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کودککشی و گرسنگی،کارنامه سیا ه سعودیها

یمن ،سختترین روزهای تاریخش را سپری میکند
فرانک بزرگواری

بخــش اورژانــس بیمارســتان کــودکان الســبین
نمای
درصنعا،پایتختیمن
نخست
اتــان  5ماهــه در حالــی توســط پزشــک معاینــه
یشودکهکودکدیگریدرکناراودرحالتقالبرای
م 
زنده ماندن اســت .اتــان بدن نحیفی دارد و ســریع و ســطحی نفس
میکشــد .پدر با نگاهی خیره به او چشم دوخته و مادر لوله اکسیژن را
کنار صورتش نگه داشته است .هیچکس اشک نمیریزد ،اما نگاهها
لبریــز از تــرس و هــراس اســت .دکتــر از آخرین بــاری که کــودک غذا
خورده اســت میپرسد ،اما پاسخی شنیده نمیشود .گرسنگی از بدو
تولدهمزاداتانبودهاست.مادربهدلیلتغذیهبد،قادربهشیردادن
به او نبود .بنابر این تالش کردند کودک را به جای بزرگ کردن با شیر
مادر با شیر بز تغذیه کنند اما ،نتیجه چیزی جز مبتال شدن به اسهال
نبود.حاالاتانکوچکازسوءتغذیهشدیدرنجمیبرد.ازعبدالعزیز-
پدر اتان -شــنیدم که حدود یک ماه اســت کودک در چنین شرایطی
قرار دارد چرا که توانایی پرداخت هزینه ســفر به صنعا را نداشتهاند.
در جایــی که آنها زندگی میکنند هیچ شــغلی وجود ندارد و از طرفی
نیز قیمتها شدیداًافزایش داشته است .از او میپرسم :با چه چیزی
شــکم خود را ســیر میکنید؟ او ســر به زیر میانــدازد و میگوید :آرد،
فقط آرد .بزرگترین تلفات جنگ یمن سوا از کسانی که در بمبارانها
جــان خود را از دســت دادهاند ،کســانی هســتند که دچار ســوء تغذیه
شــدهاند .هماکنون صدها هزار کودک یمنی مانند اتان مبتال به ســوء
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تغذیه شــدید هســتند و احتماالًمیلیونها نفر نیز در مراحل ابتدایی
آنبهسرمیبرند.امامیتوانبهطوردقیقشماراینافرادراتخمین
زد .زیرا آمار در اینگونه کشــورها قابل اطمینان نیستند .با این حال به
گفته پزشکان ،روزانه صفی طویل از کودکان وارد بخش میشوند.
اتحادشومماالریاوگرسنگی
نمای
در همیــن هنــگام کــه بــه اتــان نــگاه میکنیــم،
دوم
ً
خانــوادهای دیگر کودکی حــدودا  6ســاله را با عجله
وارد بخــش میکنند .پزشــکان در حال احیــا و دادن
نفس مصنوعی به او هســتند اما ،کامالً واضح اســت که این کمکها
ســود بخــش نیســتند .در عــرض چنــد ثانیــه صــدای گریه مــادرش
بخــش اورژانــس را پــر میکنــد .پســر بچه مبتــا بــه ماالریا بــود و به
علت ســوءتغذیه توانی برای مبارزه با تب ناشــی از ماالریا نداشــت.
ســوءتغذیه عاملی اســت که شــدت بیمــاری حدود چهــل درصد از
مراجعانبهبیمارستانراتشدیدمیکند.
شهربندریحدیده
نمای
کشــور یمــن تقریباًمتکــی بــه واردات مــواد غذایی
سوم
اســت .شــهر بندری حدیــده در کنــار دریای ســرخ،
در قســمت جنوبــی منطقــه تصرف شــده توســط
انقالبیون ،جایی اســت که حجــم عمده واردات به آنجــا وارد می
شــود .اما اینجا در شــمار نخســتین مناطقــی بود که توســط ائتالف
ســعودی بمبــاران شــد .بعــد از بمبارانهــا از یک جرثقیــل بزرگ
بــرای تخلیــه بار کشــتیهای منفجر شــده اســتفاده میشــود و این
بدان معناست که فقط کشتیهایی میتوانند لنگر بیندازند که یک
جرثقیلکوچکدارندوهمینکلروندتخلیهبارکشتیهارابشدت
کنــد میکند .انبــار غله و انبار نگهــداری غذا نیز در حمالت آســیب

