
 یالمللبینفصلنامه مطالعات 
 1401پاییز (، 74) 2ه ، شمار19سال 

 2/12/1400تاریخ دریافت: 
 21/5/1401تاریخ پذیرش: 

 ژوهشیپ -نوع مقاله: علمی
 95-77صفحات: 

 
 
 

International Studies Journal (ISJ) 
Vol. 19, No. 2 (74), Fall 2022 

Reseived Date: 2022/2/21 
Accept Date: 2022/8/12 

Article Type: Original Research 
PP: 77-95 

 

تطبیقی نقش ایدئولوژیک عربستان و ایران  تحلیل
 در تحوالت یمن
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            4.0http://creativecommons.org/licenses/by/(This is an open access article under the CC BY license/(.              چکیده    

در بحران یمن  ایمنطقهورود جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی به عنوان بازیگران اصلی 
ایدئولوژی نقش قرار داد. به عنوان جلوهای از رقابت ایدئولوژیکی مورد مالحظه و بررسی  توانمیرا 

افزایش رقابت دو کشور در منطقه گردیده  ساززمینهبسیار مهم و پررنگی در این مسئله دارد و نیز 
تحلیلی و روش گردآوری اطالعات نیز از نوع کتابخانهای  –است. روش تحقیق مقاله حاضر تطبیقی

مطالعه موضوع نیز به  ه شده است.های اینترنتی استفادها، مجالت علمی و پایگاهاست و از کتاب
این نوشتار در پی پاسخ به  د.باشمیباری بوزان « مجموعه امنیتی»صورت تطبیقی در چارچوب نظریه 

به نظر  «؟رقابت عربستان و ایران در بحران یمن چگونه قابل ارزیابی است»این پرسش اصلی است که؛ 
نقش، هدف، سطح و راهبرد رقابت  همؤلف میرسد که با توجه به چارچوب نظری پژوهش؛ در چهار

ایدئولوژیک دو کشور جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در یمن قابل بررسی است. به واقع 
یی دارند که در این مقاله به تشریح آن هاتفاوتدر این رقابت، دو کشور در این چهار مؤلفه 

. لذا اندتهطقه خلیج فارس به رقابت با هم پرداخدر منایم. همواره به طور سنتی این دو کشور پرداخته
پژوهش حاضر با تمرکز بر این مسئله و با هدف اصلی افزایش شناخت جمهوری اسالمی ایران از 

سازی زمینه صحیح برای مقابله طریق بررسی دقیق سیاست خارجی عربستان در منطقه، به سبب فراهم
 یران در منطقه و موازنه قوا صورت پذیرفته است.منطقی و واکنشی مناسب در جهت حفظ موقعیت ا
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 مقدمه
نظیر  ایمنطقهبحران یمن از چالش برانگیزترین تحوالت منطقه خاورمیانه است که بازیگران 

ته و همچنین رفتاری غیر همسو از خود عربستان و ایران در جهتدهی به این بحران، نقش بسزایی داش
هریک با استفاده از ابزارها و روشهای گوناگون سعی در گسترش نفوذ . اندتهدر یمن به نمایش گذاش
که جمهوری اسالمی ایران، با تقویت و حمایت از گروه شیعه حوثی  ایگونهخود در منطقه دارند. به 

داخته و از این طریق منافع ایدئولوژیکی و استراتژیکی و دیگر مخالفان حکومت یمن به اعمال نفوذ پر
عربستان را به چالش کشیده است. این مسئله سبب گردیده که راه برای رقابت بیشتر این دو کشور در 

جنگ »به تعبیر بهتری جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی وارد دوران و منطقه هموارتر شود 
 شوند.« سرد

 کیو به خصوص تنگه بابالمندب)گذرگاه حدود  یقابر شاخ آفر ششرافاکشور یمن به سبب 
ثبات است،  در جهان ینفت ریذخا نیشتریدارنده بن که و مجاورت با عربستا غرب( یسوم نفت واردات

و از اهمیت ویژه  است نموده لیتبد ایمنطقهفراو  یامنطقه یارا به مسئله منی یمرز تیو امن یداخل
 ردار است.استراتژیکی برخو

رقابت عربستان و ایران در بحران یمن »نوشتار حاضر در پی پاسخگویی به این سوال اصلی است؛ 
بوزان و  ایمنطقهبه نظر میرسد که با توجه به چارچوب نظریه امنیتی « ؟چگونه قابل ارزیابی است

ایران و ی دو کشور هاسیاستهمکارانش، در چهار مولفه نقش، هدف، سطح و الگوی راهبردی 
 هازمینهیی در این هاتفاوتد و باشمیعربستان در یمن با تاکید بر مسائل ایدئولوژیکی قابل تبیین 

فارس باهم رقابت دارند، جاز آن جایی که ایران و عربستان به طور سنتی همواره در منطقه خلیدارند. 
سی دقیق سیاست خارجی پژوهش حاضر با هدف افزایش شناخت جمهوری اسالمی ایران از طریق برر

مقابلهی منطقی و واکنشی مناسب به جهت حفظ موقعیت ایران  ساززمینهعربستان سعودی در منطقه، 
 ،تحلیلی -تطبیقیروش  به دنبال آن است تا به اراین نوشتد. لذا نمایمیدر منطقه و موازنه قوا را فراهم 

همچنین گردآوری  هد.مورد سنجش قرار دبحران یمن از منظر ایدئولوژیکی نقش این دو کشور را در 
 اطالعات با استفاده از روش کتابخانهای و منابع اینترنتی صورت پذیرفته است.

