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چکيده
بیگمان جمهوری اسالم ی ایران یکی از قدرتهای عمده و تأثیرگذار در تحوالت نطقه
خاور یانه به شالالمار یرود .پس از پیروزی انقمب اسالالم ی ،یکی از همترین حوزههای
نفوذ و تاثیرگذاری س الیاس ال خارجی جمهوری اسالالم ی ایران ،کشالالور یمن بوده اس ال .
اگرچه انقمب اسالم ی ،جرقه الگوگیری و بیداری اسالم ی را در یان شالیعیان یمن و از
آن جملاله زیالدیهالا و جنبش حوثیهالای این کشالالالور ایجالاد نمود ،بالا این حالا پس از
اوجگیری خیزش رد ی یمن پس از سالالالا  2011یمدی این بیالداری بیش از پیش
رد ی که خواسالته الاللی انقمبیون یمن اسال ،
تقوی گردید .شالک گیری یک حکو
یتواند نافع تهران را تقوی کند .از اینرو ،عربسالالتان سالالعودی به عنوان رقیب الالاللی
ایران در نطقه ،همواره سعی نموده اس تا وازنه قدرت را در نطقه به ضرر ایران و به
سالالود خود حفن نماید و حمله این کشالالور به یمن و سالالعی در ایجاد یک اتحاد عربی و
همچنین به راه انداختن تبلیغات رسالانهای علیه ایران ،درواقع ریشاله در اوجگیری قدرت
ایران در نطقه دارد .بر این پایه ،پرسالش الاللی پژوهش پیشرو این اسال که جمهوری
اسالم ی ایران در قبا تحوالت سالیاسالی یمن چه رویکردی را در سالیاسال خارجی خود
اتخاذ کرده اسالال یافتههای پژوهش حاکی از آن اسالال که جمهوری اسالالم ی ایران بر
پایه گفتمان انقمب اسالالالم ی ،با تقوی حس انقمبی و حمای عنوی و سالالالیاسالالالی از
جنبش شالیعیان در یمن تمش کرده اسال تا با اسالتقرار حکو تی شالیعی و همپیمان در
این کشالالور ،قلمروی نفوذ و قدرت نطقهای خود در غرب آس الیا را وسالالع بخشالالد و از
گسالالترۀ نفوذ و بازیگری عربسالالتان در سالالطط نطقه بکاهد .روش پژوهش کیفی از نوع
تبیینی -ع ّلی و روش تحلی داده ها بر پایه بهرهگیری از نابع کتابخانهای لورت گرفته
اس .
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مقدمه

شـیعیان یمن که در طول بیش از هزار سـال ،بر مناب و ابزارهای قدرت در این کشـور ااکم شـده
بودند ،با کودتای سـرهن

سـ ل که با پشـتیبانی مصـر در سـال  1962اتفاق افتاد ،از ااکمیت سـاق

شـدند سـرکوش شـیعیان زیدی از سـال  ۱۹۶۲و تحمیل شـش نن

از سـال  ۲۰۰۴می دی به بعد،

توس دولت یمن با امایت کامل عربستان و چراغ سبز آمریکا و اتحادیۀ اروپا ،مونب بیداری بیش از
پیش شـیعیان شـده اسـت او یها ،که پس از مقاومت ندی در نن های متعدد در مقابل ارتش یمن
و ارتش سـعودی ،سـازمان رزمی خود را افظ کردهاند ،با وقوع خیزشهای مردمی از سـال  2011در
نهان عرش موسـوم به بیداری اسـ می ،همراه دیگر مردم و نوانان در اعتراضهای خیابانی مشـارکت
فعال و مسالمتآمیز داشتهاند خواستههای ابتدایی مانند رف محرومیت و تبعیض از منطقۀ شیعهنشین
صـعده و اعطای آزادیهای مذهبی،که میتوانسـت رضـایت اداقلی شـیعیان را تأمین سـازد ،به منازعات
مسـلحانۀ داخلی منجر شـد که پایههای اقتدار دولت مرکزی را لرزان سـاخت در این بین ،عربسـتان
سـعودی تمام ت ش خود را در نهت ورود ایران به صـحنه نن

یمن به کار بسـت ،تا از این رهگذر

ع وه بر تبدیل درگیریها به صـحنه رویارویی عرش و عجم و نیز شـیعه و سـنی بتواند ضـمن ایجاد
انسـجام در اتت

همراه خود ،اقدام به ایجاد انماع در نهان اسـ م و منطقه به نف خود و مشـروعیت

بخشـ ـیـدن بـه اقـدامـات ن ـامی خود در یمن نمـایـد و دایره نفوذ نمهوری اسـ ـ می ایران را در منطقـه
تن ¬ترکند و در این راستا محور مقاومت را در موض ضعف قرار دهد امّا ایران با عق نیت راهبردی
در موانهه با این بحران ،ضمن خنثیسازی اهدا عربستان توانست قدرت بازیگری و دیپلماسی خود
را برنسـته سـازد نمهوری اسـ می ایران تحوالت یمن را در قالب بیداری اسـ می ارزیابی میکند که
سـبب کاهش نفوذ ررش در منطقه میشـود ،از همین رو ،تهران ت شهای عربسـتان را برای مدیریت
تحوالت یمن و به قدرت رسـاندن نریان¬های وابسـته با نگرانی دنبال میکند و خواسـتار نقشآفرینی
همه نریانات مذهبی و سـیاسـی در آینده این کشـور اسـت نوآوری و تازگی این پژوهش در آن اسـت
که اگرچه در خصـو

سـیاست¬خارنی نمهوری اس می ایران در قبال تحوالت سیاسی یمن قبل از

این پژوهش ،تحقیقات زیادی صـورت گرفته اسـتا امّا در پژوهش ااضـر ،سـیاسـتخارنی ایران بر
اسـا

مناف ایدتولوژیک و یا اهدا ناهطلبانه منطقهای ایران تبیین گردیده اسـت که در این راسـتاا

بُعد هویتی و ایدتولوژیکی انق ش اســ می و تأ یرپذیری گروه¬های شــیعی در یمن به ویژه نریان
الحو ی از انق ش ایران برنسـتهتر شـده اسـت پرسـش اصـلی پژوهش پیشرو این اسـت که نمهوری
اسـ می ایران در قبال تحوالت سـیاسـی یمن چه رویکردی را در سـیاسـت-خارنی خود اتخاذ کرده
اسـت روش پژوهش کیفی از نوع تبیینی -علّی و بر مبنای ن ریه سـازهانگاری و روش تحلیل داده ها
بر پایه بهرهگیری از مناب کتابخانهای و اینترنتی صورت گرفته است

تحلیل سازهانگارانه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال 269  ...

چارچوب نظري پژوهش :نظریه سازه¬انگاري

فهم سـازهانگارانه امور در اواخر دهه  1980و با انتشـار کتاش«نهانی که ما می سـازیم ،،نوشـتۀ
نیک

اونف و کتـاش«قواعـد ،هنجـارهـا و تصـــمیمـات ،ا ر فردریش کراتوچویـل  ،وارد مبـااـ علوم

سـیاسـی و رواب بینالملل شـد یک دهه پس از آن ،الکسـاندر ونت که خود تحصـیلکرده و محقق
علوم ســـیاســـی بود ،کتاش«ن ریه انتماعی ســـیاســـت بینالملل ،را منتشـــر کرد هر چند اونف و
کراتوچویل ا ر خود را ادود یک دهه زودتر از الکســاندر ونت منتشــر کردند ،امّا تحلیل ســازهانگاری
بیشـتر با نام و ا ر ونت شـناخته میشـود(عباسـیاشـلقی و فرخی )72 :1388 ،از ن ر اونف ،امکان
دسترسی مستقل و بیواسطه به نهان ونود ندارد و همه کنشهای انسانی در فضایی انتماعی شکل
می¬گیرند و معنا پیدا میکنند و این معناســازی اســت که کموبیش به واقعیت نهان شــکل میدهد
( )onuf,1998: 157کراتوچویـل و کـاتزنشـ ـتـاین نیز در مقـالـهای نـداگـانـه بر تـأ یر هویـت داخلی و
هنجـارهـای بینالمللی بر رفتـار و تلقیهـای بـازیگران تـأکیـد میکننـد بـه گونـهای کـه بـازیگران در قـالـب
تصـورات خود که برآمده از محی داخلی ،اسـطورهها ،نهانبینیها و باورهای عمومی آنها میباشـد،
وارد عرصــه بینالمللی میشــوند( )Katzenstein, 1996: 58-65از دیدگاه اســتفانو گوزینی  ،این
هنجـارهـا بـه دو شـ ـیوه بر رفتـار کـارگزاران تـأ یر میگـذارنـد :در شـ ـیوۀ اول ،آنهـا مـاننـد قواعـدیانـد کـه
هویت کارگزاران را تعیین کرده و یا سـاخت میدهند و در شـیوۀ دوم ،یک نقش تن یمکننده در رفتار
کـارگزاران ایفـا میکننـد بـه عبـارت دیگر ،آنهـا تـأ یر تکوینی و تـأ یر تن یمی بر رفتـارهـای کـارگزاران
دارند( )Guzzini, 2000: 151ونت معتقد اســت که آنارشـی همان چیزی اســت که دولتها از آن
میفهمند و به عبارتی به آن شــکل میدهند از اینرو ،کنش یا واکنش نســبت به دیگران بر اســا
معنایی اسـت که آنها برای کارگزار یا سـوژه انتماعی قاتل هسـتند در نتیجه ،در رواب بینالملل در
مقابل کنش واادی از ســوی دوســت و دشــمن برخوردهای متفاوتی صــورت میگیرد ،چون معنای
کنش آنهـا متفـاوت اســـت( )wendt, 1992: 393در این چـارچوش بـایـد گفـت کـه بین هویـت و
رفتارهای خا

