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چکیده
می توان گفت با پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  75و نگاهی که جمهوری اسالمی به مسئلهه اسئال  ،شئیهه و روابئ
بین المهل داشت و خود را سردمدار مبارزه با نظا سهطه تهریف میکرد ،از دیدگاه مقامات دولت سهودی انقالب اسئالمی
یک نوع تهدید بود که منافع دولت های سنی منطقه را به خطر میانداخت .و باید به هئر نحئوی ایئن خطئر رفئع شئود .لئاا
تشکیل شورای همکاری خهیج فارس و کمک به عراق در جنگ با ایران در راستای همین سیاسئت مقامئات سئهودی بئود.
یکی از مناطقی که میتوان در آن تقابل سیاست ایران و عربستان را در آن مشاهده کرد یمن است .و نگاه متفاوت ایئران و
عربستان به جنبش شیهیان حوثی باعث واکنشهای متفاوت این دو کشور شده است .که عربستان خود را حامی دولت یمن
در برابر شیهیان حوثی تهریف کند .و از آن بر ایران خود را متههد به حمایت از حوثیان میداند .در این پژوهش با اسئتفاده
از روش توصیفی -تحهیهی و با استفاده از چئارچوب نظئری سئازه انگئاری بئه بررسئی نقئش عوامئل مئادی و انگئاره هئا و
هنجارهای دخیل در تقابل سیاست ایران و عربستان در یمن میپردازیم .ایران با توجه بئه الگئوی حمایئت از محئرومین در
اولویتهای سیاست خارجی خود و همچنین حمایت از جنبشهای شیهی از حوثیان در برابر عربستان دفاع میکند تا بتواند
یک بال دیگر نظیر حزب اهلل در منطقه استراتژیک یمن و نزدیک مرزهای عربستان ایجاد کند .از طرف دیگئر عربسئتان بئا
توجه به اینکه یمن خ مقد مبارزه با ایران است ،مبارزه شدیدی عهیه حوثیان در یمن شروع کرده است .
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طرح مساله
عهی رغم اختالفاتی که ایران و عربستان در زمان پههوی دو داشتند ،ولی با توجه به نزدیکئی ایئن دو کشئور بئه ایئاحت متحئده و
همچنین رقابت ایدئولوژیک آمریکا و شوروی در عرصه جنگ سرد ،ایجاد سیاست دو ستونی نیکسون – کسینجر بر محوریت دو
کشور ماکور باعث نزدیکی آنها به هم شد .ولی این وضهیت با پیروزی انقالب اسالمی کامال تغییئر کئرد .زیئرا انقئالب اسئالمی
مدعی دین سیاسی بود؛ در واقع انقالبی در ایران پیروز شده بود که همانند عربستان این دیدگاه را مطرح میکرد که سیاست با دین
عجین است ولی با ایدئولوژی شیهی؛ که همین مساله باعث ترس عربستان و رژیمهای عربی منطقه میشد .بئه طئوری کئه تشئکیل
شورای همکاری خهیج فا رس در همان پیروزی انقالب اسالمی توس کشورهای حاشیه نشین خهیج فارس برای کنتئرل و حفاتئت
در برابر خطرات انقالب ایران تشکیل شد.
با شکلگیری جنگ ایران و عراق ،عربستان و دیگر کشورهای عربی منطقه با توجه به همین سیاست  -محدود کردن ویروس
انقالب ایران  -سیل کمکهای خود را به عراق شروع کردند تا عراق با خیالی آسوده با این پولها دست به خرید اسهحه و جنگ
افراز از رژیمهای غربی و شرقی بزند .می توان گفت ساختار سیاسی شیهه ایران با محوریت وحیت فقیه و حمایت از جنبشهای
اسالمی در سراسر دنیا و مبارزهای که نظا جمهوری اسالمی در برابر غرب که آن را نظا سهطه مینامید؛ کامال در تقابل با ساختار
سیاسی وهابیت با محوریت پادشاهی بود که در سیاست خارجی نزدیکی با غرب را اتخاذ کرده بود .که در دهه اول انقالب اوج
این تنش را شاهد هستیم و مثال عینی آن کشتار حجاج ایرانی توس ماموران سهودی را میتوان نا برد .
میتوان گفت در دولت سازندگی تا حدی تنشها کاهش پیدا کرد ،و دیدگاه ایران و عربستان تا حدی به هم نزدیک شد .که
همین روند در دولت خاتمی نیز ادامه پیدا کرد .ولی نکته حائز اهمیت این است که با رونئد تغییئرات در کشئورهای شئمال افریقئا
تونس ،مصر و لیبی و سرایت این موج به یمن و اختالفاتی که دولت عهی عبداهلل صالح با شیهیان منطقه صئهده داشئت و در طئرف
مقابل با توجه به اینکه دولت سهودی عربستان یمن را حیات خهوت خود تهریف میکرد؛ و از آن مهمتر وجئود نقطئه اسئتراتژیک
باب المندب باعث شد که عربستان ناامنی در یمن را به عنوان ناامنی در عربستان تهریف کند .لاا سوالی که در این پئژوهش مئا بئه
دنبال پاسخ به آن هستیم این است که عهل تقابل و رویارویی ایران و عربستان در مسلهه یمن به چه عوامهی بستگی دارد؟ و در پاسخ
به سؤال فرضیه خود را اینگونه تهریف میکنیم ،عوامل ژئوپهیتیک ،عقیدتی و شاخصهای ذهنی (دیدگاه و تصئور رهبئران ایئران و
عربستان در منطقه) باعث تقابل در سیاست خارجی این دو کشور در یمن شده است.
در این فرضیه تقابل ایران و عربستان در یمن متغیر وابسته و عوامل ژئوپهیتیئک ،عقیئدتی و شئاخ

