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تا ااین حد نگراانن کنندهه ااست؟ تدااوومم مدااخله نظامی عربستانن ددرر یمنچراا   

سوئد ميیثم بهھھرووشش٬، دداانشجویی ددکتریی علومم سيیاسی٬، دداانشگاهه لوند  

 

اازز هھھھمانن آآغازز حمالتت به ررهھھھبریی عربستانن سعوددیی ددرر یمن ی عرب شوررک نه مدااخله نظامی
 ااست. مقاماتت اایراانن هھھھمزمانن باهھھھواایی ددرر ااووااخر ماهه ماررسس ووااکنش شدید اایراانن رراا ددرر پی ددااشته 

کماتيیک براایی کاهھھھش تنش هھھھا٬، تالشش کرددهه ااند با هھھھشداارر هھھھایی جدیی ددررباررهه ااقدااماتت ددیپ پيیگيیریی
"سقوطط  گسترشش نااامنی هھھھا به ددااخل خاکک عربستانن وو حتی مانند عوااقب ووخيیم تشدید بحراانن

 اادداامهوو هھھھم پيیمانانش رراا اازز  رریاضضپيیش بيینی "شکست قطعی" مدااخله گراانن٬،  نيیز آآلل سعودد" وو
یمن ددرر  نه چنداانن فرااددستیااین ووااکنش هھھھا با توجه به جایگاهه  ااقداامم نظامی منصرفف ساززند.

–آآنن ااسترااتژیی اامنيیت ملی جمهھھورریی ااسالمی وو موقعيیت جغراافيیایی  به ووااسطه عمانن که  
مارر می ددرر ووااقع حيیاتت خلوتت عربستانن به ش وو اایراانن ددااشته آآبی اازز مرززهھھھاییفاصله قابل توجهھھی 

–رروودد  حاکی اازز نگراانی هھھھایی عميیق ااند که ددررکک آآنهھھا  ااما به نظر آآیند٬،شاید ااندکی ااغرااقق آآميیز  
  به ددررکک بهھھتر سيیاست خاررجی اایراانن ددرر منطقه کمک خوااهھھھد کردد.

یمن وو به تبع آآنن اازز شيیعيیانن حوثی  تهھھرااننتحليیلگراانن مسائل خاووررميیانه٬، حمایت  بسيیارریی اازز
 "هھھھژمونی" ددرر ااصل تالشی براایی گسترشش عليیه آآنانن رراا اائتالففامی مخالفت شدید با تهھھاجم نظ

تفسيیر  فرقه اایی ددرر منطقه دداانسته وو ددرر قالب گراایش هھھھایی اایدئولوژژیک وو صف بندیی هھھھاییاایراانن 
رردد کردد٬، تحليیل هھھھایی اازز  وو یکجا ددرر حالی که نمی تواانن چنيین نگرشی رراا به ططورر کامل .کرددهه ااند

خاررجی اایراانن ااستوااررند وو برخی اازز الیه هھھھایی ززیرین بر تصورریی تک ساحتی اازز سيیاست ااین ددست 
پرهھھھزینه  به با توجه .ناددیدهه می گيیرندآآنن رراا  باززددااررندگی یا وو اابعادد کليیدیی به وویژهه جنبه "سلبی"

بوددنن هھھھم پيیمانی با یمن به منزله کشورریی بسيیارر فقيیر وو ددررگيیر جنگ ددااخلی٬، می تواانن گفت که 
ه گامی براایی گسترشش نفوذذ اایراانن ددرر منطقه باشد حمایت تهھھراانن اازز شيیعيیانن حوثی بيیش اازز آآنن ک

عربستانن وو تحرکک هھھھایی تهھھاجمی آآنن ددرر منطقه٬، به وویژهه براایی "تحدید"  ااسترااتژیک تالشی ست
ددرر قبالل بحراانن سورریه.  

رراا مشغولل مقابله با چالش هھھھایی  رریاضضتا حد ززیاددیی  به قدررتت ررسيیدنن حوثی هھھھا ددرر یمن
سيیاست هھھھایی آآنن ددرر منطقه اازز قبيیل  پيیشبرددااحتمالی ناشی اازز هھھھمسایه جنوبی خودد کرددهه وو 

حمایت اازز مخالفانن بشارر ااسد ددرر سورریه وو گرووهه هھھھایی سنی اافرااططی ددرر عرااقق رراا کندتر می 
وو قطر٬، جزوو  ددرر کنارر ترکيیه 2011عربستانن اازز آآغازز ناآآرراامی هھھھا ددرر سورریه ددرر ااوواایل سالل  ساززدد.