بازیگران ارتباط تنگاتنگی ونود دارد چون هر بازیگری در رابطه با ســایر بازیگران و

درباره آنها برداشـت خاصـی دارد و بر اسـا

همین برداشـتها اسـت که مناف خاصـی تولید کرده و

تعـامـل میکنـد در این میـانا نمهوری اسـ ـ می ایران بـا تکیـه بر تعریفی کـه از هویـت خود داردا بـا
اسـتفاده از ابزارهای سـیاسـی ،دیپلماتیک و رسـانه ای به امایت از شـیعیان او ی در یمن پرداخته و با
هد شـکلگیری معادالت و ن م دلخواه منطقهای در راسـتای تأمین و تضـمین اهدا و مناف خود و
متحـدان منطقـهای در ررش آسـ ـیـا گـام بر میدارد بنـابراینا ایران بـه ننبش شـ ـیعی در یمن بـه ویژه
ننبش او یهـا بـه عنوان یـک کـارگزار یـا عـامـل نیـابتی راهبردی خود نگـاه میکنـد و بر اســـا

مبـانی

تشـی و گفتمان انق ش اسـ می ،به امایت معنوی و سـیاسـی از این ننبش روی آورده اسـت و سـعی
دارد با ایجاد اکومتی همپیمان در یمن ،به توســعه و گســترش دایره نفوذ و توان بازیگری تهران در
منطقــه مبــادرت ورزد و از این طریق از دامنــه نفوذ و نقشآفرینی رقبــای منطقــهای بــه ویژه
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عربستانسعودی در منطقه راهبردی ررش آسیا بکاهد
ساختار جغرافيایی ،اجتماعی و سياسی یمن

یمن کشـوری عربی در ننوش رربی آسـیا و در ننوش شـبهنزیره عربسـتان واق در خاورمیانه ،و
پایتخت آن شـهر صـنعا اسـت یمن  527.968کیلومتر مرب گسـتردگی دارد نمعیت این کشـور در
سال  2014بر اسا

آمار سایت کتاش اقایق نهانی سیا در ادود  26.052.966میلیون نفر بوده

اسـت بیش از  99درصـد مردم این کشـور مسـلمان هسـتند هر چند آمار رسـمی و دقیقی از درصـد
نمعیت شـیعه و سـنی در این کشـور ونود ندارد ،اما میتوان گفت ادود  35درصـد نمعیت این کشـور
را شـیعیان و  65درصـد را اهل تسـنن تشـکیل میدهند(عباسـی و گلچین )77:1394،دین رسـمی
یمن ،اسـ م اسـت نامعۀ مسـلمانان یمن ارلب از ن ر مذهبی از دو مذهب زیدی و شـافعی تشـکیل
شــده اســت زیدیه در قرن دوم هجری به یمن راه یافت و هماکنون بیشــتر در مناطق کوهســتانی و
شـــمـال یمن ســـکونـت دارنـد و اهـل ســـنـت کـه بیشـــتر شـــافعیانـد در ننوش و در منـاطق
سـاالی«تمامه،زندگی میکنند(میررضوی و اامدی¬لفورکی )438 :1383 ،نامعه یمن طایفهای و
قبیلهای اســت قبایل 85 ،درصــد نمعیت یمن را تشــکیل میدهند در قلب این ســاختار انتماعی
قبیلهای هویت اسـ می نیز ونود دارد میل به خودمختاری سـیاسـی از قدرت مرکزی ،از عناصـر اصـلی
ن ام قبیلهای یمن بوده ،به این ترتیب سـاختار سـیاسـی یمن متأ ر از نقش قبایل اسـت(نیکو:1394 ،
 )98زبان رسـمی این کشـور عربی و اکومت آن نیز نمهوری میباشـد یمن دارای دو سـاال مهم
اسـت ،سـاالی رربی در کرانه دریای سـر و سـاالی ننوبی در کرانه دریای عرش ،همچنین دارای چند
نزیره اسـت که مهمترین آنها نزیره سـقطره در دریای عرش و نزیره انیش در دریای سـر اسـت
یمن تا قبل از سـال  1990می دی دو کشـور همجوار به نامهای :نمهوری عربی یمن(یمن شـمالی
که دارای مناطق کوهســـتانی و صـــعبالعبور اســـت) و نمهوری دموکراتیک یمن (یمن ننوبی که
منطقهای هموار میباشـد) بوده اسـت در سـال  1990طی پیمانی این دو کشـور با هم متحد شـدند و
نمهوری یمن به ونود آمد اما در ســـال  1994نن

خونینی بین دو طر ر داد ،که ســـرانجام

شمالیها بر ننوبیها چیره شدند و اتحاد پابرنا ماند(موسوی و باقریفر)211:1394،
یمن مرزهای دریایی گستردهای در دریای سر و خلیخ عدن دارد موقعیت استراتژیک این کشور
از ن ر اشــرا بر شــا آفریفا و امکان کنترل تحرکات این منطقه و نیز ســواال شــرقی آفریقا از راه
مرزهای دریایی ننوش و ررش یمن و نیز نزیره سـوکاترا ،اهمیت ویژهای به این کشـور داده اسـت به
ع وه اشـرا این کشـور بر تنگه باشالمندش به آن اهمیت مضـاعفی داده اسـت در واق درصـد زیادی
از رفتوآمدی که در کانال سوتز صورت میگیرد ،از باشالمندش هم عبور میکند پس به همان میزان
که کانال سوتز اهمیت دارد ،باشالمندش هم مهم است(درایسدل و بلیک)178 :1386 ،
نقشه شماره :1موقعيت راهبردي یمن
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()Hussain, April 1, 2015
نغرافیای یمن برای کشــورهای نفتی خلیجفار

و برای کشــورهایی ن یر مصــر و ســودان نیز

اهمیت دارد تنگه باشالمندش نقطه اتصـال خلیجفار

به شـمال آفریقا اسـت بسـتن تنگه باشالمندش

میتواند مان دســترس ـی تانکرهای نفتی خلیج¬فار

به کانال ســوتز شــود و آنها را به ســمت نو

ننوش آفریقـا منحر کنـد کـه هم ســـبـب افزایش زمـان در تحویـل نفـت و هم افزایش هزینـه
میشود(زارعی)135 :1397 ،
ایران و عربستان و رقابت در منطقه خليج¬فارس

تمایل به تبدیل شــدن به یک قدرت منطقهای و کنترل اوادث ژتوپلیتیکی ،ســیاســت خارنی
ایران و عربسـتان اسـت و هر دو کشـور به شـدت برتری منطقهای خود را به بقای اکومت خود پیوند
میزنند هر دو کشـور ،منطقه خلیجفار

را به عنوان ناایه کلیدی برای نمایش و ترسـیم قدرتشـان در

ن ر دارند و معتقدند که محی خارنی می¬تواند تهدیدات مهمی برای ن ام سـیاسی داخلیشان ایجاد
کند( )Gause, 2014: 4از ن ر هر دو کشــور ضــرورت ندی ونود دارد که بر ســیاســت¬های
همسـایگان نفوذ داشـته باشـند و به دنبال کسـب اعتبار و ونه هسـتند تبدیل شـدن به یک بازیگر مهم
ژتوپلیتیکی به معنی تضمین ن م سیاسی منطقهای مطلوبی است که بقای آنها را تهدید نکند رقابت
به معنی ااسا

دشمنی بین کشورها میباشد که این ااسا

در رابطهای محقق میشود که ویژگی

آن رقابت افراطی اســت و معموال با خصــومت روانشــناختی همراه اســت ،این خصــومت مواض ـ و
موضـــوعـات دو کشـــور مـدعی ،اســـاســـا توسـ ـ نگرش آنهـا نســـبـت بـه یکـدیگر تعیین
میشـــود( )Thompson, 2001: 557این نوع از رقـابـت شـــامـل نمـایشهـا و انگـارههـای قـدرت و
انگارههای ایدتولوژیکی ،واکنشهای متقابل و توازن بخشــی مجدد ایدتولوژیکی میشــود در منطقه
خلیجفار  ،ایران و عربســتان ســعودی رالبا از خصــومتها و دشــمنیها برای دســتیابی و تضــمین
اتت

ها و دخالت در منازعات منطقهای سـود میبرند با این ونود ،ایران و عربسـتان سـعودی همیشـه

