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Conflict is defined as a situation in which one human group is at 

involvement with another owing to aims that are incompatible. 

Due to their features and capacities, the Islamic Republic of Iran 

and Saudi Arabia are two decisive and significant countries in the 

area. The Islamic Revolution of Iran has created a field of rivalry 

and conflict between two countries, which has impacted other 

surrounding areas. Yemen is one of the most important areas in 

the sector, owing to variables such as closeness to Saudi Arabia, 

the Arab Spring, a large Shiite population, the emergence of 

Shiite organizations and movements, geostrategic location, and 

so on. The two regional powers' geopolitical interests are located. 

The purpose of this descriptive-analytical research is to learn 

more about the nature of the war in Yemen between Iran and 

Saudi Arabia. What reasons have contributed to the emergence of 

conflict and rivalry between Iran and Saudi Arabia in Yemen? 

That is the major subject of the study. The study's results suggest 

that the war in Yemen is rooted in geopolitical and ideological 

cases. 
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  1بررسي و تحليل منازعات ميان ايران و عربستان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

و  رانيا انيمنازعات م ليو تحل يبررس

  )مني: يعربستان (مطالعه مورد

  

 Ph.D.*ابراهيم رومينا

تربيت  ، دانشگاهجغرافياي سياسي، دانشكده علوم انساني، گروه استاديار

  ايران. ، رانته  ،مدرس

  Ph.D .محمدرضا حافظ نيا

تربيت  ، دانشگاهعلوم انساني ، دانشكدهجغرافياي سياسي گروه تمام استاد

  .ايران، تهران  ،مدرس

  فرزاد احمدي دوازده امامي

 ، دانشگاهعلوم انساني ، دانشكدهرشته جغرافياي سياسي دانشجوي دكترا

  ايران.، تهران  ،تربيت مدرس

   دهيچك

با گروه  ينيمع يكه گروه انسان شود مي گفته يتيوضع منازعه به

تعارض  گريكديدر اهدافشان با  يناسازگار ليبه دل گريد يانسان

با  يو عربستان سعود رانيا ياسالم يداشته باشند. جمهور

كننده و  نييدو كشور تع خود هاي	تيو ظرف ها	يژگيتوجه به و

قالب ان يرگي	كل. با ششوند مي مهم در منطقه محسوب

دو كشور شكل  انيبروز رقابت و منازعه م نهيزم ران،يا ياسالم

قرار داده است.  ريهمجوار را تحت تاث يفضاها ريگرفته و سا

واسطه  هاست كه ب منيمذكور، كشور  يفضاها نياز مهمتر يكي

تعداد قابل  ،يبا عربستان، بهار عرب يهمچون همجوار يعوامل

 هاي	احزاب و گروه يرگي	درتق ان،يعيش تيمالحظه جمع

 يكيتيو... در حوزه عالئق ژئوپل كيژئواستراتژ تيموقع ،يعيش

پژوهش با روش  نيقرار گرفته است. ا اي	دو قدرت منطقه

و  رانيمنازعه ا تيماه يبه دنبال بررس يليتحل -يفيتوص

صورت است  نيپژوهش بد ياست. سوال اصل منيعربستان در 

 رانيا انينازعه و رقابت مم يرگي	منجر به شكل يكه چه عوامل

آن  انگريب قيتحق هاي	افتهيشده است؟  منيو عربستان در 

و  يكيتيژئوپل هاي	شهير منياست كه منازعه دو كشور در 

  .دارد يكيدئولوژيا

  .مني ك،يتيعربستان، منازعه، ژئوپل ران،يا كلمات كليدي:

  08/09/1400تاريخ دريافت: 

   07/02/1401 تاريخ پذيرش:

  e.roumina@modares.ac.ir :مسئول نويسنده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمه

 يريكارگ هو ب كيتيژئوپل تيو عربستان به لحاظ محور رانيا  

در  يديكل گرانيباز ش،يخو اي منطقه هاي اصول خود در نقش

 نتري كه دو كشور در حساس ينحو . بهروند مي منطقه بشمار

 يكيتيجهان قرار گرفته و مناطق ژئوپل يكيتيژئوپل يها تيقعمو

نها را فراگرفته آ دگسترده و پر شمار گرداگر يبا كاركردها يفعال

و  اي منطقه يپلماسيصورت كانون جاذبه د و دو كشور را به

 يرگذارينه تنها باعث تاث تيموقع نيدرآورده است. ا يجهان

 شود مي اي و منطقه يجهانتحوالت  نديو عربستان بر فرآ رانيا

 رزي را ها مسائل آن تواند مي زين يرامونيبلكه كاركرد مناطق پ

  ].30[ دهدخود قرار  هيسا

باب المندب كه  كيبا تسلط بر تنگه استراتژ مني كشور  

 متصل ترانهيسرخ و مد يايعرب را به در يايهند و در انوسياق

سرخ،  ياياشراف كامل بر آبراه حساس در نيو همچن كند مي

 ژهيمران همواره مورد توجه و كياستراتژ هاي عدن و كوه جيخل

تنگه باب  تيمنبوده است. ا اي و فرامنطقه اي منطقه گرانيباز

سرخ از نظر  يايدر يساحل يكشورها يتمام يالمندب برا

 منياست.  ياساس تيحائز اهم حاتينفت، كاال و تسل تيترانز

در  ميپر كيمهم و استراتژ رهياز جمله جز ياديز ريجزا يدارا

و  يدر مقاصد نظام تواند مي ها سرخ است كه از آن يايدر

  .[19] دينما دهاستفا ها يكنترل عبور و مرور كشت

 من،يو اتحاد دوباره  رانيدر ا يپهلو ميرژ يزمان سرنگون از  

 هايي نهيزم ،يحوث ليو قبا يحكومت مركز انيكشمكش م

بر سر گسترش نفوذ در  يعودو عربستان س رانيرقابت ا يبرا

خصوصا در  رانيو ا يرقابت سعود ].26[فراهم كرده است  مني

فرصت  زين منيكه در  ياسالم يداريحوادث موسوم به ب يپ

شد. عربستان كه  اي دهيچيوارد مرحله پ ،كرد دايبروز و ظهور پ

از عالئق  يجزئ منيهمواره حفظ حكومت همسو با خود در 

 انيعيش يريبود از قدرت گ اش يتيامن هاي هو خواست يكيتيژئوپل

در  رانيا گريد يو هراس داشته و از سو ميب رانيهمسو با ا

نقش  يتالش برا لهيمنطقه به وس رادامه بسط نفوذ خود د

نموده تا ضمن تحقق  يسع ،يعيش هاي گسترده گروه ينيآفر

الخصوص  يخود و عل يرقبا يبه هدف مذكور برا دنيبخش

  كند و آنها را در تنگنا قرار دهد. يش سازچال ها يسعود
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   كارانو هم ابراهيم رومينا 2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

