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قتل عام مردم يمن به بھانۀ واھی حمايت از رئيس جمھور توسط [
 ]عربستان سعودی و شرکاء

  

  برلين/رياض/صنعا

بر اساس گزارشات . کار می رونده  نيز بالمانعربستان سعودی به يمن ھواپيماھای جنگی ساخت  ئیدر حمالت ھوا

 نقش مھمی المان عربستان ھواپيماھای جنگی يوروفايتر که در توليدشان شرکت ھای تسليحاتی ۀمختلف از شبه جزير

  .کار می رونده  ب،اصطالح دقيقی که بر مواضع شورشيان حوثی وارد می گردده دارند در ضربات ب

مريکا می باشد پشتيبانی ابرلين از ائتالف نظامی به رھبری عربستان سعودی که مورد حمايت نظامی و اطالعاتی 

:  صورت می گيردئیژيک جغرافياياين جنگ که در حال ايجاد فاجعه ای انسانی است با مقاصد سترات. سياسی می کند

 ۀجلوگيری از فزونی نفوذ ايران به ياری حوثی ھا در شبه جزير حاکم بر عربستان سعودی و غرب ۀھدف خانواد

به نظر کارشناسان مسلم اين . که به ھيچ وجه معلوم نيست که آنھا به سود ايران عمل کنند در حالی. عربستان می باشد

  .اھانه پذيرفته اند تقويت القاعده را آگالمانالقاعده بوده و غرب و از جمله ۀ است که اين جنگ بيش از ھمه به سود شبک

  

  ضربات دقيق توسط ھواپيماھای يوروفايتر

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 نيروھای مؤتلفه به رھبری عربستان سعودی بر مواضع شورشيان حوثی در يمن ھواپيماھای نظامی ئیدر حمالت ھوا

 ۀداين مطلب را سايت خبری عرب نيوز که متعلق به عربستان سعودی است، فرستن. روند کار میه  نيز بالمانساخت 

 که اطالعات خويش را از اسناد ئی عربی پخش می شود و نيز يک سايت اينترنتی ايتالياۀالعربيه که از امارات متحد

بر اين اساس نيروی ]. ١[ دريافتی از پايگاه ملک خالد در عربستان سعودی کسب می نمايد گزارش کرده اند ئیويديو

، انگلستان و ايتاليا المان ھواپيماھای ترنادو که محصول مشترک  عربستان سعودی نه فقط از مدل ھای قديمی ترئیھوا

کار می ه ، انگلستان، ايتاليا و اسپانيا توليد می شوند بالمانبوده استفاده می کند، بلکه ھمچنين يوروفايتر را که توسط 

 استفاده ٢٠٠٩سال گفته می شود که عربستان از ھواپيماھای ترنادو در حمالت خود بر مواضع حوثی ھا در . گيرد

خالفت « در بمباران مواضع ٢٠١۵ بروریکه ھواپيماھای جنگی يوروفايتر را برای اولين بار در ف کرده بود، در حالی

  .کار گرفته استه ب» اسالمی

اصطالح دقيق در يمن مورد استفاده ه بنا بر اطالعات عرب نيوز در حال حاضر ھواپيماھای يوروفايتر در ضربات ب

 فروند ھواپيمای يوروفايتر مدل طوفان را سفارش داده و اکثر آنھا را تا کنون ٧٢عربستان سعودی . گيرندقرار می 

 نيز نقش مھمی الماناما در توليد آنھا .  رسمی ھواپيماھای مزبور انگلستان می باشدۀالبته فروشند. دريافت نموده است

  .را ايفا می کند

  »حقانيت به لحاظ حقوق بين الملل«

 از عربستان سعودی که در جنگاوری اخير نزديک ترين متحد اين کشور در خاور ميانه می باشد به لحاظ سياسی انالم

 از موضع گيری ھای علنی در اين زمينه خودداری می المانکه در حال حاضر سياستمداران  با اين. حمايت می کند

