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Abstract 
The rivalry lran and Arabia has tention Strongly Due to Yemen crisis in past 
yeards. Yemen as back yard has strategic lmportance for Riyadh and capture Sana 
capital Yemen by Houthis that from view of intellectual are affected from lslamic 
Revolution has take away restful sleep from saudi authories and lran to accused 
to military and Political support from Yemen Ansarullah.Target Research is 
surrvey strategic rivalry lran and Arabia in Yemen. The question this Research is, 
what from is the Regional rivalry between lran and Arabia in the crisis in Yemen 
from 2011 to 2020 depicted? For answer this question, in this Research will be 
paid from the theoretical approach of structural realism and specially from the 
approach of threat balance Walt and explanatory method and whit use the the 
Resources of Library and Internet. Hypothesis us is the strategic rivalry of lran 
and Arabia can to draw in format "Regional cold war" in awah historical and 
religious conflicts has Led to Geopolitical rivalry eventually to proxy war in the 
Yemen. In this regard, perception of threat by Arabia in expansion influnce of lran 
lncreased tension in their relationships. 
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 چکیده
یسال  در  عربستان  و  ایران  رقابت   گرفته   قرار  شدید  تنش  در  یمن  بحران  یواسطهبه   گذشته  ها

  عنوان به   یمن.  است  شده   برده  نام  ریاض  و  تهران  سرد  جنگ  عنوان-به  آن  از  کهطوریبه  است،
ست   به  یمن  پایتخت  صنعا  تصرف  و  است  برخودار  راهبردی  اهمیت  از  ریاض  برای  خلوتحیاط  د

ری  نظر  از  که  هاحوثی قالب  از  متأثر  فک ی  ان   سلب   سعود  آل  مقامات  از  را   آرام  خواب   هستند،  اسالم
  پژوهش   هدف .  کندمی  یمن  انصارهللا  از  نظامی  و  سیاسی  حمایت  به  متهم  را  ایران  و   است  کرده

 رقابت  که  است  این   پژوهش  پرسش .  است  یمن  در  عربستان  و  ایران  راهبردی  رقابت  بررسی
ایسال  طی  یمن  بحران  در  عربستان  و  ایران   ایمنطقه  شده   ترسیم  صورتی  چه  به  ۲۰۲۰الی  ۲۰۱۱  ه

  از  مشخص  طوربه  و  ساختاری گراییواقع  نظری  چارچوب  از  پژوهش،  پرسش  به  پاسخ  برای  است؟
.  است  شده   استفاده  اینترنتی  و  ایکتابخانه  منابع  از  و  تبیینی  روش  و  والت  تهدید   یموازنه  رویکرد
  « ای منطقه  سرد  جنگ»  قالب  در  توانمی  را  عربستان  و  ایران  راهبردی  رقابت  که  است  این  ما  یفرضیه

نجر  درنهایت  و  ژیوپلیتیکی  رقابت  به  مذهبی  و   تاریخی  هایکشمکش   کهایگونهبه   کرد،  ترسیم   به   م
ل  در  عربستان  ازسوی  تهدید  برداشت  راستا،  این  در.  است  شده  یمن  در  نیابتی  جنگ  گسترش   قبا

 .است شده  کشور دو روابط در تنش افزایش سبب یمن، در ایران نفوذ

 کلیدواژه ها: 
  اسالمی جمهوری سرد، جنگ
ذ، سعودی، عربستان ایران،  نفو
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 مقدمه 1
خاورمیانه دارای یک سیستم آنارشی است    یمنطقه

دولت آن  در  نسبتکه  یکدیگر  ها  عملکرد  و  رفتار  به 
هستندبی دولت   ،اعتماد  رقابت همچنین  در  های  ها 

-دولت اند. در میان این  مختلف با یکدیگر قرار گرفته
منطقه قدرتمند  دولت  دو  عربستان  ها،  و  ایران  ای 

به که  دارند  نسبتحضور  بیشدت  یکدیگر  -به 
ای  ند. هر دو دولت برای افزایش نفوذ منطقهااعتماد

-که می طوری به ؛کنندخودشان با یکدیگر رقابت می
توان از اصطالح جنگ سرد برای رقابت این دو دولت  

اصط برد.  نام  منطقه  در  برای  مزبور  سرد  جنگ  الح 
میانه در  دوم  جهانی  جنگ  پایان  از  پس  بار    ی اولین 

قرن بیستم، برای رقابت ایاالت متحده آمریکا و اتحاد  
بود شده  تلقی  و  تعریف  شوروی  زمانی جماهیر  که  ، 

شدید   رقابت  در  شوروی  و  آمریکا  دولت  دو 
داشتند.  قرار  یکدیگر  با  ایدئولوژی  و  ژیوپلیتیکی 

سر  جنگ  این  میشبیه  را  در  د  حاضر  حال  در  توان 
و    یمنطقه ایران  دولت  دو  رقابت  در  و  خاورمیانه 

کرد مشاهده  دولت  طوری به   ، عربستان  دو  این  که 
های گذشته در تنش و کشمکش  مزبور در طول دهه 

 با یکدیگر قرار داشتند.

  که   ، ۱979  ی در سال اسالم   انقالب  از   پس   تحوالت 
  ی انقالبرژیم    کی  جادیا  و   نظام شاهنشاهی  سقوط  با

  در سال   سیاسی  ، تحوالتبود همراه رانیا درشیعه 
گردید  دیجد  تی هو  کی ایجاد    به   ۱979 منطقه    ؛در 

  که   قدرتمنداسالمی    ی جمهور  ک یکه  ایگونهبه
در    است   غرب   یمداخله  و   ی سلطنت  نظام  منتقد

می شکل    ما  یمستق  د یجد  ت ی هو  ن یا گیرد.  منطقه 
  با   مخالفت   به   را   ی سعود  عربستان   و   ران یا   روابط

جنگ    در   بر این اساس،   ساخته است.   ل یتبد  گری کدی
  ت یحما   به   اض یر  ،رانیا   هیعل  عراق   ی ساله  ۸

  پرداخت   ن یحس  صدام   از   ی نظام  ی واسیس  ی،اقتصاد
  راه  سر  از  را  رانی ا  یاسالم  یجمهور   قیطر  نیا  از  تا

  سال   در  عراق   به   کایآمر  ی نظام  یحمله  . بردارد  خود 
 ساختار  رییتغ  و  نیحس  صدام  سقوط  به  منجر  ۲۰۰3

-قدرت  با   عراق   در   یاسیس   تحوالت   ن یا  اما   شد؛  قدرت
  نفع   به  را  موازنه  امر  نیهم   ،شد  همراه  انیع یش  یریگ

 منطقه  در   رانی ا  نفوذ   وزد    رقم  ران یا   یاسالم   یجمهور
آن،    کند. یم   دایپ  ش یافزا بر    که   یی ها تی حماافزون 

  و   ها گروه  گری د  و  حماس  و   لبنان   هللا حزب  از   ران یا
  آن   کنار   در   و  کرد یم   اقدام  عهیش  های انیجر

  عربستان   و   ران یا  کیتی ژئوپل  و   ی دئولوژیا   ی تضادها
در  دیگرد   روابط   تنش   به  منجر سعودی  عربستان   .

پیش  سال  در  با  حسین  صدام  سقوط  از  پس  های 
مهار    اه سیاستبرخی  گرفتن   درصدد  نوعی  به 

بود. ایران  اسالمی  -نمیکه  ای گونهبه  جمهوری 
اسالمی   جمهوری  متحد  غیردولتی  بازیگران  خواست 

 قدرت و نفوذ شان در منطقه افزایش پیدا کند. 

  ام یق  با  ۲۰۱۱  سال   از  کهی  اسالم   یداریب  ندایفر   در
  شمال   از   ی مردم  اعتراضات  ،شد  آغاز   تونس   مردم

شرایط  شود یم  دهیکش  ایآس  غرب  به  قایآفر   ی برا  و 
اسالمی    یراهبرد  رقابت   عربستان   و   رانیا جمهوری 

فراهم     از   که   است  ی کشور  منی  . شودیمسعودی 
  اعتراضات   و   نبوده   غافل  یاسالم   یدار یب  تحوالت 

  و   بود   گرفته  شکل  کشور   نی ا  حکومت   هیعل  یاسیس
  ی عل   ۲۰۱۲  سال   در  یمردم   اعتراضات  یجهیدرنت

  م یتصم  با  و   کرد  یریگ  کنار  قدرت  از  صالح  عبدهللا
  ل یتحم  کایآمر  تی حما  و   فارس  جیخل  یهمکار   یشورا

  ی هاد  منصور  دنیرس  اما  شد؛  ی هاد  منصور  بهقدرت  
  ثبات  و  ی اسیس اعتراضات  ان یپا  ی جمهور است یر  به

  میتقس  در  یهاد  منصور  یناکام   بلکه  ؛نبود  منی  در
  سبب   غرب  و   سعود  آل   به خاندان  ی وابستگ  و  قدرت

  شکل   ی هاد  منصور  هیعل   اعتراضات   مجددا    شود یم
فکری    که  های حوث  .ردیبگ نظر    انقالب  از  ثرأمتاز 

  هیعل  ی اسیس  اعتراضات  به  دست  ، بودند  یاسالم
  در   القاعده  ی روهای ن  همزمان  و   زدند   ی هاد  منصور

 . شدند تی تقو  کشور  جنوب

  گسترش   ۲۰۱۴  سال   در  اعتراضات   نی ا  یدامنه
  تخت یپا   صنعا  معترضان  ت ی درنها  و   گرفت   یشتریب

  است یر   کاخ  و  درآوردند  خود  کنترل   به  به  را  منی
اوضاع  نی ا  در  .کردند  محاصره   را  یجمهور و    ،شرایط 

  ی اقدام  در  نهیکاب  و  ری وز   نخست  ،جمهور  سیرئ
  کشور   ن یا  پارلمان   به  را   خود  یاستعفا  رمنتظرهیغ

  یازسو  استعفا  درخواست  گرچها  .کردند  اعالم
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دولت    اقدام   نی ا  ،مخالفان  اما  ؛نشد  رفتهیپذ   پارلمان
هادی    از   دولت کشی  وقت   یبرا   ی تالش  را  منصور 

  اعتراضات   به  و   کردند  برداشت   هاآن   یهاخواسته
 دادند.   ادامه خود با شدت بیشتری 

خیلی زود به مکانی برای    من ی  در   ی اسیس  تحوالت 
.  شودیم  ل یتبد  عربستان  و   ران یا  ی راهبرد  رقابت

سعودی   سیاسی، عربستان  هویتی،  دالیل  به    همواره 
در    منی  تحوالت   به  یاژهیو   نگاه  یتیامن  وژیوپلیتیکی  

  ت خلوطعنوان حیااست و یمن به  داشتهطول تاریخ  
می  راهبردی  اهمیتی  دارای    ی جمهور  باشد.ریاض 

  من ی  یراهبرد   گاه یجا   به  توجه  با  همواره  ران یا   یاسالم
وضعیت  انهیخاورم  در   شامل   که  آن مذهبی    و 