 انيمنازعه م يريمنجر به شكل گ مجموعه آنچه گفته شد،  

به  ييايجغراف يفضا نيو ا شده مني فضايو عربستان در  رانيا

قدرت در منطقه بدل شده  يدو قطب اصل انيصحنه رقابت م

و  رانيا انيمنازعات م ليو تحل يپژوهش به بررس نياست. در ا

 نيپژوهش بد ي. سوال اصلشود مي پرداخته منيستان در عرب

 انيمنازعات م يرگي : علل شكلشود مي يشكل صورت بند

 اصلي سوال به پاسخ در اند؟ كدام منيو عربستان در  رانيا

 رسد مي : بنظرگردد مي گونه مطرح نيبد قيتحق هيپژوهش فرض

 انيمنازعات م يرگي در شكل يكيدئولوژيو ا يكيتيعلل ژئوپل

پژوهش  يهستند. روش شناس ليدخ منيو عربستان در  رانيا

اطالعات و منابع  هيو بر پا يفيتوص -يليصورت تحل به

  .باشد مي اي كتابخانه

  

  چارچوب نظري

  منازعه

 يشكل اجرا نيدتريو شد ديتهد ينيجنگ و منازعه نمود ع  

 نظر هب. است ها و ملت ياجتماع هاي افراد و گروه نيآن ب

كه  اي دهيعنوان پد به زيبروز جنگ و ست ياساس ليلد رسد مي

موضوع است  نيدرك ا باشد مي زنده موجودات وها  همزاد انسان

تنها با  ياتيحهاي  از منابع و ارزش ديرفع تهد ايكه تصرف و 

واژه منازعه به  [5].است  رپذي امكان بيبا رق دنيجنگ

مانند  ،نيمع يگروه انسان كيكه درآن  شود مي گفته يتيوضع

 ايبا گروه و  ياسيس ،ياجتماع ،يفرهنگ ،يزبان ،يقوم ،اي لهيقب

 يظاهر اي يواقع يناسازگار ليبه دل يگريد يانسانهاي  گروه

نازعه . م[4]داشته باشند  گريكديتعارض آگاهانه با  ناهدافشا

تالش و تقال  نيدر ع نياز رقابت است كه در آن طرف ينوع

موضع و  تيبا تقو كنند مي يسع ابيبه منابع كم يابيدست يبرا

به هدف مطلوب باز  دنيرا از رس يگريخود، د تيموقع يارتقا

 حادث يمنازعه وقت گريد عبارتخارج سازد، به  ايدارد، منصرف 

خود داشته  انياز اختالف م يتصور و درك نيكه طرف شود مي

خود حل و فصل  اختالف را به نفع نيا نديباشند و تالش نما

  .[23] خاتمه دهندكنند و 

 ايكه در آن دو  تيوضع كيواقع منازعه عبارت است از  در  

به اهداف  يابيدست يبرا گريكدي هيخود را عل يروين فيچند حر

مستلزم باخت و  يكيغلبه  ايو برد  برند مي كار هب يخاص

 كي صيتشخ ديصورت كل نياست. پس در ا يگريشكست د

است كه به صورت  ياتيلعم ايسلسله اقدامات  ،يتنازع تيوضع

در  .[13] شود مي حادث ريدرگهاي  طرف نيواكنش ب -كنش

است كه اي  دهيتوان گفت منازعه پديخصوص حوزه منازعه م

 ،يارزش ،ياسيس ،يفرهنگ ،ياقتصادهاي  عرصه يدر تمام

  و... وجود دارد.  ينظام

 ،يخيدر عوامل تار شهير انهيدر خاورماي  منطقه نازعاتم  

 ،يمذهب ،يقوم ك،يدئولوژيا ،يمرز ،ياسيس ،ينيزمسر ،يارض

از  يكيدارد.  ياقتصاد يو تا حدود يزبان ،يتيامن ،ينژاد

آن است  يداريو ناپا ثباتي يب انه،يدر خاورم يهيبدهاي  قتيحق

 ليو تشك ينعثما يامپراتور يحالت از زمان فروپاش نيو ا

ز جنگ تاكنون ادامه داشته است. پس ا سيدالتاسيجد يكشورها

از منازعات موسوم به منازعات مسلحانه  يگريشكل د زيسرد ن

  .[11] افزوده استاي  منطقه يثبات يب ديبر تشد يقوم

  

  منازعه اشكال

 گان،يو همسا رانيبر ااي  پور در كتاب مقدمه يميكر داهللاي  

 ريز يتنش، منازعه و مشاجره را به سه گروه كل ييايمنابع جغراف

  كرده است: ميتقس

  كيمنابع ژئواكونوم- 1

  كيو ژئواستراتژ كيتيمنابع ژئوپل - 2

  منابع ژئوكالچر - 3

كه  يهنگام مشاجره: كيمنابع ژئواكونوم-1  

 يياجغرافي مسائل گرو درها  ملت -دولت ياقتصادهاي  تيقابل

منبع مهم  ،يالديم 1990. تا ردگي مي شكل كيباشد، ژئواكونوم

 كياستراتژ تيعكشور از راه فروش موق 40درآمد  يو اصل

هاي  كشورها نمونه نيا شد، مي حاصل شان نيسرزم يفضا

بودند. اختالف نظر در  ايبر جغراف ياز اقتصاد مبتن يملو كا ينيع

 يها دانيو مها  رهيجز تيآب، اختالف بر سر مالك ميمكان تقس

فالت هاي  محدوده ،يرانكشتي مسائل سر بر اختالف ها،آن ينفت

و... در شمار مسائل  ياقتصاد يانحصارمناطق  دگاه،يقاره، ص

مسائل  تيهستند. در جهان معاصر اهم كيژئواكونوم

رو به  كيو ژئواستراتژ كيتينسبت به مسائل ژئوپل كيژئواكونوم

هاي  زهيمشاجرات كشورها با انگ گريد يگسترش است و از سو
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   3يران و عربستان بررسي و تحليل منازعات ميان ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

