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 شریک جرم در قتل عام

 

 / ترجمه: زهرا کریمی مجله فارین افیرز – و استفن پامپر رابرت مالی

 

نشریه فارین افیرز در شماره جدید خود برای ماه مارس و آوریل میالدی یادداشتی از رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا 

در امور ایران به انتشار رسانده است که مطلب بسیار جالب توجهی در خصوص جنگ یمن و بحران این کشور است. 

ل شد، رابرت دولت بایدن در قبال یمن تبدی هایسیاستیه اصلی در این یاداشت که به گفته سردبیر فارین افیرز به پا

و سیاست جدید دولت بایدن برای عقب نشینی  گویدمیدر یمن  هاسعودیمالی از همدست بودن آمریکا در جنایات 

. به دلیل اهمیت این مقاله، این مطلب به صورت کامل ترجمه کندمیپایه ریزی  در همین مطلب از جنگ یمن را

نکه این بعد از آ. سردبیر فارین افیرز در ابتدای این یادداشت، نوشته است: گیردمیشده ودر اختیار عالقمندان قرار 

بود، از آن های این مقاله توصیهمقاله در مطبوعات چاپ شد، دولت بایدن اقداماتی را اعالم کرد که هم راستا با 

ها از جانب دولت ترامپ به عنوان یک سازمان تروریستی، حوثی تعیین این موارد اشاره کرد: لغو توان بهجمله می

ائتالف به رهبری سعودی در این درگیری، تهاجمی از عملیات حمایت  اهشکویژه برای یمن، نماینده  انتخاب یک

ین همچن دادن اطمینان به عربستان درباره دفاع از تمامیت ارضی آن کشور. حمایت از فرآیند صلح سازمان ملل و

مریکا آبعد از آن که این مقاله در مطبوعات منتشر شد، رابرت مالی یکی از نویسندگان آن، به عنوان نماینده ویژه 

 در امور ایران انتخاب شد.

 

تانه از شرکایش در آس یعربستان سعودی و ائتالفوباما آمدند: با پیامی نزد دولت امقامات سعودی ، 2015اواخر ماه مارس سال 

چندان  درخدااین را بیرون کرده بودند. ش رهبرشورشیان، در آن به تازگی  کشوری که ؛بودند ،یمن ،مداخله در کشور همسایه

فتند و گ کردندمخابره میرا شان در مرز جنوبیچند ماهه طغیان های رو به رشد خود درباره ها نگرانیسعودیغیرمنتظره نبود. 

 نینط این پیام حاوی چیزی بود که مقامات دولت اوباما آن راهستند.  ایران یعنی ترین رقیبشاناصلی که شورشیان، نمایندگان

، با ایاالت وراًفعربستان سعودی قصد داشت بینی نکرده بودند: پیش آن را کامالً ، پیامی کهنامیدند «پنج دقیقه به قیامت»

 که با کمک آمریکا پیش برود. دادمیالبته بیشتر ترجیح  متحده یا بدون آن، اقدام کند.

نگاه کردند. ما هر دو در آن زمان در با حس ناراحتی مشاوران رئیس جمهور باراک اوباما به تصمیمی که در مقابل دولت بود، 

، یک نفر مشاور سیاست خاورمیانه و دیگری مشاور مسائل حقوق بشری کردیمهای ارشد شورای امنیت ملی خدمت میسمت
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اکراه شدید از  کامالًدانستند و همه همه در دولت، تاریخچه پرماجرای دخالت آمریکا در جهان عرب را میو چند جانبه بود. 

 یک مداخله دیگر آگاه بودند. برایرئیس جمهور 

د که دانستنمی هاآنسختی شکست یک طغیان اطالع داشتند، از و عراق تجربه ویتنام، افغانستان  به دلیلمقامات 

ری در این مورد، دلیل بیشت. ناامید کننده است ،های یک پیروزی سریع بر گروه مصممی از شورشیانوعده

این و  دنکمیعربستان سعودی درباره نقش ایران مبالغه  آمریکا فکر کردندمقامات  وجود داشت.برای تردید 

د. نقیق باشیک ابزار دنیروهای مسلح سعودی با وجود تجهیز مناسب با تسلیحات مدرن آمریکایی،  ر باطل را نداشتند کهتصو

 نستیمدامیما » گفتبه ما می بعداًبه طور خالصه این امکان وجود داشت که اشتباهات زیادی رخ دهد. و یک مقام ارشد اسبق 

 .«استیم که راننده آن مست وسوار خودرویی ش ممکن است

اشد ای کند و هر زمان الزم بتواند راهنمایی هوشیارانهمی با این فکر کهکرد. واشنگتن ورود رت در هر صوالبته ایاالت متحده 

سوختگیری کرد، تسلیحات فروخت، و پوششی  رهاطالعات در اختیار گذاشت، هواپیماهایش را دوبا فرمان را به دست بگیرد،

شش سال بعد از مداخله عربستان، جنگ در یمن چیزی جز یک فاجعه  تقریباًاکنون تیک فراهم کرد. دیپلما

 اعتبار جهانی ایاالتثبات کرد، ایران را توانمند کرد، و فراتر از آن، این جنگ خاورمیانه را بی نیست.

ی که اکنون بدترین فاجعه جاری انسانی در تر از همه، این جنگ مردم یمن را نابود کرد، مردممهم دار کرد.متحده را لکه

میلیون نفر در نتیجه این درگیری کشته یک سازمان ملل، نزدیک به یک چهارم  اعالمکنند. بر اساس جهان را تجربه می

و خانمان هستند. هم گرسنه یا بی دیگرچندین میلیون نیمی از آنها به دلیل سوء تغذیه و بیماری جان باختند.  تقریباًکه  شدند

 تر هم شده است.شدن قدرت در میان شماری از بازیگران روبه رشد یمنی در صحنه، حل این درگیری حتی سخت تقسیمبا 

نقش خود در این تراژدی باید پاسخ در یمن داشت بنابراین برای  ی مهمایاالت متحده از ابتدا قدرت

مساله را برای دالیل اخالقی و راهبردی، به یک اولویت تبدیل کند تا ایاالت متحده را از جنگ دولت بایدن باید این  بدهد.

