
 331  -331  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675  

http://www.RassJournal.ir 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
پس سقوط دولت صالح در یمن بین دو قدرت برزگ خاورمیانه یعنی عربستان سعودی و جمهوری 

نسبتاً پیچیده ای برای پر کردن خلع قدرت در یمن به وجود آمد. های جدید و اسالمی ایران تنش

یمن که خود یکی از خرده نظام های وابسته به منطقه خاورمیانه است، به نوبه خود و به دالیل 

این وادث حعلل . شناخت الملل داردژئوپیلتیکی اهمیت و تاثیر فراوانی بر حفظ امنیت نظام بین

این  مللیای و بین الداخلی، منطقه ر ما نسبت به برخورد با بازیگرانباعث تصمیم گیری بهتکشور 

کنش و واکنش دو کشور شود. هدف این پژوهش یافتن پاسخی برای علل در یمن می اتفاقات

ان زیرا می تو .فراوانی می گیرد بهره هانظریه بازیاز  پژوهش حاضریمن است. عربستان و ایران در 

باخت تقسیم کرد همچنین -باخت و باخت-برد، برد-در این روش حوادث یمن را به سه حالت برد

توان مواضع عربستان را در برد خویش و شکست ایران، و مواضع ایران را براساس این نظریه می

در شرایط  ایینهبرد تبیین کرد. و تنها گز-همانطور که دولتمردان این کشور می گویند در بازی برد

ه معنی باخت ب-زیرا گذینه باخت. برد است-الملل قابل اجراست گزینه بردکنونی از دید نظام بین

باخت به معنی ادامه اوضاع کنونی در خاورمیانه است. پژوهش -ور شدن جنگ و تاامنی و بردشعله

چه تاثیر در روابط  ای عربستان با ایران در یمنرقابت منطقه»این سوال را مطرح می کند که 

ای رقابت منظقه»و این فرضیه را دربر دارد که: « بازیگران داخلی و خارجی این کشور دارد؟

طرفداران این دو کشور در یمن  در بین باخت-باری باختیمن باعث ایجاد عربستان با ایران در 

 «شده است.

 .یمن، ایران، عربستان، نظام بین الملل، امنیت اژگان کليدي:و
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 2 مصطفی علی اکبریان هاوشکی،  1 نفيسه واعظ

 .استادیار گروه روابط بین الملل دانشکاه ازاد اسالمی شهرضا 1
 .شهرضا اسالمی دانشجوی دکتری دانشکاه ازاد 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 مصطفی علی اکبریان هاوشکی

رویکردها و رقابت هاي ایران و عربستان در قبال حوادث یمن 

 بر اساس نظریه بازي ها  2117تا  2111از سال 
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 مقدمه
بعد از انقالب اسالمی در ایران، کشمکش و رقابت در مسائل سیاسی، اجتماعی مذهبی اقتصادی و ... در روابط جمهوری اسالمی ایران 

و عربستان سعودی موج می زند و این رقابت ها و اختالفات همواره سیر سعودی داشته است. که دلیل عمده آن را می توان در سیادت بر 

میانه دانست. دو کشور در کشورهای منطقه مانند: بحرین، عراق، سوریه و افغانستان رقابت و کشمکش های مهمی پرداخته اند منطقه خاور

 که تاثیر بسزایی در آینده این کشورها و منطقه حساس خاورمیانه دارد. اما این رقابت ها و کشمکش ها در یمن به صورتی مهمتر و خشنتر از

تبدیل به یک جنگ تمام عیار بین طرفداران زیدی ایران و دولت یمن و  کشمکش هااهده است زیرا در این کشور این سایر کشورها قابل مش

 سلفی های وابسته به عربستان شده است.

در یمن بین دو قدرت برزگ خاورمیانه یعنی عربستان سعودی و جمهوری  حو سقوط دولت صال  2111پس از تحوالت عربی سال 

ن تنش های جدید و نسبتاً پیچیده ای برای پر کردن خلع قدرت در یمن به وجود آمد. یمن که خود یکی از خرده نظام های اسالمی ایرا

 لوابسته به منطقه خاورمیانه و خلیج فارس است، به نوبه خود و به دالیل ژئوپیلتیکی اهمیت و تاثیر فراوانی بر حفظ امنیت نظام بین المل

است زیرا تاثیر مهمی بر امنیت  بوده و عربستان دوران باستان تا کنون همواره در کانون توجهات ایران زقی است که ایمن یکی از مناط دارد.

 ، در کنار رقابت مستمر،عربستان و صدور کاالهای ایرانی به سایر کشورها دارد. لذا هر دو کشور برای حفط این منطقه حساس در خاورمیانه

نیز در یمن در دهه های  هایی تاری نظام بین الملل و برخی تهدیدات هویتی )کمونیسم( و ژئوپلتیکی همکاریبه واسطه الزامات ساخ گاه

. پس از انقالب هم جز در مقاطعی کوتاه، چالش ایران و عربستان بر سر یمن در جریان ه استمیان تهران و ریاض اتفاق افتاد 1691و  1691

 بود. 

آنچه امروزه اهمیت یمن را برای دو کشور در چیست؟ و چرا دو کشور در طی چند سال اخیر به  هدف این پژوهش آنست که دریابد:

رقابت منطقه ای عربستان با ایران در یمن چه »این پژوهش این سوال را مطرح می کند که لذا  کشمکش ها در این کشور پایان نمی دهند؟

رقابت منظقه ای عربستان با ایران در یمن باعث »و این فرضیه را دربر دارد که: « ؟تاثیر در روابط بازیگران داخلی و خارجی این کشور دارد

 در این راستا این پژوهش از نظریه بازی ها بهره گرفته است.  «باخت در بین طرفداران این دو کشور در یمن شده است.-ایجاد باری باخت

. باشدمی بردهاراه از ترکیب هر برای مشخصیو نتیجه  بردهایا راه هاای از حرکتای از بازیکنان، مجموعهیک بازی شامل مجموعه

رگیری اک به با کندمی سعی بازی طی در بازیکن هر و دارد را خود ویژه قوانین و اصول بلکه نیست شانس یاری تابع تنها بازی هر در پیروزی

، سازوکار حاکم بر روابط بین دو کشور در قدرت اول شدن در منطقهیابی به آن اصول خود را به برد نزدیک کند. رقابت دو کشور برای دست

 .هستند هابازی از هایینمونه االالمللی بین حل یک مناقشه

موضوعات کاربرد دارد. از جمله نحوه تعامل تصمیم گیرندگان در محیط رقابتی به شکلی که  از ایگسترده طیفنظریه بازی در مطالعه 

امل ماتریسی ها ش نتایج تصمیم هر عامل موثر بر نتایج کسب شده سایر عوامل می باشد. در واقع ساختار اصلی نظریه بازی ها در بیشتر تحلیل

قرار است. یکی از اصلی ترین شرایط بکارگیری این نظریه در تحلیل محیط های  چند بعدی است که در هر بعد مجموعه ای از گزینه ها

 رقابتی, وفاداری عوامل متعامل در رعایت منطق بازی است. هر چه قدر توان پیش بینی گزینه ها و نتایج حاصل از انتخاب آنها بیشتر باشد,

دارد که به دلیل اینکه امکان برآورد احتمال وقوع نتایج در آنها وجود عدم قطعیت در این تکنیک کاهش می یابد. نوعی از بازی نیز وجود 

