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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۵ مارچ ٣١

 بمباران ھوائی يمن،
  نقض حقوق بين الملل و يک اقدام تجاوزکارانه است

 

 و حمايت امريکاستان سعودی با چراغ سبز امپرياليسم ، عرب]حمل[ فروردين۵ برابر با چ مار٢۵چھارشنبه شب، 

تروريستھای " پيشگيری از پيشروی ۀو به بھان.... چون اردن، کويت، بحرين، امارات متحده عربی، قطرئیدولتھا

طوفان "را در قالب عمليات ) شيعيان زيديه(بمباران چند فرودگاه و پايگاھھای نظامی و غيرنظامی شيعيان حوثی" شيعه

 تمام اطالعات ماھواره ای و امريکادولت اوباما به صراحت از اين تجاوز حمايت کرد و اعالم نمود . آغاز کرد" بندهکو

آمار دقيقی از کشته شدگان و . امکانات جاسوسی خويش را در جھت منافع عربستان سعودی به کار خواھد گرفت

اما خبرھا . رداز امپرياليستی منتشر نمی شودمجروحين در دست نيست و توسط خبرگزاری ھای انحصاری، دروغپ

بسياری از اماکن عمومی ويران شده و ھزاران نفر خانه و . حاکيست که بيشتر کشته شدگان افراد غيرنظامی ھستند

اين عمليات تجاوزکارانه که آشکارا نقض حقوق ملل و .  شان را رھا کرده و به روستاھای اطراف پناه برده اندۀکاشان

 اروپا ۀازمان ملل متحد است مورد حمايت دولت ترکيه، مصر و پاکستان و به صورت شرمگينانه توسط اتحاديمنشور س

 فروند ١٠٠گفته می شود دولت عربستان سعودی آماده است برای سرکوب قيام کنندگان، بيش از . نيز قرار گرفته است

ليات تجاوزکارانه کشورھای عضو شورای ھمکاری  ھزار نفر نظامی به يمن اعزام دارد و در اين عم١۵٠ھواپيما و 

البته دولت عمان ھنوز حمايت آشکاری از اين عمليات به عمل نياورده است و . خليج فارس نيز شرکت خواھند داشت

 شورای ھمکاری موجب ۀ را در درون جبھئی اين عمليات و فرسايشی شدن اين جنگ چه تضادھاۀروشن نيست ادام

 شورای اتحاديه  جلسۀاق از ھم اکنون مخالفت خود را با تجاوز نظامی به يمن در چارچوبدولت عر. خواھد گشت

 خالی است، نمايندگان خلق يمن نيز در تجمعجايگاه دولت قانونی سوريه بشار اسد نيز در اين . عرب اعالم داشته است

رئيس جمھور يمن می خواند،  فراری عربستان سعودی که خودش را ۀ حضور ندارند و فقط عامل دست نشاندجلسه

 ۀ مردم يمن را اشغال کرده است و جالب اين است عربستان موفق نشده که اين بار عمال خودفروختۀکرسی نمايند

اپوزيسيون سوريه و ھمدستان داعش را به عنوان نمايندگان مردم سوريه به صورت نمايشی و تجملی به اين شورای 

  .يگری مشغول شوند عربی اضافه کند تا به بازۀاتحادي

ثيرات أپرسش اصلی اين است که داليل بمباران يمن چيست و کدام اھداف سياسی اقتصادی معينی را دنبال می کند و ت

  ی و بين المللی آن کدام است؟ئمنطقه 

دولت  يمن، .  کشور يمن مرزھای مشترکی با عربستان سعودی در شمال و در شرق کشور با عمان دارد يکم اينکه-

ويژه نفت و ه  بين المللی برای نقل و انتقال انرژی بۀل می کند و اين آبراه و تنگه ھای مورد استفادوب المندب را کنتربا
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آبراه باب المندب يکی از تنگه ھای مھم .  بسيار مھم استئیگاز و کاال از خاورميانه و خاور دور به کشورھای اروپا

