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  چكيده

 مدعي كه رقيب كشور دو عنوان به عربستان و ايران روابط چالش به انگارانه سازه رويكردي با مقاله اين در
 كشور به آن دامنه شدن كشيده و اسالمي بيداري موج. است شده پرداخته ،هستند اسالم جهان بر رهبري
. است گرديده موجب را عربستان و ايران كشور دو خارجي سياست در وهابي و شيعي الگوي دو رقابت يمن
 و ايران خارجي سياست رفتارهاي در هويت تبلور و الگويي و هويتيهاي  سازه روشمند بررسي پژوهش اين

نويسنده سعي دارد به اين پرسش پاسخ دهد  .دهد مي قرار مداقه مورد تحليليـ  توصيفي روش با را عربستان
و فرضيه مقاله بر اين است  چيست؟ عربستان و ايران اسالمي جمهوري خارجي سياست در يمن جايگاه كه

 آنها منافع و عربستان و ايران) مذهبي هويت( هويتي نگاه چارچوب در كشور دو روابط در يمن جايگاهكه، 
 انقالب از تاثيرپذيري و اسالمي بيداري قالب در يمن تحوالت از ايران اسالمي جمهوري تلقي. است فهم قابل

 تشديد و حساسيت زمينه ،عربي مسئله يك قالب در بحرين تحوالت به عربستان نگاه و ايران اسالمي
 برگذار  تاثير هويتيهاي  مؤلفه به توجه با عربستان و ايران واقع در. است آورده فراهم را كشور دو منازعات
 مشترك منافع آن تبع به و مشترك هويت يك به يمن بحران قبال دراند  نتوانسته، آنها رفتاري الگوهاي
 . يابند دست

 عربستان، ايران، يمن، خارجي سياست، اسالمي بيداري، سازه انگاري :واژگان كليدي
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  دمهمق
الملل از نظر  بين نسبت به دين و مذهب در سطحها  با وقوع انقالب اسالمي و تغيير ديدگاه

مذهب شيعه  خصوص بهمسئله هويت و دين ، انقالبهاي  تئوريك و همچنين چالش در نظريه
. تاثيرات آن در ديگر كشورها مانند لبنان نمايان گشت كه اي گونه به ،خود گرفت بهاي  رنگ تازه

سياست  در سياست خارجي ايران تغييراتي حاصل شد كه مقابل) 259 - 281: 1391، ميرعلي:(
خارجي ايران در رژيم پهلوي بود و اين در حالي صورت گرفت كه در واقع سياست خارجي 

البته هويت و . قرار گرفت) 336: 1387، ازغندي( ستوني نيكسوندو نامه رهعربستان جايگزين 
؛ يعني ديگر رقم زده استاي  گونه بهنقش هويتي در سياست خارجي عربستان و ايران روند را 

ندارم منطقه نيست و آمريكا سعي دارد عربستان را ژاندارم منطقه نمايد كه اين ارتي ايران ژعبا به
؛ چرا كه ايران در واقع پذيرد نمي شود و ايران آن را مي موضوع در واقع چالشي براي ايران محسوب

بيداري ناپذيري و استقالل كشورهاي مسلمان و  نوعي ظلم مسلمانان و بهيابي  دنبال هويت به
خواهند  مي داري جهان اسالمي را جداگانه داعيه طور بهايران و عربستان هركدام . اسالمي است

 طور بهكه عربستان اي  گونه به ،دهند مي ارايهعهده داشته باشند و دو الگوي شيعي و وهابي را بر
اين كشور دارد و  سعي در حفظ كردن يمنتر  مستقيم وارد جنگ با يمن شده است و هرچه تمام

عي دارد معادالت داخلي يمن را يمني سهاي  با حمايت از وهابي و ،داند مي را از خطوط قرمز خود
با توجه  الگوي ايران و عربستان در يمنهدف اصلي اين پژوهش بررسي . سمت خود سوق دهد به

قش مذهبي در سياست خارجي ايران و عربستان نـ هويت ديني . استانگاري  به هويت و سازه
در حال حاضر . گيرد مي قرارها  محور ديگر مولفه، كه در برخي مواقعاي  گونه به ،يي داردبسزا
انگارانه و  هاز نگاه ساز ،يا اگر به موضوع پرداخته شده است وهشي در اين راستا تدوين نشدهپژ

و منطقه ايران هاي  رقابت« تحت عنواناي  مقاله .هويتي به اين موضوع صورت نگرفته است
توسط مرتضي شجاع به نگارش درآمده كه در واقع ديدگاه  »عربستان در موازنه نيروها در خاورميانه

ين ركن سياست خارجي دو تر مرا در اين زمينه بررسي كرده و نقش هويت كه شايد مه گرايانه واقع
 ا عنوانباي  نسب مقاله همچنين پرويز نادري .پرداخته نشده است، در رابطه با يمن باشدكشور 
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را به بحث گذارده كه بيشتر  »روابط جمهوري اسالمي ايران و عربستان در منطقههاي  چالش«
ما در اين مقاله به دنبال بررسي نقش هويت و تاثير . را مد نظر داشته نه هويت را راهبرديموقعيت 

 . آن بر سياست خارجي عربستان و ايران در راستاي تحوالت يمن هستيم

  انگاري سازه: تحقيق كتئوري چارچوب
رده اول كه به فهم ما از سياست پردازي  نظريه :داريمپردازي  الملل دو نوع نظريه در سياست بين

و دوم  ... ليبراليسم و، گرايي مانند واقع ؛كند مي محتوايي كمكهاي  جهاني به شكل نظريه
مستقيم و با تمركز بر مسائل پردازد و از طريقي غير مي رده دوم كه به مسائل فرانظريهاي  نظريه
در واقع . فمنيستي و انتقادي اشاره كردهاي  شناسي مانند نظريه شناسي و معرفت هستي
: 1383 ،مشيرزاده. (تاكيد داردها  قواعد و هنجار، زبان، بر ابعاد غيرمادي حيات اجتماعيانگاري  سازه
وناگون را با گهاي  نظريه يها نحوي نارسايي و كاستي در تالش است بهانگاري  سازه) 113- 114
قعي از الگوهاي رفتاري ح تصوير واالبرطرف كند و به اصط خودهاي  از برخي گزارهگيري  بهره

