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چكيده
هدف اصلی مقاله حاضر تبيين و توضيح سياست تهاجمی عربستان در قبال يمن بر اساس رويكرد هويتی 

و نظريه سازه انگاری است. در اين راستا به نظر می رسد سياست خارجی عربستان فراتر از موضوع موازنه 

قوای منطقه ای و بيشتر تحت تاثير هويت وهابی و سنی آن قرار دارد. اين موضوع زمانی بيشتر نمايان است 

كه سياست عربستان را در قبال ايران شيعی و به خصوص در بحران يمن مورد بررسی قرار دهيم. در اين راستا 

سؤال اصلی مقاله اين است كه تا چه ميزان می توان دخالت نظامی عربستان در يمن را از چشم انداز امنيت 

هستی شناسی و رويكرد هويتی تبيين كرد. در پاسخ به سؤال مذكور اين فرضيه مطرح می شود كه با توجه 

به هويت سنی و وهابی عربستان و نگرانی اين كشور از گسترش تشيع و تقويت نفوذ ايران در خليج فارس 

و درنتيجه در كل خاورميانه، می توان دخالت نظامی عربستان در يمن را بر اساس هويت و چارچوب نظری 

سازه انگاری تبيين كرد. درواقع اين بدان معناست كه كنش عربستان در قبال يمن بيشتر تحت تاثير هويت 

سنی و وهابی آن قرار دارد. تحقيق حاضر مبتنی بر روش توصيفی- تحليلی و به صورت كتابخانه ای و اينترنتی 

صورت گرفته است.

واژگان كليدی: عربستان سعودی، يمن، امنيت هستی شناسی، سازه انگاری

ghasemtoraby@yahoo.com                              .دانشيار روابط بين الملل، واحد همدان دانشگاه آزاد اسالمی، همدان*
** دانشجوی دكتری روابط بين الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمی، همدان.

دو فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال بيست و چهارم، شماره سوم و چهارم، پاييز و زمستان 1369، )ص 95-113(.
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مقدمه
بودن  دارا  علت  به  و  رفته  شمار  به  عربستان  شبه جزیره  مناطق  حاصلخیزترین  از  یكی  یمن 

بوده و صفحات  تاریخ مطمع نظر استعمارگران  بنادر مهم، در طول  موقعیت خاص جغرافیایی و 

تاریخ این كشور را حوادث گوناگون پر كرده است. این كشور ازلحاظ استراتژیكی دارای اهمیت 

ویژه ای است، زیرا یمن جنوبی در بخش شمال غربی و شمال شرقی تنگه باب المندب قرار گرفته 

و این تنگه بین دریای سرخ و اقیانوس هند واقع شده است و نزدیك ترین آبراه بین شرق و غرب 

می باشد. یمن با تسلط بر تنگه باب المندب به شكل بالقوه قادر به كنترل دریای سرخ بوده و حتی 

می تواند آنجا را با دارا بودن جزیره مهم و استراتژیكی »پریم« ببندد. این جزیره، تنگه باب المندب 

را به دو بخش آبراه شرقی به نام »باب االسكندر« و آبراه غربی به نام »میون« تقسیم كرده است. 

عالوه بر جزیره پریم، جزیره »زقر« كه در فاصله 29 كیلومتری یمن قرار دارد و بلندترین نقطه 

را  نقطه  فعالیت های دریایی آن  مراقبت  و  امكان كنترل  دارد،  ارتفاع  از سطح دریا  متر  آن 652 

»جبل  جزیره  و  استراتژیكش  اهمیت  با  »كمران«  جزیره   .)32  :1383 )كریملو،  می سازد  میسر 

الطیر« به خاطر اشراف بر آبراه منطقه اهمیت ویژه ای دارند و وجود بنادر مهمی مثل عدن، حدیده 

با  به یمن داده است.  اهمیت خاصی  و همچنین سواحل طوالنی در دریای سرخ و دریای عرب 

توجه به آثار باستانی و مناطق طبیعی بی نظیرش، یمن پتانسیل گسترش صنعت توریسم را دارد 

)كریملو، 1383: 78(. از منظر بافت اجتماعی یمن كشوری قبیله ای و دارای جامعه ای فاقد انسجام 

اجتماعی و سیاسی و بخشی از شبه جزیره عربستان است و با توجه به موقعیتی كه دارد، یكی از 

مهم ترین گلوگاه های انرژی، ترانزیت كاال و بازار تجارت بین المللی به حساب می آید. یمن حداقل 

دارای چهار موقعیت ژئوپلیتیك است: اشراف بر خلیج عدن، اشراف كامل آن بر یكی از مهم ترین 

تنگه های استراتژیك جهان یعنی باب المندب، اشراف كامل بر آبراه حساس دریای سرخ و تسلط 

بر كوه های استراتژیك مران كه از سواحل عدن آغاز و تا منطقه طائف در جنوب غرب عربستان 

بارز  ویژگی  چندین  دلیل  به  یمن  كشور  دیگر  سوی  از   .)79  :1374 )كریملو،  می شود  كشیده 
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مورد توجه كشورهای منطقه ای همچون ایران و عربستان بوده است. چنانچه عربستان بزرگ ترین 

همسایه این كشور به شدت به تحوالت این كشور حساس بوده و در سال های اخیر با دقت وافری 

از زمان متحدشدن قبایل شیعه در استان های  اوضاع داخلی یمن را رصد كرده است. آل سعود 

صعده و آل عمران با ظرافت بیشتری این تحوالت را پی گیری می كند و شیعیان صعده را خطری 

بالقوه برای نفوذ خود در این كشور و حتی منطقه می داند، به خصوص این كه آنها را مانع بزرگی 

برای گسترش تفكرات وهابی گری در خاك یمن می داند. عالوه بر این، خاك یمن، مأمن مطمئنی 

برای مخالفان سیاست های عربستان به شمار می رود. از جنگ چهارم حوثی ها در سال 2004 آل 

