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  ایغرب آس  ي منطقهها نقش رژیم سعودي در بحران
  

   شونتورج اف
  

  
  

  30/05/1396تاریخ پذیرش نهایی:         03/05/1396تاریخ دریافت: 

  
 چکیده

نگاهی کوتاه به اظهارات و اقدامات حکمرانان سعودي، هم در عرصـه داخلـی و هـم در    
اي یـا   افکنانه و تروریسـتی منطقـه   ي تفرقهها دهد که عمده جریان عرصه خارجی نشان می

انـد. از سـوي    ي وهابی ـ سلفی قرار گرفته ها الشعاع گرایش اصالتی سعودي دارند یا تحت
از سـوي   هـا  ي سیاسی، مالی و نظامی به عالوه تغذیه فکري ایـن جریـان  ها دیگر، حمایت

منصبان فرقه وهابیت، موضوعی است که اگر نگـوییم مسـلم    حکمرانان سعودي و صاحب
مدعیان، برهان قاطع بیاورند و  اند براي ادله شده، تا کنون هیئت حاکم سعودي هم نتوانسته

  آن را رد نمایند. 
ي تروریستی و اقـدامات  ها به هر حال مسلم است که خواستگاه فکري ـ عقیدتی شبکه 

اي کـه   گـردد؛ بـه گونـه    افکنانه، عمدتاً به گرایش خردگریز و جعلی وهابیـت برمـی   تفرقه
تفرقـه بینـداز و حکومـت    « با تکیه بر موضوع» جاعل اصلی این فرقه«به مثابه  ها انگلیسی

بردنـد و بسـیاري از    افکنانـه خـود را پـیش مـی     ي اسـتعماري و تفرقـه  هـا  ، سیاست»کن
اي را در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در منطقه غرب و جنوب غرب  ي منطقهها درگیري

  آسیا رقم زدند. 
ـ پژوهش حاضر از این زاویه در صدد بررسی نقش و جایگاه رژیم سـعودي بـه   وان عن

خوار بریتانیا در منطقه و پاسخ به این پرسـش اسـت کـه نقـش رژیـم سـعودي در        میراث
  اي اخیر به چه میزان بوده است؟  ي منطقهها افزایش درگیري

  
  واژگان کلیدي 

  اي، محور مقاومت، محور غرب و صهیونیسم  ي منطقهها سعود، درگیري آل
  

                                                                                                                                        
 کارشناس حوزه خاورمیانه عربی 

  121-159؛ صفحات 1396تابستان ، 70، پیاپی 2، شماره هجدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه 
ویـژه   اي ـ مذهبی در جهـان اسـالم بـه     ي فرقهها افکنی و ترویج درگیري اختالف

ي بـزرگ  ها ي مهم قدرتها منطقه غرب و جنوب غرب آسیا، همواره جزو انگیزه
سـعود  و به تبع آن، حکام سرسپرده آنان بوده است. در ایـن میـان وهابیـت و آل   

دهنده عربستان سعودي با ادعاي رهبري جامعه اهل سنت  عنوان دو عنصر شکل به
شدن تمایزات   اي ـ مذهبی و پررنگ  ي فرقهها ي ایجاد درگیرياز هیچ تالشی برا

اي که  اند؛ به گونه فروگذار نکرده» خطوط شیعی ـ سنی«اي بر مبناي جدایی  طایفه
ي جمهوري اسـالمی  ها تالش«و » محور مقاومت«، »انقالب اسالمی«خط تقابل با 
نگی بـا مطـامع و   ي اساسی آنها است که در هماهها جزو اولویت» ایران در منطقه

  خواست رژیم صهیونیستی و دولتمردان آمریکایی نیز قرار دارد. 
از آغـاز ورود اسـتعمار   «اي (مـد ظلـه العـالی)     بنابراین به فرمایش امام خامنه

ي قطعـی اسـتعمارگران، ایجـاد    ها اروپایی به کشورهاي اسالمی، یکی از سیاست
اي و گـاه بـا ابـزار     فـات فرقـه  تفرقه میان مسلمین بوده است؛ گاه با حربـه اختال 

گرایی و گاه با غیر اینها. متأسـفانه بـا وجـود فریـاد مصـلحان و       گرایی و قوم ملی
 هـا  منادیان وحدت، این حربه دشمن هنوز تا حدودي بر پیکر امت اسالمی، ضربه

سازد. دامن زدن به اختالفات شـیعه و سـنی، عـرب و     یی را وارد میها و جراحت
ي عربی، تورانی و فارسی، ها فریقایی و عمده کردن ناسیونالیسمعجم، آسیایی و آ

اگرچه بـه وسـیله بیگانگـان آغـاز شـده اسـت، امـا متأسـفانه امـروز بـه وسـیله            
ریزنـد،   فهمی یا نوکري اجانب، آب به آسیاب دشمن می یی که بر اثر کجها خودي
ي هـا  دولـت رسـد کـه برخـی از     یابد. کار این انحراف گاه به آن جا مـی  ادامه می

و اقـوام   هـا  کنند میان مذاهب اسـالمی یـا ملـت    مسلمان، با صرف پول تالش می
نمایان صریحاً فتواي به کفـر بعضـی از    اسالمی تفرقه ایجاد کنند یا بعضی از عالم

....» دهنـد   فرق اسالمی که سوابق درخشانشان در تاریخ اسالم واضح اسـت، مـی  
  ). 1372اي،  (امام خامنه
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مقاله پیش رو، به دنبال پاسخ به این پرسش اصـلی هسـتیم کـه رژیـم      بنابراین در
اي  ي منطقـه هـا  سعودي چه نقش و جایگاهی در ایجاد، تقویت و گسـترش درگیـري  

، تأکید بر ها داشته است؟ البته باید ابتدا یادآوري کرد که وجه مهم و بارز این درگیري
ري اسـالمی ایـران در مـدار و    ـ مذهبی بوده و بیش از همه، جمهـو  اي منازعات فرقه

قـرار دارد. از ایـن رو، ابتـدا ضـرورت دارد کـه ایـن بحـث را         ها کانون این درگیري
  صورت مختصر بررسی کنیم. به

  
   ها انقالب اسالمی و محور مقاومت؛ هدف اصلی سعودي

در واقع تمامی فعل و انفعاالت عربستان در منطقه و در سطح جهانی، معطوف به 
از نقش و نفوذ تهران در منطقـه اسـت؛ بـه عبـارت       ی حکام سعوديادعاي نگران

خود ارزیابی کردند و با ذات »دگر« بهتر حکام سعودي جمهوري اسالمی ایران را
، ذهنیت تقابلی مقامات ریاض با 1395ماهیت آن تضاد دارند. اگر تا پیش از سال 

ایـن تقابـل    اي، جمهوري اسالمی ایران وجود داشت، در بحبوحـه توافـق هسـته   
کار  نگرفتن این توافق به  خود را در مسیر شکل  تشدید شد و این افراد تمام تالش

نامه، حکـام سـعودي را    گرفتند؛ اما امضاي توافق و مشخص شدن وضعیت توافق
به تکاپو واداشت تا از مسیرهاي دیگري نیز موضوع مقابله با جمهـوري اسـالمی   

  سی ـ مذهبی را پیگیري کنند. ایران و دامن زدن به اختالفات سیا
ویژه پـس از مـرگ ملـک     بر این اساس، اظهارات و اقدامات حکام سعودي به
افکنانـه   عالوه اظهارات تفرقه عبداهللا و جایگزین شدن ملک سلمان به جاي وي به

وزراي دفاع و خارجه سعودي (محمد بن سـلمان و عـادل الجبیـر) در سـفرهاي     
بـراي جهـت دادن بـه     هـا  اکی از دور نوینی از تالشاي و سفر به آمریکا ح منطقه

به مقابله با محور مقاومت  ها اي و تحریک و ترغیب آمریکایی ي منطقهها درگیري
نقـش در حـال   «است. آنها امیدوارند بتواننـد توجـه دولتمـردان واشـنگتن را بـه      

اید [؟!] جلب و متمرکز کنند که البته ب» گسترش جمهوري اسالمی ایران در منطقه
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  اند.  یی را نیز در این زمینه کسب کردهها گفت موفقیت
م، بـازار  2017در همین راستا، پس از ورود ترامپ بـه کـاخ سـفید در اوایـل     

و موضـوعات   هـا  ي میان دو طرف درباره بحرانها وگوها و نشست دیدارها، گفت
بـه شـمار    هـا  اي (که عربستان یک طرف اصلی ایـن منازعـات و درگیـري    منطقه
رفت) داغ شد. از این جهـت بایـد اعتـراف کـرد کـه ایـن بـار حسـابگري و          می

مآبی ترامپ در سیاست نیز به کمک حکام عربستان در راستاي دامن زدن  تجارت
  اي آمده است.  ي منطقهها به درگیري

جمهور جدید در آمریکا و تأکیـد   مسلم است که پس از روي کار آمدن رئیس
ي هـا  االت متحده در غرب آسیا (ولو انتقاد از سیاستاو بر بازنگري در راهبرد ای

براي توجه دادن ترامپ به منطقه  ها دستانه اوباما در منطقه)، تالش سعودي گشاده
توان  اي که می اي بیشتر شده است؛ به گونه ي منطقهها در راستاي افزایش درگیري

اختالفـات   ي منطقـه و تبـدیل  ها ي مستعد براي برافروختن درگیريها گفت زمینه
اقتصاد محـوري دولـت جدیـد    «بالقوه به بالفعل در منطقه با توجه به دو شاخص 

اي  براي مداخله در امور منطقه» ي حکام سعوديها ولخرجی«و » آمریکا در منطقه
  نیز بیشتر شده است. 

رسد بـا تالقـی ایـن دو وجـه در آمریکـا و       بنابراین در حال حاضر به نظر می
اي بـیش   اي بر مبناي طائفی ـ فرقه  ي منطقهها یت درگیريعربستان سعودي، وضع

از گذشته شود و از آنجایی که سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران و محـور  
ي منطقـه و ورود بـه عرصـه اختالفـات     هـا  پرهیز از درگیـري «مقاومت بر مبناي 

رس است، سیاست حکام عربستان و مقامات آمریکایی بـه ضـ  » اي ـ مذهبی   فرقه
  قاطع در جهت خالف آن، تحرك بیشتري از خود نشان خواهد داد. 

در همین زمینه اظهارات عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربسـتان و ذوق زده  
عنوان اولـین کشـور منطقـه     ، به1396شدن او از سفر ترامپ در اواخر اردیبهشت 

زمـان بـا   پس از روي کار آمدن حکومت جدید قابل تأمل و توجه اسـت. وي هم 
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قوت گرفتن سفر ترامپ به عربستان در اظهاراتی گفته است که تعیـین عربسـتان   
جمهوري آمریکـا حـاکی از    از سوي رئیس خارجی سفرهاي مقصد اولین عنوان به

اهمیت محوري عربستان در جهان اسالم، منطقه و کشورهاي عربی اسـت. جبیـر   
گویـد:   به سـعودي مـی   سفر ترامپ» تاریخی خواندن«در اظهارات دیگري ضمن 

ترامپ تمایل دارد نقش و جایگاه آمریکا در جهان را به این کشـور بازگردانـد و   «
ي غیرقـانونی  هـا  ي تروریستی را نابود کند و مانع فعالیـت ها داعش و دیگر گروه

پیمانان آمریکا در منطقـه   ایران [؟!] در منطقه شود و این همان چیزي است که هم
  )http://www.isna.ir/news/96021508888». (خواستار آنند

اي اشاره کـرد کـه عربسـتان سـعودي      ي منطقهها در ادامه باید به برخی نمونه
ي هـا  مثابه عامل ایجادکننده، برافروزنده، تقویت، تشدیدکننده و ... در درگیـري  به

بر سـر  » اختالفات اخوانی ـ وهابی «کند. در اینجا یمن، عراق و  اي عمل می منطقه
یی هسـتند کـه   ها با بروز اختالفات میان سعودي و قطر نیز مصداق» ل شیعیهال«

کند؛ لـیکن پـیش از ورود    روز موضوع کمک شایان توجهی می در جهت تبیین به
، بررسی تحوالت نوین در منطقه و تضاد ماهیت ایـدئولوژیکی  ها به بحث مصداق

    ت:میان جمهوري اسالمی ایران و حکام عربستان سعودي ضروري اس
  

  تحوالت نوین در منطقه و احساس تهدید فزاینده
ي هـا  احساس تهدید جدي حکام سعودي از روي کار آمدن شـیعیان و حکومـت  

فارس) همواره وجود داشـت؛    ویژه خلیج سنی غیر همگرا در منطقه خاورمیانه (به
بهـار  «یـا  » بیـداري اسـالمی  «ي موسـوم بـه   ها اما پس از وقوع تحوالت و جنبش

  تر گردید.  این احساس تهدید براي آنها بیشتر و ملموس» عربی
بر این اساس، حضور و مداخله رژیم سعودي، صـرفاً بـه حضـور و مداخلـه     

در  هـا  غیررسمی و پنهان محدود نماند، بلکه مداخلـه رسـمی و آشـکار سـعودي    
ي متعـددي اسـت کـه در جهـت تأییـد      هـا  بحرین، عراق، سوریه و یمن مصداق

http://www.isna.ir/news/
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ابل بیـان اسـت. موضـوع ورود شـیعیان بـه رونـد سیاسـی در        مدعاي یاد شده ق
سعود و  ، مفهوم دیگري نیز براي آل»کشورهاي داراي جمعیت قابل توجه شیعی«

» محور مقاومت و همگرایی شیعیان منطقه«به همراه داشت و آن، تقویت  ها وهابی
دار در مثابـه پرچمـ   بود که جمهوري اسالمی ایران بـه » گفتمان انقالب اسالمی«با 

تر آنکـه ایـن وضـعیت، بـالطبع بـا احسـاس        کانون اصلی آن قرار دارد. نکته مهم
ویژه آمریکـا و رژیـم صهیونیسـتی نیـز تـوأم بـود. از        به ها نگرانی از سوي غربی