 

 پیشینه  -1
تبیین رقابت استراتژیک جمهوری اسالمی ایران »با عنوان  ایمقاله( در 1394) و همکاران غفورآل

نه اقدامات دو کشور در یمن را رقم زده است، ند عللی که زمیکنمیبیان « و عربستان سعودی در یمن
سنی(، رقابت و کشمکشهای استراتژیکی این دو کشور در یمن و -اختالفات ایدئولوژیکی)شیعه

 همچنین درک نیات و تهدیدات از طرف مقابل اشاره کرد.
تان تقابل جمهوری اسالمی ایران و عربس»تبیین با عنوان  ایمقاله( در 1397) غالمی و همکاران
که هویت شیعی در تقابل با هویت ند کنمی بیان «امنیت هویت محور اندازچشمسعودی در یمن از 
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ی ایران و عربستان در خاورمیانه بیشتر تحت تاثیر هویت هاتقابلاین بدان معناست که  سنی قرار دارد.
 .شیعی و انقالبی و هویت سنی و وهابی دو کشور قرار دارد

تحلیل روابط ایران و عربستان؛ منطقه غرب »با عنوان  ایمقاله( در 1399) انشیرزاد نشلی و همکار
که برهم خوردن توازن قدرت در غرب آسیا به سود ایران  بر این اعتقادند« سیا مطالعه موردی یمنآ

های نیابتی به ویژه در یمن شده است و عربستان با و به ضرر عربستان، سبب پیدایش و تداوم جنگ
 .یگر کشورها سعی در برهم زدن این توازن داردائتالف د

اسالمی ایران در  ریعربستان سعودی و جمهو» با عنوان ایمقالهدر ( 1395) نجات و همکاران
و متهم کردن  منیبا حمله نظامی عربستان به  رانیروابط عربستان و اد که کنمیبیان « قبال بحران یمن

های ای تقابلی به خود گرفت. یافتهجنبش انصار اهلل، رویههای نظامی و سیاسی از تیبه حما رانیا
باری با حاصل  من،یدر بحران  رانیعربستان و ا انیدهد که رقابت و تعارض منافع مپژوهش نشان می

 کرده است. جادیری صفر را ابجمع ج
ریو دوگانه ایران و عربستان؛ بلوغ منازعه و سنا»با عنوان  ایمقاله( در 1400) احمدیان و کهریزی

د بهترین زمان جهت تحقق مذاکره و رسیدن توانمیکه  هستندتبیین شرایطی  به دنبال «فاجعه-مذاکره
 .تبیینی که بر ساختاربندی تئوری بلوغ منازعه مبتنی است به صلحی میان دو قطب قدرت منطقه باشد؛

 

 چارچوب نظری  -2
مکتب کپنهاگ، در کنار نظریه  گانهسهاز ابعاد  یکی1ایمنطقه یتیامن یهامجموعه هینظر
 لیتشک المللبین تیفهم و تحلیل امن یجامع برا یاهها است که مجموعهبخش کردیو رو کردنامنیتی

 یبر تیبا مرکز المللبین استیحوزه س شمندانیاز اند یتعداد یحاصل نظرورز ،مکتباین دهند. یم
از  یگریبوزان و تعداد د یدهه نود، با همکار لیاوااست که از  4و جاپ دو ویلد 3وریو ولهو ا 2بوزان

دو دهه پس از آن، منجر به نگارش  یشد و در ط لیپژوهشگران مؤسسه مطالعات صلح کپنهاگ تشک
 نیبعدتر توسط منتقدان اکه آنچه را  گر،یکدیحوزه شد که در کنار  نیدر ا یمشترک آثار پرشمار

امنیت: ». کتاب (Buzan et.al., 1998: 21-22) ادد لیتشک، شد دهیمکتب کپنهاگ نام کرد،یور
، نخستین کتاب مکتب کپنهاگ به قلم باری بوزان، اوله ویور و جاپ «چارچوب جدیدی برای تحلیل

دو ویلد؛ که بیانگر چارچوبی جامع از تحلیل مطالعات امنیت است. در این کتاب دیدگاه سنتی نسبت 
ن مکتب تالش کرده به گسترش و تعمیق تعریف امنیت از طریق بیان د؛ به واقع ایشومیبه امنیت رد 

 ند امنیت، ثبات و بقای کشورها و زندگی افراد را تضعیف کندتوانمیاینکه تهدیدات غیرنظامی 

                                                           
1. RSCT 
2. Bary Buzan 
3. Ole Waever  
4. Jaap de Wilde 
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 Ismailzadeh Emamgholi & Ahmadi(؛)126-127: 1395امامقلی و احمدی فشارکی،  زادهاسماعیل)
Fesharaki, 2016: 127-126.) 

بر سطح منطقه  دیتأکی امنیتی لحاظ کرده است. هامجموعهبوزان مناطق استراتژیک را به عنوان 
جنگ سرد روز به روز  انیپس از پا یاز سالهای، تیدر مباحث امن لیتحل یاز سطوح اصل یکیبه عنوان 
است و افزوده شده  المللبیندر روابط  تیاز سطوح مهم تحلیل امن یکیآن به عنوان  تیبر اهم

در جهان سوم به  ایمنطقه یتیامن باتیترت یبرا شیرو به افزا ییتقاضا»: دیگویم 1ایکه آچار ایگونهبه
داداندیش و «)ال ظهور استحپساجنگ سرد در  یتیدستور کار امن یهااز مشخصه یکیعنوان 
ان یک از نظر بوز .(Dadandish & Koozegar Kalji, 2010: 80)(؛80: 1389کالجی،  گرکوزه

 هاکه در آن در یک منطقه جغرافیایی هادولتای از امنیتی عبارت است از مجموعه یمجموعه
است که مشکالت امنیتی تنیده شدهدرهم ایگونهبه کردنامنیتیو غیر کردنامنیتیفرآیندهای عمده 

 (.Buzan, 200: 114) د جدا از یکدیگر تحلیل و حل شودتوانمیها نآن
، «آنارشی»یادین؛ هر مجموعه امنیتی دارای ساختار بنیادی است که از چهار جزء بن زانبوبه اعتقاد 

است. جزء نخست آنارشی؛ زمانی تشکیل شده« الگوهای دوستی و دشمنی»و « بندیقطب»، «مرز»
شده باشد. دومین جزء  از دو یا چند واحد خودمختار تشکیل ایمنطقهحاکم است که مجموعه امنیتی 

ای از نظر امنیتی ندازهیا دیگر بازیگران غیردولتی باید تا ا هادولتت؛ بدان معنا که گروهی از مرز اس
هم دانست. سومین جزء ها را در یک مجموعه متصل بهکه بتوان آن ایگونهوابستگی متقابل داشته به 

ب بندی کننده قطهای بزرگ تعیینها و قدرتقطب بندی است؛ در سطح جهانی تعداد ابرقدرت
بندی در هر مجموعه امنیتی هستند و معرف قطب ایمنطقههای هستند. در سطح منطقه نیز، قدرت

توجه است. بدان معنا که چه واحدی از چه واحد یا موضوعی ها در سطح منطقه قابلتوانایی این قدرت
د. به نماییمین نگران است یا به چه کسی گرایش دارد. چهارمین جزء الگوی دوستی و دشمنی را تعی

 ستم مسلط استدشمن، رقیب و دوست کدام نقش در سی گانهسههای این معنا که از میان نقش
(Buzan, 2009: 43-61.) 