شرايط و نيروهاي  هگرايي فلسفي اين رويكرد صرفا ب از لحاظ آرمان. دست دهد الملل به سياست بين
تمايز اصلي ميان ) 1390، قوام( .ورزد مي تاكيدها  و انديشهها  بلكه بر انگاره است، مادي تكيه نكرده

سياست . و واقعيت استها  نظريه و عمل به بيان وينسنت تمايزي شبيه به تمايز ميان ارزش
هاي  قلمروي اجتماعي است كه ويژگي، برساخته اجتماعي عنوان بهانگاران  الملل از ديدگاه سازه بين

نخستين گزاره مهم . شود مي ن واحدهاي آن تعيينآن در نهايت از طريق ارتباطات و تعامل ميا
اين است كه ساختارهاي فكري و هنجاري نيز به اندازه ساختارهاي انگاري  شناسانه سازه هستي

دهند و گزاره  مي شكلها  هستند كه به منافع و كنشها  دومين گزاره هويت، مادي اهميت دارند
  ) 917- 940: 1382، هاديان. (هستندكارگزاران و ساختارها ، سوم

نظم آنارشيك از قبل تعريف شده وجود ندارد و اين كنش كنشگران و انگاران  در نزد سازه
هاي  و در واقع كارگزاران از تجارب و رويه دده مي باشد كه نظم را شكل مي كارگزاران اجتماعي

  . گيرد مي ي شكلذهنابين طور بهبرند و هنجارها و مبناها  مي گذشته و موجود قواعد بازي را پيش
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بخشند  مي فهمند و اعتبار به آن مي از آن ها دولتونت تاكيد دارد كه آنارشي چيزي است كه 
پردازد  مي انگارانه به اين امر ديدگاه سازه) 917- 940: 1382، هاديان. (نه آنكه واقعيتي بيروني باشد

از . نهادينه ميان آنها گسترش يابدتواند با روابط  مي و هنجارهاي اجتماعي مردمها  كه چگونه هويت
لزوما نسبت به نوع ، خيزد و نه به شكلي تحليل و ماقبل آن مي آنجا كه منافع از روابط اجتماعي بر

 ها دولتروابط . بين بود و نه بدبينتوان خوش مي و همكاري يا تعارض ميان آنها ها دولتتعامل ميان 
  . گر قائلند و نه توزيع قدرتباهم براساس معنايي است كه آنها براي يكدي

نسبتا   معناي فهم هويت به. نقش هويت در نحوه برخورد و تعامل با كنشگران بسيار مهم است
از كنشگران منافع هويت خود را . ثابت و مبتني بر نقش خاص از خود و انتظارات از ديگران است

 كه ساختارها را تعريف يعني همان معاني ؛آوردند مي دست طريق مشاركت در معاني جمعي به
 هستند و وقتي مااي  و منافع اموري رابطهها  هويت. دهند مي ما سازمانهاي  كنند و به كنش مي

بسيار متعددي داشته هاي  تواند هويت مي هر دولت. شوند مي تعريف، كنيم مي موقعيت را تعريف
دارد كه كنشگران به هايي  اما هر هويتي تعريف اجتماعي كنشگر است و ريشه در نظريه، باشد

  . بخشد مي شكلي جمعي درباره خود و يكديگر دارند و به ساختار جهان اجتماعي قوام
هاي  فرآيند. شود مي هويت از اجزاي اصلي واقعيت ذهن است و در اثر فرايند اجتماعي تشكيل

، زاده جمعه امام(. شوند مي اجتماعي نيز در تعيين هويت دخيل هستند و بر ساختار اجتماعي تعيين
سازي يعني شناخت هويت خود در ارتباط با هويت ديگران  معموال با غيريت هويت) 30: 1392

الملل و سياست خارجي با ديگر  در عرصه سياسي نيز در روابط بين شود و هويت كنشگران مي مشخص
  ) Barnett, 1999: 9. (شود مي خارج از مرزهاي سرزميني تعريفها  واحد

است اي  عبارتي هويت امري نسبي و رابطه يعني به ؛آيد مي دست با مشاركت جمعي بهيابي  هويت
هويت آن چيزي است كه كنشگران . گيرد و مستقل از اجتماع نيست مي و در ارتباط با ديگران شكل

 ،گيرد مي كنند و در اين بين ارتباطات و تعامالت بر پايه هويت شكل مي خود را با آن شناسايي
الملل  هم در سطح جامعه و هم در سطح بينتعارضاتي را ها  كه حتي ممكن است هويتاي  گونه به
آيند و  ميالملل با هويت خود سعي در بازنمايي و تقويت خود بر در عرصه بين ها دولت. ندوجود آور به

معناي اين نيست كه  البته اين به، دهند مي در واقع منافع خود را در تضاد با هويت ديگران شكل
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ها  صورت پراكنده در ديگر هويت الملل به در سطح بينها  بلكه هويت ،كند مي هويت صرفا تضاد ايجاد
تمامي كشورها كه در اين  در بين ها دولتو ها  شود مانند تعريف حقوق در نزد همه هويت مي يافت

  . شناسانند مي باز» حق و تلكيف« عنوان بهنوعي همه مقبوليت حقوق را  ميان به
اين معنا كه هر هويتي  بهايدئولوژيك  ؛هم ايدئولوژيك است هم مادي ها دولتهويت در 

و مادي به اين جهت  ؛كند و خود هويت مستقلي است مي پيداها  ذهنيتي را نسبت به ديگر هويت
مادي را ي ساختارهاي نوع دنبال هويت مادي رود و به ارد بهكه در پي بازيابي هويت مستقل سعي د

ابل قها  اينكه هويتدارد و  اين امر نشان از مستقل بودن براي هر هويتي. وجود آورد براي خود به
تواند در خود جاي دهد و طبق آن گفتمان هويت  مي نوعي هويتي را تغيير هستند و هر گفتماني به

  . خود را در عرصه سياست خارجي مشخص نمايد
 حفظ امنيت و منافع ملي عمل، صولي چون خودياريبراساس ا ها دولتبينيم  مي اگرچه