 رهه دوبااما برای آنک. ، انجام دهددرگیری به سوی یک نتیجه بسیار باتاخیرپیشبرد  تواند برایدر یمن رها کند و آنچه می

 دندرگیر شداستان را در اولویت قرار دهد. ده این درگیری های نارحت کنناز درسیادگیری تاریخ تکرار نشود، دولت باید 

دیگر در  جنگیدولتی که مصمم بود تا از است.  شتاب زدهواهی و  یفکرهای گرفتارکننده، مشارکت ، داستانآمریکا در جنگ
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رین تدر نهایت همدست یکی از وحشتناک ،خاورمیانه خالص شود، به دنبال ممانعت از بروز اختالف با یک متحد نزدیک

 های خاورمیانه شد.جنگ

 انتخاب اوباما

مسن، فاسد و مستبد  با سقوط رئیس جمهور 2011داستان در سال بار کشیده شد؟ به این نابسامانی تاسفایاالت متحده چطور 

ون خود عبد ربه منصور هادی واگذار کند. علی عبداهلل صالح آغاز شد. معترضان او را مجبور کردند تا قدرت را به معا ،یمن

 «گوی ملیوگردهمایی گفت». اینطور نشدپل بین رژیم قبلی و یک آینده روشن خدمت کند اما  یک قرار بود هادی به عنوان

 به بار آورد. 2014برای اصالحات سیاسی در ژانویه سال آرمانی و البته مخدوش  یطرح، ماهه 9

د، در جنگیدناز شورشیان که طی دهه گذشته با دولت مرکزی می یو گروهفروپاشی بود آستانه  در، اقتصاد اما تا آن زمان

 ؛ها بودند که به انصاراهلل )یعنی جنگجویان خدا( معروف هستندحوثی هااینبودند.  سرزمینیبه دست آوردن دستاوردهای حال 

سال  در ماه سپتامبرنزدیک به مرز سعودی مستقر بودند.  ،در شمال کشورو کنند از شاخه زیدی در اسالم شیعه پیروی می

ن در هادی را به بندر عدکنترل صنعا پایتخت یمن را به دست گرفتند و در نهایت  ،ها سوار بر خشم ضددولتیحوثی 2014

 جنوب کشور فراری دادند.

عربستان ائتالفی متشکل  2015اوایل سال در ایران بیافتد.  جایگزینانبه دست  کامالًاش ترسید همسایهعربستان سعودی می

و این ائتالف را آماده انجام یک  رات متحده عربی از پیشروهایش بودسنی را گرد هم آورد که اما عمدتاً کشور عربیِ 9از 

این  .ها در منطقه بود، مقابله کندمداخله نظامی کرد تا هادی را به قدرت باگردانده و با آنچه تهدید رو به گسترش ایرانی

انجامید، کسی  MBSدر پی انتقال قدرت در عربستان سعودی اتخاذ شد که به ظهور شاهزاده محمد بن سلمان یا تصمیم 

 که چهره جنگ در یمن شد.

در تالش بودند تا مقامات آمریکایی ها درخواست خود برای کمک آمریکایی را ارائه کردند. ای بود که سعودیزمینه این

نگران  سنگین ائتالف مداخلهبسیاری درباره احتمال پیشنهادی را به رئیس جمهور ارائه دهند. ا یکی کرده و های خود ردیدگاه

ند، اختالف نظر داشت ،عجول یر حال ظهور یا فردمحتمل دمحمد بن سلمان به عنوان یک ستاره  تبدیل شدنبودند و درباره 

 بدون اینکه فرد خاصیتیم ارشد امنیت ملی اوباما . کردنمیبا این تصمیم خطر قرب الوقوعی ما را تهدید اما در نهایت 

ا بکارزار سعودی به پیش روند و رئیس جمهور هم پیشنهاد کرد با برخی اقدامات برای کمک به مسئولیت آن را قبول کند، 
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ت متحده ائتالف تصویب کرده و ایاال رایرا ب «اطالعاتیجستیک و حمایت ل تأمین»کاخ سفید اعالم کرد که بود.  آنها موافق

هماهنگ با حمایت نظامی و اطالعاتی »که کند ریزی مشترک در ریاض با شرکایش همکاری میبرای ایجاد سلول برنامه

 خواهد بود. «آمریکا

ود ب دولت اوباما، هادی رهبر مشروع یمن نگاهدر دلیل انجام چنین اقدامی از جانب دولت اوباما بیشتر به هادی مربوط است. 

ه همچنین هادی یک شریک قابل اعتماد در مسال. خود بودقبلی ناپسند نسبت به مقام بسیار  یزیاد بسیارپیشرفت  که

حده عی را در اختیار ایاالت متیالقاعده در شبه جزیره عربی، لنگرگاه وس علیه در زمان عملیاتضدتروریسم بود، کسی که 

دآمریکایی که به شدت ضها حوثیوقتی  بود. «ترین امتیاز القاعدهخطرناک» بندر آن ،که به گفته بسیاری در آمریکاگذاشت 

لی به قانون بین المل تعرض پیروزی آنها را تعرض به منافع خود در یمن ودادند، دولت آمریکا  یبودند، هادی را از صنعا فرار

 .این حرکات داشتبینانه بود، امید به بازگردانی رش هم اصولی و هم واقعتلقی کرد. واشنگتن به دالیلی که به نظ

به  ها و دیگر شرکای خلیج ]فارس[ واشنگتنمساله نبود. مقامات آمریکایی نیز به دنبال بهبود روابط با سعودی تمام این اما

قه را کلیدی برای محافظت از منافع ایاالت متحده طی چندین دهه شراکتش در منطبودند.  ،طور ویژه امارات متحده عربی

عربستان سعودی و شرکایش در خلیج ]فارس[ آن روابط تحت فشار بود.  2015دید و در بهار سال خود می و انرژی امنیتی

