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 مقدمه

خود بوود    یاسیس خیدر تار یدیجد ۀدور شیشاهد گشا ،2011سال از  انهیخاورم
در سوتتامرر سوال    دیو گرد انهیدر خاورم یقیتحوالت عم أکه منش یاعتراضات مردم

 ایبوه غورب آسو    قایعرب از شمال آفر ملل امیمردم تونس آغاز شد  ق امیبا ق ،2010
عرودا    یعلو »کشور،  نیگذاشت  در ا یرا برجا یآثار مهم منیو در  کرد تیسرا
کمک ارتوش و   ،یا لهیهای قر بر موازنه هیقدرت را با تک ،از سه دهه شیکه ب «صالح

هوا مبروور بوه     یمنو ی گسوترده اعتراضوات   دنرال بهقرضه کرده بود  یتیامن یروهاین
 شد    یریگ هکنار

در معوادالت منققوه بوه شومار      مهو  از عوامول   یکو یو عربستان  منیروابط 
 آنهوا  کنترل تحت منی که داشتند لیها همواره تما یسعود ،یخیرود  از نظر تار می
متفور    یاسو یهای س و گروه یا لهینظام قر قیاز طر فیضع یحکومت مرکز کی با

بوه   «یعرد ربه منصور هواد »کار آمدن  یرو و صالح عردا  یری  کناره گگردد اداره
نشود و   یتهو من مون یدر  یتحووالت اعتراضو   انیبه پا زین منیجمهور  سیعنوان رئ
 یتیهای معترض در عمول سورن نارضوا    گروه انیقدرت م  یدولت در تقس یناکام
راسوتا،   نیهمو  در  دیگرد منیها در  آن حقو  عیوس عییتض و یدیز انیعیش دیشد
 بوه را  یسوعود  عربسوتان  یعنو ی یشومال  هیهمسا یها، نگران یحوث نفوذ و تیمقرول
   زد دامن شدت

 فرانسوه  و انگلسوتان  کا،یآمر متحده االتیشامل ا تیامن یسه عضو دائ  شورا
گوری   سولقه بوا   عربسوتان  رهیجز شره منققه ثرات و شده یتلق عربستان متحدان از

از  یریجلووگ و  رانیو و عودم گسوترن نفووذ ا    مانوانش یپ آل سعود و هو   حکومت
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ای  همنققو  اسوت یس تیو اولو را رانیا با همسو یقوم یاسیهای س گروه افتنیقدرت 
 واجود  زیو ن نیچ و هیروس تیامن یشورا گرید دائ  عضو دو کردیدانند  رو خود می

 یتبوار  سوقو   در عربسوتان  بوا  یخووب  روابط زی  دو کشور مذکور ناست تیاهم
را مقلووب   یعربسوتان سوعود   تیو حماتحت  فیط یبرتر با منققه ثرات و دارند
 دانند    می

تهاجموات   ،یائوتف  عربو   یو رهرور  بواد یبا ا ،2015مارس  26عربستان در 
 سیرئو  ،یهواد  منصوور  از تیو حما یادعوا  بوا  مون یانصوارا    هیخود را عل ییهوا

 مون یعربسوتان در برابور    دراهرر ی  به عرارتکرد آغاز کشور، نیا( ی)مستعفجمهور
بوه داخول    یهای عرب دارد از نفوذ انقفب یاست که سع یتهاجم س یرئالتوسل به 

را بوا کواربرد    یانسوان  ریخشونت بار و غ استیسرو  نیکشورن ممانعت کند از ا
    کرد اتخاذ ینظام ریغ و ینظام از اع ها  یمنی هیعل یابزار نظام
 و هیروسوو ونیفدراسوو ، تیووامن یو مواضووع دو عضووو دائوو  شووورا اسووتیس
 نیو ا ایو آ که است برخودار تیاهم نیا از منی بحران قرال در نیچ خلق یجمهور

 بحوران  نیو ا در را عربستان از تیحما و غرب با همسو یاستیس یجهان قدرت دو
هوا اسوت    ینورش حووث  جاز  تیو را کوه حما  رانیمواضع ا نکهیا ایکنند و  می اریاخت
 خواهند کرد؟  تیتقو

 دائو   عضوو  یجهوان  قودرت  دو مواضوع  و اسوت یس یسوت یچ»از  یسوال اصل
  است «منی بحران قرال در نیچ و هیروس یعنی تیامن یشورا

 اسوناد  یمحتووا  لیتحل و یلیتحل -ی فیتوص رون از استفاده با قیتحق نیدر ا
بور   هیو تک قیو تحق نیو ا تموایز    وجوه  یهسوت  یاصول  سوال به ییپاسخگو صدد در

موضووس   یو اقتصواد  یتو یامن ،یاسو یابعواد متنووس س   یهای مستند و بررسو  گزارن
 راهوا   مواضوع دولوت   یرسوم  تیو باشد  در ارتراط با اسناد سازمان ملل کوه روا  می
رونود  " یهوا  گوزارن و  تیو امن یهوای شوورا   ققعنامه یمتن تمام سازد، می  یترس
    است شده لیو تحل مقالعه استخراج، اند، بوده بحث با مرترط که "نیتصو

 پیشینه پژوهش

 و رانیو های ا استیس من،یدر  یبحران انسان ۀنیدر زم یهای متعدد مقاالت و نوشته
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 انتشوار  و نیتودو  یسو یانگل و یفارسو  زبان به کایآمر مواضع ای و منی در عربستان
ق خلو  یجمهوور  و هیروس ونیاما در خصوص مواضع دو کشور فدراس ،است افتهی
اسوت    افتوه یانتشوار ن  یسیو انگل یبه زبان فارس یمستند و جامع ۀمقال تاکنون نیچ

 پرداختوه  موضوس نیا یرامونیاند به مراحث پ ر شدهشمنت یکه به زبان فارس یموارد
    اند

 هیروس  یخارج استیس»ای با عنوان  در مقاله ،1389در  «یمعز یلمید نیام»
 در هیروسو  یخوارج  اسوت یبوه س « کو  ی و سوت یقورن ب  اول دهه در انهیخاورم  در

 و است هیپردازد  نققه توجه مقاله عمدتا مسائل سور می یبه صورت کل انهیخاورم
 (1389 ی،معز یلمی  )دامدهین عمل به منی خصوص در یبحث

 در هیروسو  یخوارج  اسوت یس»بوا عنووان    یمقاله مشوابه  زین «یمحمد سهراب»
بوه   عمودتا   یقرلو  پژوهشگربه چاپ رسانده است که همانند  ،1392در  «انهیخاورم

پرداختوه اسوت     لیو مسائل اعوراب و اسورائ   هیدر بحران سور هیروس یکل استیس
 (1392 ی،)سهراب

بوا عنووان    یسووئد گزارشو   در1«سونسکا ا  ان فورباندنت» یموسسه مقالعات
 کیو  یکورده اسوت کوه بازسواز     نیتدو 2«منی یمدل سازمان ملل در جنگ داخل»
سوند کوه    نیو   در ااسوت  تیو امن یشورا نشست در منی بحران به یدگیلسه رسج
 تیو امن یدائ  شوورا  ریدارد مواضع تک تک اعضاء دائ  و غ یآموزش تیماه شتریب

 .Svenska FN-förbundetاشوته شوده اسوت  )   ذگ بحوث بوه   منیدر موضوس بحران 

2018) 
 بازگشوت  در مون ی گواه یجا»بوا عنووان    یدر گزارن کوتواه  «یناج یمصقف»
هوا و   جنوا   ۀهمبا  یهمراه استیمعتقد است که مسکو س ،3«انهیم خاور به هیروس

 هیمعتقد است که روسو  یکند  ناج می دنرال منی بحران در را کی چیه بر هیعدم تک
کنود و منوافع    ینمو  نیو تعق خوود  یخوارج  استیس در را یدئولوژیا استیس گرید

