد از تنگه باب  فارس و از کانال سوئز و خط لوله سومد می صادراتی که از خلیج

کننده کانال سوئز است که پیوند استراتژیک  کند؛ زیرا این تنگه کنترل المندب عبور می

(. روزانه تقریباً ٤٤: 1385ودریگو، کند)ر بین اقیانوس هند و دریای سرخ را برقرار می

کند؛ بنابراین عالوه بر  میلیون بشکه نفت از تنگه باب المندب عبور می 3/3حدود 

اشراف یمن بر شاخ آفریقا، تأمین امنیت تنگه باب المندب نیز جایگاه استراتژیک 

 ای به این کشور داده است. ویژه

زترین کشورهای شبه جزیره خی الجیشی باالیی دارد و حاصل یمن موقعیت سوق

تواند دریای سرخ را به کنترل  می« المندب باب»است. این کشور با تسلط بر تنگه 

تواند این تنگه مهم را ببندد و از  می« بریم»درآورد و با استفاده از جزیره استراتژیک 

ی ها تواند فعالیت آنجایی که بلندترین جزیره )زقر( را در منطقه در اختیار دارد می

دریایی در منطقه خلیج عدن و دریای سرخ را به کنترل خود درآورد. وضعیت 

الجیشی، طبیعی و انسانی یمن سبب شده است که کشورهای غربی و عربستان  سوق

به این کشور چشم طمع داشته باشند. عربستان سعودی با نگاه توسعه  همواره

کیلومتری با این کشور  18٠٠ دلیل مرز طوالنی ایدئولوژی وهابیت در آن و همچنین به

تر برای یمن درپی حفظ و  از گذشته تالش کرده است تا با ایفای نقش برادر بزرگ

توسعه نفوذ سنتی خود در این کشور باشد و از بازار مصرف و نیروی کار ارزان آن 

  استفاده کند.

 نقش عربستان سعودی در بحران یمن

 الف( روابط عربستان سعودی و یمن

دالیل مختلف سیاسی و استراتژیک، روابط پیچیده  های عربستان و یمن به حکومت
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سعود در عربستان و علی  اند. حاکمیت آل و قابل تأملی در سه دهه گذشته برقرار کرده

ها  ها برای حفظ حاکمیت در بسیاری از موارد آن عبدااهلل صالح در یمن و نیز تالش آن

، این 199٠از زمان وحدت یمن شمالی و جنوبی در دهه را در کنار یکدیگر قرار داد. 

سعود و صالح به یکدیگر  ویژه اینکه منافع آل خود گرفت، به تری به روابط ابعاد گسترده

توان در نقاط اشتراک و  شکل کلی بررسی روابط عربستان و یمن را می گره خورد. به

 اختالف، بررسی کرد:

  مشترک نگاه

های مرزی عربستان با آن، از مسائل مهم در  و بخش ترکیب جمعیتی شمال یمن

سعود است. باید در نظر داشت که چارچوب روابط عربستان و یمن  روابط صالح و آل

بیشتر در قالب دو دولت بوده است و مردم نقشی زیادی در این حوزه ندارند. نقطه 

ا را ه مشترک آل سعود و صالح، سرکوب منطقه مرزی است که بیشتر جمعیت آن

دهند. صالح و آل سعود برای حفظ حاکمیت خود، همواره از جدایی  شیعیان تشکیل می

ها در صعده پدیدار شد.  اند که کرد آن نیز در جنگ با حوثی شیعه و سنی استفاده کرده

نکته مشترک صنعا و ریاض در حفظ قدرت اعضای دوطرف، قابل بررسی است. 

بودند که هرگونه دگرگونی در این کشور، ساختار سعود و صالح به این نتیجه رسیده  آل

رو، با هر ابزاری برای مقابله با این روند  سازد. از این سیاسی دیگری را نیز دگرگون می

 باید فعالیت داشته باشند.

های غرب در منطقه  توان در اجرای هدف از دیگر نقاط مشترک دو دولت را می

شود، اما دو کشور همواره بر آن  مطرح نمیمشاهده کرد. هر چند این موضوع آشکارا 

های غرب باشند که تاکنون نیز ادامه داشته است.  اند تا مجریان خوبی برای خواسته بوده

نوعی حاکمیت در یمن  ها، به دست حوثی تا زمان سقوط صنعا به 196٠عربستان از دهه 

های  گیری میمتوانست در تص آمد که می شمار می را در دست خود داشت و قدرتی به

های قبایلی و  دلیل نفوذ این کشور در مؤسسات و ائتالف یمن مؤثر باشد. این موضوع به
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های مالی  های مؤثر یمنی بود چنانکه یمن نیز نیازمند کمک جایگاهش نزد شخصیت

 عربستان بود. 

 اختالفی نگاه

قابل تأمل ها نیز در روابط دو طرف  مشترک، برخی چالش  در کنار روابط و اهداف

 شود. است: نخستین عامل اختالفی بین روابط دو کشور به مسائل مرزی مربوط می

ای با یکدیگر داشتند. این مسئله بارها  عربستان و یمن اختالفات مرزی و ارضی گسترده

، «عسیر»های  سبب بروز برخوردهای مرزی بین دو کشور شده بود. یمن نسبت به استان

ها به  در تصرف عربستان است، ادعای ارضی داشت. این استانکه « جیزان»و « نجران»

سال به عربستان واگذار شد. این پیمان  ٢٠برای مدت  193٤موجب پیمان طائف در سال 

باوجود میل یمن و تحت فشار عربستان تمدید شد.  1955و  197٤، 195٤های  در سال

در دریای سرخ را « الدویمه» و جزیره« دئوهورا»نیز عربستان، جزیره یمنی  1988در سال 

درحال حاضر،  (.٢٠5 - 7: 1388پس از یک برخورد نظامی اشغال کرد)جعفری ولدانی، 

سه استان نفت خیز عسیر، نجران و جیزان در اجاره عربستان است و این کشور حاضر به 

اری ها خودد دادن آن به یمن نیست. عبداهلل صالح نیز برای حفظ قدرت از مطالبه آن بازپس

کرده بود و تکاپوی کنونی عربستان برای جلوگیری از دگرگونی در ساختار سیاسی یمن نیز 

 گیری این مناطق است. جلوگیری از تشکیل دولتی است که خواستار بازپس

های دو کشور نیز به اختالفات دو  افزون بر اختالفات مرزی، مواضع و خط مشی

آیند عربستان نبود. سیاست سنتی  خوش 199٠زد. وحدت یمن در سال  کشور دامن می

توانست کشور  عربستان همواره بر مبنای حفظ دو یمن جدا شده استوار بود و نمی

تر از آن و از نظر وسعت و جمعیت دومین  متحدی را بپذیرد که از نظر نظامی قوی

کشور شبه جزیره بعد از آن باشد. عربستان که خود را پدر خوانده کشورهای عربی 

های قومی،  اند، با ایجاد مدارس دینی و تروریسم وهابیت در کنار ایجاد اختالفد می

مردان  طرح سیطره پنهان بر یمن را اجرا کرد که با انتقاد صالح مواجه شد. البته، دولت

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1395، بهار 33فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال نهم، شماره      15٠

های  دنبال کاهش دخالت های سیاسی و نظامی، بیشتر از راه غرب به دلیل ضعف یمن به

 ای درپی نداشته است. نتیجهاند که چندان  عربستان بوده

با مشارکت مصر، اردن و عراق در سال « شورای همکاری عرب»عضویت یمن در 

 –های دو کشور دامن زد. ریاض همواره از ایجاد مثلث بغداد  نیز به اختالف 199٠

ویژه از همکاری نظامی عراق و  قاهره در هراس بوده است. نگرانی عربستان به –صنعا 

داد. اظهارات صدام حسین مبنی بر  یمن بود. عراق نیروهای نظامی یمن را آموزش می

، بر نگرانی ریاض «تری در مسائل منطقه ایفا کند ارتش یمن باید نقش فعال»اینکه 

کویت از سوی عراق آغاز شد، دو کشور را رو افزود. بحران خلیج فارس که با اشغال 

در روی یکدیگر قرار داد. عربستان اشغال کویت را تهدیدی علیه خود تلقی کرد و 

راندن نیروهای عراقی متوسل به نیروهای آمریکایی، غربی و عربی شد.  برای بیرون

آن درحالی که یمن اشغال کویت را نه تنها محکوم نکرد؛ بلکه با سکوت خویش بر 

 (.٢٠6: 1388صحه گذاشت)جعفری ولدانی، 

ها خواستار عضویت در شورای همکاری خلیج فارس است  همچنین یمن برای سال

های عربستان این امر را ناکام گذاشته است. جالب توجه آنکه شورای  که مخالفت

همکاری، کشورهای اردن و مراکش را به عضویت پذیرفت؛ اما حاضر به قبول یمن 

های  توجهی شورای همکاری به خواسته رو، صنعا همواره از بی . از همیننشده است

 خود ابراز نارضایتی کرده است.

