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تحريم هوشمندانه، تحريمی است که فقط رژيم ،  توضيح داده شدیهمچنانکه در نوشته ديگر

بع ماليش تحت فشار قرار ميدهد و همچنانکه نهادهای بين المللی اسالمی را با محدود کردن منا

تجاربی . ]١[ نظير ديدبان حقوق بشر هم بر َان صحه گذاشته اند کاريست در چارچوب حقوق بشر

 کارساز برای یابزاروشمندانه هچون تحريم افريقای جنوبی نيز دال بر اين هستند که تحريم 

اکثريتی از . ]٢[ برخورد با رژيم هائی است که بطور سيستماتيک حقوق بشر را نقض ميکنند

 ناشی از عدم توجه و تامل تحريفات حاميان رژيم و يا توهماتايرانيان مخالف رژيم، تحت تاثير 

ر مورد اين راه کار موثر، يکی از بهترين ابزار مبارزاتی را نه تنها ناديده گرفته اند بلکه خود د

اشاره به پاره ای از اين توهمات و تحريف ها . نيزنادانسته به تحريفات حاميان رژيم پا داده اند

  .     فضای بحث ما را روشن تر خواهد کرد

گونگی تحريف هوشمندانه با عام کردن يک مسئله بسيار مخالفان تحريم بدون توجه به ماهيت و چ

بی کامال نمونه های  اين مقوله، سعی دارند که با مراجعه به  بدون توجه به هدفمند بودن ،خاص

 يک تحريم کور و همه جانبه نظير عراق و کوبا به .ی مانند عراق موضع خود را توجيه کنندمورد

مورد نظر است، تحريمی است تعريف شده که فقط رژيم و َانچه . هيچ عنوان مورد نظر ما نيست

َان زمان که اين فشارها مجال و امکانی ايجاد کرد که جنبش . منابع مالی َانرا هدف قرار خواهد داد

 مردم ايران يالت مناسب خود شکل بگيرد، َانگاهمبارزاتی گسترده ای در ايران با سازمان و تشک

 کردن  موثر تری از تحريم نظير تحريم های نفتی را با بر َاوردو مبارزان هستند که خود اشکال

  . خواست کنندهزينه های َان ميتوانند در
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 بدون ارائه دليلی شرايط بد اقتصادی، ، در کنار توسل به اين مثال های بی موردمخالفان تحريم 

اين حرف به . يدانندناشی از اعمال تحريم امريکا منيز بيکاری و فقر و فالکت موجود در ايران را 

يه ايران از طرف  علکه قانون تحريمی محدوددورانی  در. هيچ عنوان پايه و اساس درستی ندارد

، تمام دولتهای دنيا، منجمله دولتهای غربی، چين، ژاپن، روسيه و کانادا امريکا وجود داشته است

به ميزان زيادی تنها روی وانگهی تحريم امريکا نيز . با رژيم اسالمی مبادالت کامل داشته اند

کمپانيهای امريکائی بسياری با رژيم اسالمی مبادالت تجاری داشته اند تا حدی . کاغذ وجود داشت

  .که  کمپانيهائی چون جنرال الکتريک و هالی برتون تا چند ماه پيش در تهران دفتر داشتند

شرايط وابسته به َانست، با  بدون توجه به جوهر اصلی تحريم که  نيزپاره ای ديگر از ايرانيان

بسنده کردن به تحريمی که اخيرا تحت فشار امريکا  اعمال شده است، ديگر ضرورتی برای 

 بدليل اينکه امريکا پشت اين تحريم است مخالفان تحريم هم" مترقی"تحريم نمی بينند و بخش 

 طلب در نوشته ديگری به اين ديدگاه به ظاهر مترقی و عمال تسليم! دناصوال َانرا مردود ميدان

  .برخورد خواهم کرد

. تحريم شورای امنيت سازمان ملل بهيچ عنوان، تحريم هوشمندانه ای که  مورد نظر ماست نيست 

اين تحريم حاصل خواست ايرانيان نيست و بهمين دليل هم تنها شرطش که تعليق غنی سازی 

تحريم هوشمندانه ای که فقط  با . اورانيوم باشد ربط چندانی به بهبود وضعيت ايرانيان ندارد

