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   ؟استشده تحريم اقتصادی  آيا حکومت اسالمی
  

"رجزخوانی" است که آن هم کارآيی ندارد. زيرا يک، تنها جهاندارانفشار و تحريم اقتصادی بر ضد ايران، از سوی 
  خواهد بود.زيان بخش  اين کشورهاخود برای به کردار، جلوگيری از فروش کاال به حکومت اسالمی، بيشتر 

  

يا خريداران را از او  گرفتاز او را بايد يا ابزار ساخت  شتبازدا ایپديدهوری را از ساختن پيشه  نکه بتوا برای اين
ی و پيوسته پديده تواند ابزار و کاالی مورد نيازش را بخريدپول داشته باشد او می  وری کهپيشه .اشتدور نگهد

هيچ  توان ساختن آن آيندتوان خريدن و در پی رديگ برسد گیورشکست به ای را به بازار بياورد. ولی اگر اوتازه
 ای را ندارد.پديده

  

فرمانروايی  ،تمدن و سوی پيشرفت کاال ، ميزان توليدهای اجتماعینياز کشورهای پيشرو در جهان امروز بر ُرشدِ 
ی و ، از فشارهای اقتصادفروشبازار  داشتن استوار ساختن فرمانروايی خود و در دستبرای آنها کنند. می

به آن  ی جهانيانابزار پيشرفت را برای همه فرمانروايان جهان به کردار راستا و  .گويندهای سياسی سخن میتحريم
 شوند.بدون درنگ به سوی آرمان اين فرمانروايان روانه می ی مردمانهمه  کهاند ساخته هموار نشانه گذاری و گونه

  

آنها  .هايی روبرو خواهند شديشرفت خود برگزينند با دشواریکشورهايی که خودسرانه راه ديگری را برای پ
برخی کشورها که بسيار گستاخ و سرکش  ند.کشانمی پيشروان جهان دنبالبه  ، خود راپس از شکست ،سرانجام

 .خود را بچشند رفتارسزای شوند تا ، از سوی کشورهای زورمند، در فشار اقتصادی گذارده میباشند

  

های فرمانروايان جهان برگزيده و نه در برابر خواسته ساخت و سازخودسرانه راهی را برای  حکومت اسالمی نه
 های زورمندان جهان هستند و ازبرنامه های حکومت اسالمی در راستای آرمانی همه  گستاخی نشان داده است.

راه پيشرفت نگيزه ای ندارند که ا گونه بنابراين کشورهای فرمانروا هيچ نگاشته شده اند. کشورها اينهمياران  سوی
 بندند.ب آيند،، که به دست آخوندها به اجرا در میخود راهای برنامه

  

. پول اين حکومت  است و رونق بازار سازندگان کاال بلکه بيشتر خريدار، کمتر سازنده ،حکومت اسالمی در ايران
ين کشورها همان پول را برای فروش کاالهای اپردازند. بيشتر از فروش نفت است که آنرا کشورهای فرمانروا می

  هستند.  آن خواهان جهاندارانبازاريست که رونق گيرند. برآيند اين داد و ستد خود پس می

  

های پی در که نياز به همايش  چندان دشوار و پيچيده نيست ،در زير فشار اقتصادی ،درهم شکستن حکومت اسالمی
نياز کشورهای خريدار  ،نخرند از حکومت اسالمی کشورهای فرمانروا نفت را . اگرداشته باشد شورای امنيت در پی

توان خريد  حکومت اسالمی هم بدون پول. مانداز پول تهی می اين حکومتدست ، اندکی ارزانتر برآورده کنند نفت را
  .را نداردکااليی 

  

 کمتر جهادگران عمامه به سر، ،هم ن بخششبدو .ماننددور می کفارهای الردُ از  هم کاسه ليساندر چنين فشاری: 
، کاهش ده استشدر اجتماع گسترده که از سوی چماقداران  هم، خشم ميزان .کننددهان به ستايش ستمکاران باز می

آزاديخواهان را  فريادو  داشتهچشم مردمان را از ديدن راستی باز ،بسان دود سياهی ،جامعهدر  هم، که يابد. ترسمی
 .شودته است، پراکنده میشکسدر گلو 

