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 بقایای. دش پیدا ژاپن شمال احلوسامتداد  دری در سال جار «رواحا کشتی»به  معروفشکسته درهم ماهیگیری هایقایق هایتکه اولین

ماهی  برای صید میدانهنو یجستجویدر  شمالیکره ماهیگیران که نامطمئن یموتورهای بازده طوفانو  یچوب یشکننده هایقایق یخردشده

 زنند. دریا میبه آن  با

 ماهیگیران جنازه هاژاپنی گاهماند. گهدر امتداد ساحل شناور می کهنیست  قایق خردشده چوبی یبدنه چیزی جز ماندآنچه باقی می غالبا

از   اندجان به در برده که ایزدهقحطی نجات یافتگان . اندجان داده تشنگی و گرسنگی از ژاپن دریای از عبور هنگام که کنندمی پیدانیز  را

 .گویندمی دیگر مرگبار هایگرفتاری یا خرابی موتور، اتمام سوخت

 باشد هابیش ازین باید واقعی رقم هرچند ،بود پیشین هایسال از بیشتر که رسیدمورد  104 به 2017 سال در «ارواح هایکشتی» تعداد

 .شوندمیغرق  ژاپن و شمالیکره بینمایلی  600 پرتالطم دریایی مرز رد هیچ ردی بدون هاقایق از بسیاری چراکه

ای سهمیه دولت. است پروتئین نوع ترینارزان ماهی و استقحطی  دازندانمی خطر جان خود به شمالیکره صیادان از بسیاری این که دلیل

 چین بهنگی نقدیبرای تامین  صید از بخشی. شوند دوردست هایصیدگاهراهی  کندوادار می را هاآن کهتحمیل کرده است به صیادان 

 .است شدهتبدیل  شمالی کره صادراتیاقالم  بزرگترین از یکیبه  ماهی ،درنتیجه ،شودمی فروخته

 اهدیش ند،داد دست از را خود جان بیشتری افراد وبه جان خریدند  را بیشتری خطراتدر سال گذشته  شمالیکره صیادان که واقعیتاین 

مانند به اما. دارد قرار اقتصادی شدید فشار تحتعلنا  کشور: است آمیز بودهموفقیتیک معنا،  به، المللیبین هایتحریم که بر این مدعاست

 هایشانه که بر_ رسدبه نظر می شاداب و فربه که_  اونجونگکیم برنه  فشار حال،چه  و گذشته درچه  ،جهان نقاط دیگر در هاتحریم همه

 . کندسنگینی میفرودستان  و فقرا

 دامان به کشوری سقوط برای راهی عنوان بهشکست آن  اما است، نومیدانه سیاسی تغییرات تحمیل به هدف اقتصادی هایتحریمپیشینه  

 ،او رژیم و حسین صدام علیه ظاهرا. شد تحمیل عراق بر 2003 سال تا 1990 سال از ملل سازمان هایتحریم. است دشوار بدبختی، و فقر

 متصدیانبه  و کردند استفاده مختلف اقالم کمبود از بعثی سیاسی نخبگان ،در مقابل: او نه دست از قدرت کشید و نه ضعیف شد دهرچن

 .جیب زد بهاز این راه  فراوانی سود عراق، به سیگار واردات کنترل با ،عدی صدام، خبیث پسر. ندشد تبدیل رقیب تامین مایحتاج مردمبی

اند. به دست صدام جلوگیری کرده نظامی قوایبازسازی  از که مدعی بودند همیشه عراق در ملل سازمان هایتحریم مسئول هایبوروکرات

 ییدیکتاتورها اینکه تصور .تفاوتی نکرده بود ی آنو انتها 1991 سال در هاتحریم یابتدا در ،از او عراق ارتشدفاع : است ریاکارانه یدروغ این

 .نیز مضحک است بگیرند قرار مردم خود رنج تأثیرتحت حسین صدام یا اونجونگکیم مانند

ها آمبوالنس و شده بود خالی اکسیژنهای کپسول دیدن کردم عراق هایبیمارستاناز  ،1990 دهه در من: هستند واقعی هداتمشا هااین

و دنبالم افتاد به  هستم یخارج یکه پزشک نیبه تصور ا در شمال بغداد در استان دیالی بومی یکشاورزروز  یک. الستیک یدک نداشتند

  داد.فرزندانش را به من نشان می ولوژیرادیی گردوخاک هایعکس

 _ بودند هاتحریم رژیم مسئولکه  خارجی مقامات و سیاستمداران اما ،شدند اعدام خود جنایات جرم به او ارشد داراندرجه و حسین صدام

 هایتحریم اعمال که است آن زمان. شدندها محاکمه مینیز باید در کنار آن _ از پای درآورد راعراق  مردم از بسیاری کههایی تحریم