  ) 917- 940: 1382، هاديان. (اگر در طول زمان تحت قواعد با هم همكاري كنند؛ كنند مي
المللي هستند و اين  خود در پي تغيير در عرصه بينهاي  با توجه به هويت ها دولتدر واقع 

  . است) ياست خارجيس( و شرايط خارجي) سياست داخلي( ناشي از شرايط داخلي
  :شمارد مي نكات زير را برانگاري  بندي آراي سازه نوتسن در جمع

  الملل برآيند تعامالت اجتماعي هستند؛ ساختارهاي سياست بين. يك
  باشند؛ مي ني پوياابلكه كارگزار، ايستا نيستندهايي  سوژه ها دولت .دو
  دولتي اموري مسلم و ثابت نيستند؛هاي  هويت. سه

 ،در نتيجه سيال يابند، مي يده و متداخل تاريخي قوامپيچهاي  دولتي از طريق رويههاي  هويت. چهار
  ؛م در حال دگرگوني هستندداي طور بهثبات و  بي

  ؛ والمللي امري موقت و ناپايدار است تمايز ميان سياست داخلي و بين. پنج
 كه چگونه به جهان نظرشان الملل مبتني بر اين است كنشگران در سياست بينگيري  تصميم. شش

  . كنند مي و نقش خود را در آن چگونه تلقي رسد مي
دقيقا به ، دنخاص براي تحليل سياست خارجي مناسب باش طور بهاجتماعي بايد انگاران  سازه

 گران جهان خود راشود كه كنش مي اين دليل كه برساختگي اجتماعي از اين مفروضه شروع
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اما اين  ،توانند از طريق تعامالت با ديگران دگرگون شوند ها مي يتدرست است كه هو. سازند مي
در مقابل هنجارهاي . در سياست خارجي آنها نيستگيري  نتيجه رويدادهايي در فرايندهاي تصميم

توانند در مواردي كه تفاوت ميان هنجارهاي داخلي كشور وجود  مي داخلي يا سطح جامعه داخلي
  ) 917- 940: 1382هاديان، . (جي آنها را توضيح دهدتفاوت در سياست خار، دارد

مسئله تقابل هويتي ايران و عربستان در ارتباط با يمن   ،آنچه در اين مقاله مورد توجه است
در واقع نقش هويت كه  .تاكيد شده است ـباشد مي در اين بارههاي  كه از مولفه ـ و به هويت بوده

 و مفهومي اجتماعي و در تعامل با ديگران است تعريف كند مي در رابطه با ديگران معنا پيدا
 »گيرند مي در تعامل با يكديگر شكل ها دولتهويت و منافع « :گويد مي كه ونتاي  گونه به ،شود مي

و به نوعي بايد گفت منافع ايران و )  ;54Wendt, 1992: 330: 1391، سازمند و ترك تبريزي(
اي  مقايسه - شناسي روشي تحليل اين پژوهش به لحاظ روش. گيرد مي عربستان با هويت آنها شكل

  . شود مي و نيز تفسيري استفادهاي  كتابخانهـ  و از نظر روشي نيز روش استنادي

 مفهومي چارچوب

  يمن) الف
از  ،هزار كيلومتري كه از شمال به عربستان 195يمن از مناطق جنوب غربي عربستان و با وسعتي 

اين كشور با . شود مي شرق به عمان و از جنوب به خليج عدن و از غرب به درياي سرخ محدود
پيشرفت چشمگيري  1980عربستان و عمان داراي اختالفات مرزي بوده و با كشف منابع نفتي در 

جمعيت پرسياسي و به عبارتي تاريخ جمهوري يمن بوده و از شهرهاي مهم و  صنعا مركز. داشته است
اي  و قبيلهاي  جامعه يمن طايفه. البيده و حجه اشاره كرد، ذمار، مكال، حديده، تعز، توان به عدن مي آن

رود و به علت دارا بودن موقعيت جغرافيايي و  مي جزيره عربي به شمار و از حاصلخيزترين مناطق شبه
المندب قادر به  تنگه باب يمن با تسلط بر. بنادر مهم در طول تاريخ مورد نظر استعمارگران بوده است

بسياري است كه هاي  اين كشور داراي اقليت) به بعد150: 1374، كريملو. (كنترل درياي سرخ است
نواحي كوهستاني سكونت  خصوص بهدر اكثر مناطق يمن و ها  زيدي. هستندها  ترين آن زيدي ممه

كنند نيز اشاره  مي و تهامه زندگيكه بيشتر در جنوب ها  بايد به نقش شافعيها  در كنار زيدي. دارند
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زمان . اند اخير با حمايت عربستان وهابيون در اين كشور نيز رشد يافتههاي  همچنين در طي سال. كرد
براي آموزش قرآن و  )ص(از سوي پيامبر) ع( با اسالم در واقع زماني است كه امام عليها  آشنايي يمني

اين است كه ها  نياز افتخارات يم) 232: 1389، يزداني علينژاد و  موسوي( احكام ديني به يمن رفت
همچنين از احزاب . ريزي به اسالم روي آوردند دانند كه بدون جنگ و خون مي خود را تنها كشوري

حزب سوسياليس ، )بيشتر ضد استعماري است( جبهه القواميه جنوب اليمن المحتلتوان به  مي يمن
، )حزب كنگره خلقي( حزب الموتمر الشعبي ،)ي مائوئيستي داردجبهه ملي سواليست و ديدگاه( يمن

المسلمين يمن؛ رهبران و مبلغان  اخوان، شيوخ طرفدار عربستان( حزب التجميع اليمني االصالح
از احزاب اسالمي يمن و در حقيقت بعد از حزب التجميع ( حزب الحق، )تشكيل گرديدها  وهابي

كه از جناح علما و جناح . جنبش اسالمي يمن است اليمني لالصالح دومين حزب سياسي و
الحزب الديمقراطي ، تنظيم تصحيح ناصري، تنظيم الواحدي الشعبي، )روشنفكران تشكيل شده است

  ) 1374، كريملو. (توان نام برد مي ...و حزب رابطه ابنا اليمن ، الناصري

  ايران خارجي سياست) ب
سياست خارجي آمريكا بعد از ، خاورميانه جايگزين اين كشور شدآمريكا بعد از تضعيف بريتانيا در 