عربستان شد،  مرزی  مناطق  و  یمن  داخلی  تحوالت  در  تاثیرگذاری شیعیان  و  نفوذ  توجه  سعود 

چراكه احساس كرد بحران داخلی یمن به واسطه مجاورت استان های شیعه نشین جازان و الشرقیه 

عربستان در مجاورت مرز یمن ممكن است به این كشور منتقل شود. ازاین رو عربستان با تمام قوا 

از طریق  این كشور  استان های شمالی  و زیدیان یمن در  برای شیعیان  ایجاد محدودیت هایی  به 

این گروه  برای سركوب  به قبایل سنی ـ وهابی و همچنین تحریك و تطمیع دولت یمن  كمك 

در كنار سركوب دیگر گروه های مخالف عربستان همچون اخوان المسلمین یمن پرداخت. در این 

وضعیت جمهوری اسالم ایران در مقام حمایت از شیعیان این كشور در مقابل وهابیون همواره یكی 

از حامیان شیعیان الحوثی بوده و با توجه به مخالفت گروه های یمنی با تسلط و نفوذ عربستان در 

یمن و گرایش آنها به ایران در نبود ساختار حكومتی قوی در این كشور، به بازیگری مهم در عرصه 

با این اوصاف سؤال اصلی تحقیق حاضر این است تا چه میزان  تحوالت یمن تبدیل شده است. 

می توان دخالت نظامی عربستان در یمن را از چشم انداز امنیت هستی شناسی تبیین كرد. فرضیه 

تحقیق عبارت است از این كه با توجه به نگرانی عربستان از گسترش هویت شیعه و تقویت نفوذ 

ایران شیعی در خلیج فارس بخصوص در تنگه استراتژیك باب المندب و تسری بحران به مناطق 

شیعه نشین خود، می توان دخالت نظامی عربستان در یمن را بر اساس هویت سنی و وهابی آن و 

امنیت هستی شناسی تبیین كرد.
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مبانی نظری
در  یمن  كشور  گرفتن  قرار  و  یك سو  از  موضوع  اهمیت  به  بنا  پژوهش،  نظری  چارچوب  در 

با  زبانی  و  قومی  فرهنگی،  اعتقادی،  مذهبی،  فراوان  اشتراكات  دارای  كه  اسالم  جهان  جغرافیای 

انتخاب  است،  سعودی  عربستان  و  ایران  اسالمی  جمهوری  ازجمله  منطقه  كشورهای  از  بسیاری 

ماهیت  شناخت  و  تبیین  در  می باشد  فوق الذكر  مؤلفه های  بر  منطبق  كه  سازه انگاری  چهارچوب 

دخالت نظامی عربستان در یمن می تواند راهگشا باشد. سازه انگاری رویكردی است كه پیش از طرح 

اوایل دهه 1990  تا  اواخر دهه 1980  از  در روابط بین الملل در جامعه شناسی مطرح بوده است. 

سازه انگاری به یكی از تئوری های اصلی روابط بین الملل تبدیل شده است. در حوزه روابط بین الملل 

نیكالس اونف نخستین كسی بود كه اصطالح »سازه انگاری« و اجتماعی بودن جهان بر ساخته ما 

را به كار برد )صادقی، 1387: 250(. در برداشت سازه انگارانه از سیاست خارجی می توان هم به 

سطح هنجارهای فراملی و هم به هنجارهای ملی و یا هر دو استناد كرد. سازه انگاری بر ساخت 

اجتماعی واقعیت تاكید می كند، مبنی بر اینكه همه كنش های انسانی در فضایی اجتماعی شكل 

می گیرد و معنا پیدا می كنند و این معناسازی است كه به واقعیات جهانی شكل می دهد. در تئوری 

سازه انگاری، هویت ها، هنجارها و فرهنگ نقش مهمی در سیاست خارجی ایفا می كنند. هویت ها 

كه  است  »فرایند«  این  و  می شود  ایجاد  فرهنگ ها  و  تعامالت  هنجارها،  توسط  دولت ها  منافع  و 

موضوع تعامل دولت ها را تعیین می كند )هادیان، 1382: 915(. به عبارت دیگر، بر اساس این تحلیل 

دولت ها و سیاست گذاران هستند كه به عوامل فیزیكی نظیر سرزمین، تسلیحات و جز این ها معنی 

می بخشند. نكته اساسی در رویكرد سازه انگاری آن است كه نمی توان سیاست بین الملل را در حد 

یك سلسله تعامالت و رفتارهای عقالیی و در چارچوب های صرف مادی و نهادی در سطوح ملی و 

بین المللی تقلیل داد، زیرا تعامالت دولت ها صرفا بر اساس یك سلسله منافع ملی تثبیت شده شكل 

نگرفته، بلكه در طول زمان به صورت نوعی الگوی رفتاری شكل می یابند و یا باعث تشكیل هویت 

می شوند. با این ترتیب، تفاوت رفتار دولت ها در سیاست خارجی، ریشه در فهم آنها از هنجارها و نیز 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و چهارم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396 

99
انه

رمی
او
خ

میزان تاثیرگذاری این هنجارها دارد. درنتیجه، پیش بینی سیاست خارجی یك كشور زمانی ممكن 

است كه هنجارهای بین المللی و داخلی و تاثیر آن هنجارها بر همدیگر شناخته شوند؛ بنابراین گزاره 

مهم هستی شناسانه سازه انگاری این است كه ساختارهای فكری و هنجاری نیز به اندازه ساختارهای 

مادی كه مورد توجه و تاكید واقع گرایان هستند، اهمیت دارند. این گزاره مهم درواقع، نقطه تمایز 

این نظریه به نسبت نظریه های واقع گرایانه می باشد كه صرفا بر عوامل و فاكتورهای مادی به عنوان 

عوامل تعیین كننده رفتار دولت ها در روابط بین الملل تاكید دارند )ونت، 1384: 197(.

