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چكيده
تحوالت یمن آثار و پیامدهای قابل توجهی بر سیاست و امنیت منطقهای و حتی فرامنطقهای برجا گذاشته است.
نخستین نشانه منطقهای آن را میتوان در رفتارهای متفاوت دو بازیگر عمده و تأثیرگذار منطقه یعنی ایران و
تأثیری بر الگوی رفتاری یا به عبارت دقیقتر بر الزامات و راهبرد امنیتی ایران و عربستان در قبال تحوالت یمن
داشته است؟ فرضیه مورد آزمون پژوهش این است که هویت شیعی ،انقالبی و استکبارستیز ایران از یک سو ،و
هویت سنی ،پادشاهی ،وهابی و طرفدار غرب عربستان از سوی دیگر ،سبب گسترش رقابتهای ژئوپلیتیکی در
منطقه خاورمیانه بویژه در قالب تعارض و جنگ سرد بین این دو کشور در یمن شده است .یافتههای پژوهش
نشان میدهد که هویت مذهبی  -در میان سایر عوامل و متغیرها -تأثیرگذارترین عامل بر الگوی رفتاری و روابط
عربستان و ایران در بحران یمن بوده ،به گونهای که عربستان همواره نگران اعتراضات و خیزش اقلیت شیعه خود
به ویژه پس از تعمیق و گسترش بحران در این کشور بوده است .از اینرو ،برخالف رویکرد امنیتیِ هویت محور و
مشارکتی ایران در حل منازعات منطقه ،عربستان با حمایت و دخالت قدرتهای فرامنطقهای بویژه آمریکا ،رویکرد
تهاجمی را برای تأمین امنیت خود در پیش گرفته است ،بدین منظور برای تبیین دقیقتر موضوع ،تالش میگردد با
بهرهگیری از تئوری سازهانگاری ،فرضیه پژوهش در خصوص تحوالت یمن به آزمون گذاشته شود.
واژههای كليدي :ژئوپلیتیک هویت ،راهبرد امنیتی ،ایران ،عربستان ،جنگ سرد ،بحران یمن.
1. asamiei@yu.ac.ir
2. azizabadi026@gmail.com
3. jnikfar@yu.ac.ir
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ژئوپلتیک هویت و تأثیر آن بر راهبرد امنیتی ایران و...

عربستان سعودی مورد توجه قرار داد .بر این پایه ،پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که ژئوپلیتیک هویت چه

فصلنامه علمی -پژوهشی

مقدمه (طرح مسئله)

گروههای هویتگرا به عنوان اصلیترین بازیگران منطقهای در خاورمیانه ایفای نقش

میکنند .بهطور کلی میتوان تأکید داشت که مقابله با گروههای هویتگرا که دارای رویکرد
ایدئولوژیک هستند ،از طریق راهبردهای امنیتی و الگوهای متنوعی حاصل میشوند .در

چنین شرایطی زمینه برای بهرهگیری از الگوهای پیچیده و متنوعتری در حوزه ژئوپلیتیکی

فراهم شده است .با توجه به این موضوع ،مؤلفههای ژئوپلیتیکی جدیدی بعد از جنگ سرد

در خاورمیانه ظهور یافت .از جمله این مؤلفهها میتوان به ظهور نیروهای اجتماعی به عنوان

محور اصلی تحول انقالبی اشاره داشت و نشانه هویتگرایی را در شکلگیری جنبشهای
اجتماعی و انقالبی مورد توجه قرار داد (مصلینژاد .)136 :1391 ،همچنین از منظر هویتی،

ارتباط مذهب و سیاست در خاورمیانه ،بیش از دیگر نقاط مشاهده میشود و یکی از مهمترین
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عوامل سازندهی سیاستهای داخلی و خارجی در این منطقه ،هویت دینی است .مؤلفه قدرت
و رقابت سیاسی در کشورهای خاورمیانه عمدت ًا ماهیت ایدئولوژیک ،هویتی و فرهنگی

دارد .نقش عوامل هویتی و فرهنگی را میتوان در رقابتهای راهبردی مورد مالحظه قرار

داد .به طوریکه منطق تحوالت اجتماعی و سیاسی در کشورهاي حوزه بیداري اسالمی را

سال پنجم  ،شماره دوم ،تابستان1394

موضوعات هویتی تشکیل میدهد .زمانی که مؤلفههاي هویتی ظهور پیدا کردند ،آثار آن را
میتوان در افزایش تحرك بازیگران منطقهاي و بینالمللی مشاهده نمود .این در حالی است که

خاورمیانه بهعنوان یک مجموعه امنیتی منطقهای ،راهبردهای خاصی را بر کشورهای واقع در

این مجموعه امنیتی تحمیل میکند؛ به گونهای که معمای امنیت در این منطقه شکل خاصی به

خود میگیرد که کشورها را مجبور میکند به سمت بازدارندگی و توازن قدرت حرکت کنند.

برای نمونه ،موقعیت ایران و عربستان در نظام جهانی و منطقهای و کنش و روابط متقابل

آنها با قطبهای قدرت جهانی و مناطق ژئوپلیتیکی ،همواره مسائل جدیدی را میآفریند
که مجموع ًا زمینه بسیار مناسبی را برای مطالعة عوامل پویا و متحول سیاسی و عملی با

تأکید بر واقعیتهای جغرافیایی برای تبیین سیاست خارجی فراهم میکند .از اینرو این
دو کشور نمیتوانند بیتفاوت از مجموعه دگرگونیهای امنیتی و سیاسی در خاورمیانه،
روابط سیاسی خود را ساماندهی کنند(آدمی و دیگران .)143 :1391 ،بر همین اساس یمن که

کشوری استراتژیک در جنوبیترین نقطه خاورمیانه و هممرز با عربستان است ،پس از به راه

افتادن انقالبهای عربی در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه ،از این موج در امان نماند.

دگرگونیهای سیاسی در یمن ،به آرامی و بدون هیاهوی رایج در دیگر کشورها ،در حال شکل

دادن به آینده سیاسی جدید در این کشور و تغییر نقشه سیاسی و امنیتی منطقه است .ورود
شیعیان حوثی یا انصارا ...به صنعا و سقوط دولت یمن و فرار رئیسجمهور مستعفی ،بسیاری از

بازیگران را غافلگیر کرد و به واکنش واداشت .اهمیت تحوالت یمن را باید در تأثیری جستجو

کرد که بر معادالت امنیتی در خاورمیانه و رقابتهای قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای بر جا
میگذارد .واکنش خشمآلود کشورهای غربی و برخی دولتهای خلیجفارس به فعالیتهای

انصار ...و نگرانی آنها از افزایش نفوذ جمهوری اسالمی ایران ،نشاندهنده تأثیرات فراملی
حوادث سیاسی در یمن است .بر این پایه ،پرسش اساسی پژوهش پیش رو این است که

ژئوپلیتیک هویت چه تأثیری بر الزامات و راهبرد امنیتی ایران و عربستان و نیز الگوی رفتاری
این دو کشور در قبال تحوالت یمن داشته است؟ فرضیه مورد آزمون پژوهش این است که
هویت شیعه ،انقالبی و استکبارستیز ایران از یک سو و هویت سنی ،پادشاهی و طرفدار غرب

عربستان از سوی دیگر ،باعث گسترش رقابتهای ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه بهخصوص
به شکل تعارض و جنگ سرد بین این دو کشور در یمن شده است.

در چند سال اخیر در خصوص تحوالت یمن و تأثیرات منطقهای و بینالمللی آن پژوهشهای
بسیاری از سوی پژوهشگران داخلی و خارجی به نگارش درآمده که در زیر صرف ًا به چند

نمونه از آنها که ارتباط بیشتری با موضوع بحث پژوهش حاضر دارد ،اشاره میگردد:

سالیسباری( ،)2015در مقالهای بهعنوان «یمن و جنگ سرد عربستان و ایران» بر این باور

است که محركهای اولیه از تنش و درگیری در یمن ،منطقهای هستند ،اما از سوی دیگر
بازیگران خارجی همچنان در تأثیرگذاری بر محاسبات بازیگران داخلی یمن و بازیگران

مختلف منطقهای نقش بازی میکنند .همچنین رقابت بین ایران و عربستان سعودی در یمن
برای حفظ و گسترش نفوذ منطقهای خود میباشد.

جرمی شارپ ( ،)2015در تحقیقی تحت عنوان «یمن :جنگ داخلی و دخالتهای

منطقهای» ،به بررسی این مساله میپردازد که چرا نیروهای آمریکا از اقدام نظامی مستقیم در
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یمن حمایت میکنند ،وی نتیجه میگیرد که آمریکا در حال طرح یک برنامهریزی مشترك با

عربستان برای هماهنگ کردن حمایت نظامی و اطالعاتی میباشد .از طرفی آمریکا نگران این

است ،که ممکن است بحران یمن بیش از هر چیز به یک جنگ نیابتی تبدیل شود .و از طرفی
گسترده شدن رویارویی و نبرد عربستان و ایران میتواند باعث قدرت گرفتن افراطگرایان و

تروریستها به خصوص متحد شدن القاعده با دولت اسالمی (داعش) شود.