جدي  طور به 1332 مرداد28آمريكا پس از كوتادي . جنگ جهاني دوم در منطقه خاورميانه افزايش يافت
. سياسي و اقتصادي دامنه حضور خود را در منطقه افزايش داد، در ايران نقش داشت و با حضور نظامي

نوعي  ربي در دستور كار قرار گرفت و بها انقالب اسالمي سياست نه شرقي نه غب) 18: 1370، نعيمي(
به اينكه هر  هبندي شرق و غرب بود و منطقه را تحت تاثير قرار داد و كارتر با اشار خارج از بلوك، سياستي

در  منزله حمله به منافع حياتي آمريكاست براي تحت كنترل درآوردن منطقه بهقدرت خارجي در منطقه 
را برهم اي  نوعي معادالت منطقه ب بهواقع ترس از نفوذ شوروي و نفوذ ايران داشت و ايران با صدور انقال

حفظ استقالل ، پذيري جويي و سلطه به نفي هرگونه سلطهتوان  مي زده است كه از جمله آن مباني
گر و روابط  سلطههاي  قدرت عدم تعهد در برابر، دفاع از حقوق همه مسلمانان، جانبه و تماميت ارضي همه
كه در بين آنها با توجه به نقش ) 69: 1391، ملك افضلي( غيرمحارب اشاره كردي ها دولتبا آميز  صلح

دفاع از حقوق همه ، گر سلطههاي  توان به عدم تعهد در برابر قدرت مي هويتي ايران در قبال يمن
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  . شاره كردطلب ا غيرجنگي ها دولتبا آميز  مسلمانان و روابط صلح

  سياست خارجي عربستان
براي بررسي ) 29: 1980، سالمه( .باشد مي سياست خارجي همواره بازتاب ماهيت حكومت كشور

تا يكي دو . بايد به نقش كارگزاران اشاره كردانگاري  سياست خارجي هر كشوري طبق گزاره سوم سازه
) معناي سرزمين اندكي مرتفع به( سرزمين نجدآل سعود در . قرن پيش نامي از آل سعود در تاريخ نبود

. ن گره خورده استي نقش آل سعود با تاريخ اين سرزمييعن ؛)19: 1367 ،شيرازي(كردند مي زندگي
زاده  علي. (گري با تركيب آل سعود است ان در واقع برگرفته از هويت سلفيسياست خارجي عربست

سياست خارجي اين كشور سياستي ، كشوربا توجه به ريشه تاريخي اين ) 71 :1393، موسوي
 نظام سياسي عربستان مبتني بر وهابيت است. گري وهابي است قوميتي مبتني بر سلفي  ـ  هويتي

 ،برند مي كار گري وهابي به تعبيري كه از سلفي). انگاري ساختار فكري و هنجاري گزاره اول در سازه(
گذار  تعبير اسالم دولتي است؛ به اين معني كه زمام دين در دست افراد غيرديني است و آنان سياست

. توان از آن اسالم دولتي تعبير كرد مي كه) گزاره دوم هويتي؛هاي  منافع و كنش( امور ديني هستند
در ، جانبه است صورت يك قدرت در اين كشور به) 133و168: 1392، عطايي و منصوري مقدم(

: 1386، بشريه(، كنند مي نهادهاي مشاركت و رقابت در آن ضعيف عمل، سياسيهاي  گونه نظام اين
است كه بر هر منطقه يك امير از فرزندان يا نوادگان عبدالعزيز  منطقه 13عربستان داراي ) 158

سياسي قتدارگرايي كه فاقد حزب اهاي  اين كشور از رژيم) 16: 1387، نصيري(.دكن مي حكومت
، قوام( .شود مي احزاب در آن محدودهاي  راني را برعهده دارد و زمينهكمآيد يك خانواده ح مي شمار به

آل سعود با تكيه بر سياست چماق و هويج تاكنون توانسته است سلطه خود را ابقاء و ) 210: 1387
را ها  عربستان اولويت. نگرند مي) هويت امنيتي( اقتداگرا همواره از دريچه امنيتهاي  رژيم. تحكيم نمايد

معتقد است كه دو هدف  »گرد نانمن«. كند مي مشخصها  تعيين و اهداف را بر اساس اين اولويت
امنيت خارجي . دو ؛ وامنيت داخلي. يكاصلي حاكمان سعودي در حيطه سياست خارجي عبارتند از 

نقش ) (79- 80: 1390، و زارع احمديان( .شود مي و هدف دوم تا حدود زيادي توسط هدف اول تعيين
، در قانون اساسي عربستان آمده كه مملكت عربستان سعودي دولتي عربي). هاي هويت منافع و كنش
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 )ص(ش كتاب اهللا و سنت پيامبرا داراي استقالل كامل است كه دين آن اسالم و قانون اساسي، اسالمي
نقش زبان فارسي براي  كند؛ مي پيداديگران معني  رابطه با درها  هويت( و زبان رسمي آن عربي

سياست  ،عبارتي يعني به) 115: 1387، محمدي آشناني.(و پايتختش رياض است) عربستان مهم است
المللي  گيرد و هم هويت مادي كه در عرصه بين مي خارجي عربستان هم هويت ايدئولوژيكي را در بر

وجود ، بعد داخلي در. تر است ل داخلي مهمعام، و با توجه به هويتاند  عوامل داخلي و خارجي دخيل
و كسب درآمد از طريق نفت باعث شده تا اين كشور مدعي رهبري در ) ص(خانه كعبه و حرم پيامبر

اين امر . يي عربستان با غرب استگرا همجهان اسالم و عرب باشد و اين عامل يكي از عوامل نزديكي و 
ستم حكومتي عربستان توانسته است برخالف آنچه كه گردد كه در واقع سي ميبه هويت اين كشور بر

. مستحكم در داخل بنا نمايدهاي  پايه مشروعيت خود را بر، پندارند مي بسياري از منتقدان خارجي
قدرت ديگر خارج از خاندان سلطنتي چون دين و مذهب و علماي هاي  قدرت پادشاه توسط قطب