 .ندارد به بازی های ابهام شهرت دارند

 استراتژی مهارت خوب بازی کردن و یا محاسبه ی بکارگیری مهارت به بهترین وجه است. تفکر :استراتژیشرایط بازی عبارت اند از: 

هر بازی از سه  :ساختار بازی .میمات و او و واکنش های احتمالی را تفکر استراتژیک می گویندفکر کردن به بازی حریف و تص :استراتژیک

ها در اصل همان تصمیم گیرندگان( بازی می باشند. بازیکن  بازیکن: بازیکن ها. عنصر اساسی تشکلی شده است: بازیکن ها، اعمال، ترجیحات

نمایه  .مجموعه ای است از تصمیمات و اقداماتی است که هر بازیکن می تواند انجام دهد: عمل .باشد …دولت و  می تواند شخص، شرکت،

ترجیحات یک بازیکن در اصل مشوق های بازیکن : ترجیحات .هر زیر مجموعه ای از مجموعه ی اعمال ممکن را یک نمایه عمل گوییم :عمل

ی تیجه و سطح مطلوبیت بازیکن در صورت گرفتن تصمیم متناظر با آن مبرای گرفتن یا نگرفتن تصمیمی می باشد به عبارت دیگر بیان گر ن

  .باشد

ردها اصوالً از هبها استوار است. این رابردهای شناخته شده به عنوان تعادل در بازیهای از رازمینه اغلب بر مجموعه ها در اینپژوهش

ادل نش، اگر فرض کنیم در هر بازی با استراتژی تعت. براساس نظریه ها، تعادل نش اسرسند. مشهورترین تعادلقواعد عقالنی به نتیجه می

برد بردهای خود را انتخاب کنند و به دنبال حد اکثر سود در بازی هستند، دست کم یک راهمختلط ، بازیکنان به طریق منطقی و معقول راه

کار دیگری به غیر از آن را انتخاب کند، نتیجه ه بازیکن راهبرای به دست آوردن بهترین نتیجه برای هر بازیکن قابل انتخاب است و چنانچ

هرگاه سود یک موجودیت تنها در گرو رفتار خود او نبوده و متاثر از رفتار یک یا چند موجودیت دیگر باشد، و  .آورد نخواهد دست به بهتری
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سه نوع  .یا چند موجودیت یاد شده شکل گرفته است تصمیمات دیگر تاثیر مثبت و منفی بر روی سود او داشته باشند، یک بازی میان دو

 مختلف. بازی با منافعمتعارض و  بازی با منافعمنافع در تئوری باری ها و جود دارد: بازی با منافع مشابه، 

-باختباخت و -برد، برد-حوادث یمن را به سه حالت بردنظریه  چند خط خالصه کرد که: می توان در این علت انتخاب این نظریه را

باخت تقسیم کرد همچنین براساس این نظریه می توان مواضع عربستان را در برد خویش و شکست ایران، و مواضع ایران را همانطور که 

برد تبیین کرد. و تنها گزینه ای در شرایط کنونی از دید نظام بین الملل قابل اجراست گزینه -دولتمردان این کشور می گویند در بازی برد

ر د باخت به معنی ادامه اوضاع کنونی در خاورمیانه است.-باخت به معنی شعله ور شدن جنگ و تاامنی و برد-است. زیرا گذینه باخت برد-برد

 پژوهش حاصر چند اصطالح زیر کاربرد های ویژ ای دارند که شرح آنان از این قرار است:

عنا بودن رفتار بازکنان است. بخردانه بودن به این م رئالیستینی و عقالاصل اصیل نظریه بازی ها بر : یا بخردانه رفتارهاي رئاليستی

س تواند سود خود را بشینه کند. بنابر این حدکن می داند که چگونه میاست که هر بازیکن تنها در پی بیشینه کردن سود خود بوده و هر بازی

 فایده است آسان خواهد بود.-زدن رفتار ایشان که بر اساس نمودار هزینه

ای از واقعیت های جغرافیایی مربوط به آن سرزمین را که می توانند برای شناخت سیاست در یک سرزمین ناچاریم دستهژئوپلتيک: 

ا ب بر مسائل سیاسی تأثیر نهند و یا عمالً تأثیر می نهند مورد توجه قرار دهیم. به در حقیقت دو مفهوم ماهیت و قلمرو جغرافیای سیاسی نیز

گی شکل را در شناخت چگون ی جغرافیاییاژه مرتبطند. مفهوم ژئوپلتیک بیانگر حیطه ای از بررسی جغرافیایی است که عامل فضاتعریف این و

 .گیری روابط بین الملل مهم تلقی می کند

 هر باریگر در پی آنست که کمترین امتیاز را بدهد و بیشترین امتیاز را به دست آورد. اصل کم بيشينه:

 تاثیر روابط ایران و عربستا در یمن مطالب زیادی موجود است که از این جمله می توان به موارد زیر نام برد:درباره 

هر دو می نویسد: ، (2112تا2111تقابل سیاست خارجی ایران وعربستان در یمن از سال ) ت عنوانصمد موثقی در پایان نامه خود تح

کشور ایران و عربستان در منطقه خاورمیانه بازیگرانی قدرتمند محسوب می گردند، که بنا به شرایط موجود یک با یکدیگر به تعامل می 

ه دپردازند، و یا با یکدیگر رقابت دارند. یکی از حوزه های رقابت دو کشور یمن است که همواره از دید دو کشور بسیار مهم و حساس اریابی ش

هر دو دولت تالش دارند تا نفوذ خود را در این منطقه افزایش دهند. در این بین بحران یمن خود یک عامل اساسی در ایجاد زمینه های  و

وی به کنش ها و واکنش های جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی اشارات مناسبی می کند ولی در ریشه رقابت میان دو کشور گردید. 

 خاصی ندارد.یابی آنها دقت 

حران ب تاثیر تجاوز نظامی عربستان به یمن بر روابط ایران و عربستان می نویسد: عزت اهلل قرقانی نیز در پایان نامه خود با عنوان

کشورهای عربی معادالت در منطقه خاورمیانه را دچار تغییر نمود و کشورهای مختلف عربی بنا به وضعیت اجتماعی و سیاسی خود درگیر این 

 سونامی گردیدند. یمن نیز یکی از کشورهای بود که در این مقوله عمال دچار بحران گردید. بحران یمن این کشور را به سمت و سوی چالش

 دو کشور ها ورود کشورهای منطقه ای و جهانی در این بحران می باشد. های سیاسی و نظامی در این کشور کشانده است. یکی از این چالش

های خود را در این کشور دنبال می نمایند.ایران حمایت از  ان به عنوان دو قدرت رقیب در این بحران وارد شده و عمالً سیاستایران و عربست

رئیس جمهوری یمن می باشد. وی  حوثیها و جنبشهای شیعی را در یمن در برنامه خود دارد و عربستان سعودی نیز خواهان حمایت از هادی

یمن را بررسی کرده است اما به مسئله رقابت ایران و عربستان در خاورمیانه اشاره دقیقی نکرده  2119و  2112ث سال روند حوادنیز به خوبی 

 است.

ضمن بررسی گرروه های اسالم گرای آن  علل روحیه بنیادگرایی در یمن در پایان نامه ممقاله ای تحت عنوان سجاد شریف جعفری

کشور اعم از شیعه و سنی به این نتیجه رسیده است که روحیه بنیادگرایی مذهبی در یمن در کلیه گروه های اجتماعی این کشور وجود دارد 

ا تحقیق وی به نوعی تک و علت آن را در عوامل جغرافیایی نظیر آب و هوای خشن نبود آب و خاک کافی جهت کشاورزی و ... می داند. ام

 بعدی است.

