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از ابزار تحريم برای ايجاد فشار بر رژيم اسالمی ايرانيان برون و درون مرز به داليل گوناگون 
 بر اين اين افراد و گروه ها ، استدالل همهاوتاز انگيزه های بسيار متفجدا . بهره ای نگرفته اند

 خواهد بود و بعنوان مثال از نتايج اسف ايران بر مردمبيشتر قرار دارد که فشار تحريم اقتصادی 
.بار تحريم در عراق و کوبا نام ميبرند  

 
ود  کمبی چون بی مورد هایتا توانسته اند با اتکا بر مثالطرفداران و البی گران رژيم اسالمی  

يکی از ابزار موثر مقابله با رژيم  و توانسته اند  به اين توهم دامن زده اندشير خشک و داروی بچه
 با تحريم در مخالفان رژيم اسالمی هم بعلت ضديت .اسالمی را از دست مخالفان رژيم خارج کنند

انجام شده  که تالشهایبهمين دليل است . د انکمک کردهدر خلع سالح خود حاميان رژيم  واقع به
اصال معلوم نيست بخاطر چه هست؟ افشا برای ايجاد اتحاد و اتفاق در برون مرز از افراد بسياری 

، گريهای مربوط به نقض حقوق بشر و جنايات رژيم جز اينکه مايه نوشتن بيانيه ای، انشائی
از به  اين طيف،  اگر از.بر پا شدن مجالس سوگواری شود راه بجائی نبرده استيا شعری و 

 تمام مردم دنيا را هم از جنايات رژيم است ، بپرسيد که اگر موفق شديد ر اصطالح چپ گرفته تا 
.َاگاه کنيد، از َانها چه ميخواهيد، جوابی برايش ندارند  

 
 اينست که به داشتدر قبال اين افشاگريها از مردم دنيا  که ميتوان  منطقی و عملی تنها خواست

 که از کمک های اقتصادی و مشروعيت بخشی به ورنددگان خود فشار بيا، به نماينيشاندولتها
 اعمال تحريمی هوشمندانه در زمينه های اقتصادی و خواست. عامالن اين جنايات خود داری کنند

  چيزیطالح اپوزيسيون با َان مخالف است وبخش از به اصهمان چيزيست که اين  ،سياسی
اکبر محمدی ه دهها نمونه از اعالميه ها ئی که در مورد قتل باگر .  ندارد که طلب کندديگری هم

حرفی برای " زندانی سياسی َازاد بايد گردد" که به جز شعار خواهيد يافتدرصادر شد نگاه کنيد 
.  ندارندگفتن  

 
رژيم پرونده جامعه جهانی را به چالش طلبيد و خواست که در دورانی که قرار است ميتوان 

توقف منحصر به   و مورد تحريم قرار گيرد، خواست َان منيت ارجاع شدهورای ااسالمی به ش
 َازادی  رعايت حقوق بشر وغنی سازی اورانيوم در ايران و انجامش در روسيه نباشد و شرط

 کرديم و پتيشنی در اين ما در گروه مهر اينچنين. به َان افزوده شودنيز تمامی زندانيان سياسی 
.اين ايده را با يکوت کرد کماکان همسيون خلع سالح شده  اپوزي.مورد تهيه کرديم  

 
سيمای دروغينی است که به تحريم بخشيده اند و يکی از موثرترين هدف اين نوشته نشان دادن 

 به نقش  برای اينکه.ابزار مبارزاتی عليه رژيم اسالمی را از دسترس مردم ايران خارج کرده اند

mailto:mparvin@mehr.org


 که به م شما دعوت ميکنای ناقض حقوق بشر پی ببريد از در مبارزه با رژيم هواقعی تحريم 
متن شهادت دبير اجرائی ديدبان حقوق بشر در مقابل سنای امريکا در مورد تحريم توجه ترجمه 
او بطور بسيار روشن و قاطع جايگاه تحريم هدفمند و هوشمندانه را در ايجاد فشار بر رژيم  .کنيد

. تعيين کرده استهای ناقض حقوق بشر  
 
من دو هفته قبل در جستجوی متن اليحه تحريم عليه دولت لهستان به اين مطلب برخوردم و برايم  

سالهاست در مورد  در گروه مهر جالب از اين نقطه نظر که ديدم َانچه که ما. بی اندازه جالب بود
در ين مقوله اتحريم هوشمندانه و اثرات مثبت َان ميگوئيم و بخاطر َان مورد اتهام بوده ايم که 

