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  حميد بھشتی

  ٢٠١۵ اپريل ٠٢
  

  يمن در آتش
برلين پس از حمالت ھوائی روز گذشته نيز از جنگی که اتحاد نظامی به ) گزارش ويژه(    برلين– رياض - صنعا

 المان اعالم ۀوزارت امور خارج.  حمايت می کند،رھبری عربستان سعودی عليه شورشيان يمنی صورت داده است

ضربات نيروی ھوائی عربستان در روز گذشته به اردوی پناھندگان . نمود که برای اين ھجوم مسلحانه تفاھم دارد

جنگ اخير رياض از قرار معلوم برای مقابله با رشد نفوذ ايران در .  تن گشت۴۵اصابت نمود و موجب مرگ 

اين جنگ با منافع دول عضو پيمان ناتو . فته می شود روابط خوبی با شورشيان حوثی داردمنطقه می باشد که گ

 ھرمز بر گذرگاه دريائی ميان يمن و ۀبه نظر يکی از مفسران، آنھا مايلند که نفوذ ايران عالوه بر تنگ: ھمساز است

  . رل نفت از آنجا می گذرد گسترش نيابديافريقا که روزانه ميليون ھا ب

ی استفاده می کنند، از جمله از ھواپيماھای نظامی المانھای عربستان سعودی برای حمالت خويش از تسليحات نيرو

 المان ساخت ٣۶ و ژ٣تُرنادو و اُروفايتر و در صورتی که نيروھای سعودی به داخل يمن وارد گردند مسلسل ھای ژ

جھان . ن و عربستان سعودی را نيز ممکن می دانندکارشناسان، بر چيده شدن مرز ميان يم. را نيز در اختيار دارند

 عربستان تا ۀکلی به آتش کشيده شده است، از جنوِب شبه جزيره عرب پس از چندين دخالت نظامی غرب اکنون ب

  .شمال سوريه او از ليبی تا عراق

  

    حمالت اخير ھوائی 

.  به شورشيان حوثی را گسترش دادئیاتحاد نظامی مزبور به رھبری عربستان سعودی روز دوشنبه حمالت ھوا

ز گذشته با استفاده از نارضايتی مردم از حکومت از مراکز خويش واقع در شمال يمن به صنعا، ئيحوثی ھا در پا

سوی جنوب پيشرفت نموده و اکنون بخش ه  بمارچآنھا در ماه . پايتخت اين کشور حمله کرده و آنجا را فتح نمودند

اکنون عربستان سعودی و برخی از کشورھای عربی به . ل خويش در آورده اندو کنترھای عظيمی از کشور را به

.  تن کشته شدند۴۵در اين حمالت در يکی از کمپ ھای پناھندگاِن جنگ .  نظامی با آنھا اقدام نموده اندۀمقابل

اما رياض تا کنون اين . مقامالت دولت يمن گفته اند که در روزھای آتی نيروھای سعودی قصد دارند وارد يمن شوند

  ]١. [خبر را تکذيب ننموده است
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  حاکميت، تحت حمايت غرب

بنا بر تحليل کارشناسان، قدرت ھای بزرگ غرب و متحد اصلی آنھا در منطقه يعنی عربستان سعودی پيش از 

 که ئیتا جا.  اخير بر مواضع شورشيان حوثی نيز موجب اوجگيری درگيری ھای داخلی يمن گشتندئیحمالت ھوا

» ساير دول غرب«گروه بحران ھای بين المللی که يکی از دواير فکربافی غرب است متذکر گشته، واشنگتن و 

 که شده بر قدرت نگاه دارند، زيرا وی با ئیمصمم بودند رئيس جمھور يمن، عبد ربه منصور ھادی را به ھر بھا

از جمله در العناد واقع در نزديکی شھر بندری ھادی . تمام توان خويش در مبارزه با تروريسم شرکت کرده است

 قرار داده است که مرکز فعاليت ھواپيماھای جنگی فاقد ئیمريکااعدن پايگاھی نظامی را در اختيار نيروھای 

به نظر گروه بحران ھا، در .  يمنی در آنجا آموزش نظامی ديده اندۀسرنشين گشته و عالوه بر آن نيروھای ويژ