یونس ( ،)2015در پژوهشی با عنوان « بازی قدرت عربستان و ایران در پشت جنگ

یمن» ،به این موضوع میپردازد که حمالت عربستان علیه حوثیهای مورد حمایت ایران،
عامل تشدیدکننده جنگ منطقهای بین عربستان و ایران میباشد .یونس نتیجه میگیرد که این

حمالت فقط برای جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه است و اینکه عربستان به دنبال تضعیف
برجسته شدن شیعه در منطقه و ترویج نسخه اسالم وهابی برای تشویق احساسات افراطی

ضد شیعه میباشد.
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برکت ( ،)2015در تحقیقی تحت عنوان «جنگ عربستان سعودی در یمن؛ مسئله اخالقی»،

به این نتیجه میرسد که گروههاي هویتي متعارض همانند حوثيها و القاعده در محیط

سیاسي یمن از جایگاه اجتماعي برخوردار بوده و زمینههاي نقشیابي و مداخله بازیگران

سال پنجم  ،شماره دوم ،تابستان1394

منطقهاي در تحوالت سیاسي را بهوجود آوردهاند .ادامه بحران یمن به گونهاي اجتنابناپذیر

منجر به نقشیابي بازیگران منطقهاي و تشدید بحران گردیده است .همچنین الگوي راهبردي
عربستان ،مقابله پرشدت در برابر تهدیدهاي کمدامنه ميباشد .به طوریکه آغاز جنگ عربستان

در یمن ،مخاطرات امنیتي در محیط منطقهاي را افزایش ميدهد.

آنا بلین ( ،)2015نیز در مقاله خود با نام «عربستان سعودی؛ قدرت منطقهای مواجه با

چالشهای فزاینده» ،معتقد است در سالهای اخیر عربستان سعودی با توجه به کاهش مداخله

مستقیم آمریکا در منطقه خاورمیانه و نیز ترس از جاهطلبیهای ایران تالشهای فراوانی

برای تحکیم و تثبیت جایگاه خود به عنوان یک ابرقدرت منطقهای کرده است .نمونه آن به
کارگیری نیروی نظامی در کمک به رژیم اقتدارگرای بحرین جهت سرکوب جنبش شیعی

دموکراسیخواه مورد حمایت ایران پس از تحوالت اخیر خاورمیانه بود .نمونه جدیدتر آن
در مارس  2014تهاجم نظامی به یمن بر علیه حوثیهای مورد حمایت ایران برای جلوگیری
از سرنگونی رژیم طرفدار سعودی و روی کار آمدن شیعیان در این کشور است .عالوه براین

حادثه منا در سپتامبر  2015که در اثر بیاحتیاطی مأموران امنیتی سعودی به وقوع پیوست و

منجر به کشته شدن دست کم  465زائر ایرانی خانه خدا شد ،بر تیرگی روابط دو کشور افزود.

دایانا اسفندیاری و آرین طباطبایی( )2016در مقالهای با عنوان «یمن :فرصتی برای دیالوگ

ایران و عربستان؟» مینویسند؛ یمن حوزه نفوذ عربستان سعودی است و از اولویت باالیی
برای این کشور برخوردار است .سعودیها نقش ایران در یمن را نوعی بازی قدرت و

به لحاظ استراتژیکی ،تالش برای محاصره کردن و تهدیدی برای موجودیت کشورهای
خلیجفارس به شمار میآورند .اما درگیری و مداخله ایران در منازعه یمن متفاوت و از دامنه

محدودتری برخوردار است و این کشور در اولویت مسائل استراتژیکی تهران قرار ندارد.
برخالف استراتژی ایران در عراق و سوریه ،سیاست خارجی ایران نسبت به یمن هدفی

غایی را دنبال نمیکند .در نهایت معتقدند که همکاری ایران و عربستان سعودی برای حل

بحرانهای کنونی خاورمیانه حیاتی و این اقدام مستلزم دستیابی این دو کشور به زمینههای
مشترك و یا مرز توافق ممکن 1است.
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 -2بنيان نظری پژوهش :نظريه سازهانگاری

بینالملل بویژه موضوعات مربوط به هنجارها ،فرهنگ ،هویت و قدرت نرم کشورها و
بازیگران غیردولتی در سیاست خارجی است .مهمترین مفروضات هستیشناسانه سازهانگاری

در خصوص زندگی اجتماعی و تأثیرشان بر سیاستهای جهانی عبارتند از :الف) اهمیت
ساختارهای هنجاری یا انگارهای :سازهانگاران اعتقاد دارند که نظامهای معنایی تعریف میکنند

که چگونه کنشگران محیط مادیشان را تفسیر میکنند ب) مفروضه دوم ،اثر و نقش هویتها

در تکوین منافع و رفتار بازیگران است و در واقع اینکه هویتها بر منافع و کنشها شکل

میدهند (عسگرخانی و منصوری.)195 :1389 ،

یکی از مؤلفههای بنیادین نظریه و الگوی سازهانگاری بحث هویت است ،سازهانگاری

با ارتقای سطح بحث از معرفتشناختی (جریان غالب در مدرنیته) بحث را به هستیشناسی

کشانده و تلقی ذاتگرایانه از موجودیت جهان معرفت ،انسان ،اخالق ،قواعد و حقیقت را
)1. Zone of Possible Agreement (ZOPA
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سازهانگاری یکی از نظریههای جدید و تأثیرگذار در حوزه مطالعات سیاست و روابط

به «مسئلهای برای اندیشیدن» بدل میکند .یکی از مباحث مهم در سطح هستیشناسی برای

سازهانگاران ،بحث هویت است(سمیعی و فتحی مظفری .)64 :1392 ،آدلر با اشاره به مسئله

«هویت» به عنوان امری محوری در سازهانگاری ،عنوان میکند که هویت امری برساخته در
فرآیند مشارکت در معانی جمعی و اجتماعی است ،در چهارچوب این هویت است که یک

بازیگر عرصه بینالمللی ،تصورات خود از دیگران و اهداف خود را مشخص میکند و به

کنش میپردازد و در رابطه با دیگران ساختار را شکل میدهد .پس امکانهای دگرگونی هم
دقیق ًا در همین ذهنیات نهفته است .وی ،سازهانگاری را حاصل عمیقتر شدن فهم نسبتها به
ماهیت کنش انسانی میداند که امکانات باالیی را جهت شکل دادن به آینده میدهد(متقی و

کاظمی .)214 :1386 ،آدلر با مد نظر قرار دادن مسئله تغییر در رفتار بر حسب تغییر در تلقیها،

عنوان میکند که دیدگاه او دارای توصیههایی برای سیاست خارجیهاست .و اشاره میکند

که منافع کشورها بر حسب هویت آنها تعریف میشود و این منافع رفتارها را میسازد(همان،
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 .)218سازهانگاران بر این تصورند که منافع و هویتهای انسانها به صورتی که آنان خویشتن

را در روابط با سایرین درك ميکنند ،از طریق همان اعتقادات مشترك شکل گرفته و تبیین

ميشوند .تحت این شرایط ابزارهایی چون نهادهای اجتماعی جمعی مانند حاکمیت دولت یا
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وضعیت آشوبزدگی بر اساس برداشت بازیگران تشکل ميیابد و ميتواند ساخته و پرداخته
ذهن آنها باشد .نکته اساسی در رویکرد سازهانگاری آن است که نمیتوان سیاست بینالملل را

در حد یک سلسله تعامالت و رفتارهای عقالیی و در چهارچوبهای صرف مادی و نهادی
در سطوح ملی و بینالمللی تقلیل داد ،زیرا تعامالت دولتها صرف ًا بر اساس یک سلسله منافع

ملی تثبیت شده شکل نگرفته ،بلکه در طول زمان به صورت نوعی الگوی رفتاری از طریق

هویتها تشکل ميیابند و یا باعث تشکیل هویتها ميشوند(قوام.)222 :1388 ،

مؤلفه اساسی دیگر در تحلیل سازهانگاری مقوله هنجارها و ارزشهاست .سازهانگاری به

اثرگذاری هنجارها و ارزشهای مشترك یک جامعه به عنوان متغیر مستقل بر رفتار خارجی

تأکید دارند .هنجارها نقش بسیاری در ساخت هویت دولتها داشته و موجب میشوند که

آنها درکی از منافعشان به دست آورند .دیدگاه سازهانگارانه به این امر میپردازد که چگونه