فعاالن تجاري و تا حدي با حصور اجماع ميان قبايل اصلي ، ها تكنوكرات، عرف و آداب و رسوم، ديني
  ) 804: 1388، نادري عباس. (شود مي سرزمين عربستان تنظيم

  اي منطقهفراهاي  عربستان و ايران و نقش قدرت خارجي هويتي سياستهاي  تفاوت) ت
كه زائران  1987سپس در سال ، عربستان ابتدا انقالب را مبارك دانست، با انقالب اسالمي ايران

ايراني در مكه تظاهرات عظيمي به منظور ابراز مخالفت با نزديكي آمريكا و عربستان برپا كردند و 
همچنين با  ،)110: 1383، گودوين(تظاهرات به خشونت كشيده و سطح روابط كاهش يافت

ايراني  صدور انقالب به سبك ايران و اظهارات مقامات خصوص بهقدرت رسيدن ايران در منطقه و  به
ها  دست ابرقدرت تعرب منطقه مبني بر اينكه آلهاي  در پي محكوم كردن رژيم 1980در دهه

د بر يران همواره با تأكيواقع ا در. عربستان نگران شد ،)143ـ 144: 1373، مجتهدزاده(اند شده
هان كار منطقه خوا محافظه يها دولتبخش و كمك به آنها در مقابل  يآزاد يها ها و نهضت جنبش

اما  ،)9:1389، انياحمديي، آقا(هاست و تحركات جنبشها  تيق فعاليحل و فصل مسائل از طر
كارانه عربستان و حفظ وضع موجود عربستان در مقابل ايران تجديدنظرطلب  محافظههاي  سياست

كه در جنگ اي  گونه به ؛)122:1379ي، اخوان كاظم(و خواهان صدور انقالب ناسازگاري پيدا كردند
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دار  تبلغاتي براي خدشههاي  شد و اقدام به تاسيس موسسه) صدام( طرفدار حزب بعث، تحميلي
  ) 157: 1390، محمدي. (كردن چهره انقالب كرد

نقش هويت در سياست خارجي ايران و عربستان از عوامل ايجاد ناامني و امنيتي شدن روابط 
  ) 146:1391ي، آدم( .اشدب مي اين دو كشور و وجود تضادهاي فرهنگي و هويتي آنها

هاي  مولفه هويتي و تفاوت ،آنچه در سياست خارجي عربستان و ايران بسيار حائز اهميت است
داري در  توان در راستاي داعيه مي خارجي عربستان راهاي  سياست. باشد مي هويتي بين دو كشور

، د در داخل و خارجتثبيت منافع هويتي خو، وهابيهاي  تقويت و حمايت از گروه، جهان اسالم
و همچنين تامين ) رابطه براي به قدرت رسيدن تاكيد بر( يي با غرب به منظور افزايش قدرتگرا هم

و مقابله با محور مقاومت و مقابله با صدور انقالب اسالمي ايران برشمرد كه در واقع  اسراييلامنيت 
) مذهبي( تاريخ و هويت، له فرهنگيي با غرب و مقابله با محور مقاومت نيز در راستاي مسئگرا هم

روابط خارجي عربستان سعودي بعد از استقالل در ) 135 :1392يي، عطا. (جو كردو بايد جست
جذب و كاهش ، روش مدارا. آمريكا قرار گرفته است خصوص بههمواره متمايل به غرب  1928سال 

هاي از جمله سياستنفوذ در جهان نيز ي ذيها دولتدشمني و تشنج با كشورهاي مجاور و 
سياست جهاني عربستان در راستاي ضديت با مرام ، تا قبل از فروپاشي كمونيسم. باشد مي عربستان

عالوه بر . در منطقه خليج فارس بوده است خصوص جلوگيري از توسعه ماركسيسم بهكمونيسم و 
كوچك عرب فارس و تسلط فرهنگي بر كشورهاي كسب قدرت در برابر شيوخ حاشيه خليج ،اين

يي با غرب با حمله گرا همسياست ) 282: 1373، الهي. (منطقه را نيز مدنظر قرار داشته است
  . رو به سردي گراييد) 193: 1387، اسدي علي اكبر( آمريكا به عراق و روي كار آمدن دولتي شيعي

واهد به نسبت عربستان تغيير خاي  ايران به توافق هستهيابي  همچنين رويكرد غرب با دست
كشورهاي اروپايي روانه ايران شدند و نشان از  تجاراي  كه حتي قبل از توافق هستهاي  گونه به ،كرد

 كاسته شدن نقش عربستان در سطح اقتصادي با كشورهاي اروپايي در قالب اقتصادي بوده است
  ). شود مي هويت با غير مشخص(

اين امر به دو . اما چنين اتفاقي نيافتاد ،عربستان با وجود اينكه امكان انقالب در آن وجود داشت
 ؛وهابيت و تبليغ آن در داخل توجه كردهاي  اول نقش هويتي در داخل كه بايد به آموزه :دليل است
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يي گرا هميعني در رابطه با ايران معني پيدا كرد كه با  ؛شود مي و دوم اينكه هويت كه با غير مشخص
ت را براي سازي ايران براي غرب اين فرصغير. دانند مي »يرغ«نوعي ايران را  عربستان با غرب به

در واقع عربستان پس از اطمينان نسبي از . وجود آورد تا جنبش داخلي را سركوب نمايد عربستان به
براي حفظ اي  مبارزه، گيري از اعتراضات گسترده در داخل هاي رشوه و سركوب در پيشركارآيي ابزا

ترين ضربه را به محور موسوم به  آغاز كرد و سقوط مبارك بزرگ) تقويت هويت( جايگاه خويش
نقش  ،آنچه در سياست هويتي عربستان نمايان است) 77: 1390، زارع احمديان و( .اعتدال عربي زد

كشورهاي اسالمي ( و جهان اسالم) تاكيد بر زبان و نقش اهل تسنن( وهابيت در اتحاديه عرب
كه ايران در قبال سياست در مقابل راهبرد هويتي را . باشد مي در سياست خارجي اين كشور) منطقه

ن و توجه كمتر به خارج است و نقش هويتي ايران بيشتر تاكيد روتمركز بر د ،گيرد مي كار خارجي به
دو راهبرد ، در واقع اين روش. خواه است مسلمان و آزاديهاي  بر صدور انقالب و انتخاب مردمي ملت

