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چکیـدٌ
وقٌع جدٌالت مٌسٌم ةى ةًار عصةی (ةیساری اسالمی) در راورمیاهى و سصایث این جدٌالت ةهى
یمن موجص ةى سقٌط علی عتساهلل صالح و درهًایث قسرتیاةی گصوه صیعی خٌثیيا در ایهن شضهٌر
صس .عصةسحان شى ایهن جدهٌالت را مزهالن موهالی ملهی و امویهث مو قهىای رهٌد میداهسهث ةها
لضکصشضی هظامی ةى یمن ةى مقاةلى ةا این امص پصدارث .از هگاه عصةسحان جدهٌالت یمهن گوها ةها
قسرت و هفٌذ ایصان در صتىگضیصه عصةسحان و در شوار مصزيای گوٌةیاش و جالش ةصای از ةین ةصدن
محدسان ایصان اسث .يصچوس ایصان لصسحادن شمکيای هظامی ةى یمن را جکشیب شصده و يمهٌاره ةهى
خمایث سیاسی و دیپلماجیک از این گصوه اشحفا همٌده اسث اما جدهٌالت یمهن لصصهحی ةهصای ةهاز
شصدن گای پایی در صتىگضیصه عصةسحان و الضایش قسرت و هفٌذ ایصان در این مو قى جلقی صس .ایهن
مقالى در پاسذ ةى این پصسش شى «مايیث رقاةثيهای ایهصان و عصةسهحان در یمهن چگٌههى ارزیهاةی
میصٌد؟» این مقالهى ةهص ایهن هظهص اسهث شهى «در شوهار ارحال يهای ایهسلٌلٌکیک (صیعى هسوی)
رقاةثيای اسحصاجژیک این دو شضٌر در یمن (و ةىطٌرشلی رلیج لهارس) و در جًسیهس از طهص
مقاةل ةى اقسامات این دو شضٌر در یمن صکل داده اسث.
 واژگان کلیدی:
گمًٌری اسالمی ایصان عصةسحان سعٌدی یمن مٌازهى جًسیس رقاةث
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مقدمٍ
یيً ةَدنیم قؼایي كیژق اؿحؼاجژیک ك ژئّپهیحیػک دارام ىّكْیػث ىٍضنػؼةَفؼدم در
زٍّب ظاكرىیاٌَ اؿث .ایً کكّر کَ در زٍػّب قػتَزؽیؼق ّؼةـػحاف كػؼار دارد دؿػثکو
دارام چِار ىّكْیث كیژق ژئّپهیحیک اؿث کَ ّتارجٍغ از :اقؼاؼ یيً ةؼ ظهیر ّغف؛ اقػؼاؼ
کاىم ك ةیركیب آف ةؼ ىِوجؼیً جٍگَ اؿحؼاجژیک زِاف (ةابانيٍغب)؛ اقؼاؼ کاىم ةؼ آةػؼاق
صـاس دریام ؿؼخ؛ ك جـهي یيً ةؼ کّقُام اؿحؼاجژیک (ىؼاف) کَ از ؿّاصم ّغف آغػاز ك
جا ىٌٍلَ ًائف در زٍّب غؼب کكیغق ىیقّد .ةا ایً كمف جضّالت یيً ةَ جضّؿ ّيػغق
در قتَزؽیؼق ك صحی ىٍاًق اًؼاؼ آف ػ قاخ افؼیلا ك ...ػ ىٍسػؼ ىیقػّد؛ ازایػًرك ةؼرؿػی
جضّالت ایً کكّر ةـیار پؼاُيیث ةّدق اؿث (درایـغؿ ك ةهیػک  )178 :1386زیػؼا یيػً
دارام اةْاد اؿحؼاجژیک ژئّاکٌّّىیک ك ایغئّنّژیک اؿث ك زيِ قغف ایً ىؤنفػَُا در کٍػار
ُو ٌكافدٍُغق اُيیث ایً کكّر ةؼام ةازیگؼاف زِاٌی ك ىٌٍلَام اؿث.
پؾ از صّادث رخدادق در کكّرُام ّؼةی کَ ةا ٌاـُایی ىاٌٍغ «ةیغارم اؿػمىی» ك یػا
«ةِار ّؼةی» ىْؼكؼ قغقاٌغ یيً ٌیؽ مضٍَ ةؼكز ةؼظی از قّرشُا ك ٌاآراىیُػام داظهػی
قغ؛ ىـائهی کَ ةَىؼكر رٌگ اٌلمب ةَظّد گؼفث ك ةاّخ كركد كغرتُام ىِو ىٌٍلَام ةػَ
جضّالت ایً کكّر قغّ .ؼةـحاف ؿّْدم کػَ ُيیكػَ اىٍیػث ظػّد را در گػؼك كزػّد یػک
صکّىث ُيؼاق ك دكؿث در ىؼزُام زٍّةیاش ىیداٌـث ةمفامهَ كاکٍف ٌكػاف داد ك ةػَ
ایً کكّر صيهَ ٌُاىی کؼد (ُاقيیٌـب  .)294 :1388در ىلاةػم ایػً اجفػاؽ کكػّرُا ك
كغرتُام ىٌٍلَام ك ةیًانيههی ُؼکغاـ كاکٍف ظامی را ٌكاف دادٌػغ .ةؼظػی از کكػّرُا
ةَقػغت ایػػً اجفاؽُػػا را ىضکػػّـ کػػؼدق ك ةؼظػػی دیگػػؼ ةػػَ صيایػػث از ّؼةـػػحاف ؿػػّْدم
پؼداظحَاٌغ .زيِّرم اؿمىی ایؼاف زؽء دؿحَ ٌعـث ةّد ك ةمفامهَ پؾ از صيهَ ّؼةـحاف
ؿّْدم ةَ یيػً ایػً نكکؼکكػی ٌُػاىی را ىضکػّـ کػؼد ك ظّاؿػحار جّكػف آف ك جْیػیً
ؿؼٌّقث کكّر یيً جّؿي ىؼدـ ایً کكّر ك ىػاکؼق گؼكقُام یيٍی ةػؼام ةؼكفرفػث ایػً
کكّر از ٌاآراىیُام داظهی قغ .اىا ّؼةـحاف ؿّْدم جساكز ٌُاىی ظّد ةَ یيً را كاکٍكػی
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ةَ جِغیغ ایؼاف ٌاىیغق اؿث؛ جِغیغم کَ ةَ زّو ؿػّْدمُا در كانػب صّدیُػام یيػً ك در
کٍار ىؼزُام زٍّةی ایً کكّر َِّر کؼدق ك درمغد ٌااىً کؼدف ّؼةـحاف ؿّْدم اؿث.
در ایً پژكُف ةَ ةؼرؿی ركاةثُا ك چانفُػام ةػیً ّؼةـػحاف ؿػّْدم ك زيِػّرم
اؿمىی ایؼاف در ىّرد ىّوّع یيً از زاكیَ ٌُؼیَ «ىّازٌَ جِغیػغ» اؿػحفاف كانػث ظػّاُیو
پؼداظث ك ؿػْی ىػیکٍیو ةػَ ایػً پؼؿػف امػهی پاؿػط دُػیو کػَ «ىاُیػث ركاةثُػا ك
چانف ُام زيِّرم اؿمىی ایػؼاف ك ّؼةـػحاف ؿػّْدم در ىّوػّع یيػً چیـػث ك ایػً
کكّرُا ةَدٌتاؿ دؿحیاةی ةَ چَ اُغافی در ایػً کكػّر ُـػحٍغ » در کٍػار پاؿػط ةػَ ایػً
پؼؿف ؿْی ظّاُغ قغ ةَ ةؼظی از پؼؿفُام فؼّی دیگؼ ٌیؽ پاؿط دادق قػّد .ةؼظػی از
ایً پؼؿفُا ّتارجٍغ از ایٍکَ «ٌُؼیَ ىّازٌَ جِغیغ چیـث ك چػَ جضهیهػی از درگیؼمُػا ك
ىعاميات ایؼاف ك ّؼةـحاف در ظاكرىیاٌَ ك ظهیر فارس دارد » «یيً دارام چػَ اُيیػث ك
زایگاُی در ؿیاؿث ظارزی ك اىٍیحی ایؼاف ك ّؼةـحاف اؿث ك دالیم ركیػاركیی ك اظػحمؼ
ٌُؼ ایؼاف ك ّؼةـحاف در یيً چیـث » در پاؿط ةَ ایً پؼؿفُا ایً فؼوػیَ کهػی ىٌػؼح
ىیقّد کَ ىاُیث ركاةثُا ك درگیؼمُام زيِّرم اؿمىی ایػؼاف ك ّؼةـػحاف ؿػّْدم در
یيً ةاكزّد جأدیؼپػیؼم از اظحمؼُام ایغئّنّژیک ىحأدؼ از ركاةثُام اؿػحؼاجژیک ةػّدق ك
ّؼةـحاف ؿّْدم كغرتگیؼم اٌناراهلل ك گؼكقُام قػیْی در یيػً را جِغیػغ ىـػحلیيی از
ؿّم زيِّرم اؿمىی ایؼاف كهيغاد کؼدق ك ةَ ىلاةهَ ٌُاىی ةا آف پؼداظحػَ اؿػثٌ .ػّآكرم
ایً ىلانَ ایً اؿث کَ ةؼظمؼ دیگؼ پژكُفُایی کَ درةارق ایً ىّوّع اٌساـ قغق اؿػث ك
دنیػػم امػػهی اظحمؼُػػا ك ركاةثُػػام ایػػؼاف ك ّؼةـػػحاف در یيػػً را ىـػػائم ایػػغئّنّژیک
(قیَْػؿٍی) ىیداٌٍغ ةا اذّاف ةَ جأدیؼگػارم ایً ىؤنفَ ةؼ ركاةثُام ایً دك کكػّر دنیػم
امهی ركاةثُا ك درگیؼمُام ةیً ایً دك کكػّر در یيػً را ركاةثُػام اؿػحؼاجژیک ك درؾ
جِغیغ ایً دك کكّر از ٌیثُا ك اُغاؼ ًػؼؼ ىلاةػم در یيػً ىػیداٌػغ .ركشقٍاؿػی ایػً
پژكُف جّمیفیػجضهیهی ةّدق ك ؿْی قغق اؿث ةا اؿحفادق از ىٍػاةِ کحاةعاٌػَام ك ةػؼ پایػَ
ٌُؼیَ ىّازٌَ جِغیغ اؿحفاف كانث ةَ ةؼرؿی ایً ىّوّع پؼداظحَ قّد.