تحقیق حاصر تالش دارد تا عالوه بر دوری از تک بعدی بودن، کلیه جنبه های رقابتی ایرا و عربستان چه در داخل یمن و چه در منطقه 

 خاورمیانه و خلیج فارس مورد واکاوی قرار دهد.

 علل و متغيرهاي رقابت منطقه اي ایران و عربستان: -1

ان و ایران از قدرت های مهم منطقه حساس خاورمیانه هستند و هر دو کشور برنامه ها و استراتژی هایی برای قدرت عربست دو کشور

اقتصادی، نظامی و نحوه همکاری با غرب  ،سیاسی ،ایدئولوژیاول منطقه شدن دارند که این برنامه ها و راهبردها در زمینه های مذهبی، 

مذهبی حاکم بر دو کشور روش دست یابی به امر فوق الذکر در دو کشور متفاوت  -ی و فرهنگ سیاسیهستند ولی به دلیل نوع نظام سیاس

 است. هر کدام از دو کشور برای دستیابی بیشتر به اهداف خاص خاورمیانه دست به تحرکاتی می زنند که یمن نیز از این قائده مستثنی نیست.

 در زیر به این اهداف اشاراتی شده است.

http://www.rassjournal.ir/
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: یکی از اهداف مهم عربستان سعودی در خاورمیانه ترویج آئین وهابیت است تا از این طریق حوزه نفوذ هاي رقابت مذهبیزمينه 

خود را گسترش داده و رهبری جهان اسالم را در منطقه به خود اختصاص دهد. بدین صورت سعودی ها با راه اندازی مراکز آموزشی و دینی، 

ابق با تفسیر مورد نظر خود )وهابیت( در ممالک اسالمی ترویج می کنند. این راهبرد ایدئولوژیکی ،آنا نرا قادر افکار و شریعت اسالمی را مط

می سازد از نقش دیگر کشورهای اسالمی خصوصاً ایران به عنوان محور تجمع شیعه جلوگری کرده و همزمان زمینه های شکلگیری جبهه 

این عمل عربستان باعث سرکوب گروه ها و قبایل شیعی یمن شده  1به خصوص آمریکا تضعیف کند.مقاومت دینی را در برابر کشورهای غربی 

 است که با واکنش ایران مبنی بر قوی تر ساختن این قبایل شده است.

تی است. ممساله دیگری که این دو کشور را بسیار از یکدیگر متمایز می سازد، ایدئولوژی سیاسی و نحوه نگرش آنها به ساختارهای حکو

در حالی که عربستان سعودی از ایدئولوژی حکومتی مبنی بر نظام پادشاهی اقتدارگرای سنتی حمایت می کند جمهوری اسالمی ایران چنین 

نوع حکومتی را نپذیرفته و بر ساختارهای دموکراتیک و حکومت روحانیون تاکید دارد. این عوامل، به همراه تفاوت های قومیتی، سبب شده 

تاکنون  1696که تنش بسیار زیادی بین ایران و عربستان سعودی به وجود آید، به گونه ای که گروهی از کارشناسان معتقدند که از سال است 

 2جنگ سرد ایدئولوژیکی بین این دو کشور وجود داشته است.

سعودی پس از استقالل همواره تالش کرده است که با حفظ روابط استراتژیک با غرب و خرید تسلیحات  عربستان: رقابت سياسی

ند. از سوی دیگر، پادشاه سعودی با اتخاذ سیاست های ابتکاری و با پیشرفته نظامی در راستای خواست و سیاست های جهانی غرب حرکت ک

تاکید بر عقاید وهابی تالش می کند که ضمن رهبری جهان عرب  این رویکرد دوگانه را در سیاست خارجی همچنان حفظ نماید. امروزه به 

طقه ای امریکا و غرب در میان کشورهای جهان ، آل سعود به عنوان یکی از مراکز مهم سیاست های منحسنی مبارکویژه پس از سقوط 

اسالم عمل می کند و همواره در این مسیر می کوشد که در مقابل سیاست های رادیکال جهان عرب و منطقه نقش بازدارنده را ایفا کند. در 

  .3در میان اعراب دنبال می کند این چارچوب ریاض نوعی سیاست محافظه کاری و احتیاط با چاشنی خشونت در برخورد با قیام های اخیر را

در واقع به نظر می رسد اهدافی را که عربستان در خاورمیانه دنبال می نماید بر پایه حفظ روابط دوستانه با کشورهای سرمایه داری 

صورت همزمان دو غرب است. با این همه عربستان همواره کوشیده است رویکردی دوگانه را حفظ نماید. به عبارت دیگراین کشور باید به 

  4نقش متعارض را ایفا نماید: اولی رهبری جهان اسالم و دیگری متحد غرب.

بنابراین عربستان سعودی در سیاست خارجی تمامی روابط خود را با غرب به ویژه کشورهای طرفدار آن قرار داده و همواره می کوشد 

دل کننده ای را ایفا کند. بر همین اساس، نیز امروزه عربستان به عنوان تا در مقابل سیاست های رادیکالی جهان عرب و منطقه نقش متعا

یکی از مراکز مهم سیاست های منطقه ای آمریکا و غرب در میان کشورهای جهان اسالم درآمده و سعی نموده با دنباله روی از کشورهای 

 ببرد. سی جهانی باالغربی نقش فعالتری در منطقه داشته و توان استراتژیک کشورش را در صحنه سیا

سپتامبر  11ویژه پس از تردید نظم حاکم در منطقه خاورمیانه پس از جنگ اول خلیج فارس و بهبی: رض ایدولوژیک ایران با غرباتع

افته ی ها و مرزهای ملی بود، با سقوط صدام و اشغال عراق پایانای که مبتنی بر تثبیت دولتدچار فروپاشی گردید. نظم سابق منطقه 2111

های توان به آغاز فرایند دولتو منطقه وارد دوره جدیدی از خأل قدرت شد. در واقع با سقوط صدام، روندی در خاورمیانه آغاز شد که از آن می

  2ای میان ایران و عربستان تشدید شود.ورشکسته یاد نمود. این شرایط گذار باعث گردید رقابت منطقه

های موجود تالش شود که قدرتای آغاز میای و جهانی دستخوش تغییرات و خأل قدرت شود، دورهمنطقههای در واقع آنگاه که نظام

دهند. بنابراین با اجرای طرح زیادی در راستای خودگسترشی صورت دهند و این سیاست را تا زمانی که نظمی جدید تثبیت شود ادامه می

وان هدف عنسوی ایران بهکاران بهای را برای گسترش نفوذ خود و نیز هدایت نومحافظهندهخاورمیانه بزرگ و سقوط صدام، عربستان تالش فزای

و ملت  ای ایران و حضور جمهوری اسالمی در ساخت دولت عراقبعدی حمالت صورت داد. اما عمالً آنچه حادث گردید: تقویت نفوذ منطقه

                                                           
 91، ص 23، شماره 4، دوره فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، «سیاست خارجی عربستان سعودی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز»(، 1339رضا احمدی)1 
 قابل دسترسی در سایت: (،هراسی بر جنگ یمن)قسمت دوم سایه شیعه ستیزی و ایران، 293، شماره  1333پگاه حوزه،  بهمن 2
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 911، ترجمه محمد حسین روحانی، توس، تهران، صخاورمیانه چه گذشته است(، در 1339ناصر ادین) 4 
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ربستان ، عو یمن سعودی در بغداد، و اتفاقاً تثبیت جایگاه ایران در عراق-ییبود. از آن پس با شکست آمریکا در تثبیت قدرتی آمریکا یمن

