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With the onset of the Yemeni crisis, which began following the Saudi invasion of the 
country in 2015, various coalitions were formed in the West Asian region and beyond. 
The nature of many of these coalitions is clear. What has always been controversial 
among a wide range of these coalitions is the Coalition of the Islamic Republic of 
Iran and the Yemeni Ansarullah movement in the field of foreign policy in the Yemeni 
crisis. In fact, the factors that led to the formation of this alliance at the international 
level between the two actors are the subject of the present study. Therefore, the pres-
ent study has collected library resources in a descriptive-analytical method based on 
Constructivism theory in order to answer the main research question: "What factors 
have led to the convergence of Iran and the Ansarullah movement in Yemen?" The 
importance of this research is also in the fact that it can refute the claims of many dis-
sident countries, including Saudi Arabia, that the convergence and cooperation of the 
Islamic Republic of Iran and the Yemeni Ansarullah movement is military. However, 
the hypothesis of the present study is that the common revolutionary and Islamist 
identity between the Yemeni Ansarullah movement and the Islamic Republic of Iran 
is equally important for the two actors, which has influenced the Iranian-Iranian and 
Ansarullah Arab identities and converged them in foreign policy. In a way, Saudi Ara-
bia's efforts to create a rift between Arabs and non-Arabs have not worked.
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مؤلفه های همگرايی سیاست خارجی جنبش انصاراهلل يمن و جمهوری اسالمی ايران
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پذیرش: 1400/1/15        

چکیده

حمایت از ملت های زیر ستم از ابتدای انقالب اسالمی مدنظر جمهوری اسالمی ایران 
بوده است و کشور یمن سال هاست مورد تجاوز ائتالف سعودی-آمریکایی است. با آغاز 
بحران یمن که در پی حمله عربستان سعودی در سال 2015 به این کشور آغاز گردید، 
ائتالف های مختلفی در سطح منطقه غرب آسیا و فراتر از آن شکل گرفت. آنچه در میان طیف 
وسیعی از ائتالف های مذکور همواره موردتوجه قرار می گیرد، ائتالف جمهوری اسالمی ایران 
و جنبش انصاراهلل یمن در عرصه سیاست خارجی بحران یمن است. اهمیت این پژوهش 
نیز از این حیث است که می تواند مهر بطالنی بزند بر ادعای بسیاری از کشورهای معاند 
بنیاد بودن همگرایی و همکاری های جمهوری  بر نظامی  ازجمله عربستان سعودی مبنی 
اسالمی ایران و جنبش انصاراهلل یمن است. سؤال اصلی پژوهش این است که »چه عواملی 
موجب همگرایی ایران و جنبش انصاراهلل در یمن شده است؟« فرضیه و پاسخ ارائه شده این 
است که هویت انقالبی گری و اسالم گرایی مشترک میان جنبش انصاراهلل یمن و جمهوری 
ایران و  ایرانیگری  بازیگر مذکور مهم است که هویت  برای دو  به اندازه ای  ایران  اسالمی 
عربیت انصاراهلل را تحت تأثیر قرار داده و آنان را در عرصه سیاست خارجی همگرا کرده 
است، به گونه ای که تالش های عربستان سعودی جهت ایجاد شکاف عرب و عجم میان آنان 
کارساز نبوده است. این پژوهش به روش تفسیری از نوع کیفی و بر مبنای نظریه سازه انگاری 

به گردآوری منابع کتابخانه ای پرداخته است.

کلمات کليدی: انصاراهلل، ایران، سازه انگاری، سیاست خارجی، یمن
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مقدمه و بیان مسئله

بحران یمن که با حمله ائتالف سعودی به این کشور در سال آغاز شد، موجب ایجاد 
ائتالف های سیاسی و نظامی در این عرصه شده است. یکی از این ائتالف ها مربوط به ائتالف 
جمهوری اسالمی ایران و انصاراهلل یمن است. ائتالف سعودی و هم پیمانان منطقه ای و غربی 
آن، بنیان ائتالف ایران و انصاراهلل را نظامی دانسته و بر آن اصرار می ورزند. این در حالی 
است که جمهوری اسالمی ایران و انصاراهلل همگرایی خود را مبتنی بر پاره ای از ارزش های 
اسالمی و باورهای سیاسی می دانند. بااین وجود بنیان و اساس همگرایی به وجود آمده میان 
انصاراهلل یمن و جمهوری اسالمی ایران در عرصه سیاست خارجی با اظهارنظرهای مختلفی 
همراه بوده و به یک ابهام و مسئله تبدیل شده است. این مسئله نیز به نوبه خود سبب نگارش 

این پژوهش گردید.

 این مقاله در پی این مهم هست تا با پاسخ دادن به این سؤال اصلی »چه مؤلفه هایی سبب 
همگرایی جمهوری اسالمی ایران و انصاراهلل در حوزه سیاست خارجی شده است؟« و این 
سؤال فرعی »مهم ترین مؤلفه های همگرایی انصاراهلل یمن و ایران چیست؟« بتواند به تبیین 
مسئله مذکور بپردازد. تبیین مسئله مذکور سبب می شود تا بسیاری از اتهاماتی که به جمهوری 
اسالمی ایران و انصاراهلل یمن مبنی برای همگرایی نظامی بنیاد آنان در حوزه سیاست خارجی 
تا حدودی برطرف گردد. به عبارتی هدف اصلی این نوشتار کمک پژوهشی جهت رفع برخی 
از اتهامات سیاسی بین المللی به جمهوری اسالمی ایران و انصاراهلل یمن و اهداف فرعی آن 
نیز کمک به مسئوالن و تصمیم سازان حوزه سیاست خارجی و تقویت ادبیات پژوهشی در 

رابطه با موضوع مزبور است.

اهمیت این تحقیق از این حیث است که با تبیین مؤلفه های همگرایی میان دو کنشگر 
مذکور می تواند زمینه ساز تعامالت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم ایران با مردم 
یمن به ویژه زیدی ها باشد. به عبارتی تبیین اشتراکات فرهنگی، هویتی، اجتماعی و سیاسی 
این دو کنشگر می توان احساس تعلق میان مردم و ملت آنان با همدیگر را نیز افزایش دهد، از 
این حیث این پژوهش اهمیت دارد. عدم انجام چنین پژوهش هایی جهت روشنگری برخی 
از ابهامات نیز به نوبه خود سبب می شود تا القاء شبهات ابهامات میان ملت دو بازیگر مذکور 
موجب انشقاق و دودستگی میان آنان شود. از سوی دیگر نیز با القاء شبهه منحصر شدن 
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همکاری میان ایران و انصاراهلل به حوزه نظامی، ممکن است زمینه های اجماع جهانی علیه این 
دو کنشگر مهم فراهم گردد.

می شود،  استفاده  پژوهش  اهداف  به  نیل  و  سؤاالت  به  پاسخگویی  که جهت  روشی 
تفسیری از نوع کیفی و گردآوری منابع به شیوه اسنادی و کتابخانه ای است. در این روش 
نظریه سازه انگاری به عنوان یکی از مهم ترین تئوری های مطرح در روابط بین الملل و سیاست 
خارجی جهت استخراج مؤلفه های همگرایی میان انصاراهلل یمن و جمهوری اسالمی ایران در 

حوزه سیاست خارجی مورد واکاوی قرار می گیرد.

سامان دهی پژوهش نیز بدین صورت است که ابتدا پیشینه تحقیق جهت تبیین نوآوری 
آن بررسی می شود، سپس چارچوب نظری سازه انگاری جهت استخراج مؤلفه های همگرایی 
استخراج می شود. پس ازآن مؤلفه های مذکور در نظریه سازه انگاری به صورت جداگانه بر 
روی جمهوری اسالمی ایران و انصاراهلل یمن مطالعه شده و در پایان مؤلفه های مشترک 

همگرایی آنان در حوزه سیاست خارجی تبیین می گردد.

