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Abstract 
More than a decade has passed since the crisis in Yemen and the invasion of the 

Saudi coalition in this country. Its special position and importance in international 

and regional relations, on the one hand, and the anti-Zionist strategy of the group 

ruling Sana'a (Ansarullah and its allies) on the other hand, have caused the 

consequences of this crisis on the security of the Zionist regime to become a serious 

question. Based on this, the main issue of the current research is what security and 

political opportunities and challenges have the Yemeni crisis brought to the Zionist 

regime? The research method in this article is analytical-descriptive and library and 

internet methods were used to collect data. The findings of the research show that 

the crisis in Yemen, along with creating opportunities, has also created challenges 

for the Jewish state. The opportunities of the Yemen crisis for the Zionist regime can 

be divided into three general cases: advancing the strategy of balkanizing West Asia 

and the possibility of dividing Yemen and benefiting the Zionist regime from this 

development, increasing convergence of the Zionist regime with the reconciliation 

front during the Yemen crisis and pursuing the process of normalizing relations with 

Arab countries and benefiting from Yemen's geopolitical advantages during its 

instability. The challenges of the Yemen crisis for the Zionist regime are: increasing 

the military capabilities of Ansarullah, the possibility of targeting the occupied 

territories and the role of Ansarullah in the axis of resistance against the Zionist 

regime. 
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چکیده
موقعیات اااص و اهمیات آن  گ رد.یم تهاگم ائتالف سعودی به این کشورو  منی تاناز بحیک دهه  بیش از 

سو و راهبتد ضد صهیونیستی مجموعه حاکم بت ص(عا )انصاراهلل و متحادان آن  ای از یکالمللی و م(طقهدر م(اسبات بین

 ،اساس نیبت ای این بحتان بت ام(یت رژیم صهیونیستی به پتسشی گدی تبدیل شود. از سوی دیگت باع  شده تا پیامدها

 میارژ یباتا یاسایس ی وتایام( یهااها و چالشچاه فتصات مانیاسات کاه بحاتان  نیاا پاژوهش حاضات یاصال ةمسئل

از هاا دهدا یگاتدآورباتای و  باشادیم یفیتوص -یلیمقاله تحل نیروش پژوهش در ا؟ استدنبال داشته به  یستیونیصه

ها، در ک(اار الان فتصات مانیکه بحتان  دهدینشان م نیتحق یهاافتهی است.استفاده شده  ی(تتنتیو ا یاکتابخانه شیوه

در ساه  تاوانیرا ما یساتیونیصه میرژ یبتا منیبحتان  یهاکتده است. فتصت جادیا هودیدولت  یز بتاین ییهاچالش

 نیااز ا یساتیونیصه میرژ یم(دو بهته منیشدن  میو امکان تقس غتب آسیا کتدن زهیبالکان یاستتاتژ شبتدیپی مورد کل

ساازی رواباال باا یعادو پیگیاتی روناد  مانیبحتان  یدر ا شساز ةبا گبه یستیونیصه میرژ ییهمگتا شیافزا ؛تحول

بحاتان ی هااشکتد. چال انیکشور ب نیا یثباتیدر دوران ب منی یکیتیژئوپل یهاتیاز مز یم(دبهته و کشورهای عتبی

و  یاشاغال یهانیانصاراهلل و امکان هدف قتار گاتفتن ساتزم ینظام یهاییتوانا شیافزا زین یستیونیصه میرژ یبتا منی

باشد.یمی ستیونیصه میرژ هیانصاراهلل در محور مقاومت عل ی(یآفتنقش
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 مقدمه و بیان مسئله

 توگاه و داالاتهماواره ماورد  اشیکیو ژئواساتتاتژ یکیتیژئوپل اژیو تیموقع لیبه دل منی

« در بحاتان شاهیهم» یرا باه کشاور مانیامات  نیهم است. بوده یاو فتا م(طقه یام(طقه یهاقدرت

 یهااالات قادرتازآن دو پاا یعتبا یهاازشیا یتیگشاکل ،انیام نیکتده است. در ا لیتبد

 یداالا یکشور را به گ(گا نیو عمالً ا هبه بحتان کشاند شیازپشیب ار منی ،یالمللنیو ب یام(طقه

فتد، م(حصاتبه یکیو ژئواساتتاتژ یکیتیژئاوپل تیاباا دارا باودن موقع مانی. کشور ه استسوق داد

 ةال بات ت(گاتسال نیعدن و همچ(ا ،یعتب و ال یایستخ، در یایهمچون قتار گتفتن در ساحل در

کشاورها در  نیتاتاز مهم یکایستخ و عاتب، باه  یایمتعدد در در تیباب الم(دب و گزا یراهبتد

 میااور عاام و رژباه ی،المللانیو ب یام(طقاه یهاقادرت یتایو ام( یااارگ اساتیس یهایاستتاتژ

 درک اواهد یزمان ،یستیونیصه میرژ یبتا منی تیاور ااص بدل شده است. اهمبه یستیونیصه

رواباال باا  یبتقاتار نیو همچ(ا یکیتیوپلبسات ژئااز بن ییرهاا یباتا میارژ نیاکه ا میشد که بدان

در غیات ایان اسات؛  ازم(ادیبااب الم(ادب ن ةباه عباور از ت(گا قا،یو شتق آفت ایشتق آس یکشورها

 ةنقطا نیتاتیدر گ(اوب ک،یان دیام ةنقطه از گهان، از دماغ نیارتباب با ا یبتقتار یبتا دیباصورت 

و  یساتیونیصه میارژ یباتا یشاماریب یتیو ام( یاقتصاد یها(هیعبور ک(د که عمالً هز قایآفت اارق

 میرژ نیب(ابتا؛ کاهدیشدت مبه میرژ نیا یکیتیژئوپل تیاهم از و در پی داشتهآن  یتجار یشتکا

ب و ملتها یم(فعت را از فضا تتینیشکه ب ایاشغالگت در غتب آس یتیبه ع(وان موگود یستیونیصه

از نظات  توانادیاسات کاه ما یم(اافع یدارا زیان مانیدر بحاتان  بتد،یم یاسالم یکشورها یبحتان

دهاه از  کیاباه  کیاباا گ شات نزد .باشد تیحائز اهم میرژ نیا یبتا یاسیو س ینظام ،یاقتصاد

 نیاانصااراهلل و صاعود ا یتیگقادرت یژهو به و این کشور ةداده در صح(رخ تاتییو تغ منیبحتان 

 به وگود آمده است میرژ نیا یبتا اهچالش ای ازمجموعه ،یبه قدرت مل یفتومل یبش از قدرتگ(

هاا بیشاتت از رسد با ادامه این بحتان و قدرت گیتی بیش از پیش انصااراهلل، وزن چالشو به نظت می

 ها باشد.فتصت

بحاتان  یتیگکاه شاکل اسات سسالپژوهش حاضت به دنبال پاسخ دادن به این  ،اساس نیبت ا

و  مانیقدرتم(اد در  یگتیشدن انصاراهلل به ع(وان بازمطتح نیو همچ( یو داالت ائتالف عتب منی

 ؟به بار آورده است یستیونیصه میرژ یبتا یتیو ام( یاسیس یهاها و چالشم(طقه، چه فتصت یحت
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 پیشینه پژوهش -1

تعداد بسیار انادکی  در اصوص بحتان یمن کتب و مقاالت متعددی وگود دارد؛ با این حال

از ایاان مااوارد بااه نقااش رژیاام صهیونیسااتی در ایاان بحااتان و همچ(ااین پیاماادهای آن بااتای رژیاام 

 اند.صهیونیستی پتدااته

: عوامال و مانی یکیتیبحتان ژئاوپل نییتب» ای تحت ع(واندر مقاله  2238) ینبگهان ی وفتح 

. باه انادپتدااتهیونیساتی در بحاتان یمان ، به بترسی م(افع و عالین ژئوپلیتیکی رژیم صه«گتانیباز

باتداری از ت(گاة عقیدا نویس(دگان، عالین ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی در یمن، معطاوف باه بهته

 باشد.باب الم(دب، ستکوب انصاراهلل و حضور در گزایت زقت و ح(یش می

بات  مانیان بحات پژوهیی(ادهآ» ای تحات ع(اواندر مقالاه  2233) یتوزآبادیف ییآقا و یفتح

باه بترسای سا(اریوهای مطلاوب باازیگتان درگیات در بحاتان یمان « گتانیبااز لیاساس روش تحل

اند. در قسمتی از این مقاله کاه باه رژیام صهیونیساتی نیاز اشااره شاده اسات، نویسا(دگان پتدااته

معتقدند که گ(  یمن در راستای م(افع رژیم صهیونیستی و باتای مشاتوعیت یاافتن آن در گهاان 

م(ادی تب و همچ(ین تطهیت وگهة استائیل بوده و بت همین اساس نیز رژیم صهیونیستی باتای بهتهع

از مزایای این بحتان و بتای تضعیف محور مقاومت، به ائتالف عتبی باه رهباتی عتبساتان کماک 

ی این رژیم در حوزا ژئاوپلیتیکی هافتصتک(د. همچ(ین این مقاله به م(افع رژیم صهیونیستی و یم

رانی و نفاوذ بایش از پایش در دریاای ساتخ یکشاتعم از تسلال بت ت(گة باب الم(دب، حتاست از ا

 پتدااته است.

ااار  از ذهان؟ درک  د،یادور از د»ای تحات ع(اوان   در مقالاه3232هایساتین و اساتوین )

، به تهدیدهای تحوالت اایت یمن و قدرت گتفتن گ(ابش انصااراهلل «لیاستائ بتایها  یحوث دیتهد

پتدازند. در این مقاله به تهدیدهای موشکی، ناام(ی دریایی از سوی ایان تای رژیم صهیونیستی میب

تواند علیاه رژیام یمرانی رژیم صهیونیستی و اقدامات غیتمستقیمی که انصاراهلل یکشتگ(بش بتای 

 صهیونیستی صورت دهد، اشاره شده است.

، به بترسی تواناایی «موشکی در یمن گ( »  در پژوهشی تحت ع(وان 3232ویلیامز و شیخ )

هاای بایش از دیگات گ(  منی اند. آنان معتقدند که در گ( موشکی و پهبادی انصاراهلل پتدااته

 .باشادیتگ ار میتیثاستفاده شده است و همین امت بت آی(ده گ(   یو موشک ییاز پداف(د هوااایت 
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، عتبای باه رهباتی عتبساتان ساعودی ئاتالفو ا انصاراهلل یهاموشک نیدوئل مداوم ب به باور آنان

ارائاه کاتده  یباه ع(اوان ابازار نظاام کیبالست یهاموشک یهاتینادر از کاربتد و محدود ینگاه

 است.

ی(ی رژیم صهیونیستی در بحتان آفتنقش»ای تحت ع(وان   در مقاله2922سلیمانی و صالحی )

آفتی(ی رژیم صهیونیستی در بحتان یمان نقش ، به علل و ابعاد مدااله و«ایهای رسانهیمن و بایسته

. انادپتدااتههای مادافع ملات یمان در ایان بحاتان و همچ(ین بترسی میزان انطبااق فعالیات رساانه

-های نظامیتوان در قالبنویس(دگان معتقدند که مدااالت رژیم صهیونیستی در بحتان یمن را می

 ی کتد.ب(دتبلیغاتی دسته-ف(ی، آموزشی، گاسوسی و سیاسی

یاک از ایان آثاار باه صاورت محاوری باه موضاوع یچهدهاد کاه بترسی آثار فوق نشان می

های بحتان یمن بتای رژیم صهیونیستی نپتدااتاه و ت(هاا باه صاورت ضام(ی باه ها و چالشفتصت

شود تا به مقولاة می حاضت تالشاما در مقالة ؛ اندها و تهدیدها اشاره کتدههایی از این فتصتنمونه

و تهدیدات ناشی از بحاتان یمان باتای رژیام صهیونیساتی باه ع(اوان موضاوع محاوری  هاصتفت

های ایان بحاتان باتای رژیام صهیونیساتی بات اسااس پتدااته و مصادین مت(وع تهدیدات و فتصت

 آاتین اس(اد و م(ابع احصاء گتدد.