طـور کلـی در راسـتاي تـأثیر و      المللی بـه  اي و بین رو، اوضاع و شرایط منطقه این
نظیر عراق، بحرین، سوریه و یمـن   تقویت اقدامات حکام سعودي در کشورهایی

ي عربسـتان در راسـتاي   هـا  اي که آنها از اقدامات و سیاسـت  قرار داشت؛ به گونه
حمایت » گفتمان انقالب اسالمی«تضعیف نقش و نفوذ جمهوري اسالمی ایران و 

  کردند. و پشتیبانی می
نه اندیشه هراس از روي کار آمدن شیعیان در منطقه به صورت بسیار هوشمندا

ي غربی، تبلیغ و ها گرایانه هم از سوي حکام عرب منطقه و هم اندیشکده و افراط
شد؛ تا جایی که ملک عبداهللا، پادشاه اردن ایـن وضـعیت را گسـترش     تقویت می

، از هـا  داد و مقامات سعوي در دیدار با آمریکـایی  خطاب قرار می 1»هالل شیعی«
کردنـد.   یاد می» ي عربیها ر پایتختسیطره جمهوري اسالمی ایران ب«آن به عنوان 

وزیر خارجـه وقـت سـعودي در سـپتامبر      2،»سعود الفیصل«در همین خصوص، 
میالدي در سخنانی در شوراي روابط خارجی آمریکـا از گسـترش روابـط     2005

، انتقـاد  هـا  عراق پس از صدام جمهوري اسالمی ایران و تقویت آن در تمام زمینه
  )www. Tasnim news. Comکرده بود. (

وي همچنین در خصوص سوریه، ضمن اینکه خواستار خروج نیروهاي ایرانی از 
شـیخ خالـد   «کرد. [؟!] بر همین مبنا،  تأکیدسوریه شده بود، بر اشغالگر خواندن ایران 

                                                                                                                                        
توسط ملک عبداهللا، پادشـاه   2004در سال ) براي نخستین بار Shiite Cresent. اصطالح هالل شیعی (1

  اردن در مورد به قدرت رسیدن یک حکومت شیعی وفادار به ایران در عراق بر زبان آورده شد.
 . م بر اثر کهولت سن مرد. 2015جوالي  9وي در  .2
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، وزیر امور خارجه بحرین نیز با تکـرار ادعاهـاي واهـی الفیصـل     »بن حمد آل خلیفه
برادرم شاهزاده سعود الفیصل درباره ایران گفـت عـین   آن چیزي که «اظهار کرده بود: 

ي ها واقعیت است؛ ایران کشوري است که اراضی دیگران را اشغال کرده و مردم ملت
  )/www. vatanemrooz. ir/ News Paper[؟!] (». کشد ترساند و می دیگر را می

در پـی   هـا  .ش) نیز زمانی که آمریکـایی  ه1390میالدي (آذر ماه  2011در دسامبر 
خروج نیروهاي نظامی خود از عراق بودند، سعود الفیصل، وزیر امور خارجـه وقـت   
عربستان سعودي در مصاحبه با واشنگتن پست، با عصبانیت خطاب به اوبامـا گفـت:   

  1».؟د!یـــســـال عـــراق را در ســـینی طـــال تقـــدیم ایـــران کرد      9بعـــد از «
) jamnews.ir/TextVersionDetail/230454(  

، عضو پیشین سیا و کارشناس امور خاورمیانه در مؤسسه پژوهشـی  »رگراهام فول«
تلقی امپریالیستی ایران از آمریکـا و بـه عکـس، آمریکـا از     «رند بر این باور است که 

ي متفـاوت در منـاطق خـزر، خلـیج     ها آفرینی عنوان یک کشور شیعی با نقش ایران به
کشـور از همـدیگر شـده     فارس، آسیاي مرکزي و عراق، موجب تلقی تهدیـدآمیز دو 

ــا  http://www.zamane.info/1390/05». (اســت ) [البتــه] ســران آمریکــا و اســرائیل ب
گیـران عـرب را از مسـئله     ، انحراف اذهان تصـمیم »هالل شیعه«سازي مفهوم  برجسته

گیرند و نگرانی آنها را نسـبت بـه حاکمیـت ایـدئولوژي      پی می» اسرائیل«اصلی یعنی 
  کنند. م جمهوري اسالمی ایران در منطقه تحریک میشیعه تحت رهبري نظا

، رئـیس [وقـت] سـازمان سـیا پـس از      »جورج تنـت «بر اساس همین تحلیل، 
مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس هفتم شوراي اسالمی خطاب به کنگره ابراز 

تواند با تأثیرگذاري بر شیعیان عراق، در تحوالت ژئوپلیتیک منطقه،  ایران می«کرد: 

                                                                                                                                        
عربستان سعودي، جنگ افغانستان و عراق موجب افزایش قدرت ایران در سطح منطقه  حکامبه گفته  .1

د. هدف اصلی رهبران عربستان سعودي مقابله با قدرت ایران است. مطابق اسناد ویکیلیس، رهبران ش
سر مـار  « اند: ه و گفتهشتعربستان دائماً زمامداران آمریکا را براي حمله نظامی به ایران تحت فشار گذا

بـه سـاختن یـک     ، شـروع 2006. باز هم مطابق اسناد ویکیلیس، بندر پس از سال »ایران را قطع کنید
هزار تن بالغ می شود. جنـگ سـوریه،    10میلیشیاي سلفی در لبنان کرد که اینک تعداد اعضاي آن به 

  .جنگ نیابتی مورد تأیید اسرائیل است

http://www.zamane.info/
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  )www.hawzah.net». (عمل کندمؤثر 
با این اوصاف، روابط مستحکم و پیونـد ناگسسـتنی میـان برخـی اندیشـمندان      

اطالعاتی غرب در ایـن راسـتا نیـز قابـل      ـ  ي امنیتیها و سرویس ها سیاسی، سازمان
زده، در القاي حس انتقام  تأمل است. برخی نویسندگان و کارشناسان غربی یا غرب

مثابـه   بـه » ورود شـیعیان بـه رونـد سیاسـی    «ز شیعیان و معرفی در میان اهل سنت ا
سـزایی ایفـا    نقـش بـه  » حاکمیت تمام عیار شیعیان و به حاشیه راندن اهـل سـنت  «
جـویی اهـل سـنت از     کنند. در همین راستا ولی نصر ضمن احیاي حـس انتقـام   می

هراسـی در چـارچوب طـرح مبحثـی نظیـر هـالل        سازي براي شیعه شیعیان و زمینه
تأثیرگذاري نوین حکومت عراق بر شهروندان خاورمیانه بیش از «نویسد:  شیعی می

همه در میان شیعیان عرب منطقه ظاهر شـده اسـت. حاکمیـت اکثریـت شـیعی در      
ساالرانه باعـث خودآگـاهی و بیـداري بیشـتر      و قواعد مردم ها عراق بر اساس رویه

نشـینی از   چندین دهه حاشیهشیعیان منطقه شده است و اکنون شیعیان عرب بعد از 
  )1386(ولی نصر،  1».ساختار قدرت، در پی مشارکت در نظام سیاسی هستند

ـ صهیونیسـتی و سـعودي بـراي     تـوان ادعا کرد تالش محور غربـی  در واقع می
مقابله با گفتمان انقالب اسالمی گـاهی در چهـره اظهـارات دشـمنانه و گـاهی در      

» انقالب اسـالمی «ي انقالبی و همسو با گفتمان اه چارچوب مقابله نظامی با جریان
ي ایـن گفتمـان چیسـت کـه ایـن چنـین       هـا  دهد. بنابراین باید دید ویژگـی  رخ می
یی را براي دشمنان آن پدید آورده است؟ پژوهش حاضر ضمن اینکـه در  ها نگرانی

ي دیگـري راجـع   هـا  پی پاسخ به پرسش اصلی طرح شده، در پی پاسخ به پرسـش 
گفتمـان انقـالب   «رفتارهاي سیاسی عربستان سعودي بـراي مقابلـه بـا    رویکردها و 

                                                                                                                                        
اي در صحنه واقعی است که بـا   . البته این موضوع که شیعیان در عراق نوین قدرت بیشتري دارد، نکته1

توان از آن بـه حکومـت یـا     و نوع نظام سیاسی مرتبط است و میجمعیت شیعی ساکن در این کشور 
اي نظیر ولی نصر با زیرکی و اتخـاذ یـک رویکـرد     حاکمیت با محوریت شیعی یاد کرد؛ ولی نویسنده

افکنانه میان شیعیان و اهل سنت منطقه، ایـن موضـوع را در راسـتاي ایجـاد شـکاف و نگرانـی        تفرقه
شیعیان هر کشور خواستار مشارکت و قدرت بیشتر در جامعه خـود  : «دهد تر کرده و ادامه می برجسته

  »بر مبناي قواعد و هنجارهاي دموکراتیک هستند.

http://www.hawzah.net
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  ویژه در حوزه جغرافیاي شیعی منطقه از جمله یمن و عراق است.   به» اسالمی
از آنجایی که موضوع مقاومت در برابر استکبار و استبداد به شکل نوین آن در 

بیر انقالب اسـالمی  ـ قرآنی امام خمینی(ره)، بنیانگذار ک قالب رهنمودهاي اسالمی
حـاکم بـر   » ماهیت سیاسی ـ طائفی «ریزي شد و با  ایران و مقام معظم رهبري پایه

کشور سعودي در تعارض است، ضرورت دارد بر همین مبنا، توجه به نگاه عمیق 
  ایشان به این موضوع را مورد توجه قرار دهیم:

  
  مقاومتاي(دام ظله) به مسئله  نگاه امام خمینی(ره) و امام خامنه

امام خمینی(ره) از بنیانگذاران حرکت مقاومت به شکل جدید در منطقه و جهـان و  
 ها همچنین بنیانگذار انقالب اسالمی ایران است. از دیدگاه ایشان نگاه به همه پدیده

باید از منظر دین باشد و بحث مقاومت را نیز باید از این منظر مورد بررسـی قـرار   
مفهوم مقاومت و با نگاهی اجمالی به سـابقه مقاومـت، نگـاه    داد. با چنین تبیینی از 

باید فراتر از موضوعات خاص نظیر مسئله فلسطین و مقاومت در فلسطین باشـد و  
  تحوالت عراق،سوریه ، یمن و نظیر آن را نیز باید جزو الینفک آن به شمار آورد.

ظـم رهبـري   مقاومت از نظر امام خمینی(ره) و نظام اسالمی که اکنون مقام مع
هستند، داراي مبانی دینی، قرآنی و اسالمی است. در واقع رفـتن بـه    آن پرچمدار

سمت مقاومت، امتثال امر الهی است؛ بدین منظور که بر اساس دستور الهی بایـد  
به سمت مقاومت حرکت کرد، زیرا همه ادیان آسمانی و تمام پیامبران، یـک پیـام   

باید خدا را بندگی و از طاغوت  ها که انسانواحد براي بشر دارند و آن این است 
اجتناب کنند. اگر بخواهیم با چنین نگاهی به پیـامبران و پیـام واحدشـان، مسـئله     
مقاومت را درك کنیم باید به دو واژه قرآنی اسـتکبار و استضـعاف توجـه کنـیم.     

، تمـام  »خود برتـر پنـداري  «شود که ضمن  استکبار به جریان و سیستمی گفته می
بندد تا دیگران را تحت سلطه خـود قـرار دهـد. در ایـن      ش خود را به کار میتال

دارد اسـتکبار، همـان    کند و اعالم می زمان، قرآن کریم امر به مبارزه با استکبار می
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  طاغوت است.
شوند: گروهی تـن   شوند به دو دسته تقسیم می مردمی که با استکبار مواجه می

زننـد. آنـان کـه     یگر، دست به مقاومت مـی دهند و گروهی د به ذلت و سازش می
داند که مانند پیامبر  ایستند، خداوند آنها را مؤمنین واقعی می جلوي ستمکاران می

با کافران و مستکبران، شدید هستند؛ اما در جبهـه خـود از رحمانیـت برخـوردار     
  سوره فتح اشاره شده است) 21هستند. (به این مهم در آیه 

تکفیـر، عـاملی بـراي    «انـد:   اي (دام ظلـه) فرمـوده   خامنـه در همین زمینه، امام 
دشمنان اسالم و دشمنان امت اسالمی است؛ نه فقط شیعه، [بلکه] اهـل سـنت را   

کنند به نفع  کنند. اهل سنت هم، مسجدشان را، نمازشان را منفجر می هم تکفیر می
نند تا غافل را به هم مشغول ک ها رژیم صهیونیستی، براي اینکه مردم را و مسلمان

شوند از مسئله مهم فلسطین و از حضور دشمن در دل دنیاي اسالم غفلت کننـد؛  
لوحی، بعضـی هـم البتـه از روي     اي هم از روي ساده هدف، اینها است. یک عده
   1»کنند، این را باید متوجه بود. غرض با آنها همراهی می

)http://diplomatic.hmg.ir/Contents و http://fars:khamenei.ir/message.content?id=2669(  

توان گفت مسئله مقاومت در برابر ظالم و مستکبر، حرکتی است با منشأ قرآنی  می
کننـد. نکتـه    نند امـر خداونـد را اطاعـت مـی    ک و کسانی که در برابر ظالم مقاومت می

کلیدي مقاومت، نه گفتن به کسی است که قصد اعمـال سـلطه دارد. اگـر مقاومـت،     
الهی و تحت عنوان بندگی خدا باشـد نصـرت الهـی شـامل حـال آن خواهـد شـد.        
مقاومت، کلیدي است براي رساندن انسان به عزت و اگر این مهم نباشد باید تـن بـه   

ي رقیـب خـود ماننـد    هـا  نام دارد و با گفتمان» جهاد«اسالم این مبارزه،  خفت داد. در
سوسیالیسم، کاپیتالیسم و صهیونیسم تفاوت دارد. دال مرکزي گفتمان انقالب اسالمی 

