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چکیده
اي برانگیز منطقه خاورمیانه است که بازیگران منطقهجمله مسائل چالشبحران یمن از 

از جمله بازیگران . وسوي تحوالت آن مؤثرنددهی به سمتاي در جهتو فرامنطقه
اي در این بحران، ایران و عربستان هستند که کنش رفتاري متضادي را در یمن از منطقه

آن است تا عوامل مؤثر بر تقابل این دو کشور نوشتار حاضر بر . اندخود به نمایش گذاشته
دهد که بر نشان مینوشتاردستاوردهاي این . را در بحران یمن مورد بررسی قرار دهد

دهنده هاي هویتی دو کشور ایران و عربستان، جهتانگاري، انگارهسازهاساس نظریه 
نی و ذهنی متفاوتی هاي عیرو به دلیل برداشتازاین. ها در یمن استسیاست خارجی آن

هاي رفتاري متعارضی را در ها نسبت به محیط پیرامونی خود دارند، کنشکه هریک از آن
در این راستا تقابل دو ذهنیت اسالم . اندعرصه تحوالت داخلی یمن از خود بروز داده

وهابی به همراه درك هرکدام از شرایط عینی خود و دیگري، –شیعی و اسالم سلفی 
) هابزي(و عربستان با رویکرد تهاجمی ) کانتی- الکی(تا ایران با نگرش تعاملی سبب شده 

.به کنشگري در یمن بپردازد

.انگاريعوامل ذهنی، عوامل عینی، ایران، عربستان، بحران یمن، سازه:واژگان کلیدي

P_zanganeh@birjand.ac.ir)                  نویسنده مسئول(مربی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند *

somaye.hamidi@birjand.ac.irاستادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند                      **



)48پیاپی (95پاییز، 18شماره ،پنجمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه144

مقدمه
رصه نظام ترین بازیگران فعال در ععنوان مهمها را بهالملل، هنوز دولتعلم روابط بین

هاي سیاست داخلی و خارجی گیريها در بسیاري از جهتدولت. شناسدالملل به رسمیت میبین
ها مؤثر هاي محیطی و ادراکی بر روند حرکتی دولتآفرینی مؤلفهدر این نقش. اندآفریننقش
ت مسیر اي در ماهیها؛ نقش بسیار ارزندهگیري دولتعنوان مرجع تصمیمنخبگان سیاسی به. است

این نخبگان بر اساس تعریفی که از خود یعنی هویت، اهداف، شرایط عینی . ها دارندآنحرکت
عمدتاً نخبگان سیاسی . دهند؛ در ترسیم نقشه راه سیاست خارجی یک دولت مؤثرندارائه می... و

خود به منظور توجیه بنیان هویت و مشروعیت سیاسی المللی بهگیر در عرصه مناسبات بینتصمیم
هاي این مسئله یکی از واقعیت. پردازندعنوان دگرهویتی خود میطراحی دشمن فرضی یا واقعی به

کند که هر دولتی ناگزیر، دشمنی را فرض می. کنونی استوضعیتالملل در مسلم روابط بین
لذا چنین نگرشی، تنش را در روابط میان. اش را به مخاطره اندازدخواهد تمامیت ارضیمی

نخبگان سیاسی در این فرایند قطبی . دهدافزایش می... ها در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی ودولت
کنند که که بر روابط میان کشورها سایه افکنده است؛ دوستان و دشمنانی را براي خود تعریف می

ل و خصومت پردازند و با دشمنانشان از در تقاببر این اساس با دوستانشان به تعامل و مفاهمه می
نحوه ادراك هر دولت از . کندتحوالت منطقه خاورمیانه نیز از چنین منطقی تبعیت می. آینددرمی

ها و اتحادهایی بر این اساس جنگ. دیگري در تعریف از خود و شناخت دیگري مؤثر بوده است
.که تاکنون در خاورمیانه صورت گرفته است، بیانگر این واقعیت است

اي با چنین خوانشی از یکدیگر و تحوالت عنوان دو قدرت منطقهان نیز بهایران و عربست
ایران، مروج اسالم شیعی است . انداي در عرصه سیاست به یکدیگر نگریستهاي و فرامنطقهمنطقه

که درصدد است تا با بازنمایی قدرت شیعیان منطقه خاورمیانه، وزن ایدئولوژیکی و 
وهابی -همچنین عربستان نیز با ترویج اسالم سلفی. قه افزایش دهداش را در این منطاستراتژیکی

تا الگوي دیگري از اسالم را عرضه دارد تا بر این اساس بتواند به در این منطقه در تالش است
اي یعنی ایران و لذا مواجهه دو قدرت منطقه. تحکیم موقعیت خویش در خاورمیانه بپردازد

شان در وهابی، بیانگر رقابت آنان براي ارتقاء جایگاه- یعی و سلفیعربستان با نمادهاي اسالم ش
گسترش موج سوم خیزش اسالمی در خاورمیانه بر تحرکات دستگاه . اي استمعادالت منطقه

. شان افزوده استايمنظور تثبیت موقعیت و ارتقاء جایگاه منطقهدیپلماسی ایران و عربستان به
عربستان، . شوداي ایران و عربستان محسوب میاي رقابت منطقههعنوان یکی از کانونیمن به

یمن را حیات خلوت خود تلقی کرده و نسبت به هرگونه ناآرامی در این کشور حساس است و 
ایران نیز با رویکردي هویتی و . کندآن را خطري براي تمامیت ارضی خود محسوب می
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چنین این. نگردین کشور به دیده تأمل میمنظور حمایت از شیعیان یمن نسبت به تحوالت ابه
لذا . استدر پی داشته وضعیتی، تحرك دیپلماتیک و میدانی دو کشور را در بحران کنونی یمن

نحوه ادراك دو کشور نسبت به دیگري و نوع برداشتی که از شرایط عینی یمن دارند، باعث 
فاوت به این بحران، سبب بروز سیاست نگاه مت. شده تا با ذهنیت متفاوتی به این بحران بنگرند

ذهنیت ایران به تحوالت یمن . خارجی متفاوت این دو کشور نسبت به تحوالت یمن شده است
در راستاي اهداف آرمانی انقالب اسالمی مبنی بر حمایت از محرومین و مستضعفین عالم و 

که در براي نشانده این استهاي دستحمایت از خواست مردمی براي مقابله با دولت
لذا ایران با . خودشان گام برداردسازي افکار عمومی یمن، جهت تعیین سرنوشتآماده

منظور استقرار دولتی مردمی و مستقل هم بهافزاري و به دور از مداخله نظامی، آنرویکردي نرم
هار وهابی و م-منظور گسترش اسالم سلفیکوشد؛ اما عربستان از یک سو بهدر این کشور می

دموکراتیک و مردمی در گیري دولتشیعیان یمن و از سوي دیگر به دلیل جلوگیري از شکل
افزاري به سرکوب قیام مردم یمن بپردازد تا از این هاي سختاین کشور درصدد است تا با شیوه

.طریق، مانع ورود امواج ناشی از بیداري اسالمی به درون مرزهایش شود
ست که منطق حاکم بر کنشگري دو کشور ایران و عربستان در سؤال نوشتار حاضر آن ا

این است که الگوي حاکم بر کنش فرضیه کند؟ بحران کنونی یمن از چه الگویی پیروي می
کانتی یا همان تعاملی است اما منطق مسلط بر کنشگري عربستان در -ایران در یمن، منطق الکی

هابزي یا تهاجمی است که این امر ناشی از شاش نسبت به یمن، مبتنی بر نگرسیاست خارجی
.ها در اثر عواملی عینی و ذهنی، نسبت به دیگري استادراك متفاوت هریک از آن

بنابراین در این نوشتار بر آنیم تا با خوانش تأثیر عینیت و ذهنیت مؤثر بر ادراك حاکم بر 
ي این دو کشور را بر اساس اسیاست خارجی دو کشور ایران و عربستان؛ ماهیت رقابت منطقه

در خصوص تحوالت کنونی یمن، مورد تحلیل و بررسی » الکساندر ونت«انگارانه الگوي سازه
.قرار دهیم

انگارينظریه سازه
انگاري ریشه در نظریه اجتماعی و مباحث فرانظري در علوم اجتماعی دارد و بر سرشت سازه

ها و نهادها در شکل دادن به د این نظریه، اهمیت قواعد، رویهبنیا. الملل تأکید داردبرساخته روابط بین
مشیر (هاي بازیگران است آفرینی هویت در جهت دادن به منافع و سیاستهویت کنشگران و نقش

الملل به جهت این نظریه، سایر رویکردها را در ارائه تفسیري از عرصه نظام بین). 172: 1383زاده، 
ها، قواعد، هنجارها و هویتی ناکافی دانسته و ضرورت توجه به انگارههاي توجهی به انگارهکم
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شناختی بر اهمیت ساختارهاي فکري رهیافت از منظر هستیاین . دهدفرهنگ را مورد توجه قرار می
شناختی این رویکرد، بر اساس گزاره هستی. ورزدو معرفتی در کنار ساختارهاي مادي تأکید می

هاي سازنده دولت و مولد در واقع هویت بخشی از رویه. دهندها شکل میکنشها به منافع و هویت
).165: 1389سیدنژاد، (رود هاي آن در داخل و خارج به شمار میکنش

مثابه امري برساخته و جهان به. شوددر این نگرش، برساخت اجتماعی واقعیت تأکید می
. واسطه به جهان وجود نداردترسی مستقل و بیاز این منظر امکان دس. شودشده نگریسته میابداع

از نگاه ). Onuf, 1989: 281(شوند گرفته و معنا میهاي انسانی در فضایی اجتماعی شکلهمه کنش
. شودها تولید میآنها با یکدیگر بر اساس معنایی است که در کنش بیناین نظریه؛ روابط دولت

الملل نیست؛ بلکه باورها و ان بازیگران در عرصه نظام بینتنهایی سازنده تعامالت میلذا، قدرت به
.رویکردهاي ذهنی آنان نیز در این فرایند مؤثر است

