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در قبال بحران یمن  آمریکاسیاست و مواضع ایاالت متحده 

(2019-2011)  
 

  دکتر مجید بزرگمهری - شهال نجفی

 چکیده
عرصه نظام  سی را درات ملموتأثیرهای بزرگ همواره مواضع و سیاست خارجی قدرت

کسو ناشی از مسائل ملی یاز  2011سال  ای داشته است. بحران یمن درهای منطقهی و نظامالمللبین
ای و فراملی، آغاز تحوالت منطقه ثر ازدیگر متأ نارضایتی مردم و از سوی و مشکالت داخلی و

ازیگران میان ب گرفت. در ورود بازیگران فراملی شکل جدیدی به خود با 2015شد و از سال 
تری نسبت نقش پررنگ ،، امارات و ایران، ائتالف عربی به رهبری عربستانمتحده فراملی، ایاالت

ن بال بحرادر ق آمریکامتحده  به سایر بازیگران دارند. سوال اینست که سیاست و مواضع ایاالت
یل اسناد، تحلیلی و تحل-پژوهش حاضر از روش توصیفی گردد؟ دریمن چگونه ارزیابی می

ای های منطقهامنظ نظریه گیری ازنظری پژوهش معطوف به بهره رچوبچا استفاده شده است.
، نیز مقالهباشد. هدف گر میبازیگران خارجی مداخله سیستمکانتوری و اشپیگل به ویژه مبحث 

جه نتی ای است.های منطقهریزی در سیاسته سیاست خارجی ایران برای برنامهکمک به دستگا
یان موازنه قوا م ، ایجاددر این بحران آمریکاسیاست اصلی  کهدهد که کلی مقاله نشان می

ای کاهش برهای درگیر و در این راستا دامن زدن به تنش و درگیری میان طرف ،و ایرانعربستان 
ر نزد ساس خطبرای تشدید اح ایجاد فضاو وابستگی بیشتر عربستان به غرب  است.  توان ایران

افزون روزها، بستر وابستگی تنش افزایشایران و  بی خلیج فارس از هژمونیکشورهای عر
فتی نکند و منابع را فراهم می ییآمریکاکشورهای عربی جنوب خلیج فارس به غرب و تسلیحات 

 هکد، سیاستی گردمیی یکدیگر  هزینه نابودسازو انسانی کشورهای  اسالمی منطقه در مسیر 
 زند.دامن می آن رااسرائیل نیز شدیدا 

 انکلیدواژگ
 خاورمیانهگر، عربستان سعودی. ایران، ، بحران یمن، سیستم مداخلهآمریکا
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 مقدمه
شده که بازیگران بلوک غرب و شرق مناطقی محسوب می از دیرباز جز خاورمیانهخاورمیانه و 

ا همان بو مطابق با اهداف مختلف خود، سیاست خارجی منطبق  منافعی تعیین شده در آن داشته
های بزرگ گرفتند. از سوی دیگر، مواضع و سیاست خارجی قدرتدرپیش میاهداف را نیز 

 داشته است.  ایمنطقهالمللی و نظام های عرصه  نظام بین ات ملموسی را در تأثیرهمواره 
سایل آن هم مناطقی است که م کشور یمن بنا به موقعیت ژئوپلیتیکی خود جزء همین دسته از

یمن  یکی است. بحراندارای اهمیت استراتژ ایمنطقهی بازیگران فراهم برا برای بازیگران منطقه و
دیگر ز سوی از یکسو ناشی از مسائل ملی و مشکالت داخلی و نارضایتی مردم و ا 2011درسال 

ن فراملی شکل با  تغییر تاکتیک بازیگرا 2015ای و فراملی بود و از سال متاثر از تحوالت منطقه
ه رهبری ئتالف عربی با ،آمریکامتحده یان بازیگران فراملی، ایاالت جدیدی به خود گرفت. در م

تری نسبت به سایر از سوی دیگر، نقش پررنگ هاحوثیبه عنوان حامی  از یکسو و ایران عربستان 
 بازیگران مانند چین و یا روسیه دارند.

د خو ریرگرا د یاملفر گرانیو باز دهینوردهم را در یمل یمرزها منیبحران  نکهیبا توجه به ا
از  تیامن یشورا ،منیبحران بنابر این، متعاقب شده است.  لیتبد یالمللنیب یبه بحران است، کرده
لت دو أییدترا که عمدتا  یمتعدد یهاو قطعنامه صورت فعالتر وارد معرکه شده به 2011سال 
 نیاست. ا رسانده بیهاست به تصویحوث امیق تیو مخالفت با وضع یسعود ربستانع امر تحت

 ست. اعربستان بوده  یبه سرکردگ یاز ائتالف عرب تیدر حما  2015ها از سال قطعنامه
اض، خود یعنی ری ایمنطقهو اقدامات متحد  هاسیاستضمن همسویی با  آمریکادر این راستا، 

نبال ا دزیره ردر قالب مبارزه با شاخه القاعده در شبه جسیاست مداخله مستقیم  2015ا سال ت
ی تروریستی، و قدرت هاگروهولی با افزایش جنگ داخلی و کم رنگ شدن اهمیت  کردمی

ات ائتالف عربی به حمایت از اقدام ، عمال به نقش  تشویق  و2015از سال  ها،حوثییافتن جدی 
 اگذاریویی در یمن و آمریکارهبری عربستان روی آورد، سیاستی که کاهش حضور نیرو های 

گی وابست رقراری مجدد امنیت به عربستان را به دنبال داشت. این سیاست باعث شدبوظیفه 
 آمریکاتی ی سیاسی و تسلیحاهاکمککشورهای عربی جنوب خلیج فارس به ویژه عربستان به 

نسانی دو الی و اابع مروز به روز افزایش یابد و به علت درگیر بودن ایران در قالب جنگ نیابتی، من
 ن اسالم علیه یکدیگر در سرزمین یمن هزینه شود. قطب بزرگ جها

در قبال بحران یمن چگونه  آمریکامتحده  سوال اصلی اینست که سیاست و مواضع ایاالت
، ایجاد موازنه قوا میان آمریکاد که سیاست اصلی داردمیگردد؟ فرضیه تحقیق اعالم ارزیابی می

ی درگیر  برای کاهش هاطرفتنش و درگیری میان عربستان  و ایران و در این راستا دامن زدن به 
برای تشدید احساس خطر نزد  فضاایجاد  .توان ایران  و وابستگی بیشتر عربستان به غرب است
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کشورهای عربی خلیج فارس از هژمونی ایران و  افزایش تنش ها، بستر وابستگی  روز افزون 
د و منابع نفتی کنمییی را فراهم کاآمریکشورهای عربی جنوب خلیج فارس به غرب و تسلیحات 

د، سیاستی که گردمیی یکدیگر  هزینه نابودسازاسالمی منطقه در مسیر  شورهایو انسانی ک
 دامن می زند.  آن رااسرائیل نیز شدیدا 

 هادهدال اسناد، درصدد تحلیل تحلیلی وتحلی-در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی
کانتوری و  ایمنطقهگیری ازنظریه نظام های ش معطوف به بهرهنظری پژوه چارچوبهستیم. 

مک کد. هدف نهایی تحقیق، باشمیگر اشپیگل به ویژه مبحث سیستم  بازیگران خارجی مداخله
 است.  ایمنطقهی هاسیاستی در ریزبرنامهبه دستگاه سیاست خارجی ایران برای 

 
 پیشینه پژوهش -1

در قبال متحده  های ایاالتر زمینه بحران یمن و سیاستهای متعددی دمقاالت و نوشته
ه ط به بازکه عمدتا مربو اندتههای فارسی و انگلیسی نگارش و تدوین یافبحران مذکور به زبان

 د. باشمی 2015زمانی پیش از 
رویکرد سیاست خارجی عربستان »اله درمق 1395در زاده سید سعید حسناهلل یزدانی و عنایت

راگیر شدن بحران یمن را دخالت فدلیل (« 2015-2011قبال بحران یمن ) در آمریکا سعودی و
متحده را به عنوان دو  ای دانسته و نقش عربستان سعودی و ایاالتای و فرامنطقههای منطقهقدرت

دانند. پژوهش مذکور معتقد است به جهت اینکه عربستان، متحد می تربازیگر فراملی پررنگ
 فاده ازارد و با استنیازی به حضور مستقیم درمنطقه ند آمریکاشود، ده  محسوب میایاالت متح

گان نویسند (.Yazdani, 2016 :1075بازوی اجرایی خود سعی در رسیدن به اهداف خود دارد )
تن در دوره طبیعتا سیاست واشنگ به سرانجام رسانده است و 2015بحث خود را تا سال  مقاله

 است.ترامپ بررسی نشده 
ها و اهداف مداخالت خارجی بحران یمن: بررسی زمینه»درمقاله  1395نیا  در رضا التیامی

، دهو بیان کر یابی بحران یمن از جمله عوامل داخلی و خارجی پرداختهبه ریشه« آمریکاعربستان و 
ارس و ای همچون عربستان، شورای همکاری خلیج فای و فرامنطقهآفرینی بازیگران منطقهنقش

، آمریکااست. نویسنده معتقد است سیاست  بوده مؤثرمتحده در روند تشدید بحران ایاالت 
ای آن ای است تا باعث فرسایش قدرت و توان منطقهدرگیرساختن ایران در عرصه مسائل منطقه

سی ران یمن را برربح موضوع 1395نیا نیز فقط تا سال میا(. التیاEltiaminia, 2016: 1-28شود )
 کرده است.