رقیب نبودهاند از دهه  1950تا  ،1979هر دو کشور دو شریک و دو عضو اصلی سیاست دو ستونی
نیکسـون و کسـینجر بودند در آن زمان ،هر دو کشـور با کمونیسـم مبارزه میکردند و به دنبال تضـمین
عرضـــه نفـت برای ررش بودنـد در عوض ،واشـــنگتن برای آنهـا امـایـتهـای ن ـامی ،اقتصـــادی و
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دیپلماتیکی فراهم مینمود( )Aitoraifi, 2012: 33این شـرای بعد از پیروزی انق ش اس می ایران
در ســال  1979تغییر کرد و یک اکومت اس ـ می انق بی در ایران به ونود آمد رویدادهای ســال
 ،1979هویـت نـدیـدی برای ایران ایجـاد کرد و هماکنون یـک نمهوری مردمیمـذهبی اســـت کـه
منتقد ن امهای سـلطنتی و پادشـاهی و دخالت ررش در منطقه و نهان اسـ م اسـت این هویت ندید
رواب ایران و عربستان را تحت تأ یر قرار داد و هر دو کشور همدیگر را امروزه به عنوان ریر و دشمن
همـدیگر میبیننـد( )Mabon, 2015: 12در دهـه  1990تـا اواسـ ـ ســـال  ،2000این رقـابـت تـا
اـدودی کـاهش پیـدا کرد بـا این ونود ،بیاعتمـادی و خصـــومـت بین ایران و عربسـ ـتـان عمیقـا در
مؤلفههای هویتی و ســیاســتهای ندید دولت آنها ریشــه دارد نن

آمریکا علیه عراق در ســال

 ،2003مراله ندیدی از رقابت بین ایران و عربســتان ایجاد کرد تهران و ریاض در موضــوعات و
مســاتل زیادی که با خلیجفار

ارتباط دارد ،رقابت میکنند عدم توافق بر ســر مســاتل ژتوپلیتیکی،

قیمتهای نفت ،امایت از بازیگران ریردولتی و برچســبها و فهرســتهایی از مســاتل منطقهای و
مباا ننجالی و مکرر بر سـر نام خلیجفار

از نمله موضـوعات و مسـاتلی هسـتند که مورد رقابت

این دو کشور است()Gause, 2014: 6
رقابت ندید عربســتان ســعودی و نمهوری اســ می ایران ریشــه در محکومیت اکومتهای
دیکتاتوری و پادشـاهی خاورمیانه دارد که توسـ امام خمینی(ره) بعد از آراز انق ش اسـ می ایران در
ســال  1979آراز شــد طنین انق ش اس ـ می در تمام نامعه ســعودی ااســا

گردید و در نتیجه

اکومـت ســـعودی بـا همکـاری رواـانیون محـاف ـهکـار وهـابی ،کنترلهـای مـذهبی شـــدیـدی بر نـامعـه
عربســتان نهت نلوگیری از وقوع انق بی شــبیه انق ش ایران اعمال گردید بیداری مذهبی به وقوع
پیوسـته در ایران ،بقای رژیم سـعودی را تهدید کرد و آنها انق ش اسـ می را تهدیدی برای مونودیت
خود تلقی نمودند و لذا کشــورهای پادشــاهی عربی به همراه آمریکا و رژیم صــهیونیســتی ،اقدامات
گســتردهای برای مهار انق ش اســ می ایران انجام دادند امّا ایران با ونود همه مشــک ت ،از همه
فرصـتها برای گسـترش نفوذ خود ،تقویت پیوندها با سـوریه و ازشاهلل لبنان و گسـترش نفوذ خود در
عراق ،افغانســتان و یمن بهره برد ملکعبداهلل پادشــاه اردن از مفهوم ه ل شــیعی به رهبری ایران
ســـخن به میان آورد و نســـبت به این مســـأله هشـــدار داد این تنش و مبارزه برای نفوذ منجر به
مجموعـهای از ننـ هـای نیـابتی و آنچـه محققـان تحـت عنوان "ننـ
اگرچه این منازعه هرگز به نن

ســـرد عربی" مینـامنـد گردیـد

کامل بین ایران و عربســتان نیانجامیدا امّا از ســال  2003این دو

کشـور وارد منازعۀ "منطقه خاکسـتری" در سـرتاسـر منطقه خاورمیانه و خلیجفار

شـدند( Brooks,

 )2018: 7-8روایت آمریکا و عربسـتان درباره ایران این اسـت که ایران به عنوان رهبر "ه ل شـیعه
یا مارهای ایرانی" از سـال  2003در اال گسـترش نفوذ خود در یمن ،عراق ،لبنان و سـوریه میباشـد
لن بلک این وضـعیت را چنین توصـیف میکند« :پادشـاه اردن یک عبارت مورد مناقشـهای را درسـت
کرد(ه ل شـیعه یا مارهای ایرانی) که در خاورمیانه به صـورت پرقدرت طنینانداز شـده اسـت ه ل
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شـیعه از دمشـق تا تهران گسـترش دارد و این یک سـیاسـت فرقهای اسـت که از سـوی ایران به تمام
منطقه گســترش می¬یابدا این مســأله ســبب ایجاد اســاســیتهایی در نهان عربی ســنی شــده
اسـت )Postel & Hashemi, 2017: 59(،شـاهزاده بنسـلمان ادعا میکند« :هد تهران کنترل
نهـان اسـ ـ م اســـت ،وی رهبران ایران را بـا آلمـان نـازی مقـایســـه میکنـد وی میگویـد« :هیتلر
نمیخواسـت آن چیزی را انجام دهد که رهبر ایران میخواهدا هیتلر ت ش کرد بر اروپا مسـل شـود و
رهبر ایران ت ش میکند بر نهان مســل شــود )Goldberg, 2018: 6(،محمدنواد ظریف ،وزیر
امور خارنه ایران ،در پاسـخ به ادعاهای مقامات ارشـد سـعودی ،معتقد اسـت« :محر و پیشـران اصـلی
خشونت در منطقه ،ایدتولوژی افراطی و تروریستپرور عربستان سعودی است ،و این ایدتولوژی یعنی
وهابیت را انحرا الهیاتی و آیین مرگ و ترور نامیدند ایرانیها معتقدندا سـعودیها در طی سـه دهه
گذشــته ،ده میلیارد دالر خرج صــدور وهابیت از طریق مســاند و مدار

در ســراســر نهان کرده

است()Postel & Hashemi, 2017: 60
دونالد ترامپ و مشـاوران وی سـیاسـت دیرینۀ مخالفت با افراطگرایی شـیعه و سـنی را رها کردهاند
امایت از عربســـتان ،امارت متحده عربی و اســـراتیل را انتخاش کرده و در مقابل ایران صـــفآرایی
کردهاند این تصــمیم ترامپ ســبب بی باتســازی بیشــتر در خاورمیانه شــده اســت ترامپ در زمان
مبارزات انتخاباتی  ،2016ریاض را متهم کرد که بر تضـمینهای امنیتی ایران سـوار شـده اسـتا امّا
وقتی رتیس نمهور شـد ،با سـعودیها همپیمان شـد عربسـتان سـعودی میزبان اولین دیدار خارنی
ترامپ بود و وی مداخ ت ویرانگر ســعودیها در یمن ،ســرکوش مخالفان داخلی و ت ش عربســتان
برای منزوی سـاختن قطر را نادیده گرفت و اتی با ونود نقض متعدد اقوق بشـر توسـ عربسـتان،
ترامپ با وی متحد شــد دولت ترامپ ســعی کرد یک اتت

راهبردی تحت عنوان "ناتوی عربی"

علیه ایران ایجاد کند هد آن افزایش همکاری امنیتی و اقتصــادی از نمله ایجاد ســپر دفاع ضــد
موشـکی منطقهای اسـت و رویارویی با ایران ،نقش اصـلی را در هد و دسـتورالعمل اتت

ندید دارد

عربســتان ســعودی به دنبال خ ســخت و قدرتمند بر علیه ایران اســت همزمان که ترامپ ســعی
می¬کند با ریاض و امارات متحده عربی نزدیکتر شـود ،قطبیسـازی منطقهای نیز افزایش یافته است
و بازیگران کلیدی منطقه نسـبت به آمریکا بیاعتماد تر شـدهاند به نای کاهش نفوذ ایران ،آمریکا از
رژیم¬های سـنی منطقه امایت میکند و این امایت سـبب ایجاد پیوندهایی بین تهران و گروههایی
ن یرا او یها و ازشاهلل شـده اسـت( )Watanabe, 2018: 3- 4در این راسـتا باید گفتا تهران با
ایجاد و توسـعه مناسـبات خود با گروههای همپیمان خود در منطقه از نمله در یمن ،ضـمن مخالفت با
سـیاسـتهای آمریکا و عربسـتان در منطقه ،در راسـتای تأمین اهدا و مناف خود و متحدان منطقهای
بهره میگیرد و از این طریق ضمن تغییر موازنه قدرت و ن م منطقهای به ضرر واشنگتن و ریاض ،در
نهت به انزوا کشـاندن و منفعل کردن هرچه بیشـتر این دو بازیگر و متحدان آنها در منطقه مبادرت
میورزد
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بازتاب انقالب اسالمی ایران بر جنبش شيعيان در یمن