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 .1چُارچًب وظزی :وظزیٍ مًاسوٍ تُدید استفان يالت
جا اكاظؼ كؼف ةیـحو ٌُؼیَ ىّازٌَ كّام رئانیـػثُا كػغیيیجؼیً ٌُؼیػَ ةػؼام جتیػیً
ركاةي ةیً كغرتُا ك ةٌَّّی ىٍاؿبجؼیً ٌُؼیَ ةػؼام جتیػیً ركاةػث كػغرتُام زِػاٌی ك
ىٌٍلَام ىضـّب ىیقغ .اىا ككایْی ٌُیؼ فؼكپاقی اجضاد زيػاُیؼ قػّركم ك پایػاف ٌُػاـ
دككٌتی جتغیم قغف ایاالت ىحضغق ةَ جٍِا اةؼكغرت ٌُاـ ةیًانيهم ك ٌیؽ ّػغـ قػکمگیؼم
ىّازٌَ در ىلاةم آف ؿتب قغ کَ کارایی ك كغرت جتییً آف جّؿي ةـیارم از ٌُؼیػَپؼدازاف
ركاةي ةیً انيهم ىّرد جؼدیغ كؼار گیؼد ك اٌحلادُایی از ؿّم آٌِا ةؼ ایً ٌُؼیَ كارد قّد؛ زیؼا
پؾ از فؼكپاقی اجضاد زياُیؼ قػّركم ایػاالت ىحضػغق ةػَ كغرجيٍػغجؼیً دكنػث در ٌُػاـ
ةیًانيهم جتغیم قغ اىا جيایم زغم ةؼام ایسػاد ىّازٌػَ ّهیػَ ایػً كػغرت از ؿػّم دیگػؼ
كغرتُام زِاٌی ىكاُغق ٌكغ .فلغاف ىّازٌَ ؿعث در ةؼاةؼ اىؼیکا ةَمّرت قػکمدُْ ةػَ
اجضادُال ٌُػاىْ در ىیػاف كػغرتُال داٌّیػَ ىْيػایْ را ةػؼال پژكُفُػا ك ركیکؼدُػال
رئانیـحْ ك ةَكیژق ٌُؼیَ کٍث كانحؽ (ٌئّرئانیـو یا ىّازٌَ ؿػاظحارم) از پایػاف زٍػگ ؿػؼد
جاکٍّف ایساد کؼدق اؿث .كانحؽ در كاکٍف ةَ ایً قؼایي ةیاف ىیکٍغ« :اگؼچَ قایغ ایً اىػؼ
ةا جأظیؼ رخ دُغ كنْ ىا ٍُّز ةایغ ىٍحُؼ ةؼكز رفحارُػال جػّازفةعف چػَ ةَقػکم ىّازٌػَ
ظارزْ ك چَ ةَقکم ىّازٌَ داظهْ در ةؼاةؼ اىؼیکا ةاقیو» ).(Waltz, 2000: 5-14
اىا ةـیارم از رئانیـثُا ةا دیغگاق کٍث كانحؽ 1ىّافق ٌتّدق ك ؿْی کؼدقاٌغ در ىلاةم ّغـ
کارایی ٌُؼیَ ىّازٌَ كّا ةَ ارائَ یک ٌُؼیَ زغیغجؼ ك کارآىغجؼ ةؼام جّوػیش ىٍاؿػتات زغیػغ
كغرت در ّؼمَ ةیًانيههی ةپؼدازٌغ .ایً ىـئهَ ةاّخ قغ اؿحفاف كانث 2یکی از ىحفکؼاف ٌُؼیَ
ٌئّرئانیـو کَ ةْغُا ةَ ٌئّرئانیـو كاكِگؼا ىْؼكؼ قغ ٌلٌَ جيؼکؽ كاكِگؼایی ظّد را از ىفِّـ
«ىّازٌَ كّا» 3ةَؿيث ىفِّـ زغیغم ةا ٍّّاف «ىّازٌَ جِغیغ» 4ؿػّؽ دُػغ .دركاكػِ اؿػحفاف
كانث ایً ٌُؼیَ را در ىلاةم ٌُؼیَ ىّازٌَ كغرت كؼار داد کَ فؼض اؿاؿی ٌُؼیػَُام رئانیـػو
کمؿیک ك ٌئّرئانیـو اؿث ك ٍّّاف کؼد کَ «دكنثُا از ىّازٌَ جِغیغ ةؼام زهّگیؼم از جـهي
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یک كغرت ُژىّف اؿحفادق ىیکٍٍغ» ) .(Waltz, 1979: 118–121ةَایًجؼجیب كانػث ٌُؼیػَ
ظّد را ةٌَّّی پاالیف ٌُؼیَ رئانیـحی کٍث كانحؽ كهيغاد کؼدق اؿث ).(Walt, 2009: 36
كانث ىْحلغ اؿث «غیؼّادم ةّدف ّػغـ ىّازٌػَ كػغرت در ىلاةػم اىؼیکػا ٍُگاىیکػَ
جيؼکؽ را ٌَ در ىلاةم كغرت ةهکَ در ىلاةم جِغیغ كؼار دُیو از ةیً ىػیركد» .ةٍػاةؼایً ةػَ
ٌُؼ اك «كغرتُا در ىلاةم افؽایف كغرت ؿایؼیً دؿث ةَ ىّازٌَ ٌيیزٌٍغ ةهکَ آٌچَ ةاّػخ
ىی قّد کَ کكّرُا ةَ ىّازٌَ ىحّؿػم قػٌّغ ىیػؽاف جِغیػغم اؿػث کػَ درؾ ىیکٍٍػغ».
دركاكِ ٌلٌَ ىؼکؽم ك ىضّر ٌُؼیَ اؿحفاف كانث ایً ىـئهَ اؿث کػَ «دكنثُػا در ىلاةػم
جِغیغات كاکٍف ٌكاف ىیدٍُغ ٌَ در ىلاةم كغرت» ) .(Walt, 1988از ٌُؼ كانث «دكنثُا
در ىلاةم درؾ جِغیغ دك ٌّع ؿیاؿث را در پیف ىیگیؼٌغ ٌعـث آٌکَ دكنث یا دكنثُایی
کَ ىّرد جِغیغ كؼار گؼفحَاٌغ ةَدنیم كزّد جِغیغ ك ةؼاؿاس امم جػّازف جِغیػغ دؿػث ةػَ
ىّازٌَ ىیزٌٍغ ك یا ایٍکَ کكّر ك یا کكّرُام ىّرد جِغیػغ ؿیاؿػث ُيؼاُػی را در پػیف
ىیگیؼٌغ؛ یٍْی ةَىٍُّر صفٍ ةلا ك اىٍیث ظّد ةا ًؼؼ جِغیغکٍٍغق ىحضغ ىیقٌّغ (نیحم
 .)31 :1389در ىّرد صانث ٌعـث كانث ىْحلغ اؿث در قػکمگیؼم یػا ّػغـ قػکمگیؼم
ىّازٌَ در ىلاةم كغرت یا كغرتُام ةؼجؼ ّمكقةؼ ىحغیؼ كغرت (جّاٌایی) ىحػؼاکو ؿػَ ىحغیػؼ
دیگؼ یٍْی ىساكرت زغؼافیایی كاةهیثُام جِازيی ك ٌیثُام جِازيی ٌیؽ جأدیؼگػار اؿث.
ىّارد یادقغق ةَىذاةَ ىحغیؼُام ىـحلهی كهيغاد ىیقٌّغ کَ جغییؼ در یکی دیگؼ دكنثُا را
ةَ اصحياؿ زیاد ةَؿيث اصـاس جِغیغ ك اجعاذ اكغاىات ىّازٌَام ىیکكػاٌغ (نیحػم :1389
 .)31ةٍاةؼایً ةَ ةاكر كانث جِغیغ ك ٌَ كغرت در كهب ٌگؼاٌیُام اىٍیحی دكنثُػا كػؼار دارد
ك ةؼ ایً اؿاس دكنثُا وؼكرجان از كغرجيٍغجؼیً دكنث ٌيیجؼؿٍغ ةهکَ از دكنحی ىیجؼؿػٍغ
کَ ةیف از ؿایؼ دكنثُا جِغیغآىیؽ زهّق ىیکٍغ .جِغیغ ٌیؽ ةٌَّةَ ظػّد جػاةْی از ىسػاكرت
زغؼافیایی جّاٌيٍغمُام جِازيی ٌیات ك ىلامغ جساكزکاراٌَ ك ىسيّع كغرت ىحؼاکو یػک
دكنث اؿث» ).(Walt, 1988: 21-27
كانث اةحغا ةا جأکیغ ةؼ ىحغیؼ كغرت جّویش ىیدُغ کَ دكنثُػام كغرجيٍػغ در اؿػاس
ةؼام دیگؼاف جِغیغ ىضـّب ىیقٌّغ زیؼا ٌيیجّاف جىيیٍی در ةؼاةؼ ٌضّق اؿػحفادق آٌِػا از
كغرجكاف داقث .ةػَ ىّازات افػؽایف كػغرت آٌِػا دیگػؼاف در ىػّرد ٌضػّة اؿػحفادق آٌِػا از
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كغرجكاف ٌگؼاف ظّاٍُغ قغ .ةؼ ایً اؿاس افؽایف كغرت یػک دكنػث ةػَ افػؽایف اصـػاس
جِغیغ از ؿّم دیگؼاف ك اجعاذ اكغاىات ىّازٌَام ىیاٌساىػغ؛ ازایػًرك كم كػغرت را یکػی از
ّّاىم ػك ٌَ جٍِا ّاىمػ ىؤدؼ در قکمگیؼم ىّازٌَ ىیداٌغ .دیگؼ ىحغیؼ ىؤدؼ در ایساد ىّازٌَ
از دیغگاق كانث «ىساكرت زغؼافیایی» اؿث .كم َؼفیث جِغیغزایی را ةا فامػهَ زغؼافیػایی
در راةٌَام ىْکّس ىیداٌغ؛ ةَگٌَّام کَ ُؼ اٌغازق فامهَ زغؼافیایی از ىٍتِ جِغیػغ کيحػؼ
ةاقغ َؼفیث جِغیغزایی آف افؽایف ىییاةغ» (نیحم  .)33 :1389ىحغیؼ دیگػؼ ٌیػؽ «كػغرت
جِازيی» دكنث ُا اؿث .در ىّرد ایً ىحغیؼ ةایغ گفػث کػَ ةػیً كػغرت جِػازيی ك ىیػؽاف
جِغیغ ارجتاط ىـحلیيی كزّد دارد؛ یٍْی ُؼ اٌغازق ىیؽاف جّاٌایی (ٌُاىی ك غیؼٌُاىی) یک
کكّر ةیكحؼ ةاقغ ىیؽاف ٌگؼاٌی ك جِغیغ دیگؼ دكنثُا در ىّرد آف ةَ ُياف ىیؽاف افػؽایف
ىییاةغ )(Jervis, 2008: 110-117؛ ةَ ایً ىٍْی کَ دؿحیاةی ةَ جّاٌاییُام ظػاص ىػادم
ٌُیؼ ٌیؼكم ٌُاىی ك جسِیؽات ىغرف ك ىٍّْم ىاٌٍغ ایػغئّنّژم اكٍػاعةعف كػّم ىیجّاٌػغ
یک دكنث را جِازيیجؼ کؼدق ك ىیؽاف جِغیغزایی آف را افؽایف دُغ .اىا ُيػَ ایػً ىحغیؼُػا
در ؿایَ یک ىحغیؼ کمفجؼ ةػٌَاـ ٌیثُػام جِػازيی دكنثُػا كػؼار دارد .از دیػغگاق كانػث
دكنثُایی کَ ٌیثُام جِازيیجؼم دارٌغ ٌـتث ةَ دكنثُایی کَ جٍِا ُغؼ صفػٍ كوػِ
ىّزّد را دٌتاؿ ىیکٍٍغ جِغیغکٍٍغقجؼ ُـحٍغ ) .(Walt, 1988: 281ایً ىحغیػؼ ةػَىٍْام
آف اؿث کَ ُؼچَ از ٌُؼ دیگؼاف ٌیثُام جِازيی كغرجی آقکارجؼ ةاقغ اصحيػاؿ ةیكػحؼم
كزّد دارد کَ آٌِا ةَ ىّازٌَ ركم آكرٌغ .ىٌٍق صاکو ةؼ ایػً رفحػار ٌیػؽ ركقػً اؿػث زیػؼا
ىحلاّغ ك راوی کؼدف دكنث جّؿًَْهب دقّار ك پؼُؽیٍَ اؿث ك دیگؼاف را ةَ ائحمؼ ةػؼام
ىحّكف کؼدف آف دكنث كاىیدارد (نیحم .)35 :1389
ومًدار شمارٌ ( .)1چُار متغیز تُدید سای شکل دَىدٌ وظزیٍ مًاسوٍ تُدید استفان يالت
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ةٍاةؼایً ُؼچلغر كزف ایً ىحغیؼُام چِارگاٌَ یٍْی كغرت ىحؼاکو جّاٌػایی جِػازيی
ىساكرت زغؼافیایی ك ٌیثُام جساكزکاراٌَ ةیكحؼ ةاقغ دكنثُػایی کػَ ظػّد را در ىْػؼض
جِغیغ زكدٍُگاـ اصـاس ىیکٍٍغ ةیكحؼ ةَؿيث ایساد ىّازٌَ جِغیغ صؼکث کػؼدق ك ؿػْی
ىیکٍٍغ ةا ایساد ائحمؼ ةا دیگؼاف ةَ ىّازٌَ ةا كغرت جِغیغزا ةپؼدازٌغ .در ایً قػؼایي صحػی
اگؼ ایساد اجضاد ك ائحمؼ ةؼام ىّازٌَ ةا كغرت جِغیغکٍٍغق اىکافپػیؼ ٌتاقػغ دكنثُػام در
ىْؼض جِغیغ ؿْی ىیکٍٍغ ةػَ ركشُػام دیگػؼم ٌُیػؼ ىغاظهػَ ىـػحلیو ٌُػاىی ك یػا
اةؽارُام اكحنادم ةَ ىلاةهَ ةا كغرت جِغیغزا ةپؼدازٌغ.