ران کمک کرد. به ای ،به قیمت از بین رفتن آنهاآن توافق ، ششدن به تکمیلنزدیک با ای ایران را دیدند و سپس توافق هسته

ورت به ص ،درباره سیاست آمریکا در دوران بهار عربیهای دیگری هم دست به گریبان بودند، به ویژه اما آنها با نارضایتی

شتیاق ا سریع رئیس جمهور حسنی مبارک را کنار گذشت و سپس بسیارکردند دولت اوباما که فکر می مورد مصرخاص در 

اور ای خلیج ]فارس[ نیز بر این بهحکومت. داشتدولت اخوان المسلمین نی جانشین وی یععادی سازی روابط با زیادی برای 

 رها کرده است. در ضعف ،گرایانبودند که ایاالت متحده در حال خروج از منطقه بود و آنها را در مقابل حمالت اسالم

منیت چند پشت تضمین ا ،نواشنگتو ها شد. این یعنی تقویت سعودیسیاست آمریکا  کلمه رمز «اطمینان مجدد»بنابراین 

 برای دیگررا استوار ی از آن احساس حمایت بخش تا از کشورشان علیه تهدیدات خاص خارجی دفاع کند وای ایستاد دهه

ال در ماه می سفارس[ ]نشست سران خلیج  ریزی برایبرنامهای نشر دهند. زمانی که مقامات آمریکا در حال شرکای منطقه

ابالغیه رسمی که آمادگی ایاالت متحده برای کمک کردن به ، یک مساله مهم در ذهن داشتند: بودنددر کمپ دیوید  2015
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ها از جانب شبه نظامیان تحت حمایت ایران در مرز . اکنون سعودیکندکشورهای آنان در هنگام تجاوز خارجی را تصدیق 

 به آنها خارج از قاعده بود.پاسخ منفی دادن  اگر اغراق نباشد، .کردنداحساس خطر میجنوبی خود 

این بود که آنها فکر کردند  2015از ائتالف تحت رهبری سعودی در سال  برای حمایت مقامات آمریکایی تصمیم دلیل دیگر

دارها و هشها، محدودیت با ،حمایتی که اوباما مجوزش را دادتعدیل کننده عمل کند.  گذارمثل یک تاثیرتواند واشنگتن می

همراه بود. راهنمایی اوباما این بود که کمک آمریکایی باید در خدمت هدف محافظت از تمامیت ارضی  یمنیاهای ویژگی

 ،رکسلول برنامه ریزی مشتهمچنین دولت امیدوار بود که ماهیت این کمک را دفاعی کرد.  اساساًد که عربستان سعودی باش

مان دهند و هر زای کنند، بدانند آنها چه انجام مید را حرفهمحفلی باشد که مشاوران آمریکایی بتوانند شرکای سعودی خو

 الزم است آنها را مهار کنند.

 

 هاسعودی مهار

را که در منع عملیات سعودی و  ایاالت متحده چالشی ،بودآشکار شد و از زمانی که غیر قابل انکار مساله به محض آنکه 

پنجه بوکسی  هایتاکتیکبه  فوراًائتالف کرد.  دست کم گرفتبا آن مواجه بود،  غیرنظامیانتقلیل آسیب انسانی و تلفات 

بندر  ترینورود کاال به بزرگترین و مهم، جریان ها شددر ابتدا، مانع واردات از مناطق ورودی تحت کنترل حوثیمتوسل شد. 

 ا بمباران کرد.و تسلیحات تولید غذا رینری زیرساخت حیاتی مانند جرثقیل کانت سپسکشور یعنی بندر حدیده را سرکوب کرد. 

های متعدد، مقامات آمریکا نگران این بودند که ائتالف در مثالبمباران کرد. ها را های مسکونی و عروسیمحله ،حمالت با

 بینند.میاقدام کرده و شاید این حمالت را دارای منافع تاکتیکی  عمداً

تا ردند واردات حمایت ک تأییدهای آمریکایی از یک رژیم مشکل را حل کند. دیپلماتواکنش آمریکا این بود که سعی داشت 

ن تسهیل کنند اما جریارا به کشور ورودی  هایش برای کاالهایمحدودیت ،کمک کردهعربستان سعودی  ساختنبرای قانع 

زار برای کاهش تلفات غیر نظامیان در کارکردند.  نرم هدست و پنجهای فزاینده ها با سختیکرد و یمنی رشد اندکیورود کاال 

آسا وجود اما یک روزنه غولرا برای خلبان سعودی ایجاد کردند  «ایحملهبدون هیچ »های بمباران، مقامات آمریکایی فهرست

 تخاذا نها تنها برای حمالت از پیش تعیین شده به کار گرفته شد و برای حمالتی که در زمان پرواز خلبا: فهرستداشت

در  باید ین شدند،تعی پنتاگون توسط سلول برنامه ریزی مشترک ریاض، پرسنلی که تصمیم شد، کاربرد نداشت. بر اساسمی
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هارت م حمالت هوایی هنگامفناوری برای اجتناب از آسیب غیرنظامیان  اما در زمینهاطالعات و لجستیک ماهر شوند زمینه 

 کردند.کسب نمی

ی در آن رگیهدفتصمیمات دور از طبقه عملیات نشسته بودند یعنی جایی که )اگر نگوییم همه آنها( اکثر آنها ، باالتر از همه

کارشناس خود را برای کار با سلول وزارت خارجه درنهایت مجزا یا ساختمانی مجزا بودند. ه یا در طبق هاآن ،شداتخاذ می

و نگران بود که  وزارت خارجه تصمیم خودرا تغییر داد 201۶ وتاتلفات غیر نظامیان در تعداد در  افزایشاما بعد از فرستاد 

 باشد.غیر مسئوالنه  ،هدفگیریبه  اقدامآمریکا برای  اجازه، مشاورحضور 

 بود. نشینیانی، آنچه ایاالت متحده انجام نداد عقب سان فاجعهبازداری از بدتر شدن برای  مبهمهای با وجود تالش

تا در مسیرشان اهداف یمنی های سعودی ادامه دادند هواپیماهای آمریکایی به سوختگیری مجدد جت

