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بهعنوان دو قهرت منطقهای ،از دیرباز بهعنوان دو رقیب اصل ،در
جمهوری اسالم ،ایران و عربستان سعودی 
منطقه خاورمیانه شناخته م،شونه ،اما ط ،سالهای اخیر روابط میان این دو کشور بسیار پیچیه تر شه و ابعاد
جهیهی به خود گرفته است .در این میان ،ید ،از مسائل ،که در سالهای اخیر روابط تیر میان این دو کشور
را پیچیه تر ساخته است بحران و جنگ داخل ،در یمن م،باشه .از همین رو ،ههف نوشتار حاضر ،تبیین تقابل
جمهوری اسالم ،ایران و عربستان سعودی در قبال بحران یمن براساس رویدرد هویت ،و نظریه امنیت
هست ،شناخت ،م ،باشه .در همین راستا ،نویسنه با بهر گیری از روش توصیف -،تحلیل ،به دنبال پاسخ به
این پرسش اساس ،بود است که هویت چه نقش ،در تقابل جمهوری اسالم ،ایران و عربستان سعودی در
بحران یمن داشته است؟ فرضیهای که در پاسخ به سؤال مذکور مطرح م،شود این است که تضاد بین هویت
انقالب ،شیع ،ایران و هویت وهاب ،عربستان ،علت اصل ،تقابل بین جمهوری اسالم ،ایران و عربستان
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دارد.
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مقدمه
جمهوری اسالم ،اییران و عربسیتان سیعودی دو دولیت مهیم ،صیاحب نفیوذ و تأثیرگیذار در منطقیهای
استراتژیک و ژئوپلتیک هستنه .وجود حجم عظیم منابع انرژی به همرا جایگا ممتاز و بی،نظییر آنیان در
جغرافیای اسالم ،عموماً و منطقهای خاورمیانه خصوصاً ،در کنار مؤلفههای گوناگون دیگر سبب شه است
تا سنخ بین این دو کشور از اهمیت وافری برخوردار شود.
در زمان حدومت محمهرضا پهلوی در ایران ،ساختار حاکم بر نظام بینالملل و نیز دکتیرین نیدسیون-
کیسینجر که به موجب آن ایران ستون سیاس ،و نظیام -،امنیتی ،خلییج فیارس بیود و عربسیتان رکین
اقتصادی و مال ،منطقه را بر عهه داشت ،در کنار ترس از نفوذ کمونیسم در منطقه دست بیه دسیت هیم
م ،دادنه تا روی کرد دو کشور در قبال هم متأثر از این شرایط ،حت ،االمدان مبتن ،بر تعامیل و پرهییز از
تقابل باشه.
وقوع انقالب اسالم .1979 ،م در ایران عامل ،بود تا فصل جهیهی در روابط ایین دو قطیب شیمال و
جنوب خلیج فارس به منصهی ظهور برسه .از این تاریخ به بعه ،الگوی مناقشه و بحیران دائمی ،در روابیط
این دو کشور -به جز مقاطع ،محهود و ناپایهار -ملهم از دو قرائت و فهم متمایز نسبت به مفهوم شریعت،
مذهب و اسالم سیاس ،برقرار شه.
« پس از انقالب اسیالم ،،اییهئولوژی سیاسی ،و انقالبی ،شییعه در برابیر اییهئولوژی سین ،و وهیاب،
عربستان سعودی قرار گرفت و هر دوی آنها مشروعیت یک دیگر را زیر سوال بردنه» (سریع القلم:1374 ،
.)389
حملهی رژیم بعث عرا ،به ایران در سال  .1980م و در پ ،آن حمایتهای گسترد ی میال ،و نظیام،
شورای تاز تأسیس همداری خلیج فارس و در رأس آن عضو پرنفوذ و میؤثرش ،عربسیتان و نییز کشیتار
حجاج ایران ،در سال  .1987م به دست مأموران حدومت عربستان در کنار برخی ،حیوادر رییز و درشیت
دیگر باعث شه که مواجههی این دو کشور در دهه  1980قالب ،خصمانه به خود بگیرد.
عل،رغم بهبود نسب ،و البته کم دوام روابط دو کشور در برخ ،برهههای پس از پاییان جنیگ اییران و
عرا ،،هموار شاهه بود ایم که این تقابلها استمرار داشته و در بهترین حالت ممدن ،از وضیع مناقشیهی
خصمانه به وضع رقابت منطقهای تقلیل یافته است.
آغاز بیهاری اسالم ،در منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا ،جلو دیگری از رویاروی،های این دو دولت
بود و تشهیه واگرای،ها و مناقشات را در سطوح سیاس ،و دیپلماتیک به دنبال داشته است .تحوالت یمین
مبین عمق تمایزات سعودی است .ایران در صهد ایجاد تغییرات در ساختارهای موجود در منطقه از طرییق
حمایتهای مادی و معنوی از جنبش اسالم ،و تحرکات ضه آمریدای ،و ضه صهیونیست ،است .عربستان
سعودی هم به روشهای گوناگون در پ ،بقای رژیمهای نزدیک به خود و یا نظم مطلوب و احیانیاً حیذف
جریانهای مخالف است.
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عربستان سعودی ،جمهوری اسالم ،را حدومت شیع ،جا طلب م،پنهارد که در ذیل گفتمیان صیهور
انقالب ،سع ،در اشاعهی منویات شیع ،مسلک خود به کشورهای منطقه از جمله یمین دارد .اگیر عنصیر
ایرانیت سیطر طلب را هم بر تلق ،باال بیفزاییم ،درک انزجار هویت ،آل سعود از جمهوری اسیالم ،اییران
به غایت سهلتر خواهه شه .از سوی دیگر جمهوری اسالم ،،دستگا حاکم بر عربستان مبتن ،بر اشرافیت
خانهان ،آل سعود دانسته است که ضمن پذیرش و تیرویج فرقیهی مینحط و منحیرف وهابییت ،گسسیت،
عظیم از آموز های اسالم ناب یافته و با هزینههای سرسامآور مال ،و تسحیالت ،،در پ ،حفظ ییا اسیتقرار
رژیمهای متحه خود در کشورهای پیرامون ،است.
ههف تحقیق حاضر تبیین تقابل جمهوری اسالم ،ایران و عربستان سعودی در یمن از منظر امنیت
هویت محور ،براساس رویدرد هویت ،و نظریه امنیت هست ،شناخت ،است .در این راستا به نظر م،رسه
سیاست خارج ،عربستان فراتر از موضوع موازنه قوای منطقهای و بیشتر تحت تأثیر هویت وهاب ،و سن،
آن قرار دارد .این موضوع زمان ،بیشتر نمایان است که سیاست عربستان را در قبال ایران شیع ،و
بهخصوص در بحران یمن مورد بررس ،قرار دهیم .در این راستا سؤال اصل ،تحقیق این است که هویت
چه نقش ،در تقابل جمهوری اسالم ،ایران و عربستان سعودی در بحران یمن داشته است؟ فرضیهای که
در پاسخ به سؤال مذکور مطرح م،شود این است که تضاد بین هویت انقالب ،شیع ،ایران و هویت وهاب،
عربستان ،علت اصل ،تقابل بین جمهوری اسالم ،ایران و عربستان سعودی در بحران یمن م،باشه.
از سوی دیگر کشور یمن به دلیل چنهین ویژگ ،بارز مورد توجه کشورهای منطقه همچون ایران و
عربستان بود است .چنانچه عربستان بزرگترین همسایه این کشور بهشهت به تحوالت این کشور حساس
بود و در سالهای اخیر با دقت وافری اوضاع داخل ،یمن را رصه کرد است .آلسعود از زمان متحه شهن
قبایل شیعه در استانهای صعه و آلعمران با ظرافت بیشتری این تحوالت را پیگیری م،کنه و شیعیان
صعه را خطری بالقو برای نفوذ خود در این کشور و حت ،منطقه م،دانه ،بهخصوص اینده آنها را مانع
بزرگ ،برای گسترس تفدرات وهاب،گری در خاک یمن م،دانه .عالو بر این ،خاک یمن ،مأمن مطمئن،
برای مخالفان سیاستهای عربستان بهشمار م،رود .از جنگ چهارم حوث،ها در سال  2004آل سعود
متوجه نفوذ و تأثیرگذاری شیعیان در تحوالت داخل ،یمن و مناطق مرزی عربستان شه ،چرا که احساس
کرد بحران داخل ،یمن بهواسطه مجاورت استانهای شیعهنشین جازان و الشرقیه عربستان در مجاورت
مرز یمن ممدن است به این کشور منتقل شود .از این رو عربستان با تمام قوا به ایجاد محهودیتهای،
برای شیعیان و زیهیان یمن در استانهای شمال ،این کشور از طریق کمک به قبایل سن -،وهاب ،و
همچنین تحریک و تطمیع دولت یمن برای سرکوب این گرو در کنار سرکوب دیگر گرو های مخالف
عربستان همچون اخوان المسلمین یمن پرداخت .در این وضعیت جمهوری اسالم ،ایران در مقام حمایت
از شیعیان این کشور در مقابل وهابیون هموار ید ،از حامیان شیعیان الحوث ،بود و با توجه به مخالفت
گرو های یمن ،با تسلط و نفوذ عربستان در یمن و گرایش آنها به ایران در نبود ساختار حدومت ،قوی در
این کشور ،به بازیگری مهم در عرصه تحوالت یمن تبهیل شه است.
