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چکیده
سیاست و مواضع دو عضو دائم شورای امنیت (فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چ ین)،
در برابر بحران یمن اهمیت ویژه ای دارد و این سوال را ب ه وج ود م آورد ک ه «ای ن دو
قدرت جهان سیاست همسوی با غرب و حمایت از عربس تان را در ای ن بح ران اختی ار
م کنند و یا اینکه مواضع ایران را که حمایت از جنبش حوث ه ا اس ت و وی ت خواهن د
کرد؟» .پرسش اصل از «چیست سیاست و مواضع دو قدرت جهان عض و دائ م ش ورای
امنیت؛ یعن روسیه و چین در قبال بحران یمن» است .به عنوان فرضیه به نظر م رس د
پکن و مسکو حفظ روابط حسنه با عربستان را در بحران یمن در اولویت ق رار م دهن د.
چین و روسیه ضمن حفظ سیاست ب طرف  ،عمالً از سیاس ت ه ای عربس تان و ش ورای
همکاری خلیج فارس حمایت کردهاند .در این وح یق با روش ووصیف  -وحلیل و وحلیل
محتوای اسناد در صدد پاسخگوی به پرسش اصل هستیم .وجه ومایز این وح یق وکی ه
بر گزارشهای مستند و بررس ابعاد متنوع سیاس  ،امنیت و اقتصادی موضوع م باش د.
در اروباط با اسناد سازمان ملل که روایت رسم مواضع دولتها را ورسیم م سازد ،م تن
ومام قطعنامههای شورای امنیت و گزارشهای "رون د وص ویب" ک ه م روبط ب ا بح
بودهاند ،استخراج ،مطالعه و وحلیل شده است.

واژههای کلیدی :یمن ،فدراسیون روسیه ،چین ،شورای امنیت ،ایران ،عربستان سعودی

* دانشیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) .قزوین .ایران
** دانش آموخته ارشد روابط بین الملل ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران

bozorg_majid@yahoo. Com
shahla.najafi10@gmail.com

تاریخ دریافت1398/04/15 :

تاریخ پذیرش1398/06/27 :

فصلنامه روابط خارجی ،سال یازدهم ،شماره چهلودوم ،تابستان  ،1398صص 131-159

مقدمه
خاورمیانه از سال  ،2011شاهد گشایش دورۀ جدیدی در تاریخ سیاسی خود بوود
اعتراضات مردمی که منشأ تحوالت عمیقی در خاورمیانه گردیود در سوتتامرر سوال
 ،2010با قیام مردم تونس آغاز شد قیام ملل عرب از شمال آفریقا بوه غورب آسویا
سرایت کرد و در یمن آثار مهمی را برجای گذاشت در این کشور« ،علوی عرودا
صالح» که بیش از سه دهه ،قدرت را با تکیه بر موازنههای قریلهای ،کمک ارتوش و
نیروهای امنیتی قرضه کرده بود به دنرال اعتراضوات گسوترده یمنویهوا مبروور بوه
کنارهگیری شد
روابط یمن و عربستان یکوی از عوامول مهو در معوادالت منققوه بوه شومار
می رود از نظر تاریخی ،سعودی ها همواره تمایل داشتند که یمن تحت کنترل آنهوا
با یک حکومت مرکزی ضعیف از طریق نظام قریلهای و گروههای سیاسوی متفور
اداره گردد کناره گیری عردا صالح و رویکار آمدن «عرد ربه منصور هوادی» بوه
عنوان رئیس جمهور یمن نیز به پایان تحووالت اعتراضوی در یمون منتهوی نشود و
ناکامی دولت در تقسی قدرت میان گروه های معترض در عمول سورن نارضوایتی
شدید شیعیان زیدی و تضییع وسیع حقو آن ها در یمن گردید در هموین راسوتا،
مقرولیت و نفوذ حوثیها ،نگرانی همسایه شومالی یعنوی عربسوتان سوعودی را بوه
شدت دامن زد
سه عضو دائ شورای امنیت شامل ایاالت متحده آمریکا ،انگلسوتان و فرانسوه
از متحدان عربستان تلقی شده و ثرات منققه شره جزیره عربسوتان بوا سولقه گوری
حکومت آل سعود و هو پیمانوانش و عودم گسوترن نفووذ ایوران و جلووگیری از
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قدرت یافتن گروههای سیاسی قومی همسو با ایران را اولویوت سیاسوت منققوهای
خود میدانند رویکرد دو عضو دائ دیگر شورای امنیت روسیه و چین نیوز واجود
اهمیت است دو کشور مذکور نیز روابط خووبی بوا عربسوتان در سوقو تبواری
دارند و ثرات منققه با برتری طیف تحت حمایوت عربسوتان سوعودی را مقلووب
میدانند
عربستان در  26مارس  ،2015با ایبواد و رهروری ائوتف

عربوی ،تهاجموات

هوایی خود را علیه انصوارا یمون بوا ادعوای حمایوت از منصوور هوادی ،رئویس
جمهور(مستعفی) این کشور ،آغاز کرد به عرارتی راهررد عربسوتان در برابور یمون
توسل به رئالیس تهاجمی است که سعی دارد از نفوذ انقفبهای عربی بوه داخول
کشورن ممانعت کند از این رو سیاست خشونت بار و غیر انسوانی را بوا کواربرد
ابزار نظامی علیه یمنیها اع از نظامی و غیر نظامی اتخاذ کرد
سیاسووت و مواضووع دو عضووو دائ و شووورای امنی وت  ،فدراس ویون روس ویه و
جمهوری خلق چین در قرال بحران یمن از این اهمیت برخودار است که آیوا ایون
دو قدرت جهانی سیاستی همسو با غرب و حمایت از عربستان را در ایون بحوران
اختیار میکنند و یا اینکه مواضع ایران را کوه حمایوت از جنورش حووثیهوا اسوت
تقویت خواهند کرد؟
سوال اصلی از «چیسوتی سیاسوت و مواضوع دو قودرت جهوانی عضوو دائو
شورای امنیت یعنی روسیه و چین در قرال بحران یمن» است
در این تحقیق با استفاده از رون توصیفی  -تحلیلی و تحلیل محتووای اسوناد
در صدد پاسخگویی به سوال اصولی هسوتی وجوه تموایز ایون تحقیوق تکیوه بور
گزارنهای مستند و بررسوی ابعواد متنووس سیاسوی ،امنیتوی و اقتصوادی موضووس
می باشد در ارتراط با اسناد سازمان ملل کوه روایوت رسومی مواضوع دولوتهوا را

ترسی میسازد ،متن تمامی ققعنامه هوای شوورای امنیوت و گوزارنهوای "رونود
تصوین" که مرترط با بحث بوده اند ،استخراج ،مقالعه و تحلیل شده است
پیشینه پژوهش
مقاالت و نوشتههای متعددی در زمینۀ بحران انسانی در یمن ،سیاستهای ایوران و
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عربستان در یمن و یا مواضع آمریکا به زبان فارسوی و انگلیسوی تودوین و انتشوار
یافته است ،اما در خصوص مواضع دو کشور فدراسیون روسیه و جمهووری خلوق
چین تاکنون مقالۀ مستند و جامعی به زبان فارسی و انگلیسی انتشوار نیافتوه اسوت
مواردی که به زبان فارسی منتشر شدهاند به مراحث پیرامونی این موضوس پرداختوه
اند
«امین دیلمی معزی» در  ،1389در مقالهای با عنوان «سیاست خارجی روس یه
در خاورم یانه در دهه اول قورن بیسوت و یکو » بوه سیاسوت خوارجی روسویه در
خاورمیانه به صورت کلی می پردازد نققه توجه مقاله عمدتا مسائل سوریه است و
بحثی در خصوص یمن به عمل نیامده (دیلمی معزی)1389 ،
«محمد سهرابی» نیز مقاله مشوابهی بوا عنووان «سیاسوت خوارجی روسویه در
خاورمیانه» در  ،1392به چاپ رسانده است که همانند پژوهشگر قرلوی عمودتا بوه
سیاست کلی روسیه در بحران سوریه و مسائل اعوراب و اسورائیل پرداختوه اسوت
(سهرابی)1392 ،
موسسه مقالعاتی «سونسکا ا

ان فورباندنت»1در سووئد گزارشوی بوا عنووان

«مدل سازمان ملل در جنگ داخلی یمن» 2تدوین کورده اسوت کوه بازسوازی یوک
جلسه رسیدگی به بحران یمن در نشست شورای امنیوت اسوت در ایون سوند کوه
بیشتر ماهیت آموزشی دارد مواضع تک تک اعضاء دائ و غیر دائ شوورای امنیوت
در موضوس بحران یمن بوه بحوث گذاشوته شوده اسوت

( Svenska FN-förbundet.