در قالب این نظریه، نحوه تعریف خود و فهم دیگري در سازوکار رفتاري میان بازیگران 
ن منافع و کنشگراشود که بر این اساسلذا هویت به موضوع مهمی تبدیل می. کننده استتعیین

ها و منافع در واقع هویت. آورندهویت خود را از طریق مشارکت در معانی جمعی به دست می
شوند یابند و با بازتعریف ما از موقعیت نمایان میاموري هستند که در فرایند ارتباطی معنا می

)Smith, 2001: 244 .(أکید داردانگاري بر سه فرانظریه مهم تشناسانه، سازهاز زاویه هستی:
اندازه ساختارهاي مادي حائز اهمیت هستند؛ ساختارهاي فکري به) الف

دهد؛ الملل شکل میگزاره هویت به منافع و کنش در عرصه بین)ب
).919: 1382هادیان، (گذارند کارگزاران و ساختارها، متقابالً بر یکدیگر اثر می) پ

هاي آن نهایتاً از طریق است که ویژگیالملل از این دیدگاه، قلمروي اجتماعیسیاست بین
لذا بازیگرانی که ). Adler, 1997: 379(گردد ارتباطات و تعامل میان واحدهاي آن تعیین می

از سوي دیگر با . مایل به رعایت این هنجارها نباشند، با اجماع ضد خود مواجه خواهند شد
اي که بازیگر گونهشود، بهکن میها در نهایت تغییر در نظام ممها و تلقیدگرگونی انگاره

تدریج گفتمان الملل، بهساختارشکن قادر خواهد بود تا با واپاشی عناصر ذهنی مسلط بر نظام بین
).Ounf, 1982: 22(هویتی موردنظر خود را جایگزین نماید 

انگاري ونتسازه
به این معناست که بعد ذهنی آن . داندانگاري را نوعی ایدئالیسم ساختاري میونت، سازه

هاي مشترك انسانی هستند و بعد ساختاري آن بیانگر این ساختارهاي اجتماعی، محصول انگاره
کننده براي داراي سرشتی عینی و محدود) ساختارها(واقعیت است که نهادها و قواعد مستقر 
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هیافت وي معتقد است که مفهوم هویت در کانون ر). 9- 8: 1384ونت، (باشند بازیگران می
الملل را ها، ماهیت نظام بینرو هرچند دولتازاین). Wendt, 1994: 348(انگاري قرار دارد سازه

هویت و منافع، اموري . ها وابسته به هویت و منافعشان استکنند اما عمل آنتعیین می
حائز نکته. الملل استها و هم هویت نظام بینپذیرند که این تغییر هم وابسته به دولتتغییر

از نگاه ونت . Weber, 2007: 60)(شوند اهمیت، این است که هویت و منافع چگونه ساخته می
هایی خاص از خود و موقعیت خویش را در هویت برداشت. اي استهویت ذاتاً امر رابطه

خود را دوست، دشمن یا رقیب دیگري » خود«اینکه . دهدارتباط با سایر کنشگران نشان می
). 221: 1386متقی و کاظمی، (ها مؤثر است وع تعامل آنبداند، در ن

کند که تعامل میان بازیگران، بستگی به بیان میالمللتئوري اجتماعی سیاست بینونت در 
. کندعنوان فرهنگ و معانی مشترك تعریف میوي دانش را به. الملل داردساختار دانش نظام بین

ها نیز محدود حال به آنتواند باشد، اما درعینخاص نمیتأثیر هستی و فرهنگ، جدا از عقاید اش
ونت به سه سطح کالن از ساختارهاي . سازي دیگران داردشود؛ بلکه بستگی به چگونگی مفهومنمی

ها در سیاست خارجی رفتار دولت. کندهابزي، کانتی و الکی اشاره میهاي دانش یا فرهنگ به نام
هابزي که در آن، تالش براي در فرهنگ. اندخود درونی کردهبسته به نوع فرهنگی است که در

مطابق این رویکرد . شودهاي نظامی میپیروزي و تخریب دیگران وجود دارد، تأکید زیادي بر مؤلفه
ها در فرهنگ الکی، دولت. ها زورشان را محدود نخواهند کرداگر جنگی هم رخ دهد، دولت

قدرت نظامی مهم است اما یک . گذارنداکمیت هم احترام میباوجود تضادهایی که دارند، به ح
وفصل ها در فرهنگ کانتی، منازعات خود را بدون جنگ و خونریزي حلدولت. اولویت نیست

ها در خود، آنان بر حسب نوع درونی کردن این فرهنگ. کنندصورت تیمی عمل میکنند و بهمی
ونت با تأکید بر مسئله ). Maja, 2002: 157(کنند رفتار متفاوتی را در سیاست خارجی اتخاذ می

عنوان واحد اصلی تحلیل در تعیین ها را بهزا بودن آن، دولتسیاست و منافع بر هویت و درون
,Gartzke and Kristian)(دهد سیاست خارجی مورد توجه قرار می او همکاري و منازعه . 58 :2006

مند هویت را خصوصیت کنشگران نیت. کندها تلقی میلتاي مرتبط با هویت دوها را پدیدهدولت
این به معناي آن است که هویت . شودها میداند که موجد تمایالت انگیزشی و رفتاري در آنمی

و در ) 326: 1384ونت، (یک ویژگی ذهنی در سطح واحد است که ریشه در فهم کنشگران دارد 
:Berger, 1966(یابد ته شده است، معنا میطور اجتماعی ساخچارچوب یک جهان خاص که به

البته معناي این فهم وابسته به این است که آیا دیگر کنشگران، کنشگر را به همان شکل ). 111
محور است و و نظام1در این محدوده، هویت واجد یک ویژگی بیناذهنی. کنند یا نهبازنمایی می

1. Intersubjective
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هاي دیگري هاي خود و انگارهشود؛ انگارهمیسازي زمان دو نوع انگاره وارد فرایند هویتهم
).65: 1392محمدي، ملک(

الملل، ادراك خود از دیگري و ونت در بازنمایی تعامل متقابل بازیگران در عرصه نظام بین
در پرده اول، . گذاردگیري یک کنش اجتماعی را در چهار پرده به نمایش میاثر آن در شکل

این عالمتی است به دیگري . شودنی از وضعیت وارد تعامل میخویشتن بر اساس تعریفی پیشی
خواهد در تعامل به عهده بگیرد و نقش متناظري که در خصوص نقشی که خویشتن می

در پرده دوم، دیگري معانی کنش در خویشتن را با تفاسیر خود . خواهد در دیگري بیاموزدمی
عیت و همچنین نوع اطالعات موجود در اش از وضبینیدیگري بر اساس تعریف پیش. سنجدمی

در سومین پرده، دیگري بر اساس تعریف . کندعالمت خویشتن، تفسیر دیگري را هدایت می
مانند کنش خویشتن به عالمتی این موضوع هم به. زندجدید از وضعیت به کنش دست می

هد خویشتن را خواخواهد برعهده گیرد و نقش متناظري را که میدرباره نقشی که دیگري می
در آخرین پرده نیز خویشتن، دیگري را تفسیر و پاسخ خود . یابددر آن قالب قرار دهد، قوام می

شود تا بر مبناي سناریوهاي ؛ در این نوشتار تالش می)483: 1384ونت، (کند را آماده می
اکم چهارگانه مطرح در نظریه ونت در خصوص نحوه ادراك خود و دیگري، به تبیین منطق ح

.بر کنشگري روابط ایران و عربستان در بحران کنونی یمن پرداخته شود

هاي عینی ذهنیت اسالم شیعی و اسالم سلفیزمینهتحلیل و بررسی پیش
وهابی، ذیالً مورد –هاي عینی رویکرد اسالم شیعی و اسالم سلفی زمینهدر این مبحث، پیش

.گیردبررسی قرار می

اسالم شیعی. الف
ازآنجاکه . ستقرار نظام جمهوري اسالمی، ایده اسالم شیعی در قالب این نظام پدیدار گشتبا ا
باشند، لذا ذهنیت اسالم شیعی در مقاطع مختلف ها موضوعاتی در حال تغییر و شدن میهویت

هاي مختلفی اند، به شیوهکردههایی که آن ایده را رهبري پس از انقالب متأثر از رویکرد دولت
اي، وجهی از آن برجسته شده است؛ مثالً در اوایل انقالب با استناد یافته است و در هر دورهبروز

که دولت جمهوري اسالمی ایران باید بدون گونه استدالل شدبه برخی از بیانات امام خمینی این
پور و نهفرزا(سازي براي تحول انقالبی در دیگر جوامع بپردازد اندیشی به زمینهگونه مصلحتهیچ

المللی، ذهنیت اسالم شیعی بر پایه در میانه جنگ با بروز برخی فشارهاي بین). 129: 1388زنگنه، 
گونه بیان شد که باید به حفظ ذهنیت اسالم شیعی در داخل القري تفسیر شد و اینامنظریه 
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مان با پایان جنگ تحمیلی و ضرورت نوسازي اقتصادي در کشور، آر. مرزهاي ملی پرداخت
لذا . صدور انقالب از دستور کار خارج شد و بیشتر مسائل داخلی نظام مورد توجه قرار گرفت

.ذهنیت اسالم شیعی در این دوره ماهیت تعاملی به خود گرفت
زدایی با کشورهاي که سیاست خارجی درصدد تنشهاي بعد و با توجه به ایندر سال

گرایانه اسالم شیعی بیشتر مورد توجه قرار مصلحتاي بود؛ وجه تعاملی واي و فرامنطقهمنطقه
الملل که متأثر از مسئله رشد بنیادگرایی و گرفت؛ اما با تحول در گفتمان حاکم بر نظام بین

. تروریسم در خاورمیانه است، گفتمان داخلی نیز در پاسخ به این شرایط دچار تغییر شدگسترش
گرایان، مورد برداشتی تقابلی و چالشی قرار تفسیر آرمانمانند شیعیدر این دوره ذهنیت اسالم

