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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 تيونگه ول

 ل ويبکه دي:ويسندهن
  ی سيما صابر:رگردانب

  ٢٠٢٢  نومبر٢٥

 ت قدرۀتغيير موازن

 
  موقعيت انصارهللا در يمن در سال ھای اخير تقويت شده است

در عدن را که » دولت«ھای غربی و  ملل متحد در امور يمن، ھانس گروندبرگ، دولت ۀ ويژۀتا به امروز، فرستاد

 تحت ،طور دموکراتيک مشروعيتی ندارد به رسميت شناخته شده است اما به» المللی  بينۀجامع«ی از ئھا توسط بخش

انصارهللا از سوی ديگران . بر به پايان رسيدو اکت٢تمديد آتش بس که در .  قرار داده است تا آتش بس را تمديد کنندفشار

  .بس شرايطی دست نيافتنی گذاشته است متھم شده برای تمديد آتش

ن ھا تمام می شود اما در واقع رفع کامل محاصره ای که قوانين بين المللی را نقض می کند و ھر روز به قيمت جان انسا

  .و پرداخت حقوق کارمندان دولت نگرانی ھای بی چون و چرای مشروعی است

 در اين کشور در سال ء قواۀ مبارزانی که در غرب به آنھا حوثی می گويند نيز نشان می دھد که موازنۀتداوم مبارز

  .ھای اخير به طور قابل توجھی به نفع آنھا تغيير کرده است

عابد ربه منصور ھادی » رئيس جمھور سابق«ريل اختيارات را از پاوری در عدن که در ماه شورای رياست جمھ

رو شده است، ه روب» ائتالف ضد حوثی« داخلی، از جمله در ميان ۀتحويل گرفت، ضعيف است و با درگيری مسلحان

  .ھمانطور که سلف خود برای سال ھا چنين کرد
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در صورت از سرگيری خصومت ھای تمام عيار، آنھا به احتمال  – نيست از نظر نظامی، مخالفت با انصارهللا کافی

به ويژه . ی ائتالف جنگی به رھبری عربستان سعودی، دستاوردھای بيشتری خواھند داشتئزياد علی رغم حمالت ھوا

فاع مورد حمايت عربستان در شمال کشور، که مقر وزارت د» دولت«در استان نفت و گاز خيز مارب، آخرين سنگر 

  .ًفتد احتماال اين برای جنگ تعيين کننده خواھد بودشھر مارب ھم به دست انصارهللا بياگر . آن نيز می باشد

  .برای آنھا، مارب می تواند به پايگاھی برای عمليات نظامی بيشتر در اعماق جنوب کشور تبديل شود

 آنھا مورد اصابت ۀر تالفی جنگ تجاوزکارانھا د ھای آن سال و ھم رياض که تأسيسات نفتی و فرودگاه» دولت«ھم 

ر در اين جنگ از لا ميليارد د١٠٠شود که تاکنون بيش از  اند و تخمين زده می ھای انصارهللا قرار گرفته اکترپھپادھا و 

  . خود نياز دارندۀحلی برای نجات چھره از دست رفت ًاند، فورا به راه گذاری کرده دست رفته ھم سرمايه

 بين ۀتحريکی برای کل جامع«ً اياالت متحده اخيرا اقدامات انصارهللا را ۀ ويژۀلندرکينگ فرستاد که تيموتیاين ادعا 

 چندانی ۀفايد» ھمچنين يمنی ھا را از منابع مورد نياز فوری در سراسر کشور محروم می کند«توصيف کرد که » المللی

 .ندارد

 . نفتی در بندر الدبه در استان حضرموت صورت گرفتۀبر به پايانوت اک٢١ پھپادی انصارهللا در ۀاين ادعا در پی حمل

) …(غارت نفت خام ) …(جلوگيری از يک نفتکش از «ھمانطور که جاھيا سريع، سخنگوی ارتش توضيح داد، ھدف 

 ».بود

گروه «با اين حال، طبقه بندی کردن اين سازمان که از حمايت زيادی در ميان مردم برخوردار است، به عنوان 

 .ًتوسط شورای دفاع ملی به رياست رشاد عليمی، رئيس شورای رياست جمھوری، کامال غيرمنطقی است» تروريستی

ھای عربستان سعودی و  ھای نفتی، از جمله کشتی داد که به تأسيسات و کشتی انصارهللا از ھفته ھا پيش ھشدار می

  .حمله خواھند کرد »المللی غارت بين« عربی، برای جلوگيری از ۀامارات متحد

برابر حقوق تمام کارکنان دولت برای «ت، خبرگزاری صبا يمن گزارش داد که درآمدھای نفت خام و گاز سگدر ماه ا

  .توسط ائتالف جنگ به سرقت رفته است»  ھفت ماھهۀيک دور

گيرند وگرنه ھدف  جلوی سرقت را بًھای درگير بايد فورا شورای عالی سياسی انصارهللا ھشدار داده است که شرکت

  .گيرند نظامی قرار می

مبر دوباره يک پھپاد را به سمت يک نفتکش خارجی در  نو٩آنھا در : در ھر صورت، انصارهللا به حمالت پايان نداد

  .بندر کينا در استان شبوه ھدايت کردند

 نقطه نظر نظامی در واقع مورد حمايت عربستان و غرب در عدن برداشته است، که از» دولت«با اين حال، گامی که 

ًبسيار بيشتر از انصارهللا احتياج به توقف جنگ دارد، احتماال مذاکرات آتی در مورد آتش بس دائمی را متوقف خواھد 

 .زند  انسانی دامن میۀکرد و به فاجع

 

 


