مقاومت شرکتهاي
آمريکايي در مقابل
تحريم روسيه

بخش ديپلماتيک :مقاومت شرکتهاي آمريکايي در مقابل تحريم روسيه
همچنان ادامه دارد .اين در حالياست که سناتورهاي هر دو حزب دموکرات و
جمهوريخواه در صدد تشديد تحريمها عليه مسکو هستند .برخي شرکتهاي
بزرگ فعال در عرصه نفت و گاز آمريکا که تجارت نزديکي با روسيه دارند،
با تشديد تحريمها عليه مسکو مخالفت کردهاند .خبرگزاري «رويترز» به
نقل از منابع خبري خود در مجلس سناي آمريکا با اعالم اين مطلب،
يادآور شد ،اتاق بازرگاني روسيه و آمريکا که نمايندگان شرکتهاي بزرگي
مانند «اکسون موبيل»« ،شل» و «شورون» در آن عضويت دارند ،بهشدت
مخالف تالش نمايندگان کنگره آمريکا براي تشديد اقدامات محدودکننده

ديپلماتيك

عليه روسيه هستند .نمايندگان کنگره آمريکا و شرکتهاي مذکور پاسخي
به درخواست اين خبرگزاري براي تفسير اين مطلب ندادهاند .البته اين
نخستين بار نيست که شرکتهاي نفتي آمريکا با تشديد تحريمها عليه
روسيه مخالفت ميکنند .پيش از اين نيز شرکت«اکسون موبيل» اعالم
کرده بود که چنين اقداماتي به رقابت با شرکتهاي اروپايي ،بخصوص شل
و بريتيش پتروليوم آسيب ميرساند .در حال حاضر کنگره آمريکا در حال
بررسي پيشنويس قانون جديدي است که تشديد تحريمها عليه روسيه را
در نظر دارد .تحقيقات پيرامون «دخالت» روسيه در انتخابات آمريکا ،موج
تازهاي از تيرگي روابط بين مسکو و واشنگتن را بوجود آورده است.

نگاه ديپلماتيك »

اوضاع انساني فاجعه آميز در يمن

»

»
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آيا ترامپ مسير روزولت را طي مي کند ؟