با ) 829: 1382، شفيعي. (طلبد مي را) مقابله به مثل( هبرد تهاجمي و تدافعيو را) سازش( انطباق
مستقل داخلي داشته باشد كه هاي  نوعي سعي دارد سياست توجه به راهبرد تمركز بر داخل به

هويتي هاي  همين امر باعث شده است تا كنشگران در عرصه خارجي به داخل توجه نمايند و مولفه
هاي  گرايي در منطقه و حمايت از جنبش ايران با رشد شيعه. نظر داشته باشند ايراني را مد - شيعي
به هويت يابي  خواه براي دست آزاديهاي  هويت خود را با صدور انقالب و تشويق جنبش ،خواه آزادي
نمايد و فرق اساسي ايران و عربستان در اين مسئله حضور نظامي عربستان و  مي معرفيها  جنبش
، در يمن است) در هويت وجود ندارداي  نظم از پيش تعيين شده( مستقيمهاي  حمايتو ها  دخالت

ساختار فكري و ، انگاري گزاره نخستين سازه( حال آنكه ايران در اين مسئله بيشتر بر نفوذ فكري
  . تاكيد دارد نه حضور نظامي) هنجاري به اندازه ساختار مادي مهم است
از يك  ،كند مي نقشي دوگانه ايفاانگاري  توجه به سازه عربستان در سياست خارجي خود با

 ،دارد و از سوي ديگر) هويتهاي  مولفه( ساختار هنجار و، فرهنگ، زبان، طرف تاكيد بر نقش هويت
 »غير«رود و ايران را  مي ييگرا همآيد به سوي  مي به حساب» غير«در واقع به نوعي با غرب كه 

موجود ثبات خود را حفظ نمايد و همچنين با نفوذ و مداخله در  داند و سعي دارد با حفظ وضع مي
كه  »حسني مبارك«رياض با سقوط . دنبال منافع هويتي خود است در واقع به، كشورهاي منطقه
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دنبال تقويت هويتي و مشروعيت داخلي و خارجي  ، دچار سرگرداني شد و در واقع بهمتحدش بود
، آيد مي حيات خلوت خودش به حساب عنوان بهكه  خود بوده و هست كه با دخالت در يمن

خواهد ايران را به جنگ وادارد تا بدين جهت غرب را  مي است و» غير« نوعي خواستار مقابله ايران به
. خواهد هويت خود را بازنمايي و تقويت كند مي در واقع عربستان با اين كار. مقابل ايران قرار دهد

و ثبات و  شيوه ممكن از آل خليفه حمايت خواهد به هر مي است كهنمونه ديگر اين امر در بحرين 
وجود اي  كه نظم از پيش تعيين شدهانگاري  نوعي در سازه مشروعيت بحرين را تثبيت كند و به

يل خود از دال ها را در اقليت بودن علوي يعني با توجه به اينكه ؛ندارد را در بحرين به اجرا درآورد
آورد و منافع هويتي و  نمي شمار ، اما همين قضيه را در بحرين بهداند ميبراي سرنگوني بشار اسد 

آفريني  دنبال نقش اسي آنها يكي است و بهدهد؛ چرا كه اوال نوع نظام سي مي فكري را مد نظر قرار
ابت نيست و قابل ثها  و دوم اينكه با توجه به اينكه هويت ؛اقليت اهل سنت در اين كشور است

  . فكر است كه منافع آنها در يك رستا باشد ، به دنبال كارگزاراني همتغيير است
به اين معنا كه ايران با توجه  كند؛ مي سازي هويت خود را بازنمايي»غير«در يمن عربستان با 

كند و با كشورهاي غير  مي بخش حمايت آزاديهاي  به اينكه كشوري شيعي است و از جنبش
داليل آن چند . پردازد مي طلب است در واقع به بازنمايي نقش هويتي خود صلح، طلب گجن

شيعي دارند و در شمار اي  را بايد در نظر گرفت كه ريشهها  اول اينكه نقش حوثي :باشد مي موضوع
گرفتن را دارند و جنبشي مردمي پتانسيل در راس قرار  ها دوم اينكه حوثي، گيرد مي شيعه قرار

و ) 273- 274: 1394، شيخ حسيني( دموكراتيكاي  روحيههاي  رود و سوم اينكه حوثي مي مارش به
عربستان  نخست اينكهنقش هويتي يمن براي عربستان وقتي مهم است كه بدانيم . ستيز دارند ظلم

داند؛ دوم اينكه عربستان با توجه به ساختار داخلي خود كه رژيمي  مي يمن را حيات خلوت خود
 قرار، دموكراتيك دارنداي  كه روحيهها  در مقابله با حوثي ،پادشاهي و مبتني بر سركوب است

 هدر يمن است كه عربستان چند دهه قبل بها  وجود وهابي ،سوم كه نقش مهمي نيز دارد گيرد؛ مي
  . آنها در يمن استگيري  حمايت جدي از آنها پرداخته و امروز خواستار قدرت

عبارتي نقش  اري و همچنين كارگزاران داخلي بهفكري و هنج ساختار، به هويت عربستان با توجه
از يك طرف  .نمايد مي سياست دوگانه را در منطقه اجرا، خواهد داشته باشد مي كهانگاري  سازه
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خواهد  مي ثباتي كشورهاي منطقه بي از ،است و از طرف ديگر) به فرض مثال در بحين( خواهان ثبات
خواهي در آينده  دنبال سهم ت كردن برخي از كشورهاي منطقه ازجمله سوريه بهثبا بي سود برد و در

مانند سوريه و  يدر كشورهايانگاري  عربستان با توجه به رويكرد سازه) 1390، كرمي(.اين كشور است
هاي  و از گروه) دهد مي با هويت كنش را شكل( برد مي ثبات كردن اين كشورها سود بي يمن با
سعي در سركوب شيعيان بحرين را در برنامه خود دارد كه ، كند و از سوي ديگر مي ي حمايتتكفير

. كنند مي اين امر منشاء در واقع تقويت و بازنمايي هويت است كه شيعيان از حقوق خود دفاع
عربستان با توجه به هويت خود و بازنمايي و تقويت هويت خود در تالش است تا شيعيان به حقوق 