 روش پژوهش -2

های تحقیان از روش به پتسشگویی در این مقاله با توگه به ماهیت موضوع و در مسیت پاسخ

ای و یاز این تحقین با روش اسا(ادی )کتابخاناهموردنهای تحلیلی استفاده شده است. داده-توصیفی

 آوری شده است.ی در فضای مجازی  گمعرسانااالعهای پایگاه

 چارچوب نظری -3

 یالمللانیمساائل با نیایو تب حیها در عتصه توضانگتش نیتتیمیاز قد یکی سمیرئال افتیره

. اسات یم(اساب و درااور گااهیگا یموگاود، دارا یهااافاتیره تیساا انیه(وز هم در م است و

الملال باه نیبا روندها و تحوالت نظاام با نیو به م(ظور تطب اریقدمت و سابقه بس لیبه دل ییگتاواقع

هاا باه گاهدیارغم تفااوت در دیعل انیگتاهمه واقعبا این حال،  است. هشد میتقس یانواع گوناگون

« بقااا»و  «یاریاااااود » ،«یاایگتادولاات»از ستچشاامه مشااتتک در سااه اصاال  یگهاات بتاااوردار
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مختلاف آن باه شامار  یهاادر شاعبه یساتیرئال افاتیره یاصال هیکه روح و پا یاصول .اندمشتتک

باشد. . در این میان، رئالیسم تهاگمی شکل ااصی از رئالیسم می 72: 2238 ،ی)عبداهلل اان رودیم

وگه بارز  -که به مع(ای عدم وگود یک نظام سلسله متاتبی است-تهاگمی، آنارشی را  یانگتاقعوا

نااام(ی وضاعیتی  رو از نظت آنان، ام(یت، اماتی کمیااب وینازادان(د و میالملل و مشخصه نظام بین

درت ها در گهت کسب قدولت گتدد تامی سبب. این عامل استالملل در محیال بین یتناپ اگت(اب

کاه ماحصال چ(این اماتی، افازایش و وارد بازی با حاصل گمع صفت شوند  نمودهاقدام  اود نسبی

ها است. باه ساخن دیگات باه ها و افزایش تعارضات و درگیتی بین دولتتوان دائمی نظامی دولت

باه ها به گای بتابتی، به دنبال بتتتی هسات(د تاا بتوان(اد عقیدا اندیشم(دان رئالیسم تهاگمی، دولت

 ,Lobell)بهتتین شکل ممکن ام(یت اود را تضمین نماوده و احتماال بقاا ااود را افازایش ده(اد 

ها شود؛ بلکه دولتها تضمین نمیب(ابتاین به اعتقاد این نظتیه، با موازنه قوا، بقای دولت؛ (1 :2017

 ,Valeriano)باشا(د  قدرتشاانی به حداک ت رساندن در پشان، باید به م(ظور افزایش ضتیب ام(یتی

2009: 180.  

گتایاای تادافعی، بااه تهااگمی، بااتاالف واقاع گتایاینکتاة مهام دیگاات ایان اساات کاه واقااع

متشاایمت، در  دارد. یادتیک المللینسازی قدرت تا ستحد کسب گایگاه هژمونیک در نظام ببیشی(ه

ونی گهاان تواند باه هژماینمیباً هیچ کشوری تقت»گوید: اصوص رسیدن به گایگاه هژمونیک می

های بازرگ ریزی و حفظ قدرت در ااتاف و اک(اف گهاان و بات قادرتاتح چتاکهدست یابد، 

تتین پیامد این امت بتای دولت آن است که امیادوار باشاد کاه باه هژماونی بسیار دشوار است. مهم

، )متشاایمت« ای بدل شود و بدین تتتیب استیالیش را بت م(طقه گغتافیاایی ااود اعماال ک(ادم(طقه

اعتماادی باین  الملال،یناین نظتیه معتقد است کاه باه علات آنارشایک باودن نظاام ب . 323: 2232

ها را مورد یژه انگیزه آتی آنبه وها، تواند نیات سایت دولتهیچ دولتی نمیها وگود ندارد و دولت

نگتند میید دید تتد بهها نسبت به نیات و اقدامات یکدیگت دولتش(اسایی قتار دهد. از همین رو، 

گیاتد کاه در و نسبت به آن هتاسان(د. به عقیده متشایمت، هتاس و تتس از ایان واقعیات نشایت می

هاا بیایاد، هایچ محاافظ و حاامی واقعای گهات کاه اطاتی ساتاغ دولتیه(گامنظام آنارشایک، 

 هماینها باید از اود در مقابال تهدیادات دفااع ک((اد. گلوگیتی از آن وگود ندارد و اود دولت

ی ی. از ساوماوانعی مواگاه شاوند همکاری پایدار با در رسیدن بهها دولتتا شود موگب می عوامل
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هایچ ها وگود داشته باشاد، گتایان تهاگمی بت این باورند که اگت اعتمادی هم بین دولتواقعدیگت 

 با همین استدالل آنان معتقدند کاهضمانتی در اصوص ثابت بودن وضعیت موگود، وگود ندارد. 

قدرت و نفوذ اود را به حاداک ت باید ، کشورها الوقوعیبحتی در صورت عدم تهدید ااص یا قت

به وقاوع مطمئن باش(د که تهدید بعدی در چه زمانی یا در کجا  توان(دیکشورها نم؛ چتاکه تسان(دب

 هاایتاتین گازارهتاوان مهاماور االصه میبهبا این اوصاف   .Lobell, 2017: 4اواهد پیوست )

؛ المللومت  در نظام بینسااتاری بودن هت  -2 اصلی رئالیسم تهاگمی را در هفت نکته شتح داد:

قاعده بازی باا حاصال گماع صافت  -2؛ است المللیندر محیال ب یتناپ اگت(اب یناام(ی، وضعیت -3

گتان به انگیزه بازی اعتمادییب -9؛ بدین مع(ا که بتد یک اتف به م(زله باات دیگتی است ،است

باازیگتان هماواره  -0؛ دائمی وگود ندارد یدوست روینازاشود و می ام(یتی معمایتشدید  م(جت به

کار و متقلب همواره وگود های امعحضور دولت -7؛ ده(دیسود نسبی را به سود مطلن تتگیح م

م بتای  یساتگبدین مع(ا که همب الملل سلطه دارد؛ینام(یت بت نظام ب-معادله قدرت همواره -6؛ دارد

قدرت بیشتت، همتاه با اود ام(یات بیشاتتی باه دنباال ؛ به اوری که بین قدرت و ام(یت وگود دارد

  .323: 2238عبداهلل اانی، آورد و قدرت کمتت، ام(یت کمتتی به بار می شتهدا

رژیم صهیونیستی نیز در همین قالب و بت اساس رئالیسم تهاگمی، اود را درگیت بحتان یمان 

الملل و انگیزه بازیگتان بتای رسیدن به موقعیت بتتت م(طقاه و ست. آنارشیک بودن نظام بینکتده ا

سازی قدرت، موگب شده است که رژیم صهیونیستی از ائاتالف عتبای باه رهباتی همچ(ین بیشی(ه

یی کاه ابان بااور آنجااها یااری رسااند. از عتبستان سعودی دفاع کتده و حتی در این زمی(ه به آن

، رژیم صهیونیساتی ساعی دارد با حاصل گمع صفت است یقاعده باز(دان رئالیسم تهاگمی، اندیشم

آید  گلوگیتی نماید تاا موازناة از پیتوزی انصاراهلل )که متحد گمهوری اسالمی ایتان به شمار می

قدرت به ضتر رژیم صهیونیستی و به نفع گمهوری اسالمی ایتان تغییت نک(د. از سوی دیگت، رژیام 

رو است و همواره اود را در حاال های ژئوپلیتیکی متعددی روبهکه با بحتانییازآنجانیستی صهیو

-بی(د، سعی دارد با در پیش گتفتن رئالیسم تهااگمی و آگااهی از تسالال معادلاة قادرتتهدید می

آن،  تبعباهام(یت، نفوذ اود را در م(طقه افزایش دهد و باا حمایات از متحادانش، قادرت ااود و 

 اود را ارتقا دهد. ام(یت
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 بحران یمن -0

 ةرا در م(طقا یمتدما یهاتیبتوز ظتف یها(هیگهان عتب که زممیالدی  3222تحوالت سال 
نظام موگاود و  تییاآشاکار کاتد، موگاب تغ قاایو شامال آفت ایغتب آسا کیو آنارش کیاستتاتژ

 یاسایس یواحادها کشاورها و یباتارا  ی(یناو یتایام( الیشد و شتا م(طقه کیاستتاتژ یهاتیواقع
ها را متحول سااات. در دولت یتیو ام( یاارگ استیاز آن، س تهبه وگود آورد و گ ش انهیااورم

 یاعتتاضات متدما تی، درگ3222است که پا از تحوالت سال  ییاز کشورها یکی منی ان،یم نیا
 شیازپشیرا ب منیو  دیهمتاه گتد یاو فتام(طقه یام(طقه یهاکه با داالت قدرت یشد. اعتتاضات

. یمان در زماته کشاورهایی اسات کاه بعاد از تحاوالت بیاداری دو بحتان کشاان یثباتیب ةبه ورا
: 2239 ناژاد،یشونده قتار گتفت )مصل یدهای ام(یتی تشداسالمی و بهار عتبی، در وضعیت چالش

. شاد هاایاز ناآرام یدیاماو  گد یتیگم(جات باه شاکل منی ی دراعتتاض یروندها ،ینتاو   222
 یاسایس یهااانیاز گت یموگاب شاد تاا بتاا یالاهیقب سیاسای و نیاعم هایشاکاف ،یبیل همان(د

را  قبائالاز  یبتاا نیرا در با وداا یاگتمااعنفاوذ ، فضا نیاز ا یتیگبا بهتهعتبستان  یتموردحما

 پاا از تحاوالتببتند.  شیپ یبه سمت گ(  داالاولیه را  زیآممسالمت اعتتاضاتو  توسعه داده
کشاور،  نیانتقال قدرت در ا (دیعبداهلل صالح از حکومت، فتا یعل یتیگو ک(اره منی 3222 هیورف

و در رأس  فارس،یال یهایهمکار یعضو شورا یچتاکه کشورها؛ به اود نگتفت یشکل مقبول
 دناد،یدیرا با م(افع اود در تضاد م منی یمل یهاانیقدرت به احزاب و گت نتقالا کهآن عتبستان 

شاوند و بات  مانیموردنظت اود در  میرژ یتالش کتدند مانع از فتوپاشداالت در تحوالت یمن  با
باه ریاسات گمهاوری  عبداهلل صاالح یعل یگابه )معاون عبداهلل صالح  را یاساس م(صور هاد نیا

باه و  3223 هیادر فور ی . م(صور هااد333: 2922 ،ییو بابا یدانیشه یتی)هدایمن م(صوب کتدند 
 ی،و اقتصاااد یاساایقاادرت را بااه دساات گتفاات تااا بااا انجااام اصااالحات س ،یدولاات انتقااالع(ااوان 
 شیرخ ناداد، بلکاه باا افازا یمادت اصاالحات نیات(ها در امتدم را بتآورده ک(د؛ اما نه یهااواسته

 یدولات هااد ینظاام یناکام نیو همچ( منیشدن  زهیو مطتح کتدن فدرال یانتژ یهاحامل متیق
انصااراهلل، او   یباه رهبات یاعتتاضات متدما ن،یحضتموت و أب یهاعده در استاندر مواگه با القا

باا  یم(صور هاد ان،یم نیگتوه شد. در ا نیتوسال ا من،ی تختیگتفت که م(جت به تصتف ص(عا، پا
را  مانیمقدمات گ(   من،یمدااله در  یبتا یعتب یفتار به سمت عدن و دراواست از کشورها