دغدغهاي به نام احياي "کينزيسم"
حنيف غفاري
(قسمت دوم)
سومين راه کاهش عرضه پول در جامعه است تا به اين وسيله
نرخ بهره افزايش يابد .اين فعل و انفعال منجر به کاهش مخارج
سرمايه اضافي خواهد شد( .گرجي)32 :1376 ،
کينز و شاگردان او اعالم کردند که در جامعهء مـدرن
بـورژوايي،گسترهء قوانين اقتصادي-که خود به خود عـمل
مـيکند-رفته رفـته تـنگتر مـيشود،در حالي که رونـ د تـنظي م
آگاهانه ف ّعاليتهاي اقتصادي ب ه پشتوان ه کارکرد بانکها،به گونهاي
چشمگير توسعه مييابد .از ديد کـينز،رکود اقـتصاد پيامد کمبود
سرمايهگذاري مولّد از سوي سرمايهداران است،آن هم بدين
اعتبار که دورنماي سود چشمگير نيست.ازاينرو،دولت ميتواند
و بايد شرايط مناسب براي سرمايهگذاري سرمايهداران را فراهم
سازد.از دي د کينز،اقتصا د هنگامي شکوفا خـواهد شد که دولت
تقاضاي مصرف را با دادن اعتبار بيشتر به سرمايهداران،تشويق
کند( .قراگزلو)110 :1387 ،
در نگاهي تخصصي تر آلن باليندر (باليندر)1388/08/30 ،
نشان مي دهد که اقتصاد کينزي بر محور  6اصل بنيادين
قابل توضيح است:
ت تاثير
اول :اقتصاد دانان کينزي بر اين باور ند که تقاضاي کل تح 
انبوهي از تصميمات اقتصادي قرار دارد و برخي اوقات رفتاري
نامنظم از خود به نمايش ميگذارد .تصميمات عمومي عمدتا
شامل تصميمات مربوط به سياستهاي پولي و مالي (يعني
هزينهها و مالياتها) ميشوند .تا چند دهه پيش اقتصاددانها
با شور و حرارت زيادي درباره قدرت نسبي سياستهاي پولي
و مالي بحث مي کردند .در اين ميان برخي از اقتصاددانهاي
کينزي استدالل ميکردند که سياستهاي پولي اثرگذاري ندارند.
اما اکنون آنها بر اين باور هستند که هر دو نوع سياستهاي
پولي و مالي بر تقاضاي کل اثرگذارند.
دوم :بنا بر نظريه کينزي تغيير در تقاضاي کل ،چه پيشبينيشده
باشد و چه غير منتظره ،در کوتاهمدت بيشترين تاثير را بر توليد
واقعي و اشتغال ميگذارد و نه بر قيمتها .اين ايده به عنوان
مثال در منحني فيليپس به تصوير کشيده ميشود که در آن
نشان داده ميشود زماني که بيکاري کاهش مييابد تورم به
صورت آهسته افزايش پيدا ميکند .کينزيها معتقدند آنچه در
رابطه با کوتاهمدت صحيح است را نميتوان لزوما از آنچه بايد در
طوالنيمدت روي دهد نتيجه گرفت و ما در کوتاهمدت زندگي
ميکنيم .آنها غالبا براي بيان منظور خود اين گفته مشهور کينز
را نقل ميکنند که "در بلندمدت همه ما مردهايم" .سياستهاي
پولي تنها در صورتي ميتوانند آثاري واقعي بر توليد و اشتغال
داشته باشند که برخي از قيمتها انعطافپذير باشند و مثال
دستمزدهاي اسمي به سرعت تغيير پيدا نکنند .در غير اين
صورت تزريق پول جديد به اقتصاد ،قيمتها را نيز به همان
ميزان تغيير خواهد داد .لذا در مدلهاي کينزي عموما يا قيمتها
و دستمزدها انعطافپذير فرض ميشوند يا تالش ميشود که
دليل انعطافناپذيري آنها تشريح گردد.
ي بر اين باور است که قيمتها و به
سوم :مدل اقتصاد کينز 
ويژه دستمزدها به آهستگي به تغيير در عرضه و تقاضا واکنش
ميدهند و در نتيجه کمبود و مازادهاي موقتي را به ويژه در
نيروي کار به بار ميآورند .حتي ميلتون فريدمن نيز به اين نکته
اذعان کرد که "تحت هر آرايش نهادي قابلتصور و مشخصا
تحتآرايش نهادي که امروزه در آمريکا حاکم است ،انعطافپذيري
در قيمتها و دستمزدها محدود است" .اين گفته در اصطالح
رايج کنوني يقينا يک عقيده کينزي دانسته مي شود.
چهارم  :در اين مدل اقتصادي ميزان معمول بيکاري پذيرفته
نميشود و بايد رفع آن برنامه ريزي کرد.
اين امر تا حدودي به اين دليل است که کينزيها معتقدند بيکاري،
به تغيير تقاضاي کل به شدت وابسته است و تا حدودي به اين
خاطر است که در اقتصاد کينزي قيمتها به آهستگي تغيير پيدا
ميکنند .در واقع کينزيها نوعا بيکاري را هم روي هم رفته زياد
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و بسيار پرنوسان ميدانند .آنهاهمچنين اعتقاد دارند که دورههاي
رکود يا کسادي ،بيماريهاي اقتصادي هستند و برخالف آنچه که
بوکار گفته ميشود عکسالعمل
در تئوري چرخههاي واقعي کس 
کارآمد بازار به فرصتهاي غيرجذاب نيستند.
پنجم  :تأکيد اقتصاد کينزي بر نقش دولت تا جايي است که
بسياري از اقتصاددانان پيرو اين مکتب از سياست تثبيت فعال
بوکار که از نظر آنها مهمترين
براي کاهش دامنه چرخههاي کس 
مشکل اقتصادي است ،حمايت ميکنند .بسياري از کينزيها
همچنان بر اين باورند که اهداف عاديتر و سادهتر براي سياست
تثبيت (يا به تعبيري ميزانسازي غيردقيق) نه تنها قابلدفاع است،
بلکه معنادار ميباشد .مثال اقتصاددانها براي تجويز سياستهاي
پولي انبساطي در زماني که نرخ بيکاري بسيار زياد است ،نيازي
به اطالعات کمي مفصل از اين وقفهها ندارند.
ششم :قاعده اي است که به تأکيد اقتصاد کينزي بر موضوع
بيکاري باز مي گردد .کينزيسم بيشتر از آنکه به غلبه بر تورم
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افسارگسيخته مي داند .وي معتقد است که بازار به صورت ذاتي
افسارگسيخته بوده و منجر به ايجاد خوشبيني يا بدبيني مردم
نسبت به اقتصاد مي گردد .از اين رو بازار بايد توسط عاملي به
نام دولت مهار شود .دولتها در مکانيزم کنترل بازار موظف
هستند از شهروندان خود در مقابل تبعات افسارگسيختگي بازار
حمايت کنند .اين همان هدفي است که رئيس جمهور اياالت
متحده آمريکا از ابتداي سال  2017ميالدي ( زمان حضور در
کاخ سفيد ) تا کنون دنبال کرده است .دونالد ترامپ معتقد
است حمايت گرايي ( )Protectionismيک مشي پويا در
راستاي حمايت از اقتصاد داخلي محسوب مي شود.
حمايت از توليد کنندگان آمريکايي ،هدف ديگري است که
ترامپ به پيروي از مکتب کينزيسم و مشي اقتصادي خاص
"روزولت" در صدد اجرايي ساختن آن است .حضور ترامپ در
کاخ سفيد ،مولد نوعي ديالکتيک فکري ـ عملي در مناسبات
اقتصادي اياالت متحده آمريکا و اتحاديه اروپا بوده است .در