)2018
«مصقفی ناجی» در گزارن کوتواهی بوا عنووان «جایگواه یمون در بازگشوت
روسیه به خاور میانه» ،3معتقد است که مسکو سیاست همراهی با همۀ جنوا هوا و
عدم تکیه بر هیچ یک را در بحران یمن دنرال می کند ناجی معتقد است که روسویه
دیگر سیاست ایدئولوژی را در سیاست خوارجی خوود تعقیون نمویکنود و منوافع
مسکو در همکاری با عربستان را مورد توجه قرار داده است ()Naji. 2019
1. Svenska FN-förbundet
2. Model UN ON THE CIVIL WAR IN YEMEN 2018
3. YEMEN’S ROLE IN MOSCOW’S MIDEAST COMEBACK
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«یحیی الوعد» و همکارانش در مقالهای در  ،2017به تواریخ روابوط چوین بوا
یمن میپردازند مقاله تصویر خوبی از تاریخچه روابط یمن و جمهوری خلق چین
ارائه میدهد ولی به مراحث فعلی بحران یمن و سیاسوت پکون نموی پوردازد

( Al

)Awd. 2017
«عردا مودهیش» در مقاله خوود تحوت عنووان «الزاموات روابوط تبواری دو
جانره یمن و چین» ،1در  ،2017صرفا به بررسی روابط تباری پیش از بحران فعلی
یمن پرداخته است ()Mudhish. 2017
«ساموئل رمنی» 2در تحلیلی با عنوان «سیاست موازنهساز راهروردی روسویه در

یمن» 3که در  ،2019توسط "موسسه دولت های عربی خلیج در واشنگتن" تودوین
شده است ،سعی داشته رویکرد عدم حمایت یکجانره از یکی از طورفین ایوران و
عربستان را در بحران یمن اثرات کند رمنی معتقد است روسیه بور خوف

بحوران

سوریه در یمن نهایتا به روابط خود با عربستان سوعودی بهوای بیشوتری مویدهود
()Ramani. 2019
«کریستین ورثموث» 4در گزارشی با عنوان «روسویه و چوین در خواور میانوه،
پیامدهای آن برای ایاالت متحده آمریکا در عصور رقابوت راهروردی» 5سوال ،2019
سیاست خارجی دو کشور را در مسائل متنوس خاورمیانه تحلیل میکنود ورثمووث
معتقد است منافع اقتصادی حر

اول سیاستهوا و گورایشهوای دو کشوور را در

خاورمیانه شکل می بخشد الرته موضوس اسرائیل مسئله دیگوری اسوت کوه روسویه
نگاه خاصی به آن دارد ()Wormuth. 2019
اما «اسوتیفن بفنوک» 6در مقالوهای بوا عنووان «موضوع روسویه درخاورمیانوه در
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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 1»2025با نگاهی آیندهبینانه معتقد است که روسیه در حال تقویت جایگواه خوود در
معادالت خاورمیانه با حضور سیاسی ،اقتصادی و حتی نظامی است ()Blank. 2018
«مووارتین راسوول» 2در گزارش وی بوورای پارلمووان اروپووا بووا عنوووان «روس ویه در
خاورمیانه ،از کنارهها به سوی مرکز صحنه» 3بوه سیاسوت خواص روسویه در قروال
بحران سوریه میپردازد راسل مدعی مویشوود کوه مسوکو در سوایر بحورانهوای
خاورمیانه مانند یمن صرفا نقش میانبی را ایفا میکند ()Russel. 2018
در مبموس تحقیق خاصی به زبان فارسی در موضوس سیاست دو کشور چوین
و روسیه در قرال بحران یمن صورت نگرفته است و به زبان انگلیسوی نیوز اگرچوه
آثار محدودی هست ولی هویچکودام تحلیلوی جوامع از موضووس نداشوتهانود؛ لوذا
دستاول بودن موضوس ،از ویژگیهای این مقاله محسوب میشود
 .1چهارچوب مفهومی :بازیگر تزاحمی در معادالت منطقهای
بررسیهای نظری در مقالعات منققهای حاکی از آنست که چهار الگوی عموده در
مورد نگرن به منققه در سیاست جهانی وجود داشته است :ژئوپولیتیک محور ،نظام
محور ،مارکسیستی و منققه گرایی (احمدی لفورکی )14 :1397
الگوی ژئوپولیتیک محور که بویش از هموه در نظریوۀ «مبموعوههوای امنیوت
منققهای» جای میگیرد ،مقوله نزدیکوی جغرافیوایی را بوه عنووان مهمتورین عامول
شکلگیری مناطق در جهان محسوب میکند «باری بوزان »معتقد است کوه سوقو
تحلیلی ملی و بینالمللی نمی توانند برای تحلیل مسائل مربووط بوه منواطق مناسون
باشند ،لذا یک سقح تحلیل میانه الزم است؛ چراکه میتوانود بوه عنووان تفشوی در
جهت پر نمودن شکا میان سقح دولت و سیست )نظام بینالملل (محسووب شوود
(بوزان)212 :1388 ،
بر اساسِ الگوی نظام محور ،مناطق عرصههایی هستند که به عنوان نظامهای توابع
نظام بینالملل عمل میکنند «ویلیام تامتسون»« ،مایکل برچر»« ،کانتوری» و «اشوتیگل»
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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از جمله نظریه پردازان نظامهای تابعه هستند (احمدی لفورکی )14 :1397
کانتوری و اشتیگل با توجه بوه چهوار متغیور سوقح و میوزان انسوبام ،ماهیوت
ارتراطات ،سقح قدرت و ساختار روابط ،نظام تابع را نیز به بخوش مرکوزی ،بخوش
پیرامونی ،و قدرت مداخلهگر یا تزاحمی تقسی میکنند ()Cantori. 1973 :487
از نظر آنها ،هر منققۀ ه گراشده ،سه بخش دارد 1 :بخش مرکزی کوه توجوه
اصلی سیاست بینالملل در هر منققه به آن معقوو

اسووت؛  2بخووش پیراموونی

کوه در سیاست منققه نقش جانری دارند و  3سیست مداخلهگر که گویای نفووذ و
مداخلۀ قدرتهای خارجی درمسائل منققه است ()Cantori. 1970 :28-9
قدرت و بازیگر خارجی ،ارتراط جغرافیایی با منققوه نودارد ولوی بور اسواس
منافع به صورت مستقی و یا از طریوق هو پیمانوان منققوهای در معوادالت منققوه
دخالت فعال و یا غیر فعال دارد دخالت فعال شامل مشارکت مستقی در معوادالت
سیاسی و امنیتی منققه است مشارکت غیر فعال به حضور ک رنگ افتصوادی و یوا
فرهنگی اشاره دارد (بزرگمهری )150 :1383
مشارکت و حضور آمریکا در معادالت منققه ای اروپا پوس از جنوگ جهوانی
دوم و تقویت امنیت اروپای غربی از طریق ناتو در برابر پیمان ورشو و یوا حضوور
نظامی آمریکا در بحران های شر آسیا و جنگ ویتنام از نمونه های بارز حضوور و
نقش فعال بازیگر تزاحمی و یا به عرارتی خوارجی در معوادالت منققوه ای اسوت
حضور فرهنگی فرانسه در کشورهای مختلف و یوا حضوور اقتصوادی چوین ،کوره
جنوبی و یا چین در معامفت تباری و اقتصادی مناطق مختلف در صوورت عودم
حضور برجسته نظامی ،نمونه نقش غیر فعوال فودرتهوای خوارجی در معوادالت
منققه ای است در اینبا از آنبا کوه قودرت خوارجی منوافع مسوتقی امنیتوی و یوا
سیاسی در یک حوزه منققه ای ندارد حفظ امنیت منققه را به بازیگران منققوه ای و
یا سایر قدرت های خارجی واگذار می کنند در بحران یمن نیز نقش روسیه و چین
به عنوان قدرت های فرامنققهای قابل تریین است مسکو و پکن تمایول زیوادی بوه
حضور نظامی و مداخله مستقی در تنش های منققه ای آسیای جنووب غربوی و یوا
شره جزیره عربستان ندارند
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 .2دادهها و تحلیل آنها
 .1-2سیاست چین
 .1-1-2سیاست چین در خاورمیانه و آسیای جنوب غربی