اي، دستگیري ملوانان انگلیسی، که این ذهنیت در مسائلی مانند پرونده هستهطوريگرفت؛ به
: 1388پور و زنگنه، فرزانه(شدت به موضعی واکنشی تبدیل شد به... روزه لبنان و33جنگ 

هاي اخیر، ذهنیت اسالم کم بر سیاست خارجی طی سال؛ اما با تغییر در فضاي گفتمانی حا)131
اندیشانه و تعاملی قرار گرفته شیعی از حالت واکنشی خارج شده و در قالب رویکردي مصلحت

.است
هاي پس از انقالب متناسب با نوع رویکردي که به مسائل پیرامونی خود هرحال دولتبه
هاي ذهنیت اسالم شیعی، این امر را مورد تفسیر قرار اند، هر یک با استناد به یکی از ویژگیداشته

لذا تضاد . انداي در تحول هویتی این ذهنیت نقش ارزشمندي را ایفا کردهداده و در هر دوره
ترین محورهاي منازعه عنوان اصلیایدئولوژیکی میان ایران و آمریکا و مسئله رژیم صهیونیستی به

اشغال نظامی عراق و افغانستان و حضور نظامی امریکا روازاین. شونداین دو کشور محسوب می
ایران هاي عینی در منطقه به همراه حمایت علنی این کشور از دولت عربستان در منطقه بر نگرانی

؛ )136- 133: 1394صادقی اول و دیگران، (عنوان منادي اسالم شیعی در منطقه افزوده است به
عربستان سعودي . ایران در منطقه استهاي عینیاز دیگر دغدغهگانه نیز براین، جزایر سهعالوه

گانه، ایران هاي عربی در ماجراي جزایر سههمواره با تأکید بسیار بر حراست و نگهبانی از سرزمین
این » صنافیر«و » تیران«کند و این در حالی است که دو جزیره را متهم به اشغال این جزایر می

ل رژیم صهیونیستی است و سران سعودي جرئت اعتراض به اشغالگران را ها در اشغاکشور، سال
).111: 1391علیخانی، (ندارند 

هاي ذهنیت اسالم شیعی در اثر نگاه متفاوت دولتمردان از بنابراین با وجود تغییر نگرش
برانگیزي میان دو کشور ایران و ابتداي پیروزي انقالب اسالمی تاکنون، همچنان مسائل چالش

عربستان به لحاظ عینی وجود دارد که باعث شده تا روابط دو کشور در هر مقطعی از آن متأثر 
.باشد
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اسالم سلفی. ب
. گراي سنی، موفق به تشکیل حکومت شده استعنوان جنبش اسالمسلفیه در یک قرن اخیر، به

انی، عبدالعزیز سعود ، مقارن با جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوري عثم1930بعدها در اوایل دهه 
توانست بر اساس پیمانی تاریخی میان جدش محمد بن سعود با محمد بن عبدالوهاب، بیشتر مناطق 

او افزون بر نجد موفق شد . گذاري کندالعرب را تصرف کرده و دولت سوم سعودي را پایهجزیرة
عبدالوهاب بن دالعرب را به کمک پیروان تندروي محمهاي شرق و جنوب جزیرةحجاز و قسمت

هاي مقدس اسالمی شکل العرب و سرزمینبدین ترتیب نخستین دولت سلفی در جزیرة. تصرف کند
یابی به منابع مالی گسترده در گسترش حوزه نفوذ داري کعبه، کشف نفت و دستپرده. گرفت
). 174: 1393سازان نور، مؤسسه مطالعات اندیشه(جزیره عربستان مؤثر بوده است ها در شبهسلفی

). 156- 145: 1380موثقی، (طور رسمی گسترش یافت پس اسالم سلفی از طریق وهابیت عربستان به
. طلبیداین جریان با ذهنیتی جزمی، بسیاري از مسائل اسالمی را با عنوان شرك و بدعت به مبارزه می

از . دادندیدي به خرج میها پایبند به ظواهر و احکام قرآن و سنت بودند و در این راه، تعصب شدآن
آمیزي قرارگرفته و تنها راه براي نگاه این جریان، جهان اسالم در شرایط کنونی در وضعیت بدعت

نخورده و پیروي از بایدها و نبایدها، بدون دخالت عقل خروج از این بحران، بازگشت به متون دست
فیون از مرزهاي سنتی و دعوت سلفی و پذیرش سل. بشري در فهم، تأویل و تحلیل نص است

. ها، پیروانی به دست آوردهاي دیگر سرزمینجغرافیایی حنابله فراتر رفت و از میان پیروان فرقه
افزون بر مدارس سنتی و تدوین فقه سلفی در مساجد و مدارس داخل و خارج خاك عربستان، سه 

ند و دولت سعودي و دانشگاه بزرگ مذهبی و مجهز در مکه، مدینه و ریاض آغاز به کار کرد
آموختگان زیادي را براي نشر دعوت سلفی به سراسر جهان اعزام مؤسسه دینی این کشور، دانش

گر نخست جریان سلفی در جهان محسوب عربستان، امروزه هدایت). 78: 2002حنفی، (کرد 
میانه، اقدامات ویژه خاوروهابی در جهان اسالم به- شود و در همین راستا براي تبلیغ جریان سلفیمی

هاي عربی، انگلیسی، انتشار کتب ضد شیعی به زبان- 1: اند ازفراوانی انجام داده است که عبارت
منظور گسترش وهابیت در کشورهاي پاکستان، عراق، اختصاص بودجه کالن به- 2. فارسی و اردو

منظور گسترش تفکر به... سوریه، لبنان، هند، اردن، افغانستان، مصر، لیبی، الجزایر، مغرب، ترکیه و
هاي ملک سعود، ملک فیصل، خانههاي مهم در ریاض ازجمله کتابخانهتأسیس کتاب- 3وهابی 

عنوان بهترین سعود و فرقه وهابیت بهتالش براي معرفی نظام حکومتی آل- 4... ملک فهد و
مؤسسه (نت نبوي هاي قرآن و ستشکیالت اداري و مذهبی مورد عالقه مردم و هماهنگ با آموزه

).178: 1393سازان نور، مطالعات اندیشه
عربستان سعودي با چنین اقداماتی در تالش است تا موقعیت هژمونیک خود را در جغرافیاي 
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.اعتقادي و سرزمینی جهان اسالم تثبیت نماید

وهابی–ذهنیت اسالم شیعی و اسالم سلفی هاي شناختی ویژگی
.شوندمیوهابی، هریک به ترتیب بررسی - یعی و اسالم سلفیدر این بخش ذهنیت اسالم ش

اسالم شیعی. الف
ستیزي و دفاع از مظلوم، باور به صدور انقالب، بارزترین مشخصه ذهنیت اسالم شیعی، ظلم

گرایی القري در شرایط بحرانی و تالش در جهت وحدت و همتأکید بر مصلحت دفاع از ام
.جهان اسالم است

توان در فرهنگ ایرانی و طلبی، مبارزه با ظلم و استکبارستیزي را توأمان میدالتهاي عریشه
در اصول دوم و سوم قانون ). 132: 1389دهقانی فیروزآبادي، (ایدئولوژي اسالمی ردیابی کرد 

تکلیف «: فرمایندامام خمینی در این راستا می. اساسی نیز، آشکارا بر نفی سلطه تأکید شده است
).93- 92: 12، ج1378صحیفه نور، (» ست که با ظلم مبارزه کنیمما این ا

هاي بارز ذهنیت اسالم شیعی بر این اساس در قالب نظریه صدور انقالب که یکی از شاخصه
این نظریه، رفع . گرایی اسالمی استهاي جهاناست؛ وظیفه اصلی دولت اسالمی، کمک به آرمان

همچنین نفی عالئق ملی، . کندفرعی قلمداد مینیازهاي داخلی را چونان وسیله و هدفی
طلبی هاي اسالمی منطقه و شهادتها و دولتگرایی، تعرض به ابرقدرتگرایی، تکلیفمکتب

هاي برجسته عنوان یکی از کانوناز محورهاي عمده صدور انقالب بهصورت فردي و ملیبه
القري یکی دیگر از ظریه امن). 260: 1383فیرحی، (شود ذهنیت اسالم شیعی محسوب می

القري با بحران اسالم شیعی است که بر اساس این ذهنیت در شرایطی که امهاي ذهنیت قابلیت
توان جدي امنیتی مواجه شود، حفظ آن بر هر امر دیگري ترجیح دارد و در صورت لزوم می

تأکید بر وحدت دنیاي ).116: 1364الریجانی و دیگران، (احکام اولیه را نیز به تعویق انداخت 
ها و تعالیم دین مبین بر اساس آموزه. هاي ذهنیت اسالم شیعی استاسالم یکی دیگر از ویژگی

اسالم مرزهاي جغرافیایی و ملی که امروزه . دهنداسالم، همه مسلمانان امت واحدي را تشکیل می
یج آنان باید در قالب امت تدرپذیرد ولی بهعنوان حکم ثانویه میمسلمانان را تقسیم کرده، به

بر این اساس اتحاد و وحدت جهان اسالم از پیروزي انقالب اسالمی تاکنون . واحده متحد گردند
ترین اهداف ذهنیت اسالم شیعی بوده است باوجود تغییر و تحوالت مفهومی و عملی از عمده

).167: 1389دهقانی فیروزآبادي، (
تنگ و بسیار منعطف است و این نگرش، فضاي در گفتمان اسالم شیعی، دایره دیگري
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.الملل فراهم آورده استتعاملی بسیار مناسبی را با دیگر بازیگران عرصه نظام بین

اسالم وهابی. ب
ها، دنباله جریان نوسلفی. شودگري به اقسام سلفی سنتی، نوسلفی و جهادي تقسیم میسلفی

شان شناسی و رویکرد سیاسیهاي سنتی در دینها با سلفیآن. فکري سید جمال و عبده هستند
هاي جهادي، جهاد مبحثی از نظر سلفی. تفاوت دارند؛ اما در مجموع جزء جریان سلفی است

