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 (Nikolay Bobkin)-*بابکين نيکوالی

 شيری .م.ا :برگردان از 
  ٢٠١۵ اپريل ٣٠

 

 شد شروع سعودی عربستان خاک در يمن لوکنتر برای زمينی عمليات
 عمليات و رسيده پايان به يمن در »قاطعيت طوفان« جنگی عمليات که کرد اعالم عودیس عربستان دفاع وزارت 

 »يمن در تروريسم با مبارزه ۀادام و غيرنظامی جمعيت از حفاظت« از عبارت آن اصلی ھدف که »اميد بازگرداندن«

 عربستان ھوائی نيروی .دھد نمی يريتغ را چيزی ھمسايه کشور به تجاوز نشان يريتغ اما .شود می آغاز باشد، می

 .شوند می کشته غيرنظامی افرادً اساسا .دندھ می ادامه يمن بمباران به عربی ائتالف در آن متحدان و سعودی

 فرايند مجدد شروع برای اميد بازگرداندن عمليات« :داشت اظھار امريکا در سعودی عربستان سفير الجوبير، عادل

 زور به ھا، حوثی ۀواسطه ب يمن نظامی اشغال از ممانعت منظوره ب ما وجود، اين با  .است شده آغاز يمن در سياسی

 به شورشيان، به تسليحات رسيدن از جلوگيری برای سعودی عربستان« که کرد، تصريح سفير .»شد خواھيم متوسل

 عربی ائتالف فرماندھی سخنگوی اسيری، احمد سرتيپ .»دھد می ادامه يمن ھوائی حريم و سرزمينی آبھای بر نظارت

 عمليات اصلی ھدف  .نمود تکرار را سعودی سفير اظھارات کلمه به کلمه ًتقريبا جديد، عمليات شروع تشريح ضمن

 باقی خود جایه ب  -ايران نفوذۀ داير به کشور اين شدن وارد از جلوگيری و يمن شيعيان به ضربه آوردن وارد  -جنگی

 .ماند می

ۀ مداخل .ديگر فاز به يمن در جنگی فاز از گذار يعنی ،»اميد بازگرداندن« تعمليا با» قاطعيت طوفان« تعويض

 بخشی موشکی -ھوائی حمالت اثر در .است بوده موفق حدودی تا که شد شروع شيعی جنبش تضعيف ھدف با مسلحانه

 ائتالف .است شده نابود شوند، واقع ھا حوثی ۀاستفاد مورد توانستند می که نظامی زيرساختھای و اسلحه انبارھای از

 از را ھا حوثی دريا، جانب از يمن ۀمحاصر .است بسته را يمن ھوائی حرايم سعودی عربستان سرپرستیه ب عربی

 عربھا، نه را اصلی نقش که است اين واقعيت رابطه، اين در .است کرده محروم ايران تسليحاتی کمکھای رسيدن احتمال

 ٣ و جنگی کشتی ٨ ناوھواپيمابر، يک از متشکل( را خود بزرگ دريائی گانناو که کنند می بازی امريکائيھا بلکه،

 و دارند، خود نظارت تحت را يمن قلمرو اعظم بخش ھمچنان ھا حوثی وجود، اين با .اند کرده بسيج )کمکی کشتی

 بسيار زمينی عمليات بدون قدرت، به سعودی ۀپرورد دست فراری جمھور رئيس ھادی، منصور بازگرداندن احتمال

 .است ضعيف

 در نفر ھزار ٣٠٠ از بيش ھوائی بمبارانھای اثر در که کرد، اعالم متحد ملل سازمان ۀانساندوستان امور ھماھنگی دفتر

 در يمن شدگان کشته شمار بھداشت، جھانی سازمان اپريل٢٣ گزارش طبق .است کرده ترک را خود ۀکاشان و خانه يمن

 سازمان کودکان بنياد .است رسيده نفر ۴٣۵٢ به مجروحان تعداد و نفر ١٠٨٠ هب اپريل ٢٠ تا چمار ١٩ از جنگ پی
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 کشته کودک ١١۵ حداقل ،چمار ٢۶ تاريخ تا يمن در جنگی عمليات ۀنتيج در که است، کرده اعالم )يونيسف( متحد ملل

