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 و پیامدهایش نگاهی به تجاوز نظامی به یمن

تعدادی از کشورهای عربی به رهبری  -خبرگزاری رسمی عربستان سعودی - گزارش العربیهبه 

 یکصد تنهایی به عربستان. کردند آغاز را یمن بمباران جنگنده ۰۲۲ حدودعربستان از روز پنج شنبه با 

با فرمان " توفان قاطعیت"عملیات  .نیروی نظامی برای این عملیات آماده کرده است  هزار ۰۵۲ و جنگده

  .پادشاه عربستان آغاز شد

 : به قرار زیرندبه یمن بهانه های تجاوز نظامی 

 عرب اتحادیه سران نشست در یمنمستعفی  جمهور رئیس هادی، منصور عبدربه. نفوذ ایران در یمن -الف

 سیاسی تجربگی بی با که هستند" ایران دست بازیچه" حوثی شیعیانکه  گفت ۴۹ فروردین ۸در مصر در 

 در ها ناآرامی مستقیم مسئول" ایران اسالمی جمهوری که کرد تاکید هادی. اند کشانده نابودی به را یمن

  .است" یمن

 . کودتای حوتی ها علیه رئیس جمهوری قانونی یمن -ب

 .قانونی یمن برای مداخله نظامی در آن کشوردرخواست رئیس جمهور  -پ

 :چند نکته قابل تأمل استو پیامدهایش درباره این جنگ جدید 

مطابق منشور سازمان ملل، فقط با تصویب شورای امنیت  :قانون جنگل علیه قوانین بین المللی -یکم

می توان به کشوری حمله نظامی  -آن هم در شرایطی که امنیت جهانی به خطر افتاده باشد -سازمان ملل

قوانین را زیر پا نهاد و به دیگران نیز آموخت که قوانین بین  آمریکا در آغاز قرن بیست و یکم این. کرد

مهمترین ابزار تعیین نظم جدید جهانی و منطقه  ند و مطابق قانون جنگل، استفاده از زوزالمللی فاقد اعتبار

حمله نظامی به یمن، تجاوز نظامی جدیدی است که شورای امنیت سازمان ملل را بیش از پیش . ای است

ین، خوب حکومت مافیایی پوتین هم به بهانه برکناری رئیس جمهور قانونی اوکرا .بی اعتبار می سازد

 .کریمه را بلعید و چند استان دیگر اوکراین را می خواهد

منتها . هستند استبدادیکشورهای منطقه دارای رژیم های فاسد  اکثر :رژیم های استبدادی ویرانگر -دوم

کشورهایی چون عربستان سعودی،  .که همه در یک جای آن قرار نمی گیرند دیکتاتوری یک طیف است

آل سعود در پادشاهی خاندان فاسد . به دلیل فقدان انتخابات، از همه بیشتر از دموکراسی دورند...قطر، و

که همه مناصب سیاسی را میان دودمان خود توزیع کرده اند، حتی در حکومت محمد رضا شاه عربستان 

 .پهلوی وجود نداشت

وری های منطقه از دموکراسی دورتر است، برای رژیم های دیکتاتوری عربستانی که از همه دیکتات

دارای انتخابات منطقه که از منظر دموکراسی و حقوق بشر وضع بهتری از آن عربستان دارند، تعیین 

 عربستان سعودی و متحدانش لیبی و سوریه را به چه روزی انداختند؟ .تکلیف می کند

http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2015/03/26/%DB%B1%DB%B0-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9
http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2015/03/26/%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%25
http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2015/03/26/%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%25
http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2015/03/26/%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%25
http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2015/03/26/%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%25
http://www.dw.de/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8
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 ی نظامیکودتا ؛و کویت متحده  میلیارد دالری عربستان سعودی، امارات ۰۰حمایت مالی مصر با در 

صورت گرفت که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسیده بود و  (مرسی)علیه رئیس جمهوری

به گزارش نهادهای بین المللی حقوق بشری، . جانشین رئیس جمهور منتخب شد -السیسی -ژنرال کودتاگر

 .هزاران تن را زندانی کرده اند، چندین برابر را زخمی ساخته و بیش از هزار تن را در کودتا کشتند

ان حسنی مبارک هم بیشتر بوده و نیروهای سکوالر و لیبرال فعال از دورنرال کودتاگر ژمیزان سرکوب 

نهادهای حقوق بشری آن سرکوب ها را شدیدترین سرکوب های تاریخ  .در انقالب مصر را هم زندانی کرد

 .مصر خوانده اند

 (علی عبدهللا صالح)یمن جمهور رئیس معاون ۰۴۴۹ از  -۰۴۹۵متولد  -الهادی منصور ربه عبد سرلشکر