 راهم کردف شده حملتسلیحات  و طالعاتا واشنگتن. آن اهداف چه بودندبدانند  لزوماًبدون آنکه  را بمباران کنند

رای حدی با ا تآمریکا تمام این کارها ر. کنند کمکنیروی هوایی سعودی  هایپروازحفظ  اعزام کرد تا برای پیمانکارانیو 

ه کبه این دلیل بود  تا حدیو  شدند ه مشارکتش در این درگیریبمنجر در وهله اول که  انجام دادنافعی همان ماحترام به 

بدتر از تصمیمات  یاز تصمیمات، ائتالف را داد کارهای خوبی انجام دهداجازه میدر ائتالف  شهمچنان باور داشت موقعیت

 کشاند.میبا زبان خوش به پای میز مذاکره و  داردنگه میقبلی دور 

جام کاش این اقدامات را زودتر انگفتند از مقامات سابق  بسیاری بعداًهایی برداشت که دولت اوباما گامآخردولت، طی شش ماه 

 پیشتراز چارچوب غیرواقعی که جویانه سرعت بخشید و صلحهای به تالشجان کری وزیر خارجه  201۶ اوتدر ماه داده بود. 

ها حوثیتاکید کرد که  2015شورای امنیت در سال )قطعنامه کرد، کنار کشید. فشارهای دیپلماتیک قبلی را هدایت می

و ها ثیحوبه صنعا بازگردد؛ کری به حکومت کردن اجازه دهند دولت هادی برای تسلیم کنند و خود را تسلیحات سنگین 

( بعد از .ه باشندجدید نقش داشت اتبرای تقسیمت نظیمات ، درتسلیم اراضیبه ازای تسلیم تسلیحات و پیشنهاد داد شرکایش 

رویکرد خود در درباره وباما بار دیگر نفر کشته شدند، دولت ا 155ا که عدر صن یبه مراسم ختم 201۶هوایی در اکتبر  حمله

مهمات هدایت فروش مربوط به طرح یک در ماه دسامبر دولت اوباما اعالم کرد  ها فکر کرد.تسلیحات به سعودیفروش 

 .ه استرا متوقف کرددقیق 
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متمرکز  کا،آمری با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و قبل از این تصمیمچندین ماه  رازیخیلی کم و خیلی دیر بود. 

یر ممکن غاین امر  پیروز شد،. وقتی دونالد ترامپ سخت شده بودهای آمریکایی برای دیپلماتبر طرح صلح ها سعودیکردن 

اه باشد نگمایل باشد و هم  ضدایرانیهدف  حامی هم، بر سر کار نرفتهکه هنوز ی دولتبدگمان شدند که ها سعودیشد. 

رستی پیش د ا بهه. سعودیکمی دردآور بود تعلیق فروش تسلیحات در جای خودتلفات غیرنظامیان داشته باشد. متقاوتی به 

زمانی ه ب کرد،رویکرد خود  تر کردنسختاقدام به  که دولت اوباما وقتیرا تغییر خواهد داد.  آنبینی کردند که دولت ترامپ 

 هنوز اتفاقات بدتر در راه بود.. دادمیمشعل را به دولت بعدی خود باید بود که رسیده 

 

 یک چک سفید

ترامپ  شخصو بود  اهدیدگاهش درباره ایران همان دیدگاه سعودیدید. خاورمیانه را میهای متفاوتی دیدگاه دولت ترامپ با

تیس جیمز مگرچه برخی مقامات ارشد آمریکا مثل داد. در مورد مردی قوی مانند محمد بن سلمان نشان می دلبستگی خاصی

های دولت اولویت اما مشخص بود که دیدند،نمیظامی را عملی ن راه حلوزیر دفاع میل چندانی به درگیری در یمن نداشتند و 

دار بزرگیک خریبه این توجه داشت که عربستان سعودی را به بیشتر تیم ترامپ صلح نبود. جدید شامل 

دل کند و یمن بنظریه توافق صلح اسرائیلی فلسطینی کی در یتر تسلیحات آمریکایی تبدیل کند و به شر

 تبدیل کند.یه ایران لخود ع «یفشار حداکثر»ای برای را به جبهه

از کابینه  ترمساله به مقامات پایینوقتی در ابتدا رویکرد آمریکا درباره جنگ در یمن مدام در حال تغییر بود. در دوران ترامپ 

طالعات ا برای کارزار نظامی رشد کرد. ایاالت متحدهدر حالی که حمایت عملیاتی کمرنگ شد جه به فرآیند صلح سپرده شد، تو

دولت ترامپ انتقال  201۷و در ماه ژوئن سال  کردمی ممکنها را که حمالت علیه اهداف حوثی به اشتراک گذاشترا 

 .، از سر گرفتکه دولت اوباما تعلیق کرده بود ی راتسلیحات

 تزمان حمال – در ساحل حدیده فرستادحمالت تجدید شده  تأیید امکان های مختلطی دربارههمچنین تیم ترامپ عالمت

در یژه غیر قابل قبول بود. به طور واز لحاظ قاعده گفته بود چیزی که دولت پیشین  – زمینی بود زمان حمالت دریایی نبود و

ی سعود نیروهایحمله تنها چند هفته بعد از به کنگره  رسماًوزیر خارجه  ،مایک پومپئو 201۸در ماه سپتامبر  جنجالیاقدامی 
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ام انجاز غیرنظامیان کافی برای محافظت  اقدام ائتالفاعالم کرد که نفر را کشت،  40که اتوبوس مدرسه را هدف قرار داد و 

 .داده است

ه استانبول بواشنگتن پست را در کنسولگری خود در ستون نویس جمال خاشقچی  201۸ در ماه اکتبرها بعد از آنکه سعودی

لح بین دولت ص تجدید برایبا عصبانیت کنگره، دولت ترامپ دیگری اتخاذ کرد.  گرایشسیاست واشنگتن قتل رساندند، 

مذاکرات بیرون از  201۸ائتالف در ماه دسامبر با اعضای متیس  دستیپیشه لطف تا حدی بها تالش کرد. و حوثیهادی 

ی بنای تالشحدیده انجامید و  به آتش بس اطرافملل برگزار شد. این گفت وگوها با همکاری و کمک سازمان استکهلم 

دوباره ح به فرآیند صلمریکا توجه آگیری کرد و در همان ماه متیس کناره بعداًایجاد کرد. اما تر برای رسیدن به صلح را وسیع

 ناپدید شد.