مطرح کردنـد. مـردم    1357در شعارهایی نهفته است که مردم ایران در رفراندوم سال 
میت مـردم بودنـد؛ بـه عبـارت دیگـر      در آن زمان خواستار بازگشت به اسالم و حاک

                                                                                                                                        
  16/6/1393. بیانات امام خامنه اي(دام ظله) در دیدار کارگزاران حج، 1

http://diplomatic.hmg.ir/Contents
http://fars:khamenei.ir/message.content?id=
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کردند که بزرگان انقالب هـم تبلـور    مسئله استقالل، آزادي و جمهوریت را مطرح می
إِنَّ اللّه الَ یغَیرُ ما بِقَومٍ حتَّى «کردند که  این خواسته را بر اساس این آیه شریفه ذکر می

هِما بِأَنْفُسرُواْ مغَی1388(جهان بزرگی: ». ی(  
و » هـا  برخـورد تمـدن  «یی چون ها از این منظر، غرب و صهیونیسم با طرح نظریه

سپتامبر هم بـه ایـن    11در پی ساختن نظم نوین جهانی برآمدند. واقعه » پایان تاریخ«
مسئله شدت بخشید که پس از آن، مسـئله تروریسـم اسـالمی را مطـرح کردنـد. در      

سـازي بـا اسـالم     هدید شروع به غیریتنتیجه جوامع غربی حول محور مقابله با این ت
تـرین   عنـوان اصـلی  ي اسالمی و مسلمانان بـه ها نمودند. بنابراین خطر اسالم و ارزش

تهدید براي امنیت ملی، فرهنگ و تمدن غربی بازسازي و بازتولید شـد و بـه کمـک    
اي پیشرفته در افکار عمـومی غـرب، تهدیـد اسـالم را      ي رسانهها ابزارها و تکنولوژي

یگزین خطر کمونیسم و شوروي نمودند. بر این مبنا با فروپاشی شـوروي و تغییـر   جا
الملل، سخن از جنگ سرد دیگري به میان آمد که این بار نه تنهـا در   ساختار نظام بین

ي هـا  ساحت قدرت سخت بلکه در ساحت قـدرت نـرم و بـر پایـه تجدیـد هویـت      
ي هـا  سـازي  ده و عمـدتاً غیریـت  دارند استوار شـ  تأکیداي که بر قوم و مذهب  منطقه

  المللـی اسـت.    در سطح بین ها و یارگیري ها بندي فرهنگی و تمدنی معیار اصلی دسته
  )49: 1389(خراسانی، 
دهد که وقوع برخی حوادث مرتبط بـا مسـلمانان موجـب     نشان می ها بررسی

ن گفتمـا «و » گفتمان غیر اسـالمی «گرایانه از سوي  افزایش سطح اقدامات غیرواقع
خطـر بـزرگ بـراي    «ي تبلیغاتی غرب، ها شود. اسالم در بیشتر رسانه می» تکفیري

ساز نوعی  آید. ارائه چنین تصویري از دنیاي اسالم، زمینه به شمار می» تمدن غربی
جویـان بـا اسـالم و     ستیزي و به دنبـال آن، اقـدامات مقابلـه    هراسی و اسالم اسالم

ی، این موضوع را از طریق کشورهاي مسلمانان شده است که غرب در عصر کنون
  کند. اي دیگر دنبال می وابسته نظیر عربستان سعودي به گونه

بر همین مبنا، داعش نیز عالوه بر سوریه، لبنان و عراق در عمق قلمروي یمن 
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و به واسطه کمک و حمایت مسـتقیم و غیرمسـتقیم غـرب و عربسـتان سـعودي      
ي غـرب و صهیونیسـم کارکردهـایی    شکل گرفته است. گروه تکفیري داعش، برا

دارد که برآیند نهایی آنهـا، ایجـاد گسسـت در محـور ژئوپلیتیـک مقاومـت و از       
اولویت خارج ساختن مقابله با اشغالگران فلسـطین اسـت. بـا سـرایت هدفمنـد      

مثابـه ام القـراي جبهـه     گري به محیط امنیتی جمهوري اسالمی بـه  جریان تکفیري
ترش محـور مقاومـت جلـوگیري و بـه اسـرائیل      شـود از گسـ   مقاومت تالش می

  مصونیت بخشیده شود.
نکته مهم، همراهی و همسویی برخی کشورهاي اسالمی بـا مطـامع و اهـداف    

ست که مصداق بارز آن، عربستان سعودي و اتخاذ رویکردهاي خشـن و  ها غربی
ر، ویژه یمن است. در دنباله مقاله حاضـ  نظامی در قبال شیعیان بحرین، عراق و به
  شود. این رویکردها با مصادیق بیشتر تبیین می

  
  بخش اول: تغییر حکومت در سعودي و تشدیدستیز در یمن

با به قدرت رسیدن ملک سلمان در عربستان (پس از مرگ ملـک عبـداهللا) در بهمـن    
ي اسالمی همسو بـا  ها ، رویکرد ضدشیعی و ضدیت با محور مقاومت و جریان1393

  ه تنها کمرنگ نشد، بلکه رو به فزونی نهاد.  جمهوري اسالمی ایران ن
ي هـا  بر این اساس، پیش از تهاجم نظامی به یمن، عربسـتان سـعودي تـالش   

ویـژه کشـورهاي    جدي و فراوانی انجام داد تا روابطش را با دیگر متحـدانش بـه  
تر نماید و حتی در عراق وجهه  عربی منطقه از جمله مصر، قطر و امارات گسترده

اي نیـز سـعی کـرد ائتالفـی از      یم کنـد. ایـن کشـور در سـطح منطقـه     خود را ترم
کشورهاي منطقه خلیج فارس و خاورمیانه (در قالبی فراتـر از شـوراي همکـاري    
خلیج فارس) ایجاد نماید. بر این اساس، تعقیب سیاست بازدارنـدگی پیشدسـتانه   

شـیعیان بـه    امنیتی و دفاعی را در دستور کار قرار داد تا به اصطالح بـا پیشـروي  
نجـات جهـان عـرب و    «و با شعار  رهبري ایران مقابله کند و آن را متوقف سازد
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را بـه  » انقالب مردم یمن علیه ظلم و استبداد«، هجمه و حمله به »مسلمانان سنی
ي بسیاري ها و خرابی ها رقم زد که تا کنون عالوه بر ویرانی 1»طوفان قاطعیت«نام 

  سبب آوارگی و کشتار انسانی وسیعی شده است. که در کشور یمن به بار آورد،
و انجام چنین  ها البته از نگاه عربستان و حکام سعودي، اتخاذ این نوع سیاست

تر در راستاي مقابلـه بـا پیشـروي ایـران در      رفتارهاي سیاسی در چارچوبی کالن
شد که به نحـوي در صـدد بسـیج افکـار عمـومی در       کشورهاي عربی قلمداد می

عربی و مسلمان بوده و هست. بر همـین اسـاس، روزنامـه عکـاظ در     کشورهاي 
طوفـان قاطعیـت و پـس از آن    «تحلیلی به قلم احمد سمیر القـدره مـدعی شـد:    

عملیات بازگرداندن امید در حالی انجام شد که امنیـت ملـی عربـی، در معـرض     
ذ تهدید و خطر قرار داشت؛ در حالی که تغییرات و تحوالت به اوج رسید و نفـو 

ي تروریستی نیز به طور روزافزون در حال افزایش است. ها ي سازمانها و توانایی
ي ایران در منطقه عربـی همـواره   ها ورزي در کنار آن، رخنه، نفوذ، دخالت و طمع

کنـد تـا    رو به افزایش است. ایران از متحدانش حمایت سیاسی، مالی و نظامی می
را صادر کند و ارتشی وابسته بـه خـود   ي خود را به اجرا گذارد، انقالبش ها طرح

در بسیاري از کشورهاي عربی شکل دهد تا قدرت را در این کشـورها در دسـت   
و  هـا  گیرد. این ارتش همان ارتش هالل شیعی است تا ابزاري براي اجراي طـرح 

ثبـات کـردن    ي ایران باشد و از طریق ایـن ارتـش، بـراي نـاامن و بـی     ها سیاست
  ». کند کشورهاي منطقه فعالیت

البته عالوه بر این موضوع، بسیاري از کارشناسـان سیاسـی و امنیتـی بـر ایـن      
باورند که در زمان جنگ داخلی یمن، حکام عربستان نتوانسـتند بـراي سـرکوب    

اي برسـند. از   ) از راه دولت مرکـزي یمـن بـه نتیجـه    ها جنبش شیعی یمن (حوثی
در  هـا  در شکسـت الحـوثی  » علـی عبـداهللا صـالح   «رو، پس از ناکامی دولـت   این

  مقامات سعودي، خود دست به کار شدند.» عملیات زمین سوخته«

                                                                                                                                        
 تغییر یافت.» بازگرداندن امید«که بعدها به » عاصفه الحزم. «1
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و آغاز جنگ ششـم (بـا نـام عملیـات      ها با تشدید درگیري 2009اوت  11از 
بـا   هـا  زمین سوخته) میان طرفین دخالت عربستان نیز تشدید گردید. این درگیري

قیم ژنـرال علـی عبـداهللا    توجه به دخالت آشکار عربستان سعودي و تحریک مست
صالح توسط عربستان براي سرکوب شیعیان یمن به خاك عربستان سـعودي هـم   

سـی   بـی  کشیده و سبب شد ارتش سعودي به مواضع این گروه حملـه کنـد. (بـی   
  )1388آذر  21فارسی، 

  
  اهداف عربستان در یمن (نگاهی به گذشته)

یمن را رصد و دنبال  ي گذشته به دقت تحوالت داخلیها حکام سعودي در سال
انـد. آل   اند و در اغلب تحوالت و حوادث داخلی آن کشـور مداخلـه داشـته    کرده

و متحد شدن قبایـل شـیعه در   » صعده«گیري جنبش شیعیان  سعود، از زمان شکل
اند. از این منظـر   ي خود افزودهها بر شدت پیگیري» عمران«و » صعده«ي ها استان

یان یمن را خطري بالقوه براي حاکمیت خود به حکام سعودي از همان زمان شیع
ویژه آنکه چنین جنبشی را مانع محکـم و بـزرگ در راسـتاي     آوردند؛ به شمار می

کردند. از همین منظر،  ـ وهابی ارزیابی می ي سعوديها گسترش تفکرات و اندیشه
گانه میان حکومت علی عبداهللا صالح با جنـبش   ي داخلی ششها در جریان جنگ

کردنـد و حتـی    حمایت می ها شدت از نظام سیاسی یمن در مقابل حوثی بهحوثی 
  دادند.  بمباران مواضع شیعیان یمنی را در دستور کار قرار می

رغـم    عنوان کشور همسایه و مجاور عربستان، به از دیدگاه ژئوپلیتیکی، یمن به
سـیاري  فقر و عدم توسعه آن داراي موقعیت ژئواسـتراتژیک و منـابع زیرزمینـی ب   

است و عربستان همواره به این کشور چشم طمع داشته است. از سـالیان گذشـته   
تا کنون، عربستان به دنبال باز کردن جاي پا در یمن بوده و از آنجایی که جامعـه  

است، تطمیع و تسلیح رهبران و رؤسـاي  » اي ـ قبیله اي بافت عشیره«یمن مبتنی بر 
و رویکردهاي دائمـی حکـام سـعودي     ها تقبایل یمن با پول و سالح جزو فعالی
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  بوده است.
به صورت موقت از یمـن بـه عربسـتان     1934بحران، جیزان و عسیر در سال 

سال در اختیار عربستان باشد؛ اما حکام  20ملحق شدند. قرار بود این مناطق تنها 
اند و ایـن منـاطق را بـه     سعودي از پس دادن این مناطق به یمن استنکاف ورزیده

اند. بنابراین عربسـتان بـراي جلـوگیري از اقـدام یمـن در       خود ملحق کرده خاك
گیري این مناطق، همیشه به دنبال نفوذ در این کشور بـوده اسـت.    راستاي بازپس

)www. mashreghnews.ir(  
ي فرهنگی و تبشیري، عربستان سعودي در جهـت  ها فراتر از این در زمینه فعالیت
از هیچ تالشی فروگذاري نکرده است؛ تا جـایی کـه    تضعیف نقش و جایگاه شیعیان

ـ یـک مرکـز آموزشـی بـه نـام       ـ که مرکز اصلی شیعیان زیدي اسـت  در استان صعده
یی از کشورهاي مختلف، تعالیم وهابیـت را  ها را تأسیس کرد و در آن به طلبه» دماج«

  )www.mashreghnews. irداد. (با تلخیص و تصرف از:  آموزش می
یب، اهداف مهم حکام سعودي از گذشته تا کنون در قبال تحـوالت  به هر ترت

  یمن بر مبانی و محورهاي ذیل استوار بوده است:
سـاالر و دموکراتیـک در یمـن بـر مبنـاي       گیـري سیسـتم مـردم    . عدم شکل1

  مشارکت واقعی 
و » گفتمان انقـالب اسـالمی  «ي همسو با ها . ممانعت از توسعه و پیروزي جریان2

  آنها از مرزهاي سرزمینی خوددور کردن 
نشانده و تحت کنترل در یمن و تالش در  . حفظ رژیم ضعیف، فاسد، دست3

  ي سیاسی وابستهها و جریان ها راستاي تقویت شخصیت
ي همسـو و همگـرا بـا    ها ) و جریانها . کاهش نفوذ و قدرت شیعیان (حوثی4

  ـ تکفیري. ي سلفیها محور مقاومت در یمن و تقویت جریان
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  و انقالب یمن ها سعودي
ویـژه در دوران   ي متمـادي بـه  هـا  نکته مهم این است که حکام سعودي طی سـال 

حکومت علی عبداهللا صالح با پیگیري چنین اهدافی از طریـق ابزارهـاي مختلـف    
کردند؛ امـا   سیاسی، اقتصادي و فرهنگی بر تداوم سیطره خود بر یمن پافشاري می

