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 !!کرد یدواقعه قبل از وقوع با عالج
 

دق الباب نمود  یجخل یخانه کشور ها یو پنج ساله که دشمن مهاجم بر دروازه ها یس یانجام بعد از خواب گران و طوالن سر
 !شده و به فکر افتاد که چکار کند؟ یدارب

 ینا یجدا ساز بغداد و یساختن مهد خالفت اسالم یرانو و انهدام و یننظام مستقر کشور عراق به زعامت صدام حس سقوط
خشن از نوع حکومت  متعصب و و یفیحکومت طا یسسأت و یعرب و یامت اسالم یکرۀاز پ یو پهناور اسالم یرومندن کشور

هزار  یس دویدر عراق و....که با حضور ار یمذهب و ینید و یگسترده قوم یها یهتصف و –در بغداد  یصفو یلشاه اسماع
 ..... شود یدر عراق اداره م یرانا یاستخبارات و یاطالعات یروهاین و ینفر

 یمذهب و یا یفهو طرز فکر طا یشهاز پنجاه هزار نفر با اند یشب یرویبا ن ینظام دویار ینعنوان بزرگتره حزب هللا ب یسستأ
 های یرون پارلمان و - ینه)کاب یدولت ینفوذ برهمه دستگاه ها لبنان و یدولت اصل یدر پهلو یگریو با ساختار دولت مستقل د

 ....در لبنان و یرانا یفرمانده و یرهبره ب لبنان و.... دویار ی( و حتینظام و یاطالعات

 یفراطا یعیش یمتعصب غال یها یشهاز مل یشصت هزار نفر دویار یلمرکبار و تشک کشنده و یسالح ها یلشدن س سرازیر و
 و هزار نفر یصداز س یش( که قاتل بدر کنار قصاب دمشق )بشار اسد یمذهب و یقوم یها یهدر تصف یریگ سهم و یهدر سور

ا ال صد هدمشق و ارس تهران و ینب یائیدر و ینیزم - یهوائ پل یسسأت است و یهمردم سور یوناز شش مل یشآواره ساختن ب
 یرانسپاه پاسدارن ا و یرانمنظم ا دویرا یجا بجائ و یدالر پول نفت یلیاردهام و یکیمواد لوژست و یشرفتهپ یهزار تن سالح ها

 . آشکار ستا یوعمل یرانکار ناپذ یستامر و.... یهدر سور

ر د یننش یعهش یلیمحدود قبا ۀشان که از منطقه صعده )منطق ینظام یاتآغاز عمل و یمندر  ها یمسلح ساختن حوث یجانب از
 کنیمیهمراه بود سر انجام قبل از  یتبربر تاراج و قمع و با قلع و یمن یهاشهر یگرطرف ده ( شروع و بیسعود سرحداتار نک

 ر وجمهو یسرئ یریگروگان ک و و ها یبعد از سقوط صنعا بدست حوث. کرد طسقو ها ی( بدست حوث)صنعا یمن یتختماه پا
 یها سالح شروع شده و یمن یبنادر بحر صنعا و تهران و ینب یاکماالت نظام یائیدر و یخطوط هوائ ،یمن ینهکاب یاعضا

مواجه  یامنظ و یاسیس یرهبر و یفکر یبه خال ها یتا حوث یافتندحضور  یمن یه یرانا ینظام و یاسیمستشاران س و یشرفتهپ
 . نشوند

 ینخالفم و سازیم یحکومت م ینشوند ما به تنهائ یکجاومت حک یلبا ما در تشک یاسیس یناعالن کردند که اگر مخالف ها حوثی
از مرکز صنعا شدند تا باب مذاکره را باز  یثحو یها یشهخواستار اخراج مل تن نداده و ها یحوث یخواسته هاه هم ب یاسیس

  .کنند

 "حعبدهللا صال یعل" یاسیس و ینظام یایبا بقا یبا همکار را اشغال و یضع نظامامو و یسمراکز پول و یادارات دولت ها حوثی
مردم  ۀکومت کردند هر چند با مخالفت عاماعالن ح خود و .یدندمواقف خود را در صنعا قوت بخش یس جمهور مخلوع قبلیرئ