ت رامپ بر خالف "روزولت" که مدعي بود "نيو ديل" نسخه اي شفابخش و نجات دهنده در
ب رابر بح ران اقتصادي جهاني محسوب مي شود ،معتقد است "حمايت گ رايي" و " دخالت
در دولت" به مثابه يک مشي اقتصادي ثابت و دائمي بايد مورد شناسايي ق رار گيرد ،حتي
اگر در نظام بين الملل بح ران اقتصادي حاکم نباشد

بينديشد ،به فکر از بين بردن بيکاري است .کينزي ها از شواهد
گذشته چنين نتيجه گرفتهاند که هزينه تورم پايين ،اندک
است و آنچه مي تواند ثبات بازار را تهديد کند نوسانات مربوط
به عواملي همچون نرخ بيکاري است .با اين حال بسياري از
اقتصاددانان کينزي با توجه به تجربيات دهه  1980به سمت
ايجاد تعادل ميات توجه به مسئله تورم و ديگر متغير هاي
موثر حرکت کرده اند .که اوال نوسانات اقتصاد کالن به ميزان
قابلمالحظهاي از رفاه اقتصادي ميکاهند و ثانيا دولت از دانش
و توان کافي براي اصالح بازار آزاد برخوردار است.
مهم ترين اصل کينزيسم در ترامپ
ترامپ دقيقا به مانند طرفداران مکتب کينزيسم ،مکانيزم بازار را

يک سوي اين معادله« ،حمايتگرايي يکجانبه اقتصادي» و
در سوي ديگر آن «تجارت آزاد» و ديگر مفاهيم و مصاديق
جاري در ذيل اقتصاد عصر جهانيسازي به چشم ميخورد.
از اين رو ديالکتيک يا منازعه اقتصاديِ بهوجود آمده ميان
واشنگتن و اروپاي واحد ،ماهيتي «فکري» و تبعاتي «عملي»
دارد .در اين زمينه الزم است ميان ماهيت منازعه و تبعات آن
تفکيکي هوشمندانه قائل شد .در دوران رقابتهاي انتخابات
رياست جمهوري اياالت متحده در سال  2016ترامپ وعده
داد به مانور اقتصادي شرکاي وارداتي واشنگتن در اقتصاد
آمريکا پايان خواهد داد .اين وعده ترامپ با چاشني انتقاد وي
از سياست خارجي پرهزينه دولت اوباما و دموکراتها در منطقه

