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چکیده
یرفت؛ انقالب سرنوشت سازی در یمن ر ا بشاورد
با موج تحوالت منطقهای گمان م 
یداند و اهدافی در
تحقق انقالب مردمی در یمن شد .عربستان ،یمن را حیاط خلوت خود م 
یکند که در الب همگرایی بین عربستان و اسرائیل ،کشاورهای محافظاه
این کشور دنبال م 

یگیرد .حدام سعودی روشی پراگماتیک و همسو با غرب
کار منطقه ،آمریدا و غرب شدل م 
را برای تأمین امنیت داخلی خود دنبال میکنند که چیستی و چگونگی این سیاست در وا اع

طرح سوال اصلی است که اهداف عربستان در منطقه به صورت عام و در یمان باه صاورت
خاص چیست؟ پاسخ این است کاه سیاسات عربساتان جلاوگیری از نفاوذ ایاران و محاور

اهداف منطقهای عربستان با توجه به تحوالت یمن

که با حمایت غرب و اسرائیل از عربستان این تحوالت سرنوشت دیگاری پیادا کارد و ماانع

مقاومت در منطقه به صورت عام و در یمن به صورت خااص اسات؛ در ورای آن ،خواهاان
افزایش درت خود و کاهش نفاوذ ایاران در منطقاه اسات .مهمتارین یافتاههای پاژوهش؛
عهگرایی ،تحدی ائتالف باا آمریداا و افازایش ادرت
بنیادگرایی رادیدال و مهار گسترش شی 

منطقاهای ،جلااوگیری از گسااترش

منطقاهای ،بازسااازی امپراتاوری ساانی و رهباری اادرت

محورمقاومت در منطقه است که این سیاستها در یمن به دلیل دسترسی به منابع نفتی یمن
و جلوگیری از روی کارآمدن دولت مردمی در یمن است.
واژگان کلیدی :عربستان ،یمن ،محور مقاومت ،ایران ،اهداف تدفیری.
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مقدمه
با رشد شتابان انقالبهای عربی و بیاداری اساالمی ،انتظاار مایرفات در یمان روناد
انقالبی به گونه ای دیگر ر بشورد که با توجه به شارایط داخلای ایان کشاور و نقاش مها
عربستان این امر روی نداد .عربستان با برآورده نشدن هدفش در یمن،از یک طرف به جنگ
با یمن و از طرف دیگر به تقویت سلفیهای تدفیری در این کشاور روی آورد .باا توجاه باه
تاریشچه وهابیت و آلسعود ،سیاست خارجی این کشور به نوعی سیاستی هویتی ـ ومیتی
مبتنی بر سلفیگری وهابی بوده است .تعبیری که از سلفیگری وهابی به کار میبرند؛ اسالم
دولتی است؛بهاین معنی که در عربستان سعودی زمام دین در دست افراد غیردینای اسات و
آنان سیاستگذار امور دینی هستند(.عطایی ومنصوری مقدم )133 ،1392 ،در وا ع آلساعود باا
کمک وهابیت ،استراتژی جدیدی برای سیاست خارجی خود برگزیده است؛ استراتژیی کاه
با طرحی حساب شده الگوی دیمی جهتگیریهای دیپلماتیک ،تجاری ،فرهنگی و نظامی
را از میان برده و انگیزههاای الزم بارای تریارات ساطحی و اساسای را در الگوهاای رواباط
دیپلماتیک،فرهنگی ،نظامی وتجااری باه وجاود آورده اسات(.قوومم )343 ، 390 ،ایان الگاو
تاحدودی با دیدگاه اهل تسنن ارتباط تاریشی دارد که رخدادهای تاریشی در شدل دهای باه
اندیشهسیاسی آنها بی تاثیر نیست ،بهطوری که در حوزه اندیشه سیاسی اهالسانت؛ و اایع
تاریشی مقدم بر نظریههای سیاسی بوده است(.موسوی)132 ،1385 ،

سیاست خارجی عربساتان در رابطاه باا جمهاوریاساالمیایاران باه عناوان دو ادرت
منطقهای ،عالوه بر عواملی که آنها را در سیاست خارجی خود با دیگر کشورها لحاظ مای-
کند معلول یدسری عوامل تاریشی ،فرهنگی ،مذهبی و هویتی کهن است .عربستان خود را
پدر اهلسنت و در تقابل با تفدر شیعه(یعنی جمهوری اساالمی ایاران) میداناد .ایان امار
سبب شده تا عربستان همیشه از کشوهای عربی حوزه خلیجفارس علیه ایران حمایت کناد .
حتی شدلگیری شورای همداری خلیجفارس تا حدی در جهت مهار کردن ایران به وجاود
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آمدهاست( .کرمیانوملبوریی )221 ،1394 ،این کشور سیاست خصمانه خود در رابطه با ایران را
به پشتوانه غرب و دالرهای نفتی دنبال میکند .زیرا ترس حاکماان عربساتان از آماوزههاای

دموکراتیک(فولر )1373 ،88،1با حمایت کشورهای غربی خصوصا آمریدا تعادیل مایشاود.
ولی نگرانی عمده این کشور از تأثیرپذیری جنبشهای داخلی خود و از تظاهرات مردم یمن
است که ایران را تحریککننده آنها میداند« .هلموت اشمیت »2صدر اعظ اسبق آلمان در
کتاب "استراتژی بزرگ" ،سرچشمه بنیادگرایی اسالمی از ناحیهی شایعیان باه رهباری اماام-
خمینی را برای جوامع محافظهکار عرب ،نگران کنندهتر از تهدیداتی میداناد کاه ممدان
است به وسیله اهلتسنن علیه ایران ایجاد شود(.مشمیت)147 ،1373 ،

در رابطه با موضوع مقاله چندین اثر وجود دارد که هریاک مایتواناد در انجاام آن ماوثر
باشد؛ اما به موضوع مقاله پرداخته نشده است .در این رابطه ،میتاوان باه مقالاه"تاثیر روناد
در آن بیشتر به بررسی ساختار داخلی عربستان میپردازد.
همچنین مقاله "استراتژی عربستان سعودی در برابر خیازشهاای جهاان عارب" نوشاته
"حسن احمدیان" و "محمد زارع" بیشتربه عملدرد دولات عربساتان نسابت باه تحاوالت
کشورهایی مانند بحرین و یمن پرداخته است و در وا ع اهداف عربستان در یمان کاه نقاش
حیاتی برای عربستان دارد را موردبررسی رار ندادهاست.
اثر دیگر؛ کتاب"جنبش انصارالله و آینده درت در یمن"نوشته مشتار شیخ حسینی است
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دولت-ملت سازی بر ثبات سیاسی عربستان سعودی" به ل آ ای"کری امینی" اشاره کرد که

که توسط مجمع جهانی اهلبیت نشر یافته است  .نویسنده در این کتاب نقش عربستان
در آینده سیاست داخلی یمن را کمرنگ جلوه داده است و این درحالی است که با وجود مرز
مشترک دو کشور ،یمن برای عربستان نقش حیاتی را دارا میباشد.

چارچوب نظری؛
جهت تحلیل اهداف منطقهای عربساتان و تحاوالت سااختاری و منطقاهای؛ از نظریاه

"توازن درت" استفاده میشود .مفهاوم "موازناه ادرت" 3بناباه مقتضایات باینالمللای و
منطقهای دارای معانی مشتلفی مانند توزیع برابر درت  ،تعادل وا باین دو یاا چناد ادرت
1. GrahamFuller.
2. Helmut Heinrich Waldemar Schmidt.
3. Balance of power
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متشاص و تفوق نیرو می باشد و اندیشمندان گاهی تا ده معنا را در نظر گرفتهاناد(.سوی یمده،
.)1388،49

مورگنتا در نظریه وا عگرایی؛به تبیین نظریه موازنه وا میپردازد؛ و معتقد است درتطلبای
چند کشور که هریک میکوشد وضع موجود را حفظ کند یا براندازد؛ لزوما به تشادلی باه ناام
موازنه درت و سیاستهای معطوف به حفظ آن منتهی میشود(.مورگنتوا )287 ،1374 ،توازن وا
گاهی در سطح بینالمللی مورد مطالعه رار میگیرد و زمانی ناظر بر نحاوه توزیاع ادرت در
سطح منطقهای میباشد .از دیدگاه مورگنتا دو الگوی اصلی موازنه درت وجود دارد که شاامل
الگوی تضاد مستقی و الگوی ر ابت است (.مورگنتا)301 ،1374 ،

آنچه مسل است  ،این است که ساختار درت منطقهای باا پیاروزی انقاالب اساالمی
ایران دگرگون شد و توازن درت منطقهای بر مبنای دکترین دو ستونی نیدساون فروپاشاید و
متعا ب آن روابط ایران و عربستان وارد الگاوی ر ابات تاا تضااد و دشامنی گردیاد .تاالش
عربستان این است که در ساختار ناوین ادرت منطقاهای تفاوق یاباد و رهباری و هادایت
جریانهای فدری و سیاسی را در اختیار داشته باشد.