هدف سازه انگاری در روابط بین الملل افزایش وابستگی متقابل، احترام به ارزش ها و هنجارهای 

داخلی و هم هنجارهای جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن متقابل دولت ها و شكل گیری 

افزایش همكاری و امنیت بین المللی است )امینی، 1383:  تشریك مساعی برای كاهش منازعه و 

162(. ازنظر سازه انگاران، اتحادها و ائتالف ها، برخالف نظر واقع گرایان، نه صرفا بر اساس تهدید، 

و  رقبا  دشمنان،  هویتشان  اساس  بر  دولت ها  می گیرند.  مشترك شكل  ارزش های  اساس  بر  بلكه 

دوستان خود را درك می كنند و در این فرایند، هویت خود را تعریف و بازتعریف می نمایند. آنها 

بر اساس انتظاری كه از دیگران دارند، رفتارشان را تنظیم می كنند.

سازه انگاری و سياست خارجی عربستان سعودی
از مهم ترین دولت های منطقه خاورمیانه است كه فرقه وهابیت نقش  عربستان سعودی یكی 

زیادی در فرآیند تشكیل و تداوم حیات سیاسی آن كشور داشته و در حال حاضر مهم ترین منبع 

این آیین مذهبی،  به  با توسل  مشروعیت سیاسی رژیم آن كشور است. درواقع رهبران عربستان 

ادعایشان  از آن به عنوان منبع اصلی مشروعیت بخشی به  تا  ایدئولوژیك فراهم كرده اند  توجیهی 

نسبت به قدرت استفاده كنند؛ بنابراین مذهب مهم ترین عامل تاثیرگذار داخلی در تشكیل و تداوم 

دولت سعودی و بدون شك یكی از مؤلفه های اصلی هویتی دولت عربستان است. همان طور كه اشاره 

شد، دولت ها در نظام بین الملل به مانند افراد در جامعه داخلی، نوعی هویت خاص دارند كه به رفتار 
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آنها در نظام بین الملل شكل می دهد و پیش بینی رفتار آنها را امكان پذیر می كند. این هویت كه 

در طول تاریخ و در تعامل با دیگر هویت ها شكل گرفته، عاملی مؤثر در تصمیم گیری های سیاست 

خارجی است. در عرصه سیاست خارجی می توان به موارد زیر به عنوان مهم ترین مؤلفه های هویتی 

تاثیرگذار عربستان اشاره كرد:

این منظر كشور  از  تلقی می شوند كه  برای هویت كشورها  نژاد دو جنبه محوری  و  زبان   )1

عربستان سعودی دارای ویژگی منحصربه فردی است. تعصب عرب بودن و ساختار اجتماعی غالب 

آن یعنی قبیله گرایی هسته محوری هویت عربستان سعودی است. درواقع مردم عربستان خود را به 

نژاد سامی و ملت عرب متعلق می دانند و خاورمیانه و شمال آفریقا را قلمرو نژادی خود به حساب 

می آورند.

اجتماع  یك  فرهنگ  و  هویت  تحول  و  تشكیل  اصلی  ایدئولوژی هسته  این كه  به  توجه  با   )2

تشكیل  در  ایدئولوژی  بعد  قلمداد شود.  هویتی حكومت ها  ابعاد  مهم ترین  ازجمله  است، می تواند 

بر جامعه ای  از یك سو دولت سعودی  است چراكه  بسیار محوری  هویت دولت عربستان سعودی 

حكمرانی می كند كه محل ظهور دین مبین اسالم بوده و مقدس ترین اماكن مذهبی جهان اسالم 

)مكه و مدینه( در این كشور قرار دارند و از دیگر سوی حكومتی اخیر این كشور دولتی است كه 

با استفاده از آموزه های اسالمی و آیین وهابیت به قدرت رسیده است. نقش ایدئولوژی در به وجود 

آمدن سیستم دولتی عربستان سعودی به حدی تعیین كننده است كه برخی از نویسندگان برای 

این كشور هویتی متمایز قایل شده اند )درایسدل و بلیك، 1369: 286(.

در میان گرایش های مختلف اسالمی، دولت عربستان سعودی »دولت اسالمی سنی ـ وهابی« 

شناخته می شود. وهابیون پیرو محمد بن عبدالوهاب هستند كه در اواسط قرن هجدهم جنبشی 

مذهبی به وجود آورد كه با هرگونه نوآوری و توسل به عقل، فلسفه، اجتهاد، تفسیر قرآن، تصوف و 

عرفان به عنوان بدعت در دین مخالفت می كرد. هم اكنون نهاد دینی برگرفته از اصول رسمی وهابیت 

مشروعیت الزم را برای حكومت آل سعود فراهم می كند و غالبا مهر تایید به تصمیمات رسمی زده 
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و برای اعتبار بخشیدن به مواضع سیاسی رژیم، احكام دینی صادر می نماید؛ بنابراین نفوذ وهابیت 

از نقش رسمی نهاد دینی در عربستان سعودی بسیار فراتر می رود. به واقع از زمان تأسیس دولت 

سعودی، وهابیت، فرهنگ، آموزش وپرورش و بستر قضایی آن را شكل داده و بر همه تمایالت و 

میان  نیز در  است. در عرصه خارجی  بوده  تاثیرگذار  آن  از  و خارج  اسالم گرایی در داخل  جهات 

كشورهای اسالمی، سعودی ها همواره سعی در رهبری جهان اسالم از طریق عقاید وهابی داشته اند 

و سعی در تثبیت و گسترش آن كرده اند.