هئای ذهنئی متغیئر مسئتقل

است .عهی رغم تحقیقات بسیاری که در زمینه رواب ایران و عربستان در خاورمیانه انجا شده ،هیچ کئدا از پئژوهشهئا بئه طئور
خاص به مساله یمن و شیهیان حوثی نپرداخته است .لاا این پژوهش به دنبال این اسئت بئا تکیئه بئر یمئن ،شئیهیان زیئدی و جنئبش
شیهیان حوثی به تقابل ایران و عربستان بپردازد.
در این پژوهش ن گارندگان به دنبال این هدف هستند که بئا شئناخت نقئاخ اخئتالف در مسئلهه ایئران و عربسئتان در یمئن؛ بئه
شناخت درستی از جایگاه یمن و عهی الخصوص جنبش حوثیان و جبهه انصاراهلل در سیاست خارجی ایران برسند .

چارچوب نظری
نظریه سازه انگاری که در انتقاد به نظریات مادی گرایی رواب بین المهل عهی الخصوص واقع گرایی مطرح شد و بر محئور هسئتی
شناسی قرار میگیرد .در واقع محور و کانون اصهی سازه انگاری هستیشناسی است .در واقع سازه انگاران بر این نکته تاکید دارنئد
در کنار عوامل مادی ،نباید نقش هویت ،ارزشها و انگارهها را فراموش کرد.
به عبارت دیگر سازه انگاری بر ابهاد مادی و غیر مادی حیات اجتماعی تاکید دارد( .مشیرزاده ) 597 :0931 ،در واقع از دیدگاه
سازه انگاران کشورها با مهانی و انگارهها دارای هویت میشوند .به عبارت دیگر کنشگران در مهانی جمهی هویت کسب میکننئد
و این هویت به عنوان خصوصیت کنشگران بئین المههئی گئرایشهئای انگیزشئی و رفتئاری آنهئا را بوجئود مئیآوردwendt ( .

 ),1999:229در واقع سازه انگاران همانند مکتب انگهیسی نظا بین المهل را جامههای میدانند که مرکب از کنشگران اجتماعی در
حال تهامل با یکدیگر هستند و تهامل آنها نیئز بئر مبنئای قواعئد و هنجارهئایی اسئت کئه بئه طئور بینئاذهنی شئکل گرفتئه اسئت.
( ) kubalkova , 2001سازه انگاری از جمهه نظریاتی دارای هستی شناسی ضدماتریالیستی است کئه بئا رویکئرد انتقئادی مهتقئد
است رویکردهای خرد گرا به دلیل کم توجهی عنصر فرهنگ و مجموع انگارهها در تحهیل مسائل پیرامون دچار نقصان میشئود و
برای تفسیری جامع از عرصه بین المهل باید انگارهها ،قواعد ،هنجارها و فرهنگ را نیز دخیل دانست)lupovici,2009: 18( .
روی هم رفته سازه انگاری با هستی شناسی مهناگرایانه انتقادی و مهرفت شناسی اثبئات گرایانئه ،رونئدی متفئاوت بئه نظریئات
پیشین داده است .بدین صورت با فاصههگیری از دیدگاه مادی – عینی گرا و عهمی – فرد گرایی و همچنین دوری از مشی فهسئفی
و ذهنی روندی انتقادی در پیش گرفت و اذعان کرد که بایستی در کنار ساختارهای مادی به ساختارهای مهرفتئی نیئز توجئه شئود.
(شفیهی و رضایی ) 10 :0930 ،بنابراین می توان گفئت از دیئدگاه سئازه انگارانئه در کنئار عوامئل مئادی ،عوامئل غیئر مئادی نظیئر
فرهنگ ،ارزش ،ایدهها و هویتهای کنشگران دارای نقش بسیاری است .بر اساس نظریه سازه انگارانه ایران با تکیه بر عوامئل غیئر
مادی یهنی ارزشها نظیر گسترش ایدئولوژی شیهی و دفاع از مظهومان در منطقه خاورمیانئه و کئاهش دشئمن هراسئی و همچنئین
عوامل مادی یهنی جهوگیری از نفوذ عربستان ،اسرائیل و سهی در کاهش تنش با همسایگان و ایجاد ارتباطات اقتصادی و سیاسی با
کشورهای منطقه سیاست خارجی خود را در منطقه حساس خاورمیانه تنظیم کرده اسئت .بئه همئین خئاطر مئیبینئیم کئه ایئران در
مناطقی نظیر لبنان ،بحرین و یمن بسیار فهال است و سئهی دارد از جنئبشهئای شئیهی حمایئت کنئد .از طئرف دیگئر بئا توجئه بئه
شکلگیری گروهکهای بنیادگرای اسالمی نظیر داعش و القاعده و همچنین نقش عربستان سهودی در شکلگیئری سئهفیگیئری
وهابی سنی در خاورمیانه ،حمایت از جنبشهای شیهی یکی از اولویتهای اساسی سیاست خارجی ایران است.
بنابراین میتوان بر اساس نظریه سازه انگارانه مدلهای زیر را در تقابل سیاستهای ایران و عربستان را در یمن را طراحی کرد :

با توجه به استراتژیک یمن به خصوص تنگه باب
المندب تسه ایران بر یمن کامال منافع عربستان را
تهدید می کند .