دولت عربستان با آنان تضادي ندارد، بلکه به شکل تاکتیکی با آنان مخالفت . استمحوري
اینان، همسو با . دانندبل قبول نمیهاي سنتی نیز، اقدام ضد حاکم اسالمی را قاسلفی. کندمی

هاي وهابی، وهابیت دو پایه دارد؛ یکی دیانت و سعود هستند؛ بنابراین از نظر سلفیرژیم آل
دیانت را از آغاز حکومت آل شیخ بر عهده داشته و فرزندان محمد بن . دیگري سیاست

سعود بوده است و پایه سیاست نیز در دست حکومت آل. اندعبدالوهاب آن را دنبال کرده
آل شیخ نیز به افزایش مشروعیت . دار بوده استامنیت آل شیخ را عهدهسعود وظیفه تأمینآل

. پسنددوهابیت سنتی حتی نصیحت آشکار به حاکم را نمی. استدولت عربستان کمک کرده 
برخی ). 183- 173: 1393سازان، اندیشه(دانند رو هرگز مبارزه با حاکم جائر را جایز نمیازاین

که دغدغه هاي سلفی مانند وهابیت نوگرا، هرچند سلفی هستند، اما پیش از آندیگر از جریان
تر به دنبال حفظ و کنترل قدرت هستند که نمونه بارز آن نظام پادشاهی دین داشته باشند، بیش

اري براي نیل عنوان ابزعربستان است که با بسیاري از کشورهاي غربی ارتباط دارد و از دین به
).86: 1389زاده موسوي، علی(کند هایش استفاده میبه خواسته

اي بر مناسبات منطقهوهابیبررسی تأثیر سیر تحول هویت اسالم شیعی و اسالم 
ایران و عربستان

کیسینجر، هرکدام - ایران و عربستان در دوره پهلوي در چارچوب دکترین دو ستونی نیکسون
بارزه با نفوذ اتحاد جماهیر شوروي در خاورمیانه را در زمان جنگ سرد بخشی از مسئولیت م

نظرهاي سیاسی بین دو کشور وجود نداشت، اما که اختالفدر این زمان درحالی. برعهده داشتند
با پیروزي انقالب اسالمی. مناقشات مرزي و مسئله نفت همواره در روابط دو کشور اثرگذار بود

دن یک نظام ایدئولوژیک اسالمی، روابط میان دو کشور وارد فصل نوینی ایران و به قدرت رسی
ضد غربی بودن انقالب اسالمی و ایدئولوژي شیعی آن سبب شد تا به لحاظ ایدئولوژیک با . شد

مسائلی همچون مسئله صدور انقالب، . وهابی عربستان در تضاد کامل قرار گیرد- نظام سلفی
القراي جهان اسالم و دعوت به تشیع، عنوان امرح ایران بهتالش براي ایجاد امت واحده، ط
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دادند که در تقابل با مبانی نظام سیاسی هاي ایدئولوژیک انقالب ایران را تشکیل میمایهبن
این امر سبب تشکیل مرزبندي بسیار . عربستان همچون رهبري جهان عرب و توسعه وهابیت بود

زدا و توأم با صبر و سیاست تنش). 141: 1379کاظمی، اخوان (شدید هویتی میان دو کشور شد 
انتظار دولت موقت در به رسمیت شناختن حکومت جدید ایران از سوي عربستان مؤثر بود 

. ؛ اما جنگ تحمیلی، سبب آغاز مواجهه علنی عربستان با ایران شد)124: 1375عظیمی، (
س، دو اقدام عربستان براي در گذاري شوراي همکاري خلیج فاررسانی به عراق و پایهکمک

هاي عربستان ضد ایران، اجازه انتقال استفاده هواپیماهاي عراقی از پایگاه. تنگنا قرار دادن ایران بود
از ... کاال از بندرهاي عربستان، افزایش تولید نفت از سوي عربستان، فروش تجهیزات به عراق و

اتخاذ مواضع ). Safran, 1989: 369(ن بود جمله اقدامات عربستان در جهت ضربه زدن به ایرا
8خصمانه از سوي عربستان ضد ایران به کشتار حجاج ایرانی در مکه انجامید و سرانجام پس از 

نوازانی، (جانبه روابط خود را با ایران قطع کرد صورت یکماه روابط آکنده از تنش، عربستان به
هابزي در روابط میان ایران و ی، دوره گفتمانتوان به زبان ونتاین دوره را می). 438: 1381

ایران مثل حمایت از برخی از اصول سیاست خارجی جمهوري اسالمی. عربستان برشمرد
بخشی ملی و اسالمی، اندیشه صدور انقالب، گسترش اندیشه تعارض میان هاي آزاديجنبش

ري ذهنیت تقابلی با ایران گیگفتمان اسالم امریکایی سازشگر و اسالم ناب محمدي، باعث شکل
از سوي دیگر، برخی اقدامات عربستان مانند حمایت مالی، سیاسی و . از سوي عربستان شد

اقتصادي از عراق در جنگ ضد ایران، تشکیل شوراي همکاري خلیج فارس، تالش براي افزایش 
گیري ن و بهرهتولید نفت و کاهش توان مالی ایران و صادرات نیابتی نفت عراق از جانب عربستا

از ابزار نفت، بازنمایی جنگ عراق ضد ایران به جنگ کفر ضد اسالم بر ادراك ایران نسبت به 
در واقع در دوره جنگ ایران و عراق، ). 70: 1392محمدي و مدنی، ملک(این کشور اثرگذار بود 

.هابزي بر گفتمان سیاست خارجی دو کشور حاکم بوده استفرهنگ 
الملل از سوي ایران از عوامل اثرگذار بر تغییر زدایی در روابط بیناتخاذ سیاست تنش

هرچند در این میان حمله عراق به کویت سبب تغییر در . ذهنیت عربستان نسبت به ایران بود
مردان عربستان نسبت به دولت عراق شد، اما این امر زمینه تبدیل کشور عراق را به نگرش دولت

ها پذیرفتند؛ حجاج ایرانی در اي که آنگونهتان در پی داشت بهدشمن مشترك ایران و عربس
). 88: 1384رمضانی، (مناسک برائت از مشرکین ضد رژیم صهیونیستی و امریکا شعار دهند 

ساز چرخش سیاست خارجی دو کشور از رویکرد هابزي مبتنی بر تقابل اقدامات مذکور، زمینه
ها، وگوي تمدنطرح ایده گفت. ل و همکاري شدو تخاصم به رویکرد الکی مبتنی بر تعام

گیرنده در دو کشور بود که بر کاهش سطح ساز تغییر در نحوه ادراك نخبگان تصمیمزمینه
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نتیجه این امر، کاهش فشار بر ایران از سوي اجالس شوراي . تنش میان دو دولت اثرگذار بود
اهش خریدهاي تسلیحاتی عربستان ها و کهمکاري خلیج فارس، به حداقل رسیدن فشار تکفیري

.هراسی در منطقه بودحاکی از افول ایران
این حادثه، . سپتامبر سبب چرخش در نگرش دو دولت نسبت به یکدیگر شد11رویداد 

ویژه ها را متوجه این نکته کرد که ساختار قدرت اقتدارگرا و بسته کشورهاي عربی بهامریکایی
بنیادگرایی را در منطقه فراهم کرده است؛ لذا باید به سمت عربستان، زمینه رشد و تقویت 

گیري از در نتیجه بهره. دموکراتیک کردن فضاي سیاسی کشورهاي عرب منطقه حرکت کرد
هاي شیعه متمایل به ایران را ابزارهاي دموکراتیک نظیر انتخابات، زمینه به قدرت رسیدن گروه

هاي دیپلماتیک میان دو ه نهایتاً این امر سبب بروز تنشدر افغانستان، عراق و لبنان مهیا ساخت ک
کرد و در مقابل ایران نیز کشورها متهم میعربستان ایران را به دخالت در این. کشور شد

.دانستعربستان را مسئول تحرکات تروریستی در منطقه می
نشان دادن خود تالش عربستان براي. مسئله طالبان نیز یکی از نقاط رویارویی دو کشور بود

هاي القراي جهان اسالم و منزوي کردن ایران در افغانستان و آسیاي مرکزي از انگیزهعنوان امبه
چنین هم). 32: 1377احمدي، (هاي مالی و تسلیحاتی به طالبان بود مهم این کشور براي کمک

سرنگونی . باعث شدسقوط طالبان و خأل قدرت در افغانستان، جدال بیشتر میان این دو کشور را 
هاي حمایت ایران از گروه. صدام حسین، عراق را به صحنه رویارویی دو کشور تبدیل کرد

به . ها از اهل تسنن، تقابل ایدئولوژیک میان دو کشور را سرعت بخشیدشیعی و حمایت سعودي
اند براي ها حاکم بودهسال در آن سنی1400قدرت رسیدن شیعیان در کشوري که حدود 

لبنان نیز ). 8: 1387واعظی، (این کشور بر عربی ماندن عراق اصرار داشت . ربستان دشوار بودع
مواضع متضاد ایران و عربستان در این کشور، . هاي منازعه دو کشور استاز دیگر صحنه

در واقع مسئله گسترش هالل شیعی، . هاستدهنده شدت تضاد ایدئولوژیکی میان آننشان
گیري تحوالت ادن هویت رژیم عربستان را به همراه داشته است و با سرعتدغدغه به خطر افت

منطقه خاورمیانه و گسترش موج بیداري اسالمی، شاهد افزایش سطح تنش میان دو کشور در 
کانتی - سپتامبر، خروج گفتمان الکی 11توان گفت، رویداد رو میازاین. چندساله اخیر هستیم

و عربستان و حاکم شدن گفتمان هابزي و پررنگ شدن مسائل از فضاي سیاست خارجی ایران
هرچند تقابل ایران و عربستان در تحوالت جدید منطقه متکی بر دو . هویتی را در پی داشت