هنجارهای اجتماعی میتواند با روابط نهادینه میان مردم گسترش یابد .از آنجا که منافع
از هنجارهای اجتماعی برمیخیزد ،لزوم ًا نسبت به نوع تعامل میان دولتها و همکاری یا

تعارض میان آنها نه میتوان خوشبین و نه بدبین بود( .)Smith, 2008: 244سازهانگاری با

تعاملی و رابطهای دانستن هویت معتقد است ،هویت همزمان از طریق هنجارهای مادی و
معنایی در محیط داخلی و خارجی برساخته میشود .هر دولت هویتی را برای خود در تعامل

با دیگر دولتها تعریف میکند یا این هویت را به او نسبت میدهند .منافع ملی نیز بر این

اساس معطوف به نحوه تعریف هر واحد سیاسی از خود است که سیاست خارجی آن کشور

را شکل میدهد(پوراحمدی و موسوینیا.)42 :1391 ،

هنجارها و فرهنگ نقش مهمي در سیاستهاي جهاني ایفا ميکنند .هویتها و منافع

دولتها توسط همین هنجارها ،تعامالت و فرهنگها ایجاد ميشود و این “فرایند” است

که موضوع تعامل دولتها را تعیین مينماید .سازهانگاری بهجای رفتار فردی ،نگاه ما را
متوجه ساختارهای هنجاری شکلدهنده به روندهای تعاملگرا و بیناالذهانی میکند .از
این رهگذر انتظار میرود هنجارهایی که بازیگران به اندازهای آنها را درونی ساختهاند که به

هویت جمعیشان اثر میگذارد ،چه در حوزه داخلی و چه در حوزه بینالمللی ،هدایتگر
الگوهای رفتاریشان باشد؛ همچنین انتظار میرود نظامهای مردمساالر دینی هنجارها و

قواعد تصمیمگیری داخلی خود را به رفتارهای خارجی خود تعمیم دهند(.)Harb, 2014:7

بسنده نمیکند؛ بلکه در وجه ایجابی به نقش مذهب به عنوان یک متغیر مستقل در ایجاد

یکپارچگی ملی و عامل ثبات سیاسی بینالمللی میپردازد .این تلقی سازهانگارانه از جایگاه
و تأثیر هنجارهای دینی ،امروز به طور خاص ،منزلت ایدئولوژیک در بعد بیرونی بهویژه در
سطح افکار عمومی و الگودهی را توضیح میدهد(ازغندی .)20 :1386 ،از دید این تئوری،
برداشتي که کشورها در نتیجه دریافت پیامهاي گوناگون از همدیگر پیدا ميکنند باعث

شکلگیري هویتي نزد دیگري ميشود و در نهایت این برداشتهاي هویتي از یکدیگر

ميباشد که باعث دوستي و دشمني ميگردد.

با تکیه بر مفروضات هستیشناسانه سازهانگاري که تکیه بر معنا در کانون آن است،

میتوان در کنار تحلیل تحوالت منطقه خاورمیانه ،بر نقش برداشتهایی که از سوي دیگر

کنشگران منطقه و همچنین کنشگران فرامنطقهاي از این تحوالت میشود ،اشاره کرد .به

عبارت دیگر ،در چهارچوب نظریه سازهانگاري بهتر میتوان تفاوتهاي ادراکی میان عربستان

7
ژئوپلتیک هویت و تأثیر آن بر راهبرد امنیتی ایران و...

سازهانگاری برخالف واقعگرایان ،تنها به کارکردهای ابزارگونهی آن در سیاست خارجی
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و ایران از تحوالت یمن را مورد بازکاوی و کنکاش قرار داد .همچنین میتوان تأثیر این

تحوالت را بر مرزبنديهاي ژئوپلیتیکی و هویتی جدید منطقه ارزیابی کرد .بهرهگیري از

سازهانگاري در کنار رویکرد ژئوپلیتیک بدین معناست است که تعامل پویا میان هویت و

ژئوپلیتیک عامل اصلی شکلگیري الگوهاي رفتاري رقابتی و متعارض مختلف در روابط
جمهوري اسالمی ایران و عربستان سعودي بوده است .این دو بازیگر کالسیک منطقه بیشتر
با محوریت ایفای نقش ثقل جغرافیایی ،اصول و اهداف سیاست خارجی خود را با اولویت

ایجاد ثبات در جغرافیای سیاسی خاورمیانه دنبال میکنند .برای این بازیگران ضمن اینکه

حفظ منافع ژئوپلیتیک در بحران یمن کلیدی است ،مسائل هویتی و ارزشی و برداشتهای

ناشی از تهدیدات سایر بازیگران که در نتیجه تحوالت عربی مطرح شدهاند نیز حائر اهمیت

است .جهتگیری این دو کنشگر با تئوری سازهانگاری قابل تبیین است .به عبارت دیگر
این دو کشور هنگامی که در پی حفظ منافع ژئوپلیتیک خود هستند ،همزمان برداشت هویتی

فصلنامه علمی -پژوهشی
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از افزایش نقش و مهار تهدیدات دیگران دارند و از اصول و ایدئولوژی خود برای پیشبرد

منافع استفاده میکنند .ایران و عربستان نیز بعد از وقوع بیداری اسالمی در یمن رویکرد و
راهبردهای متفاوتی را در جهتگیریهای سیاست خارجی و امنیتی خود در قبال این کشور

سال پنجم  ،شماره دوم ،تابستان1394

در پیش گرفتهاند؛ به نظر میرسد راهبرد امنیتی ایران و عربستان در قبال تحوالت یمن در
چارچوب سازهانگاری بیشتر قابل فهم باشد .چون مطابق رهیافت این نظریه با درك چگونگی

تأثیرگذاری هنجارها بر هویت ،میتوان چگونگی تعریف منافع ملی را که اساس سیاست
خارجی یک کشور است ،درك کرد.

 -3اهميت و موقعيت ژئوپليتيكی و ژئوكالچر يمن

یمن کشوری عربی در جنوب غربی آسیا و در جنوب شبهجزیره عربستان است؛ پایتخت
آن شهر صنعا و وسعتش حدود یک سوم ایران است .بر اساس آمار غیررسمی ،حدود 42

درصد جمعیت  24میلیون نفری یمن را شیعیان تشکیل میدهند که به عربی تکلم میکنند.

موقعیت استراتژیک این کشور به لحاظ اشراف بر شاخ آفریقا و امکان کنترل تحرکات این

منطقه و نیز سواحل شرقي آفریقا از طریق مرزهاي دریایي جنوب و غرب یمن و نیز جزیره

سوقطره ،و همچنین اشراف این کشور بر تنگه بابالمندب اهمیت مضاعفي به آن از نظر

تأمین امنیت انرژي و ترانزیت کاال داده است .یمن قادر به کنترل دریاي سرخ بوده و حتی
میتواند آنجا را با دارا بودن جزیره مهم و استراتژیکی«بریم» ببندد .یمن داراي جزایر زیادي
با ویژگیهاي سوقالجیشی در دریاي سرخ است که تعداد آنها به  380جزیره میرسد که از

آنها میتواند در مقاصد نظامی و کنترل عبور و مرور کشتیها استفاده نماید (شیرازی و طبائی
زواره.)3 :1391 ،
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یمن از نظر مذهبی از دو مذهب زیدی و شافعی تشکیل شده است .زیدیها که اکثریت

مردم این کشور را تشکیل میدهند از نظر علم کالمی ـ فقه و اصول با عقاید شیعه نزدیکی
دارند .زیدیها بیشتر در نواحی کوهستانی در یمن شمالی سکونت دارند و اهل تسنن که

شافعی میباشند در حدود نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند ،که اکثریت مردم
جنوب این مذهب را دارند .به طوریکه یمن از دو هویت مذهبی و فرهنگی تقریب ًا متفاوت

در شمال و جنوب خود برخوردار است .اگرچه اختالفهایی سیاسی در جامعه یمن وجود

دارد ،اما اختالفهاي مذهبی تنها به اختالف میان حوثیهای زیدی مذهب و سنیهای شافعی

محدود میشود که دلیل آن در اکثریت بودن فرقههای شافعی و زیدی است.

جامعه یمن طایفهای و قبیلهای است .قبایل 85 ،درصد جمعیت یمن را تشکیل میدهند.

ژئوپلتیک هویت و تأثیر آن بر راهبرد امنیتی ایران و...