و هر جايي كه ) نمونه آن خود عربستان سعودي با وجود حدود دو ميليون شيعه( رسندخود ن
مايه شيعي دارند و داراي نفوذ و قدرت  يمني كه بنهاي  سوريه و حوثيهاي  مانند علويهايي  گروه

چرا  ؛در واقع اين امر در ارتباط با ايران و هويت شيعه است. داردسعي در كاهش نفوذ آنان ، هستند
با وجود ( كه كشورهاي پادشاهي منطقه در تالشند براي جلوگيري از بروز هرگونه تغيير وضع موجود

در معادالت ) اكثريت شيعيان در بحرين، در يمنها  قدرت حوثي، در سوريهها  روي كار بودن علوي
دم يمن و ائتالف عليه مر، دست به يكسري اقدامات بزنند كه مداخله نظامي در بحريناي  منطقه

  . از جمله آنهاست موضع تهاجمي در قبال بشار در سوريه
توان موقعيت  مي ترين دليل آن را ميمن براي عربستان نقش هويتي درجه اولي دارد كه مه

با عربستان قرار داد و هم نقش هويتي ) بعد مادي( رز سرزميني؛ چرا كه هم در مجغرافيايي دانست
 و فعال بازيگري عربستان، گذشته هاي دهه در يمن تحوالت و ها بحران تمامي در دليل همين به، آن

شود و  مي اهميت اين موضوع با حمله عربستان به يمن آشكار) 1390، احمديان (.است بوده اثرگذار
اهميت درجه اولي بودن يمن براي عربستان و دوم نقش ايران در يمن است كه  داليل آن در ابتدا
 موقعيت نيز و رياض و صنعا مرزي اختالفات. نقش هويتي در يمن پرداخته است اعربستان به مقابله ب

 مسير كه المندب باب تنگه از مرور و عبور جريان بر آن تاثير و هرمز درياي شرقي ورودي در يمن
 و دور گذشته از يمن همچنين تحوالت. براي عربستان حائز اهميت است ،است نفت ترانزيت

 تشكيل با اينكه ضمن. است بوده سعودي روي پيش چالشي منزله به آن از ناشيهاي  ثباتي بي
 قرار سعودي با پيوند در كه بود عربستان جزيره شبه كشور تنها يمن، فارس خليج همكاري شوراي
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 از انتقاد جنوبي به يمن، عراق و ايران جنگ جريان در نگرفت و) ناسازگاري هويتي براي عربستان(
 قرار سعودي نگراني و توجه كانون در همواره يمن ،دليل همين به. پرداخت ايران به عراق حمله
 با مقابله و عراق تضعيف  بر را خود امنيتي راهبرد سعودي 1990 دهه در كهاي  گونه به، است داشته
 و شيعيان تحركات نيز هويتي منظر از و تيكييژئوپل ابعاد كنار در بود و داده قرار يمن تهديد احياي
 ،عليخاني( .بود شيعه و زيديه تفكرات با تضاد در وهابي عربستان بيشتر توجه موجب يمنهاي  حوثي

كشور يمن است كه اين امر از نظر  ،آنچه ايران و عربستان را در مقابل هم قرار داده) 29/12/1393
مهمي در از نظر ايدئولوژيكي كه ريشه شيعي دارند نقش  ها چرا كه حضور حوثي ؛هويتي مهم است

همراه  شد كه بهتر  نگراني عربستان وقتي نمايان. كند و آل سعود نگران اين موضوع است مي يمن ايفا
ساير اعراب منطقه و غرب به موازنه هويتي در برابر ايران ايستادگي نشان داد و وارد جنگ با يمن شد 

اهللا و روي كار ماندن  حزبهاي  ربط به پيروزي بي در واقع اين مسئله. و حمله خود را آغاز كرد
حكومت بشار بعد از چندين سال جنگ داخلي و دخالت كشورهاي منطقه و غربي در اين كشور 

و اي  تا جايي كه عربستان با مذاكرات هسته ،مسئله حتي فراتر از اين موضوع نيز پيش رفته. نبود
مقابل ايران ابراز ، اتحريمو پسها  همچنين شكسته شدن تحريم، 5+1 ايران با گروهاي  توافق هسته
  ) 1394 مرداد 2، سايت تابناك( .نگراني كرد

 ،موقعيت جغرافيايي و برخي تهديدات هويتي مانند كمونيسم، المللي يمن با توجه به ساختار بين
عربستان موقعيت حساسي  خصوص بهكار منطقه  محافظههاي  هم براي غرب و هم براي حكومت

برجستگي صدور انقالب . چندان شدآن، اين حساسيت دو صدور اسالمي وبا انقالب . داشته و دارد
ا بودند و حدودي طرفدار غرب و آمريك تهران و رياض تا ،شود كه قبل از انقالب مي وقتي نمايان

ميان انقالب اسالمي و شعارهاي استكبارستيزي اين عالقه ازهايشان مشترك بود كه با  برخي سياست
، آنچه نقش يمن را براي عربستان. پادشاهي منطقه بودهاي  تقد حكومتهمچنين ايران من، رفت

حضور ايران در منطقه و نقش  ،دندهد و آنها از آن واهمه دار مي و غرب مهم جلوه اسراييل، آمريكا
با توجه به مالزم شهيد حسين الحوثي كه منشوري اعتقادي ها  نقش حوثي. باشد ها مي هويتي حوثي

اول شعارهاي  :در رابطه با مالزم دو نكته مهم است. حائز اهميت است،  استو سياسي انصاراهللا
 »العنه علي اليهود و النصر ئالسالم، سراييلالموت ال، الموت المريكا، اكبر اهللا«گانه آنها كه شامل  پنج
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ستيزي مداوم و پيروي جنبش انصاراهللا از و دوم استكبار ؛)273- 274: 1394، حسيني شيخ( شود مي
ايران در اي  و فرامنطقهاي  و انقالب اسالمي كه در واقع اهداف منطقه )ره(انديشه امام خميني
رساند كه عربستان و حاميان  مي انگارانه امر را اين امر حساسيت هويتي و سازه. سياست خارجي است