 .9سیاست تخریب خود در عراق را آغاز نمود

ز ای بیش ارسید، روندهای منطقهبه نظر می یمندر  تحوالتهمچنین گسترش  صالحبا شروع تحوالت انقالبی در جهان عرب، سقوط 

افعی قرار داده باشد. اما سرکوب انقالب بحرین و سپس آغاز جنگ داخلی در سوریه روند تحوالت را گذشته عربستان سعودی را در موضع تد

های پیشین و ادامه سیاست خودگسترشی در عربستان رویکردهای تهاجمی خود را برای جبران شکست 2111لذا پس از سال . معکوس نمود

 سوی این کشور، تداوم سرکوبسوریه، تعمیق بحران در عراق با هدایت داعش به تداوم بحران در این مسئله شامل یمن نیز شد. پیش گرفت.

هاجمی ای تسابقهو نهایتاً کودتای نظامی در مصر همگی حکایت از آن دارد که عربستان سعودی در تضاد با جبهه مقاومت به شکل بی یمندر 

با شدت عمل برخورد نمود. در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز عربستان با  عمل نموده است. و حتی در رقابت با محور اخوانی ترکیه و قطر نیز

های تروریستی را در سرتاسر جهان های فراوان اعتقادی و مذهبی بر مردم عامه، طیف عظیمی از گروهتکیه بر اندیشه وهابی، ضمن تأثیرگذاری

 9.کنداسالم هدایت می

 ن:جایگاه یمن در سياست منطقه اي ایران و عربستا -2

جمهوری عربی یمن )شمالی( و جمهوری  1661ماه مه  22، برای وحدت بین دو یمن، در تاریخ 1636به دنبال توافق حاصله در دسامبر 

را برای خود برگزیدند. امروزه یمن، از مناطق جنوب غربی « جمهوری یمن»دموکراتیک خلق یمن )جنوبی( با یکدیگر متحد شدند و نام 

هزار  162آید. یعنی عدن به وسعت ی سابق انگلیس به شمار میطق کوهستانی، نوار ساحلی دریای سرخ و  مستعمرهعربستان سعودی و منا

هزار کیلومتر، جزایر کاماران در نزدیکی مرز غربی پریم در چند کیلومتری  333کیلومتر مربع از مناطق تحت الحمایه جنوب عربستان حدود 

سرخ، جزیره ی سوکوترا در منتهی الیه شرقی دریای سرخ و در خلیج عدن و جزایر کوریاموریا در نزدیکی غرب و در منتهی الیه جنوب دریای 

درجه طول  41-24درجه عرض شمالی و  12-21سواحل عمان تشکیل شده و در زاویه جنوب غربی شبه جزیره ی عربستان و تقریباً بین 

ودی و از مشرق به عمان، از جنوب به خلیج عدن و از مغرب به دریای سرخ محدود شرقی جغرافیایی قرار گرفته و از شمال به عربستان سع

 3است. 

قرار گرفتن در همسایگی عربستان سعودی، بزرگ ترین صادر کننده نفت جهان، و تاثیرپذیری سعودی ها از مناسبات سیاسی یمن نیز 

، سعودی ها در صدد ضمیمه عربستان کشف نفت در مرزهای مشترک یمن وبه نوبه خود در بازار انرژی مؤثر است. حتی در مقاطعی به بهانه 

 6کردن مناطق شمالی یمن به خاک خود برآمده اند، مانند آنچه که سال ها پیش در مورد منطقه جیزان در شمال غرب یمن اتفاق افتاده.

 ه به این شرح است:یمن که خود در منطقه مهم خاورمیانه قرار گرفتژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک اهمیت 

یمن یکی از حاصلخیزترین مناطق شبه جزیره عربی به شمار رفته و به علت دارا بودن موقعیت خاص جغرافیایی و بنادر و جزایر  -1

 مهم، در طول تاریخ مطمح نظر استعمارگران بوده و صفحات تاریخ این کشور را حوادث گوناگون پرکرده است.

 «باب المندب»ای است، زیرا یمن جنوبی در بخش شمال غربی و شامل شرقی استراتژیکی دارای اهمیت ویژهاین کشور از لحاظ  -2

قاط باشد. این کشور یکی از نقرار گرفته و این تنگه بین دریای سرخ و اقیانوس هند واقع شده است و نزدیکترین آبراه بین شرق و غرب می

 .حساس استراتژیکی مورد نظر شرق و غرب است

تواند آنجا را با دارا بودن جزیره ی مهم و قادر به کنترل دریای سرخ بوده و حتی می« المندبباب»یمن با تسلط بر تنگه ی -3 

تقسیم « میون»و آبراه غربی به نام « االسکندرباب»را به دو بخش آبراه شرقی به نام « المندبباب»ببندد. این جزیره، تنگه « بریم»استراتژیکی 

 11است.کرده 

 که در فاصله ی« زقر»، جزیره ی «بریم»افزاید. عالوه بر جزیره ی های استراتژیکی بر اهمیت آنها میوجود بعضی جزایر با ویژگی -4 

های دریایی آن نقطه متر از سطح دریا ارتفاع دارد، امکان کنترل و مراقبت فعالیت 922کیلومتری یمن قرار دارد و بلندترین نقطه ی آن  26
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 29،دوره هفتم، ص 116-113،شماره مجله دوره ای سپاه، «بحران یمن و طرهای درگیر در آن»(، 1364گراکوهی،پاشا)9 
 129، شیراز انتشارات صبح انتظار، ص بررسی گروه های تروریستی در کشورهای جمهوری عربی در جنوب شرقی آسیا(، 1364مصطفی علی اکبریان هاوشکی و دیگران) 3
 قابل دسترسی در سایت: 1363 مهر 14، نظیر اقتصادی و منابع نفت و گازموقعیت بی ،نجابتروح اهلل  6
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%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2/-   
24/4/95 
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به خاطر اشراف بر آبراه منطقه دارای « الطیرجبل»ی باشد. جزیرهنیز از اهمیت استراتژیکی برخوردار می« کمران»ی سازد. جزیرها میسر میر

 باشند. به طور کلی با توجّه به موقعیت تاکتیکی و استراتژیکیای است. جزایر دیگری نیز هستند که دارای اهمیت استراتژیکی میاهمیت ویژه

 تفاده نمود. توان از آنها برای مقاصد نظامی و جهت کنترل کشتیرانی در دریای سرخ اساین جزایر می

افزاید عبارتند از: نزدیکی این کشور به شاخ آفریقا که در نیمه دوم قرن حاضر به علت عوامل دیگری که بر اهمیت این کشور می -2

 ها در این منطقه بر حساسیت موقعیت آن افزوده است.های ابرقدرتکشمکش

یک تجربه تاریخی برای رژیم اشغالگر قدس بود،  1649زه سال رو 2از سوی نیروهای ارتش مصر در جنگ « المندبباب» محاصره-9 

 لذا امنیت یمن برای آن رژیم دارای اهمیت حیاتی است.

