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گردباد 
یمنی ها و 
سردرگمی 
پادشاه شن ها



توفان  تسنیم:  خبرگزاری 
قاطعیت، آمد و رفت؛ آن هم 
بعد از 27 روز ماجراجویی در 
یمن. جایی که بیش از دو هزار 
سبا،  سرزمین  اهالی  از  نفر 
بمباران  بخاطر  را  خود  جان 
های آل سعو د از دست دادند. 
نشده  تمام  هنوز  اما  قضیه 
حقوق  ضد  عملیات  است. 
بشری یا به تعبیر بسیاری از 
بشری،  حقوق  های  سازمان 
عملیاتی که فاجعه ای انسانی 
را به بار آورده همچنان ادامه 
چه  توفان  نام  با  چه  دارد. 
این  در  نشان.  و  نام  بدون 

مردم  استقامت  اما،  میان 
است.  ستایش  قابل   ، یمن 
مردمانی که با دست خالی از 
آب و خاک خود دفاع کردند 
و نگذاشتند که مسیر انقالب 

شان، منحرف شود.
عربستان  جنگنده های 
تجاوز  روز   27 طی  سعودی 
به یمن و بیش از 2۴۱۵ نوبت 
آن  مختلف  مناطق  بمباران 
2۰۵۱ نفر از شهروندان یمنی 
دیگر  نفر   ۳۸۹7 و  شهید  را 
را زخمی کردند. این حمالت 
و  یمن  مسکونی  مناطق 
را  کشور  این  زیرساخت های 

هدف قرار داد.
سخنگوی  عسیری«  »احمد 
»طوفان  به  موسوم  عملیات 
 ۱ شنبه،  سه  روز  قاطع« 
آوریل(   2۱( ماه   اردیبهشت 
اعالم  را  عمیالت  این  پایان 

کرد.
السقاف”  فتحی  السقاف   
و  نظارت  ملی  مرکز  رئیس 
شفاف سازی یمن« نیز اعالم 
قربانیان  از  نفر   ۳۹6، کرد 
یمنی، کودک و 2۵۵ نفر دیگر 

زن هستند.
این در حالی است که سازمان 
کرده  اعالم  جهانی  بهداشت 

این حمالت ۹۰۰  است که در 
تن  هزار  و ۳۸۹7  شهید  تن 
دیگر زخمی شدند که ۱۵۰ تن 
از آنها کودک هستند؛ وزارت 
کرد  اعالم  نیز  یمن  بهداشت 
نفر   ۹۵۱ تجاوز  این  در  که 
زخمی  ۳۹۴۳نفر  و  شهید 
بین شهدا ۱۳۴  شدند که در 
کودک و ۹۵ زن نیز به چشم 

می خورد.
عربستان  جنگنده های 
روز   27 طول  در  سعودی 
تجاوز به یمن بیش از 2۴۱۵ 
عملیات  یمن  در خاک  نوبت 
ناگهانی  توقف  کرده اند. 

قاطعیت«  »توفان  عملیات 
پنهان  و  پیدا  دالیل  گرچه 
خود  دل  در  را  متعددی 
چیز  هر  از  بیش  داده،  جا 
از  عربستان  سردرگمی  از 
تصمیم گیری در این خصوص 
گسترده  اختالفات  نیز  و 
سعودی  خاندان  داخل  در 
و  مصر  موضع  دارد.  حکایت 
عملیات  قبال  در  پاکستان 
مشارکت  و  قاطعیت  توفان 
کویت  تاثیرگذار  چندان  نه 
و  عربی  متحده  امارات  و 
برای  عربستان  سردرگمی 
اضافه  به  عملیات  این  ادامه 

اختالفات گسترده در خاندان 
حاکم در قبال حمله به یمن 
ریاض  شد  موجب  همگی 
عملیات  توقف  از  ناگهان 
توفان قاطعیت خبر دهد. در 
این میان رای ممتنع روسیه به 
قطعنامه ضد یمنی تحلیلگران 
بر  را  سیاسی  کارشناسان  و 
آنچه  به  بکوشند  داشت  آن 
روسیه  اقدام  این  پس  در 
زیرا  ببرند،  پی  دارد،  قرار 
از  قطعنامه  این  علیه  روسیه 
با  و  نکرد  استفاده  وتو  حق 
این کارمحاسبات بسیاری از 

ناظران را برهم زد.

