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 دهیچک

نهون.  امها در  هی خاورمیانهه نهناخته مهی یمنطقهدو رقیب اصلی در  به عنوانعربستان و ایران، از دیرباز      

های گذنته روابط میان این دو کشور بسیار پیچی.ه و ابعاد نوینی به خود گرفته است  در این میهان، ییهی از سال

تحولات درونی یمهن مهی  ،های گذنته روابط میان این دو کشور را تیره و تار ساخته استدر سال موضوعاتی که

ایهران در مطالعهه یمهن مهی  وبان.  بنابراین، ه.ف نونتار حاضر، تقابل هویتی و ای.ئولوژییی عربستان سهعودی 

بسهتان و ایهران ونونهه در بان.  بر همین مبنا، نویسن.ه ب.نبال پاسخ به این پرسش اساسهی بهوده اسهت کهه عر

نهود ایهن اسهت کهه عربسهتان و مطرح میای که در پاسخ به این سوال رضیهان.؟ فتحولات یمن نقش ایفا کرده

به والش بهین دو کشهور نه.ه  امر منجر ایران از  ریق عوامل هویتی، در تحولات یمن نقش ایفا کرده ان. که این

ن و ننرانی این کشهور از گسهترت تشهی  و تقویهت نفهوا ایهران در به هویت سنی و وهابی عربستا هاست  با توج

ی خلیج فارس و در نهایت کل خاورمیانه، می توان تقابل عربستان و ایهران در یمهن را بهر اسهاس روییهرد منطقه

ای و کتابخانهه هها بهه صهورتآوری دادهگهرد ینیوهتحلیلی و  –انناری تبیین کرد  روت پژوهش توصیفی سازه
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 مقدمه

عربستان و ایران دو دولت مهم ، موثر و صاحب نفوا در منطقه ی ژئوپلیتیک و استراتژیک هستن.   حجم      

خاورمیانه ، در کنار بالای مناب  انرژی به همراه جایناه بی نظیر و ممتاز آنان در جغرافیای اسلامی و منطقه ی 

ود  بع. از مؤلفه های مختلف دینر موجب ن.ه است تا سنخ بین این دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار ن

قرار  آل سعودای.ئولوژی سنی و وهابی  مقابل، ای.ئولوژی انقلابی و سیاسی نیعه در پیروزی انقلاب اسلامی

، حمله ی نظامی رژیم میلادی ۰۸۹۱در سال بردن.  را زیر سوال  هم.ینرگرفت و هردوی آنها مشروعیت 

و به دنبال آن پشتیبانی های گسترده ی نظامی و مالی نورای همیاری خلیج فارس و در  بعثی عراق به ایران

، به دست میلادی ۰۸۹۱حاجیان ایران در سال  کشتنیعنی عربستان و نیز  پرنفواتراس آن عضو موثر و

دینر سبب ن. که  ریز و درنتآل سعود در کنار بعضی حوادث ، میلادی ۰۸۹۱و در دهه  ماموران حیومتی ،

رویارویی این دو کشور قالبی خصمانه به خود بنیرد  برخلاف بهبود نسبی و البته کم دوام روابط دو کشور در 

دانته و در  ادامهبعضی از برهه های بع. از اتمام جنگ تحمیلی همواره نظاره گر آن بوده ایم که این تقابل ها 

حالت ممین از وض  مناقشه ی خصمانه به وض  رقابت منطقه ای تقلیل یافته است  نروع تحولات  عالی ترین

بهار عربی در منطقه ی نمال آفریقا و منطقه ی خاورمیانه نمونه دینری از مواجهه ی این دو کشور بوده و 

 نمونه ی  تحولات یمن ا به همراه دانته استو سیاسی  ر تش.ی. واگرایی ها و مناقشات در سطوح دیپلماتیک

موجود در منطقه از راه  هایدر ساختار اساسی تغییرات  به دنبال   ایراناختلافات سعودی است بارزی از

حمایت های معنوی و مادی از جنبش اسلامی و تحرکات ض. آمرییایی و اسرائیلی است  عربستان به روت 

، ایران را یک حیومت حذف جریانات مخالف است  عربستان یک به خود وهای مختلف به دنبال رژیم های نزد

ص.ور انقلاب سعی در اناعه منویات نیعی مسلک خود به  راستایمی پن.ارد که در  ق.رت  لب نیعی

درک انزجار  ،ب راهم به موارد بالا اضافه کنیم  اگر عنصر ایرانیت سیطره  لکشورهای منطقه  از قبیل یمن دارد

، ایران دستناه حاکم بر عربستان را آسان تر خواه. ن.  از جهتی دینرسعودی ها از ایرانی ها نهایتا هویتی 

، گسستنی بزرگی از ضمن پذیرت و ترویج فرقه ی وهابیتمبتنی بر نظام سلطنتی آل سعود می دان. که 

قرار یا حفظ رژیم های است در ص.د، هزینه های هننفت تسلیحاتی و مالیآموزه های اسلام ناب یافته و با 

، دولت یمن به دلیل ون.ین خصیصه ی بارز مورد نر  از جهتی دیح. به خود در کشورهای همجوار استمت

  عربستان بزرگترین دولت مجاور این کشور ن.ی.ا ز جمله عربستان و ایران بوده استتوجه کشورهای منطقه ا

بالایی اوضاع درونی یمن را رص. کرده است   به تحولات یمن حساس بوده و در سال های گذنته با دقت

عربستان از زمان اتحاد قبایل نیعه در استان های آل عمران و صع.ه با ظرافت بالایی این تحولات را دنبال می 

  بالاخص اینیه آنها را خود در یمن و حتی منطقه می دان. کن. و نیعیان صع.ه را خطری مطرح برای نفوا



  کریمی و همکاران؛ ...و ایدئولوژیکی عربستان  ل هویتیتقاب   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

36 

 

، خاک یمن جایناه خاک یمن می دان.  مضاف بر اینیه تفیرات وهابی گری دربزرگی برای گسترت  س.