  عربی های انقالب از پس یمن و سعودی عربستان روابط

در کنار مردم سایر کشورهای عربی حوزه  ٢٠11فوریه  16مردم یمن در 

های خود برای سرنگونی صالح را آغاز کردند. در  فارس و شمال آفریقا، حرکت خلیج

این میان، عربستان ابتدا به حمایت از صالح پرداخت و حفظ قدرت وی را با مشت 

ال ورود آن به عربستان، طرح گیری قیام و افزایش احتم آهنین خواستار شد. با اوج

طرح شورای »عربستان بر خروج آبرومندانه صالح از قدرت استوار شد. عربستان با نام 
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با محوریت خروج صالح از قدرت در سی روز و برگزاری « همکاری خلیج فارس

( در کنار در نظر گرفتن اصل محاکمه نشدن  3٠+  6٠انتخابات در شصت روز )طرح 

دنبال حل بحران یمن بود. اگر چه عربستان طرح شورای  ش، بهصالح و نزدیکان

در  ٢٠11همکاری خلیج فارس مبنی بر انتقال قدرت به منصور هادی را در نوامبر 

ریاض به امضا رساند؛ اما برخی موانع از جمله تداوم ساختار نظام پیشین و شکست 

بر اقدامات عربستان را روند ورود نخبگان جدید به ساختار سیاسی، حل بحران یمن بنا

 بست مواجه کرد.  با بن

عنوان معترضان شیعه زیدی یمن به ساختار سیاسی دولت،  ها به گسترش قدرت حوثی

تر کرد؛ زیرا عربستان را در جنگ غیر  ریاض را نسبت به تحوالت درونی یمن حساس

رو، اگر چه  از این کند، قرار داد. شد از شیعیان یمن حمایت می مستقیم با ایران که ادعا می

عربستان بارها اعالم کرده است که در پاسخ به درخواست رئیس جمهور قانونی یمن، از 

ترین عاملی که یمن را به  رسد مهم نظر می کند؛ اما به موضع دولت این کشور حمایت می

مسئله استراتژیک برای ریاض تبدیل کرده است، موضع ایران در قبال در تحوالت یمن 

شتراکات مذهبی مخالفان حوثی در یمن با ایران، شائبه رقابت مذهبی را برای است. ا

رسد که  رو، به نظر می عربستان و سایر کشورهای متحد با آن ایجاد کرده است. از این

ترین عامل اجماع کشورهای عربی و وحدت موضع در مورد تحوالت یمن، نه  مهم

شود، بلکه هماوردی با  ائتالف ادعا می حمایت از رئیس جمهور قانونی که از سوی این

 (. 8٠: 139٤عنوان رقیبی مذهبی و ژئوپلیتیکی است )احمدی،  ایران به

 ب( رویکرد سیاست خارجی تهاجمی عربستان سعودی در قبال یمن

دهد که  ای، نشان می عنوان بازیگر مهم منطقه سیاست خارجی عربستان سعودی به

مانع از « کارانه تهاجمی محافظه»رفتن یک سیاست خارجیکارگ کوشد تا با به عربستان می

ای  های منطقه به مرزهای داخلی خود شود. دلیل کاربست چنین واژه تسری موج انقالب

کوشد تا ضمن حفظ وضع  آن است که در این نوع از سیاست خارجی، بازیگر می
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ین نوع از های تأثیرگذار برای تغییر در نظم حاکم، ا سازی مؤلفه موجود و خنثی

جلوگیری را از راه دیپلماسی در عرصه سیاست خارجی، ارسال نیروی نظامی و سالح 

های  و حتی اشغال نظامی عملیاتی کند. تحلیل سیاست خارجی عربستان پس از انقالب

ای تنها ناظر تحوالت نبوده  دهد که عربستان برای حفظ نظم منطقه ای نشان می منطقه

ای کوشید تا با حضور تمام قد، بر روی  ساختارهای منطقه بلکه این کشور برای حفظ

ها اثر بگذارند. پس سیاست خارجی عربستان از  های تأثیرگذار در این انقالب مؤلفه

زمان تهاجمی  سو محافظه کارانه است؛ زیرا تمایل به حفط وضع موجود دارد، اما هم یک

سیاسی، اقتصادی و امنیتی فضای کارگیری ابزارهای  هم هست؛ زیرا تالش دارد تا با به

 (.65: 1393نفع خود مدیریت کند )مدنی و هواسی،  ای را به های منطقه انقالب

سیاسی عربستان سعودی مستبدترین نظام سیاسی منطقه است  درحال حاضر نظام

کند به همین شدت حقوق بشر، حقوق زنان، دموکراسی، آزادی بیان را نقض می که به

هایی ناشی از بهار عربی در منطقه  علت یکی از کشورهایی است که درگیر بحران

نوعی از ورود بحران به کشورش جلوگیری کند.  کند تا به خاورمیانه است و تالش می

کار در منطقه بوده  صورت سنتی یک بازیگر محافظه عبارت دیگر عربستان سعودی به به

دنبال حذف تهدیدات و  ت بیداری اسالمی در جهان عرب بهاست و در رابطه با تحوال

 (.Barzegar,2012: 3)حفظ امنیت خود است 

بندی  ای طبقه ای سلسله های استبدادی قبیله رژیم سیاسی عربستان در چارچوب نظام

شود. این رژیم اقتدارگرا همواره با تکیه بر سیاست چماق و هویج، تاکنون توانسته  می

(. در 161: 139٢خود را ابقا و تحکیم کند)جعفری ولدانی و نجات، است که سلطه 

ای برای انتقال قدرت وجود ندارد  های اقتدارگرا، از آنجا که سازوکار نهادینه شده رژیم

و سازگاری با تحوالت داخلی و خارجی برای رژیم ایستا معموالً دشوار و حتی غیر 

نگرد و در تعامل با  یت به تحوالت میممکن است، چنین رژیمی همواره از دریچه امن

گیرد. هر چند در کنار ابزارهای امنیتی چه بسا  های آن، از ابزارهای امنیتی بهره می چالش
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گیرد. در پیگیری اهداف اعالنی و اعمالی  ها بهره می هایی برای غلبه بر چالش از مشوق

های  . اولویتشود های کامالً مشخصی دنبال می سیاست خارجی عربستان، اولویت

ها  شدت متأثر از نفت و حرمین شریفین است. این اولویت سیاست خارجی عربستان به

به ترتیب اهمیت، شبه جزیره عربستان، جهان عرب، جهان اسالم و سپس عرصه 

(. ریاض تهدید علیه این محورها را 79-8٠: 139٠المللی هستند)احمدیان و زارع،  بین

داند و حاضر است تا برای پیشگیری از آن به جنگ  میتهدید علیه امنیت ملی خود 

 متوسل شود. 

تواند سقوط یکی  دنبال سقوط متحدین خود به هیچ وجه نمی عربستان سعودی به

های سنی در سطح منطقه را تحمل کند، در نتیجه برخالف سیاست  دیگر از حکومت

 -نیروهای امنیتی روی خود، از تمامی ابزارهای موجود حتی توسل به سنتی و میانه

 کند تا مانع از تغییر بیشتر شرایط به ضرر خود شود.  نظامی استفاده می

ترین بازیگر خارجی است. عربستان  در عرصه تحوالت یمن عربستان سعودی مهم

گرایانه داشته است و این کشور را حیاط خلوت خود  همواره در یمن نقشی مداخله

توان به نقش این  عربستان سعودی در یمن می های از جمله دخالت .است کرده تلقی

اشاره کرد. علی سالم البیض معاون رئیس  199٤کشور در جنگ داخلی یمن در سال 

نام  استقالل جنوب یمن را به 19٤٤مه  ٢1جمهور یمن با حمایت عربستان سعودی در 

های  اعالم کرد. در واقع، عربستان سعودی با حمایت« جمهوری دموکراتیک یمن»

: 1388سیاسی، مالی و نظامی خود تالش کرد تا یمن را تجزیه کند )جعفری ولدانی، 

(. این کشور همچنین در جنگ میان دولت یمن و شیعیان حوثی نیز مداخله و به ٢٠6

 ها اقدام کرد. بمباران و سرکوب حوثی

گرانه و  های سرکوب دالیل مختلف، از سیاست دولت عربستان سعودی به

ها شیعیان زیدی و شاخه سیاسی و  ر علیه معترضین یمنی و در رأس آنناپذی انعطاف

ها  کند. در واقع، از جنگ چهارم الحوثی ها یعنی جنبش انصار اهلل حمایت می نظامی آن
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، آل سعود متوجه نفوذ و تأثیرگذاری شیعیان در تحوالت داخلی یمن و ٢٠٠٤در سال 

ها و تضعیف یا  بردن قدرت حوثی از بینمناطق مرزی عربستان شد. به همین دلیل برای 

 بردن نفوذ ایران در منطقه، دست به لشکرکشی و جنگ زد. از بین

و پس از آن « طوفان قاطعیت»حمله هوایی عربستان سعودی به یمن باعنوان 

ای  توان نقطه عطفی در رویکرد جدید سیاست خارجی منطقه را می« برگرداندن امید»

عنوان بازیگری با یک نظام پادشاهی  که عربستان به عربستان دانست. رویکردی

غیردموکراتیک در منطقه خاورمیانه در مواجه با تغییرات دموکراتیک در پیش گرفت و 

های عربی  تا قبل از موضوع یمن، در بحرین به آشکارترین شکل آشکار ساخت. انقالب

 تان کرد، تهدید اولدو تهدید اساسی را متوجه نظام سیاسی عربس ٢٠1٠از اواخر سال 

ای ریاض بود که این مسئله بر معادالت توازن قدرت  واژگون شدن متحدان منطقه

کار، سنتی  ای تأثیرات قابل توجهی داشت، تهدید دوم هراس نظام سیاسی محافظه منطقه

ساالر منطقه بود. از سوی  ساالر سعودی از تغییرات انقالبی، مدرن و مردم و غیرمردم

ها  عملی یا به اعتقاد سعودی گیری و نوعی بی والت در سایه غافلدیگر این تح

 پیوست. وقوع می اعتنایی آمریکا به بی

کارگرفتن  سوی به صورت آرام عربستان را به این پارامترها در کنار عوامل دیگر به

یک رویکرد جدید در سیاست خارجی خود پیش برد که برخالف رویه قبلی رویکردی 

ای در لعاب مداخله ایران  نه و ماجراجویانه بود. عربستان با خوانشی فرقهکارا غیرمحافظه

ساالرانه در منطقه را به کارزاری جنگ سردی تبدیل کرد  در جهان عرب، تغییرات مردم

ای را با جنگ نیابتی دوستان  تا به سه هدف خود برسد: نخست، توازن قدرت منطقه

ه جمهوری اسالمی ایران بر هم بزند؛ دوم، تکفیری خود در سوریه، لبنان و عراق علی

تبع گسترش نفوذ  ای خود همچون بحرین و یمن به مانع از سقوط متحدان منطقه

بازیگران رقیب شود و سوم اینکه، تهدید تغییرات انقالبی در منطقه را از ریاض دور 

قه ها در منط رسد که عربستان چندان از الگوی موردنظر آمریکایی نظر می کند. به
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دنبال ایفای نقش  خاورمیانه که نظم مبتنی بر توازن قدرت است راضی نیست و به