ایران کشوری است
که با هویت شیهی
خود ماهیت که
کشورهای سنی را

هویت انقالبی شیهی با محوریت
نگاه عربستان به ایران بر اساس

وحیت فقیه ایران ساختار سهطنتی

مدل سازه انگارانه

کشورهای حوزه خهیج فارس را
تهدید می کند .

تهدید می کند

شیهیان حوثی ابزاری در اختیار ایران قرار
میگیرند تا برای نفوذ ایران در عربستان و
تاثیر پایری بر شیهیان عربستان

نمودار  -1نگاه عربستان به سیاستهای ایران در یمن با تکیه بر نظریه سازه انگاری
(انگارهها ،ارزشها و عوامل مادی )

حضور القاعده در یمن و حمایت عربستان از
ان ها برای تضهیف شیهیان حوثی

گروه های
تروریستی اسالمی
از طریق عربستان

عربستان ابزار سهطه
آمریکا در منطقه

نگاه ایران به عربستان طبق

برای ضربه زدن به

مدل سازه انگارانه

ایران است .

حمایت مالی می
شوند تا رژیم های
شیهی مثل عراق و
دولت متحد ایران
یهنی سوریه را از
بین ببرند .

عربستان با ساختار وهابیت خود در پی
تضهیف شیهیان در کشورهای مسهمان
است .

نمودار  -2نگاه ایران به عربستان با تکیه بر مدل سازه انگاری

در این پژوهش ما ابتدا سهی میکنیم به مهمترین عوامل مادی و انگارهها در سیاست خارجی عربستان نسبت بئه ایئران در یمئن
بپردازیم؛ سپس دیدگاه ایران را طبق مدل سازه انگارانه بررسی کنیم و در پایان نتیجهگیری حز را انجا بدهیم.

الف) عربستان:
 -1موقعیت استراتژیک یمن:
یمن در جنوب شبه جزیره عربستان قرار گرفته است و مرزهای طوحنی با عربستان دارد .از طرف دیگر به خاطر موقهیت
استراتژیک یمن ،این کشور همیشه برای عربستان مهم بوده است .لاا از دیدگاه رهبران عربستان ،یمن خ قرمز عربستان محسوب
میشود و باید به هر نحو اجازه نداد پای قدرتهای منطقهای و بین المههی در یمن باز شود .از دیدگاه عربستان تنها قدرتی که قصد

دارد در یمن مداخهه کند؛ جمهوری اسالمی ایران است .در واقع این کشور به لحاظ اشراف بر شاخ آفریقا و امکان کنترل
تحرکات این منطقه و نیز سواحل شرقی آفریقا از طریق مرزهای دریایی جنوب و غرب یمن و نیز جزیره سوکاترا اهمیت
استراتژیک خاصی دارد .اشراف این کشور بر تنگه باب المندب نیز از نظر تامین انرژی و ترانزیت کاح ،اهمیت مضاعفی به این
منطقه داده است .در واقع درصد زیادی از رفت و آمدی که در کانال سوئز صورت میگیرد ،از باب المندب هم میگارد .پس به
همان میزانی که کانال سوئز اهمیت دارد ،باب المندب نیز مهم است .اهمیت تنگه باب المندب برای تمامی کشورهای ساحل
دریای سرخ از نظر ترانزیت کاح و تسهیحات حائز اهمیت است( .نیاکوئی )019 :0930 ،بخش جنوبی یمن در شمال غربی و شمال
شرقی باب المندب قرار گرفته و این تنگه بین دریای سرخ و اقیانوس هند واقع شده و نزدیکترین آبراه بین شرق و غرب میباشد.
(غالمههی سهیمانی ،منابع اینترنتی ) .بنابراین با توجه به اهمیت ژئوپهیتیک یمن و آن هم در هم مرزی عربستان ،دولت سهودی یمن
را حیات خهوت خود تهریف کرده است و و قصد دارد چهارچوب گفتمانی هویتی خود (سهفی – وهابی ) را در یمن هم ایجاد
کند و دولتی هم راستا با سیاست خود در یمن سر کار بیاورد.