چین در حوزه خاورمیانه به سیاست عدم مداخله در امور داخلی کشورها و تاکید بور
منافع اقتصادی دارد پکن سعی دارد در خاورمیانه سیاست دوسوتی بوا هموه و عودم
دشمنی با دولت ها را اختیار کند لذا فقط منافع اقتصادی ،عامل ترجیح چین در تنظی
سیاستش در خصوص روابط عربستان و ایران است ()Wormuth. 2019: 5
چین معتقد است که ثرات و صلح در خاورمیانه همراه با فرایند توسعه محقوق
میشود رق مرادالت تباری چین با کشورهای منققه خاورمیانه از  18میلیوارد بوه
 312میلی وارد از سووال  2000تووا  ،2014افووزایش داشووته اسووت و در  ،2010چ وین
جایگزین آمریکا به عنوان بزرگترین شریک تبواری منققوه شوده اسوت امنیوت
منققه برای چین فو العاده حیاتی است چون افزایش قیمت نفت بر صونایع چوین
تاثیرگذار اسوت و تخلیوه هوزاران نفور اترواس چینوی در لحظوات شورایط بحرانوی،
مشکفت عدیدهای را برای چین رق خواهد زد ()Hornschild. 2016
مسئله اصلی چین در حوزه خاورمیانه و آسیای جنوب غربی ثروات منققوه ای
برای تداوم تبارت است
نمودار  .1مقایسه میزان صادرات نفت به چین از سوی کشورهای صادر کننده فوریه Banker Port ( 2019

)News. 2020
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بر اساس نمودار  ،1عربستان سعودی بزرگترین تامین کننده نفت چین می باشد در
سالهای اولیه سده جدید  ،21روزانه  893هزار بشکه نفت ،صادرات عربسوتان بوه
چین بوده است صادرات عربستان به چین همواره دو برابر و در سوال  ،2019سوه
برابر ایران بوده است
چین به چند علت برای عربسوتان اهمیوت ویوژهای قائول اسوت ،نخسوت اینکوه
عربستان به صورت تاریخی یک شریک قابل اعتماد بورای مشوتریان بووده اسوت ،دوم
اینکه عربستان بزرگترین صادر کننده نفت تلقی می گردد این کشور نفتوی قوادر اسوت
روزانه  12میلیون بشکه نفت صادر کند  17درصد از ذخایر نفتوی جهوان در عربسوتان
است از سوی دیگر این کشور بزرگترین اقتصاد کشورهای عربی را دارا سوت و حتوی
یکی از اعضا «گروه  »20بوده و نهایت اینکه عضو بسیار تاثیرگذار در اوپک میباشد
شروس روابط عربستان با چین به سال  ،1939بازمیگوردد عربسوتان نخسوتین
کشور عربی بود که روابقش را با چین عادی ساخت با امضاء معاهده دوسوتی در
 1946روابط دو کشور تقویت شود بوا حاکمیوت حوزب کمونیسوت در چوین در
 ،1949روابط ققع گردید ولی ازسال  ،1979بهتدریج این روابط ،نخست در قضویه
اعزام مسلمانان چینی برای مراس حج در مکه (دهه  ،)70سوتس صوادرات کواالی
چینی به عربستان (دهه  ،)80و دریافت تسلیحات چینی به ویژه موشوکهوای دور
بوورد (دهووه  ،)90تووداوم یافووت در  21جوووالی  ،1990دو کشووور رسووما روابووط
دیتلماتیک برقرار کردند

)(Al-Tamimi. 2012: 2-4

روابط چین و عربستان از سوال ،1990ملمووستور شود و سوال  ،2006نققوه

عقف این روابط محسوب موی شوود زیورا کوه رئویس جمهوور"هوو" مفقواتی از

عربستان داشت و پادشاه عربستان نیز متقابف از پکن بازدید کورد برقوراری روابوط
گسترده با چین برای عربستان ه واجد آثار مثرت و ه مخواطره آمیزبووده اسوت
این روابط ممکن است باعث حساسیت دولت دوست و متحود قودیمیان یعنوی
آمریکا گردد ولی از سوی دیگر فضا را جهت صادرات نفت به چوین بوا تقاضوای
روز افزونش رونق بخشد
نزدیکی عربستان به چین می تواند چین را در سیاست همسویی و حمایوت از
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ایران دچار تردید نماید چین دست دوستی به سوی دولتی دراز موی کنود کوه اوال
امنیت صادرات نفت را دچار مخاطره نکند ،دوم اینکه امکوان واردات نفوت را بوه
میزان نیاز از آن کشور و یا متحودانش داشوته باشود و سووم اینکوه بوازار مصور
داخلیان را برای واردات کاالهای چینی در سقح وسیعی تسهیل کنود عربسوتان
آمادۀ ایفای نقش مزبور بوده و هست الرته همسویی دولت چوین بوا ایوران مسوئلۀ
مهمی برای عربستان است و لذا میکوشد با تقویت روابوط خوود بوا چوین ،دامنوه
همسویی مزبور را کامف محدود سازد ()Keefer Douglas. 2007
بر اساس دادههای کنفرانس سازمان ملل در زمینه تبوارت و توسوعه در سوال
 ،2014چین بزرگترین منرع سرمایهگذاری آسیایی در عربستان سعودی اسوت بوه
موازات صنایع انرژی ،شرکتهای چینی سرمایهگذاری های چند میلیوارد دالری در
زیرساختها و طر های صنعتی عربستان داشته اند ()Pardo, March, 2014
نمودار  .2وضعیت سرمایهگذاری چین در کشورهای حوزه خلیج فارس ()Houldon. 2019

نمودار  .3وضعیت صادرات و واردات چین با عربستان سعودی بین سالهای  2005تا )Houldon. 2019( 2017
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 .2-1-2سیاست چین در قبال بحران یمن

«چانگ» 1متخصص سیاست دفاعی چین در گزارن تحلیلی خود با عنوان «چین و
جنگ فرامون شده یمن» 2اعفم می دارد که پکون نقوش حوامی توفنهوای بوین
المللی صلح در بحران را یمن ایفا میکند دولت چوین از رونود تغییور قودرت در
یمن بر اساس رویکرد و برنامه شورای همکاری خلیج فارس و مذاکرات صلح بوا
وساطت سازمان ملل حمایت می کرد پکن چندان تمایل به مقابله با سیاسوتهوای
ائتف

عربی به رهرری عربستان در حمفت هوایی به گروههای مخالف نداشت و

سیاست سکوت را اختیار کرده بود ()Chang. 2018: 1
بنووا بووه نظوور چانووگ از سووال  ،2011سیاسووت چ وین در خصوووص یموون در
چهارچوب سیاست همکاری پکن با عربستان سعودی و تقویت روابط با عربستان
بوده است از منظر چین ،عربستان سوعودی یوک راه ورودی مهو بورای ورود بوه
جهان عرب سنی در خاورمیانه و آفریقاست عربستان سوعوی نیوز یکوی از توامین
کنندگان اصلی منابع انرژی چین میباشد ()Xinhua. 2016
ریاض و پکن توافق داشتهاند که در مسوائل مختلوف بوینالمللوی از یکودیگر
حمایت کنند حمایت همه جانره ریاض از حضور و تداوم قدرت چوین در هنوگ
کنگ و دریای جنوب چین و احترام به منافع عربسوتان در بحوران یمون از سووی
چین نمونههای این رویکرد همکاری دو جانره است ()Reuters. 20 Jan. 2016

چین از جمله "گروه ده"  3شامل پنج عضوو دائو شوورای امنیوت بوه هموراه

عربستان سعودی ،کویت ،امارات ،عمان و اتحادیه اروپا بود که طر انتقال قودرت
از عردا صالح به عرود ربوه منصوور هوادی ،طور پیشونهادی شوورای همکواری
خلیج(فارس) را دنرال ،تائید و تقویت کرد

(20 18: 2

 )Chang.پکن توافقات سوال

 ،2014در کنفرانس گفتگوی جامع ملی که در خصوص پیش نویس قانون اساسوی
جدید ،اصف نظام انتخاباتی و مسائل توسعه اقتصادی و فدرالیس در یمن بوود را
1. Chang
2. China and Yemen’s Forgotten War
3. Group of Ten
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مورد تائید قرار داد در ستتامرر  ،2014پس از اقدام حوثیها در اشغال صنعا و فرار
منصور هادی بوه عربسوتان ،چوین بوه «ققعناموه  »2201شوورای امنیوت مرنوی بور
درخواست خروج فوری حوثیها از صنعا رای مثرت داد
واکنش چین در قرال حمفت قوای ائتف