 .2اَمیت یمه برای جمًُری اسالمی ایران
گفحَ ىیقّد ّيؼ ركاةي ایؼاف ك یيً ةَ دكراف ؿاؿاٌیاف ةػازىیگؼدد ك پػؾ از َِػّر
اؿمـ ةـحؼ ىكحؼؾ ىٍّْم َِّر کؼد کَ ةَ ایً جْاىم كؿػْث ك ّيػق ةیكػحؼم ةعكػیغ.
ّمكقةؼ ایً اززيهَ ّّاىم پیٌّغدٍُغق دك کكػّر ّمكَىٍػغم ك اَِػار ارادت ةػَ ظاٌػغاف
پیاىتؼ اؿمـ(ص) گؼایف ةَ ظؼدگؼایی ىْحؽنی ك كزّد صکّىثُام زیغیَ در ًػّؿ جػاریط
ایؼاف ك یيً ةّدق اؿث .اىا ایً ىیؼاث ىكحؼؾ جيغٌی ك جاریعی ىاٌِ ادؼگػػارم ىمصُػات
ؿیاؿی در ركاةي آٌِا ٌكغق اؿث؛ چٍافکػَ در ؿػاؿُام صکّىػث رژیػو پِهػّم در ایػؼاف
ركاةي ك ىّوِگیؼمُام جٍفآىیؽم ةػیً دك کكػّر رخ داد .ركاةػي ایػؼاف ك یيػً پػیف از
اٌلمب ةـیار ىضغكد ةّدق ك جٍِا ةَ ىّازَِ ةا یيػً زٍػّةی (ةػا کيػک ایػؼاف) در ؿػؼکّب
زٍتف َفار ّياف (کيٌّیـثُام ىّرد صيایث یيً زٍّةی) ةؼىیگؼدد .اىا پؾ از اٌلػمب
ك ةَدنیم ىاُیث ایغئّنّژم جكیِ کَ آرىاف قیْیاف كیاـگؼام زیغم ةّد قػیْیاف زیػغم ك
صّدیُا ةیكحؼ زاٌتغار ایؼاف قغٌغ اىا درّیًصاؿ صکّىثُام ایً کكّر ىعانف زيِّرم
اؿمىی ایؼاف ىضـّب ىیقغٌغ (كاجاٌکا .)1393
دركاكِ پؾ از پیػؼكزم اٌلػمب اؿػمىی قػاُغ زاةػَزایی در زِػثگیؼم ؿیاؿػث
ظارزی یيً قيانی ك زٍّةی در ىّرد ایػؼاف ُـػحیو .انتحػَ یيػً قػيانی زػؽء ٌعـػحیً
کكّرُایی ةّد کَ در  25ةِيً  1357زيِػّرم اؿػمىی ایػؼاف را ةَرؿػيیث قػٍاظث ك
ؿفیؼ ایً کكّر ةَ دیغار اىاـ ظيیٍی(رق) رفث ك یک زهغ کػمـاهلل ىسیػغ را از ًػؼؼ ّهػی
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ّتغاهلل مانش ةَ اىاـ جلػغیو کػؼد (اىیؼدُػی  .)127 :1389در  22ىػَ  1990دك یيػً ةػا
یکغیگؼ ىحضغ قغٌغ ك پؾ از ایً اجضاد ركاةي ایؼاف ك یيً ةػا فؼازكفؼكدُػایی ُيػؼاق قػغ.
ككّع اٌلمب اؿمىی ایؼاف ةاّخ قغ کَ ركح جازقام در کانتغ قیْیاف ایً کكّر کػَ ّيػغجان
زیغم ةّدٌغ دىیغق قّدّ .ناـانْياد یکی از ىفحیاف پیكیً كُاةیث کَ ةػَ جكػیِ گؼكیػغق
اؿث ىیگّیغ« :اگؼ اٌلمب اؿمىی ایؼاف ةَككّع ٌپیّؿحَ ةّد ىػُب زیغم در یيً از ةػیً
ىیرفث( »...جمقاف  .)17 :1391دركاكِ اٌلمب اؿمىی ٌَجٍِا ىّزب ةازگكػث دكةػارق ةػَ
زیغیَ قغ ةهکَ ؿتب قغ کَ امّؿ زِادم ىّزّد در فؼٍُگ ىػُتی یيٍیُا پؼرٌػگجؼ از
گػقحَ ٌيّد یاةغ ك زٍتف انضّدی از دؿ گؼكقُام قیْی ایً کكػّر ةػَ یکػی از ىِوجػؼیً
ٌیؼكُام ؿیاؿیػىػُتی یيً جتغیم قّد .یکی از افؼاد جأدیؼگػار یيً کَ جضث جأدیؼ افکػار
ك قعنیث اىاـ ظيیٍی(رق) كؼار گؼفث ؿیغ صـیً انضّدی ةّد کَ ةْغُا رُتؼم صّدیُػا
را ةؼِّغق گؼفث (جمقاف .)17 :1391
ازایً رك ك ةا جّزَ ةَ ٌؽدیکی فؼٍُگی ك جاریعی ایؼاف ك یيً در ایً کكّر زىیٍػَُام
ىـاّغم ةؼام صىّر ك ٌفّذ زيِّرم اؿمىی ایؼاف كزّد دارد کَ در اداىَ ةَ ةؼظی از آٌِػا
اقارق قغق اؿث.
ػآرمان رَثزی جُان تشیع :ةغكف قک زيِّرم اؿمىی ایؼاف ةٍَّّاف رُتؼ زتَِ
ىلاكىث در ىٌٍلَ ك صاىی ٌِىثُام رُاییةعف در ؿؼاؿؼ زِاف ىٌؼح ةػّدق اؿػث؛ اىػا
ایً ىـئهَ ُیچگاق ةَىٍْی جيایم ایؼاف ةَ ىغاظهَ در اىّر داظهػی کكػّرُام دچػار ةضػؼاف
ٌتّدق اؿث .گفحَ قغ کَ قیْیاف یيػً ك ةػَكیژق صّدیُػا ةػَنضاظ گؼایفُػام ؿیاؿػی ك
اّحلادم ٌؽدیکی زیادم ةَ ایؼاف دارٌغ ك ُيیً ىـئهَ ىّزب قغق کَ ىػؼدـ یيػً از ایػؼاف
ةٍَّّاف رُتؼ زِاف جكیِ ةؼام جكکیم یک صکّىث دیٍی امیم انگّةؼدارم کٍٍغ ك در ایً
راؿحا از صيایثُام ىٍّْم کكػّرىاف ةِػؼق ةتؼٌػغ .ایػً ىـػئهَ ىٍسػؼ ةػَ جْيیػق كػغرت
زيِّرم اؿمىی ایؼاف در یيً ك کاُف كغرت ّؼةـحاف ك كُاةیػث در ایػً کكػّر قػغق ك
ىّازٌَام اؿحؼاجژیک را در ىلاةم ّؼةـحاف در ىٌٍلَ زٍّةی ایً کكّر ایساد کؼدق اؿث.
ػ مىافع ملی ي مىطقٍایّ :مكقةؼ ایٍکَ پاؿط ةَ درظّاؿث ةػاال یکػی از آرىافُػام
اؿاؿی اٌلمب اؿمىی ك جمش ةؼام مغكر ك گـحؼش آف ةّدق اؿػث ایػً ىـػئهَ ىیجّاٌػغ
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ةَ ٍّّاف فؼمحی ةؼام جضلق ىٍافِ ىهی ایؼاف درٌُػؼ گؼفحػَ قػّد .صىػّر ایػؼاف در ّػؼاؽ
ؿّریَ نتٍاف ك ُواکٍّف در یيً ةَىٍْام ةػؼد ایػؼاف در کكػاکف ةضؼافُػام پیفآىػغق
اؿث .ةَةاكر ّؼةـحاف کَ ایؼاف را زغمجؼیً ركیب ظّد ىیداٌغ ٌفّذ ك جّاف ادؼگػارم ایؼاف
در ىٌٍلَ ةـیار افػؽایف یافحػَ اؿػث ك مػّْد قػیْیاف ةػَ رأس ُػؼـ كػغرت در ىٌٍلػَ
غیؼكاةمكتّؿ ةٌَُؼ ىیرؿغ؛ ةٍاةؼایً ةا كغرتگیؼم اٌناراهلل در یيً ةَقغت اصـاس ظٌػؼ
کؼدق ك ؿْی دارد ةا جّؿم ةَ كّام ٌُاىی ك جساكز ةَ ظاؾ ایً کكّر صق ىـهو ىهث یيً
در جْییً ؿؼٌّقث ك صکّىث کكّرقاف را از آٌِا ؿهب کؼدق ك ةا ٌفّذ ركزافػؽكف زيِػّرم
اؿمىی در ىٌٍلَ ىلاةهَ کٍغ.