 -2وجود شیعیان حوثی :
یکی از مهمترین مسائل ارزشی و هنجاری در سیاست خارجی عربستان در یمن به مسلهه شیهیان زیدی و جنبش حوثیها
برمیگردد .عربستان به دو دلیل نسبت به این مساله نگران است .اول به این دلیل که اعتقاد دارد ایران به دنبال ایجاد لبنان دیگری در
هم مرزی با عربستان است .و دو ترس از تأثیرگااری شیهیان یمن بر شیهیان کشور خودش است .رهبری جریان زیدی در یمن با
جبش الحوثی است .نا این تشکیالت برگرفته از نا حسین بدرالدین الحوثی فرزند عالمه بدرالدین الحوثی است حسین حوثی
بنیانگاار جنبش انقالبی شیهیان یمن بود که در سال  0330در تأسیس حزب حق نقشی تهیین کننده داشت .و پس از مدتی و در
سال  0335جنبش جوانان مؤمن را پایه گااری کرد .سید حسین در درگیری با ارتشیان یمن سال  5112با ارتشیان یمنی و پس
از سه ماه مقاوت به شهادت رسید( .خضری و همکاران035 :0932 ،تا  )515باور ارزشی عربستان سهودی ،حوثیها را متحدان
بالقوه ایران میدانند و قدرتگیری آنها در یمن را مکمل هالل شیهی میدانند( .صادقی و احمدیان )551-579 :0913 ،زمانی که
شیهیان حوثی موفق شدند صنها را تصرف کنند و منصور ربه هادی رئیس جمهور فرار کرد ،عربستان خطر را احساس کرد که با
قدرت رسیدن شیهیان حوثی ،رد پای ایران در مرزهای عربستان ایجاد شود ،به همین خاطر آخرین تجهی ائتالف سازی در سیاست
خارجی عربستان را میتوان در قالب عمهیات طوفان قاطهیت مشاهده کرد .که در سال  5107به سبب حمایت از هادی منصور،
رئیس جمهور مستهفی یمن ،با حمالت گسترده هوایی عهیه یمن انجا شد .اعضای این ائتالف را کشورهای قطر ،کویت ،امارات،
بحرین ،مصر ،سودان ،مراکش و اردن تشکیل میدهند .که با محوریت و فرماندهی سهودیها حمالت خود را آغاز کردند .به نظر
میرسد دلیل اصهی ورود عربستان به بحران یمن ،تشدید نگرانی دولت سهودی از به هم خوردن موازنه نیروها در منطقه ،به ویژه در
یمن و تسری خیزشهای مردمی به درون عربستان بوده است( .سیفی و ناصر پور ) 011-19 :0937 ،یمن پرونده دیگری است که
عمال نشان از تقابل هویتی ایران و عربستان سهودی میدهد .انصاراهلل یمن به شکل بیسابقهای و با روش و الگوی حزب اهلل لبنان
تالش کرده تا از منظر راهبردی و هویتی به اهر فشار ایران عهیه سیاست سهودی در جنوب شبه جزیره تبدیل شود( .ابراهیمی،
) 061 -027 :0932

بنابراین از دیدگاه عربستان سهودی ،ایران به دنبال حوزه نفوذ خود در یمن است و مهمترین ابزار برای تاثیرگااری ایران در
یمن شیهیان حوثی است؛ که هم ایران میتواند درگسترش هالل شیهی خود در یمن بپردازد .و هم با روی کار آمدن دولتی متمایل
به خود از آنجا پایگاهی بسازد تا در عربستان و دیگر کشورهای منطقه نفوذ کند .و با توجه به اینکه شیهیان عربستان در هم مرزی
با شیهیان یمن قرار میگیرند ایران یک کمربند امنیتی به دور عربستان میکشد .لاا عربستان باید به طریق ممکن با جنبش شیهیان
حوثی و انصاراهلل برخورد کرد .و اگر در یمن برابر ایران کوتاه بیاید آنگاه در خود عربستان و بقیه کشورها دست و نفوذ ایران را
خواهد دید؛ در همین راستا برای سرکوبی جنبش حوثیان عمهیات نظامی طوفان قاطهیت در یمن را شروع کرد ،که در یک ائتالف
بین المههی به رهبری خودش که کشورهایی چون قطر ،کویت ،امارات و بحرین همراهی کردند و کشورهایی چون سودان،
مراکش ،مصر و اردن به عربستان تسهیحات نظامی کمک کردند ،شروع به بمباران هوایی مواضع شیهیان حوثی پرداخت.

 -3مخالفت عربستان با هرگونه حرکت دموکراسی :
اگر ما ذهن مقامات سهودی را بتوانیم حدس بزنیم؛ در انگارههای مقامات سئهودی ایئن فرضئیه شئکل گرفتئه کئه هئر حرکتئی در
خاورمیانه که منجر به سقوخ نظا پادشاهی شود باید در نطفه خفه شود .زیرا مقامات سهودی مهتقدند سقوخ هئر نظئا پادشئاهی و
تک نفرهای در دنیای عرب خطری برای عربستان سهودی محسوب میشود .در دنیای باورها و ارزشهای مقامات سئهودی ،ایئران
کشوری است که تصمیم دارد با کمک شیهیان حوثی ،یک نظا شیهی در همجواری عربستان ایجاد کند .به عبارت دیگر حکومت
عربستان سهودی بنا به ماهیت استبدادی و سنتی خود شکلگیری هر گونه دموکراسی در منطقه را تهدیدی برای امنیت خئود تهقئی
میکند .در این میان با توجه به مجاورت جغرافیایی و پیوندهای تاریخی شکلگیری جوانههای دموکراسی در یمن تهدیدی جئدی
برای حکومت آل سهود تهقی میشود .بر این اساس یکی از مهمترین راهبردهای عربستان سهودی در یمن متوقف کردن روندهای
دموکراتیک میباشد( .عهی خر  ) 21 :0931 ،و زمانی هم که با شروع بهار عربی ،نسیم این بهار هم به یمن رسید؛ مهمترین جهت
گیریهای سیاست خارجی عربستان در قبال تحوحت اخیر اینگونه بود:
الف) عد شکلگیری دموکراسی در یمن
ب) جهوگیری از سرعت گرفتن تحوحت و تالش برای مدیریت و کنترل آن .
ج) حفظ ساختار حکوت یمن و تالش برای به قدرت رساندن افراد و جریانات وابسته .
د) کاهش نفوذ شیهیان حوثی و جریانات نزدیک به ایران( .نیاکوئی) 593 -556 :0931 ،