به یمن سکوت بود و فقوط پکون

در جهت خروج اتراس خود از یمن اقدام کرد خروج  629چینی و  279اتراس سوایر
دولتها از یمن توسط ناو جنگی آزادیبخش خلق صورت گرفت چین بوه تموام
ققعناموههووای شووورای امنیوت در موضووس یموون رای موافووق داد ققعنامووه 2216
مواردی شامل ممنوعیت سفر ،تحری تسلیحاتی در خصوص رهرر حوثی ها و پسر
عردا صالح را وضع میکرد اگرچه روسیه به این ققعنامه رأی ممتنوع داد

( Ibid:

)2
متعاقن شکست سه دوره مذاکرات میان سازمان ملل و جنا حوثی  -صالح،
چین سعی کرد با میانبیگری ،مذاکرات میان «اولد شیخ احمود» از طور

سوازمان

ملل و حوثی ها از سر گرفته شود ،بهویژه پوس از تسوخیر بنودر حدیوده از سووی
حوثیها «نیان کی» ،1سفیر چین در یمن سعی کرد مفقاتی میان احمد و حوثی هوا
شکل گیرد که حوثیها موافق آن نرودند ( )Embassay of the PRC. 2016حوثیهوا
اظهار موی داشوتند کوه سوازمان ملول و نماینودهان رویکورد جانوندارانوه دارنود
کمکهای بشر دوستانه چین نیز از مباری عربستان تسلی مقامات دولوت منصوور
هادی میشد ()Chang. 2018: 3
 .2-2فدراسیون روسیه
 .1-2-2سیاست روسیه در خاور میانه

سیاست مسوکو هماننود پکون در خاورمیانوه تکیوه بور روابوط خووب بوا مبموعوه
کشورهای منققه است پوتین برنامه مفقاتهای متعددی را از کشورهای خاورمیانوه
ترتین داده است که شامل اسرائیل ،عربستان سعودی ،اموارات ،اردن ،ققور ،ترکیوه و
ایران میباشد الرته به جز در سوریه ،سیاسوت مسوکو تعهود و اشوتغال حوداقلی در
1. Tian Qi
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مسائل خاورمیانه است روسیه تاکید مستمر بر اصل حاکمیت دولتی و جلووگیری از
مداخله بیگانه در امور داخلی کشورهای خاورمیانوه و عودم گسوترن شوورن هوا و
قیامهای داخلی در این کشورها دارد مسکو از احتمال تاثیر گوذاری بهوار عربوی بور
مسلمانان و ایاالت مسلمان روسیه مقلع است و لذا تشدید این خیزن هوای مردموی
را چندان مناسن سیاستهای خود نمی داند ()Sladden. 2017 :10
روسیه بر خف

آمریکا خود را به عنوان یک شوریک قابول تکیوه در منققوه

معرفی نمیکند و چندان ه مسائل حقو بشر و یا آزادی های اجتماعی را مرنوای
تعامفت خود با کشورهای منققه قرار نمیدهد متغیر اصلی روسیه سوقح روابوط
تباری است روسیه و خاور میانه 60 ،درصد ذخایر کشف شدۀ نفت و گاز جهان
را دارا میباشند ()Popescu. 2018 :30
روسیه روابط خوبی را با عربستان در سقح «اوپک به عوفوه یوک» 1دارد در
خصوص راهانداری نیرو گاههای هستهای عفوه بر ایران  ،مسوکو وارد موذاکره بوا
طر های اردنی ،مصور و اخیورا عربسوتان سوعودی شوده اسوت عربسوتان طور
راهاندازی  16راکتور هستهای را تا سال  ،2032اعفم داشته است
یکی از موارد چالشی سیاست مسکو در خاورمیانه ،روابط نزدیک روسویه بوا
اسرائیل و تنش و دشمنی میان تهران و تلآویو است که بوه نظور مویرسود مسوکو
سیاست حفظ روابط با اسرائیل را در اولویت دارد ()Wormith. 2019: 3
پووس از فروپاشووی اتحوواد جموواهیر شوووروی ،مسووکو سیاسووت حمایووت از
فلسقینی ها را در قرال اسرائیل کنار گذاشته است هر چنود کوه روابوط خوود را بوا
دولت خودمختار فلسقین حفظ کرده است
در شرایقی که آمریکا برای فرون تسلیحات به کشورهای عربوی خاورمیانوه
به علت سیاست عدم افزایش قدرت نظامی اعوراب نسورت بوه اسورائیل ،سیاسوت
محدود کننده ای دارد این کشورها به سمت روسیه برای خرید تسولیحات گورایش
پیدا می کنند و روسیه نیز از این فرصت صرفا نهایت استفاده را در راستای فورون
تسلیحات میکند ( )Ibid: 4بنا به گزارن شرکه العربیۀ ،عربستان سعوی یادداشوت
1. OPEC+1
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تفاهمی با روسیه برای خرید موشک های دفاس هوایی اس  400امضاء کرده اسوت
( )Al Arabiya. 6 Octobre 2017; Hardy. 2017در سوفر «سولمان بون عرودالعزیز»،
پادشاه عربستان در اکترر  ،2017به روسیه مذاکرات خریود سیسوت دفواعی موذکور
صورت گرفت

(2019

 )Bensaid.ارزن این معاملوه برابور  3میلیوارد دالر آمریکوا

برآورد شده است ()Carroll. 2017
 .2-2-2سیاست روسیه در قبال بحران یمن

تاریخچه روابط دورۀ معاصر روسیه با یمون بوه سوال 1928م ؛ یعنوی سوال انعقواد
قرارداد مودت و همکاری میان دولت بلشویکی و پادشاهی وقت یمن باز میگردد
سه دهه بعد اولین کشتی تسلیحات شوروی در سال1956م برای دولت وقت یمن
ارسال داشت و سفارت شوروی در یمن افتتا شد از جمله طر هوای همکواری،
تاسیس یک بندر تباری در حدیدیه بود با کنوار رفوتن نظوام سولقنتی در اواخور
سال ،1962مسکو روابط گرمی با دولت جدید تاسیس جمهووری در شومال یمون
برقرار کرد و سفارتخانه شوروی در صنعا افتتا شد طر های شوروی در یمون
در دهۀ  60عمدتا حول محور طر های زیر بنایی ،مسائل بهداشت و آموزن بوود
( )Naji. 2019: 5به دنرال خروج بریتانیا از جنوب یمن و شوکلگیوری یوک رژیو
مارکسیستی در جنوب ،سفارت شوروی در عدن نیز باز شد
در طول نیمه دوم قرن بیست یمن جنوبی به عنوان کشوری دارای ایودئولوژی
کمونیستی به شدت در مدار اتحواد جمواهیر شووروی قورار داشوت ،بوه طووریکوه
دست ک  5هزار مشاور نظامی روس در این کشور حضوور داشوتند و بویش از 50
هزار یمنی نیز برای تحصیل و آموزن راهی دانشوگاههوای شووروی شوده بودنود
(تقوی نیا )1395
سیاست روسیه در بحران یمون را بایود در چوارچوب رویکورد کلوی مسوکو
نسرت به غرب آسیا مورد توجوه قورارداد روسویه سوعی دارد نقوش مسوتقلتور و
فعال تری را در درگیریهای منققه بر عهده داشته باشد ،بوه هموین دلیول در حوال
برقراری ارتراط با همه طر های درگیر نهتنها در یمن؛ بلکوه در کشوورهای دیگور
نیز هست به نظر میرسد پشتیرانی روسیه از حوثیها همانند حمایت تعیوینکننوده
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روسها از بشار اسد در سوریه نراشد ،چراکه این دو کشور برای مسکو در اولویت
یکسانی قرار ندارند بدین معنوی کوه روسویه در سووریه داری پایگواه اسوتراتژیک
طرطوس است در حالیکه در شرایط حاضر ،منافع حیاتی مشابهی در یمون نودارد
روسها برای حمایت یکجانره از حوثیهای یمن دارای محدودیتهوایی هسوتند
آنها به خوبی میدانند که یمون در حوال حاضور صوحنه رقابوت ایوران (شویعه) و
عربستان (سنی) است و هرچند ایاالت متحده آشکارا از ریاض حمایت میکند اموا
پشتیرانی مستقی مسکو از حوثیهای یمن ممکن است آنها را در برابور کشوورهای
سنی قرار دهد بنابراین به نظر میرسد روسیه در بحوران یمون آموادگی بور عهوده
گرفتن نقش واسقه ای را برای حل بحران دارد ولی به هیچ وجه عملکردی همانند
عرصه سوریه برای آن متصور نیست روسیه با در نظر گرفتن سیاست حفظ وضوع
موجود در منققه و یمن ،مخالف هرگونه مداخلوه خوارجی در ایون کشوور عربوی
است (تقوی نیا )1395
ساموئل رامنی تاکید میکند که سیاست راهرردی روسیه مرنوی برعودم درگیور
شدن (عدم تعهد) در بحران یمن ،برگرفته از منافع مسکو در امنیت خلویج عودن و
تمایفت مسکو در افزایش قدرت نرم در معوادالت خاورمیانوه و برقوراری موازنوه
میان قدرتهای منققهای است