 -سازی سیاسی  ای است و رسیدن به این مهم را در چارچوب ائتالف هژمونی منطقه

ای ایران و  های راهبردی منطقه ای در پرتوی سیاست تضعیف توانمندی نظامی منطقه

بار استفاده از  کند. عربستان برای نخستین ل میای دنبا سازی منطقه حذف ایران از نظم

شکل مستقیم ارتش خود را وارد جنگ کرد  های نیابتی را به کناری گذاشت و به جنگ

شکلی اساسی وارد سیاست خارجی ریاض کرد.  گرایی مستقیم را به رو مداخله از این

دهد که  میجنبه دیگر در سیاست خارجی جدید عربستان این است که مورد یمن نشان 

ای  تبع نظم منطقه دنبال بازتعریف مرزهای سیاسی خاورمیانه عربی و به عربستان به

هایی  ها در طول دوران جنگ سرد در قالب مطلوب خود است، موضوعی که آمریکایی

 اند. همچون طرح خاورمیانه بزرگ و...، ناکام مانده

دهد، به امنیت  تشکیل میای  های عربستان را ثبات منطقه از آنجا که محور سیاست

های دور نیز همواره منشا  در مرزهای طوالنی با یمن احتیاج دارد و این مرزها از گذشته

های عربی، ملک  مردان سعودی بوده است. با شروع خیزش نگرانی و بحران برای دولت

سو، با  ای را در پیش گرفت. او از یک عبداهلل پادشاه عربستان، سیاست دوگانه

گیری استراتژی پیشدستانه درصدد کنترل و مهارکردن خیزش و بروز و ظهور کار به

گرفتن  ها در سطح داخلی کشور برآمد و از سوی دیگر، با در پیش ها و آشوب اعتراض

افکنی و حمایت مالی و تسلیحاتی از معترضین و مخالفین در سطوح  استراتژی قدرت

 ای برآمد.  نطقهای، درپی تأثیرگذاری بر تحوالت نوین م منطقه

مداخله نظامی عربستان و متحدین عرب آن در یمن، بحران یمن را شدت بخشید، 

تر ساخت و وارد مرحله کامالً متفاوت و جدیدی کرد. درحالی که دولت  پیچیده

گرفتن سیاست خارجی محتاطانه و  های گذشته به در پیش سعودی در طول دهه

شدن  نظامی این کشور به یمن در پرتوی حاکمکارانه مشهور بوده است، حمله  محافظه

ها را  ها و تحلیل سلمان موجی از پرسش بن نایف و محمد بن رهبران جوانی مانند محمد
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 در این مورد پدید آورد. 

 کارگیری رویکرد سیاست خارجی تهاجمی عربستان در قبال یمن ج( دالیل به

 ایران اسالمی جمهوری ای منطقه قدرت فزاینده نفوذ از ناشی امنیتی معمای

ها بر یمن  ها در توجیه تجاوز نظامی به یمن تسلط حوثی ترین استدالل سعودی مهم

المندب  با طراحی ایران و تهدیدات آن برای امنیت دولت سعودی، منطقه و تنگه باب

ائتالف به رهبری عربستان سعودی با هدف مقابله با یک تهدید است. به تعبیر دیگر، 

« گسترش نفوذ ایران»ی )البته از دیدگاه کشورهای عضو ائتالف( یعنی فوری و حیات

روشنی در سخنان وزیر خارجه امارات  ای است که به شکل گرفته است و این نکته

نهیان آشکار بود. وی چند روز پس از آغاز  بن زاید آلاهلل متحده عربی، شیخ عبدا

همتای یمنی خود، ایران را به دخالت در دیدار با ریاض یاسین « عاصفه الحزم»عملیات 

در عراق، سوریه، لبنان و یمن متهم کرد و اظهار داشت که دوستان ما در ایران قصد 

 را دارند و این جزء قانون اساسی و نظام آنها است. 1979صدور انقالب سال 

، «گیر قدرت نظامی افزایش چشم»فارس اقداماتی مانند  کشورهای حوزه خلیج

های تسلیحاتی به  فرستادن مستشاران نظامی و ارائه کمک»، «ای نامه هستهپیگیری بر»

 غیرهو « هایی مانند حزب اهلل لبنان حمایت از گروه»، «کشورهایی مانند سوریه و عراق

شمرند که این عوامل را  طلبی ایران برمی از سوی جمهوری اسالمی را دالیلی بر توسعه

« طرح هالل شیعی»سوی کشورهای منطقه مانند  زده شده از دامن« ایران هراسی»با 

زده و  گره« تالش ایران جهت احیای امپراتوری پارس»ای غربی  پادشاه اردن و فرامنطقه

 (.139٤کنند)رضایی،  طلبی ایران حل می نفع توسعه معمای امنیتی را به

عربستان سعودی از جمله کشورهای منطقه است که بعد از سرنگونی صدام در 

کند تا در برابر ایران  خود را در رقابت جدی با ایران قرار داده است و تالش می عراق،

همین دلیل  نوعی توازن برقرار کند و از رشد روز افزون قدرت ایران جلوگیری کند. به

است که به نسبت دیگر کشورهای عربی منطقه رفتاری کامالً تهاجمی نسبت به سیاست 
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سعودی بر این باورند که حمله آمریکا به افغانستان و ایران در منطقه دارد. مقامات 

یابی جمهوری اسالمی ایران در این   های ضدایرانی و قدرت عراق سبب برکناری رژیم

دو کشور شده است. این حمالت به شکلی عراق و افغانستان را از موقعیت تهدید 

ای را به  قوای منطقه ها را تبدیل به فرصتی مناسب برای ایران کرده و توازن خارج و آن

ضرر عربستان و سایر کشورهای عربی تغییر داده است. از سوی دیگر با به قدرت 

یابی ایران و   اهلل در لبنان، روند قدرت های حزب   رسیدن شیعیان در عراق و موفقیت

 (.٢٢9: 139٢ شیعیان در منطقه سرعت بیشتری یافته است)برزگر،

خواهد اجازه دهد که  دهد که دولت آن کشور نمی نشان می عربستان الگوی رفتاری

ایران به  ای ادامه پیدا کند و یا اینکه ارتقای نقش منطقه ایران ای تحول قدرت منطقه

(. 158-16٠: 139٠کند)ترابی،  سکوت بگذرد. بنابراین از الگوی تهاجمی استفاده می

شیعیان  ویژه در میان ای ایران بهشدت نگران نفوذ منطقه عربستان به

در کند تا نقش و نفوذ آن را کاهش دهد.  و تالش می (Altamini,2012,8)است

های خود یعنی  ترین همسایه واقع، مقابله با نفوذ ایران در عراق، لبنان، سوریه و نزدیک

 (.kamrava,2013.6)ترین اهداف عربستان در منطقه است بحرین و یمن از مهم

شدت  ای به چارچوب رقابت ایران بر سر برتری منطقههای گذشته در  عربستان در سال

از گسترش نفوذ جمهوری اسالمی در عراق و لبنان و بحرین و تشکیل آنچه که باعنوان 

شود نگران بوده و تالش کرده است که این نفوذ را مهار کند.  نامیده می« هالل شیعی»

کرده است. به همین  شدت احساس خطر گیری انصاراهلل در یمن به بنابراین با قدرت

ها و تضعیف یا مقابله با نفوذ ایران  بردن قدرت حوثی دلیل عربستان سعودی برای از بین

گیری  در منطقه، دست به لشکرکشی و جنگ زده است. در واقع، عربستان قدرت

کند و خود را  ای ایران تعبیر می شیعیان زیدی در یمن را همانند افزایش قدرت منطقه

بیند. به همین دلیل است که این کشور دست به حمله به یمن  یعیان میدر محاصره ش

 زده است.
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ها منافع عربستان را  مقامات سعودی بر این باورند که سیاست خارجی جدید آن

تواند وزن عربستان در   ها این سیاست می شکل کامل تأمین خواهد کرد. ازنظر آن به

سود  شکلی روند امور را دوباره به بهدرحال تحول را افزایش دهد و   خاورمیانه

ها تغییر در کشورهای  کشورهای عربی با محوریت اهل تسنن تقویت کند. به باور آن

کار با محوریت  حامی ایران سبب تضعیف محور مقاومت و تقویت جریان محافظه 

دنبال شکست محور مقاومت به رهبری ایران  رو، به عربستان خواهد شد. از همین

المللی  پیوند محور مقاومت با ایران و ایجاد یک قدرت جدید در عرصه بینهستند. 

سبب نگرانی استکبار جهانی شده است؛ بنابراین آمریکا و عربستان هرجا ظرفیتی برای 

به رهبر ایران باشد با آن برخورد خواهد کرد. یمن یکی از  تقویت قطب قدرت

جهی از مردم این کشور شیعیان زیدی کشورهای استراتژیک و مسلمان که تعداد قابل تو

هستند سبب نگرانی آمریکا و عربستان شده است. بنابراین عربستان با این حمله 

 خواهد تا مانع پیوند یمن به ایران شود.  می

  ای منطقه قدرت موازنه در تغییر

یکی از اهداف مهم عربستان از رویکرد تهاجمی و حمله نظامی به یمن یادآوری 

دنبال ایجاد  ها بهها، سال ای است. سعودی ترین قدرت منطقه عنوان بزرگ بهنقش خود 

دنبال ایفای نقش خود در تمامی  یک خاورمیانه با محوریت عربستان هستند. بنابراین به

تحوالت منطقه هستند؛ اما با این وجود، در همه اتفاقاتی که در منطقه روی داده است با 

ها باوجود صرف دالرهای نفتی فراوان، نتوانستند  اند. آن بست مواجه شده ناکامی و بن

گیر کنند. بعد از آن در عراق  عنوان یکی از محورهای مقاومت زمین نظام بشار اسد را به

های پی  ها و شکست نیز نتوانستند نظام مورد نظر خود را ایجاد کنند؛ پس این ناکامی

دلیل داشتن  روی آورند. یمن بهدرپی سبب شده است تا به مداخله نظامی در یمن  

ای دارد؛ به همین دلیل این  موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی در منطقه اهمیتی ویژه

کشور برای عربستان اهمیت زیادی دارد. عربستان کشور یمن را حیاط خلوت خود 
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های این کشور  داند؛ در نتیجه طبیعی است عربستان به حوادث داخلی یمن و ناآرامی می

مرز حساس باشد. البته یمن برای عربستان اهمیت راهبردی نیز دارد و این امر  مه

 سه گذرگاه اساسی است.3ترین آن استقرار یمن در مسیر  دالیلی دارد که اصلی

اجتماعی انصار اهلل در یمن، این نکته را  –های روزافزون موقعیت سیاسی  موفقیت

گیری انصار اهلل، موجب افزایش  قدرت سازان سعودی متبادر ساخت که به ذهن تصمیم

ای  (. عربستان سعودی نظم منطقه٢٠15ای ایران شده است )البسیونی،  سطح نفوذ منطقه

گرفته پس از تحوالت جهان عرب در راستای منافع موجود را قبول ندارد و این  شکل

. به همین کند های خود ارزیابی می ای را در تقابل با نگاه و سیاست توازن قدرت منطقه

های موجود، نظم و  ها و فرصت گیری از بحران سعود درپی آن هستند تا با بهره دلیل آل

نفع خود تغییر دهند. همچنین سیاست فعاالنه این  ای را به توازن قدرت موجود منطقه

گر تالش عربستان  ویژه در مورد یمن، نشان کشور نسبت به تحوالت جهان عرب به

رفته به   ای از دست نه در منطقه با هدف تغییر توازن قوای منطقهبرای ایفای نقش فعاال

 سود خود است. 