  کشور   ن یا   ی اسیس  تحوالت  ، شودیم  ه یدیز  انیعیش
  عربستان   نظر  از .  کندی م  دنبال   کی نزد  از   را  ی عرب 

است    یسعود یمن  در  خود  نفوذ  دنبال  به    و ایران 
  یتیامن  ی نگران   موجبات  قدرت   به   ها یحوث   ی اب یدست 

  آنان   نظر   از   را یز  ؛کندیم  فراهم   اض یر  دولت   ی برا
  و   هستند  رانیا  یاسالم  یجمهور  به  وابسته  های حوث

  مرز   یک ینزد   در  رانیا  نفوذ  شی افزا   باعث  امر  نیهم
  من ی  در  ی، طیشرا  نیچن  در .  شد  خواهد   عربستان

  . ردیگیم   شکل  عربستان  و  ران یا  یامنطقه  رقابت
  و   است  داده  شکل  را  ائتالف  کی   یسعود  عربستان

  من ی  به  ۲۰۱5  سال   در  یهاد  منصور   از  تی حما  در
و    حمله ایران  رقابت  و  جنگ  حاضر  حال  در  که  کرد 

عربستان در یمن همچنان ادامه دارد. بنابراین، هدف  
و    یمقاله ایران  راهبردی  رقابت  بررسی  حاضر 

است.   ۲۰۲۰الی   ۲۰۱۱های  عربستان در یمن طی سال 
  ران یا   یامنطقه  رقابت  که   است   ن یا   پژوهش  پرسش 

  ۲۰۲۰  تا   ۲۰۱۱  یها سال   یط   من ی   بحران   در   عربستان  و
صورتی   چه  به    شده   میترسبه  پاسخ  برای  است؟ 

از ؤس واقع  ال  نظری  به رهیافت  و  ساختاری  -گرایی 
مشخص »موازنهطور  رویکرد  از  والت    یتر  تهدید« 

به است.  شده  راهبردی  ایگونهاستفاده  رقابت  که 
می را  عربستان  و  سرد  ایران  جنگ  قالب  در  توان 

ژیوپلیتیکی منجر به  ای ترسیم کرد که رقابت  منطقه
شود. برداشت تهدید ازسوی  جنگ نیابتی در یمن می

  موجب   عربستان در قبال گسترش نفوذ ایران در یمن 
 افزایش تنش در روابط دو کشور شده است. 

 پژوهش یپیشینه 2
و   تقابل جمهوری اسالمی ایران  و  رقابت  با  ارتباط  در 

مس که  یمن  بحران  در  سعودی  بسیار    یلهأعربستان 
میمه خاورمیانه  در  توسط    ،باشدمی  باارزشی  آثار 

و   فارسی  به  حوزه  این  محققان  و  پژوهشگران 
از   قسمت  این  در  است.  شده  نگاشته  غیرفارسی 

 شود. پژوهش به چند مورد از این آثار اشاره می 

 ( همکاران  و  مقاله۱395نجات  در  تحت  (،  ای 
و عربستان سعودی  جمهوری اسالمی    عنوان »راهبرد 

د بهرهایران  با  یمن«،  بحران  قبال  روش  ر  از  گیری 
مقایسه رویکرد  با  و  تحلیلی  و  دنبال  توصیفی  به  ای 

پرسش این  به  سعودی  پاسخ  عربستان  که  اند 
قبال   در  را  راهبردی  چه  ایران  اسالمی  وجمهوری 

گرفته کار  به  یمن  استفاده  بحران  با  نویسندگان  اند؟ 
واقع نظری  چارچوب  دااز  باور  تهاجمی  که  گرایی  رند 

ا تشکیل  با  تا  کرده  تالش  تهاجم  ئعربستان  و  تالف 
حوثی  جنبش  یمن  به  سیاسی  نظامی  قدرت  از  را  ها 

از   معنوی  و  سیاسی  حمایت  نیز  ایران  و  سازد  حذف 
 .ه استاین جنبش به عمل آورد

ای با عنوان  (، در مقاله۱396دهشیری و معبودی )
قبال   در  ایران  اسالمی  جمهوری  راهبرد  »ارزیابی 

ساز  ضمن تبیین و تشریح عوامل بحران،  حران یمن«ب
نظریه قالب  در  کشور  این  لوسین  بحران   یدر  های 

جهت تحلیل  با  ادامه  در  سیاستپای،  و  های  گیری 
تهران در قبال یمن با در نظر گرفتن اصول کلی حاکم  
توجه   و  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  بر 

ب و  منطقه  بر  حاکم  امنیتی  شرایط  از  به  استفاده  ا 
تالش   ینظریه و  بوزان  باری  امنیتی  های  مجموعه 

منطقه امور  کردن  امنیتی  برای  سعودی  ای عربستان 
 پردازند. می

بهادرخانی )  و   عنوان  بای  (، در مقاله۱397آدمی  ا 
منطقه در  سعودی  عربستان  رفتاری  غرب    ی»الگوی 

ت و  جمهوری  أآسیا  ملی  امنیت  و  منافع  بر  آن  ثیر 
مطالعه با  ایران  پیش    یاسالمی  در  با  یمن«،  موردی: 
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توضیحی   روش  توضیح    -گرفتن  از  پس  تبیینی 
وضعیت موجود در منطقه به تبیین و تحلیل چرایی  

موازنهشکل پرداخته  یگیری  می  اندقوا  نویسند  و 
دست جهت  سعودی  هژمونی  عربستان  به  یابی 

منطقهمنطقه در  را  تهاجمی  خارجی  سیاست    یای، 
می دنبال  نقطهخاورمیانه  در  آن،    ی کند.  مقابل 

از   حمایت  دنبال  به  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 
می خود  استراتژیک  رقابت  متحدین  در  تا  باشد 

موازنهمنطقه به  دست  عربستان  ای  برابر  در  سازی 
بزند که    .سعودی  است  کشورهایی  از  یکی  یمن 

تهاجمی  در آن عربستان سعودی   به سیاست  دست 
ا نفوذ  زده  جلوی  نظامی  ابزار  از  استفاده  با  تا  ست 

 تهران را بگیرد.

امام و  )جمعهدرج  مقاله۱39۸زاده  در  با  (،  ای 
کردن   سد  استراتژی  و  سعودی  »عربستان  عنوان 

موردی    یخاورمیانه )مطالعه  یقدرت ایران در منطقه
و   تهران  میان  کشمکش  و  تنش   ،») یمن  تحوالت 

به توافق  ریاض،  از  پس  سطح  هسته ویژه  ای، 
ساز رقابت  یافته و زمینهاختالفات و منازعات افزایش 

منطقه در  ایران  بیشتر  نفوذ  به  یو  ویژه  خاورمیانه، 
در کشور یمن را بررسی کردند. در این پژوهش اشاره  

ایران  می نفوذ  کردن  سد  دنبال  به  عربستان  که  شود 
این   نویسندگان  استدالل  همچنین،  است.  یمن  در 

است سدسازی عربستان سعودی علیه  است که سی
به منطقه  در  ایران  اسالمی  با  جمهوری  یمن  در  ویژه 

 رو شده است. شکست روبه 

 ( همکاران  و  مقاله۱39۸برزگمهری  در  با  (،  ای 
با   اسالمی  همکاری  سازمان  »همسویی  عنوان 
بحران   در  ایران  با  مقابله  برای  سعودی  عربستان 

زمینه تشریح  ضمن  در  گیری  شکل  ییمن«،  بحران 
بحران   در  اسالمی  همکاری  سازمان  نقش  به  یمن 

پرداخته تمذبور  با  و  آناتومی  أ اند  چارچوب  بر  کید 
می نفوذ بیان  که  ،  بهکنند  یادشده  شدت  سازمان 

های عربستان سعودی قرار گرفته  ثیر خواستهأتحت ت
جانبدارانه مدافع  خواستهو  با  همسو  ریاض  ای  های 

 جمهوری اسالمی ایران دارند. ها و  علیه جنبش حوثی

  ( همکاران  و  مقاله۱399ابراهیمی  در  تحت  (،  ای 
سازی عربستان در برابر ایران  عنوان »سیاست موازنه

اند  بهره بردهقوا    یدر یمن«، از چارچوب نظری موازنه
کید این نظریه بر برابری نسبی قدرت میان دو  أ و با ت

برای    بستر نظری مناسبی، فراهم شدن  قدرت رقیب
محافظه  رویکرد  تغییر  ارزیابی  و    ی کارانهبررسی 

سیاست خارجی عربستان به رویکرد تهاجمی پس از  
اند. از  نظر قرار داده  تحوالت بهار عربی در یمن را مد

موازنه نویسندگان  و    ینظر  سود  به  یمن  در  قدرت 
و   است  کرده  تغییر  ایران  اسالمی  جمهوری  منفعت 

می سبب  امر  عرب همین  درصدد  شود  سعودی  ستان 
بسط نفوذ و افزایش امنیت خود و متحدانش از یک  
هدف   با  منطقه  در  تهران  نفوذ  گسترش  مهار  و  سو 

موازنه راهبرد  با  و  مقاومت  محور  سازی  تضعیف 
 ازسوی دیگر باشد.

 ( وتا  مقاله۲۰۱9دی  در  »جنگ  (،  عنوان  تحت  ای 
به   اکنون«،  تا  سرد  جنگ  از  پس  خاورمیانه:  در  سرد 

ای ایران و عربستان  ت دو دولت قدرتمند منطقهرقاب
پرداخته  به یمن  کشور  در  وی  استویژه  استدالل   .

راستای   در  مزبور  دولت  دو  رقابت  که  بوده  این 
نسبت خود  نفوذ  بودافزایش  مقابل  طرف  -به  ؛به 

و  طوری  ایران  رقابت  برای  را  سرد  جنگ  اصطالح  که 
 برد.عربستان در منطقه نام می

 ( عنوان  ۲۰۱9ستمبرینی  تحت  پژوهشی  در   ،)
سعودی:   عربستان  و  ایران  میان  نیابتی  »جنگ 

موردی جنگ داخلی یمن«، ضمن اشاره به    یمطالعه
منازعه و  در    یکشمکش  عربستان  و  ایران  دولت  دو 

دهه  دو  طول  این  رقابت  به  منطقه،  در  گذشته  های 
معتقد و  پرداخته  یمن  بحران  در  مزبور  که    انددولت 

ایران   جنگ  رقابت  شکل  به  یمن  در  عربستان  و 
نیابتی بوده و هر دو دولت درصدد بودند تا نیروهای  

 نیابتی آنان قدرت را کسب نمایند.

