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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٦ جوالی ٠٤
  

  

 !را با پول خريدند اما پزشکان بدون مرز را نه" متحدملل "
 

 عربستان -١: خود جلب کرد می را بهتر توجه افکار عمو  در سطح جھانی، ھرچه بيش ديگر دو واقعه مھمًاخيرا

 را رد ۀ اروپا پزشکان بدون مرز کمک مالی اتحادي- ٢. متحد خارج شدملل فاصله چند روز از ليست سياه  سعودی به

  .کرد

عام کودکان متھم کرد و  قتل رھبری عربستان را به يمن به المللی حمله به متحد، ائتالف بينملل مون دبيرکل  کی بان 

 . اين سازمان قرار دادۀرا در ليست سياه ساالنعربستان 

ائتالف نظامی عربستان سال «: متحد با انتشار گزارشی اعالم کردملل دبيرکل » مون کی بان «گزارش رويترز،  به

 کودک کشته ٥١٠ درصد از کودکان يمن بوده و در جريان حمالت اين ائتالف ٦٠ کشته و زخمی شدن مسؤولگذشته 

  .اند ر زخمی شده کودک ديگ٦٦٧و 

  .ھا در يمن بوده است مدارس و بيمارستان  نيمی از حمالت نظامی بهمسؤولبراساس اين گزارش، ائتالف عربستان 

طرز  ھا در يمن، خشونت عليه کودکان به  کرد که با افزايش و گسترش درگيریتأکيدمون در اين گزارش،  کی بان 

  .وحشتناکی افزايش يافته است

حمالت  ، ١٣٩٤ سال ]حمل[ از ششم فروردينامريکاتالف برخی کشورھای عربی منطقه و با ھمراھی عربستان با ائ

حاکميت  س جمھوری مستعفی اين کشور را بهئير» عبد ربه منصور ھادی«يمن آغاز کرده است تا  ای را به گسترده

  .ت، جلوگيری کندھای يمنی که حکومت اسالمی ايران حامی آن اس بازگرداند و از قدرت گرفتن حوثی

 ھزار ٨٠٠ کشته و دو ميليون و ٤٠٠ سال گذشته بيش از شش ھزار و چ، اين جنگ از مارملل متحدطبق آمار 

  .جا گذاشته است خانمان به بی

ھا، مراکز درمانی،   و بيمارستانئیات خدماتی و زيربناتأسيس درصد ٨٠چنين بر اثر اين حمالت تاکنون بيش از  ھم

  . غذا، مدارس و منازل مردم ويران شده يا آسيب ديده استانبارھای دارو و

 خواست منابعی را که ملل متحداز العمل شديدی نشان داد و   عکسملل متحداين گزارش و تصميم  عربستان نسبت به

  .کند  اين کشور معرفی باعث شدند نام رياض در فھرست ناقضان حقوق کودکان قرار بگيرد، به
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ملل  عربستان سعودی در ۀ، گزارش کرد عبدهللا المعلمی، نمايند١٣٩٥ ]جوزا[ خرداد٢٥شنبه  خبرگزاری رويترز سه

مون، دبيرکل اين نھاد چنين چيزی خواسته کی  ، از بان٢٠١٦ جون ٨ - ١٣٩٥ خرداد ١٩تاريخ  ای به متحد در نامه

 .است

ما در حال بررسی اين موضوع ھستيم «: نامه عربستان اعالم کرد  با اشاره بهملل متحدگوی  استفان دوجاريک، سخن

  .»تواند در اختيار ما قرار دھد طور حتم مشتاقيم بدانيم ائتالف تحت امر سعودی چه اطالعاتی می و به

مقر اين ائتالف در رياض و مذاکره   بهملل متحدچنين با رد دعوت عربستان برای سفر کارشناسان  دوجاريک ھم

 . برگزار شودملل متحدای در  دھيم چنين جلسه یدرباره اين گزارش، گفت ترجيح م

 ملل متحد فوری با دبير کل جلسه ایتر نيز کشورھای عضو شورای ھمکاری خليج فارس خواستار برگزاری  پيش

  . در باره يمن شده بودندملل متحدبرای تصحيح گزارش 

 که در ئی عربستان در ليست کشورھادر گزارش روز جمعه خود نام» مون  کی بان«بعد از آن که : رويترز فاش کرد

پيمانان  ھای متعددی از سوی رياض و ھم کنند قرار داد تماس کشتار کودکان می جنگ مرتکب جنايات شده و اقدام به

  . برقرار شدملل متحدعربستان با شخص دبير کل 

چنين  شيه خليج فارس و ھمکی مون از سوی مقامات عربستان و مقامات کشورھای عربی حا ھا بان در تمامی اين تماس

خارج کردن نام عربستان از ليست  شد که بايد اقدام به سازمان ھمکاری اسالمی مورد تھديد قرار گرفته و عنوان می

 .منتشر شده کند

ھای خود  مون اين اقدام را انجام ندھد عربستان کمک کی نوشته رويترز، در اين تھديدھا عنوان شده بود که اگر بان  به

 ملل متحدصدور فتوا عليه   دينی در عربستان نيز اقدام بهالمانکند و حتی ع چنين فلسطين را قطع می  و ھملل متحدم به

 برای ملل متحدکنند و پس از آن ھمکاری با  عنوان يک نھاد ضد مسلمان معرفی می کرده و اين سازمان را به

 .شود نوعی ممنوع می کشورھای اسالمی به

 خرداد نام عربستان را از اين فھرست خارج و اعالم کرد پيشنھاد عربستان سعودی ١٧مون  کی بان پس از اين واقعه، 

  .را برای تجديد نظر در مورد ارقام ذکر شده در اين گزارش پذيرفته است

ھای مالی  قطع کمک خاطر تھديد به  موضع ناگھانی اقرار کرد که نام رياض بهتغيير، پس از اين ملل متحددبيرکل 

 .ھای بشردوستانه اين نھاد، از فھرست ناقضان حقوق کودکان حذف شده است برنامه عربستان به

خاطر  ھايش بوده است، گفت، به تصميم» ترين و دشوارترين دردناک«اين که اين تصميم يکی از  بان، با اشاره به