يس جمھور يمن کاری در جھت اصالحات مطلوب آنھا انجام نداده و در ميان مردم نيز از نفوذ که رئ غرب به اين

 بنياد فريدريش ابرت که مربوط به حزب ۀدر پائيز گذشته خانم مدير] ٢.[کمی برخوردار است اھميتی نداده اند

 ۀر قدرت فقط با حمايت جامع می باشد اظھار نمود که در حال حاضر باقی ماندن ھادی بالمانسوسيال دموکراتيک 

به طوری که گروه بحران ھا گزارش داده است عربستان سعودی به تازگی بارھا ] ٣.[بين الملل قابل تضمين است

عنوان نمونه ھنگامی که ھادی در ه ب.  را که از طريق مذاکرات ميسر بوده غير ممکن ساخته استحلیھای راه 

صنعا و رفتن به عدن از تن دادن به توافق خودداری نمود مورد حمايت  گذشته در مذاکرات صلح با ترک بروریف

 از رسيدن به توافق جلوگيری نمود، بدين نيز رياض مجدداً ) مارچ(در ماه اخير] ۴. [مقامات سعودی قرار گرفت

  .ترتيب که آن را مشروط به شرايطی نمود که برای حوثی ھا پذيرش آن غير ممکن بود

  

  ھالل شيعی

رياض و تھران مدتھاست با يکديگر بر سر .  مشترک غرب و عربستان سعودی با ايران استۀن کار مبارزايۀ زمين

 به ٢٠٠٣مريکا در سال ا ۀحاکميت بر خليج فارس رقابت می کنند، رقابتی که از زمان حذف قدرت عراق و با حمل

نفوذ ايران نبوده، بلکه عليه کليه  حاکم بر عربستان فقط با ۀدر اين زمينه مخالفت طايف. آن کشور قوت گرفت

را به کار می برند که » ھالل شيعی«آنھا ھمواره عبارت . نيروھای شيعی در خاورميانه و خاور نزديک می باشد

از حزب هللا لبنان گرفته تا دولت علوی سوريه و بخش شيعی نشين عراق و بحرين و تا شيعيان سواحل جنوب شبه 

در حالی که سلفيون مخالف حزب هللا لبنان و نيروھای مخالف . يمن را شامل می شود عربستان و حوثی ھای ۀجزير

ن شيعی توسط ارژيم سوريه از حمايت عربستان سعودی برخوردارند، رياض سالھاست از سرکوب خونين مخالف

 گذشته عربستان سعودی در سرکوب قيام ھای حوثی ھا در يمن نيز در سال ھای. سلطان بحرين حمايت می نمايد

 از الماندول پيمان ناتو و از جمله .  آنھا صورت گرفتئی با بمباران ھوا٢٠٠٩مشارکت داشته است که در سال 

 آنھا با فزونی نفوذ ايران در منطقه می زۀاين سياست عربستان بدين خاطر حمايت می کنند که در خدمت مبار

  ]۵.[باشد

   

   تفاھم برای حمالت ھوائی

 گذشته ۀدر پايان ھفت. اين ھمچنين در مورد حمالت اخير عربستان سعودی به شورشيان حوثی يمن مصداق دارد

 فرانک والتر اشتاين ماير به صراحت تفاھم خويش را نسبت به اقدامات عربستان سعودی المان ۀوزير امور خارج

ور که ايران، قدرت حامی حوثی ھا، عالوه اين تص«: داليل اين سخن به نظر مفسران چينن است] ۶. [اعالم نمود
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رل نفت از آنجا می گذرد بتواند کنترل کند، يھا ب ميان يمن و افريقا را نيز که روزانه ميليون ۀ ھرمز، تنگۀبر تنگ

  ]٧. [بسياری را به وحشت می افکند

  

  خمپاره ھا، مسلسل ھا و ھواپيماھای جنگی

ای شامل بر تسليحات نظامی گشته، قدرت استبدادی خليج قادر می گردد  از رياض به ميزان رشد يابنده المانحمايت 

ميزان صادرات تسليحاتی . ی نيز به انجام رساندالمانجنگ خود عليه شورشيان حوثی را با استفاده از تسليحات 