، خلل بسیار فراوانـی را  »بیداري اسالمی«ا در واقع ی» بهار عربی«روند موسوم به 
در تداوم مسیر طی شده توسط حکام سعودي رقم زد. از این رو، انقالب یمن در 

توان آغاز مبارزه با مداخالت سعودي در یمـن نیـز بـه شـمار      را می 2011فوریه 
ی، ي تـاریخی از جملـه اسـتقالل سیاسـ    هـا  اي که دستیابی به آرمان آورد؛ به گونه

توسعه اقتصادي و مبارزه با سلطه خارجی در دستور کـار انقالبیـون یمنـی قـرار     
داشت. بنابراین حکام سعودي، تالش فراوانی کردند تا قیام ملت یمن را از مسیر 

ي بشردوسـتانه خـود،   هـا  اصلی خود منحرف سازند و آن را از رسیدن به آرمـان 
طـرح ابتکـاري   «رایند موسوم به طی یک ف ها خارج نمایند. در این راستا، سعودي

[مبادره الخلیج] سعی داشتند ضمن انحراف مسیر » شوراي همکاري خلیج فارس
در انقالب یمن آن را از وصول به اهداف خود دور نماینـد؛ بـه عـالوه در بـازي     
طراحی شده دیگري، آنها با اعطاي مصونیت قضـایی بـه علـی عبـداهللا صـالح و      

کنـار زدنـد و هـادي معـاون وي (یعنـی منصـور) را       اطرافیانش، او را از قـدرت  
  نشانده جدید خود بر یمن حاکم کردند. عنوان دست به

این موضوع، حکام سعودي را تا حدي امیدوار کرد، به نحوي که کنترل خـود  
، 2014سـپتامبر   21پنداشتند؛ اما طولی نکشید که در  بر قیام یمن را تمام شده می

ي سعودي ها ري جنبش انصاراهللا رقم خورد و بر نقشهبه رهب ها انقالب دوم یمنی
  انقالب در یمن خط بطالن کشید.» مصادره به مطلوب«براي 

معنـاي   2014توان ادعا کرد که پیروزي جنـبش انصـاراهللا در سـپتامبر     در واقع می
از دست رفتن سیطره سنتی سـعودي  «هم چیزي نبود مگر  دیگري را در برداشت و آن

  »ي چندین ساله براي حفظ سلطه در این کشور.ها تالشبر یمن و شکست 
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  تجاوز نظامی
ي سیاسی سعودي براي کنتـرل انقـالب و انقالبیـون در    ها در واقع شکست طرح

گفتمـان  «یمن و قدرت یافتن جریانی همسـو بـا محـور مقاومـت و برگرفتـه از      
 ، وحشت عجیبی را میان حکام سعودي رقم زد که بـه تصـمیمی  »انقالب اسالمی

ـ کـه در   غیرمعقول از سوي حکام سعودي انجامید. بر این اساس، رژیم سـعودي 
عنـوان پادشـاه آن، افـراد جـوان و      واقع ملک سلمان پس از مرگ ملک عبداهللا به

اي را در چـارچوب   اي را بر سر کار آورده بود ـ تجاوز نظامی وحشـیانه   تجربه بی
  1غاز کرد.آ ها علیه یمنی» ائتالف موهوم و خودخوانده«یک 

) بـا حملـه   1394فـروردین   6( 2015مـارس   25مداخله نظـامی در یمـن در   
هوایی ائتالفی موهوم از کشورهاي منطقه بـه رهبـري عربسـتان سـعودي بـا نـام       

 3اردیبهشت با نام عملیات احیاي امید 2آغاز شد و از  2»طوفان قاطعیت«عملیات 
  تداوم یافت.

فارس (عربستان سعودي،  اري خلیجهواپیماهاي پنج کشور عضو شوراي همک
امارات متحده عربی، قطر، کویت و بحـرین) بـه همـراه مـراکش، مصـر، اردن و      

ي هـا  سودان در این حمله مشارکت داشتند و سومالی نیز اجازه استفاده از پادگان
خود را براي حمله صادر کرد. به همین ترتیب، اتحادیـه عـرب، ضـمن حمایـت     

اي صادر کـرد و   الشیخ بیانیه نشست سالیانه خود در شرمخود از این عملیات، در 
  خواستار تشکیل نیروي نظامی مشترك عربی گردید.

                                                                                                                                        
در خاورمیانـه عربـی،   » بیـداري اسـالمی  «وقوع تحوالت انقالبی موسوم به توان ادعا کرد از اوان  . می1

ـ    ـ به مثابه یک بازیگر جدي مدافع وضع موجود و بیمناك از تحوالت به وقوع پیوسته  رژیم سعودي
هاي جدید، در روند تحوالت خلل و انحراف ایجـاد نمایـد و    گرفتن بازي در تالش بود تا با در پیش

را از مطالبات خود منصرف سازد؛ پس از ناکامی و عدم » انقالبیون«یا » ر وضع موجودطرفداران تغیی«
دستیابی به دستاوردهاي مطلوب، به دخالت نظامی غیرمستقیم و مستقیم با حمایت برخـی بـازیگران   

ویژه یمن، بـازرترین نمودهـاي ایـن     عرب دیگر همسو با خود مبادرت ورزید که بحرین و سوریه به
حکـام سـعودي بـه    » آلـود  نگاه عجوالنه و شتاب«توان ناشی از  ها بود. این موضوع را می تنوع دخال

  نیز تفسیر و تبیین کرد.» تضعیف محور مقاومت و گفتمان انقالب اسالمی« تحوالت منطقه در راستاي
 . عملیات عاصفه الحزم2
 . عملیه اعاده االمل3
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  الف) اهداف اولیه و ملموس عربستان در تجاوز نظامی
عملیات نیروهاي ائتالف، غالباً شامل حمالت هـوایی بـود و ابتـدا بیشـتر بـر منـاطق       

ز دفاع هوایی، سکوهاي پرتاب موشـک  اداري و نظامی شهر صنعا تمرکز داشت. مراک
ي ارتـش و نیروهـاي مردمـی یمـن از اهـداف دیگـر جنگنـده        هـا  اسکاد و جنگنـده 

جمهوري در صنعا نیـز   ي ائتالف بودند و مناطقی در نزدیکی کاخ ریاستها افکن بمب
بارها هواپیماهاي مهاجم عربسـتان،   هدف بمباران هوایی قرار گرفتند. در طول حمله، 

  کردند. زیربنایی یمن از جمله دو نیروگاه البیضاء و صعده را بمباران میتأسیسات 
خبرگزاري ایرنا به نقـل از پایگـاه خبـري الوسـط بحـرین اعـالم کـرد کـه آمـار          

انـد. عملیـات    شدگان در یک ماهه اول تهاجم نزدیک به هفت هـزار نفـر بـوده    کشته
از سـوي عربسـتان بـه     که شامل حمالت هوایی گسترده» طوفان قاطعیت«موسوم به 

بـس از   مـیالدي بـا اعـالم آتـش     2015آوریل  21روز در تاریخ  27یمن بود، پس از 
سوي عربستان پایان یافت و عربستان ضمن اعالن اینکه بـه اهـداف خـود از جملـه     

یی که به دست انصاراهللا افتاده بود و امنیت کشورهاي همسـایه یمـن   ها انهدام موشک
یده است، (؟!) از آغاز عملیات سیاسی براي بازگشت منصـور  کردند، رس را تهدید می
بـر اسـاس اعـالم وزارت دفـاع      1جمهور مستعفی بـه قـدرت خبـر داد.    هادي، رئیس

نـام دارد و عمـدتاً   » احیاي امید«اي در قبال یمن شروع شد که  عربستان، عملیات تازه
متمرکز است؛ امـا  دیدگان  رسانی به آسیب حل سیاسی براي بحران یمن و کمک بر راه

  همچنان شامل تالش براي جلوگیري از تحرکات انصاراهللا خواهد بود.  
در خصوص نقش رژیم صهیونیستی در کمک  ها از آنجایی که حرف و حدیث

و حمایت عربستان در تجاوز به یمن بسیار است، در اینجا به صورت مختصـر و  
  گیرد: گذرا این نقش مورد واکاوي قرار می

  

                                                                                                                                        
هاي غربی و همسـو بـا سـعودي)، اعـالن      ی رسانههاي مخالف سعودي (حتی برخ . البته غالب جریان1

بس از سوي عربستان را شکست ائتالف عربستان در برآورده شدن اهداف اولیه از حمله به یمن  آتش
 ارزیابی کردند. 
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  صهیونیستی اسرائیل در حمله عربستان به یمننقش رژیم 
بـا   هـا  و منابع یمنی از ابتدا بر حمایت و همکـاري غیررسـمی اسـرائیلی    ها رسانه

داشتند که با سکوت رژیم صهیونیستی مواجه گردیـد، امـا بعـدها     تأکیدعربستان 
یی حـاکی از حمایـت تسـلیحاتی و حضـور     هـا  ي غربی، گـزارش ها برخی رسانه
ونیستی در این حمالت منتشر کردند. البته یـادآوري ایـن نکتـه نیـز     نظامیان صهی

ضرورت دارد که رژیم صهیونیستی و عربستان پیش از این، همکـاري اطالعـاتی   
با یکدیگر (با عطف به نقطه مشترك هر دو در دشمنی با جمهوري اسالمی ایران) 

بقه مقامـات  سـا  ي غربـی از مـذاکرات بـی   هـا  را آغاز کرده بودند. همچنین رسانه
صهیونیستی با حکام سعودي علیه ایران نیز خبر داده بودند که از آن جمله اجـازه  
دادن به نیروهاي هوایی رژیم صهیونیستی براي استفاده از فضاي هوایی عربستان 

  در راستاي حمله به ایران بود. 
 26در تحلیلــی در  Veteranstodayـ نظــامی  در همــین راســتا، پایگــاه خبــري

دهـد کـه تـا     نشـان مـی   16Fمانده از یک فروند  نوشت که تصاویر باقی 2015 می
کنون به نیروي هوایی هیچ یک از کشورهاي عربی فروخته نشده و کسی خریدار 

  آن در منطقه خاورمیانه جز اسرائیل نبوده است.
به عالوه ژنرال صالح محمود از فرماندهان نیروهـاي نظـامی یمنـی در همـان     

وسـیله   کـه بـر اثـر حملـه موشـکی انصـاراهللا و ارتـش یمـن بـه          زمان اعالم کرد
افسر صهیونیسـتی و بـیش از    20، »خالد ولید«ي اسکاد به پایگاه هوایی ها موشک

افسر سعودي از جمله محمد شعالن از فرمانـدهان نیـروي هـوایی عربسـتان      60
ر د هـا  کشته شدند. نکته قابل تأمل دیگر در تأیید حضور و مشارکت صهیونیست

ي عربسـتانی از ایـن کشـور و تصـرف     هـا  حمله به یمن هنگام خروج دیپلمـات 
سفارت سعودي از سوي مردم بود که انصاراهللا اعالم کرد در سـفارت یـاد شـده،    

  )19/3/94(متقی:  1تسلیحات اسرائیلی به دست آورده است.
                                                                                                                                        

الگوي رفتاري رژیم صهیونیستی و عربستان سعودي براسـاس ایـن مؤلفـه شـکل گرفتـه اسـت کـه         .1
شـود. طبیعـی    نون اصلی محور مقاومت، تهدید مشترك تلقـی مـی  عنوان کا جمهوري اسالمی ایران به
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مـدت و   اي از تمـام ابزارهـا در کوتـاه    است زمانی که بازیگري تهدید مشترك تلقی گردید، مجموعـه 

  بلندمدت بایستی علیه آن مورد استفاده قرار گیرد.
مشترکی به نام نیروهاي مقاومـت بـا   ائتالف عربستان و اسرائیل در قالب موازنه تهدید براي مقابله با تهدید    

گیرد. درست است که عربستان سعودي، کشوري عرب است، اما آنها نیـز هماننـد    محوریت ایران شکل می
در وضـعیت   1967ها از نژاد سامی هستند. مسئله منازعه عربستان و اسرائیل تقریباً از جنـگ سـال    اسرائیلی
ترین مسئله مربوط به منـافع و امنیـت خـود     کند مهم حساس میاي قرار گرفته است. امروز عربستان ا حاشیه

هـا ایـران را عامـل اخـتالف در جهـان       موازنه قدرت را در منطقه تغییر داده است. سـعودي  اوست و ایران، 
کنند ایران به لحاظ تاریخی درصدد تحقیر جامعه عرب است. آنها بر ایـن باورنـد    دانند و اظهار می اسالم می
تواند ایفاي نقش کند، یک تهدید بنیـادین   ان در سوریه، لبنان، بحرین، یمن، افغانستان و عراق میکه وقتی ایر
شود. عالوه بر تضاد گفتمانی، تضادهاي بین این دو کشـور ریشـه تـاریخی، مـدرن، هـویتی و       محسوب می

جریـان ضـاله و   ایدئولوژیک دارد. البته بدون شناخت وهابیت، این روابط قابل فهم نیسـت. وهابیـت، یـک    
جزیره بگذارد. این  هاي شبه انحرافی مذهبی در قرن نوزده میالدي بود که توانست آثار عمیقی بر تفکر عرب

سـعود ارتبـاط ایـدئولوژیک برقـرار      ها نیز همخوانی داشت. وهابیت در آن برهه بـا آل  جریان با مبانی سلفی
ناپذیر، هویت نیـز شـکل    شد به صورت اجتنابکرده بود. در عصر موجود هر جا که تفاوت وجود داشته با

نگـاه عربسـتان    آید. از اوایـل انقـالب اسـالمی،    گیرد و هر جا هویت شکل بگیرد، تضاد نیز به وجود می می
سعودي به ایران، عالوه بر اختالفات ژئوپلیتیکی با تضادهاي ایدئولوژیک نیـز پیونـد یافتـه اسـت. بنـابراین      

 33مـیالدي (جنـگ    2006الف با اسرائیل ایجاد شدکه این دو کشور در سـال  زمانی در عربستان، فضاي ائت
  روزه لبنان) در وضعیت تهدید گسترده قرار گرفتند.