، دقيقا از طرف يکی از سازمانهای بين المللی حقوق بشر مطرح شده جا نداردوق بشر قمحدوده ح
 برخورد بسيار محافظه ی حقوق بشر بين المللی سازمانهاجالب بود چرا کهاين مطلب برايم . است

 محظورات هو اگر موضعی بگيرند، با سنجش همه جوانب امر و همکارانه ای به دولت ها دارند 
 به اين واقعيت پی بردم که اگر مالک و ميزان نگرش ما به  هميشپ بيش از .تشکيالتی َانهاست

نهايتا رسيدن به يک جمع بندی واحد امری مسائل و مقوالت مختلف، جهان بينی حقوق بشر باشد، 
.بسيار طبيعی و نشانه درست بودن َانست  

 
 حمايت از اعمال تحريم بر عليه دولتهائی است که مواضع سازمان ديدبان حقوق بشر کماکان   

 َاگست ١۴بطور سيستماتيک حقوق بشر را نقض ميکنند و در اين رابطه هفته گذشته در تاريخ 
. خواهان اعمال تحريم بر عليه سران رژيم حاکم بر سودان شد  

 
 

 نقش تحريم های اياالت متحده در ارتقای حقوق بشر
 

 در ]١ [س، دبير اجرائی ديدبان حقوق بشرا ر کنسَاقای ی از شهادتگزيده هائمتن زير ترجمه 
 نقش" با عنوان ١٩٩٨   سپتامبر ٨ در تاريخ  است که مقابل کميته مخصوص سنا در مورد تحريم

:]٢ [ارائه شد" تحريم های اياالت متحده در ارتقای حقوق بشر  
 

 مالحظات مربوط به سياست های تحريم کار ساز
 

در برگيرنده مجموعه ای از تنبيه هائيست که ميتواند بر رژيمی ستمگر اعمال شود و واژه تحريم 
تجربه به ما َاموخته .  تجاری و يا محدوديت روابط تجاری ميگرددیشامل مشروط بودن کمک ها

 تحت شرايط خاصی ميتواند باالترين موفقيت ها را در مقابله با ،است که انواع خاصی از تحريم
دور نماهای سياسی را ميتوان از اين تجارب بدست شماری از . ر بدست َاوردنقض حقوق بش

:َاورد  
 

مردم استتحريمی که مورد حمايت   
 

 که در جستجوی َازادی هستند از رريو هنگاميست که فعاالن حقوق بشروشن ترين انتخاب و سنا
 به نداهای افريقای جنوبی  بايد همچنانکههاياالت متحد. جامعه جهانی خواستار اعمال تحريم ميشوند

. به نداهائی که از برمه بلند است نيز گوش کند، گوش فرا داد١٩٨١ و لهستان در ١٩٨۶در سال   
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 مشروعيت باعث تقويت  و  صورت ميگيردکه در عکس العمل به درخواست مردمتحريم هائی 
حمايت محلی.  خواهد شداعمال کنندگان تحريمبخشيدن به تالش های   رژيم تحريم شده  تالشهای

معهذا . برای اينکه اياالت متحده را بخاطر اثرات منفی اقتصادی مقصر جلوه دهد، خنثی مينمايد
موافقت مردم با تحريم باشد و در اين علنی بايد توجه داشته باشيم که خفقان شديد ميتواند مانع بيان 

. ممکن است الزم باشد که بدون اعالم حمايت محلی عمل کردمواقع  

:هدفمندهای تحريم  
ما حامی تحريمی هستيم که هدف مند باشد و برای اين طراحی شده باشد که بيشترين اثر را بر  

 وسائل ستمگری محروم نمايد و در عين حال اثرات منفی  م ستمگر داشته و َانرا از ابزار ورژي
.وارده بر مردم عادی را به حداقل برساند  

 
اسلحه و کمک های نظامی است که امکانات بيشتری در اختيار  عدم فروش ،اولين مرحله تحريم

. رژيم های بيرحم برای نقض حقوق بشر ميگذارد  
 

 خواهان استفاده از تحريم های هو شمندانه هستيم که تصميم گيران رژيم را مورد ور اخصطما ب
ع تحريم شامل اين نو.  به مردم عادی منتقل شودبار فشارهدف قرار ميدهد و اجازه نمی دهد که 