، و از جنگ وهارم حوثی ها ۴۱۱۲سال   در سیاست های عربستانی محسوب می نودمطمئنی برای مخالفان 

، ورا که احساس ونی یمن و منا ق مرزی عربستان ن.عربستان متوجه ی اثر و نفوا نیعیان در تحولات در

ات درونی یمن به واسطه ی نزدییی استان های نیعه نشین الشرقیه و جازان عربستان در کرد تحول

، عربستان با تمام نیروی خود به ر انتقال پی.ا کن.  بر همین مبناهمساینی مرز یمن ممین است به این کشو

مک به قبایل سنی های نمالی این کشور از راه کهایی برای زی.یان و نیعیان یمنی در استانایجاد مح.ودیت

وهابی و همچنین تطمی  و تحریک کشور یمن برای سرکوب این گروه در کنار سرکوب دینر گروه های  و

مخالف عربستان از قبیل اخوان المسلمین یمن پرداخت  در این نرایط ایران در جایناه پشتیبانی از نیعیان 

ی بوده و باتوجه به مخالفت گروه های یمنی با یمنی در مقابل وهابیون همواره ییی از حامیان نیعیان الحوث

نفوا و تسلط سعودی ها در یمن و تمایل آنان به ایران در صورت فق.ان ساختار حیومتی قوی در این کشور 

 به کنشنری خطیر در عرصه ی تحولات یمن مب.ل ن.ه است 

؟ من نقش ایفا کرده ان.در تحولات یونونه  وایران سوال اصلی پژوهش حاضر این است که عربستان     

، در نود آن است که عربستان و ایران، از  ریق عوامل هویتیفرضیه ای که در پاسخ به سوال مطرح می 

 که این امر منجر به والش بین دو کشور ن.ه است تحولات یمن نقش ایفا کرده ان.  

 

 چارچوب نظری-1

 ۰سازه انگاری

، نتیجه ی مناظره ی بازتاب یک پارادایم در روابط بین الملل یا سازه انناری به عنوان یک رهیافت نظری     

یه ی ؛ به صورتی که نق.های تامل گرایی برپارد گرایی بالاخص پست م.رنیسم استگرایی یا تامل گرایی و خ

، از یک  رف و نق.های تجربی و تحلیلی خردگرایی برتامل گرایی رادییال فرانظری و فلسفه ی خردگرایی

سازه ، دو ارائه قرار گیرد  برهمین مبناه سازه انناری به عنوان یک رهیافت نظری ح. وسط این موجب ن. ک

، به تحلیل تماعی واقعیت و دانش را می پذیرد؛ و مثل خردگرایی، ساخت اجگراییانناری هم، مثل تامل

عنایی که بازینران به ، نقش م  لیین در کنار آنتجربی موضوعات و مسائل واقعی روابط بین الملل می پردازد

، در عین حال  سازه انناری در ا نیز تبیین می کن.  برهمین مبناکنش های خود می دهن. و هویت خود آنها ر

نق. فرانظری و بنیاد های فلسفی خردگرایی با تامل گرایی هم نظرن. اما با مقاص. و راه حل های آن برای 

، به صورتی که مقصود سازه انناری تنها نق. فرانظری و دارن.وابط بین الملل اختلاف نظر مطالعه و تحلیل ر
                                                                 

1 Constructivism 
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ین الملل و خردگرایی نیست؛ انتزاعی اثبات گرایی جهت نالوده نینی و واسازی بنیاد های فرانظری روابط ب

، تفسیری و تاریخی در کنار روت . تا با تییه بر روت های گفتمانی، تحلیلی، می کوننبلیه، مضاف بر آن

، سازه انناری نقش عوامل روابط بین الملل دست یاب.  درکل کتشافات و تبیین های تجربی در موردتجربی به ا

رفتار  ، باورها و ارزت های مشترک در روابط بین الملل و اثرات آن بری، هویت ها، ای.ه ها، هنجارهااننار

 ( ۴۰۴-۴۰۳۱۰۳۸۲ ،دهقانی فیروزآبادیکشورها را تبیین می کن. )

ناری روییردی متمایز به روابط بین الملل دارد  که روی تعامل اجتماعی بازینران یا کنشنران سازه ان     

سیاست جهان تییه دارد از دی.گاه سازه انناران ، تعامل دولت ها نمایاننر نوعی رون. یادگیری است که  ی آن 

یرن. ز آن نیل می پذکنش ها در گذر زمان هم به ارزت ها و مناف  و هویت ها نیل می دهن.  و هم ا

، سازه انناری اجتماعی به پژوهش درباره ی ساخته و پرداخته ن.ن و نفوا و برخلاف سایر روییردهای نظری

، این روییرد در پیون. برقرار کردن میان المللی می پردازد؛ به بیانی دینری هنجارهای بینسامان بخش

لی همزمان خود نهادها پیوسته فعالیت های دولت ها   وبنیادین، مناف  و هویت می کون. ساختارهای نهادی

ن. که یی.ینر ، و بالقوه متحول می سازن.  بازینران و نهادها واح.هایی هستر بازینران را بازتولی. می کنن.و سای

، هر ویزی که در اران اظهار می کنن.(  سازه انن۰۲۳۱۰۳۸۱ ،مروتی و دهقانی فیروز آبادیرا متح. می سازن. )

، برگرفته از ای.ه هایی است که در اهن ما وجود دارد  زیرا اهن انسان اجتماعی و فرا روی ما وجود دارد جهان

ن ، محورهای زیر از مهم ترین و بنیادی تریروی هم رفته(. Holmes,2011:299)کلا جامعه گرا است 

 ؛مباحث نظریه سازه انناری هستن.

یاسی واقعیت های نهادینه ای هستن. که بر مبنای اهنیات از دی.گاه سازه انناری دنیای اجتماعی و س-۰

  نیل می گیرن. و برساخته هستن.