(2019

 )Ramani.روسیه به دو شیوه مویتوانود در

یمن نقش آفرینی کند نخسوت اینکوه اهمیوت ژئوپلیتیوک یمون و سوابقه حضوور
تاریخی ان در این کشور باعث شود توا مسوکو بوار دیگور حضوور در معوادالت
منققه ای و مسائل این کشور را در اولویت های خود قرار دهود دوم اینکوه مقولوه
یمن را به عنوان اهرمی برای فشار علیه عربستان و یا تنظی مناسرات با سعودیهوا
قرار دهد مسکو تاکنون در تعامفت خود با ریاض ،سیاست استفاده از قضیه یمون
را به عنوان اهرم فشار قرار نداده است ولی ممکن است در شرایط خاصی بوه ایون
سیاست متوسل شود
از آغاز درگیریها در یمن ،روسیه تحرک فعال و مشوهودی در حول و فصول
آن نداشته است سیاست روسیه در این ارتراط تا حد زیادی تحت تاثیر مؤلفه هوای
مختلفی از جمله بهرود روابط با عربستان سعودی قرار داشته است طی چند سوال
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گذشته ،دو کشور توانستند برغ اختففات شدید در مورد سایر مسائل منققهای از
جمله بحران سوریه در مورد تقویت روابط دوجانره ،هماهنگی اقدام در بازار نفوت
به توافق برسند و شاه سعودی برای اولین بوار بوه روسویه در  2017سوفر کورد از
اینرو روسیه تمایلی ندارد تا تفن هوای صوورت گرفتوه بورای بهروود روابوط بوا
سعودی تحت تاثیر مسائل یمن قرار گیرد انتقال سفارت روسیه از صنعا در هموین
راستا قابل ارزیابی است
همچنین روس ها عفقه چندانی به تعامول بوا نیروهوای انقفبوی و غیردولتوی
ندارند و بیشتر ترجیح میدهند با دولتها تعامل داشته باشند ضمن اینکوه عوامول
دولت یمن ارتراط قدیمی و سنتی با روسیه داشته اند از این رو روسها از ابتودای
بحران یمن ،منصور هادی را به عنوان رئویس جمهوور قوانونی یمون بوه رسومیت
میشناختند از نظر روسها ماهیت بحرانهای سوریه و یمن متفاوت است سوریه
برای روسیه منافع سیاسی ،نظامی ،امنیتی و اقتصادی فراوانی دارد ،ولی مسئله یمن
ممکن است روسیه را در برابر جهان عرب به نفع ایران قرار دهد
وجه دیگر بحران یمن بار اخفقی آن میباشد که روسیه تاکنون ضومن حفوظ
بی طرفی با صدور بیانیههایی ،خواستار ققع حمفت و کمک به موردم یمون شوده
است که این مسئله نیز به تقویت جایگاه روسیه در بین گروه های درگیر منبر شده
است با این حال روسها علی رغ آگاهی از مسوائل یمون تواکنون بوه حووثیهوا
کمک خاصی نکردهاند و فقط کانال ارتراطی خود با آنها را نگاه داشته اند
جهت گیری سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه ایفای نقش به عنووان یوک
بازیگر میانبی و واسط در درگیریها و بحران هوای منققوه در چوارچوب قووانین
سازمان ملل متحد و بدون حمایت انحصاری از یک طر

و یا مخالفوت بوا سوایر

طر های درگیر میباشد بحران یمن نیز از این قاعوده مسوتثنی نیسوت در واقوع،
روسیه تنها کشور عضو شورای امنیت و قدرتمند در جهان است که رابقه بوا تموام
طرفین درگیری را حفظ کرده و میتواند از موضع بیطور

و میوانبی در بحوران

یمن اقدام کند
در اول آوریل  ،2018منصور هادی ،با معاون وزیر خارجه روسویه «میخائیول
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باگدونو » 1در حاشیه نشسوت اتحادیوه عورب در توونس مفقوات کورد در ایون
مفقات  ،منصور هادی از دولت روسیه حمایت از دولت شناسایی شوده از سووی
سازمان ملل در یمن را خواستار شد که نماینده روسیه تمایل مسکو بوه کموک بوه
ثرات یمن را یادآور شد ()Ramani. 2019
در اواخر اکترر  ،2018یک نماینده از جنرش حوثیها نیز با میخائیل باگدونف
مفقات داشت و از تفن روسیه برای میانبیگری در یمون اسوتقرال کورد روسویه
اتخاد موضع خنثی و بیطرفی خود را فرصتی برای افوزایش قودرت نورم خوود در
خاورمیانه و تمایز خود از ایاالت متحوده آمریکوا مویدانود الرتوه روسویه در قروال
اتهامات آمریکا علیه ایران مرنی برمسلحسازی حوثیها از ایران دفاس کورده اسوت و
پیشنویس ققعنامه تحوت حمایوت آمریکوا و انگلسوتان در شوورای امنیوت را در
دسامرر  ،2018متوقف ساخت حتی دیتلموات هوای روسویه طور چهوار نکتوهای
پیشنهادی محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه ایران برای حل بحران یمون را تکورار
کردند ()Ibid
به موازات این سیاست ،روسیه برای حفظ دوسوتی بوا عربسوتان ،مشوروعیت
دولت منصور هادی را به کرات به رسمیت شناخته است و حتی حمله حوثیها به
تانکرهای نفتی در باب المندب را محکووم کورده اسوت بوه هور ترتیون ،روسویه
نمیتواند همکاری نفتی با عربستان را نادیده بگیرد الرو

وزیور خارجوه روسویه

،در اواخر سال  ،2019در مفقات با همتایان خود در عربستان ،عمان و مصر تعهود
مسکو برای تفن جهت پایان بخشیدن به جنگ را یادآور شد ()Ibid
به گفته «پیتر سالزبری» 2از «گروه بینالمللی بحران» 3و متخصص اموور یمون،
روسیه طی جنگ غیر فعال نروده است سفارت روسویه در صونعا توا زموان کشوته
شدن علی عردا صالح ،رئیسجمهوری سابق یمون در سوال  ،2017از نماینودگان
انصارا و شورای انتقالی جنوب برای گفتگو استقرال مویکورد اموا تأکیود داشوت
دولت "مشروس" منصورهادی را به رسمیت میشناسد (لوبفگ )1398

