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يمن يا ايران؟:  کدام استامريکانشانگاه   
 ۀھم. دتر و بدتر می شود اوضاع خاورميانه سال به سال ب٢٠٠٣ در سال امريکاپس از اشغال نظامی عراق توسط 

 مداخالت ۀ بالواسطۀ، مصر، سوريه يا اکنون در يمن، نتيجاآنچه که در منطقه رخ می دھد، خواه در تونس، ليبي

دولت «:  اذعان کردوايس نيوز اخير خود با ۀبارک اوباما در مصاحب.  در امور داخلی اين کشورھا می باشدامريکا

اين آن چيزی .  ما در آنجا ظھور يافت، رشد کردۀ خود در اثر حملۀ که به نوباز داخل القاعده در عراق» اسالمی

با اين حال ھنوز ھم . »که، پيش از شليک، بايد نشانه گرفت برای اين. است که عواقب پيش بينی نشده می نامند

  . بد نشانه گيری می کندامريکائیسياست 

عواقب پيش بينی «خود را بار ديگر با خطر ) حوثی ھا(» انصارهللا« جنگ با جنبش شيعی ۀ با صدور اجازامريکا

 با گسترش ئیھيچ کسی نمی تواند انکار نمايد، که حوثيھای يمن تنھا نيروی قادر به رويارو. مواجه ساخت» نشده

وجود ھمپيوندی تنگاتنگ بين رئيس . ھستند» دولت اسالمی«و »  عربیۀ شبه جزيرۀالقاعد«تأثير تروريستھای 

، يکی از داليل اصلی »دولت اسالمی«و »  عربیۀ شبه جزيرۀالقاعد«دی با افراطيون سنی مرتبط با جمھور ھا

 ۀ شبه جزيرۀالقاعد«اتفاقی نبود که بالفاصله پس از اعالم تشکيل دولت حوثی ھا . دست شيعيان بوده سقوط او ب

بدين ترتيب، اين بار . ثی ھا برخاستياد کرد و به جنگ مسلحانه با حو» دولت اسالمی«سوگند وفاداری به » عربی

  .نيز تروريستھا در تيررس اوباما قرار نگرفتند

واشنگتن با چشم فروبستن بر شواھد قاطع دال بر عدم تھديد تروريستی از جانب جمھوری اسالمی، تا کنون ايران 

 عقد پيمان ھمکاری با جای آن، امروز واشنگتن بايد برایه ب. را محور اصلی شر در خاورميانه قلمداد می کند

حمايت از اين ه منظور مقابه با نفوذ ايران، به ئيھا بامريکااما . در عراق و سوريه سعی کند» داعش«تھران عليه 

 به جزء الينفک عادت ،ھدايت سياست خارجی خود به سمت پوچی. نيروھای تروريستی در يمن برخاستند

  .ئی تبديل شده استامريکاسياستمداران 

  . سنی ھا انجام می شودۀ سعودی تأکيد می کند، که حمالت ھوائی بنا به درخواست دولت برکنار شدعربستان

ه  را بامريکامسکو پايان دادن فوری به خونريزيھا در يمن را خواستار شد و . واشنگتن نيز اين ادعا را تأئيد می کند

 در عين امريکا. يرد، مورد سرزنش قرار دادکه شباھتھای بين بحران يمن و اوکراين را ناديده می گ خاطر اين
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پشتيبانی از رئيس جمھور فراری يمن و عدم حمايت از ويکتور يانوکويچ، رئيس جمھور سابق اوکراين، بر اساس 

 روسيه، سرگئی الوروف بر اين باور است که حل و فصل ۀوزير امور خارج: استانداردھای دوگانه عمل می کند

اما واکنش دير ھنگام کاخ سفيد به برقراری دولت شيعيان در . گوھا ممکن بود و کره و گفتھر دو بحران از راه مذا

  . در خصوص آغاز تجاوز عليه يمن را ثابت می کندامريکاصنعا، وجود انگيزه ھای ضد ايرانی در تصميمگيری 