 نمودند و یاستعفه را که در نزد شان گروگان بود وادار ب "یعبدالرب منصور هاد" مواجه شدند و یمن یشهر ها یگرصنعا و د
 .دنامه اش اعالم کردن یبه زور استعف

 یها هیعتمام ش را تاراج کرده و ینظام فرقه هایام تم شان است و یارکه با سقوط صنعا کشور در اخت کردند یفکر م ها حوثی
  ،کردند یبا او مقابله م یبا بر خورد نظام کرد یدر صنعا مخالفت م که یهر کس را مسلح ساخته و یحوث

  مخالف را کشتند یروهاین و یساز پول یادیافراد ز و فیر ها یتظاهر کنندگان مخالف حوث یمرتبه باال ینچند حتی و

بند بود نظر و ینجات داده بود بعد از دو سه هفته که تحت اقامت جبر یکه خود را از خطر اعدام انقالب "منصور عبدالرب"
از  یمنخت ت یاعالن نمود که پا یشخو یامظن و یاسیدر آنجا با مشتشاران س طرف عدن فرار کرد وه شبانه از مرکز صنعا ب

  .نامه اش اعتبار ندارد فیاستع کرده بودند و یدتهد را او ها یگفت که حوث صنعا به عدن انتقال کرده است و
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 اب کرده و یدتهد یزبود ن یگروه اسالم ینرا که معتدل تر یمنحرکت اصالح  یحت و یاسیثر سؤهمه احزاب م ها یحوث سپس
ل اشغا مرام شان حکومت بسازند و خواستند تا بر وفق خواست و یاسیس یاز همه طرف ها را شروع کردند و ینظام ۀآنها مقابل

دت داشتند ش قرار "عبدالرب منصور"که تحت زعامت  یمننظام  تگانوابسس و ینقتل مخالف و یریگروگان گ و یمراکز دولت
 . یدندبخش

 ۀا قوب شروع کردند و یشرویشهر ها به پ یگرد یبه سو "عبدهللا صالح یعل" یمرژ یاسیس و ینظام یایبا بقا ها یحوث سپس
هواداران  مناطق با مقاومت مردم و یدر بعض گرفتند و یزرا ن یگریمناطق د یبعض با مردم برخورد کرده و ینظام و یهقهر

 . مواجه شدند "یعبدالرب منصور هاد"حکومت 

 فمه طربا ه یاسیس ۀخواستار جلس یاسیس و یمستشاران نظام بودند و یختهکه از صنعا کر ییبا وزرا "منصور عبدالرب"
 شده یحکومتش منته و "عبدالرب منصور"اعالن کردند که  را رد نمودند و یشنهادپ ینا ها یحوث در عدن شدند و یاسیس یها

  .است

را نمود تا همه  یاضدر ر یچخل یخواست جلسه مشترک کشور هارا ترصد داشت در یمنکه اوضاع  یحکومت سعود یاما درین
  .یاندیشندب یچاره ا یمنرفت  یرونب یبرا حضور بهم رسانده و یمن یاسیس یطرف ها

 "عبدهللا صالح یعل" یکه با افسران نظام یقو ینظام یشبا آرا مخالفت کرده و یاضدر ر یجخل یبا اجالس کشور ها ها حوثی
 و یرندبگ زیعدن را ن خاتمه داده و "دالرب منصورت :عبحرکت افتادند تا به حکومه طرف عدن به ، بمخلوع همراه بود یسرئ

عدن صورت  یهوائ یدانم یکیتا نزد یرانوابسته به ا های یحوث یشرویپ عدن و یهوائ یداندر اطراف م ینآغاز جنگ خون
 !! عرب دق الباب شد یگرد یکشور ها و یکشور سعود یورود یگرفت و دروازه ها

