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  یجعفر: رگردان ازب

  عثمان حيدری: فرستنده
  ٢٠١٩ اپريل ٠٣

 
  

  : يمنۀ سال بمباران و محاصر۴
  هماند عربستان خری در گل

  
  .، بيانگر شکست طرح ھای دشمنان يمن در اين کشور است»جنبش انصارهللا«ل وامنيت در مناطق تحت کنتر

پايگاه خبری االخبار منتشر شد، نوشت، با وجود قساوت و بی رحمی در مقاله ای که در  روز چھارشنبه» لقمان عبدهللا«

و ديگر استان ھای  صنعاء و طوالنی شدن جنگی که ائتالف سعودی اماراتی عليه اين کشور آغاز کردند، يمن دشمنان

 خود و ثباتی به سر می برند که يمن طی سال ھای گذشته به  امنيتۀدر ساي» دولت نجات ملی«ل وشمالی تحت کنتر

  .نديده بود

 متزلزل کردن آرامش يمن، ايجاد اغتشاش و نا امنی و ضربه زدن به اصول و پايه ھای ۀدشمنان يمن پيوسته در انديش

  .جامعه و قبايل يمن و مھم تر از ھمه وحدت ملی اين کشور بوده اند

 ھوشياری مردمی، تدابير امنيتی به برکت صنعا و استان ھای شمالی،  سال گذشته اما در٤توطئه ھای دشمنان يمن طی 

  .شکست مواجه بوده است و اقدام ھای پيشگيرانه، با
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ی، مراکز دولتی و خصوصی، مساجد و ئسيسات زيربناأ دشمنان که با ھدف کشتار مردم، تخريب تۀطرح ھای بی وقف

 مورد نظر دشمنان را ۀنتيج انصار هللا، ل جنبشو در آمده است، در مناطق تحت کنترءبازارھا تھيه و به مورد اجرا

  . عکس داشته استۀمحقق نکرده و نتيج

ائتالف سعودی و اماراتی و مزدور برای تحت قيموميت در  شکست اين طرح ھا با تضعيف قدرت نيروھای طرفدار

  .آوردن مناطق و قبايل يمنی از نظر اقتصادی و امنيتی ھمراه بوده است

 ۀی امنيتی در برخی مناطق ثروت ملی مردم يمن را چپاول کنند و به بھاناين نيروھا تالش داشتند با ايجاد کمربندھا

  . اربابان خود در آوردندۀکه تنھا در ظاھر حاکم بوده مردم اين مناطق را از ھر نظر تحت سلط امنيتی

 ۀبھوالنه و ھمبستگی جؤمس  سياسی و تصميم ھای قوی،ۀ به برکت اراد٢٠١٤مبر  سپت٢١پس از  امنيت اما در صنعا

  .گشت داخلی حاکم

از آن تاريخ به بعد قانون در اين شھر حاکم شد و نھادھای امنيتی يمنی، طی اين سال ھا توانسته اند به قيموميت ھای 

» القاعده«. پايان بخشند» القاعده«که تنھا در خدمت استعمارگران بود و نيز اقدام ھای تروريستی » امنيتی«خارجی و 

 سوم ميالدی به ۀو در آغاز ھزار ) ھم از يمن بودندًکه اکثرا(به کشورھايشان » ب ھای افغانعر«که از زمان بازگشت 

  .در يمن شکل گرفت در راستای خدمت به منافع غرب، عنوان مھمترين ابزار سياسی و مالی

استان  ن به فعاليتشاۀشده اند و حوز  تروريستی از استان ھای شمالی خارجۀاکنون اما سرکرده ھا و عناصر اين شبک

  .ھای جنوبی و برخی بخش ھای استان تعز محدود شده است

  .با جنگ نظامی عليه يمن در جريان است  جنگی امنيتی است که ھمسوۀفعاليت ھای اين گروه تروريستی به مثاب