 فتاهم کتد.
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 یاژه)به و یاارگ یهاکه مخالف فساد و داالتا  منی یمتدم یهاتهیانصاراهلل و کم یتیقدرت گ

را  مانی دهاه 2بایش از  کاه)عتبساتان را  یاژهو باه و یااارگ گتانیواک(ش بااز ا عتبستان  بودند

 یباه رهبات یعتبا یاز کشورها ی، ائتالف3220. در مارس ختیبتانگ  دانستیاود م الوتابیح

را  ییهاااتیعمل متحاده،االتیا یو ااالعاات یکیلجست تیبا حما تا گتفت شکل یعتبستان سعود

 صالهیدر ف یائاتالف عتبا یادعاهاا رغامیعل. د(انصاراهلل، آغاز ک م(اان شمالی یمن و گ(بش هیعل

 ادیاو به عقبه اول انجامیده سال  8یش از ب منیهفته، اما گ(   چ(ددر عتض  منیدادن به بحتان 

 ةباه گفتا (اا. ببوده اساتدر گهان  32قتن  یبحتان انسان نیبدتت شاهد منی ،یمللالنیب یهاسازمان

ی هاکمک ازم(دین من،ی میلیون نفتی 37گمعیت  زنفت ا ونیلیم 39 کا،یآمت یروابال اارگ یشورا

کشته و چهار  از متدم این کشور صد هزار نفت زین سونیبه ا 3220و از سال  غ ایی و دارویی هست(د

  .Council on Foreign Relations, 2022اند )آواره شده زیت ننف ونیلیم

 حضور رژیم صهیونیستی در بحران یمن -5

 ایا ی سیاسای ایان کشاورتوهااین تیصاتفاً تحات تایث مانیاعتقادناد کاه بحاتان  نیبت ا یبتا

 ییهااداده کاهیدرحاال اسات؛ و عتبستان شکل گتفته تانیهمان(د ا یام(طقه گتانیباز ی(یآفتنقش

بحتان  تشدید بت روند ،یام(طقه گتیباز کیبه ع(وان  یستیونیصه میرژ نقش انگتیب وگود دارد که

نداشته است، اماا اسا(اد و  یموضع رسم منیدر قبال تجاوز به  یستیونیصه میرژ اگتچه. است منی

ه ضاتبه زدن با یباتا یستیونیصه میو رژ کایعتبستان، آمت یو هماه(گ یاظهارات، نشان از همکار

های نظامی و حضاور بت ابن این اس(اد و اظهارات، رژیم صهیونیستی با انجام کمک انصاراهلل دارد.

به دنبال ااموش کاتدن ها آنیترسمی، به ائتالف عتبی پیوسته و با همکاری غ اوربهعملیاتی اود 

دولتی  ونیزیوتل 22 باره شبکهیندرامتدم یمن و گ(بش انصاراهلل بوده است.  البانهاستقاللحتکت 

 مانی هیاکمک به عتبستان در گ(ا  عل یافستان اود را بتا لیاستائ: »فاش کتد یستیونیصه میرژ

در سفارت عتبساتان در  هایبا سعود لیاستائ یدرباره همکار یهم اس(اد موثق هایو حوث فتستدیم

در بااب الم(ادب  ینظاام گااهیپا جاادیا یباتا لیو اساتائ کاایآمت یهاکه شامل نقشاه اندافتهیص(عا 

در گزارشای بیاان کاتد کاه شابکه  نیاا نیهمچ(ا«. م(طقاه اسات رها داز م(افع آن تیباهدف حما

 مانیگ(ا  در استفاده در  یبتا یستیونیصه میاز رژ شتفتهیپ یهاسالحدریافت عتبستان اواستار 
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در  یساعود گااهیدر پا یساتیونیکه حضور افساتان صه دهدیافشاشده نشان م ااالعات. شده است

سال پا از آغاز گ(  عتبساتان  کی یع(ی 3227 لیآور 32در  کایتبوک با توافن عتبستان و آمت

عماالً  کاایو آمت یساتیونیصه میارژ ییهاوا یتویاافساتان ن ،اساس نیبت ا وصورت گتفته  منیدر 

 انالباناا ی ازادیااتعااداد ز . از سااوی دیگااتک((اادیماا تیتیرا مااد ماانی در ییهااوا بااارانبم (اادیفتآ

عتبساتان  در تباوک صلیملک ف گاهیاز پاکه  بمباران م(اان مختلف یمندر و استائیلی  ییکایآمت

  .3223 د،یحمالت )الس . اینک((دیشتکت م ،دشویانجام م

اباتاز کاتد کاه  یادداشاتیدر  و،یمعاار یساتیونیصه ةروزناما یتایمفست اماور ام( ست،یران ادل

در م(ااان  لیارتش اساتائ یمدااالت مخف یتس کیاز  یبخش» منیدر  یستیونیصه میمدااله رژ

 باشاادیماا ماانیدر گ(اا   میاارژ نیااا ی(اایآفتحضااور و نقش دیااتائ ینوعکااه بااه« مختلااف اساات

(middleeastmonitor, 2019  گستتدگی داالت رژیم صهیونیستی در بحتان یمن به حدی است .

مشتتک عتب  یتوهایالح نفتمانده به اصط لیاستائ: »دیگویم ،یفتانسو لگتیتحل سان،یم یتیتکه 

باب الم(دب و  یسوبلکه در آن ست،یدر عتبستان ن منی هیگ(  عل یاست و مقت فتمانده منیدر 

ساتبازان و  نیب(اابتا ک((اد؛یرا بمبااران ما منی ،یعودس یهاافکناست که با بمب یبه دست کسان

هتچ(اد  ده(اد،یم یاریا کشور ر نیو ارتش ا شتهدا ریاضبا  یت(گات(گ یهمکار یلیالبانان استائ

ی از اظهارات و اگوشه هادادهاین  . 68: 2236 ،ی)عتب ستا «ستین یو رسم یروابال عل( نیکه ا

 نظامیاان میحضور فعاال و مساتق ی و غتبی در اصوصستیونیصه لگتانیمقامات و تحل نوشتارهای

 یمان و تحاوالت آن ومیزان توگه رژیم صهیونیستی باه ده(ده نشان است و منیدر بحتان  ویآوتل

 .باشدیماین کشور در آن م(افع 

 رژیم صهیونیستیهای و فرصت بحران یمن -6

اساتقبال کاتده اسات؛  یعتبا یبحاتان در کشاورها یتیگهمواره از شکل یستیونیصه میرژ

گازاره در  نیاا م(افع و ام(یت آن در ضاعف و عادم ثباات کشاورهای عتبای نهفتاه اسات. چتاکه

الم(ادب باه و اشاتاف بات ت(گاه باب منی ژهیو ییایگغتاف تی. موقعک(دیمصدق  زین منیاصوص 

 تیاحاائز اهم اریبس ک(د،یم فایاتجارت گهانی در  یدیکل یکه نقش یگ رگاه راهبتد کیع(وان 

سیاسای  تیوضع تییبه دنبال تغ تیدهه اا کیدر  ی مان(د رژیم صهیونیستیتانگ، ک(شرویناست. ازا
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این رژیام از ابتادای بحاتان   .320: 2238،ینبو گهان ی)فتحاند بودهود به سود ا منی و حکمتانی

یجادشاده، وزن ژئاوپلیتیکی ااود را در م(طقاه ای هافتصاتیمن سعی کتده است تا با اساتفاده از 

، مانی هیاعل یروز پا از شتوع گ(  ائاتالف عتبا کی وت،آحارون عوتیدیروزنامه  ارتقا دهد.

 کاتدم(تشات  «مانیزمان حمالت »روزنامه، با ع(وان  نیا یتیرش(اس ام(کا شمن،یاز الکا ف یامقاله

 یتاست و فتص لیبه راه اندااته، در ادمت م(افع استائ منی هیکه عتبستان عل یگ(گ»که گفته بود: 

 دیاباتل اویو پا  ایجاد کتده، لیاستائ تیام( یبتا یاتیح راهبتدیبتداشت ثمتات  یارزشم(د بتا

 مانیدر بحتان  یستیونیصه میرژ ی ایجاد شده بتایهافتصت  .Saba, 2021) «ک(د تیاز آن حما

غاتب آسایا  کتدن زهیبالکان استتاتژی شبتدیپ -2: ی قتار دادموردبترس یکل ةسه دست در توانیرا م

در  منی یکیتیژئوپل هایمزیتاستفاده از  -2 یستیونیصه میسازش با رژ ةگبه ییهمگتا شیافزا -3

 .کشور نیا یثباتیدوران ب

 پیشبرد راهبرد بالکانیزه کردن غرب آسیا: 1-6

تاالش و  2غتب آسایا، بالکانیزه کتدن در م(طقه یکی از راهبتدهای اساسی رژیم صهیونیستی

رژیام صهیونیساتی را راهباتد ایان یتات . تیثاستتجزیه کشورهای غتب آسیا و شمال آفتیقا بتای 

باه  یمانو ساوق دادن  ایتان البانه دریهتجزتحتکات  عتاق، و سوریه بحتان داعش درتوان در می

، مقام ارشد سابن وزارت امور اارگه رژیم صهیونیستی 3و... مشاهده کتد. اودد یی(ون سوی تجزیه

م(تشات « 2382اساتتاتژی باتای اساتائیل در » با ع(وان ایمقاله 2383و مشاور آریل شارون، در سال 

و تقسایم کشاورهای عتبای باه غاتب آسایا انیزه کتدن م(طقاة بالک الگوی مقاله،کتد. ی(ون در این 

ریازی تت را بتای افزایش ضتیب ام(یت ملی رژیم صهیونیستی اتحتت و ضعیفکشورهای کوچک

 ،یافتقاه هیاتجز نیااز ات لیاساتائ: »دیساونیاصاوص م نیادر ا  . اوFildiş, 2017: 70ک(د )می

ماورد هادف قاتار  یشا(ااتگامعه تیااز نظت موگود بلکه ی(یت(ها از نظت ستزمعتب را نه یهاملت

اسااس، هماه  نیاتاا بات ا ک(دیم لیکوچک ناسازگار تبد یهاها را به دولتملت لی. استائدهدیم

ب(یاامین  یاةدر نظت تاوانیروناد را ما نی . هما3223 د،ی)السا« نگاه دارد اود تلها را تحت ک(تآن

 

2- Balkanization Of The Middle East 

3- Oded Yinon 
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 یااود باه مع(اا یمشااهده کاتد کاه در مفهاوم کلا «یبت بازدارندگ یصلح مبت(» موسوم به اهوینتان

باا   . رژیام صهیونیساتی3223)الساید، اسات  یعتب یکشورها فیو تضع یستیونیصه میرژ تیتقو

باه  یادر نظم م(طقه تییتغ جادیگهت ا یبه دنبال فتصت ،هادولت انیتعارض م جادیا استیس دیتشد

را  هاآنی ام(طقه گتانیباز انیکه رقابت م یدر مواقع)کشورها  نیتعارض ب دیسود اود است. تشد

 یاسایتا م(اسابات سدهد یامکان را م نیا رژیم صهیونیستیبه  ،ک(د می یکیتیژئوپل یهاوارد ت(ش

ای را های م(طقاهوده و باا ایجااد دشامن مشاتتک، گبهاه ب(ادینما تیتقو تیدرگ نیاود را با اتف

عتب  یکشورها یدشم(م(طقه با یکدیگت،  به اوری که با درگیت شدن کشورهای. دگتگون سازد

 نیااز ات رژیام صهیونیساتیو  شاود م(جت مسلمان –مسلمان  ایعتب  -عتب یبه دشم( آویو،تلبا 

 .تدیگاش بکار مهار را در بتابت دشم(ان بالقوه استیس ینوع ،تیدرگ نیحفظ م(اسبات اود با اتف