حتي  كه ، تا جاييخواهند ايران در يمن نقش داشته باشد نمي به هر قيمتياي،  غربي و منطقه
ولي  ،داند بسيار هزينه مالي و سياسي را برايش به ارمغان خواهد آورد مي عربستان وارد جنگي شد كه
عي پيروزي خود در مقابل ايران تضعيف و به نوها  خواهد نقش حوثي مي وارد شد و با اين كار در واقع

حضوري  سراييلاحساب آورد و اين كار با حميات كشورهاي غربي شكل گرفته تا جايي كه  به
  ) 1394آبان 11، شيعه نيوز( .مستقيم در تنگه باب المندب داشته است

داند كه در رابطه  ها مي و واقعيتها  وينست تمايز اصلي ميان نظريه و عمل را تمايز ميان ارزش
ترين وجهه  مكه مهها  چرا كه ارزش ؛با غرب شده گرا همبا اين امر عربستان واقعيت را درك كرده و 

ممكن است هويت از بين برود و با توجه به  ،اگر با واقعيت مرتبط و هماهنگ نشود ؛هويت هستند
طات و تعامل با كشورهاي عربستان در واقع از طريق ارتبا، ثابت نيستندها  اين موضوع كه هويت

ابقه س. و عربستان به هم تنيده شده استها  شده و منافع غربي اسراييلنوعي باعث امنيت  غربي به
خلبانان گردد كه  مي به حمله عربستان و انگليس به يمن بر اسراييلارتباط و همكاري عربستان و 
و عربستان با ظهور انقالب ) اسفند 23، العالم، اشر اوركابي( كردند عبوراسراييلي از آسمان عربستان 
رغم وجود  بهمتحده  و اياالت ي در خاورميانه شداسراييل  آمريكايي ـهاي  اسالمي جايگزين سياست

حمايت به عمل  اسراييلهاي  دهه اخير از سياستشش در خاورميانه در طي اي  مناقشات منطقه
امارات و مصر حفظ نموده كه ، آورده است و مناسبات اقتصادي خود را با كشورهايي مانند عربستان

ن در مذاكرات براي واشنگتدر اين بين عربستان بيشترين سهم را در روابط تجاري داشته است و 
پيوستن عربستان و ديگر كشورهاي عربي خليج فارس به سازمان تجارت جهاني يكي از شروط 

، دهقاني. (عنوان كرده بود اسراييلعضويت آنها را آمادگي براي برقراري روابط تجاري و بازرگاني با 
1385 ،www.csr.ir ( يي هويتي كارگزاران دارد كه به نوعي مقابله گرا هماينها همگي نشان از

هم تنيده شدن منافع عربستان و غرب براي مقابله با ايران و سو و در هويتي ايران و عربستان از يك
  . دهد مي نفوذ آن در يمن را نشان
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 گيري نتيجه

در واقع تقابلي رويكردي  ،بر منطقه باره يمن و تاثير انقالب يمنبا توجه به آثار بررسي شده در
ميان ايران و عربستان با توجه به اين كشور پيش آمده كه رويكرد هويتي اين دو كشور را در قبال 

، جمله ساختارهاي فكري و هنجاريازهايي  گزاره، انگارانه در بررسي سازه. افزايش داده است يمن
چرا كه در ؛ باشد ميتر  ميان نقش هويت برجستهيي دارند كه در اين بسزاهويت و كارگزارن نقش 

و انتظاراتي را ها  نقش، نسبتا ثابتهاي  فهم عنوان بههويت است و هويت انگاري  واقع محور سازه
المللي سعي در بازنمايي و تقويت هويت خود  در عرصه بين ها دولتهمچنين . آورد مي وجود به

ير هويت و همچنين با عربستان خواهان تغي، يير هستندقابل تغها  دارند و با توجه به اينكه هويت
همگي خواستار ، و منافع كشورهاي غربي اسراييلزمينه از قبل شكل گرفته براي  توجه به پيش

جهت ، باعث ايجاد تقويت نقش هويتي عربستان، اين موضوع. اند يي در مقابل ايران شدهگرا هم
ا در پيش گرفته و با توجه به رهبري ائتالف عليه يمن ر كه رياضاي  گونه به، مقابله ايران شده است

تقابل . سعي دارد غرب را تشويق به جنگ عليه ايران نمايد ،ايران اي تحريم و توافق هستهپسا
صدور انقالب و مقابله با ، خواهي آزاديهاي  تشويق جنبش :هويتي ايران مقابل عربستان شامل

سو با  هم تنيده هويتي است كه از يكدر يمن اهدافي در اهداف عربستان حال آنكه، استكبار است
مرز جغرافيايي و مناطق نفتي يمن گره خورده و از سوي ، اقتصاد رانتير، نوع نظام سياسي، وهابيت
يي گرا هم، قدرت و نقش هويتي ايران، ي يمنراهبردموقعيت ، با توجه به نوع رژيم سياسي ،ديگر

  . باعث شده است اسراييلغرب و ، بين عربستان
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  :ها و يادداشتمنابع 
 . 1394مرداد2، تابناك سايت، »منطقه در ايران نفوذ توسعه با مقابله براي ها سعودي جديد ابزار«. 1

 نامه ره فصلنامه، »عرب جانهاي  خيزش برابر در سعودي عربستان استراتژي«، )1390(محمد زارع و حسن احمديان. 2
 .سياستگذاري

 مجمع استراتژيك تحقيقات مركز، ها چالش و رويكردها عرب؛ هاي ملت قيام و سعودي عربستان، )1390(حسن احمديان. 3
 .نظام مصلحت تشخيص

، انهيخاورم مطالعاتي، اسيس علوم هينشر، »عربستان و رانيا روابط در هاييگرا هم و هاييواگرا«، )1379(بهرامي، كاظم اخوان. 4
  22شماره، تابستان

 بهار، 62 ش، 21س ،راهبرد فصلنامه، »ايران اسالمي جهموري منطقه امنيت و بحرين بحران«، )1391(يعل، آدمي. 5

 .هشتم چاپ، قومس، 1357- ت1320 ايران خارجي روابط، )1387(عليرضا ،ازغندي. 6
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