نقشه شماره  :1موقعيت ژئوپليتيک و ژئواستراتژيک يمن

در قلب این ساختار اجتماعی قبیلهای هویت اسالمی نیز وجود دارد .میل به خودمختاري

سیاسي از قدرت مرکزي ،از عناصر اصلي نظام قبیلهای یمن بوده ،به این ترتیب ساختار
سیاسی یمن متأثر از نقش قبایل است (نیکو .)98 :1394 ،وابستگیهای قبیلهای همچنان

منشأ قدرت و هویت این کشور عرب محسوب میشود .مردم یمن به جای ابراز هویت ملی،
هویت خود را بر پایه فرهنگ قبیلهای تعریف میکنند .طی دهههای اخیر نقش سیاسی این
قبایل در ساختار قدرت یمن کام ً
ال مشهود بوده ،تا جایی که برخی دول خارجی از قدرت
قبیلهای برای تضمین منافع خود بهره بردهاند .درواقع ،شیوخ قبایل بیش از هر گروه اجتماعی
و سیاسی در جهتدهی سیاست این کشور نقش ایفا کردهاند .به طوریکه قبایل و متحدان
آنها ،انقالب در کشور را کنترل میکنند(.)Singh Roy et al, 2015: 2

با این تفاسیر باید گفت که ژئوکالچر نرمتر از ژئوپلیتیک بوده و به گرایشهای هویتی

و اثر آن بر نظم سیاسی میپردازد .اما هرچه زمان میگذرد ،نقش ژئوکالچر در همگراییها
فصلنامه علمی -پژوهشی
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و واگراییهای کشورها و گروههای فعال در منطقه بیشتر عیان میشود .با قدرتگیری

حوثیهای زیدی در یمن ،این رویارویی هویتی بیشتر از قبل حس شد .موقعیت ژئوپلیتیک

و ژئوکالچر یمن و نوع رابطه آن با عربستان در دههها و سالهای گذشته ،این کشور را از
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نظر اثرگذاری بر امنیت ملی عربستان در جای مهمی قرار میدهد .بسیاری معتقدند یمن برای

امنیت عربستان به مثابه ستون فقرات محسوب میشود .ریاض به واسطه اهمیت یمن خواستار
تشکیل دولت قوی و بهخصوص حکومت شیعیان در این کشور نیست .این راهبرد در یمن

بهواسطه هممرز بودن آن با عربستان از شدت بیشتری نیز برخوردار است .از طرفی در سطح
منطقه خلیجفارس باید اهداف ایران را چون تبلیغ اسالم(مبتنی بر تشیع) ،گسترش نفوذ و
تثبیت خود بهعنوان قدرت مسلط در منطقه ،کاهش نفوذ و حضور نظامی آمریکا ،گسترش

نفوذ بر گروههاي مخالف آمریکا و رقابت با عربستان از طریق بهرهگیري از شکافهاي درون
منطقه خلیجفارس دانست .و این در صورتی است که یمن به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و
ژئوکالچر خود برای رسیدن ایران به این اهداف بسیار مهم میباشد(.)Cordesman, 2011: 5

 -4خيزشهای مردمی سال  2011م و شكلگيری بحران يمن

وقوع رویدادهای انقالبی در تونس و مصر که به برکناری زینالعابدین بن علی و حسنی

مبارك از قدرت انجامید ،موجب شد مردم یمن نیز به پیروی از مردم تونس ،مصر و لیبی

اعتراضهای ضدحکومتی گستردهای علیه حکومت دیکتاتوری این کشور آغاز کنند .پیوستن
برخی از مخالفان قدرتمند رژیم صالح به معترضان ،سبب افزایش فشار و اعتراضهای ضد

حکومتی در یمن شد .انقالب یمن ،اگرچه همانند انقالب مصر و تونس ،با پیروزي سریع
همراه نبود ،اما معترضان یمنی باالخره به انقالب دست یافتند .گروهی منسجم هدایت این قیام

را دنبال کرد و به آرمانهای انقالب وفادار ماند .تا آنجا که در اخبار امروز جهان «انصاراهلل»

نمادی از بیداری اسالمی است.

یمن از سال  2004درگیر ناآرامیهایی بوده است که در آن شیعیان زیدالحوثی ذی نقش

بودهاند .این ناآرامیها و بحرانهای ناشی از آن در سال  2009و  2010گستردهتر شد و

بعدها با رسوخ به عربستان و استان صعده و گسترش مقبولیت سید عبدالملک حوثی در

میان زیدیها ،حوثیها به تدریج نفوذ بیشتری یافتند و توازن قدرت را در یمن بر هم زدند و

روایت حاکم از نظم سیاسی را به چالش کشیدند( .)Drum cussac, 2016: 10این در حالی
بود که استبداد حکومت اقتدارگرای صالح و تداوم حکمرانی وی با تکیه بر شکافهای

اجتماعی و فرقهای و اختالفات قبیلهای ،تمامی امیدها را به اصالح حکومت صالح از بین برده

فقر گسترده ،شدت گرفتن تب تجزیهطلبی در جنوب (جنبش حراك) ،به دلیل شرایط بغرنج

اقتصادی و تبعیض سیاسی و جنگهای حوثیها به دلیل حاشیهای شدن مناطق شمالی ،به
تدریج بر تعداد مخالفان وی افزود ،به نحوی که پس از آغاز اعتراضات ،اکثر نیروهای اثرگذار

در جامعه یمن از معترضان حمایت کردند .البته نارضایتی مردمی از وابستگی کشورشان به

غرب و آمریکا نیز خشم مردمی را تشدید کرد.

در دور دوم موج اعتراض در یمن مردم قبیله حاشد علیه رهبران آنها یعنی آل احمر
قیام کردند و این اتفاق عم ً
ال استانهای عمران ،جوف ،حجه و ارحب را به علت همگونی
فکری بدون جنگ در اختیار حوثیها قرار داد و جریان جدیدی به نام انصاراهلل پدید آمد.

حوثیها در شش جنگ نتوانستند از صعده خارج شوند ولی با این تحول به صنعا دسترسی
پیدا کردند و حوادث بعدی از این تحول نشأت گرفت .با تحوالت اجتماعی در قبیلة حاشد

و حضور انصاراهلل در صنعا ،موج دوم بیداری اسالمی با هدایت عبدالملک الحوثی به صورت
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بود .عالوه بر حکومت غیر دموکراتیک ،ناکارآمدی صالح در مقابله با مشکالت اقتصادی و
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مسالمتآمیز و گستردهتر از گذشته از سر گرفته شد .در سپتامبر سال  2014حوثیها پایتخت

صنعا را گرفتند و در ژانویه  2015کشف و ضبط کاخ ریاست جمهوری صورت گرفت .در

 22ژانویه ،رئیسجمهور اهل سنت یمن ،منصور هادی و نخستوزیر ،خالد بحاح و کل

کابینه که در ماه نوامبر تشکیل شده بود ،از پستهای خود استعفا دادند .پس از استعفا ،هادی
تحت فشار قرار گرفت برای امضای قرارداد صلح با حوثیها ،که شامل یک مکانیزم برای
ایجاد تغییرات اساسی و اذعان به حوثیها برای حق انتخاب مقامات دولتی بود مجبور شد

(.)Marslen & Lehane, 2015

اما در سطح خارجی نیز میتوان گفت یمن به صحنه رقابت سه جریان اصلی خاورمیانه

یعنی ایران ،عربستان و ائتالف قطر -ترکیه تبدیل شده است .عربستان حامی جریان هادی

منصور ،ایران حامی جریان حوثیها و قطر و ترکیه حامی جریان اخوانیها هستند(Altamini,

 .)2014: 8در کل این رقابتها و تعارضات داخلی و خارجی باعث شکلگیری بحران در
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یمن شده است .به طوریکه هرکسی میخواهد الگوی ترتیبات امنیتی را بر اساس منافع

مورد نظر خود در یمن پیاده کند .بحران یمن بازتاب واقعیتهاي بحرانساز در مناطق

ژئوپلیتیکي خاورمیانه و آسیاي جنوب غربي محسوب ميشود .جنگ داخلي یمن نشانههایي

سال پنجم  ،شماره دوم ،تابستان1394

از ارتقاء سطح بحرانهاي منطقهاي از «منازعه کمشدت» با الگوي نیابتي به «منازعه پرشدت»

با «الگوی مداخلهگرایي راهبردي» ميباشد .بر اساس چنین رویکردي است که در فرآیند

هویتیابي گروههاي حوثي در یمن ،شرایط براي گسترش درگیريهاي سیاسي و تبدیل آن
به سازوکارهاي جدیدي از بحران ،مقاومت ،جنگ داخلي و مداخله منطقهاي را اجتنابناپذیر

ساخته است(مصلینژاد.)16-115 :1394 ،

 -5تأثير هنجارها و گفتمانهاي هويتی بر رقابتهای ژئوپليتيكی ايران و عربستان

در سالهای اولیه قرن بیست و یکم مسأله هویت کام ً
ال تغییر کرد .هویتها از هویت کشور به
هویت دینی و نژادی تغییر یافت .در این راستا چنانچه بخواهیم فضای منطقه خاورمیانه را درك

کنیم باید در قالب درك محیطی و درك گفتمان صورت گیرد .گفتمان نشاندهنده تمایزات

است و تمایزات از هویتها ناشی میشود ( ،)Blanchard, 2012: 89پس جدالهای امنیتی
خاورمیانه را باید انعکاس ایجاد پادگفتمان هویتی برای کاهش ایجاد توازن قدرت دانست.