رکز اصلی به م ایفزایندهصورت جنگ را به  ،بر ایرانتشدید فشار آمریکا تشدید درگیری در یمن و تالقی  ،با گذشت زمان

 ایش.ایران و شرکای آن بودند و در سوی دیگر در یک سو ایاالت متحده و شرکای منطقه. جنگ قدرت در منطقه تبدیل کرد

حل ایرانیان بود، م هایبازتاب خواستهبه حمایت ایران وابسته بودند و تا چه اندازه اقداماتشان ها تا چه اندازه حوثیکه این 

ندک و با هزینه ادید که : اول اینکه از ابتدا ایران این درگیری را یک فرصت البته دو چیز روشن است مناظره بسیار است.

روابط بین رقبا و  ،اینکه با ادامه جنگو دوم  ،داز آن اخاذی کن رقیبش عربستان سعودی را تخریب کرده و ،بسیار منفعت

شی و یا زحال این یاری به صورت آمو ؛بیشتری به تهران داشتندیاری تمایل به تدریج برای ها تر شد و حوثیعمیقتهران 

 کمک تجهیزاتی بود.

ش ایران خود. ربستان سعودی را افزایش دادندخاک عو پهپادی علیه مالت موشکی ها حایت، حوثیماین حتا حدی به لطف 

 .ات نفتی در شرق عربستان انجام گرفتیه تجهیزلع ایپیچیدهحمله پهپادی  2019بر مشده بود. در ماه سپتادرگیر یک رقابت 

ران در داد دست ایمینشان پهپادها اما پیچیدگی حمالت و مسیر پروازی ها مسئولیت آن حمله رابرعهده گرفتند گرچه حوثی

ارس[ از ]فدلسرد کردن کشورهای خلیج و فشار حداکثری واشنگتن  کارزار روش پاسخ ایران به ،حملهاین تا حدی کار است. 

 و ایران به این اقدامات متعهد شده بود.تر کند یوخود را قانگیزه و فرصت داد تا به ایران جنگ یمن . بوددر آن مشارکت 

 و هدو طوالنی تبدیل ش سخت اقدامبه یک سریع باشد، کرد که تصور میی جنگفهمید عربستان سعودی  2020طی سال 

ت شد به موقعیتمشتاق بود تا . محمد بن سلمان ه استبر جا گذاشتز لحاظ اعتبار از لحاظ مادی و هم اهزینه زیادی هم 
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ا بقتل خاشقچی و کارزار مهلک یمن به وجود آمده بود. که در نتیجه  ، موقعیتیدر واشنگتن ترمیم کندآسیب دیده خود را 

ش کرد تا سخت تالکرد و ریاض  احیاها را دوباره گفت و گوها با حوثیحمالت پهپادی به تاسیسات نفتی، عربستان سعودی 

تا ژانویه آن بوده است.  آغازتر از خیلی سختان جنگ ثابت شده که پایاما  را به زیر یک چتر جمع کند. هاحوثیجبهه ضد 

و ر تحت حاکمیت آنها بودند شوکدرصد از مردم  ۸0تا  ۷0و کردند تثبیت کنترل خود بر شمال غرب یمن را ها حوثی 2021

ز اگوشه شمال شرقی منطقه تحت کنترل آنان بود. بقیه کشور که نزدیک کردند رب را تهدید میامستحکمات دولت در م

قرار ی شبه نظامیان متفرقه، و مقامات محل، دولتیتحت تسلط نیروهای  گوناگونکه به صورت تکه است  تکهلحاظ سیاسی 

 .دارد

 

 مراقبتی برای مورد

رات آنهایی است که تاثیاین عالمت را داده است که در جایگاه رئیس جمهور، مسائلی که بر آنها تمرکز خواهد کرد جو بایدن 

یمن  بحرانحل  هب ،این حجم از کاربا وجود  باید چرا همه گیری ]کرونا[، چین.د: تغییرات اقلیمی، نملموس داخلی داشته باش

 اهمیت بدهد؟

 مطمئناً ریباًتقآشکار شده است. عربستان سعودی مسئولیت ایاالت متحده در چیزی است که سه دلیل برجسته وجود دارد. اول 

در غیبت نظارت  و ممکن بود کرده بودنظامی یمن تجاوز  به کرد،حتی اگر دولت اوباما درخواستش برای کمک را رد می

ریکا اما بدون حمایت آم. کندتعقیب به قوانین جنگ نسبت ا با توجه کمتری کارزار خود ر دفاعی ایاالت متحده، عربستان

ت واشنگتن مسئولی داشت.وجود اشتیاق بیشتری برای پیدا کردن راه حل شد و تر میجنگ توسط عربستان سخت شروع

 پاکسازی کند. ،که به ایجادش کمک کردهرا افتضاحی  تادارد 

میلیون  24حدود  2020در نیمه سال بر اساس آمار سازمان ملل  یمن است.بحران انسانی اهمیت  به دلیل دوم

. در ماه بودند گرسنگیستانه آدر نفر  میلیون 20احتیاج داشتند. حدود ها به نوعی از کمک ،درصد از جمعیت کشور ۸0یمنی، 

خواهد طی قحنوع قریب الوقوع بدترین یمن در خطر اکنون »آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که  2020نوامبر 

، درگیریآغاز بل از قیمن حتی تنها نباید خود این درگیری را مقصر دانست،  .«طی چندین دهه دیده است بود که جهان
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، که همها و بنادر هیا بسته شدن فرودگاه هادسترسی به فرودگاه رفتناقتصاد و از دست وط قاما س بود منطقه فقیرترین کشور