می رسد به نظر آنھا راه حل سياسی دارای ارجھيت گوش ه  بالمان ۀکنند اما به طوری که از اظھارات وزارت خارج

 نيروھای مؤتلفه به رھبری ئی دائم تکرار می کند که ضربات ھواالمان ۀ وزارت امور خارجۀدينبا اينحال گو. می باشد

به خواھش رئيس جمھور «رياض فقط . »ت داردقبا مبانی حقوق بين الملل مطاب «المانعربستان سعودی به نظر دولت 

بر «: و اين کار بی شک مجاز می باشد »سف باری بوده است دست به حمله زده استأکه در وضعيت به شدت يمن 

]. ٢[» که حاکم قانونی کشوری درخواست کمک نمايد، حمايت از او مجاز است اساس مقررات حقوق بين الملل ھنگامی

  .»به لحاظ حقوقی نداردونه شکی نسبت به حقانيت روش مزبور  گھيچ «المانبه ھمين خاطر دولت 

  

  فاجعه ای انسانی
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 نيز صورت می گيرد، تالشی يمن را که به فقر مفرط دچار است المانجنگ مزبور که توسط ھواپيماھای جنگی ساخت 

 تن ٢٠٠٠ تن کشته و بيش از ۶٠٠ به رھبری عربستان سعودی تا کنون بيش از ئیپس از حمالت ھوا. تسريع می نمايد

(!) تعدادی از يمنی ھا می کوشند به سوماليا . امکانات فرار از مھلکه به ندرت وجود دارد. وح گشته اندبه شدت مجر

با اينحال از موفقيت نظامی .  به يمن صورت گرفته استئی ھواۀ حمل١٢٠٠گفته می شود که تا کنون بيش از . پناه برند

يافته ل بندر عدن نيز دست ووثی که به تازگی به کنتر سعودی موفق به توقف نيروھای حۀنيروھای مؤتلف: خبری نيست

با اينحال حمالت .  کنونی در حال از ھم پاشيدگی استای يا ليبي١٩٨٠ ۀيمن ھمانند افغانستان در پايان دھ. د نمی گردندان

مورد حمايت مريکا ا، بلکه به لحاظ نظامی و اطالعات مخفی نيز از جانب المانمزبور نه فقط به لحاظ سياسی از جانب 

واشنگتن اعالم نموده است تحويل جنگ افزار به نيروھای نظامی مؤتلفه را افرايش داده و آغاز به تأمين . قرار دارند

 اھداف نظامی به رياض ۀعالوه بر اين قرار است اطالع رسانی در زمين. سوخت ھواپيماھای جنگی در ھوا نموده است

 برای ھمکاری ھای اطالعاتی در مرکز عملياتی عربستان تأسيس و يک گروه مريکا واحدی راانيروھای . افزايش يابد

  ].٣[ دخالت نمايند ًا بتوانند در انجام عمليات نظامی مستقيمات نفره را برای تنظيمات نظامی بدانجا گسيل نموده اند ٢٠

  

  يک نقش کليدی

عربستان سعودی و ايران . ژيک غرب استياتدليل اصلی عمليات نظامی مزبور مبارزه بر سر تسلط و تأمين منافع ستر

 عراق را از ٢٠٠٣از گذشته بر سر تسلط بر خليج فارس با ھم رقابت دارند در اين بين ايران از زمانی که غرب در 

.  حمايت می کند،غرب در اين رقابت از رياض که تمکين بيشتری نشان می دھد. دور خارج نمود برتری يافته است

رئيس جمھور ]. ۴[ نيروھای سعودی مؤثرانه کمک نموده اند ۀ به مسلح نمودن ھمه جانبالمانشرکت ھای تسليحاتی 

مريکا ا ۀدر اين راستا اياالت متحد. يمن عبد ربه منصور ھادی در حمايت از عربستان سعودی و غرب عمل می نمود

