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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ مارچ ٣٠
  

 ! عربستان و متحدانش به يمن محکوم استۀحمل
  

چرا که اين اقدام . م کردسو و حمله نظامی عربستان سعودی و متحدانش به يمن را بايد محکو جنگ داخلی يمن، از يک 

ای  المللی و افکار عمومی مردم ترغيب می کند که فردا ھر حکومتی با متحدان خود جبھه عربستان، در جوامع بين

نظامی تشکيل دھد و به کشور مورد نظر خود حمله کند که درگير جنگ داخلی و يا انقالب است تا طرفداران  -  سياسی

  .خود را به قدرت برساند

 ميليون نفری آن، دچار قحطی و گرسنگی و ٢۵ ميليون نفر از جمعيت ١٠ که يمن کشور فقيری است و حدود  نبا اي

ھا بر سر قدرت، به خاطر موقعيت استراتژيک آن پيامدھای مھمی برای منطقه و امنيت  تغديه ھستند ولی کشمکش سوء

  .غرب دارد

آبراھی باريک بين دريای سرخ و خليج عدن، بسيار استراتژيک المندب،  جواری با تنگه باب  خاطر ھم موقعيت يمن به

ای و غربی  نگرانی عربستان سعودی و مصر و متحدان منطقه. شود تر نفت دنيا از طريق اين آبراه حمل می است؛ بيش

  .ھا بر يمن، دسترسی آزاد به اين آبراه را مختل کند ھا، اين است که تسلط کامل حوثی آن

  
 ميالدی، به ثبات سياسی و اقتصادی نرسيده ٢٠١١آميز حکومت در اين کشور در سال   مسالمتييرتغيمن با وجود 

 سال گذشته اگستکنند، اواسط  کشور زندگی می ھای شيعه که عمدتا در مناطق کوھستانی اين اعتراضات حوثی. است

  .آغاز شده و تا به حال ادامه دارد
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 جمھور پيشين،  سئيبا حمايت برخی از عناصر امنيتی و علی عبدهللا صالح، ر گذشته توانستند سپتمبرھا در ماه  حوثی 

  .اند صنعا را تصرف کنند و از آن زمان به بعد تسلط خود بر نواحی مختلف کشور را افزايش داده

ادی به ھا در نبرد با نيروھای وفادار به عبد ربه منصور ھ به گفته کارشناسان، اين يک پيروزی استراتژيک برای حوثی

  .رود شمار می

 جمھوری يمن، از طريق دريا به عربستان گريخت و با  سئيھا به عدن، عبد ربه منصور ھادی، ر با نزديک شدن حوثی

 .استقبال حکومت عربستان قرار گرفت

 از ئیھا ، گزارش١٣٩۴ ]حمل[ کيلومتر مرز مشترک با عربستان سعودی دارد و روز چھارم فروردين١٨٠٠يمن 

  .از سوی عربستان به اين مرز منتشر شده بود نگ افزار سنگينارسال ج

 خود ھای  »پھباد«، مدت ھاست که با امريکا. برخوردار است... ، مصر، ترکيه وامريکااين اقدام عربستان، از حمايت 

 عربستان، ھای شيعه يمن است از اين اقدام اما حکومت اسالمی ايران که حامی حوثی. در جنگ داخلی يمن دخالت دارد

گيری رجب طيب اردوغان  در اين ميان با موضع. سخت برآشفته شده و خواھان توقف حمالت نظامی به يمن شده است

س جمھوری ترکيه عليه حکومت اسالمی ايران و دخالت آن در جنگ داخلی يمن، به يک ديگری لفطی بين مقامات ئير

ين، احتمال اين که جنگ يمن به کشورھای ديگر منطقه نيز کشيده بنابرا. حکومت اسالمی ايارن و ترکيه تبديل شده است

به خصوص دو رقيب قدرتمند منطقه، يعنی . ای به بحران خاورميانه بيفزايد دور از انتظار نيست شود و بحران تازه

عربستان و قبل از اين نيز . اند حکومت اسالمی ايران و عربستان سعودی اکنون در جنگ يمن در مقابل ھم قرار گرفته

  .ايران در جنگ داخلی عراق و سوريه و لبنان نيز شديدا در رقابت بودند و ھنوز ھم ھستند

ھای  ھا و نبردھا در يمن را نوعی جنگ نيابتی ميان قدرت ھای گوناگونی منتشر شده است که ناآرامی تر تحليل پيش

 خبرگزاری رويترز، در .سوی ديگر عربستان سعودیھا است و از   حامی حوثی دانند؛ به ويژه ميان ايران که منطقه می

  .گيری اين جنگ نيابتی را افزايش داده است ھای يمن خطر شکل گفته بود درگيری گزارشی

رانی خود از اقدامات حکومت اسالمی ايران  س جمھوری ترکيه، در سخنئيشنبه ھفته گذشته، رجب طيب اردوغان ر پنج

 چون سوريه شده بود ئینتقاد کرده و خواستار خروج نيروھای ايران از کشورھازده خاورميانه، ا در کشورھای جنگ

    .سخنرانی با حمالت لفظی برخی از مقامات رژيم ايران مواجه شده بود  که او بعد از اين

س جمھور ترکيه گفته است که اقدامات ايران در منطقه برای ترکيه غير قابل تحمل است و ئيرجب طيب اردوغان، ر

  . چون سوريه،عراق و يمن بيرون بکشدئیم اسالمی بايد نيروھای خود را از کشورھارژي

س جمھوری ترکيه را مورد حمله لفظی و توھين قرار داده و خواستار لغو سفر وی به تھران ئيحسين شريعتمداری نيز ر

 .شده است

س جمھور ئيب اردوغان، ريسفر رجب ط» لغو فوری«: ھان، نوشتيای در روزنامه ک نده رھبر خامنهيشريعتمداری، نما

شنبه او انتظار  ران در واکنش به سخنان روز پنجيکه از وزارت خارجه ا» ن اقدامی استيتر کم«ران، يه به ايترک

  ».رود می

و » ھای سعودیدالربرده «، »ليابتی اسرائيدست ن«ه را با عباراتی چون يس جمھور ترکئين ريچن شريعتمداری، ھم

  .ف کرده و او را مورد اھانت قرار داده استي، توص» در منطقهامريکاآچار فرانسه «

است يت ملی و سيون امنيسيس کميقت پور، نائب رئياحمد توکلی نماينده مجلس شورای اسالمی ايران و منصور حق

  .اند ز خواستار لغو سفر اردوغان به ايران به دليل اظھارات او شدهيخارجی مجلس ن

ز گفت که سخنان آقای اردوغان ياست خارجی مجلس نيت ملی و سيون امنيسيس کمئيروجردی، رن بيچنين عالءالد ھم

  ».ست و حتما مردود استيوجه قابل قبول ن چيبه ھ«ران يدرباره ا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

گويم من به اين رھبر دينی می«: اردوغان در سال گذشته ميالدی نيز در دانشگاه مرمره استانبول گفته بودرجب طيب

دانيد  دھيد؟ میالعمل نشان نمی کردم شما چرا در قبال اين اتفاق عکسسؤالاند و  ه ھزار نفر کشته شد٢۵٠در سوريه 