رسد از بین اجزای بنیادین فوق، دو جزء نخست، در ارتباط با وضعیتی است که در نظر میلذا به
. اما دو جزء اخیر است نمودهامونی را فراهم های پیریمن وجود داشته و در واقع زمینه مداخله قدرت

. اندتهبه یمن برعهده گرفیعنی ایران و عربستان نسبت های منطقهارتباط مستقیم با نقشی دارد که قدرت
بندی در یک مجموعه امنیتی وقوع هر یک لذا در حقیقت گویای این مسئله است که در شرایط قطب

ر تحلیل امنیت، دنابراین با توجه به رویکرد تخصصی این مکتب بمحتمل است.  گانهسهاز الگوهای 
: 1395امامقلی و فشارکی،  زادهاسماعیل) د الگویی مناسب در تحلیل مسائل امنیتی معاصر باشدتوانمی
  (.Ismailzadeh Emamgholi & Ahmadi Fesharaki, 2016: 129)(؛129

                                                           
1. Amitav Acharya 
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 اسالمی ایرانبررسی گفتمان وهابیت عربستان و تشیع جمهوری  -3
که  است طرف نتیجه تقابل بین گفتمان شیعی زیدی و سنی وهابییک از رقابت عربستان و ایران؛ 

ی این مکتب در یمن هااندیشهوهابیون و  ازدنبال حمایت مادی و معنوی  د عربستان بهشومی سبب
ز مبانی فکری و ی سیاسی و مذهبی زیدی و شیعه هستند که ایران اهاگروهباشد و در طرف دیگر 

و همکاران،  غفورآل) دکنمیحمایت سیاسی و دیپلماتیک در یمن  صورتبه هاگروهسیاست این 
واقع شاهد تقابل و رویاروی دو  به(. Al-Ghafoor et.al., 2015: 165-164)(؛164-165: 1394

 پردازیم.ایدئولوژی در این بحران هستیم. در ذیل به تشریح بیشتر این مسئله می
 عربستان و ترویج ایدئولوژی وهابیت -1-3

هشداردهندهای  اندازچشمبه واقع توسعه نفوذ شیعیان الحوثی و انصاراهلل و تسلط آنها بر یمن، 
برای عربستان و متحدانش است؛ زیرا آنها از نفوذ فزایندهی ایران در منطقه نگران هستند. به اعتقاد 

آن  دنبالبهسیاسی در بخش جنوبی مرزهای عربستان و  اشاعه مکتب تشیع دنبالبهعربستان، ایران 
و کشاندن ناآرامیها به داخل عربستان است؛  جانبههمهاستفاده از تحوالت داخلی کشور یمن برای فشار 

های تحوالت کشور یمن به مانند بحران کشورهای سوریه، بحرین، لبنان و.. از خصائل و جنبه
: 1399)همتی و همکاران،  ر عربستان و ایران برخوردار استایدئولوژیکی و هویتی برای دو کشو

در عربستان سنت پادشاهی با آیین وهابیت باید اذعان نمود که (.  et.al.Hemmati ,2020 :106)(؛106
 .درآمیخته و چهره خاصی به سیاست و جامعه بخشیده است

های شیعه در د قبیلهجنبش شیعیان صعده و اتحا گیریشکلعربستان تحوالت یمن را از زمان 
د. شیعیان صعده از نظر آلسعود خطر بالقوهای نمایمیی صعده و آلعمران به شدت پیگیری هااستان

ند باالخص اینکه آنان به عنوان مانع بزرگی در جهت گسترش آیمیبرای اندیشه وهابیت به حساب 
مخالفان  یبرا مطمئنیمأمن  من،یخاک  ن،یعالوه بر ا ند.شومیتفکرات وهابی در یمن محسوب 

 .(Anarki, 2015: 38 Saffari)(؛38: 1394)صفاری انارکی، رودیعربستان به شمار م یهاسیاست
: رینظ یعیش یهاگروهن گرفتقدرتاز  یناش شتری، بمتحدانشعربستان و  یپر واضح است که نگران

عربستان از  یهاو دخالت ینظام اقدامات. لذا هستند رانیاست که همسو با منافع ا هاحوثیانصاراهلل و 
 یهااستانکشور منتقل شود، چرا که  نیبه ا منی ید بحران داخلکنمیاحساس  است کهآن جهت 

 .(Karami, 2011: 92)(؛92: 1390)کرمی،  هستندن م)جازان و الشرقیه( در مجاورت مرز ی نینشعهیش
و لذا پیروزی انصاراهلل را برنمیتابد خود دانسته خلوت ت حیا عنوانبهیمن را کلی عربستان، طورهب
پس به باور بسیاری  .ندکنمیهای مختلفی تالش به شیوهخود در یمن برای حفظ و تثبیت حوزه نفوذ و 

نوع میدان برای جنگ نیابتی میان عربستان وهابی و  یکاز تحلیلگران تحوالت و جنگ داخلی یمن 
دهد و هر کدام سعی اسالم را نشان میبرداشت از  دوتفکر سیاسی و  دوکه تقابل  شیعی استایران 

 (؛158-159: 1394و همکاران،  غفورآل) در توسعه نفوذ و همچنین عقب راندن طرف مقابل دارند
(Al-Ghafoor et.al., 2015: 158-159.)  
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 ایران و ترویج گفتمان انقالب اسالمی در یمن -2-3
و  انیعیش انیاست، هم در م گردیدهجهان اسالم در  یاسالم یداریب ، سببرانیا یب اسالمقالان