دركاكِ كغرتیاةی اٌناراهلل در یيً ك قکمگیؼم یک صکّىث اؿػمىی ك ىؼدىػی در آف
ُيـّ ةا ىٍافِ ىٌٍلَام زيِّرم اؿمىی ایػؼاف ارزیػاةی ىیقػّد ك ىیجػّاف ةػا ةِؼقةػؼدارم
مضیش از ایً قؼایي ةَ جلّیث فؽایٍغق زایگاق ایؼاف در صّزق غؼب آؿیا ك قياؿ افؼیلا دؿػث
یافث ك ایً ىـئهَ ُياف چیؽم اؿث کَ ّؼةـحاف ك دیگؼ کكػّرُام ّػؼب ىٌٍلػَ کػَ دارام
رژیوُام اؿحتغادم ك ؿاظحارم ّلبىاٌغق ةَنضاظ ؿیاؿی ك ازحياّی ُـحٍغ ةَقػغت از آف
كاُيَ دارٌغ .ةَّتارت دیگؼ در مّرت پیؼكزم کاىم ك جـهي اٌناراهلل ةػؼ یيػً وػهِ چِػارـ
زتَِ ىلاكىث در ىٌٍلَ قکم ىیگیؼد ك ایً اىؼ ةَىٍْی جّؿػَْ ّيػق اؿػحؼاجژیک ایػؼاف در
ىٌٍلَ ك ىضامؼق ّؼةـحاف جّؿي قیْیاف اؿث (ُاقيیٌـب  .)291-290 :1388در اداىَ ك
در ىتاصخ ةْغم ةَمّرت ىفنم ةَ ایً ىّوّع پؼداظحَ ظّاُغ قغ.
 .9اَمیت یمه برای عربستان سعًدی
ّؼةـحاف ؿّْدم ك یيً ةَ دالیم ىعحهف ؿیاؿی ك اؿحؼاجژیک ًی ؿَ دَُ گػقػحَ
ركاةي پیچیغق ك كاةمجأىهی ةؼكؼار کؼدقاٌغ .صاکيیػث ظاٌػغاف ؿػّْدم در ّؼةـػحاف ك ّهػی
ّتغاهلل مانش در یيً ك ٌیؽ جمش آٌِا ةؼام صفٍ صاکيیث ؿیاؿیقاف در ةـیارم از ىػّارد
آٌِا را در کٍار یکغیگؼ كؼار دادق اؿث .از زىاف كصغت یيً قيانی ك زٍّةی در دُػَ 1990
ایً ركاةي اةْاد گـحؼدقجؼم ةَ ظّد گؼفث ةَكیژق ایٍکَ از آف زىاف ىٍافِ آؿؿّْد ك مانش
ةَ یکغیگؼ گؼق ظّردق اؿث .در ٌگاق اؿحؼاجژیک ّؼةـحاف ؿػّْدم دالیهػی ىاٌٍػغ ىّكْیػث
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زغؼافیایی یيً ك ٌّع ركاةي ك جْاىم آف در ؿاؿُام گػقحَ ك جّاٌایی ك َؼفیػث ادؼگػػارم
آف ةؼ اىٍیث ىهی ّؼةـحاف ایً کكّر را در ؿٌش کكّرُام ّىّ قػّرام ُيکػارم ظهػیر
فارس كؼار ىیدُغ .ةَ ُيیً دنیم در جياىی ةضؼافُا ك جضّالت یيً در دُػَُام گػقػحَ
ّؼةـحاف ةازیگؼم فْاؿ ك ادؼگػار ةّدق اؿث .ایً ىـئهَ ةاّخ قغق اؿث کَ دؿثکو از دَُ
 1980ةَ ةْغ ّؼةـحاف ؿّْدم ةا کيکُام ظّد ىّزب ُيؼاُی یيً ةا ؿیاؿثُام ایػً
کكّر در ؿٌش ىٌٍلَ ك در پی آف كفادارم یيً ةَ ّؼةـحاف قّد (کؼىی .)1394
یيً در ُيـایگی ّؼةـحاف در دركازق دریام ؿؼخ ك در ىؼکؽ ٌلٌَ داغ یٍْی یکػی از
گهّگاقُام ىـیؼ ٌفحکفُام ٌفحی كؼار دارد .ةابانيٍغب ةاریکَ اؿحؼاجژیک ىِيی اؿث کَ
ظهیر فارس را از ًؼیق دریام ؿؼخ ةَ اكیاٌّس ٍُغ ك دریام ىغیحؼاٌَ ىحنم ىیکٍػغ ك ةػَ
اٌغازق کاٌاؿ ؿّئؽ اُيیث دارد؛ ازایًرك یيً ُيّارق یکی از ٌلػاط آؿػیبپػیؼ ك درّیًصػاؿ
فؼمثؿاز ك اؿحؼاجژیک ةؼام ّؼةـحاف ىضـّب قغق اؿثّ .هث ّيغق آؿیبپػیؼ ةّدف ایً
کكّر ك ىـئهَزا ةّدف آف ةؼام ّؼةـحاف ؿّْدم ّمكقةؼ صىّر صّدیُػا در قػياؿ ك ٌیػؽ
فْانیث گؼكق انلاّغق در ایً کكّر ةَ اظحمؼُام ىؼزم مٍْا ك ریاض ك ٌیؽ ىّكْیػث یيػً
در كركدم قؼكی دریام ّياف ك ظهیر فارس ك جػأدیؼ آف ةػؼ زؼیػاف ّتػّر ك ىػؼكر از جٍگػَ
ةابانيٍغب کَ ىـیؼ جؼاٌؽیث ٌفث اؿث ةازىیگؼدد؛ ازایًرك جضػّالت یيػً ك ةیدتاجیُػام
ٌاقی از آف از گػقحَ دكر ةَىٍؽنَ چانكی پیف ركم ؿّْدمُا ةّدق اؿث .وػيً ایٍکػَ ةػا
جكکیم قّرام ُيکارم ظهیر فارس یيً جٍِا کكّر قتَزؽیؼق ّؼةـحاف ةّد کَ در پیٌّػغ
ةا ّؼةـحاف ؿّْدم كؼار ٌگؼفث .در ٌگاق ایؼاف یيػً یػک كزٌػَ جْػادؿ در دریػام ؿػؼخ ػ
صیاطظهّت ؿّْدمُاػ در ةؼاةؼ ظهیر فارس ىضـّب ىیقّد (ظىؼم ك ُيکػاراف :1394
 )182-184ك درٌحیسَ ٌفّذ در آف ةَىٍْام ایساد ىّازٌَ در ىلاةهػَ ةػا ّؼةـػحاف اؿػث .ةػَ
ُيیً دنیم یيً ُيّارق در کاٌّف جّزَ ك ٌگؼاٌی ّؼةـحاف ؿّْدم ةٍَّّاف ركیب ىٌٍلَام
ایؼاف كؼار داقحَ اؿث؛ ةَگٌَّام کَ در دَُ  1990ؿّْدمُا اؿحؼاجژم اىٍیحی ظػّد را ةػؼ
جىْیف ّؼاؽ ك ىلاةهَ ةا اصیام جِغیغ یيً كؼار دادق ةّدٌغ .اىا ٌلٌَ ٌّف ركاةي ّؼةـحاف ك
یيً جّافق زغق  2000ةػّد کػَ ؿػٍغ گػػار از ىؼصهػَ ركیػاركیی ةػَ ىؼصهػَ ُيؽیـػحی ك
ُيکارم در ركاةي دك کكّر ةػّد (مػادكی ك اصيػغیاف  .)19 :1389دركاكػِ در کٍػار اةْػاد
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ژئّپهیحیکی از ىٍُؼ ُّیحی ٌیؽ جضؼکات قیْیاف ك صّدیُػام یيػً ىّزػب جّزػَ ةیكػحؼ
ّؼةـحاف كُاةی کَ در جىاد ةا اٌغیكَُام زیغیَ ك قیَْ ةّد ةَ یيً ةَكیژق از ؿػاؿ 2004
جاکٍّف قغق اؿث (ّهیعاٌی )1394؛ ازایًرك ایً کكػّر ؿػْی کػؼدق ةَمػّرت زػغم ةػَ
ىلاةهَ ةا جِغیغُام ایسادقغق در یيً ةپػؼدازد ك در ایػً راق از ُػؼ اكػغاىی از كتیػم جسػاكز
ٌُاىی ٌیؽ مؼؼٌُؼ ٌکؼدق اؿث.
ةًَّرکهی ىیجّاف دالیم اُيیث یيً ةؼام ؿػّْدمُا ك ُيچٍػیً ةِاٌػَُام صىػّر
ّؼةـحاف ؿّْدم در یيً ك ىلاةهَ ةا صّدیُام قیَْ در ایً کكّر را در ىّارد زیػؼ ظممػَ
کؼد :ركاةثُػام ىٌٍلػَام ایػؼاف ك ّؼةـػحاف ؿػّْدم؛ ىلاةهػَ ةػا جفکػؼات قػیْی ك ٌكػؼ
اٌغیكَُام كُاةیث؛ ٌگؼاٌی از ؿؼایث ىعانفثُام داظهی یيً ةػَ دركف ّؼةـػحاف (ةػَكیژق
ىٍاًق قیٌَْكیً قؼؽ ّؼةـحاف)؛ ك ٌؽدیکی زغؼافیایی یيً ةا ّؼةـحاف ؿػّْدم (مػادكی
ك اصيغیاف .)19-20 :1389
 .1رقابت ي تقابل ایران ي عربستان در یمه
آغاز جٍف ك زٍگ ىیاف صّدیُا ك قیْیاف قياؿ یيً ةا دكنث یيػً در ؿػاؿ 2004
ةَ دكرم دكةارق یيً از ایؼاف ك ٌؽدیکی ةیكحؼ ةَ ؿػّْدمُا اٌساىیػغ .یيػً صّدیُػا را ةػَ
جمش ةؼام ایساد یک دكنث در قياؿ کكّر ك ایؼاف را ةَ صيایػث از آٌػاف ىػحِو کػؼد .ایػً
درصانی ةّد کَ در زٍگ داظهی ؿاؿ  1994صّدیُا از دكنث ىؼکػؽم صيایػث ك جػا ؿػاؿ
 2003ركاةي ٌؽدیکػی ٌیػؽ ةػا دكنػث داقػحٍغ .درگیػؼم ایػً ىلٌػِ در یيػً ك ىمصُػات
ایغئّنّژیک ك ژئّپهیحیکی آف ةَ زهب جّزَ ُوزىاف جِػؼاف ك ریػاض اٌساىیػغ .وػيً آٌکػَ
فْانیث انلاّغق در یيً ٌیؽ ةٍا ةؼ ىمصُػات اىٍیحػی ىّزػب جّزػَ ةیكػحؼ اىؼیکػا ك ؿػایؼ
كغرت ُام غؼةی ةَ ایً کكّر قغٌ .کحَ زانب ایٍسا اؿث کَ ةا كزّد ركاةي پؼٌّؿاف ایؼاف ك
یيً ك صيایث ّتغاهلل مانش ةٍَّّاف یکی از ىْغكد رُتؼاف ّؼةی از صق ایػؼاف در دؿػحیاةی
ةَ فٍاكرم ُـحَام مهشآىیؽ جكغیغ درگیؼمُا ىیػاف صّدیُػا ك دكنػث ىؼکػؽم ك ؿػپؾ
ٌاآراىی یيً از ؿاؿ  2011ةَقغت ةػَ جلاةػم یيػً ةػا زيِػّرم اؿػمىی ایػؼاف ك پیٌّػغ
ّيیقجؼ آٌاف ةا ّؼةـحاف ؿّْدم اٌساىیغ (ّهیعاٌی )1394؛ ُيیً ىـئهَ ةاّخ قغ کَ ةػَ
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اّحلاد ةـیارم زٍگ یيً ك جضّالت اٌلمةی ایً کكّر ىیػغاف زغیػغم از جلاةػم ك ركاةػث
ىیاف زيِّرم اؿمىی ایؼاف ك ّؼةـحاف ؿّْدم را ایساد کٍػغ .ةػَ اّحلػاد ٌگارٌػغگاف ایػً
ىلانَ ّهث امهی ركاةثُا ك دقيٍیُا ىیاف ایؼاف ك ّؼةـحاف در یيً ىـائم اؿػحؼاجژیک ك
ركاةثُام ىٌٍلَ ام ایً دك کكّر در ظاكرىیاٌَ ك ظهیر فارس اؿث ك ىضؼؾ ایػً کكػّرُا
ةؼام ٌكاف دادف كاکٍف در ةؼاةؼ دیگؼم اصـػاس جِغیػغ از افػؽایف ٌفػّذ ك كػغرت ًػؼؼ
ىلاةم ك کاُف ٌفّذ ك كػغرت ظػّد اؿػث .اىػا در کٍػار ایػً ّاىػم ٌتایػغ كزف جفاكتُػا ك
اظحمؼُام ایغئّنّژیک ةیً دك کكّر را در ركاةثُایكاف در یيً ٌادیػغق گؼفػث .در اداىػَ
ةَمّرت ىعحنؼ ةَ ةؼرؿػی جػأدیؼ اظحمؼُػام ایػغئّنّژیک ایػً دك کكػّر ةػؼ ركاةثُػا ك
اظحمؼُایكاف در یيً ك درٌِایث ةَ ةضخ امهی ىلانَ ظّاُیو پؼداظث.