یمن که از قسمت شمال با عربستان دارای مرزهای مشترک است، امنیت آن برای عربستان سعودی از نظر تولید و صدور نفت  -9 

خواهان که دولت مصر از طلبان در برابر جمهوریحمایت عربستان سعودی از سلطنت 1692-91های باشد و در طول سالدارای اهمیت می

 11ها در جنوب و بر هم زدن آرامش منطقه بوده است.کرد، به علت ترس از نفوذ مصریآنها حمایت می

عدن، حدید و فحاء که به به علت داشتن سواحل طوالنی در دریای سرخ و دریای عرب و نیز به علت وجود بنادر مهمی مانند  -3 

 افزاید.اهمیت استراتژیکی یمن می

میلیون  13، حدود 1663و بر اساس آمار دیگری در سال  1661یمن با دارا بودن جمعیتی بیشتر از یازده میلیون نفر در سال -6 

یمن  دهند و لذا دولتنگجو تشکیل میشود. بیشتر مردم یمن را افراد قبایل مسلح و جترین کشور و شبه جزیره محسوب می، پرجمعیت12نفر

لزوم،  کننده است، زیرا در صورتتواند در موارد ضروری بیشتر از یک میلیون نفر را سریعاً بسیج نماید و این برای عربستان سعودی نگرانمی

ستان سعودی این کار به آسانی میسر تواند به استعداد ده لشکر، نیروهای مردمی را در مرزها متمرکز نماید، در صورتی که برای عربیمن می

 نیست.

گذاری جهت صید ماهی سودمند باشد. تواند برای سرمایهاین کشور با دارا بودن سواحل طوالنی در دریای سرخ و دریای عرب می -11 

لی، های ممتد داخسپس جنگ های طوالنی با استعمارگران وعالوه بر این، یمن دارای منابعی است که تاکنون به علت فقر مالی شدید و جنگ

 گذاری دارد.برداری از آنها را نیافته است و نیاز به سرمایهفرصت استفاده و بهره

م گذاری برای صنعت توریستواند در زمینه سرمایهنظیر، در صورت امنیت این کشور میوجود آثار باستانی و مناطق طبیعی بی -11 

ی اخیر، هاانی و میراث فرهنگی است که به بعضی از آنها در قرآن مجید نیز اشاره شده است و در سالمفید واقع شود. یمن سرشار از آثار باست

های با ارزش خطی، بر اهمیت هایی مملو از کتابباشند. همچنین وجود کتابخانهکاوشگران مشغول بیرون آوردن این آثار از زیر خاک می

 13افزاید. فرهنگی این کشور می

 

 ها: بازي نظریه اساس برو رویه هاي ایران و عربستان در یمن  رویکردهاي -3

و پیدایش گروه های سلفی جدید مانند داعش منطقه خاورمیانه که یکی از مناطق  2113و  2111بعد از حوادث عربی سال های 

انی گذاشت. کشور یمن هم از این قائده حساس دنیا برای ابر قدرت ها است دوچار تالتم های شدیدی شد که بر نظام بین الملل تاثیرات فراو

الیل دمستثنی نبود بعد از سقوط صالح عربستان سعودی نفوذ خود را در یمن باال برد که این عمل با عکس العمل ایران مواجه شد. در زیر 

 تعمیق اختالفات ایران و عربستان در یمن را بررسی می کنیم.

 

 2111سال اهداف عربستان در یمن پس از 
)با توجه به جمعیت قابل توجه شیعیان عربستان که غالباً هم در مناطق نفت  در کشور خود یری از سرایت اندیشه های شیعیجلوگ

خیز سکونت دارند. و نیز مجاورت عربستان با کشور یمن، از جمله عوامل تقویت کننده احتمال مداخله عربستان در امور داخلی یمن بوده 

یز، اقلیت های زیدی و اسماعیلی هستند که مانند بقیه مناطق است. شهروندان جنوب عربستان و به ویژه مناطق هم جوار با شمال یمن ن

عربستان، با سیاست سرکوب، تبعیض اجتماعی و اقتصادی، سلطه وهابیون و خفقان مذهبی روبه رو هستند. در طول تاریخ، جمعیت های 

 14می کنند(.  سعودی، پیوند طبیعی با شیعیان زیدی شمال یمن داشته اند، که در شرایط مشابه در یمن زندگی

                                                           
 همانجا  -11 

 میلیون نفر 22هم اکنون حدود  12

 12تا  2، صص 41شماره .راهبردي مطالعات فصلنامه. «صعده جنگ و یمن و عربستان روابط در دگرکونی»(،  1336 ).حسن احمدیان -13 

 (، پیشین1333)پگاه حوزه  14
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عالوه براین با افزایش قدرت حزب اهلل در کابینه ائتالفی سعد حریری، این کشور ادعا نمود که شیعیان الحوثی یمن به دنبال الگوبرداری 

بطورکلی  واز عملکرد سیاسی حزب اهلل برای کسب نفوذ در پایتخت و مراکز تصمیم گیری هستند، که این مساله می تواند نفوذ ایران، حزب اهلل 

شیعیان را در منطقه افزایش دهد. در این میان عربستان سعودی به عنوان همسایه اصلی یمن همواره سعی کرده تا نقش برادر بزرگتر را در 

ان نقبال این کشور ایفا کند، به همین دلیل مجاورت استان شیعه نشین صعده با شیعیان عربستان، منشأ نگرانی ریاض از تأثیر حوثی ها بر آ

شده است. مقامات عربستان تصور می کنند که اقدامات حوثی ها، از لحاظ مذهبی بر عربستان تاثیر گذار است، چرا که در این کشور طایفه 

بزرگی از شیعیان وجود دارد. مقامات ریاض از این واهمه دارند که چنانچه حوثی های یمن به پیروزی دست یابند، شیعیان عربستان به حرکت 

 یند و خواستار احیای حقوق پایمال شده خود شوند.در آ
 

عربستان و ایران اختالفات ساختاری  .؛ )با توجه به اینکه ایران کشوری شیعی است(هراس از گسترش حوزه نفوذ ایران در منطقه

م می صدد کسب رهبری جهان اسالالمللی داشته و در بسیار عمیقی با یکدیگر دارند؛ زیرا این دو کشور نگاه و تفسیر متفاوتی از نظم بین

، کسب برتری کشورمان در یمنباشند. بر همین اساس، مقامات سیاسی عربستان سعودی از قدرت نامتقارن ایران در منطقه، به خصوص در 

ش فعال در ایفای نقمنطقه به واسطه دستیابی به قدرت هسته ای نگران هستند. عالوه براین، مقامات این کشور معتقدند که ایران می تواند با 

 مساله فلسطین، مشروعیت عربستان سعودی را زیر سوءال ببرد.

عالوه براین، عربستان همواره خود را در نقش یک مدافع تمام عیار اهل سنت تعریف کرده و نسبت به کاهش نقش سنی ها در عراق، 

هم زدن بیشتر اوضاع در منطقه را از طریق حمایت از نیروهای  لبنان و یا کشورهایی؛ مانند یمن حساس و نگران است. عربستان، توانایی بر

ضد شیعی دارا می باشد. برهمین اساس، سیاست های سرکوبگرانه دولت یمن در کشوری که مردمان مسلمان آن از شیعه زیدی گرفته تا 

خوانند، سبب شده تا اوضاع به گونه ای  سنی شافعی مذهب، طی قرون متمادی پیوند نزدیکی داشته و در یک مسجد و در کنار هم نماز می

تغییر کند که جنگ کنونی، رنگ وبوی مذهبی و ضد شیعی به خود بگیرد؛ جنگی که در یک سر آن شیعیان زیدی و در سر دیگر آن دولت 

 12تحت حاکمیت سنی با پشتیبانی وهابیون قرار دارد. 