3( از دیگر مؤلفه های هویتی دولت ها نوع سیستم سیاسی آنهاست كه قطعا اثرات غیرقابل انكاری 

روابط  بر  حاكم  اصول  اساس  بر   .)326  :1384 )ونت،  دارد  ملل  سایر  با  آنها  خارجی  روابط  بر 

بین المللی كشورها ساختارهای قدرتی و حاكمیتی درون هر مملكتی با هویتی كه در صحنه خارجی 

از خود به نمایش می گذارد پیوند مستقیمی دارد. این پیوند دارای دو بعد است: الف( نخبگان و 

حاكمان سیاست گذار كه سمت های حكومتی را به اشغال خود درآورده اند و در تعیین خط مشی های 

سیاست خارجی نقش مؤثر دارند. ب( بعد دیگر عبارت است از منابع قدرت و حاكمیت كه روشن 

كننده اهداف و تعیین كننده ابزارهایی است كه حكومت ها در سازوكارهای بین المللی  خود مورد 

استفاده قرار می دهند. نظام سیاسی عربستان سلطنتی بوده و تغییر چندانی در ساختار منابع قدرت 

سیاست گذاری  نظام  از  به عمل آمده  بررسی های   .)21  :2006 )نیبلوك،  است  نیامد  وجود  به  آن 

كشور عربستان حاكی از آن است كه نهادها و ساختار قدرت این كشور به دو گونه رسمی-كه در 

قانون اساسی از آنها نام برده شده، رسمیت یافته اند و دارای قوانین مدون و شرح وظایف مشخص 

هستند- و غیررسمی -كه در قانون اساسی اسمی از آنها به میان نیامده ولی بنا به عرف و سنت 

نظام  در  می پردازند.  نقش  ایفای  به  ـ  برخوردارند  چشم گیری  قدرت  از  تصمیم گیری  فرآیند  در 

سلطنتی عربستان شخص پادشاه از وفاداری قبایل گوناگون برخوردار بوده و روسای قبایل همواره 

از دستورات وی اطاعت می كنند. جایگاه و نقش پادشاه اصلی ترین و تعیین كننده ترین كانون قدرت 

و عنصر مؤثر ساختار قدرت سیاسی كشور است. پس از پادشاه مجلس خانوادگی شیوخ قرار دارد 
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كه خاندان آل سعود با همكاری آنها خطوط كلی سیاست داخلی و خارجی كشور را تعیین می كنند.

4( برخورداری دولت عربستان سعودی از بزرگ ترین منابع و ذخایر نفت جهان یكی دیگر از 

شاخصه های عمده هویتی این كشور است. موقعیت ممتاز عربستان سعودی و دسترسی این كشور 

به دریای سرخ و خلیج فارس موقعیت ژئواستراتژیكی و ژئواكونومیكی منحصربه فردی به این كشور 

داده است. عربستان بخشی از درآمدهای نفتی خود را صرف تسلیحات نظامی می نماید.

تقابل سياست خارجی ايران و عربستان
روابط عربستان سعودی و ایران، در طول چند دهه گذشته دوره های متفاوتی را پشت سر گذاشته 

و فراز و نشیب هایی داشته است. عوامل و دالیل متعددی در تغییر رویكردهای ایران و عربستان 

سعودی در قبال یكدیگر و روابط آنها تاثیرگذار بوده است. عوامل ساختاری مانند ساختار قدرت در 

نظام بین الملل و سطح منطقه، ساختار رژیم های سیاسی در دو كشور، عوامل و بسترهای تاریخی و 

فرهنگی ـ مذهبی، از مؤلفه های باثبات و دارای تاثیرگذاری بیشتر بر این روابط اند؛ اما عواملی مانند 

تغییرات دیدگاه های رهبران سیاسی و تحوالت دو كشور و همچنین تحوالت و روندهای منطقه ای، 

از مؤلفه هایی هستند كه به تغییر در رویكردها و روابط عربستان سعودی و ایران منجر شده است. 

در این چارچوب تغییر و تحوالت منطقه ای چند سال گذشته بر رویكرد عربستان سعودی در قبال 

جمهوری اسالمی ایران تاثیرات گسترده ای گذاشته است. تغییر رژیم در عراق و تحوالت بعدی آن، 

جنگ های مربوط به لبنان و فلسطین، رخدادهای صورت گرفته در سوریه و همین طور در یمن از 

مهم ترین تحوالت منطقه ای موردنظر هستند. در این راستا استدالل می شود كه عربستان سعودی با 

این برداشت كه تحوالت منطقه ای بعد از حمله آمریكا به عراق، باعث افزایش نفوذ و قدرت منطقه ای 

جمهوری اسالمی ایران شده است، تالش كرده تا ضمن گسترش نفوذ خود در منطقه، به ایجاد توازن 

در مقابل ایران نیز بپردازد. در این راستا كانون های اصلی منطقه ای تمركز سعودی ها برای توازن 

سازی و گسترش نفوذ در مقابل ایران یعنی عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، حوزه خلیج فارس و یمن 
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از اهمیت ویژه ای برخوردارند. حضور قدرت های فرا منطقه ای در خلیج فارس و تبدیل شدن آنها، 

به خصوص آمریكا، به بازیگری دایمی در ترتیبات امنیتی منطقه ای، تعارضات، چالش ها و پیچیدگی 

رویكردهای عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران را در این خصوص افزایش داده است )اسدی، 

.)3 :1389

رئوس تقابلی هويتی عربستان سعودی در برابر جمهوری اسالمی ايران
درزمینهی بررسی مبانی سیاست خارجی دولت عربستان سعودی در قبال جمهوری اسالمی 

شایان  كمك  بحث  شدن  روشن  به  می تواند  سعودی  عربستان  هویتی  مبانی  به  پرداختن  ایران 

توجهی بكند. منظور از مبانی زیرساختی هویت دولت عربستان قواعد، هنجارها، رویه ها، انگاره ها و 

ایستارهای نشأت گرفته از هویت عربستان است كه در فرآیند تعامل با جریان های داخلی و خارجی، 

ازجمله دولت جمهوری اسالمی ایران سازمان  یافته اند. ازجمله مهم ترین این مبانی هویتی در دولت 

عربستان عبارتند از:

1( عصبیت و طایفه گرایی كه نقش تعیین كننده در ساخت اجتماعی عربستان سعودی دارد. در 

این كشور ارزش ها، انگاره های ذهنی ـ قبیله ای و هنجارهای مرسوم از عمده ترین زیرساخت های 

تشكیل دهنده فرهنگ سیاسی و نظام سیاسی هستند. در ساخت اجتماعی دولت عربستان سعودی 

عصبیت و طایفه گرایی افراد را نسبت به قبیله و طایفه خود وابسته نگه می دارد )حی تی، 1344: 

جامعه  اجتماعی  بافت  درون  در  را  فرد خارجی  یك  پذیرش  هویتی  ویژگی  این  عبارتی  به   .)38

از خود  را  خارجی ها  هیچ وقت  اعراب  كه  داشت  خواهد  بر  در  را  نتیجه  این  و  می كند  غیرممكن 

نمی دانند و برای خطاب كردن آنها از لفظ »عجم« استفاده می كنند )لورنس، 1369: 53(.