بررسی سیاست تطبیقی ایاالت متحده در »در مقاله  1397مهدی طوسی و آکو قادری در 
در پیش و پس از بهار عربی به  آمریکامعتقدند سیاست خارجی « خاورمیانه قبل و بعد از بهار عربی
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فع رغم برخی تغییرات روشی و تعارض منافع استراتژیکش با اصول دموکراتیک، در راستای منا
ان این مؤلف(. Tusi & Ghaderi, 2018 : 7استراتژیک از پیش تعیین شده در این منطقه بوده است )

و موضوع بحران یمن بحث  اندتهدر خاور میانه پرداخ آمریکااثر عمدتا به سیاست خارجی کلی 
 محوری آنها نیست.

المللی کز بیندر مر که« آمریکاروابط نظامی عربستان با »وحید سلوکی، درگزارشی با عنوان 
 بستان وین عربمطالعات صلح انتشار یافته است، به بررسی خرید و فروش نفت و تسلیحات نظامی 

سایل و به واسطه همین قراردادهای نظامی، نقش عربستان در م»نویسد: پرداخته و می آمریکا
 (.Soluki, 2018« )های منطقه گسترش یافته استتنش

 ر سیاستجایگاه راهبردی یمن د»ایی در نوشتار خود با عنوان داود آقو سیدحمید درج 
 ی پردازند. ازمبه اهداف ترامپ در فضای شبه جزیزه عربستان  1396در « خارجی و امنیتی ترامپ

 ر منطقهه ایران  دی خود را علیهاسیاستچوب رئالیسم تهاجمی ی ترامپ در چارآمریکانظر آنها، 
 از ایران فحذ مقاومت، محور کرده حلقه های پاره چون اهدافی با د. ترامپکنمییمن دنبال 

 و سخت رویکردی به عربستان، شیعه گری امواج سرایت از جلوگیری نیز و منطقه معادالت
 آمریکا تقدر رخ کشیدن به برای ترامپ .است کرده اتخاذ یمن تحوالت قبال در را قدرت طلبانه

 به و منفعت محور انهکاربهکاس نگاهی با و ندارد  نمایشی اقدامات به زدن دست منطقه، ابایی از در
سرازیر  طقهمن متحد عربی به کشورهای  نفتی دالرهای با را غربی سالح های انبار یمن، تحوالت

لتری به صورت حضور نقش فعا آمریکاان معتقد هستند که مؤلف(. این Dorj, 2017: 68-39د)کنمی
ی اثباتی هادادهولی  انددهبررسی کر 1396و اسناد را تا سال مستقیم در یمن ایفاء خواهد کرد 

 .انددهفرضیه خود ارائه ندا تأییدزیادی را در 
نقش »انتفاعی در واشنگتن است در گزارشی با عنوان که یک سازمان غیر 1«پروژه صلح یمن»

الف عربی در حمایت از تهاجمات ائت آمریکاروند تحوالت اقدامات  2017در « در یمن آمریکا
د و برخی از موارد نقض حقوق بشر را یادآور دهمیعلیه  مردم یمن را مورد بررسی و انتقاد قرار 

ی هاداده(. موضوع محوری این گزارش صرفا ارائه Yemen Peace Project, 2017: 1-16د)گردمی
 در بحران مزبور. آمریکادر موضوع نقض حقوق بشر است نه تحلیل سیاست 

القاعده یمن، »صفحه ای با عنوان  34مستقر در بروکسل در گزارش  2«یالمللبینن گروه بحرا»
باعث « دوست من است ،دشمن دشمن من»د ایده داردمیاعالم  2017در فوریه  3«گسترش پایگاه

                                                           
1. The Yemen Peace Project 
2. International Crisis Group 
3. Yemen’s al-Qaeda: Expanding the Base 
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 Crisis Group Middle شده تا القاعده یمن فضای عملیاتی بیشتر پیدا کرده و قدرتمندتر گردد )
East, 2017 .) 

ع من: شرویژئوپلیتیک پشت جنگ در »مقاله کوتاهی با عنوان  مهدی داریوش ناظم رویا در
ت دف ایاالای به ناکارآمدی دولت ورشکسته صالح داشته و هابتدا اشاره« جبهه جدید علیه ایران

ه کت انرژی المندب دانسته تا بدین طریق امنیمتحده از حضور در بحران یمن را کنترل تنگه باب
 2015را تا  هادادهمذکور  مؤلف(. Nazemroaya, 2015کند) تأمینربنای اقتصاد غرب است را زی

 ارزیابی کرده است.
 ستراتژیکاهداف ا»درتحلیلی با عنوان  آمریکاستارغزالی، سردبیر مجله ژورنال عبدوس 

متحده از همسویی با عربستان،  معتقد است هدف ایاالت« در پشت جنگ در یمن آمریکا
ها )متحد ایران( است تا با کنترل این تنگه توسط المندب توسط حوثیلوگیری از کنترل باب ج

(. غزالی نیز مانند Ghazali, 2015کند) تأمینهای نفتی را متحد خود )عربستان( امنیت تردد کشتی
 را بررسی کرده است. هاداده 2015قبلی فقط تا سال  مؤلف

استراتژیک  واشنگتن، ریاض و اهمیت»با عنوان  2015در  کوردسمن در مقاله کوتاهیآنتونی 
د پردازد و همکاری و اتحاسیاست خارجی ایاالت متحده می به تحلیل جایگاه یمن در «یمن

ران و عربستان را ایجاد نوعی بازدارندگی و ثبات استراتژیک برای مهار ای آمریکا
  (.Cordesman, 2015داند)می

یتی  و یاسی، امنی مستند و بررسی ابعاد متنوع سهاگزارشکیه بر ت حاضر، وجه ممیزه تحقیق
ند ع به روحو جامکمتر مقاله و تحقیقی به زبان فارسی و حتی انگلیسی به ن .استاقتصادی موضوع 

به  2015سال  ازحضور مستقیم به  سیاست واگذاری مسئولیت به متحدان از آمریکاتغییر سیاست 
وز ربستگی ر ایرانی به محکوم سازی عربستان سعودی به علت وااغلب آثا بعد پرداخته است.

 طرفانه، بازی خوردنید ضمن نگاهی بشومیوشتار تالش ولی در این ن اندتهافزون به غرب پرداخ
 نیز مورد توجه قرار گیرد.    ایمنطقهی درگیر هاطرفهمه 

 
 گرارچوب نظری: سیستم مداخلهچ -2

ه منطقه مورد نگاه ب چهار مدل فکری در»دهد که ای نشان میطقهمالت نظری در مطالعات منتأ
 .گراییجهانی وجود داشته است: ژئوپلتیک محور، نظام محور، مارکسیستی و منطقه در سیاست

(Ahmadi Lafuraki and Talebi Arani, 2019: 14 .)  
ی دارد، مجاورت جا «ایهای امنیت منطقهمجموعه»مدل ژئوپلتیک محور که بیشتر در نظریه 

کند. باری بوزان و ویور الی گیری مناطق در جهان محسوب میجغرافیایی را مهمترین عامل شکل
تواند برای تحلیل مسائل مربوط به مناطق المللی نمیسطوح تحلیل ملی و بین»اند: استدالل کرده
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 ه عنوان تالشی درتواند بمناسب باشند؛ لذا وجود یک سطح تحلیل میانه ضروری است؛ زیرا می
 (.Buzan, 2009: 212)«کارآیدبه المللم بینجهت پرکردن شکاف میان سطح دولت و نظا

الملل ی نظام بینهای تابعههایی هستندکه به عنوان نظاممدل نظام محور، مناطق عرصه اساسبر 
های ازان نظامپردکنند. ویلیام تامپسون، مایکل برچر، کانتوری و اشپیگل ازجمله نظریهعمل می

 (.Ahmadi Lafouki, 2018:15تابعه هستند )
های مختلف تواند تبیین کننده جریانبه نظر کانتوری و اشپیگل چهار متغیر الگویی، می

های درون تباط . ماهیت ار2. ماهیت و سطح انسجام یا میزان تشابه؛ 1ای باشدکه عبارتنداز: منطقه
(. Ranjkesh, 2015: 272)ایروابط درون منطقه . ساختار4و عه . سطح قدرت درنظام تاب3ای؛ منطقه

الملل درهر ن( بخش مرکزی که توجه اصلی سیاست بی1از نظر آنها سیستم تابعه سه بخش دارد: 
( 3ای نقش جانبی دارند و ای که در سیاست منطقه( بخش حاشیه2منطقه به آن معطوف است؛ 

در امور منطقه است  کت کشورهای خارجیگرکه گویای نفوذ و شراسیستم مداخله
(Ghanbarlou, 2009: 41.) 