 ( Naji. 2019  )است داده قراربا عربستان را مورد توجه  یدر همکار مسکو
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بوا   نیروابوط چو   خیبه توار  ،2017ای در  و همکارانش در مقاله «الوعد ییحی»
 نیق چخل یجمهور و منی روابط خچهیتار از یخوب رید  مقاله تصونپرداز می منی

 Al  )پوردازد  ینمو  پکون  اسوت یس و منیبحران  یبه مراحث فعل یدهد ول می ارائه

Awd. 2017) 
دو  یروابوط تبوار  الزاموات  » ت عنووان حو در مقاله خوود ت  «شیعردا  موده»
 یاز بحران فعل شیپ یروابط تبار یبه بررس ا صرف ،2017، در 1«نیچ و منیجانره 

 (Mudhish. 2017پرداخته است  ) منی
 در هیروسو  یساز راهرورد  موازنه استیس» با عنوان یلیدر تحل 2«یساموئل رمن»

 نیتودو  "واشنگتن در جیخل یهای عرب موسسه دولت" توسط ،2019که در  3«منی
 و رانیو ا نیطورف  از یکیجانره از  کی تیحما عدم کردیداشته رو یسع است، شده

 بحوران  خوف   بور  هیمعتقد است روس ی  رمنکند اثرات منی بحران در را عربستان
دهود    موی  یشوتر یب یبهوا  یبه روابط خود با عربستان سوعود  ا تینها منی در هیسور
(Ramani. 2019 ) 

 انوه، یم خواور  در نیچو  و هیروسو »با عنوان  یدر گزارش 4«ورثموث نیستیکر»
 ،2019سوال   5«یراهرورد  رقابوت  عصور  در کایالت متحده آمرایا یآن برا یامدهایپ
کنود  ورثمووث    می لیتحل انهیدو کشور را در مسائل متنوس خاورم یخارج استیس

هوای دو کشوور را در    شیهوا و گورا   استیحر  اول س یمعتقد است منافع اقتصاد
 هیه روسو کو  اسوت  یگور ید مسئله لیبخشد  الرته موضوس اسرائ می شکل انهیخاورم
 (Wormuth. 2019  )دارد آن به یخاص نگاه

 در انوه یدرخاورم هیموضوع روسو  »ای بوا عنووان    در مقالوه  6«بفنوک  فنیاسوت »اما 
                                                                                                                                 

1. DETERMINANTS OF BILATERAL TRADE BETWEEN CHINA AND YEMEN: 

EVIDENCE FROM VAR MODEL 
2. Samuel Ramani 

3. Russia’s Strategic Balancing Act in Yemen 

4. Christine Wormuth 

5. Russia and China in the Middle East. Implications for the United States in an Era of 

Strategic Competition 

6. Stephen Blank 
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 در خوود  گواه یجا تیتقو حال در هیروس که است معتقد نانهیب ندهیآ یبا نگاه 1«2025
 (Blank. 2018  )است ینظام یحت و یاقتصاد ،یاسیس حضور با انهیمخاور معادالت
 در هیروسوو»پارلمووان اروپووا بووا عنوووان  یبوورا یدر گزارشوو 2«راسوول نیمووارت»
در قروال   هیخواص روسو   اسوت یبوه س  3«مرکز صحنه یها به سو کناره از انه،یمخاور

هوای   بحوران  ریشوود کوه مسوکو در سوا     موی  یپردازد  راسل مدع می هیبحران سور
 (Russel. 2018کند  ) می فایرا ا یانبینقش م صرفا  منی مانند انهیخاورم

 نیچو  کشور دو استیس موضوس در یفارس زبان به یخاص قیدر مبموس تحق
چوه  اگر زیو ن یسو یلگان زبان به و است نگرفته صورت منی بحران قرال در هیروس و

لوذا   ؛انود  نداشوته  موضووس  از جوامع  یلو یکودام تحل  چیهو  یهست ول یآثار محدود
   شود می محسوب مقاله نیاهای  یژگیو از ،موضوس بودن اول دست

 ای معادالت منطقه. چهارچوب مفهومی: بازیگر تزاحمی در 1

 در عموده  یالگو چهار آنست که از یحاکای  منققه مقالعات در ینظر یها یبررس

 نظام محور، کیتی: ژئوپولستا داشته وجود یجهان استیس در منققه به رننگ مورد
 (14: 1397  یلفورک ی  )احمدییمنققه گرا و یستیمارکس محور،

 تیو هوای امن  مبموعوه » ۀیو نظر در هموه  از شیبو  که محور کیتیژئوپول یالگو
 عامول  نیمهمتور  بوه عنووان   را ییایو جغراف یکو یمقوله نزد ،ردیگ می یجا «ای منققه

 سوقو   کوه  است معتقد« بوزان یراب»  کند می محسوبجهان  در مناطق یریگ شکل

 مناسون  منواطق  بوه  مربووط  مسائل لیتحل یتوانند برا ینم یالملل نیب و یمل یلیتحل

 در یتفشو  بوه عنووان   توانود  چراکه می است؛ الزم انهیم لیتحل سقح کی لذا باشند،

 شوود  محسووب  )الملل نیب نظام( ست یس و دولت سقح انیم نمودن شکا  پر جهت
 (212: 1388 وزان،)ب

 های توابع  نظام به عنوان که هایی هستند عرصه مناطق محور، نظام یالگو اساسِ بر
 «گلیاشوت » و «یکانتور» ،«برچر کلیما» ،«تامتسون امیلیو»کنند   عمل می الملل نیب نظام

                                                                                                                                 

1. Russia’s Middle Eastern Position in 2025 

2. Martin Russel 

3. Russia in the Middle East. From sidelines to center stage 
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 (14: 1397  یلفورک یهستند  )احمد های تابعه نظام پردازان هینظر از جمله
 تیو ماه انسوبام،  زانیو م و سوقح  ریو متغ چهوار  بوه  توجه با گلیاشت و یکانتور
 بخوش  ،یمرکوز  بخوش  به زین تابع را نظام روابط، ساختار و سقح قدرت ارتراطات،

 (Cantori. 1973 :487کنند  ) می  یتقس یتزاحم ایگر  مداخله قدرت و ،یرامونیپ
  بخش مرکزی کوه توجوه  1گراشده، سه بخش دارد:  ه  از نظر آنها، هر منققۀ

 یراموون یپ  بخووش  2الملل در هر منققه به آن معقوو  اسووت؛    اصلی سیاست بین
ر که گویای نفووذ و  گ   سیست  مداخله3کوه در سیاست منققه نقش جانری دارند و 

 (Cantori. 1970 :28-9)منققه است   مسائلهای خارجی در قدرت ۀمداخل
بور اسواس    یبا منققوه نودارد ولو    ییایارتراط جغراف ،یخارج گریقدرت و باز

ای در معوادالت منققوه    همنققو  مانوان یپ هو   قیو طر از ای و  یمنافع به صورت مستق
 معوادالت  در  ی  دخالت فعال شامل مشارکت مستقدارد فعال ریغ ایدخالت فعال و 

 ایو و  یافتصواد  گرن ک  حضور به فعال ری  مشارکت غاست منققه یتیامن و یاسیس
 (150: 1383  یاشاره دارد  )بزرگمهر یگفرهن

 یای اروپا پوس از جنوگ جهوان    همنقق معادالت در کایمشارکت و حضور آمر
 حضوور  ایو  و ورشو مانیپ برابر در ناتو قیطر از یغرب یاروپا تیامن تیدوم و تقو

های بارز حضوور و   از نمونه تنامیو جنگ و ایهای شر  آس بحران در کایآمر ینظام
ای اسوت    همنققو  معوادالت  در یخوارج  یعرارت به ای و یتزاحم گرینقش فعال باز
 کوره  ن،یچو  یاقتصواد  حضوور  ایو مختلف و  یفرانسه در کشورها یحضور فرهنگ

دم عو  صوورت  درمناطق مختلف  یو اقتصاد یتبار معامفت در نیچ ای و یجنوب
در معوادالت   یهوای خوارج   فودرت  فعوال  رینمونه نقش غ ،یحضور برجسته نظام