 .1اهداف عربستان در بافت توازن نوین قدرت منطقهای
در اینجا به اهداف منطقهای عربستان باا توجاه باه موازناه ادرت کاه در پانج محاور؛
بنیادگرایی رادیدال و مهار گسترش شیعهگرایی ،تحدی ائتالف باا آمریداا و افازایش ادرت
منطقاهای ،بازسااازی امپراتاوری ساانی و رهباری اادرت منطقاهای ،جلااوگیری از گسااترش
محورمقاومت و جلوگیری از رشد شیعه در منطقه میپردازی .
 -1-1بنیادگرایی رادیکال و مهار گسترش شیعه گرایی
داریوش آشوری در تعریف رادیدالیس  ،مدعی است؛ رادیدالیس گارایش باه نظرهاای
سیاسی تندرو و همراه با نارضایتی از وضع موجود است که خواستار دگرگونیهاای اساسای
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سیاسی و اجتماعی مایباشاند(.آشووری175 ،1386 ،و )176همچناین ،هرایار دکمجیاان 1در
بررسی رادیدالیس  ،سه ویژگی را برای جنبشهای بنیادگرا بر میشمارد؛  )1فراگیرندگی)2 ،
1.Richard Hrair Dekmejian

چند مرکزی )3 ،مداومت.
فراگیرندگی یعنی؛ گروهها و جنبشهای اسالمگرا در تمام جوامع اسالمی ،بدون توجه به
اندازه و لمرو خود  ،با ویژگی های سیاسی  ،ا تصادی و فرهنگی خاصی پدیدار شده اناد.
چند مرکزی؛یعنی رهبر انقالبی یا سازمان مرکزی واحدی ندارند و به میازان مهمای ویژگای
محلی دارد .مداومت به معنای ،تداوم غیرعادی بودن است(.دکمجیان )23 ،1388 ،بنیادگرایی
"وهابیت" سعی در فراگیرندگی (با تبلیغ و حمایت از گروههای سلفیتدفیری) ،با توجه باه
ر یب پنداشتن ایران  ،معتقد به چندمرکزیتی است و مداوم سعی در مشروعیت بششی باه
خود دارد .تبلیغ وهابیت و حمایت از گروههای سلفیگری در عربستان نمایانتر است که از
بنیادگرایی به نوعی معتقد به پدرساالری و نقش خانواده است( .عالم)175 ،1390 ،

رادیدالیس در سیاست خارجی عربساتان برایجااد ائاتالف منطقاهای گساترده در برابار
جمهوریاسالمیایران؛ به منظور ه افزایی توان کشورهای اهلسنت؛ تعلیاق اختالفاات باا
اغلب بازیگران و جریانهای منطقهای؛ تعدیل سیاستهای خصمانه گذشته در بال برخای
جریانهای اسالمگرای سنی مانند اخاوانالمسالمین و جاذب آنهاا در محاور سانی جدیاد
منطقهای؛ بهره گیری گسترده از توانمندیها ،ابزارهاا و شایوههاای نظاامی در جهات ترییار
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یک جهت گستردگی پیدا میکند و از جهت دیگر مشاروعیت خاود را گساترش مایدهاد.

موازنه درت در منطقه؛ ائتالف سازیهای نوین در جهت ترییر معادالت درونی در برخای
بحران ها مانند ایجاد محور سه گانه سعودی ،طری و ترکی در بحران سوریه؛ گسترش روابط
و رایزنیها با درتهای بزرگ مانند روسیه و فرانسه و بهرهگیری از توان آنها در سطح منطقه
تأکید دارد( .مسدی)2 ،1394 ،

از راهدارهای عربستان برای موجسازی سلفیگری ،ایجاد مدارس دینای در کشاورهایی
مانند عراق ،سوریه ،پاکستان ،هند ،افرانستان ،یمن و بحارین اسات .رادیدالیسا ساعودی
همواره با تندروی همراه بوده و افراد تندرو تربیت کرده است ،این افاراد اماور اجتهاادی را،
امور طعی و ترییرناپذیر دانسته و فقط یک ول و نظر را در مورد آنها صحیح میدانند و آنه
نظر و رأی خود است(.دومبیا )162 ، 1392،1در وا ع ،میتوان گفات؛ حمایات از گاروههاای
1. LORD dvmbya
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سلفیتدفیری از اهداف مه منطقهای عربستان و باه منظاور مشاروعیت بششای باه نظاام
سیاسی خود است تا ه پیمانانی در کشاورهای مسالمان نشاین داشاته باشاد کاه بتواناد از
حمایت آنها برخوردار باشد.
 -2-1تحکیم ائتالف با آمریکا و افزایش قدرت منطقهای خود
امنیت و ا تصاد مؤلفههایی دوسویه در همگرایی غرب و عربستان محسوب مایشاوند؛
امنیت برای عربستان ،حمایت غرب از نظام سیاسی این کشور است و امنیت برای غرب در
وا ع امنیت اسرائیل است .درباره ا تصاد نیز باید مسلله انرژی برای غرب و رواباط نظاامی،
ا تصادی و پیوستن عربستان به سازمان تجارت جهانی را در نظر داشت.
نظام سعودی سعی در مستحد کردن روابط خود با غرب را دارد .از ایان رو مایتاوان؛
سیاستهای ضد حقوق بشری و حمایت از تروریسا عربساتان (از نموناههاای تروریسا
میتوان ،دست داشتن همسر شاهزاده بندر بن سلطان درحادثاه یاازده ساپتامبر و همچناین
القاعده) یاد کرد( .)1prados,2003همچنین مسلله اهمیت انرژی عربستان(- .)www.mei.edu,2006
برای آمریدا بسیار مه بوده و مسلله همگرایی را بهبود میبششد .با انقاالب اساالمیایاران
نفوذ آمریدا در عربستان افزایش یافت و دکتارین دوساتونی نیدساون (میغنودی)336 ،1387،

بیشتر حول عربستان چرخید .با انقالب اسالمی ایران رویدرد آمریدا به عربستان ترییر کارد
و ایران تهدیدی برای امنیت اسرائیل محسوب شد .آمریداا مشاتاق بودتاا ادرت برتاری در
منطقه؛مقابل ایران ایستادگی نماید که زمینه آن با توجه به طرح خاورمیانه بزرگ محسوستر
میشود و هدف آن از بین بردن این ضعفها درمنطقه است تا بهاینترتیاب ثباات و امنیات
منافع آمریدا را تأمین و حفظ نماید( .ومعظی )3 ،1388،با توجه به اینده ایاالت متحده رهبری
ائتالفی ضدایرانی را در دست دارد  ،عربستان کشوری است که زمینههای همگرایی باه ایان
اتلالف برایش محیا است( .بالنک)185 ،1373،

در این دوره سیاست خارجی انقالبیایران ،نگرانیهای امنیتی عربساتان را افازایش داد؛
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این نگرانیها باعث همراهی این کشور با آمریدا در تعقیب سیاست توازن اوا باین ایاران و
عراق در طول دهه  1980شد .در دهه  ،1990و وع تحوالتی چون فروپاشی اتحاد شوروی
1. Alfred B.prados