 

های مالی و سیاسی سابق از آن ها جهت تحکیم موقعیت خود در ؛ )با تداوم حمایت افزایش توان گروه هاي سلفی در کشور یمن

مقامات عربستان سال ها با رونق مدارس سلفی و وهابی در سراسر یمن و به ویژه جنوب این کشور و حمایت های مالی از برخی سران  یمن.(

طق مرزی در شمال یمن را به استان های مجاور عشایر، قبایل و شخصیت های یمنی، به دنبال نفوذ و سلطه بر یمن هستند و حتی برخی منا

 19اند.خود الحاق کرده

 

 2111سال  اهداف ایران در یمن پس از
است. علت عمده آن عالوه بر حضور حوثی ها در  می کرده استهمواره یمن یکی از نقاط آسیب پذیر برای عربستان محسوب ایران 

و نیز موقعیت یمن در ورودی شرقی دریای هرمز و تاثیر آن بر جریان عبور و مرور از  ، به اختالفات مرزی صنعا و ریاضاست شمال این کشور

گشت. تحوالت یمن از گذشته دور و بی ثباتی های ناشی از آن به منزله چالشی پیش تنگه باب المندب که مسیر ترانزیت نفت است، باز می

فارس، یمن تنها کشور شبه جزیره عربستان بود که در پیوند با سعودی  روی سعودی بوده است. ضمن اینکه با تشکیل شورای همکاری خلیج

قرار نگرفت. در جریان جنگ ایران و عراق، یمن جنوبی که در بلوک شرق قرار داشت، به انتقاد از حمله عراق به ایران پرداخت در حالی که 

پرداخت. در نگاه ایران، یمن در کنار سودان یک وزنه تعادل در یمن شمالی در روابط نزدیک با عربستان در جریان جنگ، به حمایت از عراق 

در برابر خلیج فارس بود. به همین دلیل یمن همواره در کانون توجه و نگرانی سعودی قرار داشته است.  -حیاط خلوت سعودی-دریای سرخ 

با احیای تهدید یمن قرار داده بود. در کنار ابعاد  سعودی استراتژی امنیتی خود را بر تضعیف عراق و مقابله 1661به گونه ای که در دهه 

ژئوپلتیکی و از منظر هویتی نیز تحرکات شیعیان و حوثی های یمن موجب توجه بیشتر عربستان وهابی که در تضاد با تفکرات زیدیه و شیعه 

  بودن دست ایران در قلمرو این قبایل می شود. زیرا تقارب مذهبی این گروه ها با ایران باعث باز 19.م شد2114یمن به ویژه از سال  در بود،

 هدر ایران بعد از انقالب اسالمی تحوالت عظیمی رخ داد. ایران عالوه بر آنکه دیگر در بلوک غرب نبود، همواره با اهداف غرب در خاورمیان

به ویژه امریکا در جهان و منطقه خلیج  به مخالفت می پرداخت و حضور غرب در منطقه را در راستای اهداف استعماری و امپریالیستی غرب

                                                           
 (، پیشین1333)پگاه حوزه  12

 بخش علوم سیاسی دانشگاه ازاد شهرضا، استاد راهنما: دکتر مرتضی اباذری ،تاثير تجاوز نظامی عربستان به یمن بر روابط ایران و عربستان( 1362عزت قرقانی)19

 111تا  31صص 
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فارس و خلیج عدن می دانست و همواره بر این باور است که غرب برای رسدن به اهداف خود و غارت ملل اسالمی در از بین بردن فرهنگ 

انقالب اسالمی از گروه های اسالمی منطقه خاورمیانه می کوشد و تالش دارد فرهنگ جود را جانشین آن سازد. لذا دولت مردان ایران بعد از 

های مخالف غرب در منطقه حمایت کردند و همواره این حمایت ها را افزایش دادند. از جمله این گروه ها را می توان از حزب اهلل لبنان، گروه 

 شعی عراق و شیعیان الهوثی یمن نام برد.

ضوع مساله ای عربی است به ائتالف آمریکا و عربستان علیه ، عراق به کویت حمله کرد و یمن با بیان این که این مو 1661در سال 

صدام نپیوست. این امر موجب شد تا سعودی که همواره از عبداهلل صالح در برابر شورشیان مورد حمایت شوروی در یمن جنوبی حمایت کرده 

ایران در مقام انتقاد از عربستان به دلیل یمن، از رهبران سابق یمن جنوبی حمایت کند. در این مقطع  1664بود، در جنگ داخلی سال 

با شکست شورشیان، صالح نه به عربستان که منتقد او بود و نه ایران، نزدیک نشد. روابط ایران و یمن  13حمایت از تجزیه طلبان یمنی برآمد.

ود، آغاز تنش و جنگ میان حوثی ها در دوره دولت اصالحات به سمت بهبودی و سفرهای متقابل مقامات ارشد دو کشور رفت. اما با این وج

، به دوری مجدد یمن از ایران و نزدیکی بیشتر به سعودی انجامید. یمن حوثی ها را به 2114و شیعیان شمال یمن با دولت یمن در سال 

، حوثی 1664لی سال تالش برای ایجاد یک دولت در شمال کشور و ایران را به حمایت از آنان متهم کرد. این در حالی بود که در جنگ داخ

  روابط نزدیکی نیز با دولت داشتند. 2113ها از دولت مرکزی حمایت و تا سال 

و عدم توفیق حکام جدید یمن در بهبود وضعیت داخلی کشور و گسترش اعتراضات  2113و  1111پس از حوادث عربی سال های 

صنعا به دست نظامیان حوثی موجب دگرگونی های شگرف داخلی و منطقه  داخلی از یکسو و ورود انصاراهلل به پایتخت یمن و در نهایت کنترل

ای شد. چرخش مقامات جدید یمن به جانب ایران با انتقاد تند از عربستان به دلیل حمایت از منصور هادی رییس جمهور مستعفی یمن 

جواری و احترام متقابل ندارد و در مقابل عنوان همراه شد. رهبر حوثی ها عربستان را کشوری دانست که درکی از روابط بر اساس حسن هم

 نکرد کشورهای دیگری هستند که یمن می تواند روابط اقتصادی و سیاسی مطلوبی با آنها داشته باشد. حضور هیات بلندپایه انصاراهلل به عنوا

ی در عدن و بازپس گیری استعفای او و حکام جدید یمن در تهران و گفتگوهای سیاسی و اقتصادی برای توسعه روابط با حضور منصور هاد

 .اعزام نماینده دیپلماتیک از سوی عربستان به عدن و تعطیلی برخی پایتخت های عربی و غربی در صنعا مصادف شد

وقایع یمن که همچون تحوالت عراق، لبنان، سوریه و بحرین واجد ویژگی های هویتی و ژئوپلتیکی برای ایران و عربستان )و غرب( 

نشان می دهد که این کشور همچنان به عنوان یکی از حوزه های توجه و رقابت تهران و ریاض باقی خواهد ماند. هر چند مداخله است، 

و ن اعربستان در بحران سوریه به سقوط بشار اسد متحد ایران نینجامید، اما در مقابل به قدرت رسیدن انصاراهلل در یمن به اتحاد آنان با ایر