های بزرگ که منافعشان به حوزه جغرافیایی و مرزهای ملی ویژه قدرت های خارجی بهقدرت
، شود، بر پایه مالحظات امنیتی و اقتصادی خویش در پیدایش، تخریبخودشان محدود نمی

گر های مداخله(. قدرتBozorgmehri, 2005: 148د)نمؤثرای های منطقهتقویت یا تضعیف نظام
پیمانان ریق همطا از ارتباط جغرافیایی با یک منطقه ندارند ولی بنا به مالحظات منافع ملی، خود ی

گر نیز به دو سطح یابند. نوع مداخالت بازیگران مداخلهای حضور میای در معادالت منطقهمنطقه
شارکت مستقیم م(. مداخله فعال شامل Bozorgmehri, 2005: 150)شود فعال و غیر فعال تقسیم می

 در معادالت سیاسی و امنیتی منطقه است.
ه سکل از ای متش اشپیگل اشاره شد، هر سیستم منطقه چنانکه در بررسی نظرات کانتوری و

 ی عملآزادی به معن ،ای منطقه بازیگرانبخش مرکزی، پیرامونی و خارجی است. دخالت فعاالنه 
ت و تأثیر تحت نظار هموارهی،  ا منطقه بازیگران و اقدامات هاسیاستآنها نیست.  کامل

لت چگونـه بـر دخا ایمنطقهنظام ای است. اینکه نحوه توزیع قـدرت در  ی فرامنطقههاقدرت
تنوعی مهـای  اسـخپگـذارد، سـؤالی اسـت کـه  ای در امور مناطق تأثیر مـی ی فرامنطقههاقدرت
ی برتر در نظم منطقه دخالت هاقدرتوقتی   .(Ghanbarlou, 2009: 43-44)داده شده است  به آن

 :رسد ظهور یکی از پنج نظم زیر محتمل به نظر می ،ندکنمی
و  روابـط رده وکـ ءنظم هژمونیک که در آن، قدرت برتر بـه تنهـایی نقـش اصـلی را ایفـا. 1

 .دنکمیای را اداره  مناسبات امنیتی منطقه
متوازن و را  ایمنطقهفضای بازیگران  ،گرمداخلهی هاقدرتای، که در آن،  نظم موازنه. 2
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کند که کند. این مدل شرایطی را ایجاد میتا یک طرف برتری مطلق پیدا ن ندکنمیمتعادل 
 .توان یکدیگر را خنثی می سازند ایمنطقهبازیگران 

ـت امنی بات و ثنظـم تداوم نـد در مـورد کنیمنظم کنسرتی که در آن، چند قدرت توافق  .3
 .همکاری و هماهنگی داشته باشند یکدیگرمنطقه با 

نیتـی موعـه امای کـه کـشورها در مج جمعی، شامل نظم امنیتی چندجانبه نظم امنیت دسته. 4
ـی، جمع دسـته ند. فرق آن با نظم کنسرتی این است که در نظم امنیـتکنمیای تعقیب  منطقه

 ی کـوچکتر نیـزهاقدرتی برتر به تنهـایی نیـست و هاقدرتدیریت، حق و امتیاز ویژه م
 .مشارکت دارند

رتیبات ونت، تنظم جامعه امنیتی تکثرگرا که در آن، به خاطر به حداقل رسیدن امکان خش .5
 یاهمنطقم نظاای در  امنیتی رسمی وجود ندارد. در چنین شرایطی، معموالً همگرایی گسترده

 (.Lake, 2002: 188-197د )شومیحاکم 
لیت قاب ایموازنهدر این پژوهش به نظر می رسد در حوزه بحران یمن، مدل دوم یعنی نظم 

 ادتحا یوهد  تا با شدهمیمقامات ریاض را به سمتی سوق  آمریکاتحقق داشته است. در این راستا، 
 برابر را ایموازنه بحرین نوعی ائتالف متحده و  امارات به ویژه منطقه کشورهای با همکاری و

 (. Khorassani, 2019: 114) منطقه جلوگیری کنند در ایران قدرت افزایش از و ایران ایجادکرده
د ی، ایجاف عربسعی دارد در برابر ایران با کمک عربستان سعودی و ائتال آمریکاایاالت متحده 

منافع  ومکانات که ابل ت فائقه منطقه نخواهد شدموازنه کند. در این شرایط، یکی از بازیگران، قدر
 یک  در نهایتد و شومیگرفته  کاربههای درگیر در مسیر خنثی سازی توان طرف مقابل  قطب
 (. Ghanbarlou, 2009: 44د )شومیایجاد  ایموازنهنظم 

 
پاشیدگی قدرت مرکزی در یمن و حضور از هم: روند تاریخچه تحوالت -3

 ایمنطقهی فراهاقدرت
ک یها همواره تمایل داشتند که یمن تحت کنترل آنان و دارای از نظر تاریخی، سعودی

های سیاسی متفرق اداره شود. به ای و گروهحکومت مرکزی ضعیف باشد و از طریق نظام قبیله
ته سعی داش کاری تهاجمی  بوده است کهعبارتی،  راهبرد عربستان در برابر یمن توسل به محافظه

 ممانعت کند. های عربی به داخل کشورشاز نفوذ انقالب
به موازات تشدید وقایع بهار عربی، حتی پیش از اینکه موج انقالبی از تونس و مصر به یمن 

های متعددی دست و پنجه نرم صالح، گروه  وقت حاکم بر یمن، با چالشاهلل عبدبرسد، رژیم علی
طلبان، مبارزه با نفوذ ها، جنگ در جنوب با جداییکرد از جمله، جنگ در شمال با حوثیمی

بست اصالح انتخابات و قانون اساسی و وخامت اوضاع اقتصادی.  عبد اهلل صالح که القاعده، بن
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ای، کمک ارتش و نیروهای امنیتی قبضه کرده قبیله ایموازنهبیش از سه دهه قدرت را با تکیه بر 
 (. Hosseini Moghadam, 2017: 80) گیری شدبه کناره بود در نتیجه اعتراضات مردمی مجبور

کارآمدن عبد ربه منصور هادی، معاون صالح به صالح و رویگیری عبداهلل موضوع کناره
ی خلیج که با میانجیگری شورای همکار 2011مه  18نامه توافق بر اساسجمهور یمن عنوان رئیس

امنیت قرار گرفت مورد حمایت شورای فارس و کمک و نظارت دبیرکل سازمان ملل صورت 
ر مرحله دصالح از مصونیت قضایی، گرفت. بر اساس این توافق نامه به شرط برخورداری عبداهلل 

ک دوره آمیز اصالحات با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پس از یبعد باید فرایند مسالمت
رایند فنجام وگوهای ملی برای ا موقت انتقالی دو ساله ادامه می یافت و طی این دوره، گفت

رمایشی فانتخاباتی  2012فوریه  21گرفت. اما منصور هادی در قانونی انتقال قدرت انجام می
های گروه برگزار کرد که برخالف قانون اساسی یمن، تنها خود، نامزد آن بود. درحالی که

ه شورای ا مداخلما با ،رده بودندمخالف و انقالبی، انتخابات را به دلیل غیر رقابتی بودن، تحریم ک
جمهور انتقالی به عنوان رئیس 2014تا  2012همکاری خلیج فارس مقرر شد منصور هادی از سال 

فت وگوهای گانتخابات برگزارشود. طی این مدت،  در شرایطی که  2015باقی مانده و در سال 
به عدن و از  2015فوریه  21 د و درکــرناگهان منصور هادی اعالم استعفا ملی در جریان بود، 

رد کآنجا به عمان و سپس به عربستان گریخت و برای بازگشت به قدرت، درخواست کمک 
(Fazaeli, 2016: 46-47.) 

الفی از برخی کشورهای عرب همراه با ائت 2015مارس 25متعاقب این تحوالت، عربستان در 
کرد. در این آغاز  هاحوثیعلیه « توفان قاطع»مالت هوایی خود را با نام عملیات حمنطقه، 

کویت، بحرین، مراکش، مصر، اردن و سودان یات، هواپیماهای عربستان، امارات، قطر، عمل
 :Heshmat, 2018)های نظامی خود را دادشرکت کردند و سومالی هم اجازه استفاده از پایگاه

 یو شورا یتان سعودالملل، مداخله عربسنیاست که بنا به ادله حقوق ب یدرحال نیا(. 59
 اریبس یانسانریو غ یمجاز نبوده و عمال تلفات انسان منی یاخلفارس در مسائل د جیخل یهمکار

شرایط ناگوار مردم یمن امروزه در یکی از بحرانی گذاشته است.  یبرجا منیرا در  یاگسترده
 (.Arik Adkanian.2018:29رین دوران خود و منطقه است)ت

د که رو است هرچنهی درگیر روبهاگروهبا تکه تکه شدن سرزمین میان  در شرایط فعلی، یمن
من داخلی ی به علت حمایت مردمی و  حاکمیت بر صنعاء، دست برتر را در معادالت هاحوثی
 دارند.