از انواع . هبران دولت و عدم اعطای ويزا و اقامت به اين افراد ميباشدمسدود کردن سپرده های  ر
  .ديگر تحريم هوشمندانه محاکمه سران جنايتکار ميباشد

 
حامی محدوديتهای خاصی بر کمک های اقتصادی به رژيم تحريم ها کافی نباشد، ما زمانيکه اين 

قطع اين کمک ها مجددا ميگويم که . هائی که بطور سيستماتيک حقوق بشر را نقض ميکنند هستيم
 اليحه کمک های خارجی تصريح شده ١١۶اده مگر در حالتی که مستقيما به نفع مردم باشد، در م

 که لتهای جبار از وام های بانک جهانی ميباشد، محروم کردن دوتحريم ها از ديگر. ]٣ [است
 اليحه ٧٠١ماده .  برای محروم کردن اين رژيم ها از ابزار سرکوب ميباشدیوسيله ديگر

از مسئوول اجرائی اياالت متحده در بانک جهانی ميخواهد که  ]۴ [موسسات مالی بين المللی
ترين تريبون بهموسسات مالی بين المللی البته، .  بدهدی منفیرا درچنين حالتهائی برای اعطای وام

.هائی برای ايجاد حرکت بحول تحريم هستند  
 

تشويق زمانيکه ما اعمال محدوديتهای اقتصادی بر رژيم های ستمگر را طلب ميکنيم، همواره 
ميکنيم که کمک ها و بطور اخص کمک های الزم برای تامين احتياجات انسانی و يا ارتقای 

تابستان .  از طريق نهادهای غير دولتی انجام شود،بخش های محروم جامعهتوسعه اقتصادی در 
اين استراتژی را بطور پيروزمندانه   بعد از قطع کمک به دولت کامبوج،گذشته، دولت امريکا

.برای رساندن کمک به مردم کامبوج بکار گرفت  
 

  بشرتحريم سازگار با حقوق
 

معيارهای حقوق بشر بين المللی و قوانين بشر دوستانه مخالف تحريم هائی هستيم که خود ناقض ما 
حدود کردن کمک و يا تجارتی هستيم که برای تامين احتياجات اساسی م بنابراين، ما مخالف .است

 هنگامی که اين اقدامات بخصوصباشد، انسان نظير غذا، مسکن، لباس، وسائل نظافتی و پزشکی 
استفاده از گرسنگی و انواع مشابه َانرا بعنوان نکه اساس حقوق اقتصادی را نقض کنند و يا اي

همچنانکه اخيرا پرزيدنت کلينتون ياد َاور شد، غذا را نبايد بعنوان . نوعی از مبارزه بکار گيرند
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تحريم های عمومی ابزار بيرحمی هستند که . اسلحه ای برای  اثر بخشی بر ملت ها بکار گرفت
اگر اين نوع تحريم ها زمانی بکار گرفته شد، اعمال .  َاورندميتوانند عواقب انسانی معکوسی ببار

احتياجات اوليه مردم عادی بر و تمهيداتی بيانديشند که َانها بايد به دقت تحت نظر گرفته شود 
 در جريان است از اين "نفت برای غذا" تحت عنوان  در مورد تحريم عراق تالشی که. َاورده شود
    .نوع ميباشد

ما  . مخالف هستيم يا مبادله افکار و عقايد را ممنوع سازد نيز و م هائی که کمک، فروشما با تحري
 در رارا نقض کنند و حقوق مردم عادی بطور کلی موافق تحريم هائی که معيار های بين المللی 

 از محدوديت منتها،.  نيستيممحدود کنند ارتباط با مردم کشور های ديگرمورد سفر، صحبت و
در حکم پذيرش َانها در خارج را که چزا به مسئوالن رژيم های ستمگر حمايت ميکنيم اعطای وي

. مشروعيت بخشی به رفتار َانها خواهد بود  

 تحريم هائی که شرايط روشنی دارند
. مشخصی ميباشند که مشروط به مطالباتموثرترين تحريم ها َانهائی هستند ما در يافته ايم که 

 باشد  که ی اصول باشند و نه مقاصد سياسی و اين بايد منعکس در شرايطتحريم  ها بايد بر اساس
دارند و اگر بر َاورده شوند باعث برداشتن تحريم  ها و استانداردهای  بين المللی  معيارريشه در
. بشوند  