محور است؛ اما این دو الگوي رفتاري، محور و قدرت سخترویکرد متفاوت قدرت نرم
یت ادراك طرفین از یکدیگر و محیط خارجی هاي متعارض و مبتنی بر ماهیافته از انگارهانتزاع
هاي اتکاي قدرت نرم ایران بر اشتراکات فرهنگی، نفوذ سیاسی، پیوندهاي مذهبی، مؤلفه. است
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بخش هویتی و در نهایت جذب افکار عمومی منطقه است و در مقابل آن قدرت سخت وحدت
هاي معارض، تطمیع و ههاي بنیادگرایانه، تسلیح گرودهی حرکتعربستان متکی بر سازمان

تهدید قبایل و گسترش خشونت و ناامنی با هدف تضعیف هالل شیعی است؛ با سیري در ماهیت 
رسیم که متحول روابط ایران و عربستان پس از پیروزي انقالب اسالمی به این استنتاج می

د الکی الگوي حاکم بر روابط عربستان نسبت به ایران از رویکرد هابزي دهه شصت به رویکر
هاي این دهه به رویکرد هابزي از اوایل دهه هشتاد اوایل دهه هفتاد و رویکرد کانتی از میانه

.تاکنون تغییر یافته است که این تغییرات ناشی از تغییر ذهنیت نخبگان حاکم بر دو کشور است

تحلیل ونتی رقابت ایران و عربستان در تحوالت کنونی یمن
اي مؤثر در تحوالت عنوان دو قدرت منطقه، رقابت ایران و عربستان بهنوشتاردر ادامه این

ها در تحوالت کنونی این عینی و ذهنی مؤثر برکنش رفتاري آنیمن بر اساس دو محور عوامل
.گیردکشور مورد بررسی قرار می

عوامل عینی مؤثر بر کنشگري ایران و عربستان در یمن-الف
ها، جهت حفظ وضع هاي اخیر به دنبال همکاري با دولتسالسیاست خارجی عربستان در 

لذا در این راستا این کشور از . یابی به صلح در خاورمیانه بوده استموجود با شعار دست
اش همسو باشد، حمایت کرده هاي اقتدارگرا، بسته و نفوذپذیر که با مواضع ایدئولوژیکیدولت
ترین بازیگر خارجی در توان مهمتان سعودي را میعربس). 9: 1389آقایی و احمدیان، (است 

تأثیر داند که تغییر در هر یک از کشورهاي عربی بر آن بیخوبی میاین کشور به. یمن دانست
واعظی، (تواند تغییر در عربستان را سرعت بخشد لذا هرگونه تغییر در یمن می. نخواهد بود

هم در قالب نقش حمایت از در یمن آنبر این اساس کنشگري عربستان). 313-314: 1392
دولت اقتدارگرا و همسو با منافعش با توجه به تفسیري که از شرایط خویشتن دارد، قابل ارزیابی 

منظور مقابله هاي داخلی یمن، جهت حمایت از دولت بهدر این راستا این کشور در جنگ. است
کنون شش جنگ را با دولت یمن تا2004ها از سال حوثی. ها مداخله کرده استبا حوثی

شکایت تعدادي از شهروندان به بهانه دستگیري و بازجویی از 2004ژوئن 20در . اندداشته
ها به مقابله با حوثی. حسین الحوثی سبب ورود نیروهاي امنیتی به منطقه مران، سکونتگاه وي شد

سپتامبر 10ن الحوثی در نیروهاي حکومتی پرداختند که در نهایت این جنگ با کشته شدن حسی
. پایان یافت2005آوریل 13شروع و در 2005مارس 19جنگ دوم در . پایان یافت2004

2005ژوالي 12در . درخواست دولت از بدرالدین جهت رفتن به صنعا، علت شروع جنگ بود
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آرام ساختن فضا براي انتخابات . سومین درگیري به رهبري عبدالملک الحوثی شروع شد
: 1389صادقی و احمدیان، (بس از سوي دولت شد عامل اعالم آتش2006است جمهوري ری

صورت غیرمستقیم از دولت یمن در این الزم به ذکر است که تا جنگ سوم، عربستان به). 262
اي که این گونهتر شد، بهکرد اما مداخله آن از جنگ سوم به بعد محسوسها حمایت میجنگ

تحریک دولت علی عبداهللا صالح از وي خواست تا توافقنامه خود با کشور در این جنگ با
ها در ، اتهام دولت به حوثی2007ژانویه 27در ). 80: 1389پیربداقی، (ها را نقض کند حوثی

2ساز جنگ چهارم شد که در زمینه اخراج یهودیان از صعده و تالش براي تجزیه دولت زمینه
تا 2008ها از می پنجمین جنگ میان دولت و حوثی. ایان رسیدبا وساطت قطر به پ2008فوریه 

ها به ها و رسیدن آنبه طول انجامید که به دلیل گسترش حیطه عمل حوثی2008ژوالي 17
نیز با حمله عربستان از مرزهاي 2009اوت 11. حشیش در نزدیکی صنعا طوالنی شدمنطقه بنی

در تمامی این ). 263: 1389صادقی و احمدیان، (ها رقم خورد يجنوبی، دور ششم درگیر
گفته حامی دولت یمن بوده است؛ هاي عینی و ذهنی پیشها عربستان با توجه به دغدغهجنگ

ها پرداخته و همواره از هاي متعددي به مداخله در این جنگدولت عربستان بر اساس دغدغه
ه که در این راستا حائز اهمیت است؛ مشکالت اولین دغدغ. استدولت یمن حمایت کرده 

صورت ناتوانی در مقابل داخلی عربستان و مسئله بحران مشروعیت در این کشور است که به
گر نظرهاي جدي میان نخبگان قدیم و جدید در این کشور جلوهرقباي داخلی و بروز اختالف

ظاهر عربستان را در منطقه قدرتمند بهشده است؛ بنابراین، این وابستگی امنیتی به امریکا هرچند 
شود و از طرفی وابسته به یک زاي این کشور محسوب نمیدهد اما چون توانایی درونجلوه می

.شودضعف محسوب مینیروي خارجی است، از نظر امنیتی براي آن نقطه
ین کشور هاي عربستان نسبت به تحوالت یمن، موقعیت ژئوپولیتیکی استثنایی ااز دیگر دغدغه

المندب و دریاي سرخ، وضعیت ژئوپلیتیکی خاصی در یمن ایجاد اشراف یمن بر تنگه باب. است
ترین آبراه میان شرق و این تنگه، بین دریاي سرخ و اقیانوس هند واقع شده و نزدیک. کرده است
حفظ امنیت لذا. که تنگه هرمز در اختیار ایران قرار دارداز سوي دیگر با توجه به این. غرب است

المندب، باب. هاي کالن انرژي و نظامی عربستان حائز اهمیت استالمندب در استراتژيتنگه باب
کند و تسلط بر آن از میلیون بشکه نفت از آن عبور می3اتصال غرب با شرق است و روزانه حلقه

صادقی و (خواهد بود هاي استراتژیک انتقال نفت در منطقهمنزله کنترل بر شاهراهها بهسوي حوثی
است که این کشور بیشترین مرزهاي نگرانی ژئوپلیتیکی دیگر عربستان این ). 270: 1389احمدیان، 

ناامنی در مرزها و برهم خوردن ثبات مرزي میان یمن و عربستان پس از سال . زمینی را با یمن دارد
). 314- 313: 1392ظی، واع(م از منظر ژئوپلیتیکی موجب نگرانی عربستان شده است 2000
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. گیردگردد و مناطق وسیعی را نیز در برمیاختالفات مرزي عربستان و یمن به دوره عثمانی بازمی
الخالی و حضر موت نیز متعلق خیز یمن مانند مارب، جوف، ربععربستان مدعی است که مناطق نفت

بین دو کشور اتفاق افتاد ، درگیري نظامی 1995در اثر این درخواست در سال . به آن کشور است
اي، تفاهمی میان دو طرف هاي فرامنطقهنفر کشته شدند و نهایتاً با وساطت قدرت54که در اثر آن 

حال مناقشات مرزي این دو کشور کماکان پابرجاست و درگیر در منازعه منعقد شد؛ اما بااین
.)12: 1388نسب، هاشمی(است نشده باقی مانده صورت معضلی حلبه

اي، فرهنگی و مذهبی شیعیان جنوب دغدغه چهارم ریاض، مسئله وجود پیوندهاي قومی، قبیله
بخش قابل . اندکه از دیرباز پیوندهاي محکمی با شیعیان شمال یمن داشتهعربستان با یمن است

. دهند که در مناطق استراتژیک نفتی ساکن هستندتوجهی از جمعیت عربستان را شیعیان تشکیل می
هاي شیعی و انقالبی به درون این گروه جمعیتی در داخل عربستان نگران آن است که اندیشه

نگرانی پنجم پادشاهی عربستان در راستاي تهدیدات ). 4: 1388پیشانیان، ماه(خاکش رسوخ کند 
عینی مؤثر بر ذهنیت نخبگان این کشور در ارتباط با نوع نظام سیاسی یعنی حکومت جمهوري در 

هرچند این نگرانی با اتحاد یمن شمالی و جنوبی و همسویی علی عبداهللا صالح با حکومت . ودیمن ب
اسالمی در یمن که منجر به برکناري عربستان براي مدتی مرتفع شد؛ اما با تحوالت ناشی از خیزش 

امواج عبداهللا صالح شد؛ دوباره ترس تاریخی عربستان زنده شد و این کشور نگران آن است که اوالً 
اسالمی به عربستان وارد شود و میل به دموکراسی را در این کشور خواهی ناشی از خیزشآزادي

هراسد که یمن به الگویی مطلوب براي صدور دموکراسی در منطقه ایجاد نماید و ثانیاً از آن می
ت جدید با گیري دولتی دموکراتیک در یمن به همسویی این دولثالثاً شکل. خلیج فارس تبدیل شود

بر این اساس . شودعنوان یک دولت دموکراتیک در منطقه منتهی میجمهوري اسالمی ایران به
کند که تغییر در نظام سیاسی یمن و متعاقب آن برهم خوردن نظم عربستان با چنین نگرشی تصور می