  

، که در راه آنها دارند. پر رونق بازار ارزان و توليد نياز به های خود،، برای رسيدن به آرمانفرمانروايان زورمند
اجتماع  در نياز ُرشدِ  آيندپی شوند.های خود نزديک میبه آرمان پيشرفت هستند، از ُرشد روزافزون نيازهای مردم،

با ابزارهای خودکار و  جهان آراستن و بازار فروش است. آرمان فرمانروايان نی برای توليدانسانيروی  پيدايش
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 شناسايیدر ساختن و کاربرد ابزارهای پيشرفته  تمدنهای نشانه .تر برای کار و خريدن اين ابزارهاستزندگانی آسان
   شوند.می

  

 تا بسان ابزارهای خودکار برداشت کنندآنها  دانش را از خود هایو گزينش انديشه به مردمی نياز دارند که جهانداران
آنها  یو برنامه با ديدگاه و استوار یکشور هرحکومت در خواهان آن هستند که آنها . رفتار نمايند و استاندارد شده

 برنامه ای ، که بستگی به بينش مردم دارد،مردمی و دادگستری در جامعهسامانی برای  آنها ولی باشد. همسو
ساختن  جهانداران خواهان آرام ،اين است که ،کندحکومت را ُسست می هر های. البته چون ستمگری پايهگذارندنمی

 خواهان دموکراسی هستند. گاهی هم ،با ناآرامی اگر نياز باشد ،اجتماع

  

کشورآرايی بر  واهانآنها خ .بر کسی ستم وارد نيايد در آن ی کهسامان ،مردمساالريست ،ها آزادگان رسيدن بهآرمان
های  ، ولی برنامهدندارن دشمنیبا پيکر اين سامان  جهانداران هر چند که .هستند گیهمپرسی و نوشوندخرد، بنياد 
در سامان  چه در حکومت زور وچه  در هر روشی، زيرانگاشته نشده است.  اين انديشهی بر زمينه آنها

 .است مندنيروگاه نياز به پااليشگاه و به فرودگاه، به راه آهن،به های پهن، به جاده پيشرفت جامعه ،مردمساالری
  .رودپيش می در جامعه هم، ، بدون آزادیهااين پديدهبه  و پرداختن ساختن

  

ن همسو هستند ولی همسان و برابر اهای جهاندارخواسته در راه پيشرفت باها آزاديخواهان ايران آرمانگرچه 
هايی از اين نيروها سود ببرند در ويژگی های خود،، برای رسيدن به آرمانتوانندواهان میبنابراين آزاديخ نيستند.

 بشوند.   ی برای کاربرد جهاندارانابزار نيز خود ولی نبايد

  

سرمايدار به بازارفروش نياز دارد و ما سم نيست بلکه سخن از اين است که يسخن از ستايش يا نکوهش آمپريال
توانيم فرمانبردار آنها آنها نيازمنديم. ولی ما که خواهان آزادی هستيم نمی و همکاری با ياریبرای پيشرفت به هم

    .بشويم

  

   :پردازيممی نمونه ایبه  های اقتصادیتحريم برای روشن شدن

رزور به پُ  که از سوی فرمانروايان را بررسی کنيم؛ بايد مانندهايی ،های اقتصادی راآيند تحريمپی ،اندکی اگر بخواهيم
. کشورهای سرمايدار به مبشناسيرا  آنها هایبرخی از شگردها و توانايیبتوانيم تا ، اند مرور کنيمکار برده شده

اند. درست است که   گذاشتهرا در فشارهای اقتصادی می "کردار و به آرامی ساليان درازی کشورهای "سوسياليست
سازگار نبوده است. ولی در  سامان مردمیو  جامعه با پيشرفت و کشورهای سوسياليستی خشندر  ی حکومتشيوه

مردم آن شيوه ، که  بر اينبلکه افزون  نيست. آنها تموحکی شيوه در خشونتتنها نشان  هاحکومت  هم شکستن اين
 آيندبر. نداهشدوارد میها حکومتبراين  یاز سوی کشورهای سرمايدار که هبود فشارهای اقتصادی ،يرفته اندذپرا ن