1. Mikhail Bogdanov
2. Peter Salisbury
3. Crisis Group Role
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«واسیلی نرنزیا» 1،نماینده دائ روسیه در سازمان ملل اعفم کرد که مسوکو بوه
حمایت از تفنهای مسالمتآمیزی کوه سوازمان ملول بور آن نظوارت دارد اداموه
می دهد «عیدروس الزبیدی» ،2رئیس شورای انتقالی جنوب یمن به دعوت مسؤالن
روسی به مسکو سفر و ادعا کرد که توافقی درباره امکان حل سیاسی بحران وجود
دارد (لوبفگ )1398
 .3مواضع روسیه و چین در قبال یمن در شورای امنیت سازمان ملل
شورای امنیت ققعنامه های متعددی در قضیه یمن به بحث گذاشته است که تقریروا
همه موارد به اتفا آراء اعضاء از جمله روسیه و چین تصوین شدهاند بر اسواس
مفاد ققعنامه ها و آراء و نظرات دو کشور چین و روسیه ،مشخص میگردد کوه دو
کشور مزبور سیاست همراهی با شورای همکاری خلیج فارس را دنرال کرده اند
 ققعنامه )2011( 2014در این ققعنامه تداوم رئیس جمهوری علی عردا صالح مورد حمایوت قورار
گرفت و از فعالیتهای شورای همکاری خلیج فارس بورای حول بحوران اسوتقرال
شده و از سیاست های این شورا حمایت شده است ققعنامه به اتفوا آراء اعضواء
شورای امنیت به تصوین رسیده است () S/PV. 6634. 21 Oct. 2011
 ققعنامه )2012( 2051این ققعنامه از پیشنهاد عربسوتان سوعودی و طور شوورای همکواری خلویج
فارس در زمینه انتقال مسالمتآمیز قودرت (اسوتعفای عرودا صوالح) و جانشوینی
منصور هادی تا اصف قانون اساسی و برگزاری انتخابات عمومی تا فوریوه ،2014
تشکیل کنفرانس گفتگوی ملی ،تقویت اصوول آشوتی ملوی و توفن بورای ایبواد
دولت وحدت ملی به رهرری وی حمایوت مویکنود ققعناموۀ شوماره  2051سوال
 ،2012به اتفا آراء به تصوین رسید ()S/PV. 6784. 2012
 ققعنامه )2014( 2140این ققعنامه از تفن شورای همکاری خلیج فوارس بورای کموک بوه انتقوال
1. Vasily Nebenzya
2. Aidarus al-Zoubaidi
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قدرت سیاسی در یمن تبلیل می کند و از نتوایج جوامع کنفورانس گفتگووی ملوی،
امضاء شده توسط تمامی احوزاب سیاسوی و جریوانهوا کوه نشوان از اداموه گوذار
دموکراتیک در یمن است استقرال میکند
ققعنامه از تمامی دولتهای عضو سازمان ملول مویخواهود بورای یوک دورۀ
یکساله ،سیاست تحری بدون تعلیوق تموام صوندو هوای پوولی و موالی و منوابع
اقتصادی تروریست ها و آنهایی که به طور مستقی یوا غیرمسوتقی تحوت اوامور یوا
کنترل افراد یا نهادهای تروریست هستند را دنرال کنند ققعنامه از همه طور هوای
درگیر به ویژه حوثیها میخواهد به طر شورای همکواری خلویج فوارس ،نتوایج
کنفرانس جامع گفتگوهای ملی و ققعنامه هوای مربووط بوه شوورای امنیوت پایرنود
باشند
ققعنامه به صراحت از همه دولتهای عضو سازمان ملل میخواهد باید موانع
از فرون یا انتقال مستقی یا غیرمستقی سف به نفع علی عرودا صوالح ،عرودا
صالح الحکی  ،عردالخالق الحووثی شووند

(2014

 )S/RES/2140.ایون ققعناموه بوه

اتفا آراء بوه تصووین رسوید ( )S/PV. 7119. 2014ققعناموۀ شوماره  2175سوال
 ،2014نیز که تقریرا مفاد ققعنامه قرلی را در بور داشوت مبوددا بوه اتفوا آراء بوه
تصوین رسید ()S/PV. 7256. 2014
 ققعنامه )2015( 2201ای ون ققعنامووه از اهمی وت کلی ودی در حمای وت از سیاسووتهووای عربسووتان و
محکومیت حوثی ها برخوردار است ققعنامه از اقدامات یکبانره حوثیها درمنحل
کردن مبلس کشور و تصاحن حکومت قانونی یمن ابوراز تاسوف کورده اسوت و
همچنین سیاست حوثی ها را عامل به خقر افتادن امنیوت ،ثروات و وحودت موردم
یمن میداند ققعنامه اقدامات جنرش حوثیهوا را بورای بوه خقور انوداختن جوان
مقامات عالیرتره یمن شامل رئیس جمهور منصور هوادی ،نخسوت وزیور و سوایر
اعضاء کابینه را محکوم می کند و از حوثیها می خواهد فورا تمام مراکوز قودرت و
مراکز دولتی را تخلیه کنند ()S/RES/2201. 2015
این ققعنامه به اتفا آراء بوه تصووین رسوید در نشسوت تصووین ققعناموه
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نماینده فدراسیون روسیه« ،سافرن کف» 1حمایت دولت خود را همراه با سایر دول
شورا ،از اقدام شورای همکاری خلیج فارس و اقدامات اجرایی و نتوایج کنفورانس
گفتگوی ملی و توافق نامه صولح و همکواری ملوی اعوفم داشوت (

S/PV. 7389.

)2015
دولت روسیه اعفم کرد از اقدامات مشاور ویژه دبیرخانه سازمان ملول ،آقوای
«بن عمر» 2حمایت می کنود نماینوده روسویه توداوم گفتگوهوای سوازنده را بورای
جلوگیری از خقر تروریس ضروری میدانست ()S/PV. 7382. 2015
«لیو جی ای» 3نماینده دولت چین که ریاست شورا را در ایون دوره عهودهدار
بود با تاکید بر ضرورت حفظ حاکمیت ،وحدت و تمامیت ارضوی یمون ،و تائیود
ققعنامه ،از طر های درگیر میخواهد برای توافق صلح تفن کنند نماینده چوین
بر اجرایی ساختن مصوبات کنفرانس گفتگوی ملی و ابتکار شورای خلویج فوارس
تاکید داشت و از اقدامات مشاور ویژه دبیرخانه سازمان ملل آقای بن عمر حمایوت
کرد ()S/PV. 7382. 2015
 ققعنامه )2015( 2204این ققعنامه تاکید مبدد بر مفاد ققعنامه قرلی و سیاست تحوری حووثی هوا و
عدم مساعدت مالی به حوثیها و اجورای مفواد کنفورانس گفتگووی ملوی داشوت
( )S/RES/2204. 2015این ققعنامه ،به اتفا آراء به تصوین رسوید (

S/PV. 7390.

)2015
 ققعنامه )2015( 2216این ققعنامه از مشروعیت قانونی ریاست جمهووری هوادی منصوور حمایوت

کرده و بازگشت بوه اجورای طور "ابتکوار شوورای همکواری خلویج فوارس" را
خواستار میشوود ققعناموه هشودار مبوددی را درموورد تشودید فعالیوت نظوامی
حوثیها در بسیاری از مناطق یمن یادآور میشود و اقودامات یوکجانروه از سووی
حوثیها را شدیدا محکوم میکند و از حوثی هوا مویخواهود بوا اجورای مقالروات
1. Safronkov
2. Benomar
3. Liu Jieyi
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مندرج در ققعنامه  )2015( 2201بوه عقون نشوینی فووری و بودون قیود و شورط
نیروهای خود از موسسوات دولتوی از جملوه صونعا اقودام ورزنود در ققعناموه از
اقدامات بیثرات کننده رئیس جمهور پیشین یمون ،علوی عرودا صوالح از جملوه
حمایت از اقدامات حوثیها ابراز تاسف شده است ققعنامه از حوثیها میخواهود
به معدومسازی تمام سف های اضافی کشف شده از نهادهوای نظوامی و امنیتوی از
جمله سیست های موشکی در یمن اقدام ورزند

(20

 )/RES/2216.این ققعناموه بوا

رای مثرت  14عضوو رای آورده و فقوط فدراسویون روسویه رای ممتنوع مویدهود
()S/PV. 7426. 2015
«چورکین» ،1نماینده فدراسیون روسیه معتقد بود کوه موتن ققعناموه انتظوارات
جامعه بین المللی را برای حل بحران یمن بر طر

نمیکند ضمن اینکه دیدگاه هوا

نظرات سازنده فدراسیون روسیه موورد توجوه قورار نگرفتوه اسوت

( S/PV. 7426.

 )2015فدراسیون روسیه اعفم می دارد که ققعنامه به معضفت ایباد شوده در پوی
جنگ برای مردم یمن اشاره ای ندارد و در زمینه تعهودات طورفین واضوح نیسوت
نماینده روسیه بر پیشبینی یک تحری همهجانره تاکید دارد نماینده روسویه نهایتوا
بر ضرورت اتخاذ راه حل سیاسی تاکید میکند ()S/PV. 7426. 2015
همانقور که مفحظه میشود فقوط نماینوده روسویه بوا رأی ممتنوع ،همراهوی
نکردن کامل کشورن را با مفاد ققعنامه اعفم میدارد ،ولی نماینده روسیه مواضوع
تندی را علیه ققعنامه اتخاذ نمیکند و صرفا اعفم میکند که تحری ها ماهیت هموه
جانره ندارد روسیه با رأی ممتنع عمف مانع از تصوین نمیشود و تا حودی سوعی
می کند نظر ایران را مورد توجه قرار دهد ،ولی نهایتا با رأی ممتنوع و عودم وتووی
روسیه ،ققعنامه رأی میآورد
 ققعنامه )2016( 2266این ققعنامه ماهیت چندان تندی ندارد و عمف همه طور هوای درگیور را بوه
اتخاذ رون های مذاکره تشویق می کند الرته موضوس بهکار گیوری تسولیحات غیور
قانونی را مورد نکوهش قرار می دهد و از فعالیت داعش در منققوه اعوفم نگرانوی
1. Churkin
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میکند ( )S/RES/2266. 2016به این ققعنامه همۀ اعضاء رای موافق دادند

( S/PV.