سعود آلعنوان عامل عینی تهدیدزا نسبت به منافعتواند بهمرزي حاکم بر شمال این کشور می
اي عربستان را در ارتباط با ایران تغییر چنین این عوامل عینی تهدیدزا، موازنه منطقههم. محسوب شود

هاي عینی تهدیدزاي مناسبی در جهت ضربه وارد ها؛ ایران از امکانخواهد داد و به گمان سعودي
وز حمله به یمن توسط صدور مج). 5: 1388پیشانیان، ماه(ها برخوردار خواهد بود کردن به آن

اي ایران قابل تحلیل است و تضمینی ژئوپلیتیکی عربستان از سوي امریکا در ارتباط با مذاکرات هسته
اي ایران و تنها تقابل منطقهاي احتمالی با ایران، نهشد؛ زیرا توافق هستهبراي عربستان نیز محسوب می

امریکا بر اساس راهبرد وست پوینت که در . دکرداد، بلکه آن را تشدید میامریکا را کاهش نمی
هاي سخنرانی اوباما در دانشگاه وست پوینت نیویورك مطرح شد، بر آن شد تا مسئولیت

امریکا بر این اساس چون توانایی مداخله مستقیم . اي خود بسپارداش را به شرکاي منطقهايمنطقه
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هاي بسیاري داشت؛ لذا درصدد برآمد پیچیدگیاي نیز هاي منطقهنظامی را نداشت و از سویی بحران
بر این اساس، حمایت امریکا از عربستان در بحران . حل آن را به کشورهاي منطقه بسپاردتا مسئولیت

همسو با چنین راهبردي، امریکا اعالم ). 1394محمدي، (گیرد کنونی یمن در این راستا صورت می
هاي لجستیک و اطالعاتی از عملیات نظامی با حمایتکرد به نیروهاي خود اجازه داده است تا 

هادي پرداختندفرانسه و انگلستان نیز همسو با امریکا به حمایت از منصور. عربستان حمایت کنند
)9:Milani, 2015 .(المللی جمهوري اسالمی ایران و پیگیري اي و بینامریکا با هدف انزواي منطقه

هراسی ترویج تفرقه بین کشورهاي خلیج فارس و القاء ایرانهاي مختلف از جمله استراتژي
گیري به حمایت از عربستان در این بحران اقدام ورزیده است؛ اما با اوج) 317: 1389نسب، نادري(

از . تر تهاجمات نظامی شدبحران یمن و حمله نظامی به این کشور، ایران خواستار توقف هرچه سریع
اي را در چارچوب مفاد چهار مادهدفاع یمن، طرحمایت از مردم بیسوي دیگر ایران در جهت ح

اند مفاد این طرح عبارت. المللی ارائه کرددوستانه بینمنشور ملل متحد و اصول اساسی حقوق انسان
:از

بس و توقف سریع کلیه حمالت نظامی خارجی؛برقراري آتش) الف
نه پزشکی براي مردم یمن؛دوستاهاي انسانارسال فوري و بدون وقفه کمک)ب
یمنی، تحت هدایت مردم این کشور با مشارکت -وگوي ملیازسرگیري گفت) پ

هاي اجتماعی در آن؛نمایندگان تمام احزاب سیاسی و گروه
.تشکیل دولت فراگیر ملی در یمن)ت

ن، آمیز بحران کنونی یموفصل مسالمتچنین در این راستا با توجه به اعتقاد به حلایران هم
انجام داده است ... تعامالت دیپلماتیکی را با کشورهاي منطقه از جمله با عمان، پاکستان و 

).1394اي ایران براي پایان بحران یمن، طرح چهار ماده(

عوامل ذهنی مؤثر بر کنشگري ایران و عربستان در یمن) ب
ر در ذهنیت نخبگان هایی مانند نژاد، مذهب، نوع نظام سیاسی، تغییدر این مبحث، مؤلفه

ترین محورهاي ذهنی مؤثر بر کنشگري ایران حاکم و رقابت بر سر رهبري جهان اسالم از عمده
.شود که ذیالً مورد بررسی قرار خواهند گرفتو عربستان در بحران کنونی یمن محسوب می

عناي باور به هاي ذهنی مؤثر در روابط ایران و عربستان به معنوان یکی از این مؤلفهعربیت به
دهی به ساختار سیاست خارجی هاي وهابیت و ساختار نظام سیاسی است که در جهتآموزه

برداري از نزاع تاریخی عربستان با بهره. عربستان نسبت به ایران در تحوالت کنونی یمن مؤثر است
عرب و عجم در تالش است تا با تحریک و بیدارسازي وجدان عربی کشورهاي عرب حوزه 
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در این راستا بحري، . وسوي تحوالت کنونی یمن را به نفع خود تغییر دهدیج فارس، سمتخل
داند گرایی را هسته اصلی هویت عربستان سعودي میعربیت و ساختار اجتماعی آن یعنی قبیله

در سرزمینی که خاك خوب ندارد، «: باره معتقد استفوبیه نیز دراین). 83: 1391منصورمقدم، (
که روابط بر اساس خون تنظیم شود و روابط خویشاوندي بیش از روابط ملکی طبیعی است
).17: 1367فوبیه، (» اهمیت یابد

عالوه بر عربیت، نوعی قرائتی خاص از دین نیز بر ادراك نخبگان سعودي در بحران کنونی 
ی گیري هویت دولت عربستان به حدي است که برخنقش دین در شکل. یمن سایه افکنده است

هاي مختلف دین اسالم، از میان شاخه. از نویسندگان براي این کشور، هویتی متمایز قائل هستند
شود که قائل به تعصب شدید مذهبی، وهابی شناخته می–دولت عربستان سعودي، دولتی سنی 

؛ بنابراین نگرش)84: 1391منصورمقدم، (گیري در امور دینی است عدم تسامح و سخت
ه آنان که قائل به سازگاري میان اسالم و مدرنیته نیست، با تلقی اسالم شیعی که بنیادگرایان

.شدت در تضاد استنماید، بهارتباط مناسبی را میان این دو برقرار می
هاي هویتی مؤثر در رویکرد عربستان نسبت به ایران، ساختار نظام یکی دیگر از شاخصه

ساختار قدرت و حاکمیت درون هر کشور با هویتی در واقع . سلطنتی حاکم بر این کشور است
یک بعد از این پیوند به . گذارد، پیوند وثیقی داردکه در صحنه خارجی از خود به نمایش می

گذاري اشاره دارد که مناصب حکومتی را در اختیار دارند و به دایره نخبگان و حاکمان سیاست
هویتی - هاي بیناذهنیالکساندر ونت، مؤلفهمطابق نظریه. اندگذاري خارجی مشغولامر سیاست

. گیردشود که با هویت نقشی ایران در تقابل قرار مینقشی ختم میعربستان سعودي به هویت 
جزیره عربستان، خلیج فارس، نقشی که امروز عربستان سعودي در سطوح مختلف جغرافیایی شبه

جهان اسالم، دنیاي غرب و سازمان اوپک الملل و سطوح سیاسی و مذهبی شاخ آفریقا و نظام بین
ایران نیز مدعی است . براي خود قائل است؛ ناشی از تعریف جایگاه خود در منطقه و جهان است

هاي اصلی منطقه و به دلیل داشتن ظرفیت باالي انسانی، اقتصادي و نظامی باید یکی از قدرت
ن بر سر رهبري و مدیریت مسائل جهان ترین چالش بین ایران و عربستامهم. خاورمیانه لحاظ شود

سعود، نفوذ و توان گیران آلدر این راستا در ذهنیت تصمیم). 94: 1391منصورمقدم، (اسالم است 
صعود . اثرگذاري ایران در منطقه و مسائل مهم آن پس از اشغال عراق بسیار افزایش یافته است

ل سنت، بقا و تداوم ایستادگی متحدان شیعیان به رأس هرم قدرت در عراق و به حاشیه رفتن اه
ایران در لبنان، فلسطین و سوریه، همگی به گسترش نفوذ و توان بالقوه ایران در منطقه و مطرح 

ها در یمن گیري حوثیشدن اصطالح هالل شیعی انجامیده است که در چنین شرایطی، قدرت
دیده و به درك جدیدي از شرایط باعث خواهد شد تا عربستان مجدداً خود را در محاصره شیعیان 
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اش براي پاسخ به شرایط لذا این مسئله بر الگوي رفتاري. حاکم بر محیط پیرامونی خود دست یابد
سعود، تحرکات یمن این پتانسیل را دارد که بخش جدید اثرگذار خواهد بود؛ از منظر مقامات آل

).2: 1394کرمی، (دیگري از پازل هالل شیعی را تکمیل کند 
چراکه حکومت . اي دیرینه داردمسئله رقابت و جنگ قدرت در خاندان سعودي، ریشه

هاي ریزي شده است و در درون خانواده سلطنتی نیز جناحاي پیهاي قبیلهها بر اساس سنتسعودي
بر این اساس تغییر ). 134: 1374برزگر، (اند گرفتهقدرت مختلفی بر اساس روابط نسبی و سببی شکل

عبداهللا و حاکمیت سعود به دلیل فرایند انتقال قدرت پس از مرگ ملکگرش نخبگان آلدر ن
از جمله عوامل ذهنی مؤثر در باال گرفتن تنش میان عربستان و ایران بر 1هابالمنازع جریان سدیري

هاي سیاست در این راستا با روي کار آمدن ملک سلمان، اولویت. سر بحران کنونی یمن است
عربستان تغییر کرده است؛ مثالً در دوران ملک عبداهللا، تهدیدات امنیت ملی عربستان خارجی 

المسلمین و در نهایت ایران محسوب ، اخوانهاي تکفیريبرحسب میزان تهدیدزایی به ترتیب جریان
عنوان تهدید بندي در دوره زمامداري ملک سلمان به هم خورد و ایران بهشد؛ اما این اولویتمی
المسلمین در هاي تکفیري و اخواناره یک عربستان مورد توجه قرار گرفت و پس از آن جریانشم