 ایو  و یتو یامن  یمسوتق  منوافع  یخوارج  قودرت  کوه  آنبا از نبایای است  در ا منققه
ای و  همنققو  گرانیباز به را منققه تیای ندارد حفظ امن همنقق حوزه کی در یاسیس
 نیچ و هیروس نقش زین منیکنند  در بحران  واگذار می یهای خارج قدرت ریسا ای
 بوه  یادیو ز لیو   مسکو و پکن تمااست نییای قابل تر های فرامنققه قدرت عنوان به

 ایو  و یغربو  جنووب  یایآسای  های منققه تنش در  یمستق مداخله و ینظام حضور
 ندارند  عربستان رهیجز شره
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 ها و تحلیل آنها . داده2

 چین سیاست .2-1

 یغرب جنوب یایآس و انهیخاورم در نیچ استیس. 2-1-1

 بور  دیتاک و کشورها یداخل امور در مداخله عدم استیدر حوزه خاورمیانه به س نیچ
 عودم  و هموه  بوا  یدوسوت  استیدارد در خاورمیانه س یسع پکن  دارد یاقتصاد منافع
  یدر تنظ نیچ حیعامل ترج ،یاقتصاد منافع فقط لذا کند اریها را اخت دولت با یدشمن
 (Wormuth. 2019: 5است  ) رانیدر خصوص روابط عربستان و ا استشیس

 محقوق توسعه  ندیفرا با همراه انهیمعتقد است که ثرات و صلح در خاورم نیچ
 بوه  اردیو لیم 18 از انهیخاورم منققه یکشورها با نیچ ی  رق  مرادالت تبارشود می
 نیچوو ،2010و در  داشووته اسووت شیافووزا ،2014 تووا 2000 سووال از اردیوولیم 312
 تیو   امناسوت  شوده منققوه   یتبوار  کیشر نیتر به عنوان بزرگ کایآمر نیگزیجا

 نیچو  عیصونا  بر نفت متیق شیافزا چون است یاتیالعاده ح فو  نیچ یبرا منققه
 ،یبحرانو  طیشورا  لحظوات  در ینو یچ اترواس  نفور  هوزاران  هیو تخل و اسوت  رگذاریتاث

 ( Hornschild. 2016  )زد خواهد رق  نیچ یای را برا هدیعد مشکفت
ای  همنققو  ثروات  یغرب جنوب یایآس و انهیخاورم حوزه در نیچ یمسئله اصل

 تداوم تبارت است  یبرا

 Banker Port) 2019 هیصادر کننده فور یکشورها یاز سو نیصادرات نفت به چ زانیم سهیمقا .1نمودار 

News. 2020) 

 



 139     رانیا ای یسعود عربستان با ییهمسو من؛ی بحران در هیروس و نیچ راهبرد لیتحل

باشد  در  می نیچ نفت کننده نیتام نیبزرگتر یعربستان سعود ،1نمودار  اساس بر
صادرات عربسوتان بوه    ،بشکه نفتهزار  893 روزانه، 21 دیسده جد هیهای اول سال
سوه   ،2019سوال  در  ودو برابر  همواره نی  صادرات عربستان به چاست بوده نیچ

 بوده است  رانیبرابر ا
 نکوه یای قائول اسوت، نخسوت ا    هژیو و تیو اهم عربسوتان  یبرا علت چند به نیچ
 دوم اسوت،  بووده  انیمشوتر  یبورا  اعتماد قابل کیشر کی یخیتار صورت به عربستان

 اسوت  قوادر  ینفتو  کشور نیگردد  ا می یتلق نفت کننده صادر نیبزرگتر عربستان نکهیا
 عربسوتان  در جهوان  ینفتو  ریدرصد از ذخا 17  کند صادر نفت بشکه ونیلیم 12 روزانه
 یحتو  و سوت  دارا را یعرب یکشورها اقتصاد نیبزرگتر کشور نیا گرید ی  از سواست
 باشد  گذار در اوپک میریتاث اریبس عضو نکهیا تیبوده و نها« 20گروه » اعضا از یکی

 نیگوردد  عربسوتان نخسوت    بازمی ،1939 سال به نیشروس روابط عربستان با چ
در  ی  با امضاء معاهده دوسوت ساخت یعاد نیچ با را روابقش که بود یعرب کشور
 در نیچو  در سوت یکمون حوزب  تیو   بوا حاکم شود  تیروابط دو کشور تقو 1946
 هینخست در قضو  ،روابط نیا جیتدر به ،1979 سالاز یول دیگرد ققع روابط، 1949

 یسوتس صوادرات کواال    (،70دهه )مراس  حج در مکه  یبرا ینیاعزام مسلمانان چ
هوای دور   موشوک  ژهیبه و ینیچ حاتیتسل افتیو در (،80دهه ) به عربستان ینیچ

روابووط  ، دو کشووور رسووما 1990 یجوووال 21  در افووتیتووداوم  (،90دهووه )بوورد 
 (Al-Tamimi. 2012: 2-4)برقرار کردند   کیتلماتید

نققوه   ،2006تور شود و سوال     ملمووس  ،1990سوال و عربستان از  نیروابط چ
 از یمفقوات  "هوو "جمهوور  سیرئو  کوه  رایو شوود ز  روابط محسوب موی  نیعقف ا
روابوط   یکورد  برقورار   دیاز پکن بازد متقابف  زین عربستان پادشاه و داشت عربستان

  اسوت  زبووده یآم مخواطره  ه  و مثرت آثار واجد ه  عربستان یبرا نیگسترده با چ
 یعنو یان  یمیقود  متحود  و دوست دولت تیحساس باعث است ممکن روابط نیا

 یتقاضوا  بوا  نیچو  به نفت صادرات جهت را فضا گرید یاز سو ی  ولگردد کایآمر
  بخشد رونق افزونش روز

 از تیو حما و ییهمسو استیس در را نیتواند چ می نیچ به عربستان یکینزد
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 کنود کوه اوال    موی  دراز یدولت یسو به یدوست دست نی  چدینما دیترد دچار رانیا
امکوان واردات نفوت را بوه     دوم اینکهصادرات نفت را دچار مخاطره نکند،  تیامن
بوازار مصور     نکوه یا سووم  و باشود  داشوته  متحودانش  ای از آن کشور و ازین زانیم

  عربسوتان  کنود  لیتسه یعیوس سقح در ینیچ یواردات کاالها یان را برا یداخل
 ۀمسوئل  رانیو ا بوا  نیدولت چو  یینقش مزبور بوده و هست  الرته همسو یفایا ۀآماد
 دامنوه  ن،یبوا چو   خوود  روابوط  تیکوشد با تقو عربستان است و لذا می یبرا یمهم

 (Keefer Douglas. 2007  )سازد محدود کامف را مزبور ییهمسو
 سوال  در توسوعه  و تبوارت  نهیهای کنفرانس سازمان ملل در زم بر اساس داده

  بوه  اسوت  یسعود عربستان در ییایآس یگذار هیسرما منرع نیتر بزرگ نی، چ2014
 در یدالر اردیو لیهای چند م یگذار هیسرما ینیهای چ شرکت ،یانرژ عیموازات صنا

 (Pardo, March, 2014عربستان داشته اند  ) یهای صنعت ها و طر  ساختریز

 (Houldon. 2019) فارس جیخل حوزه یکشورها در نیچ یگذار هیسرما تیوضع .2نمودار 

 

 (Houldon. 2019) 2017تا  2005 یها سال نیب یبا عربستان سعود نیصادرات و واردات چ تیوضع .3نمودار 
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 منی بحران قبال در نیچ استیس. 2-1-2

 و نیچ»عنوان  باخود  یلیدر گزارن تحل نیچ یدفاع استیمتخصص س 1«چانگ»
 نیهوای بو   توفن  یامنقوش حو   پکون دارد که  اعفم می 2«منی شده فرامون جنگ
 در قودرت  رییو از رونود تغ  نیکند  دولت چو  می فایا منیصلح در بحران را  یالملل
 بوا  صلح مذاکرات و فارس جیخل یهمکار یشورا برنامه و کردیبر اساس رو منی