 یالمللنیب و یا منطقه گاهیجا یارتقا

 یبرا یسعود مقامات تالش از یناش منی به عربستان ینظام تهاجم لیدال گرید از

 یدرحال. است یالملل نیب و یا منطقه عرصه در یسعود دولت گاهیجا یایاح و یبازساز

 یارتقا ها دولت ،یمل رفاه  و یمل تیامن ،یارض تیتمام حفظ مانند یاهداف کنار در که

 دهند،یم قرار توجه مورد خود یخارج استیس اهداف زمره در زین را یمل گاهیجا

 عوامل ای یاقتصاد توسعه مانند یمختلف یها مؤلفه واسطهبه تواند یم یمل گاهیجا یارتقا

 یسعود دولت. شود دنبال کشور کی ینظام قدرت یارتقا ای و یفرهنگ و یمذهب

 نیفیشر نیحرم خادم عنوان و ینید گاهیجا بر هیتک با تا است کرده تالش شتریب تاکنون

 بپردازد؛ خود یمل گاهیجا یارتقا به نفت صادرات بر یمبتن یاقتصاد قدرت نیهمچن و

 یصورتبه زین خود ینظام قدرت از تا دارد تالش کشور نیا اکنون رسد یم نظربه اما
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 .ببرد بهره راستا نیا در فعاالنه و ینیع

 ابزارها به توسل که است معتقد یسعود عربستان دیجد یرهبر کادر گرید عبارتبه

 ینیآفر نقش کاهش و یسعود یمل گاهیجا فیتضع سبب ناکارامد یسنت یکردهایرو و

 دالر اردیلیم صدها که یحاتیتسل یریکارگ به با دیبا نیبنابرا. است شده منطقه در آن

ی سعود یا منطقه گاهیجا یارتقا به ینظام قدرت شینما و است شده نهیهز هاآن یبرا

رو انتخاب شد که به باور  کمک کرد. مورد یمن برای کاربرد قدرت نظامی نیز از این

المللی و مقاومت و هزینه نظامی کمتری را نسبت  ای و بین مخالفت منطقه  ها سعودی

 (.٢٤:  139٤ ،یاسد)به موارد مشابه احتمالی درپی دارد

 وابسته های جریان رساندنقدرت به برای تالش و حوثی شیعیان نفوذ کاهش

 ها از وجود شمار قابل توجهی از شیعیان در یمن و تأثیرپذیری فرهنگی سیاسی آن

های عربستان  ویژه در جنبش انصار اهلل کامالً نمایان است، یکی از دغدغه ایران که به

های  ترین اولویت یابی شیعیان از مهم سعودی است. بر این اساس جلوگیری از قدرت

استراتژیک عربستان در بحران اخیر یمن بوده است. در همین راستا، فرید زکریا 

ها دولتی  حمالت علیه یمن کشاند این است که آن ها را به آنچه سعودی»گوید:  می

به تعبیر دیگر، عربستان سعودی دولت شیعی در یمن را «. شیعی در یمن نمی خواهند

ایدئولوژی وهابی پادشاه  (.٤3: 139٤ زکریا،)بیند مشکلی بزرگ برای رژیم خود می

حکومت عربستان  سعودی، عربستان را در تقابل شدید با شیعیان قرار داده است. اعتقاد

بر این است که شیعیان یمنی پیوند نزدیکی با حکومت ایران و همچنین شیعیان سعودی 

سرعت شیعیان سعودی را تحت   ای که هر نوع موفقیت شیعیان یمن به گونه دارند به

دهد و درضمن سبب افزایش نفوذ و اعتبار جمهوری اسالمی ایران خواهد  تأثیر قرار می

 (.3: ٢٠15ه للدراسات، شد)مرکز الجزیر

توان گفت که یکی از اهداف عربستان از حمله نظامی به یمن آن است  رو می از این 

آفرینی مخالفان عربستان  ای هدایت کند که نقش گونه که وضعیت داخلی یمن را به
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دلیل داشتن اقلیت  ها در آینده را به حداقل ممکن برساند. عربستان به ویژه حوثی به

نوعی آن را موجب  کند و به حاکمیت جنبش انصاراهلل احساس وحشت می شیعی، از

دانند. احساس  های خود می ها در داخل سرزمین الهام بخشی به شیعیان و تحریک آن

آمیز داخلی این کشور از شیعیان، سبب شده است تا محوریت  ناامنی و وضعیت مخاطره

 طراحی و تقبل هزینه را بر عهده گیرد.

تواند  ازنظر مقامات سعودی پیروزی انصاراهلل در موقعیت جغرافیایی راهبردی یمن می

ای دیگر را بیفزاید  های گفتمان انقالب اسالمی و مقاومت در منطقه، حلقه به زنجیره پیروزی

و سبب شود تا دولت مستقل دیگری با گفتمان غالب استقالل و مقاومت در این منطقه 

 داند.  غرب این تهدید را برای خود بسیار جدی میپراهمیت شکل بگیرد. 

وجود دولت دوست و پیروی اهداف و منافع سیاسی ریاض در یمن، یکی از 

اهداف مهم عربستان در چند دهه اخیر بوده است. اهمیت یمن در راهبرد امنیتی 

ها علیه عبداهلل صالح، ابتکار  عربستان، موجب شد که این کشور پس از شروع اعتراض

عمل را در دست گیرد و برای انتقال قدرت، مشروط به آنکه ساختار و زیربنای سیاسی 

این کشور محفوظ بماند، تالش کند. حمایت عربستان از منصور هادی و روندی که آن 

را روند اصالحات سیاسی معرفی کرد، در این چارچوب قابل تبیین است)احمدی، 

های وابسته و  آفرینی افراد و جریان ش(. درواقع، تالش برای گسترش نق81: 139٤

های عربستان سعودی در مورد تحوالت اخیر یمن بوده  سو از جمله محورهای تالش هم

های  های سنی مذهب بر گروه است. عربستان سعودی برای حفظ قدرت و برتری گروه

وان ت ای، تاکنون میلیاردها دالر هزینه کرده است. درحال حاضر می شیعه در سطح منطقه

های مختلف مانند القاعده، داعش،  ها هزار نفر از نیروهای معارض در قالب گروه به ده

ها  ای اشاره کرد که سعودی طلبان جنوب و نیروهای قبیله طرفدران منصور هادی، جدایی

 ها در مقابل ارتش و انصار اهلل هستند.  ساختن آن درپی حمایت و فعال

اند تا از  خود را معطوف این مسئله کردهها تمام تالش  درحال حاضر سعودی
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شدن انصار اهلل به مدلی مانند الگوی حزب اهلل لبنان جلوگیری کنند. از این جهت  تبدیل

علت ورود مستقیم عربستان به مسئله یمن و نیز تالش برای چینش عناصر دلخواه در 

البته ناشی از ای با ایران و  ساختار قدرت در این کشور را در چارچوب رقابت منطقه

گرای منطقه  های اسالم فهم آنان از ارتباط جمهوری اسالمی ایران با جریان

 (.183: 139٤دانست)خضری، صفوی و پرهیزکار، 

 ای هسته توافق به ایران یابی دست از جلوگیری

یکی دیگر از دالیل مهم و اساسی مداخله نظامی ائتالف به رهبری عربستان سعودی 

ی ایجاد تغییر در محاسبات امنیتی آمریکا و متحدانش باهدف در یمن، تالش برا

زمان با  (. در همین راستا، هم7: ٢٠15بود )عالم،  1+5زدن توافق احتمالی با  برهم

عنوان  غربی در لوزان سوئیس که از آن به 5+1ای بین ایران و گروه  مذاکرات هسته

راه ائتالفی از نه کشور به یمن سعودی به هم  شود، حمله عربستان مرحله نهایی یاد می

ای واکنش انفعالی  گران گونه اتفاق افتاد که در نوع خود معنادار و از منظر برخی تحلیل

ای و تأثیرگذاری بر مذاکرات  عربی به روند تحوالت منطقه -از سوی جبهه آمریکایی 

  شود. محسوب می

ای و نیز  مذاکرات هستهویژه احتمال توافق نهایی در  با تحوالت اخیر منطقه، به

ها احساس کردند که صحنه را به  ای، سعودی پیروزی ایران در برخی از معادالت منطقه

دنبال آن بودند که مانع پیشرفت جمهوری اسالمی  رو، به اند. از همین ایران واگذار کرده

 ای و نیز جلوگیری از ثبیت جایگاه ایران در منطقه شوند. ایران در مذاکرات هسته

های اقتصادی ایران در مرحله جدید و  شدن تحریم برداشته  ازنظر مقامات سعودی

ویژه گسترش حمایت آن از متحدین  تر و به ای پررنگ آفرینی منطقه احتمال نقش

ای و از جمله یمن را  های منطقه توانند روند تحوالت در بیشتر بحران ای خود می منطقه

 به زیان این کشور تغییر دهد.