ویژگی های  و  خصوصیات  از  است  نتوانسته  عربی  جوامع  دیگر  همچون  نیز  عربستان  كشور 

اعراب  ظاهری،  به طور  هرچند  البته  كند.  پیدا  رهایی  آن  از  تعصب های حاصل  و  قبیله ای  هویت 

منطقه خاورمیانه دولت هایی را تشكیل داده اند كه هسته اصلی نظام منطقه ای خاورمیانه را تشكیل 
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می دهند و تالش دارند تا در مقابل هسته پیرامون- كه شامل ایران، تركیه و اسراییل است ـ هویتی 

واحد از خود به نمایش بگذارند. آنها تقریبا احساس می كنند كه به یك جامعه مذهبی، نژادی و 

زبانی خاص تعلق دارند. قبیله گرایی و عرب گرایی یكی از مهم ترین مؤلفه های هویتی دولت عربستان 

است، موضوعی كه بر رفتار این كشور در قبال جمهوری اسالمی ایران كه برای اعراب »دیگری« 

محسوب می شود تاثیر منفی می گذارد.

2( تفكرات سلفی از ابعاد مذهبی مهم تشكیل دهنده فرهنگ سیاسی دولت و ملت عربستان 

است كه اثرات شگرفی بر دیدگاه و رویكرد آنها نسبت به دیگر ملل حوزه خاورمیانه علی الخصوص 

دولت جمهوری اسالمی ایران دارد. سلفیه در لغت به معنای پیروی از گذشتگان، كهنه پرستی یا 

الگوگیری كوركورانه از مردگان است و در اصطالح كاربردی نام نحله فكری است كه معتقدند عقاید 

اسالمی باید به همان نحوی بیان و عمل شوند كه در دوران صحابه و تابعین گفته و عمل می شده 

است. به عبارت دیگر، هر عملی كه در زمان پیامبر )ص( وجود نداشته و انجام نمی شده بعدا نیز نباید 

انجام شود )مشكوه الدینی، 1351: 510(. در اندیشه سلفیون، روش های عقلی و منطقی جایگاهی 

ندارند و فقط نصوص قرآن، احادیث و ادله مفهوم از نص قرآن برای آنان حجت است. سلفه پدیده ای 

است كه انحصارطلبانه مدعی مسلمانی است و همه را جز خود كافر می دانند. شعار وهابیت كه داعیه 

سلفی گری است این است كه؛ یا داخل گروه وهابی شو، یا جزایت كشتن و برای زنانت بی سرپرست 

شدن و برای كودكانت یتیمی را قبول كن )مسجدجامعی، 1380: 13ـ 26(. ازاین رو وجود این عرف 

در فرهنگ سیاسی ـ مذهبی عربستان سعودی سبب می شود تا این كشور سیاست خارجی خصمانه 

تقابل گرایانه ای در قبال دولت شیعی ایران اتخاذ كند.

3( از دیگر سازوكارهای فرهنگی ـ مذهبی كه در جامعه عربستان سعودی از جایگاه ویژه ای 

برخوردار است تكفیرگرایی و جهاد با كسانی است كه در تفسیر قواعد اسالمی از روش های عقلی و 

منطقی استفاده می كنند. از دید آنها ویژگی واقعی هر انسان نه در تقوای فردی، بلكه در جهاد بروز 

می كند و این كه حتی جهاد بر حج، نماز و روزه برتری دارد. از منظر بنیان گذاران انگاره ای مذهبی 
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در عربستان سعودی، هرگونه مذهبی به جز سلفی گری و وهابیت مطرود و تكفیر می شود و باید از 

هر روشی حتی با جهاد )همان جنگ و خشونت( به نفی آنها پرداخت؛ مقوله ای كه باعث اصطكاك 

آنها با دیگر مذاهب و فرق اسالمی در منطقه شده و منطقه را با ناامنی مستمر مواجه كرده است. 

ایران با دولت شیعی نیز از این امر مستثنی نیست. ایران نیز به سهم خود در تالش است تا بتواند 

بر خواسته های هویتی و هنجاری خود من جمله از منابع خود یعنی اسالم گرایی شیعی و ملی گرایی 

یا همان ایران گرایی جامه عمل بپوشاند، یعنی همان چیزی كه سلفی های عربستان از آن به عنوان 

بدعت گرایی یاد می كنند.

عربستان سعودی  دولت  بر  نظام حاكم  فرهنگ سیاسی  تشكیل دهنده  انگاره های  دیگر  از   )4

دشمنی غیرقابل تصور آنان با تشیع است. آنان تشیع را بدعت گرا، رافضی و كافر می دانند و حتی 

بر اساس منابع موجود ریختن خون شیعیان را مباح می دانند. وهابیون سلفی هم در جنبه نظری 

و هم در جنبه عملی به عناد و دشمنی با شیعیان پرداخته اند. ازلحاظ نظری، كتاب های زیادی در 

جهت دشمنی با تشیع نوشته اند كه در آن كتب شیعیان مورد لعن و نفرین قرار گرفته اند. در میان 

آنها می توان به كتاب »متهاج السنه النبویه فی نقض الشیعه القدریه« نوشته »ابن تیمیه« اشاره 

كرد. این كتاب در رد كتاب »منهاج الكرامه فی معرفه االمامه« نوشته »عالمه حلی« نگارش شده 

است. ابن تیمیه در این كتاب تالش كرده تا شیعه را یك جریان سیاسی مرتبط با یهود و دشمن 

اسالم معرفی كند )ناظمی قره باغ، 1390: 62(. ازنظر عملی نیز، وهابیون چندین بار شیعیان را 

قتل عامل كرده اند. حتی عبدالعزیز بن سعود پسر و جانشین محمد بن سعود، نیز بعد از اشغال مكه 

و مدینه در سال 1925 تمامی گنبدها، ضریح ها و قبوری كه در آنجا بوده و مورد احترام شیعیان 

بود را تخریب كرد.