بهره  ضمن  حاضر،  یافتهپژوهش  از  های  گیری 
صورتپژوهش  با    یگرفتههای  است  درصدد  فوق، 

واقع نظری  چارچوب  از  و  استفاده  ساختاری  گرایی 
رویکرد »موازنهبه از  و    یطور مشخص  تهدید« والت 

عربستان   و  ایران  راهبردی  رقابت  تبیینی  روش  را  با 
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سال  طی  در  یمن  بحران  مورد   ۲۰۲۰الی   ۲۰۱۱های  در 
قرار  تجزیه پژوهشدهدوتحلیل  این  در  دو    ،.  رقابت 

ایر  بهدولت  یمن  در  عربستان  و  »جنگ  ان  صورت 
شد خواهد  ترسیم  که    ،سرد«  عواملی  به  همچنین، 

در   مزبور  دولت  دو  سرد  جنگ  شدت  کاهش  باعث 
 شود، پرداخته خواهد شد.یمن می

 نظری چارچوب 3
  کرده   مطرح  را  قدرت«  ی موازنه»  ی تئور  1والتز  کنث 

  نگران   اول   یوهله  در   ها دولت  ی، و  باور   به   که  بود 
امنیت (.  Waltz, 1979: 67)  هستند  ش ی خو  تیامن

  چالش   به  دولت  نیقدرتمندتر  برابر  در  هادولت 
  استفان   که   است   یحال  در   ن یا  شود، یم  کشیده 

  ی موازنه»  در مقابل  را  د«یتهد   یموازنهی »تئور  2والت 
  باور   والتتعریف و تلقی کرده بود.    ارائه  والتز  قدرت«

ترسیم    قدرت  برابر   در   آنکه   از  شی ب  تیامن  که  دارد
این  شودیمترسیم    دیتهد   برابر  در  ،شود در   .

تفاوتیتما   از  والتز  نقد  در  والتخصوص،   و    ن یب  ز 
 (.Walt, 2008: 36) کنداستفاده می  دیتهد  و قدرت

ها  دولت  یتیامن  ینگران  که  است  باور  نی ا  بر  والت
  شود یم   جادی ا  دیتهد   برابر  در   بلکه   ،قدرت  برابر  در نه  

  ها دولت  که  ستین  یاساده  موضوع  یتیامن  ینگران   و
به و  ازآسان    از   هادولت.  کنند  عبور  آن   راحتی 

  ی دولت  از  بلکه  ؛ترسندی من   ها  دولت  نیقدرتمندتر
  د یتهد   عنوان به  هادولت   گر ید  بهنسبت   که   ترسندیم

  مجاورت  از   ی تابع  ، خود  ی نوبه  به   د یتهد   . شود  میترس
  مقاصد   و   ات ین  ی، تهاجم  ی های توانمند  یی،ایجغراف

  درک .  است  دولت   ک ی قدرت   مجموع  و انهیگراتجاوز
سخت   هادولت   یواقع  مقاصد  و  اتین و    دشوار 

  است   ممکن   ها دولت  مقاصد  و  ات ین  است. همچنین،
  ممکن   ن،یبنابرا   ؛(Walt, 1987: 21-27)  کند  رییتغ

  گر ید   دولت  مقاصد  و  اتین  از  دولت   کی  است
و    برداشت   دولت   کی .  کند  دیتهد  نادرست اشتباه 

عملکرد   است   ممکن و    عنوان به  را  گرید   دولت   رفتار 
  آن   ی واقع  ات ین  و  قصد  کهی درحال  ؛کند  تصور   د یتهد

 
1  Waltz 

سیاست   ؛ نبوده  یتهاجم سیاست    دولت    بلکه 
اشتباه  برداشت  نیهم  .باشد  یتدافع و    از   نادرست 

  همراه   به   ی منف  یهاپیامد  دولت   مقاصد  و   تاین
  . شد  خواهد   روابط   در  تنش  به   منجر  و   داشت   خواهد

  موجب   ی رواقعی غ  چه  و   یواقع  چه  «دیتهد   تصور»
نگرانی و    ها دولت  روابط  بر  و  شود یم  ها دولت   ترس 

 (. Walt, 1987: 37) گذارد یم ر نامطلوبیثأت

  در   ی دیکل  گریباز   دو  عنوان به  عربستان   و  رانیا
  انقالب   زمان   از  که   باشندیم  انهیخاورم  یمنطقه

  تنش   سمت به  گری باز  دو  روابط  ران یا  ۱979  یاسالم
کرد   ان یم  در  یک یدئولوژ یا  رقابت  و  هاتنش  .حرکت 

کشورهای    از  ی اریبس  در   ی سعود  عربستان   و   ران یا
در   شکننده  و    ک ی  جادیا  به  انهیخاورمضعیف 

دولت   روابط  در   یتیامن  ی معماوضعیت     منجر   دو 
  عربستان (.  Huwaidin, 2015: 76)   است   شده

  ی اسالم  ی جمهور  مقاصد  و   اتین  ،تیقابل  یسعود
  د یتهد   کی   عنوانبه  گذشته  یهاطول دهه  در  را  رانیا

امنیتی  .کردیم   برداشت و  دولتی    عربستان   مقامات 
ی  ناامن  عامل  رانی ا  که  دارند  باور   نش یمتحد   و  یسعود

تهدید  دیگر،    .است  منطقه  در   و  بیان    نظر   از به 
توسط    منطقه  یتیامن  ثبات   ی، سعود  عربستان 

  گرفته   قرار   ب شدید یآس  مورد   رانیا  جمهوری اسالمی 
 (. Bazegar & Agharebparast, 2012: 16) است

  تحوالت   به  منجر  کهی  اسالم  یداریب  ندیفرا
  ی دیکل  گری باز  دو  نظر  مد   ،شودیم  منی  در  یاسیس

  از   ثرأمت  که  های حوث  .ردیگیم  قرار  عربستان  و  رانیا
  عهده   بر  را  صنعا  کنترل   هستند  رانی ا  ی اسالم  انقالب

همین   دارند   د یپد   را  ی سعود  مقامات  ینگران امر    و 
  ی سعود  عربستان   یازسو  د یتهد  برداشت   و   آورد یم

ازطر  گسترش   دنبال   به  ران یا  که   کسب   قینفوذ 
  کشور   دو   روابط   در  تنش  به  است  یحوث   توسط  قدرت

 است.  شده منجر

2  Walt 
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 و رانیا یاسیس کشمکش 4
 از پس یسعود عربستان

 ی در خاورمیانهاسالم انقالب
  ی سعود   عربستان   یپادشاه  و  رانیا   یاسالم   یجمهور

قدرتمند    دو    که   هستند   انهیخاورم  در   ب یرقدولت 
  مباحث   از   یار یبس  موضوع   شاندهیچیپ  روابط

 :Gimenez Crioli, 2018)  است   بوده  یکآکادم
  و   رانیا شاهنشاهی    میرژ   یسرنگون   هنگام   از(.  295

  دو   روابط  ۱979  سال   در  ی اسالم  ی جمهور  یریگشکل
  ی سعود  عربستان  .شد  دهیکش  تنش   سمتبه  کشور

  ی برا  دیتهد   ک ی  عنوانبه   را  ران یا   در  ی عیش  انقالب
  کرد   تصورخلیج فارس    ی عربی حوزه  ی کشورها  و   خود 

  راه  سر از  را ی اسالم یجمهور تا  بود ی راه دنبال   به و
  ی ساله  هشت  جنگ   در  لیدل  نیهم  به  و   بردارد  خود 

  ی هاتی حما  به  اضیر  ،۱9۸۰  سال   در   ران یا   و  عراق
 . پرداخت  ن یحس  صدام  از  ی اسیس  و  تسلیحاتی  ،یمال

  ۲۰۰3  سال   در  عراق  به  کا یآمر  ینظام  یحمله
  به  قدرت ساختار رییتغ  اما شد؛ صدام سقوطسبب 

  ران یا   اسالمینفوذ جمهوری    و  شد   کرد  و  انیعیش  نفع
شرایطی    نیچن  .کرد  دایپ  شیافزا   دیجد  عراق  در

امنیتی   و  دولتی    مجبور   را  ی سعود  عربستانمقامات 
شود    دهیکشآمریکا    االت متحدهیا  سمت به  تا   ساخت

تهران  تیامن  از   تا برابر  در    کند   حاصل   نان یاطم  خود 
(Bazegar & Agharebparast, 2012: 16.) 

روند  ،بنابراین  کرد،  اذعان  باید  که    رقابت   آنچه 
  دا یپ  یشتریب  گسترش  ۲۰۰3  سال   ازریاض    وتهران  

  ی هاییآرا  صف   به   منجر  ۲۰۰6  سال   در  و   کرده 
ده  یگرد  ی عیش  هالل   گفتمان  چارچوب   در   ی کیتیژئوپل

  ی اب ینقشه   مفهوم  به  یعیش  هالل   گفتمان   . بود
  غرب   عربی   یکشورها  در  رانی ا  یت یهو  و  ک یدئولوژیا

  که   است   لیدل  نیهم  به  .شودیم   محسوب  ایآس
وتیهو   یهارقابت   عربستان   و  رانیا  یکیتیژئوپل  ی 

تنشریدرگ  به  رقابت  لیتبد  ینهیزم و  -اجتناب  را  ی 
(.  ۲3:  ۱395  همکاران،  و   یمتق)  است  ساخته  ریناپذ 

منظر   ی تیامن  ثبات  ی سعود  عربستان   مقامات  از 

تهدید    مورد   ران یا   توسط جمهوری اسالمیخاورمیانه  
است  قرارشدید    & Bazegar)  گرفته 

Agharebparast, 2012: 16.) 

  ی تضادها   شیافزا  یهانهیزم  یاسالم  یداریب  روند
  بحران   .آورد  وجود   به  را  عربستان   و   ران ی ا  شتریب

  ی هارقابت   د یتشد  به  منجر   نی بحر  و  هیسور
  از  ی دیجد  یدوره  ن،یبنابرا  .شد یامنطقه یکشورها

  که  کرد   مشاهده توان  یم   را  یامنطقه  ی تضادها
  ه کرد رانی ا  با  «سرد  جنگ  یمرحله»  واردرا    عربستان

  قطع   در   توان یم  را   سرد  جنگ   یها نشانه  .است
فرصتیقابل  یمحدودساز  و  کیپلماتید   روابط و  -ت 

غرب    ی اقتصاد  یها تحریم  از  حمایت  ازطریق  تهران 
  ، گرید   ی ازسو  . دانست  یامنطقه  طیمح  در علیه ایران  

  من ی  و  هیسور   ،عراق  در  ی ابتین  جنگ   از  ییهانشانه
  ، سرد  جنگ   دوران   در   ب،یترتبدین    . شودیم  مشاهده 

ها  از  ییهانشانه -قالب   و  میمفاه  با  یابتین  ی جنگ 
  ن یا  در .است گرفته شکل ی و ژیوپلیتیکیتیهو  یها

سعودی   ،دوران   ی عرب   یکشورها  ر یسا  و   عربستان 
  رند یگیم  کار   به   که   یاتیادب  ، فارس  جیخل  یهیحاش

  ک یدئولوژ یا  و   یت یهو  یلفه ؤم  .دارد  گرا اتهام  تیماه
سرد    جنگ   ،ایآس  غرب  ی کشورها  ی برا سعودی  

  و   یمتق)  نمود   د یتشد  را عربستان    و  رانیا  ایمنطقه
  لحاظ به  عربستان   و   رانیا (.  ۲5- ۲6:  ۱395  همکاران،

مذهبی خ ی تار  یمنازعه  یهانهیزم  یدارا  یت یهو و    ی 
شرایط    بودند در  ژیوپلیتیکی  رقابت  به  تبدیل  که 