پیادا کاتد. رژیام تحقان امکاان  گیتی بحاتان یمان،رژیام صهیونیساتی باا شاکل راهبتداین 

ی گ(اوبم(اان صهیونیستی در ک(ار امارات متحدا عتبی اواهان پایان یکپارچگی یمن و گدا شدن 

باشد. در این میان امارات و رژیام صهیونیساتی از حامیاان اصالی شاورای انتقاالی این کشور می از

است  شدهلیتشک منیوب گ( یهااز گ(بش ی، توسال گتوهیگ(وب یانتقال ی. شوراهست(د 2گ(وب

 یو در دوران علا 3226در ساال  یحاتاک گ(اوبگ(ابش  اسات. «یحتاک گ(وب»آن  نیتتکه مهم

و تشاکیل مجادد  مانی یاةتجزبا هادف  منم(اان گ(وب ی ةبازنشست انیعبداهلل صالح و توسال نظام

روابال  . رژیم صهیونیستی با همکاری امارات، Loveton, 2021: 3) شد لیتشککشور یمن گ(وبی 

ساازی از روناد عادی مجموعاه ایان بتقاتار کاتد تاا آنجاا کاهالب گتوه تجزیهاین ای با گستتده

ایان بتای به رسمیت ش(ااتن  را کشورهای عتبی با رژیم صهیونیستی حمایت کتد و آمادگی اود

 ادبحتان یمن این فتصت را به رژیم صهیونیستی ددر واقع   .Schneider, 2020) .رژیم اعالم نمود

اوالً با حمایت از شورای انتقالی گ(وب، راهبتد بالکاانیزه ، در این کشور هابا استفاده از درگیتی تا

 بتقاتاریباا  یااًو ثان را در آستانه تجزیه قاتار دهادکشور عتبی یک و  تدهب یشه را به پم(طقکتدن 

، از مزایاای  یو شااید در آی(اده باا کشاور یمان گ(اوب)گستتده با شاورای انتقاالی گ(اوب  روابال

 باتاساتفاده و گ(وب یمن به م(ظور بسال نفوذ ژئوپلیتیکی اود در م(طقه و اقیاانوس ه(اد راهبتدی 

 

2- Southern Transitional Council (STC) 
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یاباد و از ایان اتیان بات قادرت بازدارنادگی و یطته ساباب الم(دب و همچ(ین گزایت گ(وبی یمن 

در  ،تسایونیصه پژوهشاگت ن،یساتیها یاصاوص آر نیدر همیفزاید. بگایگاه سیاسی ام(یتی اود 

 الباانییاز گادا دیابا لی: چتا اساتائمنیدر  تیعدم قطع»تحت ع(وان  (تتست،یدر نش(ال ا یامقاله

 یباتا منیگ(وب در  یانتقال یشورا یهایالباز گاه دیبا لیاستائ: »سدینویم« ک(د تیحما یگ(وب

کشور در مواگهاه  نیاز حفاظت از م(افع ا (انیاام یاقدام بتا نیک(د؛ ا تیبه استقالل حما یابیدست

مساتقل  یگ(اوب مانیالزم اسات.  یعتبستان ساعود استیدر س یژهبه و ت،یبالقوه چشمگ تاتییبا تغ

 من،یگ(وب بت  یانتقال یچتاکه ک(تتل شورا ؛محافظت ک(د لیاز م(افع استائ یادیتا حد ز تواندیم

از  یکایبااب الم(ادب، در اااتاف  یدارد که به راحتا یامتحد بالقوه لیئمع(ا است که استا نیبه ا

 هاایممکن است حاوث منی میتقس ،نیافزون بت ا .گهان قتار دارد ییایگلوگاه اطوب در نیتتمهم

 یایگتاافتاب یباتا نیگزیگاا نیبهتات یاساتتاتژ نیامحتوم سازد و ا منی یکیتیژئوپل یایرا از مزا

  .Heistein, 2020) «است هایبه حوث منی یو واگ ار منیدولت  (دهیآ یاندازهانسبت به چشم

 :با رژیم صهیونیستی سازش ةجبه ییهمگرا شیافزا 2-6
قادرت  شی، افزایالدیم 3223و  3222 یهاسالی ای عتب در گوامع هازشیا ،یاز نتا یکی
انصااراهلل  تیانظیبا ی(یآفتو نقش منیبحتان  یتیگشکل انیم نیمحور مقاومت بود. در ا یام(طقه

 یانفاوذ م(طقاه ک(اد،یما فیمحور مقاومت تعت ای در درونای م(طقههیب(دکه اود را در بلوک
 میو رژ یسازش عتب ةکه گبه ییدهایموضوع و تهد نیکتد. هم شتتیرا ب تانیا یمحور به رهبت نیا

 یها(اهیزم کتدناد،یمااحسااس  ،قدرت به نفع محور مقاومت ةاز به هم اوردن موازن یستیونیصه
اور عاام و بحاتان باه یعتبا یهازشیا . در حقیقتفتاهم ساات دو را نیا ی بیش از پیشکینزد

 یهاایایواگتا دیکاتد تاا از تشاد فاتاهم یساتیونیصه میارژ یباتا یااص، فتصت صورت به منی
 یینماابزرگ و باا هدواساتفاده نما.  .، امارات و.عتبستانمحور سازش عتبی ) و تانیا نیب یام(طقه
و رواباال ااود را باا  فیتعت شساز ةبا گبه یاهداف مشتتک مقاومت، م(افع و ةو گبه تانیا دیتهد
کشاورهای و  یساتیونیصه میارژ انیانقاب مشاتتک م شیفتصت، با افزا نیادر ها توسعه دهد. آن

رژیام و ایان کشاورها  انیام یرواباال رسام یتیگشاکل نعتبستان و امارات  امکاا یژه)به وعتبی 
 یملا تیاام( بیضت شیو افزا یستیونیصه میرژ یکیتیو عمالً موگب بسال عمن ژئوپل افزایش یافته

 .گتددیمآن 
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 یسااتیونیصه میاارژ یبتیسااا یروهکااا دومبااا، متخصااص بازدارناادگ یاصااوص آماا نیدر هماا

 اضیاکه گاده ر داندیم رویناست و ازا نروابال با عتبستا یسازیاواهان عاد لیاستائ» :سدینویم

او در  باه محمد بن سلمان بدهد، ت(ها باا کماک دعهیبه ول یاهیو اگت بخواهد هد گ ردیاز ص(عا م

 باا اساتفاده از یساتیونیصه میارژ تتتیاب نیاه ب . 20211Dumba) «شودیانجام م هایمقابله با حوث

موفان  دو، نیا انیم یهاشکاف نیو تعم سعودی و تضاد م(افع محور مقاومت با ائتالف منیبحتان 

 یسااز یو عل(ا سازییمقاومت در م(طقه، مقدمات عادمحور بت فشار وارد آوردن عالوه بت  شد تا

 .دیرا فتاهم نما یعتب یکشورهابتای روابال اود با 

 یهادر بتناماها ت کتده جادیا یستیونیصه میرژ یفتصت را بتا نیا منیبحتان  از سوی دیگت

و  متحده آمتیکا از غتب آسایایاالتااتو  تدریجی  .م(طقه ادغام شود یکشورها کیژئواستتاتژ

افزایش نفوذ محور مقاومت به اور عام و رشد قدرت انصاراهلل به اور ااص، بتای از کشورهای 

 ساازی رواباال باا رژیام صهیونیساتی، باه ائاتالفعتبی را بت آن داشت تاا از اتیان سیاسات عادی

ی و های سیاسای، ام(یتایو علیه محور مقاومت دست زده و در این راستا، توافق(اماهآوتلای با م(طقه

باا  ،یساتیونیصه میارژ 23 ةگزارش شابک ت اساسبتسلیحاتی با یکدیگت امضا نمای(د. به اوری که 

ی انصااراهلل، ایان کشاورها باا رژیام هاامارات و عتبستان در بتابت پهبادهاا و موشاک پ یتییبآس

و  یپهباد یدهایمحافظت در بتابت تهد یمشتتک بتا یدفاع مانیپ کی جادیبه سمت ا ،صهیونیستی

که چ(ین وضعیتی عالوه بت افزایش همگتایای ائاتالف   Times of Israel, 2022) اندرفته یموشک

عتبی با رژیم صهیونیستی، موگب انعقاد قتاردادهای تسلیحاتی میاان اعاتاب و رژیام صهیونیساتی 

ک(د؛ به اوری که یوسای ملماان، تحلیلگات شده و سود اقتصادی ه(گفتی بتای این رژیم فتاهم می

 یاز حملاه باه اباوظب»نوشات:  3233ارشد صهیونیستی پا از حمله انصاراهلل به اباوظبی در ژانویاه 

ممکان اسات  )امارات و رژیم صهیونیستی  دو کشور همکاری میان گتفت. یگتیدرس د توانیم

ی هااماارات باه ساامانه یابیشاهد دسات کینزد (دهیتوان در آیشود و م تتینعم تیپا از حمله اا

 . به این صاورت Melman, 2022« )ین و فالان داوود باشیمگ(بد آه(همچون  ،یلیاستائ (دیپداف

فاارس باا رژیام صهیونیساتی و ی،البحتان یمن و باه تباع آن افازایش ارتبااب کشاورهای حاشایه 

دهد و دست ایان رژیام را باتای ی به رژیم صهیونیستی میتوگهقابل، آزادی عمل هاآنهمگتایی 

 ک(د.راهبتدی در م(طقه باز می-عملیاتی و سیاسی -یحضور ااالعات
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 ژئوپلیتیکی یمن: هایمزیتمندی از بهره 3-6

المللی، ای و هم در سطح بیناین کشور را هم در سطح م(طقه یمن، موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه

از توگاه نفات و گاقابل به کشوری مهم و تیثیتگ ار تبدیل کتده است. یمن عالوه بتداشتن ذاایت

: 2230)احمادی و ب(اده علای،   تتیلیون فاوت مکعاب گااز 2713میلیارد بشکه نفت و  016بالغ بت )

ت(گاة  شاتق  ، سواحل اوالنی با دریای ستخ، دریای عتب و اقیانوس ه(د دارد و همچ(ین بات393

 ثقال ،عاتبدریاای گزیته در دریای ساتخ و  282بیش از مالکیت  مسلال است وباب الم(دب نیز 

از حجام تجاارت  %82 حدود در عصت حاضت، ازآنجاکه دهد.تیکی این کشور را افزایش میژئوپلی

درصاد از  22 ا پا یتش  دریاای ساتخ باBain, 2021گیاتد )از اتین دریاا صاورت می یالمللبین

  و ت(گة باب الم(دب Anderson, 2020) ااصی یافتهالمللی تجارت گهانی، اهمیت بین ونقلحمل

ونقال دریاایی باین های حملتاتین گا رگاه، به یکی از مهم2873کانال سوئز در  نیز از زمان حفت

حجاام بساایاری از  اساات کااه شاادهکشااورهای اروپااایی و اقیااانوس ه(ااد و شااتق آفتیقااا تبدیل

میلیون بشکه نفات از  0تا  9بت روزانه بالغ)گیتد صورت میاتین آن وآمدهای کانال سوئز از رفت

عمده این مسیت دریایی به شکل قانونی در ک(تتل کشور یمان قاتار گتفتاه   .ک(داین ت(گه عبور می

  .Guzansky & Eran, 2018: 4)است 

 2118ها در سال نفت از تنگه تیحجم ترانز - 1نمودار ا

(Statista, 2021  
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رژیم صهیونیستی از اتین الی، عقباه، گزئای از واحادهای سیاسای حاشایة  الزم به ذکت است که

یت رویدادهای این دریا و تحوالت تیثمختلف آن تحت  ام(یت و م(افعه و شد محسوبتخ دریای س

وزیت رژیام اولاین نخسات) بن گورین به همین دلیل .قتار دارد یمن کشورهای ساحلی آن از گمله