 -4وجود القاعده یمن :
اگر بخواهیم به ریشههای شکلگیری القاعده توجه کنیم باید به حضور نیروهای شوروی در افغانستان اشاره داشته باشیم .به عبارت
دیگر ریشههای القاعده در یمن به زمان جنگ شوروی  -افغانستان از  0353تا  0313باز میگردد .یمن پس از عربستان سهودی
دومین منابع عمده تأمین مبارزان اسال گرا عهیه شوروی در افغانستان بود .هزاران یمنی در افغانستان در آن دوره مبارزه کرده و در
کمپهای القاعده آموزش دیدند .با پایان جنگ افغانستان که همزمان با وحدت یمن صورت گرفت مبارزان یمنی به کشور خود
بازگشتند .در این دوره با دگرگونی موضع القاعده از همکاری با ایاحت متحده در افغانستان تا رویارویی با آن پس از جنگ
 ،0330آزاد سازی کویت ،ستیزه جویان یمنی القاعده نیز مبارزه را با آمریکا را سرلوحه خود قرار دادند)Dwyer , 2010( .
می توان گفت بهد از اینکه القاعده در عراق تا حدی ناکا بود توجه خود را به سمت منطقه قبیهگی یمن مهطوف کرد .کاهش

فهالیت القاعده در عراق به خصوص پس از تاسیس شوراهای بیداری و مقابهه با عشایر سنی ماهب عراق با القاعده موجب شد
ستیزه جویان این ساز مان در جستجوی فضاهای تازه مجددا متوجه موقهیت و فضای سیاسی و اجتماعی مناسب یمن شوند .به باور
بسیاری از ناتران پس از پاکستان و افغانستان دو نامزد اصهی فهالیتهای آینده القاعده یمن و نیز سومالی میباشدCordesman , ( .

 ) 2010در واقع با ورود القاعده به یمن ،با توجه به فقر فزاینده و انواع مشکالت اقتصادی در این کشور یک پتانسیل بسیار مناسب
جاب نیرو برای القاعده فراهم شد .که عهی عبداهلل صالح رییس جمهور وقت یمن همیشه با توجه به وجود القاعده در این کشور
هم کمکهای بین المههی و هم جامهه جهانی را توانست جهب کند .بهد از خروج عهی عبداله صالح و قدرتگیری حوثیان و در
نهایت فرار منصور ربه هادی و حمهه عربستان و متحدان عربش به یمن ،القاعده هم توانست با توجه به این وضهیت فضای فهالی در
یمن برای خود فراهم کند .میتوان گفت هویت سهفی یکی از ارزشهای عربستان سهودی است که سیاست خارجی او را به سمت
حمایت از جنبشهای سهفی میکشاند.
به عبارت دیگر سهفی گری یکی دیگر از ارزش ها و هنجارهای ماهبی دولت و مهت عربسئتان اسئت کئه تئاثیر زیئادی بئر رویکئرد و
ادراک آنها نسبت به جمهوری اسالمی ایران دارد .اگر چه عنصر عربیت ویژگی مشترک هویتی همه کشورهای عربی محسوب میشئود
اما سهفی گری ویژگی خاص دولت عربستان سهودی است( .منصوری مقد  ) 0930 ،در همین راسئتا بئه نظئر مئیرسئد عربسئتان در برابئر
القاعده یمن هم به نوعی کمک میکند تا هم ابزاری در اختیارش در سیاست منطقهای او در یمن باشد و هم بتواند در برابر حوثیئان شئیهی
مورد حمایت ایران یک نیروی متهادل کننده بوجود بیاورد .هر چند که در پایان این قسمت ذکر این نکته ضروری است که وجود القاعئده
یمن آسیب زا برای عربستان هم خواهد بود .و القاعده و بقیه جنبش های سئهفی هئر چنئد از عربسئتان کمئک مئالی دریافئت میکننئد ولئی
خطری هم برای این کشور محسوب میشوند.

ب) ایران
از آن جا که نظا جمهوری اسالمی ایران هویت خود را با گفتمان نظا شیهی به محوریت وحیت فقیئه تهریئف کئرده اسئت  ،لئاا
دفاع از جنبش های شیهی در سراسر دنیا را به هویت خود گئره زده اسئت .بئه همئین خئاطر در انگئارههئای ذهنئی مقامئات تهئران،
عربستان کشوری اس ت که در یمن به دنبال از بین بردن هویت شیهی و جایگزینی آن با هویت سهفی  -وهابی اسئت .و همچنئین در
بقیه کشورهای شیهه نشین مثل بحرین و عراق و لبنان نیز همین سیاست را دنبال میکند .به عبارت دیگر سهودیها سالها با تکیه بر
سیاست هویتی مشخ

جامهه یمن را سهفی زا کردند .آن ها طبق آرمان وهابیت تالش کردنئد تئا جامهئه و سیاسئت در یمئن را بئه