 گرياز د تر ينعي و لمس قابل ها، ملت يبرا كيژئواكونوم

  است.ها  زهيانگ

 مشاجره: كيو ژئواستراتژ كيتيمنابع ژئوپل-2  

استقالل و  ،يمل تيوحدت و امن ،يارض تيكه تمام يهنگام

 استيو س ييايجغراف يملت به فضاها -دولت ياساسهاي  ارزش

 مشاجره شكل كيتيمنابع ژئوپل ،خورد مي ونديپ گريملل د

 يخارج استيو س ينظام يكه استراتژ ي. در واقع زمانرندگي مي

 تيموقع ژهيبه و ييايجغراف طيفضا و مح رتاثي تحتها  تمل

. رندگي مي شكل كيتيو ژئوپل كياست، مسائل ژئواستراتژ ينسب

 يرياز راه جلوگ كيتيژئوپلهاي  تنش از كاستن ها، تالش دولت

هاي  و حوزه نواحي وها  كانون ها، هسته ها، نقطه نياز تكو

  .ستا ها آن يجيبردن تدر نياز ب ايو  كيتيژئوپل

از اختالفات اي  پاره منابع ژئوكالچر مشاجره:-3  

منابع و عالئق  نهيريتداخل د اي وها  از رقابت يناش گان،يهمسا

در شمار منابع ژئوكالچر  يمنابع نيچن ني. اباشد مي يفرهنگ

 ،يفرهنگهاي  صدور ارزش ي. تالش براشوند مي محسوب

 نظامتراندن گس ايو  انهيگرا يو مل يقوم نهيريدهاي  رقابت

 نياز ا يبخش ه،يدر كشور همسا شانياز هم ك تيو حما يارزش

 ك،يدئولوژيا ياست. گسترش نبردهاها  تيعملكردها و فعال

بركنار كردن  اي ياسينظام س رييتغ يتالش برا اي تيحما

 ،يالملل نيب يمرزها يمخالفان مسلح تا آن سو بيرهبران، تعق

به دست گرفتن  يش براو تال يبرون مرز يحفظ منابع فرهنگ

هاي  و ماحصل رقابت جياز نتا يمنطقه، بخش كيدئولوژيكنترل ا

  .[15]است  هيهمسا يكشورها ياسيس - يفرهنگ

  قيتحق يشناس طيمح

 ياجمال يكه با نگاه ستا ايدر جنوب غرب آس يكشور مني  

 تيبه موقع توان ي، مييايجغراف ماتيو گذرا به ترس

و  مني يدر جنوب غرب واقف شد.آن در منطقه  كيژئواستراتژ

آبراه  ني، آبراه باب المندب قرار دارد. اسرخ يايدهانه در در

امكان  راو اروپا  كايفارس به آمر جياز خل ي، گذر انرژياتيح

 نيتجارت ب ريدر مس منيساخته و باعث قرار گرفتن  ريپذ

با  يشده است. كشور يو مركز ثقل مبادالت انرژ يالملل

 انيعيدرصد آن را ش 40نفر كه حدود  ونيليم 22ر بالغ ب تيجمع

كشور كه  نيا. [12]دهند  مي ليدرصد را اهل سنت تشك 55و 

 4 يعربستان قرار دارد دست كم دارا رهيدر جنوب شبه جز

بر  منياشراف  است كه عبارتند از: ژهيو كيتيژئوپل تيموقع

ر ، اشراف كامل بعدن، اشراف كامل بر تنگه باب المندب جيخل

مران كه از  كياستراتژهاي  بر كوه منيسرخ و تسلط  يايدر

 دهيدر جنوب غرب كش ئفسواحل عدن آغاز و تا منطقه طا

 مني يو انسان يعي، طبيشيسوق الج تيوضع. [7]شود  مي

 نيو عربستان همواره به ا يغرب يسبب شده است كه كشورها

عه با نگاه توس يكشور چشم طمع داشته باشند. عربستان سعود

 1800 يمرز طوالن ليبه دل نيدر آن و همچن تيوهاب يدئولوژيا

 يفايكشور از گذشته تالش كرده است تا با ا نيبا ا يلومتريك

 يحفظ و توسعه نفوذ سنت يدر پ مني ينقش برادر بزرگتر برا

كار ارزان آن  يرويكشور باشد و از بازار مصرف و ن نيخود در ا

  .[17]استفاده كند 

  

  وقعيت جغرافيايي يمن: م1نقشه 
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  ها يافته

  عربستان:  يبرا مني تياهم

در  يكياست اما از لحاظ استراتژ ريفق ياگر چه كشور مني  

كنندگان دياز تول يكيعنوان  به يعربستان سعود يگيهمسا

 كايآمر يواقع شده است و تنگه باب المندب برا اينفت دن ياصل

 گانه هفت يرهايسدارد كه آن را در فهرست م تياهم يحد به

سه  روزانهجهان قرار داده و  ينفتهاي  يكشت يكاستراتژي

تنگه  نياز ا ينفت داتيو هشتصد هزار بشكه نفت و تول ونيليم

عربستان  كي. در نگاه استراتژشود مي المللي نيب يروانه بازارها

و نوع روابط و  مني ييايجغراف تيمانند موقع يليدال ،يسعود

آن  ياثرگذار تيو ظرف ييگذشته و توانااي ه تعامل آن در سال

عضو  يكشور را در سطح كشورها نيعربستان، ا يمل تيبر امن

در  ليدل ني. به همدهد مي فارس قرار جيخل يهمكار يشورا

گذشته، عربستان هاي  در دهه مني تحوالت وها  بحران يتمام

هاي  استيبا س مني يخود موجب همراه يها با كمك يسعود

 هب مني يآن، وفادار يدر سطح منطقه و در پ كشور نيا

است  يمهم كياستراتژ كهيباب المندب، بار. [1]عربستان شود 

هند و  انوسيسرخ به اق يايدر قيفارس را از طر جيكه خل

 تيهمو به اندازه كانال سوئز ا كند مي متصل ترانهيمد يايدر

 نيع و در ريپذ بياز نقاط آس يكيهمواره  منيرو  نيدارد. از ا

عربستان محسوب شده  يبرا كيحال فرصت ساز و استراتژ

 بودن زا كشور و مسئله نيبودن ا رپذي بياست. علت عمده آس

در شمال و ها  يعالوه بر حضور حوث ،يعربستان سعود براي آن

 يمرزهاي  كشور، به اختالف نيگروه القاعده در ا تيفعال زين

عمان  يايدر يشرق يدر ورود مني تيموقع زيو ن اضيصنعا و ر

عبور و مرور از تنگه باب  انيآن بر جر ريفارس و تاث جيو خل

رو  ني. از اگردد ينفت است بازم تيترانز ريالمندب كه مس

از آن از گذشته دور به  يناشهاي  ثباتي يو ب منيتحوالت 

 نيبه هم، [6]بوده است ها  يسعود يرو شيپ يمنزله چالش

 يعربستان سعود يجه و نگرانهمواره در كانون تو مني ليدل

كه اي  گونه قرار داشته است، به رانيااي  منطقه بيعنوان رق به

 فيخود را بر تضع يتيامن ياستراتژها  يسعود 1990در دهه 

قرار داده بودند. اما نقطه  مني ديتهد يايعراق و مقابله با اح

جده بود كه سند  2000توافق  منيعطف روابط عربستان و 

در  يو همكار يستيبه مرحله همز ييارويرحله روگذار از م

از  ،يكيتيدر واقع در كنار ابعاد ژئوپل. [10]روابط دو كشور بود 

موجب  منيهاي  يو حوث انيعيتحركات ش زين يتيمنظر هو

و  هيديزهاي  شهيكه در تضاد با اند يعربستان وهاب شتريتوجه ب

از  .ده استتاكنون ش 2004از سال  ژهيو به منيبود، به  عهيش

به مقابله با  يصورت جد كرده به يكشور سع نيرو ا نيا

 يراه از هر اقدام نيبپردازد و در ا منيشده در  جاديا يدهايتهد

  .[1]نظر نكرده است  فصر زين يتجاوز نظام لياز قب

را در ها  يسعود يبرا مني تياهم ليدال توان يم يكل طور هب

و عربستان،  رانيااي  طقهمنهاي  خالصه كرد: رقابت ريموارد ز

از  ينگران ت،يوهابهاي  شهيو نشر اند يعيمقابله با تفكرات ش

 يكيبه درون عربستان و نزد مني يداخلهاي  خالفتم تيسرا

  .[10] يبا عربستان سعود مني ييايجغراف

  