 .ر برابر اين خواسته تسليم شده استانداخت، د خطر می را به» ھا کودک ديگر خوشبختی واقعی ميليون« که ئیتھديدھا

 گروه حقوق ٢٠ھا،  گزارش خبرگزاری به.  را افکار عمومی مترقی جھان نپذيرفتملل متحداما اين توجيھات دبيرکل 

ً رحمانه کودکان در يمن، مجددا دليل کشتار بی  خواستند تا بهملل متحددبيرکل » مون بان کی«بشری روز چھارشنبه از 

  . بازگرداندملل متحدفھرست سياه ناقضان حقوق بشر  ا بهنام عربستان ر

مون انتقاد کردند و گفتند   کی ای از بان الملل و آکسفام با ارسال نامه روز چھارشنبه ديدبان حقوق بشر، سازمان عفو بين

 . تسليم عربستان شده و نام خود و اين سازمان را لکه دار کرده استملل متحدعنوان دبيرکل  وی به

يت ائتالف عربستان برای نقض گسترده حقوق کودکان در مسؤول: ھای فعال حقوق بشری آمده است ر نامه گروهد

و شواھد در خصوص نقض گسترده حقوق کودکان يمنی . انجام رسانده بالترديد است بسياری از حمالتی که در يمن به

  .توسط عربستان بسيار زياد است
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 برای حذف نام عربستان از فھرستان ناقضان حقوق ملل متحدکه تصميم دبيرکل  کردند تأکيدھای حقوق بشری  گروه

ھای  ھا برای جلوگيری و توقف موارد نقض حقوق کودکان در درگيری ابزار بسيار باارزش در تالش«کودکان، 

 .»شدت تضعيف کرد مسلحانه را به

کرد تا  ھای مسلحانه فشار وارد می  درگيریاين فھرست بر طرفين«: ھای حقوق بشری آمده است در ادامه نامه گروه

 ئیھا  را امضاء کرده و گامملل متحدھای اقدام   کشور و گروه مسلح طرح٢٠بيش از . المللی پايبند باشند به قوانين بين

 .»اند تا بتوانند از اين فھرست خارج شوند نقض حقوق کودکان انجام داده را در جھت پايان دادن به

*** 

  

  ھای نيابتی عربستان و حکومت اسالمی ايران ربانی جنگمردم يمن ق

سفارت عربستان در تھران و قطع روابط ديپلماتيک عربستان با ايران از سوی حکومت سعودی، بار ديگر  حمله به

ی ايران ئ  ناخواسته در ميدان رقابت منطقهدر ھمين حال، يمن نيز. ھای موجود ميان اين دو کشور را افزايش داد تنش

 .اين رقابت چگونه تا تحوالت سياسی يمن پيش رفته است.  عربستان قرار گرفته استو

عراق و سوريه و لبنان و فلسطين نيز  تر است و به البته اين کشمکش و رقابت بين دو حکومت در خاورميانه وسيع

  .ابدئيگسترش م

ق ای از تحوالت عمي ، سرآغاز مجموعه٢٠٠٣عراق در سال   و به٢٠٠١ به افغانستان در سال امريکادر واقع حمله 

برکناری دو حکومت . تر گشت  و جنگ داخلی سوريه، ابعاد آن وسيعابا اشغال ليبي هسياسی و امنيتی در منطقه بود ک

می حکومت وھای ات طالبان و صدام حسين و سپس سرھنگ قذافی و جنگ داخلی سوريه و توافق بر سر فعاليت

ی ئ تر شدن نفوذ منطقه دی زمينه ژرفشوند که تا حدو ت و اقدامات مھمی محسوب میاسالمی ايران، از جمله تحوال

 .حکومت اسالمی ايران را فراھم آورد

ی ئ مخالف سرسخت گسترش و نفوذ منطقه، ... و ترکيه وامريکاھمراه  ست که به ئیترين کشورھا عربستان از مھم

توان  ويژه عربستان با ايران را می تالف اين کشورھا، بهترين داليل اخ يکی از مھم. حکومت اسالمی ايران است

وھابی و «عنوان يک کشور  عربستان به. ی دانستئ ی و فرامنطقهئ ولوژيک ميان اين بازيگران منطقهتضادھای ايدئ

. مبتنی بر مذھب تسنن قائل است» جھان اسالم«داند و برای خود نقش رھبری  می» مھد اسالم«مذھب خود را   »سنی

گيری گرايش اسالمی با سرکوب خونين اين انقالب و   و قدرتايران مردم ١٣٥٧ز سوی ديگر، بعد از انقالب ا

مطرح کرد و برای خود رسالت صدور انقالب را » القری جھان اسالم دکترين ام«جمھوری اسالمیدستاوردھايش، 

 .و تبليغ اسالم با تکيه بر مذھب تشيع قائل شده است» اسالمی«

پردازد و در مقابل  سو با خود می ھای مادی و معنوی از نيروھای شيعی ھم حمايت سالمی ايران در منطقه، بهحکومت ا

  . استمشغولمذھب  جانبه از نيروھای سنی عربستان با حمايت ھمه

خت دھد برای مثال، حکومت اسالمی ايران، س ھای مختلفی نشان می گونه ھا در کشورھای مختلف خود را به اين رقابت

 حکومت ًای و حتی پاسدار قاسم سليمانی رسما  خامنهً اخيراچنانچه وضع موجود در بحرين است تغيير مند بهه عالق

 .گيری شيعيان ھستند دنبال براندازی آن و قدرت اند و به بحرين را تھديد کرده

سالمی ايران از در حالی که حکومت ا. رود شمار می ھای مورد رقابت دو طرف به يمن يکی ديگر از حوزه

  .کند ھای يمن حمايت کرده و در مقابل عربستان از دولت منصور ھادی و طرفداران حمايت می »حوثی«
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 درصد آن را ٣٠ ميليون نفر جمعيت دارد که حدود ٢٢جزيره عربستان قرار دارد و نزديک به  يمن در جنوب شبه

  .آيند شمار می ب بهمذھ اکثريت جمعيت يمن، سنی. دھند تشکيل می» شيعيان زيدی«

و جمھوری دموکراتيک ) يمن شمالی( ھای جمھوری عربی يمن اين کشور تا قبل از اتحاد، شامل دو کشور مجزا با نام