دیدهاند و آن ســوی بندر نیز پلهای شهر بر اثر اصابت بمب از بین
رفته و حمل و نقل جادهای کند و پرمخاطره شده است .بهطور کلی
تأسیســات زیر بنایی توزیع غذا به طرز تأثیرگذاری فلج شده است.
رئیــس بندر تکههای جمع شــده بمبها را بعــد از حمالت هوایی
نشــان میدهد .هیچ شماره ســریالی برای چک کردن وجود ندارد
اما مــردم اینجــا معتقدند این بمبها همان تســلیحاتی هســتند
که توســط دیدهبان حقوق بشــر علیه کارخانههای نزدیک حدیده
سندســازی شدهاند .بمبهای هدایت شــده  pavewayدر امریکا و
انگلســتان ساخته میشــوند .از شــروع جنگ در بهار سال گذشته تا
کنون ،انگلســتان تســلیحاتی به ارزش  3میلیارد پوند به عربستان
ســعودی فروختــه اســت .عالوه بــر ایــن نیــروی هوایی عربســتان
بــا جتهای موســوم بــه یوروفایتــر پــرواز میکنند و هیــچ تعجبی
نــدارد وقتی میبینیم مردانی که در اینجا کار میکنند انگلســتان را
بهعنــوان بخشــی از ائتالفی میدانند که به یمــن حمله میکند .در
بیشتر پاسگاههای بازرســی حدیده ،در آنسوی یمن ،آنها ما – گروه
انگلیسی فیلمبرداری -را با کمی سوء ظن زیر نظر دارند.
روندمعکوسرشد
نمای
ســاکنان روســتاهای اطــراف حدیــده نیــز از بحــران
چهارم
ســوءتغذیهدررنجهســتند.یکتیمســیارازپزشــکان
وپرســتارانهــرکمکــیکهمیتواننــدبهآنهــامیکنند
امــاامکاناتآناننیزاندکاســت.والدینکودکانبیمــارمیگویندآنها
تواناییپرداختهزینهسفروبیمارستانکودکانراندارند.بهدیداربسیم
رفتیم.اوکســیاستکهروندرشدشازبدوتولدتاکنونمعکوسبودهو
وزنکنونــیاشازوزنزمــانتولدشنیزکمتراســت.پدرشرانندهیک
موتور-تاکسیاســتکهدرآمدینداردونمیتواندهزینهسفربهشهررا
بپردازد.بنابراین،ماآنهاراباماشینخودبهبیمارستانرساندیم.بخش
سوءتغذیهدربیمارستانحدیدهپرازمواردمشابهایناست.
مرگاتان
نمای
در بازگشــت بــه صنعا ،برای سرکشــی و خبر گرفتن
آخر
از وضعیــت مواردی که قبــاً از آنها فیلم تهیه کرده
بودیم ،به بیمارستان کودکان رفتیم .اتان به بخش
مراقبتهایویژهمنتقلشدهبودولی 2روزپیشازبازگشتمافوت
شــده بــود .والدینش او را در قبرســتان شــهر به خاک ســپرده بودند.
آنهــا دیگــر نمیتوانند بر ســر مــزار او بیاینــد ،چرا که تــوان پرداخت
هزینــه رفــت و آمــد را ندارند .بیــش از 6000نفر در این جنگ کشــته
شــدند و یمن که در شمار فقیرترین کشورهای جهان قرار دارد تمام
زیر ســاختهای آن توســط همســایهاش کــه یکــی از ثروتمندترین
ممالک جهان اســت ،با حمایتهای کشورهای مدعی دموکراسی
و حقوق بشــر نابود شده اســت .این خسارات ســنگین جانی و مالی
جــدای از آثار ســوء روحی روانی ایــن جنگ بر کودکان و ســاکنان این
سرزمیناست.
منبع:گاردین

دولتبحریندرســالهایاخیروپسازشروعاعتراضاتمردمیدر
بهــارعربیباکمکبرخیهمپیمانانمنطقهایوفرامنطقهایخود
بهســرکوبجنبــشمردمیبحریــنپرداختــهوبااعمالخشــونتو
نقضحقوقبشربهسرکوباصولیچونآزادیبیانوعقیده،آزادی
اجتماعاتوآزادیفعالیتاحزابپرداختهاست.
زیــرپــانهــادن اصــول اولیــه اعالمیهحقــوقبشــر ،درکنــارنقض
«آزادیبیــان»«،آزادیاجتماعــات»و«آزادیفعالیــتاحــزاب»،از
ایراداتعمدهنهادهایمدنیوحقوقبشریبهدولتبحریناست.
اقداماتیکــهدرد ورنجفراوانیرانصیبمردمبحرینوخانوادههای
جوانانیکردهاســتکهامیدبهداشتنمشارکتسیاسیدرسرنوشت
کشورشــاندارنــد.درکنــارمجــازاتزندان،شــکنجهوصدهاآســیب
دیگرخانوادههایبحرینیباســلبتابعیتاعضایخانــوادهخوداز
لحاظ اجتماعی ،سیاســی و حقوقی آسیبهای متعددی را متحمل
میشوند.
رویکــرد دولــت در ســرکوب مخالفــان و اجــرای مجازاتهــای
غیرمعمــولدرعرفجهانینظیرســلبتابعیت،دولــتبحرینرا
دروضعیتویژهایقرارداد هاســت.اقدامدولتدرســلبتابعیتاز
منظــرمدافعانحقــوقبینالمللوقانوناساســیبحرینمحکومو
مردوداست.غیرقانونیبودنسلبتابعیتدربررسیاجمالیبرخی
منابعقوانینحقوقبینالملل،همچنیندربررسیبرخیموادقانون
اساسیبحرینبهروشنیآشکارمیشود.
سلبتابعیتنقضماده15اعالمیهجهانیحقوقبشر
مــاده 15اعالمیهجهانیحقوقبشــرتصریحمیکند:هرانســانی