 جنگ نظامی نيست که دشمنان يمن و اکنون تروريست ھا، کم اھميت تر از اھداف» جنگ امنيتی«اھداف مورد نظر 

  . تحقق آن در اين کشور ھستندۀدر انديش»  اماراتی- ائتالف سعودی«

  . داخلی در صدر اھداف دشمنان يمن قرار داردۀضربه زدن به ثبات و متزلزل کردن وحدت جبھ

برای ضربه زدن به ) وابسته به القاعده(الحديده نيز با ھمين ھدف کليد خورد و ھمزمان گروه ھای داخلی  جنگ در

  . يمن وارد عمل شدندتراتيژيکس ين استانامنيت در ا

بازداشت شدگان به . شدند اما با تالش نيروھای امنيتی، برخی از اين عناصر بازداشت و شبکه ھای متعددی منھدم

  .دستگاه ھای ارتباطی و تجھيزات نظامی مجھز بودند

ھمگينی به ائتالف جنگ ضد يمن  سۀ جاسوسی، ضربۀسرويس ھای امنيتی با منھدم کردن يک شبک مبر گذشته سپتۀنيم

  .وارد کردند

پس از آموزش در اختيار سرويس اطالعات  اين افراد .اين شبکه برای سرويس اطالعات امارات نيرو جذب می کرد

  .دولتی و امنيتی يمن برای امارات جاسوسی می کردند مدنی، نھادھای امارات قرار می گرفتند و از

 اواخر    .ی و منھدم شدندئه و گروه ھای مزدور و مورد حمايت دشمنان يمن شناساطی روزھای گذشته نيز چندين شبک

اين فرد از اولين افرادی . بازداشت شد» ابو عبدهللا مصری« گذشته يکی از سرکردگان القاعده در استان تعز به نام ۀھفت

  . داعش بيعت کردۀسرکرد» أبوبکر البغدادی«بود که با 

  

  » خليج فارس در يمنۀشکست طرح ھای کشورھای عربی حاشي ،»انصارهللا«ل وتحت کنترثبات امنيتی در مناطق «

  .ير سؤال برده استزاينگونه عمليات و ديگر دستاوردھای نيروھای امنيتی تاکنون طرح ھای دشمنان يمن را 
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 خليج ۀشيل انصار هللا شکستی فضاحت بار برای طرح کشورھای عربی حاوثبات امنيتی در استان ھای تحت کنتر

ی از سال ھا قبل که برای تخريب يمن، ايجاد اغتشاش در اين کشور، ترور شخصيت ئفارس قلمداد می شود؛ طرح ھا

 امالک عمومی و خصوصی و ايجاد درگيری ۀمصادر ھای يمنی، بمب گذاری و ايجاد ترس و وحشت در ميان مردم،

  .ھای داخلی کليد خورده است

شبه نظاميان در عدن و ديگر مناطق  الش کردند، با ايجاد درگيری و کشمکش ميانطی سال ھای جنگ دشمنان يمن ت

را با ھدف چپاول منابع و ثروت ھای طبيعی و » بدون دولت« اين کشور و ماندن آن در حالت ۀاشغالی يمن طرح تجزي

  . درآوردندءبسط نفوذ خود در يمن به مورد اجرا

بليغاتی و روانی مستقيم از طريق رسانه ھای خبری و يا عناصر داخلی راه انداختن جنگ ته دشمنان يمن ھمزمان از ب

ی ئخود برای ضربه زدن و بد نام کردن انصار هللا و ھمپيمانان اين جنبش و سرقت دستاوردھای اين جنبش با بزرگ نما

 خود را برای  تالشۀاتفاق می افتدد، غافل نشدند و ھم  کشورھاۀ در ھمًی که معموالئبرخی مسائل اجتماعی و جنا

  .ضربه زدن به توان امنيتی اين جنبش و نفوذ در آن به کار گرفتند

کيد کرده که أنيز منکر اين اشتباھات نبوده و بلکه پيوسته ت خود. درست است که دولت نجات ملی اشتباھی داشته است