لحاظ  اين کشور به.  آمد با متحد شدن اين دو، جمھوری متحده يمن پديد١٩٩٠بود که در سال ) يمن جنوبی( يمن

اھميت اين تنگه . ژيک باب المندب، اھميت خاصی دارديل تنگه ستراتون کنترفريقا و امکاا و تسلط بر شاخ ژئوپلتيک

توان  طوری که با بستن اين تنگه می چنين مقاصد نظامی درخور توجه است به لحاظ ترانزيت کاال و انرژی و ھم به

 پرداخت و نشان داد ھای اين بازيگران در کشور يمن ترين سياست مھم توان به حال می. اھميت کرد کانال سوئز را بی

  .که چگونه ايران و عربستان در يمن منافع متضادی دارند

 نيز با يک تنگنا درباره اين کشور مواجه بوده و  با شيعيان يمن از نظر ژئو پلتيکعربستان عالوه بر تناقضات ھويتی

  .ظارت خود قرار دھد از يمن در کنار دريای عرب و تنگه باب المندب را زير نئیھا ھمواره در صدد است بخش

کنند اجازه ندھند رويدادھای موجود در کشورھای  ی، تالش میئ ان و ايران در قامت رقابت منطقهاين ترتيب، عربست به

  . جلو رود،شمارند چه که مطلوب می خاورميانه خالف آن

می ايران را اند حکومت اسال  عربی، ھمواره در اظھارات خود سعی کردهئیھای يمن و ساير کشورھا حکومت

  .ھای شيعه متھم کنند و در اين مورد نيز شواھد مستندی از حمايت ايران در قبال شيعيان دارند حمايت از گروه به

بار در تاريخ  ، که برای اولين١٣٩٣ ]حوت[ اسفند١٠ بين تھران و صنعا در ئیبرای مثال، در اين بين ايجاد خط ھوا

ژيک يمن ي در جھت توسعه نفوذ حکومت اسالمی ايران در منطقه ستراتتوانست اندازی شده بود می دو کشور راه

  .بود کرده نگران سخت را عربستان مسأله اين و .ارزيابی شود

سو با گروه القاعده   در يمن، از يکامريکای و ئ ھای منطقه تضاد سياست دعواھا و  توان نتيجه گرفت که با توجه به می

شوند، کاخ سفيد از حمله ائتالف  ی حکومت اسالمی میئ توسعه نفوذ منطقه جر بهنی که منو از سوی ديگر با شيعيا

  .کند يمن، حمايت می رھبری عربستان به عربی به

ھا ھزار  شدن ده يمن و کشته و آواره سال از حمله نظامی عربستان و متحدانش به امروزه با گذشت نزديک بيش از يک

  .در اين کشور دست نيافته استھيچ يک از اھداف خود  نفر، عربستان به

اعضای ائتالف عبارتند از عربستان سعودی، ترکيه، قطر، امارات متحده عربی، اردن ھاشمی، مغرب، بحرين و 

   .کويت

دنبال احيای  حکومت اسالمی ايران، با جديت به ل سوريه و عراق و لبنان بهوعربستان سعودی با از دست دادن کنتر

  .ه استمجدد نفوذش در خاورميان

س جمھور انتخاب کند، ئيادامه جنگ داخلی سوريه موجب شده تا بحران سياسی در لبنان که دو سال است نتوانسته ر

نيروھای وفادار بشار اسد و ايران برای   به٢٠١٣نظامی شيعه در سال  هللا، گروه شبه از زمانی که حزب. تر شود عميق

 . با کشورھای خليج فارس بد شدمقابله با مخالفان سوری پيوست، روابط لبنان

 شورای ھمکاری خليج فارس که يک اتحاديه سياسی و اقتصادی متشکل از بحرين، کويت، عمان، قطر، ًاخيرا

اعضای . عنوان گروھی تروريستی معرفی کرد هللا را به  حزبًعربستان سعودی و امارات متحده عربی است، رسما

ھای تروريستی  ثباتی در سوريه، يمن و عراق است، بلکه از گروه  موجب بیاين شورا معتقدند که اين گروه نه تنھا

اند که لبنان را ترک کنند و  شھروندانشان توصيه کرده ھا به آن. کند درون کشورھای عضو شورا ھم حمايت می
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ھمين . رم کرده استهللا را تح  ھم حزبامريکا. هللا شوند اميدوارند با اين اقدامات جديد باعث خنثی شدن اقدامات حزب

  .ی با لبنان را لغو کنددالر ميليارد ۴ھا قرارداد نظامی  اقدام موجب شد تا سعودی

ھای شيعيان حوثی، قبايل سنی مذھب، عربستان سعودی و ساير کشورھای عرب حوزه خليج فارس، ايران و  رقابت

  .سرعت گسترش يابد من بهھا در ي سبب شده که جنگ و خشونت) داعش( القاعده و اکنون دولت اسالمی

ھای خود در صنعا را تعطيل کرده و کارمندان خود را   و بريتانيا سفارتخانهامريکااوضاع يمن تا آن حد وخيم شده که 

بندر عدن در جنوب اين کشور  ھای خود را به کشورھای عرب حوزه خليج فارس نيز سفارتخانه. اند از يمن بيرون برده

 .منتقل کردند

گويد خطر اين است  المللی در واشنگتن، می  و بينژيکي، مدير برنامه خاورميانه در مرکز مطالعات ستراتجان آلتمن

نمايندگی از جانب ايران و اعضای شورای ھمکاری  نظر برسد که جنگ يمن در حقيقت جنگی است که به که چنين به

  .خليج فارس جريان دارد

ھا محدود و   کرده ولی در طی ده سال گذشته اين کمکئیھا ھا کمک حوثی وضوح به ايران به: گويد جان آلتمن می

 )سی بی بی: منبع( .تدريجی بوده

ھای ناکافی از   جمعيتی حاصل از آن، در کنار فساد دولتی، نقصان منابع و زيرساختئیجا ثباتی و جابه در واقع بی