1- پیشینه تحقیق

در این قسمت تالش شده است تا حوزه مطالعاتی مقاالت علمی پژوهشی مرتبط با یمن 
دسته بندی شود. با بررسی مقاالت علمی پژوهشی جدید نگاشته شده پیرامون یمن این نتیجه 
حاصل شد که اکثر پژوهش های انجام شده در قالب مقاله علمی پژوهشی در حوزه سیاست 
جنبش  خارجی  سیاست  همگرایی های  بررسی  موضوع  بااین وجود  است.  بوده  خارجی 
انصاراهلل و جمهوری اسالمی ایران در پژوهش های سیاست خارجی انجام شده، موضوعی 
بدیع بوده و دارای نوآوری است. بااین وجود جهت درک بهتر میزان نوآوری پژوهش حاضر، 
در جدول )1( برخی از جدیدترین مقاله های علمی پژوهشی در رابطه با یمن ذکر گردیده 

است.
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جدول )1( مقاله های پژوهشی اخير انجام شده پيرامون یمن

حوزه مطالعاتی
عنوان مقاله

نام نویسنده )گان(
پ

تاریخ چا
عنوان فصلنامه

تاریخی
ایران و یمن در اسطوره و تاریخ

منصور میرزانیا
1388

ت و علوم انسانی
ادبیا

س یمانی نماد حضور ایران در یمن
مجموعه طاوو

حسن انصاری قمی
1380

ب ماه دین
کتا

ت خارجی
سیاس

ت سیاسی و نظامی یمن
تحوال

امین پرتو
1396

ت ملی
دیده بان امنی

ت خارجـی ج.ا.ایـران در مقابلـه بـا گروه هـای 
راهبـرد سیاسـ

تکفیری یمن، عراق و سوریه
حسنعلی شوقی

1397
ش ملل

پژوه

ب 
ت انصاراهلل یمن از انقال

تأثیرپذیری مفهومی و روشـی حرک
اسالمی ایران

ت
محمدصادق کوشکی - روح اهلل نجاب

1396
ب اسالمی

ش های انقال
پژوه

ش منطقه ای عربستان )با تأکید بر 
ب اسالمی بر نق

ب انقال
بازتا

بحران سوریه و یمن(
محمد ستوده آرانی-احسان جعفری فر

1397
ب

تاریخ نامه انقال

ت در بحران یمن
ت حمای

ارزیابی اجرای دکترین مسئولی
محمدعلی نژاد اصل - مسعود راعی دهقی

1398
ش های سیاسی جهان اسالم

پژوه
ت، ریشه ها، بازیگران و راهکارهای 

بررسی بحران یمن: تحوال
موجود برای اتمام بحران

ف آبادی
سهیل سهیلی نج

1398
علوم سیاسی

ت خارجی یمن در دوران پسااتحاد 
ت و تأثیر آن بر سیاس

هوی
1990

ت
سید حمزه صفوی - روح اهلل نجاب

1396
ش های سیاسی جهان اسالم

پژوه

تبیین تقابل جمهوری اسـالمی ایران و عربسـتان سـعودی در 
ت محور

ت هوی
یمن از منظر امنی

میثم غالمی-سـیدمصطفی ابطحی-ابوالقاسم 
طاهری-علی کاظمی زند

1397
ب اسالمی

پژوهشنامه انقال

روندها و رخدادهای سیاسی مؤثر در بحران یمن
مهدی میرزاده کوهشاهی

1395
ت ملی

دیده بان امنی
ت یمن

ش انصاراهلل یمن در رهبری تحوال
نق

جواد مددی
1393

ت راهبردی جهان اسالم
مطالعا

ت در یمن
ش به محور مقاوم

علل گرای
پویان بابایی

1394
ت راهبردی جهان اسالم

مطالعا
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ت خارجی
سیاس

س و آینده قیام مردم یمن
طرح شورای همکاری خلیج فار

حسن احمدیان
1390

ت راهبردی جهان اسالم
مطالعا

ب اسالمی ایران
ش انصاراهلل یمن در بستر انقال

بازخوانی جنب
جلیل دارا-محمود بابایی

1394
ب اسالمی

ش های انقال
پژوه

ک شـیعه 
ت ژئوپلیتی

ب اسـالمی ایران و تأثیر آن بر تحوال
انقال

در یمن
حسن تالشان

1391
شیعه شناسی

ت سیاسی تا روابط با 
سرزمین های جهان اسالم: یمن از حاکمی

جمهوری اسالمی ایران
ع.ر. امیردهی

1389
ب

اندیشه تقری

گ یمن و القاعده شبه جزیره
جن

ب 
حسـینی زاده- زینـ

سـید محمدعلـی 
فرهادی-مهرشاد غفاری زاده

1396
علوم سیاسی

ت حضور راهبردی ج.ا.ایران در یمن از منظر ژئوپلیتیکی
الزاما

سامان حیدری-محمدرسول شیخی زاده
1398

ش ملل
پژوه

تبیین بحران ژئوپلیتیکی یمن: عوامل و بازیگران
محمدجواد فتحی-فرزاد جهان بین

1398
ت جهانی

سیاس
ت

یمن: استقرار تقابل نظامی و آغاز تدارکا
مهدی میرزاده کوهشاهی

1394
ت ملی

دیده بان امنی

تبیین عوامل و پیشران های کلیدی آینده یمن تا سال 1406
امیـد وقوفی-علـی اصغـر قاسـمی-ابرهیم 

حاجیانی
1396

آینده پژوهی دفاعی

آینده پژوهی بحران یمن بر پایه سناریونویسی
جواد علیپور-سجاد قیطاسی-مهدی دارابی

1397
آینده پژوهی دفاعی

بررسـی تأثیر برتری منطقه ای ایران بر الگوی رفتاری عربستان 
ت یمن

در قبال تحوال
علیرضا سمیعی اصفهانی-سیداحمد موسوی

1394
ش های سیاسی و بین المللی

پژوه

ش آفرینی ایران 
ت خارجی عربستان در یمن بر نق

ت سیاسـ
اثرا

در خاورمیانه
مرتضی همتی-شهروز ابراهیمی

1397
ت جهانی

سیاس

اندیشه سیاسی-دینی
ت اخیر یمن و اندیشه سیاسی زیدیه

تحوال
رضا شعبانی-سیداصغر قریشی

1390
مسکویه

منابع اندیشه اسالمی در یمن
-

1384
ب ماه دین

کتا

فرهنگی و اجتماعی
ش زیدیه در یمن

ش های پیدایی جنب
بسترها، زمینه ها و چال

علی یزدانی-فاطمه جان احمدی
1391

گ و تمدن اسالمی
تاریخ فرهن

ث اسالمی در یمن
میرا

سید محمود مرعشی نجفی
1376

ب
ث شها

میرا
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2- چارچوب نظری

سازه انگاری که بر آن بر سازندگی1 نیز اطالق می شود، نظریه موردنظر در این پژوهش 
است. نظریه سازه انگاری ازجمله نظریه های جدیدی است که به سرعت تبدیل به یکی از 
مهم ترین تئوری های روابط بین الملل شده است. این نظریه توانسته به راه میانه ای در بین 
نظریه های روابط بین الملل تبدیل شده و امروزه یک رویکرد میانه در بین نظریه های روابط 
بین الملل به شمار می رود )ازغندی و کافی، 1391: 206(. نظریه سازه انگاری که درواقع 
یک رهیافت نظری است، تالشی است در حوزه فرا نظری که در میان طیف نظریه پردازان 
است  قرارگرفته  دیگر  از سوی  پساساختارگرا  و طیف  از یک سو  اثبات گرا  یا  طبیعت گرا 

)مشیرزاده، 1384: 315(.