وقوع انق ش اس ـ می منشــأ تحوالت شــگرفی در نهان و به ویژه در دنیای اس ـ م گردید این
رخداد ع یم بدون شــک دارای پیامدها و بازتاشهایی اســت که کشــورهای پیرامون و نیمهپیرامونی
ایران از نمله یمن را متأ ر ســاخته اســت یمن از کشــورهایی اســت که آمریکا ســعی دارد در آنجا با
همراهی عربســتان نلوی نفوذ ایران را بگیرد از مهمترین فرصــتهایی که نامعه داخلی یمن برای
مناف ملی ایران دارد ،میتوان به اضـور شـیعیان زیدی در این کشـور اشـاره کرد این گروه مذهبی که
تقریبا ادود  40تا  42درصـد نمعیت این کشـور را تشـکیل میدهند ،اقلیت بزرگی در یمن به اسـاش
میآیند شــیعیان زیدی یمن هر چند بیش از هزار ســال قدرت را در دســت داشــتندا ولی با کوتای
سـرهن

سـ ل و قدرتگیری وهابیت از سـال  1962قدرت خود را به یک باره از دسـت دادند آنها

دیگر در قدرت و سـیاسـت ،هیچ نقشـی نداشتد و اکومت ندید نیز قوانینی تصویب کرده بود که در آن
برای مشارکت سیاسی شیعیان ،هیچ نایگاهی در ن ر گرفته نشده بود این وضعیت تا پیروزی انق ش
اسـ می در ایران ادامه پیدا کرد ،امّا پیروزی انق ش اسـ می سـبب شـد شـیعیان تحرکات گسـترده¬ای
را شـروع کنند(عباسـی و گلچین )93:1394،با فراگیری موج بیداری اسـ می و نیز خیزش انق بی
شـیعیان یمن و تأسـی گرفتن از مکتب امامخمینی(ره) و ارکت اسـتکبارسـتیزی انق ش اسـ می ،ایران
به عنوان اُمالقرای نهان اســ م به عنوان الگویی پیشروی انق بیون یمن قرار گرفت به نحوی که
صــنعا ،پایتخت این کشــور با بنرها و پوســترهایی در تأیید ازشاهلل و تصــاویری از امام خمینی(ره)،
همراه با شــعارهایی ن یر «مرگ بر آمریکا ،مرگ بر اســراتیل ،لعنت بر یهودیان و پیروز باد اس ـ م،،
تزتین شــد بنابراین ،این موضــوع می¬تواند دســت برتر ایران را در معادالت منطقه به همراه داشــته
باشـد از سـوی دیگر ،تسـل شـیعیان بر یمن باع شـده تا عربسـتان از ن ر سـیاسـی در محاصـره قرار
گیرد ،زیرا مجبور خواهد شـدا واقعیت ندید این کشـور را بپذیرد پس تغییر نغرافیای سـیاسـی منطقه
راه را برای متحد ایرانی هموار کرده تا نفوذ خود در یمن را مسـتحکم نموده و برگهای برندهای برای
تأ یرگذاری در منطقه داشــته باشــد(رســتمی و دیگران )23 -24 :1397 ،نزدیکی ونوه فکری و
رفتاری ننبش انصـاراهلل با مبانی بینشـی شـیعیان امامیه و به تب ِ آن الزامات گفتمانی انق ش اسـ می
ایران ،ســبب شــد تا عبدالرامن الراشــد ،دبیر ســابق روزنامۀ الشــرقاالوس ـ و از چهرههای کلیدی
عربسـتان در اوزه رسـانه ،او یها را «تندروهای ایرانی،بنامد(سـتودۀآرانی و نعفریفر-50 :1397 ،
)49
یکی از مهمترین عوامل تأ یرگذار در شــکلگیری بیداری مردم یمن ،رســانههای مداف انق ش
اسـ می بودهاند در این زمینه ،رادیو عربی نمهوری اسـ می ایران یکی از مهمترین رســانههای در
دسـتر

شـیعیان یمن است در این سالها ،شیعیان یمن به عنوان مخاطبان خاموش صدای ایران ،در

محرومیـت کـامـل فرهنگی بودهانـد و بـه ررم کمبود منـاب فرهنگی از قبیـل کتـاش و دســـترسـ ـی بـه
رواانیون ش ـیعه ،در تقویت پایههای مذهبی خود کوش ـیدهاند(ت شــان )20:1391،پیروزی انق ش
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اس می ایران به رهبری امام خمینی(ره) مونب آگاهی و بیداری بسیاری از شیعیان بخصو

شیعیان

زیدی یمن شـد و به ویژه به نسـل نوانتر آگاهی سـیاسـی و نرأت و نسـارت بیشـتری نسـبت به هویت
و اقوق خود بخشــید این آگاهی نســل نوان به وســیله رهبرانی انجام گرفت که خود به شــدت از
انق ش اسـ می ایران و اندیشـههای امام خمینی(ره) تأ یر پذیرفتند یکی از این رهبران اسـینالحو ی
بود که در دوران ایات خود تا ســال  2004به کار با نونوانان و نوانان پرداخت و ســعی کرد روایه
آگاهیبخشی و بیداری را در آنها بر اسا
 -1شیعی بودن و اضور پررن

مؤلفههای زیر ایجاد کند:

مبانی شیعه در زندگی انتماعی

 -2نقد وضعیت مونود
 -3ترویج افکـار امـام خمینی (ره) و انق ش اسـ ـ می ایران در زمینـه¬هـایی همچون مبـارزه بـا
آمریکا و اسراتیل )ت شان)18 :1391 ،
ایران بـه عنوان قهرمـان آرمـانهـا و ایـدهالهـای انق بی پـاناسـ ـ می ،خود را یـک رهبر
تجـدیـدن رطلـب میدانـد کـه ن م منطقـهای مونود در خلیجفـار

را برای نوام اسـ ـ می مطلوش

نمی¬داند نمهوری اسـ می ایران با شـعار "نه شرقی و نه رربی" در طول نن

سرد ،خود را صدای

همه کسـانی معرفی کرد که ضـداکومتهای پادشـاهی ،ضـدرربی و ضـداسـراتیلی هسـتند به ع وه،
اســن رواانی ،رتیسنمهور ایران ،میگوید« :ایران به عنوان قدرت منطقهای ،در خصــو

امنیت

منطقهای و بینالمللی مسـئوالنه عمل میکند و خواهان همکاری در این زمینهها به صـورت دونانبه
یا چندنانبه با ســایر بازیگران مســئولیت¬پذیر اســت همچنین امام خمینی (ره) معتقد بود« :برنامه و
طرح اسـ می ما ،ایجاد نوعی یکدلی و وادت میان مسـلمانان نهان برای وادت کشـورهای اسـ می
و ایجـاد اخوت و برادری بین مســـلمـانـان و ایجـاد الزام و تعهـد بـا همـه دول اسـ ـ می نهـان
اسـت )Khomeini, 1982: 324(،ایران همچنین خود را به عنوان دیده¬بان و پیشـران انق ش¬ها
در تمـام نهـان می¬دانـد و خود را بـه عنوان مـدل موفق بیـداری اسـ ـ می برای دیگر ملـت¬هـا و
گروه¬های آزادی¬خواه و عدالت¬طلب می¬داند اضـرت آیت¬اهلل خامنه¬ای ،رهبر مع م انق ش،
می¬فرماید« :انق ش اسـ می که توسـ مردم ایران آراز و تداوم یافتا الهام¬بخش سـایر ملت¬های
نهان گردید و چنین منطقی نیز در قانون اسـاسـی نمهوری اسـ می ایران نیز نمود پیدا کرده اسـت
ایران خود را مخزن و سفینه برای روایه انق بی می¬داند که هیچ مرزی نمی¬شناسد و این آرمان و
نهـت¬گیری نبـایـد بـا هیچ¬گونـه محـدودیـت فرهنگی ،ملی و قومی محـدود شـــودGimenez ( ،

 )Cerioli, 2018: 299امایت معنوی و سـیاسـی ایران از ننبش او ی در شـمال یمن و همچنین
نفوذ او ی¬ها در تعز ،الحدیده ،عدن و الهیج و بقیه بخش¬ها بازتابی از گسـترش نفوذ ایران در این
مناطق اسـت هرچند تأکید شـیعیان یمن به ویژه او ی¬ها بر آرمان¬های انق ش اس می ایران مانند
مبارزه با صـهیونیسـم و اسـتکبارسـتیزی تأ یرگذاری آن را نشـان می¬دهد ایران در درنه نخسـتا می-
خواهد برای رف چالش¬های مونود و تفاهم گروه¬های سـیاسـی یمن نقشـی سـازنده ایفا نماید و در
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درنه دوما با امایت از متحدان خود از خروج تحمیلی آن¬ها از صـحنه قدرت نلوگیری کند و از این
طریق نـایگـاه خود را در منطقـه ارتقـا داده و موقعیـت گروه¬هـای همســـو در یمن را افزایش
دهد(علی¬پور و دیگران)57 -58 :1397 ،
اقدامات و رویکرد جمهوري اسالمی ایران در قبال تحوالت یمن

به لحاظ تاریخی ،ورود ایران در یمن ناچیز و اداقلی بوده اســـت هیچ شـــاهدی ونود ندارد که
نشـان دهد تهران امایتی برای ننبش او ی¬ها تا قبل از سـال  2004فراهم کرده باشـد از سـال
 ،2011 -2004وقتی ننبش او ی¬ها ،مونودیت خود را بعد از شـهادت اسـین¬ الحو ی تحکیم
نمود ،انت ار می¬رفت مورد امایت ن امی ،مالی و امایت ســیاســی قرار گیرند در ســال ،2011
مقـامـات آمریکـایی اع م کردنـد« :ایران کمـک¬هـای محـدودی از نملـه تو یـا تفنـ ¬هـای خودکـار،
پرتـابـک¬گرهـای نـارنـک ،مواد بمـب¬ســـاز و چنـدین میلیون دالر پول نقـد فراهم کردنـدJuneau, (،