ژيکی برای امپرياليسم يل چنين آبراه ستراتواز اين رو کنتر.  سوئز راه داردبين المللی است که به دريای سرخ  و کانال

) کشور جيبوتی(فريقاا در آنسوی تنگه که به شاخ امريکااستقرار چندين پايگاه نظامی .  بسيار حائز اھميت استامريکا

  .ژيک اين تنگه می افزايديمتصل است نيز بر اھميت سترات

 سالھاست که با دخالت نظامی دريمن، با بمباران مناطق فقير نشين شھر و روستا و کشتار يکاامر امپرياليسم  دوم اينکه-

ل خويش گيرد، بلکه وصدھا زن و کودک  بيگناه توسط ھواپيماھای بی سرنشين نه تنھا نتوانسته اوضاع را تحت کنتر

 برای حفظ منافع امريکا. ته است خود و عربستان گشۀموجب نفرت روز افزون مردم نسبت به سياستھای تجاوزکاران

ر ھر آنچه که در توان ال دۀمين پشتوانأبلند مدت خود در عربستان و صادرات انرژی و امنيت کمپانيھای نفتی، برای ت

رغم تمام اين تالشھا، سياست وی با موفقيت ھمراه نبوده و يمن ھمچنان در  ليکن علی. کار گرفته استه داشته است ب

 در امريکاسازمان القاعده و دولت اسالمی داعش که توسط . ی و بی ثباتی به سر می بردئ فرقه ناامنی و جنگھای

بسياری از سوريه و عراق و لبنان فربه شده اند، در يمن نيز مدعی کسب قدرتند و در مقابل جنبش مقاومت حوثی که 

. ، قد علم کرده و جوالن می دھنددارندسنی ھا نيز در آن متشکلند و از نفوذ قابل توجه اجتماعی در جامعه برخور

 و امريکاداعش بارھا اعالم کرده است که عمده ترين دشمنش جنبش حوثی است و بايد نابود گردد و از اين منظر با 

 قربانی گرفت از ١۴٠انفجار اخير در يکی از مساجد شھر صنعا که بيش از . عربستان منافع مشترکی را دنبال می کند

 نشان می دھد که امپرياليستھا و ًاين تجربه مجددا.  نيروھای داعش و القاعده در يمن استۀجنايتکاران اقدامات ۀجمل

که در ممالک خودشان به اسالم ستيزی دست می زنند  ارتجاع منطقه تنھا با نوع معينی از اسالم مخالفند و در عين اين

  .در عراق و سوريه و يمن با داعش و القاعده ھمدست می شوند

 ميليون جمعيت يمن نزديک به چھل درصد شيعه ھستند که ساليان طوالنی  مورد تبعيض حکومت ٢٣ از سوم اينکه

عربستان سعودی يمن را ھمواره حياط . مرکزی سنی مسلک بوده که تحت حمايت عربستان سعودی قرارداشته است

 عربستان سعودی کميسيون ويژه ای در .خلوت خود دانسته و وقيحانه در امور داخلی اين کشور دخالت کرده است

 اخير بعد از تالشی ۀعربستان برای دخالت دائمی در امور داخلی يمن ايجاد کرده بود و تمام رژيمھائی که در چند دھ

. جمھوری دموکراتيک يمن، در اين کشور بر سر کار آمدند با حمايت و اشاره و دخالت عربستان سعودی بوده است

  که با ھدف به قتل رساندن رھبر اين ٢٠٠٩ به پايگاھای چريکی حوثی ھا در سال ئیبمباران ھواعربستان سعودی با 

 و امريکاجنبش صورت گرفت، نه تنھا موجب تضعيف جنبش حوثی نگرديد، بلکه مقاومت اين نيرو را درمقابل 

دولت عربستان با اجير کردن افراد . عربستان دو چندان کرد و ھمين امر باعث محبوبيت و رشد اجتماعی آنھا گرديد

