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ِ سزار چالال:نويسنده ِ*  

   حميد بھشتی: ازرگردانب
  ٢٠١٧ دسمبر ١۴

  

  ِيمن، گرنيکای زمان ما

  
ِسزار چالال ِ  

ِ ژنرال فرانسيس فرانکو دستور داد که در يک روز بازار ھفته به شھر باسکی گرنيکا حمل١٩٣٧ اپريل ٢۶در  ِ ی ئھواۀ ِ

ِاين شھر توسط متحدان دولت ناسيوناليستی اسپانيا بمباران شد، يعنی توسط واحد کندر نيروی ھوا. کنند ُ ُ ِ   نازی والمان ئیِِ

ِاين حمله که تحت نام رمزعمليات روگن انجام و موجب ھالکت صدھا تن .  فاشيستیئیتوسط لژيون آدريازونه ايتاليا ِ
و اکنون ھشتاد سال پس از آن خالف تمامی موازين .  غيرنظاميان گشتۀگشت، سمبل فرياد حاکی از درد کشتار وحشيان

ِو اينبار مرتکبين آن . نظامی يمن به خاک و خود کشيده می شوند اھالی غير،بين المللی و جنايت آميز تر از ھر زمان
  . اش ھستندئیمريکااعربستان سعودی و ھمدستان 

ميان جنگندگان . ی حکومت بر يمن را دارندا جنگ داخلی ميان دو فراکسيون آغاز گشت که ھر دو دعو٢٠١۵در سال 

ائتالفی به . و منصور ھادی يروھای دولت عبدالربوثی در کنار رئيس جمھور سابق يمن، علی عبدهللا صالح و نح

مريکا لجستيک و حمايت نظامی اوثی ھا آغاز نموده است که حرھبری عربستان سعودی عملياتی نظامی را عليه 

  .عمليات مزبور را سامان می دھد

از اين درگيری از زمان آغ. وثی قريب به يک سوم يمن را قرن ھاست در دست داشته و بر آن حاکم اندحشورشيان 

ِ حرکت به پيش ًشان دائما سعوديان و مؤتلفين و بدين گونه موجب بحرانی . وثی ھا در جنوب را بمباران می کنندحِ

ھزاران تن . ھزاران انسان که در ميان آنان غيرنظاميان بسياری ھستند کشته شده اند. انسانی در آن کشور گشته اند

  .برای يافتن غذا و آب آشاميدنی ترک نمايندديگر الجرم بوده اند مساکن خويش را 
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 در ھم ريختن کامل سيستم فاضل آب موجب اپيدمی وبا گشته است که تا کنون بدين شدت نبوده و ۀآلودگی آب در نتيج

 مورد مرگ را به ثبت رسانده است و در صورتی ٢.١۵۶ موارد مشکوک و ٨١۵.٠٠٠سازمان بھداشت جھانی بيش از 

 به سرعت فعلی گسترش يابد، پيش بينی می شود که شمار افراد مبتال به بيماری تا پايان امسال از که سرايت عفونت

 نه به آب آشاميدنی و – يعنی بيش از دو سوم آنھا – ميليون مردم يمن ٢٠امروزه دستکم . يک ميليون نيز بيش تر گردد

  .نه به حد اقل شرايط بھداشت دسترسی دارند

اشخاصی که در نظام بھداشت کار می کنند حتا در . غاز درگيريھا شرايط، بی نھايت اضطراری گشته استاز زمان آ

موقعيتی نيز نيستند که حد اقل خدمات پزشکی را عرضه نمايند و به دنبال شدت يافتن جنگ ھا در برخی مناطق، حتا 

مله قرار می گيرند و نيز اقوام مجروحان  وجود نداشته و اھالی مناطقی که مورد حئیايستگاه ھای خدمات ابتدا

  .جو کنند و ند در زير آوارھا نعش نزديکان خويش را جستامجبور

 ائتالف سعودی را چنين ۀحملۀ نتيج" جنگِ فراموش شده: يمن"يکی از گزارشات سازمان عفو بين المللی تحت عنوان 

 ميليون انسانی ١٨,۴ ميليون بی خانمان و ٣وح،  ھزار مجر٨گشتگان غير نظامی و  تن  ۴.۶٠٠بيش از : شرح می دھد

از به . ِغذا، سوخت ماشين و خدمات پزشکی شان، به آب،يند يعنی به سقفی باالی سرھااکه به کمک ھای انسانی نيازمند

  . ميليون کودکان جلوگيری می شود٢مدرسه رفتن 

ِسازمان عفو بين المللی جريان خالف قانون ارسال  جيمز لينچ به نمايندگی ۀبه نوشت. اما جريان تسليحات بی وقفه نيست ِ
که ايران به گروه ھای  و در حالی. ول رنج مردم غيرنظامی استؤ مسًتسليحات به گروه ھای جنگنده در يمن مستقيما

  .مريکا ابتياع می نمايدار تسليحات نظامی از ال ميليارد د٧وثی ھمچنان ياری می رساند، عربستان سعودی ح

پرسنل نظام بھداشت و خدمات انسانی ھدف دائم حمالت قرار . ن مراکز بھداشتی ھمچنان بمباران می شونددر اين بي

َدر يک سناريو که به سناريوی گرانيکا شباھت دارد، امل صبری، يکی از اھالی مختار که يکی از شھرھای . دارند َ
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چنين به نظر می رسيد که روز قيامت فرا  ": سعودی ھا ياد می کندئی ھواۀ سرخ است از حملبحيرۀبندری يمن بر 

  .نعش انسانھا و اعضای بدن آنھا در ميان شعله ھای آتش بوده بر روی آن خاکستر قرار است. رسيده است

  .ِدر يمن کنونی قدرتمندان جھان نشان می دھند که از گرانيکا ھيج آموزشی نگرفته اند

    

ِسزار چالال پزشک  -*    مت عمومی، روزنامه نگار و نويسنده، کارشناس سالارجنتاينیِ
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