 :Ajorloo & Turk, 2015) ساتدانباه ایان دریاا میوابسته متگ و زندگی رژیم را   صهیونیستی

ونیستی بتای صادرات و واردات اود به شتق گهان، وابسته به دریای ستخ است و  . رژیم صهی86

بلکاه ام(یات  افتادیرژیم باه اطات ماین ت(ها م(افع در صورت ناام(ی و یا بسته شدن دریای ستخ، نه

 میااحجام تجاارت رژ از ساومکی چتاکااه؛ شاودملای ایان رژیام نیاز بااا تهدیادهایی مواگهاه مای

مقادار  نیا رسدیبه نظت مو   Helfont, 2021) پ یتدیمصورت ستخ  یایدر نیاز ات یستیونیصه

 .رو باه رشاد باشاد ،ییقاایو آفت ییایآسا یکشاورها تجارت رژیام باا افزایش با یآت یهادر سال

و به همین  مستقیمی دارد یترژیم صهیونیستی تیث ملی دریای ستخ بت ام(یت ام(یتی وضعیت روینازا

ای ایان رژیام از گایگااه ویاژه بل(دمادتهاای تای تسلال بت آن در راهبتدو تالش ب سبب این دریا

 . Al Anazi, 2001: 14بتاوردار است )

های داالی این کشور، زمی(ة حضور رژیم در این بین، بحتان یمن و در پی آن تشدید شکاف

تآمادن صهیونیستی در گ(وب یمن و به دنبال آن در الی، عدن و دریای ستخ را فاتاهم کاتده و ب

ایان  الب، این فتصت را به رژیام صهیونیساتی داده اسات تاا باا ارتبااب باایهتجزهای مجدد گتوه

، در بتااای گزایاات متعلاان بااه یماان )واقااع در الاای، عاادن و دریااای سااتخ  از مزایااای هامجموعااه

هام های مرانی ااود در ایان آبتاهاهیکشتژئوپلیتیکی این م(اان، استفاده نماید و از این اتین، از 

الملال ینباش تا اقیانوس ه(د، گایگاه اود را در نظام محافظت نموده و با افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی

ارتقا دهد. یکی از ابزارهای رژیم صهیونیستی بتای محقن سااتن چ(ین اهدافی، سایطته بات گزایات 

 یراهبتد تیاز گزا یبتا بتهای حضور رژیم صهیونیستی را راهبتدی یمن است. بحتان یمن، زمی(ه

 لومتتمتباع،یاز سه هزار ک شیبا وسعت ب ،ی. سقطتفتاهم آورده است یسقطتگزیتا همچون  منی

 لیدل بههم  تهیگز نیدارد. ا منیبا سواحل  یلومتتیک 202 ةشده است و فاصلعتب واقع یایدر در

عدن،  ،یالمجاورت در  یدائم یگاهیفتاهم کتدن پا لیو هم به دل یو گتدشگت یمسکون الیشتا

حضور تا سبب شده  ییهایژگیو نیدارد. چ(الی، عدن عتب و  یایدر تسلال بت در ینقش راهبتد

 گااهیپادر هماین رابطاه  .ک(ادتساهیل را  آن گاوارهمم(اان  التمعادمدیتیت  اتیگز نیفعال در ا
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در  یساتیونیصه میاکه اماارات و رژ هفتانسه گزارش داد انیهودیمتعلن به گامعه  «فتومیگِ» یابت

 اناددر آن مساتقت کتده یگاسوسا-یمخاابتات زاتیاو تجه ایتیس یگاسوس گاهیپا یسقطت تهیگز

(Jforum, 2020) .)یهااتیتا به رصاد فعال دهدیفتصت را م نیا یستیونیصه میبه رژ یاقدام نیچ 

ازد بپتد ،در باب الم(دب تانیو تحتکات ااین م(طقه  ییِایو در ییهواانصاراهلل و تتددهای  یتوهاین

عالوه بت  .اود محافظت به عمل آورد رانییکشت تیاز ام( ،راهبتدی اودعمن افزایش و عالوه بت 

 فاصله ااود باا تا دهدیامکان را م نیا ویآوبه تل یسقطت اتیدر گز یستیونیصه میحضور رژ ن،یا

در مواقاع   را کاهش داده و استبوده  یستیونیصه میرژ راهبتدیمتحد  تیاا یهاکه در سال)ه(د 

 انیدر م میرژ یکیتیوزن ژئوپل شیمورد موگب افزا نیکه ابپتدازد  لزوم به یاری ناوگان این کشور

  .Shahwan, 2020) شودیم نشمتحدا

و  نیاز نظات دارد مانی یراهباتد تیاگزا گاتید باه یستیونیصه میرژ ،یسقطت اتیبت گز افزون

از  ییهااکه بخش ا منیگ(وب  یانتقال یشورا نیبه کمک امارات، عتبستان و همچ( است توانسته

 تیسف ،یلمیمحمد الد میابتاه ةاعمال نفوذ ک(د. به گفت تیگزا نیبت ا ا دارد اریرا در اات منیگ(وب 

  می)پات ونیام تهیاو گز شیح( تیدر گزا ی،سقطت اتیعالوه بت گز یستیونیصه میرژ تان،یدر ا منی

 یستیونیصه میرژ یااالعات نظام تیوبسا ،«لیفادبکا » (A. Jenabzadeh, 2021).حضور دارد زین

 اتیشده در گز یزیربتنامه اتیو عمل یتهاگمبالگتدهای  گاهیپا جادیا: »سدینویاصوص م نیدر ا

 میپات اتیادر گز ییهاوا گااهیاواهد کتد. پا جادیا یام(طقه یقوا ةدر موازن یشگتف یتییتغ م،یپت

یاا  ونیام.  Debkafile, 2021« )دهدیم یوآوو تل اضیر ،یستخ را به ابوظب یایدر ل  ک(تتونی)م

 یگ(اوب ابااب الم(ادب قاتار دارد و باه درواز ةت(گ یدر ورود ی است کهکوچک ا ایتیگز ،پتیم

 ادیااسات کاه باه عق یتا حد تهیگز نیا یراهبتد تیسوئز مشهور است. اهم کانالستخ و  یایدر

ک(تاتل بااب الم(ادب و تاتدد  تد،یاسات بگرا در د تهیاگز نیکه ک(تتل ا یهت کشورکارش(اسان، 

 . 320: 2238 ن،یبو گهان یدست اواهد گتفت )فتح دردرصد نفت گهان را  90و عبور  هایکشت

ایان  فاصله است. ستخ قتارگتفته یایدر قلب در که است یراهبتد تیاهم یدارا زین شیح( تیگزا

: 2230 ،یو ب(اده علا ی)احماد باشادیم ییایدر لیما 23 تتهیار تاو  ییایدر لیما 38 منی تا گزیته

و  قاایآفت ا،یآسا اسه قار )استقتار در محل اتصال ییایااص گغتاف تیعموق لیبه دل تیگزا نی . ا32

 ینظاام ،یاسیدر ابعاد س یستیونیصه میرژ یبتا ،ستخ یایدردر  یانوردیدر تیت ام(یت بتیث اروپا  و
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یستی بت این گزایت، میازان ام(یات ملای آن را باه ت و تسلال رژیم صهیوناس تیحائز اهم یو اقتصاد

 بتد.گیتی باال میاور چشم

کاه نموناه ) اشیکیتیژئاوپل یایااز مزا یم(دبهته یبتا یستیونیصه میموارد، رژ نیعالوه بت ا

 نیساتخ و همچ(ا یایادر در تیبه ام(  و ستخ است تتانهیمد یراهبتد یایبارز آن ارتباب با دو در

م(د است. باه هماین ازینیژه یمن به واود در سواحل این دریا  هم سو با یهاتکار آمدن دول یرو

 تیابات گزانفاوذ و تسالال ااود را ، مانبحتانی و گ(گای ی تیبا سو استفاده از وضع دلیل این رژیم

در محاصته  ،یاز اشک لیاستائ» نیبن گور ةبه گفت کهییو ازآنجاعملی کتده است  منی یراهبتد

 تیابات گزارژیام تسالال « هاساتباه قاره یراه عبور و متور آن با گهان و دستتسا ت(ها ا،یاست و در

باا شاتق گهاان از  میارژ نیاستخ و عتب که صادرات و واردات ا یایآن هم در دو در ،یراهبتد

وقوع بحتان یمن و باه دنباال آن . دارد لیبدیب یتیاهم هودیدولت  یبتا گتدد،یآن انجام م نیات

گایگاه و  راهبتدیعمن  ،راهبتدی آن تیگزابت تسلال  ونیستی به این کشور وامکان نفوذ رژیم صهی

بات  یوآوتالداده است. همچ(ین در صورت تجزیاه یمان و تسالال  شیافزا را میرژ نیا یکیتیژئوپل

های بل(د پتوازانة اود در تبدیل شادن باه قادرت بتتات غاتب تواند ایدهگ(وب یمن، این رژیم می

نحاو  را باه میارژ یملا تیاام( ایان ماوارد، و ورهای متتجع عتبی پیش ببتدآسیا را با همکاری کش

 محسوسی افزایش اواهد داد.

 ی بحران یمن برای رژیم صهیونیستیهاچالش -7

های ارزشم(دی بتای ام(یت و م(اافع ملای رژیام صهیونیساتی بحتان یمن همچ(ان که فتصت

رساد باا م ایجاد کتده است که باه نظات میها و مشکالتی را هم بتای این رژیفتاهم آورده، چالش

و آغااز  3229ساپتامبت  32باا وقاوع انقاالب ها شود. از فتصت تتافزونها گ ر زمان، حجم چالش

شاد و  انیانما یستیونیصه میرژ یبتا منیبحتان  یهاانصاراهلل، چالش یبه رهبت یاعتتاضات متدم

و نیماه شامالی یمان و موفقیات آن در اداره صا(عا بات  پا از تسلال انصاراهلل هاستیونیصه ینگتان

در  اهویانتان یساخ(تان یاساسا یاز محورهاا یکی من،یتحوالت شدت پیدا کتد. تا آنجا که  امور،

چاالش بحاتان  نیتاتمهم بادون تتدیاد  .Nazemroaya, 2015)بود  3220در سال  کایک(گته آمت

تسلال آن به شمال ایان کشاور اسات؛ به قدرت و  انصاراهلل یابیدستی، ستیونیصه میرژبتای  منی
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 یتهاگم تیبه وضعو روی آوردن  یتدافع تیوضع با عبور ازبحتان، انصاراهلل  نیدر اول ا چتاکه

در  تگا اریتیث یگتیباه بااز ی،قدرت نظاام شیافزاو بزرگ  یدانیم یهاتیموفق همچ(ین کسب و

در کتاب اود ی گوزف نای که اگونهبه؛  22: 2238)آرم(د،  ه استشد لیتبد و م(طقه یسطح مل

 یاسایک(شاگتان س یتسابه نسبت  ،انصاراهلل»نویسد: یم« یگهان یدرک تعارض و همکار»با ع(وان 

 گاتید ابادر مقایساه  تایا؛ زی بتای کسب قدرت و تسلال بت این کشور اساتتتم(اسبگزی(ه  ،منی

 یهاادولت یباتا یاسابم( نیگزیگاا توانادیو ماباوده بتااوردار  یبهتات یدهاز ساازمان هاگتوه

  .Nye & Welch, 2020) و فاسد سابن باشد مدناکارآ

 کاا،یاکبات، الماوت رمتاهلل»کاه در شاعار )انصااراهلل  یدئولوژیبا توگه به ا یستیونیصه میرژ

ایان که  یاژهیو ییایگغتاف الیو مح  افتهینمود « السالملال(صت  هود،یال یاللع(ه عل ل،یالموت الستائ

 ک(اد؛یاحساس اطت مابه قدرت، به شدت  انصاراهللرسیدن بگ ارد، از  تیبت آن تیث ندتوایم گ(بش

 یع(ای ،یساتیونیصه میادشمن رژ نیتتت(گات(  انصاراهلل با بزرگ یدتیو عق یاسیچتاکه روابال س