هوای   اسوت یس با مقابله به لیندان تماچکرد  پکن  می تیحما ملل سازمان وساطت
های مخالف نداشت و  به گروه ییعربستان در حمفت هوا یبه رهرر یائتف  عرب

 (Chang. 2018: 1  )بود کرده اریاخت راسکوت  استیس
در  موونیدر خصوووص  نیچوو اسووتی، س2011 سووال بنووا بووه نظوور چانووگ از

روابط با عربستان  تیو تقو یپکن با عربستان سعود یهمکار استیچهارچوب س
 بوه  ورود یبورا  مهو   یورود راه کیو  یسوعود  عربستان ن،یبوده است  از منظر چ

 نیتوام  از یکو ی زیو ن یست  عربستان سوعو قایدر خاورمیانه و آفر یسن عرب جهان
 (Xinhua. 2016باشد  ) می نیچ یمنابع انرژ یاصل کنندگان
 گریکود یاز  یالمللو  نیاند که در مسوائل مختلوف بو    هداشت توافق پکن و اضیر
 هنوگ  در نیچو  قدرت تداوم و حضور از اضیر جانره همه تی  حماکنند تیحما
 یسوو  از مون ی بحوران  در عربسوتان  منافع به احترام و نیچ جنوب یایدر و کنگ
 (Reuters. 20 Jan. 2016است  ) جانره دو یهمکار کردیرو نیهای ا نمونه نیچ

بوه هموراه    تیو امن یشامل پنج عضوو دائو  شوورا    3 "گروه ده"از جمله  نیچ
اروپا بود که طر  انتقال قودرت   هیامارات، عمان و اتحاد ت،یکو ،یعربستان سعود

 یهمکوار  یشوورا  یشونهاد یطور  پ  ی،از عردا  صالح به عرود ربوه منصوور هواد    
( پکن توافقات سوال  Chang. 20 18: 2کرد  ) تیو تقو دی)فارس( را دنرال، تائجیخل

 یقانون اساسو  سینو شیکه در خصوص پ یجامع مل یدر کنفرانس گفتگو ،2014
بوود را   منیدر  س یو فدرال یو مسائل توسعه اقتصاد یاصف  نظام انتخابات د،یجد

                                                                                                                                 

1. Chang 
2. China and Yemen’s Forgotten War 
3. Group of Ten 
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ها در اشغال صنعا و فرار  ی، پس از اقدام حوث2014قرار داد  در ستتامرر  دیمورد تائ
بور   یمرنو  تیو امن یشوورا  «2201ققعناموه  »بوه   نیبوه عربسوتان، چو    یمنصور هاد

 مثرت داد   یها از صنعا را یحوث یدرخواست خروج فور
بود و فقوط پکون    سکوت منی به ائتف  یقوا حمفت قرال در نیواکنش چ

 ریسوا  اتراس 279 و ینیچ 629اقدام کرد  خروج  منیدر جهت خروج اتراس خود از 
 تموام بوه   نیبخش خلق صورت گرفت  چ یآزاد یجنگ ناو توسط منیها از  دولت

 2216   ققعنامووه داد موافووق یرا موونیدر موضووس   تیووامن یهووای شووورا عناموه قق
ها و پسر  یحوث رهرر خصوص در یحاتیتسل  یتحر سفر، تیشامل ممنوع یموارد

 :Ibid  )دممتنوع دا  أیر ققعنامه نیا به هیکرد  اگرچه روس عردا  صالح را وضع می

2) 
صالح،  -ی حوث جنا  و ملل سازمان انیمتعاقن شکست سه دوره مذاکرات م

از طور  سوازمان    «احمود  خیاولد ش» انیمذاکرات م ،یگریانبیم با کرد یسع نیچ
 یسوو  از دهیو حد بنودر  ریتسوخ  از پوس  ژهیو به ،ها از سر گرفته شود یملل و حوث

هوا   یو حوث احمد انیم یمفقات کرد یسع منی در نیچ ری، سف1«یک اننی»ها   یحوث
هوا   یحوث( Embassay of the PRC. 2016ها موافق آن نرودند  ) یحوث که ردیشکل گ

دارانوه دارنود     جانون  کورد یان رو نوده یداشوتند کوه سوازمان ملول و نما     اظهار موی 
 منصوور  دولوت  مقامات  یعربستان تسل یاز مبار زین نیهای بشر دوستانه چ کمک
 (Chang. 2018: 3شد  ) می یهاد

 . فدراسیون روسیه 2-2

 انهیم خاور در هیروس استی. س2-2-1

 مبموعوه  بوا  خووب  روابوط  بور  هیو تک انوه یخاورم در پکون  هماننود  مسوکو  استیس
 انوه یخاورم یرا از کشورها یهای متعدد مفقات برنامه نی  پوتاست منققه یکشورها

و  هیو ترک ،ققور  اردن، اموارات،  ،یسعود عربستان ل،یاسرائ شامل که است داده نیترت
در  یمسوکو تعهود و اشوتغال حوداقل     اسوت یس ه،یباشد  الرته به جز در سور می رانیا

                                                                                                                                 

1. Tian Qi 
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 از یریو جلووگ  یدولت تیحاکم اصل بر مستمر دیتاک هیمسائل خاورمیانه است  روس
هوا و   شوورن  گسوترن  عودم  و انوه یخاورم یکشورها یداخل امور در گانهیب مداخله

 بور  یعربو  بهوار  یگوذار  ریدارد  مسکو از احتمال تاث کشورها نیدر ا یهای داخل امیق
 یهوای مردمو   زنیخ نیا دیتشد لذا و است مقلع هیروس مسلمان االتیا و مسلمانان

 (Sladden. 2017 :10داند  ) یهای خود نم استیرا چندان مناسن س
 منققوه  در هیو تک قابول  کیشور  کی عنوان به را خود کایآمر خف  بر هیروس

 یرا مرنوا  یهای اجتماع یآزاد ایکند و چندان ه  مسائل حقو  بشر و  ینم یمعرف
 روابوط  سوقح  هیروس یاصل ریدهد  متغ یمنققه قرار نم یتعامفت خود با کشورها

نفت و گاز جهان  ۀکشف شد ریدرصد ذخا 60 انه،یخاور م و هی  روساست یتبار
 (Popescu. 2018 :30باشند  ) را دارا می
دارد  در  1«کیو اوپک به عوفوه  »را با عربستان در سقح  یروابط خوب هیروس

 بوا  موذاکره  وارد مسوکو  ، رانیای عفوه بر ا های هسته گاه روین یاندار خصوص راه
شوده اسوت  عربسوتان طور       یعربسوتان سوعود   ا ریو اخ و مصور  ،یهای اردن طر 
 اعفم داشته است    ،2032ای را تا سال  راکتور هسته 16 یانداز راه

 بوا  هیروسو  کینزد روابط انه،یمخاور در مسکو استیس یچالش موارد از یکی
رسود مسوکو    موی  نظور  بوه  که است ویآو تل و تهران انیم یدشمن و تنش و لیاسرائ
 ( Wormith. 2019: 3  )دارد تیاولو در را لیاسرائ با روابط حفظ استیس

 از تیووحما اسووتیس مسووکو ،یشووورو ریاتحوواد جموواه یپووس از فروپاشوو
 بوا  را خوود  روابوط  کوه  چنود  هر است گذاشته کنار لیها را در قرال اسرائ ینیفلسق
    است کرده حفظ نیفلسق خودمختار دولت

خاورمیانوه   یعربو  یبه کشورها حاتیفرون تسل یبرا کایکه آمر یقیدر شرا
 اسوت یس ل،یاسورائ  بوه  نسورت  اعوراب  ینظام قدرت شیافزا عدم استیبه علت س
 شیگورا  حاتیتسول  دیخر یبرا هیروس سمت به کشورها نیای دارد ا هکنند محدود