سمت گفتمان سهفی  -وهابی هدایت کنند( .ابراهیمی ،پیشین) عربستان با رواج وهابیت در کشور خود سهی در سرکوب و مقابهه با
شیهیان را داشته و همواره در بیم است تا مبادا شیهیان بحرین نیز در عربستان نفوذ پیدا کننئد .اقئدامات عربسئتان در بمبئاران منئاطق
شیهه نشین در یمن و انجا یک جنگ نیابتی و مداخهه جویانه در سیاست های کشورهای مسئهمان عئرب ماننئد بحئرین و یمئن در
راستای همین سیاست است( .شیرازی و طبائی زواره.)56 -95 :0935 ،
در واقع در تفکر وهابیت شیهه یک فرقه انحرافی است که باید از بین برده شود .بنابراین وهابیت عربستان بئا شئیهیان زیئدی در
یمن مشکل هویتی دارد .به عبارت دیگر یکی دیگر از انگارههای فرهنگی ماهبی خاص جامهه عربستان سهودی که ناشی از تفکئر
ماهبی آنهاست تکفیرگرایی و جهاد با کافران و بدعت گرایان است .که ابن تیمیه آن را در آغاز دعوت خئویش پئردازش کئرد.
(منصوری )33- 55 :0930 ،در واقع نگاه وهابیت به شیهه نگاهی حاکی از کینه است که مهتقد است کشئتن یئک شئیهه ،از کشئتن
یک کافر ثوابش بیشتر است( .موسوی و بخشی تهیابی)33-60 :0930 ،
از طرف دیگر عربستان به شدت نگران نفوذ منطقهای ایران به ویژه در میان شیهیان است .و تالش میکند تا نقش و نفوذ آن را
کاهش دهد .در واقع مقابهه با نفوذ ایران در عراق ،لبنان ،سوریه و نزدیکترین همسایههای خئود یهنئی بحئرین و یمئن از مهئمتئرین

اهداف عربستان در منطقه است .عربستان در سالهای گاشته در چارچوب رقابت ایران بر سر برتری منطقهای به شدت از گسترش
نفوذ جمهوری اسالمی در عراق و لبنان و بحرین و تشکیل آنچه که با عنوان هالل شیهی نامیده میشود نگران بوده و تئالش کئرده
است که این نفوذ را مهار کند .بنابراین با قدرتگیری انصاراهلل در یمن به شدت احساس خطر کرده است .به همین دلیئل عربسئتان
سهودی برای از بین بردن قدرت حوثیها و تضهیف یا مقابهه با نفوذ ایران در منطقه ،دست به لشکرکشئی و جنئگ زده اسئت  .در
واقع عربستان قدرتگیری شیهیان زیدی در یمن را همانند افزایش قدرتهای منطقه ایران تهبیر میکنند( .نجات و همکاران0937 ،
)053-095:
بنابراین از دیدگاه ایران هویت سهفی  -وهابی عربستان کامال در تقابل با هویت شیهی وحیت فقیه قرار میگیرد .که هر کدا از
این هویتها بر اساس انگارهها و ارزشهای مختهفی قرار گرفتند .و ایران مهتقد است عربستان با حمایت مالی و تسهیحاتی از
جنبشهای سهفی به دنبال تضهیف دولتها و جنبشهای شیهی در دنیای اسال است .که در یمن عربستان تالش میکند تا آنجا که
می تواند شیهیان را تضهیف کند و جنبش انصاراهلل را از بین ببرد .و این مساله کامال با هویت شیهی ایران که خود را متهد از
جنبشهای شیهی میبیند در تهارض قرار میگیرد .و ایران را خود را متههد میداند از جنبش انصاراهلل و حوثیان حمایت کند.
جدول  -0تفاوت و تقابل نگاه ایران و عربستان در یمن :
شیهیان حوثی
عربستان

ایران

موقهیت استراتژیک یمن

هویت و انگارهها

از نظر عربستان شئیهیان حئوثی ابئزار

عربستان یمن را به طئور تئاریخی

از نظر عربستان ایران نظامی اسئت کئه

دست و ستون پنجم ایئران هسئتند .و

بئئه عنئئوان حیئئات خهئئوت خئئود

به دنبال ایجئاد هئالل شئیهی در دنیئای

ایئئران قصئئد دارد از طریئئق شئئیهیان

تهریئئف مئئیکنئئد .و از طئئرف

اهل تسنن است .و بئه صئورت دومینئو

حوثی در یمئن نفئوذ پیئدا کنئد .و از

دیگر عربستان به خئاطر موقهیئت

به دنبال احیای حکومتهای شیهی در

طریق یمن بر شئیهیان عربسئتان تئاثیر

استراتژیک یمئن کئامال یمئن را

کشورهایی چون عراق ،لبنان ،سئوریه،

بگئئئاارد و سئئئپس بئئئه دخالئئئت در

خئ قرمئئز خئئود تهریئئف کئئرده

بحئئئرین و یمئئئن اسئئئت .در واقئئئع از

عربستان بپردازد.

است .و با هرگونئه نفئوذ قئدرت

دیدگاه عربستان ایران با هویت شئیهی

منطقئئهای و بئئین المههئئی در یمئئن

خود نظئا هئای عربئی را هئدف قئرار

برخورد میکند .

داده و قصد از بین بردن آنها را دارد.