 )2016: 656بـا تونـه بـه این¬کـه یمن درـدرـه امنیتی کمتری برای ایران در مقـایســـه بـا عراق و
ســوریه دارد ،این ااتمال ونود دارد که ایران مناب کمتری هم به این منازعه اختصــا

داده اســت

نیکی هیلی  ،ســـفیر آمریکـا در ســـازمـان ملـل در دوره ترامـپ ،در کنفرانس مطبوعـاتی خود ادعـا کرد:
«بقایای موشـک¬های سـاخته شـده توسـ ایران مونود اسـت و نشـان می¬دهد توسـ او ی¬ها به
سـمت عربسـتان شـلیک شـده اسـت ،بسـیاری از ناظران و بازیگران بین¬المللی نسـبت به این مسـأله
مردد باقی مانده¬اند کارشـناشـان سـازمان¬ملل این ادعای هیلی را بررسـی کردند و اع م کردند هیچ
شـواهدی در خصـو

هویت دالل یا عرضـه¬کننده این سـ ح¬ها برای او ی¬ها ونود ندارد این

گزارش منجر به این شـد که در شـورای امنیت نتایج و بح ¬های متفاوتی به ونود آید هیلی اع م
کرد که این گزارش نشـان می¬دهدا موشـک¬های ویرانگر ،سـ ح¬های متعار و مواد انفجاری و
قایق¬های انفجاری با منشـأ ایران توسـ او ی¬ها در یمن مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت که همه
آن¬ها نقض قوانین سـازمان¬ملل اسـت سـوتد به عنوان عضـو ریرداتم شـورای امنیت ،نتیجه متفاوتی
از گزارش سـازمان¬ملل را اراته کردا اولو اسـکوگ  ،سـفیر این کشـور در سـازمان¬ملل¬متحد تأکید
کرد« :من شــواهدی برای این گفته¬های هیلی نیافتم )Lynch & Gramer, 2017: 4- 5(،با
تونه به وضـوح امایت ایران از او ی¬ها در یمن ،این نکته روشـن اسـت که نمهوری اسـ می ایران
به نحو چشـمگیری موفق شـده اسـتا منازعه را در منطقه خاکسـتری با موفقیت افظ کند اقدامات
نمهوری اسـ می ایران در یمن همچنان به سـختی قابل ردیابی اسـت او ی¬ها متحد طبیعی ایران،
ضـدررش ،ضـدسـلفی¬های تندرو ،ضـداسـراتیل هسـتند ننبش او ی¬ها شـعارهای مردم ایران یعنی
مرگ بر آمریکا ،مرگ بر اسـراتیل ،پیروزی اسـ م را سـر می¬دهند هد بلندمدت او ی¬ها مقاومت
در برابر ننبش¬هـای وهـابی و ســـلفی تنـدرو اســـت کـه هم بـه نف امنیـت منطقـه و امنیـت نهـانی
می¬باشد()Lenarz, 2017: 6
بر اســـا

تئوری ســـازه¬انگـاری بـایـد گفـت کـه بین هویـت و رفتـارهـای خـا

بـازیگران ارتبـاط
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تنگاتنگی ونود داردا چون هر بازیگری در رابطه با ســایر بازیگران و دربارۀ آن¬ها برداشــت خاصــی
دارد و بر اسـا

همین برداشـت¬ها اسـت که مناف خاصـی تولید کرده و تعامل می¬کندا از همین رو،

نمهوری اسـ ـ می ایران بر اســـا

تعریفی که از هویتش دارد ،خود را یک قدرت منطقه¬ای تلقی

می¬کنـد کـه موقعیتی ژتواســـتراتژیـک دارد و منـافعش را بر این اســـا

تعریف می¬کنـدا در این

چـارچوشا امـایـت ایران از او ی¬هـا می¬توانـد بـه مثـابـه اهرمی برای مقـابلـه بـا اقـدامـات آمریکـا و
عربسـتان در منطقه تلقی شـود و معادالت و ن م منطقه¬ای را در راسـتای اهدا و سـیاسـت¬های
منطقه¬ای تهران و هم¬پیمانان آن در ررش آســیا شــکل بخشــد لذا برای آینده قابل پیش¬بینی،
ســعودی¬ها همچنان دردره امنیتی برای مرزهای خود دارند بنابراین از دیدگاه عربســتان ســعودی،
ایران به دنبال اوزه نفوذ خود در یمن اسـت و مهمترین ابزار برای تا یرگذاری ایران در یمن شـیعیان
او ی اسـت ،که ایران هم می¬تواند به گسـترش ه ل شـیعی خود در یمن بپردازد و هم با روی کار
آمدن دولتی متمایل به خود در آنجا پایگاهی بسازد تا در عربستان و دیگر کشورهای منطقه نفوذ کند
با تونه به این¬که شـیعیان عربسـتان در هم مرزی با شـیعیان یمن قرار می¬گیرند ،ایران یک کمربند
امنیتی به دور عربسـتان می¬کشـد لذا ،عربسـتان به طریق ممکن با ننبش شـیعیان او ی و انصـاراهلل
برخورد می¬کند و اگر در یمن برابر ایران کوتاه بیاید ،آنگاه در خود عربسـتان و بقیه کشـورها دسـت و
نفوذ ایران را خواهـد دیـد ایران بـا معترضـ ـین در یمن ابراز همـدردی نمود و بـه دنبـال ترسـ ـیم و
قالب¬بندی این ت اهرات تحت عنوان بیداری اســ می در پرتو انق ش اســ می ایران می¬باشــد
ایران اع م کرد که اق مردم یمن است بر علیه رژیم سرکوبگر یمن ایستادگی کنند لذا بر سرنگونی
اکومـت صـــالر و رد دولـت هـادی تـأکیـد نمود طرفـداری از مردم یمن در همـاهنگی بـا نقش ایران بـه
عنوان سـنگر و پاسـدار نقش انق ش انجام می¬شـود بعد از سـرنگونی صـالر ،تهران امایت خود را از
او ی¬ها اع م کرد و پیشرفت¬های او ی¬ها را ستایش کرد()Brehony, 2015: 235- 236
بر طبق ن ر پیتر ســالســبری  ،ایران مراقب اســت که از هرگونه مداخله و ارتباط مســتقیم با این
گروه در متن منـازعه انتنـاش کنـد اگر تهران از عملیـات او ی¬ها از ســـال  2011امایت کرد ،ولی
تمـایـل دارد آن را انکـار کنـد مقـامات ایرانی معتقـدندا هد ادعاهای عربسـ ـتـان ســـعودی علیـه ایران،
انحرا افکار عمومی از واشـی¬گری¬های اسـت که رژیم سـعودی در یمن مرتکب می¬شـود ایران
معتقد اسـتا کمک¬های آموزشـی و بشـر دوسـتانه برای یمنی¬ها اراته می¬دهد و اعتراضـات در یمن
و بحرین را نباید یک اعتراض فرقه¬ای معرفی کرد اضـرت آیت¬اهلل خامنه¬ای می¬گوید« :نن
در یمن یک نن

سـیاسـی اسـتا نه نن

مذهبی آن¬ها به رل ادعا می¬کنند که مسـئله درباره

شـیعه و سـنی اسـتا در االی که این درسـت نیسـت ،سـید اصـغر قریشـی ،سفیر ایران در یمن ،نیز تأکید
کرد« :کـه ایران او ی¬هـا را بـه لحـاظ سـ ـیـاسـ ـی و مـذهبی کمـک می¬کنـدا چون کمـک بـه فقرا و
سـتمدیدگان و محرومین همیشـه یکی از محورهای سـیاسـت¬خارنی ایران بوده اسـتFaghihi, (،