فورون   یدر راستا صت صرفا نهایت استفاده رافر نیا از زین هیکنند و روس می دایپ
 داشوت دای یسعو عربستان ،یۀالعرب شرکه گزارن به بنا (Ibid: 4کند  ) می حاتیتسل

                                                                                                                                 

1. OPEC+1 
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  اسوت  کرده امضاء 400  اس ییهوا دفاسهای  موشک دیخر یبرا هیروس با یتفاهم
(Al Arabiya. 6 Octobre 2017; Hardy. 2017)  زیعرودالعز  بون  سولمان »سوفر   در»، 

 موذکور  یدفواع  سوت  یس دیو خر مذاکرات هیروس به، 2017 اکترر در عربستان پادشاه
 کوا یآمر دالر اردیو لیم 3 برابور  معاملوه  نیا ارزن( Bensaid. 2019  )گرفت صورت
 (Carroll. 2017  )است شده برآورد

 منی بحران قبال در هیروس استی. س2-2-2

سوال انعقواد     ؛ یعنوی م1928ل ابوه سو   مون یبا  هیمعاصر روس دورۀ روابط خچهیتار
گردد   باز می منیوقت  یو پادشاه یکیدولت بلشو انیم یقرارداد مودت و همکار

 منیدولت وقت  یبرا  م1956سالدر  یشورو حاتیتسل یکشت نیسه دهه بعد اول
، یهوای همکوار   افتتا  شد  از جمله طر  منیدر  یارسال داشت و سفارت شورو

در اواخور   ی  با کنوار رفوتن نظوام سولقنت    بود هیدیحد در یتبار بندر کی سیتاس
 مون یدر شومال   یجمهوور  سیتاس دیجدبا دولت  ی، مسکو روابط گرم1962سال
 مون یدر  یهای شورو در صنعا افتتا  شد  طر  یخانه شورو سفارت و کرد برقرار
بهداشت و آموزن بوود   ، مسائل ییبنا ریهای ز عمدتا حول محور طر  60 ۀده در
(Naji. 2019: 5به دنرال خروج بر )یو رژ کیو  یریو گ شوکل  و منی جنوب از ایتانی  

    شد باز زین عدن در یشورو سفارت جنوب، در یستیمارکس
 یدئولوژیو ا یدارا یکشور عنوان به یجنوب منی ست یب قرن دوم مهیدر طول ن

 کوه  یطوور  بوه  داشوت،  قورار  یشوورو  ریجمواه  اتحواد  مدار در شدت به یستیکمون
 50 از شیبو  و داشوتند  حضوور  کشور نیروس در ا یهزار مشاور نظام 5 ک  دست
  بودنود  شوده  یشوورو  یهوا  دانشوگاه  یراه آموزن و لیتحص یبرا زین یمنیهزار 
 (1395  این ی)تقو

مسوکو   یکلو  کورد یدر چوارچوب رو  دیو را با مون یدر بحران  هیروس استیس
 و تور  مسوتقل  نقوش  دارد یسوع  هیمورد توجوه قورارداد  روسو    ایغرب آس به نسرت
 حوال  در لیو دل نیهمو  بوه  باشد، داشته عهده بر منققه یها یریدرگ در را یتر فعال
 گور ید یبلکوه در کشوورها   ؛منی در تنها نه ریدرگ یها طر  همه با ارتراط یبرقرار

 کننوده  نیوی تع تیهمانند حما ها یاز حوث هیروس یرانیپشت رسد می نظر بههست   زین
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 تیاولو در مسکو یبرا کشور دو نیراشد، چراکه ان هیها از بشار اسد در سور روس
 کیاسوتراتژ  گواه یپا یدار هیسوور  در هیروسو  کوه  یمعنو  نی  بدندارند قرار یکسانی

  اردنود  مون یدر  یمشابه یاتیحاضر، منافع ح طیدر شرا که یدر حال است طرطوس
  هسوتند  ییهوا  تیمحدود یدارا منی یها یحوث از جانره کی تیحما یها برا روس
 و( عهی)شو  رانیو ا رقابوت  صوحنه  حاضور  حوال  در مون ی که دانند یم یخوب  آنها به
 اموا  کند یم تیحما اضیر از آشکارا متحده االتیا هرچند و است( ی)سن عربستان

 یها را در برابور کشوورها  آن است ممکن منی یها یحوث از مسکو  یمستق یرانیپشت
 عهوده  بور  یآموادگ  مون ی بحوران  در هیروس رسد یم نظر به نیقرار دهد  بنابرا یسن

 همانند یعملکرد وجه چیبه ه یحل بحران دارد ول یبرا را یا واسقه نقش گرفتن
 وضوع  حفظ استیس گرفتن نظر در با هی  روسستین متصور آن یبرا هیسور عرصه
 یعربو  کشوور  نیو ا در یخوارج  مداخلوه  هرگونه مخالف من،ی و منققه در موجود
 (  1395  این ی   )تقواست

 ریو برعودم درگ  یمرنو  هیروس یراهررد استیکند که س می دیتاک یساموئل رامن
عودن و   جیخلو  تیبرگرفته از منافع مسکو در امن من،یشدن )عدم تعهد( در بحران 

موازنوه   یقدرت نرم در معوادالت خاورمیانوه و برقورار    شیمسکو در افزا فتیتما
 در توانود  یمو  وهیش دو به هیروس  (Ramani. 2019ای است  ) های منققه قدرت انیم
 حضوور  سوابقه  و مون ی کیو تیژئوپل تیو اهم نکوه ی  نخسوت ا کند ینیآفر نقش منی
حضوور در معوادالت    گور ید بوار  مسوکو  توا  شود باعث کشور نیا در ان یخیتار

 مقولوه   نکوه یدوم ا  دهود  قرار خود یها تیاولو در را کشور نیای و مسائل ا منققه
 هوا  یمناسرات با سعود  یتنظ ایعربستان و  هیعلفشار  یبرا یرا به عنوان اهرم منی

 مون ی هیقض از استفاده استیس اض،یقرار دهد  مسکو تاکنون در تعامفت خود با ر
 نیو بوه ا  یخاص طیاست در شرا ممکن یول است نداده قرار فشار اهرم عنوان به را
 متوسل شود  استیس

 فصول  و حول  در یمشوهود  و فعال تحرک هیروس من،یها در  یریاز آغاز درگ
هوای   لفهؤم ریتاث تحت یادیز حد تا ارتراط نیا در هیروس استی  ساست نداشته آن

چند سوال   یقرار داشته است  ط یاز جمله بهرود روابط با عربستان سعود یمختلف
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ای از  همنقق مسائل ریسا مورد در دیگذشته، دو کشور توانستند برغ  اختففات شد
 نفوت  بازار در اقدام یهماهنگ دوجانره، روابط تیتقو مورد در هیجمله بحران سور

سوفر کورد  از    2017در  هیروسو  بوه  بوار  نیاول یبرا یسعود شاه و برسند توافق به
بهروود روابوط بوا     یهوای صوورت گرفتوه بورا     تفن تا ندارد یلیتما هیرو روس نیا

 نیهمو  در صنعا از هی  انتقال سفارت روسردیگ قرار منی مسائل ریتحت تاث یسعود
    است یابیارز قابل راستا

 یردولتو یغ و یانقفبو  یروهوا یبه تعامول بوا ن   یها عفقه چندان روس نیهمچن
 عوامول  نکوه یها تعامل داشته باشند  ضمن ا دهند با دولت می حیترج شتریب و ندارند
 یها از ابتودا  روس رو نی  از ااند داشته هیروس با یسنت و یمیقد ارتراط منی دولت
 تیبوه رسوم   مون ی یجمهوور قوانون   سیرا به عنوان رئو  یمنصور هاد من،یبحران 
 هی  سوراست متفاوت منی و هیهای سور بحران تیها ماه شناختند  از نظر روس می
 منی مسئله یول دارد، یفراوان یاقتصاد و یتیامن ،ینظام ،یاسیس منافع هیروس یبرا