ای بین ایران و غرب است، تالش کرده  شدت مخالف توافق هسته ان چون بهعربست
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ای را تحت تأثیر قرار  است تا با درگیرسازی ایران در پرونده جدید، وضعیت هسته

های ضمنی  دهد. درواقع، تحرک غرب برای تخریب مذاکره از سوی عربستان از انگیزه

از مقامات پیشین وزارت « تافوری دیوید»عربستان در ساماندهی حمله به یمن است. 

امور خارجه آمریکا، ضمن این که حمله عربستان به یمن را پیامی از سوی عربستان به 

عملیات در یمن از وجوه مختلف قابل بررسی است... مسئله یمن »ایران دانست، گفت: 

ربستان از ع (.53: 139٤ تافوری،)«ای ایران تأثیر بگذارد تواند بر روند مذاکرات هسته می

را تحت الشعاع  1+5ابتدا تالش کرد تا با آغاز حمله به یمن، مذاکرات میان ایران و 

پیمانانشان در  یافتن جبهه داخلی یمن و موفقیت انصاراهلل و هم قرار دهد؛ اما قدرت

سوی عدن، باب المندب و مرزهای یمن با عربستان سبب شد تا  پیشروی میدانی به

 قیم عربستان تبدیل شود.مست  جنگ یمن به هدف

  یمن در دموکراسی گیری شکل از جلوگیری

 های جریان و نیروها گرفتنقدرت با مقابله و دموکراتیزاسیون جلوگیری از روند

 کشور این حقیقت در. است عربستان نظامی حمله دیگر دالیل از یمن، در دموکراتیک

 را سعودی رژیم خود است ممکن که منطقه در دموکراسی گسترش نوع هر با قاطعانه

 .است مخالف دهد، قرار فشار تحت

 هرگونه گیری شکل خود سنتی و استبدادی ماهیت دلیلبه سعودی عربستان حکومت

 به توجه با میان این در. داند می خود امنیت برای تهدیدی را منطقه در دموکراسی

های دموکراسی در یمن  گیری جوانه مجاورت جغرافیایی و پیوندهای تاریخی، شکل

ترین راهبردهای  سعود است؛ بر این اساس یکی از مهم تهدیدی جدی برای حکومت آل

کردن روندهای دموکراتیک است. درواقع، عربستان همواره  عربستان در یمن متوقف

مرزهای آن سرایت کند و به فروپاشی  خواهی به داخل آزادی نگران آن است که موج 

 ای آن منجر شود.  نظام قبیله

تحوالت یمن در جورچین تحوالت مربوط به بیداری اسالمی الگوی بومی جدیدی 
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های اسالمی منطقه را دارد و هم مطالبات بومی مردم  های انقالب است که هم مؤلفه

یری سایر کشورها و ملل پذ شدت نگران تحریک ها به یمن را، به همین دلیل سعودی

عرب منطقه هستند. در واقع حمله به یمن حمله به موج جدیدی از بیداری اسالمی در 

عربی آن است. عربستان سعودی برای  -منطقه و تالش برای مهار و مدیریت غربی

های  های مالی، فعالیت ای از ابزارها از جمله کمک دستیابی به اهداف خود از مجموعه

کند تا با کمک  ابزارهای نظامی استفاده کرده است. این کشور تالش می دیپلماتیک و

مالی به قبایل و احزاب یمنی اوضاع یمن را در جهت منافع خود مدیریت کند. عربستان 

های دپیلماتیک مفصلی در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس  همچنین تالش

تیابی به اهداف خود حمله انجام داده است. آخرین ابزار عربستان سعودی برای دس

 نظامی به یمن است.

 د( نقش جمهوری اسالمی ایران در بحران یمن 

 یمن و ایران روابط

سال گذشته همواره تابعی از  36روابط جمهوری اسالمی ایران و یمن در طول 

المللی بوده است. تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی، دو کشور  ای و بینمتغیرهای منطقه

شمالی و جنوبی در سیاست خارجی ایران تعریف و جایگاه مشخصی نداشتند؛ بهیمن 

ویژه آنکه یمن جنوبی از جمله متحدان اتحاد شوروی بود و این شرایط سبب شد تا 

حضور نظامی اتحاد شوروی در دریای سرخ و دریای عمان و تسلط بر تنگه استراتژیک 

ها نظامی و تجاری غرب در این حوزههای وآمد کشتی المندب فراهم شود و رفت باب

ای ایران در آن دوره بود. های منطقهنیز مختل شوند که این موضوع بخشی از دغدغه

بنابراین، سیاست خارجی تهران در دوره پهلوی دوم در قبال یمن جنوبی نگاهی همراه 

ای نظامی رو، ایران به نیابت از آمریکا و غرب بخشی از نیروهبا نگرانی بود. از همین

(. جنبش 1393خود را برای دفاع از پادشاهی عمان در ظفار مستقر کرد)هوشی سادات، 

وجود آمد  با هدف سرنگونی رژیم سلطنتی عمان و تجزیه ظفار به 196٢ظفار در سال 
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و مورد حمایت جمال عبدالناصر و رهبران یمن جنوبی قرار گرفت و سرانجام با 

بخش  ( به شکست کلی نیروهای جنبش آزادی1975 -197٢حضور ایران در عمان )

های  ترین مرحله در روابط ایران و یمن در سالخلق ظفار منجر شد. این رویداد مهم

 قبل از وقوع انقالب اسالمی است.

گیری سیاست خارجی  جایی در جهت پس از پیروزی انقالب اسالمی شاهد جابه

ذکر است که یمن شمالی جز اولین  یمن شمالی و جنوبی نسبت به ایران هستیم. شایان

جمهوری اسالمی ایران را به رسمیت شناخت و  1357بهمن  ٢5کشورهایی بود که در 

رفت و یک جلد کالم اهلل مجید را از طرف  )ره( سفیر این کشور به دیدار امام خمینی

ری علی عبداهلل صالح به امام تقدیم کرد؛ اما با آغاز جنگ تحمیلی، یمن شمالی به رهب

های شورای همکاری خلیج فارس قرار  گیری تحت تأثیر موضع« علی عبداهلل صالح»

کرد. یمن شمالی که در ابتدا  گرفت و از تهاجم رژیم بعث عراق به ایران نیز حمایت می

خود را طرفدار انقالب ایران نشان داد، در جریان جنگ تحمیلی حتی سربازانی را 

هه فرستاد. درحالی که یمن جنوبی به رهبری جهت کمک به رژیم بعث عراق به جب

کرد. از سوی دیگر دولت یمن جنوبی پس از  از تهران پشتیبانی می« علی ناصر محمد»

دادن حسن نیت خود، یک خلبان اسیر ایرانی را که از سال  وقوع انقالب برای نشان

جبهه  گری علت سقوط هواپیمایش در مرز ظفار دستگیر شده بود، با میانجی به1967

 (. 1٢7:1389آزادی بخش خلق عمان آزاد کرد)امیردهی، 

دو یمن با یکدیگر متحد شدند و پس از این اتحاد روابط ایران و  199٠مه  ٢٢در 

یمن با فراز و فرودهایی همراه شد. در ابتدا سفارت ایران به کنسولگری و سپس 

ط سیاسی دو کشور مانع های رواب کنسولگری به نمایندگی نزول پیدا کرد. فراز و نشیب

رو پس از اتحاد دو یمن، ایران و یمن  از توسعه روابط فرهنگی و رشد آن نشد، از این

های فرهنگی، علمی و آموزشی مختلفی را با هم به امضا کردند. در مجموع  نامه موافقت

دنبال آن، اتحاد دو یمن شمالی و جنوبی  توان گفت که پایان جنگ تحمیلی و به می
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ی در مناسبات تهران و صنعا ایجاد نکرد؛ زیرا که جمهوری یمن همچنان تحت تغییر

های عربستان و شورای همکاری خلیج فارس قرار داشت. علی عبداهلل  تأثیر سیاست

های داخلی و خارجی خود را با رژیم  شدت به عربستان وابسته بود و سیاست صالح به

ها به مذهب  این است که چون حوثیکرد. تلقی رژیم آل سعود  سعود هماهنگ می آل

ها در مناطق شمالی یمن به مفهوم نفوذ ایران است. در  تشیع گرایش دارند، نفوذ آن

دو ارتش عربستان و یمن شش حمله زمینی و  ٢٠1٠تا سال  ٢٠٠٤همین راستا، از سال 

 های یمن سازماندهی کردند. هوایی علیه حوثی

رو، از  های دولت صالح بود. از همین یاستجمهوری اسالمی ایران همواره منتقد س

معدود کشورهایی بود که از انقالب یمن استقبال کرد. این امر سبب تیرگی روابط ایران 

و دولت یمن در دوره صالح و پس از آن در زمان منصور هادی شد. پس از کنترل 

تن از انصار اهلل بر صنعا، منصور هادی برای حفظ قدرت خود ناگزیر به فاصله گرف

حزب کنگره و صالح شد. به همین دلیل، بهبود روابط انصاراهلل با ایران را دستور کار 

خود قرار داد که بازگشایی سفارت ایران در صنعا از کردهای این سیاست جدید است؛ 

اما این سیاست با مخالفت شورای همکاری خلیج فارس و حزب کنگره مواجه شده و 

ها  ابینه یمن نیز تا حد زیادی ناشی از این اختالفخروج اعضای حزب کنگره از ک

 (.6٢: 1393است)میرزاده کوهشاهی، 

  یمن بحران قبال در ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست رویکرد

سیاست خارجی »در فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است: 

پذیری، حفظ استقالل  جویی و سلطه جمهوری اسالمی ایران براساس نفی هرگونه سلطه

جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و تعهدنداشتن در برابر  همه

«. های غیر محارب استوار است بل با دولتآمیز متقا گر و روابط صلح های سلطه قدرت

توان در سه  رو با توجه به قانون اساسی و عملکرد ایران، اهداف کالن آن را می از همین

. ٢. رشد و توسعه اقتصادی، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی؛ 1دسته تقسیم کرد: 
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. استقرار یک 3های آزادیبخش و تعارض با اسرائیل و غرب؛  دفاع از مسلمانان و نهضت