  :رانيا ياسالم يجمهور يبرا مني تياهم

 ياسيسهاي  شيبه لحاظ گراها  يحوث ژهيو به و مني انيعيش  

له موجب ئمس نيدارند و هم رانيبه ا ياديز يكينزد ،يو اعتقاد

 يبرا عيعنوان رهبر جهان تش به رانياز ا منيشده كه مردم 

له ئمس نيكنند. ا يالگو بردار ل،ياص ينيحكومت د كي ليتشك

و كاهش  منيدر  رانيا ياسالم يقدرت جمهور قيمنجر به تعم

شده و موازنه  كشور نيدر ا تيقدرت عربستان و وهاب

كشور  نيا يرا در مقابل عربستان در منطقه جنوب كياستراتژ

وزنه  كي مني ران،يا كي. در نگاه استراتژ[1]كرده است  جاديا

ج ي) در برابر خلها يخلوت سعود اطيسرخ (ح يايتعادل در در

  .[6] شود مي فارس محسوب

از عالئق و  يجزئ كيتيو ژئوپل كيدئولوژيا ثياز ح مني  

 منيبه  راني. توجه اشود مي محسوب رانيا يكيتياف ژئوپلاهد

با دولت حاكم  يعيشهاي  گروههاي  يريمخصوصا پس از درگ

) ي(حوادث مربوط به بهار عرب 2011و  2004هاي  در سال

 من،يدر  يعيش يدولت يرگي از قبل شده است. شكل شتريب

 نيراست اما مهمت يفراوان يامدهايارزش و پ يدارا رانيا يبرا

در  رانينفوذ ا شيافزا شرح عنوان نمود: نيبد توان مي راها  آن

عنوان  به مني يعيخلوت عربستان، مطرح شدن دولت ش اطيح

در  رانيبسط نفوذ ا ،يعربستان انيعيمبارزات ش يبرا ييالگو

باب المندب توسط  كيو كنترل آبراه استراتژ قايشاخ آفر يفضا

 بيرقهاي  ا در مقابل قدرتر رانيا يزن هكه قدرت چان انيعيش
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 يكيو ژئواكونوم يكيتيتنگنا و چالش ژئوپل جاديا برد، مي باال

 نيا ياتيح ازيواسطه ن هب ليفشار بر اسرائ جاديعربستان، ا يبرا

  و... . يو نظام ياقتصاد ثيكشور به تنگه مذكور از ح

  

  مدخل

عربستان سعودي كه داعيه رهبري جهان عرب و اسالم را   

عنوان رقيبي سازش ناپذير براي  دهه اخير خود را به 4 ، طيدارد

ايران تعريف كرده و سياست خارجي خود را در جهت عقب 

راندن ايران و كاهش عمق استراتژيك اين كشور قرار داده 

است. متقابال ايران نيز با همه توان و ظرفيت عربستان را به 

ميان دو هاي مختلف فراخوانده است. رقابت هماوردي در جبهه

كشور مذكور به ساير فضاهاي منطقه سرايت كرده و حوادث و 

رويدادهاي فضاي پيراموني آنها را متاثر از خود كرده است. يكي 

از فضاهايي كه رقابت ميان ايران و عربستان در آن تبديل به 

اي كه اصول خصومت و منازعه تمام عيار شده است به گونه

ها را دچار تغيير و تحول اي سعوديسياست خارجي چند دهه

كرده، كشور همسايه و هم مرز عربستان يعني يمن است. جدال 

گيري موج بيداري عربي كه دو كشور خصوصا پس از شكل

گرفت، نمود سرعت همچون امواجي خروشان در بر منطقه را به

و عينيت بيشتري يافت. از سويي ايران كه فضا را براي 

مهيا ديد به حمايت از احزاب و بازيگري و افزايش نفوذ خود 

ها كه محافظه كاري هاي معترض برخاست اما سعوديگروه

داد و هراس از سقوط و ها را شكل ميجوهره و ذات سياست آن

ها را فرا گرفته بود با از دست دادن متحدانشان وجود آن

رويدادهاي جاري به طرق مختلف مخالفت كرده و در جهت 

ني كردند. يمن نيز از اين قاعده بركنار ها نقش آفريتضعيف آن

  نبود.

ها و شيعيان شمال يمن با آغاز تنش و جنگ ميان حوثي  

به دوري دوباره يمن از ايران و  2004دولت يمن در سال 

را به تالش ها  ها انجاميد. يمن، حوثينزديكي بيشتر به سعودي

از براي ايجاد يك دولت در شمال كشور و ايران را به حمايت 

آنان متهم كرد. اين در حالي بود كه در جنگ داخلي سال 

روابط  2003ها از دولت مركزي حمايت و تا سال ، حوثي1994

نزديكي نيز با دولت داشتند. درگيري در اين مقطع در يمن و 

مالحظات ايدئولوژيكي و ژئوپليتيكي آن به جلب توجه همزمان 

القاعده در يمن نيز تهران و رياض انجاميد. ضمن آنكه فعاليت 

بنا بر مالحظات امنيتي موجب توجه بيشتر آمريكا و ساير 

هاي غربي به اين كشور شد. نكته جالب اينجا است كه قدرت

با وجود روابط پرنوسان ايران و يمن و حمايت صالح از حق 

اي صلح آميز، تشديد ايران در دستيابي به فناوري هسته

ت مركزي و سپس ناآرامي يمن ها و دولها ميان حوثيدرگيري

تر ، به شدت به تقابل يمن با ايران و پيوند عميق2011از سال 

آنان با عربستان سعودي انجاميد. همين مسئله باعت شد كه به 

اعتقاد بسياري، جنگ يمن و تحوالت انقالبي اين كشور ميدان 

جديدي از تقابل و رقابت ميان جمهوري اسالمي ايران و 

  دي را ايجاد كند.عربستان سعو

حمايت ايران از انقالبيون يمن و پس از آن جنبش انصاراهللا و   

در مقابل حمايت عربستان و برخي از اعضاي شوراي همكاري 

خليج فارس از تثبيت اوضاع و تحكيم قدرت وابستگان دولت 

پيشين، سبب شده است كه سرنوشت تحوالت سياسي اين 

  .[17]كشور براي دو طرف مهم باشد 

تواند يمن از آن جهت براي دو كشور اهميت دارد كه مي  

اي را بر هم زده و يكي از دو رقيب نامبرده را تحت توازن منطقه

فشار و تنگنا قرار دهد كه آن هم ماحصل ارزش كشور يمن از 

باشد. اين رقابت و منازعه كه پس از نقطه نظر ژئوپليتيكي مي

ل آمده در يمن، دو شكل گرفته و خال قدرت حاص 2011سال 

كشور را به سمت استيالي بر آن سوق داده است، تاكنون نيز 

ادامه دارد و عليرغم وارد آمدن خسارات فراوان به 

هاي كشور مذكور چشم انداز روشني از پايان  زيرساخت

  ها و شكل گيري دولتي ملي در آن وجود ندارد. درگيري

  