 رندیقرار بگ یانقالب اسالم ریمن هم تحت تأثی انیعیاست که ش یعیطبلذا اهل سنت.  انیهم در م
ن گرفتقدرتو  یدر امتداد بهار عرب و 2011بعداز انقالب (. Nejat, 2017: 132(؛)132: 1396)نجات، 
 نهیرید بیکه همزمان با رق است شده لیتبد و قدرتمند کیاستراتژ گاهیبه پا رانیا یبرا منی ،انصاراهلل
ای شد روح تازه منجروقوع انقالب اسالمی ایران به واقع،  .دعربستان بر سر آن منازعه دار یعنیخود 

اسامه العمادی، یکی از مفتیان وهابی گرویده به مذهب تا جایی که در کالبد شیعیان یمن دمیده شود. 
انقالب اسالمی ایران به وقوع نپیوسته بود مذهب زیدی در یمن ر اگ»: هار داشته است کهچنین اظ تشیع

 (.Talashan, 2012: 17 (؛)17: 1391)تالشان، «رفت...از بین می
قرابت و ، با ایران ارتباط هاحوثیهای اعتقادی و سیاسی شیعیان یمن باالخص از جهت گرایش

رهبر جهان  عنوانبهاز ایران ساکنان یمن  است کهبب شدهنزدیکی زیادی دارند و همین موضوع س
عمیق شدن قدرت  ساززمینهموضوع و این باشندحکومت دینی اصیل بدنبال الگوبرداری از تشیع 

و همچنین در مقابل  شودجمهوری اسالمی ایران و کاهش قدرت عربستان و وهابیت در این کشور 
-Al)(؛153: 1394و همکاران،  غفورآل) ژیک را ایجاد کندعربستان در منطقه جنوبی موازنه استرات

Ghafoor et.al., 2015: 153.) 
یی، ارتباط بسیار نزدیکی با شیعیان دوازه امامی هاتفاوتدر عین وجود  هاحوثیاز نظر اعتقادی 

م شورید پذیرند و معتقدند در هر زمان و تحت هر شرایطی باید علیه ظلم و سترا نمی« تقیه» دارند. آنان
و به اعتقاد فرقه زیدی در صورتی اطاعت از امام واجب است که با صفات چهاردهگانهاش ظهور 
کند. از نظر بسیاری از آنها امام خمینی)ره( به دلیل آشکار بودن تمامی صفات امامت، امام زمانه 

 توانمیاهم کرد، محسوب میشد. از عوامل دیگری که زمینه تعلق شیعیان یمنی به انقالب اسالمی را فر
به اشتراک در اصول مذهب و جذابیتهای مکتب جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد و در همین جهت 

 بود که شعارهای جریان حوثی متاثر از اندیشه ضد امپریالیستی نهضت انقالب ایران بود.
ا، الموت گذار انصاراهلل برای این جنبش شعار الموت المریکحسین حوثی اولین رهبر و بنیان

اهلل، برائت از مشرکان، روز قدس، السرائیل، اللعنه علی الیهود، النصر لالسالم را مطرح کرد و حزب
)شمسینی غیاثوند و  استجدی مورد حمایت او بوده صورتبهروز عاشورا و بسیاری از موارد دیگر 

  (.Shamsini Ghiasvand & Ahmadvand, 2015: 22)(؛22: 1394احمدوند، 
نخست از منظر قانون اساسی و تعهد »ورکلی، مسئله یمن به این دالیل برای ایران اهمیت دارد: به ط

ی آزادیبخش؛ دوم صدور انقالب اسالمی به هاجنبشو  هانهضتایدئولوژیک ایران برای حمایت از 
های خارج از مرزهای خود؛ سوم حمایت از شیعیان در سراسر جهان، چهارم تعارض با اسرائیل و برنامه

این رژیم در منطقه؛ پنجم، خطر گسترش تروریسم و القاعده در منطقه و ششم حمایت از منافع 
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بنابراین، به همین سبب ایران در (. ,Ramadhan 2020«)اقتصادی ایران در تنگه بابالمندب و خلیج عدن
 تحوالت یمن ورود کرده است. 

 
 ن در بحران یم و عربستان رانیتعارض ا ایهمقایس تحلیل -4

و  ایمنطقهحران یمن از جمله مسائل چالش برانگیز منطقه خاورمیانه است که بازیگران ب
در این  ایمنطقهدر جهتدهی به سمت و سوی تحوالت آن موثرند. از جمله بازیگران  ایمنطقهفرا

 اندتهبحران، ایران و عربستان هستند که کنش رفتاری متضادی را در یمن از خود به نمایش گذاش
(. به دیگر سخن، دو بازیگر  ,2016Zanganeh and Hamidi :143(؛)143: 1395زنگنه و حمیدی، )

اصلی در خاورمیانه هستند، آنها با توسل به ابزارها و روشهای مختلف سعی در گسترش نفوذ خود در 
حمایت  منطقه دارند. اخیرا ایران پس از فروپاشی دولت یمن، با تقویت تدارکات مالی و لجستیک و با

ی یمن به اعمال نفوذ پرداخته و از این طریق منافع استراتژیک عربستان را به هاحوثیاز گروه شیعه 
 چالش کشانده است. این امر راه را برای رقابت تنگاتنگ این دو کشور در منطقه هموارتر کرده است

ان آنچه را که در برخی تحلیلگر» (. ,2016Heidari & Salehi :76(؛)76: 1395)حیدری و صالحی، 
سمیعی «)ایران و عربستان به شمار میآورند« جنگ سرد»افتد، نوعی رقابت یا به تعبیری یمن اتفاق می

 (.  ,2015Samiei Esfahani & Mousavi :85(؛)85: 1394اصفهانی و موسوی، 
 از گسترش نفوذ ایمنطقهدر چارچوب رقابت ایران بر سر برتری عربستان های گذشته طی سال

د، به شدت نگران شومینامیده « هالل شیعی» ایران در عراق، سوریه، لبنان و بحرین و تشکیل آنچه
(. Barzegar, 2013: 264)(؛264: 1392)برزگر، این نفوذ را مهار کند استنموده بوده و همواره تالش 

تر عربستان ش برادر بزرگمعنای پایان نقایران است و این امر به ایمنطقهمثابه افزایش قدرت به زیرا که
: 1397)یزدانی و حسنزاده،  برای منطقه و همچنین چالش ژئوپلیتیک انرژی برای کشورهای غربی است