گ(ا  باا ائاتالف  انیگتوه که در گت نیا تینظکم یهایدر ک(ار توانم(د تان،یا یاسالم یگمهور

از  ی رژیامباتدارباشد و عماالً ماانع بهته نیآفت دیهدتیو آوتل یبتا تواندیم د،یگتد انینما یعتب

 تز،یناا کالیما عباارتدر  تاوانیمانماود ایان تهدیاد را  .شاود منیبحتان پیش گفته  یهافتصت

 «یاهلل گ(اوبحازب» ا ع(وانب ،گ(بشاین مشاهده کتد که از غتب آسیا مسائل  کارش(اس آمتیکایی

 یایادر تبدیل شاده کاه بات یاهلل گ(وببه حزب انصاراهلل: »دیگویاصوص م نی. او در اک(دیم ادی

« پیادا کاتده اساتاشاتاف  تتاناهیمد یایااهلل لب(ان کاه باه در. همچون حزبتسلال یافته است ستخ

(Knights, 2021 .  هیاعل« انصاراهلل» دیتهد ،یوآورهبتان تلباور به )یساتیونیصه میارژ یملا تیاام 

باه  ی در تسلال بت یمنسعود ائتالفبلکه پا از شکست  ست،یننظتی بتآورد  کی اال یاحتم کی

 تواندیانصاراهلل، م یتیقدرت گ یاورکلبه . 3223 د،یشده است )الس لی، تبدلموسم تیواقع کی

 میاانصااراهلل باا رژ عتقادیا یتضادها :باشد: اول نیچالش آفت یستیونیصه میرژ یبتا شکل در دو

 تیااااتالل در ام( جاادیاعاالوه بات تواناایی  ایان گ(ابش کاه ا(ادیفزا یو قدرت نظام یستیونیصه

را باا  یساتیونیصه میارژ تواناد قلماتویم ،ساتخ و عاتب یایادر در یساتیونیصه میرژ رانییکشت

ر انصااراهلل ادتاقا افزایش :قتار دهد. دوم دیمورد تهد اود و دور بُتد شتفتهیپ یادهاپها و پهموشک

 یمحاور باه رهبات نیقدرت ا شیموگب افزاضد صهیونیستی،  از محور مقاومت یضوع یبه ع(وان
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در است.  نیچالش آفت یستیونیصه میرژ یابت و این راداد به اودی اود شودیدر م(طقه م .ا.ا 

 و رشاد گ(ابش مانیبحاتان ناشای از ) یساتیونیصه میارژ یدو چالش اساسا نیاادامه مقاله فتای(د 

 .گتفت دقتار اواه یبترسمورد   ناین بحتا یانصاراهلل ا

 انصاراهلل: ینظام ییتواناافزایش  -7-1

تحت   است که )از دهه آات قتن بیستم منی یدیز انیعیش گستتده در میان یانیانصاراهلل گت

در شامال یمان « صاعده»یت اندیشه انقالب اسالمی و با هدف دفاع از حقوق متدم محتوم م(طقه تیث

نسابت  یدولات متکاز یهااضیتبع لیا، به دلمنمعاصت ی خیاول تار گ(بش در نی. اشکل گتفت

 یهاساال ةها، در فاصلآنمطالبات  باراشونتمتدم م(طقه صعده و تالش حکومت بتای ستکوب 

 باه واساطهاماا  ی قاتار گتفاتمتکازدولات  ینظااممورد هجاوم شش بار  ،یالدیم 3222تا  3229

و از این اتیان گایگااه  شدابله با حکومت متکزی های متدمی، موفن به مقیتحمابتاورداری از 

و  3222ی هاسالی گهان عتب در هازشیادر پی بتوز . اود در میان متدم شمال یمن را ارتقا داد

گ(بش ضمن  نیا ،های متدمیی به اواستهگوپاسخی در دولت م(صور هاد یناتوان لیو به دل 3223

ی نظاام در عتصاه یژهسطوح به و یاود را در تمام توانست قدرت ی،متدم یبانیپشت از بتاورداری

و با همتاهی بتای احزاب دیگت، قدرت را در نیماه شامالی یمان در دسات  دهد شیافزا و سیاسی

 و گ(بش انصاراهلل منائتالف سعودی علیه یشتوع گ(   با . 83: 2230بگیتد )کوشکی و نجابت، 

از پاا اماا (ابش ااتماه اواهاد یافات کتدند عمات ایان گیمبسیاری تصور ، 3220مارس  37در 

 منیگتوه در سااتار قدرت  نیتتافتهیو سازمان نیتتسال از گ( ، انصاراهلل به مهمهشت گ شت 

 شیآن در قالاب افازا یتوان بازدارنادگ تیبا تقو منیقدرت انصاراهلل در  دیاست. تشد شدهلیتبد

 یو اتاحاا یتااوان رزماا شیفاازاا نیو همچ(اا یو موشااک یپهباااد ة(اایدرزم یااژهبااه و یتااوان دفاااع

کشاور، صاتفاً  نیاارتاش ا مان،یاز آغااز گ(ا   شینام(ظم، صورت گتفته اسات. پا یهااتیعمل

در  )ساات روسایه  لومتتیک 232 تاًیبا بتد نها نیبه زم نیکوتاه بتد زم یهاموشک نواعاز ا یشمار

؛ اما با شاتوع گ(ا  بود بتاوردار ی(ییپا یرزم ییتواناارتش این کشور از  نیهمچ( .داشت اریاات

ها اقادام انواع موشک دیتوانست(د به تول منیرزم(دگان انصاراهلل و ارتش  ت،یاا یهادر سال یژهبه و

به اوری که در حال حاضت انصاراهلل یمن عالوه بت در ااتیار داشتن پهبادهای متعدد که باتد  ک((د.
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ی هاموشاکی کاتوز، بالساتیک و هاکموشارساد، دارای کیلومتت نیز می 2022تا  هاآنبتای از 

  .Williams & Shaikh, 2020ضد کشتی است )

 

 های پهبادی انصاراهللبُرد عملیاتی یگان –  1نقشة شماره ا

(Stratfor, 2019  

 یشده، بلکه انصاراهلل را باه قادرت منی درقدرت  ةدر موازن یاساس تییت(ها باع  تغنه ،هاییتوانا این

 تگا اریتیث زیام(طقاه ندر ساطح  ا(دیدر آ شکیکتده است که ب لیدر م(طقه تبدتوگه قابل ینظام

گساتتده توساال  ینظاام اتیاانصاراهلل و کسب تجتب یقدرت نظام شیافزا انیم نیاواهد بود. در ا

 یبتا پیامدهای م(فی مختلفی ، منیبا  یسال از گ(  ائتالف عتبهشت پا از گ شت )گتوه  نیا

پژوهشاگتان بتاای . ی در پای اواهاد داشاتساتیونیصه میارژ یاقتصاادو  یاسیس ،ینظام تیام(
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 نیتتملماوس» :اندکتدهگونه توصیف ینای از این تهدیدات در شتایال فعلی را انمونه ستیونیصه

آتاش  تیهدا یها بتاشده آناثبات ییتوانا ،ک(دیم جادیایو آوتل یبتا انصاراهلل یمن که یدیتهد

و از  یستیونیصه میانصاراهلل با رژاعتقادی تضاد  . Heistein & Stoin, 2021: 7« )دوربتد است

باب  ةبت ت(گ نسبی تسلال نیستخ و همچ( یایدر سواحل درحضور ) یکیتیژئوپل ییتوانا گتید یسو

تاا بات ضاد م(اافع این گ(ابش فاتاهم آورده  تایرا ب یو قدرت زهیگ(بش، انگ نیا یالم(دب  و نظام

 میاارژ تیاانصااراهلل بااه دو صاورت ام( ینظاام یی. توانااادیااقادام نما در م(طقااه یساتیونیصه میارژ

 :داداواهد قتار  تیرا تحت تیث یستیونیصه
بااب  ةت(گا یاژهستخ و باه و یایدر در یستیونیصه میرژ یانوردیدر تیام( دیالف  به صورت تهد

 یباتا زیان دیراهباتو  یتایام( یهااساارت ،یعالوه بت تبعات اقتصاد تواندیامت م نیالم(دب که ا

 ایتیسا یاز ابتادا یساتیونیصه میرژ . این در حالی است کهدباش ی به دنبال داشتهستیونیصه میرژ

توگه داشته است.  یتیو ام( یاز نظت اقتصاد یژهستخ و به و یایدرراهبتدی  تیاهماود، همواره به 

 ةآن را عقبا ی نیازتایام(بلکه از نظت نیست؛  ونقلت(ها از نظت حملیو آوتلبتای ستخ  یایدراهمیت 

 . 220: 2286 ،یولادان ی)گعفت داندیمخالف اود م یعتب یکشورها ااود و نوار محاصت یدفاع

: دیاگویساتخ ما یایادر تیادر اصاوص اهم یساتیونیصه میااسبن امور اارگه رژ تیآبااِبان، وز

به  لیارد و استائد یستخ بستگ یایآن به در یو آزاد ماندن دروازه اتوگ تیبه ام( لیاستائ تیام(»

این در حالی است که با  . 293: 2286 ،یولدان ی)گعفت« دفاع اواهد کتد ادرواز نیاز ا یمتیهت ق

 قتار داده« لع(ت بت یهود»و  «لیمتگ بت استائ»اود را  های اساسیشعار که)انصاراهلل  افزایش اقتدار

کاه  یاگوناهشاود؛ به دیاتهد اندتویابعاد م یدر تمام یستیونیصه میرژ یمل تی، ام(منی در  است

بااب الم(ادب، قاادر اسات  ةت(گا نیساتخ و همچ(ا یایاساواحل در نیااز ات یانصاراهلل باه راحتا

ااود،  ةشاتفتیپ یها و پهبادهااتوساال موشاک ایا نیرا با قتار دادن م یستیونیصه میرژ رانییکشت

 .مورد هدف قتار دهد
آزاد به  یهادر آب را هایکشت (تتلش قادرند کگ(ب نیا ییایدر یکماندو یواحدها ن،یبت ا افزون

 یکته گ(وب ی متعلن به عتبستان وهایکشت ا تسلال بتب 3223گونه که در نوامبت همانبگیتند ) دست

در  توان(ادیما همچ(این هاایان واحاد. این توانایی را عل(ای کتدناد  منیسواحل  یلومتتیک 22در 

و  به شا(اورها شدن کیانجام ده(د. ازگمله نزد ریاییاهداف د علیهرا  یحمالت ،مختلف یهاقالب
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یگاان  ن،یا. عاالوه بات اهاایباه بدناه کشات نیچسباندن م یاها آنبه  ضد تانک یهاموشک کیشل

از راه دور، باه قابال هادایت  «یانتحار ش(اورهای»تواند از اتین یمدریایی انصاراهلل نشان داده که 

 ,Heistein & Stoinک((اد )  حملاه یساتیونیصه میارژ از گملاه شا(اورهای)اهداف دریاایی 

2021: 11-12.  
 میارژ بتناماه، یستیونیصه میگ(بش با رژ نیا ةمقابلتداوم و  منیحضور انصاراهلل در  گتید یسو از

عاتب حاوزه  کشاورهای نفت انتقال گهت اشکلون– التیا ةاال لول یاندازراه یبتا یستیونیصه

این اال لولاه  یایاز مزا یستیونیصه میرژ یم(دو مانع از بهته سازدیبه اروپا را ناکام مفارس ی،ال

و  یاارگ یگ ارهیدر ستما یاساس یهااز مسلفه  . از سوی دیگت یکیBassist, 2021شود )می

 یایادر ام(یامکاان نااافزایش اقتدار انصاراهلل، با  انیم نیاست. در ا تیام( ،یاقتصاد تیبهبود وضع

امات موگاب  نیهما و ک(دیم دایپ شیافزا الم(دب بتای رژیم صهیونیستیو باب  عدن ،یال ،ستخ