 .اند داليل عدم توسعه يمن، فقيرترين کشور خاورميانه بوده

 و خدمات اجتماعی محدود از ناامنی ئیدليل بيکاری، گرانی مواد غذا  ميليون يمنی به١٠شود که حدود  ده میتخمين ز

 .برند  رنج میئیغذا

طور  اند و به ھای طوالنی مشغول جنگ نيابتی با يکديگر بوده بنابراين بايد گفت که ايران و عربستان سعودی مدت

ھر دو حکومت، ھمواره از . مکه و وقايع مکه  اعزام حجاج ايرانی بهمسألهر جنگيدند از جمله د غيرمستقيم با ھم می

با اين وجود تھران و رياض مناسبات . اند اند و در واقع درگيری مستقيم داشته نيروھای مخالف ھم حمايت کرده

سبات دو کشور  در منائیھا  جرقه٢٠١١عالوه بر اين در سال . ديپلماتيک، تجاری و اقتصادی را حفظ کرده بودند

يکديگر خودداری کنند تا ثبات در مناسبات  ھر دو طرف توافق کردند که از حمله سياسی و ديپلماتيک به. مشاھده شد

 .حفظ شود

، رياض ٢٠١٦و اوايل سال . اعدام شد  محکوم به٢٠١٤ دستگير شد اما در سال ٢٠١٢اما شيخ نمر النمر در سال 

  .د درآورءاجرا تصميم گرفت حکم را به

  .رفت شمار می شيخ باقر نمر از منتقدان جدی خاندان شاھی عربستان سعودی به

اعدام شيخ باقر نمر، روحانی شيعه منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی، موجب خشم سران حکومت اسالمی ايران 

  . شد

مداران عربستان  بان سياستگري» انتقام الھی«ای رھبر حکومت اسالمی ايران، گفت  در واکنش به اين اقدام، خامنه

 .سعودی را خواھد گرفت

ضد اسالم و عمل «ای، سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران نيز اعدام اين روحانی شيعه را  عالوه بر انتقاد شديد خامنه

 ای گفته است که اعدام نمر موجب سقوط و فروپاشی خاندان شاھی عربستان خواند و با صدور اعالميه» دھشت افگنی

  .سعودی خواھد شد
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جمعيت غالب در بحرين و عراق نيز از اھل تشيع ھستند و .  درصد جمعيت عربستان سعودی اھل تشيع ھستند١٥

تواند امکانات  اند که قدرت گرفتن ايران شيعی می ھا، بر اين عقيده سعودی. مواضع جدی در کشورھای عربی دارند

  .تر کند پولی، اقتصادی و نظامی ايران را بيش

ضرر عربستان سعودی   بهمسألهھا صادرات نفت را از سر گرفته و اين  عالوه براين، ايران پس از خروج از تحريم

  .است

ای که عناصر حکومتی  عربستان با اعدام اين روحانی شيعی، واکنش سران حکومت اسالمی را برانگيخت به گونه

  .سفارتخانه و کنسولگری عربستان در ايران حمله کردند به

ھا ايران را محکوم کرده و برخی کشورھای عربی از جمله  آن. ھا از اين فرصت بھره سياسی خوبی بردند سعودی

در عين حال، عربستان . بحرين، سودان، کويت و جيبوتی نيز در حمايت از عربستان روابط خود را قطع کردند

ترين  نئيرات متحده عربی مناسبات خود را تا پاسعودی و بحرين تمام پروازھای خود را با ايران متوقف ساخته و اما

  .حد ممکن کاھش داد

سفارتخانه را محکوم کرده و سعی کردند   دير متوجه اشتباه خود شدند و حمله بهًسران حکومت اسالمی ايران، احتماال

. چنان ادامه دارد  نفر دستگير شده و تحقيقات ھم٦٠سفارتخانه  خاطر حمله به به. خود را از اين جريان کنار بکشند

خاطر سکوت در مقابل اين رفتار و عدم جلوگيری از حمله افراد محکوم کرده و  ليس را بهووزير کشور نيروھای پ

ی در کاھش تنش و جنگ سرد تأثيراما اين اقدامات حکومت اسالمی، . ليس را برکنار نمودوبرخی از کارکنان اداره پ

  .داشتو روانی بين ايران و عربستان سعودی ن

 ھزار کشتی از آن عبور ٢٠دريای سرخ و تنگه باب المندب را که ھر سال نزديک به  ھا به اين بندر، ورود کشتی

 .کند ل میوکند، کنتر می

ترين صادرکنندگان نفت، و نزديکی آن  ژيک يمن در ھمسايگی عربستان سعودی، يکی از بزرگيموقعيت سترات

عنی اھميت ثبات اين کشور برای اياالت متحده و متحدان عرب آن در خليج م خطوط کشتيرانی در خليج عدن، به به

  .فارس است

ھايش با حکومت  يمن، عالوه بر رقابت برخی کارشناسان بر اين عقيده اند که حمله نظامی حکومت عربستان به

  .ھا است حوثیل تنگه باب المندب توسط ودھنده عزم اين حکومت برای جلوگيری از کنتر اسالمی ايران، نشان

***  

  

  ھای مالی اتحاديه اروپا را نپذيرفت پزشکان بدون مرز کمک

باری برای  سياست پناھندگان اتحاديه اروپا که عواقب فاجعه بدون مرز اعالم کرد که در اعتراض به سازمان پزشکان

 .پذيرد ھای مالی اين اتحاديه و اعضايش را نمی جويان دارد ديگر کمکپناه

سياست پناھندگان اتحاديه  المللی پزشکان بدون مرز در اعتراض به ، سازمان بين»تاگس اشپيگل«زنامه گزارش رو به

 .خواھد ھيچ پولی را از اين اتحاديه و کشورھای عضو آن بپذيرد اروپا اعالم کرد که ديگر نمی

. ، در بروکسل اعالم کرد١٣٩٥ خرداد ٢٨ -٢٠١٦ جون ١٧سازمان پزشکان بدون مرز اين خبر را روز جمعه 

 .شود  ھم درخواست نمیالمانچنين ھيچ بودجه جديدی از کشور  ھم

اين سازمان   اتحاديه اروپا بهئی ميليون يورو٥٠ھای ساالنه حدود  اين ترتيب از کمک سازمان پزشکان بدون مرز به