انقالب اسالمی باعث ارائه هویت جدید در چارچوب جغرافیای سیاسی و بر پایه ارزشها

و باورهای اسالمی برای ایرانیان شد .همچنین هنجارهای مؤثر بر تکوین سیاست خارجی
در طول دوران بعد از انقالب از فرهنگ سیاسی ایرانیان نشأت میگیرند که بخش مهمی از

این فرهنگ سیاسی را ابعاد مذهبی فرا گرفته است .از طرفی وضعیت ژئوپلیتیک ایران و

وضعیت چندپارچة قومی و مذهبی در منطقه خاورمیانه بهگونهای است که مجموعهای از
استلزامات استراتژیک را بر سیاست خارجی ایران تحمیل میکند(میرزائی و همکاران:1393 ،

 .)166آنچه در بهار  2011با عنوان جنبشهای اجتماعی خاورمیانه شکل گرفت را نمیتوان

بیارتباط با رهیافتها و قالبهای گفتمانی دانست .گفتمان انقالب اسالمی ایران توانست گام
جدیدی در ارتباط با گسترش موج انقالبهای اجتماعی در چارچوب گفتمان اسالمی بوجود
آورد .به این ترتیب گفتمان و هنجارهای مورد تأکید جمهوری اسالمی ایران :آزادیخواهی

و عدالتطلبی ،باال بردن ارزش شیعیان ،مبارزه با ظلم و فساد ،استکبارستیزی ضدآمریکایی
و ضد اسرائیلی ،میباشند .اما از طرفی هنجارهای عمده سیاست خارجی عربستان سعودي
نیز همواره رهبري جهان اسالم و رسالت نشر جهانی اسالم مبتنی بر مذهب سنی میباشد.

در منطقه خلیجفارس این هنجارها مبتنی بر تالش براي سرکردگی در منطقه ،وحدت اعراب

طرفدار ایران و تحدید نفوذ ایران میباشد .از منظر امنیتی نیز عربستان بر یک نظم امنیتی در

پیوند با غرب به ویژه ایاالتمتحده تأکید دارد .عربستان سعودي و ایاالتمتحده داراي منافع

مشترك در قبال مهار ایران ،اطمینان از جریان آزاد نفت خلیجفارس ،ثبات در یمن و شاخ

آفریقا و حذف نفوذ ایران در میان اعراب میباشند (.)Cordesman, 2011: 10

در کل هویت مورد اشاره نظام سیاسی ایران هویتی «ایرانی ،اسالمی (شیعه) ،انقالبی و

غیرمتعهدها» است در حالیکه در نقطه مقابل هویت عربستان سعودي ،هویتی «عرب ،اسالمی
(سنی/سلفی) ،محافظهکار و همسو با غرب» است .این هویتها با تعریف از «خود» برداشت
از «دیگري» را مشخص میکند و منافع ،ترجیحات و نقش هر بازیگر را مشخص میکند.

این هویتها در هر دورهاي از روابط جمهوري اسالمی ایران و عربستان سعودي متأثر از

شرایط داخلی ،منطقهاي و بینالمللی به شکل برجسته یا کمرنگ و یا برداشت متفاوت از

«دیگري» به ایفاي نقش در روابط پرداختهاند (ساعی و علیخانی .)110 :1392 ،بر این اساس
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منطقه و رهبري آنها ،جلوگیري از قدرتیابی شیعیان و کانونهاي انقالبی و جریانهاي
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دال مرکزی گفتمان انقالب اسالمی تشیع است در حالیکه دال مرکزی نظام معنایی حاکم بر
عربستان وهابیت است .سیاست خارجی ایران مبتنی بر نفی وابستگی به شرق و غرب و تقابل

ایدئولوژیک و استراتژیک با غرب و اسرائیل هویت یافته است .اما سیاست خارجی عربستان

مبتنی بر اتحاد با غرب قوام یافته است و طی یک فرآیند سیاسی مبتنی بر رفع تنش با اسرائیل
و نهایت ًا همآوایی با اسرائیل شکل گرفته است(فالحی.)2-4 :1394 ،

با این تفاسیر پیروزي انقالب اسالمی ،به احیاي شیعیان منجر شد و موجبات خروج

از انزوا و گسترش تدریجي ژئوپلیتیک شیعه در بحرین ،یمن ،عراق و غیره فراهم گردید.

بر همین اساس به عقیده ریاض ،تهران درصدد است در قسمت جنوبی عربستان تکیهگاه
شیعی را ایجاد کند( .)Belén, 2015: 3از آنجا که برخی معتقدند که انقالب اسالمی بیشترین

تأثیر در جهان اسالم را در بین شیعیان عربستان گذاشته است (حسینی متین)155 :1382 ،

با تحوالت یمن و قدرتیابی شیعیان ،عربستان نگران اعتراضات و خیزش مناطق اقلیت
فصلنامه علمی -پژوهشی
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شیعه خود (حدود  15درصد کل جمعیت عربستان در این مناطق(استان شرقی) متمرکز بوده

که محل بسیاری از ذخایر نفت میباشد) است .همچنین نسبت به سرنوشت خیزشهای

عربی و اوضاع جهان عرب نگاه ویژهای دارد و آشکارا با گسترش مردمساالری و فروپاشی

سال پنجم  ،شماره دوم ،تابستان1394

نظامهای سنتی عربی مخالفت میورزد(اشرف نظری و قنبری .)179 :1393 ،پس اختالف
بر سر آیندة سیاسی یمن و جایگاه حوثیها که همآوا با آرمانهای انقالب اسالمی هستند

یکی از زمینههای تنشزا در روابط ایران و عربستان میباشد .مقامات سعودی و یمنی ،ایران

را به آموزش و ارسال کمکهای نظامی برای آنها متهم مینمایند( .)Whitaker, 2015: 3اما

اقداماتی که توسط عربستان سازماندهی گردیده ،از سوی کارگزاران امنیتی آنان یعنی نیروهای

القاعده به مرحله اجرا میرسد .این نیروها را باید به عنوان کارگزاران هویتی و امنیتی عربستان
در منطقه دانست .استراتژی توسعه بحران از طریق عملیات انتحاری و بمبگذاری به عنوان
راهبرد امنیتی عربستان در خاورمیانه محسوب میشود .الگویی که علیه هدفهایی سازماندهی

شده که مورد حمایت ایران هستند قرار میگیرد(.)Shadid, 2011: 284

 -6نقش قدرتهای فرامنطقهای در گسترش تضادهای هويتی و رقابتهای ژئوپليتيكی

ایران و عربستان دو کشور مهم در خاورمیانه شمرده میشوند .ایران بعد از انقالب اسالمی

در سیاست خارجی از استراتژی اتکاء به خود پیروی میکند و به پتانسیل کشورهای منطقه

توجه دارد ،ولی سیاست خارجی عربستان در چارچوب همپیمانی و همسویی با غرب جای

میگیرد .به طوریکه که هرگونه کنش عملیاتي نیروهاي نظامي عربستان همانند آنچه که در

یمن اتفاق افتاد ،تابعي از هماهنگسازيهاي راهبردي با آمریکا محسوب ميشود(مصلینژاد،
 .)133 :1394بحران یمن نشان داد که آمریکا از طریق عربستان مبادرت به گسترش «جنگ

نیابتی» در منطقه نموده است .روندهاي ایجاد شده در بحران یمن ،زمینههاي اولیه براي

رویارویي مستقیم بین کشورهاي منطقهاي را بهوجود ميآورد(همان .)137 ،از سال 1979

که رژیم شاه در ایران سقوط کرد عربستان به نزدیکترین متحد آمریکا در منطقه تبدیل شد.