ای است و آثار تحوالت قبیله ای فقط محدود به یمن نخواهد بود بلکه یمن دارای بافت قبیله
خواهد بود.  تأثیرگذاربحرین و حتی کویت  ،ه ای عربستان، عمان، اماراتبر  منازعات درون قبیل
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 خواهد بود.  مؤثرمعادالت قدرت در یمن بر حوزه کشورهای افریقایی منطقه باب المندب نیز 
 

 2018وضعیت و موقعیت نیروهای درگیر در یمن، سپتامبر  -1نقشه شماره 

 
Source: (Al Jazeera, 2018) 

 
 یکا در قبال بحران یمنمواضع آمر -4

 د.گردمیدر قبال یمن بحث  آمریکای محوری سیاست هادادهدر این قسمت 
 در منطقه  کاآمریهای استراتژیک اولویت -4-1

 ارتند از:د که مهمترین آنها عبگیرمیاین اولویت ها، محور های متعددی را در بر 
 و نفتانرژی نابع مامنیت تردد  -4-1-1

یت ز اهمحائ آمریکاهانی و اقتصاد از و نفت یمن در جهان در اقتصاد جوضعیت صادرات گ
یمن دست کم دارای چهار موقعیت  (.U.S. Energy Information Administration, 2014است )

 ه حساس دریای سرخ، تسلط برکوهآبرا برخلیج عدن، اشراف بر ویژه ژئوپلیتیک است؛ اشراف
)سردار،  المندبمهمترین تنگه استراتژیک جهان، باب اشراف بر استراتژیک مران و از همه مهمتر

ت استراتژیکی خلیج منابع نفتی، موقعی به نفت، وجود آمریکا این امر با توجه به نیاز .(77: 1394
متحده،  موجبات همگرایی هرچه  تایاال الجیشی یمن برای عربستان وموقعیت سوق فارس و

 .(Turki, 2018: 13-14ورده است )بیشتر این دو دولت را فراهم آ
المللی و حمل و نقل دریایی است که مهم استراتژیک برای تجارت بین المندب یک راهباب

کند. این گذرگاه خلیج فارس و اقیانوس هند را از طریق دریای سرخ  به دریای مدیترانه متصل می
اروپا مهم است  بین آفریقا، آسیا وتجارت  نقل دریایی و به اندازه کانال سوئز برای خطوط حمل و

(Nazemroaya, 2015). کند، امنیت ایاالتای که از طریق کانال سوئز عبور میامنیت هر محموله 
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 تأثیرتحت  ،را نیز سوئز حال عبور از کانال های جنگی متحدان درو سایر کشتیآمریکا متحده 
  .(Ghazali, 2015 :2) دهدقرار می

 ندبتنگه باب الم ت استراتژیک یمن واهمی -2نقشه شماره

 
Source: (Neil, 2018) 

 یران و مقابله با محور مقاومتمهار نفوذ ا -4-1-2
، آمریکای یکجانبه هاتحریمبه ویژه ی المللبینی هاتحریمشرایط سخت  ایران به رغم

ت قویا تاز منظر غرب، ایران، بسیاست گسترش نفوذ خود را در منطقه افزایش داده است. 
 (.Fathi, 2019: 211د )کنمی ایفا ایمنطقهی در معادالت مؤثری نیابتی، عمال نقش هاگروه

ور گسترده ای در د که ایران حضداردمیاظهار  2018گزارش تحلیلی کالج قوای کانادا در 
 (.Brooks, 2018: 11-13حوادت و تحوالت یمن دارد )

 ت(ایران در منطقه )محور مقاوم وابسته و یا حامینیروهای   - 3ه نقشه شمار
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Source: (IISS, 2019) 
الحوثی از انقالب اسالمی درحقیقت ا، حسینآنه ها به دلیل الگو گیری اولین رهبرحوثی

قدامات اان گذشته از کردند. ایران طی سالیگذاری زیدی را در یمن پایه -شیعی -حرکتی اسالمی
رد ور هادی که موـرنگونی حکومت منصـ. سآنها حمایت سیاسی و دیپلماتیک کرده است

من ق استراتژیک یـها بر صنعاء و مناطتسلط کامل حوثی در نهایتدارد و  ها قرارحمایت سعودی
حیات خلوت عربستان فراهم  ران درتر و نفوذ بیشتر ایا برای حضور گستردهرتواند شرایط می

ظامی به بستان سعودی درتوجیه تجاوز ن(. لذا مهمترین استدالل عرAmiri Ekhtiari, 2015کند)
ها، منطقه، تنگه ها بر یمن با طراحی ایران و تهدیدات آن بر امنیت سعودییمن، تسلط حوثی

امی، المندب و انرژی است. کشورهای حوزه خلیج فارس اقداماتی مانند افزایش قدرت نظباب
ران ای توسط ایتهیگیری برنامه هسفرستادن مستشاران نظامی به کشورهایی مانند سوریه و عراق، پ

در واقع  (.Hosseini Moghadam, 2017: 93اند)طلبی ایران قلمداد کردهرا دالیلی بر توسعه 
کند. پیوند یای ایران تعبیر معربستان نفوذ شیعیان زیدی در یمن را همانند افزایش قدرت منطقه

 ها با حمایت ایاالتن سعودیاست. بنابرایمتحده نیز شده ی ایاالت ها با ایران سبب نگرانحوثی
 (.Nejat, 2016: 157متحده در پی تغییر توازن قدرت در منطقه و مهار ایران هستند )

شوند و دارای اشتراکات مذهبی و راهبردهای ها متحد ایران محسوب میبدون شک حوثی
 (.Abdulkareem, 2019سیاسی با ایران هستند )

نیز ایران به عنوان حامی تروریسم دولتی در سطح  2017  آمریکاملی در سند استراتژی دفاع 
مالی تروریسم و گسترش  تأمینهای نیابتی، یانه یاد شده که از طریق جنگجهان  و در خاورم

(.  ,2017The White House  :49د )گردمیی در منطقه ناامنباعث گسترش عدم ثبات و تسلیحات، 
ران ش مانند کره شمالی و ایهای سرکـ، رژیم2018 آمریکادفاع ملی اتژی بنا به ادعای سند استر

 دـای و هدایت تروریسم هستناطق و تعقیب برنامه تسلیحات هستهمنثباتی کردن در حال بی
(2: 2018Mattis,  .) از مجموعه  خاورمیانهدر منطقه  آمریکاد که دارمیسند مذکور همچنین اظهار

 (.Mattis,  2018: 9د تا در برابر ایران موازنه برقرار سازد)کنمیمنابع قدرت خود استفاده 
د شومیمدعی  ، سند کاخ سفید2018« در مبارزه با تروریسیم آمریکااستراتژی ملی »در متن 

 ددهمیرار اعش قدایران  برجسته ترین حامی تروریسم دولتی است و ایران را در ردیف القاعده و 
(The White House, 2018: 9.) 

که ایران را به علت مداخله در ارسال   2018در  2402در شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه 
(.  نماینده S/RES/2402, 2018) توسط  روسیه وتو شد کردمیمحکوم  هاحوثیتسلیحات به 

وتوی روسیه در این قطعنامه فقط برای محافظت  ایاالت متحده دراین شورا، اعالم داشت که حق
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 سازی منطقه و گسترش نفوذ بدخیم آن است. ثباتهای ایران برای بیالشاز ت
 2019 تا 2011در قبال بحران یمن از  آمریکاعملی ی هاسیاست -4-2

 د:گردمیدر یمن شامل موارد ذیل  آمریکارویکرد عملیاتی 
 نمقابله با  تروریسم و القاعده در یم -4-2-1

ی الملل و دکترین امنیت ملر نگاه به امنیت بینسپتامبر تحول اساسی د11وقوع حوادث 
 ،زدانیمتحده ایجاد کرد. پس از اینکه مشخص شد طراح حمالت، گروه القاعده بوده )یایاالت
این  تواند مقر نیروهای القاعده باشد،( و کشور یمن ازجمله مناطقی است که می1085: 1395

( چرا Cordesman, 2015تحده قرار گرفت)مکشور نیز در نقطه کانونی سیاست خارجی ایاالت 
ی پایگاه من راکه نیروهای القاعده پس از سرکوب در افغانستان، پاکستان، عراق و عربستان، ی

 :Yazdani, 2016اند )های تروریستی خود قراردادهبرای عضوگیری، فعالیت و طراحی عملیات
ر دترین جنبش افراطی کشور فعال دهد که اینمرکز ملی مبارزه با تروریسم گزارش می (.1085
جاناتن »ا به نظر (. بنCordesman, 2015متحده است)لیه ایاالت ریزی حمالت تروریستی عبرنامه

دید ی خاور میانه و نسل جهاگروههای القاعده، ارتش»در گزارش  تفصیلی با عنوان « اشنازر
قتصادی یگانگان و وضعیت اشرایط ضعف دولت مرکزی، وجود فضای مداخله ب 2004در « ترور

های ایگاهپی از زمین یمن به عنوان یکبسیار اسف بار و فقر فزاینده، باعث این شده بود که سر
« القاعده جهاد»(. تأسیس Schanzer, 2005: 67-70توسط رهبران القاعده انتخاب شود)القاعده 