 . کندءکنندگان خصوصی اکتفا  ھای اھداء کمک تر به  بيشخواھد حاال المللی می اين سازمان بين. المللی انصراف دادند بين
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بينيم  ھای خود ھر روز می ما در پروژه: ، در توضيح اين تصميم سازمان گفتالمانمدير سازمان پزشکان بدون مرز 

 ھای اخراج کنند که سياست ھمکاران ما روزانه تجربه می. کند ھای اتحاديه اروپا چه رنجی را ايجاد می که سياست

پذير مانند  ھای آسيب خصوص برای گروه ھای در حال مھاجرت، به باری برای انسان ات فاجعهتأثيراتحاديه اروپا چه 

 .کند ھا و افراد زير سن قانونی بدون ھمراه ايجاد می افراد حامله، بچه

ن اتحاديه اروپا و ترکيه  اشاره کرد که سه ماه بعد از اجرا شدن توافق پناھندگان بيمسألهاين  پزشکان بدون مرز، به

ھا صدھا  اند که در بين آن  ھزار پناھجو در جزاير يونان گرفتار شده٨يکی از عواقب مستقيم آن اين است که بيش از 

 .اند نوجوان بدون ھمراه و تعداد زيادی خانواده وجود دارند که از جنگ در سوريه، عراق و افغانستان فرار کرده

ھای شلوغ بايد  ھای طوالنی در اردوگاه ھا تحت شرايط نامناسب اغلب ماه بدون مرز، آنگزارش سازمان پزشکان  به

از ديد سازمان پزشکان بدون مرز، توافق بين اتحاديه اروپا و ترکيه يک موفقيت . ترکيه باشند در انتظار بازگشت به

 .نيست

خانه  گوی اين وزارت يک سخن.  کردسفتأ، درباره اين تصميم پزشکان بدون مرز ابراز المانوزارت امور خارجه 

ھا  ھا و بحران خصوص در دوران جنگ به. روز جمعه در برلين گفت که ما برای کار اين سازمان احترام قائليم

 .پزشکان بدون مرز يک شريک غيرقابل انصراف برای ما است

ماده است از سازمان پزشکان چنان آ  کرد که وزارت خارجه ھمتأکيدزمان   ھمالمانگوی وزارت خارجه  اين سخن

 .بدون مرز حمايت کند

 برای پناھندگان و مھاجران در ئیھا سازمان پزشکان بدون مرز بر اساس اطالعات ارائه شده در حال حاضر کمک

ھای نجات در دريای مديترانه  کشتی چنين به  کشور دنيا از جمله يونان، صربستان، فرانسه و ايتاليا و ھم٤٠بيش از 

 . ھزار پناھنده در اروپا را درمان کرده است٢٠٠ ماه گذشته اين تيم تقريبا ١٨در . دھد میانجام 

 ميليون يورو از کشورھای عضو اين ٣٧، ئیھای اروپا  ميليون از سازمان١٩سال گذشته، اين سازمان امدادگر حدود 

 . ميليون يورو از نروژ دريافت کرده است٨/٦اتحاديه و 

جويان و  سياست اتحاديه اروپا در قبال پناه ويترز، اين نھاد اعالم کرد که در اعتراض بهگزارش خبرگزاری ر به

  .قرارداد اين اتحاديه با ترکيه، ديگر حاضر نيست کمک مالی کشورھای اتحاديه اروپا را بپذيرد

قاد جدی از  خردادماه، با انت٢٨ -  ژوئن١٧روز جمعه » مرز پزشکان بدون«جرومی اوبررايت، دبيرکل سازمان 

رويه  جويان، گفت که قرارداد اتحاديه اروپا با ترکيه و سياست بازگرداندن بی سياست اتحاديه اروپا در قبال پناه

 .است» ئیجو زيرپاگذاشتن معنای پناه«جويان،  پناه

 برای درمان ئیھا ھا و بيمارستان زده و فقير جھان کلينيک زده، بحران دبيرکل اين نھاد که در بسياری از مناطق جنگ

  .را زيرپا گذاشته است» ئیجو تمام اصول اساسی پناه«نامه مزبور  مردم دارد، اتحاديه اروپا را متھم کرد که توافق

افزون بر . کنند کمک مالی می» مرز پزشکان بدون« ميليون يورو به ٣٧کشورھای اتحاديه اروپا در مجموع ساالنه 

اين نھاد تخصيص داده   ميليون يورو کمک مالی به١٩ه اروپا نيز ھرسال ھا و نھادھای مختلف اتحادي همؤسساين 

   .بودند

مدت وضعيت  ھا از پذيرش اين کمک مالی کالن در کوتاه اوبررايت در نشست خبری با خبرنگاران گفت که امتناع آن

دانند که عليه اتحاديه اروپا  ھا ضروری می حال آن  کرد که با اينتأکيداو . ھا را بسيار دشوار و بحرانی خواھد کرد آن

  .و پول اعضای اين اتحاديه بايستند و از حقوق انسان دفاع کنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

که به  مھم و ضروری است که اين اتحاديه انسان را ببينند، نه اين«: چنين گفت ، ھم»پزشکان بدون مرز«دبيرکل 

  ».دکاری کن ھا را پاس انسان به چشم توپ فوتبال ميدان سياست نگاه کند و آن

توصيف کرد و گفت اتحاديه اروپا با قرارداد خود با » آور شرم«جويان را  اوبررايت سياست اتحاديه اروپا در قبال پناه

  .ترکيه ثابت کرد برای حقوق انسان ارزشی قايل نيست

ديگر  تری باقی گذاشت و به  عميقتأثير» رفتار ننگين اتحاديه اروپا«: ، افزود»گزارشگران بدون مرز«دبيرکل 

  .ھای نيازمند شانه خالی کنند ھای انسانی خود در قبال انسان يتمسؤولکشورھای جھان نيز جرات داد تا از 

جويان را نقض کنند و  تر حقوق پناه اوبررايت، گفت اين رويه موجب خواھد شد که کشورھا از اين پس بسيار ساده

