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 ۲۳/۰۴/۲۰۱۵          مترجم: دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 تعرض نظامی عربستان سعودی بر یمن: 
  !ردبمب انداخت ولی هیچ چیزی نه ب   

 (Christoph Sydow)از "کریست ف سیدوو" )

 
 

ایاالت متحدۀ امریکا  به فشار . این اقدام هم چنانحمالت هوائی خود را بر یمن خاتمه بخشیدعربستان سعودی، »
نظامی آن، نرسید. ریاض مجبور است، که نسبت یک ستراتیژی نظامی مغشوش، به اهداف . به صورت گرفته است

 «و با مخالف دیرینۀ خود نزدیک شود. –حال یک حل سیاسی جست جو نماید 
 

یمن درگیر در جنگ داخلی، باید حکومت می کرد، حتی بر عینک چشم خود توان کنترول نداشته  کسی که، بر»
در شب  "کج قرار داشته است، زمانی که رئیس جمهور "عبد ربو منصور هادیاو بر بینی  کاست. چوکات عین

این عملیات علیه  برای خود، از "برادران عرب و مسلمان" عه نمود. در بیانیۀجمرا خود چهارشنبه، به مردم
 شورشی های حوثی در یمن ابراز امتنان کرد.

 

)در پایان این عکس، بزبان انگلیسی نوشته شده است:" عالوه بر همه موضوعات دیگر، من فکر می کنم که باید 
 عینک های هادی را دور سازد."( تا یک قطعنامه وجود داشته باشد،
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گویا بنا بر خواهش هادی  -اعالم داشت را تم عملیات "هجوم قاطعیت"، خستان سعودی نا گهانچند ساعت قبل، عرب
صورت گرفته است. حمالت هوائی بر 
اهداف در یمن متوقف ساخته شد، اما با 

(، Ahmad Asiri" )اسیری وجود آن، "احمد
 رهبری ائتالف نظامی تحت سخنگوی
سعودی گفته است، که  اردو  –عربستان 

 –ملیشۀ "عملیات ضد ترور" را علیه 
 حوثی  برای خود محفوظ نگه می دارد.

 

حاکمیت در ریاض مدعی است، که  دربار
حمله علیه "حوثی ها"،  به اهداف خود نائل 

به مشاهده  یآمده است. واقعیت طور دیگر
می رسد: با وجود، چهار هفته حمالت، 
شورشیان به ندرت قلمرو را از دست داده 
است. آنها هنوز هم پایتخت "صنعاء" را  با 

تحت کنترول  خاک کشور ی ازقسمت وسیع
خود دارند. عمالً، رئیس جمهور مخلوع، 

هنوز هم در تبعیدگاه عربستان  هادی
ب بیانیۀ و از آنجا هم  در ش ،سعودی نشسته

 ایراد نموده است.  ،خود را
 

دی مجرداً تا اکنون اردوی عربستان سعو
و اسلحه  های ذخایرتوانسته است، تا انبار

مهمات جنگی را تخریب کند، که قبالً در 
ول و تسخیر "حوثی ها" قرار تحت کنتر

بود. منجمله دیپوی راکت در  گرفته
"صنعاء". حال ریاض می خواهد، این همه 

عنوان مؤفقیت بفروشد. سخنگوی را به 
"این در  ،  گفته است که:""اسیری ،اردو

، بدست آمده ت "پیلوت ها"، قوای بحری و عساکرنتیجۀ پالن خوب و تطبیق دقیق آن و هم چنان در نتیجۀ جرأ
 دقیق"(تطبیق بسیار  )"قوای توپچی عربستان سعودی، در سرحد یمن: "پالن خیلی خوب، عکس: ناست." سطر پایا

 

در هفته های گذشته، بصورت قدام و طرزالعمل عربستان سعودی، ا م چنان، با حقیقت مطابقت ندارد."این ادعا ه
 کافی درهم و بر هم و بی نظم بوده است.

 

  .در آغاز یک بار یک ائتالف ده کشور را اعالن نمودند، که در جنگ علیه "حوثی" ها اشتراک نموده اند
 خارج شدند و یا بطور "سمبولیک" اشتراک نمودند، مانند پاکستان، سودان و مراکش. بعد حکومت هایی هم،

  که باز هم نشد.می دهند،  خبر اند داشته در نظرکه  باز عربستان سعودی، و مصر از یک اشغال  زمینی ، 

 بسیج نموده است.  ،نخست چند ساعت قبل از اعالن ختم عملیات، پادشاه سلمان، بازهم گارد ملی را 
 

(، WHOحرفی نمی تواند، در میان باشد: بر اساس اظهارات سازمان صحی جهان )از دقیق بودن حمالت هم، هیچ 
. قوای استزخمی هم بجا گذاشته  ۳۵۰۰غیر نظامی، کشته شده اند و  ۹۰۰از زمان آغاز حمالت هوائی، بیش از 