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چارچوب نظری :امنیت هستي شناختي
امنیت هست ،شناس ،عبارت است از احساس ایمن ،اساس ،فرد در جهان که شامل اعتماد و اطمینان
پایهای و اولیه سایر مردم نیز م،شود .هنگام ،که ناامن ،هست،شناس ،افراد افزایش پیها م،کنه آنان
تالش م ،کننه تا سوژ بودن و فردیت را امنیت ،کننه که به معنای تشهیه جستجو برای کسب هویت
باثبات فارغ از وجود واقع ،و عمل ،آن است ) .(Giddens, 1991: 39کشورها به دنبال تأمین امنیت
هست،شناس ،یا امنیت هویت ،خود هستنه .کشورها نه تنها در صهد تأمین امنیت فیزید ،و مادی ،یعن،
سرزمین و ساختار حدمران ،خود هستنه بلده امنیت هویت ،خویش بهعنوان یک بازیگر متحه حقوق ،را
نیز جستجو م،کننه .این بهان معناست که امنیت هست،شناس ،هماننه امنیت فیزید ،و مادی ،یک
محرک و انگیز رفتاری اولیه و مهم کشورها در عرصه سیاست خارج ،است (گیهنز .)98 :1378 ،نظریه
امنیت هست،شناس ،در روابط بینالملل برگرفته از نظریه وجود انسان ،آنتون ،گیهنز است (گیهنز:1378 ،
 .)300اساس بحث این است که دولتها و نه فقط افراد به همان میزان که دغهغه تأمین امنیت فیزید،
دارنه ،نگران امنیت وجودی خود هم هستنه .امنیت هست،شناس ،چنانچه میتزن م،گویه امنیت بهن
نیست ،بلده امنیت خود است .اینده چه کس ،هستیم و هویتمان چیست؟ البته بهون بهن ،هیچ خودی
وجود نهارد اما این هم کامالً درست است که بهون درک ثابت ،از خود ،کسب اطمینان از امنیت بهن
ممدن نیست .میتزن نیاز قطع ،هویت را در تناسب اقهامات و کنشها با هویت م،دانه .عهم قطعیت در
این مسأله ،بهمثابهی تههیهی علیه اقهام عقالن ،و هویت تلق ،م،شود .غلبه بر این هراس ناش ،از عهم
قطعیت از طریق عادیسازی روالها و عادتهای جاری صورت م،گیرد .امنیت هست،شناس ،بر نیاز
کشورها بهمنزله ی یک واحه منسجم و یدپارچه به تجربه هویت ،مستمر و پایهار و نه دائماً در حال تحول
اشار دارد .این نیاز برای درک و تحقق معنا و مفهوم ،از کارگزار ضروری است .ابزار تحلیل ،و نظری
جهیهی است که تهاوم و استمرار مناقشات و منازعات پایهار میان کشورهای امنیت طلب را صورتبنهی
م،کنه (استیل.)10 :1392 ،
نظریه امنیت هست،شناس ،سطح فردی گیهنز در سالهای اخیر توسط بعض ،از نظریهپردازان در حوز
روابط بینالملل بهکار گرفته شه است .به نظر آنان ،افراد تنها در پ ،کسب امنیت هست،شناس ،در دوران
حیات خود نیستنه بلده کلیه کنشگران اجتماع ،،از جمله کشورها ،نیز به دنبال تأمین امنیت هست،شناس،
یا امنیت هویت ،خود هستنه .کشورها نه تنها در صهد تأمین امنیت فیزید ،و مادی ،یعن ،سرزمین و
ساختار حدمران ،خود هستنه بلده امنیت هویت خویش بهعنوان یک بازیگر متحه حقوق ،را نیز جستجو
م،کننه که سرچشمه و منشأ ارجحیتها و منافع پایهار است .کشورها ،همانطور که میتزن استهالل
م ،کنه ماننه سایر کنشگران اجتماع ،نیاز به درک و فهم ثابت و مستمری از هویت فردی و ارجحیتها،
اههاف و منافع خود دارنه .آنها برای هرگونه کنش و اقهام ،نیازمنه یک هویت تعیین شه هستنه .چون
کارگزاری ،فضیلت و هنری است که به امنیت هست،شناس ،نیاز دارد (گیهنز.)98 :1378 ،
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بنابراین امنیتهست،شناس ،بر نیاز کشورها بهعنوان یک کل واحه و یدپارچه به تجربه هویت پایهار و
مستمر و نه دائماً در حال ت غییر و تحول ،به منظور درک و تحقق معنا و مفهوم ،از کارگزاری داللت و
اشار دارد .کشورها بایه به لحاظ هویت ،و وجودی احساس امنیت کنه .این بهان معناست که امنیت
هست،شناس ،هماننه امنیت فیزید ،،یک محرک و انگیز رفتاری اولیه و مهم کشورها در عرصه سیاست
خارج ،است.
انگیز امنیت هست ،شناس ،در رفتار سیاست خارج ،کشورها از رابطه وثیق عهم قطعیت و ب،اعتمادی
با هویت نشأت م،گیرد .عهم اطمینان و قطعیت ،اقهام و کنش را مشدل م،کنه .از آنجا که توانای ،اقهام،
پیششرط و پیشنیاز ضروری هویت است ،عهم اطمینان و تردیه ،احساس خود بودن و حفظ هویت را
دشوار م،کنه.
از اینرو بعض ،از انواع ب،اطمینان ،و عهم یقین عمیق امنیت هست،شناس ،و هویت ،را تههیه م،کننه.
زیرا ،کارگزاری نیازمنه یک محیط شناخت ،و معرفت ،با ثبات است .در شرایط ،که کشور از خواسته خود
خبر نهاشته باشه ،نم،توانه بهطور منظم و مرتب بین ابزار و اههاف خود رابطه معن،دار برقرار کنه و
اطمینان و یقین نهارد که چگونه اههاف خود را پیگیری و تأمین کنه .به علت اینده اههاف قوام بخش و
تدوینکننه هویت هستنه ،عهم یقین و اطمینان شهیه و عمیق ،هویت کشور را ناامن م،کنه .در نتیجه،
کشورها تحریک و برانگیخته م،شونه تا اطمینان و قطعیت شناخت ،و رفتاری ایجاد کننه .کشورها این
اطمینان و قطعیت را از طریق ایجاد رویههای عادی و عادتهای جاری و همچنین هویتهای جمع،
چون مل،گرای ،و مذهب بهوجود م،آورنه.
نظریه امنییت هسیت،شناسی ،،در میورد چگیونگ ،و شیرایط پاییان منازعیات پاییهار و درازمیهت نییز
فرضیهپردازی م،کنه .بهگونهای که در اثر تغییر و تحول این عادتها و روییههیای عیادی امدیان تغیییر
هویت و سپس پایان منازعه فراهم م،آیه .این تغییر و تحول در صورت ،حاصل م،شود کیه کشیورها بیه
فرآینه عادی سازی و اعتماد پایه و اولیه منعطف دست یابنه .تحقق و تأمین این ههف مستلزم اطمینیان از
هویت خود و دیگری و عهم احساس ناامن ،هست،شناس ،و هویت ،است.
بررسي منابع هویتي نظام جمهوری اسالمي ایران
وقوع انقالب اسالم ،در ایران به رهبری امام خمین ،در سال  ،1357منجر به پیهایش یک نظام سیاس،
با هویت ،مستقل و جهیه در نظام بینالملل ،با نام «جمهوری اسالم ،ایران» گردیه .هویت ،که مهمترین
مبان ،معنای ،قوام دهنه به آن ،هنجارهای موجود در فرهنگ مذهب -،اسالم ،با تأکیه بر عنصر شیع،
بود است و منجر به تدوین نوع ،هویت «انقالب -،اسالم »،برای این کشور در صحنه نظام بینالملل
شه است« .ماکس وبر» دربار اهمیت نقش باورهای مذهب ،در هویت یک ملت معتقه است که :انسان
جهیه حت ،با بیشترین حسن نیت نم،توانه اهمیت و تأثیر باورهای دین ،را در فرهنگ ،خصلت و هویت
مل ،بازشناسه (وبر.)157: 1370 ،
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با وقوع انقالب اسالم ،ایران امام خمین(،ر ) بهعنوان رهبر این انقالب بر بُعه سیاس ،آموز های
اسالم -،شیع ،و پیونه دین با سیاست تأکیه کردنه و در همین راستا ههف نهای ،انقالب را که به بیان
ایشان ماهیت ،کامالً اسالم ،داشت ،بازگردانهن هویت اسالم ،به ایران ذکر نمودنه (صحیفه نور ،ج،5
 .)178: 1378از نظر امام رژیم پهلوی و دیگر رژیمهای گذشته مثل دولتهای اموی و عباس ،همگ ،در
یک معنا مشترک بودنه :نم،خواستنه اسالم آنطور که هست ،تحقق پیها کنه (صحیفه نور ،ج:1378 ،4
 .)199بنابراین اولین وظیفه دولت جهیه جمهوری اسالم ،ایران آن بود که اسالم و آموز های آن را در
همه ابعاد زنهگ ،از جمله سیاست ،ب،کم و کاست پیاد کنه .در همین زمینه امام خمین(،ر ) در مورد نقش
آموز های مذهب ،در تدوین نظام سیاس ،جهیه ایران بیان م،کنه که :جمهوری اسالم ،ایران حدومت،
است که متد ،بر ضوابط اسالم؛ و قانون اساس ،آن اسالم است .متصهیان آن نیز حائز شرایط معین شه
در اسالم هستنه .بنابراین خطوط کل ،این حدومت ،اصول مسلم اسالم ،است که در قرآن و سنت بیان
شه و الگوی رفتاری آن شیو پیامبر و امام عل ،در حدومت است (صحیفه نور ،ج .)114 :1378 ،2
البته اسالم مورد نظر اسالم ،است با آموز های شیع ،و با رویدیردی انقالبی ،،کیه در مقابیل اسیالم
محافظه کار قرار دارد .این مسأله را م،توان در تمایز اسالم آمریدای ،و اسالم ناب محمهی از دیهگا وی
مشاهه کرد (موسویزاد  ،جاودان ،مقهم.)208 :1387 ،
بهطور کل ،مهمترین هنجارهای موجود در فرهنگ اسالم -،مذهب ،بهعنوان مهمترین منیابع تدیوین
دهنه به هویت «انقالب -،اسالم »،نظام ج.ا.ا عبارت از:
 -1تالش در جهت گسترش اسالم ،ساختن یک حدومت اسالم ،واحه و وحهت اسالم.،
 -2نف ،سبیل و عهم وابستگ ،به نظام ستیزی.
