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فرهیختگان یمن فقیرترین کشـــور عربی و به تعبیری آفریقای عرب

از سوی سعودیها تایید شد ،ساعت  6تا  6/5صبح روز سهشنبه به

چندین دوره درگیر جنگهای داخلی بوده است .برخالف همسایه

شرکت آرامکو در استانهای «الدوادمی» و «عفیف» هدف قرار گرفت.

نیز شناخته میشود .این کشـــور در کمتر از  70سال استقاللش،

شمالی ،درآمدهای ناچیز نفتی ،یمن را در مسیر توسعه ناکام گذاشته
و همین عدم توسعهیافتگی ،از این کشور یک جامعه قبیلهای ساخته
اســـت .شـــاید همین تصویر از یمن باعث شد عربستانسعودی با

تشـــکیل ائتالفی از کشورهای عربی و با حمایت کشورهای غربی،
ســـال ( 2015فروردین  )94به این کشـــور حمله کند تا ظرف چند

ســـعودی هشدار داده که قادر است عملیاتی بزرگتر و گستردهتر
در عمق کشورهای ائتالف متجاوز عربی انجام دهد .به گفته یحیی

توجه به وضعیت اقتصادی یمن و درگیریهای داخلی در این کشور

شـــد که تصور ورود به یمن و پایان دو یا ســـه هفتهای نبرد ،تحلیل

درســـتی نبوده اســـت و ســـعودیها درگیر یک جنگ فرسایشی
شـــدند .برای فرماندهان نظامی سعودی که کوچکترین تجربهای

از یک جنگ فرسایشی نداشتند ،جنگ طوالنیمدت یک کابوس

بیپایان بود .این کابوس اما به حقیقت تبدیل شـــد و ارتش یمن در
کنار کمیتههای مردمی ،نزدیک به چهارســـال است در یک جنگ

عربستان خوشبخت

حـــاال پس از این عملیات موفق و بااهمیت ،انصارالله یمن به ائتالف

عربی به یمن بوده است .نکته قابل توجه در این عملیات ،رصد دقیق

برای پیروزی را تقریبا قطعی میدانســـتند .اما دوماه بعد مشخص

فرسایشـــی ،عربستان سعودی و متحدانش را در باتالق یمن درگیر

کردهاند .با وجود تمامی جنایات سعودی در این جنگ چهار ساله
و محاصره کامل یمن و ممانعت از انتقال کمکهای غذایی و دارویی

پیروزجنگاحزاب

بگیریم ،مسیر پروازی پهپادها بین  800تا  850کیلومتر بوده است.

هفته ،با شکســـت نیروهای انصارالله ،حکومت همسو با خود را در

و همچنین تجهیزات پیشـــرفته نظامی ائتالف ،شـــانس عربستان

ایستادگی کرد و اکنون از موضع برتر در عمق عربستان تاسیسات حیاتی آن را هدف قرار میدهد

اگر محل پرواز پهپادها را صعده یعنی شمالیترین شهر یمن در نظر

ســـریع ،ســـخنگوی ارتش یمن وابســـته به انصارالله این عملیات

این کشـــور بر سر کار بیاورد .تقریبا تمامی تحلیلگران بینالمللی با

یمن فقیرترین کشور عربی  4سال در برابر تجاوز ائتالف سرمایهداران عرب و کشورهای غربی

وقت محلی صورت گرفت و طی آن دو ایستگاه پمپاژ نفت متعلق به

به این کشور ،صنعا حاضر به تسلیم در برابر ائتالف سعودی نشده
و پـــس از چندین بـــار هدف قرار دادن مواضع حیاتی عربســـتان و

امارات ،بهتازگی دور جدید عملیاتهای هدفمند را علیه متجاوزان
ساماندهی کرده است .در تازهترین اقدام روز سهشنبه ارتش یمن ،با

هفت پهپاد یمنی توانست ایستگاه پمپاژ نفت در عربستان سعودی

را هدف قرار دهد .منابع یمنی معتقدند در این عملیات خط لولهای

را هدف قرار دادهاند که وظیفه انتقال روزانه سه میلیون بشکه نفت

را برعهده داشـــته است .این عملیات که پس از چندساعت سکوت

تحوالت پس از سقوط صالح

بزرگترین عملیات در عمق عربســـتان از زمان آغاز تجاوز ائتالف
و همکاری تعدادی از افـــراد مناطق تحت حمله قرار گرفته با ارتش

یمن بوده است .یحیی سریع گفت« :ما قادریم عملیات گستردهتر
و بزرگتری در عمق کشورهای متجاوز انجام دهیم .راهکار بحران،

توقف تجاوز به یمن است».