می وکنونی  برای  ابتین  رقابت  کی   شکل   در   شود  ی 
منطقه   دل، رحم)  بخشدمی  بازتاب  خود   به  اینفوذ 

  است   یکشور   من ی(.  ۲7۸:  ۱39۸  ز،یجانس  و  مبریس
  عربستان   یبرا  کیتیژئوپل  و  ک یدئولوژ یا  لحاظ   از   که

  ی برا  کیاستراتژ  و  کی دئولوژ یا   لحاظ  از  و  یسعود
باالیی ی اهم  ران یا   یاسالم   یجمهور   تحوالت   .دارد  ت 

  و   رانیا   رقابت  آن   یپ  در   و  کشور  نیا   در  یاسیس
  در   تنش   ،کشور  ن یا   در شتریب  نفوذ  سر  بر عربستان

  در   که  است  داده  شی افزا   را  اض ی ر  و   تهران   روابط
 .شد خواهد  پرداخته آن  به  پژوهش یادامه
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 منی بحران 5
  مردم   امیق  با  ۲۰۱۱سال    از  یاسالم  یداریب  ندایفر 

این   شد  آغاز   تونس    شمال   از   ی مردم  اعتراضات  و 
فقر،    .شد  من ی  وارد   و   ده شدیکش  ا یآس  غرب  به   قایآفر

  قدرت  و ثروت  یعادالنه  ع یتوز  عدم   ،گسترده یکاریب
  ن یترمهم  ی اسیس  و   ی اجتماع  مختلف   ی هاضیتبع  و
قدرت   در   من ی   ی های ژگیو تسلط    عبدهللا   ی عل   دوران 

وی از  پس  و  هادی   ،صالح    است   بوده   منصور 
  پس از   بالفاصله  در این راستا،  (.۱۱۴:  ۱39۱  ،ییاکو ین)

  و   هایناآرام  تونس،  از  یعل  بن  نیالعابد  ن یزفرار  
خورد.    ی اگسترده  تظاهرات رقم  یمن    کشور   ن یا در 

  متعدد و گوناگونی   یهابحران   ،تونس  و  مصر  برخالف
  سر   از  انهیخاورم  ریاخ  ی هایدگرگون   از   ش یپ  را

بود ، مصر  ی هیژانو  ۲5  امیق   موج  گسترش  . گذرانده 
-جهت   و  آورد  ن ییپا  تب اعتراضات در یمن را تا حدی

  و   داد   قرار   ریثأت  تحت   ی مدت  تا   را  اعتراضات   یریگ
روند  عرب  شهروندان   ر یسا  همچون   ها ی منی  ،

رصد می  را  در قاهره   ،لیدل نیهم به  کردند.اعتراضی 
  سال   یهیفور   ۱۱  در  مبارک  سقوط  از   پس  بالفاصله

  ی سرنگون   هدف  با  ها یمن ی  یگسترده  تظاهرات   ،۲۰۱۱
  شد شروع    من ی  یجمهور   س ی رئ  ،صالح  عبدهللا  ی عل

-ان یجر  عمده (.  ۸5:  ۱396  ،یوسف ی   و   مقدم  ینیحس)
وروهاین  و  اه سیاسی    اعتراضات   در  که  ی اجتماع  ی 

  یی آراصف  صالح   عبدهللا  حکومت  مقابل   در  ۲۰۱۱
  ، انیدانشجو   و   جوانان   جنبش   : از  ند اعبارت  ،کردند

-گروه   و   االحمر   پرنفوذ   خاندان  ، جنوب  مردم   ،های حوث
  جدا   صالح   حکومت   از  که  ارتش   افسران  از  ییها

 ( پیوستند  معترضان  صف  به  و    و   ی اکوئ ین  شدند 
 (. ۴9-5۰: ۱395 ، یاعجاز

-کناره  قدرت  از   صالح  عبدهللا   یعل   ۲۰۱۲  سال   در
فارس و   ج یخل ی همکار  یشورا میتصم با  و  کرد  یریگ

سعودی عربستان  آن  رأس  ایاالت  ی حما   و   در  ت 
  اما  شد؛  یهاد  منصور  بهدرت  ق  لیتحم  کایآمر  متحده

  ی جمهور  استی ر  منصب  به  یهاد  منصور  دنیرس
  ی ناکام  بلکه   ؛ نبود  من ی  در   ی اسیس  اعتراضات   ان یپا

  خاندان به    ی وابستگ   و   قدرت  م یتقس  در   هادی   منصور
قدرت  سعود  آل    مجددا    شودیم  سبب  غرب   هایو 

حوثیردیبگ  شکل   ی هاد   منصور   هیعل  اعتراضات    ها . 
  بودند،   یاسالم   انقالب  از  ثرأمت  یفکر  نظر  از  که

  زدند   هادی  منصوریه  عل  یاسیس  اعتراضات  به  دست
  ت ی تقو   کشور  جنوب  در  القاعده   یروهاین  همزمان  و

 .شدند

و    ۲۰۱۴  سال   در  اعتراضات   نی ا  یدامنه گسترش 
  صنعا   معترضان   تی درنها  و   افت ی  یشتریب  شدت

  است یر   کاخ   و   درآوردند   خود   کنترل   به   را   من ی  تخت یپا
  س یرئ  در چنین شرایطی،  .کردند  محاصره  را  یجمهور
  یاستعفا  ی اقدام  در  نهیکاب  و  ریوز   نخست  ،جمهور

  گرچه   .کردند  اعالم  کشور  نیا   پارلمان  به  را  خود
  اما   ؛نشد  رفتهی پذ  پارلمان  یازسو   استعفا  درخواست 

کنش  ن یا  ،معترضان و    ی برا  ی تالش  را   دولت  اقدام 
  هاآن   یهاخواسته  از   دولت  رفتن و خرید وقت  طفره

  خود با شدت بیشتری   اعتراضات  به  و  کردند   برداشت
(.  ۸۱:  ۱396  ،یوسف ی  و  مقدم  ین یحس)  دادند  ادامه

ناتوان در مقابله و کنترل معترضان  که  منصور هادی  
ریاض   از  و  کرد  فرار  سعودی  عربستان  به  بود 
درخواست کمک کرد تا با استفاده از نیروهای خارجی  

 معترضان را سرکوب سازد.

  در   منی  در  یاسیس  تحوالت  ی سعود  عربستان  
  در   شهیهم  منی  و  دادیم  قرار  نظر  مد  را  خ یتار  طول 

پادشاهی    .است  داشته  قرار  ی سعود  نفوذ  یره یدا
  نظر   در   خود   یات یح  منافع  عنوان به  را   منیسعودی  

امنیتی  در  کشور  نیا   خواهدینم   و  ردیگیم   چالش 
  بدهد   دست  از  را  آن آسانی  به  راحتی وبه  و  ردیبگ  قرار

(Huwaidin, 2015: 76  .)است  لیدل  نیهم  به ،  
  ی نگران   موجب  های حوث  دست   به  صنعا  تصرف

  ت یحما   در  ۲۰۱5 سال   در   و   د یگرد  سعود   آل   مقامات
ادامه  حمله  من ی  به  هادی   منصور  از در    ی کردند. 

حمله دالیل  تحلیل  و  تبیین  به  نظامی    ی پژوهش 
سیاست   در  یمن  جایگاه  به  توجه  با  یمن،  به  ریاض 

 شود. خارجی عربستان سعودی پرداخته می
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 عربستان و یمن 6
  جایگاه یمن در سیاست خارجی 6.1

 عربستان سعودی 
ی راهبردی  دو  لحاظبه  منکشور    و   کیژئوپلت  عنصر 

  عربستان   توجه  کانون  در خیتار   طول  در کیدئولوژیا
  ی، یمن کیتیژئوپول  لحاظبه  .است  داشته  قرار  یسعود

  از   را  آن  که  دارد  فردیمنحصربه  ییایجغراف  تیموقع
  ی دقیق نگاه   با   . است  ساخته  ت یپراهم  ی راهبرد  نظر

  نسبت   ی سادگبه  توان یم  آن   جغرافیایی   ی نقشه  به
  و   سرخ  یایدر  ،فارس  جیخل  با  المندبباب  آبراه

  ، عربستان  یرهیجزشبه  ن،یهمچن  و  هند  انوسیاق
کامال    قایآفر  شاخ  و  قا یآفر  شمال   ،ایآس  غرب   درک   را 

 (. ۸3۴: ۱395  ،یخسرو و ی احمد) کرد 

  ی رهیجزشبه  جنوب  و   ایآس  یغرب   جنوب  در   منی
عربستان  است  شده  واقع   عربستان مرزی  اختالف   .

کشور   دو  تاریخ منجر به جنگ میان  در طول  یمن  با 
یمن در جنگ از عربستان   ۱93۰گردیده بود و در اوایل

توافق و  خورد  در  نامهشکست  طایف  امضا   ۱93۴ی 
یمن  ترتیب،  بدین    اض یر  ت خلواط یح  عنوانبه  شد. 

  طول   در  عربستان   و  شود   گرفته  نظر  در  ی ستی بایم
  سال   در   که یاگونهبه  ،داشت  نظر  کشور   ن ی ا  به   خ یتار

  ی جنوب   و  یشمال   من ی  دو   نیببه    که  ی اتحاد  ۱99۰
  شتریب  ی ابیقدرت  از   ترس و نگرانی   با   بود   گرفته  انجام 

 . بود شده همراه واحد   من ی

  دو   وحدت   مخالف  شدت به  ی سعود  عربستان
قدرتمند    و  بزرگ  من ی  لیتشک  و  وحدت  نی ا  و   بود  نمی

  و   طائف   قرارداد   در   نظر  د یتجد  یبرا  یامقدمه  را
به    ؛دانستی م  کشور   دو  ن یب  مناقشات   و  هایریدرگ

دلیل   از   پس   .کردی م  مخالفت   آن   با   شدتبه  همین 
  جنگ   شروع   با   و   ی جنوب  و   ی شمال   ن یم  دو   وحدت

سعودی   ،۱99۴  هیتجز   طلبان هیتجز  به  عربستان 
شکل  کرده   کمک  ازطریق  تا  مجدد  بود  اختالف  گیری 

آن میان  بیدر  سبب  شودها  یمن  در    کتاب )   ثباتی 
 . ( ۲3۰:  ۱393  من،ی سبز

مذهبیکی دئولوژیا   لحاظبه و    نظر   مد  منی  ی 
سعودی    و   مسلمان  من ی  مردم   . دارد  قرار   عربستان 

شیعهسن و    35  حال نیدرع  اما  ؛هستند  مذهب  ی 
:  ۱395  ،یاعجاز  و  ی اکوئ ین)  هستند  هید یز  هاآن   درصد

  انقالب   از   ثرأمت  و   اند هید یز  یعهیش  ز ین  ها ی حوث(.  ۴5
  بار   شش  تاکنون  ۲۰۰۴  سال   از  .هستند  رانیا  یاسالم

  ی الحوث   نیحس.  شدند  جنگ  وارد  منی  دولت  با
اصلی   سردمدار و    ی هایسخنران   در   انیجر  ن یا   مهم 

  لزوم   ،قدس  روز   ،نیمشرک  از   برائت  بر  مدام  خود 
به  با  مبارزه قدرتاستکبار  سیاست  غرب ویژه    و   های 
  ، ییاکوین)  گفت یم  سخن   یست یونیصه  م یرژ  با  مبارزه

  ند بودمعترضانی    ازجمله  های حوث (.۱۰9  -  ۱۱۰:  ۱39۱
  به   دست  صالح عبدهللا هیعل  ی اسالم  ی داریب  در  که

 ضیتبع  لیدلبه  یهاد  منصور   دوران  در  و  زدند  امیق
  منصور   هیعل  اعتراضات  مجددا    ،انیعیش  هیعل  دولت 

  به   را  منی  تختیپا  صنعا  و  دادند  شکل  را  ی هاد
خود  -ی م  آنان  از  شدتبه  اض یر   .درآوردند  تصرف 

به    منی  در   هایحوث   توسط  قدرت  کسب   و  ترسد
-است و تمام برنامه  شده  لیتبد   اضی ر  ی برا  یکابوس 

 های ریاض را در یمن برهم زده است. 