اي عرب را دعـوت   در این شرایط، مصر پیشگام یک فرایند جدید شد. این کشور چهار بازیگر منطقه   
تان، امـارات، قطـر و اردن کـه در    کرد و از سه کشور دیگر نیز دعوت غیر رسمی داشت؛ یعنی عربس

الشیخ مصر حضور داشتند. عالوه بر آن سه بازیگر از جمله رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلستان  شرم
شـرکت کردنـد.    2006نیز با حضور نمایندگان خود در اجالسیه ضد تروریسم آینده منطقه در سـال  

ي اسالمی ایران بود. آنها اعالم کردنـد  بحثی که در آن کنفرانس مطرح شد، قدرت رو به جلو جمهور
اي قرار گیرد. این بدین معنا بـود کـه بـه     که باید با ایران مقابله کرد و این مقابله باید در فضاي منطقه

ایران اجازه ندهند حوزه قدرتش را در منطقه گسترش دهد یا در جاهایی که حوزه قدرت ایران بیشتر 
ســازي  داشــته باشــد. آنهــا قــرار گذاشــتند بــا هماهنــگ هــایی از آشــوب وجــود اســت بایــد نشــانه

اي برقرار شود. موضوع اصلی آنهـا   اي و منطقه اي مرحله هایشان، تشکیالتی به همراه اجالسیه سیاست
  بحث مربوط به تبادل اطالعات راهبردهاي پیش رو بود. 

ربسـتان کـه در آن مقطـع،    با انتشار اسناد ویکیلیکس معلوم شد عادل احمد الجبیر، وزیر امور خارجه ع
سفیر عربستان در آمریکا بود، در مذاکرات با مقامات آمریکایی گفته بود وقت آن رسیده است که سر 

هـا هـدف قـرار     استراتژي این بود که بدنه و سرپنجه 2007و  2006مار را هدف قرار دهیم. در سال 
یـت موجـود ایـن بودکـه تحـوالت      داده شود، اما بحثی که عادل احمد داشت زدن سر مار بـود. واقع 

منطقه، اکنون منجر به افزایش قدرت ایران در منطقه و گسترش اضـالع مقاومـت شـده اسـت. خـأل      
قدرت ناشی از تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان و عراق در منطقه، بـه عـالوه پیونـدهاي فرهنگـی،     

فـراهم آورد. بنـابراین سیاسـت    دینی و مذهبی، زمینه الزم را براي افـزایش قـدرت ایـران در منطقـه     
توانند ایران را یک بـاره هـدف قـرار دهنـد      اسرائیل و عربستان، فرسایش قدرت ایران است. آنها نمی

هاي جغرافیایی مختلف درگیـر کننـد.    خواهند آن را در حوزه اند) و می ها را قبالً آزموده (زیرا تمام راه
هـا   ي آمریکا در ویتنام به وجود آوردند،  براي شورويها برا ها نیز مشابه فضایی که شوروي آمریکایی

هاي آمریکـا، دنبـال گسـترش حـوزه      در افغانستان پدید آوردند. امروز عربستان و اسرائیل با سیاست
هایی هستند که با ایران و متحدانش وجود دارد. محور اصلی آنها نیز در جنگ نیابتی از نـوع   درگیري

فقط جنـگ فراگیـر نیسـت. بحثـی کـه امـروز        وجود دارد و قصدشان فراگیر است که در تمام منطقه
به هر میزان که این منازعات  عربستان در یمن دارد نیز در همین راستاست. از دیدگاه حکام سعودي، 

هاي اقتصادي و اعتباري ایران بیشتر خواهد شد. هدف آنها این است  گسترش بیشتري پیدا کند هزینه
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تجربه سعودي در تصویر ترسیم شده خود تصور  بنابر آنچه گذشت، حکام بی
ردند در حمله به یمن با مقاومت سرسختانه مردم و نیروهاي انقالبی مواجه ک نمی

مـدت،   تـوانست در بازه زمانی کوتـاه  شوند. بنابراین از نگاه آنها حمله به یمن می
بخشـی   برآورد آنهـا نتیجـه    رو، نتیجه جنگ را به سود عربستان رقم بزند. از همین 

گیري از تهاجم یادشده  ابراین با عدم نتیجهکمتر از یک ماه بود. بن » حمله به یمن«
در پی خـروج از   بس  طی روز بیست و هفتم حمله نظامی خود، ضمن اعالم آتش

  بودند.» باتالق خودساخته«
تجربـه سـعودي    به هر حال اهداف اولیه، فوري و ملموس حکام جوان و بـی 

نو در آوردن انقالبیون به زا ویژه بنا بر اعالم وزیر امور خارجه آن عادل الجبیر)  (به
نشانده سعودي در یمن (منصور هـادي) بـود. در    یمنی و بازگرداندن حاکم دست

همین زمینه، جعفر قنادباشی از کارشناسان مسـائل سیاسـی بـر ایـن بـاور اسـت:       
روز جنگ، ایجاد یک منطقه براي استقرار عبد  27تمامی تالش عربستان در این «

جه به شرایط کشور یمن و عدم مقبولیت این فـرد،  ربه منصور هادي بود که با تو
از  ) از طرف دیگر مجید صـفاتاج،  Taamolnews.ir». (نتوانست کاري از پیش ببرد

کند  می تأکیدکارشناسان مسائل سیاسی ضمن اشاره به همین موضوع بر این نکته 
 اسـت. » ساقط کردن جنبش انصـاراهللا «از حمله به یمن،  ها که هدف اولیه سعودي
عربستان سعودي به دنبال آن بود که با ساقط کردن «گوید:  وي در همین زمینه می

این جنبش مردمی، هژمونی خود را بر همسایه جنوبی تحمیل کنـد؛ امـا نـه تنهـا     
تر و به خصوص بعد از  اي اتفاق نیفتاد، بلکه جنبش انصاراهللا منسجم چنین مسئله

  )ibid.( »شدحمالت از پشتوانه مردمی بیشتري برخوردار 
 

اي افـزایش پیـدا کـرد، بـه      اي به همان صـورتی کـه مرحلـه    ن در فضاي منطقهکه اعتبار و قدرت ایرا
اي نیز دچار فرسایش شود؛ درست همان وضعیتی که شوروي داشت. نتیجه وضـعیت   صورت مرحله

  فرسایش، پیروزي بدون جنگ است.
وضـعیت   هاي پیرامونی حاصل نشـود، در  هاي ایران براي حمایت از مجموعه اگر در آینده این قابلیت  

رو خواهد شد. (خالصه مکتوب سـخنرانی دکتـر ابـراهیم متقـی در      فرسایش با مشکالت زیادي روبه
کـه آقـاي علیرضـا     19/3/94هاي سیاسی علمی مؤسسـه نـدا در تـاریخ     مؤسسه تحقیقات و پژوهش

 نادري، کارشناس مؤسسه ندا آن را تدوین و تنظیم کرده است)
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توان گفت هدف اولیه، فوري و ملمـوس عربسـتان سـعودي و     به هر حال می
ي انصاراهللا و بـه تبـع   ها اش، مهار پیشروي ائتالف به اصطالح عربی تحت رهبري

نشانده خود بود، اما با نگاهی دقیق و موشکافانه  آن، حفظ زمین براي حاکم دست
ن بـه ایـن هـدف ناکـام ماندنـد و      توان ادعا کرد که حکام سـعودي در رسـید   می
را درون مرزهـاي   هـا  ي آنها همواره در این حد بود تا بتوانند درگیريها طلبی جاه

ي جنبش انصاراهللا، بر نگرانی حکام سعودي و ها یمن محصور نمایند؛ اما پیشروي
تـوان مرحلـه    مقامات عربی همسو با آنها افزود، به نحوي که مرحله بعدي را مـی 

علیه انقالبیون یمن عنوان کـرد.  » ـ عربی گیري اجماعی اسالمی شکل تالش براي«
عربستان به دنبال آن بود تا حمالت انصاراهللا و نیروهاي مردمی بـه داخـل خـاك    

معرفی نماید و در راستاي » سرزمین مقدس اسالم«علیه  ها عربستان را حمله یمنی
یی هـا  ی نیز اخبار و گـزارش گام بردارد. البته هر از چندگاه» فراگیر شدن ائتالف«

مبنی بر دست داشتن جمهوري اسالمی ایران در حوادث تروریستی داخل خـاك  
  یافت.  ي سعودي انعکاس میها عربستان از زبان مسئوالن حکومتی و رسانه

  
  مدت و بلندمدت عربستان از جمله (اهداف پشت پرده) ب) اهداف میان

سلسله اهدافی را براي تجـاوز بـه یمـن     تر آمد، عربستان سعودي گونه که پیش همان
، اهـداف اولیـه و آشـکار از جملـه یمـن را بـه       هـا  عنوان کرد که طبق برخی گزارش

جمهور مستعفی (منصور هادي) گره زده است؛ در حالی که اهداف  درخواست رئیس
تـر اسـت کـه از سـوي حکـام       پنهان و پشت پرده عربستان از این اقدام، بسـیار مهـم  

ترین اهداف یادشده کـه از لحـاظ    صورت علنی بیان نشده است. از مهم به ها سعودي
بندي کرد، موارد ذیـل اسـت    مدت و بلندمدت نیز تقسیم توان آنها را به میان می زمانی

  ترین آنها خواهیم پرداخت: که در ادامه به بررسی مهم
  . تالش در راستاي تقابل با گفتمان انقالب اسالمی1
  سالمی و تغییر مسیر انقالب یمن. انحراف بیداري ا2



 

 

 144  

 

 

  ي استعمارگر و استکباري آمریکا و رژیم صهیونیستیها . پاسخ به مطالبات قدرت3
ـ مـذهبی و ممانعـت    عنوان جنبش انقالبیجلوگیري از رواج موفقیت انصاراهللا به. 4

  از الگو شدن آن در سایر مناطق
تان و بـه عبـارت بهتـر    تضاد گفتمانی حاکم بر عربسـ «البته همه این موارد در 

ـ تکفیري در مقابل گفتمان انقـالب اسـالمی و محـور     ـ وهابی استقرار نظم سلفی
قابل تبیین است. به عبارت دیگر از نظر واکـنش بـازیگران خـارجی در    » مقاومت

ترین نقش را در تضعیف، کنترل و  صحنه یمن، بدون تردید عربستان سعودي مهم
  ست. مهار انقالب یمن ایفا کرده ا

ي هـا  گیـري  تـرین جهـت   تر یادآوري شـد، مهـم   به طور کلی مطابق آنچه پیش
  ریاض در قبال تحوالت یمن بر مبناي محورهاي زیر استوار بوده است:

  گیري نظام دموکراتیک بر مبناي مشارکت حقیقی مردم در یمن . عدم شکل1
  . جلوگیري از گسترش انقالب و تسري آن به داخل خاك عربستان2
فظ سـاختار رژیـم سـابق و تـالش بـراي بـه قـدرت رسـاندن افـراد و          . ح3
  ي وابستهها جریان
ي نزدیک بـه جمهـوري اسـالمی ایـران از     ها . کاهش نفوذ شیعیان و جریان4

  جمله جنبش انصاراهللا
» تقابـل گفتمـانی  «توان در چارچوب هـدف پنهـانی    البته همه این موارد را می

ماعی و سیاسی و به طور کلی جهان واقعیـت،  خالصه کرد. از این منظر، امور اجت
بـه درك مـا از    هـا  ي گفتمانی قابل فهم هستند و گفتمـان ها تنها در درون ساخت

یابد. اشیا داراي  هویت می» غیر«بخشند؛ زیرا هر چیز در ارتباط با  جهان شکل می
ر ذات و هویت ثابتی نیستند و تنها در ارتباط با دیگري و ضدیتی که بـا آن برقـرا  

وابسته به وجود غیر است و از  ها یابند. بنابراین هویت گفتمان کنند، هویت می می
بـه واسـطه    ها کنند. در واقع گفتمان سازي می رو همواره در برابر خود غیریت این

رو  شـود؛ از ایـن   کنند و مرزهاي آنها با دیگران ترسیم می هویت پیدا می» دشمن«
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توان سـیر تحـول    کنند. نمی سازي تنظیم می تنظام معنایی خود را بر اساس غیری
یک گفتمان و نظم معنایی آن را بدون لحاظ کردن غیـر (دگـر) بررسـی کـرد. در     
حقیقت براي تحلیل ساختار نظام معنایی یک گفتمان بایـد آن را مقابـل گفتمـان    

  ي معنایی را پیدا کرد.ها رقیبش قرار داد و نقاط درگیري و تفاوت
ان گفت غرب و متحدین آن همواره جمهوري اسالمی ایـران  تو بر این مبنا می

جویی بـا نظـام    در برابر خود تعریف کرده و بر این مبنا به مقابله» غیر«عنوان  را به
ــه ــی     اســالمی پرداخت ــزي عنصــر اســالم حقیق ــا دال مرک ــه ب اســت؛ نظــامی ک

 الشعاع قـرار داده و بـا   ي آنها را تحتها ي فکري و سیاسی حکومتها چارچوب
  شده است. ها ي شناور و مرکزي خود، سبب هوشیاري ملتها گسترش دامنه دال

بر این اساس، طی چند سال اخیر، مجموعه تحوالت بنیادینی در خاورمیانـه و  
شمال آفریقا به وقوع پیوسته که ماهیت بسیاري از معادالت استراتژیک را در این 

هیم مختلفـی چـون   منطقه دگرگون کـرده اسـت. تحـوالت مـذکور را ذیـل مفـا      
انـد.   نامگذاري کرده» بیداري اسالمی«و در واقع » بهار عربی«، »ي عربیها انقالب«