 سال  به صدھا ميليون يورو در٢٠٠٨ ميليون يورو بود، در سال ۵٠  ٢٠٠۴ به عربستان سعودی که در سال المان

اين تسليحات فقط محدود بر انواع مھمات، خمپاره، تأسيسات نظامی و انواع سيستم ھای نظامی کامپيوتری . رسيد

ھواپيماھای .  که در توليدشان سھيم است شامل می گردد،نبوده، بلکه ھواپيماھای جنگی را نيز از طريق انگلستان

 در سرکوب ٢٠٠٩ فروند جت ترنادو که در سال ١٠٠ در خدمت نيروھای سعودی عبارتند از المانجنگی ساخت 

 ھواپيمای جنگی اويروفايتر که قسمت اعظم آن تا کنون از طريق ٧٢کار گرفته شدند و نيز ه قيام حوثی ھا ب

عالوه بر اينھا رياض چندين ھواپيمای باری ايربوس و ھواپيمای سوخت . انگلستان به عربستان تحويل گشته است

 و ٣ی ژالمانغير از اين عربستان جواز ساخت مسلسل ھای .  را نيز در اختيار داردA330 MRTTرساِن مدِل 

 ھزار ٢٠ تا آغاز سال جاری قطعات الزم برای توليد بيش از المانبر طبق اطالعيه ھای دولتی، .  را نيز دارد٣۶ژ

  ]٨. [ را در اختيار حکومت مستبد رياض قرار داده است٣۶ژ

  

  آموزش جنگ ھوائی

در .  عالوه بر فروش وسيع تسليحات نظامی به عربستان، ارتش اين کشور را نيز آموزش نظامی داده استنالما

 عربی در تمرين ھای مشترک ۀ در امارات متحدالمان ئی نيروی ھوا٢٠١٢ و نيز در پايان سال ٢٠٠٩آغاز سال 

 نيز ھمکاری ئیمريکاان سعودی و در اين تمرين ھا عالوه بر نفرات امارات متحده سربازا. نظامی شرکت داشت

اکنون ] ٩.[ که در شرايط واقعی صورت گرفتئیھواۀ اين تمرينات مربوط می شد به عمليات پيچيد. داشته اند

 ئینيروی ھوا. عملياتی وارد گشتهۀ  رسيده است که از فاز تمرين گذشته و به مرحئیپيشرفت تمرينات مزبور به جا

ھواپيماھای ايروفايتر را در عمليات عليه خالفت اسالمی در داخل سوريه به کار سلطنتی عربسان سعودی تا کنون 

کار می روند اطالعی در دست ه که آيا ھواپيماھای ايروفايتر عليه نفرات حوثی در يمن نيز ب در اين. برده است

ار بردن آنھا در ھر که  که ديده اند قادر به استفاده و بئیاما به ھر حال نيروھای سعودی با آموزش ھا. نيست

 اماراتی نيز مصداق دارد که در عمليات عليه شورشيان ئیاين امر در مورد نفرات نيروی ھوا. موقعيتی می باشند

  .حوثی مشارکت دارند

  

  جنگ داخلی که مرزھای کشوری را محو می سازد

ظر کارشناساِن بحران ھا، در به ن. کارشناسان قائل به  احتمال از بين رفتن مرزھا در جنگ داخلی يمن می باشند

 جنگ ھای وحشتبار دنيای عرب که به دنبال جنگ ھای علنی و مخفی غرب در منطقه صورت می گيرند، ۀبار

ترکيبی است از جنگ ھای نيابتی، اعمال خشونت ھای گروه گرايانه، متالشی گشتن کشور و حاکميت شبه نظاميان 

به ارزيابی گروه بحران ھا، از اين وضعيت جھادگرايان .  استکه به صورت غم انگيزی در منطقه عاّدی گشته

گروه مزبور خاطر نشان ساخت که در مقابل وضع حاضر چشم . القاعده و خالفت اسالمی بھره برداری می کنند
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مذاکراتی که از جانب سعودی ھا تا کنون در آنھا . انداز آلترناتيوی قابل تصور است که بر مذاکرات بنا می گردد

  ]١٠. [ابکاری شده استخر
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  المانبرگرفته از سايت گروه مراقب سياست خارجی 

  ٢٠١۵ مارچ ٣١
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