  قبال  در یسعود  عربستان کرد یرو 6.2
 من ی  بحران

کنش یباز   نی ترمهم  یسعود  عربستان و  گر گر 
  . است  من ی  در   ی اسیس  تحوالت   ی عرصه  در   ایمنطقه

  هیعل  ی مردم  اعتراضات  ، شروع  همان   از   کشور   ن یا
  . داد  قرار  توجه  مورد  را  صالح  عبدهللا   ی عل  حکومت

  ی سعود  عربستان   ی خارج  است یس  ن یاد یبن  اهداف
و  در   کشور   از  محافظت آشوب    ی،خارج   تهاجم  برابر 

  . است  سعود   آل   میرژ  ی داخل   ثبات  حفظ   و  سلطه
سعودی پادشاه مزبور،    اهداف  به   ی اب یدست برای     ی 

  فعال   گریباز   ک ی  عنوان به   نده یفزا  صورت به  را   خودش 
 ,Kamrava)  است  افتهی  انهیخاورم  درگر  مداخله  و

2018: 20 .) 

  با   غرب  و  شمال   در   که  است   یکشور  منی
  تا  شود یم موجب  امر نی هم . است مرز هم عربستان 

  قرار   اض یر   توجه  مورد  کشور  نیا   یاسیس  تحوالت 
  ی چالش   هرگونه   دانندی م  ی سعود  مقامات  .ردیبگ
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  ی مرزها  داخل  به  تواندیم   منی   حکومت   هیعل
سعودی    حضور   آنکه   ژه یوبه  ،شود  دهیکش  عربستان 

برای  تیامن  ینگران   کشور  نیا  در  انیعیش   اض یر ی 
زیرا    کرده   فراهم تفسیر  است؛  برخالف  شیعیان 

می  رفتار  وهابی  مقامات  درحالی  ؛کننداسالم  که 
و امنیتی سعودی هر مدل   با دولتی  تفسیر    مخالفت 

عنوان چالش برای خود  اسالم وهابی در منطقه را به 
 تعریف و تلقی کرده است. 

یمن  دنبال   به در  سیاسی    س یرئ  ، اعتراضات 
  وزیرش   نخست  و   شودی م  دستیته   صالح   جمهور

-یم   منی  جمهور  سیرئ  وگرفته    دست  به  را  قدرت
  جمهور س یرئ  با  سعود  آل   یسلطنت  یخانواده  .شود

داشت  دیجد   . نداشت  وجود  یمشکل   و  ندروابط 
معترض ی حوث  که  رد یگیم   شکل  ی زمان  مشکل   های 

دست    را  صنعا  کنترل  جمهور یرئ  و  رندیگی مبه    س 
  کمک   به   از ین  و   بود   هاآن  کنترل   در   ناتوان   ی هاد

  عربستان   توسط   همداخل  ن یاول  . داشتخارجی  
کهاطالعات   با   ،داد  رخ   یسعود ها  ی سعود  ی رهبر  ی 

  به   را  یهاد  دولت منصور   نکه یا  ی برا  کسب کرده بود،
 ,Hernandez & Donnelly)   بازگرداند  قدرت

الزم  35-36 :2020 نکته  این  ذکر  راستا،  این  در   .)
سال   در  سلمان  بن  آمدن  کار  روی  و    ۲۰۱5است، 

نسبت تهاجمی  خارجی  سیاست  اعتراضات    بهاعمال 
ها علیه دولت منصور هادی در  سیاسی مردم و حوثی

ت )أیمن  است  بوده   Kamkar & Najafiثیرگذار 
Sayar, 2017  .) 

سعودی   یی هوا   حمالت   ۲۰۱5  سال   از  عربستان 
راستا    آغاز  من یهای  حوثی   هیعل  را  خود این  در  کرد. 

بازیگر  کمک  به  فرامنطقهنیازمند  خارجی  ای  ان 
  با   زین متحده  االت یا ،سال  نی ا از  که طوریبه داشت. 

  ی نظام  یمشاوره  و  یک یستلج  ی،اطالعات   تی حما
  آورد   فراهم  منی  در   را   ی سعود  عربستان   یرهبر

(Dalton & Hijab, 2018  .)گر ید   و  یسعود  عربستان  
منطقه،کشورها عربی   متحده  امارات  شامل  که  ی 

  دولت   بازگشت   دنبال   به  ،نددشیم  مصر  و  یعرب 
حوثی    معترضان   دست   از   قدرت  به   ی هاد  منصور

  ران یا جمهوری اسالمی    توسط این معترضان    که بودند  

بنابراین،  Raghavan, 2016)  شدند یم   تی حما  .)
به کنش  دولت سعودی با توجه به نگرانی که نسبت

با ایران وارد    ، و رفتار جمهوری اسالمی در یمن داشت
پژوهش    یرقابت برای نفوذ در یمن شد که در ادامه

 شود. بیشتر راجع به آن توضیح داده می 

 ایران و یمن 7
جایگاه یمن در سیاست خارجی   7.1

 جمهوری اسالمی ایران 
  ء جز   ی شمال   من ی  ،رانی ا  ی اسالم   انقالب  ی روزی پ  از پس  

  ۱357  ماه  بهمن  ۲5  در   که  بود  ییکشورها  نیاول
  ت یأه  کی   و  شناخت  تی رسم  به  را  ی ماسال  یجمهور

  ی اس یس  و  یمذهب   یهات یشخص  از   مرکب  ی نفر  ۱5
  در .  شد  تهران  عازم  ریوز  نخست  معاون  استیر  به

  ی نیخم امام  دارید  به  یشمال  من ی  ریسف ،سال  همان 
  ی عل  ازطرف  را  دیمج هللاکالم   جلد  ک ی  و شتافته )ره(

  . نمود  امام  میتقد  وقت  جمهور  سیرئ  صالح  عبدهللا
بهشمال   من ی   انقالب   طرفدار  را  خود   وستهیپ  طور ی 

  با   آن  روابط  به  توجه  با   یول   داده،  نشان  یاسالم
  ی رفتار  ،کشور  نیا  خاص  طیشرا   و  یعرب   یکشورها

  کرده   عمل  ینحو  به ودر پیش گرفت  کارانهمحافظه
ی عراق  ل یتحم  جنگآغاز    با  . نرنجاند  خود  از  را  هاآن   که

ایران،   و   کرده   ت یحما   عراق   از   من ی  ی جمهور  علیه 
را  سربازان  حسین  به  کمک  جهت  در  زینی    به  صدام 

:  ۱393  من، ی  سبز  کتاب)   داشت   اعزام  جنگ   یجبهه
  تهران   از  یجنوب   منی  که بود    یحال   در  نیا (.  ۲53

 . بود کرده   تی حما

  متحد   گریکد ی  با  یجنوب   و   یشمال   من ی  ۱99۰در
  فراز   با   منی   و  ران یا  روابط  ،اتحاد  نیا   از  پس  و  شدند

  ی ل یتحم  جنگ  انیپا   باکه  طوریبه  .شد  همراه   فرود   و
 یرییتغ  یجنوب   و  یشمال  منی   دو  اتحاد  ،آن  دنبال   به  و

  ی جمهور رای ز ؛نکرد  جادی ا عاصن  و تهران مناسبات در
عربستان    یهااستیس  ریثأت  تحت  همچنان  منی

حوزه   و  سعودی   ج یخل  یهمکار  یشورا  ی کشورهای 
  به   شدت به  صالح   عبدهللا  ی عل .  داشت  قرار   فارس

و متکی   عربستان   ی داخل  یهااست یس  و  بود   وابسته 
  سو هماهنگ و هم  سعود  آل   میرژ  با  را  خود  یخارج  و
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بااین۱66:  ۱395  همکاران،  و  نجات)  کردیم وجود،  (. 
جمهوری اسالمی ایران از یک طرف با توجه به حضور  
و   نامساعد  وضعیت  و  کشور  این  در  شیعه  اقلیت 

می وظیفه  احساس  آنان،  ازطرف  نامطلوب  و  کرد 
المندب یک گلوگاه راهبردی باارزش  باب   یتنگه  ، دیگر

بین  تجارت  انتقال  برای  مسیر  و  کشتیرانی  و  المللی 
خواهان   تهران  تا  شد  سبب  امر  همین  است،  انرژی 

 افزایش ارتباطات با این کشور باشد. 

  در  ران یا  یاسالم  ی جمهور کرد یرو 7.2
 من ی  بحران  قبال

  عبدهللا   ی عل   است یس  منتقد  رانیا  ی اسالم  یجمهور
  ی هیاول  یصحنه  در  .بود  ان یمنییعیش  قبال   در  صالح

اسالمی   ی اعتراض   ی هاجنبش  از   ران یا   ،بیداری 
  ران یا  نظر مقامات دولتی و امنیتی  از  .کندی م  تی حما

  مسلمانان   توسط   ی واکنشعنوان  به  اعتراضات   ن یا
  غرب   تی حما  مورد   که  سکوالر   یهای کتاتورید   هیعل

 & Duran)   است  گرفته  شکل  ،داشتند  قرار
Yilmaz, 2013: 145  .) طور به  رانیا  ی اسالم  یجمهور  

اعتراضی  یکل   ی گرید  موارد  کنار  در  را  منی  تحوالت 
  ی داریب  قالب   در   مصر  و   تونس   ی،بیل  ، نیبحر  چون 

  نفوذ   کاهش   باعث   که کرده    ی و ترسیماب یارز   یاسالم
ایران اسالم   یجمهور  .شودیم  منطقه  در   غرب   ی 

آنسعود  عربستان  یهاتالش متحدان  و    ی برا  را  ی 
کنترل    ت یریمد   رساندن   قدرت  به   و   منی  تحوالت و 

  خواهان   و  کندی م  دنبال   ینگران   با  وابسته  یهاانیجر
حضور ن یآفرنقش و    و   ی مذهب   های انیجر  یهمه   ی 

 (. ۱3۰:  ۱39۱  ،ییاکو ین)  است  یمن  ی ندهیآ  در   یاسیس

حوثی گرا  به   توجه   با   تهران  بهی ش  و    ها  آرمان 
  ی وندهایپ  وجود و    یاسالم  ی جمهور  انقالب   یهاارزش

 انیعیش  با  یخ یتار   یهادوره   ی ط  ی مذهب  و   یفرهنگ
  کشور   نی ا  بر  سال   هزار  کینزد   ی برا  که   من ی  یدیز

 گرفته  ده یناد   دنبال   به  نیهمچن  ،کردندی م  حکومت 
جریان ی ا  شدن   ، منی  ی مرکز  حکومت   یازسو   ن 

و سیاسیمعنو  ت ی حما  به   همواره    ی حوث جریان    از   ی 
)  پرداخته به  ۱5۴:  ۱396  ،یمعبود  و   یریدهشبود   .)