به برکت ھمين تالش  . استتالش خود را در رفع کاستی ھا و اشتباھات موجود در سرويس ھای امنيتی به کار گرفته

  . ابزار تحقيقات و به دست آوردن اطالعات کسب کرده استۀويژه در عرصه و پيشرفت چشمگيری ب دستاوردھا ھا،

ابزار خشن ديگر : وزير اطالع رسانی و سخنگوی دولت نجات ملی در اين باره به االخبار گفت» ضيف هللا الشامی«

 تحقيقات و جمع آوری اطالعات ندارد و از اين ابزار تنھا در شرايط جنگ و در زمان تعرض ۀجايگاھی در عرص

  .استفاده می شود

 نيروھای امنيتی ی از يکۀھر شھروند به مثاب: يت و ثبات گفتوی با اشاره به نقش محوری مردم در تثبيت امن

 يمن تحقق يافته است ۀاکنون با آگاھی بخشی و فرھنگ سازی مداوم در ميان مردم، چنين شرايطی در جامع است،

  . يمن تنھا مانده اند و جايگاھی در ميان مردم ندارندۀعناصر جنايتکار ديگر در جامع و

ی نھادھای قدرتمندی حمايت می شدند و خود عامل گسترش جرم و جنايت در کشور اين عناصر از سو در گذشته،

  .ور ھمپيمان شده اندبا اشغالگران عليه کش س قدرت ساقط شده اند،أاين نھادھا که از ر اما امروز .بودند

برای  ديل شده است و و به يک نيروی امنيتی تب  ضيف هللا الشامی، امروز شھروند يمنی احساس امنيت پيدا کردهۀبه گفت

  .گسترش امنيت در کشور تالش می کند

سرويس ھای امنيتی بازسازی شده اند و براساس اصول و مبانی دينی، ملی و اخالقی شکل  :اين مقام يمنی ھمچنين گفت

جرای ی ھا و ظرفيت ھای الزم را برای ائ تواناۀاکنون يک نيروی امنيتی به عنصری تبديل شده است که ھم .گرفته اند

  .موريت جھادی دارا می باشدأم

ی با ابزار و شيوه ھای جديدی ھستند که دشمن ئعالوه بر اين نيروھای امنيتی پيوسته در حال آموزش برای رويارو

  .دو دستگی در جامعه به کار می برد برای ايجاد ناامنی و

منان يمن بوده و ھست اما ھوشياری و  دشتراتيژيکس در يمن ھدف یو بی ثبات  ضيف هللا الشامی ايجاد ناامنیۀبه گفت

دولت و نھادھای وابسته به دولت سد محکمی در برابر دشمنان و طرح ھای  نيروھای امنيتی، ارتش، مقاومت ملت،

  .توسعه طلبانه و شوم آنان ايجاد کرده است

کيد أر نيز تثير منفی طرح ھای امنيتی بر اقتصاد اين کشوأت نجات ملی يمن در خصوص احتمال تسخنگوی دول

  . اقتصاد اميد بسياری بسته اندلۀأدشمنان يمن بر مس :کرد
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ی ھا و امکانات ئ اقتصادی يمن تجربه و درس مثبتی به ملت يمن داد و باعث شد تا ما تا حد زيادی به تواناۀاما محاصر

 در اصالح سرويس ھای ما.  اقتصاد باشيمۀويژه درعرصه  برای مشکالت مان بیحلھای خود تکيه کنيم و به دنبال راه 

امنيتی خود موفق بوديم و از اين پس نيز با ياری خداوند، در راستای حل مشکالت اقتصادی تالش خود را به کار 

  .خواھيم گرفت و طرح ھای دشمنان را در اين عرصه ھم به شکست می کشانيم

١٣٥/١١٨  

 
 
 
  