و پایان تهدید کمونیس  ،پایان جنگ ایران و عراق؛به ویاژه اشارال کویات از ساوی عاراق،
باعث دگرگونی در نوع نگرانیها و تهدیادات امنیتای ساعودیها و همچناین ترییراساتراتژی
آمریدا در منطقه شد .در این دوره نگرانیهای امنیتی عربستان به ساوی تهدیادات فاوری و
سیاستهای جاه طلبانه صدام حسین معطوف شد.استراتژی آمریدا نیز یدباره ترییر یافات و
سیاست «موازنه وا» بین ایران و عراق جای خود را به «مهار دو جانبه» داد .در ایان شارایط
روابط سیاسی و نظامی آمریدا و عربستانسعودی بیشتر گسترش یافت و آمریداا باه فاروش
تسلیحات ،احداث پایگاههای هوایی و عقد راردادهای نظامی-امنیتی دوجانبه با سعودیها
پرداخاات(.مسوودی )2 ،1386 ،همچنااین تاکیااد واشاانگتن ،ب ارای پیوسااتن عربسااتان و دیگاار
آمادگی در بر اراری رواباط تجااری و بازرگاانی باا اسارائیل را عناوان کارده باود(.دهقوانی و

موسووی )3 ،1385،نقش همگرایی باین عربساتان و آمریداا را بایاد در راردادهاای نفتای باا
عربستان دید ،هرچند آمریدا با محدودکردن واردات نفت خود ،خش کشورهای نفت خیاز
را برانگیشت ،اما شرایطی را ایجاد کرد که در به وجود آمدن اوپک (ونازوئال و عربساتان دو
پایه گذار عمده اوپک)موثر بود .عربستان با بیشترین ذخایر نفتی دنیا (میرترمبوی)211 ،1385 ،

و اینده پدرمعنوی کشورهای نفتخیز منطقه از جمله طر ،امارات ،بحرین است ،اهمیات

اهداف منطقهای عربستان با توجه به تحوالت یمن

کشورهای عربی خلیجفارس به سازمان جهانی تجارت بود کاه از شاروط عضاویت آنهاا ،

بسیار ویژهای برای آمریدا دارد.
ً
عربستان با پاائین آوردن یمات نفات ساعی دارد ،اوال ،باا توجاه باه درآمادهای نفتای
کشورهای منطقه مانند ایران و یمن سعی در کااهش درآمادهای نفتای ایان کشاورها دارد؛
ً
دوما با حمایت از گروه هایی مانند داعش و فروش نفت عراق و سوریه توسط این گروه سعی
در حمایاات از آنهااا دارد کااه نشااان از سیاسااتهااای همگ ارا یاای علیااه محااور مقاوماات
است(.دمنشنامه نفت )1393 ،از دیگر مؤلفههای همگرایی عربستان با غرب مسلله یمن اسات
که سعی در سرکوب جنبش انصارالله دارد ،اهمیت یمن به خاطر تسلط و در اختیار داشاتن
کنترل عبور کشتیهای بینالمللی در تنگه استراتژیک باب المندب و همچنین ذخایر نفتای
این کشور است( .شیخ حسینی )17 ،1394 ،این امر با توجه به نیاز آمریدا به نفت ،وجود منابع
نفتی ،مو عیت استراتژیدی خلیج فارس و مو عیت سوقالجیشی یمن برای عربستان باعاث
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همگرایی هر چه بیشتر غرب و عربستان شده اسات.در وا اع عربساتان باا نیااز تأییاد نظاام
سیاسی خود از یک سو و تفاوت ماهوی هویت شیعه(ایران) و سنی؛ به دنبال ها افزایای باا
غرب به خصوص آمریدا بوده است تا از این طریق ،کفۀ ترازوی درت منطقهای خاود را در
برابر ایران سنگین سازد و از درت ایران بداهد.
 -3-1بازسازی امپراتوری سنی و رهبری قدرت منطقهای
امپراتوری اشاره به کشورهایی دارد که دارای ویژگیهای؛ الف) پهناوری خاک ،جمعیت
زیاد ،درت ،و دربرداشتن چند یا چندین ملت یا وم با نژادها و فرهنگهای گونااگون؛ ب)
اصل چیرگی یک وم یا بیله یا ملت بر چند وم دیگر؛ پ) ساخت سیاسی ادرت باه یاک
نفر و همه درتهای محلی فرمانگر به او؛ ت) داشتن بنیاد یا نظریهای اخال ی یاا سیاسای
زیر لوای یک دین ،ایدئولوژی یا انون سیاسی(.آشوری )35 ،1386،واکانش مسالمانان در دو
ارن اخیاار را مایتااوان باه دو جریااان اصالی تقساای کارد :یداای جریاان پیااروی از تماادن
غرب(تجدد) و دیگری جریان احیاا و بازساازی تفدار دینای؛ از بنیاادگرای تاا رادیدالیسا
اسالمی( .موثقی )95 :1386جریان احیا از ابتدا با ظهور و دعوت جنبش وهابیت در عربستان
معروف شد و با ظهور سید جمالالدین مسالمانان را تحات تاأثیر ارار داد( .مووثقی،1386 ،

 )103این درحالی است که زمینه فدری ایان موضاوع در عربساتان توساط عبادالوهاب کاه
مشروعیت سالطین ع مانی را مندر میشد (دکمجیان ،)244، 1388،ر میخورد.
امپراتوری جهاناسالم و خالفت؛ به نقش دین و سرزمین توجه دارد .امپراتوری ع مانی باا
ظهورآتاتورک جداسازی اسالم از دولت را ایجاد کرد و زمینهای شد تا یک گفتماان هژمونیاک

به وجود آید( .سعید )83، 1390،1با وجود این موضوع بحران خالفت به وجودآمد و زمینه انتقال
خالفت به عربستان سعودیوهابی؛ هموار شد ،به گونهای که "ا بال الهوری" جنبش وهابیات
را "بهترین تجلی روح تعلیمات ابن تیمیاه" و نشساتین تاپش زنادگی در جهاان جدیاد اساالم
خوانده است" .ا بال" ،عبدالوهاب را مصلح دینی و پاالیشگر بازرگ مینامیاد( .مووثقی،1386 ،
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 )185شرایط متعددی زمینه این جانشینی را برای عربساتان فاراه نماود ،ازجملاه؛ پهنااوری
سرزمین عربستان ،جنبش وهابیت ،وجود شهرهای مقدس مداه و مدیناه درعربساتان ،رابطاه
1. Babi.s.saeid

انگستان با وهابیت و حمایت آنها از این جنبش ،بحران خالفت در میاان اهالسانت و وجاود
منابع نفتی در این کشور میتوان اشاره کرد .عربستان که خاود را داعیاهدار امالقاری مایداناد،
بیشتر به دلیل تقدس مده است .فلسفه پیدایش این شهر که به نام ّامالقری نیز شناخته میشاده
به دو جهت است :نشست مرکزیت عبادی و دوم؛ ُبعدتجاری(جعفریان .)33 ،1384،امالقری در

وا ع شأنیت عربستان را بین مسلمانان میرساند (روینامه رسالت ،شماره.)6131

از نمونههای ت بیت امالقری عربستان در سیاست خارجی؛ تامین هزینههای جنگ و خرید
جنگافزار برای طالبان ( ،یزدمنی -شیخون )64 ،1392،شرکت در جنگ خلیجفارس علیاه عاراق
در راستای طوفان صحرا ،میانجیگری میان اعراب و اسرائیل برای سازش ،نفاوذ در کشاورهای
داعش ،النصره و جیشاالسالم است .شاید به نظر ،افدار داعشیها گاذرا باه نظار بیایاد ،اماا
اینگونه نیست؛ بلده داعش به منزله لشدر وهابی است که خود را وارث جدید وهابیت میداند
ً
و لزوما با حمایت عربستان به و وع پیوسته است(فومئد .)8 ،2015 ،سعودیها با توجه باه اینداه
اسالم اولین بار بر وم عرب نازل شده است ،برای خود حق و مقاام ویاژهای در جهااناساالم
ائل هستند ) .(Enayat1, 1982, 33که بیشتر دلیل آن داست مده و مدینه است چرا که تاریشدانان
و جررافیدانان ،درباره هیچ شهری به اندازه مده و مدینه مطلاب ننوشاتهاناد (جعفریوان،1384،

اهداف منطقهای عربستان با توجه به تحوالت یمن

بحرین ،یمن ،عراق ،سوریه و لبنان و همچناین حمایات از گاروههاای سالفیتدفیاری مانناد

 .)21این عوامل القاء کننده پدرخواندگی عربستان و بیشتر در راساتای بازساازی و جاایگزینی
ع مانی جهت مقابله با انقالب اسالمی و همچنین جهت مقابله با کماونیزم و تأکیاد برمناافع
مشترک عربستان و آمریدا میباشد(مهدییمده.)33 ،1382،
عربستان با حمایت از بع یهای با یماندهای که با داعش همداری نزدیک داشتند(رنجبور و

دیگرمن )23، 1393 ،به نوعی به دنبال پانعربیسمی هست که در مقابل تهاران؛ ایساتادگی کناد.