 -3عهالت خواه ،و ظلم ستیزی.
 -4حفظ مصلحت نظام اسالم.،
 -5جهاد در را خها و شهادت طلب.،
 -6پایهاری و مقاومت.
 -7دعوت غیرمسلمین به اسالم.
 -8پیونه دین با سیاست.
 -9تول ،و تبری.
از آنجا که به گفته کاتزنشتاین« :بازتاب مبان ،هویت ،هر کشوری را م،توان در اصول مربوط به قانون
اساس ،آن کشور یافت» ،با بررس ،قانون اساس ،دولت ج.ا.ا و روح اسالم ،حاکم بر این قوانین ،م،توان
صحت این مهعا را تأییه کرد .در همین زمینه م،توان مهمترین محورهای موجود در قانون اساس ،ج.ا.ا
(که کامالً الهام گرفته از هنجارهای هویت ،این کشور هستنه) را م،توان در ذیل به آن اشار کرد.
 -1اصل حمایت از مستضعفین و نهضتهای آزادی بخش جهان اسالم.
 -2نف ،سلطهگری و سلطهپذیری.
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 -3تالش در جهت استقرار جامعه اسالم ،شیع ،و امت واحه اسالم.،
 -4تالش در جهت ایجاد عهالت اسالم.،
بعه از شناخت مهمترین منابع هویت ،نظام ج.ا.ا در سطح داخل ،کیه منجیر بیه تدیوین نیوع ،هوییت
انقالب -،اسالم ،برای این کشور در عرصه نظام بینالملل شه است ،در مبحث بعهی به بیان مشخصهها
و نقشهای هویت ،که این هویت برای دولت ج.ا.ا در مواجه با دنیای بییرون در دور هیای زمیان ،حیال و
آینه تعریف م،کنه ،م،پردازیم.
بررسي مشخصههای هویتي نظام جمهوری اسالمي ایران
در این مبحث ابتها به ارائه مهمترین شاخصهای «هویت انقالب -،اسالم »،شدل گرفته برای نظام ج.ا.ا
و نقشهای حاصل از آن م،پردازیم ،و سپس بیا تأکییه و در نظیر گیرفتن عنصیر تفسییر و دامنیه آن ،از
محتوای معان ،بیناذهن ،قوام دهنه به این هویت ،به بیان این ندته م،پیردازیم کیه :ایین هوییت شیدل
گرفته در تمام ،دور های سیاست خارج ،نظام جمهوری اسالم ،ایران (از بعه از وقوع انقالب تابه حال و
همچنین آینه ) ثابت است و نقشهای نسبتاً یدسان ،را برای دولیت در صیحنه نظیام بیینالملیل ایجیاب
م،کنه .اگر چه در هر دور برای بازنمای ،این نقش هیا الگوهیای متفیاوت ،در نظیر گرفتیه شیه اسیت و
احتماالً خواهه شه.
بهطور کل هویت دولت ج.ا.ا یک موضوع شناخت ،مبتن ،بر فهم مشیترک از خیود و کشیورهای دیگیر
است ،که بیانگر نوع ،احساس تهاوم و استقالل درون ،و همچنین تمایز و تفاوت بیرونی ،اسیت .برداشیت
این نظام از هویت خود ،همان گونه که در سنه چشم انهاز بیست ساله نیز به آن اشار شیه  ،ییک هوییت
انقالب -،اسالم ،است .این هویت بر اساس منابع معنای ،قوام بخش آن ،بهطیور هیم زمیان در برگیرنیه
نقشهای گوناگون فرامل ،و فرامرزی برای دولت است؛ که البته در هر دور از سیاست خارج ،بخشی ،از
این نقشها برجسته شه و مورد توجه قرار گرفته است .از سوی دیگر هویت انقالب -،اسالم ،دولت ج.ا.ا
عالو بر آن که در برداشت این نظام از خود بسیار مؤثر است و این کشور را دارنه مسئولیتها و تدیالیف
فرامل ،مختلف ،در چارچوب نقشهای متعهد م،کنه؛ یک نظام ارزش ،،قضاوت ،و یا قالیب فدیری را نییز
برای آن پهیه م،آورد .در همین راستا مالکهای متفاوت ،را برای «خودیها» و «دگرها» در عرصه ملی،
و فرامل ،برای این کشور ایجاد م،کنه .بر اساس همین مالکها مرز میان دوست و دشمن ترسیم و وقایع
بیرون ،تعبیر و تفسیر م،شود ( .)Moshirzadeh, 2007: 156-157همان گونیه کیه بییان شیه بیرای
شناخت بهتر هویت انقالب -،اسالم ،جمهوری اسالم ،ایران ،بایست ،به شناسای ،مشخصههیای هیویت،
این نظام بپردازیم .با مروری بر ساختارهای معنای ،قوام دهنه هویت نظام و هنجارهیای مبتنی ،بیر آن و
همچنین بیانات خود دولتمردان و رهبران این نظام ،می،تیوان مهیمتیرین مشخصیههیای هیویت ،دولیت
جمهوری اسالم ،ایران را در حال و آینه عبارت دانست از:
 -1امالقرای جهان اسالم ،رهبر جهان اسالم ،الهام بخش جهان اسالم.
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 -2دولت رهای ،بخش ،حام ،مستضعفان.
 -3دولت عهالتخوا و ظلم ستیز.
 -4دولت ضه امپریالیست ،ضه استدباری و ضه استعماری.
 -5دولت آرمانگرای ،اسالم.،
 -6کشور صادرکننه انقالب.
در ادامه برخ ،از این نقشهای هویت ،را نام م،بریم:
 -1مطرح شهن جمهوری اسالم ،ایران بهعنوان کشور صادر کننه انقالب.
 -2مطرح شهن جمهوری اسالم ،ایران بهعنوان امالقرای جهان اسالم.
 -3مطرح شهن جمهوری اسالم ،ایران بهعنوان کشور حام ،مستضعفان ،مسلمانان و جنبههای آزادی
بخش.
 -4مطرح شهن ج.ا.ا بهعنوان یک کشور عهالتخوا  ،ضه استدباری و ضه استعماری.
 -5مطرح شهن جمهوری اسالم ،ایران بهعنوان یک کشور مستقل و غیرمتعهه.
بررسي منابع هویتي عربستان سعودی
هویت به معنای شخصیت و ماهیت نظام سیاس ،عربستان سعودی در کانون مفهوم امنیت هست،شناس،
قرار م ،گیرد .چون با استمرار به دور از تشویش این شخصیت و ماهیت ،امنیت هست،شناس ،تحقق پیها
م،کنه .پس واکاوی معنا و جایگا امنیت هست،شناس ،در سیاست خارج ،عربستان سعودی ،مستلزم
تعریف ،تعیین و سپس تبیین هویت و ماهیت است یعن ،شخصیت و ماهیت ،که عربستان سعودی برای
خود قائل است و دیگران نیز آن را به رسمیت م،شناسنه.
امروز عربستان سعودی ید ،از دولتهای مهم و مؤثر نظام بینالملیل بیهوییژ در منطقیه حسیاس و
راهبردی خلیج فارس است که از خصوصیات ،ویژگ،ها و هویت خاصی ،برخیوردار اسیت .اگرچیه در ایین
کشور معیار تعیین هویت متفاوت است و معیارهای ،ماننه منطقه سدونت (حجاز ،نجیه ،عصییر و شیرقیه)،
دین یا فرقه (شیعه ،سن ،و شاخههای آن یعن ،حنبل ،،وهیاب ،،جعفیری ،اسیماعیل ،،میالد ،و شیافع )،و
قبیله (عنیز  ،شمر ،قحطان و غمیه) م،تواننه معیار تعیین هویت باشنه ،اما در خارج از عربستان ،می،تیوان
به موارد عربیت ،وهابیت ،نظام سلطنت ،و نفت بهعنوان مهمترین منابع هویت ،آن کشور اشار کرد.