 .4-1اختالفات ایدئًلًصیک ي رقاتت در یمه
دركاكِ ةا جّزَ ةَ پیكیٍَ صّدیُا از ُياف آغاز ىلاىات یيً ادّام صيایث ىػُتی ك
ٌُاىی از صّدیُا را ةا ُغؼ افؽایف ٌفّذ از ؿػّم ایػؼاف ىٌػؼح کؼدٌػغّ .هػث ایػً اجِػاـ
ٌؽدیکی قّرقیاف صّدی ةَ قیْیاف ك چانف آٌِػا ةػا كُػاةیّف ةػّد .آٌػاف از پیػؼكاف زیغیػَ
ُـحٍغ ك ةَ ُيیً دنیم دكنث یيً آٌاف را ةَ جمش ةؼام ایساد یک ٌُػاـ قػیْی در یيػً
ىحِو ىیکؼد .اداىَ ایً درگیؼمُا ةَؿتب صيایث ّؼةـحاف از دكنث ىؼکؽم یيً ك ةػَدنیم
ُوىؼزم اؿحاف ؿْغق ةا ّؼةـحاف ىّزب آغاز ةؼظّرد ٌُػاىی ىیػاف صّدیُػا ةػا ٌُاىیػاف
ؿّْدم قغ .یکی از دالیم ىِو دیگؼ دظانث ریاض ٌگؼاٌی ایً کكّر از ؿػؼایث قػّرشُا
ةَ ىٍاًق قیٌَْكیً ّؼةـحاف ةّد .دظانث ٌُاىی ّؼةـحاف در درگیؼمُام داظهی یيػً ةػا
كاکٍف جٍغ ایؼاف ُيؼاق قغ .اظحمؼٌُؼ ىیاف ایؼاف ك ّؼةـحاف ةؼ ؿػؼ درگیؼمُػام دكنػث
ىؼکؽم یيً ةا صّدیُا ىّزب قغ کَ ةؼظی از جضهیمگؼاف غؼةی از ُياف زىاف آف را یػک
ٌتؼد ٌیاةحی دیگؼ ىیاف ایؼاف ك ّؼةـحاف ٍّّاف کٍٍغ (ّهیعػاٌی  .)1393ایػً ادّػا ٌاقػی از
ُوزىاٌی صيایث ایؼاف از ةازیگؼاٌی ُيچّف صؽباهلل ك صياس در ىٌٍلػَ ةػّد .از ٌُػؼ آٌِػا
ایؼاف در پی ةِؼقگیؼم از یيً ةؼام جضػث فكػار كػؼار دادف ّؼةـػحاف ؿػّْدم ك گـػحؼش
جكیِ ؿیاؿی در ىؼزُام زٍّةی ّؼةـحاف ك ؿپؾ ٌفّذ دادف ایً ىـئهَ ةَ داظم ّؼةـحاف
اؿث .در ایً قؼایي ّؼةـحاف ةؼام ىغیؼیث ةضؼاف یيً ةا ُيؼاُی قّرام ُيکػارم ظهػیر
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فارس ك صيایث ایاالت ىحضغق ةؼٌاىَ اٌحلاؿ كغرت در ایً کكّر را در دؿػحّرکار كػؼار داد ك
ةا کٍارقگیؼم مانش ىْاكف اك ةَ ریاؿثزيِّرم رؿیغ .ىلاىات زغیغ یيٍی پؾ از آف ةارُا
ةَ جيسیغ از ٌلف ّؼةـحاف در ایساد دتات در ایً کكّر پؼداظحٍغ ك در ىلاةم ةَ اجِاـافکٍی
درةارق ٌلف ایؼاف در ىـائم داظهی ایً کكػّر اكػغاـ کؼدٌػغ (اصيػغیاف ك زارع .)91 :1390
ٌاىّفق ةّدف صکاـ زغیغ یيً در ةِتػّد كوػْیث داظهػی کكػّر ك گـػحؼش اّحؼاضُػام
داظهی ازیکؿّ ك كركد اٌناراهلل ةَ پایحعث یيً ك درٌِایث کٍحؼؿ مػٍْا ةَدؿػث ٌُاىیػاف
صّدی از ؿّم دیگؼ ىّزب دگؼگٌّیُام قگؼؼ داظهی ك ىٌٍلَام قغ .چػؼظف ىلاىػات

زغیغ یيً ةَؿػّم ایػؼاف ةػا اٌحلػاد جٍػغ از ّؼةـػحاف ةػَدنیم صيایػث از ىٍنػّر ُػادم
رئیؾزيِّر ىـحْفی یيً ُيؼاق قغ .رُتؼ صّدیُا ّؼةـحاف را کكّرم داٌـث کَ درکػی
از ركاةي ةؼاؿاس صـً ُيسّارم ك اصحؼاـ ىحلاةم ٌغارد ك درىلاةم ٍّػّاف کػؼد کكػّرُام
دیگؼم ُـحٍغ کَ یيً ىیجّاٌغ ركاةي اكحنادم ك ؿیاؿػی ىٌهػّةی ةػا آٌِػا داقػحَ ةاقػغ.
صىّر ُیئث ةهٍغپایَ اٌناراهلل ةٍَّّاف صکاـ زغیغ یيً در جِػؼاف ك گفحگُّػام ؿیاؿػی ك
اكحنادم ةؼام جّؿَْ ركاةي ةا صىّر ىٍنّر ُػادم در ّػغف ك ةػازپؾگیؼم اؿػحْفام اك ك
اّؽاـ ٌيایٍغق دیپهياجیک از ؿّم ّؼةـحاف ةَ ّغف ك جٌْیهی ةؼظی از ؿفارجعاٌَُام ّؼةػی
ك غؼةی در مٍْا ىنادؼ قغ .ةَایًجؼجیب ككایِ یيً کػَ ُيچػّف جضػّالت ّػؼاؽ نتٍػاف
ؿّریَ ك ةضؼیً دارام كیژگیُام ُّیحی ك ایغئّنّژیک ةؼام ایؼاف ك ّؼةـػحاف اؿػث ٌكػاف
ىیدُغ کَ ایً کكّر ُيچٍاف ةٍَّّاف یکی از صّزقُام جّزَ ك ركاةث جِؼاف ك ریاض ةػاكی
ظّاُغ ىاٌغ .ىغاظهَ ّؼةـحاف در ةضؼاف ؿّریَ ةَ ؿلّط ةكار اؿغ ىحضغ ایؼاف ٌیٍساىیػغ ك
ةَ كغرت رؿیغف اٌناراهلل در یيً ةَ اجضاد آٌاف ةا ایؼاف ك دكرم از ّؼةـحاف ىٍسؼ قغق اؿث.
دركاكِ ّؼةـحاف ك کكّرُام ّؼةی صاقیَ ظهیر فارس از ةازیگؼاف ىؤدؼ در مػضٍَ ؿیاؿػی
یيً ُـحٍغ کَ پؾ از ؿاؿُا جمش ةؼام ىضغكد کؼدف ك ؿػؼکّب ُيَزاٌتػَ قػیْیاف در
یيً ك جؼكیر كُاةیث صیاطظهّت ظّد را در ىْؼض ظٌؼ ىیةیٍٍغّ .ؼةـحاف کػَ در ًػّؿ
ٌیو كؼف گػقحَ ُيّارق ةا صيایث از دیکحاجّرمُام ایً کكّر در راؿحام ؿػؼکّب ُؼچػَ
ةیكحؼ قیْیاف ك ةَصاقیَ راٌغف آٌِا گػاـ ةؼداقػحَ اؿػث ایًةػار ٌیػؽ پیػؼكزم اٌنػاراهلل را
ةؼٌيیجاةغ ك ةَ قیّقُام ىعحهف ةؼام صفٍ صّزق ٌفّذ ظػّد جػمش ىیکٍػغ؛ ةٍػاةؼایً ةػَ
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اّحلاد ةـیارم زٍگ ك جضّالت داظهی یيً ىیػغاف دیگػؼم از زٍػگ ٌیػاةحی ىیػاف ایػؼاف
قیْی ك ّؼةـحاف كُاةی اؿث؛ زٍگی کَ در آف دك جفکؼ ؿیاؿی ك دك ةؼداقث از اؿػمـ ةػَ
ىلاةهَ ةا ُو پؼداظحَ ك ؿْی در ّلب راٌغف دیگؼم ك جّؿَْ ٌفّذ ظّد دارٌغ.
