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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  زارشھاگ

 
  منتشر شده در يونگه ولت

   ويبکه ديل:سندهينو
  یحميد علو: برگردان

 ٢٠٢٢ اکتوبر ٠٦
  

 !يمن ھزار نفر کشته در جنگ عربستان عليه ۴٠٠ 
  .يمن ازصلح فرسنگھای فاصله دارد

 
چند ساعت پس از پايان يافتن زمان آتش بس در يمن، عصر يکشنبه اعالم متحد  ملل ۀ ويژۀروندبرگ فرستادھانس گ

اندکی پس از آن، درگيری در .  پايان می يابدًکرد که آتش بس شش ماه پس از آغاز و پس از دو بار تمديد شدن رسما

  .چندين واليت کشور آغاز شد

 آتش بس را تا شش ماه ديگر تمديد کند، مشروط به شرايط جديدی مانند باز کردن گروندبرگ اين بار تالش کرده بود

  .جاده ھای اصلی در تايس در جنوب غربی و تبادل زندانيان

 .کيد کرده بودأعالوه بر اين، گروندبرگ بر ھدف خود مبنی بر تبديل آتش بس موقت به آتش بس دائمی ت

اولين در نوع خود بود و در ھمان زمان نيز مقرر شد که منجر به يک  منعقد شد، ٢٠١۶ ريلپا آتش بس که در ماه

  .قرارداد صلح بلند مدت شود
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 ميليون ٣٠ درصد از ٧٠ی که ئل شمال کشور با پايتختی صنعا را در دست دارند، جاوکه کنتر) »حوثی ھا«(انصارهللا 

  .ده استجمعيت يمن در آنجا زندگی می کنند، شکايت دارند که چنين اتفاقی نيفتا

ملل متحد  ۀ برقرار است و به گفت٢٠١۶ی است که از سال ئ و ھوابحری  ۀانصارهللا خواھان رفع کامل محاصر

  .بزرگترين بحران انسانی جھان است

  . درصد نيازھای خود از جمله غذا، سوخت و دارو را وارد کند٩٠يمن بايد 

 يمن توسط عربستان سعودی و امارات ۀ ميکند، آنچه در محاصرکيدأ در گزارشی تًسازمان جھانی عليه شکنجه اخيرا

ط ائتالف جنگی حفظ شده است، عامل اصلی و  که توس بحریۀاست، محاصر» شکنجه در حرکت آھسته«افتد،  اتفاق می

  .قابل توجھی برای گرسنگی دادن به غيرنظاميان يمنی است و می تواند به عنوان شکنجه تلقی شود

ھای بھداشتی  ھای ناشی از آب آلوده و عدم دسترسی به مراقبت يرنظامی که بر اثر سوء تغذيه، بيماریھا ھزار غ ده«

  »دھند، را نمی توان به عنوان نتايج جانبی و کم اھميت جنگ طبقه بندی کرد جان خود را از دست می

که اينھا قربانيان مستقيم جنايات گذاری شده است، گفت  و بنياني در ژن١٩٨۵ھلن ليسی، مدير حقوقی اين نھاد که در 

  .جنگی ھستند

دھند، نه تنھا اعضای ائتالف جنگی عربستان و امارات، بلکه شرکت ھا و دولت  اين تشکل ھای غير دولتی توضيح می

  .ول اين جنايات جنگی شناخته شوندؤمين می کنند نيز می توانند به عنوان مسأی که تسليحات را تئھا

 عمليات جنگی مستقيم و ۀ ھزار نفر در جنگ يمن جان خود را از دست داده اند، چه در نتيج۴٠٠در اين ميان، بيش از 

  . محاصره توسط ائتالف عربستان و اماراتۀچه در نتيج

 بار تنھا در چھار ماه اول شکسته و نقض کرده ٢۵۵٧٨انصارهللا ھمچنين ائتالف جنگی را متھم کرد که آتش بس را 

  .است

 انصارهللا اعالم کرد که با تمديد آتش بس ۀت مذاکره کنندأت، محمد عبدالسالم، رئيس ھيسگ اوايل ماه اپيش از اين در

  .موافقت نخواھد کرد» در شرايط فعلی«

  کشتی ھای سوخت يمن ادامه میۀخالف توافق آتش بس، ائتالف عربستان و امارات ھمچنان به مصادرعالوه بر اين، 

به اين معنی که فقط سوخت و نه (  بازرسی ھای الزم را پشت سر گذاشته بودند  متحد ملل توسطًدھد، حتی اگر آنھا قبال

  )مترجم –کنند  اسلحه حمل می

يکی ديگر از داليل عدم موافقت انصارهللا با تمديد آتش بس، نبود تضمين از سوی ائتالف عربستان و امارات برای 

نياز  اند که توافق در اين زمينه پيش کيد کردهأھاست که ت نصارهللا ماها. پرداخت حقوق و مستمری کارکنان دولت است

  .بس است ضروری برای تداوم آتش

  . جديدی در يمن می رودنجشبا شکست مذاکرات در آخر ھفته احتمال به وجود آمدن ت

خير به نمايش ھای ا  نظامی بزرگ در ماهۀ تسليحات جديد خود را در دو رژۀروز يکشنبه، انصارهللا که زرادخان

 .ھای نفتی فعال در عربستان سعودی و امارات اولتيماتوم داد تا اين کشورھا را ترک کنند گذاشت، در ضمن به شرکت

  .ھای خود به سمت بنادر نفتی خودداری کنند ھای کشتيرانی نيز بايد از حرکت با کشتی شرکت

رودگاه ھا، بنادر و شرکت ھای نفتی کشورھای متجاوز نيروھای مسلح يمن ف: شورای عالی سياسی انصارهللا اعالم کرد

  .را ھدف قرار می دھند

  .انصارهللا ائتالف جنگی عربستان و امارات را به سرقت منابع طبيعی يمن متھم می کند
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برابر حقوق تمام کارکنان دولت برای يک «ت، خبرگزاری سبا يمن گزارش داد که درآمدھای نفت خام و گاز سگ ا۴در 

  .توسط عربستان و امارات غارت شده است» ت ماھه ھفۀدور

 . جلوی اين سرقت ھا را بگيرندً عالي اقتصادي انصارهللا از شركتھای درگير در اين غارت ھا خواست تا فوراۀكميت

 

 