 )2015: 5نمهوری اســ می ایران تحوالت یمن را در قالب بیداری اســ می ارزیابی می¬کند که
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سـبب کاهش نفوذ ررش در منطقه می¬شـود از همین¬ رو ،ایران ت ش¬های عربسـتان سـعودی را
برای مدیریـت تحوالت یمن و به قدرت رســـاندن نریـان¬های وابسـ ـتـه با نگرانی دنبـال می¬کنـد و
خواسـتار نقش¬آفرینی همه نریانات مذهبی و سـیاسـی در آینده این کشـور اسـت در این میان ،باید به
نفوذ گسـترده معنوی ایران در میان شـیعیان زیدی و به ویژه ننبش او ی¬ها اشـاره کرد که نگرانی
عربســتان ســعودی و آمریکا را برانگیخته اســت(نجات و دیگران )167 :1395 ،لذا ریاض با انعقاد
قراردادهای تســلیحاتی با واشــنگتن در نهت افظ وضــعیت مونود گام بر می¬دارد و از به قدرت
رسیدن ننبش شیعیان او ی در یمن در نهت شکل¬گیری الگو و ن م منطقه¬ای مطلوش نمهوری
اس می ایران و متحدان آن در ررش آسیا ممانعت می¬ورزد
در شـرای کنونی که با افزایش خشـونت و ناپایداری سـیاسـی موانه هسـتیم ،ریاض خواهان یک
رژیم متحد و همیار در صنعاست که به لحاظ مالی به پادشاه سعودی وابسته باشد و به لحاظ اقتصادی
در داخل دچار رکود و بیکاری باشـد با تونه به پیشـرفت نیروهای مردمی او ی و انصـاراهلل در یمن،
اایای وضـعیت عادی در یمن اولویت اصـلی ریاض اسـت پیشـرفت او ی¬ها به سـمت صـنعا ،به یک
چالش ندی برای ریاض تبدیل شـــده اســـت ریاض معتقد اســـتا او ی¬ها نیروهای نیابتی ایران
هســتند که تحت امایت سـیاسـی ،مالی و ایدتولوژیکی تهران هســتند تجزیه بیشــتر یمن در امتداد
خطوط فرقه¬ای و ســیاســی ،کشــور یمن را در معرض مداخله ااتمالی بیشــتر با بازیگران خارنی
خصــوصــا عربســتان و آمریکا قرار داده اســت لذا عربســتان و آمریکا ضــمن تصــمیم نهت مقابله با
نیروهای مردمی او ی و انصـــاراهلل ،اقدامات مختلفی برای خنثی¬ســـازی نفوذ ایران در یمن انجـام
دادند دردره اصـلی ریاض این اسـت که تهران ممکن اسـت از این شـرای برای خود بهره¬برداری
کنـد و این¬کـه یـک یمن بی¬ بـات می¬توانـد توسـ ـ ننـایتکـاران و مجرمین ،آوارگـان ،قـاچـاقچیـان و
دزدان دریایی مورد سـو اسـتفاده قرار گیرد( )Pradhan, 2017: 135لذا ،سـعودی¬ها در برخورد با
او ی¬های یمن با انعقاد قراردادهای تسـلیحاتی با واشـنگتن اقدام به خشـونت و اعمال سـیاسـت مشـت
آهنین می¬کننـد و برای ســـد کردن تحوالت و بی¬ بـاتی¬هـای داخلی یمن بـه قلمروی عربسـ ـتـان
سـعودی به رویکرد تهانمی و فعال در قبال تحوالت این کشـور روی آورده¬اند پیوند مذهبی ایران با
او ی¬هـا ،پیونـدی تـاریخی می¬بـاشـــد او ی¬هـا عمومـا تحـت الهـام انق ش اسـ ـ می ایران بوده و
ضـدررش و آل¬سـعود هسـتند بسـیاری از رواانیون شـیعه زیدی آموزش¬های مذهبی خود را از قم در
ایران دریـافـت کردنـد این یکی از کـانـال¬هـای مهم نفوذ ایران در بین او ی¬هـا می¬بـاشـــد ابو
سـلیمان ،یکی از رهبران سـابق او ی¬ها ،ادعا کرد که او ی-ها از نانب ایران امایت می¬شـوند
این کمک¬ها شـامل سـ ح¬های سـبک و سـنگین نیز می¬شـود و عناصـری از ازش-اهلل و سـپاه
قد

به اراته آموزش¬ها در زمینه ساخت س ح¬ها و آموزش آن¬ها به صورت ن امی می¬پردازند

وی مدعی اسـت ایران به دنبال ایجاد یک دولت شـیعی بین عربسـتان و یمن در اسـتان صـعدها از نمله
در نواای بزرگی از الجـا یـا الجیف ،مـررش و هجـا و اسـ ـتـان ســـعودی نجران و نیزان اســـت(Al-
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)Jazeera, 2009: 3
البته نجران و نیزان اسـتان¬های سـعودی اسـت که عربسـتان با زور تصـااب کرده اسـت امایت
ایران از او ی¬هـا در ایـاط خلوت ســـعودی¬هـا یعنی یمن ،مزیـت ژتوراهبردی برای تهران بر علیـه
عربسـتان ایجاد کرده و مهار توطئه¬های عربسـتان در منطقه را شـامل می¬شـود مداخله عربسـتان در
یمن منجر به ایجاد لرزه¬های ژتوپلیتیکی زیادی در منطقه شـده اسـت عربسـتان سـعودی سـعی کرده
است در این راستا کشورهای زیادی را با خود در عملیات طوفان قاطعیت همراه کند ایران هم مداخله
ن امی عربسـتان در یمن را محکوم کرده اسـت مقامات ایرانی خواهان صـلر و امنیت در یمن هسـتند
و همزمـان از ننبش¬هـای مردمی یمن یعنی نیروهـای مردمی او ی و مطـالبـات آن¬هـا دفـاع
می¬کنند()Pradhan, 2009: 8
محمـد نواد ظریف ،وزیر امور خـارنـه ایران ،بـارهـا تـأکیـد کردنـد« :طرح چهـار مرالـه¬ای ایران تنهـا
گزینه ممکن برای پایان دادن به منازعه یمن اسـت ما خواهان آتش¬بس ،کمک¬های بشـردوسـتانه،
دیـالوگ یـا گفتگوی یمنی -یمنی و تـأسـ ـیس دولـت فراگیر در یمن هســـتیم ایران امـایـت خود از
گفتگوها در سـوتد را اع م داشـته اسـت ،وی تأکید کرد« :همه طر ¬های یمنی اقدامات اعتمادسـاز
را اتخاذ کنند و زمینه را برای دســتیابی به توافق نام برای پایان دادن به رنج همه یمنی¬ها فراهم
نمایند ،ظریف معتقد اسـت« :عربسـتان به چند دلیل به امنیت منطقه¬ای آسـیب می¬زند نخسـت،
ریاض نه تنها در مسـیر ت ش¬های ایران برای دوسـتی و مصـالحه مان ¬تراشـی می¬کند ،بلکه در
امایت فعال از افراط¬گرایی خشــونت¬آمیز مشــارکت دارد ،ظریف نیز عربســتان¬ســعودی را به
ام ت تروریســـتی در ررش ،خویشـــاونـدان القـاعـده در خـاورمیـانـه و افراط¬گرایی در نهـان پیونـد
می¬زند وی معتقد اسـت« :نن

عربسـتان در یمن ،امایت عربسـتان از شـورشـیان سـوری و دیگر

اقدامات افراطی عربسـتان شـیوه¬ای برای تحریک ایران و انحرا و معیوش سـاختن توافق هسـته¬ای
از طریق تشـدید تنش در منطقه اسـت )Zarif, 2016: 9(،ایران با ابراز همدردی با او ی¬ها ،اع م
کرده اسـت که دخالت عربسـتان در یمن برای ایران ریرقابل پذیرش اسـت مداخله ن امی عربسـتان و
مخالفت ایران با اضـــور عربســـتان در یمن ماهیت فرقه¬ای به این منازعه داده اســـت اگرچه بُعد
فرقه¬ای منازعه سیاسی در یمن ریشه¬های تاریخی داردا امّا مداخله مستقیم ن امی توس عربستان
سـعودی و واکنش ایران به اقدام ن امی عربسـتان این شـکا را تشـدید کرده اسـت ایران معتقد اسـت
که هرگونه نقشه راه سیاسی برای یمن باید او ی¬ها را در بر گیرد()Pradhan, 2017: 77
ایران تمایل دارد در چارچوش مناف ¬ملی خود در دو صـورت در منازعات منطقه¬ای اضـور پیدا
کندا ونود ناپایداری و دیگری ظهور بازیگران ناراضــی در مورد اول ،ایران به دنبال بهره¬برداری از
این فرصـت برای تأمین صـلر و بات منطقه¬ای و مناف کشـورهای محور مقاومت اسـت در درون
اکومت¬های بی¬ بات و فرو پاشـیده ن یر یمن ،ایران به دنبال توسـعه وادت ملی در این کشـور و
نیز مشــارکت با گروه¬های ناراضــی همســو می¬باشــد این عناصــر ناراضــی مخالف ابزارهای
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خشـونت¬آمیز بوده و به مخالفت با ن م سـیاسـی مسـل داخلی در کشـور خود می¬پردازند یا با ن م
منطقه¬ای تحت سـلطه آمریکا یا هر دو مبارزه می¬کنند ایران از این عناصـر در یمن ،لبنان ،عراق،
سـوریه و بحرین و سـایر نقاط نهان امایت می¬کند این نریانات به دالیل مختلف ناراضـی هسـتندا
ولی عمدتا آنها ااســا

می¬کنند اوزه و ناایه¬ای که آن¬ها نمایندگی می¬کنند ،عمیقا توســ

گروه مسـل به ااشـیه رانده شـده اسـت ایران با صـف-آرایی کنار این گروه¬های ناراضـی و محروم ،از
نمله انصـاراهلل ،ابعاد قدرت نرم خود را افزایش می¬دهد و به این طریق خود را قهرمان سـتمدیدگان
و به ااشــیه¬رفته¬ها معرفی می¬کند( )Juneau, 2016: 653و در این راســتاا در ت ش اســت
عرصــه را بیش از پیش بر محور ســازش تن ¬تر کند و در مقابل به تحقق اهدا و مناف بازیگران
عضــو محور مقاومت کمک کند که این خود ضــمن این که برگ برنده¬ای برای ایران در عرصــۀ
منطقـه¬ای در تقـابـل بـا قـدرت¬هـای رقیـب ،بـه ویژه عربسـ ـتـان اســـت ،می¬توانـد زمینـه را برای
دست¬یابی نمهوری اس می ایران به قدرت فاتقه در منطقه فراهم کند
برخ

