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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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 Political  یساسي

  
  بھروز سورن

  ٢٠١٦ اگست ٢٢
  

  !]ھاوان[نان و خمپاره
  

  

  
. شد چھره اش ديده نمی. کودک سوری که جسدش را در ساحل يافتند. آيالن کوچولو را امروز ھمه می شناسند

درد آورد و چشم ھای بی شماری را ه شد ديد اما قلب ھر انسانی را ب معصوميت نگاھش را در چشمان زيبايش نمی

  وحشت زده و ، پنج ساله ديگر بھت زدهھنوز تصويرش از اذھان عمومی نرفته بود که تصاوير کودک. مرطوب کرد

 خون ۀکودک پنج ساله ای که بھت زده چھر. خون آلود ساکن حلب روی جرايد باز ھم قلب ھر تنابنده ای را سوزاند

داند  کودک حتی نمی. سايد تا خون آلود نباشد آلودش را پاک می کند و دستھايش را به صندلی ماشين اورژانس می

اما صورتش خونين است و . ی داردئکودکی چه معنا ًی دنيا پا به جھان گذاشته است و اصالجريان چيست؟ در کجا

  .نگاھش مات و مسخ و بی روح  و از شادمانی کودکانه تھی است

*****  

 و نود صدبنابر گزارشات منابع حقوق بشری بيش از دو. پنج سال است که آتش جنگ در سوريه برافروخته شده است

تصاوير باورنکردی . نام سوريه برجای مانده استه ويرانه ای ب. نون حاصل اين وقايع بوده استھزار کشته تا ک

آنچه از جنگ باقی مانده است نه . کند  کشور سوريه ھر ديده ای را مات و مبھوت میۀشھرھای بزرگ ولی مخروب

 سرمايه داری آنھا در ۀ و زنجيرجنگی که از سوی دول امپرياليستی. پيشرفت و تمدن که ويرانی و کشتار است و بس
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جوی منافع خود از آسمان و زمين بر سر ھنوز ساکنين اين کشور  و دنبال و جسته منطقه ھدايت می شود و ھر يک ب

. چند ميليون آواره و مھاجر ھستند و بسياری در مسير پرخطر ھجرت تا امروز جان داده اند. ريزند بمب و خمپاره می

دردناکترين و مشھورترين آنھا . ری از جان دادن مھاجران در رسانه ھا منعکس شده استتصاوير دلخراش و بسيا

  .تصوير آيالن کوچولو بود

. شد چھره اش ديده نمی. کودک سوری که جسدش را در ساحل يافتند. آيالن کوچولو را امروز ھمه می شناسند

درد آورد و چشم ھای بی شماری را ه نی را بشد ديد اما قلب ھر انسا معصوميت نگاھش را در چشمان زيبايش نمی

  وحشت زده و ،ھنوز تصويرش از اذھان عمومی نرفته بود که تصاوير کودک پنج ساله ديگر بھت زده. مرطوب کرد

 خون ۀکودک پنج ساله ای که بھت زده چھر. خون آلود ساکن حلب روی جرايد باز ھم قلب ھر تنابنده ای را سوزاند

داند  کودک حتی نمی. سايد تا خون آلود نباشد ند و دستھايش را به صندلی ماشين اورژانس میآلودش را پاک می ک

اما صورتش خونين است و . جريان چيست؟ در کجای دنيا پا به جھان گذاشته است و اصال کودکی چه معنايی دارد

 ۀانع از تشخيص صورت کودکانگرد و غبار و خون م. نگاھش مات و مسخ و بی روح  و از شادمانی کودکانه تھی است

   .اوست ھمانند آيالن نازنين که نيمی از صورتش بر ماسه ھای ساحل می سائيد

 ،مريکا قرارداد فروش اسلحه به عربستان را که بيش از يک ميليارد تخمين زده شده بوداکمی پيش از آن خبر رسيد که 

ان و ارتباط آشکار اين حکومت ارتجاعی و فاسد و مريکا به عربستافروش سالح ھنگفت از سوی . امضاء کرده است

  ! کشورھای نفت خيز حوزه خليج فارس با داعش

ر بوده ال تسليحات نظامی در منطقه با بيش از چھار ميليارد دۀ بزرگترين وارد کنند٢٠١۴عربستان سعودی در سال 

بحرانی بودن و ماندن اين منظقه به ارزش نابودی تمدن و بشريت در کشورھای اين نواحی از بزرگترين جذابيت  .است

وار زنده و خونين آ از زير عمرانحال . مريکا و غرب و ھمچنين روسيه استاھای بخشھای توليدی و نظامی در 