در این پژوهش جهت شناسایی بهتر مؤلفه های همگرایی سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران و جنبش انصاراهلل، مؤلفه های امنیت و هویت سازه انگاری از منظر این دو بازیگر 

موردمطالعه قرار می گیرد.

1-1- هويت از منظر سازه انگاری

از مباحث نظریه پردازان سازه انگاری، توجه آن ها به نقش هویت در ایجاد کنش است. 
هویت ازجمله مفاهیمی است که در نظریه سازه انگاری موردتوجه قرارگرفته است. درواقع از 
هویت در سازه انگاری به عنوان یک مبحث مهم هستی شناختی یاد می شود که برداشت نسبتًا 

.)Hopf, 1998: 183( جدیدی از آن می شود

 هویت از منظر سازه انگاران به معنای شناخت خود در آینه تعامل با دیگران است. 
سازه انگاران هویت را در تعریف خود در مقابل دیگری دانسته اند. این شناخت نیز صرفًا 
شخصی و روان شناسانه نیست بلکه دارای بنیادی اجتماعی و ارتباطی بوده و به وسیله تعامل 
کنشگران باهم و در ارتباطی که باهم دارند تعریف می شود )Barnett, 1999: 9(. برخی دیگر 
از صاحب نظران سازه انگاری هویت را به تصوراتی از خود و دیگری که در طول زمان در پی 
ارتباط با دیگر کنشگران خلق می شود اطالق می کنند. بااین وجود می توان چنین برداشت کرد 
که هویت مفهومی رابطه ای است که مبین روابط میان بازیگران و تصور دیگران از یک بازیگر 
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است. ازاین رو تصورات جمعی و فردی بازیگران از خودشان و دیگران بستگی به تعریف 
از خودشان دارد که از فهم های مشترک، انتظارات و دانش تجسم یافته در نهادهای داخلی و 

.)Checked, 1997: 437( فرامرزی ناشی می شود

سازه انگاران معتقدند که هویت ها در نوع، شکل، میزان و شیوه موفقیت کنشگرها اثرگذار 
است. به بیان دیگر، هویت های اجتماعی در شکل گیری منافع و رفتار بازیگران نقش بسزایی 
ایفا می کنند )Hopf, 1998: 175(. ازنظر سازه انگاران هویت سبب می گردد تا افراد جهان 
ماهیت خود را معنادار کرده و به تفکیک میان دوست و دشمن خود بپردازند. از منظر آنان 
هویت سبب می شود تا کشورها سیاست خارجی خود را متناسب با دوست و دشمنی که 
دارند تعیین کرده و با دوستان خود به ائتالف سازی بپردازند. در چارچوب سازه انگاری، 
روابط میان دولت ها بر اساس قدرت نیست بلکه بر اساس معانی و هویتی است که آنان برای 

یکدیگر قائل هستند )قربانی و سوری، 1395: 103(.

ازنظر سازه انگاران، هویت کنشگران را ارزش ها، هنجارها و ایده های نهادینه شده در 
محیط آن ها شکل می دهد. از منظر آنان متعاقب شکل گیری این هویت است که کنشگران 
می توانند شکل گیری منافعشان را تعریف کنند. کشورها بر اساس هویتی که برای خود قائل 
هستند منافع خود را تعریف می کنند زیرا هویت ها پایه و اساس منافع کنشگران را تشکیل 
می دهد )قربانی و سوری، 1395: 104(. هر هویتی تعریف اجتماعی کنشگر است و ریشه 
 Wendt, 1999:( در نظریه هایی دارد که کنشگران به شکل جمعی درباره خود و دیگری دارند
238(. به عبارتی هویت منافع را شکل می دهد و منافع نیز سرچشمه رفتارها و اقدامات 

می باشند )داوی، 1391: 34(. کنشگر منافع خود را درروند تعریف موقعیت ها و نقش هایی 
که بر عهده دارد تعریف می کند. منافع کنشگر بر اساس هویت ها تعریف می شود و هویت ها 
نیز در بستر تحوالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی شکل می گیرد )قربانی و سوری، 

.)104 :1395

از دیگر موارد مهم مبحث هستی شناسانه در مطالعات امنیتی سازه انگاران، توجه به 
فرهنگ و عوامل فرهنگی در تشریح و تبیین مسائل امنیتی است. سازه انگاری و فرهنگ 
گرایی دیدگاه مشترکی در مورد نقش هنجارها، بازیگران و ساختارهایی که به صورت دوسویه 
ساخته شده اند و رابطه بین هویت و منافع دارند )داوی، 1391: 34(. رویکردی که سازه انگاران 
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در پیش گرفته اند حاکی از این است که هنجارها به عنوان انتظارات جمعی اقدام به تعیین اعتبار 
و به رسمیت شناختن هویت بازیگران نموده و بدین ترتیب آن ها را به وجود می آورند. سازه 
انگاران امیدوارند که با واردکردن ساختارها، بازیگران، هویت ها، منافع و اندیشه ها در عرصه 
بازی بتوانند تغییرات مهم ایجادشده در الگوی رفتاری را تشریح کنند )عبداهلل خانی، 1383: 
187( که در ادامه پژوهش به تمام مؤلفه های محوری سازه انگاری همچون هویت، فرهنگ، 

ارزش و غیره در رابطه با جنبش انصاراهلل و ایران پرداخته می شود.

تصویر )1( رفتار سياست خارجی بر اساس نظریه سازه انگاری )رسولی ثانی آبادی، 1391: 181(

3- هويت ايران از منظر سازه انگاری

از منظر سازه انگاری، هنجارها، ارزش های  بیان گردید،  همان گونه که در قسمت قبل 
فرهنگی و مذهبی از ویژگی ها و مؤلفه های منافع ملی محسوب شده و نقش مهمی را در 
تعیین جهت گیری سیاست خارجی کشورها ایفا می کند. در رابطه با جمهوری اسالمی ایران 
نیز سه صفت انقالبی گری، اسالم گرایی و ایرانیت، علی االصول تعیین کننده مجموعه هنجارها 
و ارزش هایی است که منافع و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را تعیین 
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می کند )قربانی و سوری، 1395: 109(. درواقع هویت جمهوری اسالمی ایران در سه ماهیت 
ایرانیت، اسالم گرایی و انقالبی گری آن خالصه می شود که هرکدام به صورت موجز توضیح 

داده می شود.

تصویر )2( مؤلفه های هویتی جمهوری اسالمی ایران

3-1- انقالبی گری

سرنگونی نظام پهلوی و پیروزی انقالبی اسالمی ایران موجب تولد هویت انقالبی جمهوری 
اسالمی ایران گردید. حال ماهیت انقالبی جمهوری اسالمی ایران سبب شده است تا یکی از 
عناصر هویتی ایران هویت استعمارستیزی و مقابله با قدرت های سلطه گر باشد. بر اساس این 
نگرش هویتی، نظام بین الملل ازنظر تاریخی و فرهنگی دربردارنده رویکردها و رفتارهای 
استعمارگرانه کشورهای غربی بوده لذا ایستادگی و مقاومت در برابر آن بر هر ملت انقالبی و 
آزادی خواه واجب است. این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز با ادبیات 
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مختلفی همچون حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین جهان، انقالب و 
اتحاد ملل اسالمی، وحدت جهان اسالم و غیره بیان شده است )قربانی و سوری، 1395: 110(. 
ماهیت انقالبی جمهوری اسالمی ایران سبب گردیده است تا این کشور به صورت معنوی از 
کشورهایی که درصدد انقالب علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی هستند، حمایت به عمل 

آورد. این حمایت معموالً در ابعاد مختلف سیاسی و رسانه ای بوده است.