وقتی بهار عرب به یمن رسید و مردم علیه رژیم انقالب کردند، عربستان سعودی جای رئیس جمهور  .بود

انتخاباتی ریاست جمهوری برگزار کردند که فقط  ۰۲۰۰ فوریه ۰۲سپس در . را با معاونش عوض کرد

به  ها یمنی درصد ۰۲ از بیش آرای از درصد ۴۴ در نتیجه او با  . عبدریه منصور: یک نامزد داشت

بودن فراموش شد و هیچ تحولی " مرحله انتقالی"اما . انتخاب شد" مرحله انتقالی"عنوان رئیس جمهور 

 .صورت نگرفت

شیعیان دوازده امامی، شیعیان غیر دوازده امامی را حقیقتاً شیعه به :  می و زیدیهشیعیان دوازده اما -سوم

حکم ارتداد  صادر ( فرزند امام یازدهم)آیت هللا مکارم شیرازی برای انکار امام زمان. شمار نمی آورند

شیعیان دوازده امامی در طول تاریخ  امامی چه وضعی دارند؟ ۰۰ یا ۰، در این صورت منکران می کند

در زمان هایی علوی های تک امامی را تکفیر . روابط دوستانه ای با شیعیان غیر دوازده امامی نداشته اند

 .مذهب زیدی ها هم به هیچ وجه مقبول امامیه نبوده و نیست. کرده اند

جنبش حوتی . دائمی بوده اند زیدی های یمن در طول تاریخ گرفتار تبعیض های ساختاری و سرکوب های

را کشور نبودند و اکثریت مردم گسترده ها نمی توانست پیش رود، اگر حاکمان مستبد یمن گرفتار فساد 

 . نمی توان مسائل و مشکالت ساختاری یمن را به گردن جمهوری اسالمی انداخت .ناراضی نمی ساختند

هیچ قرینه و شاهدی مبنی بر نفوذ جمهوری اسالمی دوازده امامی  :در یمن نفوذ و حضور ایران -چهارم

در میان حوتی ها را  جمهوری اسالمیمدعیان باید شواهد و مدارک نفوذ . بر زیدی های یمن وجود ندارد

ایران در طول سه دهه گذشته هیچ پروازی به یمن نداشته و فقط اخیراً تعدادی پرواز به یمن  .ارائه کنند

 . داشته است

تأکید بر نفوذ ایران در میان حوتی های یمن تبلغات سیاسی برای ایران هراسی گسترده و پیگیری اهداف 

گرفتار دامی که پهن کرده اند،  آنان با این ترفند قصد دارند که ایران را. کشورهای سرکوبگر منطقه است

در روز جمعه با انتشار تصویری از حضور سردار سلیمانی در یمن سخن  العربیهبه همین دلیل . کنند

در کنار آیت هللا خامنه یعنی درست در روزی که سردار سلیمانی در مراسم عزاداری بیت رهبری، . گفت

 .ای نشسته بود

http://www.nytimes.com/2013/08/20/world/middleeast/saudi-arabia-vows-to-back-egypts-rulers.html?_r=0
http://fpif.org/u-s-still-funding-oppression-egypt/
http://fpif.org/u-s-still-funding-oppression-egypt/
http://fpif.org/u-s-still-funding-oppression-egypt/
http://fpif.org/u-s-still-funding-oppression-egypt/
http://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2015/03/27/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%25B
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940107000673
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940107000673
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940107000673
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940107000673
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خامنه ای و پیروانش با این که بیش از همه از واقعیت اطالع دارند، می کوشند تا خود را در منطقه بسیار 

به همین دلیل عدم نفوذ واقعی و حضورشان در یمن را آن چنان که باید تکذیب نمی . قدرتمند قلمداد کنند

به شمار آوردن جمهوری اسالمی به سود " قدرت بزرگ و برتر منطقه ای"ل می برند که خیال باط. کنند

اگر جمهوری  .اما مشارکت در این بالهت به اتحاد کشورهای منطقه علیه ایران می انجامد. ایران است

مسائل اسالمی دارای آن چنان قدرتی است که مسیر تحوالت کشورهای منطقه را تعیین می کند، باید بتواند 

نه آن که ایران را گرفتار خطرهای عظیم بین المللی و منطقه ای . و مشکالت ایران را حل و رفع کند

 .سازد

همه کشورهای عربی منطقه، اسرائیل، ترکیه، روسیه و چین از تخاصم  :سر مار ایران را قطع کنید -پنجم

. ه روابط ایران و آمریکا بهبود یابدآنان نمی خواهند ک. ایران و آمریکا سودهای کالن برده و می برند

عدم بهبود روابط ایران و  -الف :ممانعت از توافق نهایی هسته ای ، برای آنان دو منفعت بزرگ دارد