این اتحاد نزدیک در زمینههای متنوع و گستردهای صورت گرفت از جمله :مقابله با تهدیدات

ایران ،حفظ وضع موجود در منطقه ،افزایش سلطه گروههای سنی مذهب و فشار به اوپک برای
پایین نگه داشتن قیمت نفت .در نتیجه سیاست خارجی عربستان عموم ًا عملگرایانه و مبتنی بر

حفظ امنیت دولت و رژیم پادشاهی و همکاری با آمریکا بوده است (.)Kamrava, 2013: 156

حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی را باید محور اصلی گسترش تعارض برای کنترل

موج بیداری اسالمی دانست .به طوریکه ایاالتمتحده آمریکا ،رئیسجمهور هادی را بهعنوان

عملیات نظامی به رهبری شورای همکاری خلیجفارس را مجاز دانست(.)Sharp, 2015: 4

از طرفی مقامات غربی ،ایران را از حمایت طوالنی از حوثیها متهم کردند و ادعا میکنند

که ایران پشتیبانی مستقیم مالی و لجستیکی ،و همچنین مشاوره نظامی ،به حوثیها ارائه

میدهد( .)Salisbury, 2015: 7به همین دالیل عربستان درصدد برآمد تا از طریق همکاری
ژئوپلیتیکی با آمریکا ،زمینههای مقابله با ایران را فراهم آورد .این امر منجر به تغییر در موازنه
و معادله قدرت در خاورمیانه شد .دالیل حضور آمریکا برای آینده در این مناطق باز هم به

سیاستهای ایران در منطقه باز میگردد ،به طوریکه انتخاب جزیره سوقطره که احتمال

بیشتری برای حضور این ناوگان است ،به دلیل نزدیکی به یمن است ،یمنی که امروز با
حمایت ایران از جنبش انصاراهلل ،حکومت دستنشانده یمن را که زیر نظر آل سعود و آمریکا

است را مورد تهدید قرار داده( )Levertt Mann, 2015: 17و حضور ایران در یمن را تهدیدی
برای سیاستهای عربستان که حامی بزرگ مالی آمریکا است باید مدنظر داشت .از طرفی هم
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رهبر مشروع یمن به رسمیت میشناسد ،و اوباما ارائه پشتیبانی لجستیکی و اطالعاتی و
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آمریکا و دیگر کشورهای غربی با استقرار ناوگان دریایی خود در دریای سرخ به دنبال این
هستند که عرضه بدون وقفه نفت به طرف کشورهای غربی و بازماندن تنگه بابالمندب برای

حرکت کشتیرانی بینالمللی بدون سیطره هیچ گروه یا سازمان مسلح حفظ شود .اما واقعیت

این است که در صورت رسیدن گروه حوثی مورد حمایت ایران به تنگه بابالمندب ،شاید
دیگر ادامه نداشته باشد .این مسئله تنها به ایران که تنگه هرمز را در دست دارد ،اجازه میدهد
که همپیمان او تسلط بر تنگه مهم و حیاتی در منطقه را دارا باشد که شاید این مسئله بر آینده

حملونقل انرژی در منطقه تأثیرگذار باشد.

ایران ،حاکمیت کشورهاي منطقه بر خلیجفارس و حفظ و ثبات آن بدون دخالت قدرتهاي

بیگانه و تنظیم فرمولي اصولي و اطمینانبخش که مبناي تفاهم مشترك همة کشورهاي منطقه
خلیجفارس باشد را دنبال ميکند .و حضور ارتشهاي خارجي را تشویقکننده بنیادگرایي

و تشنجآفریني در منطقه ميداند .اما ماجراجویی نظامی سعودی ،ضمن اینکه به نیروهای
فصلنامه علمی -پژوهشی

16

بیگانه بهانه الزم را میدهد که با استدالل اتصال امنیت منطقه به امنیت جهانی(امنیت انرژی)،

به حضور گسترده خود در منطقه تداوم دهند ،منجر به گسترش نظامیگری و به دنبال آن

سال پنجم  ،شماره دوم ،تابستان1394

بیثباتی در منطقه میشود .این امر به ضرر راهبرد امنیتی و منافع ایران در منطقه است .با این
تفاسیر تقریب ًا هیچگونه موازنه باثباتی در خاورمیانه شکل نگرفته است ،علت آن را میتوان
نقش کشورهای مداخلهگر و قدرتهای تأثیرگذار در خاورمیانه دانست .آمریکا درصدد بود
تا قدرت سیاسی ایران را از طریق کشورهای منطقه خلیجفارس بویژه عربستان کاهش دهد.

از آنجا که ایران در جستجوی گسترش هژمونی منطقهای و گسترش انقالب اسالمیاش

در سراسر منطقه است ،صدمه به اتحاد منطقهای او به معنای ثبات منطقه است؛ این یک

منفعت مهم غربی است و صدمه به اتحاد منطقهای مبارزه علیه برنامه هستهای ایران را
تقویت مینماید(نیاکوئی و دیگران .)132 :1392 ،به همین دالیل تعارضات شدید بین ایران
و عربستان را میبایست تا اندازهاي ناشی از سیاستهاي اعمال شده قدرتهاي مداخلهگر به

ویژه ایاالتمتحده آمریکا در منطقه دانست .آمریکا از نفوذ سیاسی  -عقیدتی و ایدئولوژیک
ایران در کشورهاي منطقه نگران بود؛ زیرا مردم منطقه زمینه پذیرش ایدئولوژي انقالب
اسالمی ایران را داشتند .قیامهاي مردمی عربستان ،عراق ،بحرین و یمن پس از انقالب اسالمی

گویاي این واقعیت است.

 -7تضادهاي هويتی و راهبرد امنيتی ايران و عربستان در تحوالت يمن

تحوالت یمن را میتوان انعکاس تضادهاي هویتی در فرآیند رقابتهاي ژئوپلیتیکی دانست.
در این فرآیند ،بازیگران منطقهاي و قدرتهاي بزرگ اهداف ژئوپلیتیکی خود را از طریق

سازوکارهاي هویتی پیگیري میکنند .بنابراین ،از آنجا که ماهیت روابط ایران و عربستان

رقابتی است ،میتوان گفت که در سالهای اخیر و با رشد شیعیان حوثی در جامعه یمن و
اخیرا ً در ساختار حکومت ،یمن به عنوان بخش دیگری از تضادهای هویتی ایران و عربستان
تبدیل شده و به رقابت شیعی و سنی در منطقه نفوذ تهران و ریاض انجامیده است« .چشمانداز

تحوالت یمن ،که بیشتر با جهتگیریهای سیاست خارجی ایران همسو شده ،نگرانیهای

جدی برای عربستان سعودی در پی داشته است .عربستان نگران آن است که حوثیها میتوانند

به تهدیدی مستقیم برای منافع و حتی خاك آن کشور تبدیل شوند(.)Salisbury, 2015: 12

به طور کلی چنانچه پیشتر نیز اشاره شد ،آنچه رهبران سعودي را از گسترش نفوذ ایران

و تضعیف جایگاه خود و متحدانش در منطقه نگران ساخت ،رویدادهاي پس از 2011م

موسوم به بهار عربي بود .با سرنگوني سه دولت عربي متحد سعودي یعني تونس به رهبري

زینالعابدین بن علي ،مصر به رهبري حسني مبارك و یمن زیر نظر علي عبداهلل صالح در
بهویژه بحرین ،نه تنها توازن قواي منطقهای به سود ایران در حال به هم خوردن بود ،اقتدار
سعودي را در شبهجزیره به چالش میطلبید عربستان سعودي براي جلوگیري از سرایت

ناآرامیها به شبه جزیره بهویژه سرپوش گذاشتن بر اعتراضات شیعیان خود از یک سو

سیاست تطمیع را در پیش گرفت و با توزیع بیش از 35میلیارد دالر در بین اتباع عربستان براي
خشنودسازي شهروندان سعودي اقدام کرد و از سوي دیگر ،با پیشبرد سیاست مشت آهنین

به سرکوب انقالبیون شیعه در داخل عربستان و بحرین پرداخت .مداخلة نظامي در بحرین در
نمونة آشکار این سیاست بود(.احمدی و خسروی.)833 :1395 ،

یکي از ابزارهاي عربستان سعودي براي دور سازی انقالبهای عربي از محیط شبهجزیره،

به راه انداختن جنگ انحرافي بود ( .)Fravel, 2010دامن زدن به جنگ و کشمکش فرقهای

میان شیعه و سني و مسلح سازي هزاران داوطلب متعصب و اعزام آنها به عراق و سوریه براي

سرنگوني دولتهای این دو کشور ،بخشي از این سیاست بود .عربستان سعودي و متحدان
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سالهای  2011و 2012م از یکسو و گسترش ناآرامیها و انقالبات به شبه جزیرةالعرب و
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منطقهای آن چون امارات عربي متحده و قطر با حمایتهای مالي و تسلیحاتي از گروههای

تروریستي سلفي همچون داعش ،جبهة النصره ،احرار الشام و نظایر آن درصدد بوده است تا
هم با مشغول سازي شهروندان خود و مسلمانان شبهجزیره به تضاد شیعه-سني ،امواج انقالبي

را از خود دور سازد و از سوي دیگر ،با ایجاد بیثباتی در عراق ،سوریه و لبنان ،متحدان ایران
را تضعیف کند و موازنة قوا را به زیان ایران و به سود خود و متحدانش تغییر دهد.