ربستان نقش عامل ايدئولوژي در منازعه ايران و ع

  در يمن

يمن از نظر مذهبي از دو مذهب زيدي و شافعي تشكيل شده   

دهند از ها كه اكثريت مردم اين كشور را تشكيل مياست. زيدي

فقه و اصول با عقايد شيعه نزديكي دارند.  -نظر علم كالمي

ها بيشتر در نواحي كوهستاني در يمن شمالي سكونت زيدي

باشند در حدود نيمي از جمعيت دارند و اهل تسنن كه شافعي مي

دهند، كه اكثريت مردم جنوب اين اين كشور را تشكيل مي

هايي سياسي در جامعه يمن مذهب را دارند. اگرچه اختالف
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 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

هاي مذهبي تنها به اختالف ميان وجود دارد، اما اختالف

شود كه هاي شافعي محدود ميهاي زيدي مذهب و سني حوثي

  .[9]هاي شافعي و زيدي است ن فرقهدليل آن در اكثريت بود

له هويت كامال هاي اوليه قرن بيست و يكم مسئدر سال  

ها از هويت كشوري به هويت ديني و نژادي تغيير كرد. هويت

تغيير يافت. در اين راستا چنانچه بخواهيم فضاي منطقه 

خاورميانه را درك كنيم بايد در قالب درك محيطي و درك 

گفتمان نشان دهنده تمايزات است و  گفتمان صورت گيرد.

 2011. آنچه در بهار [21]د تشوها ناشي ميتمايزات از هويت

-هاي اجتماعي خاورميانه شكل گرفت را نميبا عنوان جنبش

هاي گفتماني دانست. ها و قالبارتباط با رهيافتتوان بي

گفتمان انقالب اسالمي ايران توانست گام جديدي در ارتباط با 

هاي اجتماعي در چارچوب گفتمان اسالمي ش موج انقالبگستر

وجود آورد. به اين ترتيب گفتمان و هنجارهاي مورد تاكيد  هب

جمهوري اسالمي ايران: آزادي خواهي و عدالت طلبي، باال 

بردن ارزش شيعيان، مبارزه با ظلم و فساد، استكبار ستيزي ضد 

في هنجارهاي باشند. اما از طرآمريكايي و ضد اسرائيلي مي

عمده سياست خارجي عربستان سعودي نيز همواره رهبري 

جهان اسالم و رسالت نشر جهاني اسالم مبتني بر مذهب سني 

. در منطقه خليج فارس اين هنجارها مبتني بر [9] باشدمي

تالش براي سركردگي در منطقه، وحدت اعراب منطقه و 

هاي انونرهبري آنها، جلوگيري از قدرت يابي شيعيان و ك

باشد. هاي طرفدار ايران و تحديد نفوذ ايران مي انقالبي و جريان

از منظر امنيتي نيز عربستان بر يك نظم امنيتي در پيوند با 

غرب به ويژه آمريكا تاكيد دارد. عربستان سعودي و آمريكا 

داراي منافع مشترك در قبال مهار ايران، اطمينان از جريان آزاد 

بات در يمن و شاخ آفريقا و حذف نفوذ ايران نفت خليج فارس، ث

. با اين تفاسير پيروزي انقالب [22]باشد در ميان اعراب مي

اسالمي ايران به احياي شيعيان منجر شد و موجبات خروج از 

بحرين، يمن و انزوا و گسترش تدريجي ژئوپليتيك شيعه در 

. بر همين اساس به عقيده رياض، تهران عراق را فراهم كرد

درصدد است در قسمت جنوبي عربستان تكيه گاه شيعي را 

  .[21]ايجاد كند 

ها كه هم اختالف بر سر آينده سياسي يمن و جايگاه حوثي  

هاي هاي انقالب اسالمي هستند يكي از زمينهآوا با آرمان

باشد. مقامات سعودي و زا در روابط ايران و عربستان ميتنش

هاي نظامي براي آنها سال كمكيمني، ايران را به آموزش و ار

. عربستان سعودي به واسطه اينكه از [29]نمايند متهم مي

، با هرگونه بسط يعيان مستقر در خاك خود بيم داردشورش ش

نفوذ و قدرت يابي شيعيان در سطح منطقه مخالفت نموده و 

اساس سياست خارجي خود را نيز بر اين گزاره استوار كرده 

  است.

توان انعكاس تضادهاي هويتي در فرآيند تحوالت يمن را مي  

هاي ژئوپليتيكي دانست. در اين فرآيند، بازيگران رقابت

هاي بزرگ اهداف ژئوپليتيكي خود را از طريق اي و قدرت منطقه

كنند. بنابراين از آنجا كه ساز و كارهاي هويتي پيگيري مي

توان گفت كه مي ماهيت روابط ايران و عربستان رقابتي است،

اخيرا  هاي اخير و با رشد شيعيان حوثي در جامعه يمن ودر سال

نوان بخش ديگري از تضادهاي ع در ساختار حكومت، يمن به

هويتي ايران و عربستان تبديل شده و به رقابت شيعه و سني در 

منطقه نفوذ تهران و رياض انجاميده است. چشم انداز تحوالت 

هاي سياسي خارجي ايران همسو گيرييمن كه بيشتر با جهت

هاي جدي را براي عربستان سعودي در پي داشته شده، نگراني

توانند به ها مياست. عربستان نگران آن است كه حوثي

تهديدي مستقيم براي منافع و حتي خاك آن كشور تبديل شوند 

[27].  

بنابراين از ديد مقامات آل سعود اين تحركات در يمن،   

اين را دارد كه بخش ديگري از پازل هالل شيعي را پتانسيل 

هاي هويتي ؛ همچنين يكي ديگر از تعارض[25]تكميل كند 

دو كشور كه باعث شده ايران و عربستان يكديگر را تحمل 

نكنند، سازه سنتي و پادشاهي عربستان و شهروند محوري ايران 

م زدن است. ايران خود را انقالبي، جمهوري خواه و طرفدار بر ه

داند ولي عربستان ها ميوضع موجود و سقوط ديكتاتوري

. عربستان كه در طول [24]باشد طرفدار حفظ وضع موجود مي

هاي اين كشور، نيم قرن گذشته همواره با حمايت از ديكتاتوري

در راستاي سركوب هر چه بيشتر شيعيان و به حاشيه راندن آنها 

تابد و زي انصاراهللا را بر نميگام برداشته است، اين بار نيز پيرو

كند هاي مختلف براي حفظ حوزه نفوذ خود تالش ميبه شيوه

[1]. 
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 1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