اساس، در دوره کنونی، سیاست خارجی عربستان برخالف هاي بعدي قرار گرفتند؛ برایناولویت
عبارتی شدت تهاجمی شده و یا بهکارانه و سنتی بود، بهدوره ملک عبداهللا که داراي نقشی محافظه

اعتقاد دارند که بعد از نخبگان جدید سعودي. رویکرد هابزي را در دستور کار خود قرار داده است
آنان . تر شده و مسلماً نفوذش در منطقه بیشتر خواهد شداي ایران و غرب، ایران تهاجمیتوافق هسته

گیرانه ضد ایناي پیشاي ایران، بحران کنونی یمن را حملهبر اساس این ارزیابی از قدرت منطقه
سعود نسبت به ایران اساس، بحران یمن در راستاي سیاست پیشگیرانه آلبراین. نمایندکشور تلقی می

براین، تحرکات عربستان در یمن در قالب ؛ عالوه)2: 1394کرمی، (قابل تحلیل و بررسی است 
شان و چرخش از منظور اثبات کارآمديانتقال قدرت به نسل دوم از شاهزادگان عربستان به

.کاري به سمت رادیکالیسم در سطح نخبگان سیاسی این کشور نیز قابل تبیین استمحافظه
هاي ذهنی مؤثر بر کنشگري ایران و عربستان رقابت بر سر رهبري جهان اسالم از دیگر مؤلفه

بر همین اساس، مقامات سیاسی عربستان سعودي از قدرت . شوددر بحران یمن محسوب می
واسطه دستیابی خصوص در عراق، کسب برتري این کشور در منطقه بهتقارن ایران در منطقه، بهنام

تواند با ایفاي کشور معتقدند که ایران میبراین، مقامات ایناي نگران هستند؛ عالوهبه قدرت هسته
). 4: 1388پیشانیان،ماه(نقش فعال در مسئله فلسطین، مشروعیت عربستان سعودي را زیر سؤال ببرد 

باید توجه داشت که بنیاد ذهنیت متعارض این دو کشور در خصوص رهبري جهان اسالم، متأثر از 
.ها جریان تندروي آل سعود هستند که به لیبرال ـ دموکراسی امریکا گرایش دارندسدیري. 1
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. گر شده استها جلوههاست که در قالب ساختار سیاسی متضاد آنایدئولوژي سیاسی آن
که عربستان سعودي از ایدئولوژي حکومتی مبنی بر نظام پادشاهی اقتدارگراي سنتی درحالی

جمهوري اسالمی ایران، چنین نوع حکومتی را نپذیرفته و بر ساختارهاي . کندیت میحما
هاي این عوامل، به همراه تفاوت. دموکراتیک و ارائه تفسیري عقالیی و مدرن از اسالم تأکید دارد

هاي بسیار زیادي بین ایران و عربستان سعودي به وجود آید، قومیتی، سبب شده است که تنش
تاکنون جنگ سرد ایدئولوژیکی 1979ي که گروهی از کارشناسان معتقدند که از سال اگونهبه

).5: 1388پیشانیان، ماه(بر روابط این دو کشور حاکم بوده است 
ها از جمله جریانات محل اختالف و کنشگري ایران و عربستان در یمن هستند که حوثی

اي از مذهب زیدیه به شاخه. انددر پی داشتههاي ذهنی و هویتی زیادي را براي عربستان نگرانی
شیخ . دانندحسین معتقدند و خود را پیرو او میبنعلی شود که به امامت زید بن تشیع گفته می

علی قائل مفید در تعریف زیدیه آورده است که زیدیه به امامت علی، حسن، حسین و زید بن
ود دعوت کند و در ظاهر عادل و اهل علم و هستند و نیز به امامت هر امام فاطمی که به خ

لذا جریان ). 6: 1388هاشمی نسب، (شجاعت باشد و با او بر شمشیر کشیدن براي جهاد بیعت شود 
فرهنگی و مذهبی در چارچوب باورهاي مذهب زیدیه - عنوان جریانی فکريها که بهحوثی

به امام حسن منتسب هستند و ؛ از سادات حسنی هستند که )296: 1392واعظی،(فعالیت دارند 
گذار حسین القاسم سري بنیانشوند و از نوادگان یحیی امام الهادي بنطباطبایی محسوب می

رسد که تفکر انقالب اسالمی، تأثیر زیادي بر به نظر می). 7: 1388هاشمی نسب، (باشند زیدیه می
سالمی ایران به یمن آمده است؛ اما شیعه امامیه تنها پس از انقالب ا. روي شیعیان یمن داشته است

. امامی نسبت دهدکند تا این حوادث را به شیعیان دوازدهدر بحران یمن، وهابیت تالش می
ها را از طرف ایران دانسته و این افراد را جهت دولت یمن، عربستان و امریکا، این حرکتازاین

شده، صورتی که با مباحث مطرحدر . کنندشیعیان جعفري و شاگردان امام خمینی معرفی می
ها در مقابل هرحال زیديبه). 19: 1388نسب، هاشمی(ها زیدي هستند روشن است که حوثی
این امر در . امامی دارندهاي نزدیک به شیعیان دوازده، احساسات و اندیشهمذهب وهابی و سلفی

هاي ك در اصول مذهب، جذابیتعالوه بر اشترا. ها به ایران نیز بسیار مؤثر بوده استتقریب آن
مندي شیعیان یمنی به انقالب ایران شد و در همین راستا، مکتبی جمهوري اسالمی، باعث عالقه

ها و مواضع ضد استعماري شعارهایی که جریان حوثی مطرح کردند، شعارهایی برگرفته از اندیشه
مفتیان سابق وهابیت که به تشیع عصام عماد از). 48: 1388نژاد، موسوي(نهضت انقالبی ایران بود 

: گویدگرویده است، می
... رفتاگر انقالب اسالمی به وقوع نپیوسته بود، مذهب زیدي از بین می«
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ها به هاي شیعه در یمن، زیديفقط با وقوع انقالب اسالمی و انتشار کتاب
). 17: 1391تالشان، (» مذهب زیدیه برگشتند

ستان با حمایت کشورهاي عربی منطقه و به بهانه دستیابی که عرب2015هرحال در سال به
هاي هاي بالستیک، حمله نظامی به یمن را آغاز کرد، از قدرت گرفتن گروهها به موشکحوثی

شدت احساس ها در این کشور که همسو با منافع ایران بودند؛ بهشیعی نظیر انصاراهللا و حوثی
سعودالفیصل، وزیر امور خارجه وقت عربستان نسبت به که در همین زمینهطوريبه. نگرانی کرد

نفوذ ایران در یمن هشدار داد و تهدید کرد که ضد جنبش انصاراهللا وارد عمل خواهد شد 
).151: 1394صادقی اول و دیگران، (

گفته در نحوه ادراك ایران و عربستان نسبت به یکدیگر مؤثرند که بنابراین عوامل ذهنی پیش
داري ایران اي که باوجود خویشتنگونهآلودي بین دو کشور حاکم شود؛ بهاي تنشباعث شده فض

کانتی در مواجهه با بحران - در عرصه دیپلماتیک نسبت به عربستان و در پیش گرفتن منطق الکی
منظور کشاندن این کشور به معارضه هابزي و تقابل جدي با ایران بهکاربست منطقیمن، عربستان به 

.فزاري در یمن و منطقه روي آورده استاسخت

انطباق سناریوهاي ادراکی نخبگان ایران و عربستان بر تحوالت کنونی یمن از منظر 
انگاري ونتسازه

الملل، انعکاسی است از نوع ادراك و مطابق نظریه ونت، هویت هر دولت در عرصه نظام بین
کند و هی که براي خود در این محیط تصور میفهم خود نسبت به محیط پیرامونی و انتظار و جایگا

پردازد؛ بنابراین محیط در قبال آن، نقشی را براي خود تعریف کرده و بر اساس آن به کنش می
است که بر این اساس در مواجه با ) هویت خویشتن(پیرامونی، سازنده تعریف دولت از چیستی خود 

پس هویت بر اساس نگرش ونت . کندمیسایر بازیگران آنان را دوست یا دشمن خود تلقی 
الملل چنین بر اساس نظریه ونت، سازه هنجاري نظام بینهم. برآیندي از عوامل عینی و ذهنی است

اگر . راحتی این سازه را نادیده بگیردتواند بهاي ترسیم شده است که هیچ بازیگري نمیگونهبه
لملل روي آورد؛ مسلماً با تنگناهاي متعددي در ابازیگري به ساختارشکنی مفاهیم هنجاري نظام بین

از دیگر مباحث . (Went,1994: 350-357)الملل مواجه خواهد شد ارتباط با دیگر بازیگران نظام بین
کنند، بلکه گونه که هست بازنمایی نمیمطرح در نظریه ونت آن است که کنشگران، دیگري را آن

زنند و خطر صورت واقعی تخمین نمیهدیدزایی آن را بهدر وجود آن بسیار اغراق کرده و میزان ت
).326- 320: 1384ونت، (دهند آن را بیشتر از آنچه در عالم واقعیت هست، نشان می

الذکر و چهار سناریویی که در تحلیل رفتار بازیگران در نظام بنابراین بر اساس مباحث فوق
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م بر کنشگري ایران و عربستان را بر اساس الملل به آن اشاره شد، در تالشیم تا منطق حاکبین
بر اساس سناریوي اول، روابط این دو کشور بر اساس . سناریوهاي ونت مورد بررسی قرار دهیم

ها از خود و دیگري عوامل عینی و ذهنی هویت است که در پیدایش ایستاري مبتنی بر شناخت آن
هاي ژئوپلیتیکی و هاي امنیتی، دغدغهنیچنانچه پیشتر گفته شد، مشکالت داخلی، نگرا. مؤثر است