سرمايه و . ه بر روی ماسه ھای سواحل يافت شودبيرون کشيده شود و يا آيالن با ريه ای پر از آب و آنگونه کودکان

  .تنھا عالقه اش به افزايش و امنيت حسابھای مالی خود است! سرمايه داری نه آيالن می شناسد و نه عمران

 ۀر تجھيزات نظامی به شش کشور پادشاھی عرب منطقال ميليارد د٥٧ ً مجموعا٢٠١١مريکا در سال ااياالت متحده  

  .شود  اين کشور محسوب میۀ درصد کل تسليحات فروخته شد٦٠است که اين رقم خليج فارس فروخته 

منافع . ر تسليحات نظامی خريده اندال تنھا عربستان و امارات متحده عربی نزديک به ھفت ميليارد د٢٠١۴در سال 

فضای نا امن در اين مريکا و کشورھای غربی صادر کننده تسليحات در دامن زدن به رقابت تسليحاتی و ايجاد امستقيم 

گسترش نفوذ ايران و روسيه از يکسو و تعلقات سياسی و مذھبی کشورھای عربی منطقه در ايجاد .  ثروتمند استۀناحي

دولت ھای فرانسه و انگليس و . ثير مستقيم داشته و داردأ ھمسايگان سوريه تۀنگرانی ھای سياسی و نظامی در حوز

 بازار پر رونق فروش سالح ھای سبک و سنگين به ساکنين و نيروھای نظامی در اين لمان نيز مستقيم و يا باواسطه درا

  . منطقه دست دارند

 شده ا ھر فرد و خانواده ای در کشورھای عراق و يمن و سوريه و حتی ليبيۀ سالح و دفاع از خود امروزه دغدغۀتھي

تکنولوژی پيشرفته در اين . دول غربی استبازار فروش اسلحه به آنھا خالف برخی از نظريات اما در دست . است

  . خود اختصاص داده استه  ملی اين کشورھا را بۀ توليدی امروزه بخش بزرگی از نيازھای بودجۀحوز

بوسنی ، بلغارستان، کرواسی، جمھوری چک، مونته نگرو، رومانی،  ی نيز تا کنون از مشارکت کشورھایئگزارش ھا

 غير اين تجھيزات مستقيم و يا.  خليج فارس منتشر شده اندۀحه به کشورھای حوزصربستان و اسلوواکی در فروش اسل
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 اردن و امارات متحده عربی رسيده و از ، ترکيه،به عربستان سعودی) مريکا در منطقهامراکز عملياتی (مستقيم 

  ..شوند سوی داعش و ساير گروھھای سياسی نظامی سرازير میه مرزھای سوريه ب

دعوا بر سر ايجاد و حفظ رقابت ھای . ر فروش تسليحات و به يغما بردن منابع مالی و نفتی منطقه استدعوا بر سر بازا

ی ئنزاع بر سر تضعيف کشورھا. رس است خليج فاۀنظامی در بين کشورھای نفت خيز و ثروتمند در منطقه و حوز

  . است که احتمال مبدل شدن به رقيب غرب در اين منطقه ھستند

او  .کند و به صندلی ماشين اورژانس می مالد  پنج ساله ھاج و واج صورت خون آلودش را پاک میعمراندر اين ميان 

 ھم آيالن. خواھد با دوستانش بازی کند و در آغوش مادر و پدر و اھل خانواده باشد داند موضوع چيست؟ تنھا می نمی

  :  اما در اين ميان خبر رسيد که.عزم کجا دارد. برد سر میه دانست که چرا در آبھای بيکران ب نمی

واشنگتن، سالح و تجھيزات نظامی به ارزش بيش از يک ميليارد و صد و : اعالم کرد) پنتاگون(مريکا اوزارت دفاع 

ھای  اين تجھيزات نظامی شامل تانک، خودروھای زرھی، سالح. فروشد ر به عربستان سعودی میالپنجاه ميليون د

  .استسنگين و ديگر مھمات نظامی 

 روسيه ۀاما با پيشنھاد خيرخواھان!  آتش بس موقت چند ساعته برای ارسال کمک ھای بشردوستانه و اقدامات انسانی

  !با دستی پر از نان و آن دست ديگر خمپاره. برقرار شد

ی که ئا ھعمران و  آيالنپر شمار. خواستند شيطنت کنند و شادی کنند آنھا تنھا می.  اينھا را نمی فھميدند عمران وآيالن

  .آنجا از گرسنگی جان می دھند

  بھروز سورن 

٢٠/٠٨/٢٠١۶  

 

 
 