 )7630. 2016ققعنامۀ شماره  2342سال  ،2017نیز به اتفا آراء به تصوین رسوید
()S/PV. 7889. 2017
در  26فوری وه  ،2018انگلسووتان و آمریکووا ققعنامووهای را کووه ماهی وت کووامف
یکجانره از مواضع عربستان سعوی داشت برای تصوین پیشنهاد میکنود روسویه
رأی منفی میدهد و ققعنامه رأی نمویآورد نماینوده روسویه آقوای «نرنزیوا» عودم
حمایت فدراسویون روسویه را از ققعناموه  2018/156در  26فوریوه  ،2018اعوفم
می دارد نماینده روسیه پیشنویس پیشنهادی انگلستان را عامل بوروز بویثرواتی در
منققه ذکر میکند
نهایتا این ققعنامه به دلیل رأی منفی روسیه رأی نموی آورد بولیووی نیوز بوه
ققعنامه رأی منفی میدهد چین و قزاقستان نیز رأی ممتنع میدهند (

S/PV. 8190.

 ،)2018متن دیگری جایگزین میشود که نظرات روسیه را تامین میکورد ققعناموه
 2451بر سیاست های دبیر کل تاکید داشت و بور ضورورت توداوم گفتگووی هوای
صلح که در استکهل میان دولت یمن و حوثیها با فرستادۀ ویژه در استکهل که از
 6تا  13دسامرر  ،2018آغاز شده بود اصرار میورزید ()S/RES/2451. 2018
نماینده چین «ما زاوکسو»1در حمایت از موتن ققعناموه 2451سوال  ،2018بور
ضرورت تداوم گفتگویهای صلح استکهل تاکید مویکنود نماینوده چوین مبوددا
ابتکار شورای همکاری خلویج فوارس و نتوایج کنفورانس گفتگووی ملوی را موورد
حمایت قرار میدهد ( )S/PV. 8439. 2018نماینده روسیه «پلیانسکی»  2از اقدامات
نماینده ویژه سازمان ملل در بحران یمن« ،مارتین گریفیتس» 3حمایت کرده و او را
به ادامه سیاستها و گفتگویهای میانبیگرانه در سال جدید فرامیخوانود (

S/PV.

 )8439. 2018ققعنامه شماره  2452سال  )S/RES/2452. 2019( ،2019کوه مفواد آن
مشابه ققعنامه  2451بود به اتفا آراء به تصوین رسید ()S/PV. 8444. 2019
ققعنامه شماره  2456سال  2019مفاد ققعنامههای قرلی بر مشروعیت دولوت
1. Ma Zhaoxu
2. Polyanski
3. Martin Griffiths
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منصور هادی و تفن برای صلح را مورد تاکیود قورار داد

(2019

 )S/RES/2456.و

به اتفا آراء تصوین شد ()S/PV. 8469. 2019
در مبموس به نظر میرسد که پکن و مسکو در شرایط فعلوی سیاسوت حفوظ
وضع موجود و تفو عربستان بر منققه را بر قدرت یافتن حوثیها ترجیح دادهانود
و تفشی برای کاربرد حق وتو جهت تضعیف جنوا طرفودار عربسوتان سوعوی و
شورای همکاری خلیج فارس انبام ندادهاند الرته چنانچه کفه تورازوی قودرت در
آینده به نفع حوثیها و مواضع ایران تغییر کنود ،سیاسوت حمایوت از برنوده را بوه
شرط اینکه ثرات در منققه تضمین شود ،دنرال خواهند کرد
نتیجهگیری
در چهارچوب نظریۀ نظام تابع منققهای ،مشخص است که دو قدرت جهانی یعنوی
جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه که عضو دائ شورای امنیت نیز هستند به
صورتی غیر فعال به عنوان بازیگر تزاحمی و خارجی در معادالت آسویای جنووب
غربی و به ویژه بحران یمن ایفای نقش میکنند
حب

وسیع تراالت تباری عربستان سعودی و کشورهای شوورای همکواری

خلیج فارس با چین و روسیه و وابستگی چین به منابع انرژی و نفت خلیج فوارس
و امکان واردات نفت عربستان بدون مشوکفتی کوه ایوران بوه علوت تحوری هوای
آمریکا روبرو است ،شرایقی را ایباد کرده است که پکون و مسوکو حفوظ روابوط
حسنه با عربستان را در بحران یمن در اولویت قرار میدهند چین و روسیه ضومن
حفظ سیاست بیطرفی ،عمف از سیاستهای عربستان و شوورای همکواری خلویج
فارس حمایت کردهاند ایران برخف

مقوله سوریه ،نراید به صوورت جودی روی

کمک و پشتیرانی روسیه حساب کند هرچند که روسیه به موضوس یمون بوه عنووان
یک اهرم فشار بالقوه نیز در روابط خود با عربستان سعودی مینگرد
چین و روسیه به امنیت باب المندب و دریای سور توجوه خواص دارنود و
هرگونه تغییر ساختار قودرت در ایون منققوه نرایود باعوث بویثرواتی ایون منققوۀ
استراتژیک گردد لذا سیاست ایران در قرال جنرش مردمی یمن باید به سمتی سو
یابد که پکن و مسکو شاهد بیثراتی منققه باب المندب نراشند و عربستان نیوز بوه
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عنوان شریک تباری این دو کشور ،بازنده مقلق تلقی نشود الرتوه شورایط خواص
عربستان و احساس خقر ریاض ازدولت حوثیها ،فضوایی را ایبواد مویکنود کوه
عربستان برای خرید تسلیحات در کنار آمریکا بهسوی روسیه و چین هو گورایش
پیدا کند در نتیبه وجود احساس ناامنی نزد حکوام ریواض توا حودودی مقلووب
مبموعه قدرت های اصلی شورای امنیت شامل آمریکا ،انگلستان ،فرانسه ،روسیه و
چین میباشد؛ زیرا که درجه وابستگی عربسوتان و کشوورهای نفوتخیوز شوورای
همکاری خلیج فارس به آنها را افزایش می دهد بازیگران ایون صوفحه شوقرنج از
جمله ایران باید توجه داشته باشند که در مسیر مقلوب قدرتهوای جهوانی ایفوای
نقش نکنند و ناامنی و افزایش تنش در منققه نهایتا به حضوور بیشوتر قودرتهوای
بیگانه تزاحمی در منققه منبر می شود و بدین ترتیون ،منوابع موالی جهوان اسوفم
صر

هزینه خرید تسلیحات ،قرارداد های دفاعی و قدرت و نفوذ بیشوتر اسورائیل

میگردد بهترین رون برای تضعیف جهان اسفم ،افزایش تنش و وقووس جنوگ و
خونریزی میان خود دولتهای اسفمی و مسلمانان است

منابع
احمدی لفورکی ،بهزاد و رو ا طالری آرانی (« )1397بوازخوانی مودلهوای مقالعوات
منققهای در تقویت مرانی کاربردی الگوی روابط امنیتوی بینوا منققوهای» رهیافوت
سیاسی بین المللی د  10ن ( 1پیاپی  )55صص 43-12
بزرگمهری ،مبید (« )1383نظام منققهای و تعامل جرری و اختیاری آن با دیگور سوقو
تحلیل مقالعات روابط بینالملل (نظوام جهوانی و سیاسوت خوارجی کشوورها)»
اطفعات سیاسی اقتصادی ن  208-207صص153 -144
بوزان بار ی و ویور ال ی( )1388مناطق و قدر تها :ساختار امنیت بوین الملول ترجموه
رحمن قهرمانتور تهران :پژوهشکده مقالعات راهرردی
تقوی نیا ،احسان (« )1395جایگاه یمن در راهرردهای جدیود روسویه» ایوراس موسسوه
مقالعات ایران و اورآسیا http://www. iras. ir/fa/doc/note/1966
قنررلو ،عردا (« )1389مفهوم و ماهیت قدرت منققهای» فصولنامه مقالعوات راهروردی
س دوازده ن چهارم مسلسل  4صص 66-37
دیلمی معزی ،امین (« )1388سیاست خارجی روس یه در خاورم یانوه در دهوه اول قورن
بیست و یک » دوفصلنامه ایراس س پنب ن  6صص 102- 81
سهرابی ،محمد (« )1392سیاست خارجی روسیه در خاور میانه» پژوهشنامه روابوط بوین
الملل صص 144-103
لوبفگ (« )1398لوبفگ بررسوی کورد :گسوترن قودرت روسویه در منققوه و نفووذ در
یمن» کد خرر 30 1291726 :مرداد 1398
https://www. khabaronline. ir/news/1291726

Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 6 octobre 2017 https://www.euronews.
com/2017/10/06/saudi-arabia-and-russia-sign-arms-deal
Al Awd. Yahya, Muhammad Fuad Bin Othman and Norafidah Binti Ismail.
(2017) “ Yemen-China Relations: History and Development in Bilateral
Relations. The Social Sciences 12(10):1775-1794.2017. Medwell
Journals. ISSN:1818-5800. PP.1775-1794

1398 روابط خارجی ♦ سال یازدهم ♦ شماره چهلودوم ♦ تابستان

Al-Tamimi.