3-2- اسالم گرايی

پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، اسالم به عنوان چارچوبی برای جهت دهی رفتار 
ابعاد درونی  این کشور در حوزه سیاست خارجی و معرفی هویت آن مطرح شد. تطور 
هنجارهای جدید در آستانه انقالب اسالمی به ظهور هویت مشخصی در ایران منتهی شد که 
عنوان »اسالمی« معرف آن است. در این رابطه هنجارها و ارزش های فرهنگی و مذهبی نقش 
قابل توجهی در تعیین منافع ملی و جهت گیری سیاست خارجی آن ایفا می کنند. درواقع اسالم 
به عنوان یکی از عناصر هویتی ایران، تعیین کننده مجموعه هنجارها و ارزش هایی است که 

هویت جمهوری اسالمی را تحت تأثیر قرار می دهند )مشیرزاده، 1382: 45(.

ایران مهم ترین و بهترین ارزش و هویتی است که جمهوری اسالمی  هویت اسالمی 
ایران بایستی در عرصه داخلی و سیاست خارجی پیگیری و دنبال کند زیرا این هویت همان 
ارزش ها و آرمان هایی است که از سوی شریعت و مکتب اسالم آورده و بدان توصیه شده 
مهم ترین هویت جمهوری  بودن  اسالمی  فیروزآبادی، 1388: 55(. هویت  )دهقانی  است 
اسالمی ایران بوده و از هویت های انقالبی و ایرانی نیز مهم تر به شمار آمده است. درواقع 
هویت های ایرانی و انقالبی ذیل هویت اسالمی ایران قرار می گیرند. با شکل گیری و ظهور 
هویت جدید در قالب جمهوری اسالمی ایران، چگونگی نگرش درباره قدرت و تحوالت 
سیاسی در روابط بین الملل به شدت دچار تغییر و تحول شد و انگاره های مادی برای تحلیل 

سیاست خارجی در تنگنا قرار گرفتند.

ماهیت اسالمی ایران سبب شده است تا این کشور پس از پیروزی انقالب اسالمی اهداف 
ذیل را دنبال کند:
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تصویر )3( مهم ترین اهداف ایران اسالمی

کشور ایران با ماهیت قوی اسالمی دنبال کننده اهداف فوق است. امام خمینی )ره( نیز 
در این رابطه نیز بیان داشته بودند که جمهوری اسالمی ایران حکومتی است متکی بر ضوابط 
اسالم. قانون اساسی آن اسالم بوده و متصدیان آن نیز حائز شرایط معین شده در اسالم هستند 

)قربانی و سوری، 1395: 112-111(.

ماهیت اسالمی ایران سبب شده است تا این کشور از جنبش های اسالمی و کشورهایی 
که در جهت اسالم گام برمی دارند حمایت معنوی به عمل آورد که نمونه بارز آن را تحوالت 

بیداری اسالمی سال 2011 مشهود است.

3-3- ايرانیت

نژاد ایرانی و عرق به تاریخ و گذشته این کشور ازجمله عناصر تشکیل دهنده هویت 
جمهوری اسالمی ایران و مردم آن است. درواقع عالوه بر ارزش ها و ایده های اسالمی، از دیگر 
هنجارهای هویت ساز ایران، تجربه تاریخی ایرانیان است. بر اساس چارچوب سازه انگاری، 
سیاست خارجی ایران به نوعی نتیجه تاریخ گذشته ایران و به نوعی برسازنده از آن است. ماهیت 
ایرانی کشور و مردم ایران باعث گردیده تا آنان در تاریخ خود جهان را در چارچوبی معنویت 
گرایانه و اخالقی درک کنند، نگرشی عدالت گرایانه داشته باشند و برای خود رسالتی جهانی و 
رهایی بخش قائل هستند. تبلور ذهنیت و ادراکات تاریخی ایران را می توان در انقالب اسالمی 
و فهم انقالبی ها از ماهیت، هویت و رسالت انقالب و نظام برآمده از آن در عالم کنونی دانست. 
درواقع آنچه در دوران بعد از انقالب در ایران ظاهر داشته است ارتباط عمیقی با زمینه و فهم 
تاریخی ایرانیان دارد و بدون توجه به آن ها و تأثیرشان در تلقی مردم و حاکمان از نظم موجود، 

کنش های آنان قابل درک نخواهد بود )صبوری و صالحیان، 1392: 178 و 186(.
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با توجه به آنچه بیان گردید این نتیجه عاید می شود که هویت جمهوری اسالمی ایران 
متشکل از ماهیت های اسالمی و انقالبی و ایرانی است. مهم ترین این ماهیت ها ماهیت اسالمی 
ایران است که توجه بسیاری از گروه ها سیاسی منطقه غرب آسیا را به خود جلب کرده است. 
درواقع ماهیت اسالمی ایران به ویژه مذهب تشیع آن، سبب شکل گیری هویت دینی و شیعی 
برای این کشور شده است. این هویت به صورت هم زمان فرصت ها و تهدیدات بسیاری را 
برای ایران به وجود آورده است زیرا برخی دیگر از کشورها و گروه های اسالمی مکتب تشیع 
ایران را برای خود تهدید دانسته، لذا درصدد مقابله با آن برمی آیند. از سوی دیگر برخی از 
گروه ها و جریان های سیاسی دیگر هویت شیعی ایران را فرصت برشمرده و تقویت ایران 
شیعی را تقویت خود و ضعف آن را ضعف خود به حساب می آورند. یکی از مهم ترین این 
گروه های سیاسی در یمن، انصاراهلل است که درک این همگرایی ابتدا بایستی هویت جنبش 

انصاراهلل نیز همانند هویت جمهوری اسالمی ایران تبیین شود.

4- هويت انصاراهلل از منظر سازه انگاری

تعریف هویت انسان یمنی مقوله ای سهل و ممتنع است زیرا یمن ازجمله کشورهای 
عربی است که باوجود نقش زیاد قبایل در نظم سیاسی آن، از مشکل ملت سازی رنج می برد. 
شکاف های اجتماعی موجود در یمن مسئله ای است که هویت سازی مبتنی بر ملیت را تحت 
تأثیر قرار داده و به حاشیه رانده است. مردم یمن پیش و بیش از اینکه خود را یمنی بدانند و بر 
هویت ملی خود ببالند، با مقوله های دیگری همچون مذهب، قبیله و حتی محل زندگی خود 
را معرفی کرده و هویت خود را بر آن بنا می سازد )بیگی و باقری دانا، 1398: 80(. جنبش 
حوثی انصاراهلل نیز همانند بسیاری از گروه ها و جنبش های سیاسی دیگر دارای مؤلفه های 
هویتی خاص است. برای درک این ماهیت بایستی به خاستگاه این جنبش و بستر جامعه آن 

رجوع کرد.

تنوع قومیتی در یمن و تکثر در جامعه آن به صورت چند ساختی و متکی بر تنوع مذهبی و 
قومیتی، سبب گردیده تا گروه های هویتی مختلفی از قبایل، مذاهب و احزاب شکل گیرد. در 
اکثر مواقع یمنی بودن در وهله نخست برای افراد موضوعیت ندارد بلکه هویت های فراملی 
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هستند که به ذهن مردم یمن شکل، جهت و گرایش می دهند )کوشکی و نجابت، 1395: 
105(. در ادامه پژوهش سه هویت مهم جنبش انصاراهلل بیان می شود.