غرب آسيا و ديگر نقاط جهان همراه شد .به عبارت ديگر ،ترامپ
به افکار عمومي وعده داد ضمن اتخاذ رويکرد حمايتگرايانه
اقتصادي ،از اقدامات و رفتارهاي پرهزينه در سياست خارجي
کشورش خواهد کاست .اين وعده ترامپ از سوي افکار عمومي
آمريکا مورد استقبال قرار گرفت و بخشي از رشد آراي ترامپ
در نظرسنجيهاي منتهي به ماه نوامبر سال  2016ميالدي
متأثر از رويکرد اقتصادي حمايتگرايانه وي بود.
ترامپ هم اکنون مشغول هدايت و مديريت ديالکتيک
"تجارت آزاد" و " حمايت گرايي" در نظام بين الملل ميباشد.
ترامپ دخالت در اقتصاد را يکي از اصلي ترين وظايف دولت
ميداند ،اقدامي که با هدف "تامين سود توليد کنندگان
داخلي" صورت مي گيرد .در اين معادله،اصول جهاني سازي
اقتصاد و ...اهميت چنداني براي رئيس جمهور آمريکا فعلي
ندارد .با اين حال به نظر مي رسد  ،ترامپ بر خالف روزولت
که از برنامه اقتصادي موسوم به "نيوديل" که در ظاهر به
عنوان يک تاکتيک مقطعي براي جلوگيري از فروپاشي
اقتصادي آمريکا استفاده کرد ،خواستار نهادينه ساختن
"حمايتگرايي" و " دخالت دولت در اقتصاد" مي باشد .در
يک نگاه ساده،دغدغه اصلي طرفداران انديشه حمايتگرايي
اقتصادي را ميتوان درممانعت ازتجارت آزاد بين کشورها
از طريق وضع تعرفه برکاالهاي وارداتي،محدودسازي حجم
واردات و حاکم کردن سلطه دولت بر اقتصاد و خصوصاً
حوزه صادرات و واردات دستهبندي کرد .اين دقيقاً همان
دغدغهاي است که رئيسجمهور جديد اياالت متحده آمريکا و
همراهانش در سر ميپرورانند .از اين رو  ،ترامپ به دنبال تقابلي
دامنه دار تر ،علني تر و مدت دار تر با ساختار اقتصادي حاکم
بر جهان مي باشد .ترامپ بر خالف "روزولت" که مدعي بود
"نيو ديل" نسخه اي شفابخش و نجات دهنده در برابر بحران
اقتصادي جهاني محسوب مي شود ،معتقد است "حمايت
گرايي" و " دخالت در دولت" به مثابه يک مشي اقتصادي
ثابت و دائمي بايد مورد شناسايي قرار گيرد ،حتي اگر در
نظام بين الملل بحران اقتصادي حاکم نباشد.
پي نوشتها در دفتر نشريه موجود است

خيانتهاي ولد الشيخ در يمن
بخش ديپلماتيک
سازمان ملل متحد طي بيش از
سه سالي که از بحران يمن و جنگ
خانمانسوز سعوديها عليه مردم اين
کشور سپري مي شود ،کوچکترين
گامي براي حل و فصل بحران ايجاد
شده توسط خاندان سعودي صورت
نداده است .اين سازمان حتي در برههاي
از زمان ،ضمن جانبداري آشکار از
عربستان سعودي ،به صورت تلويحي
جنايتهاي قرون وسطايي عليه يمنيها
را به رسميت شناخته و آن را مشروع
جلوه داد .سازمان ملل متحد در زمان
«اسماعيل ولد الشيخ» فرستاده ويژه سابق
خود در يمن بارها و در مناسبتهاي
مختلف طرحهاي گوناگوني را براي
پايان دادن به جنگ يمن ارائه داد اما
تمامي اين طرح ها يکجانبه و براي
حمايت از منافع عربستان سعودي ارائه
شد .از جمله طرح هاي گذشته سازمان
ملل در زمان ولد الشيخ ،خلعسالح
نيروهاي يمني و در رأس آنها انصاراهلل و
عقب نشيني آنها از مناطق تحت سيطره