  .اماکن بحرانی و خطرناک پس بفرستند جويان را به پناه

ھای خود را از   درصد از ھزينه٩٢چنين در اين نشست خبری گفت که نھاد تحت مديريت او در مجموع  بررايت، ھماو

   .کند و با امتناع از پذيرش پول اتحاديه اروپا، دچار مشکل مالی خواھد شد  میتأمينکمک مالی 

اند،   ماه مارس سال جاری وارد يونان شده٢٠يخ جويانی که از تار  پناه قرارداد ميان اتحاديه اروپا و ترکيه، ھمه بنا به

گرفته شده،  جوی پس اين قرارداد متعھد شد که در ازای ھر پناه اتحاديه اروپا بنا به. ترکيه پس فرستاده خواھند شد به

  .جوی سوری را بپذيرد تدريج و در روند قانونی يک پناه به

بر مبنای اين توافق، ترکيه متعھد شده است . يه امضاء شد، توافقی بين اتحاديه اروپا و ترک٢٠١٦ چدر ماه مار

  .اند، بپذيرد يونان رسيده طور غيرقانونی به جويان و آوارگانی را که از دريای اژه استفاده کرده و بهپناه

ر س جوی سوری را که در حال حاضر در ترکيه به جويان، يک پناه اتحاديه اروپا در ازای بازگرداندن ھر يک از پناه

ترکيه، تسريع روند  چنين در اين توافق با مواردی چون کمک مالی به اتحاديه اروپا، ھم. گيرد برد، تحويل می می

مذاکرات درباره معافيت مسافران ترکيه از دريافت رواديد و تسھيل روند عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا موافقت 

 .کرده است

بر اساس . نامه سفر بدون رواديد با مشکل مواجه شده است افقاما اکنون روند مذاکرات دو طرف درباره تو

 . کند امتناع می  در قوانين ضد تروريستی خود، بر مبنای درخواست اتحاديه اروپا، تغييرھا، ترکيه از  گزارش

شھروندان ) تير(  کشور عضو اتحاديه اروپا مھلت داد تا پايان ماه ژوئن٢٨االجل، به   ضربتعيينترکيه پيش از اين با 

اين درخواست در مھلت مقرر تقريبا  اند عمل به ترکيه را از رواديد معاف کنند، اما منابع آگاه در اتحاديه ارپا گفته

 .غيرممکن است

بست در روند توافق با ترکيه، مقامات اتحاديه اروپا  ھای منتشر شده، نگرانی فزاينده درباره امکان بن بر اساس گزارش

 .امضاء خواھد رسيد جای ترکيه، توافقی مشابه با يونان به ھستند که در آن، به) جايگزين( »Bحطر«در صدد اجرای 

کنند،  ويژه سوريه، فرار می زده در آفريقا و خاورميانه، به جو که از مناطق ناآرام و جنگ صدھا ھزار آواره و پناه

  .اروپا وارد برسانند سعی دارند خود را به

تازگی تھديد کرده است در  ، به»داعش « طلب و حامی گروه تروريستی اسالمی  يه جنگدر اين ميان، دولت ترک

نامه با اتحاديه اروپا را  صورت خودداری بروکسل از موافقت با سفر بدون رواديد شھروندان ترکيه، ھرگونه توافق

  .حال تعليق در می آورد به

: ، اعالم کرد١٣٩٥ خرداد ٣، روز دوشنبه س جمھور ترکيهئيگيت بولوت، مشاور رجب طيب اردوغان، رئي

شھروندان ترکيه عمل نکنند،  ھای خود به وعده چنان به معيارھای دوگانه خود ادامه دھند، بگذاريد ھم ھا به بگذاريد آن«

 .»ھای بسيار تندی اتخاذ خواھد کرد زودی زود تصميم اما بايد بدانند در صورت ادامه اين رويکرد، ترکيه به
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دار داد، آنکارا در ھمه روابط خود با اتحاديه اروپا، از جمله در توافقات اتحاديه گمرکی و توافقات مربوط بولوت ھش

 .پذيرش مجدد مھاجران تجديد نظر خواھد کرد به

ورو از يارد يليان، سه ميجو داری پناه منظور نگه الت بهيجاد تسھيزبانی و ايه برای مينامه ترک ن توافقيبا امضای ا

  .افت خواھد کردي در٢٠١٨ان سال يه اروپا تا پاياتحاد

ھا  اری از سازمانيجويان، با اعتراض بس اين معامله غيرانسانی اتحاديه اروپا و ترکيه بر سر جان و سرنوشت پناه

ه ين باورند که ترکيدرستی بر ا ھا و نھادھا به ن سازمانيا. مدافع پناھندگان و نھادھای حقوق بشری ھمراه بوده است

  .ستيان نيجو مکان مناسبی برای پناه

***  

 

 .اند  پزشک و کادر درمانی در جنگ داخلی سوريه کشته شده٧٠٠بيش از 

شنبه اول تيرماه اعالم کرد از زمان آغاز جنگ داخلی سوريه تاکنون بيش از   روز سهملل متحديک کميسيون تحقيق 

  . بوده استئی بر اثر حمالت ھوااند و اکثر اين تلفات  پزشک و کادر درمانی کشته شده٧٠٠

 در مورد حوادث سوريه نقض ھولناک موازين حقوق بشر ملل متحدگزارش خبرگزاری فرانسه، کميسيون تحقيق  به

ھا کودک از سوی جبھه النصره  طور مشخص در مورد سربازگيری صد ھای جھادی را محکوم کرد و به توسط گروه

 . استالقاعده اظھار نگرانی کرده وابسته به

 گسترده ئیحمالت ھوا:  گفتملل متحدکميسيون حقوق بشر  س اين کميسيون تحقيق، در گزارش خود بهئيپائلو پينيرو ر

جا گذاشته و باعث مرگ  تلفات غيرنظامی زيادی به«ھا و مراکز درمانی در سراسر سوريه  بيمارستان مند به و ھدف

 .»ھا نياز مبرمی ھست  آنتعداد زيادی پزشک و کادر درمانی شده که به وجود

ھا و  بيمارستان  پزشک و کادر درمانی براثر حمالت به٧٠٠از آغاز جنگ داخلی سوريه بيش از «: او افزود