من در مقابل پرسيدم، کسانی . کند اسد استتنھا کسی که در مقابل اسرائيل ايستادگی می: وی به من چه جوابی داد؟ گفت

کردند؟ آيا تا به امروز اسد از اين مردم در مقابل اسرائيل ت نمیدر زمان حمله اسرائيل مقاوم. اند جا کشته شده که در آن

  »دفاعی انجام داده است؟

ای را جنجال برانگيز توصيف کرده بودند، زيرا پرچم ترکيه در کنار ھای ترکيه آخرين ديدار اردوغان با خامنه روزنامه

 پرچم ايران نبود

، اردوغان با بيان اين سخنان »ژيک ترکيهيسترات رکز تحقيقات م«به نظر کارشناسان امور از جمله عارف کسگين از 

 .را شکسته است» تابوی انتقاد از رھبر ايران در ترکيه«

ھای حسين اميرعبداللھيان معاون وزير امور خارجه ايران و سرلشکر فيروزآبادی رئيس ستاد در اين ميان صحبت

 .مردان دو کشور را تشديد کرد  نيز جنگ لفظی ميان دولتمشترک ارتش ايران درباره نقش ترکيه در بحران سوريه

سرلشکر » .در تالش برای ايجاد دوره عثمانی جديد در منطقه است«اميرعبداللھيان دولت ترکيه را متھم کرده بود که 

 را کشور ھمسايه که نزديک مرز رسيدن کمک به مردم مظلوم کوبانی است راه«:فيروز آبادی نيز پيش از آن گفته بود

 ».کند ھا جلوگيری می بسته است و از کمک رسانی به آن

محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران نيز در پی مصوبه مجلس ترکيه برای مشارکت نظامی اين کشور در 

شرايط جاری را «در يک تماس تلفنی، به ھمتای ترک خود نسبت به اقداماتی که » دولت اسالمی«عمليات عليه گروه 

 .، ھشدار داه بود»تر کند پيچيده

گوی وزارت خارجه ترکيه  تانگو بيلگيج سخن. پاسخ نماندھای حکومت اسالمی ايران، از ترکيه بیانتقادھای مقام

 امنيت ملی و در سايه قوانين ترکيه در اتخاذ تدابير مورد نياز درباره«:  کردتأکيدھای ايران  مقامبالفاصله با تکذيب گفته

  ».يازمند اجازه گرفتن از کسی نيستالمللی ن بين

اند، اين  مقامات ايران کمک به ملت سوريه را به اجازه گرفتن از دمشق منوط کرده«: بيلگيج به خبرگزاری آناتولی گفت

کنند دراز کرده و  آوری زندگی می تأسف که در حالت ئیھا در حالی است که ترکيه دست ياری خود را به سوری

 تأکيداين مقام دولت ترکيه، » . گرفتن از نظام دمشق که فاقد مشروعيت است، باشديازمند اجازهکند که ن احساس نمی

کم در قبال فجايع انسانی که در منطقه  رود کشوری که حامی اين نظام است از روی خجالت دست انتظار می«:کرده بود

 ».دھد سکوت پيشه کند روی می

ايران اخذ عوارض ورود از . ور پيامدھای منفی اقتصادی نيز ببار آورده است مجادالت لفظی ميان مقامات دو کشادامه

 اکتوبر ١٠ - ١٣٩٣ مھر ١٨دنبال آن وزارت حمل و نقل و ارتباطات ترکيه نيز از   به . ھای ترکيه را آغاز کردکاميون

 دالر ٧۵٠»  تقابلاصل«، اعالم کرد که از تريلرھای ايرانی به ھنگام ورود به خاک اين کشور براساس ٢٠١۴

 .عوارض ورود دريافت خواھد کرد

وگو با  ترين حزب مخالف دولت اردوغان در گفت اوغلو، معاون دبيرکل حزب جمھوری خلق، بزرگ عثمان فاروق لوغ

ھا در امور داخلی  اوغلو در قبال سوريه نادرست است و آنھای اردوغان و داوودکند که سياست دويچه وله انتقاد می

کند که سياست جمھوری اسالمی ايران در سوريه اشتباه است و اين چنين خاطرنشان می وی ھم. کنند دخالت میسوريه

 .کشور نبايد در امور داخلی سوريه دخالت کند
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به نظر او ايران و . ديگر اتھام بزنند لفظی شوند و به ھمکند که دو کشور نبايد وارد مجادله میتأکيداوغلو  فاروق لوغ

يه کشورھای مھم منطقه ھستند وھر دوکشور بايستی برای مقابله با ترور، تحکيم ثبات و استقرار صلح در منطقه ترک

 . کنندھمکاری

. ترين مانع در نزديکی دو کشور بحران سوريه استاما به نظر کسگين از مرکز تحقيقات استراتژيک ترکيه، بزرگ

ای اردوغان نخستين بار است که از خامنه«: گويدھبر دينی ايران چنين می انگيزه اصلی انتقاد اردوغان از روی درباره

ترين مانع عملی شدن که ايران بزرگ چون.  سياست ايران در سوريه و عراق شده استتغييرکند و خواستار انتقاد می

 ».ھای ترکيه در سوريه و عراق استسياست

وی در اين . دھدای عمق اختالفات دو کشورھمسايه را نشان مینهکند که انتقاد اردوغان از خامکسگين خاطرنشان می

 .کندآمدھای منفی آن از جمله افت حجم مبادالت تجاری دو کشور اشاره می رابطه به پی

داری  ھای سرمايه روشن است که ھمه اين دعواھا و کشمکش در راستای منافع اقتصادی، سياسی و نظامی حکومت

 . منافع و مصالح مردم اين کشورھا نداردگيرد و ربطه به صورت می

ھای اياالت  ، در نشستی مطبوعاتی، که رسانه١٣٩۴، پنجم فروردين امريکاعادل الجبير، سفير عربستان سعودی در 

به . اند  را آغاز کردهئیھا حمالتی ھوا اند، در واشينگتن، به خبرنگاران گفت سعودی توصيف کرده» نادر«متحده آن را 

مقام عربستان سعودی، آن کشور عضو ائتالفی نزديک به ده کشور است که قصد دارند جلوی پيشروی گفته اين 

  .ھا را بگيرند حوثی

اشاره اين » .کنيم تا قدرت را به دولت مشروع يمن بازگردانيم ما ھر کاری می«سفير عربستان در واشينگتن، گفته است 

جمھوری برکنار شده يمن است، که نخست از  س ئي، ر»ی منصورعبد ربه ھاد«مقام رسمی عربستان سعودی به دولت 

س دولت يمن به ئيچنان او را به عنوان ر صنعا، پايتخت يمن، به عدن و سپس به عربستان رفته و سازمان ملل متحد، ھم

 .شناسد رسميت می

ه دولت برکنارشده شرکت برای بازگرداندن قدرت ب» ائتالف« که در ئیای به نام ديگر کشورھا عادل الجبير، اشاره

 . ندارندئی دخالتی در حمالت ھواامريکادارند، نکرده، اما گفته است نيروھای نظامی 

خبرگزاری فرانسه گفته است، عربستان سعودی، قطر، کويت، بحرين و امارات متحده عربی با انتشار  در عين حال

اش در برابر  مھوری يمن پاسخ مثبت داده و از يمن و مردم ج سئيخواھند به درخواست ر می«اند که  ای اعالم کرده بيانيه