و زیر د ادغام  ه ازکه عربستان( اولین پایگاه  نظامی  سازمان القاعده در جزیره العرب ) شبه جریز
ین ت و او غرب نواخ آمریکامجموعه  القاعده یمن و عربستان شکل گرفت زنگ خطر را برای 

کالیسم رادی اعتقاد ایجاد شد که به علت دولت ضعیف و عدم ثبات در این کشور، امکان گسترش
ی وت جدقخاورمیانه تروریستی در این سرزمین  و انتقال آن به سایر سرزمین های عربی و 

 (. (Yazdani, 2016: 1075دارد
در در یک تله اطالعاتی  2003ژانویه  10دستگیری شیخ محمد علی حسن موید در 

در این  آمریکا از جمله اقدامات (Schanzer, 2005 :86)ای فرانکفورت آلمان توسط یگان اف.بی.
پنتاگون از جمله اقدامات ه رهبری ب 1سیس مرکز عملیات ویژه مشترکدوره بوده است. تأ

 (.Alkarama Foundation, 2013: 27د )گردمیواشنگتن  برای مبارزه با تروریسم تلقی 
سیاست کمک به دولت منصور هادی را برای تقویت بنیه دفاعی و  2015تا سال  آمریکا

 353، رقم 2012، به نحوی که در کردمیمقابله با القاعده یمن  البته به شیوه روند کاهشی دنبال 
میلیون دالر به  221،4رقمی برابر  2014میلیون دالر و در  316،23رقم  2013میلیون دالر، در 
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 (. همانSharp, 2015: 11ی تروریستی کمک کرد )هاگروهبرای مقابله با  دولت مرکزی یمن 
 ست.به دولت یمن سیر نزولی داشته ا آمریکای مستقیم هاکمکد ارقام شومیطور که مالحظه 

یی  وارد عمل شده آمریکامتعددی علیه منافع و نیرو های  در موارد 1«القاعده در شبه جزیره»
است. اقدام ناموفق عملیات عمر فاروق عبد المطلب از عوامل القاعده برای انفجار در خطوط 

، در فضای فوقانی دیترویت از جمله  2009در روز کریسمس دسامبر  آمریکاهوایی شمال غرب  
نیز یکی از ماموران سیا توسط القاعده   2012(. در مارس Cordesman, 2013ارد مذکور است)مو

در  آمریکا، یک مامور محلی در سفارت 2012( و در اکتبر Sharp, 2012: 11یمن  کشته شد )
 (.Ghobari, 2012شبه جزیره عربی در یمن به قتل رسید) صنعاء توسط القاعده

 روریسم در یمنحضور عملیاتی در قالب استراتژی مبارزه با ت 2015تا سال   آمریکااگر چه 
 االی ازبرقم  داشته است ولی این حمالت  به علت کم دقتی و بی برنامه گی،  باعث  کشته شدن

سلحانه  و د های مقی نبراصول اولیه  حقو ،«الکرامه»غیر نظامیان نیز شده است.  بنا به گزارش بنیاد 
ت. عایت نشده اسدر یمن ر آمریکاری های مسلحانه در حمالت به رهبری درگی المللبینحقوق 

ناطق مختلف به م 2013تا  2009یی بین سال های آمریکااین سند به ده مورد حمالت نیروهای 
یک  ده است. سند  درمنازعات مسلحانه نقض ش المللبیند که طی آنها حقوق کنمییمن اشاره 

اره فراد مسن اشر نظامی شامل زنان باردار و عادی، کودکان و افرد یمنی غی 45مورد به اسامی 
ی غرامت آمریکاو دولت  انددهکشته و یا زخمی ش آمریکاد که در جریان حمالت قوای کنمی

   (.Alkarammeh,  2013: 70-74بابت این تلفات پرداخت نکرده است)
نیرو های  م عملیاتمشکل مه در بروکسل، «یالمللبینگروه بحران »پایه گزارش  بر
امی ظغیر ن نیرو هایمیان عدم دقت کافی عملیات بهپادها و بروز تلفات   ،یی در یمنآمریکا

رد اص موها بدون شناسایی مقدماتی محل حمله، از نظر اشخمردمی است. بسیاری از عملیات
. مانند استار شده این رویه در دوره ترامپ نیز مکرر تکر ،د. بنا به گزارشگیرمیصورت  ،هدف

در  .رت گرفتو طرف مقابل صو هاحوثیدر منطقه درگیری که میان  2017ژانویه   29عملیات 
ر و ل مشهویی، روسای قبایآمریکا، بجای ضربه زدن به طرف مقابل، یک فرمانده این عملیات

 .(International Crisis Group, 2017: 28کودکان و زنان  یمنی قربانی شدند)از تعدادی 
لیات عم 327 آمریکاقوای  ،2005تا  2002اساس یک مطالعه صورت گرفته، از سال  بر

ع بین در مجمو هکی تروریستی در یمن انجام داده است هاگروهبهپادی و زمینی را علیه  ،هوای
 (.Sharp, 2020: 11) انددهنظامی کشته ششهروند غیر نفر 149تا  115نظامی و شبه 1771تا  1374

ی تروریستی هاگروهبه بعد هم عملیات های محدودی علیه  2015از سال  آمریکاقوای 
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 آمریکا، تعداد محدودی از قوای 2019داشته است. بر اساس گزارش ترامپ به کنگره در دسامبر 
(. در  ,2020Sharp :10و داعش هستند ) 1در یمن در حال عملیات علیه قوای القاعده در شبه جریزه

یی رهبر فعلی  و آمریکاد بیانیه ای منتشر کرد که مدعی شد نیرو های کاخ سفی 2020فوریه  6
یکبار   2012در آوریل  .انددهیکی از بنیانگذاران  القاعده شبه جزیره،  قاسم الریمی را به قتل رسان

سعی کردند در یک حمله موشکی  خودرو  الریمی را مورد هدف قرار دهند که  آمریکاقوای 
ود که القاعده ـی، ویدوئوی از وی انتشار یافته بـته شدن الریمـ. پیش از کشق نبودـات موفـعملی

توسط افسر  در ایالت فلوریدا 2ی پنساکوالـشبه جزیره به عنوان مسئول حمله در پایگاه هوای
 یی کشته شده بودندآمریکاه ملوان ـمعرفی شده بود. در این عملیات سآموزشی عربستان سعودی 

(Sharp, 2020: 11). 
 2018یمی، در قاسم الر 2020مدعی است  که در  آمریکاره، بنا به گزارش ارائه شده به کنگ

ر االولکی را انو 2011فهد الکوسو و در  2012در ، ناصر الوحیشی 2015، در ابراهیم العصیری
 (.Sharp, 2020: 11) کشته است

حضور  کم کردنبه آنها و  حدان  به موازات  واگذاری مسئولیت حفظ امنیتحمایت از مت -4-2-2
 مستقیم در منطقه

المندب( و اببه دلیل پیوستگی امنیتی یمن و عربستان در ابعاد سرزمینی )به خصوص تنگه ب
ه درون بثباتی یمن جمعیتی )پناهندگان یمنی در عربستان( طبیعتا تداوم هرگونه ناامنی و بی

هایی تواند به گسترش اندیشهن مییمکشور تحوالت  .سرازیر خواهد شدسعودی نیز عربستان 
ردد. گهای شیعی، زیدی و اسماعیلی عربستان منتهی درباره اصالحات دموکراتیک میان اقلیت

 ان زیدی وامکان خیزش شیعی  هاحوثییزدانی معتقد است که  تحوالت یمن و قدرت گرفتن 
خواهد  رمؤث یان بحریناسماعیلی در عربستان سعودی را دامن می زند و حتی در خیزش مجدد شیع

 (.Yazdani, 2016: 1077بود )
 ن گونهای« یمن و فراتر 2017در  آمریکانقش »طرح صلح یمن در گزارش موسوم به سند 
ر دی و سایهمواره و شدیدا  تحت شعاع منافع اش با عربستان سعو آمریکاسیاست » می نویسد:

دین  ین متحای نظامی می داند،  که آنها را متحدین کلیدی و شرکا آمریکادول خلیج است که 
قویت بور برای تند. همکاری مزگردمیشامل کویت، امارات  متحده عربی، قطر، بحرین و عمان 

ا افزایش ب ،در دوران ترامپ آمریکا (.YPP, 2017: 4)«ای و مقابله با نفوذ ایران استثبات منطقه
سایر  وسعودی  بستانش سالح بیشتر را به عرتوان نظامی و اطالعاتی و باال بردن بودجه نظامی، فرو

 (.Dorj, 2019: 109کشورهای خلیج فارس در برنامه خود قرار داده است )
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ای تهفق هسبا وجود آنکه روابط ریاض و کاخ سفید دردوره اوباما )به خصوص بعد از توا
کننده ماهنگهدر جنگ یمن نقش  آمریکاحال، ایران وغرب( فروغ گذشته را نداشت با این

ای که بعد از حمله گونه( بهAghaei, 2017: 41اطالعاتی و پشتیبانی هوایی را برعهده داشت)
قدامات مایت از ابه منظور ح»ای منتشرکرد و اظهارداشت:: ائتالف عربی به یمن، دولت اوباما بیانیه

یکی و نی لجستشتیباارائه پ آمریکاها،  شورای همکاری خلیج برای دفاع در برابر خشونت حوثی
 «های نظامی تحت رهبری شورای همکاری خلیج مجازکرده استاطالعاتی را برای عملیات

(Aladeimi, 2019بعد از حمالت ائتالف عربی علیه یمن، معاون وزیر امورخارجه ا .)متحده، یاالت
ر دانشان دها و متحعربستان سعودی پیام محکمی را به حوثی»آنتونی بلینکن در ریاض اعالم کرد: 

« ایمیع  بخشیدهتحویل تسلیحات را تسر و به عنوان بخشی از این تالش، ما فرستدمیمنطقه 
(Zenko, 2015.) 