پان عربیس بر حزب بعث که ریشاه آن در عاراق اسات (مدومردی71 ،1382،2و .)72تأکیاد دارد.
باتوجه به حمله عراق به کویت ،عربستان سعی داشت در مقابل عراق رار گیرد و این در حالی

است که امروزه عربستان با پس ماندههای حزب بعث در عراق همداری تنگاتناگ دارد و ایان
دلیلی ندارد جز مقابله با سیاستهای ایران و مستحد سازی امپراتاوری ع ماانی بارای حفاظ
1. HamidEnayat
2. Bior Milton Edvards

15

جایگاه خود در میان کشورهای مسلمان نشین.
نفوذ عربستان در اتحادیه عرب نیز به نوعی تمرکز بر پان عربیس است که با هادف بهباود
روابط میان اعراب و هماهنگ کردن سیاستهای کشورهای عضو این اتحادیه؛ در عرصههاای
مشتلف شدل گرفتهاست .زمینههای همگرایی در اتحادیهعرب را میتوان؛ ناسیونالیس عربی،
منابع عظی انرژی ،زباان و ماذهب برشامرد (شوریفی وعابودی .)130-142 ،1388،در مجماوع؛
عربستان خود را از درت باالیی؛ جهت هدایت جریانهای فدری و سیاسی در منطقاه مای-
داند که از هر جهت وی را در مو عیت رهبر منطقه رار میدهد و برای ت بیت آن الزم اسات باا
موانع و نیروهای مشالف از جمله در یمن و نیروی مقاومت ،مقابله نماید.
 -4-1جلوگیری از گسترش محورمقاومت
عربستان و ایران از اثرگذارترین کشورهای منطقهاند .ایاران در زمیناههاای اساتراتژیک و
امنیتی درت منطقهای محسوب میشود و عربستان نیز میکوشد با گسترش نفوذ منطقاهای
خود به رویارویی با ایران بپردازد (یزدمنی و شیخون .)54 ،1392 ،استراتژی عربستان بارای ساد
نفوذ ایران و محور مقاومت از دو طریق است؛ الف) گسترش نفوذتدفیریها و ب) تقویات
افزایش نفوذ اسرائیل.
 -1-4-1گسترش نفوذ تکفیریها

عربستان با توجه به ماهیت و هویت خود ،به حمایت از تدفیریها میپاردازد و هزیناه
هایی را برای محور مقاومت تحمیل می نماید .ریاض با تأسیس و حمایت از مدارس وهابی
در کشورهایی مانند سوریه ،عراق،پاکستان ،بحرین ،یمن به نوعی زمینههاای فداری آنهاا را
تأمین و با حمایتهای مالی سعی در سد کردن گسترش محور مقاومت و شیعه دارد .شیعه-
هراساای ،ایراناایهراساای و ساالفیگری خطراتاای اساات کااه محااور مقاوماات را تهدیااد
میکند(ترکی )69 ،1392،بره زدن نظ منطقه با تأمین ابزارهای جنگی برای تدفیری و رشاد
این گروهها در سوریه ،عراق و یمن و همچنین همراهی عربستان و کشاورهای محافظاهکاار
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منطقه از جمله طر؛ ا داماتی درجهت تضعیف محاور اتحااد ایاران -ساوریه باوده کاه باه
افزایش خطرات و باال بردن سطح درگیریها در منطقه میانجامد .ایان در حاالی اسات کاه
ایران به عنوان مرکز مقاومت و عربستان به عنوان ضد مرکز مقاومت عمل میکنند و عربستان
با طراحی توطله نفتی علیه ایران و حمایت عربستان از کااهش بهاای نفات ،پیشارفتهاای

جنگی ایران در برابر عراق ،شناساایی رژیا صهیونیسای ،کماکهاای ماالی ،تسالیحاتی و
سیاسی عربستان به عراق در طول جنگ تحمیلی ،تل عاام  400حااجی ایرانای در مراسا
حج (نجاتی .)1394 ،جملگی حدایت از ضدیت با ایاران و سیاساتهاای مقاومات اسات.
عربستان حتی به این موارد راضی نیست و خواستار اعمال دخالت نظامی کشاورهای عضاو
ناتو در مقابل تهران است(.ترکی )69 ،1392،با توجه به انقالبهای چندسال اخیر در مصار،
تونس و لیبی ،عربستان و دیدگاهی که این کشاور باه صادور انقاالب ایاران دارد ،سیاسات
خصمانه تری به امر خواهد گرفت چرا که ایران برای همسایگان بالفصل خود در شبه جزیره
ً
عربستان و خلیجفارس ،چارچوب داوری کاامال جدیادی آفریاده اسات(.مسوووییتو،1388 ،1
 -2-4-1تقویت نفوذ اسرائیل

عربستان با توجه به گسترش ایدئولوژیدی ،ا تصادی ،سیاسای و امنیتای ایاران ساعی در
کاهش نفوذ محور مقاومت دارد و سیاستهایی را نسبت باه ایاران از جملاه؛ جلاوگیری از
درت یافتن حزبالله لبنان ،مقابله با حدومت بشار اسد ،جنگ علیه مردم یمن و سارکوب
انقالب مردمی بحرین در دستور کار خود رار داده و با فروش نفت به اسرائیل و بهبود ارتباط
با این رژی به نوعی باعث افزایش نفوذ اسرائیل شدهاست ( .ملعالم )1393 ،مهتارین موضاوع
در این مسلله فلسطین است که با اشرال این سرزمین توسط صهیونیستها این موضوع را دو
ً
چندان حساس کرده است.رویدرد عربستان در بال مسلله فلسطین کاامال محافظاهکاراناه و

اهداف منطقهای عربستان با توجه به تحوالت یمن

)113

مبتنی برمقتضیات منطقهای بوده است( .)peace-ipsc.orgسابقه ارتباط و همداری عربستان
و اسرائیل به حمله عربستان و انگلیس به یمن بر میگردد کاه خلباناان اسارائیلی از آسامان
عربستان عبور کردند .سدنفوذ محور اسرائیلی در وا ع به امنیت اسرائیل باز میگردد و رشاد
شیعیان لبنان موضوع را دوچندان برای اسرائیل وعربستان نمایاان کارده؛ چارا کاه از یدساو
عربستان نگران شیعهگرایی در منطقهاست و از سوی دیگر اسرائیل از پیشارفت حزباللاه و
همچنین گردانهای مقاومت لبنان که به عنوان بازوی نظامی جنبش به هدف مقاومت علیاه
اشرالگری اسرائیل بنیان نهاده است (میرعلی259 ،1391،تا .)281نگران است .حمایات ایاران

1. John Esposito
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از حزبالله حساسیتهای رژی صهیونیستی و سعودیها را افزایش داده (آقوایی و محمودیان،

 .)8 ،1389این در حالی است کاه صادور انقاالب اساالمی در میاان بایش از یاک میلیاون
مسلمان شیعه که یک سوم جمعیت لبنان را تشدیل میدهاد ،آرایاش نیروهاا را در لبناان از
سال 1982به این سوء ترییر داده است (مسووییتو .)129 ،1388 ،در وا ع درتیابی حزبالله
را میتوان در حمله  1982اسرائیل به لبنان دید و نفوذ ایران در حزبالله را میتوان از اعتقاد
کمیته شورای حزبالله به والیت فقیه و پیروی و اعتقاد به امام دیاد (عبدملسوتار-131 ،1388،