 .16عربستان منجر شدی به سقوط دولت متک
 

 واکاوي نقش ایران و عربستان در یمن  بر اساس نظریه بازي ها

 .استشوند، در زیر آمدهبندی میها طبقههای بر اساس آنبازی که تئوری هایی مختلفتعدادی از ویژگی

 بردهای به این وابسته است که چه راه ای است که نتیجه و سود حاصل از یک راه برد تنهابازی متقارن بازی: نامتقارن –متقارن 

است مستقل است. به عبارت دیگر اگر مشخصات  برد را در پیش گرفتهدیگری در بازی پیش گرفته شود؛ و از این که کدام بازیکن این راه

هایی نهازی ترسوها و معمای زندانی نموبردها بتواند تغییر کند، این بازی متقارن است. ب بازیکنان بدون تغییر در سود حاصل از به کارگیری راه

 هالبت. ندارد وجود بازی در بازیکنان برای یکسانی بردهایراههایی هستند که مجموعه های نامتقارن اغلب بازیبازی .از بازی متقارن هستند

 .باشد نامتقارن بازی آن ولی باشد موجود بازیکنان برای یکسانی بردهایراه است ممکن

یب هر لحظه تمام ترکتوانند درد که تمام بازیکنان میهایی هستنهای با آگاهی کامل، بازیبازی: کامل آگاهی بدون –با آگاهی کامل 

 21 .استهای بدون آگاهی کامل ظاهر و ترکیب کل بازی برای بازیکنان پوشیدهاز سوی دیگر در بازی. بازی را در مقابل خود مشاهده کنند

ماند و کاهش یا هایی هستند که ارزش بازی در طی بازی ثابت میهای مجموع صفر بازیبازی صفر: غير مجموع –مجموع صفر 

تر یک بازی مجموع صفر یک بازی ها، سود یک بازیکن با زیان بازیکن دیگر همراه است. به عبارت سادهکند. در این بازیافزایش پیدا نمی

های مجموع غیر صفر راهبردهایی موجود است که برای همه اما در بازی .مواره یک بازنده وجود داردباخت است و به ازای هر برنده ه-برد

 21.است سودمند بازیکنان

 

                                                           
 11تا  2(، پیشین صص 1393اصغر)  ولدانی، جعفری 13

16 http://noandish.com/fa/news/24880 29/5/95 
 39ص  هشتم، ، شمارهشهر اقتصاد دانشنامه، «یها باز تئوری»(، 1336دستگردی) یگانگی وحید 21
 34ابراهیم فتاحی، تهران نشر نی، چاپ پجم، ص ، ترجمه احند گل محمدی و محمد ایران بين دو انقالبیرواند ابراهامیان)بی تت(،  21
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 ایران و عربستان در یمن از بازي نمونه

منافع ملی خود را در کنند. و کشور خود را برای برتری و قدرت اول شدن در منطقه خاورمیانه آماده می 22دولتمردان عربستان و ایران

ی گگرو این امر می دانند. به دالیلی که قبالً اشازه شد. تسلط بر یمن یکی از کلیدهای اصلی سیادت خاورمیانه است. لذا این کشورها یه ساد

ن بازی باشد. در ای از به دسا اوردن منافع بیشتر در این منطقه نمی گذرند. لذت تئوری باری ترسوها می تواند تئوری خوبی برای حوادث یمن

ت حریف باخ-دو بازیگر اصلی یعنی ایران و عربستان یک بازی نامتقارن و بدون آگاهی کامل ارائه می دهند و در نظر دارند که با یک بازی برد

 را از میدان به در کنند.

است که اوّل فرمان اتومبیلش را بچرخاند رانند، بازنده کسی هایشان با سرعت به طرف یکدیگر میدو نوجوان در اتومبیل:  بازي ترسوها

 :بنابراین .و از جاده منحرف شود

 برد(-دهند،)بردهر دو بازیگر از طریق همکاری با یکدیگر به طور همزمان منحرف می شوند و خود را نجات می -1

 باخت(-ی شوند،)باختهر دو بازیگر به مسیر خود ادامه می دهند و به یکدیگر صدمه می زنند و دچار عواقب مصیبت باری م -2

-بازیگر )الف( با منحرف کردن خویش، خود را نجات می دهد و باریگر )ب( به مسیر خود ادامه می دهد و برنده می شود،)برد -3

 باخت(

-شود،)برد می برنده و دهد می ادامه خود مسیر به )الف( باریگر و دهد می نجات را خود، خویش کردن منحرف با )ب( بازیگر -4

  23باخت(

مورد حوادث اخیر خاورمیانه بویژه تحوالت اخیر یمن نیز باید گقت با توجه به چالش های قبلی ایران و عربستان یکی از موارد زیر در 

 اتفاق خواهد افتاد:

اگر عربستان از سیادت منطقه کوتاه بیاید، شاهد تسلط یک کشور شیعی بر خاورمیانه خواهد بود و نمی تواند این شکست را تحمل  -1

نظامی و نحوه برخورد با کشورهای غربی با ایران  مشکل دارد و سیادت ایران بر  -ایدئولوژی، سیاسی، اقتصادی . زیرا از لحاظ مذهبی،کند

 خاورمیانه باعث می شود تا عربستان کلیه دوستان داخلی و خارجی خود را در منطفه از دست بدهد.

 این تواند نمی و بود خواهد خاورمیانه بر سنی و طرفدار غرب کشور یک طتسل شاهد، کناره بگیرد منطقه سیادت از ایران اگر -2

 مشکل تاعربس با غربی کشورهای با برخورد نحوه و نظامی -اقتصادی ،سیاسی ،ایدئولوژی، مذهبی لحاظ ایران نیز از زیرا. کند تحمل را شکست

بدهد و یک شکست  دست از منطفه در را خود خارجی و داخلی دوستان کلیه ایران تا شود می باعث خاورمیانه بر عربستان سیادت و دارد

 عظیم ایدولوژیک را تجربه کند.

اما هیچ کدام از دو کشور نمی توانند از سیادت بر خاورمیانه و یمن چشم پوشی کنند زیرا یک خلع قدرت عظیمی ایجاد می شود  -3

انند ترکیه و پاکستان آن را پر می کنند که این گزینه مطلوبی برای دو کشور و کشورهایی غربی مانند آمریکا یا کشورهای رقیب منطفه ای م

نیست. لذا دو کشور از مسیر خود منحرف نمی شوند و جنگ برزگی یرای قدرت رخ می دهد. و این عمل به تغییرات بسیار منفی و خطرناکی 

ا می گذارد. این عمل باعث ایجاد صدور بیشتر گروه های تروریستی در در نظام بین الملل و امنیبین الملل و تجارت و اقتصاد بین الملل بر ج

جهان و ورود ارتش های غربی و حتی شرقی به خاورمیانه می شود. لذا قدرت های جهانی مانع از این عمل می گردند زیرا امنیت خود و منافع 

 ن و عربستان می کنند.حیاطی خود را در خطر می بینند. و انها سعی در فرو نشاندن چالش های ایرا

بهترین گزینه ای که می تواند مشکل کنونی در روابط ابران و عربستان را حل کند به گونه ای که مانع درگیری دو کشور شود  -4

 ذتقسیم منابع قدرت در خاورمیانه است. به گونه ای در کشورهای خاورمیانه برای نمونه عراق و یمن ایران در مناطق شیعه نشین اعمال نفو