 .4-2مالحظات استزاتضیک ي رقاتت در یمه
در کٍار اةْاد ایػغئّنّژیک جضػّالت چٍػغ ؿػاؿ اظیػؼ در ىٌٍلػَ (ةػَكیژق در ّػؼاؽ ك
ُواکٍّف در یيً) جّزیِ كغرت در ؿٌش ىٌٍلَ را ةػَ ؿػّد ایػؼاف دگؼگػّف کػؼدق اؿػث ك
ّؼةـحاف کَ ةا جىْیف یا ؿلّط دكؿحاف ظّد در ىٌٍلَ ةَ ؿّد ایػؼاف ركةػَرك قػغق اؿػث
ُيؼاق ةا ؿایؼ اّؼاب ىٌٍلَ ك غؼب دؿث ةَ ىّازٌَزّیی اؿحؼاجژیک در ةؼاةؼ ایؼاف زدق اؿث
(ىّازٌَ جِغیغ)؛ ٌّّی ىّازٌَزّیی کػَ از ؿػاؿ  2006قػغت گؼفحػَ اىػا ةػَزام جىػْیف
صؽب اهلل ك یا ظؼكج ىحضغاف ایؼاف از كغرت در ّؼاؽ ك ؿّریَ ةا جىػْیف ىّكْیػث ىحضػغاف
ّؼةـحاف ُيؼاق ةّدق اؿث .ةَ ُيیً دنیم ایً ىّازٌَزّیی از ؿٌش ىٌٍلَام فؼاجػؼ رفحػَ ك
ادؼگػارم ةؼ ىػاکؼات ُـحَ ام ایؼاف ك غؼب ك ...را ٌیؽ ُغؼ كؼار دادق کػَ جػاکٍّف ةػَ ایػً
ىلنّد ٌیؽ ٌؼؿیغق اؿث (دؿثکو در ىـئهَ ُـػحَام) .جػغاكـ ایػً ىّازٌػَزّیی از ؿػّم
اّؼاب ىضافَُکار در جمكی ةا جضّالت داظهی یيً ىیجّاٌغ ةَ ؿٍاریُّایی کَ ةغجؼیً صانث
آف اداىَ درگیؼمُام داظهی ك یا صحی جسؽیَ ایً کكّر اؿث ةیٍساىغ (ّهیعاٌی .)1394
ّؼةـحاف ىْحلغ اؿث اكغاـ ٌُاىی ایً کكّر در یيً ةَ ایً دنیم مّرت گؼفث کَ ایػً
کكّر اصـاس کؼد ىيکً اؿث ةضؼاف داظهی یيً ةَ ّؼةـحاف ىٍحلم قػّد زیػؼا اؿػحافُام
قیٌَْكیً (زازاف ك انكؼكیَ) در ُيـایگی ىؼز یيً كؼار دارٌػغ .کارقٍاؿػاف اىٍیحػی ىٌٍلػَ
ٌیؽ ةؼ ایً اّحلاد ُـحٍغ کَ پؾ از ایٍکَ دكنث ّؼةـحاف ةا دظانثُام ىـحلیو ةؼام ؿػؼکّب
صّدیُا از ًؼیق دكنث ىؼکؽم یيً ةَ ٌحیسَام ٌؼؿیغ ظّد دؿث ةَ کار قغ ك ةا ُيػَ جػّاف
ك كّا ةَ ظاؾ آف کكّر نكکؼکكی کؼد .زیؼا ّؼةـحاف ؿّْدم از ایً ىـئهَ ىیجؼؿغ کػَ ركم
کار آىغف دكنحی قیْی در یيً ّمكقةؼ ایٍکػَ ىٍسػؼ ةػَ افػؽایف كػغرت ایػؼاف در ىؼزُػام
زٍّةیاش ىیقّد ظٌؼ ؿؼایث ایً جضػّالت ةػَ ّؼةـػحاف را ةػَدٌتاؿ ظّاُػغ داقػث .ایػً
ىّوّع ٌكافدٍُغة جأدیؼ دیغگاقُام اؿحؼاجژیک در ةؼظّرد ّؼةـحاف ةا جضػّالت یيػً اؿػث.
دركاكِ ایً کكّر ةَىضه اصـاس جِغیغ از ؿّم اٌناراهلل ك ةػَدٌتاؿ آف اصـػاس جِغیػغ از
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افؽایف كغرت ك ٌفّذ ایؼاف در یيً ك در ىؼزُام زٍّةی ظّد ةَ ىلاةهَ ةا آف پؼداظحَ ك ؿػْی
کؼدق اؿث ةا اكغاـ ٌُاىی ىاٌِ كغرتگیؼم اٌناراهلل در یيً قّد.
ُيافگٌَّ کَ اقارق قغ یيً در ٌگاق اؿػحؼاجژیک ّؼةـػحاف از زایگػاق ةؼزـػحَام در
ُيـایگی ایً کكّر ةؼظّردار اؿث .ىّكْیث زغؼافیایی یيً ك ٌّع ركاةي آف ةا ّؼةـحاف در
دَُُا ك ؿاؿُام گػقحَ ایً کكّر را از ٌُؼ ادؼگػارم ةؼ اىٍیث ىهػی ّؼةـػحاف در ؿػٌش
کكّرُام ّىّ قّرام ُيکارم ظهیر فارس كػؼار دادق اؿػث .دركاكػِ یيػً ةػا جّزػَ ةػَ
زيْیث ك كاةهیثُام ىّزّد ةؽرگجؼیً ركیب ّؼةـػحاف در قػتَزؽیؼق ك ٌیػؽ ةؽرگجػؼیً
جِغیغ ةانلّق در ةؼاةؼ زایگاق ّؼةـحاف در ایً زیؼىٌٍلَ ةَصـاب ىیآیغ ك ةػَ ُيػیً دنیػم
جضّالت یيً ك آیٍغق ایً کكّر ةؼام ّؼةـحاف ةـیار ىِو اؿث .دركاكِ ّؼةـػحاف قػیْیاف
یيً را ٌيایٍغگاف ایؼاف ىیداٌغ ك ىْحلغ اؿث زيِّرم اؿمىی ایػؼاف ىیظّاُػغ از ًؼیػق
صّدیُا ةؼ یيً صکّىث کٍغ ك ةؼام اىٍیث ىهی ّؼةـحاف ایساد چانف ك جِغیػغ ٌيایػغ .اىػا
ةَرغو جتهیغات فؼاكاف ُیچگاق ؿٍغ ىْحتؼم ىتٍیةؼ دظانث ك صيایػث از گؼكقُػام داظهػی
ایً کكّر ّهیَ ایؼاف ارائَ ٌكغق اؿث .ةاایًصاؿ ةَدنیم زيْیث ةاالم قیْیاف ُيـػایگی
ةا ّؼةـحاف ةٍَّّاف ركیب ؿػٍحی ایػؼاف در ىٌٍلػَ ك ُيچٍػیً اىکػاف جـػهي ةػؼ قػاُؼاق
راُتؼدم جٍگَ ةابانيٍغب ةٍَّّاف صهلَ اجناؿ جسارت قؼؽ ةَ غؼب ك ُيچٍیً پاؿػطُام
اصحيانی ةَ جِغیغُام آٌِا كزف ؿیاؿی ك كػغرت چاٌػَزٌی ایػؼاف در ركیػاركیی ةػا ركتػایی
ُيچّف اىؼیکػا ك ّؼةـػحاف در یيػً ةـػیار ةػاال اؿػث .اقػحؼاؾُام ىػػُتی ك ُيچٍػیً
دیػػغگاقُام ىكػػاةَ صّدیُػػا در ىػػّرد ٌفػػی كػػغرتُام ؿػػهٌَ ك ىضکّىیػػث ك ةَرؿػػيیث
ٌكٍاظحً رژیو مِیٌّیـحی از دیگؼ ىّاردم اؿث کػَ ةػَ ٌؽدیکػی ُؼچػَ ةیكػحؼ جِػؼاف ك
زٍتف اٌناراهلل ىٍسؼ قغق اؿث .جّزَ زيِّرم اؿمىی ایؼاف ٌعـػحیًةار در اكاظػؼ دُػَ
 1980ك در زىاف پایاف زٍگ ُكثؿانَ ّؼاؽ ك ایؼاف ةَ یيػً زهػب قػغ .در ؿػاؿ 1990
زىاٌیکَ یيً ك ّؼةـحاف ؿّْدم در پی جنيیو مٍْا ةؼام صيایث از ّػؼاؽ پػؾ از صيهػَ
مغاـ صـیً ةَ کّیث دچار اظحمؼٌُؼ قغٌغ جِؼاف از فؼمث ةِتّد ركاةي ةا مٍْا اؿحفادق
کؼد .اىا یيً در آف زىاف در ىّكْیحی ٌتّد کَ جّزَ ایؼاف را ةَ ظّد زهػب کٍػغ ك ازایػًرك
جأدیؼگػارم ك ٌفّذ ایؼاف در یيً ًی ایً ؿاؿُا ةیكحؼ جأدیؼگػارم ایغئّنّژیکی ةػّد .ةػؼام
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ٌيٌَّ در اكایم دَُ  1990ایؼاف ىیؽةاف داٌكسّیاف ىػُتی صّدی ةّد کَ ًتق گؽارشُام
ىٍحكؼقغق درصانی ةَ یيً ةازگكحٍغ کَ از پیاـ اٌلمةػی ك ىعانفػث ةػا غػؼب ایػؼاف انِػاـ
گؼفحَ ةّدٌغ .یکی از ایً داٌكسّیاف صـیً ةغرانغیً صّدی ةّد کػَ جػا زىػاف دؿػحگیؼم ك
درگػقث در ؿاؿ  2004رُتؼم زٍتف صّدی را ةؼِّغق داقث .ةؼ ُيیً اؿاس در مّرت
ىّفلیث اٌناراهلل در جكکیم صکّىحی ىلحغر ایً کكّر ىیجّاٌغ پؾ از ایؼاف ؿّریَ نتٍػاف
ك فهـٌیً ةٍَّّاف پٍسيیً ّىّ ىضّر ىلاكىػث در راؿػحام جىػْیف ةیفازپػیف ىٍػافِ
راُتؼدم ىحضغاف اىؼیکا ك ةَكیژق رژیو مِیٌّیـحی ك ىِوجؼ از ُيَ ّؼةـػحاف گػاـ ةػؼدارد.
(ُاقيیٌـب  .)297-298 :1388ةٍاةؼایً یيً ىیجّاٌغ ةٍَّّاف وهِ دیگػؼم از ىحضػغاف
ایؼاف در ظاكرىیاٌَ كهيغاد قّد؛ وهْی کَ در کٍار اومع دیگؼ ىیجّاٌغ ةَ ایؼاف در راؿػحام
ایساد ىّازٌَ جِغیغ در ىلاةم دقيٍاف ك ركیبُایی ٌُیؼ ّؼةـحاف ؿّْدم کيک کٍغ.
ةاایًصاؿ ٌگاق زغم زيِّرم اؿمىی ایؼاف ةَ یيً جضػّنی ىعػحل ؿػاؿُام اظیػؼ
اؿػػث .در ؿػػاؿُام  2004جػػا  2010صّدیُػػا قػػفةار ةػػا دكنػػث ّهػػی ّتػػغاهلل مػػانش
رئیؾزيِّر ىّرد صيایث ّؼةـحاف ؿّْدم در یيً كارد زٍگ قغٌغ .کكػّرُام صاقػیَ
ظهیر فارس کَ در پی ؿػلّط مػغاـ صـػیً در ّػؼاؽ در ؿػاؿ  2003ةػًَّر فؽایٍػغق از
افؽایف ٌفّذ ایؼاف در ىٌٍلَ ةیو داقحٍغ جِػؼاف را ةػَ صيایػث از صّدیُػا ىػحِو کؼدٌػغ.