 .)132در این میان اسرائیل به دنبال امنیت خود در منطقه بوده و میان دشمنان مو ت و دائمی
خود فرق میگذارد و حزبالله و ایران را دشمنان همیشگی خود مایداناد (مسوووییتو،1388 ،

 .)131-130عربستان با رفتن صدام و حمله آمریدا به عراق دچار ساردرگمی شاد و سیاسات
خارجی تهاجمی علیه محور مقاومت به خود گرفت .با توجه به روی کارآمدن دولت شیعی
و همچنین پیوستن نیروهای وفادار مقتدیصدر به نیروهای اتتالف عراق بعد از صدام ،ایان
کشور به نوعی حس شدست پیدا کرد و مو عیت خود را خطرآفرینتر دیده و سعی مایکناد
با حمایتهای نظامی و مالی سلفی تدفیاریهاا و پاس مانادههاای رژیا بعاث (جمعوی می

دمنشجویان دمنشگاه تهرمن )2:به اهداف خود در عراق دست یابد و جبران خسارت نمایاد .پاس
در وا ع ه عربستان و ه اسرائیل به دنبال اهداف مشترک در منطقه هستند که این اهاداف
در راستای سیاست سدنفوذ محور مقاومت ابل تبیین و بررسی است.
 -5-1جلوگیری از رشد شیعه در منطقه
شیعههراسی با نفاوذ ،گساترش و صادور انقاالب اساالمی ایاران ارتبااط مساتقی دارد و
عربستان نگران این امر است .شیعههراسی و اسالمهراسی در چارچوب توطله غرب باا هادف
اسالم هراسی و تضعیف اسالم و به خصوص ایران پدید آمد(ترکی .)89 ،1392 ،اسالمهراسی و
ش ایعههراس ای ب ایش از هاار زمااان دیگااری مااورد نی ااز نومحافظااهکاااران جنااگ طلااب کااا
سفیداست(.نقیب یمده )1379،168:از موضوعهایی که اسالمهراسی را بینالمللیتر نماود وا عاه
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یازده سپتامبر بود که تحوالت سیاسی-امنیتی و ژئوپلیتیك در خاورمیانه را عماومی و موضاوع
خاورمیانه را به نظام امنیت بینالملل متصل کرده است (بریگر .)653 ،1387،این درحالی اسات

که حمله بنالدن از بل طراحی شده بود (پینتور 1و دیگورمن )45 ،1387،و اساالمهراسای بعاد از
11سپتامبر به نوعی با بیگانهستیزی استوار شد (شیرغالمی)998-997 ،1390،

شیعه هراسی با منافع کشورهای عرب منطقه و منافع غرب ارتباط تنگاتنگ دارد .در وا ع
با صدور انقالباسالمی ،درت یافتن شیعیان لبنان ،روی کارآمدن دولتشایعی در عاراق،
جنگ  33روزه حزبالله لبنان و اسرائیل گسترش یافت واین درحالی است که ملک عبدالله
خطرهالل شیعی را یادآور می شود .باید در نظر داشت که ریشه این موضاوع باه اختالفاات
شیعه و سنی باز میگردد که با گره خوردن به منافع غرب و تبلیراترسانهای آنان به حمایات
از گروههای تدفیری روی آوردهاند.
اسرائیلی بر رار کرده و با حمایت از گروههای تدفیری ا سلفی در منطقه به ناوعی ساعی در
هزینه سازی برای جمهوری اسالمی ایران دارد تا باه صاورت هار چاه تماامتر مقابال ایاران
ایستادگی کند .ابزارهای جلوگیری از شیعهگرایی در منطقه توساط عربساتان باه دو صاورت
مادی و معنوی پیگیری صورت میگیرد.
جنبه مادی بیشتر حمایتهای مالی(رسمی و غیررسمی)را در بر دارد و ابازار معناوی بیشاتر
جهتدهی تفدرات مسلمانان بر علیه ایران و شیعیان است که اولی به صورت حمایت از سلفی-

اهداف منطقهای عربستان با توجه به تحوالت یمن

عربستان برای جل وگیری از رشد شیعه در منطقه ها رواباط خاود را باا محاور غربای ا

های تدفیری(مانند داعش ،جیش االسالم) اسات و دومای را مایتاوان در الاب انتقاال افداار
وهابیت به مسلمانان القاء نمود .عربستان در طول  30سال گذشته بیش از  60میلیارد دالر بارای
انهای فدری وهابی در جامعه االزهر مصر و تقو یت شیو سلفی هزیناه کارده-
شدلدهی جری 
انهاای
یهای یمن نشستین ربانیان تقو یت جری 
است و شیعیان پاکستان ،افرانستان،عراق و حوث 
سلفی و وهابی بودند .عربستان همچناین باا کماک کشاورهای منطقاه مانناد طار کاانون فتناه
ضدشیعی را از طریق شبدههای ماهوارهای به وجود آورده است .در حال حاضار حادود سیصاد
شاابده ماااهوارهای ضدشاایعی در حااال فعالیاات هسااتند .ایاان شاابدههااا خطاار شاایعه را از
یهود(صهیونیس ) بیشتر میدانند و حتی شبدههایی به ظاهر با رو یدرد شیعی راهاندازی شادهاناد
اما در وا ع با دامن زدن به اختالف شیعه وسنی ،به صورت برنامهریزی شاده ساعی در مقابلاه باا
1. Pinter
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شیعیان دارند .باید اذعان داشت که عربستان بارای جلاوگیری از شایعهگرایای ،شایعههراسای را
گسترش داده ،با این کار به نوعی سعی در مشاروع جلاوه دادن خاود باین مسالمانان و همچناین
همگرایی با غرب و نیز مقابله با محور مقاومت جهت ایجاد و ت بیات سااختار ادرت جدیاد در
منطقه جهت حفظ نظام سیاسی خود و دستیابی به درت منطقهای را دارد.

 .2جنگ با یمن و کسب قدرت برتر منطقهای
سیاستهایی که عربستان در یمان پیگیاری مایکناد ،مایتاوان باه دو علات دانسات؛
الف)دسترسی به منابع نفتی یمن و جلوگیری از به درت رسیدن حدومتی مقتدر در یمان؛
ب) جلوگیری از پیوستن یمن به محور مقاومت؛
 -1-2دسترسی به منابع نفتی یمن و جلووگیری از بوه قودرت رسویدن تکوومتی
مقتدر در یمن؛
با توجه به مورثی بودن و همچنین انحصاری بودن درت در خاندان آلساعود (کواممی-

دینان .)161 ،1388 ،حدام عربستان به نوعی با بحران مشاروعیت رو باه رو باوده و هساتند و
سعی دارند این بحران را به خارج از مرزهای این کشور گسیل داشته و سیاستخارجی خود
را از سیاست منفعالنه به مداخلهجویانه ترییر دهند .نقش عربساتان در کنفارانس اساالمی،
گسترش فعالیتهای سازمان الرابطة االسالمیه ،حمایت از مجاهدانی افرانی در جهاد ضاد
شوروی وحدت ملی را به وجود آورده است.
از مهمترین اختالفات یمن و عربستان مسلله مرزهای بین ایان دو کشاور اسات کاه در
طول تاریخ به طور د یق این مرزها مششص نشده اسات .ریشاه اختالفاات مارزی باین دو
کشور به دوره امپراتوری ع مانی بر میگردد .دو امپراتوری ع مانی و بریتانیاا در  1914یاک
خط مرزی که از نقطه  15مایلی شر ی عدن در یک خط مستقی تا جنوب غربی سعودی در
مرکز ربع الشالی کشیده میشد را خط مرزی اعالم نمودند.
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پس از انقراض ع مانی و فروپاشی سرزمینهای تحت تسلط ع ماانی ،مقاماات انگلایس
روابط خود را با سعودیها بهبود بششیدند و مذاکراتی را برای حالوفصال اختالفاات مارزی
آغاز نمودند که بیثمر بود .در  1934معاهده طایف بین یمن و عربستان به امضااء رساید کاه