ـ امنیتی  فراتر از الفاظ هستند و هر کدام، بار معنایی و پیامدهاي سیاسی ها این نام
، هـا  خاصی دارند. پذیرش هر یک از مفاهیم مذکور به معنی قائل بودن بـه ریشـه  

منـاطق  » هویـت «ي خاصی براي این تحوالت است. با توجه به ماهیت و پیامدها
بنـدي گفتمـان مقاومـت در مقابـل      صف«، عنوان 2011دستخوش تحول از سال 

تر است. براي مهار، مـدیریت و انحـراف جنـبش     به واقعیت نزدیک» گفتمان غیر
بیداري اسالمی، اقدامات متعددي (از سوي نیروهایی که جنبش مذکور، منافع آنها 

ـ  ي سـلفی هـا  را به خطر انداخته است)، انجام شد که یکی از آنها بازتولید جریان
ي تروریسـتی ماننـد   ها ـ یهودي است، که گروه تکفیري با حمایت حکام سعودي

  و داعش از مصادیق شاخص آن است.» النصره جبهه«
  

  ارزیابی اقدامات آل سعود در یمن
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حـل و فصـل   «در جهـت   هـا  ودياي با نگاهی به رویکرد ظـاهري سـع   شاید عده
منازعه سعودي ـ یمنی، تصور کنند حکام سعودي رویکـرد خشـن    » آمیز مسالمت

اند. در توضیح این موضوع باید گفـت بـاوجود    خود را در قبال یمن کنار گذاشته
ي با فراز و نشیب حکام سعودي براي تسلط بر اوضـاع در یمـن و بـازي    ها بازي

ي یادشـده در  ها سی تا نظامی باید اذعان کرد بازيي سیاها آنها در طیفی از سطح
همه سطوح براي رسیدن به اهداف از پیش گفته شده است. بنابراین بدیهی است 
مذاکرات براي حکام سعودي همواره به مثابه ایجاد چالش براي نیروهاي انقالبی 

اسـاس   آید. بر این اند و تغییر رویکرد اساسی به شمار نمی یمن به کار گرفته شده
تا کنون میان جریان انقالبی یمن و جریان همسو با سعودي، چندین دور مـذاکره  

  اي در بر نداشته است.  برگزار شده، ولی نتیجه
کردند،  در طول تاریخ دنبال می ها برخی تحلیلگران بر این باورند که آنچه سعودي

گ باشـند تـا   مانده بود که قبایل آن بـا یکـدیگر در نـزاع و جنـ     یمنی ضعیف و عقب
سعودي در آرامش و امنیت باشد. اکنون با توجه به اینکـه جنـگ عمـدتاً بـین قبایـل      

دهـد آتـش تنـور     یمنی مزدور سعودي با ارتش و انصاراهللا است، عربستان ترجیح می
ور باشد؛ زیرا تلفات هر دو طرف جنگ در نهایت به نفع  جنگ داخلی همچنان شعله

ي یمـن  هـا  دم یمن و از بـین رفـتن زیرسـاخت   ست، چون سبب کشتار مرها سعودي
خواهد ماند که این  ها شود و در پایان جنگ، سرزمینی سوخته و ویران براي یمنی می

تـا زمـانی کـه     هـا  در مورد یمن است. بنابراین سعودي ها همان هدف نهایی سعودي
نبینند حاضر به آمدن پـاي میـز مـذاکره بـه صـورت       ها اي کاري از سوي یمنی ضربه
اي براي  ـ اطالعاتی سعودي، مقدمه ي نظامیها اقعی نخواهند بود و در واقع شکستو

  به پاي میز مذاکره است.   ها کشاندن سعودي
 را عربـی  کشورهاي در 2011 از سال پس تحوالت سعودي، عربستان شک بی

 مصـادره  بـراي  سـعودي  حکـام  يهـا  تـالش . اسـت  کـرده  دنبال بسیار نگرانی با
 زمینه، این در. است آشکار و روشن بسیار تحوالت از برخی رافانح یا ها انقالب
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 یادشـده  حکـام  بـراي  تـر  کننده نگران مراتب به وضعیتی همواره یمن در تحوالت
 رژیـم  بنیانگـذار  عبـدالعزیز،  ،هـا  قول نقل برخی بنا بر که اي گونه به است؛ داشته

 کنتـرل  و ضـعف  در شـما  آرامش« که بود کرده وصیت خود فرزندان به سعودي
  )http://www.did.ir/catalog/index.aspx?cn=88F455E(. »یمن است اوضاع

 عـراق،  عالوه به یمن ویژه به عرب جهان تحوالت قبال در ها سعودي رویکرد
 بـا  و تـر  خشن) برخوردارند اي مالحظه قابل شیعی جمعیت از که( لبنان و بحرین
 ضـعیف،  يهـا  حکومـت  گیـري  شکل رو، این از. است بوده توأم بیشتري نگرانی
 رویکـردي  مثابـه  بـه  همـواره  سعودي، سیطره در و فقیر مانده، عقب نشانده، دست
 این. دارد و داشته وجود یادشده کشورهاي به نسبت سعودي حکام نگاه در ثابت

 عـراق  خصـوص  در هـا  امریکایی به سعودي مقامات سوي از بارها حتی موضوع
  . است شده گوشزد
 سـعودي  حکام رفتارهاي و ها سیاست رویکردها، درك به دینبنیا موضوع این

 علیـه  اخیـر  سـاله  چنـد  در را آنهـا  رویکرد و کند می فراوانی کمک یمن، قبال در
 در بسـیاري  يهـا  در نهایت هزینـه  که رویکردي البته. نماید می تبیین یمن انقالب
 پـی  در هـا  سـعودي  براي فرهنگی و اقتصادي امنیتی، ـ نظامی سیاسی، يها زمینه
: فرمودنـد  1394 فـروردین  20 در اي امـام خامنـه   کـه  گونـه  همان داشت، خواهد

. کردنـد  اشـتباه  کردند، خطا البته و منطقه این در گذاشتند بدي بدعت ها سعودي«
 است کاري همان عیناً دهد، می انجام دارد، یمن در سعودي دولت امروز که کاري
 مالیـده  خـاك  بـه  هـا  سـعودي  بینی قطعاً. ددهن می انجام غزه در ها صهیونیست که

  )farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29415 ( .»شد خواهد
گفتمان انقالب «ي ها به هر حال، جنبش انصاراهللا با فراگیري از تعالیم و آموزه

دار در یمن تبدیل شده اسـت؛ جریـانی کـه ظهـور آن،      به جریانی ریشه» اسالمی
تان و حامیان آن بر مردم یمن بوده است. بنابراین مـادامی  ظلم عربس ها نتیجه سال

که این جریان به مقابله خود بـا حکـام سـعودي و طرفـداران آن در یمـن ادامـه       

http://www.did.ir/catalog/index.aspx?cn=
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  دهد، قطعاً در روندهاي سیاسی آتی یمن تأثیرگذاري جدي خواهد داشت. می
مسو و ي هها رود عربستان و جریان بنا به نظر تحلیلگران و کارشناسان انتظار می

همگرا با آل سعود، براي تضعیف انصاراهللا عالوه بر رویکردهاي یاد شـده در ایـن   
ي دیگر را ها پژوهش به شگردها و ترفندهاي جدید نیز متوسل شوند و حتی جنگ

تحمیل نمایند؛ اما مطابق همه » جریان پرجنب و جوش بیداري اسالمی در یمن«بر 
ي آتی قطعـی  ها ل یابی انصاراهللا طی سا محاسبات، تغییر نقشه سیاسی یمن و قدرت

  توان با لطایف الحیل مانع آن شد. و جدي است و نمی
مسلم است رویکردهاي عربستان سعودي در قبال شیعیان یمن (و بـه عبـارت   

اي در راستاي گسترش گفتمـان انقـالب اسـالمی) طیفـی از      بهتر تحوالت منطقه
گیرد؛ ولی  صادي و فرهنگی را دربرمیـ امنیتی، اقت تقابل در سطوح سیاسی، نظامی

شود. از  در نهایت این اراده مردم یمن است که در مقابل حکام سعودي پیروز می
توان گفت از ترفندهاي آتی در مقابلـه بـا انقـالب یمـن از سـوي       این جهت، می

ي حـامی انقـالب یمـن    هـا  حکام سعودي، ایجاد شکاف میان طرفداران و جریان
و کیفیت مذاکرات آتی در راسـتاي توقـف تجـاوز نظـامی      است که بر سر کمیت

ي یمنـی بـا تلطیـف    ها پیش خواهد آمد و در واقع، بر مبناي تطمیع برخی جریان
موقتی مواضع و رویکردهاي حکام سعودي در دستور کار قـرار خواهـد گرفـت؛    

از  ها موضوعی که شباهت بسیاري به مذاکرات میان رژیم صهیونیستی و فلسطینی
اشغال تا کنون وجود داشته است. البته اگـر ملـت یمـن در خصـوص ایـن       آغاز
  اي دربرنخواهد داشت.  هوشیار شوند، این سیاست عربستان نیز نتیجه ها توطئه

ـ  ي آمریکـایی هـا  سازي نقشه با پیاده ها با این اوصاف، بدیهی است که سعودي
دیک بـه محـور   صهیونیستی در یمن، اکنون از قدرت گرفتن یک جریان شیعی نز

وگو و مذاکره  در هراس هستند و طرح گفت» گفتمان انقالب اسالمی«مقاومت و 
با انقالبیون، صرفاً ترفندهایی براي کنار گـذاردن، بـه حاشـیه رانـدن و تضـعیف      
اي  جنبش انصاراهللا است. نکته دیگر آنکه عربستان سعودي در حال بازي زیرکانه
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تی بیشتر تقسـیم کنـد تـا از تأثیرگـذاري     است که کشور یمن را به دو بخش و ح
رو، تـالش عربسـتان بـر     انقالب یمن بر شیعیان منطقه شرقی خود بکاهد. از ایـن 

مبناي تجزیه یمن، ایجاد دیـواري بـین شـیعیان یمـن و شـیعیان شـرق کشـور و        
  است. » استمرار منازعات«استراتژي 

  
  صدام)بر مقطع پسا تأکید(با  بخش دوم: روابط عربستان و عراق

) 1362ــ  1370» (طراد عبداهللا الحسـین الحـارثی  «روابط با عربستان از زمانی که 
گـاه رو بـه بهبـود     عراق را ترك کرد، هیچ 1370آخرین سفیر این کشور در سال 

کامالً قطع  1369نگرایید. این روابط با حمله ارتش بعثی صدام به کویت در سال 
میان دو کشور وجـود نداشـت. ایـن    (سقوط صدام) روابطی  1382شد و تا سال 

و قطع رابطه با محوریت شیعیان در حاکمیـت عـراق تشـدید شـد. در      ها دشمنی
دوره پس از آن، سیاست عربستان حمایت نکردن از حاکمیت جدیـد و تحریـک   

  در عراق بود.  ها خشونت
وزیــري را  کـه نــوري مـالکی طــی دو دوره نخسـت    1393تــا  1385از سـال  

ربستان ضمن خودداري از گشایش سفارت خود در بغداد، در بعد دار بود، ع عهده
دخالت مشهود داشت و در اواخر دوره مالکی، این  ها امنیتی در انفجارها و ناامنی

  مابین افزایش یافت.  در روابط فی ها تنش
عنـوان سـفیر   عربستان، فهد بـن عبدالمحسـن الزیـد را بـه     1391البته از سال 

ي میان دو کشـور پـس از سـال    ها معرفی کرد. اوج تنش آکرودیته خود در عراق
در دوران تحوالت کشورهاي عربی (بیداري اسـالمی) رخ داد کـه منـاطق     1389

  ي عربستان ناآرام شد. ها غربی عراق نیز با دخالت
برخی اظهارات و مواضع نوري مالکی در خصوص روابط با عربستان در ایـن  

طور کـه مـا تمـام     همان«... کی اظهار داشت: مقطع قابل توجه است. زمانی که مال
توجه خود را بـه رشـد و شـکوفایی عـراق معطـوف کـردیم و در امـور داخلـی         
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خـواهیم در امـور داخلـی کشـور مـا       کنیم، از ریاض نیز می عربستان دخالت نمی
  )(http://tik.ir/fa/news/34857». دخالت نکند

را بـه صـراحت بـه اعـالم     ، عربستان و قطـر  1392اسفند  18نوري مالکی در 
عربسـتان و قطـر عـامالن نـاامنی در عـراق      «جنگ علیه عراق متهم کرد و گفت: 

دهند و از آنهـا حمایـت    ي تروریستی از جمله القاعده پناه میها هستند و به گروه
  )(http://www.entekhab.ir/fa/news/157232». کنند می

، »فـرار رو بـه جلـو   «و بـا   یی نشـان دادنـد  ها نیز واکنش ها در مقابل، سعودي
از مسـئوالن  » ترکـی الفیصـل  «انداختنـد.   ي عراق را به گردن مالکی میها درگیري

ي عـراق اظهـار داشـت:    هـا  امنیتی سعودي ضمن مسئول دانستن مالکی در ناامنی
وزیر عراق، یکی از نقاط اختالف میان عربستان سـعودي و   نوري مالکی، نخست«

بسیاري از مسائلی که نـوري مـالکی دربـاره حضـور     عراق باقی خواهد ماند. در 
وزیر  کند، غلو شده است. سخنان نخست القاعده در استان االنبار عراق صحبت می

ــت        ــور از وي اس ــن کش ــیعیان ای ــتر ش ــت بیش ــب حمای ــراي جل ــراق ب ». ع
http://www.tabnak.ir/fa/news/408112)(  

  
  )ها ي در روابط با سعوديدوران حیدر العبادي و سیاست درهاي باز (تأثیر گذار

به جاي نوري مالکی روي کار آمد. اسـتقبال   1393شهریور  17حیدر العبادي در 
مـدت در   جامعه جهانی از روي کار آمدن العبادي، سبب تغییراتی ظاهري و کوتاه

مواضع و رفتارهاي سعودي در قبال عراق شد. هر چند تالش حیدر العبادي براي 
در قبال همسایگان، به این موضوع کمک کرد، ولـی  » زسیاست درهاي با«اجراي 

  کوبید. عربستان همچنان بر طبل ناسازگاري با حکومت عراق می
گرفتـه، هیئتـی فنـی بـراي      ي صـورت هـا  و رایزنی ها متعاقب حرف و حدیث

بازگشایی سفارت از سوي سعودي عازم بغداد شد و قرار شد سفارت در منطقـه  
رغم اعزام سفیر سعودي به عراق، نتیجه مثبتـی   لبته بهسبز بغداد بازگشایی شود؛ ا

http://tik.ir/fa/news/
http://www.entekhab.ir/fa/news/
http://www.tabnak.ir/fa/news/


ان
حر

ر ب
ي د

ود
سع

یم 
 رژ

ش
نق

 
قه

نط
ي م

ها
  

آس
ب 

غر
  ای

 

 

 151  

 

 

  نشد و حتی اخراج وي از عراق را در پی داشت. ها عاید عراقی
به هر حال، روابط دو کشور در دوره العبادي تحت تأثیر داعش بود. احسـاس  
خطر مقامات عربستانی از داعش پس از اعالم خالفت و حمله داعش به پاسـگاه  

نظـامی سـعودي) تـا حـدودي،      3ان و عـراق (و کشـته شـدن    مرزي میان عربست
رنگ کرد؛ اما به باور بیشتر دولتمردان عراقی،  اختالفات میان دو طرف را موقتاً کم

  مسیر حکام سعودي در خصوص عراق نوین، مسیر مطلوبی نیست. 
  