 دوم رياست جمھوری ۀويژه در جھان اسالم برای دوره ، بامريکامنظور تحکيم سياست خارجی ه بارک اوباما ب

 ۀ اصلی اوباما در شرق ميانه شامل بستن پروندۀبا اين درک، پروژ. برگزيده شد و بدين ترتيب ھم به تاريخ پيوست

 از زمان امريکا رؤسای جمھور زيک ا ھيچ. ی ايران، و، اگر ممکن شود، عادی سازی روابط با تھران بودئھسته 

له فقط در أمس. اوباما نيز بعيد استدست ه حل آ ن ب. شکل موفق نشدند سال به حل اين م٣۵جيمی کارتر در طول 

ی با تھران چالشھای ئدر مقابل توافق ھسته  نيست که  امريکا ۀ کنگرۀسرسختی ايران يا در موضعگيری ويژ

  .تشريفاتی ايجاد کرده است

ايران اجازه داد نقش رھبری در منطقه  را اين عقيده تشکيل می دھد که نبايد به امريکاشالوده و اساس تمام تالشھای 

جنگ عليه شيعيان يمنی نزديک به ايران به باور واشنگتن بايستی به جمھوری اسالمی ثابت کند . عھده بگيرده را ب

ئيھا در گزينش عوامل اجرائی برای امريکااين بار . که ايرانی ھا فاقد قدرت کافی برای تسلط بر خاورميانه ھستند

مراتب بيشتر از ه ھمانطور که معلوم شد، دشمنان ايران در دنيای عرب ب. ه با مشکل مواجه نشدندانجام اين وظيف

گاه  مصر ھيچ. ھدف اصلی سعوديھا عبارت از اين است، که اجازه ندھد ايران جای آنھا را بگيرد. دوستان آن است

 خليج ۀکشورھای ھمساي. داشته استاز انقالب اسالمی ايران حمايت نکرده و ھمواره نگرش خصمانه نسبت به آن 

که  طوریه مراکش و اردن، ب. فارس از قدرت ايران می ترسند و در زير چتر حمايت سعوديھا پناه می گيرند

که با امتناع خود واشنگتن را عصبانی نکنند، به اين جنگ  و ھمچنين برای آن» خاطر جمعه ب«واضح است 

نبيل . ی مورد موافقت قرار گرفتئعرب در مصر تشکيل نيروی واحد منطقه  ۀدر اجالس سران اتحادي. پيوستند

منظور تشکيل نيروھای متحد در عرض يک ماه با نمايندگان نظامی ه  عرب موظف شد بۀ، دبير کل اتحاديالعربی

  .اعراب حتی ھنگام جنگ با اسرائيل چنين يکپارچه تصميم نگرفتند. کشورھای عضو ديدار نمايد

رجب طيب اردوغان، رئيس جمھور اين کشور . پشتيبانی از اعراب، به مخالفت با ايران برخاستترکيه ضمن 

. اظھار داشت که تھران بايد رويکرد خود به بحران پديد آمده در عراق، سوريه و يمن را مورد بازنگری قرار دھد

رويدادھای يمن، سوريه و عراق « که اردوغان اعتقاد دارد.  او، ايران بايد از کشورھای نامبرده خارج شودۀگفته ب

محصول مساعی ايران است که می خواھد با بھره گيری از اختالف بين شيعيان و سنی ھا، بر منطقه مسلط شود و 

منصور حقيقت پور، .  منفی ارزيابی کردندسخنان رئيس جمھور ترکيه را در ايران شديداً . »اين نيز پذيرفتنی نيست

 اردوغان ۀ و سياست خارجی مجلس ايران لغو سفر برنامه ريزی شده برای چند روز آيندرئيس کميسيون امنيت ملی

 غير ۀحوادث يمن می تواند دليل مھمی برای بروز بحران جدی در روابط ايران و ھمساي. به تھران را خواستار شد

  با شيعيان يمن کامالً پاکستان ھم به ائتالف عربی پيوست و قول داد که از جنگ عربستان سعودی. عرب آن گردد

