قسمت دوم

ربخورد دواگهن و متناقض جامعه جهانی رد
مورد تعزریات

+++++++++++++++++++++++
نویسنده  :نعیم سلییم
کابل  /افغانستان
موضعگیی قرص سفید ی
مبن بر تقرب ایران به نقطه صفری اشاره گردید؛
در قسمت اول این جستار به
ر
ی
بگییم :
چنی دیدگایه را از جانب قرص سفید اندیک به نقد و برریس ر
حال درین بخش سیع یم گردد تا طرح ر
 Justin Podurنویسنده ء انستیتو ت وسایل اطالعات جمیع مستقل بدین باور است « هر کشوری که
یضورت به صادرات و واردات نداشته باشد بنام خود کفاف  Autarkyنامیده میشود و در اقتصاد امروزی
ی
ی
جهان  ،هیچ کشوری خود کفا نیم باشد .تمایم اقتصاد های میل به تجارت وابستگ دارند :آنها صادر کننده
هستند  ،اسعار ی
خارج را بدست یم آورند و آن را به منظور وارد نمودن آنچه که نمیتوانند تولید نمایند ،
ی
مورد استفاده قرار یم دهند  .کشانیدن صادرات یک کشور به نقطه صفری  ،به معن تخریب اقتصاد آن
کشور از یکطرف و محروم سازی مردم آن از نیازمندی های مورد یضورت شان یم باشد  ( » .تعزیرات
دلنشی ایاالت متحده امریکا میباشد ؛ نویسنده  Justin Podur:ی
نسل ی
ری
نشیه شبکه
کش بوده و سالح
ری
زی نت  19 ، Znetجون  )2019بیل خواننده گرایم ؛ حقیقتأ هم ر ی
جستی پاجر وضاحت
چنی است که آنرا
ی
یم دهد و درست به ر ی
همگان " و " محروم سازی عموم مردم " که وجه تشابه برازنده
همی دلیل "تخریب
ی
اخیالذکر را در ردیف عمل نسل ی
کش انسان در
میان جینوساید و تعزیرات را تشکیل یم دهند  ،میتوان ر
ی
گید .
کشور های متفاوت قرار داد که از
تفسی متناقض جامعه جهان درینمورد رسچشمه یم ر
ر
ی
برج اوقات در مناسبات ر ی
بی الملیل از تعزیرات به مثابه سالح بدیل گونه در عوض جنگ استفاده
میگردد که در رس اغاز این مقال به آن اشاره شد ؛ آنچه را که در مقایسه جنگ و تعزیرات درین رابطه
ی
تخرین آنها
میتوان یاد آور شد این است که مجزا از م ر ییان سنجش دقیق مهمات و تسلیحات جنگ و قدرت
ی
ی
 ،تعزیرات عبارت است از سالج یم باشد برای ایجاد و ر
گسیش فقر و گرسنگ که ضعیف ترین و آسیب
ی
تدریج از طریق عدم ر
دسییس به غذا و ادویه
پذیر ترین الیه های اجتمایع را با آهستگ و مرگ درد آلود و
ی

ر
جالبی از همه این است که برخالف آزمایش بمب ها و یا هجوم قطعات
یضوری  ،هدف قرار یم دهد ؛
پیاده در جنگ ها  ،تعزیرات خطر و ریسک ر ی
ناچیی را به رنیو های تجاوز گر ببار یم آورد .
ی
ی
جهان در رابطه با تعزیرات مشاهده
خوان و برخورد دوگانه جامعه
نکته دیگری را که امروز ما در رجز
ی
یالیم ایاالت متحده امریکا بر علیه سایر کشور
امی ر
یم نماییم این است که وضع تعزیرات یکجانبه از جانب ر
ر
های جهان تمایم پرنسیپ های حقوق خود این جامعه را زیر پا یم نماید ؛ به عبارت دیگر درینجاست که
ی
ر
قسمن از سکرتریت وزارت خارجه امریکا نقش ایفا نموده و شورای امنیت در واقعیت
جهان به مثابه
جامعه
ی
مانند قوت های جلب و احضار وزارت دفاع این کشور ( پنتاگون ) در زمینه دیپلومایس جهان عمل یم
نماید .
تدابی تعزیر ران اجباری در ی
نشیه  Real Newsخاطر
ادریس جزایری راپورتر خاص ملل متحد در مورد
ر
میید .ایران ،ونزوئال ،
تأثی تعزیرات یکجانبه بش ی
نشان ساخت که « یک رب ع جمعیت جهان به نحوی زیر ر
سوریه  ،کوبا  ،سودان و دیگران تحت رژیم متنوع تعزیرات ایاالت متحده امریکا  ،قرار دارند  .یمن بطور
کامل در محاضه ایاالت متحده امریکا  ،انگلستان و عربستان سعودی موقعیت پیدا نموده ؛ غزه و ساحل
ری
عرن
غرن
فلسطی کامال در حصار ارسائیل قرار دارد ؛ قطر از جانب عربستان سعودی و امارات متحده ی
ی
حلقه گردیده است » ...
شما درینمورد چگونه یم اندیشید ...
ادامه دارد