(. در همین راستا، تهران در ٤9: 1379جامعه اسالمی براساس مبانی شیعی )سریع القلم، 

پوشی با مطالبات بر  یمن، از همان سیاست دفاع از یک گروه جمعیتی غیرقابل چشم

ها و انصاراهلل. درواقع، جمهوری اسالمی ایران  حق کمک گرفته است، یعنی حوثی

کند که سبب کاهش نفوذ غرب در  لب بیداری اسالمی ارزیابی میتحوالت یمن را در قا

های عربستان سعودی را برای  رو، جمهوری اسالمی ایران تالش شود. از همین منطقه می

کند و  های وابسته با نگرانی دنبال می مدیریت تحوالت یمن و به قدرت رساندن جریان

ر آینده این کشور است. در این آفرینی همه جریانات مذهبی و سیاسی د خواستار نقش

ها  ویژه جنبش حوثی میان باید به نفوذ گسترده معنوی ایران در میان شیعیان زیدی و به

 های عربستان سعودی و آمریکا را برانگیخته است.  اشاره کرد که نگرانی

ها زیاد بوده  ویژه جنبش حوثی تأثیرگذاری انقالب اسالمی ایران بر شیعیان یمن و به

های انقالب اسالمی مانند مبارزه با صهیونیسم و  ها تأکید بر آرمان ر میان آنو د

استکبارستیزی کامالً مشهود است؛ بر این اساس عربستان سعودی تالش زیادی را برای 

توان به کمک دولت یمن برای  راندن شیعیان انجام داده است که از جمله می به حاشیه

هر صورت در جریان تحوالت یمن، همانند بحرین ها اشاره داشت. در  سرکوبی حوثی

و سوریه رقابت و تعارض منافع ایران و عربستان سعودی کامالً مشهود است و رقابت 

المللی تحوالت اخیر در این  ترین وجوه بین ای یکی از مهم این دو بازیگر مهم منطقه

 کشور است.

م متحد طبیعی آن نیستند و کدا ایران با پانزده کشور مرز آبی و خاکی دارد که هیچ

عنوان پایگاه اقدامات ضد ایرانی آمریکا، اسراییل و عربستان سعودی عمل  بسیاری به

های مایل به ارتباط با ایران در دیگر  کنند. برای جبران این مشکل، تهران با گروه می

نان و ها شامل شیعیان عراق، لب ای برقرار کرده است. این گروه کشورها ارتباط صمیمانه

های یمن، کردهای عراق و  بحرین، شیعیان و دشمنان طالبان در افغانستان، زیدی
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شوند. در سه دهه گذشته، این ارتباطات به تهران کمک کرده است که با  فلسطینیان می

عنوان پایگاهی  اقدامات ضد خودش مقابله کند و مانع استفاده از کشورهای همسایه به

های متحد تهران بارها در انتخابات  شود. بسیاری از گروه علیه استقالل و امنیت خود

پوشی  اند، زیرا نماینده جمعیتی هستند که هم قابل چشم کشورهای خود پیروز شده

 (.139٤نیست و هم مطالبات به حقی دارند)لورت و من لورت، 

ایران در مورد کشمکش اخیر میان دولت یمن و اقلیت حوثی یمن که در  و عربستان

اند. رهبران دولتی  کنند، اختالفات جدی داشته ان صعدا در شمال کشور زندگی میاست

های مالی، آموزشی و  ها با کمک عربستان و یمن مکرر ایران را به حمایت از حوثی

سعود و یمن در مورد حمایت  اند. لیکن، اتهامات مقامات آل تجهیزاتی متهم کرده

ها برخالف ایران که شیعه  ست. گرچه حوثیتجهیزاتی و آموزشی ایران اثبات نشده ا

ها مطابق  دوازده امامی است، پنج امامی هستند. رهبران ایران با حمایت لفظی از حوثی

توانند در مورد  ها می سیاست اتحاد مذهبی، بر این درک افزودند؛ اما تصور اینکه آن

است. مقامات ای بسیار مهم برای جامعه شیعیان همچنان سکوت کنند، دشوار  مسئله

دنبال  اند که رهبران حوثی به دولتی سعودی و یمنی گاهی این اتهام را مطرح کرده

تر  جویانه سوی شکل ستیزه رو شیعه به کردن پیروان خود از اصول و اقدامات میانه منحرف

در اصول  (.Terrill , (2011:19شیعه دوازده امامی مطابق راهبرد مذهبی ایران هستند

کننده با شمشیر است )قیام بالسیف( و تاریخ  ها امامت از آن نایب قیام مذهبی حوثی

 گردد.  های نظامی شیعیان یمن با حکومت به قبل از انقالب اسالمی ایران برمی درگیری

دلیل مداخله نظامی مستقیم عربستان  ها به به هر حال، درگیری دولت یمن با حوثی

ای پیدا کرد. در آن هنگام، برخی از شورشیان به  بعد تازه ٢٠٠9مبر در شمال یمن در نوا

خاک عربستان رفتند و حداقل دو نیروی محافظ مرزی را کشتند و ظاهراً کنترل دو یا 

 دست گرفتند. سه روستای عربستان را به

عربستان در واکنش به این اقدام، حمالتی نظامی علیه شورشیان حوثی با اجازه 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 169 راهبرد عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران یمن

ترین عملیات نظامی  عنوان بزرگ سرعت به ورت داد. این درگیری بهدولت یمن ص

به این سو آغاز کرده  1991نمایی کرد که عربستان از جنگ خلیج فارس در سال  رخ

های سعودی در این جنگ، شامل آتش سنگین توپخانه و بمباران هوایی در  بود. تاکتیک

ود. هدف این شکل از جنگ، نابودی نظام در این عملیات ب کنار فرستادن نیروهای پیاده

آسانی نیروهای   نظام سعودی بتواند به عناصر مهم نیروهای حوثی به روشی بود که پیاده

آمیز بود. در  هایی تنها تاحدی موفقیت مانده را شکست دهد. چنین تاکتیک نظامی باقی

ز حکومت این میان، ایران به دفاع از انقالب مردم یمن پرداخت و حمایت عربستان ا

 (.7٢: 1393علی عبداهلل صالح را محکوم کرد )نجات، 

ای در یمن دخالت و به  دالیل عمده صورت کلی، ایران مدعی است که عربستان به به

 کند، این دالیل از نگاه ایران عبارتند از: سرکوب شیعیان اقدام می

 ها و تفکرات شیعی در کشور خود؛  .جلوگیری از سرایت اندیشه1

 گیری از گسترش حوزه نفوذ ایران در منطقه؛ . جلو٢

 های خارجی باهدف انحراف افکار عمومی داخلی خود. . توسل به بحران3 

کند که تالش دارد با پیونددادن الحوثی و  از سوی دیگر، ایران عربستان را متهم می

 آوردن دست نمایی خطر شیعیان منطقه و گسترش نفوذ ایران، ضمن به القاعده و بزرگ

ای  حمایت دیگر کشورهای عربی، به دخالتش در یمن و کشتار شیعیان یمنی وجهه

داشتن در جنگ داخلی یمن  دست مشروع بخشد. در مقابل عربستان سعودی، ایران را به

 کند.  ها و انقالبیون متهم می و حمایت از حوثی

الت این آنچه برای ایران اهمیت دارد، در درجه نخست ایفای نقشی سازنده در تحو

های سیاسی و در درجه دوم،  های موجود در جهت تفاهم گروه کشور برای رفع چالش

حمایت از متحدان خود برای جلوگیری از خروج تحمیلی آنان از صحنه قدرت است. 

ای ارتقا یابد.  سیاست نخست سبب خواهد شد تا قدرت و جایگاه ایران در عرصه منطقه

سو در یمن را  های هم وم یعنی ارتقای وزن گروهاین مسئله به خودی خود سیاست د
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امکان مشارکت برای اجرایی شدن سیاست  عدم دهد. در صورت تغییر شرایط و افزایش می

ای در تقابل  ای برای ایران در عرصه منطقه تواند برگ برنده نخست، پیگیری سیاست دوم می

 (.6٢: 1393کوهشاهی، ویژه عربستان باشد)میرزاده  های رقیب، به با قدرت

ایران از آغاز بحران یمن تاکنون تأکید داشته است که این بحران راه حل نظامی 

ندارد و تنها راه برقراری صلح و ثبات، ایجاد شرایطی است که همه احزاب یمنی، بدون 

 مداخله خارجی بتوانند دولت وحدت ملی و فراگیر تشکیل دهند.

ها،  م، کمک به تقویت روندهای سیاسی، حل بحرانگری و تروریس مبارزه با افراطی

ها و مطالبات  گری و حمایت از تحقق خواسته نفی مداخله خارجی، مخالفت با نظامی

گری و  های اصلی ایران در خاورمیانه بوده که به کنش ها از شاخص مردم منطقه در سال

همین مسیر را دنبال رفتار خارجی تهران شکل داده است. ایران در مورد بحران یمن نیز 

ویژه  کرده است. مجریان سیاست خارجی کشورمان از آغاز نهضت مردمی این کشور به

وگوهای ملی راهکار برقراری  اند که آغاز گفت در دوره اخیر بر این موضوع تأکید کرده

گوها   های مردم یمن است. ایران تأکید دارد که این گفت ثبات و آرامش و تحقق خواسته

دادن به تنش و جنگ قدرت در این کشور و با حضور همه احزاب و  ا هدف پایانباید ب

 های تأثیرگذار سیاسی و قومی صورت پذیرد. گروه

فروردین  18حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه، در 

دادن  انهای اصولی کشورمان برای پای با اشاره به حمله عربستان به یمن، سیاست 139٤

این بحران تنها »گونه تشریح کرد که:  به خشونت و کشتار مردم غیر نظامی یمن را این

وگوهای ملی با  از راه سیاسی و توقف فوری حمله نظامی عربستان به یمن و گفت

 «.پذیر است طرف امکان ها در کشوری بی حضور همه طرف

وگوهای ملی،  های مهم این گفت ازنظر مقامات جمهوری اسالمی ایران از بایسته

سازی در زمینه تحوالت سیاسی است.  نبود دخالت خارجی در امور داخلی و تصمیم

گیرد باید نماینده همه مردم  دست می همچنین دولتی که در این شرایط امور کشور را به
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 نافع گروه یا کشوری خاص را دنبال کند.یمن باشد و وحدت ملی این کشور و نه م