 .ش تخاصم آمریکا با ایران از طریق افزایش تحریم ها و حمله نظامی احتمالی به ایرانافزای -ب. آمریکا

دیدار رهبران عربستان سعودی با دولت جرج بوش را منتشر کرد  همه به یاد دارند که ویکی لیکس اسناد

 ".سر مار را قطع کنند"که رهبران سعودی از دولت بوش می خواستند که با حمله نظامی به ایران، 

 یرازگربخ  .مسأله دارد -فارغ از نظام سیاسی اش -چون ایران عربستان با موجودیت کشور بزرگی

 یاه تلود یماظن هلمح ناهاوخ اً مسر هک هدرک رشتنم ییاه هلاقم اً ریخا یدوعس ناتسبرع تلود یمسر

 ناتسزوخ هک تسا نیا ناشیاعدا .تسا نآ زا ناتسزوخ یزاسادج قیرط زا ناریا هیزجت و ناریا هب یبرع

 یبالقنا یاهورین" ار شعاد هک یدنوخآ .تسا هدرک ناریا وزج ار نآ روز هب هاش اضر و هدوب ناتسبرع

 .تسا هدش نشین برع قطانم تاجن و ناریا هب یماظن هلمح ناهاوخ زین دناوخ یم "یمدرم

 ۰۲۸تا  ۸۲ عربستانی که. عربستان سعودی بارها مخالفت خود را با توافق هسته ای اعالم کرده است

میلیارد دالر سالح نظامی در  ۰۲فقط بیش از  بخش انرژی هسته ای سرمایه گذاری کرده، در میلیارد دالر

، اینک تهدید می کند که در صورت نهایی شدن توافق هسته ای میان ایران و  خریداری کرده ۰۲۰۲سال 

تحلیل گران سیاسی و نظامی گفته اند که معنای . ، برای حفاظت از خود دست به هر کاری خواهد زدغرب

 .است[ از پاکستان]این تهدید ساختن سالح اتمی یا خرید سالح اتمی

حمله نظامی به یمن برای این صورت گرفته است که ایران را به دام  :به دام انداختن ایران -ششم

نند که شاید رهبران جمهوری اسالمی از سر بالهت واکنش نظامی نشان دهند و بدین گمان می ک. بیندازند

اما خوشبختانه رهبران جمهوری . معکوس شوداین فرایند ترتیب، مذاکرات هسته ای متوقف شده و کل 

ایران هیچ راهی به یمن ندارد و . در یمن مداخله نظامی کنند نمی توانند، بخواهنداسالمی حتی اگر 

اعالم کرده که کنترل کامل مرزهای زمینی و دریایی و هوایی یمن در " توفان قاطعیت"فرماندهی عملیات 

دخالت جمهوری اسالمی در یمن،به سود ایران بوده و  نناممکن بود. دولت های متجاوز قرار دارداختیار 

 . ن را باطل می سازدتبلیغات دروغی

جمهوری اسالمی اسالمی به جای توجه به یمن، باید به سرعت تمام، توافق هسته ای با دولت های غربی 

بهبود روابط با دولت آمریکا باید در الویت قرار . را نهایی سازد و ایران را از خطرهای بزرگ برهاند

http://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/150519
http://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2015/03/29/Arab-Ahwaz-must-be-liberated-from-Iran.html
http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-O-S/Saudi-Arabia/
http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-O-S/Saudi-Arabia/
http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-O-S/Saudi-Arabia/
http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-O-S/Saudi-Arabia/
http://circanews.com/news/saudi-arabia-military-purchases
http://circanews.com/news/saudi-arabia-military-purchases
http://circanews.com/news/saudi-arabia-military-purchases
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و بهبود وضعیت حقوق بشر در " افع ملی ایرانمن"روابط دوستانه ایران و آمریکا قطعاً به سود . گیرد

 .فرصت استثنایی ریاست جمهوری اوباما معلوم نیست که دوباره تکرار شود. ایران است

جنگ میلیون ها انسان را کشته و زخمی . هیچ امری بدتر از جنگ نیست :نابودی یک کشور دیگر -هفتم

به گزارش های فرماندهی . ابود می سازدزیرساخت های کشور مورد تهاجم را ن. و آواره می سازد

تاکنون ده ها غیر نظامی کشته و  .عملیات متجاوزانه بنگرید که نابودی زیرساخت ها را گزارش می کنند

 .صدها تن زخمی شده اند

ه سال هاست که در یمن حضوری فعال داشته و آمریکا با هواپیماهای بدون القاعدگروه تروریستی 

ه های وتهاجم نظامی به یمن، این نوع گردر شرایط . را موشک باران کرده استسرنشین دائماً آنها 