 (. Yazdani & Hassanzadeh, 2018: 1089)(؛1089
نوعی گسستگی بنیادین  ساززمینهدر عربستان و ایران، های حاکم نوع مبانی فکری و معرفتی نظام 

 دوتقابل بین  .استکشور در عرصه سیاست خارجی شده دوو الگوهای رفتاری این در راهبردها 
کار متحد غرب دارای وجوه ایدئولوژی شیعه انقالبی ضدآمریکایی با ایدئولوژی وهابیت محافظه

ی مردمی علیه حکام عرب متحد هاجنبشآغاز بیداری اسالمی و حمایت ایران از با  .استای پیچیده
آفرینیهای طقه و در نقطه مقابل، تالش پیگیر هیات حاکم سعودی جهت مقابله با نقشعربستان در من

ترین حالت خود به وخیم، ایران در تحوالت منطقه، روابط این دو کشور را در دو دهه اخیر
ایران و عربستان  ایمنطقههای میدانی برای تاثیرگذاری ،است. بحرین و یمن در کنار عراقرسانده

  (.Khezri et.al., 2015: 202)(؛202: 1394ضری و همکاران، )خانددهش
ی درون منطقه هاتقابلعربی و نیز نوع -های متعارض و متنوع ایرانیضمنا دو کشور به دلیل هویت
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، در قبل از انقالب اسالمی به دلیل ترس از اندتهخلیج فارس درک معین و مشخصی از یکدیگر نداش
کسینجر در کنار هم در یک جبهه قرار -ت سیاست دوستونی نیکسونتح ایمنطقهعراق دیگر رقیب 

 .(Arm, 2016: 78)(؛78: 1395)آرم،  این سیاست کارایی خود را از دست داد 57گرفتند که با انقالب 
با وقوع انقالب اسالمی زمینه رقابت ایدئولوژیک میان ایران و عربستان با احیای شیعیان در منطقه 

بازوی سیاست خود  ترینمهم عنوانبهعد از پیروزی انقالب اسالمی عربستان را فراهم شد. آمریکا ب
در منطقه جایگزین ایران نمود و پس از انقالب بود که عربستان به عنوان متحد درجه یک آمریکا در 

و مبانی فکری ایران  هاسیاستمنطقه مبدل شد. بنابراین حضور و اتحاد عربستان با کشوری ناهمسو با 
نه انفکاک ارزشها و ذهنیتهای مشترک میان دو کشور را ایجاد کرد و باعث شد که دیوار بیاعتمادی زمی

میان این دو کشور رفته رفته بلندتر شود. و از طرف دیگر انقالب اسالمی باعث شد تا ایدئولوژی شیعه 
. بدین سبب عربستان نیروی قدرتمند در تقابل با هویت وهابی محافظهکار قرار بگیرد عنوانبهانقالبی 

متکی به گفتمان وهابیت در تقابل با جمهوری اسالمی ایران متکی با تشیع با محوریت والیت فقیه قرار 
)دارابی و کاظمی، را داشتندگرفت که هر کدام از این دو گفتمان داعیه سیادت و رهبری جهان اسالم 

 (. (Darabi & Kazemi, 2016: 84(؛)84: 1395
 لیها از اوایسعود یخارج استیعنصر ثابت س من،ی یتسلط بر امور داخل یان براعربست سعیلذا 
 یگریگذشته، عربستان، باز یهاههدر د منیها و تحوالت بحران یبه بعد بوده است. در تمام 1930دهه 

کرده  یخلوت خود تلق اطیکشور را ح نیداشته و ا انهیمداخلهجو یده و همواره نقشوفعال و اثرگذار ب
 یابیقدرت نبه باور عربستا. (Eltiamnia et.al., 2016: 185)(؛185: 1395نیا و همکاران، )التیامستا

 رییتغ رانیموازنه قدرت را به سود ا، رانیا یاحکومت همسو با منافع منطقه کی گیریشکلانصاراهلل و 
عربستان را  من،ی ها دریحوث یریگقدرت دهد.یگسترش م انهیخاورم منطقهو حوزه نفوذ آن را در 

اعمال  یهااهرم زیو ن تیو توان، ظرف دهدیقرار م «کیتیژئوپل یتنگنا»و  «یعیکمربند ش»در محاصره 
توسعه عمق  یامر به معن نیخواهد داد. ا شیآن کشور را افزا ایمنطقهبر عربستان و متحدان  رانیفشار ا
 ریعربستان تحملناپذ یبرا دیتردیاست که ب انیعیدر منطقه و محاصره عربستان با ش رانیا کیاستراتژ

مختلف  ینداشته و به انحا تیوجه رضاچیبه ه منیآلسعود از نظم شکلگرفته در  تیحاکم خواهد بود.
 (.Hemmati et.al., 2019: 118)؛(118: 1399)همتی و همکاران،  خواهان برهمزدن آن است
در تحریک و تشدید  اسالمجهان  عنوان دو قطب مهم و عربستان به ایرانمفروض آن است که 

، اما این نقش محصول رقابت این دو کشور برای کسب نفوذ بیشتر در اندتهنقش داشجنگ در یمن 
 :قابل ارزیابی استذیل سطح  چهاردر  بوده است. این رقابتها مشخصا   یمنمجموعه امنیتی 

 نقش در تفاوت -4-1
در انسجام و  یاساس یهز ساخت که نقشمج دیجد یحاکمان عربستان را به ابزار ت،یوهاب فکرت

 Ataei and Mansouri(؛)36: 1392)عطایی و منصوری مقدم،  دنمایمی فاینظام ا نیتوسعه ا
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Moghaddam, 2013: 36). اهل  یاصل یاز چهار مذهب فقه یکی یحنبل ،ساکنان عربستان شتریمذهب ب
)منجزی،  ها استیحنبل یاورهاد که برخالف بکنمیرا مطرح  ییاهاسنت است؛ اما تفکر وهابیت ادع

 یخارج استیدر س رگذاریعوامل تأث نتریمهماز  یکی. ضمنا (Monjezi, 2008: 5(؛)5: 1387
و  یدر برندساز یسع یکشور است و حاکمان سعود نیدر ا نیفیشر نیوجود حرم ،نعربستا
 یلف کشورهامخت یهانشست یها، برگزاراقدام نیموضوع دارند. نمونه ا نیاز ا یاسیس یبرداربهره
مقدس مکه و  یراه، خود را نگهبان شهرها نید از اخواهمیمکه است که عربستان  یزبانیبه م یاسالم