4-1- عربیت

مقوله هویت در یمن همانند هویت در اغلب کشورهای عربی، ساختگی نبود بلکه هویتی 
تاریخی و ریشه دار و اصیل است. موضوع هویت در یمن پیچیده است زیرا در شکل دادن 
هویت در یمن، عوامل زیادی در سطوح مختلف نقش داشته اند. مردم یمن برای هویت خود 
یک اصالت عربی خاصی قائل بوده و به آن افتخار می کنند. مردم یمن اصیل ترین مردم عرب 
هستند زیرا ریشه عربیت آنان به عرب های قحطانی منتهی می شود، عرب هایی که ازنظر تمام 
مردم عرب زبان دنیا، عرب های اصیل هستند )بیگی و باقری دانا، 1398: 78-81(. بسیاری 
از تاریخ دانان معتقدند که اصالت انسان عربی در یمن است و جد اولین عرب ها قبل از دو 
هزار و 500 سال در این سرزمین زندگی می کرده است. در برخی روایت ها اصل به کارگیری 
بااین وجود  نیوز، 1395/6/9(.  بکار گرفته شده است )شیعه  یمن  برای سرزمین  آفریقا  نام 
حوثی های انصاراهلل نیز به عنوان طایفه ای اصیل در یمن به عرب و قحطانی بودن خود بالیده 

و باافتخار آن را جزء هویت های اصلی شخصیت خود می دانند.

4-2- اسالم گرايی

دین ازجمله عوامل هویت ساز در یمن است. موقعیت جغرافیایی خاص کشور یمن و 
قرار داشتن آن در همسایگی کشورهای آفریقایی ساحل دریای سرخ همانند جیبوتی، اریتره، 
سومالی، سودان و دیگر کشورهای حوزه خلیج عدن همچون عربستان و عمان و غیره، این 
کشور را به محل بحث وجدل و مناظره و شکل گیری احزاب، گروه های سیاسی و دینی 
تبدیل کرده است. گفتگو میان فرقه های مختلف اسالمی و بحث های روشنفکرانه در رابطه 
با اسالم و گروه های اسالم گرا با تفکرات مادی گرایانه همچون سوسیالیسم و لیبرالیسم و 
همچنین بررسی قرائت های انحرافی از اسالم ازجمله تکفیری ها و سلفی ها، به سبب موقعیت 

منحصربه فرد این کشور است )کوشکی و نجابت، 1395: 106(.

دین اسالم به مثابه دین اکثریت مردم یمن، در سطح کالن تا حدی موجب همگرایی در 
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هویت سازی اکثریت مردم این کشور گردیده است. اسالم در سرتاسر یمن نقش یکپارچه 
کننده دارد. به سبب حضور اهل سنت شافعی مذهب و شیعیان زیدیه، در کنار اقلیت هایی از 
دیگر فرق اسالمی به تکثر کننده هویت در یمن تبدیل شده است. این نکته را بایستی عنوان 
داشت که اگرچه اسالم در سطح کالن عامل وحدت بخش در میان یمنی ها بوده اما اختالف 
آنان در مذاهب مختلف بر این وحدت آسیب زده است )بیگی و باقری دانا، 1398: 82؛ 

صفوی و نجابت، 1396: 101(.

اکثریت قریب به اتفاق مردم یمن زیدی و شافعی مذهب اند که سال ها در کنار هم با آرامش 
زندگی کرده اند. خشونت و سلفی گری با واکنش های منفی مردم مواجه است اما بااین وجود 
باز هم گروه های خشونت طلب سلفی همچون القاعده در این کشور جوالن داده و به یکی از 
مهم ترین عوامل ناامنی در این کشور تبدیل شده است. این امر سبب شده تا جامعه یمن به 
دنبال رسیدن به آرامش و امنیت و دوری از افراطی گری باشد. بر همین اساس شکل گیری 
جریان فکری که در مقابل رفتارهای غلط گروه های انحرافی قد علم کند، از جانب مردم 
مسئوالنه پنداشته شده و با استقبال گسترده آنان مواجه می شود )کوشکی و نجابت، 1395: 
108(. یکی از مهم ترین این تفکرات، تفکر شیعی جنبش انصاراهلل یمن است که در پی مقابله 
با استبداد داخلی، استعمار خارجی، مقابله با گروه های تکفیری و سلفی و تحقق ثبات سیاسی 

و امنیت در یمن است.

جنبش انصاراهلل یمن پس ازآنکه توانست به میزانی از قدرت در یمن نائل شود، در پی 
آن بود تا شریعت موجود در قانون اساسی این کشور جنبه عملیاتی به خود دیده و حکومت 
بر پایه آموزه های اسالمی اداره شود )نجابت، 1395: 82(. این امر بدین خاطر است که دین 
اکثریت مردم یمن اسالم بوده و به صورت رسمی در این کشور به ثبت رسیده است )بیگی 
و باقری دانا، 1398: 83( و جنبش انصاراهلل یمن نیز با شعار معروف خود، هویت خود را 

اسالمی معرفی کرده است.

4-3- انقالبی گری

کنش انصاراهلل تا پیش از حادثه 11 سپتامبر جنبه فرهنگی و تربیتی داشت اما پس ازآن 
رویکردی ضدآمریکایی و ضد استکباری پیدا کرد. پس از چند ماه از حادثه 11 سپتامبر و 
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پیوستن علی عبداهلل صالح به جنگ آمریکا علیه تروریسم، سید حسین بدرالدین الحوثی 
فرصتی به دست آورد تا انتقادات و اعتراضات خود علیه سیاست های دولت یمن را به صورت 
آشکار بیان کند. وی در روز قدس در ماه دسامبر 2001 به سخنرانی پرداخت و اطالعیه امام 
خمینی )ره( در ارتباط با اعالم آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز قدس را برای مردم 
قرائت کرد )کوشکی و نجابت، 1395: 80(. وی در این سخنرانی بر مسیر مبارزه با آمریکا 
تأکید کرده و این کشور را دشمن اصلی مردم یمن معرفی کرد. او در این سخنرانی بیان 
داشت که نگرش صحیح آن است که باید به مبارزه با آمریکایی ها پرداخت و مردم باید برای 
رویارویی با آمریکا آماده و فعال شوند )بدرالدین الحوثی، 2016/5/2(. حسین الحوثی در 
ابتدای سال 2002 شعار »اهلل اکبر، الموت ألمریکا، الموت إلسرائیل، اللعنۀ علی الیهود، النصر 
لإلسالم« را مطرح کرد که به نوعی مانیفست فکری انصاراهلل را تشکیل می داد. حسین الحوثی 
در همان ابتدا مردم را به تحریم کاالهای آمریکایی و اسرائیلی ترغیب نمود. با تکرار مداوم این 
کنش سیاسی از سوی حسین الحوثی و اصرار مردم یمن بر آن، عماًل مسلمانان یمن با ادبیات 
جدیدی در گفتمان اسالمی خود مواجه شدند که این امر حساسیت های آمریکا، وهابیون، 
اسرائیل، دولت یمن و عربستان را برانگیخت )بیگی و باقری دانا، 1398: 263-264(. همه 
این موارد به همراه رخدادهای سال 2011 در پی بیداری اسالمی و مقابله با تجاوز سعودی 

در سال 2015 حکایت از ماهیت انقالبی جنبش انصاراهلل دارد.