از   دفاع  سیاست  همان  از  یمن،  در  تهران  دیگر،  بیان 
غیرقابل  جمعیتی  گروه  مطالبات  چشمیک  با  پوشی 

اسالمی   جمهوری  درواقع،  است.  گرفته  کمک  برحق 
ایران تحوالت یمن را در قالب بیداری اسالمی ارزیابی  

می  تلقی  به و  غرب  نفوذ  کاهش  سبب  که  -کند 
منطقه در  آمریکا  ترتیب،  می  خصوص  بدین  شود. 

ایران   اسالمی  عربستان  تالشبا  جمهوری  های 
سرکوب  و    سعودی برای  آنان  غربی  و  عربی  متحدان 

به یمناعتراضات  مردم  نقش     ،حق  به  توجه  بدون 
جریانحوثی  رساندن  قدرت  به  و  به ها  وابسته  -های 

:  ۱397شدت مخالف بوده است ) آدمی و بهادرخانی،  
  سعود   آل   نظامی   یحمله  ران یا   یاسالم   ی جمهور(.  ۱7

و    کرده  محکوم   را  من ی  به  ینشان متحد  و است 
ثباتی در  مقامات سعودی را عامل اصلی و اساسی بی

 یمن تعریف نموده است. 

 و رانیا یامنطقه سرد جنگ 8
 عربستان در یمن

و   در تقابل  عربستان  بیش از یک دهه است ایران و 
د دارند.  قرار  منطقه  در  یکدیگر  با  اوایل  کشمکش  ر 

متحد   غیردولتی  بازیگران  یکم  و  بیست  قرن 
بهمنطقه بودند.  کرده  پیدا  رشد  ایران  که  ایگونه ای 

  در   کا یآمر  نظامی   یحمله  با   ن یحس  صدام   سقوط 
-منطقه  امور   در   را   یدیجد   فصل  ،عراق  به  ۲۰۰3  سال 

  از   ستون   دو   همانند  رانیا  و   ی سعود  عربستان  یا
)  کرده   ی کربندیپ  یامنطقه  قدرت  ,Heydarianبود 
افزایش  2010 سبب  عراق  در  قدرت  ساختار  تغییر   .)

بازیگران   دیگر  شد.  کشور  این  در  شیعی  قدرت 
منطقه متحد  کرده  غیردولتی  پیدا  رشد  نیز  ایران  ای 

-ی نیفلسط  ۲۰۰5  انتخابات   در   حماس   ی روزیپبودند.  
  هللا حزبموقعیت   ش یافزا  و  فتح  برابر رقیبش در   اه

اسرائیل   یپ   در   لبنان   تابستان   در   لبنان  به   تجاوز 
  ینهیهز   به   انهیخاورم  در  ران یا   نفوذ  و   قدرت  بر  ،۲۰۰6

:  ۱39۲  ،یبهرام  و  زیجانس)  افزود  یسعود  عربستان
سال  3۰ در  اسالمی  بیداری  فرایند  در  در    ۲۰۱۱(. 

سعودی   مقامات  نگرانی  یمن  و  بحرین  کشورهای 
سعودی   مقامات  نگرانی  این  بود.  کرده  پیدا  افزایش 

کنونی  نسبت  شرایط  در  ایران  اسالمی  جمهوری  به 
گیری  همچنان تداوم دارد. آنچه که مسلم است بهره



 

74 

 .79تا  63  صفحات .1400بهار و تابستان  .9  شماره .5 دوره

 

الملل بین روابط و سیاست دوفصلنامه  

Journal of International Politics and Relations 

 

 (۲۰۱۱-۲۰۲۰ای ایران و عربستان در بحران یمن )جنگ سرد منطقه . رضا سیمبر، میالد پهلوان منگودهی

موازنه رویکرد  والت    ی از  موضوع  تهدید  این  درک  به 
می دولتکمک  داشت  باور  والت  از  کند.  ها 

نمی دولت  می  ؛ترسندقدرتمندترین  دولتی  از  -بلکه 
  ی شود. این گفتهمیعنوان تهدید تصور  ترسند که به

می را  نسبتوالت  ریاض  تصور  به  جمهوری  توان  به 
که مقامات سعودی  طوریاسالمی ایران درک کرد. به

نینسبت  و  مقاصد  برداشت  به  منطقه  در  ایران  ات 
نادرست   یا  درست  برداشت  این  حال  دارند.  تهدید 

موجب واکنش ریاض علیه ایران در خاورمیانه   ،باشد
امنیتی   و  دولتی  مقامات  همچنین،  است.  شده 
به   ایران  اسالمی  جمهوری  که  دارند  باور  عربستان 
خود   نفع  به  منطقه  در  قدرت  ساختار  تغییر  دنبال 

 (.  Mossalanejad, 2018است )

بر   مبتنی  که  پژوهش  اصلی  بحث  خصوص  در 
ای ایران و عربستان در یمن است.  جنگ سرد منطقه

مس عربستان  أاین  و  ایران  رقابت  که  است  مطرح  له 
منطقه در  به  ،در  صورتی  چه  به  یمن  کشور  در  ویژه 

می نظر  به  است.  ریاض  جریان  و  تهران  رقابت  رسد 
پتانسیل به  توجه  بیبا  برای    بدیلهای  دولت  دو 

ای، در  ثیرگذاری در معادالت منطقهأآفرینی و تنقش
  است ارزیابی قابل قالب »جنگ سرد« در خاورمیانه 

موسوی،   و  اصفهانی    ، سرور(.  93:  ۱39۴)سمیعی 
  -   رانی اتقابل    که  کنندیم   تصور  وگاس  انییفرمانفرما

  و  میمستق  ینظام  بعد  نبود  لیدلبه  را  عربستان
  که   کرد  تلقی  یامنطقه  سرد  جنگ  ینوع   دیبا   ،ارویرو

  ی انهیگرا فرقه  و  کیدئولوژیا   یهاتنش   از  برآمده
  که   استدالل   نیا   با  هاآن  .است  بوده  یسن  و  عهیش

  قدرت   یسو  دو  فیتضع  باعث   یامنطقه  سرد   جنگ
مزبور دو    نی ا  یحاتیتسل  یهانهیهز   شی افزا  و   دولت 

افزایش    ی برا  عربستان   -   ران یا   ندامعتقد  ، است  شده
  میمستق  ی ریدرگ  وارد   که   دادند  ح یترج  خود نفوذ  

  رای  ابت ین  ی هاگروه   ،رونی ازا .  نشوند  گر یکدی   با   ینظام
  به )  اندگرفته  کار   به ای  منطقه  سرد   جنگ   ن یا  ی برا

از  (.  ۲7۰:  ۱39۸  ز،یجانس  و  مبریس  دل،رحم  نقل 
برای    1گریگوری  چارچوب  بهترین  است  معتقد  نیز 

 
1  Gregory 

قه ای تهران و ریاض در  تبیین و تحلیل رفتارهای منط
به را  آن  که  است  این  سرد  خاورمیانه  جنگ  صورت 

به مزبور  دولت  دو  این  وی،  باور  به  نماییم.  -ارزیابی 
منازعه وارد  رو  در  رو  و  مستقیم  با    ی صورت  نظامی 

نمی آن  ؛شوندیکدیگر  گبلکه  ازطریق  های  روه ها 
منطقهنیابتی نفوذ  افزایش  برای  تالش  ایشان  شان 

 (.  Gregory, 2014کنند )می

می طور  این  فوق،  مطالب  به  توجه  توان  با 
طول   در  عربستان  و  ایران  رقابت  که  کرد  استدالل 

بهدهه  منطقه  در  گذشته  سرد  های  جنگ  صورت 
ای بوده است. مصداق بارز جنگ سرد این دو  منطقه

در عراق، سوریه و یمن قابل درک است؛    دولت مزبور 
به    و  شود شدت جنگ سرد افزوده می  بهاما در یمن  

می خود  اوج  به  سالیسبوری نوعی  این    2رسد.  در 
عربستان   و  ایران  رقابت  که  داشت  باور  را  خصوص 

در یمن به شکل جنگ سرد باید تعریف و تلقی کرد  
(Salisbury, 2015 .)  نظر شرایط برادر هر  ی  یمن از 

رقابت تهران و ریاض مهیا بود. یمن کشوری ضعیف  
از   و  شکنندهاست  حالت  مذهبی  و  لحاظ  دارد  ای 

بندی شیعی و سنی فراهم بوده  شرایط آن برای قطب 
(. افزون بر  Esfandiary & Tabatabai, 2016است )

راهبردی   موقعیت  در  ژیوپلیتیکی  لحاظ  از  یمن  آن، 
کش است  مشخص  آنچه  دارد.  قرار  بین  خوبی  مکش 

ولی    ،این دو دولت مزبور منشأ تاریخی و مذهبی دارد
شده   ژیوپلیتیکی  رقابت  به  تبدیل  کنونی  شرایط  در 

که هر دو دولت برای نفوذ بیشتر در  ایگونهاست. به
می رقابت  یکدیگر  با  نسبت یمن  و  یکدیگر  کنند  به 

کرده بیان  متعددی  و  گوناگون  نظر  م  ازاند.  اتهامات 
  ها یحوث   قیازطر  رانیا  ی،سعود  عربستان  مقامات

  اض یر   یتیامن  ط یمح  در   را   خود  نفوذ  خواهد یم
  ی ابیقدرت  از   جلوگیری  ، اساس  ن یا   بر   . دهد  ش یافزا

ریاض    ک یاستراتژ  یهات یاولو   ن یترمهم  از  انیعیش
به  ۱۲۸:  ۱39۱  ، یاکوئ ی ن)  است   بوده   من ی  بحران   در   .)

نماینده را  یمن  انصارهللا  ریاض  دیگر،  ایران    یعبارت 
حزب می مانند  که  می داند  رفتار  درصورت  هللا  کند. 

2  Salisbury 
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ضلع   یمن،  بر  آن  کامل  تسلط  و  انصارهللا  پیروزی 
در   تهران  بیشتر  نفوذ  و  مقاومت  محور  چهارم 

-کشورهای عراق، سوریه و لبنان در منطقه شکل می 
)ابراهیمی   همکاران،  گیرد  همچنین،  ۱۱3:    ۱399و   .)