 ».نظاميان حوثی دفاع کنند شبه

ھا  ھای منطقه در عمليات نظامی آن با عربستان سعودی و قدرت» ھماھنگ« از نزديک امريکاگويد  کاخ سفيد نيز می

آن حمايت اطالعاتی و لجستيکی از  پيمانان و منافع خود  عليه شورشيان حوثی در يمن است و برای حمايت از ھم

  .کند می

 جمھوری اوباما، اجازه تدارک  سئير«ای گفته است  ، در بيانيهامريکاگوی شورای امنيت ملی  ، سخن»برنادت ميھان«

 ».حمايت لجستيک و اطالعاتی از عمليات نظامی کشورھای شورای ھمکاری خليج فارس را صادر کرده است

اند؛ سرنگونی عبد ربه منصور ھادی و  چه شورشيان حوثی در يمن انجام داده دن آن، ضمن محکوم کر»ميھان«خانم 

 .گويد واشينگتن از نزديک با آقای ھادی در ارتباط بوده است دولت در صنعا، می

 کرده است که اياالت متحده به طور مستقيم در عمليات نظامی کشورھای عربی در يمن دخالت تأکيدبرنادت ميھان 

انجامد، متوقف  ثباتی می دھيم که عمليات نظامی خود را که به بی ھا ھشدار می ما قويا به حوثی«گويد  او می .کند نمی

 ».کرده و به عنوان بخشی از گفتمان سياسی، پای ميز مذاکره بازگردند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ھم از طريق ، جامعه جھانی ھم از طريق شورای امنيت سازمان ملل و امريکاگوی شورای امنيت ملی  به گفته اين سخن

و . بار قدرت در يمن با دست بردن به اسلحه، غيرقابل قبول است ديگر مجامع، اعالم کرده است که سرنگونی خشونت

وگوھای سياسی و اجماع تمام  ھاست مردم يمن خواھان آن ھستند، تنھا از طريق گفت که مدت-يک گذار سياسی مشروع 

 .آيد احزاب، به دست می

پس از آن مطرح شده که عادل الجبير، سفير عربستان سعودی در واشينگتن، در يک نشست خبری ھا ساعاتی  اين گفته

 عليه شورشيان حوثی، ئیگفت نيروھای سعودی برای بازگرداندن قدرت به دولت برکنار شده يمن، دست به عمليات ھوا

  .اند زده

 با -رای ھمکاری خليج فارس منھای عماناعضای شو- در کنار اين کشور قطر، کويت، بحرين و امارات متحده عربی 

اش در  از يمن و مردم«جمھوری يمن پاسخ مثبت داده و قصد دارند  س ئيای اعالم کردند که به درخواست ر انتشار بيانيه

 ».نظاميان حوثی دفاع کنند برابر شبه

خشی از اعضا اتحاديه س جمھوری فراری يمن، از شش اميرنشين عضو شورای ھمکاری خليج فارس، که بئيتر ر پيش

اند يمن برای اين کشورھا نيز  ھا گفته سران اميرنشين. آيند، درخواست مداخله در يمن کرده است عرب نيز به حساب می

کند،  در حالی که عربستان سعودی از پرزيدنت عبدربه منصور ھادی پشتيبانی می. شود محسوب می»  قرمز خط«

  .است» الحوثی«يعه زيدی حکومت اسالمی ايران حامی نيروھای ش

القاعده مقيم شبه جزيره عربستان يمن را . ھای تروريستی را باز کرده است اختالفات سياسی داخلی يمن، دست گروه

ھای راديکال  سنی. اراضی خود اعالم کرده و داعش ھم در نواحی جنوبی آن از آخر سال گذشته دست به اقدام زده است

بر اثر منفجر شدن افراد . ھا را به عھده خود گرفتند  مسجد زيدی محل عبادت حوثیھم اينک مسئوليت حمله به دو

  .اند ھا از حمايت بخشی از اھالی محلی برخوردار نير برخودار تروريست.  نفر کشته شدند١٣٠انتحاری 

  .جمھوری سابق يمن نيز برخوردار ھستند س ئي، از حمايت نيروھای ھوادار علی عبدهللا صالح، ر حوثی

 يکی :است شده تقسيم متخاصم اردوگاه دو به کشور اين .است شده وخيم سرعت به يمن، در موقعيت ترتيب، اين به

 گروه کميته جا آن در و است کشور پايتخت صنعا در ديگری و عدن در »ھادی منصور عبدربه« پرزيدنت ھوادران

   .است هگرفت دست به را قدرت الحوثی علی محمد رياست به ،»حوثی شيعه«

ھا که سرگرم افزايش تسلط خود بودند حاال رسما قدرت را در دست  ھا بعد از ماه خالصه ماجرا اين است که حوثی

 جمھوری  نفره رياست خواھد طبق برنامه، مجلس انتقالی و شورای پنج اين گروه پارلمان را منحل کرده و می. اند گرفته

  .ست داشته باشدتشکيل دھد که به مدت دو سال قدرت را در د

 و در پی حصر خانگی ھادی و جنوری وزير و کابينه که در ماه  جمھور، نخست س ئيخالء قدرت ناشی از استعفای ر

 .ھا، اين خالء قدرت را پر کردند ھا اتفاق افتاد، حوثی ھای مھم توسط حوثی بازداشت ديگر شخصيت

، اعالم کرد که ھدفش احيای يگانگی کشور ٢٠١۵ فبروری، پس از فرار از صنعا به عدن در ماه ھادی منصور عبدربه

او از مخالفان خود .  را مورد خطاب قرار داد که عليه دولت قانونی کودتا کردندئیاست وی به اين خاطر ھمه نيروھا

ند و ھا اخراج شو ھا از وزارتخانه که با ايران مناسبات برقرار کردند انتقاد کرد و قاطعانه خواست که طرفداران آن

او وعده داد کاری کند تا بر فراز بخش شمالی . ھای مسلح از حدود شھرھای يمن خارج شوند خواستار آن شد که دسته

  .شود يمن پرچم ملی برآفراشته شود در حالی که اکنون باالی آن پرچم ايرانی ديده می

 توسط شده اشغال شھر نعا،ص جای به کشور موقت پايتخت را عدن شھر يمن مستعفی جمھور سئير ھادی، منصور

  .بود کرده اعالم انصارهللا جنبش
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، به پارلمان يمن جنوریھادی پس از تصرف کاخ رياست جمھوری در صنعا توسط شورشيان حوثی در اواخر ماه 

اما سپس وی درخواست استعفادی خود . درخواست استعفا داد و به شھر عدن، زادگاه خود واقع در جنوب کشور گريخت

 .کند گرفته و اعالم کرد که اقدام به اداره امور کشور از عدن میرا پس 

: ، ھادی طی پيام تلويزيونی خود که از طريق تلويزيون دولتی يمن پخش شد، اعالم کرد DPAبه گزارش خبرگزاری

اين اقدام به منظور دفاع از نھادھای حکومتی کشور صورت گرفته . عدن مرکز اقتصادی و پايتخت موقت است«

 ».ستا

س جمھور و شورشيان حوثی آغاز شده ئي ميان نيروھای امنيتی ھوادار رئیھا با اين حال در شھر عدن نيز درگيری