بر این اساس میتوان گفت راهبرد امنیتی عربستان در یمن تا حدود زیادی تحت تأثیر

«ژئوپلیتیک شیعه» قرار گرفته است .تحوالت در یمن باعث شده تا عربستان سعودی برای یافتن

دستآویزی جهت موفقیت در داخل و خارج کشور به مداخله در این کشور و نیز سرکوب
شیعیان در یمن و حتی دیگر کشورهای منطقه بپردازد .با وجود متغیرهایی چون شیعیان زیدی،

استانهای مرزی ،ناامنی مرز و تحدید آن ،مدل جمهوری و پتانسیل جمعیتی یمن ،باعث شده

تا در طول دهههای گذشته تاکنون ،نگاه عربستان به یمن همواره یک نگاه تردیدآمیز باشد و
فصلنامه علمی -پژوهشی
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آن را بالقوه عامل تهدید بداند .اما آنچه امروزه در حمله به یمن مشاهده میشود ،ظهور الگوی

جدید از رفتار سیاست خارجی عربستان است که سابقهای در تصمیمگیریهای این سازه امنیتی

ندارد .بنابراین از دید مقامات آل سعود این تحرکات در یمن ،بالقوه پتانسیل این را دارد که

سال پنجم  ،شماره دوم ،تابستان1394

بخش دیگری از پازل هالل شیعی را تکمیل کند .از اینرو این مسئله ،در صورت تبدیل شدن
به فضای شیعی  -سنی ،رقابت ایران و عربستان را تشدید و وارد فاز جدیدی در مرزهای یمن

خواهد نمود( .)Kinninmont, 2015: 8تحوالت اخیر یمن شکافها و رقابتهای منطقهای
را از زاویهای دیگر به نمایش گذاشت .نظریهپردازان امنیتی عربستان ،الگوی مقابله با شیعیان
را در راستای گسترش تضادهای هویتی اسالمی در منطقه پیگیری میکنند .علت بهرهگیری

از چنین راهبردی را باید گذار از بحران مشروعیت در ساختار سیاسی و امنیتی عربستان

دانست .این در حالی است که مهمترین رقابت ایدئولوژیکي میان ایران و عربستان حول محور

موضوعي چون رقابت بر سر اصالت و مشروعیت اسالمي و درگیريهاي موجود میان اسالم
شیعي و اسالم سني -وهابي عربستان قرار دارد .همگرایي و تالقي این رقابت عمیق تاریخي

و ایدئولوژیکي و همچنین رقابت بر سر منافع سیاسي و ژئواستراتژیک میان این دو کشور

ميتواند بهخوبی گویاي راهبرد امنیتی ایران و عربستان در یمن و نقش این دو کشور در دامن

زدن به درگیريهاي فرقهاي در سراسر منطقه باشد(.)Pillar, 2014: 599

همچنین یکي دیگر از تعارضهاي هویتی دو کشور که باعث شده ایران و عربستان

یکدیگر را تحمل نکنند ،سازه سنتي و پادشاهي عربستان و شهروند محوري ایران است .ایران
خود را انقالبي ،جمهوريخواه و طرفدار به هم خوردن وضع موجود و سقوط دیکتاتوريها

میداند ولي عربستان طرفدار حفظ وضع موجود میباشد ( .)Jahner, 2012: 39به همین

دلیل ،مقامهای دولتی و امنیتی ریاض بر این باورند که قدرت گرفتن انقالبیون یمن باعث
انقالبی شدن مردم عربستان بهخصوص اقلیت شیعه در این کشور شده و امنیت آنان را به

خطر میاندازد .بنابراین از تمام ظرفیتهای خود از جمله کمک به عناصر القاعده و دامن زدن

به بحث تجزیه یمن و جنگ استفاده میکنند .حتی ظهور گروه تکفیري “داعش” نشان میدهد
که شکلبنديهاي ژئوپلیتیکی در محیط منطقهاي و بینالمللی تحت تأثیر موضوعات هویتی

قرار گرفته است .داعش را میتوان نماد گسترش بحران ژئوپلیتیکی از طریق نشانههاي هویتی

دانست .نشانههایی که آثار خود را در شکلبندي هویت و امنیت بازیگران منطقهاي منعکس

میسازد .چنین بازیگرانی همواره تالش دارند تا اهداف راهبردي خود را از طریق ادبیات

هویتی پیگیري نمایند(مصلینژاد .)9 :1393 ،به طوریکه عربستان سعودي همواره پشتیبان

مالی و فکري گروههاي سلفی و وهابی تندرو در منطقه و جهان بوده و از این گروهها در
عربستان و پشتیبانی مالی از گروههاي سلفی رادیکال است(.)Chossudovsky, 2011

فارغ از ارتباطات ایران با جنبش انصاراهلل ،تهران همواره از حرکت اعتراضی در جهت

برقراری خواستههای مردم و جنبش حمایت کرده است .بنابراین با توجه به این متغیرهای در
حال ظهور ،عربستان عالوه بر خطر از دست دادن نفوذ و متحدین داخلی ،با خطر قدرتگیری

انصاراهلل به عنوان یک جریان شیعی روبهروست .به همین دلیل عربستان برای از بین بردن
نهایی قدرت حوثیها و تضعیف و یا از بین بردن نفوذ ایران در منطقه ،دست به لشکرکشی و

جنگزده است .این رفتار که سابقهای در سیاستهای امنیتی عربستان در منطقه ندارد ،حاکی

از الگوی جدید رفتار سیاست خارجی عربستان در یک محیط در حال تغییر برای مقابله با

ظهور متغیرهای دگرگونکننده نظم موجود و دفاع از منافع آتی پادشاهی سعودی است .این
در حالی است که نظام سیاسی عربستان سعودی مستبدترین نظام سیاسی منطقه است که

بهشدت حقوق بشر ،دموکراسی ،آزادی بیان را نقض میکند به همین علت یکی از کشورهایی
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جهت پیشبرد منافع خود استفاده میکند .در همین راستا ،گزارشهاي رسیده حاکی از نقش
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میباشد که درگیر بحرانهایی ناشی از بهار عربی در یمن است و سعی دارد بهنوعی از ورود
بحران و دموکراسی به کشورش جلوگیری کند .همچنین نگران فروپاشی حکومت پادشاهی

خود و دیگر متحدینی است که در باشگاه شوراي همکاري خلیجفارس اعم از کویت ،امارات،
قطر ،بحرین و عمان به رهبري عربستان گرد آمدهاند؛ لذا براي جلوگیري از سقوط این نوع

حکومتها دست به راهبردهای امنیتی جدید میزند ،مانند حضور نظامی؛ در  26مارس ،2015

عربستان سعودی حمله هوایی در یمن را برای خنثی کردن شبه نظامیان حوثیها در عدن

آغاز کرد .حوثیها اختالفات قابل توجهی با عربستان سعودي و نیروهاي همپیمان عربستان

دارند و این موضوع عالوه بر اختالفات مذهبی و فکري ،ریشه در گذشته هم دارد .در همین
راستا عربستان با توجه به ناتوانی ارتش یمن در سرکوب حوثیها و نیز گسترش رویارویی
ارتش یمن و حوثیها به مناطق جنوبی پادشاهی ،وارد جنگ شد(فیروزکالئی.)174 :1394 ،

این مداخله نظامی ،به عنوان “عملیات طوفان قاطع” نامگذاری شد .که بهطور جدی توسط

فصلنامه علمی -پژوهشی
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امارات ،کویت ،بحرین ،قطر ،سودان ،مصر و اردن حمایت شده بود ،همچنین ایاالتمتحده،

انگلستان ،فرانسه ،مراکش ،ترکیه ،بلژیک و سومالی حمایت خود را برای مداخله اعالم کردند.
این ائتالف به رهبری عربستان بود که با استقبال کشورهای شورای همکاری خلیجفارس

سال پنجم  ،شماره دوم ،تابستان1394

بهجز عمان همراه شد .حمله به یمن در شرایط فعلي تنها راه منزوي کردن نفوذ منطقهاي رو

به گسترش ایران اسالمي در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقاست(Singh Roy et al, 2015:

 .)4-6فعالسازی متحدین و حمایت از گروههای دستنشانده بخش دیگری از راهبرد امنیتی

دو کشور محسوب میشود .حتی یکی از راهبردهای امنیتی ریاض این است که در حال
ساخت یک حصار مرزی طوالنی در امتداد مرز یمن میباشد( .)Smith, 2015: 4الگوی
رفتاری عربستان نشان میدهد که دولت آن کشور قصد ندارد تا اجازه بدهد که تحول قدرت

منطقهای ایران ادامه پیدا کند و یا اینکه ارتقاء نقش منطقهای ایران به سکوت بگذرد .بنابراین

از الگوی تهاجمی استفاده مینماید .بنابراین عربستان در هماهنگی با رویکرد غربی  -عربی
تالش دارد تا موقعیت ایران در یمن را کاهش دهد.