سازه انناران است.لال می کنن. که هنجارها و ای.ه های جمعی در نتیجه ی تعاملات بازینران نیل می  -۴

، ورا که بر نیستن.ف  ملی دقیقا عینی و مشخص گیرن. و به مناف  و هویت آنها نیل می دهن.  برای مثال منا

ها و نئولیبرالیست ها موک. اهمیت گیرن.  در صورتی که نئولیبرالمبنای اهنیات تعریف می نون. و نیل می

نیروهای مادی هستن.  سازه انناران خا ر نشان می سازن. که نیروهای مادی به تنهایی مطرح نیستن. و ای.ه 

 ( ۱۱۰۳۸۰ ،دهقانی فیروز آبادی و همیارانان. ) نیل می بخشن.، حائز اهمیتها از اینیه به آنها 

ویت عبارتن. از انتظارات و فهم ها ه  ، موضوع هویت کنشنران می بان.از مهم ترین مباحث سازه انناران -۳

در مورد خود که بالاخص نقش است  هویت را نمی توان متمایز از بستر اجتماعی نان تعریف کرد ورا که آنها 

ی هستن. هویت های اجتماعی بردانت هایی خاص از خود و وضعیت خود در ارتباط با دگر ااتا امور رابطه ا

کنشنران نشان می دهن. و از این راه مناف  خاص را تولی. کرده که به تعمیمات سیاست خارجی نیل می 
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ی ایجاد .ان. در تعامل آنها تفاوت های بسیارب «دینری »، دنمن یا رقیب را دوست «خود»دهن.  اینیه خود 

 (.Wendt, 1994:348-357) می کن.

. و هم اراده گرا نبانن.  ، بر آنن. که هم از ساختارگرایی نوواق  گرایان دوری کننسازه انناران، بالاخص ونت -۲

، می آون.  زیرا از یک  رف معتق.ن.، جامعه نناس اننلیسی، روی هوم ساختار یابی از آنتونی گی.نز، به مفنهایتا

الملل است و از جهتی دینر، جامعه انسانی .فمن. هستن. و عمل آنها موثر بر جامعه و نظام بینانسان ها ه

 تشییل ن.ه از روابطی است که تعامل میان انسان ها نیل می ده. 

 ,Wendt)، سازه انناران بر این باورن. ساختار و کارگزار متقابلا برهم اثر می گذارن. به لحاظ هستی نناسی

ساختار و کارگزار برهم.ینر متقابلا تاثیرمی گذارن.  ساختارهای »الیسان.ر ونت می گوی.۱  (.1987:337

ها یک بستر تقلیل ، همان کنشه کنش انسانی هستن. و در عین حالاجتماعی دستاورد خواسته یا ناخواست

 (.Wendt, 1987:360) «ر به عنوان یک میانجی عمل می کن.ناپذیری را به وجود می آورن. یا این بست

، از رهیافت خرد گرایی متمایز از منظر م.ل کنشنر و منطق اق.ام ،ییرد سازه انناری به سیاست خارجیرو

استوار  «انسان اجتماعی»، سازه انناری بر است «انسان اقتصادی»است  بر خلاف خرد گرایی که موک. م.ل 

یست که به وسیله ی مجموعه ای از مقاص. ، بهینه گرا و محاسبه گرا ن  کنشنر اجتماعی، بازینر خردمن.است

استناج کن.  بلیه خود پرستانه ه.ایت نود که بر مبنای آن راهیارها و ابزارهای مقرون به صرفه را انتخاب و 

،  بق نقش اجتماعی که در فرآین. جامعه پذیری ملی و فراملی ب.ست می آورد در وضعیت و بازینر اجتماعی

، اصلی ترین اننیزه و نیروی محرکه ی می کن.، رفتار می نمای.  بر همین مبناو اجرا  موقعیت جاری اعمال

اه.اف و مناف  کنش و رفتار سیاست خارجی کشورها حاصل دستاوردهای اق.امات گوناگون برای دستیابی به 

؛ بلیه یک رفتارخاص ب.ین منظور اتخاا می نود که با انتظارات بینااهنی مشترک و مسلم و پیشین نیست

ی فراگیری ، یعنی هنجارهای اجتماعی دارامناسب که از محیط اجتماعی بازینرارزت مبنا در مورد رفتار 

فتار نمی کنن. ر «نتیجه ی منطقی»، سازگاری و انطباق دارد  کشورها بر مبنای کافی، سروشمه می گیرد

با ارزت ها و هنجارهای  است  یعنی رفتار کشورها بای. «منطق تناسب »بلیه اق.ام و کنش آنها مبنی بر 

، کشورها زگاری دانته بان.  به بیانی دینر، تناسب و ساص نقش اجتماعی آنان ایجاب می کن.بینااهنی خا

بازینرانی نقش محور هستن. که می کونن. بر حسب انتظارات بینااهنی که در مورد رفتار مناسب که از 

ازه انناران س ( ۴۰۳۱۰۳۸۲ ،دهقانی فیروز آبادیاین. )نشات می گیرن.، رفتار نم المللیجوام  داخلی و بین

ها   در این دی.گاه دولتدانن.می امری برساخته و اجتماعیخارجی را  الملل و تجزیه و تحلیل سیاستروابط بین

زنن. ولی به  ور متقابل ی هویت زمینه من. خود جهان را می سازن. و بر مبنای آن دست به کنش میبر پایه

، سیاست خارجی عمل نان متحول می نود  بر همین مبنا ارتباط با آن ساخته می نون. و هویتنیز در 
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(  اما آنچه که در ۱۹۱۰۳۸۹ ،مروتی و خجستهیست که دولت ها آن را می سازن. )برساختن است و آن ویز

منطقه به ویژه  ، تقابل هویتی و ای.ئولوژییی عربستان سعودی و ایران دراله سعی ن.ه است بررسی نوداین مق

 در یمن در وارووب سازه انناری است 

 

 پیشینه ی تحقیق -2

)آل غفور و « دی در یمنتبیین رقابت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعو»ای با عنوان مقاله   

ان.  ختهپرداها بین ایران و عربستان در یمن ها و رقابت  که در آن ننارن.گان به واکاوی والش(۰۳۸۲، دینران

پذیری از  ، ماهیت رقابت ها و مشاجره ی عربستان و ایران در یمن را برخلاف تاثیرنویسن.گان در این پژوهش

دانن. و بر درک ته.ی. این دو کشور از ، متاثر از رقابت های استراتژیک دو کشور میاختلاف های ای.ئولوژیک

 مقاص. و اه.اف  رف مقابل در یمن تاکی. دارن. 