عملیات سهشنبه یکی از عملیاتهایی بود که انصارالله آن را رسانهای
کـــرد اما منابع انصارالله میگویند آنان بیش از ۱۰عملیات در عمق

عربستان انجام دادهاند که آن را اعالم نکردهاند.

اینکه چگونه کشور فقیری همچون یمن ،توانسته است به پهپادهای
پیشـــرفتهای دســـت پیدا کند که بدون شناسایی ماموریت خود را

بهدرســـتی انجام میدهند ،سوالی اســـت که تاکنون بدون پاسخ
مانده است .اما از این پهپادها جالبتر ،سامانه پدافندی ارتش یمن
است .سهشنبهشب و چندساعت پس از عملیات پهپادی انصارالله،
نیروهای مقاومت یمن موفق شدند یک پهپاد از نوع « »MQ1ساخت

آمریکا را در آســـمان یمن ،منهدم کنند تا مشخص شود آنها در این
سالها بهخوبی توانستهاند قابلیتهای تهاجمی و تدافعی خود را
افزایش دهند .اما یمن چرا برای عربســـتان و بسیاری از کشورهای

منطقه از جمله ایران و حتی کشـــورهای فرامنطقهای دارای اهمیت
اســـت؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی به تاریخچه این کشور
و تحوالت جاری آن کرد.

 ۴سال پس از تجاوز ائتالف عربی

یمن از گذشته ناحیهای آباد و حاصلخیز بوده است و برای همین «عربستان خوشبخت» نامیده میشد.

عربســـتان سعودی و آمریکا ،علی و عبدالله صالح را بهعنوان حائلی در برابر القاعده میدیدند .اما

عربستان سعودی در حالی که درگیر پروندههای بحرین و سوریه بود ،ناگهان با تحولی بزرگ در یمن

سده ششم میالدی به تصرف سلسله ساسانیان ایران درآمد و تا زمان ظهور اسالم در تصرف آنان بود.

خواســـتار تغییرات سطحی برای فرونشاندن اعتراضات شوند .به دنبال این مساله ،با گریختن علی

با جمعیت 26میلیون نفر را تحت کنترل خود درآورند .این تغییر بزرگ در همســـایگی ســـعودیها

به دلیل بارانهای منظم و زمینهای زیرکشت و کشاورزی ،منطقهای پررونق بوده است .این منطقه در
یمن در ســـال ۱۷۵۰میالدی جزء قلمرو دولت عثمانی شـــد و با سقوط امپراتوری عثمانی طی جنگ
جهانی اول ،در ســـال  ۱۹۳۴میالدی با انعقاد قراردادی با انگلســـتان به استقالل رسید .با استقالل

یمن حکومت آن به سلسله امامان زیدی رسید که برای بیش از هزار سال به تناوب بر بخشهای بزرگی
از این کشـــور حکومت کرده بودند .سلسله امامان زیدی در سال  1962با انقالب افسران ملیگرای
ارتش سقوط کرد .در این جنگ جمال عبدالناصر ،رئیسجمهور مصر با اعزام  60هزار نیرو از افسران

ملیگرای ارتش حمایت میکرد .از ســـوی دیگر عربســـتان سعودی همسایه شمالی یمن نیز از ترس
ملیگرایان از حکومت سلطنتی یمن پشتیبانی میکرد .این حمایتها که منجر به جنگهای داخلی
شدند از سال  1962آغاز شدند و در سال  1970پایان یافتند .در خالل این درگیریها بود که یمن

به دو بخش شـــمالی و جنوبی تقســـیم شد .این دو کشور در ســـال  1990با یکدیگر متحد شدند .با
اتحاد این دو کشـــور «علی عبدالله صالح» که از ســـال  1978رئیسجمهور یمن شمالی بود توانست