»

خود بوده است.
جانبداري هاي متعدد ولد الشيخ از
سعوديها در زمان رايزني هاي گسترده
و فشرده وي براي پايان جنگ عليه
يمن ،تاحدي پيش رفت که صداي
تمامي انقالبيون را درآورد .انقالبيون
يمني ضمن معرفي ولد الشيخ به عنوان
يک عنصر نامطلوب از سوي سازمان
ملل متحد صراحتا اعالم کردند که وي
نه تنها جزئي از راه حل در اين کشور
محسوب نمي شود بلکه جزئي از مشکل
در يمن نيز تلقي مي شود.
درهمينارتباط،پيشتر«محمدالبخيتي»
عضو ارشد انصاراهلل گفته بود« :جانبداري
سازمان ملل از عربستان به بزرگترين
مانع براي رسيدن به راه حل بحران
تبديل شده است» .وي همچنين در
خصوص ولد الشيخ گفته بود« :عربستان
ولد الشيخ را خريده بود».يمني ها
ولدالشيخ را فردي ميدانند که در
امانتي که به او سپرده شده بود خيانت
کرد و طي مدت ماموريتش تالش کرد
واقعيتهاي يمن را از چشم جهانيان

پنهان نگه دارد .به عنوان مثال اسماعيل
ولد الشيخ در آبان ماه  95طرحي را
براي حل بحران يمن ارائه کرد .اين
طرح سطح بحران يمن را به يک دعواي
داخلي کاهش داد و در آن هيچ اسمي
از عربستان به ميان نيامده بود .عالوه
بر اين در اين طرح هيچ سخني از لزوم
توقف هرچه سريعتر حمالت وحشيانه
رژيم سعودي به يمن به ميان نيامده
بود.در واقع تعلل سازمان ملل و انفعال
آن در قبال جنايت هاي هولناکي که
سعوديها مرتکب مي شوند ،از عوامل
تشديد بحران يمن و گسترش کشتار
مردم اين کشور توسط رژيم سعودي
است .بحران يمن نشأت گرفته از
حمالت رژيم سعودي به مردم اين
کشور است؛ حال آنکه که فرستاده
ويژه سازمان ملل در طرح هاي خود
سطح اين بحران را به يک دعواي
سياسي ساده ميان احزاب يمني و
منصور هادي تنزل مي داد .در يکي
ديگر از طرح هاي ولد الشيخ بر لزوم
عقب نشيني نيروهاي نظامي از مناطق

مختلف اين کشور تأکيد شده بود .اين
در حالي بود که در اين طرح سخني
از عربستان سعودي و جنايتهاي آن
عليه مردم بي گناه به ميان نيامده بود.
عالوه بر اين فصل مشترک طرح هاي
ولد الشيخ در مورد حل بحران يمن
اين بود که وي هيچ تضميني براي

توقف حمالت رژيم سعودي به مناطق
مختلف اين کشور در صورت پايبندي
گروههاي يمني به تعهدات احتمالي،
ارائه نمي کرد.به دليل جانبداري ولد
الشيخ از منافع عربستان ،برکناري
وي با استقبال يمنيها مواجه شد.
محمد علي الحوثي در پيامي که در