هویت انقالبی جنبش انصاراهلل یمن پس از سال ها تثبیت شده و رویکرد انقالبی آن به سرعت 
در میان مردم یمن منتشر می شود. هویت انقالبی انصاراهلل به اندازه ای در یمن تقویت یافته است 
که شعارهای انقالبی آن که نشان از ماهیت انقالبی آن دارد همواره پس از نمازهای جماعت 
یا پیروزی های نظامی سر داده می شود. ماهیت انقالبی مردم یمن به ویژه جوانان انصاراهلل سبب 
شد تا دولت یمن دستور به دستگیری شعار دهندگان دهد. از مهم ترین عواملی که سبب این 
نوع بازخورد از سوی دولت یمن و یا به تعبیری، مخالفان انصاراهلل شده است، هویت اسالمی 

و انقالبی جنبش انصاراهلل یمن و طرفداران آن است )بیگی و باقری دانا، 1398: 194(.

مؤلفه های  را چنین جمع بندی کرد که  پژوهش  از  این قسمت  این وجود می توان  به 
سه گانه عربی، اسالمی و انقالبی، تشکیل دهنده مهم ترین هویت جنبش انصاراهلل یمن است. 
قرابت هویتی جنبش انصاراهلل و هویت جمهوری اسالمی ایران سبب شده است تا همگرایی 
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قابل توجهی میان انصاراهلل و جمهوری اسالمی ایران در بعد سیاست خارجی شکل گیرد که 
در ادامه به آن پرداخته می شود.

تصویر )4( همگرایی هویتی ایران و انصاراهلل

5- همگرايی ايران و انصاراهلل در عرصه سیاست خارجی

پس از حمله عربستان سعودی به یمن و شعله ور شدن بحران در این کشور، جمهوری 
اسالمی ایران سیاست خویشتن داری و کاستن از تنش ها و جلوگیری از ایجاد میدان رقابت 
منطقه ای در یمن، هرگونه دخالت خارجی در یمن را محکوم کرده و گفتگو را بهترین راه حل 
جهت حل وفصل این بحران دانست )بیگی و باقری دانا، 1398: 351(. جمهوری اسالمی 
ایران باوجود پایبندی به آرمان حمایت از مظلومان و مقابله با سلطه جویان در عرصه های 
مختلف، هیچ گاه تمایلی به ورود نظامی به جنگ یمن را نداشته است اما با توجه به گرایش 
گروه حوثی به آرمان های انقالب جمهوری اسالمی و وجود پیوندهای فرهنگی – مذهبی طی 
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دوره های تاریخی با شیعیان زیدی یمن، به حمایت معنوی از مردم و جنبش انصاراهلل یمن 
پرداخته است )دهشیری و معبودی، 1396: 153 - 154(.

اشتراک مؤلفه های هویتی میان انصاراهلل یمن و جمهوری اسالمی ایران سبب حمایت های 
معنوی ایران از حوثی های یمن شده است. مؤلفه های هویتی اسالم گرایی و انقالبی گری ایران 
و حوثی های یمن سبب شده است تا میان این دو کنشگر مهم در عرصه سیاست خارجی 
همگرایی قابل توجهی به وجود آید. به عبارتی دو مؤلفه هویتی کالن اسالم گرایی و انقالبی 
گری باعث شده تا این دو بازیگر مهم منافع و اهداف همدیگر در عرصه سیاست خارجی 
را مدنظر قرار داده و به هم افزایی بپردازند. اگرچه ممکن است در عرصه سیاست داخلی 
یمن اختالف نظرهایی میان جمهوری اسالمی ایران و جنبش انصاراهلل وجود داشته باشد اما 
اتفاق نظر آنان در تحقق ارزش های اسالمی در یمن و خروج قدرت های خارجی از این کشور 
باعث همگرایی آنان در عرصه سیاست خارجی شده است. این دو بازیگر به خوبی دریافته اند 
که پیروزی نسبی جنبش انصاراهلل به صورت غیرمستقیم موجب ثبات امنیتی جمهوری اسالمی 
ایران در گذرگاه های ترانزیتی خلیج فارس به سوی دریای مدیترانه خواهد شد. جنبش انصاراهلل 
نیز به خوبی دریافته است که موفقیت و پیروزی جمهوری اسالمی ایران در بحران های منطقه 
در عرصه سیاست خارجی به معنای موفقیت جنبش انصاراهلل بوده و شکست جمهوری 
اسالمی نیز به نوعی شکست انصاراهلل به شمار می آید. این درک مشترک از منافع در عرصه 
سیاست خارجی موجب تعامالتی میان این دو بازیگر در عرصه سیاست خارجی گشته و این 

امری طبیعی در روابط بین الملل است.

باوجوداینکه ایران همواره در سیاست های اعالنی و اعمالی خود بر پشتیبانی سیاسی و 
فرهنگی از حوثی ها تأکید ورزیده ولی شباهت های ساختاری میان جنبش انصاراهلل و جنبش 
مقاومت اسالمی حزب اهلل در لبنان، می توان نشان از تحقق گفتمان انقالبی ایران در منطقه 
باشد. البته بایستی به این نکته نیز خاطرنشان کرد که اجرائی شدن الگوی حزب اهلل لبنان در 
یمن می تواند به صورت مستقیم قدرت چانه زنی ایران در معادالت منطقه را افزایش داده و 
منافع آن در شبه جزیره عربستان را به صورت غیرمستقیم تأمین کند. درواقع الگوی حزب اهلل 
لبنان در یمن می توان به عنوان عنصر بازدارنده در مقابل سیاست های هژمونیک آل سعود 
به  از  به همین سبب جلوگیری  در منطقه عمل کند )دهشیری و معبودی، 1396: 158(. 
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قدرت رسیدن انصاراهلل شیعه در یمن از مهم ترین اولویت های استراتژیک عربستان در این 
کشور است. ازنظر عربستان سعودی، پیروزی انصاراهلل در موقعیت استراتژیک کشور یمن، به 
زنجیره پیروزی های گفتمان انقالب اسالمی و محور مقاومت حلقه دیگری می افزاید )نجات 

و موسوی و صارمی، 1395: 161-160(.

یمن همواره برای ایران حائز اهمیت بوده است تا جایی که ایران تحوالت یمن را در 
قالب بیداری اسالمی ارزیابی می کند تا موجب کاهش ورود غرب به منطقه شود. ازاین رو، 
ایران تالش های عربستان در به قدرت رساندن برخی از گروه های خاص در یمن و مداخله 
نظامی را بی فایده دانسته و تنها راه حل بحران این کشور را نقش آفرینی همه جریانات مذهبی 
و سیاسی در حل وفصل مسالمت آمیز بحران دانسته است )رستمی و دیگران، 1397: 20(. 
جمهوری اسالمی ایران در راستای کمک به اتمام بحران یمن طرح مفاد چهار ماده ای به 

سازمان ملل پیشنهاد کرده که به شرح ذیل است.

تصویر )6( مفاد طرح چهار ماده ای ایران به سازمان ملل جهت حل بحران یمن )بيگی و باقری 
دانا، 1398: 352(



ی 13(، بهار 1400
ل )پیاپ

ل چهارم، شماره او
ی ایران، سا

ی سیاس
فصلنامه جامعه شناس

42

جمهوری اسالمی ایران جهت حل بحران یمن و حمایت از مردم یمن به ویژه حوثی ها 
به اقدامات سیاسی و دیپلماتیک مبادرت ورزیده و در عرصه رسانه با شبکه های برون مرزی 
خود به انتشار اخبار جنگ یمن می پرداخت اما در این عرصه نیز تحت فشار بین المللی قرار 
گرفت )غریب رضا، 1393: 35(. با این توصیفات تنها حمایت جمهوری اسالمی ایران از 
جنبش انصاراهلل یمن و کمک به اتمام این بحران به حمایت های سیاسی و بین المللی و رسانه 
منحصر می شود. این امر نیز به سبب اشتراکات هویتی میان ایران و انصاراهلل و همگرایی آنان 

در عرصه سیاست خارجی بوده است.