طبق آن کنترل سه منطقه عسیر ،نجران و جیزان به عربستان واگذار گردید .یمن نسابت باه ساه
استان فوق که توسط عربستان اداره میشود ،ادعای ارضی دارد .در مقابل عربستان نیاز نسابت
به بششی از خاک یمن مانند مأرب ،جوف ،ربع الشالی و حضرموت ادعای ارضی دارد.
نقشه( :)1مناطق مورد ادعای عربستان(الجوف و مأرب) در یمن

اختالفات ادامه یافته و کشف نفت در مناطق مرزی به گونهای است که امروزه عربساتان
حاضر به جنگ با یمن شده و این امر اختالفات را دو چندان کردهاست .یمنیها کاه بعاد از
وحدت دو یمن و بحران خلیجفارس با مشدالت شدید ا تصادی و عدم ثبات امنیت داخلی

اهداف منطقهای عربستان با توجه به تحوالت یمن

(شیعه نیوز)1394 ،

روبرو شدند ،درصدد حل منا شات خود با عربستان برآمدند که بتواند ه رواباط خاود باا
کشورهای عربی را تجدید نماید و ه به یک رارداد مرزی دائ با سعودیها دسات یابناد.
عربستان همواره از وجود یک حدومت وی در یمن نگاران باوده و باا کماک باه مشاالفین
حدومتمرکزی ،سعی در ایجاد تشنج در این کشور را دارد .لذا شارکتهاای نفتای کاه در
مناطقمرزی مشترک عربستان و یمن به اکتشاف و عملیات حفاری مشرول بودناد از ساوی
عربستان نامههای تهدیدآمیزی دریافت مینمودند که بدون داشتن مجوز در خاک عربساتان
به اکتشاف و عملیات حفاری مشرول میباشند؛ ولی شرکتهاای ماذکور بادون توجاه باه
تهدیدهای عربستان به کار خود ادامه دادند .در حقیقت مناطقی که عربستان در آنها ادعاای
ارضی دارد 12حوزه نفتی از 20حوزه نفتی یمن میباشد که برای ایان کشاور ارزش حیااتی
دارد .حل اختالفات مرزی برای دو کشور یمان و عربساتان حاائز اهمیات اسات ،یمان در
صورت حل اختالفات با عربستان میتواند از عوامل چندی بهره ببرد که مهترین آنها شدسته
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شدن تحری های سیاسی این کشور است .همچنین آلسعود نیاز باا بهارهگیاری از حضاور
نیر وهای آمریدایی در منطقه خاورمیانه و ناوهای جنگی آمریداا باه ناوعی از حمایتهاای
آمریدایی -صهیونیستی برخوردار است.
از نظر تاریشی پس از بحران کویت روابط دو کشور تحرکاتی به وجود آماد و عبداللاه-
صالح پیامی رابه فهد فرستاد که پساز مدت کوتاهی وزیر معارف سعودی با پاساخ باه ایان
پیام عازم صنعا گردید .به دنبال آن چندین بار مقامات دو کشور باه پایتشاتهاای یدادیگر
مسافرت نمودند .با پیام آمریدا در سال  1371دو کشور در اولین اجالس رسمی خود در ژنو
جهت آغاز مذاکرات مرزی انجام دادند .اما سعودیها محدودیتهاایی در رواباط باا یمان
ایجاد کرده بودناد از جملاه در اعطاای ویازا بارای یمنایهاا محادویت ایجااد مایکردناد
(کریملو .)293-291 ،1374،در حال حاضر با توجه باه جمعیات حادود یاک میلیاون نفاری
یمنیها در عربستان ،مسللهای شده که عربستان سعی در اخراج کارگران یمنای را دارد و باه
عنوان نقطه وتی در برابر یمن ظاهر شده است.
عربستان در مرزهای مشترک با یمن به نفت منطقه "الجوف" چش دوخته و حتی حاضر
است سه استانی که از یمن گرفتهبود پاس دهاد ،اماا منااطقی مانناد ”الجوف"و"ماأرب" را
تصرف کند ،زیرا متوجه شده است این منطقه از نظر ذخایر نفتی دومین میادان بازرگ نفتای
خاورمیانه را در خو د جای داده است؛ بنابراین آنها به دنبال تسلط بار ایان منطقاه هساتند و
حضور حوثیها در این منطقه مرزی مانع و در وا ع زنگ خطری برای عربستان اسات ،ایان
امر از دالیل مه حمله عربستان به یمن با حمایت کشورهای غربی و شورایامنیت بوده تاا
از این طریق به این مناطق دست یابد و مانع از حضور نظامی حوثیها در این منطقه شاود.
از جمله حربه های عربستان برای مقابله به انصارالله حمایت از خاندان "االحمر" و سلفیها
برای مقابله با آنها است .همچنین حزب "االصالح" ه اکنون شایعه میکند که عربساتان از
حوثیها حمایت میکند .این حزب در سطح گستردهای این شایعه را میان ملت یمان رواج
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داده امااا ملاات یماان بااه طااور کلاای از سیاسااتهااای عربسااتان روگااردان هسااتند(حسووی

ملسماوی .)145 ،1394،عربستان در وا ع به دنبال تفر اه در باین گاروههاای داخلای یمنای و
ً
حمایت از گروههای مورد تأیید خاود اسات تاا اوال مشاروعیت انصاارالله باین ماردم یمان

تضعیف و آنها را مقصر جنگ جلوه دهند و دوم ،با ائتالف باکشورهای غرب سعی دارد آنها
را به طور جدی به میدان کشیده تا حدومت طرفدار خود را روی کار بیاورناد و در وا اع باه
اهداف نفتی خود بتواند دست یابد.
 -2-2جلوگیری از پیوستن یمن به محور مقاومت
یمن از کشورهای استراتژیدی برای عربستان و غرب است .زیدیه در ایان کشاور نقاش
مهمی دارد ،پیدایش مذهب زیدی به زیدبنعلیزینالعابدین حسین بن علی باز مایگاردد.
زید شرایطی را برای امام بر میشمارد ،مانند؛ امام باید یام نماید ،از اهل بیتباشاد ،باا
شمشیر یام کند ،به کتاب خدا و سنت پیامبر دعوت کند ،امام به حضارت فاطماه منتساب
ظل ستیزی است (خضیری .)87-83 ،1380،دیدگاه زیدیه در اصول دیان تفااوت چنادانی باا
دیگر امامیه(عدلیه) ندارد.آنان به حسنو بح عقلی ،همچون دیگر شیعیان به دو اصل توحید
و عدل به عنوان اساسیترین اصول اعتقادی مینگردند(نباتیان .)55 ،1394 ،نصاف جمعیات
یمن ،زیدی و حدود  25درصد از یمنیها شافعی مذهب هستند و شافعیها نزدیدترین فر ه
اهلسنت به شیعه هستند .شافعیها و یمنیها تا حدودی در تفاه به ه به سر میبرند اماا
تا حدودی از اینده تحت سلطه زیدیها باشند ،مشالفاند و این موضوع یدی از دالیل نفوذ
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است چه حسانی باشاد چاه حساینی ،اماام ماردم را فارا بشواناد.دروا ع اصال تفدار زیاد