ها  مقامات سعودی نگران هستند که با تسلط حوثی
المندب که شاهراه اصلی  باب   یبه خلیج عدن و تنگه

مقصد   کشورهای  به  فارس  خلیج  نفت  عبور  مسیر 
عنوان  درصورت تحقق آن، تهران از آن به؛  بوده است

چانه برای  منطقه  در  برنده  برگ  و  سیاسی    زنی ابزار 
در سعودی  عربستان  استفاده    با  گوناگون  موضوعات 

موسوی،   و  اصفهانی  )سمیعی  در  ۱۰۱:  ۱39۴کند   .)
  که   است   یمدع   زین  رانی ا مقابل آن، جمهوری اسالمی  

سعودی   دخالت   منی  در  یاعمده  لیدال   به  عربستان 
عبارتیم  اقدام  انیعیش  سرکوب   به  و که  از:  اکند  ند 

  در   یعیش  تفکرات   و   هاشه یاند   ت یسرا   از   ممانعت
تهران    نفوذ   ی حوزه  گسترش  از  یریخود، جلوگ  کشور

به  در توسل    هدف   با  یخارج   یهابحران  منطقه، 
همچنین  ی داخل  یعموم   افکار  انحراف   ران یا  ،خود. 

  دادن   وندیپ  با   دارد  تالش  که  کندی م  متهم   راریاض  
  منطقه  انیعیش  خطر  یی نما بزرگ  و   القاعده   و  یالحوث 

اسالمی  نفوذ  گسترش  و   دست   به  ضمن   ،جمهوری 
منطقه،کشورها   گر ید   ت ی حما  آوردن دخالت    به  ی 

  ی اوجهه  یمنی  انیعیش  کشتار  و  من ی  در  نظامی
(.  ۱69:  ۱395  همکاران،  و  نجات)  بخشد  مشروع

در   خود  حضور  ایران  اسالمی  جمهوری  آن،  بر  افزون 
زایی در منطقه ترسیم نموده  یمن را در راستای امنیت

و   )رستمی  با  ۲5:  ۱397همکاران،  است  اسرائیل   .)
ها نیز شامل  هدف تضعیف محور مقاومت که حوثی 

می  ی مجموعه در  آن  آمریکا  با  هماهنگی  با  باشد، 
کمک   ریاض  به  یمن  علیه  سعودی  عربستان  جنگ 

می   -اطالعاتی  انجام  لطفی،  امنیتی  و  )صادقی  دهد 
بی63:  ۱395 در  (.  اسرائیل  اقدام  و  کنش  این  شک 

ایران  یمن   اسالمی  جمهوری  ناامنی  احساس  موجب 
می یمن  در  واکنشش  مقامات و  منظر  از  شود. 

حوثی از  جمهوری اسالمی ایران  ها  عربستان سعودی 
که جمهوری اسالمی  طوریکند. بهحمایت نظامی می 

تسلیحات پیشرفته و مشاوران نظامی به یمن ارسال  
حوثی از  تا  آنکرده،  از طرف  حتی  کند.  حمایت  ها  ها 

از  صحبت را  نیروهایی  تهران  که  این  بر  مبنی  هایی 
ها ارسال کرده، مطرح  افغانستان برای کمک به حوثی

بهادرخانی،   و  )آدمی  است  مقامات  ۱6:  ۱397شده   .)
حمالت   بارها  سعودی  عربستان  نظامی  و  دولتی 

حوثی  ازطرف  گرفته  صورت  راکتی  و  به  موشکی  ها 
ت مانند  استراتژیکی  نأمراکز  و  سیسات  آرامکو  فتی 

پایگاهفرودگاه و  ایران  ها  کار  را  عربستان  نظامی  های 
موشک آنان  نظر  از  بودند.  به  دانسته  متعلق  ها 

ها داده شده  جمهوری اسالمی ایران بوده که به حوثی
 (.  Terrill, 2014تا با آن به عربستان حمله کنند )

می نظر  به  شدت  آنچه  از  که  این  امکان  رسد 
و عربستان در یمن در آینده کاسته  جنگ سرد ایران 

شود، وجود دارد که این بستگی به قاطعیت دو طرف  
و   مذاکرات  و  وین  مذاکرات  نتایج  دارد.  مقابل 
گفتگوهای دو دولت تهران و ریاض که در حال حاضر  

بر شدت جنگ سرد دو دولت مزبور در    ،جاری است
ت بهأیمن  گذاشت.  خواهد  نتایج  ایگونهثیر  اگر  که 

باشد،  مذا مثبت  دولت  دو  گفتگوهای  و  وین  کرات 
در منطقه   دو دولت  باعث کاهش شدت جنگ سرد 

اگر بهو   اما  شد؛  خواهد  یمن  کشور  در  خاص  طور 
جانبه دو  گفتگوهای  و  وین  مذاکرات  و    یروند  تهران 

شک باعث افزایش  بست برخورد کند، بیریاض با بن
شدت جنگ سرد در رقابت دو دولت در یمن خواهد  

هزینهش اتفاق  این  درصورت  است  بدیهی  های  د. 
رقابت دو دولت در یمن افزایش پیدا خواهد کرد. در  

رسد شرایط برای رسیدن به یک  به نظر می ،مجموع
و   ایران  دولت  دو  سرد  جنگ  کاهش  و  مثبت  توافق 
یمن وجود دارد که امیدواریم این اتفاق   عربستان در 

 زودی رخ دهد. به

 

 یریگجهینت 9
  و   رانی ا  ن یب  قدرت  یجار  رقابت  به  نوشتار   ن یا   در

  . شد  پرداخته  منی  بحران  قبال   در   یسعود  عربستان
 ازمندین  هادهیپد  شناخت  و  درک  بهبود  که  آنجا   از

  از   پژوهش   ن ی ا  در   ،است  مناسب   ی نظرچارچوب  
  طور به  و   ی ساختار  یی گراواقع  ی نظرچارچوب  
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  والت   «دیتهد   یموازنه»  کرد یرو  از  ترمشخص
  رقابت   ینظرچارچوب    ن یا   و در    است  شده  استفاده

  ی ال   ۲۰۱۱  ی هاسال   ی ط  عربستان   و  ران یا  یامنطقه
  ی سعود  عربستان   و   رانیا .  است  شده  ی بررس  ۲۰۲۰

  شان یاسیس  روابط   ۱979  یاسالم   انقالب  بدو   زمان  از
  مختلف  موضوعات  در و  شد گرفته قرار  اختالف  مورد

-به  عربستان  و  رانیا  .کرد  دایپ  شی افزا  اختالفات  نیا
و  خ یتاری  منازعه  یهانهیزم  یدارا  یتیهو   لحاظ ی 

  که تبدیل به رقابت ژیوپلیتیکی گردید.   بودند   مذهبی 
  خود   به  ی ابتین  رقابت  کی  شکل  در تحوالت    نیا

  ی داریب  ندیفرا  در  کهیاگونهبه  .دیبخش  بازتاب
  ی راهبرد  رقابت  کی   وارد  عربستان  و  ران یا  یاسالم

  افته ی  ی ترملموس  شکل  من ی  در  ژه یوبه  که  شدند
  سرد   جنگ   اصطالح  توانی م   کهی اگونهبه  ،است

برد.ب  را  گری باز  دو  منطقه کار  به  آن    عربستان   رای 
-ژه یو   نگاه   ی تیامن  وی  اسیس  ی، خ یتار   ل یدال  به   همواره 

-ط ایح  عنوان به   من ی  و  داشته  منی  تحوالت  به   ای
  توجه   با  هم   رانیا  .است  شده  میترس  عربستان  لوتخ

  بافت   و  انهیخاورم  در  منی  ی راهبرد  گاهی جا  به
  ، شودیم  هیدیز  انیعیش  شامل  که  آن  یتیجمع

  دنبال   کینزد   از  را  یعرب   کشور  نی ا  یاسیس  تحوالت 
  انقالب   از   ثرأمت  یفکر  نظر   از   که   ها یحوث  .کندیم

  منصور   هیعل  اعتراضات  ان یجر  در   هستند  یاسالم
  ن یهم  و   کردند   تصرف  را   من ی  تخت یپا  صنعا  ی، هاد

  نظر  از  رایز   ؛کرد  فراهم  اضیر   برای  را  ی نگران  امر

  ی کشورها  در  انیعیش  ی اب یقدرت  یسعود   عربستان
  حکومت   یبرا  یتیامن  چالش  اضیر   متحد  ی عرب 

  اض یر   که  است  لیدل  ن یهم  به  ؛باشدی م  یسعود
  تخت یپا  صنعا  ینظام  ابزار   قیازطر  گرفت   میتصم

  « دیتهد  برداشت»  .ردیبگ   پس  هاحوثی  از   را  کشور 
  من ی  در   ران یا   نفوذ   گسترش  قبال   در   عربستان   یازسو

  از   را  آرام   خواب  های حوث  توسط   قدرت  کسب   قیازطر
  انصارهللا   ریاخ  ی وردهاآدست  . است  ربوده   اض یر

  ی نفت   سات یسأت  به   ی پهپاد  و   ی موشک   حمالت   در   من ی
  و   اض یر   ینظام   و   کیاستراتژ   مراکز  گر ید  و  آرامکو

  ران یا   داشتن  دست  بر  ی مبن  غرب   و  سعود   آل   ی ادعا
  ی اسالم  یجمهور   مقامات  بارها  گرچه  ،حمالت  نی ا  در

  برداشت   ن یا  اما  ند،اکرده  رد  را  اتهامات  ن یا   رانیا
رقابتیافزا   باعث  عربستان   یازسو  د یتهد   تهران   ش 

را    شده   اض یر   و مزبور  دولت  دو  سرد  جنگ  و  است 
پژوهش   در  آنچه  است.  کرده  شدیدتر  یمن  در 
شدت   از  که  این  امکان  که  است  این  شد  پرداخته 
جنگ سرد ایران و عربستان در یمن در آینده کاسته  
شود، وجود دارد که این بستگی به قاطعیت دو طرف  
گفتگو   و  مذاکرات  و  وین  مذاکرات  نتایج  دارد.  مقابل 
های دو دولت تهران و ریاض که در حال حاضر جاری  

مز   ،است دولت  دو  سرد  جنگ  شدت  یمن  بر  در  بور 
و  أت مذاکرات  مثبت  نتایج  گذاشت.  خواهد  ثیر 

در   دولت  دو  سرد  جنگ  شدت  از  مزبور  گفتگوهای 
 یمن خواهد کاست. 