 .است

شھر سوم يمن، به اين شھر که » تعز«چنان به حمالت خود به سوی عدن ادامه دادند و با تسخير  اما نيروھای حوثی، ھم

  .ھادی در آن مخفی شده بود، نزديک شدند

است، برای دستگير کردن پرزيدنت منصور ھادی جايزه » الحوثی«که شاخه نظامی نيروھای » انصارهللا يمن«ه گرو

ترين  يمن يکی از فقير. ستامريکا دالر ھزار ٩٠ کرده که معادل تنھا تعيينانصارهللا يمن، قيمت اندکی .  کردتعييننقدی 

ھای  بر بخش» الحوثی«دی از ماه گذشته که نيروھای پرزيدنت منصور ھا. کشورھای جھان از نظر اقتصادی است

  . شدند، به شھر جنوبی عدن رفته است مھمی از پايتخت صنعا، مسلط

اما در برابرشان، در بخش جنوبی يمن، ائتالفی از . ای از مذھب شيعه است ھا، مردمی با مذھب زيدی، که شاخه حوثی 

  .که قصد کوتاه آمدن نداردھای مسلح سنی قرار گرفته  القاعده و ديگر گروه

سوم جمعيت يمن را تشکيل  ھا حدود يک زيدی. کنند پيروی می» زيديه«ھای مذھب تشيع به نام  ھا از يکی از فرقه آن

  .کردند رانی می  بر يمن شمالی حکم١٩۶٢ سال در قالب يک امامت تا سال ١٠٠٠دھند و به مدت  می

برند،  نام می» سيد«جانشين برادرش شده، و ھوادارانش از او با عنوان ھا که   ساله حوثی٣۶عبدالملک الحوثی رھبر 

  .عليه فساد مقامات و دخالت بيگانگان است» قيام انصارهللا«در يک سال اخير بارھا گفته است که 

 خود، يمن را در ٢٠١۴المللی شفافيت در گزارش سال  سازمان بين. وجود فساد دولتی در يمن موضوعی پنھان نيست

در يک سال .  شاخص فساد قرار داد و گفت که وضعيت اين کشور پس از سقوط صالح بدتر شده است١۶١يگاه جا

ھا ناشی از رويگردانی مردم از رياست جمھوری ھادی و تحقق نيافتن  اخير، بخشی از اقبال عمومی نسبت به حوثی

  . محسوب شده است٢٠١١ھای انقالب  وعده

 ميليون ٢۵ تمام خواھد شد و اين کشور ٢٠٢٠ھد که ذخاير محدود نفت يمن تا سال د ھای کارشناسی نشان می گزارش

 .ای تاريک در پيش دارد نفری درگير با بحران آب، آينده

ای، وضعيتی به مراتب  المللی و منطقه ھای بين ھای سياسی در يمن قبول دارند که اين کشور بدون کمک تقريبا ھمه گروه

 .بدتر خواھد داشت

تواند به راحتی اسلحه  ری که در آن به ازای ھر شھروند بيش از يک قبضه سالح وجود دارد و ھر کس میدر کشو

  کنند؟ ھا از نظر نظامی دست باال را دارند؟ آيا تسليحات خاصی از حکومت اسالمی ايران دريافت می بخرد، چرا حوثی

و شماری از شھروندان اين کشور در قاچاق سالح دست ھا قبل در مسير ترانزيت اسلحه به شاخ آفريقا بوده  يمن از سال

 .اند داشته

 در فھرست تحريم سازمان ملل متحد قرار گرفته، ٢٠١٠المللی اسلحه که از سال  ترين قاچاقچيان بين يکی از شاخص

بدهللا  که منجر به سقوط حکومت علی عئیھا از زمان آغاز ناآرامی. ھاست ھای برجسته حوثی ، از چھره»فارس مناع«

 .صالح شد، مناع در چھار سال اخير استاندار صعده بوده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

رسد که اين افراد نقشی  اطالع دقيقی از حجم ثروت يا ذخاير تسليحاتی افرادی نظير مناع در دست نيست، اما به نظر می

 .ھای مسلح داشته باشند  لجستيکی گروهتأمينفراتر از کشورھای منطقه در 

در و . ھا تظاھرات گسترده برپا شده است ھا آمده، در شھرھای بزرگ يمن عليه حوثی زارشطور که در برخی گ آن

هللا اکبر، مرگ «: شعاری که برگرفته از شعارھای حکومت اسالمی ايران است. ھا ديوار صنعا پر است از شعار حوثی

  .»، مرگ بر اسرائيل، نفرين خدا بر يھوديان، و اسالم پيروز استامريکابر 

ادعای کميته انقالبی اين است که . کند اند که عمال نقش دولت را بازی می ھا نھادی به نام کميته انقالبی ايجاد کرده حوثی

 .خواھد با فساد مبارزه کند می

ای  ھای اين کشور عالقه  در درگيریامريکائی در يمن و يا استفاده از پھپادھای امريکاوجه به سياست  ھا به ھيچ حوثی

ھا پيش در چھارچوب مبارزه گسترده خود با تروريسم در سطح منطقه، مشغول آموزش   از مدتمريکاا. ندارند

شايد . موفق توصيف کرد» الگوی«نيروھای امنيتی و ارتش يمن بوده است و پرزيدنت اوباما چندی پيش آن را يک 

ھنوز به چندان » الگو«فت که اين توان گ ھای اخير می چنين ارزيابی درست باشد ولی با در نظر گرفتن حوادث ماه

  .موفقيتی نرسيده است

، زير نظر اين ٢٠١١ به دفاتر شارلی ابدو در پاريس حمله کردند، در سال جنوریيکی از دو برادری که در اوايل 

ارای در نتيجه، برای دولت اوباما، يمن د. گروه در يمن آموزش ديده بود و القاعده مسئوليت اين حمله را به عھده گرفت

 برضد اعضای القاعده انجام داده که منجر به   حمله١٠٠، بيش از ٢٠٠٨منافع امنيتی شديدی است، دولتی که از سال 

  .ھا شھروند شده است  جنگجو و ده٨٠٠کشته شدن 

ھباد  و مسئول تبليغات اين گروه بود که در حمله پامريکااز جمله افراد کشته شده، انور االوالکی، شيخ مسلمان متولد 

  . جان خود را از دست داد٢٠١١ درسال امريکا

قصد بدان اعتماد   نگران است که به دست آوردن اطالعاتی که برای عملياتی کردن مبارزه خود از طريق سوءامريکا

 مشکوک در حمله امريکائی يک پھباد جنوری ٢۶کرده، اکنون در بحبوحه شورش يمن، دشوارتر شده است، اگرچه در 

 مرد سرنشين اتومبيلی در نزديکی منطقه مرزی ميان مريب و شبوا، در قلب محل استقرار القاعده در اين به سه نفر

  .کشور کشته شدند

 ھزينه دالرعربستان سعودی برای حفظ قدرت و برتری اکثريت سنی مذھب جمعيت يمن براقليت شيعه تاکنون ميلياردھا 

 .کرده است

دھد که ھيچ  ھا نشان می گيری قابل مالحظه آن کنند و قدرت ک دريافت میشيعيان حوثی يمن از حکومت ايران کم