  به واکاوی ۴(۴۱۰۳ ،)سالیسبوری۰«سعودییمن و جنگ سرد ایران و عربستان »چنین مقاله ای با عنوان هم

روابط دیرینه ی دو کشور عربستان و ایران با یمن پرداخته و مشیلات داخلی یمن را نه درگیری گروه های 

. آل سعود از گسترت روز داخلی یمن ، بلیه جنگ سرد بین عربستان و ایران می دان. که سبب ننرانی ن.ی

 افزون ق.رت حوثی ها در یمن و تصرف نهرهای مهم یمن توسط این گروه ن.ه است 

به این ۲( ۴۱۰۹)نارپ،  ۳«جنگ داخلی و رقابت های منطقه ای ۱یمن»ن راستا مقاله ای با عنوان در همی     

ت نفوا ایران در یمن و احتمال موضوع اناره دارد که آمرییا دو مشغله ی اساسی در یمن دارد  ییی گستر

دستیابی حوثی های مورد حمایت ایران به خلیج ع.ن و تننه باب المن.ب و دینری تروریسم و گسترت 

، همچنین در این مقاله به فشارهای می رود  نویسن.ه القاع.ه ی یمن که ته.ی.ی برای امنیت آمرییا به نمار

 به آل سعود اناره می کن. درونی دولت اوباما برای کاهش فروت تسلیحات 

مناب  گفته ن.ه در بالا هریک به صورت موردی در زمینه تحولات یمن و نقش عربستان و ایران به بیان      

مطالبی پرداخته است  اما درپژوهش حاضر برخلاف مناب  از پیش گفته ن.ه در قالب تئوری سازه انناری به 

 طقه به ویژه در یمن پرداخته است تقابل هویتی و ای.ئولوژییی دو کشور در من

 

 

                                                                 
1 Yemen and the Saudi-Iranian "Cold War" 
2 Salisbury 
3 Yemen: Civil War and Regional Intervention  
4 Sharp 
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 تقابل هویتی و ایدئولوژیکی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران -3

 تقابل شیعه و وهابیت 1-3

ی وهابیت، تفاوت های ی وهابیت محم. بن عب.الوهاب است  همواره بین مذهب نیعه و فرقهموسس فرقه     

وضعیت  ۰۸۱۸اما تمایزات بین نیعه و وهابیت سنی پس از سال  فیری و کارکردی آنیاری وجود دانته است،

به بع. باعث گسترت اختلافات در حوزه های گوناگونی از  ۰۸۱۸ای به خود گرفت و پیام.های آن از سال تازه

قبیل تحولات منطقه ن.ه است  در مجموع، بع. از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ای.ئولوژی سیاسی و انقلابی نیعه 

در برابر ای.ئولوژی سنی و وهابی گری به رهبری عربستان قرار گرفت  نناه وهابیت به نیعیان نناهی مملو از 

دنمنی است  از آنجایی که عربستان و ایران دو کشور مهم و موثر در منطقه ی خاورمیانه هستن. و از سوی دینر 

کشور قرار دارد، این دو کشور را به دو قطب تمرکز ق.رت و کثرت دو گروه وهابیون سنی و نیعیان در این دو 

 ( ۱۴-۱۲۱۰۳۸۰ ،مذهبی در جهان اسلام مب.ل کرده است )موسوی و بخشی

، موضوع انزوا و سرکوب ستاز دینر روی.ادهای که باعث تقابل در روابط خارجی عربستان و ایران ن.ه ا     

تش.ی. سیاست های انزوا، ، زمینه ساز سلمانبالاخص از زمان ولیعه.ی بن نیعیان عربستان است  این موضوع 

.ان و اع.ام در منطقه ی ، زنن کشور ن.ه است  سرکوب، بازدانت، سرکوب و قتل عام نیعیان ایمحرومیت

، از مناب  غنی نفتی برخوردار است ، در نرق عربستان که محل سیونت نیعیان این کشور بوده والعوامیه

نیعیان این کشور را احساس می کن.، بع. از مواره خطر نورت و قیام کماکان ادامه دارد  بن سلمان که ه

، ان این کشور در حوزه های اقتصادی، اع.ام نیخ باقر النمر و محرومیت  فزاین.ه ی نیعیتحولات بهار عربی

بارزی  مصادیقموارد زیر  (.Menoret,2016:6) اجتماعی و سیاسی نیل ج.ی تری به خود گرفته است

 زی عربستان را مطرح می کن. از نیعه ستی

 طرح تخریب منطقه ی نفت خیز عوامیه و کوچ اجباری شیعیان 1-1-3

، موضوع نظارت و اضمحلال نیعیان منطقه ی آن است که با کوچ اجباری نیعیان ، به دنبالبن سلمان     

، سرننون ل استسا ۲۱۱منطقه را که بالغ بر عوامیه را محقق کن. و ق.مت فرهننی و هویتی نیعیان این

آن را  ۰ام سباستین سونزموضوعی که یک تحلیلنر مسائل غرب آسیا به ن(  ۱۹۱۰۳۸۱زد )عالی پور وییرننی سا

را به حانیه ران.ن و تفرقه  رح تخریب و کوچ اجباری نیعیان منطقه ی عوامیه ابطال نمود و ه.ف اصلی 

 ( ۰۳۱۱۰۳۸۹ ،فروزان و عالیشاهی) ۴ن برنمردافینی میان نیعیان و دوری آنان از منا ق نفت خیز عربستا

                                                                 
1 Sebastian Sons 
2 ID with SR on Freedom Religion and Belief Oppression of the Shia in Saudi Arabia, General 

Assembly,UN,23 March 2018 
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 عربستان  مقاماتسیاست سرکوب و اعدام شیعیان معترض سعودی از طرف  2-1-3

در جریان اعتراضات گسترده ی نهر قطیف ، حیام سعودی مرکز تاریخی این نهر را با خاک  ۰۸۱۸در سال  

، نیخ ۴۱۰۳ سال(. Jones,2006:218) برای اهل تسنن بنا کردن.ییسان نموده و به جای آن یک مسج. 