بررسي مشخصههای هویتي عربستان سعودی

عربستان سعودی یک دولت عرب ،سن ،وهاب ،سلطنت ،است کیه از قیهرت نفتی ،چشیمگیری برخیوردار
است .این دولت در منطقهای قرار دارد که جمهوری اسالم ،ایران بیهعنیوان ییک دولیت فارسی ،شییع،
انقالب ،حاضر است .به بیان دیگر ،هر دو کشیور در ییک مجموعیه امنیتی ،قیرار گرفتیهانیه .مهیمتیرین
مشخصههای هویت ،عربستان سعودی که منظور؛ قواعه ،هنجارها ،رویه ها ،انگارهیا و ایسیتارهای نشیئت

تبیین تقابل جمهوری اسالم... ،

105 .................................................................................................................................................................

گرفته از هویت عربستان است ،که در فراینه تعامل با نیروهای داخل ،و خارج ،بیهوییژ دولیت جمهیوری
اسالم ،ایران شدل گرفتهانه .این مبان ،بسیار گسترد و متعهدنه که از آن مییان ،بیه میوارد ذییل اشیار
م،شود:
تعصب و قبیلهگرایي

از آنجا که ساخت اجتماع ،غالب در عربستان سعودی قبیلهگرای ،است؛ ارزشها ،هنجارها و انگیار هیای
ذهن -،قبیلهای ید ،از پایههای اصل ،فرهنگ سیاس ،آن کشور اسیت .تعصیب ییا بیه اصیطالح عربی،
«عصبیه» بهمنزله روح قبیله است که فرد را به قبیله خود وابسته م،کنه (ح ،ت .)38 :1344 ،،به عبارت،،
تعهه و مسئولیت مشترک افراد در دفاع از منافع قبیله تعصب نامیه م،شود که به دو شدل درون قبیلهای
و فرا قبیلهای خود را نشان م،دهه .در ابن بار النعیم م،گوییه« :در جامعیه قبیلیهای عربسیتان سیعودی
م،توان به دو نوع هویت اشار کرد :استعبادی و توسیله .هویت استعبادی یا تمایزگذاری خصلت ،است که
به دوری از دیگران منجر م،شود .در اینجا هویت بهعنوان ابیزاری بیرای تخرییب و آسییب رسیانهن بیه
دیگران بهکار م،رود .اما ههف هویت توسیله یا هوییت پیونیهی و اتصیال ،رسییهن بیه دیگیران اسیت»
(.)Baroni, 2007:10
قبیلهگرای ،و عربگرای ،ید ،از مهمترین مؤلفههای هویت ،دولت عربستان سعودی است که بر رفتار
این کشور در قبال جمهوری اسالم ،ایران ،که برای اعراب «دیگری» محسوب م،شود ،تأثیر منف،
م،گذارد.
سلفيگری

سلف،گری ید ،دیگر از ارزشها و هنجارهای مذهب ،دولت و ملت عربستان است کیه تیأثیر زییادی بیر
رویدرد و ادارک آنها نسبت به جمهوری اسالم ،ایران دارد .اگر چه عنصر عربیت ویژگ ،مشترک هیویت،
همه کشورهای عرب ،محسوب م،شود ،اما سلف،گری ویژگ،های خاص هویت ،دولت عربستان سیعودی
است .سلف،گری در لغت به معنای تقلیه از گذشتگان ،کهنه پرست ،یا تقلیه کورکورانه از مردگان است؛ در
اصطالح نام فرقهای است که معتقه به دین اسالم هستنه ،خود را پیرو سلف صالح م،داننیه و در اعمیال،
رفتار و اعتقادات خود سع ،بر تابعیت از پیامبر اسالم(ص) ،صحابه و تابعین دارنه .محمه ابیوزهر در بییان
عقایه این نحله در تاریخ المذاهب االسالمیه م،نویسه« :هر عمل ،که در زمان پیامبر(ص) وجود نهاشته و
انجام نم،شه بعهاً نیز نبایه انجام شود» (مشکوةالدینی  .)510 :1351 ،به این معنا که عقایه اسالم ،را بایه
از کتاب و سنت فراگرفت و علما نبایه به طرح ادلهای غیر از آنچه که قرآن م،گویه ،بپردازنیه .در انهیشیه
سلفیون برخالف شیعیان ،روشهای عقل ،و منطق ،جایگاه ،نهارد و فقط نصوص قرآن ،احادییث و ادلیه
مفهوم از نص قرآن برای آنان حجت است .وجود این هنجار در فرهنگ سیاس -،مذهب ،عربستان سیبب
م،شود تا این کشور سیاست خارج ،خصمانه و تقابل گرایانهای در قبال دولت شیع ،ایران اتخاذ کنه.
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جهاد با کافران و بدعت گرایان

ید ،دیگر از انگار های فرهنگ -،مذهب ،جامعه عربستان سعودی که ناشی ،از تفدیر میذهب ،آنهاسیت،
تدفیر گرای ،و جهاد با کافران و بهعت گرایان است که ابن تیمیه آن را در آغیاز دولیت خیویش پیردازش
کرد .بهعت در اصطالح شرع ،به این معناست که انسان امر خیارج از دیین را در دیین وارد و ییا مسیئله
غیردین ،را دین ،قلمهاد کنه .اما ابن تیمیه دایر بهعت را گسترش داد .از نظر وی هر چیزی که در زمیان
پیامبر(ص) و سلف صالح نبود ( ،بهویژ بسیاری از اعمال عبادی شیعیان) ،بهعت است .ماننه سجاد پهین
کردن برای نماز ،دعای مشترک امام و مأموم بعه از نماز و ...بنابراین برای محو آنها بایه شمشیر بیهدسیت
گرفت.
در واقع ،ابن تیمیه جهاد را جزو ارکان دین قیرار داد .وی در کتیاب السیاسدة الشدعییة بیا ذکیر آییات
متعهدی از قرآن دربار جهاد نتیجه م،گیرد که جهاد علم ،است که هر مسلمان میؤمن می،توانیه انجیام
دهه .از نظر وی ،ویژگ ،واقع ،هر انسان نه در ریاضت و تقوای فردی ،بلده در جهاد بروز پیها می،کنیه و
حت ،جهاد بر حج ،نماز و روز برتری دارد.
محمه بن عبهالوهاب نیز به تبعیت از ابن تیمیه جهاد را امری ضروری تلق ،م،کیرد بیهطیوریکیه در
پیمان اول خود با محمهبن سعود در سال  1744از وی سوگنه م،گیرد که برای نشیر تفدیرات سیلف ،بیه
جهاد برخیزد ( .)Al-Rashid, 2002 :17امروز اهمیت هنجار جهاد در آیین مذهب ،عربستان سعودی تا
بهان حه است که در پرچم آن کشور هویهاست .شمشیری که به شدل افق ،در قسمت پایین پرچم ترسیم
شه نمادی از جنگ مقهس است که پایه تشدیل حدومت سعودی بود است .بنیابراین در آییین میذهب،
این کشور جهاد ید ،از تدالیف پنجگانه مسلمانان است (.)Wynbrandt, 2004: 189
شیعه ستیزی

ید ،دیگر از ایستارهای متبلور از آیین وهابیسم ،خصومت ب،حه و حصر آنها با شیعیان است .آنها شیعیان
را بهعتگر ،رافض ،و کافر تلق ،م،کننه و ریختن خونشان را مباح م،داننه .کتب متعهدی به رشته تحریر
در آورد انه که در آن شیعیان مورد لعن و نفرین قرار گرفتهانه ،که م،توان به کتاب منهاج السنه فی نقض
الکالم الشیعه القیریه ابن تیمیه اشار کرد .این کتاب در رد منهاج الکعامه عالمه حل ،نگارش شه است.
وی در این کتاب تالش کرد تا شیعیان را یک جریان سیاس ،مرتبط با یهود و دشمن اسالم معرف ،کنه
(ناظم ،قر باغ.)62 :1390 ،
محمهبن عبهالوهاب نیز در التوحیه ،تفدرات و عقایه شیعه را شرک تلق ،کرد است .وی در این کتاب
بیان کرد است« :کس ،که در کفر شیعه شک کنه ،کافر است» .بنابراین ،از ویژگ،های فرهنگ ،فرقه
وهابیت ،قشریگرای ،و تعصب خشک آن بهخصوص در ضهیت با اهل تشیع است (مسجه جامع:1380 ،،
.)42
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بياعتمادی نسبت به ایرانیان

دولت عربستان سعودی نسبت به جمهوری اسالم ،ایران ،به شهت ب،اعتماد است .این ب،اعتمادی نتیجه
تفاوتهای قوم ،،مذهب ،و ایهئولوژید ،متعهدی است که در میان دو کشیور وجیود دارد .ایین تفیاوتهیا
ریشه در شدست ایران از اعراب دارد .اگر چه ایرانیان از نظر نظام ،و سیاس ،به اشغال اعراب درآمیه ،امیا
در امپراطوری عرب -اسالم جذب نشه و خصوصیات فرهنگ ،،قوم ،و زبیان ،خیود را حفیظ کیرد ( The
.)Cambridge history of Iran, 1975
مسلمان شهن ایرانیان نه تنها اعراب را به آنها نزدیکتر ندرد ،بلده از زمان پذیرش مذهب شیعه از
سوی ایرانیان آنها را از یدهیگر جها کرد است؛ زیرا سن،ها شیعیان را بهعتگذران یا رافضیان م،شناسنه.