وهابیت در یمن است.
زمینه اختالفات بین زیدیها و شافعی مذهبان تاریشی است در منازعات مرزهای میاان
سعودی و یمن از آلسعود طرفداری مینمایند .همچنین زمانی که انگلستان درصدد کاهش
نفوذ خاندان حمید الدین بر یمن بود ،متحد خوبی برای آنها بودند .باه عباارتی عربساتان از
شااافعیهااا در همراهاای بااا وهابیاات در راسااتای اهااداف خااود در یماان اسااتفاده ماایکنااد
(کریملو 291 ،1374،تا  .)293ندتهای که باید مد نظر داشت همساایگی عربساتان باا عاراق،
کویت ،اردن ،عمان ،طر ،امارات ،یمن و بحرین است و نقش وهابیت در تمام این کشورها
از طریق تاسیس مدارس و مؤسسات فعالیت میکنند .به عبارتی ائتالفی را تشدیل میدهند
که زمینه روریاروی با محور مقاومت و شیعیان را دارا باشند .همچنین تأیید حداام بحارین،
کویت ،امارات ،طر و همچنین حضاور گاروههاای تدفیاری تروریساتی در عاراق و دیگار
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کشورهای همسایه با ایران از جمله افرانستان به نوعی در جهت مقابله با ایاران و باه ناوعی
جنگ با ایران است .عربستان در حالی وارد جنگ با یمن شده است که در چهار دهه بل در
سیاستهای خود با شدست مواجه شده است.
از جمله این شدستها حمایت از صدام ،کمکهای مالی باه طالباان و عادم حمایات
آمریدا بعد از حادثه 11سپتامبر ،روی کار آمدن حدومات شایعی در انتشاباات آزاد عاراق،
تالش برای حمله آمریدا به ایران ،حمایت از بان علای و حسانی مباارک و سارنگونی آنهاا،
بحران مشروعیت(با وجود حدود دو میلیون شیعه در این کشور) ،لشدرکشی باه بحارین باا
وجود  5سال اشرال نظامی و تظاهرات بحرینیها ،حمایت از تدفیریها در سوریه و عراق و
شدست نشستهای ژنو ،ماندن بشاراسد ،توافق هستهای ایران با گاروه  ،1+5تهدیاد ایاران
مبنی بر اینده ازپاکستان بمب ات خواهد گرفت ،کااهش یمات نفات از  120دالر باه 30
دالر و مشدالت ساختاری و درونی مانند؛ فساد ،تبعیض و جنگ درت در خاندان سلطنتی
اشاره کرد .این موارد ،دروا ع جهتگیری عربستان برای مقابله با ایاران و محاور مقاومات و
جلااوگیری از روی کااارآماادن حدوماات مرکاازی و مقتاادر در یماان اساات .در یماان شاااهد
شدلگیری دولت مردمی بودی که یدباره عربستان با آن مقابله کرد و معادالت منطقاه را باا
کمک ائتالف غربی با حمله به یمن بره زده و هزینههایی بر دوش مردم یمان و انصاارالله
گذاشته و امنیت اسرائیل را مستحد تر کرد.
ندته مه در بررسی یمان و اهاداف عربساتان در ایان کشاور ماالزم(رونوشوت مجموعوه

سخنرمنیهای شهید حسی ملحوثی) است .مالزم منشاور اعتقاادی -سیاسای جنابش انصاارالله
است شامل یدصد سشنرانی از شهید مؤسس(حسین الحوثی) است .با بررسای و واکااوی
این مالزم می توان اندیشه سیاسی انصارلله را به صورت جامع تصاور کارد کاه از مهمتارین
مؤلفههای این اندیشه میتوان به این نظر حسین الحوثی اشاره کرد که "جهاان اساالم دچاار
انحطاط شده و تنها راه برون رفت بازگشت به رآن" اسات.توجه باه مساائل معاصار و ارائاه
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تفسیر سیاسی از رآن ،شعارهای پنجگانه جنبش(الله اکبر،الموتالمریدا ،الموتالسرائیل،
العنهعلیالیهود و النصرئالسالم) ،استدبارساتیزی مداوم(کاه آمریداا اساتعمارگر اصالی و
کشوری مانند سعودی ابزار) ،اعتقاد و پیروری از اندیشه امامخمینی و انقالب اسالمی که

مهمترین وجوه این اندیشه ،عال ه مؤسس این جنبش به انقالب اساالمی ایاران و حضارت
امام که ایشان را مردی رآنی میدانند (که جنبش او امت اسالمی را در این مرحله از ظل
واستدبار نجات داده)،اعتقاد به نصرت الهی و رویدرد جنبش در به رسمیت شناختن دیگار
مذاهب و جریانهای فدری یمن (رویدرد اعتدالی و مسالمتآمیز) و مهمترین ُبعد جنابش
انصارالله دموکراسیخواهی و همزیستی با گروههای مشاالف در داخال اشااره کارد( .شویخ

حسینی273 ،1394،و .)274در وا ع عربستان و حامیان غربی و منطقهای در جهت مشالفات
با ایران و محور مقاومت حرکت میکنند و مایخواهناد اینگوناه جلاوه دهناد کاه؛ ایاران از
انصارالله حمایت می کند ،حال آنده وا عیت این نیست و در وا ع باید باه مساائل اعتقاادی
روحیه بعد از انقالباسالمی ایران در بین انصارالله رو به فزونی رفت .باید گفت که اسرائیل
و حامی اصلی او آمریدا با توجه به منافع خود ،در منطقه به دنبال ایجادمحوری اسارائیلی-
سعودی در مقابل ایران و محور مقاومت هستند.
این رویدرد در حالی شدل گرفته که سعودیها باا توجاه باه حملاه آمریداا باه عاراق و
همچنین شدست سیاست خود در سوریه ،چارهای را نیافتند جازء اینداه جناگ را باه یمان
بدشانند و این محور در حالی شدل گرفت که اسرائیل در جنگهای علیه حزبالله به نوعی

اهداف منطقهای عربستان با توجه به تحوالت یمن

زیدیها توجه داشت که آنها روحیهای ظل ستیز دارند و این امر برگرفته از رآن است .ایان

با شدست مواجهه شد و راه حلی را جز با نزدیدی با عربستان نیافت .در وا اع عربساتان باا
ظهور انقالباسالمی جاایگزین سیاساتهاای آمریداایی-اسارائیلی در خاورمیاناه شاد و
ایاالت متحده علیارغ وجاود منا شاات منطقاهای در خاورمیاناه در طای  6دهاه اخیار از
سیاستهای اسرائیل حمایت به عمل آورده است و مناسبات ا تصادی خود را با کشورهایی
مانند عربستان ،امارات و مصر حفظ نموده که در این باین ،عربساتان بیشاترین ساه را در
روابط تجاری داشته است و واشنگتن در مذاکرات برای پیوستن عربستان و دیگر کشاورهای
عربی خلیجفارس به سازمان تجارت جهانی یدی از شروط عضویت آنهاا را آماادگی بارای
بر راری روابط تجاری و بازرگاانی باا اسارائیل عناوان کارده باود .همچناین آمریداا اولاین
موافقتنامه تجارت آزاد در این منطقه را در سال  1985با اسرائیل امضاء نماود .اجارا کنناده
سیاستهای آمریدا در منطقه آلسعود بوده و این سیاستها در وا ع باا هادف پشاتیبانی از
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اسرائیل ،مقابله با محور مقاومت ،کاهش نقش ایران در بین کشورهای مسلمان و همچناین
کاهش نقش انصارالله در یمن است.
از سوی دیگر نقش دین و جهاد در بین انصارالله بسیار نمایان است و با توجه به تبلیرات
غرب مبنی بر ترویج بیدینی و کاهش نقش و نفوذ آن تحوالت جهانی ،امروزه شاهد حرکت
فراگیر احیاگرانه دین در تالش برای سدوالریس زدایی از جهان هساتی (هیون

1

.)21 ،1381،

غرب این موضوع را به خوبی درک کرده و با حمایت از عربستان سعی دارد جنگ مذهب را
پیش کشد تا امنیت اسرائیل را بشارد .موضاوع و تای نمایاانتار مایشاود کاه عربساتان باا
دخالت های مستقی و حمله نظامی سعی در سرکوب انصارالله دارد و الحوثیها(انصارالله)
که اک را طلبه هستند به این موضوع بسیار حساس هساتند .ایان خاانواده از چناد هازار نفار
تشدیل شده که در سعده زنادگی کارده و از ساادات هساتند .نگرانای عربساتان در منطقاه
دوجانبه است؛ ه از طرف جنبشهای مردمی منطقاه مانناد انصاارالله و ماردم طیاف در
عربستان و ه نگرانی از جانب کشورهای غربی با توجه به نقض وانین حقوق بشری و نوع
نظامسیاسی خود .همچنین عربستان خوب میداند که افرادی که در یمن به ماذهب امامیاه
ً
روی آوردهاند ،از نظر کیفی معموال از نشبگاان محساوب مایشاوند و در تارویج انقاالب
اسالمی نقش محوری دارند به طوری که به دست یدی از ایان نشبگاان  2000نفار شایعه
شدند (شیرمیی و دیگرمن  .)41 ،1392،عربستان دغدغه خود را در یمن با حمایت از وهابیات و
پشتبانی مالی آنها و همچنین ائتالف با غرب علیه مردم یمن به کار بسته است و ساعی دارد
درت و مذهب را در یمن به ه پیوند دهد(.نباتیان.)225 ،1393،