 .راھبردی در يمن بدون در نظر گرفتن ايران به نتيجه نخواھد رسيد

مثل ھر چيز ديگری در يمن، . شده بود ، يمن به دو بخش شمالی و جنوبی و دو کشور کامال مستقل تقسيم١٩٩٠تا سال 

  .کشور بسيار سست و ضعيف استپارچگی اين  اتحاد و يک

ترين داليل درگير شدن شيعيان حوثی با حکومت مرکزی عدم پذيرش تقسيم قدرت سياسی و يک آينده  يکی از مھم

 .ھا از سوی دولت عبد ربه منصور الھادی بود فراگير برای تمام يمنی

او طرفدار ايجاد . درال را برقرار کنددولت ھادی در حال بررسی اصالحاتی در قانون اساسی کشور بود تا يک سيستم ف

ترين موضوع مورد  و مھم. خواستند که فقط دو منطقه فدرال ايجاد شود شش منطقه فدرال بود ولی شيعيان حوثی می

 .اختالف نحوه تقسيم درآمد يمن از بخش انرژی بود
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ھر چند امروزه صالح از . د، که حکومت علی عبدهللا صالح را ساقط کرد شرکت کردن٢٠١١شيعيان حوثی در خيزش 

شيعيان در عين حال با حکومت انتقالی که پس از آن به قدرت رسيد نيز مخالفت کرده و باعث . کند ھا حمايت می حوثی

 .سقوط آن شدند

 ميالدی برگزار شد و برگزاری انتخابات رياست جمھوری نيز ٢٠٠٣انتخابات پارلمانی در يمن، آخرين بار در سال 

توان بخشی از مشکالت  ھای ساده ديگری مثل آن، می حتی برگزاری انتخابات و گام.  تعويق افتاده استھاست به سال

 . به کمک نياز داردئیھا اما اين کشور برای برداشتن چنين گام. امروزی يمن را حل کند

 درگذشت ملک  به رياض، که پس ازامريکارتبه از ھر دو حزب  سفر اخير باراک اوباما در راس يک ھيئت عالی

عبدهللا انجام شد، نه تنھا يک اقدام نمادين مھم بود، بلکه فرصت مناسبی فراھم کرد تا او با ملک سلمان پادشاه جديد 

 .عربستان در مورد اوضاع يمن گفتگو کند

ھای  در حالی که اين کشور بيش از ھمه به آن نياز دارد کمک.  به يمن، نظامی استامريکاھای  بخش اعظم کمک

 را از خارج وارد کند و با ئی درصد مواد غذا٩٠اقتصاد يمن در حالت فلج کامل است، مجبور است . اقتصادی است

 .رو است آبی ھم روبه مشکل شديد کم

 بر ٢٠٠۴او رھبری گروه را در جريان اولين قيام در سال . گيرند ھا، نام خود را از حسين بدرالدين الحوثی می حوثی

تر برای مرکز اصلی خود در استان صعده و محافظت از رسوم فرھنگی و  ھا خودمختاری بيش  آنخواسته. عھده داشت

  .خواندند بود گرايان سنی می چه نفوذ اسالم مذھب زيديه در برابر آن

، خانواده او مطالبات را ادامه دادند و پنج قيام ديگر را ٢٠٠۴شدن الحوثی توسط ارتش يمن در اواخر سال  بعد از کشته

 . رھبری کردند٢٠١٠بس با دولت در سال  تا امضای قرارداد آتش

 به رياست حسين بدرالدين الحوثی و در مخالفت مستقيم با ائتالف علی عبدهللا ٢٠٠۴ھا از سال  جنبش سياسی حوثی

تی در  مسلحانه با نيروھای دولئیحسين در نخستين رويارو. به راه افتاد» جنگ عليه تروريسم« در امريکاصالح با 

  . در مراسمی بزرگی در ھمان منطقه دفن شد٢٠١٣ھای صعده کشته شد و جسدش در سال  ، در کوه٢٠٠۴سال 

ھای علنی با دولت، در پايان اين دھه   نماينده پارلمان يمن بود، اما با آغاز مخالفت١٩٩٠تر در دھه  حسين الحوثی، پيش

 .رتبه مذھب زيدی بود به ايران رفت ت عالیيابی به مجلس بازماند و ھمراه پدرش که شخصي از راه

 .کنند ھا اين ادعا را رد می گرويد، اما حوثی» شيعه دوازده امامی«گويند او در زمان سکونت در ايران به  مخالفان می

اند در برخی  ھا در نيمه شمالی يمن زندگی کرده و اغلب حاکميت محلی را در دست داشته شيعيان زيدی که قرن

ھا به خالفت صحابه پيامبر  از جمله اين که زيدی. کنند  از ھمتايان دوازده امامی خود عمل میاگست فقھی متفھای زمينه

 .در دوران پيش از علی امام اول شيعيان اعتقاد دارند و معتقد به بازگشت مھدی نيستند

 ئیبر اسالم يا عزاداری عاشورا جاچنين بنا به شواھد تاريخی، مراسم مذھبی شيعيان دوازده امامی نظير والدت پيام ھم

شود اين مراسم را  ھا ارزيابی می ھا در سه سال اخير در اقدامی که نمايش قدرت آن اما حوثی. در زيديه يمن نداشته است

 .ھا درباره نقش ايران منجر شده است کنند و اين موضوع به افزايش اتھام برگزار می» شکوه«به شکلی با 

ا ھم به اعتراضات عليه صالح پيوستند و با استفاده از خالء قدرت تسلط خود بر استان صعده و ھ ، حوثی٢٠١١در سال 

  .جوار آن يعنی عمران را افزايش دادند استان ھم

، اعالم کرد ٢٠١۴ فبروریھادی در خاتمه اين کنفرانس در . شرکت کردند» کنفرانس گفتگوی ملی«ھا متعاقبا در  آن

 .امه به شش منطقه فدرال تقسيم شودکه يمن قرار است طبق برن

اند، اما اين باعث   مسلحانه داشتهئی، شش بار رويارو٢٠١٠ تا ٢٠٠۴ھای  ھا در خالل سال حکومت صالح و حوثی

  .شود که ائتالف آنھا امری نامحتمل باشد نمی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

خوانده بود » ھای مختلفرقصيدن با مار«در يمن نقل است که علی عبدهللا صالح زمانی راز زمامداری طوالنی خود را 

 .ھا  دائم ائتالفتغييرای است به معامله کردن او با قبايل متعدد، ائتالف با يک يا چند قبيله عليه ديگری، و  که کنايه

او ھنگامی . رسد ای از شيعيان زيدی در شمال صنعا می اش به قبيله ھا جنگيد پيشينه خانوادگی صالح که شش بار با حوثی

 قدرت را تصاحب کرد، ائتالفی با کنفدراسيون قبايل حاشد تشکيل داد که عمدتا زيدی بودند اما ١٩٧٠ھه که در اواخر د

 .احمر سپرده شد) شافعی( رياست اين مجموعه قبايل به قبيله سنی

س قبيله احمر تا پيش از مرگ برای مدتی طوالنی رياست ئيبنا به ھمين فرمول تقسيم قدرت، شيخ عبدهللا االحمر ر

 .ھای کليدی را در دست داشتند ارلمان يمن را به عھده داشت و پسرانش تا ھمين اواخر مقامپ