از   که ،مردمان اين کشورها داشته است.می زندگانی را بر مردمان تنگ ساخته و آنها را از پيشرفت باز اين فشارها
 .کردندمی سرمايداران جستجو رهنموددر را  های خودآرمان ،بردندمی در زير فشار رنج پسرفت

  

ها خاور سرمايداران باختر و سوسياليستان که مي ،بازرگانیبرخوردهای  از یبرای آسان شدن اين کاوش به بخش
 .کنموجود داشته است، اشاره می 

  

در بر آنها را  ی ساختای که زمينه ، يا هر پديدهبه کشورهای خاوری کشورهای باختر از ورود ابزارهای مدرن
ی هشيو بودن برتر تا گذاشتندبه نمايش می را خود بهبود و ميزان توليد اين کشورهاند. ه اکردگيری می، پيشداشت

  .نشان دهند را سرمايداری
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های سوسياليسم ين آرماننيکوتر ،یدارنيازهای جامعه و سود روزافزون سرماي شدِ با رُ  پيوسته، کشورداران پيشرو
که انجام کارهای سخت را سبک و آسان   ،ابزارهای مدرن پيدايشاز سويی  .کردنددر کشورهای سرمايداری پياده می

 .افزودمی  ابزارها، آن داشتنبه  ،مردمان خاور خواهش، بر ردکمی

  

توان به کارگرفتن ابزارهای مدرن  ،تحريم ابزارهای سازنده در شدند،ناميده می "سوسياليست"که  کشورهای خاوری
ود. آنها در زاف می ی آنهابر قيمت کاال کم و آنها توليد از ميزان ند. کارکردن با ابزارهای کهنه و فرسودهه ارا نداشت

زندگانی  روزانه اين بود که .کنندکارکنان توليد  و پوشاک ارزشی افزون بر خوراککه  ه اندتتوانساين پسماندگی نمی
 . ماندنددور میکاروان پيشرفت  ازآنها  و شدمی تربر اين مردمان تنگ

  

توليد ها برابر گرانتر از گاهی ده ا، کاالی آنها رتی سوسياليسکشورها به ،خودداری از فروش ابزارهای سازنده
در بازار جهانی با قيمتی برابر داد و ستد  اين کاالها .شدساخته می باختریدر کشورهای  همسان آن که کردمی يیکاال
 به و تزيان کشورهای سوسياليس به هميشه ،نداهی همراه بوددشوارآن هم با  که در اين داد و ستدها،. شدندمی

ی شده بود با کاال ساخته چند ساعت دريی که در آلمان خاوری . يعنی کاالندشدانجام می یسود کشورهای باختر
  ند.شدمی  به فروش گذاشته در بازار جهانیبه يک قيمت  ،شددقيقه ساخته می چندکه در آلمان باختری در  همسانش،

  

،  شدند. از اين گذشتهتر میها بيچارهولدارتر و سوسياليستپيوسته سرمايداران پ چنين بازاریدر اين که  تبديهی اس
بازرگانان  بدين سان کهکردند. خاوری را تنها با کاالی مصرفی داد و ستد میکشورهای کاالی  کشورهای باختر،

ی برا ،توانستمی به جای مزد اين کشور و ندکردواگذار می تسوسياليس کشوريک کاری را با مزد ارزان به باختر 
به  پرداختندالر میرا با دُ  آنها کمتر مزد کشورهای باختر. کنديافت ميوه های اسپانيايی در فرونشاندن آرزوهای مردم،

 . داندبه آنها نمی ،تيع تراشکاری مانند ،ایابزار سازنده مزدبه جای  هيچگاه ويژه

  

 که هشديه کار برده می هم ، شگردهای ديگریند اهاجتماعی بود هایمندیافزون بر اين برخوردها، که بر اساس نياز
پول آلمان  یآلمان باختر :. بسان اين کهه استکردمی سوسياليسم زو بيزار ا ی سرمايداریرا شيفته ورمردمان خا

به  "یاز کشورهای "کومونيست که کسانی . همچنينفروخترا به "يک" خريداری و به "يک چهارم" می خاوری
 .باشندبرخوردار  سرمايداری هایآسايش کش وپيش از توانستندمی بدون رنج، ،دنبرناه میپ یکشورهای سرمايدار