رامين حسين آباديان
به تازگي گزارش هايي از نقض حقوق بشر و حقوق بشر
دوستانه در يمن توسط رژيم سعودي و متحدان آن يعني امارات
متحده عربي منتشر شده است .تمامي اين گزارش ها د ّال بر آن
هستند که اوضاع انساني در يمن و به ويژه در استان الحديده
فاجعه آميز بوده و به همين دليل مردم يمن خواهان نيازهاي
غذايي و دارويي فوري از سوي سازمان ها و نهادهاي بين المللي
ذيربط هستند .در همين ارتباط ،اخيرا شبکه الجزيره گزارشي را
در خصوص وخامت اوضاع انساني در الحديده منتشر کرده است؛
گزارشي که البته مشت نمونه خروار تلقي مي شود چراکه امروز
مردم يمن در اقصي نقاط اين کشور با محدوديتهاي شديد
غذايي و دارويي مواجه هستند؛ محدوديت هايي که موجب شده
تا بيماري هاي واگيردا ِر مختلف به مناطق گوناگون سرايت کرده
و بسياري را قرباني خود کنند.
در همين ارتباط ،الجزيره اعالم کرده است« :دهها کودک يمني
که با مشکالت سوء تغذيه يا بيمارهاي واگير دار دست و پنجه
نرم مي کنند در بيمارستان دولتي «الثوره» در الحديده بستري
شده اند .يکي از مسئوالن اين بيمارستان به خبرنگار الجزيره
گفته که وضعيت انساني در اين شهر به حد فاجعه رسيده
است و بيمارستان ها با کمبود مواد دارويي و کادر پزشکي
دست و پنجه نرم مي کنند.
وي هشدار داده است که با افزايش حمالت ائتالف عربي به
سرکردگي عربستان و يمن و احتمال وقوع جنگ هاي خياباني،
وضعيت انساني در الحديده فاجعه بار خواهد بود و تأکيد کرده
است که مراکز خصوصي تأمين کننده دارو در جريان عمليات
نظامي اخير عربستان و امارات مسدود شده و اين مسئله
بيمارستان ها را با کمبود شديد تجهيزات پزشکي و دارويي
مواجه کرده است .الجزيره در گزارشي ديگر به وضعيت اسفبار
بيماران خاص در يمن نيز اشاره کرده و کودکان سرطاني اين
کشور که به دليل جنگ عربستان و امارات عليه يمن ،دوره
درماني خود را طي نکرده اند.
بر اين اساس ،نابود شدن زيرساخت هاي بهداشتي و پزشکي
در يمن براي بيماران خاص به ويژه کودکان سرطاني شرايط
خطرناکي را ايجاد کرده و بسياري امکانات الزم براي مداواي اين
کودکان و بيماران خاص در يمن وجود ندارد .اين تنها بخشي از
معضالت ،مشکالت و چالش هايي است که مردم يمن در سايه
تداوم تجاوزگري هاي سعوديها با آن مواجه هستند .درحال حاضر
روند ابتالي کودکان يمني به بيماري هاي مختلف و العالج در
سايه تداوم اين اشغالگري ها تشديد نيز شده است.
در همين حال ،برخي استانها در يمن همچون «صعده» و
برخي شهرها همچون شهر «حرض» در استان «حجه» به
دليل شدت حمالت متجاوزان به شبهمخروبه تبديل شدهاند.
وضعيت ديگر شهرها و استانها نيز بهتر از اين گزارش نميشود.
به همين دليل ،غيرنظاميان اولين قربانيان اين حمالت را تشکيل
ميدهند .جنايتهاي هولناک رژيم سعودي و متحدان آن
عليه مردم بيدفاع و بيگناه عمال راهي جز فرار آنها از خانه و
کاشانهشان را برايشان باقي نگذاشته است.درحال حاضر قريب
به  ۳ميليون و نيم شهروند يمني به دليل شدت حمالت
تجاوزکارانه سعوديها به ويژه در مناطق شمالي و جنوبي،
يبَرند ۲ .و نيم
فرار را بر قرار ترجيح داده و در آوارگي به َسر م 
ميليون نفر از اين تعداد تاکنون موفق به يافتن پناهگاهي امن
براي خود نشدهاند و به بديهيترين ابزار و امکانات براي تداوم
زندگي خود نيز نيازمند هستند.
تداوم حمالت غيرقانوني به يمن همچون موجب فراگير شدن