 ةرابطاشاتق آسایا،  ی ااود درو باا شاتکا نیاود را تیم ینتواند م(افع اقتصاد میرژاین  تا شودیم

و ساواحل  مانیبات  نآ اطتیانصااراهلل و سااقتادار  ب(ا به همین دلیل بتقتار ک(د. یپتحجم یاقتصاد

 ی ایان رژیام ازباتداربهتهامکاان و  دادهرا کااهش  یساتیونیصه میرژ ییایدر تیستخ، ام( یایدر

 .رساندیمی اش را به حداقل کیتیژئوپل یایمزا
معضل ام(یتی که از گاناب افازایش اقتادار نظاامی انصااراهلل متوگاه رژیام صهیونیساتی  نی  دومب

باا وگاود )نصااراهلل . ای اساتاشاغالشود امکان تهاگم موشکی و پهپادی این گ(بش به فلسطین یم

است تا  لومتتیک 3222با بتد  ییهافاقد موشکتا زمان انتشار مقاله   تیگچشم یموشک یهاشتفتیپ

انصااراهلل  ،یفعلا یهاموشک درا مورد هدف قتار دهد؛ اما با توگه به بت یاشغال یهانیبتواند ستزم

محساوب ساتخ  یایبه در یستیونیصه میورود رژ ارا که درواز تانیت ةعقبه و ت(گ ،یقادر است ال

 یو ب(ادر راهباتد میارژ نیاا یرا مورد هدف قتار دهاد و ماتز گ(اوبو حتی الی، ایالت  شودیم

انصااراهلل و داشاتن رواباال  یقادرت موشاک شاتفتیروناد پ ی. البته باا بترسادینما دیرا تهد التیا

ممکان اسات ظاتف چ(اد انصاراهلل  یم(طقه، توان موشک یبه ع(وان قدرت موشک تانیبا ا یراهبتد

مقامات  ان،یم نیا در .هدف قتار دهد زیرا ناشغالی  یهانیعمن ستزم بتسد که یبه حد (دهیسال آ

در  هنمونا . به ع(واناندنمودهبه انجام حمالت موشکی  دیرا تهد یستیونیصه میرژآشکارا انصاراهلل 

انصااراهلل  یتوهااینالم کاتد دولت مستقت در صا(عا اعادفاع  تیوز ،ی، محمد ناصت العطاف3223سال 
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 نیهت زمان رهبتان ا و اردارندیرا در اات فلسطین اشغالی رد یاهداف نظام مختصات ازی امجموعه

 ,Times of israelنخواه(د کتد ) دیتتد هاستیونیدر ضتبه زدن به صه تند،یبگ میگ(بش تصم

از ساات  یینصاراهلل، هدف نهااز مقامات ارشد ا یکی ،یعبدالوهاب المهباش نیبت ا افزون  .2019

 با توگه به هدف قتار دادن شهت گده»: ع(وان کتد یستیونیصه میقدس را ضتبه زدن به رژ موشک

هم م(اساب اواهاد  التیهدف قتار دادن ا یموشک بتا نیکه ا می، ما معتقدتوسال موشک قدس

و هادف  یاشاغال نیسطفل نیبه اعماق ستزمبتد آن که  یموشک تا زمان نیا شی. توسعه و آزمابود

 ,Jns« )اواهاد داشاتاداماه  دبتس نیمبارک فلسط نیدر ستزم یستیونیصه تیقتار دادن موگود

2020.  
های اشاغالی ینساتزماز سوی دیگت توان پهپادی گ(بش انصاراهلل نیاز اطاتی گادی باتای ام(یات 

 باه اباوظبی در گت ارشد صهیونیستی، پا از حملة انصااراهللشود. یوسی ملمان، تحلیلیممحسوب 

 یحاوث یحمله پهپاد یهدف بعدی پا از ابوظب التیب(در ا ایآ»ای با ع(وان ، در مقاله3233ژانویه 

احتمال روبتو شود  نیبا ا یار،عگ(  تمام کیاز  یبه ع(وان بخش دیبا لیاستائ»، نوشت: «ها است؟

 ةت بتنامب حاکم روند . Melman, 2022) «ببی(د منانصاراهلل ی تدر معتض حمال زیکه اود را ن

این  یها و پهبادهادقت و نقطه زن شدن موشک شیبتد، افزا شیافزا ی انصاراهلل وو پهباد یموشک

همچااون )انصاااراهلل  دهااد کااهیمنشااان  ،آن یدهقاادرت رزم و سااازمان شی، در ک(ااار افاازاگ(اابش

شود و عمالً  لیتبد یاقهم(ط قدرتیبه  (دهیو در آ یمل یبه گ(بشمحلی  یتوانسته از گ(بش  اهللحزب

 .دیبه شمار آ یستیونیصه میرژ یبتا یراهبتد یدیتهد

 انصاراهلل در محور مقاومت: ینیآفرنقش -7-2
دولات  یو نفا سامیونیصه یدئولوژیاباا ا تیضد اشیاساس یهااز مسلفه یکیمحور مقاومت که  

)همچون  یعتاق یهاوهگت ه،یو مشارکت سور تانیا یاسالم یگمهور یالب رهبتقدر  ،است هودی

)همچاون حمااس و  ی(یمقاومات فلساط یهااگتوه و اهلل لب(اانحزب انصاراهلل یمن،  ،یحشد الشعب

 دیاتهد نیتتقدرتم(ادو  نیتاتیاصل توانیمحور مقاومت را م .است داکتدهی  نمود پیگهاد اسالم

گواناب و  یکیتیژئاوپل ی،ام(طقه یهارقابتی که تتکیبی از دیتهد .ی دانستستیونیصه میرژ هیعل

مواضاع  یدارا یساتیونیضاد صه یانصاراهلل عالوه بات مشا انیم نیا در .است یتیو موگوداعتقادی 
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 یی عقیادتیرا باه ع(اوان الگاو یو انقالب اسالم ی استاسالمانقالب به  یدتیو عق یفکت کینزد

 یالم، ساخ(گوگزاره، ساخ(ان محماد عبدالسا نیاید . مسداندیمستقل ممسلمان و  یکشورها یبتا

انقاالب  یتوزیاساالگتد پ نیدر چهال و دوما: »ی اساتانقاالب اساالم الگتددر سگ(بش انصاراهلل 

فتد و م(حصاتبه یاسات و الگاو شتفتیدر حال پ ها(هیدر همه زم ی است کهکشور نیتاا ی،اسالم

 & Heistein« )آیادیمتوانم(د به شامار و  یکشور مستقل، قو کی یدر گهان اسالم بتا زیمتما

Stoin, 2021: 3.  نیارهباتان انصااراهلل، ا یو اعالما یبه نقطه نظتات و اقدامات اعماالتوگه  با 

رکن ثابت و بادوام محور مقاومت در نظات گتفات؛ چتاکاه انصااراهلل عاالوه بات  توانیگ(بش را م

را بش این گ( امت نیکه هم باشدیم زین یو حکومت یاسیس ةتجتب یدارا ،یامدر بعد نظ ی(یآفتنقش

 کتده است. لیتبدو م(طقه  منیدر معادالت گدی و ثابت  یگتیبه باز
باه محاور  دیاو افازوده شادن عضاو گد مانیبحاتان  یدر پا یملا یانصاراهلل به ع(وان قدرت صعود

و نفوذ  شودیم انهیمحور مقاومت در ااورم یکیتیوزن ژئوپل شیموگب افزا کهییمقاومت، ازآنجا

 دهاد،یما شیرا افازا تانیاا یاساالم یگمهاور یع(ای ،یستیونیصه میرژدشمن  نیتتمهم یام(طقه

باا محاور  یساتیونیصه میارواباال رژ کاهیی. ازآنجادیآیبه شمار م میرژ نیا یبتا یاساس یدیتهد

بااات ااتف  ةباه م(زلا اتفکیاباتد  یع(ای) باشدیصفت م یبت حاصل گمع گبت یمقاومت مبت(

 اباد،ی شیافزا تانیا یمحور مقاومت به رهبت یاوذ م(طقهو نف یتیکه قدرت گ زانی ، به هت مگتید

 بیکاهش ضات ،یامعادله نیچ( ةجیکه نت شودیکاسته م یستیونیصه میقدرت رژ از زانیبه همان م

 ی قتار داد:بترسمورد بعد  دودر  توانیرا م دیتهد نیاواهد بود. ا یستیونیصه میرژ یمل تیام(
محاور مقاومات، قادرت  شیافازا و باه تباع آن مانصااراهلل یانقدرت افزایش  کهنی  نخست االف

 تانیاا یاساالم یگمهور یکیتیقدرت و نفوذ ژئوپل اندیشه انقالب اسالمی و گستتش موگب بسال

 ةدر مقالا یساتیونیصه میارژدیپلماات ارشاد  ،یهاتار کلیمااین واقعیت به قلم . شودیدر م(طقه م

گونه بیان شده اسات: ینا« و ما یالمللنیب ةمعگا یبتا کیاستتاتژ مونساعت آز کی -منیگ(  »

متبوب  ،یستیونیصه میرژ یانصاراهلل بتا یتیو قدرت گ منیبحتان  دیتهد نیتتو مهم نیتتبزرگ»

تسالال  . Harari, 2021) «در م(طقاه اسات تانیانفوذ ا تیقدرت محور مقاومت و ت ب شیبه افزا

 ةستخ و ت(گ یایو سواحل در منیدر  تانیا یونقان و میحضور مستقو به دنبال آن  انصاراهلل بت یمن

 شیافازا یعتبا -یرا در بتابات محاور عبات تانیاا یباب الم(دب، اهاتم فشاار و قادرت بازدارنادگ
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 شیدر م(طقاه را افازا تانیاا یکیتیژئاوپلگایگااه قدرت و  زانیگهت که متحول ازآناین . دهدیم

 شاودیما ی و افت گایگااه راهباتدی آنستیونیصه میرژ یمل تیام( زانیموگب کاهش م دهد،یم

، دریای ستخ در باب الم(دب تانینفوذ ادام(ه بسال  و به دنبال آن منیبا  .ا.ا چتاکه توسعه روابال 

 یو گاسوسا یماانع از انجاام اقادامات نظاام تان،یاادریایی قدرت  شیعالوه بت افزا قا،یشاخ آفت و

 ی در این م(اان اواهد شد.ستیونیصه میرژ
: دیاگویما یستیونیصه میدر وزارت دفاع رژ تانیبخش ا وقت ایاصوص تل کالمان، رئ نیدر ا

عتاق، لب(اان، غازه و  ه،یبلکه سور ست،ین تانیفقال ا تانیا ل،یکه از نظت استائ ک((دیهمه درک نم»

ت(هاا  م،یکاتدیماتور ما شیرا ده ساال پا تانیا ة... اگت نقششودیمهم در قلمتو ایتان تعتیف  منی

عتاق و قطعاً در نوار غازه و  ه،یرا در لب(ان؛ اما تحوالت در سور اهللزبح دیو شا میدیدیرا م نتایا

و  ینظام هاییتبا قابل یابتین یتوین کی جادیدر آنجا در حال ا تانیکه ا دهدینشان م من،ی یژهبه و

 ،یدور تینِ . Ram, 2021« )است لیاستائ یکینزددر  شتفتهیپ اریبس ینظام زاتیآن به تجه زیتجه

در اااتاف  تانیاآتاش ا تهیاباه دا مانی»تحت ع(وان  یادر مقاله زین« ماکو» تیسا یابتنگار نظام

وگاود دارد و آن  ی علیاه اساتائیلگاتید دیاگد دیتهد کیاک(ون : »دیگویم ،«ونددیپیم لیاستائ

پتتااب  یه ساکورا باکشاور  نیااکاه است آن به  شتفتهیپ حاتیتسل نتقالو ا منیدر  تانیاستقتار ا