از نظر ایئران دولئت یمئن در تقسئیم

ایئئئران مهتقئئئد اسئئئت در یمئئئن

از نظر ایران عربستان بئا هویئت وهئابی

قئئدرت امکانئئات شئئیهیان را در نظئئر

میتواند به خاطر وجود شیهیان و

– سئئئئهفی خئئئئود اصئئئئوح شئئئئیهه را

نگرفتئئه اسئئت .و ایئئن وضئئهیت بایئئد

جنئئئبش انصئئئاراهلل ،حئئئزب اهلل

نمیپایرد .در واقع نه تنهئا نمئیپئایرد

تغییر کند .و شیهیان هم در مهئادحت

دیگری ایجاد شود .که به عنئوان

بهکه طبق هویت وهابی – سهفی شئیهه
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نتیجهگیری
در بحبوحه جنگ سرد ،ایران و عربستان به عنوان دو بال ایاحت متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه بودند .با توجه به نزدیکی ایران
به اتحاد جماهیر شوروی به عنوان دشمن درجه یک نظا سرمایه داری ،اهمیت ایران در سیاست خارجی آمریکا به مراتب باحتر از
عربستان بود .به طوری که در سیاست دو ستونی نیکسون – کسینجر ،ایران نقش ژاندار منطقه را برعهده گرفت .بنابراین با توجه به

اختالفات ایران و عربستان در مسلهه اسرائیل و همچ نین مساله شیهه و سنی به خاطر اتحاد دو کشور با آمریکا در برابر خطر اتحاد
شوروی ،در واقع دو کشور مواضع نزدیک به هم اتخاذ کرده بودند .ولی پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  75همه این
مهادحت را بهم زد .از دل انقالب اسالمی یک نظا دینی شیهی با محوریت فقیه تشکیل شد که به دنبال صدور ارزشهای انقالب
خود هم بود .پیروزی انقالب ترسی شدید در نظا های سنتی عربی به وجود آورد .و هویت شیهی ایران را خطری برای خود
احساس میکردند .عربستان سهودی به خاطر قابهیتهایی چون خادمین حرمین شریفین ،وجود مخازن عظیم نفتی ،همراه مصر
جایگاه ممتاز در دنیای اسال و جوامع عرب داشت و دارد .به همین خاطر در انگارها و ذهنهای مقامات سهودی ،هویت شیهی
ایران کامال خطری برای هویت سنی اعراب و بخصوص هویت سهفی  -وهابی عربستان است .لاا تشکیل شورای همکاری خهیج
فارس در تقابل با خطرات انقالب اسالمی در بین کشورهای حوزه خهیج فارس ایجاد شد .با شروع جنگ ایران و عراق ،کشورهای
عربی و عربستان عهی رغم اختالفات شدیدی که با عراق داشتند و صدا را خطری بالقوه میدانستند ولی پشت او قرار گرفتند و
سخاوتمندانه کمکهای مالی فراوانی به عراق کردند.
عربستان هویت خود را بر پایه وهابی  -سهفی تهریف میکند .بنابراین خود را متههد میداند اندیشههای سهفی را گسترش
بدهد .و چون از دید عربستان هویت شیهی ایران در تقابل با هویت سهفی قرار میگیرد .باید کامال با اندیشههای شیهی و
جنبشهای شیهی مقابهه کرد و از طرف دیگر از تما جنبشهای سهفی حمایت مالی و نظامی کرد لاا شیهیان زیدی ،جنبش
حوثیها و جبهه انصاراهلل در یمن از دیدگاه عربستان یک خطر محسوب میشود .زیرا در ذهن مقامات سهودی ،ایران پشت
حرکت حوثیان است و به دنبال نفوذ در یمن و از طریق یمن به دنبال نفوذ در عربستان است و باید دو برابر این جنبش با تما قوا
ایستاد .از بهد دیگر به خاطر سابقه تاریخی نفوذ عربستان در یمن ،به نوعی حیات خهوت دولت سهودی محسوب میشود و از
طرف دیگر موقهیت سوق الجیشی یمن و وجود تنگه استراتژیک باب المندب ،نباید اجازه نفوذ ایران در یمن را داد.
با پیروزی انقالب اسالمی ایران ،دفاع از مظهومان و جنبشهای اسالمی و عهی الخصوص جنبشهای شیهی در اولویت سیاست
خارجی ایران قرار گرفت .ایران هویت خود را بر پایه اسالمی – شیهی تهریف کرد و سهی کرد نقش پررنگی در دنیای اسال پیدا
کند .ولی از همان پیروزی انقالب هویت شیهی ایران کامال در تقابل هویت سنی دنیای اسال و عهی الخصوص هویت سهفی-
وهابی عربستان قرار گرفت و عهی رغم همکاریهای ایران و عربستان در مقاطهی ولی تقابل هویت شیهی و سهفی -وهابی بسیار
پررنگتر بود .لاا جنگ سردی بین ایران و عربستان در منطقه خاورمیانه و دنیای اسال شروع شد که هر کدا خود را متههد به این
مساله میدیدند از جنبشهای شیهی و سهفی حمایت کنند .یمن با وجود طیف کثیری از شیهیان از زیدیها تا دوازده امامی
میتوانست کامال به هویت شیهی ایران در گسترش اندیشهها و تفکرات خود کمک کند و لبنان دومی برای ایران باشد .از طرف
دیگر یمن با وجود هم مرزی با عربستان و موقهیت استراتژیک خود کامال میتوانست به حوزه نفوذ ایران در منطقه حساس شبه
جزیره عربستان کمک کند .لاا با توجه به مدل نظری سازه انگارانه عوامل مادی نظیر موقهیت استراتژیک یمن و مسائل عقیدتی
یهنی هویت شیهی  -سهفی با توجه به وجود شیهیان حوثی و دو هویت کالن شیهی ایران و سهفی  -وهابی عربستان باعث تقابل ایران
و عربستان در یمن شد .که یکی از دولت عبدربه منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن حمایت کرد و دیگری پشت سر حوثیها
قرار گرفت .یکی از نکات کهیدی که باید در نتیجهگیری به آن بپردازیم این است که جنبش انصاراهلل یمن میتواند یک بال دیگر
نظیر حزب اهلل لبنان در منطقه استراتژیک یمن باشد .در واقع جمهوری اسالمی ایران میتواند بسیاری از سیاستهای خود را در
منطقه بدون اینکه نیاز به دخالت مستقیم باشد از طریق متحدان خود نظیر حزب اهلل لبنان و انصاراهلل یمن انجا دهد .لاا حزب اهلل
خ