 قرار دهد   رانیجهان عرب به نفع ا برابررا در  هیروس است ممکن
 حفوظ  ضومن  تاکنون هیباشد که روس می آن یاخفق بار منی بحران گریوجه د

 شوده  مون ی موردم  به کمک و حمفت ققع خواستار ،ییها هیانیب صدور با یطرف یب
 شده منبر ریدرگهای  گروه نیب در هیروس گاهیجا تیتقو به زین مسئله نیا که است
هوا   یحووث  بوه  تواکنون  مون یاز مسوائل   یرغ  آگاه یها عل روس حال نی  با ااست

    اند داشته نگاهخود با آنها را  یاند و فقط کانال ارتراط نکرده یکمک خاص
 کیو  عنووان  به نقش یفایا انهیخاورم در هیروس یخارج استیس یریجهت گ

 نیهوای منققوه در چوارچوب قووان     بحرانها و  یریدرگ در واسط و یانبیم گریباز
 ریسوا  بوا  مخالفوت  ای و طر  کی از یانحصار تیحما بدون و متحد ملل سازمان
  در واقوع،  سوت ین یمسوتثن  قاعوده  نیا از زین منیباشد  بحران  می ریهای درگ طر 
 تموام  بوا  رابقه که است جهان در قدرتمند و تیامن یشورا عضو کشور تنها هیروس
 بحوران  در یانبیو طور  و م  یب موضع از تواند یم و کرده حفظ را یریدرگ نیطرف
    کند اقدام منی

 لیو خائیم» هیخارجه روسو  ریبا معاون وز ،ی، منصور هاد2018 لیآور اولدر 
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 نیو عورب در توونس مفقوات کورد  در ا     هیو نشسوت اتحاد  هیدر حاش 1«باگدونو 
 یسوو  از شوده  ییشناسا دولت از تیحما هیروس دولت از یهاد منصور ، مفقات
 بوه  کموک  بوه  مسکو لیتما هیروس ندهینما که شد خواستار را منی در ملل سازمان
 (Ramani. 2019  )شد ادآوری را منی ثرات

باگدونف  لیخائیبا م زینها  ینرش حوثجاز  ندهینما کی، 2018در اواخر اکترر 
 هیروسو   کورد  اسوتقرال  مون یدر  یگریانبیم یبرا هیمفقات داشت و از تفن روس

قودرت نورم خوود در     شیافوزا  یبرا یخود را فرصت یطرف یب و یخنث موضع اتخاد
 قروال  در هیالرتوه روسو  دانود    موی  کوا یآمر متحوده  االتیا از خود زیخاورمیانه و تما

 و اسوت  کورده  دفاس رانیها از ا یحوث یساز برمسلح یمرن رانیا هیعل کایآمر اتهامات
در  را تیو امن یدر شوورا  انگلسوتان  و کوا یآمر تیو ققعنامه تحوت حما  سینو شیپ

ای  هنکتو  چهوار  طور   هیهوای روسو   تلموات ید یحت متوقف ساخت  ،2018دسامرر 
را تکورار   مون یحل بحران  یبرا رانیا خارجه ریوز ف،یظر جواد محمد یشنهادیپ

 (Ibidکردند  )
 تیمشوروع  عربسوتان،  بوا  یدوسوت  حفظ یبرا هیروس است،یس نیبه موازات ا

ها به  یحمله حوث یو حت است شناخته تیبه کرات به رسم را یهاد منصور دولت
 هیروسو  ن،یو ترت در باب المندب را محکووم کورده اسوت  بوه هور      ینفت یتانکرها

 هیروسو  خارجوه  ریو الرو  وز  ردیبگ دهیبا عربستان را ناد ینفت یتواند همکار ینم
 تعهود  مصر و عمان عربستان، در خود انی، در مفقات با همتا2019 سال اواخر ،در

 (Ibid)  شد ادآوری را جنگ به دنیبخش انیپا جهت تفن یبرا مسکو
 مون، یو متخصص اموور   3«بحران یالملل نیگروه ب» از 2«یسالزبر تریپ»به گفته 

توا زموان کشوته     صونعا  در هی  سفارت روسو است نروده فعال ریجنگ غ یط هیروس
 نودگان یاز نما ،2017در سوال   مون یسابق  یجمهور سیعردا  صالح، رئ یشدن عل

 داشوت  دیو تأک اموا  کورد  یگفتگو استقرال مو  یجنوب برا یانتقال یانصارا  و شورا
 (1398شناسد  )لوبفگ   می تیرا به رسم یمنصورهاد "مشروس" دولت

                                                                                                                                 

1. Mikhail Bogdanov 
2. Peter Salisbury 

3. Crisis Group Role 
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در سازمان ملل اعفم کرد که مسوکو بوه    هیدائ  روس ندهینما 1،«اینرنز یلیواس»
کوه سوازمان ملول بور آن نظوارت دارد اداموه        یزیآم مسالمت یها از تفن تیحما
الن مسؤ دعوت به منی جنوب یانتقال یشورا سی، رئ2«یدیالزب دروسیع»دهد   می
وجود  بحران یاسیدرباره امکان حل س یبه مسکو سفر و ادعا کرد که توافق یروس

 (1398دارد  )لوبفگ  

 امنیت سازمان مللدر شورای  مواضع روسیه و چین در قبال یمن .3

 ا رو یتقر که است گذاشته بحث به منی هیدر قض یهای متعدد ققعنامه تیامن یشورا
بر اسواس  اند   شده نیتصو نیچ و هیهمه موارد به اتفا  آراء اعضاء از جمله روس

گردد کوه دو   می مشخص ه،یروس و نیها و آراء و نظرات دو کشور چ مفاد ققعنامه
    اند کرده دنرال را فارس جیخل یهمکار یشورا با یهمراه استیکشور مزبور س

 (2011) 2014ققعنامه  -
 قورار  تیو ا  صالح مورد حماعرد یعل یجمهور سیرئ تداوم ققعنامه نیدر ا
 اسوتقرال  بحوران  حول  یبورا  فارس جیخل یهمکار یشورا یها تیاز فعال و گرفت
اتفوا  آراء اعضواء   به  ققعنامه  است شده تیحما شورا نیهای ا استیاز س و شده
 (S/PV. 6634. 21 Oct. 2011   )است دهیرس نیتصو به تیامن یشورا
 (2012) 2051ققعنامه  -
 جیخلو  یهمکوار  یشوورا  طور   و یسوعود  عربسوتان  شنهادیپ از ققعنامه نیا
 ینیعرودا  صوالح( و جانشو    ی)اسوتعفا  قودرت  زیآم مسالمت انتقال نهیزم در فارس
، 2014 هیو تا فور یانتخابات عموم یو برگزار یتا اصف  قانون اساس یهادمنصور 
 بواد یا یو توفن بورا   یملو  یآشوت  اصوول  تی، تقویمل یکنفرانس گفتگو لیتشک

 سوال  2051شوماره   ۀققعنامو کنود    موی  تیو حما یو یبه رهرر یدولت وحدت مل
 (S/PV. 6784. 2012) دیرس نیبه اتفا  آراء به تصو ،2012
 (2014) 2140ققعنامه  -
 انتقوال  بوه  کموک  یبورا  فوارس  جیخل یهمکار یاز تفن شورا ققعنامه نیا

                                                                                                                                 

1. Vasily Nebenzya 

2. Aidarus al-Zoubaidi 
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 ،یملو  یگفتگوو  کنفورانس  جوامع  جیکند و از نتوا  می لیتبل منی در یاسیس قدرت
 گوذار  اداموه  از نشوان  کوه  هوا  انیو جر و یاسو یاحوزاب س  یشده توسط تمام امضاء
 کند    می استقرال است منی در کیدموکرات

 ۀدور کیو  یخواهود بورا   عضو سازمان ملول موی   یها دولت یققعنامه از تمام
 منوابع  و یموال  و یپوول  یهوا  صوندو   تموام  قیو تعل بدون  یتحر استیس ،ساله کی