رئیس جمهور یمن یکپارچه شود .او که با وعده توانسته بود جنوبیها را به اتحاد مجبور کند در سال

 1994با آنها درگیر شـــد و سرکوبشـــان کرد 10 .سال بعد و در سال  2004صالح درگیر جنگهای
 6گانه با نیروهای شیعه زیدی انصارالله شد که معتقد بودند حکومت در حق آنان تبعیض روا داشته
اســـت .این درگیریها تا ســـال  2010طول کشید .یک سال بعد در ســـال  2011و همزمان با آغاز

طوالنی شـــدن زمان اعتراضات در یمن و به دنبال آن تحوالت موســـوم به بهار عربی باعث شد آنها

عبدالله صالح از یمن «عبدربه منصور هادی» معاون رئیسجمهور بهعنوان فردی انتخاب شد که قرار
بود حکومت انتقالی یمن را برعهده گیرد .هادی بر اساس طرح ریاض برای اداره یمن در انتخابات
ریاستجمهوری بیستویکم فوریه  ۲۰۱۲در حالی که تنها کاندیدای موجود در این انتخابات بود،
توانست با کسب  99درصد از آرا به سمت ریاستجمهوری یمن برسد! دولت جدید اما در عمل تفاوت

چندانی با حکومت قبلی نداشت و در اجرای شعارهایش نیز موفقیتی به دست نیاورد .با آغاز تظاهرات

مجدد مردم یمن در ســـال  2014در اعتراض به ناکامی دولت یمن و افزایش قیمت سوخت در این
کشـــور ،جنبش انصارالله با در اختیار گرفتن چند شهر در شمال یمن در سپتامبر ،صنعا پایتخت را

به تصرف خود درآوردند .این گروه تنها پنج ماه بعد و با دست یافتن به اطالعاتی درباره تالش منصور
هادی برای تجزیه یمن به دو قســـمت شمالی و جنوبی کاخ ریاستجمهوری را در ژانویه  2015در

اختیـــار گرفتند و هـــادی و وزرای او را در حصر خانگی قرار دادند .منصور هادی به دنبال این اتفاق
از پســـت خود بهعنوان رئیسجمهور یمن اســـتعفا داد و یک ماه بعد در  21فوریه  2015از صنعا به
عدن در جنوب یمن گریخت .عدن در آن زمان مرکز قدرت هادی به حساب میآمد .وی که پیشتر از

مسئولیتش استعفا داده بود اعالم کرد استعفایش را پس گرفته و خود را رئیسجمهور یمن میداند.
وی با اســـتقرار دولت مســـتعفی یمن در این منطقه از طرف احزاب سوسیالیست ،ناصری ،سلفی و

تحوالت موسوم به بهار عربی رئیسجمهور یمن اقدام به سرکوب معترضان کرد اما در سوم ژوئن ۲۰۱۱

اصالح (دارای گرایش اخوانی) حمایت شـــد و تالش کرد با نیروهای نظامی و انتظامی وفادارش و

شد و به دنبال آن در ژانویه  ۲۰۱۲با ترک قدرت ،یمن را نیز ترک کرد.

و نیروهای حامی آنها شود.

میالدی ،در حمله خمپارهای به مســـجد مجتمع ریاستجمهوری یمن ،او دچار سوختگی و جراحت

چرا یمن اینقدر مهم است؟

شبهنظامیانی که تحت عنوان «کمیتههای مقاومت خلق» فعالیت میکردند ،مانع پیشروی انصارالله

و در مرزهای جنوبی خود مواجه شد .نیروهای انصارالله در اواخر سال سال  2014توانستند کشوری

موجب شـــد تمرکز آنها از درگیریهای سوریه به یمن منتقل شود و عربستان را که بازیگری بزرگ در
تحوالت سوریه بود از این زمین بازی خارج کند .عربستان سعودی در  ۲۵مارس  ۲۰۱۵میالدی برابر

 ۶فروردین  ۱۳۹۴حمالت هوایی خود به یمن را آغاز کرد .این حمالت در قالب ائتالفی از کشورهای
حاشیه جنوبی خلیجفارس شامل عربستان سعودی ،امارات متحده عربی ،قطر ،بحرین و کویت بود