ه صلیب اع.ام با نمشیر و ب»امنیت ملی و محاربه، به باقر النمر در دادگاه جنایی آل سعود به علت اق.ام علیه 

، اع.ام ن. که این موضوع واکنش منفی گسترده ۴۱۰۱ ژانویه۴محیوم و در « کشی.ه ن.ن در انظار عمومی

 (.Teitelbaum,2016:3) و نیعیان ایجاد نمودای میان سازمان های بین المللی 

 غرب پذیری عربستان و غرب ستیزی ایران 2-3

های ی ق.رتدی.گاه ایران در رابطه با ضرورت حفظ امنیت منطقه  توسط کشورهای منطقه و ع.م م.اخله     

طقه ی ح منخارجی در سط ها و کشورهایق.رتبزرگ در سطح منطقه با دی.گاه عربستان که موافق حضور 

پیرو میان عربستان و آمرییا ایجاب  –، در تضاد می بان.  ماهیت روابط حامی خلیج فارس و خاورمیانه است

د در منطقه پیش رود بر مب.ل نود که  بق نقشه ی ق.رت حامی خو منفعلیمی کن. تا آل سعود به بازینر 

 –، آمرییا ننران از نفوا سیاسی گوناگون و گذر از استراتژی های ۰۸۱۸، بع. از پیروزی انقلاب همین مبنا

را در استراتژی مهار انقلاب ایران بیار گیرد   آل سعودعقی.تی و ای.ئولوژی ایران در منطقه است و می کون. 

ستان روابط ، لیین عرببه خود پیروی می کن. متییاگروه ایران در سیاست خارجی خود از استراتژی 

  عربستان می کون. با هر ایران همواره با  دنمنی غرب بود ربستان در قبال  مواض  عتنناتننی با غرب دارد

 ( ۱۳-۱۱۱۰۳۸۲ ،دهشیری. تا امنیت خود را تضمین نمای. )دانته بان هماهننیعنصری در آمرییا 

 تقابل بین عناصر ایران )عجم( با عربیت )عرب( 3-3

، ویژگی منحصر به شییل می ده. که از منظر سعودی هازبان و نژاد دو عامل اصلی هویتی کشورها را ت     

، سته اصلی هویت سعودی هاست  در کل، هیت غالب یعنی قبیله گراییفردی دارد  ساختار اجتماعی و عرب

ه در تضاد با جمهوری اسلامی ک ( ۳۱۰-۳۱۴۱۰۳۸۹ ،اسفرمد را متعلق به ملت عرب می دان. )عربستان خو

 ایران می بان. 

 

 یتی و ایدئولوژیکی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در منطقهتقابل هو -۴

، مهم ترین جرقه ی نروع خیزت و تقویت نیعه را به میلادی ۰۸۱۸اسلامی در سال پیروزی انقلاب      

، آن را کانون امی. و ایران را جایناهی برای خود تصور و نیعیان در کشورهای مختلف منطقهوجود آورد 

یافتن.،  ون. مسلمانان اعم از سنی و نیعه به انقلاب ایران دل بستن. و آن را تجسم آرزوهای خودکردن.  هر

، ننرانی از می ایران بالاخص در کشورهای عربی، ییی از مهم ترین اننیزه های مخالفت با انقلاب اسلابنابراین
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تی این حیومت ها بود  تسخیر ، بی ثباابی به حقوق انسانی خود و نهایتاخیزت نیعیان منطقه برای دستی

، موضوع ق.رت گرفتن نیعیان را مج.دا ۴۱۱۳سال عراق و نیل گیری حیومت با اکثریت نیعه در انتخابات 

، با ترویج وهابیت در سعودی ها(. Nerguizian,2015:18) عنوان کرد و سبب ننرانی در دنیای عرب ن.

و همواره هراسانن. تا مبادا نیعیان بحرین نیز در انته د کشور خود سعی در مقابله و سرکوب با نیعیان

، جبهه ی عراق و سوریه محل تلاقی نیروهای مقاومت به رهبری ایران و واق عربستان نفوا پی.ا کنن.  در 

کشورهای محافظه کار عربی به رهبری عربستان مب.ل ن.ه است  و نیست هر یک از  رفین در این جنگ 

طقه هست  سعودی ها ییی از حامیان اصلی تجهیز و تسلیح نیروهای مخالف به معنای برتری دینری در من

دولت قانونی سعودی و افراط گرایان در عراق است تا بتوان. مرکز محور مقاومت را سرکوب کنن. و نیروها و 

و ، اقت.ار لط خود درآورن. و در کمترین فرصتی خاورمیانه تحت تسهای افرا ی و تن.رو را در منطقهگروه

ی رقابت و رویارویی بازینران محور مقاومت و ض. ، سوریه به صحنهرا به جای ننذارن.  بر همین مبنانفوا 

 (.Bucala,2019:79) مقاومت مب.ل ن.ه است

روزه علیه اسرائیل که  ۳۳الله لبنان در جنگ های حزب، پیروزیروی کارآم.ن دولت نیعی در عراق     

است با پیروزی های نیعیان بحرین در عرصه های سیاسی این کشور و نهایتا  مستقیما با ایران در ارتباط