سـو برداشـت¬های گسـترده مونود ،ایران شـرکای منطقه¬ای خود به ویژه هم¬پیمانان

خود در یمن و سـایر مناطق را بر مبنای وفاداری به اسـ م شـیعه انتخاش نمی¬کند برای بهره¬مندی
از امایت ایران ،کافی اسـت بازیگران ناراضـی کشـورهای منطقه از نمله یمن ،با وضـ و ن م مونود
مخالفت کنند ن می که توسـ آمریکا و شـرکای محلی آن طراای شـده اسـت این بازیگران ناراضـی
همســو با ایران در یمن و منطقه لزوما نباید شــیعه باشـــند ایران در پی طیفی از اهدا در انتخاش
بـازیگران ریردولتی ن یر الحو ی¬هـا می¬بـاشـــد نخســـت این¬کـه بـه دنبـال دســـتیـابی بـه نواای
ژتوپلیتیکی اسـت که از آن¬ها به عنوان سـکوی پرتاش برای ترسـیم و نمایش نفوذ خود ،رویارویی با
رقبای منطقه¬ای اصـلی خود یعنی اسـراتیل و عربسـتان و مخالفت با اضـور منطقه¬ای آمریکا بهره
می¬برد ایران بدین وسـیله ،توانایی بازدارندگی خود را از طریق پیوند با گروه¬هایی ن یر انصـاراهلل و
او ی¬هـا کـه توانـایی مبـارزه علیـه آمریکـا و منـاف منطقـه¬ای آن را دارنـد ،بهبود بخشـ ـیـده
اســت( )Milani, 2013: 84و از این طریق اهدا و مناف عربســتان ســعودی و متحدان آن را در
منطقه با چالش ندی موانه می¬ســازد طیفی از گروه¬های ناراضـی مســلحانه و مردمی همســو با
ایران در یمن و سـایر کشـورهای منطقه ونود دارند که در صـورت امله آمریکا و اسـراتیل علیه ایران،
می-تواننـد از این کشـــورهـا بـه نف ایران انتقـام بگیرنـد و بـدین وسـ ـیلـه هزینـه املـه بـه ایران برای
عربسـتان ،اسـراتیل و آمریکا به شـدت باال می¬رود ایران با فراهم سـاختن ترکیبی از امایت¬های
س ـیاس ـی ،ن امی و مالی برای او ی¬ها خود را یک بازیگر اتمی و انتناش¬ناپذیر در منطقه معرفی
کرده اسـت ایران با امایت از او ی¬ها و انصـاراهلل به دنبال ترسـیم خود به عنوان کشـور داور فرایند
ســیاســی در کشــور یمن یا هر کشــور دیگری می¬باشــد ایران در یمن همچنین به دنبال مناف
کوتاه¬مدت نیسـت ،منافعی که ممکن اسـت محدود باشـد یا اصـ ونود نداشـته باشـدا بلکه به دنبال
تأسـیس نای پای اداقلی اسـت که امکان اضـورش در آینده را ایجاد و توسـعه دهد این رویکرد و
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سـیاسـت ایران ران به او ی¬ها نیز ونود دارد پیوندهای محدود ایران با او ی¬ها در سـال¬های
گـذشـ ـتـه بـه ایران انـازه داد امـایـت خود را در اولین فرصـــت برای آن¬هـا اراتـه دهـد ایران همـه
گروه¬های اامی خود را تشویق کرده است تا اوال دامنه فعالیت¬های خود را به فعالیت¬های ن امی
محدود نکنند و آن¬ها را تشــویق به ایجاد نناح و ازش ســیاســی و شــبکه¬های دقیق برای اراته
خدمات انتماعی می¬کند و سـپس آن¬ها را تشـویق کرده تا به فرایند سـیاسـی بپیوندند و به بازیگران
ســیاســی تمام¬عیار تبدیل شــوند وابســتگی مســتمر او ی¬ها و انصــاراهلل به ایران ســبب ایجاد
فرصـت¬هایی برای ایران نهت شـکل¬دادن به سـیاسـت¬های این کشـورها با کمک این گروه¬ها
می¬شود ()Juneau, 2016: 649- 650
ســرکوش ش ـیعیان یمن چه از ســوی گروه¬های معارض داخلی و نیز کشــتار آن¬ها به واســطه
تهانم عربســتان ســعودی به این کشــور می¬تواند منجر به تهدیداتی ندی از لحاظ ایدتولوژیکی و
ژتوپلیتیکی برای نمهوری اسـ می ایران شـودا چرا که اگر ایران شـیعیان یمن را از دسـت بدهدا در
واق با یک خأل ژتوپلیتیکی ندی موانه خواهد شـد که این مسـأله می¬تواند ضـربه شـدیدی بر پیکره
محور مقاومت ،برای ایران باشــدا بنابراین ونود یک دولت شـیعه و پایدار در یمن در راســتاا اهدا
اســتراتژیک بی¬چون و چراا ایران اســت که کارت یمن ،برگ برنده¬هایى را در اختیار ایران نهت
افاظت از محور مقاومت و شـیعیان قرار می¬دهد بنابراین ایران به دنبال آن اسـت تا با بهره¬گیری
از این کارت بر عربسـتان اعمال فشـار نماید تا در یمن از میزان فعالیت خود بکاهد و از ناایه مرزهاا
ننوبی این کشـور عقب-نشـینی کند(رسـتمی و دیگران )23 :1397 ،با این تفاسـیر می¬توان گفتا
ایران با بهره¬مندی از اصـول و مؤلفه¬های سـازه¬انگاری تحوالت یمن را در کانون تونه قرار داده
و رویکرد خود نسـبت به تحوالت داخلی این کشـور را از زاویه قدرت¬نرم شـکل داده اسـت از سـویی،
نفوذ عربسـتان در یمن و نقش آن در مدیریت انق ش این کشـور می¬تواند تهدیدی برای مناف ملی
ایران به اسـاش آید چرا که عربسـتان انازه نخواهد داد هیج کشـوری به ویژه ایران در ایاط خلوتش
نفوذ کند این کشـور سـعی دارد سـاختار اکومت آینده یمن کام در راسـتای مناف آل¬سـعود باشـد و
بزرگ¬ترین تهدیدی که از این بابت متونه کشــور یمن و بالتب ایران می¬شــود ،ت ش عربســتان
برای اـذ زیـدی¬هـا از اکومـت آینـده یـا بـه اـداقـل رســـانـدن نقش آن¬هـا در اکومـت اســـت ،بـه
گونـه¬ای کـه از این طریق مـان از شـ ـکـل¬گیری معـادالت قـدرت در نهـت اهـدا و مصـــالر محور
مقاومت و در رأ

آن نمهوری اس ـ می ایران در منطقه شــود ،که این خود ضــمن تضــعیف محور

مقاومت ،از توان و نفوذ دیپلماس ـی ایران در منطقه می¬کاهد و می¬تواند به تحقق س ـیاســت¬ها و
برنامه¬های محور رربی -عربی کمک کند
بر اسا

رویکرد سازه¬انگاری ،می¬توان رفتار دولت¬ها را با تونه به قالب ذهنی آن¬ها تفسیر

کرد این¬کـه هر دولتی هویـت ملی و ارزش¬هـا و ع یق فرهنگی و فکری خود را چگونـه توصـــیف
می¬کندا در تعیین روند ارکت سـیاسـت خارنی آن کشـور تأ یرگذار خواهد بود از این¬رو ،در ذهنیت
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تصـمیم¬گیرندگان سـیاسـی آل¬سـعود ،پس از اشـغال عراق ،نفوذ و توان ا رگذاری ایران در منطقه و
مساتل مهم آن بسیار افزایش یافته است صعود شیعیان به رأ

