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   حميد بھشتی: ازرگردانب

  ٢٠١۶ اکتوبر ٢۴
  

   شدهجنگ ھای ناديده گرفته

  
 نقشۀ يمن

ِبا وجود جنايات جنگی دائم نيروھای عربستان سعودی در يمن، برلين حمايت از خانواد:  گزارش ويژه–صنعا / برلين ِ  ۀِ

ِخاطر جنايات ادعائی يا واقعی جنگی در حلب، خواسته ھای مبنا بر ه حاکم در رياض را ادامه می دھد و در حالی که ب
يه قوت می گيرند، حتا بمباران يک مجلس سوگواری توسط عربستان سعودی که در تشديد اقدامات تحريمی عليه روس

 تن غيرنظامی بر اثر حمالت ھوائی ٢۴٠٠تا کنون .  تن کشته شده اند نيز با بی تفاوتی مواجه می گردد١۴٠آن دستکم 

ِان آنان بيماران تحت نظر ِائتالف  نظامی تحت رھبری عربستان سعودی در يمن جان خود را از دست داده اند که در مي
، يمن را که به شدت با فقر دست به ۀ بحریمحاصر. پزشکان بدون مرز و کودکان يک آموزشگاه قرآن می باشند

در حال .  محروم ساخته استئی خود را وارد می کند از رسيدن واردات غذائی در صد مواد غذا٨٠گريبان بوده و 

 در رنج و با ئیِ ھزار تن آنان به شدت از کمبود غذا٣٧٠اکافی مبتال بوده،  نۀ ميليون کودک يمنی به تغذي١,۵حاضر 

زيرا عربستان سعودی کارخانجات داروسازی آنجا را بمباران نموده و از ورود .  مواجه اندئی خدمات داروکمبود

 مسکوت گذارده اند، ً اوضاع فاجعه بار يمن را شديداالمانرسانه ھای . عمل می آورده داروجات بدين کشور ممانعت ب

را بر عھده دارد مھمترين متحد برلين در خاور نزديک بوده، جنگی که آن کشور با  وليت آنؤزيرا رياض که مس

بدين قرار اين جنگ با خواست . شورشيان جنبش حوثی در يمن می کند در عين حال برای تضعيف نفوذ ايران می باشد

  . نيز سازگاز استالماننخبگان 
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  مه ريزیسلول برنا

 آغاز نمودند که ئی با بمباران ھواءحمالت خود به يمن را از ھمان ابتدا] ١[عربستان سعودی و ائتالف جنگی اش 

 ئیھواۀ در ھمان اولين حمل. عنوان جنايت جنگی شناخته شده موجب کشته شدن غيرنظاميان بسياری گشته و به زودی ب

در ھمان روز کاخ سفيد اعالم نمود که رئيس جمھور . ارش شد قربانی غيرنظامی گز١٨ِ شمار ٢٠١۵ چ مار٢۵در 

از ائتالف جنگی عربستان سعودی را داده است و برای » ژيستيک و اطالعاتیوحمايت ل «ۀ، بارک اوباما، اجازامريکا

ير عالوه بر آن وز]. ٢[وجود خواھند آورد ه  با عربستان سعودی يک سلول برنامه ريزی بًايجاد ھماھنگی، مشترکا

اظھار مزبور اما ]. ٣[ ھدف يابی نظامی است ۀ در زمينامريکا، جان کری، اعالم نمود که حمايت امريکا ۀامور خارج

 گذشته به تصميم بازرس عالی حقوق اپريل ١۴در :  تکذيت گشت که البته دليل خوبی ھم برای آن داشتندًاندکی بعد رسما

بنا بر .  نسبت به حمالت فراوان به غيرنظاميان در يمن وارد گشت، زيد رعد الحسين، انتقاد شديدی متحدبشر ملل

حمالت ۀ  تن غيرنظامی کشته شده اند که بخشی از آن در نتيج٣۶۴گزارش الحسين از زمان آغاز اين جنگ دستکم 

 اھداف اين بمباران ھا بيمارستان ھا، ۀاز جمل.  ائتالف نظامی تحت رھبری عربستان سعودی بوده استئیھوا

ترتيب بازرسی رسمی امر را متحد به ھمين جھت بازرس عالی ملل . ورزشگاه ھا، مساجد و مناطق مسکونی بوده اندآم

  ].۴[داد 

  

  در تفاھم کامل

 از حمايت رسمی از المان مزبور به غيرنظاميان و نيز شمار زياد کشته شدگان موجب خودداری دولت ئیحمالت ھوا

، فرانک والتر اشتاين ماير در روز پس از آن بمباران که به المان ۀر خارجوزير امو. عمليات جنگی مزبور نگشت