درنتیجه می توان گفت كه ادراكات و برداشت های آل سعود از تعارضات دولتشان با جمهوری 

اسالم ایران، تاثیر بسزایی در تبیین جهت گیری سیاسی خارجی آن كشور داشته است. به سخن 

دیگر می توان گفت مؤلفه ها و مبانی سازنده دولت عربستان سعودی به لحاظ هویت نقشی با هویت 
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جمهوری اسالمی ایران در تقابل قرار گرفته است. در این زمینه می توان گفت كه اصلی ترین نقطه 

برخورد جمهوری اسالمی ایران با عربستان سعودی ازلحاظ هویت نقشی در حوزه جهان اسالم و 

سیطره اسالمی نمود پیدا می كند. در این حوزه جمهوری اسالمی ایران مشروعیت هویتی، سیاسی 

و مذهبی دولت سعودی را به چالش كشیده است. ضمن اینكه با توجه به جمعیت های شیعه در 

و  یمن  لبنان،  عراق،  كویت،  بحرین،  ازجمله  منطقه  كشورهای  از  دیگر  برخی  و  عربستان  داخل 

دیگر كشورها، مقامات عربستان با جمهوری اسالمی ایران را متهم به شیعه گرایی می كنند و آن 

تحرك سیاسی،  هرگونه  با  عربستان  ازاین رو،  می برند.  به شمار  عربستان  علیه  آشكار  تهدیدی  را 

دیپلماتیك و اقتصادی ایران در منطقه شبه جزیره عرب، خلیج فارس و یمن مقابله می كند.

در حوزه یمن، یعنی در همسایگی جنوبی خود، عربستان سعودی با حمایت از بخشی از جامعه 

و هیئت حاكمه یمن عمال خود را مقابل احزاب سیاسی مخالف، گروه های سیاسی و شیعیان زیدی 

قرار داده است و حتی با توجه به سیاست های ضد اخوانی كه آن را تهدیدكننده سیاست های خود 

می داند، نتوانسته است در میان بخش مهمی از جامعه اهل سنت یمن نیز پایگاه مهمی به دست 

گروه های  با  یمن  ارضی  تمامیت  از  ایران ضمن حمایت  اسالمی  مقابل، جمهوری  نقطه  در  آورد. 

ارتباط برقرار كرده و آنها را به وحدت و یكپارچگی در  سیاسی مختلف حاضر در این كشور نیز 

راستای حفظ تمامیت ارضی یمن فراخوانده است.

سياست خارجی عربستان سعودی در قبال يمن
عملكرد  بسترهای  به  باید  ابتدا  عربستان،  خارجی  سیاست  در  یمن  اهمیت  بهتر  درك  برای 

سیاست  كند.  پیدا  معنا  چارچوب  این  در  یمن  اهمیت  تا  كرد  توجه  عربستان  خارجی  سیاست 

از  بین المللی كه متاثر  اول  خارجی عربستان سعودی همزمان در سه سطح عمل می كند. سطح 

روابط با آمریكا و نقش عربستان به عنوان یك قدرت نفتی است. سطح دوم منطقه ای كه سعودی ها 

در حال انجام یك بازی موازنه قوا و افزایش نفوذ در میان بازیگران منطقه ای هستند. سطح سوم 
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شبه جزیره عربی كه هژمونی عربستان به شكل غیرمستقیم و غیررسمی مورد پذیرش دیگر اعضای 

مجموعه قرار دارد. با توجه به این كه در سطح سوم عربستان از قدرت الزم برخوردار است و مورد 

و همچنین در  بازیگران مجموعه شورای همكاری خلیج فارس  و غیررسمی دیگر  پذیرش رسمی 

همسایگی اش در كشور یمن قرار دارد و چالش كمتری نسبت به دو سطح بین المللی و منطقه ای 

دارد درصدد است تا نفوذ خود را حفظ كرده و در مقابل هر نوع حركتی كه بخواهد چالشی برای 

آن باشد واكنش نشان دهد. ازاین رو در این سطح كه نقش مهم و تعیین كننده در ادراك محیطی 

عربستان دارد، سعودی ها ضمن ایفای نقش تعیین كننده با چالش جمعیتی، مدل جمهوری و نوع 

اساس  بر  تنها  عربی  عربستان در شبه جزیره  رفتار  مواجه هستند، می توان گفت كه  یمن  جامعه 

یك اصل عملیاتی ساده هدایت می شود و آن اجازه ندادن به هیچ قدرت دیگری برای دستیابی به 

یك موقعیت دارای نفوذ فراوان است؛ بنابراین ریاض تالش كرده تا به نوعی شریك مسلط خارجی 

یمن  آینده  به حكومت  سعودی  مقام های  نگاه  اساس،  همین  بر  باشد.  یمن  پادشاهی  كشورهای 

ایجاد یك حكومت وابسته ازلحاظ سیاسی و به ویژه اقتصادی به عربستان است؛ به ویژه این كه یمن 

فقیرترین كشور عربی می باشد و منابع نفتی اش نیز رو به پایان است و به شدت به كمك های خارجی 

وابسته است. در این راستا، عربستان مطابق با سیاست سابق خود، یك یمن ضعیف ازلحاظ سیاسی 

و اقتصادی را در همسایگی خود ترجیح می دهد.