 

 
 

 

 

 

 



 

77 

 .79تا  63  صفحات .1400 بهار و تابستان  .9  شماره .5 دوره

الملل بین روابط و سیاست دوفصلنامه  

Journal of International Politics and Relations 

 (۲۰۱۱-۲۰۲۰ای ایران و عربستان در بحران یمن )جنگ سرد منطقه . منگودهی  پهلوان میالد سیمبر،  رضا

 منابع
 ی فارس  منابع

الگوی  »  (،۱397)  محمدرضا بهادرخانی   ؛ آدمی، علی
منطقه در  سعودی  عربستان   یرفتاری 

ت و  آسیا  امنیت  أغرب  و  منافع  بر  آن  ثیر 
جمهوری اسالمی ایران با مطالعه  ی ملی 

یمن«،   مطالعات   ی نامهفصلموردی 
اسالم جهان  هفتم،  سیاسی  سال   ،

 . ۲3-۱زمستان، صص   ۴ یشماره

همکاران ) و  شهروز  سیاست  « ،  (۱399ابراهیمی، 
در  موازنه ایران  برابر  در  عربستان  سازی 

فصلیمن پژوهش    -علمی    ی نامه«، 
شمارهریزی فضاییبرنامه دهم،  سال    ی، 

 . ۱۲۲-۱۰5یکم، بهار، صص  

  (،۱395)  ی خسرو  افسانه  ؛دیحم  ی،احمد
  : منی  به  عربستان  تهاجم  یکالبدشکاف»

  و   ی داخل  زای بحران  طیمح  ،کیتیژئوپل
 ینامهفصل  ،الملل«نیب  استیس
  و   حقوق  یدانشکده   یمجله  ،استیس

  ، ۴  یشماره  ،۴6  ی دوره  ، یاسیس  علوم 
 . ۸3۸-۸۱7زمستان، صص 

همکاران و  مجید  »همسویی  ۱39۸)  برزگمهری،   ،)
عربستان   با  اسالمی  همکاری  سازمان 
بحران   در  ایران  با  مقابله  برای  سعودی 

پژوهشیمن« سیاسی  ی نامه،  ،  علوم 
نخست، زمستان،   یسال پانزدهم شماره

 .  7۴-3۴صص

  رقابت »  (، ۱39۲)  ی بهرام   سجاد   ؛ احمد  ،زیجانس
  در   عربستان  و   رانیا  یامنطقه

 مطالعات  ی نامهفصل  ،انه«یخاورم
  ، دوم  یشماره  ،ستمیب  سال   ،انهیخاورم

 . 5۴-۲9تابستان، صص 

  (، ۱396)   ی وسفی   بهرام  ؛دیناه  ، مقدم  ینیحس
  قبال   در  ی سعود  عربستان   راهبرد»

  یمجله  ،(«۲۰۱۰  –  ۲۰۱5)   منی   بحران 

  ،سوم  یدوره  ،ملل  پژوهش  یالمللنیب
 . ۱۰3-79ماه، صص   ی د  ،۲5 یشماره

  (، ۱396)   ی معبود  فرشته  ؛ محمدرضا  ی، ریدهش
  ران یا   یاسالم  ی جمهور  راهبرد   یاب یارز»

 ینامهفصل  ،من«ی  بحران  قبال   در
 سال   ،کالن  و  یراهبرد  یهااستیس

 . ۸۰-6۰ز، ییپا  ،نوزدهم ی شماره ،پنجم

حمید درج،  امام  ؛_  جواد  (،  ۱39۸) زاده  جمعهسید 
سد  استراتژی  و  سعودی  »عربستان 

خاورمیانه    یکردن قدرت ایران در منطقه 
یمن(«  ی)مطالعه تحوالت  ،  موردی؛ 

پژوهش - علمی  ینامهفصل -پژوهشی 
اسالمی،    ینامه نهم،  انقالب  سال 

 .۱۴۲- ۱۱7، تابستان، صص  3۱ یشماره

سعید پیرمحمدی    ؛کامران لطفی  ؛_ رستمی، فرزاد
قدرت۱397) »جنگ  و  (،  یمن  در  ها 

ایران«، اسالمی  جمهوری  -فصل  امنیت 
بین  ینامه روابط  سال  المللمطالعات   ،

 . 35- 9، بهار، صص ۴۱ ی یازدهم، شماره

  (، ۱39۸)  یز جانس  احمد  ؛مبریس  رضا   ؛رضا  ،دل رحم
  -   ران یا  یهمنازع   انهیساختارگرا   یلیتحل»

  ی علم   ینامهفصل  ی«، سعود  عربستان 
  ی گذاراستیس  ی راهبرد  مطالعات

بهار،    ،سوم  یشماره  ،نهم  یدوره  ،یعموم 
 . ۲۸۱-۲56صص

علیرضا اصفهانی،  سمیعی  موسوی    ؛_  احمد  سید 
ت۱39۴) »بررسی  منطقهأ(،  برتری  ای ثیر 

ایران بر الگوی رفتاری عربستان در قبال  
یمن«،   های سیاسی و  نامهفصلتحوالت 

ششمالمللیبین سال  شماره،  ،  ۴۲  ی، 
 . ۱۱5- ۸5تابستان، صص 

شمس سید  صادقی،  لطفی    ؛الدین_  کامران 
(، »بحران یمن: جدال ژیوپلیتیکی  ۱395)



 

78 

 .79تا  63  صفحات .1400بهار و تابستان  .9  شماره .5 دوره

 

الملل بین روابط و سیاست دوفصلنامه  

Journal of International Politics and Relations 

 

 (۲۰۱۱-۲۰۲۰ای ایران و عربستان در بحران یمن )جنگ سرد منطقه . رضا سیمبر، میالد پهلوان منگودهی

محافظ  مقاومت    محور  محور  با  کاری 
پژوهشی    ینامهفصلاسالمی«،   علمی 

دورهسیاست جهانی شماره  ی،   یپنجم، 
 .69-۴۱اول، بهار، صص  

  ی اسیس  مطالعات  دفتر  (،۱393)   من ی  سبز  کتاب
 . یالملل نیب و

  ل یخکوه  جانمر   ؛پازن   مژگان   ؛میابراه  ی،متق
  تصاعد  ندای فر   و  هانشانه»  (،۱395)

ا.    با  مواجهه  در  عربستان  بحران ج. 
  ، 3۸  ی اپ یپ  ی شماره  ، دفاع  ینامه  «،رانیا

  ی راهبرد  قاتیتحق  مرکز  ،دوم  یشماره
 . پژوهش  معاونت -  یدفاع 

  عربستان   راهبرد »  (، ۱395)   همکاران  و   نجات 
  در   ران یا   یاسالم  ی جمهور  و  یسعود

 مطالعات  ینامهفصل  ،من«ی  بحران  قبال 
  ،33  یشماره  ،نهم  سال   ،المللنیب  روابط

 .۱79-۱37بهار، صص

-انقالب  یکالبدشکاف  (، ۱39۱)  ریام  دیس  یی، اکو ین
اول،    ، عرب  جهان  در  معاصر  یاه چاپ 

 .زانیم ی حقوق ادیبن  :تهران

  (،۱395)  ی اعجاز  احسان  ؛ریام  دیس  یی، اکو ین
  و   علل  :منی   در   یتیامن  بحران   ی واکاو»

  قات یتحق  ینامهفصل  ،ها« نهیزم
  آزاد   دانشگاه  ی،الملل نیب  یاسیس

  و   ست ی ب  یشماره   ، شهرضا  واحد   یاسالم
 . 6۲-39ز، صص  ییپا  ،هشتم

 

 منابع انگلیسی 
Barzagar, Kayhan & Mohammad Reza 

Aghareb parast(2012),“security 
Architecture in the Persian Gulf: 
A comprehensive Appraisal”, 
Iranian Review of Foreign 
Affairs, Vol.3. Fall 2012. Pp. 7 – 
28. 

Dalton, Melize & shah Hijab (2018), “U.S. 
support for Saudi Military 
Operations in yemen”, center for 
strategic and International 
studies (CSIS). 

-Duran, Burhanettin & Yilmaz (2013), 
“Islam, Models and the Middle 
East: The New Balance of power 
Following the Arab Spring”, 
PERCEPTIONS, Winter 2013, 
Volume XVIII, Number 4, pp.139 
- 170. 

-De vita, L (2019),  “The Cold War in 
Middle East: Then to Now”, 
Atlantish Perspectief, Volume 
(6), pp 34-37. 

-Esfandiary, Dina & Ariane Tabatabai 
(2016), “Yemen: an Opportunity 
for Iran-Saudi Dialogue?”, The 
Washington Quarterly, 155-174. 

-Gregory, Gause (2014),”Boyond 
Sectarianism: The New Middle 
East Cold War”, Brooking Doha 
Center analysis, Paper number 
11, July 2014. 

Gimenez cerioli, Luiza (2018), “Roles 
and International Behaviour: 
Saudi - Iranian Rivaalry in 
Bahrain and yemen Arab Spring”, 
Contexto Internacional, Vol, 40 
(2) Maylaug . 

Hernandez, Lvo & Shawn Donnelly 
(2020), “Yemen a possible 
Strategic Stage for the Rivairly 
Between Saudi Arabia and Iran 
Since 2015”, Anastasie Odile 
Camille Danset . 



 

79 

 .79تا  63  صفحات .1400 بهار و تابستان  .9  شماره .5 دوره

الملل بین روابط و سیاست دوفصلنامه  

Journal of International Politics and Relations 

 (۲۰۱۱-۲۰۲۰ای ایران و عربستان در بحران یمن )جنگ سرد منطقه . منگودهی  پهلوان میالد سیمبر،  رضا

Heydarian, Richard Javad (2015), “Iran – 
Saudi Relations: Rising Tension 
and Growing Rivairy”, Foreign 
policy Dilemma in Saudi – 
Iranian Relations, Review of 
History and Political Science, 
December 2015, Vol. 3. No. 2, pp. 
67 – 79. 

Huwaidin, Mohamed Bin (2015), “The 
Security Dilemma in saudi - 
Iranian Relations”, Review of 
History and Political Science, 
December 2015, Vol. 3, No. 2. pp 
67- 79. 

-Kamkar, Mehdi, Rahman Najafi Sayar 
(2017), “Saudi Arabia s Foreign 
Policy: Dialectics of Agent-
Strucher”, Iranian Review of 
Foreign Affairs, Vol. 8, No 2, 
summer-Fall 2017, pp 51-77. 

Kamrava, Mehran (2018), “Hierarchy 
and Instability in the Middle East 
Regiobal Order”, International 
Studies Journal (ISJ), Vol 4, No 4 
Spering, 2018, pp. 1 – 35. 

-Mossalanejad, Abbas (2018), “The 
Middle East Security and Donald 
trump s Grand Strategy”, 

Geopolitics Quarterly, Vo113, 
No 4. 

Raghavan, Sudarsan (2018), “Saudi 
Arabian Role in Yemen War 
Comes under yenewed”, 
Washington post, Oct 31. 

-Salisbury, Peter (2015), “Yemen and the 
Saudi-Iranian: Cold war”, The 
Royal Institute of International 
Affairs Chatham House, Vol. 2. 

-Settembrini, Maria (2019), “ The Proxy 
War between Iran and Arabia: 
the case of the Yemen Civil War”, 
Instituto Universitario de 
Lisboa. 

-Terrill, W. Andrew (2014), “Iranian 
Involvement in Yemen” Foreign 
Policy Research Institute, 
summer 2014, pp 429-440. 

Waltz, Kenneth (1979), “Theory of 
International Politics”, Vol. 5, 
New York: McGrawhil. 

Walt, Stephen (2008), “Alliance in a 
Unipolar World”, Survival, Vol. 9. 
17. 

Walt, Stephen (1987), “The Origins of 
Alliances”, Ithaca: Cornell 
University Press. 

 