 ایو  اوامور  تحوت   یرمسوتق یغ ایو   یمستق طور به که ییآنها و ها ستیترور یاقتصاد
هوای   طور    ققعنامه از همه کنند دنرال را هستند ستیترور ینهادها ای افراد کنترل
 جینتوا  فوارس،  جیخلو  یهمکوار  یخواهد به طر  شورا می ها یحوث ژهیو به ریدرگ

 رنود یپا تیو امن یشوورا  بوه  مربووط  یهوا  ققعنامه و یمل یگفتگوها جامع کنفرانس
  باشند

 موانع  دیخواهد با عضو سازمان ملل می یها ققعنامه به صراحت از همه دولت
 عرودا   صوالح،  عرودا   یعل نفع به سف   یرمستقیغ ای  یمستق انتقال ای فرون از

بوه   ققعناموه  نیو ( اS/RES/2140. 2014  )شووند  یالحووث  عردالخالق  ،یالحک صالح
 سوال  2175شوماره   ۀققعنامو  (S/PV. 7119. 2014  )دیرسو  نیاتفا  آراء بوه تصوو  

بور داشوت مبوددا بوه اتفوا  آراء بوه        دررا  یمفاد ققعنامه قرل رایکه تقر زین ،2014
 (S/PV. 7256. 2014  )دیرس نیتصو

 (2015) 2201ققعنامه  -
هووای عربسووتان و  اسووتیس از تیووحما در یدیووکل تیوواهم از ققعنامووه نیووا
 درمنحل ها یحوث کبانرهیها برخوردار است  ققعنامه از اقدامات  یحوث تیمحکوم
 و اسوت  کورده  تاسوف  ابوراز  منی یتصاحن حکومت قانون و کشور مبلس کردن
 موردم  وحودت  و ثروات  ت،یو ها را عامل به خقر افتادن امن یحوث استیس نیهمچن

بوه خقور انوداختن جوان      یهوا را بورا   یداند  ققعنامه اقدامات جنرش حوث می منی
 ریسوا  و ریو وز نخسوت  ،یهواد  منصور جمهور سیرئ شامل منیرتره  یمقامات عال

قودرت و  خواهد فورا تمام مراکوز   ها می یکند و از حوث می محکوم را نهیکاب اعضاء
 (S/RES/2201. 2015)  کنند هیرا تخل یمراکز دولت

ققعناموه   نی  در نشسوت تصوو  دیرسو  نیتصوو  بوه  آراء اتفا  به ققعنامه نیا
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 دول ریسا با همراه را خود دولت تیحما 1«سافرن کف» ه،یروس ونیفدراس ندهینما
 کنفورانس  جیو نتوا  ییفارس و اقدامات اجرا جیخل یهمکار یاز اقدام شورا شورا،
 .S/PV. 7389  )داشوت  اعوفم  یملو  یهمکوار  و صولح  نامه توافق و یمل یگفتگو

2015) 
 یسازمان ملول، آقوا   رخانهیدب ژهیاز اقدامات مشاور و کرد اعفم هیدولت روس

 یبورا  را سوازنده  یگفتگوهوا  توداوم  هیروسو  نوده یکنود  نما  می تیحما 2«بن عمر»
 (S/PV. 7382. 2015دانست  ) می یضرور س یترور خقر از یریجلوگ
دار  دوره عهوده  نیو شورا را در ا استیکه ر نیدولت چ ندهینما 3«یا یج ویل»

 دیو و تائ مون، ی یارضو  تیتمام و وحدت ت،یحاکم حفظ ضرورت بر دیبود با تاک
 نیچو  ندهیتوافق صلح تفن کنند  نما یخواهد برا می ریهای درگ طر  از ققعنامه،

فوارس   جیخلو  یو ابتکار شورا یمل یگفتگو کنفرانس مصوبات ساختن ییاجرا بر
 تیو بن عمر حما یانه سازمان ملل آقاخریدب ژهیو مشاور اقدامات از و داشت دیتاک
 (S/PV. 7382. 2015)  کرد

 (2015) 2204ققعنامه  -
هوا و   یحووث   یتحور  استیس و یقرل ققعنامه مفاد بر مبدد دیتاک ققعنامه نیا

داشوت    یملو  یمفواد کنفورانس گفتگوو    یها و اجورا  یبه حوث یعدم مساعدت مال
(S/RES/2204. 2015) دیرسو  نیققعنامه، به اتفا  آراء به تصو نیا(  S/PV. 7390. 

2015) 
 (2015) 2216ققعنامه  -
 تیو منصوور حما  یهواد  یجمهوور  استیر یقانون تیمشروع از ققعنامه نیا
 را "فوارس  جیخلو  یهمکوار  یابتکوار شوورا  " طور   یاجورا  بوه  بازگشت و کرده

 ینظوام  تیو فعال دیرا درموورد تشود   یشوود  ققعناموه هشودار مبودد     می خواستار
 یجانروه از سوو   کیو شود و اقودامات   می ادآوری منی مناطق از یاریبس در ها یحوث
مقالروات   یخواهود بوا اجورا    هوا موی   یکند و از حوث محکوم می ا دیشد را ها یحوث

                                                                                                                                 

1. Safronkov 
2. Benomar 
3. Liu Jieyi 
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و شورط   دیو و بودون ق  یفوور  ینیعقون نشو   ه( بو 2015) 2201ققعنامه  مندرج در
از جملوه صونعا اقودام ورزنود  در ققعناموه از       یخود از موسسوات دولتو   یروهاین

جملوه   از صوالح  عرودا   یعلو  مون، ی نیشیپ جمهور سیرئ کننده ثرات یاقدامات ب
خواهود   ها می ی  ققعنامه از حوثاست شده تاسف ابراز ها یحوث اقدامات از تیحما

 از یتو یو امن ینظوام  یکشف شده از نهادهوا  یاضاف یها تمام سف  یساز به معدوم
ققعناموه بوا    ( اینRES/2216. 20/)  ورزند اقدام منی در یموشک یها ست یس جمله
دهود    موی  ممتنوع  یرا هیروسو  ونیآورده و فقوط فدراسو   یعضوو را  14مثرت  یرا
(S/PV. 7426. 2015 ) 

معتقد بود کوه موتن ققعناموه انتظوارات      هیروس ونیفدراس ندهینما ،1«نیچورک»
 هوا  دیدگاه نکهیکند ضمن ا ینم طر  بر منی بحران حل یبرا را یالملل نیجامعه ب

 .S/PV. 7426موورد توجوه قورار نگرفتوه اسوت  )      هیروس ونینظرات سازنده فدراس

 یشوده در پو   بادیت ادارد که ققعنامه به معضف می اعفم هیروس ونیفدراس( 2015
  سوت ین واضوح  نیطورف  تعهودات  نهیو در زم دای ندار هاشار منیمردم  ینگ براج
 ا تو ینها هیروسو  ندهی  نمادارد دیجانره تاک همه  یتحر کی ینیب شیپ بر هیروس ندهینما

 (S/PV. 7426. 2015کند  ) می دیتاک یاسیبر ضرورت اتخاذ راه حل س
ی همراهو  ،ممتنوع  أیر بوا  هیروسو  نوده یشود فقوط نما  همانقور که مفحظه می

مواضوع   هیروس ندهینما یول ،دارد را با مفاد ققعنامه اعفم می کشورنکامل  نکردن
 هموه  تیها ماه  یکند که تحر اعفم می کند و صرفا  یققعنامه اتخاذ نم هیرا عل یتند

 یسوع  یشود و تا حود  ینم نیممتنع عمف  مانع از تصو أیر با هی  روسندارد جانره
 یممتنوع و عودم وتوو    أیبا ر تا ینها یول ،دهد قرار توجه مورد را رانیکند نظر ا می
 آورد   می أی، ققعنامه رهیروس

 (2016) 2266ققعنامه  -
 بوه  را ریو هوای درگ  ندارد و عمف  همه طور   یچندان تند تیققعنامه ماه نیا
 ریو غ حاتیتسول  یریو کار گ کند  الرته موضوس به می قیهای مذاکره تشو رون اتخاذ
 ینگرانو  اعوفم  منققوه  در داعش تیدهد و از فعال می قرار نکوهش مورد را یقانون