دو كشور عربستان و یمن به دالیل مختلف سیاسی و استراتژیك، روابط پیچیده و قابل تاملی 

طی سه دهه گذشته برقرار كرده اند. حاكمیت خاندان سعودی در عربستان و دولت قبیله ای حاكم 

در یمن و نیز تالش آنها برای حفظ حاكمیت، در بسیاری از موارد، آنها را در كنار یكدیگر قرار داده 

است. در نگاه استراتژیك عربستان، جایگاه جغرافیایی یمن و نوع روابط و تعامل آن در سال های 

در سطح كشورهای عضو شورای  عربستان  ملی  امنیت  بر  اثرگذاری  ازنظر  را  این كشور  گذشته، 

همكاری خلیج فارس قرار می دهد. به همین دلیل در تمامی بحران ها و تحوالت یمن در دهه های 

گذشته، عربستان بازیگری فعال و اثرگذار بوده است. با این اوصاف می توان گفت كه اهمیت یمن 
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برای عربستان متاثر از دو مؤلفه هویتی حفظ نظام سلطنت و نفت است.

ازجمله مؤلفه های هویتی و هنجارهایی كه می تواند رفتار عربستان را در قبال كشورهای منطقه 

بخصوص كشورهای شبه جزیره عربستان تبیین كند، بی شك با توجه به تحوالت به وجود آمده و 

شكل گیری جنبش های انقالبی، هویت سلطنتی و هنجارهایی همچون حفظ وضع موجود و مخالفت 

با جنبش های انقالبی در خاورمیانه عربی با توجه به هویت اسالم وهابی و مبانی هنجاری آن یعنی 

سلفی گری و شیعه ستیزی و مبارزه با جنبش های شیعی در منطقه است؛ به باور عربستان، این 

حركت ها ثبات وضع موجود را به خطر می اندازند.

از ابتدای شكل گیری تحوالت انقالبی در خاورمیانه عربی، عربستان سعودی به عنوان كشوری كه 

مدافع وضع موجود و هراسان از این تحوالت است، سعی كرد تا در روند این تحوالت در كشورهای 

درگیر خلل ایجاد كند و انقالبیون را از خواسته هایشان منصرف كند، دخالت مستقیم نظامی در 

بحرین در حمایت از آل خلیفه در مقابل انقالبیون، بارزترین نمود این نوع نگاه آل سعود به تحوالت 

منطقه بود. شروع تظاهرات در مقابل دانشگاه صنعا در یمن و كشیده شدن آن به میدان »التغییر« 

آل سعود را نگران از دامن گیر شدن در دام انقالب در همسایگی خود كرد به گونه ای كه از همان 

ابتدا سعی نمود تا در مخالفت با خواسته های مخالفین و حمایت از عبداهلل صالح )و دیگر حكام 

همراه خود در یمن( روند انقالب مردمی را به سمتی هدایت كند كه مردم دچار خستگی، یأس و 

ناامیدی گردند و از ادامه دادن خواسته های خود در سقوط حكومت ناامید گردند. پس از تحوالت 

اكثریت جمعیت شیعه آن كه  و  این كشور در همسایگی عربستان  ژئوپلیتیكی  و موقعیت  بحرین 

دلیل موجهی برای مقام های سعودی برای دخالت در تحوالت این كشور بود، تحوالت یمن بیشترین 

نگرانی را برای مقام های آل سعود به دنبال داشت. این نگرانی ها از چند بعد اصلی ذهن مقام های 

رژیم عربستان را به خود مشغول داشته است:

اول اینكه، این كشور بیشترین مرزهای زمینی را با یمن دارد، دوم اینكه، یمن پیوندهای قومی، 

قبیله ای و فرهنگی- مذهبی بسیاری با عربستان سعودی دارد، لذا عصبیت و طایفه گرایی یكی از 
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هنجارهای هویت عربی با عربیت عربستان سعودی است و در صحنه سیاست خارجی آن را دنبال 

می كند و سوم حضور زیدی ها در شمال یمن و در همسایگی مرزهای جنوبی عربستان است. این 

مسایل در كنار یكدیگر باعث شده تا عربستان نقشی بی بدیل در انحراف انقالب مردمی یمن از اصول 

اصلی و خواسته های حقیقی خود داشته باشد. در كنار این مسایل همچنین باید به مسئله تسلط 

یمن بر تنگه باب المندب و اهمیتی كه این تنگه در استراتژی های كالن انرژی و نظامی عربستان 

داراست اشاره كرد. این موضوع باعث می شود كه هویت نفت خیز عربستان در رفتارش نسبت به یمن 

بسیار تاثیرگذار باشد، چراكه تسلط یمن بر تنگه باب المندب تا حد زیادی تضمین امنیت انتقال 

نفت عربستان را وابسته به امنیت خود كرده است.

بنابراین مالحظات، با شروع سرایت تحوالت منطقه ای به یمن، عربستان سعودی نفوذ خود بر 

همسایه جنوبی اش را درخطر دید و از همه گیر شدن این تحوالت و سرایت آن به كشورش نگران 

شد و بر همین اساس از همان ابتدای تحوالت یمن سعی در كنترل و مدیریت آن كرد. آل سعود 

همواره خواهان یك یمن ضعیف بوده است تا از این راه بتواند به بهترین وجه این همسایه جنوبی 

خود را كنترل كند و از شكل گیری یك كشور مقتدر در جنوب خود جلوگیری نماید. به طوركلی، 

مهم ترین جهت گیری های سیاست خارجی عربستان در قبال تحوالت یمن، بر مبنای محورهای زیر 

استوار بوده است: 1. عدم شكل گیری دموكراسی در یمن، 2. جلوگیری از سرعت یافتن تحوالت و 

تالش برای مدیریت و كنترل آن، 3. حفظ ساختار حكومت یمن و تالش برای به قدرت رساندن 

افراد و جریانات وابسته و 4. كاهش نفوذ شیعیان حوثی و جریان های همسو با آنها علیه دولت.