 .این وضعیت هستندمسئول  اساساًجنگ بود، ول محص

ه ، این خطر وجود دارد کدوام داشته باشد درگیریتا زمانی که برای سرریز شدن در منطقه است. پتانسیل سوم 

ایدن در زمان ب برافروخته شده و به تقابل مستقیم بین ایران و عربستان سعودی تبدیل شود. درگیریاین 

 شد تا ایاالت متحده را از ماجراجویی در خاورمیانه دور نگه دارد.نامزدی انتخابات متعهد 

بین ایران و عربستان سعودی در شبه جزیره عربی  درگیریاگر تواند سخت باشد. می بحراناما انجام چنین تعهداتی در زمان 

ت شار زیادی برای مشارککند بهتر است چنین نکند اما ممکن است تحت فلت بایدن فکر میوآنکه د با وجودتشدید شود، 

کند و راه  در یمن خارج درگیریایاالت متحده را از  تای باشد کاف به تنهایی باید دلیل ،خطر بایدن، خود در ابتدای دولتباشد. 

 از نباشد.سیک مشکل بزرگ در این طرح وجود دارد: ممکن است کاراما  حلی برای پایان دادن به آن پیدا کند.

 

 فرصت دادن به صلح

 بلینکن وزیر خارجه و جیک آنتونیاعضای ارشد تیم وی شامل بایدن در یمن با مساله بغرنجی روبرو است. 

شکست که ما هم امضا کردیم( )ای را امضا کردند نامه 2018سالیوان مشاور امنیت ملی، در سال 

 ت آمریکا از جنگیحما»د متعهد شبایدن در زمان نامزدی انتخابات  کرد.را تصدیق میسیاست یمن دولت اوباما 

نین همچ.« صادر کندطه با عربستان سعودی را بفاجعه بار به رهبری سعودی در یمن را پایان دهد و دستور ارزیابی مجدد را

ت داد. همچنین دولها با عربستان سعودی را افزایش میها تنشآن حرکت حتماًای ایران بازگردد. او وعده داد به توافق هسته

ای مذاکره کند، برای یک توافق بعدی با ایران درباره مسائل منطقهعهد است که جنگ در یمن را پایان دهد و بایدن مت

ا دولت با پیچیده کردن بیشتر مسائل، باید تا حدی این اطمینان رنیازمند همکاری نزدیک با ریاض است.  طبیعتاًهایی که گام

ساس اح و تنها گذاشتن عربستان سعودی ایت آمریکا از تالش برای جنگبا هر کاهش حم احتماالًها که حاصل کند، حوثی

ندین برای اینکه ایاالت متحده بتواند چ. بگیرندتحت فشار کافی برای موافقت با توافق صلح قرار  ،خواهند داشتقوت قلب 

 همزمانهم استادانه دیپلماتیک نیاز خواهد داشت: هم از جنگ عقب بکشد و  شعبده بازیرا همزمان انجام دهد به  هاییکار
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ها وثیبا ح مستقیماًعربستان سعودی را تحت فشار قرار دهد اما آن را بیگانه نکند، کمک کند، جنگ برای پایان دادن به 

 تعامل داشته باشد اما بیش از حد آنها را جسور نکند.

باید تدا بایدن اب نقشه راهی اینچنینی را باید دنبال کند: احتماالًهر مقام آمریکایی که سعی دارد در این مسیر پیمایش کند، 

کردن مقامات  با ایستادگی. دهدها به عنوان یک سازمان تروریستی را تغییر تصمیم دقیقه آخر دولت ترامپ برای تعیین حوثی

 توانست پیامدهای انسانیمیهایی شد که ها بود، موجب تحریمحرکت اهرم فشاری بر حوثی دولت ترامپ، غیر از آنکه این

ریکا به کمک نظامی آماعالم کند باید دوم، او بگذارد.  تأثیرفاجعه باری داشته باشد و اقدامات دیپلماتیک را به شدت تحت 

 سر باز از همکاریعربستان که  اینقطهدن ریاض تا واشنگتن برای اجتناب از دور کر .شودمتوقف میجنگی سعودی  اقدامات

شن و همزمان این مساله را روتاکید کند شان یضو شرکایش در دفاع از تمامیت ارکمک به پادشاهی  وزند، باید بر تعهد خود 

 کند که این وعده تنها در مورد تهدیداتی با بزرگی خاص کاربرد دارد.

 دولت ممکن است روشن کند که «.کندتعادلی بین اضطراب و اطمینان ایجاد »باید این باشد که  فدر کالم سالیوان، هد

ها با او همکاری کنند تا به روشی عملی برای پایان دادن مسیر روابط دوجانبه به میزان زیادی به این بستگی دارد که سعودی

در همین اید و شکند سازمان ملل را تشدید از فرآیند صلح  به موازات همین مساله، واشنگتن حمایت خودبه جنگ دست یابند. 

 جنگه ها را قانع کند کحوثیایران در آخر، دولت به تهران فشار آورد تا  .یک نماینده ویژه آمریکا برای یمن معرفی کندراستا، 

گامی اید بوافق باشد بلکه شرط بازگشت به تنباید البته این  –و در گفت وگوهای صلح انعطاف نشان دهند  هدررا متوقف ک

 ای و ایجاد اعتماد باشد.های منطقهبرای کاهش تنش

ترین تواند برای پیشرفت مناسبمیفهرست کارهای دولت جدید در خاورمیانه، یمن یکی از آنهایی است که  ددر میان موار

که واشنگتن  ستامسئله این تنظیم یک مشکل محتمل خواهد بود.  یموفقیت آمیز کارنیست که بگوییم  اینطورباشد؛ گرچه 

. گوید که مفهوم اطمینان با دردسر همراه استباید تا چه حد به عربستان سعودی و شرکایش اطمینان داشته باشد. تاریخ می

 به همان میزان کهحمایت از کارزار سعودی پیش برد. سوی بود که دولت اوباما را در ابتدا به  همان قاز آن گذشته، آن منط

ی چنین اقدامو تمایل به انجام چه کاری ندارد،  داردمایل به انجام چه کاری ت کند روشن سازد کهلت بایدن باید سعی دو