 .»اند ھا کشته شده درمانگاه

شدن تعداد زيادی از کادر درمانی باعث شده است که  مراکز درمانی و کشته حمالت به: پائلو پينيرو، اظھار داشت

 .خدمات درمانی در سوريه بسيار دشوار و حتی در برخی مناطق کامال غيرممکن شود هدسترسی ب

ابد و دسترسی مردم ئيھا و مراکز درمانی کاھش م زمان با افزايش تلفات غيرنظامی تعداد کادر ھم«: وی افزود

 .»شود تر می خدمات درمانی از گذشته محدود به

 را محکوم کرد و ئیھا، مدارس و نانوا مراکز غيرنظامی مثل بازار ی بهپينيرو در بخشی از گزارش خود، حمالت دائم

ھا،  مدارس، بيمارستان. گيرند پذيرتری قرار می زده در وضعيت آسيب با ھر يک از اين حمالت مردم جنگ«: افزود

 .»اند رسانی بسياری در سوريه ويران و نابود شده مساجد و مراکز آب

 .اند  ھزار نفر کشته و نيمی از جمعيت کشور آواره شده٢٨٠گذرد بيش از   سوريه میطی پنج سالی که از جنگ داخلی

جبھه النصره و « است حاکی از آن که ئیھا پائلو پينيرو افزود کميسيون تحقيق حوادث سوريه در حال بررسی گزارش

 سال را ١۵دک زير ھا کو القاعده در ادلب واقع در شمال غربی سوريه صد ھای جھادی وابسته به ساير گروه

 .»اند سربازگيری کرده

مدرسه بروند و فعاالن حقوق بشر  توانند به ھای گسترده نمی واسطه خشونت و ويرانی بسياری از کودکان سوری، به

 .ھای جھادی فراھم کرده است صفوف گروه اند که اين وضعيت زمينه را برای جلب کودکان به ھشدار داده

 .را محکوم کرد» خالفت اسالمی«گوناگون نقض حقوق بشر از سوی گروه پينيرو در عين حال اشکال 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

کشی  نسل» خالفت اسالمی«کميسيون تحقيق حوادث سوريه، در گزارشی که اخيرا منتشر شد ھشدار داد که گروه 

 .دھد اقليت ايزدی در عراق و سوريه را ادامه می

رد ايزدی را که عمدتا در منطقه کوھستانی سنجار در  عده زيادی از اقليت ک،٢٠١۴در سال » خالفت اسالمی«گروه 

پس از آن حمالت اکثر . اسارت گرفت عام کرد و ھزاران دختر و زن ايزدی را به کنند، قتل شمال عراق زندگی می

 .ھا از منطقه سنجار گريختند ايزدی

ھمين االن که ما صحبت «: متحد گفتملل کميسيون حقوق بشر  پائلو پينيرو، در بخش ديگری از گزارش خود به

رحمانه و  ھای جنسی در اسارت ھستند، مورد تجاوز بی عنوان برده کنيم تعداد زيادی از زنان و دختران ايزدی به می

شوند و بين جنگ جويان اين گروه دست  ھا خريد و فروش می مثل اموال در بازار. گيرند ضرب و شتم قرار می

 .»شوند دست می به

ھای  اردوگاه ھا را به کنند و از سن ھفت سالگی آن شان جدا می ھای زور از خانواده خردسال را بهپسران «: او افزود

 .»فرستند آموزشی داعش می

 .اقدام کند» کشی برای جلوگيری از تداوم نسل«المللی خواست  او از جامعه بين

او در حاشيه جلسه کميسيون . ی شدالملل  ويان دخيل يک عضو ايزدی پارلمان عراق نيز خواستار اقدام جامعه بين

دادگاه   را بهمسألهخواھيم که اين   میملل متحدما از شورای امنيت «: خبرنگاران گفت متحد بهملل حقوق بشر 

 .»المللی در الھه ارجاع دھد بين

ر ھستند و حدود ھزار پس» خالفت اسالمی« زن و دختر ايزدی در اسارت گروه ٣٢٠٠خانم دخيل افزود ھنوز ھم 

اين حوادث ھنوز ھم ادامه دارد و «. دھند ھا را برای جنگ آموزش می  سال را شستشوی مغزی داده و آن١٠زير سن 

 .»ما احتياج به کمک داريم

  

  ...ھای بدون مرز در افغانستان، يمن، سوريه و بمباران بيمارستان

 بروریسازمان پزشکان بدون مرز، در ف. بمباران بيمارستان در سوريه عمدی بوده است: سازمان پزشکان بدون مرز

 نفر ديگر ٨نعمان کشته و  بيمارستان در معره  نفر در اثر حمله به٧، گفته است که ١٣٩٤ ]دلو[ بھمن ماه- ٢٠١٦

بشار اسد يا  نيروھای وفادار به«دست  و به» عمدی بوده«نعمان  چنين گفته که حمله معره اين سازمان، ھم. اند مفقود شده

  .صورت گرفته است» رتش روسيهنيروھای ا

نعمان و يک بيمارستان و يک مدرسه نيز در شھر اعزاز در  ھا، يک بيمارستان ديگر در معره بر اساس گزارش

 . قرار گرفتندئینزديکی مرز با ترکيه ھدف حمله ھوا

 است خدمات درمانی النعمان که مورد حمله قرار گرفته ھای معمره سازمان پزشکان بدون مرز، در يکی از بيمارستان

 .کرد ارائه می

 .اين بيمارستان اصابت کرد فاصله چند دقيقه از يکديگر به گفته اين سازمان پزشکی چھار موشک به به

اين . کرد خوابه خدمات پزشکی ارائه می  تحت٣٠ در اين بيمارستان ٢٠١۵سازمان پزشکان بدون مرز از سپتامبر 

 . و اتاق اورژانس بودئیق عمل، درمانگاه سرپا کارمند، دو اتا۵۴بيمارستان دارای 

 . کيلومتری جنوب ادلب قرار دارد٣٠نعمان تحت کنترل نيروھای شورشی است و در فاصله  معره

 نفر از جمله يک بچه کشته و ٩گويد  ھايش متکی بر منابع داخلی است، می بان حقوق بشر سوريه که گزارش گروه ديده