حت ،برخ ،از آنان جنبش شیعیان را توطئهای ضه مدتب اسالم تلق ،م،کننه .بر همین اساس اسالم
اولین بار بر قوم عرب نازل شه است ،آنان برای خود حق و مقام ویژ ای در جهان اسالم قائلانه
(.)Enayat, 1982: 33
پیروزی انقالب اسالم ،ایران با ماهیت شیع ،خود ،ب،اعتمادی مسئوالن سعودی را تشهیه کرد .آنها
معتقهنه انقالب اسالم ،،نه تنها دیهگا شان را دربار خلیج فارس و منافعشان در منطقه را تغییر نهاد
است ،بلده بهرغم بهنام ،تمایالت ناسیونالیست ،در ایران بعه از انقالب ،این کشور بهطور همزمان از
سیاست ناسیونالیست -،ایهئولوژید ،در منطقه پیروی م،کنه .در حقیقت ،حدومت ایران ،هماننه نظام
قبل ،،خواهان حفظ نام تاریخ ،خلیج فارس ،سیطر بر منطقه ،رد هرگونه گرو بنهی منحصراً عرب ،در
منطقه ،نظیر شورای همداری خلیج فارس است .ایران همچنین با توسل به مؤلفه ایهئولوژی از گرو های
شیع ،،گرو های مقاومت سن ،و جنبشهای انقالب ،منطقه حمایت م،کنه.
براساس این تثبیت هویت ،،بازنمای ،خود سن ،سعودی متضاد و مخالف با دگر شیعه ایران ،در سیاست
خارج ،عربستان نمایان شه .این گفتمان طرد براساس دگربودگ ،دین ،،روایت مذهب ،سیاست خارج ،را
بازساخت و ارائه م،داد .این روایت باعث خلق ب،همتای ،دین ،عربستان سعودی است که تنها ایران توان
ارائه چنین تصویری دین گونه از گفتمان پان اسالمیسم و اسالم را دارد .به همین دلیل و فقر گفتمان ،در
سیاست خارج ،عربستان سعودی ،سیاست این کشور بهسمت نوع ،فرقهگرای ،سو ،یافت تا منشاء جهیه
هویت بخش رژیم آل سعود باشه .در مجموع م،توان گفت مبان ،بیناذهن ،هویت دولت عربستان که در
تعامل و تقابل با دولت شیع ،ایران شدل گرفتهانه ،سبب شه تا این کشور از ابتهای دهه  1980سیاست
خصمانه و تقابل گرایانهای در قبال جمهوری اسالم ،ایران در پیش گیرد.
بررسي موقعیت ژئوپلتیک یمن در خاورمیانه
یمن ید ،از حاصلخیزترین مناطق شبه جزیر عربستان بهشمار رفته و به علت دارا بودن موقعیت خیاص
جغرافیای ،و بنادر مهم ،در طول تاریخ مطمع نظر استعمارگران بود و صفحات تاریخ این کشور را حیوادر
گوناگون پر کرد است .این کشور از لحاظ استراتژید ،دارای اهمیت ویژ ای است ،زییرا یمین جنیوب ،در
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بخش شمالغرب ،و شمالشرق ،تنگه باب المنهب قرار گرفته و این تنگه بین دریای سرخ و اقیانوس هنه
واقع شه است و نزدیکترین آبرا بین شر ،و غرب م،باشه .یمن با تسلط بیر تنگیه بیاب المنیهب بیه
شدل بالقو قادر به کنترل دریای سیرخ بیود و حتی ،می،توانیه آن جیا را بیا دارا بیودن جزییر مهیم و
استراتژید« ،پریم» ببنهد .این جزیر  ،تنگه بیاب المنیهب را بیه دو بخیش آبرا شیرق ،بیه نیام «بیاب
االسدنهر» و آبرا غرب ،به نام «میون» تقسیم کرد است .عالو بر جزیر پریم ،جزییر «زقیر» کیه در
فاصله  29کیلومتری یمن قرار دارد ،و بلنهترین نقطه آن  652متر از سطح دریا ارتفاع دارد ،امدان کنتیرل
و مراقبت فعالیتهای دریای ،آن نقطه را میسر م،سازد (کریملو .)32 :1383 ،جزیر «کمران» بیا اهمییت
استراتژیدش و جزیر «جبل الطیر» به خاطر اشراف بر آبرا منطقه اهمیت ویژ ای دارنیه و وجیود بنیادر
مهم ،مثل عهن و حهیه و همچنین سواحل طوالن ،در دریای سرخ و دریای عیرب اهمییت خاصی ،بیه
یمن داد است .با توجه به آثار باستان ،و مناطق طبیع ،ب،نظیرش ،یمن پتانسیل گسترش صنعت توریسم
را دارد (کریملو.)78 :1383 ،
از منظر بافت اجتماع ،یمن کشوری قبیلهای و دارای جامعیهای فاقیه انسیجام اجتمیاع ،و سیاسی ،و
بخش ،از شبهجزیر عربستان است و با توجه به موقعیت ،که دارد ،ید ،از مهمترین گلوگیا هیای انیرژی،
ترانزیت کاال و بازار تجارت بینالملل ،به حساب م،آیه .یمن حهاقل دارای چهار موقعیت ژئوپلیتیک است:
اشراف بر خلیج عهن ،اشراف کامل آن بر ید ،از مهمترین تنگههای استراتژیک جهان یعن ،باب المنیهب،
اشراف کامل بر آبرا حساس دریای سرخ و تسلط بر کو های استراتژیک مران که از سواحل عهن آغیاز و
تا منطقه طائف در جنوب غرب عربستان کشیه م،شود (کریملو.)105 :1383 ،
یمن کشوری در غرب آسیاست که با نگاه ،اجمیال ،و گیذرا بیه ترسییمات جغرافییای ،،می،تیوان بیه
موقعیت ژئواستراتژیک آن در منطقه واقف شه .در جنوبغرب ،یمن و در دهانهی دریای سرخ ،آبرا بیاب
المنهب قرار دارد .این آبرا حیات ،،گذر انرژی از خلیج فارس به آمریدا و اروپیا را امدیان پیذیر سیاخته و
باعث قرار گرفتن یمن در مسیر تجارت بینالملل ،و مرکز ثقل مبیادالت انیرژی شیه اسیت .کشیوری بیا
جمعیت بالغ بر  22میلیون نفر که حهود  40درصه آن را شیعیان (با اکثریت زیهی) و  55درصه اهل سنت
(با اکثریت شافع )،تشدیل م،دهنه (فوزی.)19 :1391 ،
از سوی دیگر کشور یمن به دلیل چنهین ویژگ ،بارز مورد توجه کشورهای منطقهای همچون اییران و
عربستان بود است .چنانچه عربستان بزرگترین همسایه این کشیور بیه شیهت بیه تحیوالت ایین کشیور
حساس بود و در سالهای اخیر با دقت وافری اوضاع داخل ،یمن را رصه کرد است .آل سیعود از زمیان
متحه شهن قبایل شیعه در استانهای صعه و آل عمران بیا ظرافیت بیشیتری ایین تحیوالت را پیگییری
م،کنه و شیعیان صعه را خطری بالقو برای نفوذ خود در این کشور و حت ،منطقه م،دانیه ،بیهخصیوص
اینده آنها را مانع بزرگ ،برای گسترس تفدرات وهاب،گری در خاک یمن م،دانه .عیالو بیر ایین ،خیاک
یمن ،مأمن مطمئن ،برای مخالفان سیاستهای عربستان بهشمار م،رود .از جنگ چهارم حوث،ها در سال
 2004آلسعود متوجه نفوذ و تأثیرگذاری شیعیان در تحوالت داخل ،یمن و مناطق میرزی عربسیتان شیه،
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چرا که احساس کرد بحران داخل ،یمن بهواسطه مجیاورت اسیتانهیای شییعه نشیین جیازان و الشیرقیه
عربستان در مجاورت مرز یمن ممدن است به این کشور منتقل شود .از این رو عربستان بیا تمیام قیوا بیه
ایجاد محهودیتهای ،برای شیعیان و زیهیان یمن در استانهای شمال ،ایین کشیور از طرییق کمیک بیه
قبایل سن -،وهاب ،و همچنین تحریک و تطمیع دولت یمن برای سیرکوب ایین گیرو در کنیار سیرکوب
دیگر گرو های مخالف عربستان همچون اخوانالمسلمین یمن پرداخت .در این وضعیت جمهوری اسالم،
ایران در مقام حمایت از شیعیان این کشور در مقابل وهابیون هموار ید ،از حامیان شیعیان الحوث ،بیود
و با توجه به مخالفت گرو های یمن ،با تسلط و نفوذ عربستان در یمن و گرایش آنهیا بیه اییران در نبیود
ساختار حدومت ،قوی در این کشور ،به بازیگری مهم در عرصه تحوالت یمن تبهیل شه است.
تقابل هویتي جمهوری اسالمي ایران و عربستان سعودی در یمن
شیعیان زیهی یمن از دیرباز تاکنون نقش مهم ،در تحوالت داخل ،یمن ایفیا کیرد انیه .رهبیری جرییان
زیهی در یمن با جنبش الحوث ،است .نام این تشدیالت برگرفتیه از نیام حسیین بهرالیهین حیوث ،فرزنیه
عالمه بهرالهین حوث ،است .حسین حوث ،بنیانگذار جنبش انقالب ،شیعیان یمن بود که در سیال .1991م
در تأسیس حزب حق نقش ،تعیینکننه داشت و پس از مهت ،و در سال .1997م جنبش جوانان میؤمن را
پایهگذاری کرد .وی ارادت عمیق ،به انقالب اسالم ،ایران داشت .سیهحسین در درگیری سال .2004م با
ارتشیان یمن ،و پس از سه ما مقاومت به شهادت رسیه.
