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ما »بـرای مردم مظلـوم یمن غّصـه میخوریم، برایشـان دعـا میکنیم، هر 

قریـب  »یمـن  میکنیـم.94/5/26«  بهشـان  بتوانیـم  کمکـی 

یک سـال ونیم اسـت که دارد بمباران میشـود؛ شوخی اسـت؟ یک کشـور را، آن هم 

نـه مراکـز نظامـی اش را، ]بلکـه [ بازارهـا را، بیمارسـتان ها را، خانه هـای مـردم را، 

اجتماعـات را، میدانهـا را، مـدارس را، بیاینـد همین طـور بمبـاران کننـد! این چیز 

کوچکـی نیسـت؛ این خیلـی جـرم بزرگی اسـت. نـه مـاه رمضـان بفهمند، نـه ماه 

رهبر انقالب: ملت یمن را دعا می کنیم و  

هر کـمـکی بتـوانیم  میکـنیـم

عاشورای 1438

روضه یمن
شمال صنعا منطقه ذهبان ، 900 شهید و مجروح در یک مجلس ختم
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حـرام بفهمند، نـه مالحظـه ی کـودک بکننـد، این همـه کودک کشـی بکننـد... با 

پشـتوانه ی آمریـکا 95/۰5/11« و این بار جنگنده هـای متجاوز سـعودی در امتداد 

عملیات هـای »بی منطـق و بی رحمشـان«، یـک مراسـم عـزاداری را در صنعـا 

پایتخت یمن بـه خـاک و خون کشـیدند. جنایـت هولناکی کـه جهان را درشـوک 

فروبرد و حتی پشـتیبان ائتـالف متجاوز سـعودی را بـه واکنش واداشـت. ندپرایس 

سـخنگوی شـورای امنیت ملی آمریکا بـرای کنترل خشـم افکارعمومی هم شـده، 

البته فقـط از »بررسـی« حمایت هـای آینـده آمریـکا از ایـن ائتالف سـخن گفت و 

اعالم کـرد از اقـدام ریـاض مبنی بـر حملـه هوایی به یـک مراسـم ختـم در صنعا و 

کشـتن 213 تـن، مفقـود شـدن150 نفـرو زخمی شـدن 700 تـن دیگـر، تنهـا 

»نگـران« شـده اسـت. حتی بـان کی مـون هـم که قبـاًل از تـرس قطـع کمک های 

مالی ریـاض بـه سـازمان ملـل، عربسـتان را از لیسـت سـیاه کودک کشـی در یمن 

خارج کرده بود، خواستار بررسی و تحقیقات فوری در خصوص این جنایات شد. 

جنایت هولناک ائتالف ســعودی درصنعا در حالی اتفاق افتاد که چند روز پیش ناو 

جنگی اجاره ای امارات از آمریکا توســط انصارا... منهدم شــده بود و ائتالف متجاوز 

تحت رهبری عربستانی ها همچنان در شوک دریایی ناشی از حمله یگان موشکی 

ارتش و انصــارا... یمن به نــاو جنگی اماراتی قرار داشــت. آســیب پذیری ائتالف 

 ســعودی ها در مقابل موشــک های یمنی نظیر آنچه ناو اماراتــی را هدف گرفت

 یا موشک های »برکان« و »زلزال« ضمن اینکه تغییر مهمی در معادله میدانی جنگ 
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یمن محسوب می شود و نبض تحوالت را در اختیار مدافعان یمنی قرار می دهد، برای 

عربستان هزینه بردار شده اســت. به طوری که اگرچه شروع این جنگ با سروصدای 

گسترده رسانه ای همراه بود ولی هر چه زمان گذشت احتمال دست یابی به موفقیت 

کمرنگ تر شد. این روزها شــرایط به گونه ای شده اســت که اکثر کارشناسان امور 

استراتژیک ورود عربستان سعودی به جنگ در یمن از "خطای راهبردی سعودی ها" 

یاد می کنند. در »مسئله ی یمن ســعودی ها بدعت بدی گذاشتند در این منطقه و 

البّته خطا کردند، اشــتباه کردند. کاری که امروز دولت سعودی در یمن دارد انجام 

میدهد، عیناً همان کاری است که صهیونیست ها در غّزه انجام دادند. دو جنبه دارد: 

یکی اینکه جنایت است، نسل کشــی است... بّچه ها را میکشــند، خانه ها را خراب 

میکنند، زیربناها را نابود میکنند، ثروتهای ملّی را در یک کشور از بین میبرند... این 

یک طرف قضّیه اســت؛ طرف دیگر قضّیه این است که ســعودی ها در این مسئله 

خسارت خواهند کرد، ضرر خواهند کرد و به هیچ وجه پیروز نخواهند شد.94/1/2۰« 

اکنون مبارزان یمنی در حال تحمیل شــرایط نظامی به ائتالف ســعودی هستند 

و ریاض تاریخ  مصرف خود را در منطقه و نزد متحــدی همانند آمریکا هم منقضی 

شده می بیند. بحران خودســاخته یمن، برای ریاض، سودی به دنبال نداشته است. 

جنگ یمن، ضمن اینکه بیماری و ناتوانی ریــاض در امر مدیریت نظامی و بی میلی 

و کم توانی نیروهای ارتش این کشور را نشان داد، باعث شد تا این منطقه، تجربه ای 

جدید از ظهور "نیروهای مقاومت اسالمی" را داشته باشد. توفان سعودی آن قدر قوی 
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نبود که به مدافعان شــجاع یمنی اجازه ندهد تا خود را به موشک های بالستیک و 

تجهیزات نظامی مجهز نکنند. مدافعان یمنی، اگر درگذشته هم نوا و متحد نبودند، 

امروز یک صدا شده و در کنار حزب ا... لبنان، حشدالشعبی عراق، گردان های مقاومت 

فلسطین و... جبهه ای دیگر را به نام مقاومت درغرب آسیا تشکیل داده اند. بحران یمن 

و تحوالت میدانی سوریه امروز نشــان داد که در عرصه بین المللی کدام نیروها توان 

نبرد در زمین را دارند و همیشه ناآرام کردن آسمان، تعیین کننده نخواهد بود. جبهه 

استکبار در شرایطی که هدفش این بود تا »در یمن ]شرایطی شبیه لیبی[ به وجود 

بیاورد؛ خوشبختانه نتوانست.« زیرا »جوانهای مؤمن، جوانهای عالقه مند و معتقدین 

به منهاج امیرالمؤمنین)( توانستند بایســتند در مقابل اینها؛ شیعه و سّنی و 

شافعی و زیدی و حنفی و همه جورشان ایســتاده اند در مقابل هجمه ی دشمن و 

ان شاءا... پیروز خواهند شد و پیروزی متعلّق به ملّتها است. 94/۰1/2۰«  


