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  ٢٠١٧ جنوری ١٧
  

  اھالی يمن را نجات دھيد

 
  ھر ده دقيقه يک طفل در يمن کشته می شوددر 

وده، مس« رو آن ب وليت اخالقی و ؤدنيای خارج که جنگ يمن را مدتھاست فراموش کرده است حال ديگر وجدانش در گ

ده دارديانسانی اين تراژ ر عھ ن دعو. »دی دائمی را ب الی است بااي سنده و فع شری المقطه ی نوي ام ب ری در فراخوان ن

  . علل و عواقب اين جنگۀتکان دھنده ای در بار

رار داده و  شان را در معرض تالشی ق ه زندگي د ک روز به روز يمنی ھا در جنگی بيھوده و خالف اخالق جان می دھن

دهللا صۀاز ناحي. آنھا را تبديل به ھدف اين جنگ نموده است ی عب ابق، عل الح و  زمين از جانب نيروھای رئيس جمھو س

  .شبه نظاميان ھوتو و عالوه بر آن از جانب ھوا از طرف اتئالفی تحت رھبری عربستان سعودی

داد مجروحان آن است. تا کنون اين جنگ دھھا ھزار تن را به کشتن داده است يش از آن تع و٢. ب سان از جنگ ن ميلي  ان

ای پناھندگان در ساير بخش ھای کشور پناه شان رخ می دھد فرار کرده و به کمپ ھ ھای شديدی که در مناطق مسکونی
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وان گرفت. برده اند ا . اين جنگ اھالی يمن را به وضعی دچار ساخته است که در تمدن بشر نظير آن را سراغ نمی ت آنھ

اعی ه لحاظ اجتم ه ب انونی . نه امنيتی دارند و نه آزادی، نه به جھت فردی و ن ر ق تگيری غي واره در معرض دس ا ھم آنھ

دبوده، مو . جودی مواد خوراکی در حال اتمام است و آنچه باقی مانده به بھای گران و سھميه بندی شده به فروش می رس

رق و آب ديگر مطرح نيست ه حال . خدمات عمومی از قبيل آموزش و پرورش يا ب ردم يمن ب ا م ذار شده و ب خود واگ

  .  کوشند دستکم ظاھری از زندگی عادی را حفظ نمايندی از قبيل ذغال و چراغ نفتی رفع نياز می کنند و میئوسائل ابتدا

  
  کاريکاتور از محمد سباعيه، فلسطين

ستقيما.  جنگ به چندين استان و به درازا کشيده استۀزمي ا بًقربانيان آن يا م ه  در جنگ و ي ال گرسنگی وسيعی ک ه دنب

اه است . در شماری از شھرھا حاکم است جان خود را از دست می دھند ار م ه مدت چھ حقوق اداريان و مزد کارگران ب

عالوه . ی نداشته و از کمک دولتی نيز برخوردار نيستندئدم ديگر پولی برای تھيه مواد غذالذا مر. که پرداخت نمی گردد

ا  دبر آن بيماری ھای  وب شته ان دان دچار گ ن ب زاران ت ه و ھ ادر و مس. و تب دنگی شيوع يافت را داروجات ن والن ؤزي

  . امکان مبارزه با امراض مسری را ندارند

سئموجب آن نگشته اند که قابل شناساجنگ ناگھان و از آسمان نازل نگشته و قدرت ھای مجھول نيز  ول شمردن ؤی و م

ری ھای عوامل داخلی است که به جنگ اقدام و از جانب متحدانشان در منطقه ياری  مستقيم تصميم گيۀنباشند، بلکه نتيج

آنھا گام نخست را برداشته و . وليت مستقيم جنگ را بر عھده دارندؤشبه نظاميان حوثی و نيروھای صالح مس. می گردند

  . موجب جنگ داخلی گشته اند

د ۀوالن مستقيم ادامؤمس ستان سعودی و نيروھای  جنگ، رئيس جمھور فعلی، عب ادی و دولت وی، عرب ه منصور ھ رب

يک از طرفين جنگ قادر به پيروزی يا دست يابی به راه حل سياسی نيستند حاضر  که ھيچ با اين. مؤتلف آنھا می باشند

  .بريزندرا اند تا به پايان  به جنگ ادامه داده و آخرين قطره خون اھالی يمن 

ه برای طرفين جنگ نه افزايش خش ن حقيقت ک ه اي ی دارد و ن سانی ٢٠ونت اھميت ر ان سان تحت شرايطی غي ون ان  ميلي

د–آنھا از اقتصاد جنگی و ساخت ھای سياسی . زندگی می کنند ه می دھن دان ادام رده و ب ره ب اعی آن بھ به .  اجتم ا ش ام

ه ر جامع ی فق ز ھستندنظاميان حوثی و نيروھای صالح فقط مردم يمن را نمی کشند، بلکه موجب فزون وال و .  ني ا ام آنھ

ا ر از آنھاست اعتن ار جنگ پ واره آم ه ھم ر ک ان جنگ و فق  ءذخاير دولتی و بانک مرکزی را به دست گرفته، به قرباني

  .نمی کنند
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رای  دولت رئيس جمھور ھادی و ائتالف تحت رھبری عربستان سعودی نيز به ھيچ اری ب يچ ک وجه بھتر از آنھا نبوده ھ

داآنھ. ن نمی کنندکاھش رنج مردم يم تفاده می کنن ه جنگ اس ردم ب شاندن م ز .  از ھر فرصتی برای ک ين جھت ني ه ھم ب

رای کشور  يک از طرفين جنگ و نيروھای دخيل منطقه، ھنگامی اھالی يمن ديگر به ھيچ ان ب ه صحبت از مقاصد آن ک

  .باشد، اعتمادی ندارند

داردمردم يمن می دانند که طرفين مخاصمه ھيچ سودی در پاي ی ن شان اھميت الی براي ج اھ . ان دادان به جنگ نداشته و رن

ج  ان از آن رن ه آن برای آنان فقط اين اميد باقيمانده است که وجدان جھانيان بيدار شود و برای پايان دان به اين ديوانگی ک

ستند زکس بيش ا ھيچ. می برند دخالت نمايند شقات جنگ ھ ه تحمل م ور ب ه پاي مردم که مجب ل ب ه جنگ و ماي ان دادن ب

  .ی از اين جھنم نيستئرھا

د مس ن تراژؤدنيای خارج که جنگ يمن را مدت ھاست فراموش نموده است اکنون می باي سانی اي ی و ان دی يوليت اخالق

شان  زند نه اينمردم يمن وبھبودی وضع آنھا پردارابپذيرند و به حمايت از  روزان و متحدان که از خواسته ھای جنگ اف

  . کنندنیپشتيبا

ون ھا يمنی که ھيچ کاری من در اين سرزمين مبتال به جنگ و در ميان اين ھمه وقايع دردناک زندگی می کنم، ميان ميلي

  .ی از جنگ از دستشان بر نمی آيد و ھيچ تقصيری نسبت به آنچه رخ می دھد ندارندئبرای رھا

شند، .  يابدشما و من، ما ھمه اميدواريم که اين ماشين جھنمی سرانجام پايان ا را می ک سانھا و ھمنوعان م ه فقط ان آنان ن

  . بلکه انسانيت ما و امکان اين را که زندگی با کرامتی داشته باشيم از بين می برند

  
   ه خاطر جنگ جنايتکارانکودک يمنی به   ميليون٢,٢مجازات بيش از 
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