، که بر اثر فتن هلال نیعه از جنبه ی مثبت آن، همنی دال بر این دارد که نیل گرها در یمنحوثی اق.امات

، متوقف نش.ه و در حال پیشرفت و تیامل است نروع ن.ه ۰۳۳۱لاب اسلامی در سال پیروزی انق

(Aghazadehkhoei,2018:194.)  آل سعود ن.ی.ا ننران نفوا منطقه ای ایران بالاخص میان نیعیان

، لبنان و ا و نقش آن را کاهش ده.  در واق ، مقابله با نفوا ایران در سوریه، عراقاست و می کون. تا نفو

های اض در سالاه.اف عربستان در منطقه است  ری ترینترین همسایه خود یعنی یمن و بحرین از مهمنزدیک

، عراق و از توسعه ی نفوا ایران در بحرین، لبنان اخیر در وارووب رقابت با ایران بر سر برتری منطقه ای ن.ی.ا

، ننران بوده است و سعی می کن. که این نفوا را مهار ا عنوان هلال نیعی نامی.ه می نودتشییل آنچه که ب

 (.Nanlist,2015:2)کن. 

 سوریه 1-۴

، تحولات ، فرجام تحولات سیاسی سوریه است در اینهای مهم منطقه ای سران عربستانی لهاز مشغ     

افرا ی که معترض حیومت سوریه بوده و خاک این کشور را محل اق.امات  –سعودی ها از گروه های سلفی 

تغییر رژیم ، نیپور نمای. با نروع تحولات بهار عربی ، پشتیبانی میریستی و خشونت آمیز خود کرده استترو

در سوریه توسط ملک عب.الله پادناه عربستان به ص.ا درآم. و با برخوردی ج.ی اق.اماتی علیه حیومت 
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سوریه به عمل آورده است  عربستانی ها خواهان سرننونی اس. هستن. و برای توجیه اعمالشان دلایل 

 ( ۰۰۹-۰۴۴۱۰۳۸۰ ،نیاکوئی و بهمنشرا ارائه می دهن. ) کثیریای.ئولوژییی و ژئوپلیتییی 

به همین منظور ریاض با پشتیبانی از معترضین سوری و ایفای نقشی فعال در ه.ایت و کنترل تحولات      

ها ویژه سلفی سنی به کون. تا نفوا خود را در این کشور توسعه ده. و با اعمال نفوا در میان جماعتسوریه می

  سعودی ها ن.ی.ا ننران نفوا منطقه تصرف خود درآورن.در این کشور به به آنان کمک می کن. تا ق.رت را 

ای ایران در سوریه هستن. و می کونن. تا نفوا و نقش ایرانیان را کاهش دهن. و عربستان سعی می کن. نزاع 

  ونی منطقه ای خود را تثبیت نمای.در سوریه را به درگیری میان سنی و نیعه مب.ل سازد و از این راه هژم

ود وانمود می کنن. که پشتیبانی از مخالفان بشار اس. وظیفه عربستان است و تصور می کنن. با مقامات آل سع

درص. از  ۱۱که ، لت سوریه را در مقابل سنی های آن، دویومت سوریه به عنوان نماد نیعیانمعرفی ح

از تسری موج جمعیت این کشور را تشییل می دهن. قرار ده. و بتوان. جنگ مذهبی بوجود آورده و خود را 

مواض  مخالف عربستان نسبت به تغییر (. Altamina,2012:8) اعتراضات به درون کشور محفوظ ننه دارد

حیومت و سرننونی اس. تا آنجایی مشهود هست که دولت سوریه م.عی است  اسنادی وجود دارد که بیاننر 

داده است  رب بسیاری را انجامآن است که عربستان در پشت صحنه ی تحولات اخیر در سوریه اق.امات مخ

، تا عربستان نسبت به تحولات سوریه و نقش آفرینی در آن پیش از پیش اهتمام آنچه که اکنون سبب ن.ه

ومت دنبال می کنن.  بر ورزد ، آن است که ایران و سوریه یک ائتلاف راهبردی را در راستای حفظ محور مقا

رای مقامات عربستان بوجود آورده تا بتوانن. پروژه ی تغییر رژیم ، تحولات سوریه فرصت مناسبی را بهمین مبنا

وریه را تا سرح. امیان المللی بر سهای بینو همراهی با جبهه غرب، فشار کن.در سوریه را به  ور ج.ی دنبال 

ه ی عرب نیز سبب گردی.ه تا  رح اخراج سوریه از این اتحادی  نفوا و کونش عربستان در اتحادیهبالا برن.

، تضعیف موقعیت سوریه و محور مقاومت در از اخراج سوریه از اتحادیه ی عربعنوان نود مقصود اصلی 

منطقه ی خاورمیانه و در سطح بین المللی تقویت مواض  آمرییا و اسرائیل در راستای پیشبرد مطام  و مقاص. 

 همواره ،امی به گروه های تروریستیمغرضانه ی آنهاست برهمین مبنا ، عربستان با ارسال مخفیانه تجهیزات نظ

می کون. تا پروژه ی حذف کامل حیومت اس. با ایجاد فشار از سمت اتحادیه عرب صورت گیرد )صادقی و 

 ( ۱۱۱۰۳۸۳ ،لطفی

 عراق 2-۴

، ق.رت گرفتن نیعیان در عراق نیز مزی. برآن ن.ه و دولتمردان عربستان را مجبور به از جهتی دینر     

، این تحولات به تغییراتی در خود نموده است از نظر سران سعودیی در سیاست منطقه ای تج.ی. نظر  لب

محیط امنیتی پیرامونی عربستان سبب ن.ه و توازن ق.رت منطقه ای را به ضرر ریاض و به نف  محور مقاومت 
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نی مذهب ، ق.رت گرفتن گروه های نیعی در عراق و کاهش نقش گروه های سرقم زده است از نظر عربستان

، این ت سازی تیثر گرایانه و دموکراتیکمل –در ساختار سیاسی و روییرد نوین دولت عراق در جهت دولت 