عربستان سعودی برای دستیابی به اهداف فوق، از ابزارهایی همچون كمك های مالی به قبایل و 

احزاب یمنی و فعالیت های دیپلماتیك در چارچوب شورای همكاری های خلیج فارس استفاده كرده 

است. به طوركلی عربستان سعودی به انواع مختلف تالش كرده است تا جلوی پیروزی انقالبیون را 

بگیرد؛ حمایت از دولت رسمی یمن و كمك مالی به قبایل و جریانات وابسته و همچنین كمك به 

منصور هادی تنها بخشی از اقدامات عربستان در این راستا بوده است. بر این اساس مردم یمن در 
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تحوالت اخیر همواره بر عدم مداخله عربستان سعودی تاكید كرده اند.

این كشور  داخلی  مسایل  از  و  كرده  دنبال  را  یمن  داخلی  تحوالت  به دقت  عربستان سعودی 

از زمان شكل گیری جنبش شیعیان صعده و متحد شدن قبایل شیعه  آگاه بوده است. آل سعود 

در استان های صعده و آل عمران با ظرافت بیشتری تحوالت را پی گیری كرده است. از دیدگاه آل 

سعود، شیعیان صعده خطری بالقوه برای وهابیت به شمار می آیند، به خصوص این كه مانع بزرگی 

برای گسترش تفكرات آنها در خاك یمن هستند. عالوه بر آن، این امر می تواند خاك یمن را به 

مأمن مطمئنی برای مخالفان سیاست های عربستان تبدیل كند. از جنگ حوثی ها در سال 2004، 

آل سعود متوجه نفوذ و تاثیرگذاری شیعیان در تحوالت داخلی یمن و مناطق مرزی عربستان شد. 

اقدام نظامی مستقیم عربستان به یمن ازآن جهت صورت گرفته است كه این كشور احساس می كند، 

شیعه نشین  استان های  چراكه  شود،  منتقل  كشور  این  داخل  به  است  ممكن  یمن  داخلی  بحران 

عربستان، جازان و الشرقیه، در مجاورت مرز یمن قرار دارند. كارشناسان امنیتی منطقه نیز بر این 

باورند كه پس ازاینكه دولت عربستان به دخالت هایش برای سركوب حوثی ها از طریق دولت مركزی 

به نتیجه ای نرسید، خود دست به كار شد و با همه توان و قوا به خاك آن كشور لشكركشی كرد 

.)2 )كرمی،1390: 

نتيجه گيری
این  آنچه در مورد سیاست خارجی عربستان سعودی در خصوص تحوالت یمن مسلم است، 

است كه اگرچه انقالب یمن با فاصله كمی از قیام ملت های تونس، مصر و لیبی آغاز شد، اما روند 

آن به دلیل دخالت مستقیم عربستان به مراتب كندتر بوده و با موانع متعددی روبه رو شد. ازآنجاكه 

در  تغییر سیستمی  هرگونه  از  و  تشكیل می دهد  منطقه ای  ثبات  را  عربستان  محور سیاست های 

مجاورت خود هراسان است، احتیاج به امنیت در مرزهای طوالنی خود با یمن دارد. خصوصا آن كه 

این  با حوثی های شمال یمن می باشند.  الشرقیه عربستان هم مرز  و  استان شیعه نشین جازان  دو 
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مرزها از گذشته های دور نیز همیشه منشأ نگرانی و بحران برای دولت مردان سعودی بوده است.

در این راستا عربستان همواره تالش كرده است در امور داخلی این كشور دخالت كند. این كار 

را نیز از طریق كمك های مالی فراوان به احزاب مورد حمایت خود انجام داده و نفوذ خود را بین 

دولت مردان نیز حفظ كرده است. یكی از موارد كه عربستان از جانب یمن احساس خطر كرده، آینده 

این كشور به خصوص قدرت گرفتن حوثی ها است؛ زیرا سعودی ها بر این باورند كه قدرت گرفتن 

حوثی ها تهدیدی علیه عربستان است؛ اما حوثی ها بارها این موضوع را نفی كرده و گفته اند داخل 

سرزمین خودشان بوده و هیچ گونه تهدیدی علیه كشوری نبوده و نخواهند بود. این ترس نیز عمدتا 

نشأت گرفته از فضاسازی و ایران هراسی است كه می خواهند به هر نحوی حركت های حوثی ها را به 

ایران نسبت دهند كه به تبع آن بر تنش بین ایران و عربستان افزوده می شود. از سوی دیگر سیاست 

با ثبات« خالصه  ایدئال و دلخواه عربستان در قبال یمن را به طوركلی می توان در »یمن ضعیف 

كرد. به علت اختالف مرزی عربستان با این همسایه، یمن خیلی قدرتمند، مطلوب نظام سیاسی در 

عربستان نمی باشد.

در كنار واقعیت های فوق، كشور یمن به واسطه برخی ویژگی های دیگر نیز مورد توجه برخی 

كشورهای منطقه همچون ایران و عربستان بوده است. حساسیت عربستان سعودی به قدرت گیری 

جنبش شیعیان صعده و متحد شدن قبایل شیعه در استان های صعده و آل عمران به دلیل تهدید 

دانستن آن برای فعالیت های وهابی خود، به شدت افزایش یافته است. عربستان فعالیت های حوثی ها 

و شیعیان را مانع بزرگی برای گسترش تفكرات وهابی در خاك یمن ارزیابی و احساس می كند كه 

بحران داخلی یمن ممكن است به واسطه مجاورت استان های شیعه نشین خود در مرز یمن به این 

كشور منتقل شود. ازاین رو با تمام قوا در حال ایجاد محدودیت ها برای شیعیان و زیدیان یمن در 

استان های شمالی این كشور از طریق كمك به قبایل سنی- وهابی و همچنین تسلیح دولت یمن 

برای سركوب این گروه و همچنین دیگر گروه های مخالف عربستان همچون اخوان المسلیمن یمن 

می باشد.
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