انهیشههای ایهئولوژیک حوث،ها عمیقاً از افدار و بینش سیهحسین تأثیر م،پذیرد و این همان ندتیهای
است که رهبری فعل ،آنها یعن ،عبهالمالک حوث -،برادر کوچکتر سیهحسین -به آن اشار دارد و معتقیه
است که هر چه داریم از برادرم است .حوث،ها از سال .2004م اعتراضات علنی ،خیود را آغیاز کردنیه کیه
ماحصل آن وقوع شش جنگ در ط ،سالهای  2004تا .2010م با دولت مرکزی به رهبری عل ،عبیها
صالح بود .جریان بیهاری اسالم ،در کشورهای منطقه بهمثابه جرقهای در انبار بیاروت جامعیهی نیامتوازن
یمن بود .مردم ،که به شهت از دیدتاتوری ،درگیری و خونریزی ،فشار و تنگناهای اقتصادی به ستو آمه
بودنه ،به سرعت به صحنه مبارز با رژیم صالح وارد شهنه .گزارش سال .2014م برنامهی توسعه سیازمان
ملل از نرخ  37درصهی زیر خط فقر و درآمه سرانه زیر  4000دالر در یمین حداییت دارد ( hdr. undp,
.)july2015

با گسترش اعتراضات مردم ،،صالح در سال .2011م از کشور گریخت و به عربسیتان رفیت .از فورییه
 ،2012معاون عبها صالح یعن ،منصور هادی رییس جمهور یمن شه .با وجود کنار رفتن صالح از قهرت،
کماکان حوث،ها در ساختار مرکزی قهرت سهم ،نهاشتنه و تنها اتفا ،مهم پس از صالح ،در اختیار گرفتن
نیم ،از ساختار حدومت ،توسط ائتالف ناهمگون برخ ،قبائل بانفوذ نظیر خانهان االحمر و برخ ،گرو های
شبه اخوان ،تحت عنوان حزب اصالح بود.
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اعتراضهای مردم ،یمن در سال .2011م نشان داد که جریان حوث،ها و ساختار سیاس ،آنها موسیوم
به انصارا جریان ،ریشهای ،عقبهدار و با پایگا وسیع مردم ،است .ندتهی حایز اهمیت ،ادعای همیشگ،
مقامات یمن ،در دوران پیشا و پسا انقالب یمن ،دال بر دخالت اییران در امیور یمین و تجهییز و تحرییک
حوث،هاست .منصور هادی هم به سیا ،سلف مخلوع خود به کرات این ادعا را مطرح کرد اسیت .وی در
گفتگو با روزنامهی عرب زبان الحیات چاپ لنهن عنوان م،کنه« :متأسفانه دخالتهیای اییران هیمچنیان
ادامه دارد ،هم از طریق حمایت از جهای ،طلبان حراک و هم بیا کمیک بیه گیرو هیای میذهب ،شیمال»
(.)Tabnak,19 January, 2015

رد این اتهامات از سوی ایران سبب نشه است تا عربستان ،که عل،الهوام ،یمن را حییات خلیوت خیود
دانسته است و م،دانه ،نسبت به تعمیقیاب ،آموز های انقالب اسالم ،در عرصیه تحیوالت داخلی ،یمین،
چشمپوش ،کنه .تدرار اتهامات مطروح شه از زبان همتایان سعودی مقامات یمن ،،بر ادعای پییش گفتیه
صحه م،گذارد.
دور جهیه نارضایت،ها نسبت به عملدرد منصور هادی با ههایت جنبش انصارا  ،پیامههای جیهی در
صحنه داخل ،و منطقهای به همرا داشته است .دامنهی این اتهامات در سیال  .2014م وسیعت بیشیتری
یافت و نهایتاً به تصرف صنعا ،سقوط دولت یمن و تسلط حوث،ها بر مراکیز مهیم و اسیتراتژیک پایتخیت
منته ،شه .مقبولیت باال و نفوذ چشمگیر حوث،ها در یمن ،نگران ،همسایه شمال ،آنها بیا  1400کیلیومتر
مرز مشترک را برانگیخت؛ تا جای،که به اعتقاد برخ ،کارشناسان ،موضوع یمین بیرای عربسیتان سیعودی
اساساً یک مسأله خارج ،نیست بلده مسألهی امنیت مل ،اسیت ( Fa.alalam, 22September 2011,
.)A

موفقیتهای پ،درپ ،و تحدیم روز افزون موقعیت سیاس -،اجتماع ،انصارا در یمن ،این ندته را به
ذهن تصمیمسازان سعودی متبادر کرد که قهرتگیری انصارا  ،موجب افزایش سطح نفوذ منطقهای ایران
شه است .با بروز کشمدشها و تبهیل بحران یمن به ابعاد وسیع منطقهای ،عربستان بار دیگر ناچار به
دخالت در یمن شه و بهصورت مستقیم و غیرمستقیم سع ،در نقش آفرین ،در یمن و سرکوب حوث،های
شمال آن کرد است.
نزدید ،وجو فدری و رفتاری جنبش انصارا با مبان ،شیعیان امامیه و به تبع آن الزامات گفتمان،
انقالب اسالم ،،سبب شه است تا عبهالرحمن الرشه ،دبیر سابق روزنامه الشر ،االوسط و از چهر های
کلیهی عربستان در حوز ی رسانه ،حوث،ها را «تنهروهای ایران »،بنامه ( Alarabia, 30September,
.)2014

بهنظر م،رسه آلسعود تمام هم و غم خود را معطوف خواهه کرد تا از تبهیلشهن انصیارا بیه میهل،
نظیر الگوی حزب ا لبنان ممانعت بهعمل آورد .از این جهت م،بایست علت ورود مستقیم عربسیتان بیه
مسأله ی یمن و نیز تالش برای چینش عناصر دلخوا در ساختار قهرت در این کشور را در چارچوب رقابت
منطقهای با ایران و البته ناش ،از فهیم آنیان از ارتباطیات جمهیوری اسیالم ،بیا جریانیات اسیالمگرایی،
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منطقهای دانست .خبرگزاری رویترز در گزارش ،ضمن برشمردن برخ ،وجو اشتراک حوث،ها و حیزب ا
م،نویسه :اکنون یمن به ماننه عرا ،و سوریه و لبنان ،قلب پیدار برای تأثیرگذاری منطقهای بیین اییران و
عربستان شه است (.)uk.Reuters, 9December, 2014
عبهالملک حوث ،،رهبر انصارا در مصاحبه با روزنامه الهیار لبنان ضمن رد اخبار منتشر شیه پیرامیون
ارتباطش با سیه حسن نصرا  ،داشتن ارتباط با وی را افتخار بزرگ ،برای خود و جریان متبوعش م،دانیه.
او در نطق ،که به مناسبت میالد پیامبر اکرم(ص) ایراد کرد و به وضوح بیان م،کنیه کیه« :حیزب ا بیا
مبارز خود علیه رژیم صهیونیست ،به همه اعراب ،امت اسالم ،،مقاومت و لبنان خهمت م،کنه» .محمیه
عبهالسالم -سخنگوی رسم ،جنبش حزب ا  -برای نخستین بار از شبده رسم ،تلویزیون یمن ،میهع،
شه که ایران کشوری متمهن ،مقاوم و قهرت ،بزرگ در منطقیه اسیت کیه هیهایت محیور مقاومیت علییه
نیروهییای اسییتدبار جهییان ،بییه رهبییری آمریدییا و اسییراییل را بییر عهییه دارد .بنییابراین ،وجییو ادراکیی،
استراتژیستهای سعودی در واکنش به موضوع یمن ،بر تحیول ،در امتیهاد سیایر تحیوالت دومینیو گونیه
منطقه قوام یافته است که به نوع ،،ترتیبهای جهیهی را در معادالت منطقهای علیه محور عرب -،عبری
سامان داد است.
مشاری الذایهی در روزنامه الشر ،االوسط چاپ لنهن م،نویسه« :حوادر این روزهای یمن در مقایسیه
با تحوالت عرا ،و سوریه اگر نگوییم مهمتیر اسیت ،حیهاقل بیرای کشیورهای عربی ،منطقیه و بیهوییژ
عربستان از اهمیت یدسان ،برخوردار است .فعالیت جنبش انصارا یمن یک پروژ ی پیچییه و هجیوم،
ایران ،است .این جنبش برای عربستان و اعراب از نظر راهبردی بزرگتیرین خطیر اسیت .جنیبش یمنی،
انصارا کامالً مربوط به ایران است» (.)fa.alama. 20 September 2014, B
عربستان برای نخستین بار استفاد از جنگهای نیابت ،را کنار گذاشت و به شدل مستقیم ارتش خود
را وارد جنگ کرد از اینرو مهاخلهگرای ،مستقیم را به شدل ،اساس ،وارد سیاست خارج ،ریاض کرد .جنبه
دیگر در سیاست خارج ،جهیه عربستان در مورد یمن نشان م،دهه که عربستان به دنبال باز تعریف
مرزهای سیاس ،خاورمیانه عرب ،و به تبع نظم منطقهای مطلوب خود است ،موضوع ،که آمریدای،ها در
طول دوران جنگ سرد در قالبهای ،همچون طرح خاورمیانه بزرگ و ...ناکام مانه انه.