ســزاوار و محــق داشــتن تابعیتــی [ملیتــی] اســت و هیــچ احــدی را
نمیبایستخودسرانهازتابعیت[ملیت]خویشمحرومکرد،یاحق
تغییرتابعیت[ملیت]راازویدریغکرد.بااینحالتاکنون250نفردر
بحرینسلبتابعیتشدهاندکهبراساسگزارشهاوآمارغیررسمی،
شــماراینافرادبسیاربیشازاینآمارارائهشدهازسویدولتبحرین
اســت .از نظر قوانین حقــوق بینالملل نیز اقدامات اخیــر بحرین در
سلبتابعیتشهروندانخوداقدامیغیرقانونیاست.
بــابررســیاجمالــیدرقوانیــنحقــوقبینالمللدرموردســلب
تابعیتمیتوانیمبهنتایجزیردستیابیم:
تابعیتازمنظرحقوقبینالمللدووجهدارد.تابعیترابطهای
سیاســیوحقوقــیمیاندولــتوفردمــوردنظرقوانیــنبینالمللی
اســت.تابعیترابطهایسیاسیاســت،زیراازحاکمیتدولتناشی
میشــودووضعسیاســیفردراباالتزامبهوفاداریواطاعتازقوانین
دولــتمعینمیکندواینالتزامبهازایحمایتدولتازفرداســت.
تابعیت رابطــهای حقوقی اســت ،زیرا در نظام بینالمللــی و داخلی
آثــارحقوقــیدارد؛رابطهایمعنویاســت،زیــرااتباعکشــورراازنظر
هدفهایمشــترکبهیــکدولتپیوندمیدهــدوارتباطیبهمکان
وزمانمشــخصندارد.درمنظررابطهسیاســیدولتبحرینازاتباع
خــودحمایــتنمیکندوبهاینمســألهنیــزالتزامینــداردودرمنظر
حقوقینیزایناصلبادرگیرنشدننهادهایقضاییبحریندرسلب
تابعیتخدشهدارشدهاست.
تصمیــمیــکدولتبــرحذفتابعیــتیکــیازاتباعــشتنهادر
شــرایطویژهوخاصیکههدفیقانونیوحقوقیرادربرداشــتهباشد،

امــکانپذیــراســت.هدفیکهبنابــراختیــاراتقانونیبایدبهشــکلی
قضایــیوحرفــهایصــورتگرفتهوازســویفردمورداتهــامنیزقابل
تجدیدنظرخواهیباشد.
«اعالمیــ هجهانــیحقوقبشــر»میگویــد«:هرکسحــقداردکه
دارایتابعیتباشــدواحدیرانمیتوانخودسرانهازتابعیتخودیا
حقتغییرتابعیتمحرومکرد».
ســلبتابعیتبهعنــوانمجازاتدرصورتیکــهتابعیتازنوعی
«اصلی»باشد،موردانتقاداست،امادرصورتیکهتابعیت«اعطایی»
یا «اکتســابی» باشــد ،با اصل حاکمیت و اقتدار دولتها قابل تفســیر
وتوجیــهاســت.شــخصیکــهبدینطریــقتابعیتخــودراازدســت
میدهد،ممکناستبدونتابعیتباقیبماند.بههمیندلیلاست
کهمعموالًدرسطحبینالمللیسلبتابعیترا،هنگامیکهتابعیت
اصلیاستوازابتدایتولدبرایشخصحاصلشدهاست،بهعنوان
مجــازاتنمیپذیرنــد.دررویهعامحقوقبینالملــل،معموالًکمتر
کشــوریپیدامیشــودکهبهافرادیکهتابعیتآنهــابهدلیلمجازات
سلبشدهاست،تابعیتاعطاشود.
ابهاماتقانونیبرمبنایقانوناساسیبحرین
دولت بحرین در راســتای ســرکوب مخالفان و افزایــش درد و رنج
واردآمدهبهخانوادهها،نهتنهاقوانینبینالمللواعالمیههایحقوق
بشرکهقانوناساسیخودرانیززیرپامیگذارد.نگاهیبهقانوناساسی
بحریننشــانمیدهد،دولتآلخلیفهدررویاروییبامردمخودسه
مادهقانونیمندرجدرقانوناساسیخودرانادیدهگرفتهاست.
ماده 4قانون اساســی بحرین تصریح میکند :عدالت ،مســاوات،