شد. برآيند اين می ، افزودهسرمايداریدر  به "آزادی" ،"گرفتار" در سوسياليسم ،مردمان یتشنگی بر از اين روی
 .ه استساختیم دشوار ت سختسوسياليس برای حکمرانان و مرزبانی را کشورداری ها""مهربانی

  

 را مهای سوسياليسبه هر روی کشورهای سرمايداری توانستند در زير فشارهای افتصادی روز به روز حکومت
کشورها تنگ و  اين انبر مردمرا زندگانی  آن چنان فشار اقتصادی همچنين در زير. سازند ترناتوان درمانده و

  .شدندمی برانگيخته سرمايداری در سوی تپيشرف به  خودهای از نيازآنها  که کرده بودند دشوار

  

شده  سرمايداری نيازمند تشنه و مردمانش که، بر کشورهای سوسياليست، توانست ی سرمايداریدر اين پيکار شيوه
 "،سوسياليسم" ، درجنگی سرد نبود بلکه جنگی بود آتشين که تنها مردمان گرفتار پيکار، اين ، پيروز شود.بودند

 د.سوختنمیدر آن 

  

 سپاهيانو بر  هسر خم نکرد ی سرمايدارانهاآتش بمب و هادر زير فشار خمپاره او کشور ويتنام است که نمونه ديگر
به زانو درآمده و  در برابر سرمايداران در زير فشار اقتصادی اين کشور ولی اکنون ؛ه استآمريکا "پيروز" آمد

  پروراند.را در سر می آنانآرزوی بازگشت 

  

کشورهای کشورهای پيشرو بر حکومت اسالمی در ايران است.  از سوی هياهويی به نام فشار سخن از روی به هر
را  هافشار اقتصادی آن زير درکه و توانسته اند  اندهای کومونيستی در ستيز بودهحکومت روش و روند اروپايی با
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  . و هميار هستند بسترستند بلکه با اين حکومت همحکومت اسالمی نه تنها در ستيز نيروند . ولی آنان با درهم بشکنند

، که تنها آمريکا به اين مفهوم شناخته شده يسمالی مسلمانان جهان را برضد آمپرايهمه به کردار زيرا اين حکومت
 ، عراق وای مانند پاکستانروسيه، ژاپن، چين و کشورهای پسمانده نه تنها کشورهای اروپا بلکه شوراند.است، می 

ی آنها از اين حکومت بسان پشتيبان حکومت انسان ستيز اسالمی هستند. همه  ،ایهر کدام برای سود ويژه ،انستانغاف 
 برند.بر ضد آمريکا بهره می به سود خود و اهرمی

  

ونه بودن واليت فقيه هيچ گ با آمريکا .نگران است ايراندر بازارهای  بانو نداشتن ديده تنها از دوری رژيم آمريکا هم
نفت بنا  فروش درآمد و توان اقتصادی حکومت اسالمی بر فروش کاالی به ويژهداند که رژيم آمريکا می دشمنی ندارد.

 نيرویدر ساختن  که ،کندجلوگيری می اسالمی به حکومت ،از فروش کاال و ابزاری يمژاين رنهاده شده است. ولی 
 فشرده ويرانگر افزارهایجنگ نداشتن در چندان و نهدر ساختن  چندان نهبرد داشته باشند. اقتصاد ايران رکااتمی 

  .شودمی

  

. ازنددشوند نادان نيستند بلکه دروغ پرفشارهای اقتصادی بر ضد ايران هم پيمان می در وارد آوردن کشورهايی که
، بر حکومت صادیولی فشار اقت .گويندای به حکومت اسالمی سخن میزيرا آنها  تنها از نفروختن کاالهای ويژه

  .شودمی آشگار به ايران الرجريان دُ  ناز بست اسالمی،

  

. هشدار بدهندحکومت ماليان  بهاندکی  نياز دارند که در شورای امنيتی يهابه نمايش ، از آن روی،کشورهای اروپا
اشته باشد نه تنها حکومت اسالمی که پول در دست د ،هستندخودآزاری  تنها اين فشارها بيشتر که، دانندمی آنها