موارد ک از یخواهد بود برای یافتن اینکه کدام  یچالش ،بیشتر به این دلیل که چنین اقدامیخواهد بود.  دارمشکل مطمئناً

چه چیزی اقدام پدافندی را ادامه خواهد داشت و کدام متوقف خواهد شد.  ،تانکارزار تحت رهبری عربساز حمایت آمریکا 
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سمت خواهد بود؟ ها در کدام ؟ ممنوعیت ارسال تسلیحات به حوثیکندمقرر می کنند و چه چیزی اقدام تهاجمی رامقرر می

 حفظ برای هایا به سعودی رار دهندها را هدف قپرتاب موشک حوثیهای ها بتوانند با آن سایتکه سعودیی اشتراک اطالعات

 کنند. وقتیها از مرز عربستان سعودی عبور کرده و مناطق آنجا را کنترل میحوثی شان کمک کنند، چطور؟هواپیماهای

کند، تعهد خود برای دفاع از تمامیت ارضی عربستان سعودی ها فراهم میواشنگتن اطالعات یا تسلیحات برای مقابله با حوثی

رای پایان دادن به حمایت از جنگ در یمن به تصمیم بکند؟ دهد یا فقط خود را بیشتر در جنگ یمن گرفتار میرا انجام می

 که اوباما نیز به دنبال ایجادتلخ است به یاد آوریم دهد. این تنها روش دیگری برای طرح آن است. پاسخ نمی سؤاالتاین 

ت اوباما ر دولآنچه را د ارد کهالبته تیم بایدن حداقل این امتیاز را دتری شد. اما در نهایت وارد جنگ وسیعچنین تمایزی بود 

 بیشتر خویشتنداری کند.، استهایی که در آن آماده کمک تواند در موقعیتو می دیده ،کارساز نبود

 ن استممکاما در فرآیند صلح که یک مساله قدیمی است، همکاری کنند، بیشتر ها سعودی گرچه ممکن استعالوه بر آن، 

 با توجه به مقاوت بخش عظیمی از جمعیتها باید بپذیرند که . حوثیکافی نباشد. موانع بسیاری برای صلح وجود دارد این

آنها با  کند. امارسمیت شناختن حاکمیت آنان نمی مساله به ای را تبدیل بهبادوام به سادگی واقعیات منطقهیمن، یک توافق 

طالباتش . هادی باید بپذیرد که مدهندتمایلی به سازش نشان نمی احتماالً ارتقا و پیشرفتی که طی دو سال گذشته داشتند،

ای، رئیس به صورت قابل مالحظه با این حال، غیرواقعی است. کامالًها، یثحوشدن برای بازگشت به قدرت در صنعا با تسلیم 

ان دولت جدید نشانه آن است که جریایجاد بیند که مسائل را اینطور می احتماالًنشان داده که لجباز است و  ،مستأصلجمهور 

ای به موافقت دست یابند اما در جای خود ایاالت متحده و ایران حتی اگر در موضوع توافق هسته در نهایت به نفع اوست.

یزه گرچه پایان کارزار فشار حداکثری باید انگکشمکش داشته باشند. ممکن است برای رسیدن به سازش در مساله یمن با هم 

دلیل کافی برای این کشور نیست تا فشاری جدی بر  احتماالًاز بین ببرد اما را  ایران برای اقدام خصمانه در خلیج ]فارس[

 حتی ممکن است توانش را هم نداشته باشد. که یاقدامسازش کنند،  آنها ها وارد کند تاحوثی

ح متعدد مسلقدرت در میان بازیگران  ،با شروع درگیریکشوری نیست که در زمان آغاز جنگ بود. آن آخرین مانع: یمن دیگر 

ها و دولت هادی نبودند بلکه نیروهای جدایی طلب در جنوب و شبه نظامیان تحت تنها حوثی – تقسیم شد ،حاضر در صحنه

های مختلفی وجود دارد که . اکنون جنگ در جبهههستندحاکمیت طارق صالح، برادر زاده رئیس جمهور پیش از هادی، نیز 

ی گران، بعید است توافق صلحیتمام این باز موافقتبدون ور و کنترل خود را دارد. هر کدام پویایی سیاسی خود و خط دست
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 رگیریداند تا های اقتصادی را توسعه دادهانگیزهها در یمن همه آنها سخت خواهد بود: بسیاری از گروه موافقتو پایدار بماند. 

فحه دارند، های مختلف در صکه منفعتی در پشتیبانی از گروهای را گران منطقهیپیچیده کردن بیشتر مسائل، بازرا ادامه دهند. 

 کند.چند برابر می

که  دانهزیاد شدنقدر آموانع دولت بایدن نباید اجازه دهد این مالحظات او را از فشار اصلی برای صلح در یمن، باز دارد. این 

، انجام دهدهر کاری  رچه این کار سخت است، اماگ اما دولت باید این را در ذهن داشته باشد کهنباید از کنارشان گذشت. 

ایان پهای مربوط به جنگ خارج کند. تا ایاالت متحده را از اکثر فعالیت کند هماهنگآن تصمیم را با عربستان سعودی  باید

 نفوذ دولت کنونی است. پایان دادن به همدستی آمریکا، فراتر از نفوذ این دولت نیست.قدرت جنگ فراتر از 

 

 های بعدیانعت از به وجود آمدن یمنمم

هایی باشد. همچنین باید دولت بایدن را مجبور های ورود به چنین بحراناز هزینه روشنیباید یادآور  یمن خودسرانهجنگ 

 تواند از همدستی در فجایع مشابه اجتناب کند؟اساسی مواجه شود: ایاالت متحده چگونه می سؤالکند تا با این 

واشنگتن اطمینان بسیار زیادی داده که از یک جای خوب برای شروع، اساس مشارکت امنیتی آمریکا در خلیج ]فارس[ است. 