ِفاقد ايمان و عرق ملی و ھزينه کردن ميليونھا د ر در بين قبايل سنی در يمن و ايجاد پايگاھھای آموزشی نظامی و الِ

تسليح آنھا عليه حوثی ھا در جنوب شرقی کشور، ھر چه بيشتر به شکاف و چند دستگی و ھرج و مرج در کشور دامن 

 در امريکا امپرياليسم ۀدر يک کالم عربستان سعودی دست دراز شد. ين نابسامانی در کشوراستزده و مسبب اصلی ا

  .نام عرب، مردم عرب را کشتار می کنده منطقه است و ب

 رژيم ۀ بسياری از سنی ھا ھم می باشد، آفريدۀ جنبش حوثی و قيام مسلمانان شيعه که در واقع دربرگيرند  چھارم اينکه-

 رژيم جمھوری ۀ نيز آفريد-ثر از بھارعربیأ مت-  نيست، ھمانطور که جنبش اعتراضی مردم بحرينجمھوری اسالمی

 و متحدينش ھمواره برای موجه جلوه دادن تجاوزات نظامی و غير قانونی خود به امريکاامپرياليسم . اسالمی نبوده است

المی را به عنوان مسبب اين قيامھای ملی که ،  جمھوری اس.... چون لبنان، فلسطين، يمن،  بحرين و سوريه ئیکشورھا

ريشه در بی عدالتيھای ملی و بين المللی دارد معرفی می کند تا با مھندسی افکارعمومی دخالتھای نظامی خود در اين 

روشن است حمايتھای جمھوری اسالمی .  سياسی نظامی خود را موجه جلوه دھندۀکشورھا را مشروعيت بخشند و سلط
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 مشخصی را دنبال می کند ھمانطور که حمايتھای ديگری اھداف سياسی و ايدئولوژيک و ھر جنبش از جنبش يمن

 و اسرائيل و متحدينش از جنبشھای اعتراضی در برخی از کشورھای ديگر نيز داليل خاص خود را به دنبال امريکا

. ن کرديي اين جنبشھا را در درون تعۀان از بيرون نمی توان ماھيت اجتماعی و عميق و محقئیاما با چنين حمايتھا. دارد

ی اين ئ بود و نه اسرائيلی، اگر چه مورد حمايت تبليغاتی و رسانه امريکائی ايران نه ٨٨ خرداد ٢٢جنبش اعتراضی 

ولی اين . کشورھا قرار گرفت و گرچه عمال انقالب مخملی نيز سعی کردند برای کسب رھبری در آن نفوذ کنند

ھمانطور که جنبش فلسطين، لبنان و مقاومت سوريه و جنبش .  ماھيت اين جنبشھا نيستۀن کنندييحمايتھای بيرونی تع

 جمھوری اسالمی نبوده و نيستند، ھمانطور که کودتای ۀرغم موافقت جمھوری اسالمی با آنھا، گماشت علی..... بحرين 

ون چرای جمھوری اسالمی بود  ضد قذافی توسط مزدوران تروريست وارداتی که مورد حمايت بی چهارتجاعی ب

اينھا جنبشھای سياسی و استقالل طلبانه عليه نيروھای استعماری ھستند و ربطی به . مترقی و انقالبی محسوب نمی شد

  .  نام جمھوری اسالمی ندارنده حمايت و يا عدم حمايت بھانه ای ب

کنونی در يمن و برآمد جنبش حوثی و کسب نبايد فراموش کرد که داليل سياسی، اقتصادی و اجتماعی  تضادھای حاد 

قدرت سياسی در صنعا پايتخت اين کشور را بايد در تبعيض اجتماعی، در سياست نئوليبرالی ديکته شده توسط صندوق 

پيوستن . جو کرد و  و عربستان درامور داخلی يمن جستامريکابين المللی پول و دخالت ھای بيشرمانه و نفرت انگيز 