از  نمود و ینظام یخواست همکاردر یجخل یاز کشور ها یمنجمهور  یسعنوان رئه ب "عبدالرب منصور"وقت بود که  درین
 . را سقوط دهند یمنحکومت  یئ یشهمل و یبا قوت نظام ها یخواست تا نگذارند حوث یجهان ۀجامع
جمهور  یسمعاون رئ "یونسی یعل"صحبت  ،یجخل یاز کشور ها "عبدالرب منصور" یدرخواست کمک نظام چند قبل از هر
 قوماندان بعدا   و .صدا آورده ب یجخل یهاکشوره زنگ خطر را ب ینا باشد یم یانساسان و یرانتخت ا یکه گفته بود بغداد پا یرانا

 ( حضور فعال ویمن لبنان و -یسور -عراق ) یدر چهار کشور بزرگ عرب اعالن کرد که ما یرانا "سپاه پاسداران"بزرگ 
 یقاز طر یحت و یرانا ینظام و یاسیدر منابر س بعدا   و  .صدا آورده ب یشاز پ یشزنگ خطر را ب یزن یمدار ینقش محور

 یهمپ یعرب یکشور ها خاصتا   منطقه و یدر کشور ها ینیاز تحقق صدور انقالب خم یزن یعهش عمراج و ینید یمنابر حوزه ها
اعالم کرد که  "یپور ازغد یمرح"بنام  یرانیا یاسیبزرگ س یها یوریسناز ت یکیکه  یدنپائ یرید و  .مدآ یصحبت بعمل م

از  و کنند یادهرا در آنجا پ یرانا یبفرستد تا انقالب اسالم یجخل یدر کشور ها یلشکر صد هزار نفر یک یستبا یم یرانا
  یندنما ینظام یتحما ینیهواداران انقالب خم

 ین نظامارحضور مستشا و یمانیجنرال قاسم سل قوماندانیه ب یهسور در عراق و یرانمنظم تا دندان مسلح ا دویار حضور
 نرا از خواب گرا یجخل یهاسر انجام کشور یمن های یحوث یپول برا مات ومه سالح و یلارسال س و یمن در لبنان و یرانا
 یما  که مستق جیخل یکشور ها یتامن یگرفتند تا برا یمتصمای  لعادهفوق ا عاجل و یگردهمآیبا  یروزد کرد و یدارپنج ساله ب و یس

  .دست بکار شوند شوند یم یدتهد و ..... ها یاز طرف حوث
ائتالف  ینپاکستان در سودان و مصر و یحت و –قطر  -عمان  -امارات  -اردن  - یتکو - یمانند سعود یچخل یکشور ها

 . وارد کردند ها یرا بر مواضع حوث یضربات هوائ ینامروز اول اشتراک نموده و
 "ینصدام حس"اعدام  محاکمه و بزرگ از دوران سقوط حکومت عراق و ۀفتن ینا یویکه سنار شود یم یدهامر فهم ینا یتبدا در

 و یبعر یکشور ها ینکهشده بود تا ا یزیطرح ر یراناه وابسته ب یعیحکومت غالت ش یسسأت و یاستعمار یتوسط کشور ها
 . کنند یرانو یگرید یپ یکیرا  یاسالم
ادامه  دارند یشترب ینظام و یکه قدرت اقتصاد ییکشور ها خاصتا   و یاسالم یکشور ها ینب در یستبا یم یرانگرجنگ و این
 ..... کند یداپ

 حزب الدعوه وعراق ) یعهگروه ش ینتر یقدرت رساندن افراطه ب از همان روز اول سقوط بغداد و یوسنار ینگران ا بازی
سقوط حکومت بغداد منحصر  بود مشخص بود که فاجعه اشغال عراق و یران( که مرکز شان در اانقالب عراق یمجلس اعال

 وهللا  .خواهد رفت یشپ یقاشاخ افر مصر و.... یحت و یسعود رکزتا م یعرب ریگد یعراق نخواهد بود و تا عمق کشور هاه ب
  حق یا -  امره یغالب عل

Azizi Mohammad Aziz <hmaazizi@yahoo.co.uk>  
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