  .پشتيبانی خواھد کرد

که مشھود است، طوفان شديد درنورديده  کل منطقه را، چنان. نام گرفت» طوفان قاطعيت«تجاوز نظامی عليه يمن  

ی خود قرار ئ ھسته ۀ بستن پروندۀايران در آستان. طور اتفاقی انتخاب نگرديده زمان شروع جنگ يمن نيز ب. است

 تھران ۀی ايران فھميده اند، که مناقشئمخالفان منطقه .  وجود دارد١+۵پايان موفقيت آميز مذاکرات با دارد، احتمال 

ی باور می کرد، خطر ئبه بمب ھسته کمتر کسی به دستيابی واقعی ايران . زودی خاتمه يابده با غرب ممکن است ب
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.  تھران نفوذ جدی در آنھا دارد، اندازه می گرفتند کهئیايران را نه با تعداد سانتريفيوژھا، بلکه، با تعداد کشورھا

اما يمن، . ر می دھدييی ايران وضعيت جغرافيای سياسی در خاورميانه را تغئ ھسته ألۀحل و فصل سياسی مس

  .ی نيستئ پيرامونی در امنيت منطقه ۀچيزی بيش از يک حلق

ز ديگر سوی، در کنار راه تجاری دريای  اصلی اروپا به آسيا، ائیکشور از يک سو در سراسر ساحل راه دريا

از طريق کانال سوئز به دريای مديترانه و از : روزانه ميليونھا بشکه نفت از ھر دو مسير. سرخ واقع است

 باب المندب، يکی از آن مناطقی است که دولت ۀتنگ. پااليشگاھھای نفت سعودی به بازارھای آسيا حمل می شود

ھرمز ۀ  بر تنگئیلحاظ جغرافياه ايران ب. ھانی عبور تانکرھای نفت وارد کرده است جۀ به فھرست ھفت تنگامريکا

ادعاھای مرتبط با تشکيل دولت تحت رھبری شيعيان در يمن اغلب .  زيادی دارد، مسلط استستراتيژيککه اھميت 

باشد، می تواند با ل يمن وھر جريانی که موفق بر کنتر. از نقطه نظر امنيت انرژی اروپا در نظر گرفته می شود

 ناوگان ۀامروز بنادر يمن در محاصر. بستن راه تانکرھا از خليج فارس به کانال سوئز، اروپا را از نفت محروم کند

  .دريائی عربستان قرار گرفته، و رياض در نظر دارد مدت زيادی در آنجا بماند

واقعيت اين است که ايران منتظر . سخ نظامیجنگ يمن، يعنی واداشتن ايران به تن دادن به تحريکات برای دادن پا

سوی برقراری مناسبات بين دولتی با رژيم حوثی ھا حرکت کرد و تسخير ه پايان بحران سياسی در يمن نماند، ب

که واکنش ھمسايگان نشان می دھد، ايران در اين  طوریه ب. رسميت شناخته  بقدرت سياسی از سوی آنھا را عمالً 

اکنون می توان منتظر بود، که بحران يمن سرنوشت امضای تفاھمنامه در . موعد دست زدکار به عمل پيش از 

سازمان انرژی اتمی ايران در اين باره اعالم کرده که .  ھسته ايران را پشت عالمت سؤال قرار دھدۀخصوص برنام

  .ند مذاکرات لوزان را که اکنون به فاز بحرانی رسيده، منتفی نمی داۀحاکميت ايران ادام

   

  :يادآوری

نوشته شده و خالف انتظار آقای بابکين مبنی بر ) ١٣٩۴ حمل -  فروردين١٠ (٢٠١۵ چ مار٣١ فوق در تاريخ ۀمقال

  مترجم. مقاومت ايران و تداوم مذاکرات، تفاھمنامه تسليم ايران در لوزان امضاء گرديد

   علوم روسيه و کانادا در فرھنگستانامريکادکتر علوم سياسی دانشکده مطالعات -*
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