خواست ايرانيان و تالش فراوان َانها ممکن است ايجاد شود در راس شرايط خود َازادی زندانيان 

  در اليحه .را در برنامه های تحريم گنجاندميتوان چنين خواست هائی . طلب ميکندسياسی را 

مندال، ساير رهبران و همه زندانيان  َازادی نلسون .تحريم افريقای جنوبی در صدر شرايط تحريم

  .   وجود داشتسياسی

. شکی نيست که مراحل متعدد و مشکلی بايد طی شود تا امکان اعمال تحريم هوشمندانه ايجاد شود

  : اين مراحل شامل موارد زير ميباشد

کردن   توسط یتحريمچنين حمايت از .  از جانب ايرانيان هوشمندانهخواست تحريم عنوان -١ 

ست يک فرد و گروه در ريم را از حالت انتزاعی خود و خوارانيان درون و برون مرز مسئله تحاي
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 بردن اين خواست به ميان نهاد های حقوق بشر بين المللی نظير ديدبان حقوق بشر و تالش -٢

مانند ساير دولت های جبار در بين جامعه جهانی مطرح نيز هرای اينکه خواست تحريم رژيم را ب

  .کنند

  

تالش برای توضيح بديل سوم در ميان مردم دنيا و از اين راه جلب نظر َانها در مورد تحريم و  -٣

. غربیی ايجاد فشار بر دولاستفاده از َانان برا   

رژيم اسالمی خطری نه تنها برای ايرانيان بلکه برای همه پيام و حرف بديل سوم اينست که 

 اگر بکار بديلاين . اين خطر را با هيچ فرم و شکلی از حمله نظامی نميتوان از بين برد. دنياست

رژيم اگر . گرفته شود، مردم َازادی خواه ايران خود ميتوانند خطر رژيم اسالمی را از بين ببرد

. امريکا حمايت نشود، ايرانيان خود قادر به تغيير رژيم هستند اسالمی از جانب غرب و بخصوص

تحقق  ايرانيان برای نه مردم ايران را هدف قرار دهد بهتحريمی هوشمندانه که رژيم اسالمی را و 

. کمک خواهد کردبخشيدن به چنين تغييری   

  

به موفقيت های  افشای شبکه البی گرانی که در مخالفت با تحريم و ايجاد رابطه با رژيم -۴

  .بسياری نائل َامده اند

 شرکت در پروسه سياسی کشور های غربی و جلب نظر نمايندگان و سناتور ها از طريق -۵

  قدرت رای و البی کردن َانها

 همکاری با سازمانها و اتحاديه های کارگری، زنان، معلمان و اقشار و طبقات ديگر اجتمِاعی -۶

  .ل تحريم هوشمندانهو طلب کمک از َانها برای اعما

   

تالش در راه ايجاد اين شرايط، و تقسيم کار و برنامه ريزی برای انجام َان بطور طبيعی به 

منجر خواهد شد و ميتواند جنبشی اصيل را ايجاد کند که نه تنها به منسجم سازمان و تشکيالتی 

ايجاد يک جنبش اپوزيسيون برون مرز اعتباری ببخشد، بلکه بعنوان کاتاليزوری موثر به 

  .مبارزاتی در درون مرز نيز کمک کند
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تحريم عالوه بر اثرات مشخص و ملموس مادی، اثرات روانی گسترده ای را هم ميتواند داشته 

، دچار ياس و ناميدی شده علت اينکه بسياری از مردم ناراضی ما در ايران غير فعال هستند. باشد

کاری متشکل و با برنامه در که دند به اين علت است و به فعاالن سياسی و حقوق بشر نمی پيون

شاهد اين هستند که در کنار همه جنايات رژيم، اقليت . نمی بيننده با رژيم اسالمی جهت مبارز

پاره ای فرزندان . بسيار مرفه جامعه ما نيز شريک در غارت وچپاول های رژيم اسالمی شده اند

 بخشی مجبور است کليه خود را بفروشند وميکنند، ادار خود را برای امرار معاش به فحشا و