صادقی یون. و ج.ایی با دنیای عرب است )تلقی را در مقامات عربستانی ایجاد نموده که عراق در حال تضعیف پ

عراق و هم جهتی آن با ایران این (  همچنین مسلط ن.ن نیعیان بر ساختار سیاسی ۱۱۱۰۳۸۳ ،و لطفی

زیان  اهنیت را برای سران سعودی ایجاد کرده ، تا این موضوع زمینه های برهم خوردن توازن منطقه ای به

میلیون نفر از سینه نیعه عراق در  ۲(  از جهتی دینر بیش از ۴۱۹۱۰۳۸۰ ،فلاحعربستان را به وجود آورد )

، ننرانی اساسی است به سر می برن.  به همین دلیلکه مملو از نیعه همساینی با استان های نرقی عربستان 

عربستانی ها در قبال تحولات عراق با مناف  ژئوپلیتیک و ای.ئولوژیک و امنیت ملی آنها در ارتباط است و مهم 

ین دلیل   و به همان دنمنان اسلام به حساب می آین.، نیعینیه بر اساس دکترین مذهبی وهابیتتر از آ

صادقی و لطفی عربی است ) –، سعی برای بازگردان.ن عراق به جبهه سنی اهبرد منطقه ای آل سعودر

۱۱۱۰۳۸۳ ) 

 بحرین 3-۴

موضوع دینری که حیام سعودی را ن.ی.ا ننران ساخته اکثریت جمعیت نیعیان بحرینی است       

. آغاز قیام ها و اعتراضات مردمی عربستانی ها مستمرا نبه جزیره ی بحرین را جزئی از سرزمین خود می دانن

در خاورمیانه ی عربی و سرایت آن به جماعت بحرینی زنگ خطر را برای حاکمان سنت گرای منطقه به ص.ا 

درآورده و قبل از همه عربستان را هراسان کرده است به ویژه آنیه ترکیب مبارزان بحرینی از نیعیان است و 

 ، اکثرا جمعیتی ناراضی از نیعیان را نیل می دهن.ت خیز عربستانکه دراستان های نف این در صورتی است

های ها از تسری جنبشهای ترس عربستانی(  این موضوع پیش از پیش زمینه۳۱-۳۱۱۰۳۸۱ ،حجت نمامی)

اعتراضی نیعیان بحرین به نیعیان محروم عربستانی را فراهم ساخته است  مجموعه تحولات فوق سبب ن.ه 

 کن.ست.لال کنن. که ایران از ائتلافی نیعی در یمن و از جنبش الحوثی پشتیبانی می که سران سعودی ا

(Burke,2015:1  .)احساس خطر کرده است  به  در یمن ن.ی.ا هانصار الل، با ق.رت گرفتن بر همین مبنا

کن. و  ، عربستان ق.رت گرفتن نیعیان زی.ی در یمن را همانن. ق.رت روز افزون ایران تعبیر می ور کلی

، ها و دینر متح.ین عرب آن در یمن ، م.اخله ی نظامی سعودیمحاصره نیعیان می بین.  در واق  خود را در

 ,Nanlist)ی کاملا متفاوت و نوینی کرده است و وارد مرحلهتر ساخته ت این کشور را پیچی.هتحولا

2015:2.) 
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 سلامی ایران در یمنتقابل هویتی و ایدئولوژیکی عربستان سعودی و جمهوری ا -۵

یمن پرون.ه ای است که عملا نشان از تقابل هویتی عربستان و ایران می ده. انصارالله یمن به نیلی بی      

سابقه و با روت و النوی حزب الله لبنان سعی نموده است تا از منظر هویتی و راهبردی به اهرم فشار ایران 

  عربستان با  رح نورای همیاری خلیج فارس در ص.د علیه عربستان در جنوب نبه جزیره مب.ل نود 

، تحولات یمن را عربستان ( ۰۰۴۱۰۳۸۱بازسازی سیاست و نقش هویتی خود در یمن است ) غلامی و ابطحی 

در قالب رقابت های منطقه ای با ایران می ننرد  و از گسترت نفوا ایران در یمن هراس دارد  عربستان در یمن 

صر نیعی تیبانی از گروه ها و فرقه ی سنی مذهب که به آسانی نمی توان. در مقابل عناهمواره از سیاست پش

؛ امری ، پشتیبانی از بنیاد گرایان است، پشتیبانی می کن.  روییرد عربستان در یمنمانن. زی.یه مقاومت کنن.

، از جنگ جموعمدر  (.Popp,2015:2)که به نوبه ی خود پی.ایش جنبش حوثی ها را به دنبال دانته است 

عربستان و سایر متح.ینش متوجه ی نفوا و اثرگذاری نیعیان در تحولات  ۴۱۱۲وهارم حوثی ها در سال 

یا درونی یمن و منا ق مرزی خود ن.ن.  به همین دلیل در جهت سرکوب ق.رت حوثی ها و تضعیف و 

 ,Sharp)راه ان.اختن. نیعیان زی.ی یمن به  هعیار علی، جننی تمام نفوا ایران در منطقه اضمحلال

دم عربستان به معتق.ن. که ق.رت گرفتن انقلابیون یمن سبب انقلابی ن.ن مری عربستان اتمقام(. 2017:12

استان های جازان و الشرقیه که درهمساینی مرز یمن قرار دارن.( در این کشور ن.ه و ویژه اقلیت نیعه )

ظرفیت های خود از قبیل کمک به عناصر  تمامیاز  امنیت آن ها را به مخا ره می ان.ازد بر همین اساس

، ایران را به  غربیدامن زدن به موضوع تجزیه ی یمن و جنگ بهره می جوی. از سوی دینر سران  و القاع.ه

، حمایت مستقیم مالی و لجستییی و همچنین تهم کردن. و م.عی هستن. که ایرانپشتیبانی از حوثی ها م

این در صورتی است که این ادعا از  (.Salisbury,2015:7) را عرضه می دارد مشاوره ی نظامی به حوثی ها