س جمھوری و دولت يمن ئيھا کنترل صنعا را به دست گرفتند و به ويژه از زمان استعفای ر  که حوثی٢٠١۴ سپتمبراز 

ھای عرب افزايش  ا در رسانهھ ، اتھامات عليه حکومت اسالمی ايران مبنی بر حمايت از حوثی٢٠١۵ جنوریدر 

  .گيری يافته است چشم

شود مراسم عاشورا و تولد پيامبر اسالم را به  ھا ارزيابی می ھا در سه سال اخير، در اقدامی که نمايش قدرت آن حوثی

 ھای يمن سابقه نداشته است کنند که در سنت زيدی برگزار می» شکوه«شکلی با 

گيری دولت يمن در اعتراض به عملکرد انصارهللا در صنعا، خانم توکل کرمان،  رهزمان با کنا  و ھمجنوری ٢٢در روز 

يمن از طريق پيکارجويان «: ھا به شبکه الجزيره گفت ترين مخالفان حوثی برنده جايزه نوبل صلح و يکی از اصلی

 ».حوثی تحت اشغال حکومت ايران است

گران جھان عرب، ايران را به دست داشتن در  ی از تحليلھا، خانم کرمان و طيف وسيع از زمان قدرت گرفتن حوثی

 .اند ھای يمن متھم کرده ناآرامی

 به تھران برای حضور در ئیھای طراز اول حوثی در دو دھه اخير به دعوت ايران سفرھا بسياری از شخصيت

سايل ايران عمدتا ھمان تبليغاتی ھا از م  به ھمين دليل، درک آن.اند ھای تبليغاتی مربوط به مسايل منطقه داشته کنفرانس

  .کنند ھای حکومت اسالمی عرضه می است که مقام

اند در مجامع عمومی تقريبا ھيچ  با اين حال، اعضای کميته سياسی انصارهللا در يک سال اخير آگاھانه سعی کرده

 .اظھارنظری درباره حکومت ايران نکنند

ھای طوالنی و آتشينی  ال اخير از اقامتگاھش در صعده سخنرانیحتی عبدالملک الحوثی رھبر اين گروه که در يک س

 .ای به ايران نداشته است عيله مقامات يمنی انجام داده ھيچ اشاره

ھای عرب زبان متعلق و يا متمايل به حکومت  ھای حکومت اسالمی ايران، با حضور در شبکه اما شماری از مقام

 .اند دانسته» امتداد محور مقاومت«ھا در يمن را  ھای مختلف پيشروی حوثی اسبت، به من)العالم، المنار، الميادين( ايران

گر  تحليل آميز افرادی نظير محمد صادق حسينی، تحريک«نگار ساکن صنعا، اظھارات  به گفته زيد العاليا، روزنامه

من بيش از پيش وابسته به ھا در افکار عمومی ي باعث شده تا چھره حوثی«ھای تلويزيونی،  ايرانی و عرب زبان شبکه

 ».تھران مجسم شود

امتداد محور مقاومت از ضاحيه بيروت، تا «ھا در يمن،  حسينی در چند ماه اخير، بارھا گفته است که پيشروی حوثی

 .در جنوب شبه جزيره عرب است» دمشق، بغداد، تھران، و تنگه باب المندب

 که مقامات سومالی يک کشتی ايرانی حامل سالح را توقيف ھای خبری در يمن گزارش دادند سايت اخيرا برخی وب

 .برساند» تسليحات سنگين«ھا  اند که عازم يمن بوده تا به حوثی کرده

ھای جنوب اين  در آب» جيھان يک و دو«ھای  به نام» ايرانی«ھای دولت يمن از توقيف دو کشتی  ، مقام٢٠١٣در سال 

 . بوده است»حامل سالح و مھمات«کشور خبر دادند که 
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ھا را  س جمھوری پيشين يمن و ابوبکر القربی، وزير امور خارجه اسبق توقيف اين کشتیئيعبد ربه منصور ھادی، ر

 .ھا متھم کردند  و حکومت اسالمی ايران را به ارسال سالح برای حوثیتأئيد

وقت اسم يا   سخن گفتند، اما ھيچھم در اين شناورھا» اعضای سپاه پاسداران«ھا و مقامات محلی از توقيف  گاه رسانه

 .تصوير چنين افرادی منتشر نشد

ھا صنعا را گرفتند با   که حوثی٢٠١۴ سپتمبردر «: گويد ھا می  اين اتھامتأئيدنگار ساکن صنعا، با  زيد العاليا، روزنامه

 ». برگشتندھا به ايران شده را آزاد کنند و آن فشار بر اداره امنيت ملی توانستند ايرانيان بازداشت

نظاميان زيدی از حمايت ايران برخوردارند به تصاوير  ھا گاه برای آن که نشان دھند اين گروه از شبه مخالفان حوثی

ھا  کنند که در برخی دفاتر حوثی ای و حسن نصرهللا دبيرکل حزب هللا لبنان، اشاره می هللا خامنه هللا خمينی، آيت آيت

 .موجود است

ھا در تحوالت اخير بايد با نگاھی تاريخی به عوامل سياسی و فرھنگی اين کشور،  يابی حوثی قدرتبرای يافتن سرچشمه 

 .ھا و قبايل يمنی را بررسی کرد شيوه به قدرت رسيدن گروه

ھا و  حوثی در يمن و ارسال اسلحه و پول برای آنال ھای مالی و لجستيکی حکومت اسالمی ايران به شورشيان  کمک

  . کشی ھستند برند و آمده پذيرش ھرگونه عملياتی حتی آدم ين کشور که مردم آن در نھايت فقر به سر میتشنجات فعلی ا

اين  .بين برده است با تفسيری درباره يمن، نقش حکومت اسالمی ايران را در اين کشور زير زره» اشپيگل«نشريه 

ھا  کشوری که رومی .جنگند ن ھمه با يکديگر مینويسد، در يم می »فروپاشی فقيرترين کشور عربی«  نشريه زير عنوان

در اين  .ناميد اکنون تبديل به خانه فقرای خاور نزديک شده است می »آعراب خوشبخت«  در دو ھزار سال پيش آن را

جنگد، ايران از اين فرصت  ميليون گرسنه دارد، گروھای مختلف اسالمی تروريست با يکديگر می ١٠ زاکشور که بيش 

ای نفوذ خود در منطقه استفاده کرده با ارسال اسلحه و پول برای شيعيان بخش عظيمی از اين کشور را  برئیطال

   .تصرف کرده است

ھای جھانی، ھر فرد يمنی حداقل يک قبضه اسلحه   طبق آمار موجود سازمان، آمده است،»اشپيگل« در تفسير نشريه

بنابراين مردم اين کشور تنھا چيزی که دارند اسلحه . اند حساب آمده هدر اين آمار کودکان شيرخوار و پيران نيز ب. دارد

ھا احساسات و غرور الحوثی را  است که اکثرا کھنه ھستند و حکومت اسالمی ايران با دادن اسلحه مدرن به آن

ھد و مشاورين د ھا آموزش نظامی می کند، به آن ھای شيعه را را با پول و اسلحه حمايت می ايران يمنی .برانگيخته است