دنبال آن ه و ب]. ۵[تفاھم دارد » طرز عمل عربستان سعودی« تن غيرنظامی منجر گشت گفت، وی با ١٨کشته شدن 

عودی به يمن که حمالت عربستان س  صادر گشت، حاکی از اينالمان ۀچندين اطالعيه نيز از جانب وزارت امور خارج

به ]. ۶[نيست » ھيچ شکی به حقانيت بين المللی اقدامات عربستان سعودی«بوده، » در تطابق با حقوق بين الملل«

موازات پشتيبانی برلين از رياض سازمان ھای بين المللی حقوق بشر می کوشيدند در محل وقوع جنگ تصويری 

 از يک آتش بس موقت در صنعا ٢٠١۵ مه ١۶ و ١۵بشر در از جمله سازمان ناظران حقوق . اجمالی به دست آورند

ه که مرکز حمالت رياض به جنبش حوثی بوده و آن زمان بيش از ھمه جا بمباران شده بود استفاده نموده و تحقيقاتی را ب

 تن از ٢٧ بمباران به مناطق مسکونی بوده است که تنھا در يکی از آنھا ۶ اين تحقيقات مستند انجام ۀنتيج. عمل آورد

عالوه بر آن يک آموزشگاه، يک پمپ بنزين شلوغ و .  نفر آنھا کودک بودند در جا کشته شدند١٧افراد يک خانواده که 

به . يک از آنھا اثری از فعاليت نظامی نبوده است، ھدف بمباران قرار گرفته بودند ِ بازار روز پر جمعيت که در ھيچ۵

  ].٧.[ جنايت جنگی تحقق يافته استقضاوت ناظران حقوق بشر به نظر می رسد

  
  ديکالژ از حم -.مي دی به اونا متريوروفاي ھم ما لي دلني تفاھم دارم، به ھممني ھا  در یبله، من با طرز رفتار سعود: ري مانيشتا
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  ايجاد گرسنگی محاصره برای 

. ِاز آن زمان به عمليات جنگی ائتالف تحت رھبری عربستان سعودی در يمن مرتب ايرادات شديدی وارد  می گردد

 به کلی ً در آورد و تقريبابحری رۀ بالفاصله پس از اولين بمباران ھا يمن را به محاص٢٠١۵ چ مار٢۶رياض در ھمان 

 ٨٠يمن تا آن زمان مجبور بود .  عواقب آن به سختی قابل تحمل بوداز رسيدن واردات محروم ساخت، به طوری که

از ]. ٨[ در صد گندم و صد در صد برنج مورد نياز ٩٠ خويش را از محل واردات تأمين نمايد، شامل بر ۀدرصد آذوق

ان و سازممتحد علی رغم کمک ھای ملل .  فقط بخش کوچکی از واردات مورد نياز به کشور می رسدمحاصرهآغاز 

 ميليون اھالی اين ٢۶از . ، سوخت و داروجات بر يمن حاکم استئیھای کمک رسان مختلف، کمبود شديد مواد غذا

 ميليون به ١۴,۴ درصد مردم به رسيدن کمک ھای انساندوستانه وابسته بوده، ٨٢ ميليون يعنی ٢١,٢کشور در اين بين 

 ميليون کودک در ضعف ١,۵.  دچارندئیود شديد مواد غذا درصد مردم به کمب٧,۶حتا . خواراک کافی دسترسی ندارند

ً ھزار آنھا شديدا٣٧. تغذيه به سر می برند متحد وابسته به ملل ۀ به تازگی سازمان تغذي.  مواجه اندئی با کمبود مواد غذاِ

ع محدود اين بنا بر اين اخطار سازمان ھای کمکی علی رغم کوشش ھای فراوان فقط قادر به رف. اعالم خطر نموده است

.  امکانات برای عادی سازی مجدد تأمين آذوقه و نظام بھداری آنجا استفاده نمودۀلذا بايد از ھم. احتياج مبرم می باشند

 ازمی باشد يک البته تحقق اين کار وابسته بدان است که عربستان سعودی که از متحدان محوری غرب در خاور نزد

  . دست بردارد،يک سال و نيم پيش اعمال نموده استمحاصره ای که از 

  
  دي هللا شھقي از عتکاتوريکار

  بمباران اھداف غيرنظامی

مبنی بر اين شکايت در . کايت نمودصندوق کودکان ملل متحد به تازگی برای چندمين بار از انجام جنايت جنگی ش