شکل کامل منطقی  کارگرفتن چنین رویکردی از سوی جمهوری اسالمی ایران به به

های ناشی از  آید؛ زیرا وضعیت یمن بسیار نابسامان است و در کنار ناامنی نظر می به

ین ها، شرایط معیشتی این کشور نیز بسیار بد است. بسیاری از مردم ا هجوم سعودی

کشور در تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکل هستند و در وضعیت کنونی به علت 

های بشر  تنگناهای اعمال شده از سوی عربستان سعودی، نیاز مردم یمن به کمک

 شود. دوستانه بیش از پیش احساس می

جمهوری اسالمی ایران از آغاز بحران در یمن بر این نکته تأکید کرده است که 

وگوی  ن به زور سالح به بحران پایان داد و تنها راه برای حل این موضوع گفتتوا نمی

سیاسی و مذاکره است. در همین پیوند، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 

پیمانان این کشور  با اشاره به عملیات هوایی عربستان و هم 139٤کشورمان در فروردین 

یی راه حل نیست... تمامی عملیات مشخص است که حمله هوا»به یمن اظهار کرد: 

 «.زمینی و هوایی باید متوقف شود

دبیرکل سازمان ملل متحد « مون کی بان»ای به  ظریف اواخر فروردین نیز در نامه

جمهوری اسالمی »ضمن تبیین سیاست کشورمان در مورد بحران یمن تصریح کرد: 

تنها راه برقراری صلح و ثبات،  کند که این منازعه راه حل نظامی ندارد و ایران تأکید می

ایجاد شرایطی است که همه احزاب یمنی، بدون مداخله خارجی بتوانند دولت وحدت 

ملی و فراگیر خود را تشکیل دهند. ظریف برای رسیدن به این هدف، در چارچوب 

المللی طرحی با اصول  مفاد منشور ملل متحد و اصول اساسی حقوق انسان دوستانه بین

. ٢بس و توقف سریع کلیه حمالت نظامی خارجی؛  . برقراری آتش1رایه داد: زیر را ا

. از سرگیری 3های انسان دوستانه برای مردم یمن؛  ارسال فوری و بدون وقفه کمک

وگوی ملی یمنی تحت هدایت مردم یمن و با مشارکت نمایندگان تمام احزاب  گفت

لت فراگیر وحدت ملی یمن. بر . تشکیل دو٤های اجتماعی این کشور؛  سیاسی و گروه
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اساس این اصول چهارگانه، سیاست منطقی و بشردوستانه کشورمان در قبال یمن و 

های مشابه در منطقه و حتی خارج از منطقه معطوف به پرهیز از خشونت و  بحران

های گوناگون از جمله نظامی و توجه به خواست مردم  جنگ، جلوگیری از مداخله

 کشورها بوده است.

های تهران، با توجه به شرایط شکننده و پرچالش خاورمیانه و نفوذ  از دیدگاه مقام

های تروریستی در کشورهای منطقه، باید هر چه زودتر به این بحران پایان داده  گروه

گر و نامطلوب گسترش بحران یمن نه فقط این کشور بلکه  شود؛ زیرا پیامدهای ویران

ثباتی و ناامنی  گری، خشونت، بی دیده و به گسترش افراطیمناطق پیرامونی را نیز در نور

 خواهد انجامید.

 د( دالیل حمایت جمهوری اسالمی ایران از یمن

  ای منطقه قدرت موازنه حفظ

ای  توان محور اصلی تغییر در موازنه قدرت منطقه تحوالت اخیر در خاورمیانه را می

دانست. هرگونه انتقال در ساخت قدرت سیاسی کشورهای منطقه، برای کشورهای 

مختلف پیامدهای راهبردی خواهد داشت. به عبارتی دیگر، جا به جایی قدرت و 

ای  یجاد خالء قدرت در سطح منطقهرهبران سیاسی در خاورمیانه نه تنها منجر به ا

تری در حوزۀ امنیت  های بنیادی توان آن را زمینه ساز دگرگونی شود بلکه می می

ای دانست. بنابراین تحوالت مربوط به بهار خاورمیانه بر معادله قدرت و موازنه  منطقه

 (.35: 1391)مصلی نژاد،ای خاورمیانه تأثیرگذار خواهد بود  منطقه

غاز انقالب دوم در یمن و فشار مضاعف بر منصور هادی که در حقیقت، آ

تاحدودی مسیر رئیس جمهور مخلوع را درپیش گرفته و مورد حمایت عربستان نیز 

برداری  ای جمهوری اسالمی ایران ارزیابی شده و با بهره بود، در جهت منافع منطقه

حوزه خاورمیانه و  توان به تقویت فزاینده جایگاه تهران در صحیح از این شرایط می

شمال آفریقا امید داشت. از این منظر، هرگونه فشار بیشتر وهابیون سعودی بر شیعیان 
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های  درواقع، پیشروی شود. ها به تهران می یمنی سبب نزدیکی و گرایش بیش از پیش آن

گفتمان »معترضان یمنی به رهبری شیعیان حوثی و جنبش انصاراهلل، بار دیگر پیروزی 

اهلل لبنان  ویژه آنکه نمونه مشابهی از جنبش حزب را در منطقه اثبات کرد، به «مقاومت

ویژه آنکه مقاومت لبنان بخشی از ساختار سیاسی این کشور است و در جهت  است. به

کند. از این منظر، شیعیان حوثی نیز  ثبات سرزمینی و سیاسی در لبنان حرکت می

ویژه که  وکراتیک در حکومت هستند، بهتمامیت خواه نبوده و خواستار مشارکت دم

گیری یک   تر است. بنابراین، شکل های یمن از شیعیان زیدی فزون شمار شافعی

ای  اصلی انقالبیون یمن باشد، در جهت منافع منطقه  حکومت دمکراتیک که خواسته

یر تواند با تدب تواند منافع مشترک را تقویت کند. در نتیجه، ایران می ایران است و می

اجتماعی ایجاد شده در   کارگرفتن یک سیاست خارجی پویا، از این سرمایه مناسب و به

شکل بهینه استفاده کند، هر چند در شرایط کنونی نیز نفوذ ایران  جنوب خلیج فارس به

 تر است. های بین المللی مقتدرانه در مقایسه با دیگر قدرت

ای و تغییر  ربستان در ابعاد منطقهتوان به تحدید جایگاه و نقش ع از این منظر می

سعود و   آل  دارانه کارانه و جانب  های محافظه نگرش کلی مردم یمن در قبال سیاست

های  ویژه با ورود گروه ای آن اشاره کرد که این روند، به ای و فرامنطقه متحدان منطقه

توان  ت، میخارج از هرم پیشین قدرت از جمله انصاراهلل، تقویت خواهد شد. در حقیق

 .پایان یمن پیشین را آغاز عربستانی دیگر دانست

 یمن خارجی سیاست در چرخش و ها حوثی رسیدن قدرت به

یمن که در حدود یک سوم از ترکیب   حضور شیعیان زیدی در درون جامعه

ها در  ترین فرصت دهند، از جمله مهم  میلیون نفری این کشور را تشکیل می ٢5جمعیتی 

دهند که جایگاه این  جهت منافع ملی ایران است. شرایط و تحوالت اخیر نیز نشان می

در معادالت سیاسی آتی در این کشور ترین اقلیت در یمن هستند،  گروه، که بزرگ

ها در ساختار سیاسی یمن   تر خواهد شد. بنابراین، مشارکت و حضور زیدی پررنگ
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تواند دیدگاه پیشین سیاست خارجی یمن را نسبت به جمهوری اسالمی ایران تغییر   می

ران و درنهایت، تعدیل کند. افزون بر این، بیشتر شهروندان یمنی به جمهوری اسالمی ای

مند هستند و حمایت عمومی از جنبش انصاراهلل و شیعیان حوثی نیز حکایت از  عالقه

صدور انقالب اسالمی به این حوزه ژئوپلیتیک دارد، هر چند حمایت تهران همواره 

جنبه معنوی داشته است. برای نمونه، تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، هیچ 

های اخیر تعدادی حسینیه در  یمن وجود نداشت؛ اما در سالای برای شیعیان در  حسینیه

مناطق مختلف یمن ساخته شد و شیعیان، مساجد و اماکن مخصوص خود را گسترش 

رو، سفر گروهی به نمایندگی از دولت یمن، شامل برخی از معاونان  دادند. از همین

را صالح الصماد،  های دولتی، به تهران که ریاست آن ها و مسئوالن مؤسسه وزارتخانه

رئیس شورای سیاسی انصاراهلل، بر عهده دارد، حاکی از تداوم همین روند است. 