رکز از م آمریکااز زمان اغاز حمالت ائتالف عربی تحت هدایت عربستان، نیروی دریایی 
ان به ی ایرفرماندهی پنجم، مستمرا برنامه بازرسی کشتی های مظنون به حمل تسلیحات از سو

رمانده ر روز ترور فد آمریکای اعالمی، دولت هاگزارشرا به انجام می رساند. بنا  به  هاحوثی
ین ود که ابیمن  قاسم سلیمانی، درصدد ترور عبد الرضا شهالیی فرمانده سپاه قدس در ،سپاه قدس

 15جایزه  اآمریک وزارت خارجه ،(. چند هفته قبل از آنHaltiwanger, 2020عملیات ناکام ماند )
 (.Sharp, 2020: 10هزار دالری برای کمک به دستگیری شهالیی را اعالم کرده بود )

مبر ا در دساالمللی درباره تلفات باالی غیرنظامیان درجنگ، اوبامبا افزایش اعتراضات بین 
متحده از  ت(. ایاالAghaei.2017:55، فروش تسلیحات به عربستان را به حالت تعلیق درآورد)2016

ز اک را این سال سعی کرد ایفای نقش جدی در روند سیاسی یمن را کاهش دهد و حداقل تحر
 گذاردخود نشان دهد و در عوض، نقش اصلی را به عهده عربستان، بازوی اجرایی خود وا

(Eltiaminia, 2016: 190دونالدت رامپ نیز از زمان تصدیا .)، ی را به جایگاه عربستان سعود
نبال دشویق و تی را تحد برتر خاورمیانه باال برد و برنامه فروش گسترده اسلحه به پادشاهعنوان م

قم را در ربیشترین  2018تا  2015و انگلستان بین سال های  آمریکافروش  (.Ryan, 2018کرد )
 .(David, 2019: 99به عربستان داشته است) مقایسه با سایر کشورها 

در تمامی قطعنامه های شورای  2019تا  2011غربی از سال  همراه با متحدان آمریکادولت 
بعد از حمالت  2216قطعنامه  .اندتهامنیت طرف عربستان سعودی و دولت منصور هادی را گرف

با رای ممتنع روسیه ذیل  2015آوریل  14سعودی علیه یمن در ائتالف عربی به رهبری عربستان
د. شورا ضمن حمایت از مشروعیت قانونی ریاست جمهوری فصل هفتم به تصویب رسی

منصورهادی، طرفین را به بازگشت به اجرای ابتکار شورای همکاری خلیج فارس ملزم کرده 
جمهور از اقدامات رئیس ها را به شدت محکوم کرده واست. قطعنامه مذکور اقدامات حوثی
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کننده معرفی ثباتاین گونه اقدامات را بی وصالح اظهار نگرانی کرده  عبداهلل پیشین یمن، علی
 .(S/RES/2216, 2015) کرده است

کننده و ثبات ها را بییدر نشست شورای امنیت،  اقدامات حوث آمریکامتحده  نماینده ایاالت
رد علیه امنیت و وحدت یمن دانست که باعث خشونت گسترده شده است. همچنین بیان ک

متحده به حمایت قاطع خود اند بنابراین ایاالت فتهی امنیت را نادیده گرهای شوراها قطعنامهحوثی
صورهادی و محاصره کاخ بعد از استعفای من 2201قطعنامه  پردازد.می 2216( 2015از قطعنامه )

آراء به تصویب به اتفاق  آمریکاا فشار ب 2015فوریه  15ها در ریاست جمهوری توسط حوثی
مت ها درمنحل کردن مجلس و تصاحب حکوراز تاسف از اقدامات حوثیرسید. قطعنامه ضمن اب

بات و منیت و ثاها را یکجانبه دانسته که مانع از گذار سیاسی در یمن شده و فعالیت این گونهیمن، 
منیت در در شورای ا آمریکا. نماینده (S/RES/2201, 2015)وحدت مردم را به خطر انداخته است

شور ها باید بحران سیاسی کویژه حوثی ن داشت که کلیه طرفین در یمن بهحمایت از قطعنامه، بیا
 آمیز حل کنند. را از طریق گفتگوی  مسالمت

در جنگ  آمریکاقطعنامه کنگره درباره  توقف درگیری مستقیم  2019ترامپ در آوریل   
رسانی هوایی، ای گفت که پشتیبانی لجستیکی و اطالعاتی و سوختیمن را وتو کرد ودر بیانیه

مپ (. البته، درک سیاست خارجی دونالد ترا(Abramson, 2019درگیری مستقیم درجنگ نیست
ست که ابزرگ  این منطقه یک باتالق»درمنطقه خاورمیانه دشوار است. از طرفی، وی معتقد است 

متحده الت امنیت نفت و متحدان ایا تأمیناز طرف دیگر، « ماندمتحده باید از آن دور بایاالت 
 نظرکنده صرفد از منطقه خاورمیاندر دوره تمام روسای جمهور خود نتوان آمریکاسبب شده که 

(Aghaei, 2017: 49-50.) 
کاهش  وضعیت حضور مستقیم در منطقه و واگذاری مسئولیت به  آمریکاسیاست کلی 

د. باشمیمتحدان خود از جمله عربستان سعودی و سایر اعضاء شورای همکاری خلیج فارس 
 فضادولت اوباما آغازگر این سیاست بود ولی دولت ترامپ کم کردن حضور مستقیم را با ایجاد 

برای فروش  حجم عظیم تسلیحات به کشورهای متحد و دامن زدن به تشنجات برای غرق شدن 
کشورهای رقیب تکمیل کرد. از منظر جریان  ایمنطقهآسیای جنوب غربی در آتش جنگ  درون 

ی در شبه جزیره ناامنافراطی جمهوری خواه، ترامپ و اسرائیل، تشدید شرایط  های راست
عربستان، خلیج فارس و باب المندب به تشویق بیشتر کشورهای عربی منطقه به خرید تسلیحات و 

ی هاگزارشد. بر پایه گردمیو حتی تسلیحات روسی و چینی  آمریکاوابستگی بیشتر به غرب و 
میلیون پوند صرف  40، بیش از 2018تا  2015از  آمریکا،  ارتش کاآمریفرماندهی مرکزی 

سوخت رسانی به جنگنده های سعودی کرده است. عوامل سیا، نیرو های اطالعاتی انگلستان و 
هستند  هاحوثیاسرائیل در حال پشتیبانی و به نحوی هدایت  برنامه های عربستان در مقابله با 
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(Fathi, 2019: 219.) 
و  اب المندبد. کنترل بر تنگه  بکنمیه محور را در قبال بحران یمن تعقیب س آمریکا

ه و اسلح گذرگاه های تجاری، سپس  تشدید بحران یمن به شیوه ای نامحسوس و نهایت تجارت
 یانجر در (. دونالد ترامپFathi, 2019: 220تجهزات نظامی به کشورهای منطقه و درگیر )

 در متحدانش تامنی تأمین مخارج باید، آمریکامتحده  ایاالت که شتتأکید دا انتخاباتی مبارزات
و به  ر سازدپویا ت را آمریکا متحده ایاالت داخلی اقتصاد ،طریق از این تا کاهش دهد را جهان

دفاعی  ترچ سفید کاخ نباید دیگر که دارد اعتقاد ترامپ  دهد. پاسخ یی هاآمریکاخواسته های 
 هایشان را هزینه خودشان باید عربی کشورهای و کند هزینه آنها برای و باشد خاورمیانه اعراب

 اندتهدوخ چشم غربی آسیای در تسلیحات فروش به او تسلیحاتی حامیان و ترامپ لذا بپردازند،.
(Dorj, 2017: 51از  .) دکنمی دبرای دیگران ایجا آمریکا که است کاالیی امنیت ترامپ، نظر 

کشورها  از ریبسیا به حالی در آمریکااست  معتقد ترامپ .بپردازند را آن بهای آنها که این بدون
 (.Yazdan Pham, 2016: 150-153آنجا  ندارد ) در مستقیمی منافع که ددهمی مجانی سواری

ی خود به دولت هاکمک آمریکابا شروع درگیری های وسیع داخلی در یمن،  2015از سال 
ی انساندوستانه هاکمکی خود را معطوف به هاکمکو منصور هادی  را کاهش چشمگیر داد 