  تحلیل روابط 
ابیـت و  از وه هـا  برخی بر این باورند که با توجه به ناشی بـودن تفکـر تکفیـري   

احتمــال تقویــت آنهــا در دوره ملــک ســلمان و بــا توجــه بــه برخــی تغییــرات  
گرفته توسط وي، روند گذشته در قبال عراق تداوم خواهد یافت. برخـی   صورت

از مسئوالن امنیتی عراق نیز بر این نکته تأکید دارند و بر این باورند کـه سیاسـت   
رد سعودي در قبال عراق نخواهـد  درهاي باز العبادي تأثیر چندانی در تغییر رویک

ي نوین براي تضـعیف  ها ي گذشته در قالبها چنان به شیوه داشت و عربستان هم
حاکمیت با محوریت شیعی در عراق ادامه خواهد داد. مواضع اتخاذ شده از سوي 

چنین  را در پی داشته است. هم ها گیري العبادي در قبال سعودي صرفاً کاهش بهانه
و  ها امریکا در عراق به عالوه کاهش قیمت نفت از سوي سعوديسیاست دوگانه 

زیان چند میلیاردي به اقتصاد نفتی عراق از اسـناد دیگـري اسـت کـه عـالوه بـر       
ي جـدي وارد کـرد.   هـا  جمهوري اسالمی ایران و روسیه، بـه عـراق نیـز آسـیب    

  وضعیت ایجادشده از سوي عربستان در یمن این نگرش را تقویت کرده است. 
درهـاي بـاز     ر مقابل برخی دیگر بر این باورند که ملک سلمان بـا سیاسـت  د

العبادي، همسویی خواهد کرد و به دنبال بهبود روابـط بـا عـراق گـام برخواهـد      
داشت؛ به ویژه که قبالً انتقادهایی به عدم تحرك در خصوص بازگشایی سـفارت  

براي دو طرف و  سعودي در بغداد داشته است. عالوه بر آن، خطر مشترك داعش
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از دالیـل بـراي اثبـات ایـن     » المللـی ضـدداعش   حضور عربستان در ائتالف بین«
موضوع هستند. البته حوادث اخیر در یمن، برخی امیدهاي ایـن گـروه بـه بهبـود     

  رنگ کرده است. روابط را کم
 قبـال  در العبـادي  حیدر آقاي سازش و انفتاح در پاسخ به این پرسش که سیاست

 بـه  را سـعودي  مخرب نقش تواند می اندازه چه تا عربستان جمله از طقهمن کشورهاي
 را سـعودي  رویکردهـاي  از یـک  هـیچ  اقدامات دهد، باید گفت این تغییر مثبت نقش
وهابیت که بـا ذات حاکمیـت    سعودي به دلیل پیروي از رویکرد زیرا دهد، نمی تغییر

همسـویی دارد، بـه ادامـه    و در تکفیر شیعیان بـا داعـش    شیعی در عراق مشکل دارد
 نقـش  دلیل همین به. حضور قدرتمند شیعیان در حکومت عراق رضایت نخواهد داد

 قبـال  در عربسـتان  اگـر  و کنـد  نمـی  تغییري نهایت در عراق در سعودي مأموریت و
  .است صوري دهد، نشان نرمش العبادي تسامح و سیاست انفتاح

هداف دولتمردان عراقـی در قبـال   حال سؤال اساسی این است که اگر در نیات و ا
در خصـوص   موضـوع  همسایگان شکی نداشته باشیم و حسن ظن داشته باشیم، این

ویژه سعودي تا چه حدي صادق است. در پاسخ به این پرسش نیز بایـد   همسایگان به
رسد طبق آنچه پیش آمد، سیاست انفتاح العبادي در مـورد عربسـتان    گفت به نظر می
ي اولیـه عربسـتان   هـا  محسوس و قابل توجه ایجاد کند و جز نرمشنتوانسته تغییري 

تـر کـرده    اي که تحوالت کنونی یمن نیز اوضـاع را پیچیـده   حاصلی نداشت؛ به گونه
عربسـتان سـعودي بـه تشـدید     «گویـد:   است. بنابراین حق با مـالکی اسـت کـه مـی    

مسـائل کنـونی   خواهد با سیاست و تـدبیر بـا    زند و نمی اختالفات در منطقه دامن می
  )(http://www.blaghnews.com/fa/doc/news/99604». تعامل کند

اي، حکـام سـعودي    ي منطقهها در بحث ایجاد، دامن زدن و گسترش درگیري
ان در بـا شـیعی  » محـور مقاومـت  «و » جمهوري اسالمی ایـران «صرفاً در مقابله با 

» حقانیـت «کنند، بلکه با هر بازیگري که بر  جهان اسالم و دنیاي عرب مقابله نمی
ي همسو با آن تأکید کنـد (حتـی در سیاسـت    ها جمهوري اسالمی ایران و جریان

http://www.blaghnews.com/fa/doc/news/
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کنند. در این راستا اکنون حکام سـعودي از دریچـه    اعالمی)، برخورد و مقابله می
ي شیعی نظیر تیار صدري و ها با جریان اند و خود بیت شیعی در عراق ورود کرده

  جریان الحکمه حکیم در صدد تعامل هستند.
  

  اي درون عربی گسترش منازعات منطقه عربستان؛ و قطر روابط در بخش سوم: بحران
ترین موارد ایجاد بحران در منطقه از سوي حکام سعودي، مقابلـه بـا    یکی از مهم

عودي در پیش گیرد؛ حتـی اگـر از   یی برخالف سها هر فاکتوري است که سیاست
اي باشد. مواجهـه بـا قطـر کـه      ي منطقهها دوستان سابق سعودي در برخی پرونده

اهللا لبنـان در حـل و    اخیراً خواهان تعامل نسبی با جمهوري اسالمی ایران و حزب
ي هـا  اي شده بود و در واقع با عدول از چارچوب سیاست ي منطقهها فصل بحران

بود، از آن جمله است که به صورت مختصـر در   ها نرمش سعودي درصدد برخی
  پی خواهد آمد. 
بـه   حکام سـعودي  شایسته  ترامپ به ریاض و عدم توجه، 1396بهار  پس از سفر

 زعـم حکـام   بهاي که  غالب و یکپارچه اي نسبتاً فضاي رسانه امیر قطر در این اجالس،
ارات امیـر قطـر تـا حـدي از     ، با اظهه بودمحقق شدعلیه جمهوري اسالمی عربستان 
کس حـق نـدارد چـون     هیچ«امیر قطر گفت:  ،شیخ تمیم بن حمد آل ثانی .میان رفت
بندي کرده ما را متهم بـه تروریسـم کنـد و نقـش      المسلمین را تروریست طبقهاخوان

یچ هـ  و اسـت  اسالمی قدرت یک ایران …اهللا را منکر شود مقاومت حماس و حزب
 صـورت  بـه  کـه  اسـت  قطـر  حـق  ایـن  …یران وجود نداردعقالنیتی در دشمنی با ا

 و قـانونی  نماینده عنوان به حماس هم و صهیونیستی رژیم هم با خوبی روابط همزمان
 با مستحکمی روابط همزمان طور به شده موفق قطر …باشد داشته فلسطینیان مشروع
  )http://tabyincenter.ir/19372 ». (باشد داشته ایران و آمریکا

این اظهارات، قطر مدعی شد خبرگزاري رسمی این کشـور هـک شـده و    پس از 
نتوانسـت   شـینی  ن عقـب  انتساب این اظهارات به شیخ تمیم درست نیست. البته ایـن 

http://tabyincenter.ir/
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ي عربـی شـود. اولـین اقـدام، فیلتـر کـردن و       هـا  منجر به کاهش خشم برخی دولـت 
گ جنـ ، ي قطـري در کشـورهاي عربـی بـود. چنـد روز بعـد      هـا  محدودسازي رسانه

دیپلماتیک و اقتصادي عربستان، امارات، بحـرین، مصـر و برخـی کشـورهاي عربـی      
ي آبـی، هـوایی و حتـی    ها دیگر علیه قطر آغاز شد؛ سفرا فراخوانده شدند، تمامی راه

اي  مراودات تجاري لغو و جنـگ رسـانه   و تنها راه زمینی قطر به عربستان مسدود شد
رفـت. عربسـتان و متحـدانش سـپس     علیه دوحه در شدیدترین حالت خـود قـرار گ  

ي وابسـته، قطـع   ها اي از جمله تعطیلی شبکه الجزیره و سایر رسانه گانه شروط سیزده
 ي حماس، اخوان المسلمین و القاعـده ها روابط با ایران، قطع رابطه و حمایت از گروه

  1کردند. مطرح... پایان دادن به حضور نظامی ترکیه در قطر و و
                                                                                                                                        

 بـا  ارضـی  اختالفـات  گذشـته  از کشـور  دو ایـن . دارد تاریخی یشهر قطر و عربستان میان . اختالفات1
 و اسـت  سعودي عربستان با کشور این اختالف مورد قطر اراضی جنوب از مایل 23. داشتند یکدیگر

 که  شد منجر قطر سوي از 1965 قرارداد تعلیق و کشور  دو میان نظامی درگیري به نیز 1992 سال در
 شرقی جنوب در خورالعدید تا قطر غربی جنوب در سلوا خلیج از وارين به ارضی اختالف این دامنه
 گـردد،  بـازمی  1995 سـال  به کشور دو میان جدي اختالف ریشه است؛ اما یافته تعمیم نیز کشور این

قطـر   تـا  کـرد  کودتـا  »حمـد  بن خلیفه« شیخ پدرش زمان در کنونی امیر ،»خلیفه بن حمد« که زمانی
 بـه  آن تبـدیل  و سعودي عربستان نظر زیر از این کشور خروج بیانگر که کند آغاز را جدیدي مرحله
  .بود فارس خلیج مستقل کشورهاي از یکی

 آشـکارا  منطقـه  در انقالبـی  و مردمـی  هـاي خیزش زمان از کشور دو این میان اختالفات جدید شکل  
 چیـز  هـر  از بـیش  که رقابتی شدند؛ آمیز رقابت اما پنهان بندي دسته دو وارد کشور دو این و مشخص
  .هست و بوده جریان در خود نظر مورد اي منطقه نظم تسلط براي

 هـاي  رژیـم  تغییـر  و عربـی  هـاي  انقـالب  از پس لیبی و تونس مصر، سیاسی هاي دگرگونی و تحوالت 
 ایـن . داشت دنبال به را المسلمین اخوان نظیر گرایان اسالم رسیدن قدرت به از اي تازه موج استبدادي،

 گرایـی  اسـالم  نظـم  مبنـاي  بـر  خاورمیانـه  در اي منطقـه  قطبـی  سـه  نظـم  گیري شکل سبب مهم لتحو
 مشـکالت  امـا  شـد؛ ) همپیمانانش و عربستان(سلفی نظم و) ترکیه و قطر(اخوانی نظم ،)ایران(انقالبی
 کـرد،  خـارج  مصر در قدرت سیاسی عرصه از را المسلمین اخوان که خارجی هاي کارشکنی و داخلی
 نـه  مهم، رخداد این وقوع مسلماً. کرد متزلزل را خاورمیانه در قطبی سه نظم این مهم هاي پایه از یکی
عد در را پیامدهایی تنها بـازیگران  روابـط  بر تأثیر با بلکه داشت، خواهد همراه به مصر براي داخلی ب 

   .تأثیر قرار داد تحت نیز را افریقا شمال و خاورمیانه امنیتی محیط  اي، منطقه
 زیـادي  ثروت خود نظر مورد گراي اسالم جریان رسیدن قدرت به براي عربستان و قطر راستا، همین در   
 پایگاهی به قطر که حالی دارد؛ در وجود زمینه این در ها آن میان زیادي نظر اختالف و کردندمی خرج را

 تبدیل المسلمین اخوان جماعت یعنی فارس خلیج در عربستان هاي اپوزیسیون ترین بزرگ از یکی براي
 هـم  مسـئله  ایـن  علـت  اسـت؛  سـلفی  هاي گروه هوادار عربستان که نیست پوشیده کسی بر است. شده

 و گیـري  شـکل  زمان از وهابیت نهاد. است آن پیدایش زمان از کشور این دولت در وهابیت نهاد جایگاه
 و شـود  مـی  اداره دولت هزینه و یتوهاب نهاد نظارت با جهان در) الدعوه نشر( به موسوم اي برنامه آغاز
  . برند می سود آن از نیز اسالم و عرب جهان در سلفی هاي جنبش از وسیعی بخش