بار  المللی صنعا که برای نخستین بنابراین، فرود نخستین هواپیمای ایرانی به فرودگاه بین

انداز رو به گسترش مناسبات دارد و در  پس از چند دهه صورت گرفت، نشان از چشم

های درگیر در داخل یمن و همچنین  هایی برای طرف هواپیما حامل پیامحقیقت، این 

 (.1393ای دارد )هوشی سادات،  نشانه هایی برای کشورهای منطقه و حتی فرا منطقه

 ایران برای یمن ژئوپلیتیکی اهمیت

یکی دیگر از دالیل اهمیت یمن برای جمهوری اسالمی ایران، ژئوپلیتیک یمن 

موقعیت گسترش نفوذ جنبش انصاراهلل و شیعیان الحوثی در یمن  .(7٤: 1393است)نجات، 

ترین مسیرهای انتقال  عنوان یکی از مهم المندب، به و تسلط بیشتر بر تنگه راهبردی باب

رانی در کانال سوئز، در کنار تسلط بر بندر الحدیده  انرژی در جهان و رگ حیاتی کشتی

را تقویت کرده و تردد دریایی از کانال سوئز و ای ایران  تواند حاکمیت متحدان منطقه می

های  اندازی هشداردهنده برای طرف خلیج فارس را به کنترل درآورد که این موضوع چشم

این موضوع  ای است که از نفوذ فزاینده ایران در منطقه نگران هستند. ای و فرامنطقه منطقه

وکینگز در شهر دوحه، بر آن تأکید گر مرکز بر ای است که ابراهیم شرقیه، تحلیل همان نکته

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 175 راهبرد عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران یمن

المندب به معنی بازترسیم روابط ایران در منطقه در  دارد مبنی بر اینکه تسلط تهران بر باب

 .(87: 1393 سادات، هوشی)راستای منافع این کشور است 

 گیری   نتیجه

ها زمینه کشمکش جمهوری اسالمی ایران و عربستان  تقسیم یمن بین شیعیان و سنی

ای ایجاد کرده است. عربستان جنبش انصار اهلل یمن را  ی را برای افزایش نفوذ منطقهسعود

دنبال الگوبرداری از حزب اهلل لبنان و ایجاد حکومت اسالمی به سبک  کند که به متهم می

ها افزایش داده  ایران در یمن هستند. تشابه نسبی ایدئولوژیک، نفوذ ایران را در میان حوثی

پادشاهی سعودی منافع امنیتی خود در یمن را در حمایت از سرکوب انصار و درحالی که 

اهلل یافته است، ایران افزایش نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک خود در یمن را مستلزم رشد 

ای یعنی ایران و عربستان در یمن، رقابتی  کند. رقابت دو قدرت منطقه انصار اهلل تصور می

 خود گرفته است.  ت که بعدی مذهبی بهژئوپلیتیکی برای افزایش نفوذ اس

با توجه به اختالفات گسترده سرزمینی عربستان با یمن و نفوذ سیاسی و 

ها، رشد شیعیان یمن برای پادشاهی سعودی تبعات  ایدئولوژیکی ایران بر حوثی

انداز عربستان، رشد شیعیان در یمن به هزینه  ناخوشایند امنیتی خواهد داشت. از چشم

ای با ایران و  با وجود این، رقابت منطقهعربستان بر منافع امنیتی ایران خواهد افزود. 

طلبانه ریاض در مقابل تهران، نه تنها هزینه عملیات نظامی را بر عربستان  اهداف برتری

آسان کرده است؛ بلکه این کشور را برای گسترش ابعاد تصمیم خود و تشکیل ائتالف 

بتی و مذهبی با عنوان جنگ رقا ای، ترغیب کرد. ریاض با تأکید بر جنگ یمن به منطقه

سنی را در منطقه به  –ایران، کشورهای عربی را با خود همراه کرد و ائتالف عربی 

 نمایش گذاشت. 

شود.  ترین عرصه رقابت عربستان با ایران پنداشته می درحال حاضر، یمن مهم

نامه  آوردن شرایط برای توافق ها با وقوع انقالب یمن تالش کردند تا با فراهم سعودی

ای که ساختارهای سیاسی  گونه ، انتقال قدرت در این کشور را مدیریت کرده، بهریاض
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های سیاسی و  حفظ شده و طرفداران عربستان در قدرت باقی بمانند؛ اما تنوع گروه

گیری متحدان ایران در  سوی قدرت فضای ایجاد شده پس از انقالب، تحوالت یمن را به

پوشانی  های زیدی مذهب به ایران و هم های حوثی این کشور سوق داد. دلبستگی

ها عرصه را بیش از گذشته بر خود  ای آنان با ایران سبب شد تا سعودی سیاست منطقه

رسیدن طرفداران ایران در حیات خلوتشان  ها به قدرت تنگ دیدند. برای سعودی

شکستی سیاسی است. پیوستگی سرزمینی شیعیان یمن با شیعیان سعودی نیز مزید بر 

 (. 5٢: 139٤ت شده است)میرزاده کوهشاهی، عل

تحوالت یمن که همانند تحوالت عراق، لبنان، سوریه و بحرین برای ایران و 

عنوان  دهد که این کشور به دارد، نشان می های هویتی و ژئوپلیتیکی عربستان ویژگی

های توجه و رقابت تهران و ریاض باقی است. به هرحال، رقابت و  یکی از حوزه

رض منافع میان عربستان و ایران در بحران یمن، بازی با حاصل جمع جبری صفر را تعا

عربستان برقراری یک حکومت شیعی دیگر در حیاط خلوت و ایجاد کرده است. 

همسایگی خود را تحمل نخواهد کرد و ایران نیز بنابر اصل حمایت از شیعیان و 

این نوع نگاه مانع  هد داشت.های یمن بر نخوا مظلومان جهان دست از حمایت حوثی

این حل سیاسی برای خروج از بحران سیاسی در یمن شده است.  هرگونه سازش و راه

خود، افزون بر پیچیدگی بیش از پیش بحران یمن، موجب افزایش حجم  نوبه به مسئله

و راه حل سیاسی برای خروج از این بحران را دشوار کرده های آن نیز شده  درگیری

ای است که  گونه پایان این نکته قابل ذکر است که سرشت کشمکش یمن بهاست. در 

رود در آینده نزدیک حل شود؛ بنابراین عرصه برای رقابت ایران و عربستان  انتظار نمی

 همچنان در یمن گشوده است.
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و های علمی  ، تهران: مرکز پژوهشتحوالت عربی، ایران و خاورمیانه (139٢برزگر، کیهان)

 مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

، تهران: پژوهشکده ها و منازعات در خاورمیانه چالش(، 1388جعفری ولدانی، اصغر)

 مطالعات راهبردی.

، جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا (،1386درایسدل، آالسدیر و جرالد اچ. بلیک)

 سیاسی و بین المللی.ترجمه: دره میرحیدر، چاپ پنجم، تهران: دفتر مطالعات 

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران؛ بازبینی نظری و (، 1379سریع القلم، محمود)

 ، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.پارادایم ائتالف

 ، تهران: انتشارات ابرار معاصر.های امنیتنظریه(، 1389خانی، علی)عبداله

، ترجمه: غالمعلی چگنی زاده، بزرگ های قدرت سیاست تراژدی(، 139٠مرشایمر، جان)

 چاپ سوم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی. 

 ، تهران: نشر سمت.های روابط بین الملل تحول در نظریه(، 139٠مشیرزاده، حمیرا)

 ، تهران: نشر میزان.های معاصر در جهان عرب ، کالبد شکافی انقالب(1391نیاکوئی، سید امیر)

، «های جهان عرب استراتژی عربستان در برابر خیزش»(، 139٠و محمد زارع) احمدیان، حسن

 ، سال دوم، شماره دوم.گذاری نامه سیاست فصلنامه ره

نگار راهبردی  ماه، «تجاوز عربستان به یمن: اهداف و چشم انداز»(، 139٤احمدی، وحیده)

 ، شماره سی و هفتم، فرودین و اردیبهشت.بان امنیت ملی دیده

 معاونت ،«ها چالش و رویکردها عرب؛ های ملت قیام و سعودی عربستان» ،(139٠)حسن احمدیان،

 .مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، خارجی سیاست های پژوهش

مجله ، «یمن، از حاکمیت سیاسی تا روابط با جمهوری اسالمی ایران»(، 1389ع. ر )امیردهی، 

 .٢3، شماره اندیشه تقریب
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http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3/
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http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
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 ، سال بیستم، شماره دوم.خاورمیانه مطالعات فصلنامه، «٢٠13
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فصلنامه تحقیقات سیاسی ، «عربستان: مطالعات موردی سه کشور عراق، بحرین و یمن

 ، شماره بیست و سوم.المللی بین
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 مطالعات فصلنامه، ترجمه: منیژه نویدنیا، «معمای امنیت اجتماعی»(، 138٢روی، پل )

 .٢1، شماره راهبردی

رفتارشناسی سیاست خارجی عربستان در قبال مصر و »(، 1393مدنی، مهدی و حسین هواسی)

، سال پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی –فصلنامه علمی، «های عربی بحرین بعد از انقالب
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 .1393و سوم، دی ، شماره سی بان امنیت ملی نگار راهبردی دیده ماه، «ای های منطقه رقابت

نگار  ماه، «روابط عربستان و ایران؛ از رقابت تا تقابل»(، 139٤میرزاده کوهشاهی، مهدی)

 .139٤، شماره سی و هشتم، خرداد بان امنیت ملی راهبردی دیده

رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال تحوالت »(، 1393نجات، سید علی)

 سال اول، شماره چهارم.فصلنامه سیاست، ، «نوین خاورمیانه
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 . وب سایت ابرار معاصر تهران

 ایران ای هسته مذاکرات روند بر یمن مسئله: آمریکایی سابق مقام» ،(139٤) دیوید تافوری،

 .8/1/139٤ ،سیما و صدا خبرگزاری ،«گذارد می تأثیر

، «ترسد می شیعی دولت از عربستان/نیست یمن در ایران دخالت بر دلیلی» ،(139٤)فرید زکریا،

  .اسالمی جمهوری خبرگزاری

 سایت وب ،«ایران علیه عربستان سرد جنگ» ،(139٤)هیالری لورت من و فلینت لورت،

  .ایرانی دیپلماسی

سایت  وب ،«ها فرصت و ها چالش یمن؛ و ایران روابط» ،(1393)محمد سید سادات، هوشی

 .ایرانی دیپلماسی

، حسابات معقده: التحالف العربی والصراع الیمنی(، ٢٠15البسیونی، محمد عبدالحلیم )

 القاهره، مرکز االقلیمی للدراسات.

، مرکز الجزیره اإلیرانی علی الیمن وجهه نظر یمنیه –الصراع السعودی (، ٢٠15عالم، امل )

 للدراسات.

، مرکز العربی للدراسات و الحرب األهلیه فی الیمن(، ٢٠15مترسکی، الکساندر )          -

 السیاسات.

Mearsheimer, John(2001), The Tragedy of Great Power Politics, 

New York, W.W. Norton. 

Barzegar, Kayhan (2012), “The Arab Spring and the Balance of Power 

in the Middle East”, Belfer Center for Science and International 

Affairs, October 30. 

Mearsheimer, John (1990), “Back to the Future: Instability in Europe 

after the Cold War”, International Security,  

Mabon, Simon (2013), “The Middle Eastern great game”, available at: 

http://www.isn. ethz. ch 

W. Andrew Terrill (2012), “The Saudi-Iranian Rivalry and the Future 

of Middle East Security”, The Strategic Studies Institute.  
 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