از آنجا که محور سیاستهای عربستان را ثبات منطقیهای تشیدیل می،دهیه ،بیه امنییت در مرزهیای
طوالن ،با یمن احتیاج دارد و این مرزها از گذشتههای دور نیز هموار منشأ نگران ،و بحران بیرای دولیت
مردان سعودی بود است .با شروع خیزشهای عرب ،،ملک عبها پادشا عربستان ،سیاسیت دوگانیهی را
در پیش گرفت .او از یکسو ،با بدارگیری استراتژی پیشدستانه در صهد کنترل و مهیار کیردن خییزش و
بروز و ظهور اعتراضها و آشوب ها در سطح داخلی ،کشیور برآمیه و از سیوی دیگیر ،بیا در پییشگیرفتن
استراتژی قهرت افدن ،و حمایت مال ،و تسلیحات ،از معترضین و مخیالفین در سیطوح منطقیهای ،در پی،
تأثیرگذاری بر تحوالت نوین منطقهای برآمه.
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مهاخله نظام ،عربستان و متحهین عرب آن در یمن ،بحران یمن را شهت بخشیه ،پیچیه تر ساخت و
وارد مرحله کامالً متفاوت و جهیهی کرد .در حال،که دولت سعودی در طول دهههای گذشته به در پیش
گرفتن سیاست خارج ،محتاطانه و محافظهکارانه مشهور بود است ،حمله نظام ،این کشور به یمن در
پرتو حاکم شهن رهبران جوان ،ماننه محمهبن نایف و محمهبن سلمان ،موج ،از پرسشها و تحلیلها را
در این مورد پهیه آورد.
عربستان همچنین بر آن بود تا کشورهای دیگری همچون پاکستان را نیز در شیمار متحیهان خیود در
هجوم نظام ،به یمن ملحق کنه .عربستان با ههف اندار دخالت نظام ،در تمامیت ارض ،یمن ،اعالم کرد
که اقهام نظام ،ائتالف کشورهای عرب ،به رهبری این کشور ،در پاسخ به درخواست رئیس جمهور قانون،
یمن ،انجام شه است .حماییت آمریدیا از عربسیتان و وعیه حماییتهیای لجسیتیک بیه ایین ائیتالف،
مشروعیت ،را که عربستان در فضای بینالملل ،به دنبال آن بود برای این کشور تسیهیل کیرد .عیالو بیر
این ،اجماع کشورهای عرب ،در شورای امنیت و خواست آنان مبن ،بر تحریم تسلیحات ،جنیبش انصیارا
در یمن ،برگ برنه دیگری در مشروعیت بینالملل ،اقهامات ریاض بود (احمهی.)1394 ،
دولت عربستان سعودی به دالیل مختلف ،از سیاستهای سرکوبگرانه و انعطافناپذیر علیه معترضین
یمن ،و در رأس آنها شیعیان زیهی و شاخه سیاس ،و نظام ،آنها یعن ،جنبش انصارا حمایت م،کنه .در
واقع ،از جنگ چهارم الحوث،ها در سال  ،2007آلسعود متوجه نفوذ و تأثیرگذاری شیعیان در تحوالت
داخل ،یمن و مناطق مرزی عربستان شه .به همین دلیل برای از بین بردن قهرت حوث،ها و تضعیف یا از
بین بردن نفوذ ایران در منطقه ،دست به لشدرکش ،و جنگ زد.
یمن پرونه ای است که عمالً نشان از تقابل هویت ،ایران و عربستان سعودی م،دهیه .انصیارا یمین
به شدل ،ب ،سابقه و با روش و الگوی حزب ا لبنان تالش کرد تا از منظر راهبردی و هویت ،بیه اهیرم
فشار ایران علیه سیاست سعودی در جنوب شبه جزیر تبهیل شود .عربستان با نام شورای همداری خلییج
فارس در صهد بازسازی نقش و سیاست هویت ،خود در یمن است.
سال  2014سال رویاروی ،هویت حوث ،با هویت سلف ،در یمن است .در استانهای صیعه و عمیران،
هویت جهیه زیهیه به نوع ،آگاه ،سیاس ،منجر شه .مؤلفهای که سیاخت قیهرت و هوییت در منطقیه را
متغیر و ب،ثبات نشان م ،دهه .عربستان سعودی با موج جهیه تحوالت در یمن عمالً ناامن ،هست،شناس،
خود را حس و در صهد مهار آن برآمه .با سقوط صنعا در سپتامبر  2014تحلیلگران عربستان ،معتقه بودنیه
که یمن سومین کشور عرب ،است که به دست ایران افتاد است.
با سقوط صنعا به دست حوث،ها در سپتامبر  2014موج ،از نگران ،دستگا آلسیعود را در بیر گرفیت.
آنها معتقهنه که نگا ژئوپلتید ،ایران به یمن بهطور مستقیم امنیت مل ،سعودی را تههیه م،کنیه .از ایین
رو به انتقال پایتخت یمن از صنعا به عهن و کمک به شوریان سیلف ،و قبائیل ضیه حیوث ،اقیهام کردنیه.
همچنین مهیریت جهیه آلسعود یعن ،ملک سلمان طرح ،برای چگونگ ،تعامل و مواجهه با نقش فزاینه
ایران در منطقه در دست تهوین دارنه طرح ،که چالش ایران را در دو سطح بررس ،م،کنه ید ،رقابت بیا
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عربستان و تههیه منافع آن و دوم چالش ایران در چهیارچوب کنشیگر غیردولتی ،و تضیعیف دولیتهیای
مرکزی عرب.
سعودیها سالها با تدیه بر سیاست هویت ،مشخص ،جامعه یمن را سلف،زا کردنه .آنهیا طبیق آرمیان
وهابیت تالش کردنه تا جامعه و سیاست در یمن را به سمت گفتمان سلف -،وهاب ،ههایت کننیه .جرییان
آگاه ،در یمن پس از خالء قهرت در این کشور و سقوط عل ،عبها صالح در صهد بازیاب ،هویت راستین
یمن ،است دفاع از هویت زیهی-شافع ،بهمثابه هویت مشترک یمن ،بخشی ،از راهبیرد مشیترک قبائیل،
ارتش و انصارا در این کشور فقیر و جنگ زد است (صهر.)52 :1374 ،
در همین راستا کشورهای عرب ،حاشیه خلیج فارس به رهبری عربسیتان سیعودی در عملییات ،تحیت
عنوان عاصفه الحزم یا طوفان قاطعیت که در  25مارس  2015و بهون کسب مجوز سازمان ملل آغاز شه،
اقهام به مهاخله نظام ،در یمن و نابودی زیرساختهای این کشور کردنه .سعودیها در توجییه ایین اقیهام
غیرقانون ،خود دفاع از بازگشت مشروعیت و بازگردانهن عل ،عبها صالح رئیس جمهیور فیراری یمین را
دلیل عملیات طوفان قاطعیت اعالم کردنه .سعودیها عملیات فو ،را متد ،بر اصل  51منشور ملل متحه
م ،داننه .این اصل بر حق دفاع طبیع ،کشورها از خود در مقابله با تههیه نظام ،کشیورهای دیگیر تأکییه
دارد .امری که از جانب یمن علیه عربستان انجام نشه و ادعای ،صرفاً بیش نیست.
عملیات طوفان قاطعیت نشان از خروج سیاسیت خیارج ،سیعودی از الک تیهافع ،و سیوگیری آن بیه
سمت یک سیاست تهاجم ،است .البته مهاخله عربستان در بحرین و سرکوب قیام شیعیان ایین کشیور در
بحبوبه انقالبهای عرب ،بهمثابه اولین جرقه این سیاست مهاخلهگرانه و تهاجم ،تحلیل م،شیود .بحیران
یمن همزمان با تغییر نخبگان سیاس ،و نظام ،عربستان نشان دهنه سیاست خارج ،پسا محافظیهکیاری
در این کشور موروث ،است .نخبگان جوان و ب،تجربه نظام ،و سیاسی ،جهییه عربسیتان سیعودی بیرای
تحدیم قهرت شخص ،خود در ساختار سیاس ،سعودی از طوالن،کردن بحران در یمن دفاع کیرد و یمین
به موضوع ادراک تههیه این گرو جهیه ،تبهیل شه است .به همین دلیل سیاستهیای هیویت ،عربسیتان
بهویژ در سیاست خارج ،یمن تابع ،از همین نگا و تحول در این هویت بهعنوان امنیت هسیت،شناسی،
آلسعود بود است و فرضیه این تحقیق را تأییه م،کنه.
نتیجهگیری
مؤلفه های هویت ،دولت عربستان سعودی نیز به دو طریق بر سیاست خارج ،آن کشور در خصوص اییران
تأثیر م،گذارد .اول اینده مؤلفه هویت عرب -،وهاب ،دولت عربستان سبب م،شود کیه بیا دولیت شییع،
ایران روابط خصمانه داشته باشه یا حهاقل روابط دوستانه ای نهاشته باشه .در واقع ادراکات و برداشتهیای
آلسعود از تعارضات هویت ،دولتشان با جمهوری اسیالم ،اییران ،تیأثیر بسییاری در تبییین جهیتگییری
سیاست خارج ،آن کشور داشته است .دوم اینده به قول الدسانهر ونت ،مؤلفههای هویت ،دولت عربسیتان
سعودی به هویت نقش ،ختم م ،شود که با هویت نقش ،جمهوری اسالم ،ایران در تقابل قرار می،گییرد.