 .اند مجروح شدهھا نفر در اثر اين حمله  ده
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ما تعداد زيادی کودک را در حالی که فرياد «: خبرگزرای رويترز گفت يکی از خدمه پزشکی اين بيمارستان به

 .»کشيدند از بيمارستان بيرون برديم می

شدگان بيمارستان اين سازمان   اعالم کرد که تعداد کشته٢٠١٦ جون ٢٢سازمان پزشکان بدون مرز روز چھارشنبه 

 . تن رسيده است٢۵ به در سوريه

يت مسؤولزند، داشتن ھرگونه   در سوريه دست میئیحمالت ھوا مسکو که از پنج ماه پيش در حمايت از بشار اسد به

  .در اين بمباران را رد کرد

  

  در صعده بمباران شد» پزشکان بدون مرز«بيمارستان 

شدن تعداد زيادی در اين حمله و  از مجروحکه در کنترل نيروھای حوثی قرار دارد » سبا«خبرگزاری دولتی يمن 

س بيمارستان علی مغلی ئينقل از ر اين خبر به. پزشکان بدون مرز خبر داد تخريب کامل ساختمان بيمارستان متعلق به

 .اعالم شد

 عملياتی را ٢٠١۵وله، عربستان سعودی و شماری از کشورھای حاشيه خليج فارس از ماه مارس  گزارش دويچه به

اين ائتالف نظامی از دولت در تبعيد يمن و عبد ربو . دھند ھا انجام می تيبانی از نيروھای دولتی يمن عليه حوثیدر پش

 .عربستان گريخت ھا به صنعا به کند که پس از پيشروی حوثی س جمھور پيشين حمايت میئيمنصور ھادی، ر

مدرسه دخترانه و تعدادی خانه مسکونی نيز نوشت؛ عالوه بر بيمارستان پزشکان بدون مرز، يک » سبا«خبرگزاری 

 .اند آسيب ديده

ای   نفر کشته و عده١٣٠يک جشن عروسی در يمن بيش از  تر از سه ھفته پيش نيز بر اثر دو حمله موشکی به کم

در اين حمله ھر سه عروس و دو داماد کشته . زمان سه زوج برگزار شده بود اين جشن برای ازدواج ھم. زخمی شدند

 .يت اين حمله را نپذيرفتمسؤولعربستان سعودی . دشدن

 نفر ديگر مجروح شدند و اين بيمارستان که توسط ٣٧ نفر کشته و ۴٢رخ داد،  ٢٠١۵بر و اکت٢٣ای که در  در حمله

  .سازمان پزشکان بدون مرز اداره می شد، ويران شد

عنوان جنايت جنگی  مله عمدی، بايد بهپس از آن حمله، سازمان پزشکان بدون مرز درخواست کرده بود که اين ح

  .ھای درگير اعالم کرده بود طرف زيرا اين سازمان، مختصات بيمارستان مذکور را به. شناخته شود

، مدعی ٢٠١۵ با انتشار تحقيقات نظامی درباره بمباران شفاخانه پزشکان بدون مرز در واليت قندز در سال امريکا

س ستاد ئي به گزارش خبرگزاری آوا، جنرال جوزف وتل، ر.يت جنگی نيستشد که بمباران اين بيمارستان جنا

اصول جنگ و قانون   بهامريکائیدھند که برخی نيروھای  تحقيقات نشان می:  ادعا کردامريکافرماندھی مرکزی 

  .وب شودبندی و اھمال در حدی نبوده است که جنايت جنگی محس اند اما اين عدم پای درگيری مسلحانه پايبند نبوده

اند، بيمارستان است؛ لذا اين حادثه  دانستند محلی را که ھدف قرار داده  نمیامريکائیجا که نيروھای  از آن:  افزود او

 او بمباران اين بيمارستان را حاصل اشتباھات غير عمدی افراد در زمان انجام .آيد حساب نمی جنايت جنگی به

  .ات قلمداد کردماموريت و نيز از کار افتادن برخی تجھيز

ھايش مورد  کند اما بيمارستان سازمان پزشکان بدون مرز، در مناطق جنگی و بحرانی خدمات درمانی ارائه می

ھا و مراکز  و، بيمارستانياين در حالی است که طبق کنوانسيون ژن. گيرد ھای دخيل جنگ قرار می حمالت دولت

عنوان  در عين حال کسی حق ندارد از بيمارستان به. ھستنددرمانی در جنگ، از ھر گونه حمله و تعرض در امان 

  .ھا و منازعات استفاده کند سپر امنيتی در جنگ
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***  

اين نھاد !  را با پول خريد؛ اما سازمان پزشکان بدون مرز را نهملل متحدشود   کرد که میتأکيدتوان   می بندی در جمع

جويان،  اش با دولت ترکيه بر سر پناه  اتحاديه اروپا و معاملهئیجو سياست پناه دوست، در اعتراض به مردمی و انسان

حساب آيد  بنابراين اگر سازمان پزشکان بدون مرز وجدان بشريت به. دريافت کمک مالی اتحاديه اروپا نشد حاضر به

  !  شرم بشريت استملل متحدبرعکس، 

ھای  ابزاری در دست دولت سو، به اين ه ب١٩٩١خصوص پس از فروپاشی شوروی در سال   ، بهملل متحددر واقع 

 درباره حق و حقوق ئیاين سازمان، در حالی که ھيچ قدرت اجرا.  تبديل شده استامريکاس ھمه أقدرتمند و در ر

 را ئی کشورھاملل متحدھای قدرتمند ايجاب کند   لغو اعدام در جھان ندارد اما اگر مصلحت و منفعت دولتًمردم، مثال

خاک سياه بنشاند تا منافع  دھد و مردم اين کشورھا را از نظر اقتصادی به قتصادی قرار حتی در محاصره ا

، سازمان دول و )ملل متحد( بنابراين، اين سازمان خالف نامش! ھای حامی سرمايه حفظ گردد داران و حکومت سرمايه

  !ھاست نه شھروندان جھان حامی منافع آن

  

  ٢٠١٦ جوالیوم  س-  ١٣٩٥ ]سرطان[شنبه سيزدھم تير يک

 

 

 
 