 با سفرهای مکرر به خارج خستگيشان رادر ناز و نعمت بسر ميبرند و که هم هستند معدودی 

در کنار همه اينها ناظر اين واقعه دردناک هستند که جامعه جهانی نيز برای . کشور در ميکنند

مردم َازادی خواه ايران خود را نه تنها با . يکنندمعامله و داد و ستد با اين رژيم با هم رقابت م

در اين واقعيت تلح روبرو هستند که   بارژيمی خونخوار بلکه با همه دنيا طرف ميبينند و نتيجتا

  .  توازن قوائی وجود ندارد با اين سيستم جهنمیَانهامقابله 

  

به َانان ميگويد که جامعه . اشتتحريم پيام بسيار اميدوار کننده ای برای اين مردم مستاصل خواهد د

جهانی شريک جنايات رژيم اسالمی نيست و َانرا نخواهد پذيرفت و در جنگ َانها با رژيم اسالمی 

  . حد اقل به دشمنشان کمک نمی کند

تظاهرات اخير دانشجوئی و بخصوص َانچه که در دانشگاه پلی تکنيک گذشت به ما نشان داد که 

را با  چون بيکر و هميلتون  شايد بتوانند سياست سازان امريکائیاسالمیاحمدی نژاد و رژيم 

برای بهبود بخود اجازه دهند که جانيان رژيم اسالمی را جنايات خود مرعوب کنند تا حدی که 

دعوت به همکاری کنند، ولی جوانان ما عليرغم  فشار دژخيمان رژيم اسالمی، سر وضع عراق 

البی گران و حاميان ايرانی و غير ايرانی رژيم اسالمی و . يندبلند ميکنند و به جانيان نه ميگو

مراکز به اصطالح فکری َانها در تمام تجزيه و تحليل های خود يکسره مقاومت مردم ايران را 

ناچيز جلوه ميدهند و راه حل هايشان بر اين نتيجه گيری استوار است که مردم ما نه قادر به تغيير 

را ميتوان به مشت محکمی بر  تظاهراتاين نوع .  اين خواست را دارندرژيم هستند و نه اکثريتی

  .  دهای اين ياوه گويان تبديل کرد و اين وظيفه ما برون مرزيان است
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که )  سازمان امريکائی ايرانی(مطمئن هستم البی گران رژيم، کسانی مانند هوشنگ امير احمدی 

يا حقنه ميکنند، حالشان از اين مقاومت ها گرفته سرمست از اينند که دارند رژيم اسالمی را به دن

اميدوارم که اين نشانه ها و خيزش ها ی جوانان ما و . ميشود و از سر مستيشان کاسته ميشود

هم در برون مرز فعال لرزه ای که بر جان البی گران می اندازد، هر دو انگيزه ای شوند که ما 

اگر اينها انگيزه ای برای ما ايجاد نکند، کارمان از پای . تر شويم  و باری از دوش َانها برداريم

.بست ويران است  

 

مردم ايران در َان شرايط جهنمی، تنها و بدون هيچ کمک چه بايد بکنند که ما هم به خود َائيم و 

؟  عليرغم اينکه بسياری از فعاالن در بند هستند، نقشی بجز حرف و شعار برای خود تعيين کنيم

عليرغم اينکه ايجاد تشکيالت و سازمان های فرا گير با سرکوب شديد بسيار مشکل است، معهذا 

 هنوز َانقدر همبستگی و برنامه ريزی هست که بتوانند به اين تظاهرات شکل بدهند، فرياد مرگ 

اين ديکتاتور به دنيا بگويند که اين رژيم در حد شان بر ديکتاتور سر دهند و با پاره کردن عکس 

در شرايط موجود، در شرايطی که دنيا  عليرغم مواضع لفظی . و منزلت انسانی َانها نيست

به اصطالح تحريمش هم در اين جهت است، َان ميخواهد با اين جنايتکاران به مذاکره بنشيند و 

 بيش از اين چه کاری ميتوان کرد؟ 

 

می ميتواند دنيا را به مسخره بکشد، ميتواند رسما يکی از بزرگترين جنايات بشری را رژيم اسال

 تالش ايران سال در انکار ابتدائی ترين حقوق مردم ٢٧که هالوکاست باشد انکار کند، ميتواند 