و کشـــورهای اردن ،مصر ،مراکش و ســـودان نیز در آن مشارکت داشتند .این حمله «عملیات طوفان
قاطعیت» نام داشـــت و قرار بود پس از ســـه هفته با شکست نیروهای انصارالله به پایان برسد اما این

عملیات بعد از  2500حمله هوایی با ناکامی روبهرو شد و از دوم اردیبهشت نامش به «عملیات احیای

امید» تغییر یافت .عمان تنها کشـــور شـــورای همکاری خلیجفارس بود که در حمله به یمن شرکت

نکرد .قطر نیز در ســـال  2017به دلیل اختالفاتش با عربســـتان و امارات از این ائتالف خارج شـــد.
آمریکا ،فرانســـه ،بریتانیا ،رژیم صهیونیستی و ترکیه از جمله مهمترین موافقان تهاجم ائتالف عربی

به یمن بودند و در مقابل ایران ،روســـیه ،عراق و ســـوریه مخالفت خود را با این تجاوز اعالم کردند .در
تجاوز چهارســـاله سعودیها به یمن ،بر اساس اعالم مرکز حقوق بشری توسعه «عین» یمن مجموع

کشتههای حمالت ائتالف عربی به یمن 16هزار نفر هستند که بیش از سه هزارنفر از آنان را کودک و

دوهزار نفر را زنان تشکیل میدهند .شمار زخمیها نیز به 24هزار و 967تن رسیده است .بر اساس
این گزارشها ،در جریان حمالت چهارسال گذشته ائتالف سعودی حدود 500هزار گلوله موشک و

خمپاره از راه زمین ،دریا و هوا به یمن انجام گرفت و در جریان آن 441هزار و  126منزل مســـکونی

و هزار و  197مسجد ویران شد.

ریاض نگران حزبالله دیگر؟

ایران و یمن

یمن دارای ســـواحل طوالنی در دریای ســـرخ و خلیج عدن اســـت و عالوهبر آن بر تنگه مهم بابالمندب

از زمان استقالل یمن،عربستان سعودی به این کشور بهعنوان حیاط خلوت خود و محلی برای اجرای

اهمیت اسـتراتژیک یمن همواره مورد توجه ایران بوده و ایران همیشـه برای این کشـور

عبور ســـاالنه حدود 21هزار کشتی حامل انواع کاالها نیز هست .اهمیت و توصیف تنگه بابالمندب در

این کشـــور مداخله داشته است .پس از پیروزی انقالب ایران ،عربستان نگران توسعه انقالب ایران در

تربیـت ارتـش یمـن بـه ایـن کشـور اعـزام کـرد .البتـه در آن زمـان یمـن جنوبـی دولتـی

نیز اشـــراف دارد .روزانه چهار میلیون بشـــکه نفـــت از این تنگه عبور میکنـــد .همچنین این تنگه محل
گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا در نوامبر  2014نیز اینگونه بیان شـــده اســـت« :تنگه بابالمندب

یک گلوگاه یا نقطه راهبردی مهم میان شـــاخ آفریقا و خاورمیانه اســـت و نیز این تنگه رابط راهبردی میان
دریای مدیترانه و اقیانوس هند اســـت .قســـمت اعظم صادرات خلیجفارس که از طریق کانال سوئز عبور

میکنـــد از میـــان تنگه بابالمندب میگذرند ».در اهمیت این منطقـــه همین بس که اگر یمن اقدام به
بســـتن تنگه بابالمندب کند ،تانکرهای نفتی خلیج فارس از رســـیدن به کانال سوئز و خط لوله سومد

محروم میشـــوند و آنها باید به ســـمت دماغه جنوبی آفریقا منحرف شوند .این اتفاق سبب افزایش زمان
و هزینه صدور نفت میشـــود؛ به عالوه ،جریان نفت جنوبی اروپا و آفریقا دیگر نمیتواند مهمترین مسیر