اي در لعاب مداخله ايران در جهان عربستان با خوانشي فرقه  

عرب، تغييرات مردم ساالرانه در منطقه را به كارزار جنگ 

سردي تبديل كرد تا به سه هدف خود برسد: اول، توازن قدرت 

اي را با جنگ نيابتي دوستان تكفيري خود در سوريه، منطقه

لبنان و عراق عليه ايران بر هم بزند؛ دوم، مانع از سقوط 

اي خود همچون بحرين و يمن و به تبع متحدان منطقه

گسترش نفوذ بازيگران رقيب شود؛ و سوم، اينكه تهديد تغييرات 

نتي . سياست س[17]انقالبي در منطقه را از رياض دور كند 

عربستان همواره بر مبناي حفظ دو يمن جدا شده استوار بوده و 

تر از توانست كشور متحدي را بپذيرد كه از نظر نظامي قوينمي

آن و از نظر وسعت و جمعيت دومين كشور شبه جزيره بعد از آن 

باشد. عربستان با ايجاد مدارس ديني و تروريسم وهابيت در 

طرح سيطره پنهان بر يمن را  هاي قومي،كنار ايجاد اختالف

اجرا كرد كه با انتقاد صالح مواجه شد. البته، دولتمردان يمن به 

هاي سياسي و نظامي، بيشتر از راه غرب به دنبال دليل ضعف

  .[17]اند هاي عربستان بودهكاهش دخالت

مقامات دولت سعودي و يمن گاهي اين اتهام را مطرح   

نبال منحرف كردن پيروان خود از اند كه رهبران حوثي به د كرده

تر اصول و اقدامات ميانه رو شيعه به سوي شكل ستيزه جويانه

از  [28]شيعه دوازده امامي مطابق راهبرد مذهبي ايران هستند 

سوي ديگر عربستان نيز به مانند حضور و نفوذ فرهنگي خود در 

اكثر كشورهاي منطقه كه با دالرهاي نفتي و سرمايه گذاري 

شود، در يمن نيز براي مقابله با نفوذ ت حمايت ميهنگف

ايدئولوژيك ايران و همچنين بسط ايدئولوژي خود اقدام به 

  سرمايه گذاري و عمل متقابل نموده است.

يك منبع بلند پايه يمني در گفتگو با پايگاه خبري العهد   

تصريح كرد: عربستان سعودي به تالش خود براي انتشار تفكر 

اندازي دهد و اين كار را از طريق راهمن ادامه ميوهابيت در ي

ها، مدارس و برنامه درسي تكفيري تندرو در دانشگاه

سازد. دانشگاه االيمان هاي يمني صورت عملي مي آموزشگاه

وابسته به حزب اصالح يمن كه تحت حمايت عربستان است از 

رود. منبع مهمترين مراكز آموزشي تفكر تكفيري به شمار مي

هاي هايي در برخي استاندانشگاه االيمان شعبه :ذكور افزودم

هاي لحج، حضرموت، شبوه و عدن در يمن از جمله در استان

 ].32جنوب اين كشور دارد [

سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران براساس نفي هرگونه   

سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقالل همه جانبه و 

ز حقوق همه مسلمانان و تعهد تماميت ارضي كشور، دفاع ا

گر و روابط صلح آميز متقابل با هاي سلطه نداشتن در برابر قدرت

هاي غير محارب استوار است. از همين رو با توجه به دولت

توان در قانون اساسي و عملكرد ايران، اهداف كالن آن را مي

رشد و توسعه اقتصادي، حفظ تماميت  - 1 سه دسته تقسيم كرد:

هاي دفاع از مسلمانان و نهضت - 2 ،حاكميت ملي ارضي و

استقرار يك  - 3 ،آزادي بخش و تعارض با اسرائيل و غرب

به واسطه تاثيرگذاري . [8]جامعه اسالمي براساس مباني شيعي 

انقالب اسالمي و ايدئولوژي شيعي برخاسته از آن بر شيعيان 

هاي استكبار ها، آرمانيمن و علي الخصوص جنبش حوثي

يزانه و جدال با صهيونيسم و وهابيت سعودي در ميان آنها به ست

شود به همين دليل است كه ايران با شكل پررنگي مشاهده مي

هاي ي دستيابي به آرماناحمايت معنوي به اين گروه در راست

قانون اساسي خود مبني بر شكل گيري يك جامعه مبتني بر 

  كند.اصول شيعي تالش مي

  

 ايران و عربستان در يمن منازعه ژئوپليتيك

در نگاه استراتژيك عربستان سعودي، داليلي مانند موقعيت   

هاي گذشته و  جغرافيايي يمن و نوع روابط و تعامل آن در سال

توانايي و ظرفيت اثرگذاري آن بر امنيت ملي عربستان، اين 

كشور را در سطح كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس 

ها و تحوالت يمن ين دليل در تمامي بحراندهد. به همقرار مي

بوده هاي گذشته، عربستان بازيگري فعال و اثرگذار در دهه

به بعد،  1980كه دست كم از دهه  است. اين مسئله باعث شده

هاي خود موجب همراهي يمن با عربستان سعودي با كمك

هاي اين كشور در سطح منطقه و در پي آن، وفاداري سياست

. در عرصه تحوالت يمن، عربستان [14]بستان شود يمن به عر

ترين بازيگر خارجي است. عربستان همواره در يمن سعودي مهم

گرايانه داشته است و اين كشور را حياط خلوت نقشي مداخله

هاي عربستان سعودي در خود تلقي كرده است. از جمله دخالت

ال توان به نقش اين كشور در جنگ داخلي يمن در سيمن مي

اشاره كرد. علي سالم البيض معاون رئيس جمهور يمن با  1994

استقالل جنوب يمن را اعالم  1944مه  21حمايت عربستان در 
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 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

هاي سياسي، مالي و كرد. در واقع، عربستان سعودي با حمايت

  .[4]نظامي خود تالش كرد تا يمن را تجزيه كند 

سوريه، از منظر سعودي، استقرار ايران در فضاهايي چون   

باخت به سود  -عراق، لبنان و يمن به معني يك بازي برد

ها، يمن را حياط خلوت جمهوري اسالمي ايران است. سعودي

يابي شيعيان و اثرگذاري آنان پندارند. به باور آنان قدرتخود مي

مخل اهداف سعودي و الجرم غيرقابل قبول است. به همين 

وان رهبران جهان شيعي عن واسطه است كه ايران و عربستان به

و اهل تسنن دامنه رقابت خود را از شرق مديترانه تا سرتاسر 

اي اقدام به شبه جزيره گسترانده و به سان دو قدرت منطقه

اند. رقابت ژئوپليتيك ايران و عربستان در پيكارجويي كرده

منطقه مذكور را مارتين زيدان تحليلگر مسائل سياسي به رقابت 

سيه در قرن نوزدهم در افغانستان با نام بازي انگلستان و رو

بزرگ تشبيه كرده است كه هر دو كشور به دنبال افزايش سهم 

اند و امروزه نيز عربستان قدرت و نفوذ خود در كشور مذكور بوده

  كنند.و ايران چنين هدفي را در مورد يمن دنبال مي

ر يكي ديمن اگر چه كشوري فقير است اما از لحاظ استراتژ  

كنندگان وليدعنوان يكي از ت همسايگي عربستان سعودي به

اصلي نفت دنيا واقع شده است و تنگه باب المندب براي آمريكا 

و شركاي نفتي آن به حدي اهميت دارد كه امنيت تنگه باب 

المندب براي تمامي كشورهاي ساحلي درياي سرخ از نظر 

 5اسي است. ترانزيت نفت، كاال و نيز تسليحات حائز اهميت اس

شود. درصد كل تجارت نفت دنيا از اين تنگه روانه بازار مي

هاي هرمز و باب المندب به عربستان نفت خود را از طريق تنگه

هاي ياد شده بسته كند و در صورتي كه تنگهخارج صادر مي

. بر اين [3]شود شوند، صادرات نفت اين كشور عمال قطع مي

رفع اين مشكل درصدد بوده تا اساس، عربستان همواره براي 

هايي از خاك يمن را در كنار درياي عرب يا تنگه باب بخش

. ادعاهاي ارضي عربستان [3]المندب به اشغال خود درآورد 

نسبت به خاك يمن شامل دو سوم جنوب آن كشور بوده است. 