: 1393کوهکن و نزاکتی، د)جهان اسالم را به خود اختصاص ده یرهبر گاهیمدینه مطرح کند و جا
موجود در  یعیطب یهاثروتبا استفاده از  هاسعودیلذا  .(koohkan & Nezakati,2014: 220(؛)220

 شبردیمسئله هم در پ نیو ا دنکنمی یاقتصاد تیحما مثل یمن منطقه فیضع یهادولتکشور از  نیا
 6: 1389)حسنی سعدی، مؤثر بوده است یمن هموارهآنها در  یاسیو نفوذ س یعموم یپلماسید
ه و دالرهای نفتی، نقش بنابراین، عربستان با در اختیار داشتن اماکن متبرک (.hasani saadi,2010: 6(؛)

 پدرساالرانه اسالمی برای خویش نسبت به یمن قائل است.
 نهیزم ،یعیکارآمدن دولت ش یو رو 1979در سال  یبا تحول انقالب اسالماز طرفی در ایران  
 تا  ینها. افتاده بود ریو عراق به تاخ رانیاما با جنگ ا ،بوجود آمده بود ایمنطقه رانیا گیریشکل یبرا
سند  نیموثر بوده است. بر اساس ا رانیساله ا 20 اندازچشمسند  نیدر تدو نینو ییر منطقهگراتفک

است. بر  یالمللبیندر سطح  ژهیو ینقش یو دارا ایمنطقهو فرا یفرامل ندهیسال آ 20در  رانینقش ا
 ی، علمیتصاداول اق گاهیبا جا یافتهتوسعه یبه کشور لیتبد ندهیساله آ 20 یط رانیا ،تفکر نیا اساس
 یدر پرتو تالش جمع یبه اراده و عزم مل یمنطقه، الهامبخش در جهان اسالم، متک سطح در یو فناور

ضمنا  در آینده، ایران با گذر  خواهد شد. لیتبد یالمللبینثر در روابط ؤتعامل سازنده و م یدارا نیز و
و  یبر اصول اخالق یمتک یخیو تار ییای، جغرافیفرهنگ اتیمتناسب با مقتض ی،کنون تیاز موقع
 یهاآرمان از یهمراه با پاسدار ،یاجتماع عدالت ی ونید ی، مردمساالری، انقالبی، ملیاسالم یارزشها

مبدل به کشوری  اقتصادیو  یاجتماع تیاز امن یمندانسانها و بهره یمشروع، حفظ کرامت و حقوق
. از این منظر ایران با الگوی انقالب (Nejat, 2017: 125)(؛125: 1396)نجات،  دشومی یافتهتوسعه

یمن موثر باشد. در حالی که عربستان  ویژهبهد در منطقه و توانمیاسالمی و نظام مردمساالری دینی 
 د با سبک حکومتداری خویش به دنبال این نقش باشد. توانمین

  سطح در تفاوت -4-2
 ایراندارند.  یمنسبت متفاوتی با ناند، اما هر دو عضو مهمی از جهان اسالم و عربستان ایران

ننموده معرفی  و ایدئولوژی اسالمی خود را عضوی از تاریخ، فرهنگ و تمدن یمنکشوری است که 
مرز نیست،  هم یمنهرچند با  ایران. داده استجای صرفا براساس ایدئولوژی حمایت از مسلمانان و 

یمن کشوری . از سویی دیگر ه متصل استمنطقکشورهای حوزه مقاومت به این اما این کشور از طریق 
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پیوستگی تاریخی و فرهنگی و نیز و در جنوب عربستان است. این کشور از دیرباز به دلیل  عربی
برخوردار بوده است. این کشور در میان دو دریای  برای عربستان از اهمیت بسیاری یموقعیت ژئوپلتیک

همین امر باعث شده که عربستان یمن  ،آن داده استای به مهم قرار دارد که اهمیت استراتژیکی ویژه
 را به عنوان حیات خلوت خویش تصور نماید و لذا اجازه دخالت هیچ کشوری را در آن ندهد. 

 تفاوت در هدف  -3-4
اند. رانیبا منافع ا واست که همس یعیش یهاگروهن گرفتقدرتدر یمن عربستان  یاصل ینگران

نفوذ  دیآن ممکن است به تشد ینظام یهایو توانمند رانیا یهایندپروازاز نگاه عربستان بل ن،یهمچن
وهابیت عربستان با شیعیان زیدی در  .(Nasr, 59 :2006) شود نجرعربستان م یعیش تیکشور بر اقل نیا

های فرهنگی مذهبی خاص جامعه عربستان دیگر یکی دیگر از انگارهعبارتیمن مشکل هویتی دارد. به
واقع نگاه وهابیت به شیعه نگاهی حاکی از کینه  رد .جهاد با کافران و بدعتگرایانه استتکفیرگرایی و 

 است که معتقد است کشتن یک شیعه از کشتن یک کافر ثوابش بیشتر است صاحبان خویش نظر کند
 (. Teymouri et.al., 2016: 93)(؛93: 1395)تیموری و همکاران، 

در حمله به  ی عربستاناز اهداف اصل یعیهالل ش لیتکمو  رانیا ایمنطقه یاز هژمون یریجلوگ
مقامات  است. لذا و انصاراهلل را هدف گرفته یحوث انیعیو هم ش رانیهمزمان هم او در واقع،  است منی

فارس را به  جیخل یهمکاری عضو شورا یشورهاک تیامن من،ی راتیینکته که تغ نیا انیبا ب یسعود
 یبه مردم انقالب را تغییرات میو وخ یتیداشتند عواقب امن یشود، سعمتوقف  دیمخاطره انداخته و با

از آن که طرح  پسهمچنین  (.Hafeznia, 2006: 112)(؛112: 1385، نیاحافظ) ندیگوشزد نما منی
 ییهوا میمستق حمله اضیر، دیطلب در عدن به شکست انجامییدولت جدا کی یاندازعربستان در راه