، اتهام جننی.ن مبارزان جنبش انصارالله برای ایران ت  در این زمینه عب.الملک الحوثیجانب ایران رد ن.ه اس

در (. Antiwar,2015:2) « ران دخالتی در امور داخلی یمن ن.اردای»خوان. و گفت  «دروغ و پوچ»را اتهامی 

مجموع ق.رت گرفتن انصارالله در یمن و تشییل یک حیومت اسلامی و مردمی در آن هم جهت با مناف  

، به تقویت روز افزون جایناه ا بهره برداری درست از این وضعیتمنطقه ای ایران ارزیابی می نود و می توان ب

همان ویزیست که آل سعود و سایر  ایران در حوزه ی نمال آفریقا و غرب آسیا دست یافت و این موضوع

 ،دارن.دول عربی منطقه که دارای رژیم های استب.ادی و ساختاری عقب مان.ه به لحاظ اجتماعی و سیاسی 

، هر گونه فشار بیشتر عربستانی ها بر نیعیان یمنی ز این نظرا (.Bergen,2014:114)ننران کنن.ه بان. 

، پیشروی معترضین نیعی یمنی )انصارالله( بار دینر نود  در کل یش آنها به ایران میسبب نزدییی بیش از پ

، در صورت به بیانی دینر (.Weir,2014:314) کن.در منطقه را اثبات می  «گفتمان مقاومت »پیروزی
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، ضل  وهارم جبهه ی مقاومت در منطقه نیل می گیرد و این مل و تسلط کامل انصارالله بر یمنپیروزی کا

ه عمق استراتژیک ایران در منطقه و محاصره ی سعودی ها توسط نیعیان است )آل غفور و امر به معنی توسع

 ( ۰۳۲۱۰۳۸۲ ،همیاران

 

 نتیجه گیری

ن ، می توان است.لال کرد که انقلاب اسلامی ایرابه فرضیه ارائه ن.ه هبا توج بق مباحث مطرح ن.ه و نیز      

، به ایجاد ساخت نوینی از ی.ئولوژییی و مذهبی خودای اصول ا، بر مبنسبب ن. تا جمهوری اسلامی ایران

های ق.رت بپردازد که نوع ننرت و تعبیر خاصی به جهان پیرامونی خود دانت  در واق  با مطرح ن.ن آموزه 

، تقابل با کشورهای ی امام خمینی بنا گذانته ن.ه بودان.یشه ها بر مبنای، که ای.ئولوژییی و انقلابی ایران

، که حافظ وض  موجود در منطقه بود ،مبنا، عربستان نبر همیقه از قبیل عربستان بالا گرفت  محافظه کار منط

، ایران را حیومت جاه  لب نیعی می به مقابله با آن پرداخت  عربستاننمی توانست ایران انقلابی را بپذیرد و 

منطقه دارد  از جهتی دینر،  ، سعی در اناعه ی منویات خود به کشورهاین.ارد که در راستای ترویج انقلابپ

ه ضمن پذیرت و ایران نیز بر این باور است که دستناه حاکم بر سعودی ها برمبنای نظام سلطنتی است ک

، تنها به با مبالغ هننفت مالی و تسلیحاتی ، گسستنی بزرگی در اصول اسلامی ایجاد کرده وترویج فرقه وهابیت

، مبانی هویتی دولت آل ین  بنابراکشورهای پیرامونی است ان خویش دردنبال حفظ موقعیت خود و متح.

سعود در تقابل با دولت نیعی ایران و در کنار آن تقابل دو مولفه ی ایرانی و عربی که دارای یک گذنته ی 

، . از پیروزی انقلاب اسلامی ایرانتاریخی است سبب دوری این دو کشور ن.ه و موجب گشته است تا بع

ابل گرایانه و خصمانه را درقبال ایران پیش گیرد  بنابراین مسائل هویتی و ای.ئولوژییی عربستان سیاست تق

تی و ای.ئولوژییی از نقش تعیین کنن.ه ای در رویارویی ایران و عربستان دانته است در این میان عناصر هوی

ارجی و اتحاد و ائتلاف ، دوستی و همیاری با ق.رت های خکی. بر مولفه  قوم گرایی و عربیت، تاجمله وهابیت

با آنها در مقابل ایران سبب اصطحیاک راهبردی با ایران ن.ه است و نوعی تخاصم و تقابل را بین این دو کشور 

 ، سوریه و عراق ایجاد نموده است اورمیانه و در کشورهایی نظیر یمن، بحریندر سطح منطقه ی خ

مواض  متفاوتی در قبال تحولات منطقه اتخاا کرده ان.  از ، همواره ستان و ایران به دلیل تضاد هویتیعرب     

تمایزات هویتی آنها می بان.  عربستان و ایران در  متفاوت این دو کشور در یمن گویایاین نظر جهت گیری 

تحولات یمن به دنبال به ق.رت رسان.ن گروه های همسو با مناف  خود در یمن هستن.  عربستان به دلیل 

می کون. ای.ئولوژی  ه دلیل دانتن مرز مشترک با یمن،پلیتیک و ژئواستراتژیک یمن و نیز بموقعیت مهم ژئو

  و از ق.رت گرفتن نیعیان حوثی و جنبش انصارالله در یمن واهمه وهابیت را در این کشور گسترت ده.
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در یمن را به کار  های انقلابدارد  و تمام پتانسیل خود را برای خنثی سازی نفوا و کاهش نقش ایران و آرمان

ی سیاسی یمن نقش آفرینی کنن.  نناه ی سعودی در عرصههای دست نشان.هگروه کون.گیرد و  میمی

های مردمی در متفاوت مقامات عربستان و ایران به تحولات یمن از جمله جنبش نیعیان الحوثی و خیزت

تحولات یمن به دنبال  ای متفاوتی را در قباله، واکنشاین کشور و نیز مناف  و مواض  دوگانه ی این دو کشور
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