عربستان مناطق نفت خيز يمن مانند مĤرب، جوف، ربع الخالي و 

. در اين راستا، اسرائيل [2]داند ق به خود ميحضرالموت را متعل

نيز از سيطره يك گروه حامي ايران بر تنگه باب المندب و 

درياي سرخ نگران است. روزنامه مصري الوفد در گزارشي با 

ها به زودي اين واقعيت را اشاره به اين موضوع نوشت: اسرائيلي

اهميت ها درك كردند كه تنگه باب المندب به شدت براي آن

ها و دارد، زيرا اين تنگه مهمترين گذرگاه براي حركت كشتي

ها عليه هاي اسرائيلي از تنگه باب المندب و اقدام آنزيردريايي

  ].31امنيت ملي ايران است [

يابي انصاراهللا در يمن و  به باور عربستان سعودي، قدرت  

گيري يك حكومت اسالمي و مردمي در آن، همسو با شكل

شود و اي جمهوري اسالمي ايران ارزيابي مينطقهمنافع م

برداري صحيح از اين شرايط، به تقويت فزاينده  توان با بهره مي

و شمال آفريقا دست يافت و جايگاه ايران در حوزه غرب آسيا 

له همان چيزي است كه عربستان و ديگر كشورهاي اين مسئ

ز آن ند به شدت اعرب منطقه كه داراي رژيم استبدادي هست

عبارت ديگر، در صورت پيروزي و تسلط كامل  واهمه دارند. به

انصاراهللا بر يمن، ضلع چهارم جبهه مقاومت در منطقه شكل 

گيرد و اين امر به معني توسعه عمق استراتژيك ايران در مي

  . [18]منطقه و محاصره عربستان توسط شيعيان است 

ي و سنتي حكومت عربستان سعودي به دليل ماهيت استبداد  

گيري هرگونه دموكراسي در منطقه را تهديدي براي خود شكل

داند. در اين ميان با توجه به مجاورت جغرافيايي امنيت خود مي

هاي دموكراسي در يمن گيري جوانهو پيوندهاي تاريخي، شكل

تهديدي جدي براي حكومت آل سعود است؛ بر اين اساس يكي 

ر يمن، متوقف كردن از مهمترين راهبردهاي عربستان د

روندهاي دموكراتيك است. در واقع عربستان همواره نگران آن 

است كه موج آزادي خواهي به داخل مرزهاي آن سرايت كند و 

  .[17]اي آن منجر شود به فروپاشي نظام قبيله

شور شيعه مذهب در خاورميانه عنوان قدرتمندترين ك ايران به  

مهمي دارد. در عربستان  اي نقشعنوان يك قدرت منطقه و به

ير سعودي سكونت شيعيان در شرق اين كشور و حضور چشمگ

عنوان يك عامل ژئوپليتيكي و  آنها در صنعت نفت اين كشور به

فرصت مطرح است. همانگونه كه توال نيز معتقد است، تشيع در 

لبه دارد. از آنجا كه خليج فارس به لحاظ جغرافياي مذهبي غ

امل اصلي و زيربناي ژئوپليتيك در مباحث عنوان ع جغرافيا به

همگرايي و پيوند مطرح است، بنابراين شيعيان در خاورميانه با 

عنوان يك  ژئوپليتيكي كه دارند به -توجه به گستره جغرافيايي

عنوان هدفي ژئوپليتيكي در پي  اند. ايران بهفرصت مطرح

ي اي بيشتر برابسترسازي يك زير سيستم شيعه و نقش منطقه
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 1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

اي ايران پس از حمله آمريكا به عراق باشد. تاثير منطقهخود مي

رويه دائم التزايدي دارد و اين افزايش مزاياي ژئوپليتيكي مهمي 

اي به ويژه در رقابت با عربستان براي هاي منطقهرا در رقابت

  ايران دارد.

  

تغيير استراتژي سعودي در يمن براي محدود كردن 

 نفوذ ايران

رشناسان علت اقدام نظامي عربستان عليه يمن و برخي كا  

جنبش انصاراهللا را در ماهيت مذهبي اين جنبش و نزديكي 

فكري و عقيدتي رهبران آن به ايران كه باعث هراس عربستان 

اي از اي و فرامنطقهسعودي و برخي ديگر بازيگران منطقه

نامد، تقويت نفوذ ايران و همچنين آنچه خود هالل شيعي مي

ها در يمن، عربستان را در محاصره گيري حوثي دانند. قدرتيم

دهد و توان و كمربند شيعي و تنگناي ژئوپليتيكي قرار مي

اي آن هاي اعمال فشار ايران بر عربستان و متحدان منطقه اهرم

  كشور را افزايش خواهد داد. 

حمله نظامي مستقيم عربستان سعودي و هم پيمانان آن به 

هاي ها طي دههتغيير در استراتژي سعودي جمهوري يمن؛

متمادي بوده است چرا كه عموما رياض به شكلي غير مستقيم 

هاي حادث شده در شبه جزيره، به شكل نظامي در بحران

كار گرفتن يك سياست  هكوشد تا با بدخالت داشت. عربستان مي

هاي خارجي محافظه كارانه تهاجمي مانع از تسري موج انقالب

اي ه به مرزهاي داخلي خود شود. دليل كاربست چنين واژهمنطق

كوشد تا آن است كه در اين نوع از سياست خارجي، بازيگر مي

هاي تاثيرگذار ضمن حفظ وضع موجود و خنثي سازي مولفه

براي تغيير در نظم حاكم، اين نوع از جلوگيري از راه ديپلماسي 

سالح و حتي  در عرصه سياست خارجي، ارسال نيروي نظامي و

اشغال نظامي عملياتي كند. تحليل سياست خارجي عربستان 

دهد كه عربستان براي هاي منطقه نشان ميپس از انقالب

اي تنها ناظر تحوالت نبوده بلكه اين كشور حفظ نظام منطقه

اي كوشيد تا با حضور تمام قد، بر براي حفظ ساختارهاي منطقه

  .[16]ها اثر بگذارد انقالب هاي تاثيرگذار در اينروي مولفه

ها در توجيه تجاوز نظامي به يمن مهمترين استدالل سعودي  

ها بر يمن با طراحي ايران و تهديدات آن براي تسلط حوثي

امنيت دولت سعودي، منطقه و تنگه باب المندب است. به تعبير 

ديگر، ائتالف به رهبري عربستان سعودي با هدف مقابله با يك 

ي و حياتي يعني گسترش نفوذ ايران شكل گرفته تهديد فور

اي است كه به روشني در سخنان وزير خارجه است و اين نكته

امارات متحده عربي شيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان آشكار بود. 