 گیریشکل، مانع اتیعمل نید با اینموکشور گمان م نیآغاز کرد. ا 94 نیفرورد ششم را در منیبه 
وابسته  یروهاین ات،یعمل نیروز پس از آغاز ا 10ند. اما البتهشومیا نعدولت هوادار انصاراهلل در ص کی

به  زین نیشامل عدن، ضالع، و اب یجنوب استان انجام دهند و چهار یبه عربستان نتوانستند اقدام موثر
 (. Lakzaee, 2014: 6(؛)6: 1393)لکزایی،  دیانصاراهلل ملحق گرد طرهیه تحت سمنطق

 ول،ا د. این اهداف عبارتند از:کنمیاز منظر ایران، عربستان اهداف عمدهای را در یمن دنبال 
ممانعت از سرایت و گسترش حوزه  وم،د ؛ممانعت از گسترش اندیشه و تفکرات شیعی در کشور خود

رجی به منظور انحراف افکار توسل به بحرانهای خا وم،س و ؛طقه خاورمیانهنفوذ ایران در سطح من
و القاعده و  هاحوثیدادن  وندیدارد با پ ید که سعکنمیعربستان را متهم  ران،یا» ضمنا  .عمومی
به  ،یعرب یکشورها گرید تی، ضمن کسب حمارانیمنطقه و گسترش نفوذ ا انیعیخطر ش ییبزرگنما

را به دست  رانیمشروع بخشد. در مقابل عربستان، ا یهای وجهمنی انیعیو کشتار ش منیدخالت در 
کشور  نیا یهامتهم کرده است و رسانه ونیو انقالب هاحوثیاز  تیو حما منی یدر جنگ داخل شتندا

 «دانند، هشدار داده استیخود م تیسرخ، که آن را خط قرمز امن یایدر در رانینفوذ ا شیدر مورد افزا
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 Saffari Anaraki, 2015: 38-39 )(؛17: 1397؛ آدمی و بهادرخانی، 38-39: 1394کی، )صفاری انار
; Adami & Bahadorkhani, 2018: 17.) 

 تفاوت در راهبرد  -4-4
 اسالمی و حکومت مردمی یک ایجادو  دستیابی انصاراهلل به قدرت در یمندر راهبرد کالن ایران 

د که جایگاه ایران در حوزه شومیسبب  این امرو  داردرزیابی ا ایران قابلیت ایمنطقههمسو با منافع 
است که  ایمسئلهو این همان  یابدی صحیح از شرایط دست برداربهرهغرب آسیا و شمال آفریقا با 

 ،که انصاراهلل بر یمن مسلط شودو درصورتید کنمیرا فراهم متحدانش  شدید عربستان و واهمه زمینه
معنای محاصره عربستان د و این نتیجتا  بهشومیضلع چهارم تشکیل  عنوانبهه جبهه مقاومت در منطق

  د.باشمیتوسط شیعیان و توسعه عمق استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه 
در  هاسعودیحضور است و ز اولویت برخوردار اصدور وهابیت  ،هاسعودیبرای  ردر سوی دیگ

بر خطر از دست دادن عالوه ه است. پس عربستانوژیک داشتاین منطقه بیشتر رنگ مذهبی و ایدئول
جریان نزدیک به ایران و مکتب  یک عنوانبهبا خطر دستیابی انصاراهلل  د،متحدین داخلی و نفوذ خو

خاطر از بین بردن عربستان اوال  به سببهمین به .روستهشیعی با توجه به متغیرهای درحال ظهور روب
اقدام نظامی علیه یمن  دست به هاحوثیمنطقه و ثانیا  برای از بین بردن قدرت  و تضعیف نفوذ ایران در

سبب مقابله با این اقدام نظامی و الگوی رفتاری جدید در سیاست خارجی عربستان به. است زده
کننده وضع موجود و همچنین دفاع از نوع نظام پادشاهی سعودی در تهدیدات و متغیرهای دگرگون

های سیاسی در منطقه را نظام ها است این در حالی است که یکی از مستبدترین نظامفع آنآینده و منا
های ناشی از بهار عربی سیاسی عربستان دارد و از جمله کشورهایی است که درگیر پیامدها و بحران

کشور خود ممانعت و بحران به سوی مرزها ، در منطقه یمن است و از ورود و گسترش دموکراسی
الگو و راهبرد امنیتی  یکبنابراین عربستان برای ممانعت از سقوط حکومت خود دست به  .دنکمی

که در این حمله نظامی عربستان برای خنثی  2015مارس 26مانند حضور نظامی در  است زدهجدیدی 
دلیل  دودر همین جهت عربستان به . در عدن از حمالت هوایی استفاده کردحوثی نظامیان کردن شبه
ثانیا  گسترش تقابل ارتش  هاحوثیاوال  ناتوانی ارتش یمن در سرکوب  پرداخت هاحوثیبا به جنگ 
 (. ,2015Firoozkalaei :174)(؛174: 1394)فیروزکالئی،  به مناطق جنوبی عربستان هاحوثییمن و 

 تهدیدی علیه موجودیت عنوانبهنوعی بازی قدرت و  هاسعودیحضور ایران در یمن از نظر 
تری در برابر رفتارهای ایران در رو، راهبرد تهاجمیاین ازد. آیمیکشورهای خلیج فارس به حساب 

است  ایگونهاین به . انددهایران برآم ایمنطقهمنطقه در پیش گرفته و در تالش برای خنثیکردن نفوذ 
ایگاهی در که در منازعه یمن درگیری و مداخله ایران شکل محدود و متفاوتی دارد و یمن ج

اولویتبندی مسائل استراتژیکی و امنیتی تهران ندارد. بنابراین، برخالف نگاه استراتژیک ایران در دو 
در حال هدف غایی در یمن نیست. لذا  دنبالبهبحران عراق و سوریه، استراتژی سیاست خارجی ایران 
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از اهداف مهم  ایران در منطقه حاضر، در تنگنا قراردادن ایران از طریق محدودکردن حوزه اعمال نفوذ
خصوص یمن، بحرین، سوریه و عراق است که با حمایت حضور نظامی امریکا و عربستان در منطقه به

ی مخالف ایران، تحوالت سیاسی منطقه را در جهت اهداف و منافع خود شکل هاگروهو پشتیبانی از 
 (.Dorj & Imam Jomehzadeh, 2019: 128)(؛128: 1389زاده، جمعه)درج و امامدهندمی