میلیون دالر، در سال  114با رقم  2016ی مستقیم به دولت منصور هادی از سال هاکمکاین  کرد.
 41،400به  2020و در سال  43،400به  2019، در سال 35به  2018، در سال 55،884به  2017

 برسد نیز  میلیون دالر 36،450به میزان  2021میلیون دالر کاهش یافت و قرار است در سال 
(Sharp, 2020: 14) و  هاکمک، نخستین  دور تعلیق  و کاستن 2020مارس  24از  آمریکا. حتی

این بود که  آمریکاحمایت های انساندوستانه   خود در خصوص  مردم یمن را آغاز کرد.  ادعای 
در  آمریکاسفیر « کلی کرفت»کرده است. استنکاف  هاکمکظاهرا از دریافت  هاحوثینماینده 

 هاحوثیاعالم داشت که دولت ایاالت متحده شدیدا نگران افزایش مداخله  مخرب  1سازمان ملل
 (.Sharp, 2020: 8د )باشمیدر اقدامات انساندوستانه خود و شرکایش در شمال یمن 

به  آمریکای و ادامه حمایت الملل بشر دوستانه از سوی ائتالف عربقوق بینموارد نقض ح -4-2-3
 رغم مخالفت داخلی

ند که موارد نقض حقوق داردمیاعالم   آمریکای تسلیحاتی هاسیاستچهار تن از کارشناسان 
در تهاجمات ائتالف عربی به رهبری عربستان و امارات در بحران یمن به سه دسته تقسیم  المللبین
دوستانه ی انسانهاکمکزی بندرهای کلیدی که ساد: بمباران شهروندان غیرنظامی،مسدودگردمی

. گزارش (David, 2019 :37)های ژنو دارد و نقض گستره کنوانسیونمیرا به مردم یمن ارسال 
د که عملیات قوای ائتالف عربی به رهبری داردمیاظهار   2018تحلیلی کالج قوای کانادا در 

                                                           
1. Kelly Craft 
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 ست و شاهد یک فاجعه انسانی در یمن هستیمعربستان در بسیار موارد ناقض حقوق بشر دوستانه ا
(Brooks, 2018: 18.) 

و بخش  2753، مطابق بخش سوم الیحه نظارت بر صادرات تسلیحات کد آمریکادر قوانین 
ت تسلیحات باید نظارت از روند نقل و انتقاال آمریکا ی خارجی، دولتهاکمکالیحه  505

و در  نشود حات مزبور به طرف ثالثی واگذارفروخته شده به کشور ها را اعمال کند تا تسلی
به  یکاآمری توافق مورد استفاده قرار گیرد. انتقال و استفاده از تسلیحات صادرات چارچوب

بستان یحات به عرتوافقات فروش تسل چارچوبدر  هاحوثیعربستان در عملیات قوای ائتالف علیه 
تان عربسوسط تقال این نوع تسلیحات را انتدر چند گزارش موضوع « سی ان ان»و امارات نیست. 

ای بودند ویهرعربستان و امارات منکر چنین گزارش داد. البته  و امارات به قوای هادیسعودی 
(Sharp, 2020: 11). ص ثالثی نگرانی قانونی از این بابت هست که این تسلیحات در دست اشخا

ت کپی از نحوه ساخت تسلیحا نیست. چون ممکن است آمریکابیافتد که مورد تائید ارتش 
مان ای تحت فردر عمل ارتش عربستان بخشی از این تسلیحات را در اختیار نیرو ه برداری شود..

 (.Sharp, 2020: 12منصور هادی قرار داده است )
، 2«الیحه جرایم جنگی»، 1«قطعنامه اختیارات جنگی»، شاملآمریکاچهار مورد قانون داخلی 

د که گزارش گردمی4« وضعیت شکنجه فرد بیگانه»و  3«ات تسلیحاتالیحه نظارت بر صادر»
 هاسیاستاز احتمال جدی نقض این قوانین داخلی در  2019حقوقی  مجله امنیت ملی هاروارد در 

د. در این گزارش حقوقی دهمیاز حمالت ائتالف عربی در یمن خبر  آمریکاو اقدامات حمایتی 
ز قوانین چهار گانه اشاره شده است. البته گزارش اظهار به تفصیل  به موارد نقض هر یک ا

د که اگرچه اقدامات  جنگی و حمالت هوایی قوای ائتالف عربی ناقض مقررات حقوق داردمی
د شومیی تلقی نالمللبینناقض مقررات حقوق  آمریکالیکن سیاست حمایتی  ،بشر دوستانه است

 (.Hathaway, 2019: 72-74ی کیفری نیستند )المللبینعضو دیوان  آمریکازیرا که نه یمن و نه 
ن، ت قانو، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات اخالقیات و حاکمی«نیکالس سایدل»بنا به نظر 

ه دست هر گون فاقد دانشگاه پنسیلوانیا، چهار سال عملیات ائتالف عربی به رهبری عربستان در یمن
ی می، قحطیر نظاغرا  به واسطه بمباران مناطق آورد نظامی بوده و در عوض تلفات انسانی عظیمی 

ور به ف مزبفراگیر و بیماری های مسری  بر مردم فقیر یمن تحمیل کرده است. عملیات ائتال
 (.Saidel, 2019 : 2) بشر دوستانه و حقوق جنگی بوده است المللبینکرات ناقض مقررات حقوق 

                                                           
1. War Powers Resolution 
2. War Crime Act 
3. Arms Export Control Act 
4. Alien Tort Statute 
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عملیات کشتار گونه،  الیحه محدود سازی  در حمایت از این آمریکابرای جلو گیری از مشارکت 
از حمالت ائتالف عربی، در مجلس نمایندگان و سنا  آمریکاو ممنوعیت ادامه حمایت و پشتیبانی 

وتو کرد برای  شکستن وتو الزم بود سنا مجددا به مخالفت به وتوی  آن رارای آورد ولی ترامپ، 
سازی وتوی رئیس جمهور رای کافی اعتباردهد که در این مرحله، موضوع  بی رئیس جمهور رای

 (.https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-joint-resolution/7) را نیاورد
رپ، کریستوفر ام بالنشارد و سارا آر جرمی ام شا ،آمریکامیانه سه تن از کارشناسان  خاور

سال  ایهصفح 50ند در گزارش کنمیی تحلیلی و مستند برای کنگره تهیه هاگزارشکه  1کلینز
سناتورها و نمایندگان کنگره در موضوع همکاری  هایود  به محو رهای اصلی نگرانیخ 2019

کنگره می پردازند. در این  116و  115در دو دوره  با عربستان سعودی در بحران یمن آمریکا
نخست بروز تلفات سنگین و کشته شدن » گزارش تفصیلی دو محور اصلی مورد توجه بوده است:

تعداد زیادی از افراد غیر نظامی در عملیات های ائتالف عربی عربستان که عملیات مزبور مورد 
بستان فروخته شده یی که به عرآمریکاست و دوم موضوع روند انتقال تسلیحات آمریکاحمایت 

 «.است و  ضرورت رعایت قوانین عدم انتقال این ادوات به اشخاص ثالث
یر غناطق ماز منظر گزارش، نوع و شیوه حمالت ائتالف عربی، باعث خرابی های سنگین در 

ه کشند وجنگی و کشتار غیر نظامیان و عواقب بعدی آن  شامل قحطی و شیوع بیماری مسری 
نه شر دوستابملیات عمال ناقض حقوق بشر و حتی مقرارات جنگی و حقوق د و این نوع عشومی

تالف یات ائباید حمایت خود را از عمل آمریکااست. در لوایح و طرح های پیشنهادی کنگره، 
 اند.عربی متوقف سازد و  همجنین فروش تسلیحات به عربستان و امارات را متوقف گرد

، سناتور 3«رابرت مندنز»، سناتور 2«کریستوفر مورفی»کنگره،  116چهار سناتور معروف دوره 
در میان اعضاء مجلس  .اندتهنقش برجسته در طرح لوایح مذکور داش 4«مایک لی»و « برنی سندرز»

طرح لوایح مزبور نقش  در 6«ویل هورد»و « جاستین آماش»، 5«رو خانا»نمایندگان این دوره نیز 
تد »نمایندگان  و« کریستوفر مورفی»، سناتور7«تود یانگ» سناتور115و در کنگره دوره   اندتهداش
 (. ,2019Sharp :18) اندتهتری در ارائه این دسته لوایح داش مؤثرنقش  1«کارن باس»و 8«لیو

                                                           
1. Jeremy M Sharp, Sarah R. Collins, Christopher M. Blanchard 
2. Christopher Murphy 
3. Robert Menendez 
4. Mike Lee 
5. Ro Khanna 
6. Will Hurd  
7. Todd Young 
8. Ted Lieu 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-joint-resolution/7
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در  د نظارت الزمشومیپس از وتوی ترامپ، کاخ سفید اعالم داشت که رئیس جمهور متعهد 
 ی ثالث راهاطرفواگذاری این تسلیحات به  خصوص روند فروش تسلیحات به عربستان و عدم

این   ه عربستان،در صورت توقف فروش تسلیحات ب کردمیداشته باشد. نماینده دولت، استدالل 
 کشور برای خرید تجهیزات نظامی خود  به سمت بازارهای فروش دیگر خواهد رفت.