وي چند روز پس از آغاز عمليات عاصفه الحزم در ديدار با 

راق، رياض ياسين همتاي يمني خود، ايران را به دخالت در ع

سوريه، لبنان و يمن متهم كرد و اظهار داشت كه دوستان ما در 

قانون  را دارند و اين جز 1979قالب سال ايران قصد صدور ان

  .[17]ست ا اساسي آنها

  

  نتيجه گيري

واسطه موقعيت جغرافيايي خود در همسايگي  هكشور يمن ب  

عربستان، موقعيت ژئواستراتژيك در جوار تنگه باب المندب، 

گيري احزاب و  ركيب جمعيتي خاص خويش و همچنين قدرتت

هاي شيعي همچون انصاراهللا پس از حوادث موسوم به بهار گروه

عنوان دو قطب  ورد توجه خاص ايران و عربستان بهعربي، م

دنبال  هقدرتمند منطقه بوده است. جمهوري اسالمي ايران ب

ه و از توسعه حوزه نفوذ ژئوپليتيكي خود در شبه جزيره بود

هاي شيعي موجود در يمن حمايت تام دارد اما سعودي كه  گروه

داند بالعكس خواهان سد كردن يمن را حياط خلوت خود مي

عبارت ديگر  باشد. بهنفوذ ايران و شيعيان در همسايگي خود مي

هاي ژئوپليتيكي دو كشور يمن در حوزه عالئق و همزمان چالش

و عربستان در اين كشور از علل قرار دارد و منازعه ميان ايران 

اي كه گونه يدئولوژيكي برخوردار گشته است بهژئوپليتيكي و ا

واسطه كنترل  هعربستان در صورت چيرگي شيعيان در يمن، ب

هاي مهم هرمز و باب المندب توسط شيعيان در تنگناي تنگه

تواند اقتصاد و سيستم جغرافيايي قرار خواهد گرفت كه مي

كشور را با بحران وجودي مواجه كند، از سوي حاكميتي اين 

هاي مذهبي شيعي و واسطه نقش گروه هديگر اين منازعه ب

سني رنگ و بوي ايدئولوژيك و  - مقابله آنها با ائتالف سعودي

مذهبي نيز دارد كه نشان دهنده اثرگذاري و نقش آفريني عامل 

 مذهب در منازعه ميان دو كشور است چنانكه عربستان سعودي

تابد و گيري نيروهاي شيعي در همسايگي خود را بر نمي قدرت

آن را عاملي در جهت ايجاد ناآرامي در مرزهاي خود و بسط 

  داند.نفوذ شيعيان و در راس آنها ايران مي
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 .1401 زمستان، 1، شماره 5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

  

دانند  نويسندگان مقاله بر خود الزم مي ي:تشكر و قدردان  

ي ها از معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس به پاس حمايت

مادي و معنوي در راستاي انجام پايان نامه كارشناسي ارشد كه 

داني را داشته باشد مراتب قدر حاضر مستخرج از آن مي مقاله

  .باشند

موردي توسط  ي اخالقي، تعارض منافع:ها هيداييت  

  نويسنده گزارش نشده است.

موردي  ها: سهم نويسندگان و منابع مالي/ حمايت  

  ده است.توسط نويسنده گزارش نش

  

 منابع

). تبيين 1394( .سيدغفور، سيد محسن و همكارانآل   .1

مي ايران و عربستان رقابت استراتژيك جمهوري اسال

فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و  سعودي در يمن.

 .2نهم، شماره 

). عربستان سعودي: نگاه به 1372( .جعفري ولداني، اصغر .2

 .70شماره  فصلنامه اطالعات سياسي و اقتصادي، يمن.

بر  ). عربستان و روياي تسلط1388( .جعفري ولداني، اصغر .3

 .17هاي سياسي و بين الملل، شماره فصلنامه رهيافت يمن.

ها و منازعات در ). چالش1396( .جعفري ولداني، اصغر .4

 تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي. خاورميانه.

 تيك.). اصول و مفاهيم ژئوپلي1396( .نيا، محمدرضا حافظ .5

 مشهد: انتشارات پاپلي.

يابي منازعات  ). ريشه1394( .خضري، احسان و همكاران .6

فصلنامه تحقيقات سياسي بين المللي،  ايران و عربستان.

 .23شماره 

ي ). جغرافيا1386( .اچ بليك ،درايسدل، آالسدير و جرالد .7

ترجمه: دره ميرحيدر،  سياسي خاورميانه و شمال آفريقا.

 عات سياسي و بين المللي.تهران: دفتر مطال

). سياست خارجي جمهوري 1379( .سريع القلم، محمود .8

تهران:  بازبيني نظري و پارادايم ائتالف. اسالمي ايران؛

 مركز تحقيقات استراتژيك.

). ژئوپليتيك 1394( .سميعي اصفهاني، عليرضا و همكاران .9

تي ايران و عربستان در هويت و تاثير آن بر راهبرد امني

ن اسالم، هاي سياسي جهافصلنامه پژوهش يمن.بحران 

 .27-1 سال پنجم، شماره دوم، ص

). دگرگوني 1389( .صادقي، حسين و احمديان، حسن .10

فصلنامه راهبرد،  ها.اي يمن: امكانات و چالشجايگاه منطقه

 .56شماره 

). 1388( .جهانشير، عسگرخاني، ابومحمد و منصوري مقدم .11

ظريه الملل: نگاهي به نينهمكاري و منازعه در روابط ب

فصلنامه سياست دانشكده  سازه انگارانه الكساندر ونت.

، 3، شماره 20شگاه تهران، دوره حقوق و علوم سياسي دان

 .189-208 ص

گيري و ماهيت ). علل شكل1391( .فوزي، يحيي .12

: بررسي موردي جنبش هاي سياسي در خاورميانه جنبش

، سال اول، شماره هان اسالمفصلنامه ج سياسي در يمن.

 .17- 34ص اول، 

). زنجيره تنازعي در سياست و 1370( .كاظمي، علي اصغر .13

 تهران: قومس. الملل.روابط بين

عربستان و مديريت تحوالت در  ).1391( .كرمي، كامران .14

 المللي مطالعات صلح.مركز بين يمن.

 اي بر ايران و همسايگان.). مقدمه1379( .كريمي پور، يداله .15

 دانشگاه تربيت معلم. تهران:

). رفتارشناسي 1393( ، حسين.مدني، مهدي و هواسي .16

سياست خارجي عربستان در قبال مصر و بحرين بعد از 

 پژوهشي مطالعات - فصلنامه علمي هاي عربي.انقالب

 .39انقالب اسالمي، سال يازدهم، شماره 

). راهبردهاي عربستان 1395( .نجات، سيدعلي و همكاران .17

 اسالمي ايران در قبال بحران يمن. هوريسعودي و جم

، 33نهم، شماره  فصلنامه مطالعات روابط بين المللي، سال

 .137-179ص 

). نشست بررسي تحوالت 1388( .هاشمي نسب، سيد سعيد .18

 .2اي، شماره هاي منطقهفصلنامه پژوهش اخير يمن.

). اثرات سياست 1397( .شهروزابراهيمي، همتي، ابراهيم و  .19

ر نقش آفريني ايران در بستان در يمن بخارجي عر
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