یک دیپوی مواد خوراکۀ منجمله  ،را بمب باران کردند هوائی عربستان سعودی، "کمپ مهاجرین و فراریان"
غیر  ۲۵تنها در روز دو شنبه، در نتیجۀ حمله بر "صنعاء"، . را هم (Oxfamسازمان کمک رسانی "اوکسفام" )

است، که ریاض باید به فشار وارد نموده نظامی را کشته اند. به همین سبب گفته می شود که ایاالت متحدۀ امریکا، 
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گفته است: "خالصه اینکه تلفات جانبی خیلی  "هوائی خاتمه دهد. یک مأمور حکومت به "نیویارک تایمزحمالت 
 بزرگ است." 

 

در حاالت خیلی کم، هم ایاالت متحدۀ امریکا و هم ایران،  از ختم یک بمب باران، به اتفاق آراء، استقبال نموده اند. 
ن گفته است: "ما همیشه پافشاری نموده ایم، که هیچ حل خانم مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه در تهرا

 اعالمیۀ عربستان سعودی قدمی است، در جهت درست." نظامی، برای بحران یمن، وجو ندارد.
 

 ( خواهد توانست، بدوش گیرد.Bahah) "هاهب" ،معاون رئیس جمهور
( یک آتش بس را Hossein Air Abdollahianیان" )الهچند ساعت بعد معاون وزیر خارجۀ ایران، حسین امیر "عبدا
عربستان سعودی با ایران، که از ملیشۀ حوثی حمایت تا در یمن اعالن داشت. این امر، به احتکار نزدیک است، 

 می کند، به مصالحه، در یک جنگ بر سر قدرت در یمن ، به مذاکره بپردازد.
 

کامالً کنار رود و  خود ئیس جمهور هادی بالخره از مقامچنین به نظر رسیده می تواند، که ر هم یک مصالحۀ ممکن
را در رأس دولت،  ساله، کسی است که حوثی ها هم او ۵۰وظیفه را به معاون خود "خالد بهاه"، بسپارد. سیاستمدار 

نخست در هفتۀ گذشته، او از طرف هادی، بحیث معاون  تعیین گردید، این بدان معنی فهمیده شده  خواهند پذیرفت.
 می تواند، که عربستان سعودی، انتقال مقام را به "بهاه"، آمادگی می گیرد.

 

لیکن با این اقدام هم، بحران طوالنی یمن، در زمان طوالنی تر هم، خاتمه نخواهد یافت: از زمانی که شورشیان 
م ست، تا  یک تقسیازمان ملل متحد چندین بار تالش نموده اسداخل شده اند،  "صنعاءر "م د۲۰۱۴حوثی در سپتمبر 

یک  که قریب ،عربستان سعودی، به شورشیان قدرت را وساطت نماید، اما همه به بیهودگی، منتج گردیده است.
ی ایران تحت ، که از جانب دشمن دیرینه، یعنمی نگردسوم جامعه را می سازد، بال تغییر، به عنوان تروریست 

ز چهار هفته جنگ، یک حکومتی را در "صنعاء" قبول کند، غیر محتمل است، که ریاض بعد ا کنترول می باشند.
 که حوثی ها در آن نقش قابل مالحظه بازی کنند.

 

حوثی، فقط یکی از چندین گروپ یمنی در جنگ داخلی یمن، به حساب می آید. "حضرموت"  –شورشی های 
(Hadramaumtبزرگترین والیت کشور، قریب کامالً در دست، گروپ تروریستی "ال ،)  عرب"  قاعده بر شبه جزیره
(AQAP ،و جنگی های غیر مرتبط قومی )،عربستان سعودی، منفعت برده ،  قرار دارد. آنها از حمالت هوائی

درین اواخر چندین صد کیلومتر، در طول ساحل را در خلیج عدن، کنترول می کنند. جهادی ها، مبارزۀ  خود را 
 بی تفاوت از این امر، که چه کسی در "صنعاء" حکومت خواهد کرد.برای یک دولت اسالمی، ادامه خواهند داد. 

 

. بعد از چهار هفتۀ جنگ و ه استشده خلص نتیجه: عملیات نظامی تحت نام "هجوم قاطعانه" به اهداف خود نائل ن
صدها کشته، حال عربستان سعودی می خواهد، یک حل سیاسی برای این جنگ بر سر قدرت در یمن، جست جو 

این امر بنا بر دالیل متعدد دشوار است: برای  این هدف ریاض مجبور به نزدیک شدن به ایران خواهد بود.  نماید.
ً ، درست "القاعده ختم ترجمه )"شپیگل آنالین"،  «از حمالت هوائی منفعت حاصل نموده است. "عالوتا

۲۲/۰۴/۲۰۱۵) 
 

 پایان
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