 .ند کردبه مرداب تروریسم تبدیل خواهرا ور کرده و کشبیشتری رشد ترویستی 

فقط در افغانستان و عراق و پاکستان، سپتامبر،   ۰۰پس از . به تاریخ قرن بیست و یکم سه کشور بنگرید

 .دست کم یک میلیون و سیصد هزار انسان کشته شده اند

قی اسرائیل باید قدرت برتر نظامی منطقه با: اصل تنظیم کننده این است :برنده اصلی و بازندگان -هشتم

دولت . اسرائیل دارای صدها سالح اتمی، شیمیایی و میکروبی است. نداشته باشدو هیچ رقیبی بماند 

تشویق کرده ...اسرائیل  بارها و بارها دولتمردان آمریکایی را به حمله نظامی به عراق، سوریه، ایران، و

یمن  اینک در حال نابودی ارتش. نابود کردند به سود اسرائیلارتش های عراق، لیبی و  سوریه را  .اند

 .به تحوالت منطقه از این زاویه هم باید نگریست. هستند

همه می دانند که گروه هایی چون طالبان، القاعده، داعش، جبهه نصرت،  :القاعده و داعش سازان -نهم

معاون رئیس  -بایدنجو . ساخته شده اند...توسط کشورهای عربستان سعودی، قطر، امارات متحده، و... و

رسما از عربستان سعودی، قطر، امارات متحده و ترکیه نام برد و گفت که  دی پیش چن -جمهور آمریکا

 .داعش را ساختندگروه هایی چون این متحدان ما بودند که 

کشورهای حوزه خلیج فارس برای فرار از موج بهار عرب، آن را به جنگ  :جنگ شیعه و سنی -دهم

صلی دیکتاتوری و دموکراسی خواهی، به شکاف شیعه به تعبیر دیگر، شکاف ا. شیعه و سنی تبدیل کردند

ی خودکامه منطقه و به زیان مردم کل منطقه و دموکراسی هااین نزاع به سود دیکتاتور. و سنی تبدیل شد

 .خواهان است

قرن گذشته  بسیاری از  ۰۹این دو روایت در طول . تشیع و تسنن دو روایت از دعوت پیامبر اسالم هستند

هر دو روایت رسمی موجود با دموکراسی، آزادی، برابری، حقوق . قوای خود را به فعلیت رسانده اند

این روایت ها از نظر اخالقی و معرفتی قابل دفاع . تعارض دارند...بشر، کثرت گرایی، رواداری، و

 .تداوم می بخشندنیستند، اما مستبدان پشت آنها سنگر گرفته و دیکتاتوری خود 

معنای این مدعا این است که . سخن می گویند" شهادت حضرت زهرا"فقیهان جمهوری اسالمی رسماً از 

این مدعای کاذب فقط و فقط به درد دامن زدن . حضرت زهرا را به شهاد ت رسانده است -عمر -خلیفه دوم

http://www.psr.org/assets/pdfs/body-count.pdf
http://www.psr.org/assets/pdfs/body-count.pdf
http://www.psr.org/assets/pdfs/body-count.pdf
http://www.psr.org/assets/pdfs/body-count.pdf
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زند پیامبر اسالم را به قتل برساند آیا مضحک نست که عمر فر. به نزاع بیشتر شیعیان و سنیان می خورد

 و فرد شجاعی چون علی بن ابی طالب فرزند خودش و زهرا را به عقد عمر در آورد؟

" هویت سازی"تندترین نیروها بسیج می شوند و برای خود ...و در بستر تبعیض، سرکوب، فساد، تحقیر،

هویت . ابع در دست، رجوع می کنندنیروهای بسیج شده، برای هویت سازی، به نزدیک ترین من. می کنند

 .صورت می گیرد...سازی بر اساس تشیع و تسنن، یا کرد و فارس و ترک و بلوچ و عرب و

اما دموکراسی خواهان باید بدانند که دامن زدن به این نوع نزاع ها و هویت سازی ها به زیان فرایند 

مسأله اصلی تبعیض، . ای قومی و مذهبی نبوده و نیستهمسأله اصلی نزاع . دموکراتیزه کردن منطقه است

این اگر راهی به سوی رهایی برای منطقه وجود داشته باشد، . نابرابری، سرکوب، فساد، و استبداد است

راه از طریق هویت سازی پیرامون ارزش هایی چون حقوق بشر، دموکراسی، برابری، کثرت گرایی، 

 .اع های قومی و مذهبی، یعنی افتادن به دام دیکتاتورهای منطقهدامن زدن به نز. است...رواداری، و

۴۹۰۱ فروردین ۹۰،  رادیو زمانه: منبع  