با توجه به موارد باال ،حدام سعودیروشی عملگرایانه همسو با غرب را برای تأمین امنیت
داخلی خود دنبال میکنند که این امر با توجه به اهاداف منطقاهای عربساتان بیشاتر نمایاان
میشود ،یعنی هر چه عربستان برای پیشبرد اهداف خود جنبه عملیاتی دهاد نزدیاکتار باه
سیاستهای غرب میشود .اهداف عربستان که در باال بررسی شد ،در عمل اینگونه به نظر
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میرسد که نتیجه آن تحمیل هزینهها برای محور مقاومت و به خصوص ایران است که ایان
1. Haynes, Jeffrey

امر در وا ع گسترش سلفیگری تدفیری را در پیدارد .ترورها و انفجارهای مناطق مشتلاف
بهخصوص مناطق شیعه نشین در بیشتر کشاورها از جملاه لبنان(سافارت ایاران در لبناان)،
عراق ،پاکستان و سوریه روشنگر تایید این مطلب است .همچنین نقش راهبردی یمن بارای
عربستان را نیز باید مورد توجه رار داد کاه باا وجاود پتانسایل اوی بارای تحاول در یمان،
متاسفانه هنوز این کشور ثبات داخلی پیدا ندرده است و عربساتان باا جناگ در برابار یمان
عالوه برهزینه برای خود ،افزایش هزینه برای محور مقاومت را حاصل کرده است.

نتیجه گیری
صورت خاص مورد مدا ه رار گرفت .در ابتدا ،اهداف منطقهای عربستان که در وا ع به یمن
پیوند میخورد مششص شد و سپس به سیاست خارجی عربستان در بال یمن پرداخته شد.
ظهور انقالباسالمی،زمینه حمایت غرب از عربستان را فراه نمود و عربستان سعی کارده
درتطلبی خود را در منطقه حفظ نماید و حدومتهاای مشاالف خاود را برانادازد .ایان
کشور سعی دارد ،صدور انقالباسالمیایران و محور مقاومت را سد نماید و اهداف خود را
در منطقه که شامل بنیادگرایی رادیدال و مهار گسترش شیعهگرایی ،تحدی ائتالف با آمریدا
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در این مقاله ،اهداف منطقهای عربستان به صورت عام و اهداف این کشاور در یمان باه

و افزایش درت منطقهای ،بازسازی امپراتوری سنی و رهبری درت منطقهای ،جلاوگیری از
گسترش محورمقاومت و جلوگیری از رشد شیعه در منطقه است را پیگیاری نمایاد کاه ایان
اهداف در یمن در الب جلوگیری از روی کارآمادن حداومتی مقتادر و ملای در یمان (باا
محوریت انصارالله) و همچنین دسترسی به منابع نفتی یمن میتوان بیاان نماود ،باه هماین
دلیل ارتباط خود را به صورت رسمی با رژی صهیونیستی را آغاز کرده و تحاوالت منطقاه را
بهگونهای دیگر ر زده است.
در وا ع اهداف عربستان ،رویهای دو سویه از "تأمین منافع خود" و "حضور جدی برای
غرب" را طلب میکند .این رویدرد عربساتان بارای دساتیابی باه اهاداف خاود باا کماک
شیخنشینهای منطقه ،تقویت و حمایت مالی و فدری از سلفی -تدفیریها و میاانجیگری
میان اعراب و اسرائیل با به یدک کشیدن نقش رهبری جهاان عارب باه عناوان حلقاه وصال
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اعراب و این رژی دنبال میشود .همچنین عربستان به دنبال ائاتالفهاای دوجانباه و چناد
جانبه با غرب ،مانع از نفوذ ایران در کشورهای منطقه به خصوص یمن و بحرین(با توجه باه
حضور شیعیان) شدهاست تا دستیابی به منابع نفتی یمن که در نزدیدی مرزهای مشاترک دو
کشور است سهولت یابد .لذا برای دستیابی به این مه ،عربستان حتی جناگ باا یمان را در
دستور کار خ ود رار داد و به نوعی این نتیجه کلی را در بردارد که حدام این کشور با روشای
پراگماتیک تأمین امنیت داخلی خود را با کمک کشورهای غربی دنبال میکنناد .دروا اع دو
عامل "ژئوپلتیک" و "ایدئولوژیک" در به خطر افتادن منافع عربستان از ساوی یمان ماوثر
هستند .نتیجه این سیاستهای عربستان به نوعی تقویت امنیت اسرائیل و کاهش نفوذ ایران
و تحمیل هزینه برای ایران را در بر دارد ،البته باید در نظر داشت؛شارایط جدیاد منطقاهای و
فرامنطقه ای از جمله حمالت تروریستی در کشورهای غربی مانند فرانسه ،بلژیک و آلمان و
همچنین انفجارها در ترکیه و کودتا در این کشور ،معادالت منطقاهای را بارای عربساتان باه
گونهای دیگر ر خواهد زد و با توجه به پیشرویهای تدفیریها حتای در خاود عربساتان و
کشورهای غربی ،نگاه به یمن ممدن است جور دیگری پیش رود.
درپایان با توجه به اهداف منطقهای عربستان راهبردهای متعددی را بارای مواجهاه باا آن
می توان مطرح نمود که نیازمند به تحقیق مستقلی است .در عین حال بصورت خالصه بایاد
به موارد زیر اشاره نمود:
الف) در یک نگرش کلی؛جمهوریاسالمیایران باید نقاط وت و ضاعف خاود را در
مواجهه با عربستان؛ جهت ایفاای نقاش ماوثر در شادلدهای باه تاوازن ادرت منطقاهای
شناسایی نماید و از طرفی فرصتها و تهدیدات محیط خارجی را مشاشص ساازد و ساطح
درت منطقهای خود را افزایش دهد .براین اساس میتوان چهار راهبرد حائز اهمیت را بیاان
نمود .راهبرد اول؛ راهبرد "توسعه یا پیشگامی" که تاکید بر توانمندیهای داخلی و نقاط وت
در سیاست خارجی دارد .ازجمله نقاط وت داخلی؛والیتفقیه ،رشدعلمی،خوداتدایی در
28

زمینه نظامی و از نقاط وت باید به سطح درت و منزلت ایران در سیاسات خاارجی اشااره
نمود .راهبرد دیگر "بازدارندگی یا تمرکز" است که بیشتراز نظر نظامی مورد توجه اسات و آن
تقویت بنیه دفاعی کشور از یدسو و ایستادگی بر آرمانهای انقالباسالمی اسات .ساومین

راهبرد؛ "بازنگری یا تنوع" میباشد که عالوه بار تمرکاز بار یمان مایتاوان از ساازمانهاای
بین المللی و همچنین همدارهای دو یا چند جانبه با کشورهای روسیه،چین،پاکستان و حتی
ترکیه به منظور کاهش نفوذ عربستان در منطقه استفاده نمود .آخرین راهبرد با عناوان راهبارد
"دفاعی یا بقا" است که به تقویت روند تنشزدایی و اعتمادیسازی در سیاسات خاارجی و
تقویت و تمرکز بر ا تصاد مقاومتی و همچناین وحادت داخلای توجاه دارد (سوتوده و ترکوی،
.)165 ،1395

ب) در سطح برنامهها و ا دامات الزم است ایران اسالمی بر محور مقاومت در منطقاه،
حمایت از گروه های انقالبی همسو با ایران در یمن و سایر کشورهای اسالمی منطقه و ایفای
و ائتالف سازی با نیروهای انقالبی و همسو بدار گیرد.

اهداف منطقهای عربستان با توجه به تحوالت یمن

نقش فعال در تحوالت سوریه تاکید ورزد و امدانات خود را در جهت مهار تهدیدات امنیتی
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