در راستای راهبرد امنیتی ،رقابتهای تسلیحاتی نیز بر بروز تنش و تعارضات هویتی

این دو کشور در منطقه و کشور یمن میافزاید .همچنین تحوالت یمن بر رقابت ایران و
عربستان در بخش انرژی هم بازتاب داشته است .عربستان تالش میکند مطابق رویکردی

رقابتآمیز و تقابلآمیز از سالح نفت به منظور پیشبرد اهداف خود از نبرد ژئواکونومیک علیه

ایران بهرهبرداری کند تا بتواند در حوزههای ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک دستاوردهایی داشته
باشد و بتواند شکستهای خود را در منطقه جبران کند(هراتی و دیگران.)92-190 :1394 ،
در منازعه هویتی دیگر؛ رژیم سعودی معتقد بود که اعدام شیخ نمر باقر النمر آنها را قویتر

خواهد کرد .اما اعدام او ایران را به برداشتن گامهای قویتر در حمایت از حوثیها در یمن

تشویق کرد .با اعدام روحانی شیعه باقر النمر در ژانویه سال  ،2016روابط ایران و عربستان

بدتر شد .)International Crisis Group, 2016: 26(،پس از آن عربستان سعودی با تشدید

تنشها با ایران حمله به سفارت خود در تهران را بهانه قرار داده و روابط دیپلماتیک خود را

با ایران قطع کرد و سایر کشورهای عرب منطقه را نیز تحتفشار قرار داد که با ایران قطع
رابطه کنند.

روی هم رفته پس از قیامهای مردمی سال 2011م در منطقه خاورمیانه ،مقامات سعودی

با توجه به نگرانیهای خود از سیاستهای امریکا در قبال تحوالت منطقه و همچنین نفوذ

و برتری منطقهای ایران بویژه در حوزه ژئوپلیتیک هویت ،سیاست خود در قبال ایران را در
قالب راهبرد”برد -باخت” یا به عبارت دیگر “بازی با حاصل جمع صفر” تعریف کردهاند.
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نتيجهگيری

در پژوهش حاضر تالش گردید بحران یمن از منظر تضادهای هویتی -ایدئولوژیکی دو

بازیگر عمده و تأثیرگذار منطقهای یعنی ایران و عربستان سعودی مورد تحلیل و بررسی قرار
گیرد .چنانکه اشاره شد ،ایران از لحاظ ایدئولوژیکی ،الهامبخش حرکتهای شیعیان منطقه
است .برای نمونه ،ایران و حزباهلل با ایجاد یک خط متصل منطقهای و ژئوپلیتیکی توانستهاند

یک پایگاه منطقهای حمایتی برای شیعیان ایجاد کنند و هر مجموعه اجتماعی که در این فضا

باشد تحت تأثیر موجهای انقالبی قرار میگیرد .این عامل ایدئولوژیکی به شکلی پررنگ در

کنار عامل ژئوپلیتیک وارد رقابتهاي ایران و عربستان سعودي شد .بر این اساس اعتراضات

مردمی یمن نگاه دو کشور رقیب شیعه و سنی مذهب ،یعنی ایران و عربستان در منطقه را
به خود جلب کرده است .ایران با تقویت حس انقالبی و حمایت از نقش بیشتر شیعیان در

تحوالت منطقه ،بر ایفای نقش خود در منطقه و رسیدن شیعیان یمن به وضعیت مطلوبتر
فصلنامه علمی -پژوهشی
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و شرکت دادن آنها در اداره امور کشور یمن تأکید دارد .از طرفی عربستان کشور یمن را

مکمل استراتژیک خود میداند و برای سرکوب اعتراضات به مداخله نظامی پرداخته است .در

واقع کشور یمن تبدیل به زمین مشترك رقابت استراتژیک ایران و عربستان شده است .بر این
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اساس ،تحوالت اخیر در یمن اهمیت زیادی در آینده سیاسی و جایگاه منطقهای و بینالمللی
این دو کشور خواهد داشت .بحران یمن نشان میدهد ،که با وجود رقابت قدرتهای مهم

منطقه (ایران و عربستان) ،امکان گسترش یک نزاع محدود و داخلی به صفبندی منطقهای

وجود دارد .پس باید ترس از تغییر ژئوپلیتیک منطقه در صورت پیروزی شیعیان در یمن را

عامل اصلی سرکوب و جنگ نیروهای عربستان و سکوت غرب در برابر این رفتارها خواند.
زیرا شیعیان یمن بر شیعیان شرق عربستان تأثیر میگذارند و معادالت سعودی را به هم

میریزند .بنابراین الگوی شکلدهنده به رفتار سیاست خارجی عربستان در برخورد با یمن،

ترکیبی از حفظ و نفوذ بوده و الگوی رفتاری آنان مقابله با شیعیان و گسترش جنگ مذهبی

در محیط منطقهای است .بنابراین ،یکی از مهمترین دالیل تهاجم نظامی ائتالف تحت رهبري

عربستان سعودي به یمن ،مسائل مرتبط با رقابتهاي منطقهاي ایران و عربستان است .در
نتیجه با عنایت به اینکه جریان سیاسی حوثی خود را طرفدار ایران میداند ،حضور این جریان

در قدرت را میتوان به افزایش حضور ایران در یمن و به نوعی ایجاد زمینه تعامل غیرمستقیم

عربستان و ایران ارزیابی نمود .اما آنچه محل مناقشه است ،نقش ایران در تحوالت آتی یمن

است .از این منظر به قدرت رسیدن شیعیان در یمن ،در کنار قدرتیابی شیعیان در عراق و
لبنان ،پایگاه نفوذ و مقبولیت الگوی مورد نظر ایران را برای حکومتداری گسترش میدهد

و تهدیدات متوجه متحدین منطقهای غرب و رژیمهای پاتریمونیال عرب را افزایش میدهد.

در نهایت ،در چارچوب رقابتهای منطقهای ایران و عربستان ،رویدادهای یمن را نمیتوان

جدا از تحوالت عراق و سوریه دید .به عبارتی دیگر ،راهبرد امنیتی ایران و عربستان  -که در

قالب تالش برای افزایش نفوذ منطقهای و همزمان ،ایجاد توازن در برابر رقیب ،شکل گرفته
است  -در مناطقی که از لحاظ مذهبی حالت شکنندهای دارند(مستعد تنشهای شیعی -سنی

هستند) خود را بر این مناطق بار میکند و باعث قطببندی در آن مناطق میشود .به همین

دلیل است که تقابلهای ایران و عربستان در یمن که دارای گسلهای هویتی و مذهبی است

خود را نشان میدهد .بر این اساس تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی ـ هویتی میان دو کشور ایران

و عربستان که با ویژگیهایی نظیر گسترش اختالفات شیعی ـ سنی ،نگاه دو طرف به تحوالت

اخیر جهان عرب ،رقابت بر سر مدیریت بازارهای جهانی نفت ،ظلمستیزی و استکبارستیزی

ایران ،همکاری عربستان با آمریکا و اسرائیل ،توسعة توانمندیهای هستهای ایران ،افزایش

اعتراضات قبایل شیعی شرق عربستان و زوال قدرت منطقهای عربستان در عراق و افغانستان

همراه بوده است ،که این دالیل باعث شکلگیری راهبردهای امنیتی مختلف و جنگ سرد نوینی
در منطقة خلیجفارس بهخصوص در یمن شده است .بر همین مبنا ،سعودیها از ایران بهعنوان

مهمترین منبع بیثباتی منطقهای یاد مینمایند که با افزایش قدرت هستهای خود درصدد تشکیل
هالل شیعی است .این نگرانی سعودی ها پس از توافق هستهای ایران و غرب در قالب تعهدات
برجام نیز افزایش یافته است .ایران نیز در مقابل ،عربستان را عامل تداوم حضور نظامی نیروهای

خارجی و شکلگیری نیروهای تکفیری در خلیج فارس میداند .در کل با توجه به چشمانداز

خطر جنگ ،هرگونه اقدام نظامی مستقیم بین عربستان سعودی و ایران میتواند عواقب گسترده
و غیرقابل پیشبینی برای منطقه داشته باشد .ریاض و تهران قطع ًا قابلیتهای نظامی برای شرکت

در سطح باالیی از مبارزه را دارند ،اما پیامدهای آن بسیار بیشتر از منافع آن است .تیره شدن

روابط دیپلماتیک بین این دو کشور ،میتواند چشمانداز سیاسی و امنیتی منطقهای را تغییر دهد.
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