   .ھا ھستند ھاست بين آن نظامی حکومت اسالمی ايران مدت

نويسد، کشورھای عربی منطقه خود را آماده  وزير امور خارجه عربستان سعودی می» سعد ال فيصل«به نقل  ،اشپيگل

واقع اعراب اول مشکل  در .ھا در خطر است گويند، آبرو و اعتبار آن کنند، اعراب می مبارزه با نفوذ ايران در منطقه می

نظاميان يمن نيستند  ھا تنھا شبه حوثیال .ايران و سپس جلوگيری از خطرات شبه نظاميان گروھای مختلف در يمن دارند

سال پيش در اين کشور  ١۵ ھای ديگرش از که می خواھند در اين کشور حکومت کنند، گروه تروريست القاعده و شبکه

 اسلحه و امريکا .ھای حاضر در يمن اضافه شده است به تروريست ٢٠١۴ سالاز اواخر  ،»داعش« .فعال ھستند

اند و مشخص نيست   در اختيار ارتش يمن گذاشت که ھمه ناپديد شدهدالرمليون  ۵٠٠ تجھيزات نظامی مدرن به ارزش

 در يمن با مشکل در ھر حال حکومت اسالمی ايران، در آينده .ھای ديگر افتاده است ھا و يا تروريست حوثیال به دست

ھا و  حوثیال ايران بايد پول زياد به .گيرد تری را دربر می رو خواھد شد که ارسال اسلحه و پول بيش تری روبه بيش

ھا در آينده نزديک بتوانند در جبھه ديگری، يعنی در مقابله با نظاميان سنی  ھای شيعه طرفداران خود بپردازد تا آن زايتی

  .س نيز بجنگندکشورھای عربی خليج فار
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الشيخ مصر، بر  مين نشست خود در شرم٢۶، در بيانيه پايانی ٢٠١۵-٠٣- ٢٩شنبه  سران اتحاديه عرب روز يک

  . کردندتأکيدضرورت تشکيل نيروی مشترک عربی 

ھا از  ھا، خواستار خروج آن عليه حوثی» توفان قاطعيت«در اين بيانيه، سران اتحاديه عرب ضمن حمايت از عمليات 

 .ھای اين گروه شد ا و تسليم سالحصنع

 فلسطين اختالفات امارات با ايران درباره مسألهھای داخلی ليبی،  اعضای اتحاديه عرب درباره بحران سوريه، درگيری

 .وگو کردند بحث و گفت» طنب االکبر، طنب االصغر و ابوموسی«مالکيت جزاير سه گانه 

اساس عضويت داواطلبانه ھر کدام از اعضای اين اتحاديه يکی ضرورت تشکيل يک نيروی نظامی مشترک عربی بر 

 .ھای محوری در اين نشست بود از بحث

ھا و خطراتی است که امنيت و   با چالشئیدر بيانيه آمده است که ھدف از تشکيل اين نيروی نظامی مشترک، رويارو

 .کند ثبات جھان عرب را تھديد می

س جمھور يمن برای برگزاری ئي پاسخ فوری به دعوت عبدربه منصور ھادی رچنين بر ضرورت در بيانيه پايانی، ھم

 . شدتأکيدکنفرانسی در سعودی در چارچوب راھکار شورای ھمکاری خليج 

 .عراق، ضمن مخالفت با ھرگونه عمليات نظامی با تشکيل نيروی نظامی مشترک عربی نيز مخالفت کرد

 .کنند پايبند خواھد بود تحاديه عرب و اکثريت کشورھای عربی اتخاذ میلبنان نيز اعالم کرد که بر ھر تصميمی که ا

چنين  ھا ھم آن. درباره بحران ليبی، سران اتحاديه عرب از شورای امنيت خواستند که به تحريم تسليحاتی ليبی پايان دھد

 .از دولت قانونی ليبی و ارتش ملی اين کشور حمايت کردند

ھای خود در برابر  اتحاديه عرب از شورای امنيت سازمان ملل خواستند که به مسوليتاما درباره بحران سوريه سرات 

 .بحران سوريه عمل کند

 سوريه و ايجاد راه مسألهاتحاديه عرب، بر ضرورت ھمکاری رھبران کشورھای عربی با سازمان ملل در رابطه با 

 . کردندتأکيدستوار است، حلی مسالمت آميز بر اساس کنفرانس ژنو که بر برکناری بشار اسد ا

 بودجه دولت فلسطين وحمايت از عملی شدن طرح قانونی و تأميندرباره فلسطين نيز سران کشورھای عربی بر 

 . کردندتأکيدمشروع تشکيل دولت فلسطين 

طنب االکبر، طنب االصغر و «سران اتحاديه عرب، بر حق حاکميت مطلق امارات متحده عربی بر سه جزيره 

آميز به مذاکرات مستقيم با امارات متحده   کرده و از ايران خواستند که برای ايجاد راه حلی مسالمتتأکيد »ابوموسی

 .المللی الھه حل و فصل کند  را در ديوان بينمسألهعربی بپردازد در غير اين صورت امارات ناچار است که اين 

ھا در يمن تا  ه رھبری عربستان سعودی عليه حوثینبيل عربی، دبيرکل اتحاديه عرب گفته است که حمالت ائتالف ب

  .ھای خود را تسليم نکند و از مناطقی که اشغال کرده عقب نرود ادامه خواھد يافت زمانی که اين گروه سالح

 و در آغاز دومين روز از اجالس سران ١٣٩۴ فروردين ٩ - ٢٠١۵ مارچ ٢٩شنبه  عربی اين سخنان را امروز يک

 .الشيخ مصر بيان کرد ماتحاديه عرب در شر

 ئیھا در يمن برای چھارمين شب پياپی ادامه يافت و از جمله باند پرواز يک پايگاه ھوا  عليه حوثیئیديشب حمالت ھوا

 .المللی صنعا مورد حمله قرار گرفت نظامی در نزديکی فرودگاه بين

س جمھوری از کشور گريخته گزارش ئيرخبرگزاری رويترز به نقل از رياض ياسين، وزير خارجه يمن، که به ھمراه 

....  ايجاد شده از ايران به اين کشور شده است ئیباعث توقف ادامه خط ھوا« نظامی ئیکرده است که اين حمالت ھوا

 ».کند را با قطعات نظامی تجھيز می) ھا حوثی( ھا کم دو پرواز روزانه که آن دست
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س جمھور ئيپسر علی عبدهللا صالح، ر( حمدعلی عبدهللا صالحس جمھور يمن، ائيزمان عبدربه منصور ھادی، ر ھم

شود که نيروھای وفادار به صالح در کنار   گفته می.را از سمت سفير اين کشور در امارات خلع کرده است) پيشين

 .جنگند ھا می حوثی

در يمن ادامه خواھد » کودتا«ھا را تا خنثی شدن  روز شنبه، ملک سلمان، پادشاه عربستان گفت که حمالت عليه حوثی

 .داد

يکی از » کھالن«، پادگان مارچ ٢٩به گزارش العربيه به نقل از منابع نظامی سعودی، در بمباران صبح يک شنبه 

ھای ائتالف حمايت از  ھا افتاده بود مورد حمله جنگنده ھای نظامی ارتش يمن که اخيرا به دست حوثی ترين پادگان بزرگ