دد. ستان گرعرب تسلیحات به در مجموع کنگره نتوانست از طریق لوایح قانونی مانع از روند فروش
رای بجماع همواره برجسته نمایی خطر گسترش تروریسم و افزایش نفوذ ایران، جلوی ایجاد ا

 (.Sharp, 2019: 18گرفت)ی حمایتی از عربستان را میهاسیاستمخالفت با 
در « اولویت های دفاعی»کارشناس امور دفاعی  موسسه  2«و بنجامین اچ فرید منانا جوزا » 

در یمن به چند  آمریکای هاسیاستدر خصوص آینده    2019واشنگتن  درگزارش  تحلیلی  سال 
 ند:کنمینکته کلیدی اشاره 

 هاوثیحی بر ن و  امارات در شرایط پیروزجنگ داخلی در سال چهارم است و قوای عربستا. 1
 نیستند.

کند  متوقف تالف عربی راباید هرگونه حمایت و کمک به حمالت ائ آمریکاایاالت متحده . 2
 و بجای آن بر روند مذاکرات صلح تاکید کند.

ا قطع یستند و بیی ها نآمریکابه رغم برخورداری از حمایت ایران تهدیدی برای  هاحوثی. 3
 خطرات و تهدید های احتمالی هم کاهش می یاد. ،مداخله عربستان 

ز جهت اصرفا  راتژیک تبعیت کند نهفروش تسلیحات به عربستان باید از قواعد منافع است. 4
 (.Gjoza, 2019: 2منافع اقتصادی )

 است. در تحلیل علت ادامه روند فروش تسلیحات به عربستان، علل متعددی قابل طرح
ت هش حمایه  کاتالش دارد به ریاض نشان دهد انعقاد برجام با ایران نشان آمریکانخست اینکه 

ز خروج نی در نهایت( ضمن اینکه ترامپ Abdel Aziz, 2019واشنگتن از عربستان نبوده است )
 از برجام را اعالم داشت. آمریکا

در خصوص مسائل حقوق بشری در عربستان، ترامپ در سخنرانی اش در مجمع عمومی 
حقوق هر ملت در رعایت رسوم، اعتقادات  آمریکااعالم کرد که  2018سپتامبر  25سازمان ملل در

د. اشاره ترامپ به انتقادات جامعه جهانی علیه عربستان در نقض دهمیقرار و سنن را مورد احترام 
(. در Abdel Aziz, 2019حقوق بشر و ماجرای قتل خاشقچی روزنامه نگار منتقد عربستانی بود )

 ایمنطقهدر در امنیت  آمریکا، از عربستان به عنوان متحد مهم 2017سفر ترامپ به ریاض در مه 

                                                                                                                                       
1. Karen Bass 
2.  Enea Gjoza and Benjamin H. Friedman 
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داد فروش تسلیحات به ارزش ترامپ، انعقاد قرار 2017مه  20ر . د(Blanchard, 2018: 16)یاد شد 
آن و علت  (Thomas, 2017میلیارد دالر برای یک دوره ده ساله به عربستان را  اعالم کرد ) 350

 Defense Security Cooperation)نیازهای دفاعی عربستان ذکر نمود  تأمیندر  آمریکاتالش  را
Agency, 2017) در حمایت از  آمریکا. در واقع ایجاد موازنه با ایران محور اصلی سیاست خارجی

 ،اقدامات  نظامی عربستان در یمن است ضمن اینکه افزایش چشمگیر فروش تسلیحات به عربستان
 آمریکامحور تبلیغاتی ترامپ برای موفقیت در رقابت  انتخاباتی و ادعایی رونق اشتغال در اقتصاد 

  بوده است. 
ونی یجاد هژمامیانه جلوگیری از در خاور آمریکاد که سیاست محوری من معتقدنفریدجوزا و  

 ایقهمنطی هاقدرتاست زیرا که  آمریکایک قدرت فائقه است. موازنه قوا، مطلوب ترین گزینه 
بستان از عر مریکاآند که  علت حمایت داردمییکدیگر را خنثی می سازند. این دو محقق اظهار 

 (.   Gjoza, 2019: 3ضعف عربستان در برقراری موازنه با ایران است) ،ودی در بحران یمنسع
 

 گیرینتیجه
مشکالت  طرف ناشی از مسائل ملی و از یک 2011تشدید بحران و جنگ داخلی یمن از سال 

 بود ولی از سال ای و فراملی،دیگر متاثر ازتحوالت منطقهداخلی و نارضایتی مردم و از طرف 
.  ود گرفتی به خابعاد جدید آمریکابا ورود  گسترده تر بازیگران فراملی و تغییر تاکتیک  2015

ر دنه بر در سیاست کالن خود ضمن رویکرد کاستن نقش مستقیم و هزی آمریکاایاالت متحده 
ود  دایت گر خآسیای جنوب غربی، تمایل به از دست دادن نقش نظارتی و ه ایمنطقهمعادالت 

قش نریجی واگذاری تد آمریکااطق استراتژیک انرژی و امنیتی را ندارد. سیاست اصلی در من
 ز سالاحافظ امنیت به کشورهای متحد مانند عربستان و شورای همکاری خلیج فارس است. 

رد های ر راهبدو به طور خاص به دنبال به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، تغییرات تاکتیکی  2015
 یمن در ازمسائل و اسرائیل سعی دارند آمریکارخ داد. در این دوره جدید،   آمریکاسیاست کالن 

اعث بین منطقه ای میان و دراز مدت خود بهره برداری کنند. وجود بحران در هاسیاستراستای 
 د.گردیمافزایش مستمر وابستگی کشورهای منطقه به حمایت تسلیحاتی و اطالعاتی به غرب 

از شکل درگیری فراگیر خارج شده و شکل نقطه زنی یافته  آمریکاسوی مبارزه با تروریسم از  
مقابله حذفی شود. ترور  آمریکااست و تحت لوای آن نیز تالش شده تا با نیرو های مخالف 

فرمانده قوای قدس به همراه ابو مهندس رهبر قوای  حشد الشعبی در عراق و  ،سردار قاسم سلیمانی
برای  آمریکامان سردار شهالیی حاکی از رویکرد جدید سیاست ی برای ترور همزریزبرنامه

با طالبان و  آمریکاو مخالف خود در منطقه دارد. مذاکرات مستقیم  تأثیرگذارحذف عناصر 
در برابر آزادی نیرو های شان در  آمریکاگرفتن تضمین از آنها مبنی بر عدم حمله به قوای 
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مبارزه   آمریکار مبارزه با تروریسم ترسیم می سازد. افغانستان، رویکرد  جدید کاخ سفید را د
سنگر به سنگر با تروریسم را به کشورهای منطقه واگذار کرده و فقط سراغ سر شاخه های می 

کشورهای رقیب مانند  ایمنطقهی هاسیاسترود که حذف  فیزیکی آنها، اختالالت اساسی در 
د. نطفه القاعده یمن هم کنمیده یمن ایجاد و القاع هاحوثیایران، عراق و یمن تحت حکومت 

د و پروژه ایران هراسی روز به روز و گاهی با مساعدت بی تدبیرانه شومیهیچگاه خاموش ن
د تا عربستان و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به علت شومیمقامات تهران، تقویت 

 ردند.ی، به غرب و تسلیحات آن بیشتر وابسته و متکی گناامناحساس 
قطب  در واقع  در بحران یمن، صفحه شطرنج معادالت به نحوی طراحی شده است که دو

 به نحو سرائیلو ا آمریکاشدید شده و نی ایران و عربستان، وارد درگیری یع ،بزرگ جهان اسالم
. ا ببرندربهره  نظیری از این میدان سفک الدماء مسلمین به دست و منابع خود مسلمین نهایتبی
 فزون درذ روزادر صدد افزایش نفوطقه به غرب بیشتر شده و اسرائیل ستگی کشورهای عربی منواب

 منطقه است.
وان به عن آمریکابه نظر می رسد نقش  ،نظری مقاله چارچوبدر مجموع  با توجه به مطالب 

ه وازنمای ایجاد در حوزه شبه جزیره عربستان، تقویت متحدان بر  گرمداخلهیک بازیگر خارجی 
  ی موازنه،ی درگیر است. فضاهاطرفبا ایران و  به موازات آن، عدم تفوق کامل یکی از 

 فزون برن  روز او دمیده شد به خرید تسلیحات بیشتر  ایمنطقهموجبات گرایش بیشتر بازیگران 
اهد مروزه  عمال شرا  فراهم ساخته است. ا ایمنطقهی هاقدرتهای درگیری و جنگ میان شعله

سعودی( و  قوای منصور هادی )تحت کنف مستقیم عربستان ها،حوثیتجزیه یمن میان  فضای
 منطقه جنوب تحت کنف امارات متحده عربی هستیم.   
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