مســـتقیم صدور کاال و نفت به بازارهای آســـیا از طریق کانال سوئز و تنگه بابالمندب را طی کند .بهجز
موقعیت راهبردی یمن این کشـــور جمعیت باالیی دارد و تا پیش از جنگ نرخ رشـــد این کشـــور باالی
سه درصد بوده است .جمعیت باالی یمن بازار مناسبی را برای صادرات در اختیار کشورهای همپیمان آن
قرار میدهد و همچنین این کشـــور در آینده به دلیل نیروی کار ارزان محلی برای جذب سرمایهگذاری و

نیز صادرات کاال به آفریقا خواهد بود .یمن تا پیش از آغاز تجاوز عربســـتان و ائتالف عربی – آمریکایی به
این کشـــور روزانه  ۳۰۰هزار بشـــکه نفت صادر میکرد اما سال گذشته میالدی شبکه اسکاینیوز آمریکا

سیاســـتهای بینالمللی خود نگاه کرده است .عربســـتان در آن زمان بهطور مداوم در امور داخلی
کشورهای دیگر بود .این نگرانی در یمن با توجه به حضور چند میلیون شیعه زیدی بیش از سایر مناطق

بود .ریاض معتقد بود تاثیرپذیری یمن از انقالب ایران با توجه به حضور چند صد هزار نفر یمنی در خاک

عربســـتان میتواند به عربســـتان نیز منتقل شود و سرنوشت خاندان آلسعود را تغییر دهد .بر همین
اســـاس ،ریاض بر گســـترش وهابیگرایی در یمن سرمایهگذاری کرد .اما گسترش تبلیغات ضدشیعه

برای وهابیگرایی به تهدیدی برای زیدیها در یمن تبدیل شـــد و در دهه  ،1980حســـین بدرالدین
الحوثی ،در پی نگرانی و ترس از به حاشیه رانده شدن زیدیها و گسترش وهابیگرایی ،تصمیم گرفت
کاری انجام دهد .گفته میشـــود او تحتتاثیر انقالب اسالمی به تهران سفر کرد و پس از آن از برخی

دیدگاههای ایران در سیاست خارجی همچون مخالفت با آمریکا و اسرائیل تاثیر پذیرفته بود .او شروع

به سازماندهی زیدیها کرد و در دهه  1990بهعنوان یکی از نمایندگان پارلمان انتخاب و درنهایت در
اولین دهه قرن  ،21به رهبر جنبشـــی تبدیل شد که به نام او نامگذاری شده بود .اقدامات ضدشیعه

ســـعودیها نتیجه معکوس داد و منجر به سازماندهی مســـتحکم شیعیان در یمن شد .عربستان در
ســـال  2003قدرتمندترین متحد خود یعنی صدام حســـین را از دست داد؛ در سوریه اسد همچنان
قدرت داشـــت و در لبنان ،حزبالله ســـدی محکم در برابرش بود .محاسبات ریاض نشان میداد آنها

افشـــا کـــرد که بزرگترین منبـــع نفت جهان در یمن قرار دارد که بخـــش کوچکی از آن در عمق 1800

در منطقه شکســـتخورده هستند و در این وضعیت تشـــکیل گروهی دیگر همانند حزبالله لبنان،

بر یمن ،آرزوی سعودیها باشد.

در کنار اهمیت جغرافیایی یمن برای آینده ریاض،انگیزه الزم برای جنگ در یمن را داشـــته باشند.

متری در عربســـتان در منطقه مرزی به نام الجوف واقع اســـت .مجموع این ویژگیها سبب شده تسلط

تاریخ

وسیله حمله

محل اصابت

مسافت

27اکتبر 2016

موشک بالستیک

فرودگاه ملک عبدالعزیز در

بیش از 700

(6آبان )1395
4نوامبر 2017

(13آبان )1396
 3دسامبر2017
(27آذر )1396

29دسامبر 2017
( 28آذر )96

برکان

جده

 900کیلومتر

farhikhtegan
موشک کروز

موشک برکان

تاسیسات اتمی در حال ساخت

1600

کاخ الیمامه ریاض

900کیلومتر

«البراکه» در منطقه ابوظبی

توضیحات

تاریخ
18جوالی

(  27تیر )1397

کیلومتر

فرهیختگان
موشک برکان

فرودگاه بین المللی ریاض

این بار در مرزهای جنوبی ،به معنای پایان زودهنگام آلســـعود بود .این نگرانی باعث شد سعودیها