مثالی که اغلب در اين مورد ارائه ميشود تحريم تدريجی بود که در دوران دولت ريگان در عکس 
اين تحريم ها در قبال قدم های مثبتی که دولت .  حکومت نظامی در لهستان اعمال شدالعمل به

و لغو رسمی حکلومت نظامی ميشد، بتدريج لهستان برداشت و شامل َازادی زندانيان سياسی 
.برداشته شد  

همه "برخورد از طرف ديگر ما با تحريمی که در حال حاضر بر کوبا اعمال شده مخالفيم  چرا که 
 و بدون اعطای پاداش هائی در بدون وعده هيچ نوع تخفيفی در تحريم هاو است " ز يا هيچ چيزچي

 قرار است تا زمانيکه دولت عوض شود قبال پروسه دموکراتيزه کردن و احترام به حقوق بشر،
.  ادامه داشته باشد  

 حقوق بشر در  وابسته به نقض،خصوصیدر مورد برمه، ما مخالفت خود را با سرمايه گزاريهای 
 و زمينه های خاصی نظير اعمال کار اجباری در مقياسی وسيع از طرف دولت نظامی برمه

ما معتقد نيستيم که . کرده ايمابراز  توريست و سرمايه گزاری ئی برای جلبتوسعه های زير بنا
ار اجباری  يا  کمپانيهای خارجی بايد مستقيما و يا غير مستقيم از منافع حاصل از کهاياالت متحد
. بهره بگيرند  

زمانيکه تحريم بطور روشن و منطقی و بر اساس معيار های اصولی اعمال شود، ميتواند هم 
 که نتايج مورد وجود داردبعنوان چماق و هم هويج مورد استفاده قرار بگيرد و احتمال بيشتری 

ات دولت امريکا و ، تمام موسسبه نتيجه برسد  برای اينکه چنين برخوردی. نظر را حاصل کند
ديگر دولتهای تحريم کننده بايد بطور مداوم برای بر َاورده شدن شرايطی که منجر به برداشتن 

عالمت دادنهای مختلف و سياست های دوگانه از تاثير تحريم ها . تحريم خواهد شد تالش کنند
.خواهد کاست  
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يکجانبه در مقايسه با تحريم های همگانیتحريم های   
های دستجمعی را ترجيح ميدهيم چرا که موثر تر هستند و مشروعيت بين المللی وسيع ما تحريم 

منتها صراحتا بايد بگويم که ايرادی که بر پاره ای از تحريم های اياالت متحده . تری ايجاد ميکنند
 اينست که در شرايطی  و به شد که بطور يکجانبه اعمال شده اندوارد است بيشتر از اينکه اين با

در عين حال، زمانيکه . که مورد عدم پذيرش جامعه جهانی قرار گرفته اندکلی اعمال شده اند ش
 ممکن نيست، تحريم های يکجانبه ميتواند برای برجسته کردن ستمگريهای يک تالش های همگانی

. د و به ايجاد تغيير کمک کرده و مشارکت امريکا در اين ستمگريها را از بين ببرددولت مفيد باش
بعنوان مثال، ما از تحريم های يک جانبه اعمال شده بر سودان که شامل ممنوعيت تجاری باشد که 

از َانجائيکه ميزان تجارت امريکا با سودان محدود بود، تحريم . اخيرا اعمال شد حمايت ميکنيم
 ولتدام روشنی به عيبن حال اين تحريم ها پياقتصادی اثر چندانی بر مردم سودان نداشت ولی در

. ند که عليرغم تبليغاتش، ارتباط با اياالت متحده برايش ارزشمند استسودان داد  

تهديد به تحريم يکجانبه و يا اعمال َان ميتواند کشورهای ديگر را هم برانگيخته کند که به تحريم 
ه را که منجر به يک تالش همه جانب های ديگرفشارديپلماتيک و اقتصادیبپيوندند و يا اينکه فرم 

 .برمه يکی از اين نمونه ها ميباشد. شود بکار گيرند

 

:يادداشت ها  
 

1) Kenneth Roth, Executive Director, Human Rights Watch 
2) The role of U.S. sanctions policies in promoting human rights 
3) Foreign Assistance Act 
 4)   International Financial Institutions Act 
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http://mehr.org/HRW_sanction.pdf
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