 دو از یـک  هـر  خـواهی سـهم  دلیـل  به چیز هر از بیش امروز عربستان و قطر کشور دو میان اختالف  
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 دالیل آغاز بحران

گرفته میان قطر با عربستان و متحـدانش نکـات    ر خصوص چرایی بحران شکلد
مسلم است که حکـام سـعودي بـیش از هـر چیـز از       اما ؛زیادي طرح شده است

نزدیکی قطر به محور مقاومت و جمهوري اسالمی ایران نگران و دستپاچه شدند. 
قعیت ایـن اسـت   وابنابراین در بحران شکل گرفته میان دو بازیگر عربی یاد شده، 

کـه در کـانون    است تر اي نشده قابل توجه که همچنان احتمال برخی دالیل رسانه
اصلی آن جمهوري اسالمی ایران قرار دارد؛ به نحوي که در شروط مطرح شده از 

عالوه امارات متحده عربی، بحرین و مصر) قطـع رابطـه    سوي حکام سعودي (به
  . ل بودقطر با جمهوري اسالمی ایران قابل تأم

سلمان براي مانور قـدرت در منطقـه،    عالوه بر هویت خاص عربی قطر که بن
خود ایران نیز جمهوري اسالمی داند، نوع روابط با  خود را ناچار به اصالح آن می

در رفتارهـا   امر حائز اهمیتی است. در واقع نمود هویت خاص عربی قطر، عمدتاً
ایـران قابـل   جمهـوري اسـالمی   قبـال   با عربستان دراین کشور و روابط متفاوت 

ایـران را  جمهوري اسـالمی  سلمانی که ضدیت با  مشاهده است. این امر براي بن
لـذا بایـد    ؛داند، قابل تحمل نیسـت  یکی از ارکان کسب و نمایش قدرت خود می

  .قطر را تحت فشار قرار دهد
  :شودشن رو دیگر این موضوع در ادامه سعی شده دالیل آشکار و پنهان احتمالی

 ،که ابتدا سـخنان امیـر قطـر در حملـه بـه کشـورهاي عربـی        با توجه به این ـ
صـورت گرفـت، بـه نظـر      علیـه قطـر   اي شد و سپس واکنش این کشورها رسانه
گونه برآشفته و درصدد تغییر بـازي بـوده    رسد قطر از امري مطلع شده که این می

نهـان در نشسـت   عنـوان مثـال، ممکـن اسـت قطـر از یـک همـاهنگی پ        است. به

 
 بـراي  دو هر کهاین مرغ به سوریه در است؛ حتی سوریه حتی و لیبی مصر، تونس، هاينظام در کشور

 سـاقط  بـراي  گـرا افراط هايگروه خرج نیز را زیادي هايهزینه و کنندمی تالش اسد بشار سرنگونی
 در خـود  نظـر  مـورد  سـلفی  و اخوانی سیاسی ساختار و نظم مورد در ولی کردند، سوریه نظام کردن
  .دارند نظر اختالف سوریه سیاسی آینده
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کشورهاي اسالمی و آمریکا در ریاض مطلع شده و براي جلوگیري از تحقـق آن  
بـه اطالعـاتی    ه باشـد واکنش نشان داده باشد یا طی یک عملیات سایبري، توانست

   .باشددست یابد که او را ناچار به اتخاذ موضع کرده 
ت. خبري مبنـی  تواند قابل توجه باشد، کودتاس یکی از این احتماالت که میـ 

زمان با تنش میان قطر و عربستان منتشـر شـد.    بر ترور ناموفق وزیر دفاع قطر هم
شود.  وزیر دفاع از خاندان عطیه است که یکی از رقباي خاندان ثانی محسوب می

ي خاندانی، طبیعی است خاندان عطیه همواره از سـوي خانـدان   ها به دلیل رقابت
ه صورت گزینشی و کنترلی و بـراي جلـوگیري   ب ها ثانی محدود شود و مسئولیت

واگذار شود. البته امیـر قطـر سـعی کـرده اسـت از       ها این خاندان به آن  از توطئه
تـوان تـرور    بـر ایـن اسـاس مـی     و نخبگان العطیه در امور حکومتی استفاده کنـد 

صورت گرفته را تحلیل کرد. اگر ترور از سوي دولت قطر صورت گرفتـه باشـد،   
لیت وزیر دفاع در کودتاي احتمالی وجود داشته است و اگر تـرور از  احتمال عام

توان آن را به کودتا مرتبط  سوي یک دولت خارجی طراحی شده باشد، باز هم می
کننده در مقابـل کودتـا یـا تهیـیج      درصدد حذف یک عامل مقاومت؛ زیرا دانست

احتسـاب وجـود   این موارد بـا   البتهخاندان العطیه علیه حکومت قطر بوده است. 
   .احتمال کودتا معنادار خواهند بود

توان براي بحران کنونی در روابط قطـر و عربسـتان    از دالیل آشکاري که میـ 
سـازي   ولیعهـد جدیـد عربسـتان بـراي همسـو      ،سلمان طرح کرد تالش محمد بن

سـلمان   اجباري دوحه با خود است. البته روزي کـه ایـن بحـران آغـاز شـد، بـن      
و خـود بـر    بزنداما اکنون موفق شد محمد بن نایف را کنار  ؛د بودجانشین ولیعه

خـود    طلبانـه و جسـورانه   سلمان به دلیل خوي قدرت بن د.کرسی ولیعهدي بنشین
بـا   کوشد کشورهاي پیرامونی و عضو شوراي همکاري خلیج فـارس را کـامالً   می

ات متحـده  ولیعهـد امـار   ،زایـد  سازد. روابط صمیمانه او با محمد بن همسوخود 
تـوان در   این کشور را همسو با عربستان کرده است. ایـن امـر را مـی    عربی عمالً
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مطابق با ریاض عمل  اتخاذ رویکردهاي ضد ایرانی امارات مشاهده کرد که کامالً
پدر، حاکم امارات   کند. بن زاید اکنون و در غیبت مشکوك و بیش از دو ساله می

لـذا دوحـه را    ؛بال چنین روابطی با قطر اسـت دن به احتماالً ويشود.  محسوب می
گانه براي  تحت فشار قرار داده تا رفتارهاي او را با خود تنظیم کند. شروط سیزده

شـود. ایـن شـروط     قطر جهت تغییر و تعدیل رفتاري در این چارچوب تفسیر می
شود هویت خاص عربی که قطر بـراي خـود تعریـف کـرده اسـت، بـا        باعث می

سلمان تنظیم شود. لـذا ایجـاد تصـویر خاضـع از قطـر،       کردهاي بنرفتارها و روی
تـوان گفـت حکـام فعلـی سـعودي در پـی        که می سلمان است کمترین هدف بن

خود در منطقه هستند و هیچ سـاز  » افکنانه اختالف«ي ها سازي قطر با پروژه همراه
  تابند.  مخالفی را برنمی

چنـین   لمسلمین و حماس و هـم ا وارد دیگر از جمله حمایت قطر از اخوانـ م
 دالیـل  دیگـر  از …ریاض و روابط با آمریکا و  ،رقابت بر سر انرژي میان دوحه

  است. بحران آغاز چرایی
  
  گیري و ارزیابی  نتیجه

ي هـا  رسـد نقـش عربسـتان سـعودي در درگیـري      بر اساس آنچه آمد، به نظر می
  : اي در دو سطح کالن و خرد قابل تجزیه و تحلیل است منطقه

در سطح کالن، آنچه در وهله اول قابل توجه و تأمل است حمایت و پشتیبانی 
در خفـا و آشـکار از    هـا  و انگلیسـی  هـا  و بـه تبـع آن آمریکـایی    هـا  صهیونیست
ي در پیش گرفته شده توسط آل سعود در منطقـه اسـت. از ایـن رو،    ها استراتژي

پــازل بــازي  تــوان در چــارچوب کلـی  اقـدامات و رویکردهــاي ســعودي را مـی  
در منطقه مورد ارزیـابی قـرار داد. در ایـن صـورت،      ها و صهیونیست ها آمریکایی

مقابله با جمهوري اسالمی ایران به طور خاص و محور مقاومت به طور کلـی در  
تـوان اسـتقاللی بـراي     و اهداف آنها قرار دارد. در این سـطح نمـی   ها رأس برنامه
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  شد.  قائل اظهارات و اقدامات حکام سعودي
عمـل را بـراي رژیـم      رسـد اگـر حـداقلی از اسـتقالل     در سطح خرد به نظر می

ي هـا  در اسـتراتژي » تضـاد ماهیـت سیاسـی ـ ایـدئولوژیکی     «سعودي قائل شـویم،  
توان  عربستان سعودي و جمهوري اسالمی ایران قابل توجه است. بر این اساس می

وي شـیعیان در  گفت محوریت حاکمیت یا شـریک شـدن در رونـد سیاسـی از سـ     
و تهدید براي حکام سـعودي تبـدیل     مناطقی نظیر عراق و یمن به احساس نگرانی

شده است. البته پس از روي کار آمدن ملک سلمان و به تبـع آن، روي کـار آمـدن    
ي ناپخته، جوان و تنـدرو (و در مجمـوع بـدون شـناخت اصـولی) در      ها شخصیت

تشدید یافته و به سمت برخوردهـاي  دستگاه سیاسی ـ امنیتی سعودي، این موضوع  
سخت متمایل شده است. نـوع مواجهـه حکـام سـعودي بـا قطـر و عـدم تحمـل         

  گویاي این وضعیت است.  » سعود در منطقه انتقادهاي نرم از رفتار سیاسی آل«
اي نظیر رژیم  اي و فرامنطقه از همین زاویه نیز تحریک و تحریض بازیگران منطقه

بـل توجـه و تأمـل اسـت. بنـابراین در مجمـوع اظهـارات و        صهیونیستی و آمریکا قا
سـبب  » بازیگران ضد محـور مقاومـت  «اقدامات حکام سعودي در شرایط فعلی براي 

مقابلـه بـا محـور    «اي را بـه سـمت    ي منطقهها شده و درگیري ها ایجاد برخی فرصت
بـا   سوق داده است؛ در حالی که حکام سعودي در شرایط فعلی براي مقابله» مقاومت

محور مقاومت و جمهوري اسالمی ایران و دامن زدن به ناامنی در منطقه ضمن بهـره  
  ي خود نیز غافل نیستند.ها ي ایجاد شده از تغییر تاکتیکها برداري از فرصت

  
  
  
  
  

  منابع و مآخذ
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  http://www.isna.ir/news/96021508888 :1396اردیبهشت  ایسنا، -
  jamnews.ir/TextVersionDetail/230454 :1392شهریور  14 جام نیوز، -

  http://www.irandiplomacy.ir/fa/page/1936997: 1393مرداد  21 شنبه سهـ سایت دیپلماسی ایران، 
 http://www.did.ir/catalog/index.aspx?cn=88F455E :1395 دي 29 سایت دید،-

 http://www.asriran.com/fa/news/350062 :1393مرداد  20یران، عصر اـ سایت خبري ـ تحلیلی 

 http://www.islamtimes.org :1393آذرماه  11 شنبه سه، »خبر نت«ـ خبرگزاري اسالم تایمز به نقل از 

 www.gathreh.com/news/nn23582426»: المسله«به نقل از  12/9/1393ـ خبرگزاري تسنیم، 

 http://shabestan.ir: 1393 آذرماه 11ـ خبرگزاري شبستان، 

   www.rokhdad24.com: 1393دي  27، 24ري ـ تحلیلی رخداد ـ سایت خب
  www.Qudsonline.irـ پایگاه خبري قدس آنالین: 

  www.alquds.so.ukـ سایت نشریه القدس العربی: 
  http://www.blaghnews.comـ سایت بالغ نیوز: 

  http://www.tabnak.irـ سایت تابناك: 
  http://tabyincenter.ir/19372: 96خرداد  8وشنبه  تبیان، _

  http://www.entekhab.ir ـ سایت انتخاب:
  http://tik.irـ سایت تیک: 

 
 منابع براي مطالعه بیشتر

  الف) منابع فارسی
  ـ پاسخ پیرمرد لرزان به دیپلماسی خندان، سعود الفیصل: ایران اشغالگر است، دسترسی در:

www. Vatan Emrooz.ir/ News Paper/ Mobile Block? News Paper Block ID= 126866  
مؤسسـه مطالعـات    نامه بـدر،  هفته ،»و دستاوردهاي انصاراهللا ها کامی سعودينا نشست ژنو؛« ،نیکخواه، مسلمـ 

  .1394تیر  13 ، 7شماره سازان نور،  راهبردي اندیشه
مؤسسـه مطالعـات    نامـه بـدر،   هفتـه  ،»درباره بحران یمن علل و اهداف برگزاري نشست ژنو« ـــــــــــ ،ـ 

  .1394تیر  1 ،5شماره سازان نور،  راهبردي اندیشه
  

  ب) منابع التین
- Jason, Holander, “Prof Kenneth N Waltz’s Political Realism wins James Madison Life time 

Achaievement Award in political Sience”, Columbia univrsity news, Retrivered, Mar28, 
2000/ www. Columbia.edu/cu/pr/00/03kennethwaltz.html/ 

- Minister of foreign Affairs: US President visit Refledts the Kngdom’s Pirotal Role in the 
Arab and Islamic Nations, Riyadh Daily, 5 May 2017. 

http://www.isna.ir/news/
http://www.irandiplomacy.ir/fa/page/
http://www.did.ir/catalog/index.aspx?cn=
http://www.asriran.com/fa/news/
http://www.islamtimes.org
http://www.gathreh.com/news/nn
http://shabestan.ir
http://www.Qudsonline.ir
http://www.alquds.so.uk
http://www.blaghnews.com
http://www.tabnak.ir
http://tabyincenter.ir/
http://www.entekhab.ir
http://tik.ir
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