نتیجه گیری

با شعله ور شدن بحران یمن، بسیاری از کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای به صورت مستقیم 
در یمن حضور یافته و در این بحران ایفای نقش کرده و برخی دیگر از کشورها به صورت 
غیرمستقیم و خارج از مرزهای یمن سعی در کنترل آن در راستای منافع خود بوده اند. جمهوری 
اسالمی ایران نیز به عنوان یکی از بازیگران فعال منطقه ای بی تأثیر از این بحران نبوده و خارج از 
مرزهای یمن به رصد تحوالت آن پرداخته و سعی در کمک به پایان یافتن این بحران داشته است. 
در این میان با بروز اشتراکات هویتی ایران و جنبش انصاراهلل، همگرایی آنان در عرصه سیاست 
خارجی و تعامالت فرامرزی مرتبط به یمن افزایش یافت. اشتراکات هویتی ایران و انصاراهلل 
در مؤلفه های کالن انقالبی گری و اسالم گرایی، همگرایی آنان در عرصه سیاست خارجی را به 
دنبال داشته و سبب شده است تا ایران از انصاراهلل یمن به صورت رسانه ای و سیاسی حمایت 
به عمل آورد. برخی از کشورها همچون عربستان سعودی با مطرح کردن مباحث عرب و عجم 
و دیگر مباحث قومیتی، سعی در ایجاد انشقاق میان مردم یمن به ویژه حوثی ها و ملت ایران 
داشته اند. این در حالی است که شعله ور شدن بحران یمن و ظلم کشاورزهای متجاوز به مردم 
یمن سبب آشنایی بیشتر جهان با مردم یمن گردید. در این میان اشتراکات هویتی برخی از اقوام 
یمنی همچون حوثی های انصاراهلل با مردم و ملت ایران سبب همگرایی مردم در عرصه اجتماعی 
و همگرایی انصاراهلل و جمهوری اسالمی ایران در عرصه سیاست خارجی گردید که به دنبال آن 

کمک های معنوی مذکور ایران به جنبش انصاراهلل را به دنبال داشت.

يادداشت

1. Constractivism



ان
ير

ی ا
الم

اس
ی 

ور
مه

 ج
ن و

يم
هلل 

ارا
نص

ش ا
جنب

ی 
رج

خا
ت 

اس
سی

ی 
راي

مگ
 ه

ی
ها

فه 
ؤل

م

43

کتاب نامه

الف: فارسی

احمدی، نادر، )1387(، »آینده پژوهی و ایران«، فصلنامۀ مدیریت نظامی، زمسـتان 1387، شـمارۀ 32، . 1
ص 41 - 58.

احمدیان، حسـن، )1390(، »طرح شـورای همـکاری خلیج فارس و آینده قیام مـردم یمن«، مطالعات . 2
راهبردی جهان اسالم، شمارۀ 48، ص 120-101.

ازغندی، علیرضا و کافی، مجید )1391(، »بررسی امنیت ملی جمهوری اسالمی از دیدگاه سازه انگاری«، . 3
فصلنامۀ علوم سياسی، زمستان 1391، سال هشتم، شمارۀ 21، ص 205 - 232.

انصاری قمی، حسن، »مجموعه طاووس یمانی نماد حضور ایران در یمن«، مجله نگاه ماه دین، شمارۀ . 4
51 و 52، ص 31-18.

بابایـی، پویـان، )1394(، »علل گرایش به محور مقاومت در یمن«، مطالعات راهبردی جهان اسـالم، . 5
شمارۀ 62، ص 108-85.

پرتو، امین، )1396(، »تحوالت سیاسی و نظامی یمن«، دیده بان امنيت ملی، شمارۀ 69، ص 64-59.. 6
حاجیانی، ابراهیم، )1390(، مبانی، اصول و روش های آینده پژوهی، چاپ دوم، انتشـارات دانشـگاه . 7

امام صادق )ع(، تهران.
حاجی ناصری، سعید و شیخ سرایی، نجف، )1396(، »آینده پژوهی انقالب اسالمی ایران«، پژوهش های . 8

انقالب اسالمی، تابستان 1396، شمارۀ 21، ص 129 - 152.
حسـینی زاده، سـید محمدعلـی و فرهـادی، زینب و غفـاری، زاده، مهرشـاد، )1396(، »جنگ یمن و . 9

القاعده شبه جزیره«، فصلنامۀ علوم سياسی، شمارۀ 77، ص 149-129.
حیدری، امیر هوشنگ، )1393(، »آینده پژوهی«، کتاب ماه کليات، فروردین 1393، شمارۀ 196، ص . 10

.78 - 70
حیدری، سامان و شیخی زاده، محمد رسول، )1398(، »الزامات حضور راهبردی ج.ا.ایران در یمن از . 11

منظر ژئوپلیتیکی«، فصلنامۀ پژوهش ملل، شمارۀ 41، ص 24-7.
دارا، جلیل و بابایی، محمود، )1394(، »بازخوانی جنبش انصاراهلل یمن در بستر انقالب اسالمی ایران«، . 12

پژوهش های انقالب اسالمی، شمارۀ 15، ص 150-129.
داوی، علی اصغـر )1391(، »امنیـت از نـگاه مکتب سـازه انگاری«، فصلنامۀ مطالعات سياسـی، سـال . 13

چهارم، شمارۀ 16، تابستان 1391، ص 29 - 50.
دهشـیری، محمدرضـا و معبودی، فرشـته )1396(، »ارزیابی راهبرد جمهوری اسـالمی ایران در قبال . 14

بحران یمن«، فصلنامۀ سياسـت های راهبردی کالن، سـال پنجم، شـمارۀ نوزدهم، پاییز 1396، ص 
.171 - 149



ی 13(، بهار 1400
ل )پیاپ

ل چهارم، شماره او
ی ایران، سا

ی سیاس
فصلنامه جامعه شناس

44

دهقانـی فیروزآبـادی، سـید جالل )1388(، »امنیت هسـتی شـناختی در سیاسـت خارجـی جمهوری . 15
اسالمی ایران«، فصلنامۀ بين المللی روابط خارجی، شمارۀ اول.

رسـتمی، فـرزاد و لطفـی، کامـران و پیرمحمدی، سـعید )1397(، »جنـگ قدرت ها در یمـن و امنیت . 16
جمهوری اسـالمی ایران«، فصلنامۀ مطالعات روابط بين الملل، سـال یازدهم، شمارۀ 41، بهار 1397، 

ص 9 - 35.
رسولی ثانی آبادی، الهام، )1391(، »بررسی هویت نظام جمهوری اسالمی ایران از منظر سازه انگاری«، . 17

سال پانزدهم، شمارۀ پنجاه و هفتم، ص 200-177. 
سـتوده آرانی، محمد، احسـان، جعفری فرد، )1397(، »بازتاب انقالب اسالمی ایران بر نقش منطقه ای . 18

عربستان )با تأکید بر بحران سوریه و یمن(«، تاریخ نامه انقالب، شمارۀ 3، ص 57-35.
سـهیلی نجف آبادی، سـهیل، )1398(، »بررسی بحران یمن: تحوالت، ریشه ها، بازیگران و راهکارهای . 19

موجود برای اتمام بحران«، فصلنامۀ علوم سياسی، شمارۀ 46، ص 187 - 214.
شعبانی، رضا و قریشی، سید اصغر، )1390(، »تحوالت اخیر یمن و اندیشه سیاسی زیدیه«، فصلنامۀ . 20

مسكویه، شمارۀ 19، ص 72-41.
شـوقی، حسـنعلی، )1397(، »راهبرد سیاسـت خارجی ج.ا.ایران در مقابله با گروه های تکفیری یمن، . 21