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نقش ،که امروز عربستان سعودی در سطوح مختلف جغرافیای ،شبه جزیر عرب ،خلیج فارس ،خاورمیانیه،
شاخ آفریقا و نظام بینالملل و سطوح سیاس ،و مذهب ،جهان اسالم ،دنیای عرب و سیازمان اوپیک بیرای
خود قائل است ،ناش ،از هویت آن کشور است .این نقشهای هویت ،عبارتانه از :سییطر و هژمیون ،بیر
شبهجزیر عرب ،حفظ وضع موجود و مقابله با نیروها ،جنبشها ،حدومتهای انقالب ،و تنهرو و همچنیین
برقراری موازنه در مقابل دو قهرت برتر ایران و عرا ،در منطقه خلیج فارس ،ایفای نقش برادر بزرگتیر در
منطقه خاورمیانه و مقابله با دولتهای انقالب ،و رادیدال این منطقیه و ایفیای نقیش رهبیری در سیازمان
اوپک ،جهان اسالم و اتحادیه عرب.
هویت ،که عربستان سعودی در این سطوح و مناطق از خود نشان م،دهه با هویت نقش ،که جمهوری
اسالم ،ایران در این مناطق برای خود قائل م ،باشه ،در تقابل است .برای مثال ،جمهوری اسالم ،اییران
مهع ،است به دلیل داشتن ظرفیت باالی انسان ،،اقتصادی و نظام ،بایه ید ،از قهرتهای اصل ،منطقه
خلیج فارس و خاورمیانه لحاظ شود .همچنین ایران در پ ،آن است که مناسبات خود را با کشورهای عرب،
بهویژ شیخ نشینهای خلیج فارس گسترش دهه .ضمن اینده می،خواهیه از سیازمان اوپیک در راسیتای
منافع کشورهای تولیهکننه نفت استفاد کنه اما مهم تیرین نقطیه برخیورد جمهیوری اسیالم ،اییران بیا
عربستان سعودی در حوز جهان اسالم نمود پیها م ،کنه .در این حوز جمهوری اسالم ،ایران مشروعیت
هویت ،،سیاس ،و مذهب ،دولت سعودی را به چالش کشیه است.
بنابراین دولت ،که در دهه  1950-1960متحه اصل ،عربستان سیعودی در مبیارز بیا پیان عربیسیم و
سوسیالیسم و در دهه  1970مؤتلف آن کشور در حفظ امنیت و ثبات منطقیه خلییج فیارس بیود ،در دهیه
 1980به رقیب ،تمام عیار تبهیل شه .در واقع ،ابتهای دهه  1980آغاز چیالش هیویت ،جمهیوری اسیالم،
ایران با دولت عربستان سعودی بود .با پیروزی انقالب اسالم ،،نظام ،سیاس ،در ایران شدل گرفیت کیه
از هر نظر دولت عربستان سعودی را به چالش م،کشیه که مهمترین وجه آن ،تههیه جیهی علییه هوییت
سیاس ،و مشروعیت مذهب ،آن کشور بود .با توجه به حضور جمعیتهیای شییعه در ایین کشیور و برخی،
دیگر از کشورهای منطقه نظیر بحرین و کویت ،شیعهگرای ،جمهوری اسالم ،ایران ،تههیهی آشدار علییه
دولتهای این منطقه تلق ،م،شه .رهبران سعودی م،داننه که دولتمیردان اییران می،تواننیه مسیتقیماً از
شهرونهان آنها تقاضا کننه تا به حاکمانشان بهویژ در مسائل مربوط به جهان اسیالم فشیار وارد کننیه ییا
علیه آنان به پا خیزنه .به عالو به دلیل احساسات عربگرایانه و اسیالمگرایانیهای کیه در مییان جمعییت
سعودی وجود دارد ،اگر ریاض در موضوعات مورد اجماع اسالم ،و عرب ،بیا دولیتهیای عربی ،همراهی،
ندنه ،با واکنش های داخل ،مواجه شه و این امر زمینه بهر بیرداری جمهیوری اسیالم ،اییران را فیراهم
م،کنه .از اینرو عربستان با هرگونه تحرک سیاس ،،دیپلماتیک و اقتصادی اییران در منطقیه شیبهجزییر
عرب ،خلیج فارس و خاورمیانه مقابله م ،کنه .آنها اعتقاد دارنه با وجود نظام سیاس ،شیعه ایران در منطقه،
هیچ حوز امن ،برای آن کشور در هیچ نقطهای از جهان وجود نهارد.
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حمله هوای ،عربستان سعودی به یمن با عنوان طوفان قاطعیت و پس از آن برگردانهن امیه را م،توان
نقطه عطف ،در رویدرد جهیه سیاست خارج ،منطقهای عربستان دانست .رویدردی که عربستان بهعنیوان
بازیگری با یک نظام پادشاه ،غیردموکراتیک در منطقه خاورمیانه در مواجیه بیا تغیییرات دموکراتییک در
پیش گرفت و تا قبل از موضوع یمن ،در بحرین به آشدارترین شدل آشدار ساخت .انقالبهیای عربی ،از
اواخر سال  2010دو تههیه اساس ،را متوجه نظام سیاس ،عربستان کرد :تههیه اول واژگون شهن متحهان
منطقه ای ریاض بود که این مسئله بر معادالت توازن قهرت منطقهای تأثیرات قابل توجه ،داشت ،تههییه
دوم هراس نظام سیاس ،محافظهکار ،سنت ،و غیرمردمساالر سعودی از تغیییرات انقالبی ،،میهرن و میردم
ساالر منطقه بود .از سوی دیگر این تحوالت در سایه غافلگیری و نوع ،ب،عمل ،یا به اعتقاد سعودیهیا
ب،اعتنای ،آمریدا به وقوع م،پیوست.
این پارامترها در کنار عوامل دیگر بهصورت آرام عربستان را به سوی بهکار گرفتن یک رویدرد جهیه
در سیاست خارج ،خود پیش برد که برخالف رویه قبل ،رویدردی غیرمحافظهکارانه و ماجراجویانه بود.
عربستان با خوانش ،فرقهای در لعاب مهاخله ایران در جهان عرب ،تغییرات مردمساالرانه در منطقه را به
کارزاری جنگ سردی تبهیل کرد تا به سه ههف خود برسه:
 )1توازن قهرت منطقه ای را با جنگ نیابت ،دوسیتان تدفییری خیود در سیوریه ،لبنیان و عیرا ،علییه
جمهوری اسالم ،بر هم بزنه؛
 )2مانع از سقوط متحهان منطقهای خود همچون بحرین و یمن به تبع گسترش نفوذ بیازیگران رقییب
شود؛
 )3تههیه تغییرات انقالب ،در منطقه را از ریاض دور کنه.
به نظر م ،رسه که عربستان چنهان از الگوی مورد نظر آمریدای،ها در منطقه خاورمیانه که نظم مبتن،
بر توازن قهرت است راض ،نیست و به دنبال ایفای نقش هژمون ،منطقهای است و رسیهن به این مهم را
در چارچوب ائتالفسازی سیاس -،نظام ،منطقه ای در پرتوی سیاست تضعیف توانمنیهیهیای راهبیردی
منطقهای ایران و حذف ایران از نظمسازی منطقهای دنبال م،کنه.
عربستان سعودی در گذشته به داشتن سیاست خارج ،محافظهکارانه و تاحیهی میانیهرو مشیهور بیود
است اما بعه از تحوالت اخیر منطقه ،سیاست خارج ،تهاجم ،در پیش گرفته است .ایین سیاسیت خیارج،
تهاجم ،برای حفظ امنیت رژیم این کشور است زیرا آنها با توجه به امواج جهییه خییزشهیای مردمی ،در
منطقه و چالشهای خود ،چار ای نم،بیننه جز اینده در سیاست خارج ،فعالتر عمل کننه و حت ،سیاست
خارج ،تهاجم ،بهکار گیرنه .ید ،از اقهامات ،که آل سعود برای توجیه این سیاست خارج ،تهاجم ،خیود
انجام داد انه این است که تههیهی منطقه ای را مطرح کنه .از جمله آنها ایران را بهعنیوان تههییه امنییت
منطقهای مطرح م،کنه .در واقع ،عربستان تالش م،کنه تا از این موضوع برای ایجاد ائتالفی ،منطقیهای
علیه ایران استفاد کنه ،البته آمریدا و برخ ،از کشیورهای عربی ،نییز از ایین رویدیرد عربسیتان حماییت
م،کننه.
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همچنین عربستان سعودی به دنبال سقوط متحهین خود به هیچوجه نم،توانیه سیقوط یدی ،دیگیر از
حدومت های سن ،در سطح منطقه چون کشور یمن را تحمل کنه ،در نتیجیه بیرخالف سیاسیت سینت ،و
میانهروی خود ،از تمام ،ابزارهای موجود حت ،توسل به نیروهای امنیت -،نظام ،استفاد م،کنه تا مانع از
تغییر بیشتر شرایط به ضرر خود شود.
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