هم قدرت در عراق و به ااشیه رفتن

اهل¬سنت ،بقا و تداوم ایستادگی متحدان ایران در لبنان ،فلسطین و اخیرا سوریه ،همگی به گسترش
نفوذ و توان بالقوه ایران در منطقه و مطرح شـدن اصـط ح ه ل¬ شـیعه انجامیده اسـت که در چنین
شــرایطی قدرت¬گیری انصــاراهلل در یمن باع خواهد شــد تا عربســتان مجددا خود را در محاصــره
شـ ـیعیان دیده و ادرا ندیدی از محی ندید پیرامونی خود پیدا کند و بر الگوی رفتاری¬اش برای
پاسـخ به شـرای ندید تأ یرگذار باشـد بنابراین از دید مقامات آل¬سـعود این تحرکات در یمن ،بالقوه
پتانسـیل این را دارد که بخش دیگری از پازل ه ل¬شـیعی را تکمیل کند از این¬رو ،این مسـأله ،در
صـورت تبدیل شـدن به فضـای شـیعی -سـنی ،رقابت دو کشـور را تشـدید و وارد فاز ندیدی در مرزهای
یمن خواهد نمود و بر اقدامات هر چه تهانمی¬تر عربســـتان در قبال ننبش شـ ـیعیان او ی خواهد
افزود(زارعی ،)142 -143 :1397،که در چنین وضـعیتی نمی¬توان چشـم¬انداز روشـنی برای آینده
تحوالت این کشــور تعریف کرد و هر روز بر پیچیدگی بحران در این کشــور افزوده خواهد شــد و به
گسترش تروریسم تکفیری در منطقه منجر خواهد شد
در نهایتا اینکه قدرت¬یابی انصـار¬اهلل در یمن و شـکل¬گیری یک اکومت اسـ می و مردمی
در آن ،همســـو بـا منـاف منطقـه¬ای نمهوری اسـ ـ می ایران ارزیـابی می¬شـــود و می¬توان بـا
بهره¬برداری صـحیر از این شـرای  ،به تقویت فزاینده نایگاه ایران در اوزه ررش آسـیا و شمال آفریقا
دسـت یافت و این مسـأله همان چیزی اسـت که عربسـتان و دیگر کشـورهای عرش منطقه که دارای
رژیم¬های اسـتبدادی و سـاختاری عقب¬ مانده به لحاظ سـیاسـی و انتماعی هسـتند ،به شـدت از آن
واهمه دارند( )Bergen,2014:114از این من ر ،هرگونه فشـار بیشـتر دولت سـعودی بر شـیعیان یمنی
باع قرابت و گرایش بیش از پیش آن¬ها به تهران می¬شـود در اقیقت ،پیشـروی¬های معترضـان
یمنی به رهبری شیعیان الحو ی و ننبش انصار¬اهلل ،بار دیگر پیروزی«گفتمان مقاومت ،را در منطقه
ا بات می-کند( )Weir,2014:314به عبارت دیگر ،در صـورت پیروزی کامل و تسـل انصـاراهلل بر
یمن ،ضـــل چهـارمِ نبهـه مقـاومـت در منطقـه شـ ـکـل می¬گیرد و این امر بـه معنی توسـ ـعـه عمق
اســـتراتژیک ایران در منطقه و محاصـــره عربســـتان توسـ ـ شـ ـیعیان اســـت(آل¬ســـیدرفور و
دیگران ،)154:1394،کـه این خود می¬توانـد اهـدا و سـ ـیـاســـت¬هـای عربسـ ـتـان ســـعودی و
ایـاالت¬متحـده را کـه در نهـت بـه زانو در آوردن تهران در منطقـه شـ ـکـل می¬گیرد بـا چـالش نـدی و
عمیقی روبه¬رو کند و از ســویی ،توان دیپلماســی و دایره نفوذ منطقه¬ای نمهوری اســ می را در
سـطر گسـترده¬تری توسـعه بخشـد و توازن قدرت را در منطقه بر خ

خواسـته¬ها و مناف عربسـتان

سـعودی و هم¬پیمانان منطقه¬ای و بین-المللی آن شـکل دهد ،که این خود می¬تواند ن م و امنیت
منطقـه¬ای را بـه نف نمهوری اسـ ـ می ایران و متحـدان منطقـه¬ای آن شـــکـل دهـد و بر توان
دیپلماسی و قدرت بازیگری نمهوری اس می در سطر منطقه¬ای و بین¬المللی بیفزاید
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نتيجه¬گيري

در پی تحوالت سـ ـیـاسـ ـی تونس ،در نخســـتین روزهـای ســـال  2011کـه بـه ســـقوط رژیم
زین¬العابدین بن¬علی در این کشــور منتهی شــد ،مونی از اعتراضــات ،برخی کشــورهای عربی
خاورمیانه و شـمال آفریقا را در برگرفت که از میان آن¬ها می¬توان ،به اعتراضـات مردمی یمن اشـاره
کرد یمن از نمله کشـورهایی بود که اوضـاع سـیاسـی آن تحت تأ یر تحوالت گسـترده در منطقه نیز
مت طم گشـت هر چند شـیعیان زیدی ،که بخش عمده شـیعیان این کشـور را تشـکیل می¬دهند ،تا
سـال  1962اکومت را در این کشور بر عهده داشتند اما پس از سقوط آن¬ها از قدرت ،طی سالیان
متمـادی در انزوای ژتوپلیتیکی شـــدیـدی قرار گرفتنـد بـا پیروزی انق ش اسـ ـ می در ایران ،مونبـات
خروج از انزوا و گسـترش تدریجی ژتوپلیتیک شـیعه در این کشـور فراهم گردید میلیونها زیدی،که به
وهـابیـت گرویـده بودنـد ،مجـددا بـه عقـایـد زیـدی خود بـازگشـــتنـد و زیـدیـه نـان تـازهای گرفـت پس از
پیروزی انق ش اسـ ـ می ،نمهوری اسـ ـ می ایران تمرکز و تونـه خود را بر تـأ یرگـذاری و امـایـت
معنوی از شـ ـیعیـان و از نملـه ننبش¬هـای شـ ـیعی یمن معطو کرد از مهم¬ترین بـازتـاش¬هـا و
پیامدهای انق ش اسـ می بر شـیعیان یمن می¬توان به خروج شـیعیان از انفعال و اایای مجدد هویت
آن¬ها ،تأ یرپذیری شـخصـیت¬های شـیعه یمنی از انق ش اسـ می ایران ،نزدیک شـدن افکار و عقاید
او ی¬ها به شــیعه ا نی¬عشـــری و گســـترش شــیعه امامیه در یمن ،گرایش شــیعیان زیدی به
رســـانـه¬هـای طرفـدار ایران ،تمـایـل بیش از پیش زیـدی¬هـا بـه مراســـم مـذهبی دوازده امـامی¬هـا،
گسـترش شـعارهای انق بی و ارزشـی و به طورکلی ،فعال کردن شـیعیان در نریانات و تحوالت قیام
مردم یمن اشاره کرد
نمهوری اســ می ایران از آراز بحران در یمن بر این نکته تأکید کرده اســت که نمی¬توان به
زور س ح به بحران پایان داد و تنها راه برای ال این موضوع گفتگوی سیاسی و مذاکره است افزون
بر این ،بیشـتر شـهروندان یمنی به نمهوری اسـ می ایران ع قه¬مند هسـتند و امایت عمومی از
ننبش انصـاراهلل و شـیعیان او ی نیز اکایت از صـدور انق ش اسـ می به این اوزه ژتوپلیتیک دارد،
هر چنـد امـایـت تهران همواره ننبـه معنوی داشـ ـتـه و از زاویـه قدرت نرم به مســـاتل منطقـه و نهـان
می¬نگرد از سـویی ،عربسـتان سـعودی با اسـتراتژی ایران¬هراسـی و شـیعه¬هراسـی سـعی دارد تا نفوذ
ارزش¬ها و گفتمان انق ش اس می را در یمن مهار کندا زیرا نفوذ ارزش¬های انق ش اس می ایران
را تهدیدی فزاینده علیه ن ام آل¬ســعود می¬بیند و در نتیجه ســعی می¬کند تا با برنســته¬ســازی
تهدید نمهوری اســ می ایران و صــر هزینه¬های فراوان ،با ارزش¬های انق ش اســ می ایران
مقـابلـه کنـد و از این طریق بـه تضـــعیف و انزوای نمهوری اسـ ـ می ایران و متحـدان آن در منطقـه
مبادرت می¬ورزد از این¬رو ،بر اسـا

ن ریه سـازه¬انگاری می¬توان گفتا کنشـگران بر اسـا

هویتی کـه برای خود تعریف می¬کننـد بـا یکـدیگر بـه تعـامـل می¬پردازنـد و منـافعی را برای خود
می¬سـازند بنابراین ،مناف کنشـگران مانند هویت آن¬ها از قبل تعیین¬ شـده نیسـت ،بلکه در فرآیند
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تعامل و تقابل واادها شـکل می¬گیرد به عبارت دیگر ،در ا ر تعامل یا تقابل مذکور اسـت که هویت
خود و دیگری به عنوان دوسـت یا دشـمن شـکل می¬گیرد در این میانا نمهوری اسـ می ایران و
عربسـتان سـعودی در تعریف هویتی ،خود را قدرت منطقه¬ای و رهبر نهان اسـ م می¬دانند و ت ش
می¬کنند تا تأ یرگذاری خود را در گســترۀ نهان اســ م افزایش دهند این دو کشــور در صــحنه
تحوالت سـیاسـی یمن در ت ش برای به قدرت رسـاندن گروه¬ها و نریانات طرفدار خود بر آمده¬اند
و در راســتای اهدا و سـیاســت¬های خود و هم¬پیمانان در ســطر منطقه در نهت شــکل¬گیری
معـادالت و ن م مطلوش منطقـه¬ای گـام بر می¬دارنـد در واق  ،تحوالت یمن برای ایران منـاف و
فرصــت¬های مناســبی را فراهم کرده اســت و هر چند این کشــور هیچ¬گاه اتهام کمک ن امی به
شـیعیان یمن را نپذیرفته و همواره به امایت¬های سـیاسـی و دیپلماتیک خود از او ی¬ها ادامه داده
اسـت ،اما تحوالت این کشـور به معنای افزایش قدرت و نفوذ ایران در ننوش عربسـتان و قدرت¬یابی
متحدان ایران در یمن اســت این مســئله به گســترده¬تر شــدن دامنه متحدان و دوســتان ایران در
خاورمیانه منجر می¬شـود و به این کشـور برای ایجاد موازنه در مقابل تهدیدهای منطقه¬ای و نهانی
کمک می¬کند
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