 را انکار کند ولی هنوزهستند کسانی ۶٧کند، ميتواند قتل عام هزاران زندانی سياسی در سال 

 و نشان ميدهند که جامعه َازادی خواه ما يار که حاضر نيستند  تن به اين انکار ها بدهنددرَان د

.  و واقعه ساز استزنده  

 

 خارج از کشور و برخوردار از بل ماست اينست که ما هزاران ايرانیسئوالی که کماکان مقا

 اسالمی چه ميکنيم؟ بسياری امکانات که اين جوانان از َان محروم اند برای رهائی از خفت رژيم

َايا مدح و ثنای ما برای اين جوانان و عزاداری برای َانانکه جان در راه اين اعتراضات مينهند 

 کافيست؟ 
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َايا توجه داريم و برايمان مهم هست که بخشی از سياست سازان دنيا به همراهی با رژيم اسالمی 

َايا اساسا اين برنامه پيشنهادی کميته و البی گران رژيم اسالمی چه خوابی برای ما ديده اند؟ 

 دشنامی به َازادی در مشورت و مذاکره با رژيم اسالمی که به باور منبررسی مسائل عراق 

 خواهان ايران بود َانقدر ما را ناراحت کرده است که بر عليه َان کاری کنيم؟

ابيد و در جامعه جهانی يپيام اين کميته به رژيم های ديکتاتور اينست که برای اينکه مشروعيت ب

 و در ايجاد صلح  در دنيا مورد مشورت  قرار بگيريد بايد در درجه اول جنگ جائی داشته

افروزی کنيد، آدم بکشيد، کشور ها و قتل عام ها را انکار کنيد، انسانها و انسانيت را انکار کنيد 

منتی  خواهيد شد که شايد  بلکه دعوت نمی شويدو َانوقت است که نه تنها از جامعه جهانی طرد 

. بکاهيدر يک محدوده که فعال عراق استو کمی از ميزان جنايات خود دبگذاريد   

 

دولت بوش فعال برنامه پيشنهادی اين کميته را ناديده گرفته است و بدنبال ايجاد فشارهای بيشتری 

تند، اين فشارها در شرايط موجود، در دورانی که ايرانيان نظاره گر هس. بر رژيم اسالمی است

 نظير همان  برنامه کميته عراق بوده و نتايجش برای ايرانيان د ناگر به هدف خود دست ياب

اعمال شده از طرف سازمان ملل، تنها يک خواست دارد و َان  تحريم .فاجعه بار خواهد بود

اگر رژيم . تتعليق غنی سازی اورانيوم در ايران و نهايتا انجام َان در روسيه و يا جای ديگريس

بدهد مورد پذيرش جامعه جهانی قرار خواهد شرط تن اسالمی تحت فشار داخل و خارج به اين 

 مطرح نيست، جنايات رژيم اسالمی، قوانين ننگين ی اين فشار و تحريمَانچه در هيچ جا. گرفت

اگر دول غربی تنها يک شرط برای پذيرش رژيم اسالمی . َان و نقض روزانه حقوق بشر است

دارند، شروط رژيم اسالمی طيف وسيعی را در بر ميگيرد و اگر شاهد اين هستيم که مذاکرات 

رژيم اصلی هنوز موفق به گنجاندن همه اين به نتيجه نمی رسد يکی از داليل اصلی اينست که 

:اين  شرايط شامل اين موارد است. شرايط در بسته مشوق ها نشده است  

ست ها  بر داشته شدن از ليست تروري-  

پذيرش در سازمان تجارت جهانی -  

  اخذ وام های بيشتر از بانک جهانی-

   َازاد شدن سپرده ها-

  نگاه داشتن سازمان مجاهدين در ليست تروريست ها و استرداد رهبران َانها  -
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بنا براين پيشنهاد کميته بررسی مسائل عراق دال بر پذيرش رژيم اسالمی و تحريم فعلی سازمان 

تفاوت بين اين . به يک جا ختم خواهد شد و برنده در هر حال رژيم اسالمی خواهد بودهر دو ملل 