مقد ایران در برابر سیاستهای اسرائیل است .جنبش حوثیان یمن هم میتواند بال دو متحد ایران در سیاست خارجی

منطقهای ایران باشد .همچنین باید به القاعده و فهالیت گسترده آن در یمن نیز اشاره داشت .در واقع با توجه به حیطه گسترش
جنبشهای اسال سهفی در کشورهای اسالمی ،یمن نیز همیشه یکی از پایگاههای مناسب القاعده بوده است .در واقع یمن با توجه
به فقر اقتصادی که مرد آن دچار هستند می تواند پتانسیل بسیار مناسبی برای جاب نیرو و گسترش فهالیتهای القاعده در یمن
شود .از طرف دیگر آن طور که مشخ

است عربستان سهودی پیرو ایدئولوژی وهابیت خود همیشه یکی از مدافهین مالی و

لجستیکی جنبشهای سهفی است .باحخ

در کشور یمن با توجه به وجود گروه کثیری از شیهیان ،القاعده میتواند نقش یک

باحنس در حمایت از سیاستهای عربستان در این کشور باشد .لاا تهجب آور نیست که عربستان پشت پرده از القاعده یمن
حمایت کند.اما نکتهای که بسیار حائز اهمیت است این است که با توجه به رسالت مبارزه جهانی با کفار که القاعده آن را مطرح
میکند می بینیم که آمریکا همیشه از یمن به عنوان پایگاه امنی برای القاعده که دیگر کشورها را بی ثبات میکند نا میبرد
میتوان گفت در این زمینه با متحد خود یهنی دولت سهودی اختالفاتی دارد .همچنین نباید این مساله را فراموش کنیم که القاعده
یمن می تواند برای خود مهک سهیمان و رژیم او نیز خطرناک باشد .از طرف دیگر ایران به خوبی میداند با تقویت پایگاه و جایگاه
جنبش انصاراهلل و شیهیان حوثی در ساختار سیاسی یمن میتواند القاعده را به نوعی در یمن تضهیف کند .همچنین در اینجا حز
است به کشور قطر نیز اشارهای داشته باشیم .به نظر میرسد قطریها مدتی است سهی دارند سیاست مستقهی از عربستان سهودی در
مهادحت منطقهای بگیرند .در واقع به پشتوانه ثروت عظیم خود که از فروش نفت و گاز بدست میآید و از طرف دیگر گسترش
شبکه الجزیره یمن به زبانهای مختهف در سراسر دنیا و اعتماد مرد عرب زبان به الجزیره عربی ،همچنین میزبانی جا جهانی
فوتبال به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی در سال  ،5155باعث شده قطر احساس کرده میتواند مانند قدرتهای
منطقهای نظیر ایران ،عربستان  ،ترکیه و مصر نقش فهالی بازی کند .لاا میبینیم که از اخوان المسهمین و دولت محمد مرسی
حمایت کرد بر خالف عربستان که حامی سیسی بود .به طالبان در دوحه دفتر داد .و همچنین عربستانیها قطریها را متهم میکردند
که از پشت دارد به کشورهای سنی عرب برادر خود خنجر میزند و به شیهیان حوثی کمک مالی و نظامی میکند .عهی رغم اینکه
در عمهیات طوفان قاطهیت به رهبری عربستان با حوثیان میجنگد ولی پشت پرده به حوثیان کمک مالی و نظامی میکند .بنابراین
با توجه به تنشی که بین قطر و عربستان سهودی ایجاد شده است ایران میتواند با دیپهماسی منطقهای خود نقش میانجی داشته باشد
که هم بتواند در جبهه کشورهای عربی به رهبری عربستان اختالف ایجاد کند و ایران هراسی را از بین ببرد و هم با جاب یمن به
عنوان یک متحد مهم از پتانسیل قطر برای اجرای سیاستهای منطقهای خود استفاده کند .که یکی از این موارد یمن است که قطر
می تواند کمک بزرگی به حوثیان و جنبش انصاراهلل یمن باشد .بنابراین در پایان حز است گفته شود با توجه به تنگه استراتژیک
باب المندب که دریای سرخ را به خهیج عدن متصل میکند و از این طریق یک پیوند استراتژیک بین دریای مدیترانه و اقیانوس
هند ایجاد میشود وجود شیهیان حوثی و جنبش انصاراهلل ،خطر القاعده ایران میبایست نقش فهالی در یمن بازی کند .و از طرف
دیگر عربستان می داند اگر یمن را از حوثیان نگیرد برای امنیت خود عهی الخصوص در مناطق شیهه نشین خود به مشکل برمی
خورد .لاا از القاعده یمن حمایت میکند و از طرف دیگر عمهیات طوفان قاطهیت را برای مبارزه با حوثیان در یمن شروع کرده
است.
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