در 6و 22فروردین و  4تیر  97نیز بار دیگر
فرودگاه بینالمللی ریاض و همچنین مقر

وزارت دفاع عربستان مورد هدف قرار گرفتند

26جوالی 2018
27آگوست 2018

پهپاد

(4مرداد )1397
(6شهریور )97
6می 2019

این کاخ محل اقامت محمد بنسلمان ولیعهد
سعودی است

پهپاد
پهپاد

(16اردیبهشت )1398

کیلومتر

وسیله حمله

14می 2019

(24اردیبهشت )1398

صماد3-
صماد3-
موشک

بالستیک
پهپاد

محل اصابت
تاسیسات نفتی شرکت

آرامکو در نزدیکی ریاض
فرودگاه بین المللی ابوظبی

اهمیـت ویـژهای قائـل بـوده اسـت .در زمـان پهلـوی ،ایران دوهـزار نیـروی نظامی برای
کمونیسـتی و تحت فرمان شـوروی سـابق بود و شـاه ایران به دسـتور آمریکا که از نفوذ
کمونیسـتها نگـران بـود ،یمـن شـمالی را تقویـت میکـرد .پـس از پیـروزی انقلاب،

شـیعیان زیـدی کـه نزدیـک بـه  40درصـد جمعیـت یمـن را تشـکیل میدادنـد و قائـل

بـه قیـام بالسـیف (قیـام بـا شمشـیر) بودنـد ،به ایـن نتیجه رسـیدند که ایدئولوژیشـان
در ایـران در حـال پیادهسـازی اسـت و بـر همیـن اسـاس تلاش کردنـد به ایـران نزدیک
شـوند .امـا عالوهبـر ایـن پیوند ایدئولوژیـک ،یمن دارای موقعیـت ژئوپلیتیک بینظیری

نیـز هسـت کـه بـرای ایـران بهویـژه در شـرایط کنونـی حائـز اهمیـت اسـت .گسـترش

نفـوذ جنبـش انصاراللـه و تسـلط بـر تنگـه راهبـردی بابالمنـدب ،بهعنـوان یکـی از

مهمتریـن مسـیرهای انتقـال انـرژی در جهـان و رگ حیاتی کشـتیرانی در کانال سـوئز،
در کنـار تسـلط بـر بنـدر الحدیـده میتوانـد حاکمیـت متحـدان منطقـهای ایـران را
تقویـت کـرده و تـردد دریایـی از کانـال سـوئز و خلیـج فـارس را بـه کنتـرل درآورد که این

موضـوع چشـماندازی هشـداردهنده بـرای طرفهـای منطقـهای و فرامنطقـهای اسـت
کـه از نفـوذ فزاینـده ایـران در منطقـه نگراننـد .عالوهبـر ایـن ،بـازار  26میلیونـی یمـن
و نیـاز بـه بازسـازی ایـن کشـور میتوانـد فرصـت بسـیار مناسـبی بـرای ایـران در آینـده

نزدیـک و پـس از پایـان تجـاوز سـعودیها بـه ایـن کشـور باشـد؛ اقدامـی کـه قطعـا بـه
نفـوذ منطقـهای ایـران کمـک شـایانی خواهـد کرد.

توضیحات

مسافت
بیش از  1000کیلومتر
بیش از  1200کیلومتر

فرهیختگان
فرودگاه بینالمللی دبی

بیش از  1200کیلومتر

 14زخمی و آسیب دیدن بخش هایی از فرودگاه

در  30سپتامبر 8( 2018مهر  )97بار دیگر به این فرودگاه
حمله پهپادی صورت گرفت

farhikhtegan
بندر نفتی ینبع

دو ایستگاه پمپاژ نفت

متعلق به شرکت آرامکو

نزدیک به 1000
کیلومتر

 800تا  850کیلومتری
ریاض

پایانه صادرات نفت عربستان ،جایگزین و محلی برای دور زدن تنگه

هرمز است تعداد زیادی پاالشگاه شرکت آرامکو در این شهر قرار دارد
وظیفه دو ایستگاه انتقال نفت از شرق عربستان به بندر ینبع
در غرب برای صادرات بود