های بزرگ تسلیحات کند و برنامه ریزی کرده تا زرادخانههای خلیج ]فارس[ دفاع میعربستان سعودی و دیگر حکومت

ین مشارکت، ا تنظیمبه دلیل روش د. نشوو پرسنل آمریکایی پشتیبانی میبا قطعات که  آمریکایی را در اختیارشان قرار دهد

ایاالت  ،یک جنگ نابخردانه به راه بیاندازد که تصمیم بگیردبه ویژه در زمان وجود منطق دفاعی ها وقتی یکی از این حکومت

کند  هایش را نشان داده و سعیتضمین آیا باید به این اقدامات ملحق شود تا وفاداری به متحده با انتخاب سختی مواجه است.

آیا باید از مشارکت امتناع کرده اما همچنان به فروش تسلیحات و یاری کردن بگذارد؟  تأثیرتسلیحات از بر چگونگی استفاده 

 أمینتای را بپذیرد و این را بداند که گسست روابطش با یک شریک منطقهادامه دهد؟ یا آیا باید حمایت را قطع کرده و خطر 

 تسلیحات مانند چین، روسیه یا ترکیه ورود خواهند کرد؟دیگر کنندگان 

باید برای ارزیابی مجدد درباره روابط آمریکا و عربستان سعودی بررسی بود هستند که بایدن وعده داده  مسائلیانواع  هااین

واند تعهد تایاالت متحده می. قرار داردآمریکا محاسبات درباره انتخاب راه بهتر در راستای منافع  ،شوند. در کانون این بررسی

را  های آتیبه یک شریک قدیمی را دوباره اثبات کند حتی اگر چنین اقدامی خطر ورود ایاالت متحده به جنگثابت خود 
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خواه قصد اجتناب از آن را و جمهوری دموکراترسد شمار زیادی از سران هایی که به نظر میبه خصوص جنگ ،داشته باشد

های آسیب زننده را کمتر کند حتی اگر تواند تعهد در اقدام برای کاهش خطر درگیریصورت، این مساله می در غیر ایندارند. 

ازن گر توا انرژی و امنیت آمریکا در خلیج ]فارس[ بود. منافع ت ازظها کلید محافبه معنای سست کردن پیوندی باشد که مدت

اهد خودولت می احتماالًراه صحیح برای ما همین است، رسد دولت را به سوی راه دوم پیش ببرد که به نظر میاین خطرات 

 هاییموقعیت ،هایی مثل یمن پیدا کندهای امنیتی دولت آمریکا را تغییر دهد تا فضای بیشتری برای مانور در موقعیتتضمین

 .هستند باشند اما بسیار کمتر از تهدیدات حال حاضرکه گرچه ممکن است تهدیداتی جدی 

د باشد. کنگره نقشی دارد که برای ممانعت از وقایع آتی مانن شاخه اجرایی در ایاالت متحدهها باید فراتر از بررسی دقیق انگیزه

 2019ال . در سشناسدمی نقش خود را به رسمیتبه میزان زیادی رسد که یمن باید آن نقش را ایفا کند و به واقع به نظر می

 جنگند از کد که آمریکا را ملزم مینای را تصویب کردو قطعنامهاز قتل خاشقچی خشمگین شدند مجلس نمایندگان و سنا 

که طراحی  ای، الیحهکرداستناد  19۷3اختیارات جنگ سال  الیحهاین الیحه به یمن خارج شود اما ترامپ آن را وتو کرد. 

 احتماالً شدهای مسلح را محدود کند اما حتی اگر این الیحه تصویب میاخه اجرایی برای ورود به درگیریشده بود تا قدرت ش

ر شرایط کلیدی دها به خود داده تا به دلیل آزادی عملی است که شاخه اجرایی طی سال ؛ این مسالهشدط دولت رد میستو

 را به صورت منعطف تفسیر کند. 19۷3الیحه 

یحه را ال وقایع ناگوار آینده داشته باشد، بایدتری در تصمیمات مشارکت ایاالت متحده در ش بزرگقبخواهد ناگر کنگره 

هایی کاربرد دارد که در آن نیروهای آمریکایی یا تنها در مورد درگیری ،اصالح کند. در شکل کنونی، الیحه اختیارات جنگ

تسلیحات  نندهک تأمینهایی نیست که در آن ایاالت متحده تنها درگیری شود و مربوط بهکنند یا به آنها شلیک میشلیک می

ه طور کند که ب حمایت یمتحده در سطوح االتیا بخواهدجمهور  سیدهد تا اگر رئ رییقانون را تغ دینگره باکمشاوره است.  و

اگر  شود. أییدتای دوباره صورت دورهدریافت کند و باید به  تأیید دیکند، با لیتبد یریدرگدر ین طرف ی ازکیآن را به  مؤثر

گر هر دو ا حتی البته در آن صورت نخواهند بود مؤثرالحاتی مانند این صاز رئیس جمهور جنگ طلب باشد، ا ترکنگره بیش

تر النه، عاقیک طرف نباشد رضایت برای ورود به جنگ رضایت داشته باشند و تنها }کنگره و دولت آمریکا{ شاخه دولت

مسیر اد به احتمال زیاگر چنین شود، در وهله اول احتمال فرو رفتن ایاالت متحده در باتالق را کم کرده و . چنین تغییری است

 شود.اصالح می
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ثباتی برای منطقه و زخمی باز برای ایاالت متحده یک تراژدی است، منشاء پایدار بی این کشورجنگ در یمن برای مردم 

ه ایاالت متحده بحداقل رسد اما احتمال پایان خوب برایش کم است. به پایان می این جنگ در این نقطه، گرچهاست. 

باشد که  نیا تواندیمدرس آن  خودش و قربانیان جنگ این را بدهکار است که چیزی از این فاجعه بیاموزد.

آن جنگ مقامات آمریکایی را مجبور کرد تا داوطلبانه موضع ایاالت  آیا: واشنگتن و جهان داشت یبرا یمنفعت من،یسابقه 

نیت  حتی با وجود -این مسئله را نشان دهد که کشیده شدن به سمت یک فاجعهمتحده در خلیج ]فارس[ را بررسی کرده و 

 چقدر آسان است. –خوب 
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