سه هدف راهبردی عمده عربستان از حمله به یمن عبارتاند از: نخست: ضرورت »در مجموع، 
ایجاد دوبارهی وحدت ملی از طریق درگیری نظامی با حمله به یمن؛ دوم: ضرورت ایجاد هارمونی 

قدرتنمایی در سیاست خارجی بحرانی عربستان با اقدامات ناهماهنگ و ضدونقیض از طریق 
. از همینرو، ایمنطقهبحرانآفرین؛ سوم: ضرورت رفع نگرانیهای امنیتی داخلی از طریق امنیتزدایی 

امروزه عربستان تالش دارد با بهرهگیری از الگویی که چندین سال است در عراق و سوریه پیاده 
انصاراهلل که در داخل ی یمنی مخالف هاگروهاز  جانبههمهکرده، با یک پشتیبانی مالی و تسلیحاتی 

خاک همین کشور حضور دارند، به توزیع اسلحه در خاک یمن بپردازند و سپس با تحریک القاعدهی 
، بتوانند جبهه مناسبی را انددهشاخه یمن و پیوستن نیروهای مخالف یمنی که اکنون دیگر مسلح ش
وانند موقعیت سرزمینی ترتیب بتبرای حملهی زمینی از دل خاک یمن به وجود بیاورند تا بدین

، انقالب مردم یمن ر پراکنده کنند. اما در سوی دیگرحملههای نظامی خود را نیز در سطح این کشو
سمیعی «)فرصتهای مناسبی را فراروی دستگاه سیاست خارجی ایران قرار داده است هاحوثیو جنبش 

در مقابل، »(. Samiei Isfahani & Mousavi, 2015: 109-110(؛)109-110: 1394اصفهانی و موسوی 
راهبرد مبارزه با افراطیگری و تروریسم، کمک به تقویت روندهای سیاسی، حل بحرانها، نفی مداخله 
خارجی، مخالفت با نظامیگری و حمایت از تحقق خواستهها و مطالبات مردم منطقه از شاخصهای 

یمن بوده است. مجریان سیاست خارجی  اصلی راهبرد استراتژیکی ایران در غرب آسیا و نیز بحران
کشورمان در همین راستا، همواره تأکید بر گفتگوهای ملی به عنوان راهکار برقراری ثبات و آرامش 

سیاسی و ی هاگروهو این امر باید با حضور همه احزاب و  اندتهو تحقق خواستههای مردم یمن داش
 (.Adami & Bahadorkhani, 2018: 18(؛)18: 1397آدمی و بهادرخانی، «)قومی صورت پذیرد

 
 گیری نتیجه 

به جدیترین رقیب عربستان سعودی بدل شده است. همچنین  1979ایران پس از انقالب اسالمی 
نفوذ  2011بعد از مداخله آمریکا در عراق و قدرت یافتن شیعیان در عراق، بویژه بعد از بهار عربی 

سترش داده است. از منظر عربستان این سیاست نفوذ، منجر به تحدید خود را در منطقه خاورمیانه گ
 اسالماهمیت ایران و عربستان در جهان  از سویی دیگر،منافع حیاتی و بیثباتی در این کشور شده است. 

سبب شده است نوع روابط بین دو کشور بر وضعیت کشورهای منطقه تاثیرگذار باشد. رویکرد 
رقابت خصمانه قرار داشته است. اگرچه در پایه همواره بر  انقالبپس از عربستان نسبت به ایران 
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  .مواردی به صورت تاکتیکی روابط دیپلماتیکی بین آنها بر قرار بوده است
تا نقش عوامل درونی و بیرونی  دنمایمیفراهم  راامکان  این نظریه مجموعه امنیتی باری بوزان

عنوان دو  و عربستان بهشک ایران ورد تحلیل قرار گیرد. بیمتطبیقی مؤثر در امنیت مناطق به صورت 
. رقابت ایدئولوژیکی بین انددهیمن ایفا نمو ننقش غیرقابالنکاری در امنیتیشداسالم قطب مهم جهان 

ی اساسی در نقش، سطح، هدف و راهبرد هاتفاوتدو کشور در یمن در قالب نظریه مجموعه امنیتی، 
و  را عضوی از تاریخ، فرهنگ و تمدن یمن کشور شوری است کهکایجاد نموده است. ایران 
براساس ایدئولوژی حمایت  کالن خوددر زیرسیستم  صرفا وننموده معرفی  ایدئولوژی اسالمی خود

کشورهای حوزه  به سبب، اما دباشمیمرز ن هم یمن با ایران اگرچه. داده استجای از مسلمانان 
ما عربستان، یمن را جزیی از تاریخ، فرهنگ و تمدن خویش دانسته . امنطقه متصل استمقاومت به این 

و در یمن به دنبال افزایش نفوذ؛ در حیات خلوت خود براساس گفتمان وهابیت است و با این 
ی خود قرار هاسیاستایدئولوژی درصدد است کشور و همسایه جنوبی خود را تحت سلطه و سیطره 

های خود ی محتمل نسبت به ایالتهاشورشگرای انقالبی و سالمی اهااندیشهدهد تا مانع از نفوذ 
باشد. از طرفی ایران به دنبال آن است تا براساس اندیشه صدور انقالب، گفتمان انقالب اسالمی خود 
را به یمن صادر نماید تا برای نفوذ خود در منطقه و ایجاد جبهه جدید از مقاومت پایگاه الزم را داشته 

لی بهتر است که دو کشور از میان سه الگویی که در چهارمین جز بنیادین نظریه مجموعه کطوربهباشد. 
امنیتی بیان شد، گزینه سوم یعنی الگوی دوستی را انتخاب نمایند و منافعشان را به شکلی موازی تأمین 

امل نمایند و فارغ از بحث ایدئولوژیکی و در چارچوب اصول سازمان کنفرانس اسالمی در منطقه تع
کنند. زیرا پر واضح است که کنشگری فعال در شرایط قطبیندی و رقابت، ناممکن و دستنیافتنی است 

د آثار و پیامدهای منفی بسیاری در بلندمدت برای سایر کشورها در منطقه به همراه توانمیو حتی 
 داشته باشد.
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