     .رسيدکند بلکه به هر ابزاری که نياز داشته باشد خواهد می پشتيبانی های مسلمان را در جهانتروريست

  

پرهيز  ،ه استدادنشان می نرمی سوسياليسم را که چهره ،ایاز هر پديده کشورهای باختر، در دوران جنگ سرد،
 اينک. جستنددوری می بازی با ورزشکاران شورویبه بهانه هايی از  ،ورزشیهای ، در هنرآزمايیحتا .اندداشته 

به شعبده به ايرانيان برون مرز  آن و فروکردن برای استوار ساختن واليت فقيههمان کشورها  هایرسانه بينيم کهمی
 . پردازندمی و گرم ساختن بازار اسالمفروشان بازی

  

شمار مسجدها و  اند.شده واگذاربه نمايندگان حکومت اسالمی  سيما وآوا  یها فرستندهتنها در خود آمريکا ده
به  های هستند که در ايرانبيشتر از جايگاه ران واليت فقيه در کشورهای اروپا و آمريکا دارندويوهايی که مزدادر

  .کارنددر ذهن مردم  آلوده کردن

  

  . سازندمی بيگانه ودخ ازرا انسان  ،های اسالمیشگاهمسجدها و آموزدر  ،دانند کهآيا انديشمندان اين کشورها نمی

   ؟يزندخنامسلمانان به جهاد بربر ضد  توانندمی اين مسلمانان،بخشی از  دستکم ،که برندگمان نمی آنها آيا

ابزار اين شود و در احکام اسالم ساخته می ،و فراوان  از جان گذشته، خودکار ارزان، ريستِ ود که ترداننآيا نمی
  ؟ است ترو پايدار کننده ترويران ،تررآودهشت از بمب اتمی جاندار

  

ترسی  ،در جامعه از گسترش اسالم و فشرده شدن آزادی ،آنها به اين آينده آگاه هستند ولی آنها آریپاسخ اين است: 
تمدن با گسترش  ،ندپرورامی مهارشدهاز خودبيگانه و  را انسان که، واليت فقيهی به شيوه حکومت ندارند. زيرا 

 ولی مردمساالری ،مردمساالری هم با گسترش و پيشرفت تمدن در تضاد نيست یشيوهالبته . در تضاد نيست مدرن
در ستيز  برده پروریبا و  بردگی با ، جانستانیبا  نادانی،با  با واليت فقيه، خرد انسان ی خرد انسان است وبرانگيزنده

 است. 
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کنند که از راه پيشرفت ابزار توليد است. آنها با سامانی پيکار می از: گسترش بازار تمدن آرمان کشورهای پيشرفته
  پيشرفت آنها جلو گيری کند.

  

در ای ست. آنها با پديدههاانديشه برخورد و شاز راه گستر رسيدن به سامان مردمساالریآرمان آزاديخواهان: 
 د.ی آزاد جلوگيری کنانديشه  از گسترشکه ستيزند 

  

 . آنها باکه آن هم تنها با دروغ و نيرنگ امکان پذير خواهد بود اسالمفروشان: نگهبانی و نجات اسالم است یوظيفه
وجدان شوند و اسالم در میهای اسالم به نقد کشيده در آزادی پايهکه دانند خرد انسان در ستيز هستند و می آزادی و

   جامعه سرنگون خواهد شد.

  

با  توانندمی آزاديخواهانسو باشند هم در اجتماع با پيشرفت تمدن و ساختن ابزارهای توليد آزادی در هنگامی که
بستر هم يکديگريعنی آزاديخواهان با کشورهای پيشرفته دشمنی ندارند، ولی با  شوند.بکشورهای پيشرو همگام 

آزادگان  راهدر  را آنها روان پيشرفت لی، وورزندن مهر نمیآزاديخواها به هم های اين کشورهاحکومت  شوند.نمی
يکديگر زمانی به  توانندمی و يکديگر بی نياز نيستندوجود از  و آزايخواهان تمدنپيشرفت  ،به زبانی ساده .بينندمی

  .ندباش نزديک و زمانی از يکديگر دور

   

  مردو آناهيد

  MarduAnahid@yahoo.de    دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان: 
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