 به سعده واقع در شمال يمن يک مکتب قرآن مورد اصابت بمباران ئی طی حمله ای ھوا٢٠١۶ت گس ا١٣صبحگاه روز 
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چند .  سالگی کشته شده، کودکان مجروح به بيمارستانی انتقال يافتند١۴ تا ۶ کودک در سنين ٧قرار گرفت و دستکم 

بنا بر .  کودک کشته شده اند١١٢١اعالن نموده بود که از زمان آغاز جنگ متحد  ملل روز پيش تر صندوق کودکان

 درصد آنان، ۶٠ غيرنظامی جان خود را از دست داده اند که قريب به ۴٠١٢۵ ًدر يمن مجموعامتحد اطالعات ملل 

ت ناظران گسدر ماه ا. ت نيروھای عربستان سعودی بوده اسئیدنبال حمالت ھواه  نفر ب٢۴٠٠يعنی کشته شدن بيش از 

 ناقض حقوق بين المل را مستند ئی حمله ھوا٧٠حقوق بشر و عفو بين المللی اطالع دادند که فقط اين دو سازمان شمار 

کار ه  حمله ب١٩عالوه بر آن آنھا در .  غير نظامی گشته اند٩٠٠به ثبت رسانده اند، حمالتی که منجر به کشته شدن 

 ئی و بيمارستان ھائیحتا کارخانجات داروسازی، انبارھای مواد غذا]. ٩[ستند ساخته اند ی را مئبردن مھمات خوشه 

بنا بر ]. ١٠[ اعالم نموده بودند بمباران شده اند ًآنھا را پزشکان بدون مرز مستقال) جی پی اس (ئیکه مختصات جغرافيا

الف تحت رھبری عربستان سعودی صورت  ائتئی که توسط نيروھای ھوائیعمل آمده يک سوم بمباران ھاه تحقيقات ب

 ١٠٠٠آخرين اين بمباران ھا به سالنی بوده است که در آن بيش از ]. ١١[گرفته است، به اھداف غيرنظامی بوده است 

 کشته به آمار قربانيان ١۴٠ِدر اين جنايت جنگی عربستان سعودی شمار . تن برای انجام سوگواری جمع شده بودند

  .وده گشتحمالت اين کشور افز

  

  ٢٠١۶ مه ٢٨- متحدصندوق کودکان ملل/ نيادي از المیئ بمب خوشه ريصوت

  بحریايران و تنگه ھای 

] ١٢[سوء استفاده تبليغاتی شده اند  يا واقعی جنگی در حلب که به داليل سياست خارجی موضوع ئیخالف جنايات ادعا

 يکی اين.  می گيرد و اين دو علت دارده که می تواند نديدئیبرلين اتھامات عربستان سعودی به جنايت جنگی را تا جا

وفادار و نگھبان منافغ ۀ عنوان دست نشانده حاکم بر رياض خالف دولت ھای سوريه و روسيه تا کنون بۀ که خانواد

 رئيس ٢٠١۵در آنجا در آغاز سال . علت دوم مناسبات درگيری در يمن است. ديک و ميانه استغرب در خاور نز

 خود تا حدی و ۀ ِجمھور متحد رياض و جانبدار غرب، عبد ربه منصور ھادی، توسط جنبش شورشی حوثی که به نوب

ضد غربی اش شناخته شده است، خاطر مواضع ه نه به ميزان مبالغه آميزی که گفته می شود به ايران نزديک بوده و ب

اين چشم انداز که ايران که قدرت حامی «به ارزيابی يکی از کارشناسان خاورميانه، در آغاز جنگ . سرنگون شده بود

 که روزانه ميليون ھا بارل نفت از آنجا حمل - فريقا اميان يمن و ۀ ل تنکوھرمز قادر به کنترۀ حوثی ھاست در جوار تنگ

به ھمين دليل برلين مانعی در راه اقدامات ]. ١٣[بسياری را به وحشت می افکند » اند تبديل گردد نيز بتو-می شود 

  .عبارت ديگر عليه ايران ايجاد نمی کنده نظامی رياض عليه حوثی ھا و ب

  

   تسليحاتیۀجايز



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

عا مورد توبيخ قرار که به خاطر جنايات جنگی از قبيل بمباران تجمع سوگواران در صن  از اينگذشتهعربستان سعودی 

 با دريافت جنگ افزار حمايت می گردد، از جمله جنگ افزاری که اين کشور المانگيرد، بسيار فاصله دارد، از جانب 

تازه ترين اينگونه اقدامات مذاکرات مربوط به تحويل ھواپيماھای جنگی يوروفايتر به نيروی . کار می برده در يمن ب

  . اين کشور استئیھوا

  
   ، انگلستانپي از پل- کود 
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