  .گرفت و کامال ويران شدمشروعيت دولت يمن قرار 

تر فرمانده اين پادگان را برکنار کرده و يکی از اعضای خود را برای فرماندھی آن  ھا پيش طبق اين گزارش حوثی

 .منصوب کردند

 تعيينھای سعودی به اھداف از پيش  ، جنگنده»توفان قاطعيت«گويند در چھارمين روز از ادامه عمليات  منابع نظامی می

ھای بالستيکی و نابودی انبارھای اسلحه   استراتژيکی به خصوص در زمينه منھدم کردن موشک- نظامیشده در سطح 

 را نيز بمباران ئی پدافند ھوا۶۵چنين لشکر  ھای مآرب، ابين، و ھم ھای سعودی، استان  جنگنده.ھا، دست يافتند حوثی

 .کردند

ھا  ھا متعھد شدند در عمليات عليه حوثی  که اين کشور کشور تشکيل شد١٠از کشورھای عربی منطقه ائتالفی با شرکت 

 .، بريتانيا، فرانسه از سعودی حمايت کردندامريکا کشورھای .شرکت کنند

 فروند ھواپيمای جنگی، ٣٠ فروند ھواپيمای جنگی، امارات متحده عربی ١٠٠ ھزار سرباز و ١۵٠پادشاھی سعودی 

 .اند روند جت جنگی خود را در اين ائتالف به خدمت گرفته ف١٠ جت جنگی و قطر ١۵بحرين و کويت ھر کدام 

گوی عمليات ائتالف  سخن. کنند  کردند که از اين ائتالف حمايت میتأئيدمصر، اردن و سودان و ترکيه و پاکستان نيز 

او افزود، حمالت تا . بوده است» آميز موفقيت« به رھبری سعودی به مواضع شورشيان حوثی ئیگفت، حمالت ھوا

 .ادامه خواھد يافت» اھداف«رسيدن به 

با سقوط امپراتوری عثمانی در پايان جنگ جھانی . قرار گرفت عثمانی ، در قلمروی حکومت١٧۵٠منطقه يمن در سال 

در گذشته حکومت يمن در دست اميری . دست يافت استقالل  به١٩٢٢يا درآمد و در سال اول، يمن به سرپرستی بريتان

در اين  .تبديل شد جمھوری ، حکومت يمن به١٩۶٢از سال . کرد بود که شخصا کشور را اداره می» امام يمن«ملقب به 

ھا گرفت و به طرفداران خود  در يمن، حکومت را از زيدی ر شصت ھزار نيروی مصریبا استقرا عبدالناصر سال

  .س جمھور يمن شد که اکنون خلع شده استئير کودتا پس از علی عبدهللا صالح االحمر ژنرال. سپرد

، ٢٠٠٠اما بعد از سال . ا حکومت متحد بودندھا ب  سال اوليه پس از اتحاد يمن، فضای بازی ايجاد شد که الحوثی١٠در 

 در طول ديدار ٢٠٠٣، در سال »جوانان مومن«. شد ناميده می» الحق«گروھی سياسی از جوانان زيدی تشکيل شد که 

 به امريکاجمھور يمن از مناطق شمالی اعتراضاتی را ترتيب دادند و برای اعتراض به حمله  س ئيعلی عبدهللا صالح ر

سال بعد حکومت اقدام به . دھی کردند ھا را سازمان  در صنعا مردم زيادی گردآمدند و آنامريکاسفارت عراق جلوی 

  .شد  رھبری اين گروه کرد و ھمين علت سبب قيام طرفدارانش حسين الحوثیدستگيری 

  .دانند، ھستند يد میھا دنبال حق آخرين امام خود که آن را ز  امام معتقد ھستند و آن١٢ امام از ۵ھا تنھا به  زيديه

تر اين کشور  ثباتی بيش کند چون بی غرب را ھم نگران می. ای را خيلی شديدتر کند ھای منطقه تواند تنش اتفاقات يمن می

  .کند تر می  در خارج از اين کشور را بيش احتمال تبديل شدن آن به پايگاھی برای انجام حمله
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اين » جزيره عربستان القاعده در شبه«ای   فنی و ظرفيت فرامنطقهئیناھای اطالعاتی غربی، سطح توا از نظر سازمان

ھاست که با ھمکاری دولت ھادی، عليه اين  اياالت متحده مدت. ترين شاخه القاعده تبديل کرده است گروه را به خطرناک

در عين حال . تر کرده است  را سختامريکادھد ولی سرنگونی او، دخالت  گروه در يمن عمليات نظامی انجام می

 .شود ای بين ايران و عربستان قلمداد می ھا و دولت ھادی، بخشی از جنگ قدرت منطقه درگيری ميان حوثی

کند و عربستان، که با يمن مرز مشترک دارد، و کشورھای ديگر حوزه خليج  ھا حمايت می مذھب از حوثی ايران شيعه

 .کنند فارس قويا از ھادی طرفداری می

جمھوری «در شمال و » جمھوری عربی يمن«: ھای قرن بيستم از دو کشور مجزا تشکيل شده بود ر سالت يمن در بيش

 تصميم گرفتند با يکديگر متحد شوند و کشور ١٩٩٠اين دو کشور در سال . در جنوب» دموکراتيک مردمی يمن

نه سياسی و اقتصادی دولت ھا معترض اقدامات تبعيضا ولی چندی نگذشت که جنوبی. را تاسيس کنند» جمھوری يمن«

  . خواھان لغو اتحاديه شدند ولی شکست خوردند١٩٩۴صنعا شدند و در جريان جنگ داخلی 

ھای کافی از داليل عدم توسعه   جمعيتی، در کنار ضعف دولت، فساد، کاھش منابع و نبود زيرساختئیجا ثباتی و جابه بی

 ئی خاطر بيکاری، گرانی مواد غذا  ميليون يمنی به١٠ود که حدودا ش  تخمين زده می.اند فقيرترين کشور خاورميانه بوده

 .برند  رنج میئیو خدمات اجتماعی محدود از ناامنی غذا

، ھر کدام به دنبال ...حقيقت اين است که ھمه طرفين درگير در جنگ داخلی سوريه، عراق، افغانستان، ليبی، يمن و

شان به زيست و زندگی و امنيت دلخراش و  ود ھستند و ھرگز دلمنافع اقتصادی، سياسی، نظامی و استراتژيک خ

 و تجربه اين وقايع ھولناک اين کشورھا، مردم تأثيررو، طبيعی است که  از اين. سوزد دھنده مردم اين کشورھا نمی تکان

ا به اين نتيجه جو و کمونيست ھمه کشورھا ر طلب، عدالت خواه، برابری آزاده و ھمه نيروھای سياسی و اجتماعی آزادی

منطقی برساند که به ھيچ نيروی ارتجاعی ملی و مذھبی و حکومتی اعتماد نکنند به جز اين که به قدرت مبارزاتی و 

کش،  داری مستبد و آدم ھای سرمايه ھا و سرنگونی حکومت ھمبستگی خودشان بر عليه ظلم و ستم و استثمار حکومت

  .اری يک جامعه آزاد و برابر و انسانی، باور داشته باشندچون حکومت اسالمی ايران، با ھدف برقر ھم

  ٢٠١۵ مارچ بيست و نھم -  ١٣٩۴ ]حمل[شنبه نھم فروردين يک

  

  

  

 

 

 