 به خاطر مسائل مذھبی، بلکه به دليل موضع گيريھای سياسی اين جريان در مقابل ً حوثی نه بدوامردم به نيروی

مھمترين ثروت . ی از مردم  افزوده استحبوبيت آن در بين بخش قابل توجھامپرياليسم و عربستان بوده است که بر م

يمن  يکی از . ه در ايران نيز نمی شودطبيعی يمن نفت است که از درآمد آن چيزی نصيب مردم نمی شود، ھمانطور ک

 عربی است و بخش بزرگی از مردم در فقر مطلق و گرسنگی و عدم بھداشت و آموزش ۀفقيرترين کشورھای شبه جزير

اختالفات طبقاتی .  درصد۵٠ درصد است و در بين جوانان بيش از ۴٠بيکاری در اين کشور بيش از . به سر می برند

انتقاد حوثی ھا به حذف .  و سرکوب و تحقير، مردم را به طغيان واداشته استئیسکنت و بی نواغوغا می کند و فقر و م

يارانه ھای سوخت که به زيان اکثريت زحمتکشان يمن تمام شد، مورد حمايت مردم قرار گرفت، مردمی که بسياری از 

 داليل ۀمجموع.... امريکا ئیارانھای ھوامقاومت حوثی ھا در مقابل عربستان و بمب. مسلمانان سنی را نيز شامل می شد

سياسی اجتماعی است که موجب برانگيختن حمايتھای مردمی و محبوبيت معنوی نسبت به نيروی حوثی شده 

  ................است

 ھایدر عين حال اين تجاوز آشکار که با فشار سياسی و اقتصادی و تھديدات عربستان سعودی بر بسياری از کشور

 اروپا برای کسب نظر آنھا پديد آمد، حاکی است که عربستان سعودی در منطقه به ۀدر عين حال اتحاديمسلمان و 

اين که اين تجاوز با سکوت . استيصال دچار شده و مانند غريقی در حال مرگ به ھر خس و خاشاکی چنگ می اندازد

شوری در جھان از اعتبار برخورد دارد نيست، دبيرکل سازمان ملل متحد برگذار شد، نشان داد که ھيچ سند، پيمان و من

اعتبار . ن می کنديي اعتبار ھر سند را تعۀتنھا زور است که درج. حتی اگر زير آن را صدھا کشور امضاء کرده باشند

سازمان تروريستی داعش حمايتش را از .   نظامی و قھرآميزی است که از آن سند می شودۀھر سند وابسته به پشتوان

بستان سعودی اعالم کرد و ترکيه نيز که ثبات منطقه، منافع اقتصادی و نفوذ سياسی اش را برھم می زند در تجاوز عر

 عربستانس سعودی، وضعيت انفجاری در منطقه ايجاد می ۀولی اين اقدام شتابزد. کنار عربستان سعودی و داعش ايستاد

  .  عواقب غير قابل پيش بينی در پی داردًکند و مسلما

 محکوم می کند و آن را ناقض منشور سازمان ملل ًبمباران يمن توسط عربستان سعودی را قويا) توفان(ارايرانحزب ک

  .متحد و يک اقدام غير قانونی و تجاوزکارانه  محسوب می کند
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حزب ما  لشکرکشی احتمالی زمينی و دخالت در امور داخلی يمن را محکوم می کند و بر اين باور است که ھرگونه 

با فرسايشی شدن اين حمالت نظامی و .  داخلی مردمان آن کشور است و نه اجانبۀر و تحولی سياسی در يمن وظيفييتغ

 اين جنگ خواھد بود، عربستان سعودی ۀ که بازندئیاشغال اين کشور مقاومت مردم نيز شدت خواھد گرفت و آن نيرو

  .مان منطقه  استاست که فاقد ھرگونه پايگاه اجتماعی و محبوبيت در بين مرد

  ! و متحدينش از يمن کوتاهامريکادست امپرياليسم 

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩۴ ]حمل[ھشتم فروردين ماه

www.toufan.org  

 

 

 