که دو برخورد در اينست که تحريم سازمان ملل فضائی را برای ايرانيان َازاده ايجاد کرده است 

   .بتوانند از َان برای تغيير اين تحريم و مبدل ساختن َان به تحريمی هوشمندانه استفاده کنند

 

اگر هزاران هزار ايرانی  رو بسوی مردم امريکا و اروپا بياورند، جنايات رژيم را نشان دهند،  

و از طريق َانها بر روی نمايندگان و سناتور ها و رئيس جمهور َانها فشار وارد کنند شايد بتوانند 

 نفرت در تآريخ اين پيغام را به دولت مداران بدهند که با پذيرش چنين رژيمی نامشان با ننگ و

شايد بتوان اين پيام را داد که حد اقل ما ايرانيها تالش خود را خواهيم کرد که در . ثبت خواهد شد

 سال حق ملتی را انکار کرد، هزاران نفر ٢٧تاريخ ثبت شود که دولتهائی با شناخت رژيمی که 

 سراسر دنيا ايجاد کرد،  قتل عام  نمود، ترور های بسيار در۶٧را تنها در طول چند ماه در سال 

منکر واقعه تاريخی هالوکاست بود و خواستار محو يک کشور، کشور اسرائيل بود در واقع 

ايجاد اين مجموعه فشار مستلزم چنان سازمان و تشکيالت . شريک اين جنايات و اعمال شدند

هد شناخت و منسجمی است که طبيعتا خود را بعنوان اپوزيسيونی با کفايت به جامعه جهانی خوا

اين امکان را ايجاد خواهد کرد تا که شايد قدرت مداران دنيا تنها بديل ممکن در ايران را نه 

.جناحهای خود رژيم بلکه اپوزيسيونی با کفايت ببيند  

  

صرفنظر از اينکه سياست سازان و سياست مداران دنيا چه هستند و چقدر ارتجاعی و يا 

و لوژی و حزب و حکومتشان وابسته به افکار عمومی مردم د، بقا و دوام خود، ايدئانپيشرو

 از حلقه بايد. ما بايد از اين واقعيت بهره برداری کنيم. کشور های خود و جامعه جهانی است

َانها متحدان . مان در َاميزيمکشور های مورد اقامت بيرون َائيم و با مردم محدود درد دل بين خود

ی واقعی رژيم اسالمی را به َانها نشان داد و از َانها برای طردش بايد سيما. خوبی برای ما هستند

  .کمک خواست

 

شده است و اگر به َان توجه کنند ميتوانند در َازاده فرصت طالئی ديگری که نصيب ايرانيان 

و تحريم فشار اعمال جهت سلب مشروعيت از رژيم اسالمی، کسب حمايت مردم دنيا و نتيجتا 

  اسالمی از َان بهره بگيرند، محاکمه رژيم اسالمی در دادگاه فدرال امريکا درهوشمندانه بر رژيم
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سند پر قدرت ديگری در اختيار ما ميگذارد که به مردم اين محاکمه و محکوميت رژيم اسالمی 

امريکا و جهان نشان دهيم که جنايات اين رژيم در حدی است که عليرغم تمام موانع قانونی و 

 های َانها رای به محکوميت َان داده اند و از َانها مدد بگيريم تا رژيم مالحظات سياسی، دادگاه

.دولتهايشان مورد تحريم هوشمندانه قرار بگيرداسالمی بجای شناخته شدن از طرف   

 سال ديگر  در تالش ٢٧کماکان با پرداختن به بحث های عام ميتوانيم .  حق انتخاب با ماست

   . يا اينکه بحول راه کارهای مشخص برخيزيمنشست های بی حاصل باشيم وتشکيل 

 

:منابع  

١- نقش تحريم های هوشمندانه در توقف نقض حقوق شر

http://mehr.org/HRW_sanction_persian.pdf

٢- تحريم عليه افريقای جنوبی

http://mehr.org/Sanction_south_africa.pdf

  ٣- محاکمه رژيم اسالمی

http://mehr.org/Trial_Announcement_2007_persian.pdf

۴- اطالعيه مربوط به محاکمه رژيم اسالمی به زبان انگليسی

http://mehr.org/Trial_Announcement_2007.pdf
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