کند و عربستان در مناطق سنی نشین و یک منطقه حایل یبن این مناطق را به دولت مرکزی که بر کل خاک کشور حکومت می کند، واگذار 

-شود. اما بنظر می رسد، در شرایط کنونی در یمن ایجاد دوباره دو کشور یمن شمالی و جنوبی در صورتی باعث ایجاد آرامش در روابط تهران

 ها و قبایل یمنی شود، به ثبات و امنیت نظام بین الملل کمک شایانی می کند. ع آن میان گروهریاض و به تب

 

 

 

 

 

                                                           
 و کشور ترکیه 22

 131، ترجنه وحید برزگی،تهران انتشارات اطالعات، ص نظریه هاي معاصر در روابط بين الملل(، 1399جورف فرانکل) 23
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 نتيجه گيري 
پس از روی کار آمدن دولت اعتدال گرا و در پیش گرفتن رویکرد تعامل سازنده، جمهوری اسالمی ایران به میزان قابل توجهی توانسته 

پیشین خارج شود و خود را در قامت یک بازیگر کنشمند در سطح منطقه و جهان ببیند. مذاکرات سال دولت  3از موقعیت انزواگرای خود در 

های بزرگ و رسیدن به یک تفاهم اولیه بدون شک از جمله مواردی است که عربستان را به موازنه سازی وا داشته است.  ای با قدرتهسته

عمال فشار هر چه بیشتر از طریق شرکای آن از جمله انگلیس و فرانسه، توطئه ای به منظور اکارشکنی این کشور در روند مذاکرات هسته

 .نفتی و ... را می توان تالشی در همین راستا ارزیابی کرد

می توان گفت در شرایط کنونی یمن یکی از پایه های اصلی حفط امنیت در نظام بین الملل است و کشور مسلط بر آن می تواند بر 

الملل تاثیرات فراوانی بر جا گذارد. و چه قدرت های منطقه و چه قدرت های جهانی در پی جای پایی محکم در این کشور تعامالت نظام بین 

 هستند. لذا از گروه های وابسته به خود هرگونه حمایتی می کنند. همانطور که ذکر شد برای پایان بحران یمن منطقه خاورمیانه نیاز به یک

ن الملل تامین کرد و در غیر ایتوان امنیت را در نظام بینعربستان و ایران است زیرا تنها با این نتیجه با آن می برد برای بازی-نتیحه برد

 صورت امنیت نیم بند خاورمیانه از دست می رود که این به آن معناست که یکی از پایه های اصلی امنیت جهان فرو می ریزد. و این امر باعث

شورهای جهان می گردد که نه تنها قدرت های بزرگ جهانی برای حفظ منافع خود در جهان مانع از انجام این بی ثبات شدن امنیت کل ک

، رسد که ساختارهای سیاسیکار به هر طریق ممکن می شوند، کشورهای ایران و عربستان نیز تمایلی به انجام این عمل ندارند. اما به نظر می

 دهند.نه دو کشور را به این عمل سوق میاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاورمیا
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 مراجعمنابع و 
 قیشر جنوب در عربی جمهوری کشورهای در تروریستی های گروه بررسی(، 1364)دیگران و هاوشکی اکبریان علی مصطفی [1]

 انتظار صبح انتشارات شیراز، آسیا

، شیراز آزاد دانشگاه سیاسی علوم بخش، یمن 2111 سال در سیاسی جنیش های ریشه(، 1361)هاوشکی اکبریان علی مصطفی [2]

 حقیقت رضا حمید دکتر راهنما استاد

 ارم انتشارات شیراز، یمن 2111 سال در سیاسی جنیش های ریشه(، 1361)هاوشکی اکبریان علی مصطفی [3]

 :سایت در دسترسی قابل 1363 مهر 14، گاز و نفت منابع و اقتصادی نظیربی موقعیت، نجابت اهلل روح [4]
http://iusnews.ir/en/print/144018/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%

-D8%AA

-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1

-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9

9524/4/    /-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88 
 سوم چاپ. خارجه امور وزارت: تهران. فارس خلیج و سرخ دریای ژئوپلتیک(.   1339)ولدانی جعفری اصغر [2]

 41شماره. راهبردی مطالعات فصلنامه. «صعده جنگ و یمن و عربستان روابط در دگرکونی»(،  1336.) احمدیان حسن [9]

، قفقاز و مرکزی آسیای فصلنامه، «قفقاز و مرکزی آسیای منطقه در سعودی عربستان خارجی سیاست»(، 1339)احمدی رضا [9]

 23 شماره، 4 دوره

 در دسترسی قابل، (دوم قسمت)یمن جنگ بر هراسی ایران و ستیزی شیعه سایه، 293 شماره،  1333 بهمن،  حوزه پگاه [3]

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7127/86788/%D8%B3%D8%A7:سایت

%DB%8C%D9%87%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%B3%D8%AA%
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 124-123 شماره ،اقتصاد و اداری علوم فصلنامه ،«فارس خلیج حوزه در انرژی وضعیت بررسی» ،( 1339گاهری) نادر [6]

 تهران، توس، روحانی حسین محمد ترجمه، است گذشته چه خاورمیانه در (؛1339ادین) ناصر [11]

 134و 133 شماره.اقتصادی سیاسی اطالعات. «سرخ دریای در ثباتی بی(. »1393) پاییز.اصغر ولدانی جعفری [11]

 روانی عملیات فصلنامه، «جهانی و ای منطقه قدرتهای نزد در یمن استراتژیک ژئو وضعیت»(، 1363)رزمی حمید [12]

 هفتم دوره،116-113 شماره،سپاه ای دوره مجله، «آن در درگیر طرهای و یمن بحران»(، 1364)پاشا،گراکوهی [13]

، هرضاش ازاد دانشگاه سیاسی علوم بخش، عربستان و ایران روابط بر یمن به عربستان نظامی تجاوز تاثیر( 1362)قرقانی عزت [14]

  اباذری مرتضی دکتر: راهنما استاد

 اج بی، کهن پایتخت نامه هفته، «عربستان و ایران جویی موازنه و یمن هویتی و ژئوپلتیکی اهمیت»(1363) علیخانی مهدی [12]
[19] 29/5/95  http://noandish.com/fa/news/24880 

 هشتم شماره، شهر اقتصاد دانشنامه، «یها باز تئوری»(، 1336)دستگردی یگانگی وحید [19]

 مجنپ چاپ، نی نشر تهران، فتاحی ابراهیم محمد و محمدی گل احند ترجمه ،انقالب دو بین ایران(، تت بی)ابراهامیان یرواند [13]

 اطالعات انتشارات تهران،برزگی وحید ترجمه، الملل بین روابط در معاصر های نظریه(، 1399)فرانکل جورف [16]

بخش علوم سیاسی دانشگاه ازاد شهرضا،  ،عربستانتاثیر تجاوز نظامی عربستان به یمن بر روابط ایران و ( 1362عزت قرقانی) [21]

 استاد راهنما: دکتر مرتضی اباذری

بخش علوم سیاسی دانشگاه ازاد شیراز،  ،(2112تا  2111رقابت سیاسی ایران و عربستان در یمن) از ( 1362صمد موثقی) [21]

 استاد راهنما: دکتر صیف اهلل فضلی نژاد

بخش علوم سیاسی دانشگاه ازاد شیراز، استاد راهنما: دکتر  ،نیادگرایی در یمنعلل روحیه ب( 1363سجاد شریف جعفری) [22]
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