در  یا و شوندمی ی مبتالبیماربه  میرند،می که است گناهبی انسان هامیلیون جمعی مجازات زیرا ؛برشمرده شود جنگیجنایت  ،اقتصادی

 .دماننمی میان تلی از زباله زنده

تا به  آیدبه دنبال آن می موسسات روابط عمومی مدرن سازوکارامروز  منتها است وسطا قرون ای دورههمحاصره مانند اقتصادی هایتحریم

هدف  که امروز،، حال آنگرفتصورت میروستا  یا شهر یکتسلیم محاصره برای  درگذشته که جاستاینتنها در  تفاوت. توجیه آن بپردازند

 وردن کل کشور است.آبه زانو در آن

ن آکه در نهایت هدف  افرادیبرای  البته ،عرضه کنند مردم عموم به توانندمیرا  هاتحریم که است این سیاستمداران برایتحریم  جاذبه 

زادانه به کشور را آمجوز ورود  پزشکی تجهیزات و غذایی اقالم کهشود می ادعا معموال. تر از عملیات نظامی نیستمهربانانه، گیرندقرار می

 سازد. می غیرممکنرا  هاآن ارسال کهشود نمی نظارتی و مالی موانع به ایاشاره هیچ و دارند

 به ورا هدف قرار دهد  ،اسد بشار ،جمهور رئیسقرار بود  و تحمیل شد سوریه به اروپا اتحادیه و آمریکا سختگیرانه هایتحریم دیگر ینمونه

 تأثیر کرد درز 2016 سال درکه  ملل سازمان داخلی گزارش اما ،ست مواجه شدکاین هدف کامال با ش. کمک کند قدرت از او برکناری

 قادر به دریافت شدنرغم مستثنی بهها این آژانس. کندخاطر نشان میرا  المللیبین رسانامداد هایآژانس امدادرسانی توقف در هاتحریم

 دکتر یکاظهارات  به گزارش این. شوند جریمه سوریه با به خاطر همکاری بیم آن دارند تجاری هایشرکت و هابانک زیرا، کمک نیستند

 را پزشکی خدمات دیگر و پزشکی تجهیزات واردات...  هاتحریم غیرمستقیم ثیرتا»: است کار به مشغول سوریه در کهکند اشاره می اروپایی

  «.استساخته  غیرممکن تقریباو  دشوار

 رادیولوژی تصویر تجهیزات اما. خشمگین شوند هاتوپخانه آتش و بمباران به وسیله هابیمارستان تخریب اندازهبهازین دست اقدامات  باید مردم

بخاطر  که کسانی و. نیست مقدم خط در زخمی یا جنازه قابل رقابت با تصویر یک هرگز ،است ضروری یدکی لوازم فاقد که یدیالیز یا

 .شوندهرگز دیده نمی احتماال میرندمیها حاصل از تحریم ناکارآمد پزشکی تجهیزات

شهروند هیج  که چند هر ،شدای رسانه شدت به ریاض به حوثی نیروهای موشکیِ حمله چند. انگیز هیجان جنگ و است کنندهکسل تحریم

های یمن از سوی عربستان سعودی مقایسه کنید که حوثی مناطق تحت کنترل تحریم ضعیف پوشش با را این. نشد کشته در آن سعودی

مورد  میلیون یک از بیش ،یگزارش سازمان بهداشت جهان طبق این، بر عالوه. است به بار آوردهرا  بزرگترین قحطی طول تاریخ یفاجعه

 .اندداده دست از را خود جانتاکنون  بیماری این از یمنیهزار  2 و دیده شده استدر یمن  وبامشکوک 

 اقتصادی خسارات که شودادعا می. یکسان است ،مدهآشرایط پیش  نظر ازصرف ،هاتحریمبرای توجیه وابط عمومی موسسات رهای دسیسه

 چراکه ؛کرده است محکوم ایران با ایهسته توافق ترامپ،شود. می یسمتروردر گذاری سرمایه و اسلحه به سمت خرید پول هدایتمانع از 

ور آممکن است سود عراق های ایران درفعالیت ،است اندک بسیار آن ارزش گرچه ،کندفراهم می را خارجی گذاریسرمایهبرای پول الزم 

 باشد.

 ،قربانی بگیرد هاراکت و هابمب از بیش دتوانمی اقتصادی تحریم. موصل و رقه ،شرقی حلباران بمب است مانند جمعی مجازات همانتحریم 

 عوارض از یکی های مستهلک چوبیقایق در شمالیکره ماهیگیران از بسیاری مرگ. شودن انباشته میآتاثیرات  و دیابمی ادامه هاسالتا  زیرا

هم  ونا جونگ کیم برابر در و گیرنداشتباه هدف می هاتحریم معمول، طبق ثار زیانبار آن.آمعمول از ای غیرهو نه نمون ستهاتحریم جانبی

 نخواهند بود.  حسین تر از صدامموفق
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