2 هزار شهید و 4 هزار زخمی
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قربانیان  تعداد  آنکه  از  پس 
یمنی از جمله کودکان و زنان 
جنگنده  و  یافته  افزایش 
نظامی  اهداف  سعودی  های 
ها  زیرساخت  جز  مشخصی 
یمن  خدماتی  تأسیسات  و 
عربستان  بر  فشارها  نیافت، 

افزایش یافت.
از  همه  برای  ترتیب  این  به 
و  سعودی  متحدان  جمله 
که  شد  روشن  آن  مخالفان 
آغاز  همان  از  جنگ  این 
از  بود  خورده  شکست 
روسیه  دیپلماسی  رو  همین 

بر  را  های خود  تالش  محور 
موضع  که  کرد  متمرکز  این 
قبال  در  عربستان  گیری 

یمن را تغییر دهد.
عربستان  شرایط  این  در 
در  ایران  ابتکاری  طرح  از 
رضایت  یمن  بحران  قبال 
علنی  بدون  اما  داشت 
کردن رضایت خود از توقف 
عملیات توفان قاطعیت خبر 
داد و به عبارت دیگر ناگهان 
چرخش  با  عربستان  موضع 
و  تخریب  از  ای  درجه   ۱۸۰

کشتار در یمن تغییر کرد.

عربستان  جدید  رویکرد 
جلوگیری  بر  یمن  قبال  در 
ها  یمنی  گسترده  خشم  از 
متمرکز شد تا به این ترتیب 
دیگر  بار  نیز  را  اهلل  انصار 
تحت  طرف  با  وگو  گفت  به 
نمایندگی  به  خود  حمایت 
هادی«  منصور  ربه  »عبد 

متقاعد کند.
نیز در آستانه  منصور هادی 
توفاق  عملیات  توقف 
به  را  اهلل  انصار  قاطعیت 
این  و  فراخواند  وگو  گفت 
است  این  از  حاکی  آشکارا 

با  وگو  گفت  عربستان  که 
عوامل  را  آن  که  طرفهایی 
جنگ  و  دانسته  کودتا 
کرد،  آغاز  آنان  علیه  را 

پذیرفته است.
دست  از  یمن  پرونده 

عربستان خارج شد
میز  پای  ها  یمنی  چه  اما 
یا  شوند  حاضر  مذاکره 
امروز  یمن  پرونده  خیر، 
کنترل  تحت  تنها  نه  دیگر 
بلکه  نیست  عربستان 
اکنون  که  است  روشن 
طرفهای  ایران  و  روسیه 

این  در  گذار  تاثیر  بسیار 
اند. تبدیل شده  خصوص 

توقف  دلیل  ترتیب  این  به 
اعالم  و  مزبور  عملیات 
امیر  حسین  سوی  از  آن 
وزیر  معاون  عبداللهیان 
می  روشن  ایران  خارجه 
از  پیش  وی  زیرا  شود، 
اعال  مزبور  عملیات  توقف 
عربستان  جنگ  که  کرد 
ساعت  چند  تا  یمن  علیه 
دیگر متوقف خواهد شد. به 
گفته بسیاری از کارشناسان 
توقف  خبرغیرمنتظره 

بر  قاطعیت  توفان  عملیات 
در  عربستان  نقش  آینده 
زیادی  تاثیر  منطقه  سطح 
دارد، به ویژه اینکه متحدان 
توانمندی  به  دیگر  سعودی 
پرونده  مدیریت  برای  آن 
های حساس اعتماد ندارند.

این  از  عربستان  بنابراین 
هزینه  باید  بعد  به  لحظه 
خود  های  سیاست  سنگین 
یکی  بسا  چه  و  بپردازد  را 
این  نتایج  ترین  روشن  از 
کامل  سرنگونی  ها  سیاست 

آل سعود باشد.