عراق و سوریه«، فصلنامۀ پژوهش ملل، دوره چهارم، شمارۀ 37، ص 130-115.
صبـوری، ضیاءالدیـن و صالحیـان، تاج الدین )1392(، »آزمون پذیری نظریه سـازه انگاری در بررسـی . 22

سیاست خارجی ایران در دولت های نهم و دهم«، پژوهش های روابط بین الملل، شمارۀ 9.
صفوی، سید حمزه و نجابت، روح اهلل، )1396(، »هویت و تأثیر آن بر سیاست خارجی یمن در دوران . 23

پسااتحاد 1990«، فصلنامۀ پژوهش های سياسی جهان اسالم، شمارۀ 24، ص 100 - 126.
عباسـی، علی اصغر و سـاکن، حسام و بهرامی، محسن )1393(، »تحلیل تأثیر روند در آینده پژوهشی«، . 24

سومین همایش ملی آینده پژوهشی، 9 بهمن 1393، تهران.
عبداهلل خانی، علی )1390(، فنون پیش بینی، انتشارات مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی . 25

ابرار معاصر تهران.
عبداهلل خانـی، علـی )1383(، نظریه هـای امنیـت، مقدمه ای بـر طرح ریزی دکترین امنیـت ملی، چاپ . 26

نخست، انتشارات موسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
علی نژاد اصل، محمد و راعی دهقی، مسعود، )1398(، »ارزیابی اجرای دکترین مسئولیت حمایت در . 27

بحران یمن«، فصلنامۀ پژوهش های سياسی جهان اسالم، شمارۀ 33، ص 27 - 52.
عنایت اهلل، سـهیل، )1393(، پرسـش از آینده: روش ها و ابزارهای تحول سازمانی و اجتماعی، ترجمۀ . 28

مسـعود منـزوی، تهـران، مؤسسـۀ آموزشـی و تحقیقاتـی صنایـع دفاعی، مرکـز آینده پژوهـی علوم و 
فناوری های دفاعی.



ان
ير

ی ا
الم

اس
ی 

ور
مه

 ج
ن و

يم
هلل 

ارا
نص

ش ا
جنب

ی 
رج

خا
ت 

اس
سی

ی 
راي

مگ
 ه

ی
ها

فه 
ؤل

م

45

غالمی، میثم و ابطحی، سید مصطفی و طاهری، ابوالقاسم و کاظمی زند، علی، )1397(، »تبیین تقابل . 29
جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در یمن از منظر امنیت هویت محور«، پژوهشنامۀ انقالب 

اسالمی، شمارۀ 3، ص 97 - 117.
فتحـی، محمدجـواد و جهان بین، فرزاد، )1398(، »تبیین بحـران ژئوپلیتیکی یمن: عوامل و بازیگران«، . 30

فصلنامۀ سياست جهانی، شمارۀ 27، ص 193 - 229.
قربانی، مژگان و سـوری، سـرور )1395(، »تأثیر داعش بر هویت و امنیت ایران در چارچوب نظریه . 31

سازه انگاری«، مطالعات خاورميانه، تابستان 1395، شمارۀ 84، ص 99 - 126.
کوشـکی، محمدصـادق و نجابـت، روح اهلل )1396(، »تأثیرپذیری مفهومی و روشـی حرکت انصاراهلل . 32

یمن از انقالب اسالمی ایران«، فصلنامۀ پژوهش های انقالب اسالمی، شمارۀ 22، ص 241 - 268.
کوشـکی، محمدصادق و نجابت، روح اهلل )1395(، انصاراهلل یمن از تأسـيس تا تثبيت، نشر معارف، . 33

قم.
مددی، جواد، )1393(، »نقش انصاراهلل در رهبری تحوالت یمن«، مطالعات راهبردی جهان اسـالم، . 34

شمارۀ 58، ص 33 - 56.
مرعشـی نجفی، سـید محمود، )1376(، »میراث اسـالمی در یمن«، مجلۀ ميراث شـهاب، شمارۀ 10، . 35

ص 35 - 49.
مشیرزاده، حمیرا )1382(، »نقش ارزش ها و هنجارها در شکل دادن به سیاست خارجی: رهیافت سازه . 36

انگارانه«، بولتن مرکز مطالعات عالی بين المللی، سال سوم، شمارۀ 3.
مشیرزاده، حمیرا، )1384(، تحول در نظریه های روابط بين الملل، انتشارات سمت، تهران.. 37
معینی علمداری، جهانگیر و راسـخی، عبداهلل، )1398(، »روش شناسـی سـازه انگاری در حوزه روابط . 38

بین الملل«، فصلنامۀ تحقيقات سياسـی و بين المللی، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد شـهرضا، شـمارۀ 
چهارم، ص 183 - 214

میـرزاده کوهشـاهی، مهدی، )1395(، »روندها و رخدادهای سیاسـی مؤثر در بحـران یمن«، فصلنامۀ . 39
دیده بان امنيت ملی، شمارۀ 57، ص 67 - 72.

میرزاده کوهشـاهی، مهدی، )1394(، »یمن: اسـتمرار تقابل نظامی و آغاز مذاکرات«، فصلنامۀ دیده بان . 40
امنیت ملی، شمارۀ 39، ص 67 - 72.

میرزانیا، منصور، )1388(، »ایران و یمن در اسـطوره تاریخ«، فصلنامۀ ادبيات و علوم انسـانی، شمارۀ . 41
14 و 15، ص 197 - 225.

نجات، سید علی و موسوی، سیده راضیه و صارمی، محمدرضا )1395(، »راهبرد عربستان سعودی و . 42
جمهوری اسـالمی ایران در قبال بحران یمن«، فصلنامۀ مطالعات روابط بين الملل، سـال نهم، شمارۀ 

33، بهار 1395، ص 137 -ا 179.



ی 13(، بهار 1400
ل )پیاپ

ل چهارم، شماره او
ی ایران، سا

ی سیاس
فصلنامه جامعه شناس

46

وقوفی، امید و قاسـمی، علی اصغر و حاجیانی، ابراهیم، )1396(، »تبیین عوامل و پیشـران های کلیدی . 43
آینده یمن تا سال 1406«، فصلنامۀ آینده پژوهی دفاعی، شمارۀ 4، ص 87 - 107.

یزدانی، علی، جان احمدی، فاطمه، )1391(، »بسـترها، زمینه ها و چالش های پیدایی جنبش زیدیه در . 44
یمن«، فصلنامۀ تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، سال سوم، شمارۀ 8، ص 113 - 134.

ب: عربی

بدرالدیـن الحوثی، حسـین )2016/5/2(، »موقف واحد: لماذا دخـل األمریکیون الیمن؟ موقع انصااهلل، . 45
زمن المشاهده« )2018/8/11(، للرجوع الی المصدر اضغط علی الربطۀ التالیۀ:

http://www.ansarollah.com/archives/31599

شـیعه نیوز، )1395/6/9(، 10 خصوصیت شـگفت انگیز درباره یمن، سـامانه خبری شیعه نیوز، تاریخ . 46
مشاهده )1397/8/17(، برای مشاهده به لینک ذیل رجوع کنید:

http://yon.ir/pwyvP

ج: التين

47. Barnett, M. )1999). “Culture, Sterategy and Foreign Policy Change”, European 

Journal of International Relations, Vol. 5 )1), pp. 5-39.

48. Checked, Jeffrey, )1997), “Norms and Domestics Politics: Birding the Rationalist 

– Constructivist», European Journal of International Relations, No. 3.

49. Hopf, ted )1998),”The Promise of Constructivism in International Relations The-

ory”, International Security, No.23.

50. Wendt, A, )1999), Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of 

Power Politics, in Der Derian, ed.