 و بوده رگيرید تشديد عواقب از يکی غذائی مواد جدی کمبود خطر .است گرديده مجروح نيز ديگر کودک ١٧٢ و

 .برند می سره ب وخيم وضعيت در آنھا از نفر ميليون ٨/۴ که برند، می رنج آن کمبود از يمنی نفر ميليون ۶/١٠ اکنون

 اين .کرد صادر فرمان يمن شورشيان عليه جنگ در خود ملی گارد شرکتۀ بار در سعودی عربستان پادشاه سلمان،

 .است شده تشکيل او به وفادار ًکامال ھای خانواده و قبايل افراد از کنند، می اطاعت شاه شخص از که نخبه نيروھای

 ملی گارد نيروھای به سعودی عربستان نشين شيعه مناطق بر لوکنتر اعمال و يمن -سعودی مرزھای تحکيم ۀوظيف

 خود قلمرو زا را يمن سازی مطيع برای زمينی جنگ سعودی عربستان :است مھم ويژهه ب آخر ۀنکت .است شده حواله

 ]وھابی[ سنی رژيمھای ۀمداخل عليه اعتراضات سعودی عربستان نشين شيعه مناطق در که است روز چند  .کرد آغاز

 .اند شده تلفاتی متحمل معترضان .دارد ادامه يمن مناقشات در عرب

 ٩ .دارد اختيار رد نفر ھزار ٧٢ ًمجموعا از متشکل زمينی نيروی يک زمينی عمليات انجام برای سعودی عربستان

 می) ھوائی تيپ دو( ارتش ھوائی فرماندھی و توپخانه گردان ٨ ھمچنين، و ھوابرد تيپ يک و مکانيزه و زرھی تانک

 آماده ۀکھن عالئم -دفاعی ھای ھزينه شديد افزايش و تسليحات عظيم بسيار مقدار خريد  .نمايند شرکت حمله در توانند

 .باشد می خود روقلم گسترش به سعودی پادشاھی شدن

 نفوذ ۀحوز گسترش برای ايران و سعودی عربستان بين مسلحانهۀ مبارز در واسطهۀ جنب دارای يمن جنگ که اين در

 می امريکا جمھور رئيس اوباما، و است معترف واقعيت اين بر واشينگتن  .کند نمی ترديد کسی ديگر باشد، می خود

 خود نيت از و کند، نمی حمايت عربی ائتالف ارتشھای ۀمداخل با زمينی فاز به ھوائی حمالت فراروئی از او که گويد،

 در است، ميان در ايران و سعودی عربستان بين مصالحه سخن که آنقدر .گويد می سخن سياسی حل راه يافتن بر مبنی

 .نيست ميان در يمن خود در درگير طرفھای خصوص

 مذاکره ميز پشت در را يمن بحران فصل و حل راه چگونگی لرياضا و تھران نمايندگان اما است، دشوار اين تصور

 حمايت تحت که ای مذاکره ھر در شرکت از که کرده اعالم »انصارهللا« شيعی جنبش .کرد خواھند جو و جست

 زمانی تا« داشت، اظھار ھا حوثی رسمی سخنگوی عبدالسالم، محمد .کرد خواھد امتناع شود، انجام سعودی عربستان

 و حل خصوص در مذاکره ای ھيچ دارد، ادامه سعودی عربستان سرکردگیه ب ائتالف توسط يمن اراضی مبارانب که

 .»يافت خواھد ادامه درگير طرفھای ناسازگاری .گرفت نخواھد صورت بحران فصل

 ۀمناقش حل برای آميز مسالمت ھایمذاکره  روند که است، باور اين بر روسيه امنيت شورای رئيس پاتروشف، نيکوالی

 مناسب آنھا گروھبنديھای يا جداگانه کشورھای کار، اين برای .شود انجام متحد ملل سازمان نظارت تحت بايستی يمن

 به دادن پايان برای متحد ملل سازمان امنيت شورای دائمی اعضای مساعی تمرکز کاری، ھر بر مقدم .نيستند

 .شد نخواھد بازگردانده ھا يمنی به »ميدیا« ھيچ اين، بدون .دارد ضرورت مسلحانه درگيريھای

  روسيه علوم فرھنگستان در کانادا و امريکا مطالعات ۀدانشکد سياسی علوم دکتر -*
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