                                                                                                                                 

1. Churkin 
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 .S/PVموافق دادند  ) یاعضاء را ۀققعنامه هم نیابه ( S/RES/2266. 2016)کند   می

  دیرسو  نیبه اتفا  آراء به تصو زین ،2017سال  2342شماره  ۀققعنام (2016 .7630
(S/PV. 7889. 2017  ) 

 کووامف تیووای را کووه ماه ققعنامووه کووایانگلسووتان و آمر ،2018 هیووفور 26در 
 هیکنود  روسو   می شنهادیپ نیتصو یداشت برا یجانره از مواضع عربستان سعو کی
عودم   «ایو نرنز» یآقوا  هیروسو  نوده ینماآورد   ینمو  أیدهد و ققعنامه ر می یمنف أیر

اعوفم   ،2018 هیو فور 26در  156/2018 ققعناموه  از را هیروسو  ونیفدراسو  تیحما
در  یثروات  یبو  بوروز  عامل را انگلستان یشنهادیپ سینو شیپ هیروس ندهیدارد  نما می

 کند    منققه ذکر می
 بوه  زیو ن یویو ورد  بولآ ینمو  أیر هیروس یمنف أیر دلیلققعنامه به  نیا ا تینها
 .S/PV. 8190) دهند ممتنع می أیر زین قزاقستان و نیدهد  چ می یمنف أیر ققعنامه

کورد  ققعناموه    می نیتام را هیشود که نظرات روس می نیگزیجا یگریمتن د ،(2018
هوای   یگفتگوو  توداوم  ضورورت  بور  و داشت دیتاک کل ریهای دب استیبر س 2451

در استکهل  که از  ژهیو ۀفرستاد با ها یحوث و منی دولت انیصلح که در استکهل  م
 (S/RES/2451. 2018)  دیورز آغاز شده بود اصرار می ،2018دسامرر  13تا  6

بور   ،2018سوال   2451ققعناموه  موتن  از تیدر حما1«ما زاوکسو» نیچ ندهینما
 مبوددا  نیچو  نوده یکنود  نما  موی  دیهای صلح استکهل  تاک یضرورت تداوم گفتگو

را موورد   یملو  یگفتگوو  کنفورانس  جینتوا  و فوارس  جیخلو  یهمکار یشورا ابتکار
از اقدامات  2 «یانسکیپل» هیروس ندهینما (S/PV. 8439. 2018دهد  ) می قرار تیحما
کرده و او را  تیحما 3«تسیفیگر نیمارت»، منی بحران در ملل سازمان ژهیو ندهینما

 .S/PV خوانود  )  یفرام دیگرانه در سال جدیانبیهای میها و گفتگو استیبه ادامه س

آن ( کوه مفواد   S/RES/2452. 2019) ،2019سال  2452 هققعنامه شمار (2018 .8439
 (S/PV. 8444. 2019  )دیرس نیبود به اتفا  آراء به تصو 2451مشابه ققعنامه 

 دولوت  تیبر مشروع یهای قرل مفاد ققعنامه 2019سال  2456ققعنامه شماره  
                                                                                                                                 

1. Ma Zhaoxu 
2. Polyanski 
3. Martin Griffiths 
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( و S/RES/2456. 2019) داد قورار  دیو را مورد تاک صلح یبرا تفن و یهاد منصور
 (S/PV. 8469. 2019  )شد نیبه اتفا  آراء تصو

 حفوظ  اسوت یس یفعلو  طیرسد که پکن و مسکو در شرا در مبموس به نظر می
انود   هداد حیها ترج یحوث افتنی قدرت بر را منققه بر عربستان تفو  و موجود وضع
و  یجنوا  طرفودار عربسوتان سوعو     فیکاربرد حق وتو جهت تضع یبرا یو تفش
قودرت در   یتورازو اند  الرته چنانچه کفه  نداده انبام فارس جیخل یهمکار یشورا
از برنوده را بوه    تیو حما اسوت یس ،کنود  رییتغ رانیها و مواضع ا یحوث نفع به ندهیآ

 دنرال خواهند کرد  شود، نیثرات در منققه تضم نکهیشرط ا

 گیری هنتیج

 یعنو ی یجهان قدرت دو که است مشخص ،یا نظام تابع منققه یۀدر چهارچوب نظر
 به هستند زین تیامن یشورا دائ  عضو که هیروس ونیفدراس و نیچ خلق یجمهور
 جنووب  یایآسو  معادالت در یخارج و یتزاحم گریباز عنوان به فعال ریغ یصورت
 کنند    می نقش یفایا منی بحران ژهیو به و یغرب

 یهمکوار  یشوورا  یکشورها و یسعود عربستان یتبار تراالت عیحب  وس
 فوارس  جیخل نفت و یانرژ منابع به نیچ یوابستگ و هیروس و نیچ با فارس جیخل
هوای    یتحور  علوت  بوه  رانیو ا کوه  یمشوکفت  بدون عربستان نفت واردات امکان و
کرده است که پکون و مسوکو حفوظ روابوط      بادیرا ا یقیشرا ،است روبرو کایآمر

 ضومن  هیروس و نیدهند  چ قرار می تیدر اولو منیحسنه با عربستان را در بحران 
 جیخلو  یهمکوار  یهای عربستان و شوورا  استیعمف  از س ،یطرف یب استیس حفظ
 یرو یجود  صوورت  به دینرا ه،یبرخف  مقوله سور رانیاند  ا کرده تیحما فارس

بوه عنووان    مون یبه موضوس  هیحساب کند هرچند که روس هیروس یرانیکمک و پشت
 نگرد    می دیدر روابط خود با عربستان سعو زیاهرم فشار بالقوه ن کی

 و دارنود  خواص  توجوه  سور   یایدر و المندب باب تیامن به هیروس و نیچ
 ۀمنققو  نیو ا یثروات  یبو  باعوث  دیو نرا منققوه  نیو ا در قودرت  ساختار رییتغ هرگونه
 سو  یسمت به دیبا منی یجنرش مردم قرال در رانیا استیگردد  لذا س کیاستراتژ

 بوه  زیو منققه باب المندب نراشند و عربستان ن یثرات یب شاهد مسکو و پکن که ابدی
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 خواص  طینشود  الرتوه شورا   یبازنده مقلق تلق کشور، دو نیا یتبار کیشر عنوان
کنود کوه    موی  بواد یرا ا ییها، فضوا  یحوث ازدولت اضیر خقر احساس و عربستان

 شیهو  گورا   نیو چ هیروس یوس به کایآمر کنار در حاتیتسل دیخر یعربستان برا
مقلووب   یتوا حودود   اضیو نزد حکوام ر  یامننا احساس وجود بهیکند  در نت دایپ

 و هیروس فرانسه، انگلستان، کا،یآمر شامل تیامن یشورا یهای اصل مبموعه قدرت
 یشوورا  زیو خ نفوت  یعربسوتان و کشوورها   یکه درجه وابستگ رایز ؛باشد می نیچ

 از شوقرنج  صوفحه  نیو ا گرانیدهد  باز می شیرا افزا آنها به فارس جیخل یهمکار
 یفوا یا یهوای جهوان   قدرت مقلوب ریمس در که باشند داشته توجه دیبا رانیا جمله
هوای   قودرت  شوتر یبه حضوور ب  تا ینها منققه در تنش شیو افزا یامننا و نکنند نقش

 اسوفم  جهوان  یموال  منوابع  ن،یو ترت نیشود و بد می منبر منققه در یتزاحم گانهیب
 لیاسورائ  شوتر یو قدرت و نفوذ ب یهای دفاع قرارداد حات،یتسل دیخر نهیهز صر 
 و جنوگ تنش و وقووس   شیجهان اسفم، افزا فیتضع یرون برا نیگردد  بهتر می
 و مسلمانان است    یهای اسفم خود دولت انیم یزیر خون
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