دركاكِ یيً ةَىؼكر زىاف ةًَّر فؽایٍغقام ةَ مضٍَ زكرآزىایی ىیاف ایؼاف ك ّؼةـحاف جتغیم
قغ .زٍگ داظهی یيً در ؿاؿ  2009ةَ ظاؾ ّؼةـحاف ؿّْدم ٌیؽ کكیغق قغ ك ریاض در
پی ٌگؼاٌی از ُؼگٌَّ اكغاـ جِؼاف ةؼام کيک ةَ ةؼاٌغازم مانش ةَ صيایػث از كم اداىػَ داد.
جِؼاف در ؿاؿ  2012از ةؼکٍار قغف مانش از كغرت اؿحلتاؿ کؼد ك ىلاىػات ایؼاٌػی صيایػث
ظّد را از صّدیُا اةؼاز داقحٍغ اىا ىیؽاف ىغاظهَ آٌِػا در جضػّالت یيػً ك صيایػث آٌِػا از
صّدی ُا ُؼگؽ ةَ صيایث ٌُاىی کكیغق ٌكغق اؿث ك ایػؼاف ُيػّارق از ایػً گػؼكق صيایػث
ؿیاؿی ك دیپهياجیػک کػؼدق اؿػث .درصانیکػَ ّؼةـػحاف ُيػّارق ایػؼاف را ةػَ دظانػث در
کكّرُام ّؼةی ٌُیؼ ةضؼیً ك یيً ىحِو ىیکٍغ ك ٌّع دظانث زيِػّرم اؿػمىی در ایػً
کكّرُا را ىكاةَ داٌـحَ ك آف را ُوؿّ ةا ىٍافِ ىٌٍلَام ایؼاف ٌكاف ىیدُغ .اىا زيِػّرم
اؿمىی ایؼاف ىْحلغ اؿث در یيً ةػؼظمؼ ةضػؼیً ىْحؼوػاف از جيػاىی اككػار ىػػاُب ك
ًتلات ازحياّی ةّدٌغ؛ صاؿ آٌکَ در ةضؼیً اکذؼیث قیْیافِ جضػث جتْػیه اّحؼاضُػا را
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پیف ىیةؼدٌغ ك اُم ؿٍث ایً کكّر ةیكحؼ راةٌَ ظّةی ةا رژیو آؿظهیفػَ دارٌػغ .افؽكفةػؼ
ایً ّؼةـحاف در چارچّب ٌِادم قّرام ُيکارم ظهیر فارس ك ةا ٍّّاف جِغیغ ایػؼاف كارد
ةضؼیً قغ اىا در ىّرد یيً چارچّب ٌِادم ىكػحؼکی كزػّد ٌغاقػث .ةػَایًجؼجیب ٌػّع
ؿیاؿث ّؼةـحاف در كتاؿ یيً کاىمن ةا ةضؼیً ىحفاكت ةّد (اصيػغیاف ك زارع .)91 :1390
ىضّر ؿیاؿث ؿّْدمُا در یيً اةحغا ةؼكؼارم ارجتاًی كّم ةػا رُتػؼاف اپّزیـػیّف یيػً
ةؼام کٍحؼؿ اكواع آف کكّر پؾ از کٍارقگیؼم ّهی ّتغاهلل مانش اؿث .دركاكػِ ؿػّْدمُا
ةا كغرجيٍغجؼیً رُتؼاف ىعانفاف صؽب اؿمـگؼام اممح ارجتػاط ٌیؼكىٍػغم دارٌػغ .ةػٌَُؼ
ىی رؿغ ّؼةـحاف درمغد پیكتؼد ؿٍاریّیی در یيً اؿث کػَ ةػؼ ىتٍػام آف ىحضػغاٌف در
یيً ةَ كغرت رؿیغق ك دگؼگٌّیُا را از ایً ًؼیق جا صغكدم کٍحؼؿ کٍٍغ .ایً ٌّع ؿیاؿث
در ىنؼِ پؾ از ىتارؾ ٌیؽ دٌتاؿ ىیقّد .ارائۀ کيک ىانی ٍُگفث ةػَ ىنػؼ ك جػمش ةػؼام
ةؼكؼارم راةٌۀ ىٍاؿب ةا ٌعتگاف زغیغ صاکو ةؼ ایً کكّر ةا ُػغؼ ادؼگػػارم ةػؼ ؿیاؿػث
ظارزی كاُؼق در ظاكرىیاٌَ مّرت ىیگیؼد (درایـغؿ ك ةهیک  )179 :1386اىا ةا ةَ ٌحیسَ
ٌؼؿیغف ایً راُتؼد گؽیٍَ صيهَ ٌُاىی پیف کكیغق قغ ك جاکٍّف ٌیؽ اداىَ داقػحَ اؿػث.
ةَ زّو ؿّْدمُا جياـ ایً اكغاىات ةػَىٍُّر ىلاةهػَ ةػا ٌفػّذ ایػؼاف در یيػً ك ىتػارزق ةػا
جِغیغُام ةانلّق ك ةانفْم ایؼاف در ىؼزُام زٍّةیاش اٌساـ قغق اؿث.
ةٍاةؼایً در یک ٌحیسَگیؼم کهی ىیجّاف اذّاف کؼد کَ ؿَ دؿحَ ىؤنفَ ىِو ك اؿاؿی
یٍْی ىّكْیث اؿحؼاجژیک یيً كوْیث داظهی ایً کكّر ك قؼایي ىٌٍلَام ةاّػخ وػغیث
آقکار ك پٍِاف ّؼةـحاف ةا صّدیُا قغق اؿث کَ در ُؼ ؿَ دؿػحَ ّّاىػم پیگیػؼم ىٍػافِ
ّؼةـحاف ك زهّگیؼم از كغرتیاةی ىحضغاف ایؼاف دیغق ىیقّد.
ػ مًقعیت استزاتضیک یمه :یيً کكّرم دارام ىٍاةِ ىِو گاز ًتیْی ك ٌفػث ظػاـ
اؿثّ .ؼةـحاف ؿّْدم ؿَ اؿحاف ٌفثظیؽ یيً را اقغاؿ کؼدق اىا صىّر صّدیُا ةَىٍْام
صىّر در ؿّاصم غؼةی ىكحؼؾ ةا ّؼةـحاف ةّدق ك ایً ىّوّع ةػَىٍْام آزادم صؼکػث در
جٍگَ ةابانيٍغب ك درٌِایث جِغیغم اىٍیحی ةؼام ّؼةـحاف اؿث .در صاؿ صاوؼ ّؼةـػحاف ك
رژیو مِیٌّیـحی ُؼ دك در پی ایساد ٌّّی ُياٍُگی اىٍیحی در ایً زىیٍَ ُـحٍغ زیؼا ایً
كوْیث ةؼام رژیو مِیٌّیـحی ٌیؽ ٌّّی جِغیغ ةَصـاب ىیآیغ.
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ػ عًامل داخلیّ :ؼةـحاف ؿّْدم ىیؽةاف صغكد یک ىیهیّف یيٍی اؿػث کػَ ةیكػحؼ
آٌِا در ىٍاًق زٍّةی ایً کكّر ؿاکً ةّدق ك ةـیارم از آٌِا اصـاؿات وػغكُاةی داقػحَ ك
ةَ صّدیُا گؼایف دارٌغ ك ایً ىـئهَ ةَىٍْام صىّر ٌیؼكُام ةانلّق ىعانف ةػا آؿؿػّْد ك
ُيگاـ ةا صّدیُا اؿث (از اكغاىات ایً کكّر پادقاُی از ؿاؿ  1980جػاکٍّف ىیجػّاف ةػَ
جأؿیؾ صغكد  400ىغرؿَ كُاةی در ىٍاًق ؿٍیٌكیً یيً ك ُؽیٍػَ کػؼدف ؿػاالٌَ یػک
ىیهیارد دالر ةؼام گـحؼش ىػُب كُاةیث در یيػً اقػارق کػؼد) .از ؿػّم دیگػؼ ىّكْیػث
زغؼافیایی ایً ىٌٍلَ ةَگٌَّام اؿث کَ ُػو در کٍػار ىٍػاًق درگیػؼم ك ُػو در ىٍػاًق
ٌفثظیؽ قؼكی ّؼةـحاف كؼار دارد ك ةا جّزَ ةَ ُيـایگی دك کكّر ٌگؼاٌیُام ّيػغقام را
در ىّرد اىکاف ك اصحياؿ جـػؼم ٌااىٍیُػا ةػَ داظػم ّؼةـػحاف ؿػّْدم ك جضؼیػک اكهیػث
ؿؼکّبقغق ك ٌاروایحی ىؼدـ قیْۀ ایً کكػّر ةػَكزّد آكردق اؿػث .ةػَّمكق زیػغمُا در
ىلاةم ىػُب كُاةی ك ؿهفیگؼم اصـاؿات ك اٌغیكَُام ٌؽدیک ةَ قػیْیاف دكازدق اىػاىی
دارٌغ ك ایً ىّوّع در جىاد آٌِا ةا ّؼةـحاف ىٍْا ىییاةغ .دركاكِ ةایغ گفػث صػؽب انضػق ك
زّاٌاف ىؤىً در ىلاةم گـحؼش ؿهفیگؼم ك فْانیثُام جتهیغاجی كُاةی ّؼةـحاف ؿػّْدم
در یيً جكکیم قغق ك ةػَ فْانیػث پؼداظحٍػغ کػَ ایػً ىـػئهَ ةاّػخ ىعانفػث ك دقػيٍی
ّؼةـحاف ةا آٌِا قغق اؿث (ظىؼم ك ُيکاراف .)182-183 :1394
ػ رقاتت مىطقٍای :از ىِوجػؼیً دالیػم ىٌٍلػَام ّؼةـػحاف ةػؼام ؿػؼکّب زؼیػاف
صّدیُا در یيً ركاةث ىٌٍلَام ةا ایؼاف اؿػث .صىػّر ایػؼاف در ّػؼاؽ ؿػّریَ نتٍػاف ك
ُواکٍّف یيً ةَىٍْام ةازم ةؼدػةاظث ةٌَفِ ایؼاف اؿػث .ةػَةاكر ّؼةـػحاف ٌفػّذ ك جػّاف
ادؼگػارم ایؼاف در ىٌٍلَ ك ىـائم ىِو آف ةـیار افؽایف یافحَ اؿػث ك مػّْد قػیْیاف ةػَ
رأس ُػػؼـ كػػغرت در ىٌٍلػػَ غیؼكاةػػمكتّؿ ةػػٌَُؼ ىیرؿػػغّ .ؼةـػػحاف ؿػػّْدم یيػػً را
صیاطظهّت ظّد ىیداٌغ ك جياـ جمش ظّد را ةَکار ىیگیػؼد کػَ ٌفػّذ زيِػّرم اؿػمىی

ایؼاف را در ایً کكّر کو کٍغ .در ُيیً زىیٍػَ انسؽیػؼق ىلانػَام ةػَ كهػو ىػارجیً ریػغاف
جضهیمگؼ اؿحؼاجژیک ایاالت ىحضغق ىٍحكػؼ کػؼدق اؿػث کػَ در آف ركاةػث ىیػاف ایػؼاف ك
ّؼةـحاف در یيً را ةَ «ةازم ةؽرگ» ىیاف ةؼیحاٌیا ك ركؿیَ ةؼ ؿؼ افغاٌـػحاف جكػتیَ کػؼدق
اؿث .ریغاف ىیگّیغ« :كوْیث ایؼاف ك ّؼةـػحاف ةػؼ ؿػؼ یيػً یػادآكر «ةػازم ةػؽرگ» در
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افغاٌـحاف ةیً ةؼیحاٌیا ك ركؿیَ اؿث؛ ةازمام کَ ةیف از مغ ؿػاؿ پػیف رخ دادّ .ؼةـػحاف
ؿّْدم ك ایؼاف در دَُ اظیؼ ظّد را در ركاةث اؿػحؼاجژیک ةػؼام کـػب كػغرت ك ٌفػّذ در
قؼؽ ىیاٌَ کَ ةَ دریام ىغیحؼاٌَ ك ظهػیر فػارس ىٍحِػی ىیقػّد درگیػؼ کؼدقاٌػغ .ایػؼاف
ةٍَّّاف رُتؼ زِاف اؿمـ قیَْ ك ّؼةـحاف ؿػّْدم ةػٍَّّاف رُتػؼ زِػاف اؿػمـ ؿػٍی»
(ؿادات امفا .)1394
ةٍاةؼایً ركاةثىضّرم ركاةي زيِّرم اؿمىی ایؼاف ك ّؼةـػحاف ؿػّْدم ةػٍَّّاف دك
ةازیگؼ ركیب ىغتُا اؿث کَ كارد یک ةازم ةؽرگ اىٍیحػی در ؿػٌش ىٌٍلػَ قػغق اؿػث.