Naser.(2012)“China-Saudi

Arabia

Relations:

156

Economic

Partnership or Strategic Alliance?” Number 2: June 2012. Durham
University Library, United Kingdom
Banker Port News Worldwide.20 Sep. 2020 http://www.bunkerportsnews.com/
News.aspx?ElementId=cbf7a4ca-c918-4dfc-8b7c-c5d16376e3f9. Cited
in https://www.hellenicshippingnews.com/wpcontent/uplo ads/2019/04/
mnbvcsdfhiuytredrrfgfd3.jpg
Bensaid, Adam.(2019) “Russia is selling more weapons to Saudi Arabia and the
UAE”

TRT World. 22 Feb.2019. https://www.trtworld.com/middle-

east/russia-is-selling-more-weapons-to-saudi-arabia-and-the-uaeBlank.Stephen.(2018) “Russia’s Middle Eastern Position in 2025”. Russia IN
THE Middle East. November 20, 2018. The Jamestown Foundation
https://jamestown.org/program/russias-middle-eastern-position-in-2025/
Cantori, L. and Spiegel, S. (1973). The Analysis of Regional International
Politics: The Integration Versus the Empirical Systems Approach”,
International Organization, 27(4): 465-494.
Cantori, L. and Spiegel, S. (1970) “The International Politics of Regions”
Prentice-Hall.1970. University of California. Newjerssy.
Carroll, Oliver, (2017) “Russia and Saudi Arabia 'sign $3bn arms deal' as King
Salman visit shows how much relations have changed” Independent.
Thursday 05 October 2017
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-king-salman-visitsaudi-arabia-moscow-vladimir-putin-a7985161.html
Chang, I-wei Jennifer. (2018). “China and Yemen’s Forgotten War”.Peace
brief . United States Institute of Peace • www.usip.org. USIP 2018 •
Email: ichang@usip.org
Embassy of the PRC in Republic of Yemen, (2016) “Tian qi dashi fenbie yu
yemen quanguo renmin dahui dang he husai lingdaoren tong dianhua”
(“Ambassador Tian Qi Phones Yemen’s General People’s Congress
Party and Houthi Leaders”), September 11, 2016, http://ye.chinaembassy.org/chn /sgdt/t1396534.htm
Hardy, Catherine (2017) “Saudi Arabia and Russia sign arms deal.
REUTERS, Last updated: 06/10/2017
Hornschild. Sebastian(2016) “China in the Middle East: not just about oil”
European Union Institute for Security Studies (EUISS) July 2016.EU

157 تحلیل راهبرد چین و روسیه در بحران یمن؛ همسویی با عربستان سعودی یا ایران
Institute for Security Studies, 2016. | QN-AL-16-031-2A-N | ISBN 97892-9198-405-3 | ISSN 2315-1129 | doi:10.2815/923893
Houlden. Gordon. and Noureddin M. Zaamout. (2019) “A New Great Power
Engages with the Middle East: China’s Middle East Balancing
Approach China Institute, University of Alberta. January 2019
Keefer. Douglas John & Matthew B. Nelson, Kevin L. Schwartz (2007)
“Rising in the Gulf: How China's Energy Demands Are Transforming
the Middle East. Al Nakhlah. Spring 2007. The Fletcher School
Journal for issues related to Southwest Asia and Islamic Civilization.
Mudhish. Abdullah A.S. (2017) “DETERMINANTS OF BILATERAL
TRADE BETWEEN CHINA AND YEMEN: EVIDENCE FROM VAR
MODEL” International Journal of Economics, Commerce and
Management. United Kingdom Vol. V, Issue 5, May 2017. ISSN 2348
0386. PP.66-74.http://ijecm.co.uk/
Naji. Mustafa. (2019)”YEMEN’S ROLE IN MOSCOW’S MIDEAST
COMEBACK” June 28, 2019. The Sana’a Center for Strategic
Studies. PP.1-15
Pardo Pacheco, Ramon. March 2014. “Analysis: Ever-Growing Business Ties
between China and Saudi Arabia”. ALSHARQ AL-AWSAT: www.
aawsat. net/ 2014/03/ articles55330055/analysis-ever-growing-businessties-between-china-and-saudi-arabia.
Popescu. Nicu and Popescu and Stanislav Secrieru,(2018) “Russia’s Return to
the Middle East: Building Sandcastles?: Brussels. European Union
Institute for Security Studies, Chaillot Paper No. 146, July 2018, P. 30.
Ramani. Samuel.(2019). “Russia’s Strategic Balancing Act in Yemen”. Arab
Gulf States Institute in Washington https://agsiw.org/russias-strategicbalancing-act-in-yemen/
Reuters (2016) “China Offers Support for Yemen Government as Xi Visits
Saudi Arabia,”, January 20, 2016, www.reuters.com/article/us-saudichina-yemen-idUSKCN0UY0C1.
Russel. Martin. (2018) “Russia in the Middle East. From sidelines to center
stage”. EPRS | European Parliamentary Research Service. November
2018
Sladden. James and Becca Wasser, Ben Connable, and Sarah Grand-Clement,
“Russian Strategy in the Middle East” Santa Monica, Calif: RAND

1398 روابط خارجی ♦ سال یازدهم ♦ شماره چهلودوم ♦ تابستان

158

Corporation, PE-236-RC, 2017.
Svenska

FN-förbundet

info@fn.se

.

www.fn.se.h

(https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D274E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_8379.pdf),

downloaded 18

November 2018.
Wormuth. Christine.(2019) “Russia and China in the Middle East” Implications
for the United States in an Era of Strategic. Competition.” Testimony
presented before the House Foreign Affairs Subcommittee on Middle
East, North Africa and International Terrorism on May 9, 2019.PP.1-8
Xinhua (2016) “China, Saudi Arabia Ink Cooperation Deals,” August 30, 2016,
http://news.xinhuanet .com/english/2016-08/30/c_135645729.htm.

اسناد شورای امنیت
S/PV.6634. 2011. Security Council Sixty-sixth year 6634th meeting. Friday, 21
October 2011
S/PV.6784 2012. Security Council Sixty-seventh year 6784th meeting
Tuesday, 12 June 2012
S/PV.6784 2012. Security Council Sixty-seventh year 6784th meeting
Tuesday, 12 June 2012
S/RES/2140 (2014) Security Council Distr.: General 26 February 2014
S/PV.7119 Security Council. Sixty-ninth year. 7119th meeting Wednesday, 26
February 2014
S/PV.7256.2014 Security Council Sixty-ninth year 7256th meeting Friday, 29
August 2014
S/RES/2201 (2015) Security Council Distr.: General 15 February 2015
S/PV.7382. 2015. Security Council Seventieth year7382nd meeting Sunday, 15
February 2015
S/RES/2204 (2015) Security Council Distr.: General 24 February 2015
S/PV.7390.2015. Security Council. Seventieth year7390th meeting. Tuesday,
24 February 2015
S/RES/2216 (2015) Security Council Distr.: General 14 April 2015
S/PV.7426. 2015. Security Council. Seventieth year7426th meeting. Tuesday,
14 April 2015
S/RES/2266 (2016) Security Council Distr.: General 24 February 2016
S/PV.7630 .2016.

Security Council . Seventy-first year . 7630th meeting

159 تحلیل راهبرد چین و روسیه در بحران یمن؛ همسویی با عربستان سعودی یا ایران
Wednesday, 24 February 2016
S/PV.7889 .2017.Security Council . Seventy-second year . 7889th meeting
Thursday, 23 February 2017
S/RES/2451 (2018) Security Council Distr.: General 21 December 2018
S/PV.8439 . 2018. Security Council . Seventy-third year . 8439th meeting
Friday, 21 December 2018
S/RES/2452 (2019) Security Council Distr.: General 16 January 2019
S/PV.8444 .2019. Security Council . Seventy-fourth year . 8444th meeting
Wednesday, 16 January 2019
S/RES/2456 (2019) Security Council Distr.: General 26 February 2019
S/PV.8469.2019. Security Council .Seventy-fourth year .8469th meeting
Tuesday, 26 February 2019