دهنده به رفتار عربستان در یمن ترین عوامل عینی جهتاي از جمله مهمپیوندهاي قومی و قبیله
گیرنده از همچنین نژاد، مذهب، نوع ساختار حکومت و تغییر در ذهنیت نخبگان تصمیم. هستند

هرحال این عوامل از به. شوندمیجمله عوامل ذهنی مؤثر در کنش رفتاري عربستان محسوب
هاي عینی و ذهنی مؤثر بر رفتار دو کشور هستند که با چنین تحلیلی آنان به تعامل با جمله مؤلفه

چنین بر اساس این مرحله در نگاه به وضعیت هم. پردازنددیگر بازیگران محیط پیرامونی خود می
هنیت پیشینی و تاریخی اثرگذار است و گیري نسبت به تحرکات ایران، این ذیمن و نوع موضع

هایی که از انقالب اسالمی و سعود در نوع نگاهشان به محیط پیرامونی با توجه به ترسنخبگان آل
ها با آنهرچند اقداماتی مانند کشتار حجاج ایرانی و بدرفتاري. پردازندشیعه دارند به کنشگري می
هایی در ماندهعنوان تهبه... در جنگ تحمیلی وهاي عربستان از عراقدر مراسم حج و حمایت

ذهن نخبگان ایرانی به عربستان وجود دارد، اما ایدئولوژي انقالب اسالمی که مبتنی بر وحدت 
جهان اسالم، احترام متقابل به حاکمیت کشورها و توسعه روابط در سطح منطقه و جهان است، 

.ي عربستان را مورد ارزیابی قرار دهدتري، رفتارهاسبب شده که ایران با نگاه منعطف
هاي هویتی حاکم بر ساختار سیاست خارجی سعود به بازتفسیر گزارهدر پرده دوم آل

شود؛ مثالً هاي پیشین به نحوي متمایز تفسیر میها به نسبت دورهپردازد که این گزارهخویش می
عربستان از حیث تقدم و هاي هویتی و مبانی سیاست خارجیتفسیر ملک عبداهللا از گزاره

کارانه و گیري بر سیاست خارجی این کشور، کامالً محافظهتأخرهاي حاکم بر فضاي تصمیم
هاي حاکم بر سیاست خارجی هاي هویتی و اولویتسنتی بود؛ اما نخبگان کنونی همان گزاره

هاي مشترك هچنین تفسیر متمایزي از گزاراین. عربستان را به شکل رادیکال بازتفسیر کردند
بر اساس . سعود داردگیري آلهویتی ریشه در عوامل ذهنی و عینی حاکم بر فضاي تصمیم

جاي فهم واقعیت اند تا بهسعود در ادوار مختلف بر آن بودهچنین تفاسیري نخبگان حاکم بر آل
ند و یا ها را بر اساس ذهنیات خود تفسیر نمایگیرنده در ایران، آن کنشرفتاري نخبگان تصمیم

. دهی کنندهاي خود جهتبه قول ونت، کنش بازیگر مقابل یا همان دیگري را بر اساس مطلوب
داري ایران در سعود بدون درك خویشتنبر همین اساس در تحوالت کنونی یمن مقامات آل

اندازي در امور داخلی یمن و تالش براي ایجاد بحران مسائل یمن همواره این کشور را به دست
در صورتی که واقعیت آن است که ایران برخالف نگرش . اندمنطقه خلیج فارس متهم کردهدر 
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فوبیایی عربستان همواره بر آن بوده است تا امور داخلی یمن بر اساس گفتگو و یا به عبارتی 
.یمنی به پیش برود- مذاکرات یمنی

الملل در قالب ام بینبر اساس سومین پرده ونت، عربستان باوجود مشاهده تنگناهایی که نظ
اي این کشور در هاي گسترده ضد ایران وضع کرده، شاهد افزایش قدرت منطقهاعمال تحریم

اي، توان اي که حتی پس از مذاکرات هستهگونهبه. ابعاد مختلف نظامی، سیاسی و اقتصادي است
این شرایط متغیر . ستاي و جهانی بیشتر نیز شده امانور ایران در جهت اثرگذاري در مسائل منطقه

محیط پیرامونی عربستان باعث شده تا از وضعیت خویشتن خود نیز تفسیري جدید ارائه دهد که 
.نمونه آن در تحوالت کنونی یمن به شکل راه انداختن جنگ نیابتی پدیدار گشته است

ر یابی ایران دبر اساس آخرین پرده ونت، پاسخ آماده به ارائه عربستان نسبت به قدرت
گیري دولت در صورت حمله نظامی، حمایت از شکلافزاري در یمن بهمنطقه؛ اقدام سخت

عدن موازي با صنعا به ریاست منصورهادي و حمایت از صدور قطعنامه شوراي امنیت در 
در مقابل پاسخ ایران نسبت به اقدامات عربستان در یمن شامل . ارتباط با تحوالت یمن است

عنوان نماینده خواست عمومی مردم یمن، حمایت از انصاراهللا بهحمایت معنوي از گروه
اي و المللی و دیپلماتیک در سطوح منطقههاي بینگیري از ظرفیتمذاکرات ملی در یمن، بهره

.منظور خاتمه بخشیدن به جنگ یمن بوده استاي بهفرامنطقه

گیرينتیجه
انگارانه، برآمده از عوامل عینی و ذهنی هکنش ایران و عربستان در یمن بر اساس رویکرد ساز

ترین اي ایران از جمله مهمالمندب و افزایش توان مانور منطقهموقعیت ژئوپلیتیکی باب. است
کنترل ایران بر تنگه هرمز و . شوندمحورهاي عینی چالش ایران و عربستان محسوب می

زنی ایران را در انی، قدرت چانهبرخورداري این کشور از امکان بستن این تنگه در مواقع بحر
سعود اگر ایران با این توانایی که هاي آلفرضبر اساس پیش. اي افزایش داده استمعادالت منطقه

المندب هم مسلط زودي بر بابها بر یمن مسلط شود، بهدارد، بتواند با حمایت گسترده از حوثی
نطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت به خواهد شد و از اثرگذاري مضاعفی نسبت به گذشته در م

یابی به چنین وضعیتی از منظر عینی، تهدیدات زیادي را دست. عربستان برخوردار خواهد بود
رسد که عالوه بر این موارد عینی مؤثر در کنش ایران و متوجه عربستان خواهد کرد؛ اما به نظر می

هایی مانند نژاد، دو کشور دارند؛ مؤلفهعربستان، عوامل ذهنی تأثیرات بیشتري در چالش این
ترین عوامل ذهنی مؤثر مذهب، نوع ساختار سیاسی و نحوه نگرش نخبگان دو کشور از جمله مهم

سایه ذهنیت تاریخی تقابل عرب و عجم . شوندآلود ایران و عربستان محسوب میدر روابط تنش
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سعود بر این باورند که ایران ویژه آلاب و بهاعر. همچنان بر مناسبات ایران و عربستان استمرار دارد
چنین پسماند تاریخی لذا این. درصدد احیاي امپراتوري شیعی با محوریت ناسیونالیسم نژادي است

براین، ذهنی پایدار در سوق دادن دو کشور به تنشی مداوم نقش بسیار اساسی داشته است؛ عالوه–
. روابط دو کشور ایران و عربستان سایه افکنده استمؤلفۀ ذهنی دیگري با عنوان مذهب نیز بر

این دو برداشت . دار اسالم شیعی استوهابی و ایران نیز داعیه- دار اسالم سلفیسعود پرچمآل
که ذهنیت رسدبه نظر می. متعارض از اسالم، همواره راهنماي مناسبات این دو کشور بوده است

چندان حسنه ایران و بگان سیاسی دو کشور در روابط نههاي مذهبی متفاوت نخمتأثر از برداشت
ساختار نظام سیاسی پادشاهی و سنتی . عربستان از ابتداي انقالب تاکنون اثرگذار بوده است

هاي ذهنی حاکم بر فضاي گیري در ایران نیز از جمله تقابلعربستان و ساختار دموکراتیک تصمیم
ساختار . ت که بر چالش میان آن دو افزوده استگیري در سیاست خارجی دو کشور استصمیم

هابزي گیري از منطقسعود باعث شده تا این کشور با بهرهپادشاهی، بسته و اقتدارگراي رژیم آل
هاي داخلی و جنگ با کشور همسایه یعنی یمن روي آورد؛ زیرا به سرکوب تحرکات و ناآرامی

گیري دولتی ی در یمن و متعاقب آن شکلهاي اعتراضاز منظر دولت سعودي، پیدایش جریان
خواهی به عربستان خواهد شد و دموکراتیک در این کشور باعث سرایت امواج دموکراسی

هاي حکومت پادشاهی حاکم کشور، پایههاي اعتراضی در اینتواند ضمن گسترش حرکتمی
تنها از تحوالت یمن واهمه بر آن را متزلزل نماید؛ اما ساختار سیاسی دموکراتیک حاکم بر ایران نه

گري با ذات و فلسفه وجودي انقالب اسالمی خواهی و انقالبیندارد، بلکه گسترش امواج آزادي
کانتی بتواند، مسائل داخلی - گیري از منطق الکیشود که ایران با بهرههمخوانی دارد و باعث می

گیري از وانسته است با بهرهایران در تحوالت کنونی یمن ت. خوبی مدیریت نمایدیمن را به
آفرینی نماید؛ اما آنچه عالوه بر عوامل ذهنی مؤثر خوبی نقشکانتی به- افزار منطق الکینرم

. گفته در روابط ایران و عربستان قابل تأمل است، ذهنیت حاکم بر نخبگان دو کشور استپیش
سعود کنونی حاکم بر آلعبداهللا، نخبگانکارانه ملکبرخالف رویکرد مداراگونه و محافظه

گیري از اند با بهرهها به قدرت رسیدهنخبگان کنونی که از گروه سدیري. شدت رادیکال هستندبه
هاي داخلی و به راه انداختن جنگ در یمن درصدد هستند تا هابزي یعنی سرکوب حرکتمنطق

.ویژه در یمن بکاهنداز قدرت مانور ایران در منطقه و به
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