ركاةث ایً دك كغرت ّيغجان ىاُیحی ایغئّنّژیک ك اؿػحؼاجژیک دارد کػَ ىضػغكدق زغؼافیػایی
كؿیْی از ؿّاصم ىغیحؼاٌَ جا دریام ؿؼخ ك ظهیر فارس را قاىم ىیقّد .یکی از ىِوجػؼیً
ٌيّدُام ّیٍی ایً ركاةث اؿحؼاجژیک در ؿاؿُام اظیؼ جضػّالجی اؿػث کػَ در کكػّرُام
ّؼةی ظاكرىیاٌَ رخ دادق اؿث .در ایً ىیاف قایغ ةحّاف گفث جضػّالت یيػً ةػیف از دیگػؼ
جضّالت کكّرُام ىٌٍلَ دك کكّر زيِّرم اؿمىی ایػؼاف ك ّؼةـػحاف را رك در ركم ُػو
كؼار دادق اؿث .کكّر یيً ةا ىیؽاف جّنیغ ٌاظانل داظهػی  61ىیهیػارد دالر ك درآىػغ ؿػؼاٌَ
صغكد  2500دالر ك ٌؼخ ةیکارم  35درمغ در ؿاؿ  2013فلیؼجؼیً کكّر ّؼةػی ىضـػّب
ىیقّد .ا ىا ایً کكّر فلیؼ دارام اُيیحی اؿحؼاجژیک در ركاةث ةیً ایؼاف ك ّؼةـحاف اؿػث؛
ةَگٌَّام کَ ىیجّاف ادّا کؼد ةضػؼاف یيػً دركاكػِ ةػازم ةػؽرگ ایػؼاف ك ّؼةـػحاف اؿػث
(مادكی ك اصيغیاف .)261-262 :1394
وتیجٍگیری
دركاكِ ركاةثُام زيِّرم اؿمىی ایؼاف ك ّؼةـحاف ؿّْدم در یيً دارام دك زٍتػَ
ایغئّنّژیک ك اؿحؼاجژیک اؿث .ازیکؿّ جلاةم گفحيافُام قیْی زیػغم ك ؿػٍی كُػاةی در
یيً ةضؼاف ایً کكّر را جلاةم ةیً اٌغیكَُام زیغیَ ك كُاةیَ كؼار دادق اؿػث کػَ در یػک
ؿّم آف ّؼةـحاف ؿػّْدم از كُػاةیّف ك اٌغیكػيٍغاف ایػً ىکحػب ك پیػؼكاف آف در یيػً
صيایث ىادم ك ىٍّْم ىیکٍغ ك در ؿّم دیگؼ زيِػّرم اؿػمىی ایػؼاف كػؼار دارد کػَ از
اٌغیكيٍغاف ك گؼكقُام ؿیاؿی ك ىػػُتی زیػغم ك قػیَْ صيایػث ؿیاؿػی ك دیپهياجیػک
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ىیٌيایغ .اىا درٌِایث ایً ةْغ ایغئّنّژیک ةَ ةْغ اؿحؼاجژیک ىحنم ىیقّد .ةَایًمّرت کَ
ّؼةـحاف ؿّْدم ةَدٌتاؿ زهّگیؼم از ؿلّط دكنث یيً ك اؿػحلؼار یػک صکّىػث قػیَْ ك
ةانلّق دقيً در ىؼزُام زٍّةیاش اؿث ك زيِّرم اؿمىی ایؼاف ٌیؽ ةا اؿػحلؼار صکػّىحی
قیْی ك ُوپیياف در ىؼزُام زٍّةی ّؼةـحاف ك ىكؼؼ ةَ اكیاٌّس ٍُػغ ك دریػام ؿػؼخ ك
جٍگَ ةابانيٍغب ةِحؼ ىیجّاٌغ ىٍافِ ىهی ك اىٍیحیاش را در ایً ىٌٍلػَ زغؼافیػایی جػأىیً
کٍغ؛ ةٍاةؼایً زٍتَ ایغئّنّژیک ایً ةضؼاف ك ركاةثُام ایؼاف ك ّؼةـحاف در یيً جضث جأدیؼ
زٍتَُام اؿحؼاجژیک ایً ةضؼاف ك ركاةث اؿث .در ایً ىیاف ّؼةـحاف ؿّْدم در پػی ایسػاد
ىّازٌَ جِغیغ در ىلاةم ایؼاف از ًؼیق ائحمؼ ةػا ةػازیگؼاف زِػاٌی ٌُیػؼ اىؼیکػا ك ةػازیگؼاف
ىٌٍلَام ٌُیؼ ؿایؼ کكّرُام ّؼةی اؿث ك ایؼاف ٌیؽ ؿْی ىیکٍغ ةا افػؽایف كػغرت ظػّد
در ىٌٍلَ ك جٍفزدایی در ؿٌش ةیًانيهم ةَ اُغاؼ اىٍیحػی ك ىٍػافِ ىهػی ظػّد در ؿػٌش
ظاكرىیاٌَ ك ظهیر فارس ةؼؿغ .دركاكِ جضّالت یيً ةؼام زيِّرم اؿمىی ایػؼاف ىٍػافِ ك
فؼمثُام ىٍاؿتی را فؼاُو کؼدق اؿث ك ُؼچٍغ ایً کكّر ُیچگاق اجِاـ کيک ٌُػاىی ةػَ
قیْیاف یيً را ٌپػیؼفحَ ك ُيّارق ةَ صيایثُػام ؿیاؿػی ك دیپهياجیػک ظػّد از صّدیُػا
اداىَ دادق اؿث اىا جضّالت ایً کكػّر ةػَىٍْام افػؽایف كػغرت ك ٌفػّذ ایػؼاف در زٍػّب
ّؼةـحاف ك كغرتیاةی ىحضغاف ایؼاف در یيً اؿث .ایً ىـػئهَ ةػَ گـػحؼدقجؼ قػغف داىٍػَ
ىحضغاف ك دكؿحاف ایؼاف در ظاكرىیاٌَ ىٍسؼ ىیقّد ك ةَ ایً کكّر ةػؼام ایسػاد ىّازٌػَ در
ىلاةم جِغیغُام ىٌٍلَام ك زِاٌی کيک ىیکٍغ.
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مىابع
الف) فارسی
اصيغیاف صـً ك ىضيغ زارع (« )1390اؿحؼاجژم ّؼةـحاف ؿّْدم در ةؼاةؼ ظیؽشُام زِاف
ّؼب» فصلىامٍ رٌوامٍ سیاستگذاری ؿاؿ دكـ قيارق دكـ.
اىیؼدُی ّهیؼوا (« )1389یيً از صاکيیث ؿیاؿی جا ركاةي ةػا زيِػّرم اؿػمىی ایػؼاف»
اودیشٍ تقزیة قيارق .23
جمقاف صـً (« )1391اٌلمب اؿمىی ایػؼاف ك جػأدیؼ آف ةػؼ جضػّالت ژئّپهیحیػک قػیَْ در
یيً» فصلىامٍ شیعٍشىاسی ؿاؿ دُو قيارق .40
ظىؼم اصـاف مفّم ؿیغ صيؽق ك اىػیً پؼُیؽکػار (« )1394ریكػَیاةی ىٍازّػات ایػؼاف ك
ّؼةـحاف» فصلىامٍ تحقیقات سیاسی تیهالمللی قيارق .23
درایـغؿ آالؿغایؼ ك زؼانغ اچ ةهیک ( )1386جغزافیای سیاسی خايرمیاوٍ ي شمال افزیقا
جؼزيَ درق ىیؼصیغر (ىِازؼاٌی) جِؼاف :ىؼکؽ چاپ ك اٌحكارات كزارت اىّر ظارزَ.
ؿادات امفا ٌؼگؾ (« )1394اكوػاع ایػً ركزُػام ّؼةـػحاف در ارجتػاط ةػا یيػً؛ ةػَدٌتػاؿ
ةازگؼداٌغف ٌفّذ ازدؿثرفحَاش» در.http://www.tisri.org/default-1826.aspx :
مادكی صـػیً ك صـػً اصيػغیاف (« )1389دگؼگػٌّی زایگػاق ىٌٍلػَام یيػً؛ اىکاٌػات ك
چانفُا» راَثزد ؿاؿ ٌّزدُو قيارق .56
ّهیعاٌی ىِغم (« )1394/4/10اُيیث ژئّپهیحیکی ك ُّیحی یيً» خثزگشاری رشد در:
http://www.roushd.com/newsIn.php?id=24231

ّهیعاٌی ىِغم (« )1393/12/29اُيیث یيً ك ىّازٌَزّیی ایؼاف ك ّؼةـحاف» در تاروماای
جمًُریتhttp://www.jomhouriat.ir/fa/content :

کؼىی کاىؼاف (« )1394/6/26یيً در ٌگاق اؿػحؼاجژیک ّؼةـػحاف» تاواک مقاا ت جُاان
اسالم درhttp://islamworld2020persianblog.ir/post//491 :

نیحم ریچارد ( )1389تحًل در وظزیٍَای مًاسوٍ قًا جؼزيَ غمىْهی چگیٍػیزادق جِػؼاف:
اٌحكارات ىؤؿـَ اةؼار ىْامؼ.
كاجاٌکا انکؾ (« )1393/12/15ةػازم ایػؼاف در یيػً» جؼزيػَ ًػم جـػهیيی در تاروماای
دیپلماسی ایزاوی1944985http://irdiplomacy.ir/fa/page/ :ةازم+ایؼاف+در+یيً.html

ُاقيیٌـب ؿْیغ (« )1388ةؼرؿی جضّالت اظیؼ یيً» پضيَشَای مىطقٍای قيارق .2
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