وو  بوددهه ااسدتسليیحاتی گرووهه هھھھایی مخالف بعدهھھھا مالی وو  ددیپلماتيیک٬، بزررگگ ترین حاميیانن
 سرسختی قابل تاملی ددرر مقابل گفتگوهھھھایی آآشتی ملی بيین حکومت وو مخالفانن به خرجج ددااددهه

که یکی اازز نمونه هھھھایی آآنن مخالفت با حضورر اایراانن ددرر گفتگوهھھھایی صلح ااست. ناگفته  ااست
نه باززگشت صلح وو ثباتت به سورریه بلکه تضعيیف اایراانن  هھھایی چنيین سيیاستیهھھھدفف ن که پيیدااست

اازز ططریق حذفف ددوولت بشارر ااسد یا هھھھر ددوولت  وو رروواابط آآنن با هھھھم پيیمانانش ددرر ددیگر نقاطط خاووررميیانه
  .ستبه مثابه یک حلقه ااررتباططی  ددیگر

ررهھھھبراانن  مشهھھودد ااست وو اازز ااین جهھھت مایه نگراانی جدیی براایی سورریه" ددرر بحراانن یمن نيیز فاکتورر"
مدااخله نظامی ااعراابب به ررهھھھبریی رریاضض ددرر  ااگرکه  اایراانن به شمارر می آآید. ااین بداانن معنی ست

تشویق به تکراارر یمن پيیرووزز شدهه وو به ااهھھھداافف خودد برسد٬، عربستانن وو هھھھم پيیمانانش ممکن ااست 
نزددیک تر شدنن هھھھر چه . بشوند نيیز مله سورریهچنيین تجربه اایی ددرر نقاطط ددیگر خاووررميیانه اازز ج



بيیشتر سه ررقيیب ااصلی اایراانن ددرر منطقه یعنی ترکيیه٬، عربستانن وو قطر اازز آآغازز بحراانن یمن وو با 
–ووجودد ااختالفاتت بسيیارر  –مانند مساله ااخواانن االمسلميین     صحه می گذاارردد. ااین نگراانی هھھھابر  

ربستانن وو ترکيیه که ددوو قدررتت سنی وو ٬، ع2015آآوورریل  12 شش ررووززنامه هھھھافيینگتونن پست ددرربه گزاارر
ددرر سطوحح عالی وو با  ررقيیب ددیرینه ددرر خاووررميیانه به شمارر می آآیند مدتی ست مذااکرااتی رراا

آآغازز  هھھھدفف سرنگونی حکومت ااسد ددرر سورریه با براایی اایجادد ااتحاددیی نظامی ميیانجيیگریی قطر
ااگر گفتگوهھھھا بيین رریاضض وو آآنکارراا  کرددهه ااند. به گفته یکی اازز مقاماتت شرکت کنندهه ددرر ااین مذااکرااتت٬،

با موفقيیت پيیش بروودد٬، مدااخله نظامی ددرر سورریه بدوونن توجه به حمایت یا عدمم حمایت آآمریکا 
جدید عربستانن ددرر پاددشاهه  سلمانن عملی خوااهھھھد شد. ددیداارر ااررددووغانن ررئيیس جمهھھورر ترکيیه با

ورریی رراا ددرر ااین ماررسس وو بيیانيیه مشترکک آآنهھھا مبنی بر اافزاایش کمک به مخالفانن س 2رریاضض ددرر 
گرووهه هھھھایی مخالف  هھھھمزمانن یعنی ططی ماهھھھهھھایی ااخيیر جالب آآنکه کردد. تحليیل می توااننررااستا 

مناططق شمالل غربی سورریه وو نيیز حومه ددمشق به  ددرر فقيیت هھھھایی قابل توجهھھی رراامو بشارر ااسد
اازز کاهھھھش ااختالفاتت وو اافزاایش هھھھماهھھھنگی هھھھا بيین حاميیانن آآنهھھا به وویژهه  نشاننددست آآووررددهه ااند٬، که 

. ددااررددارراا وو رریاضض آآنک  

بی ترددید سرنوشت مدااخله نظامی اائتالفف به ررهھھھبریی عربستانن ددرر یمن بر ااین معاددالتت تاثيیر 
بسزاایی خوااهھھھد گذااشت٬، وو با توجه به سيیاستی که جمهھھورریی ااسالمی ددرر سالل هھھھایی ااخيیر ددرر 

اازز  ددرر پيیش گرفته٬، ووااکنش شدید مقاماتت اایراانن به ااین مدااخله وو نگراانیقبالل تحوالتت منطقه اایی 
   تدااوومم آآنن چنداانن عجيیب نيیست.  

    

                                 

                   

 

  

                          

 

 

 

 

 