اصاوص  نیدر هما . Dvori, 2020) «ک(ادیما لیتباد لیبه سمت اساتائ کیبالست یهاموشک

چ(اد  یتیارگد کیادر غزه با  تیاا ینبتدها انیدر گتاستائیل »نوشته است: پست  میاورشل تیسا

 یاحتماال یتیادرگ کیااسات از  یتیگکاه در حاال شاکل یتیمواگه شده اسات. تصاو یاگبهه

گ(اوب  یباتا یدیاتهد منی یهابدان مع(است که پهبادها و موشک نیاست. ا (دهیآچ(دگانبه در 

محاور مقاومات باا  نیادیاو ب( دیتعارضاات شاد لیدل به . Frantzman, 2021« )هست(د لیاستائ

 یکیو لجسات یاسایس ،ینظاام تی، حماشودیم یدائم یهات(شکه م(جت به بتوز  یستیونیصه میرژ

 میاارژ یبااتا تواناادیدر غاازه ماا ی(یفلسااط یهاااگتوه یااژهاوماات و بااه ومق یهاااانصاااراهلل از گتوه

 میارژ انیام یهاات(ش انیاااود انصااراهلل در گت ةاالامد اًیاباشاد و ثان نیآفات دیاتهد یستیونیصه

کتده  تیرا تقو یستیونیصه میرژ هیعل یگ(وب ةگبه تواندیمحور مقاومت، م یبا اعضا یستیونیصه

 د،یاگویم میبن م(اا یونیگونه که قتار دهد. همان دیرا مورد تهد میرژ یمل تیام( نیات نیو از ا
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از ااتف  ممکان اسات هیک(د، چتاکه عالوه بت عتاق و ساور هتوگ زین منیبه م(طقه  دیبا لیاستائ»

  .Ben-Menachem, 2019« )آن گشوده شود هیعل یدیگبهه گد یمن نیز
از  ایان گ(ابش تیحما ،یستیونیصه میرژ یقدرت انصاراهلل بتاناشی از افزایش  دیتهد نی  دومب

رشاد گایگااه و تاوان . ی اساتساتیونیصه میرژ هیها علمجموعهپشتیبانی این مقاومت و  یهاگتوه

م(اساب  تیاموقع نیبااال و همچ(ا یباا ف(ااور حاتیگ(ابش در سااات تسال نیا ییانصاراهلل و توانا

صورت لزوم پشتیبانی تسلیحاتی از این در  و نیمقاومت فلسط یتوهایارتباب با ن یبتا گغتافیایی آن

و تقویات مقاومات  یهااقادرت گتوه شیدر غزه  م(جت به افازایژه مقاومت اسالمی ها )به وگتوه

به تعبیت  .دیآیبه شمار م یستیونیصه میرژ یبتا یراهبتد دیامت تهد نیکه هم شودیم هاآنروحیه 

و  تانیاا تایادارد، ز مانیدر ساعودی ائتالف پیتوزی در  یم(افع آشکار لیاستائ: »تحلیلگتان رژیم

در ناوار  یباه حمااس و گهااد اساالمانتقال سالح  یبتا یانیم یارا به نقطه منی د(توانیاهلل محزب

  .Guzansky & Eran, 2018: 2« )ک(د لیغزه، تبد

 گیرینتیجه
هاا و چاه چالش مانیکاه بحاتان  اساتپتساش  نیاپاژوهش، درصادد پاساخ دادن باه ا نیا

و بات اسااس  پژوهش یهاافتهیبه وگود آورده است؟ بت اساس  یستیونیصه میرژ یبتا ییهاتفتص

اور ، باهو بیشی(ه سازی م(اافعش یتیگیپ یبتا یستیونیصه می، رژچارچوب نظتی رئالیسم تهاگمی

عتبساتان و  یباه رهبات یعتباشده و در گهت اهداف اود با ائاتالف  منیوارد بحتان  میتمستقیغ

را  مانیدر بحتان  یستیونیصه میرژ یهام(افع و فتصت ینتتشتاکت پتدااته است. مهمامارات به 

توانساته  مان،یبا بتوز بحاتان  یستیونیصه میرژ (کهیکتد. نخست ا میتقس یبه سه دسته کل توانیم

به چ(اد  یعتب یکشورها میو تقس غتب آسیاکتدن  زهیبالکان یع(یاود  یاما دائم یمیقد یاستتاتژ

 یاساتتاتژ نیا. اپیگیاتی نمایاد مانیدر  یانتقاال گ(اوب یاز شاورا تیبا حما یتا حدود قسمت را

 ،یساتیونیو عدم توان مقابله با دشامن صه یعتب یکشورها فیموگب شده است که عالوه بت تضع

از م(اابع  د،متحادان ااو ساتیباه ل یماانپهم کیاعالوه بت افزودن  منینفوذ در گ(وب  با استائیل

 نی. دومادیاود استفاده نما یمل تیام( بیضت شیو افزا تیانباشت ام( یدر راستا منی یکیتیژئوپل

محاور مقاومات و  انیام یام(طقاه یایاساتفاده از واگتا مان،یبحتان  یا یستیونیصه میفتصت رژ
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دو محاور در  نیاا انیام دهدااز تضااد م(اافع رخی با آگاه یستیونیصه می. رژباشدیمحور سازش م

دشامن  ساوکیعماالً از  ،یعیبات هاالل شا دیو تیک یهتاس تانیدامن زدن به ا کتده با یم(طقه، سع

 دیاباا تهد از سوی دیگاتو  دینما فیتضع المللنیمحور مقاومت را در سطح م(طقه و ب یع(یاود، 

 نیاتاا از ا دیمابتقتار ن یم(طقه روابال راهبتد یعتب یبا کشورها تان،یا یاسالم یگمهوراز  یساز

در گهات  یسازیعاد نیو هم از م(افع ا رسیده یعتب یروابال با کشورها یسازیهم به عاد نیات

 تییاقدرت را باه نفاع ااود تغ ةو موازن دیاستفاده نما یو نظام یاسیس ،یرشد توسعه قدرت اقتصاد

ع(اوان کاتد.  مانی یکیو استتاتژ یکیتیاز م(افع ژئوپل یم(دبهته توانیم زیفتصت را ن نیدهد. سوم

 یراهباتد تیابات گزا نیاات نیااستفاده کتده تا از ا منیومت  موگود در از هت  یستیونیصه میرژ

تا هم م(اافع  ابدی، تسلال هست(د تیحائز اهم یتیو ام( ینظام ،یاقتصاد ک،یاستتاتژ  یکه از ح منی

 .دهد ارتقااود را  یکیتیو هم وزن ژئوپل دینما نیاود را تیم

 دیاز تهد یداشته، اال یستیونیصه میرژ یکه بتا ییهابا وگود فتصت منیبحتان  حال،نیباا

کشاور  نیادر ا یو صعود انصاراهلل به ع(وان قدرت ملا منی ةداده در عتصرخ تاتیینبوده است. تغ

و ضاد  یساتیونیضد صه ی. انصاراهلل با مشدیآیحساب مبه یستیونیصه میرژ یبتا دیتهد نیتتمهم

 یتیگقدرت یاورکلمحور مقاومت قتار دارد. بهعضو  یکشورها فیاود عمالً در رد یاستکبار

بکاهاد، بلکاه باا  یساتیونیصه میارژ یباتا مانیبحتان  یهات(ها ممکن است از فتصتانصاراهلل، نه

 هاایامکان هدف قتار گتفتن کشت کیبالست یها و پهبادهاگ(بش به موشک نیا یابیبه دست تیع(ا

 نیاا حاتیتسال یهاشتفتیبا پ یو حت باشدیار نمستخ دور از انتظ یایدر در یستیونیصه یاوهاو ن

 توانادیموضوع ما نیوگود دارد که ا زین یاشغال یهانیبودن قلب ستزم ترسیگ(بش، امکان در ت

 ةه(اوز تجتبا یساتیونیصه میارژ (کاهیا یاژهچالش زا باشاد؛ باه و یستیونیصه میرژ یبتا (دهیدر آ

به قدرت بزرگ م(طقاه شاد و باه  لیتبد ،وچکک ینبتده است که چگونه گ(بش ادیرا از  هللاحزب

بااب  ةستخ و ت(گ یایدر کهیی. ازآنجادیبدل گتد میرژ نیدشمن ا نیتتو مهم تتیناصلیاز  یکی

اسات،  حیااتی ایشتق آسا یبا کشورها یستیونیصه میتداوم صادرات و واردات رژ یالم(دب، بتا

 میاارژ یکیتیژئااوپل تیااعمااالً مز ،شااتفتهیپ حاتیتساال داشااتنم(طقااه و  نیااانصاااراهلل در ا رحضااو

از  یستیونیصه میرژ یم(دو مانع از بهته سازدیم یستخ  را ا(  یایمتز بودن با در)هم یستیونیصه

 یایادر در اضاد و اوردها شیو افازا مانیحضور انصااراهلل در  گتید ی. از سوشودیم تیمز نیا
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به اروپا  یستیونیصه میرژ نیاز ات م(طقهانتقال نفت  ةباب الم(دب، مانع از توسعه بتنام ةستخ و ت(گ

 دهادیم(طقه را کاهش م نیدر ا یناام( لیکشورها را به دل یگ ارهیستما زانیم نیو همچ( شودیم

قادرت انصااراهلل و  شیافازا نیابات ا افازون .باشدیم نیآفت دیتهد یستیونیصه میرژ یکه تماماً بتا

قادرت  شیموگاب افازا ،یام(طقاه (ادهیو در آ یبه قدرت مل یگ(بش از قدرت فتو مل نیا لیتبد

باه  ییهااچالش یستیونیصه میرژ یاز دو گهت بتا تیوضع نی. اشودیمحور مقاومت در م(طقه م

 یقادرت گمهاور شیاسات باا افازا یقدرت محور مقاومت مسااو شیافزا (کهیهمتاه دارد؛ اول ا

 شیرا افازا تانیاا یاساالم یمهورگ یقدرت بازدارندگ کهییازآنجا یاجهینت نی. چ(تانیا یاسالم

 ةموازن نیو همچ( ک(دیم شتتیب المللنیو ب یاتهتان را در م(اسبات م(طقه یزنو قدرت چانه دهدیم

 میارژ یباتا ،دهادیما تییاتغ یتباع-یو به ضتر محاور عبات تانیقدرت را در سطح م(طقه به نفع ا

انصاراهلل و  یحاتیبا توگه به قدرت تسل گتید ی. از سودیآیبه شمار م یراهبتد یچالش یستیونیصه

دااال محاور  یساتیونیضاد صه یهااز گ(بش تواندیگ(بش م نیآن، ا یکیتیااص ژئوپل تیموقع

شادن در گ(ا   و  تیاگ)در میاور مساتقهم به ن،یفلسط یمقاومت، همچون حماس و گهاد اسالم

 ةو عمالً گبها دینما تیحما یستیونیصه می  در بتابت رژزاتی)انتقال تجه میتمستقیهم به صورت غ

 نیاگتفت ا جهینت توانیکه از مقاله م یگتینکته د. در م(طقه باز ک(د یستیونیصه میرژ هیعل دیگد

 یحکاومت لیو تشاک مانیدر گهات اساتقتار صالح و ثباات در  یاساالم یاست که تالش گمهور

 یاساالم یگمهاور یملا تیام(اافع و ام( نیتضم یبتا تیمس نیکشور، بهتت نیدر ا یمستقل و متدم

در  یساتیونیصه میرژ یتیضد ام( یهابا بتنامه هعتصه و مقابل نیم(طقه  در ا یهاملت تی)و سا تانیا

و  یااارگ اساتیس یب(اا تان،یاا یاساالم یالزم است کاه گمهاور لیدل نیو به ا است ایغتب آس

و  مانیماتدم  تیموردتوافن اک ت یحکومت لیتشک یبتا یرا همکار منیاود در بحتان  یپلماسید

 کشور به سمت ثبات قتار دهد. نیحتکت ا
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