 ۀه نموده و در جنگ عليه ترور ھواپيماھای بدون سرنشين را در شبه جزير نظامی واقع در شمال عدن استفادیاز پايگاھ

رئيس جمھور .  قابل تصور نيست،نداکه حوثی ھا به تن دادن بدين وضع حاضر بوده  اين. کار گرفته عربستان ب

وقف نگردند شورشيان حوثی دست نشاندگان دولت ايران بوده و اگر آنھا مت« يمن، ھادی، اظھار نمود که ۀسرنگون شد

 با اين] ۵. [»حزب هللا ديگری خواھند بود که ايران فرستاده است تا مردم منطقه و فراتر از آن را مورد تھديد قرار دھند

ور را اغراق آميز می دانند، اما ترس از پيروزی مواضع ايران عربستان سعودی را به زبکه اکثر کارشناسان ارزيابی م

خاطر موقعيتی که در باب المندب و راه ه بيش از ھمه بندر عدن ب.  تحريک می نمايدجنگ و غرب را به حمايت از آن

ژيک می ي مديترانه دارد، دارای اھميت ستراتبحيرۀ احمره و از آنجا به کانال سوئز و بحيرۀورودی اقيانوس ھند به 

ِبنا بر قضاوت يکی از کارشناسان شرق ميانه در بنياد علم و سياست بنام ھن. باشد ل وھر که عدن را کنتر«ر فورتيک ِ

  ].۶[نمايد به لحاظ بين المللی دارای موقعيت کليدی است 

  

  به سود القاعده
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دھند که جنگ اخير نه فقط به فاجعه ای انسانی منجر و يمن را به ھم خواھد ريخت، بلکه عالوه  کارشناسان ھشدار می

زيرساخت  «ئیارايکه ترانسفلد از بنياد علم و سياست حمالت ھوامۀ به گفت. بر آن به تقويت القاعده نيز خواھد انجاميد

اين امر به ويژه در وضع «متالشی می سازند و » ھای دستگاه امنيتی يمن را که در خدمت مبارزه با القاعده بوده اند

 قضاوت را ھمين] ٧[» نجامداعده بيقمشکل فعلی موجب افراطی گشتن بيشتر جنگندگان گشته و می تواند به تقويت ال

حوثی ھا تنھا کسانی در يمن بودند که حاضر «: د می کندئينام ماری کريستينه ھاينزه نير تأه يک خانم اسالمشناس ب

اگر آنھا اکنون به درگيری ھای ديگر مشغول و تضعيف گردند، در . بودند به لحاظ نظامی در مقابل القاعده بايستند

القاعده که انجام ضربات ۀ در واقع نير جھادگرايان شبک] ٨. [»ام خواھد شداينصورت خواه ناخواه به سود القاعده تم

چند روز پيش .  را به خود نسبت داده اند به فعاليت ھای خويش در يمن افزوده اندجنوری ٩ و ٧تروريستی پاريس در 

 عربستان که ۀوھای مؤتلفبه ارزيابی ناظران نمی توان گفت نير.  زندانی در يمن گشت٣٠٠ده موفق به رھا ساختن عالقا

  .وليت ھستندؤبا استفاده از کليه امکانات خود حوثی ھا را به عقب نشينی وادار می سازند در اين امر فاقد مس

  

  اتفاق دوباره

در . ژيک به تقويت نيروھای جھادگرا تن داده می شوديجنگ يمن اولين موردی نخواھد بود که در آن به داليل سترات

که آن زمان کارزار به  در حالی]. ١٠[امه بن الدن سعودی جزو متحدين غرب بود س ا١٩٨٠ ۀر دھجنگ افغانستان د

 که به تقويت القاعده مربوط می شود سريع ئیالبته جنگ يمن تا جا. شوروی مربوط می شد، امروز به ايران ربط دارد

  .١٩٨٠ ۀل آنھا بيرون می رود تا جنگ افغانستان در دھوتر از کنتر
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