بسياري از بيماريهاي واگيردار و خطرناکي همچون وباء،
ديفتري و تاالسمي شده است و هزاران نفر به دليل ابتالء
به اين بيماريها يا جان خود را از دست دادهاند و يا با مرگ
دست و پنجه نرم ميکنند.
در همين ارتباط« ،ياسر الحوري» دبيرکل شوراي عالي سياسي
يمن مي گويد« :اوضاع انساني در يمن فاجعهبار است و بسياري از
نالملليبراينمسئلهصحهگذاشت هاند.
سازمانهايحقوقبشريبي 
ميتوان گفت که يمن از لحاظ اوضاع انساني درحال فروپاشي
است .ميزان فقر و نياز به مواد غذايي و دارويي امروز در مقايسه
با گذشته به صورت چشمگيري افزايش پيدا کرده است».
الحوري همچنان ادامه مي دهد« :انتقال بانک مرکزي از شهر
صنعاء به عدن نيز مشکالت زيادي را در پرداخت حقوق کارمندان
يمني به وجود آورده است و عمال حقوق آنها پرداخت نميشود.
محاصره ظالمانه زميني ،هوايي و دريايي نيز همچون گذشته
ادامه دارد .بسياري از بازارها ،بيمارستانها ،مدارس ،دانشگاهها
و زيرساختهاي يمن در حمالت سعوديها تخريب شدهاند؛
روزمره مردم به نوعي نيمهتعطيل
به گونهاي که زندگي
ّ
شده است».
اين مقام يمني مي افزايد« :اينها درحالي است که متجاوزان
سعودي اجازه ارسال کمکهاي بشردوستانه توسط سازمانهاي
حقوق بشري به يمن را نميدهند .اکنون هم فرودگاه صنعاء و هم
بندر استراتژيک الحديده توسط ائتالف متجاوز سعودي تعطيل
هستند ۸۰ .درصد مردم يمن از طريق همين بندر الحديده
ارتزاق ميکردند .در مجموع بايد گفت که  ۲۲ميليون نفر از
شهروندان يمني نياز مبرمي به کمکهاي بشردوستانه دارند.
سازمان ملل متحد نيز به اين مسئله کامال واقف است».
«اوک لوتسما» مدير برنامه توسعه سازمان ملل متحد نيز معتقد
است« :يمن با بحران غذا رو به رو است .در يمن بيست ميليون
نفر به غذا نيازمند هستند .تصور کنيد در واقع هفتاد درصد
از يمني ها نيازمند غذا هستند 60 .درصد از يمني ها اص ً
ال
يدانند وعده بعدي غذا کي به دستشان مي رسد .دو ميليون
نم 
کودک يمني از سوء تغذيه شديد رنج مي برند .بدتر از همه
اينکه سوء تغذيه در ميان کودکان باعث مي شود اين کودکان
بيش از ديگران در معرض ابتال به وبا باشند .قحطي و گرسنگي
در يمن به علت تاکتيک هاي جنگي طرف هاي درگير ايجاد
شده است» .تمامي اين بحران هاي غذايي و دارويي در حالي
است که عربستان سعودي و متحدانش همچنان به محاصره
سه جانبه زميني ،دريايي و هوايي يمن ادامه مي دهند و در اين
ميان ،سازمان ملل متحد نيز در قبال تمامي حوادث و رويدادهاي
تلخ اين روزها براي مردم يمن تنها در نقش تماشاچي نظاره گر
اين رويدادهاست و هيچ اقدام عملي براي پايان کابوس جنگ
مردم يمن صورت نميدهد.
اين سکوت سنگين درحالي است که سازمان ملل متحد و
اربابان آن يعني اياالت متحده آمريکا ،فرانسه و انگليس هريک
داعيه حمايت از حقوق بشر را دارند و مدعي هستند در خط
مقدم مبارزه با اقدامات ضد حقوق بشري ايستاده اند .در هر
صورت ،آنچه که بيش از هرچيز ديگري به چشم مي آيد ،اين
است که افکار عمومي منطقه و جهان با گذشت بيش از سه
سال از جنگ يمن امروز بيش از هر زمان ديگري به دروغ بودن
ادعاهاي نهادهاي بين المللي و اربابانشان پي برده اند.

صفحه وي در پايگاه ارتباط اجتماعي
توييتر منتشر شد نوشت :اين رويدادي
مثبت است که سازمان ملل در برابر
ملت يمن که با فعاليت اسماعيل ولد
الشيخ به عنوان فرستاده سازمان ملل
مخالف بود سر فرود آورد و شخص
ديگري را جايگزين او کرد.

