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 یم سلییم عنویسنده : ن

 کابل / افغانستان 

 
ی قرص سفید مبنی بر تقرب ایران به نقطه صفری اشاره گردید؛       در قسمت اول این جستار به موضعگیر

یم حال درین بخش سیع یم گردد تا طرح  ی دیدگایه را از جانب قرص سفید اندیک به نقد و برریس بگیر  : چنیر
Justin Podur  هکشوری کهر  » وسایل اطالعات جمیع مستقل بدین باور است  تنویسنده ء انستیتو 

ورت به صادرات و واردات نداشته باشد بنام خود کفاف  نامیده میشود و در اقتصاد امروزی  Autarkyضی
 دارند: آنها صادر کننده جهانی ، هیچ کشو 

ی
ری خود کفا نیم باشد. تمایم اقتصاد های میل به تجارت وابستگ

و آن را به منظور وارد نمودن آنچه که نمیتوانند تولید نمایند ، هستند ، اسعار خارجی را بدست یم آورند 
ریب اقتصاد آن مورد استفاده قرار یم دهند . کشانیدن صادرات یک کشور به نقطه صفری ، به معنی تخ

ورت شان یم باشد .  تعزیرات « ) کشور از یکطرف و محروم سازی مردم آن از نیازمندی های مورد ضی
ی ایاالت متحده امریکا میباشد ؛ نویسنده :  یه شبکه  Justin Podurنسل کشی بوده و سالح دلنشیر     نشی

ی اس (2019جون  Znet  ،19زی نت  ی پاجر وضاحت بیل خواننده گرایم ؛ حقیقتأ هم چنیر ت که آنرا جستیر
ی دلیل "تخریب همگانی " و " محروم سازی عموم مردم " که وجه تشابه برازنده  یم دهد و درست به همیر
الذکر را در ردیف عمل نسل کشی انسانی در  میان جینوساید و تعزیرات را تشکیل یم دهند ، میتوان اخیر

د . که از تفسیر متناقض جکشور های متفاوت قرار داد    امعه جهانی درینمورد رسچشمه یم گیر

 

ی الملیل از تعزیرات به مثابه سالح بدیل گونه در عوض جنگ استفاده       برجی اوقات در مناسبات بیر
میگردد که در رس اغاز این مقال به آن اشاره شد ؛ آنچه را که در مقایسه جنگ و تعزیرات درین رابطه 

 و قدرت تخرینی آنها میتوان یاد آور شد این است که مجزا از م
ی

ان سنجش دقیق مهمات و تسلیحات جنگ ی یر
 که ضعیف ترین و آسیب 

ی
ش فقر و گرسنگ ، تعزیرات عبارت است از سالج یم باشد برای ایجاد و گسیر

یس به غذا و ادویه   و مرگ درد آلود و تدریجی از طریق عدم دسیر
ی

پذیر ترین الیه های اجتمایع را با آهستگ



وری ، هدف قر  ار یم دهد ؛ جالبیر از همه این است که برخالف آزمایش بمب ها و یا هجوم قطعات ضی
و های تجاوز گ ی را به نیر ی  ببار یم آورد .  ر پیاده در جنگ ها ، تعزیرات خطر و ریسک ناچیر

 

مشاهده نکته دیگری را که امروز ما در رجز خوانی و برخورد دوگانه جامعه جهانی در رابطه با تعزیرات      
م ایاالت متحده امریکا  بر علیه سایر کشور یم نم ی یالیر اییم این است که وضع تعزیرات یکجانبه از جانب امیر

 خود این جامعه را زیر پا یم نماید ؛ به عبارت دیگر درینجاست که 
ر

های جهان تمایم پرنسیپ های حقوق
وده و شورای امنیت در واقعیت جامعه جهانی به مثابه قسمنر از سکرتریت وزارت خارجه  امریکا نقش ایفا نم

مانند قوت های جلب و احضار وزارت دفاع این کشور ) پنتاگون (  در زمینه دیپلومایس جهانی عمل یم 
 نماید . 

 

یه       خاطر  Real Newsادریس جزایری راپورتر خاص ملل متحد در مورد تدابیر تعزیرانر اجباری در نشی
د. ایرا» نشان ساخت که  ونزوئال ، ، نیک رب  ع جمعیت جهان به نحوی زیر تأثیر تعزیرات یکجانبه بش مییی

. یمن بطور سوریه ، کوبا ، سودان و دیگران تحت رژیم متنوع  تعزیرات ایاالت متحده امریکا ، قرار دارند 

سعودی موقعیت پیدا نموده ؛ غزه و ساحل کامل در محاضه ایاالت متحده امریکا ، انگلستان و عربستان 
ی کامال در حصار ارسائیل قرار دارد ؛ قطر از جانب عربستان سعودی و امارات متحده عرنی   غرنی فلسطیر

 « حلقه گردیده است ... 
 

 شما درینمورد چگونه یم اندیشید ... 
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