تنها ماندن پادشاه شن ها!
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as free 
as a bird انصاراهلل  جنبش  سخنگوی 

این  اینکه  به  اشاره  با  یمن 
سرگیری  از  خواستار  جنبش 
سازمان  نظر  زیر  گفت وگوها 
حمالت  که  افزود  است،  ملل 
به یمن و محاصره این کشور 
محمد  دارد.  ادامه  همچنان 
جنبش  سخنگوی  السالم  عبد 
انصاراهلل تاکید کرد کسی که 
یک جنگ فراگیر را علیه یمن 
به راه انداخت  تهدیدی واقعی 

برای یمن است.
تحرک  هر  افزود،  السالم  عبد 
قرار  را هدف  یمن  نظامی که 

را محاصره  این کشور  و  دهد 
کند بر اساس اصل دفاع از خود 

با آن مقابله خواهد شد.
سخنگوی جنبش انصاراهلل گفت 
آمریکایی«  »سعودی  »ائتالف 
در  را  هولناکی  جنایت های 
حق ملت یمن انجام داده و ما 
خواستار محکومیت این حمالت 

هستیم.«
اینکه حمالت  به  اشاره  با  وی 
علیه  عربستان  محاصره  و 
ملت یمن همچنان ادامه دارد، 
افزود، »ما خواستار از سرگیری 
گفت وگو ها زیر نظر سازمان 

ملل هستم و نتایج گفت وگوهای 
ملی همچنان یک مرجع برای 
توافق به حساب می آید.« کانون 
ائتالف  استفاده  یمن  وکالی 
سعودی از سالح های نامتعارف 
علیه یمنی ها را برخالف قوانین 
بین الملل و منشور سازمان ملل 
متحد دانست و آن را جنایت 
عنوان  کشی  نسل  و  جنگی 
انفجار  افزود:  بیانیه  این  کرد. 
منطقه »فج عطان« در صنعا با 
سطح  در  ممنوعه  های  سالح 
بین الملل، که در نتیجه آن یک 
کامل  طور  به  مسکونی  محله 

ویران و صدها غیر نظامی شهید 
و یا زخمی شدند، بیانگر میزان 
در  عربستان  نظام  توزی  کینه 
قبال ملت یمن و تمایل این نظام 
به کشتار و ویرانی  و نیز روح 
جنگ طلبانه و جنایتکارانه آن 
و در عین حال نادیدن گرفتن 
احکام دینی، حقوق بین الملل، 
حقوق بشر و حقوق همجواری 

است.
این بیانیه خاطرنشان کرده است 
ضمن  یمن  وکالی  کانون  که 
محکوم کردن تجاوز تروریستی 
به  سعودی  ائتالف  ویرانگر  و 

یمن، مستند کردن این جرم و 
جنایت ها را برای فراهم کردن 
زمینه محاکمه و مجازات عوامل 

آن، ضروری می داند.
به گزارش العالم، کانون وکالی 
یمن در ادامه از ملت های آزاد و 
شریف از جمله ملت های تحت 
حاکمیت تجاوزگران خواست 
با آمدن به خیابان ها همبستگی 
خود را با ملت یمن اعالم کنند 
و حکام خود را برای پایان دادن 
به این جرم و جنایت ها تحت 

فشار قرار دهند.
ضمن  یمن  وکالی  کانون 

ملل  سازمان  از  درخواست 
حقوقی  های  سازمان  و  متحد 
فشار  تحت  برای  المللی  بین 
قرار دادن تجاوزگران با هدف 
جنایت  و  به جرم  دادن  پایان 
و خونریزی در حق ملت یمن، 
سکوت جامعه جهانی در قبال 
این تجاوزگری ها را لکه ننگی 
بر پیشانی انسانیت و  جوامعی 
دانست که مدعی تمدن بوده و 
همواره از حقوق بشر و احترام به 
آن سخن به میان می آوردند؛ 
لکه ننگی که در قرن های آینده 

نیز پاک نخواهد شد.

سالح های نامتعارف 
سعودی
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