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چکیده
جمهوری اسالمی همواره با تحریمها روبرو بوده و سیاست و روابط خارجی
آن ،به خصوص با ایاالت متحده و اتحادیه اروپیایی ،تحیتتیاثیر تحیریمهیا
رارداشته است .توافق بیینالمللیی برجیام ( ،)1394پی

از تحیریمهیای

متوالی ،موافقان و مخالفان را به گمانهزنیهای بسیار درباره بازتیا برجیام
در سیاست خارجی دو کشور برانگیخته است .به باور موافقان برجیام ،ایین
توافق به معبای خاتمه سیاستهای تحریم ایاالت متحده علییه جمهیوری
اسالمی است .درحالیکیه از نظیر ایین مقالیه بیهواسیهه شیرایط پیچییده
خاورمیانه ،گسترش تروریسم و وضعیت گذار ئوپلیتیی

مبهقیه ،تحقیق

چبین شرایهی بعید به نظر میرسد .سیووا اصیلی ایین اسیت کیه تیاثیر
برجام بر سیاست خارجی ایاالت متحده ،بهویژه سیاسیت تحیریم در برابیر
جمهوری اسالمی ایران در پسابرجام چه خواهد بود؟ ببا به فرضییه مقالیه،
تحریم های مالی ،ا تصادی ،دفاعی و نظامی بهعبوان ی
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 139٥

شده در مهار درت ا تصادی و نظامی ج.ا .ایران ،در سبد راهبردی اییاالت
متحده امریکا نهادیبه شده است و نمیتوان آن را بهآسانی نادییده گرفیت.
نظریه تحیریم ،مبیافع اییاالت متحیده و متحیدان مبهقیهای آن کشیور را
همچون ر یم صهیونیستی و عربستان سعودی ،تامین کیرده اسیت و ایین
گروه ،آزادسیازی انیر ی میالی و اوجگییری یدرت جمهیوری اسیالمی در
پسابرجام را مخالف مبافع خود و در جهت پیروزی کامل محور مقاومیت و
تسهیل زمیبههای تسلط جمهیوری اسیالمی در مبهقیه مییبیببید .ببیابر
ذهبییت نخبگیان سیاسیی اییاالت متحییده ،گفتمیانهیای مخیالف توافییق

هسته ای و موفقیت سیاست تحیریم ج.ا .اییران در تیامین مبیافع اییاالت
متحده ،استمرار تحریم و تصوی تحیریمهیای جدیید از سیوی نخبگیان
سیاسی ایاالت متحده بسیار محتمل خواهد بود.

واژههاای کلیادی :نظرییههیای تحیریم ،نظرییه بیازیهیا ،تحیریمهییای
بینالمللی ،توافق برجام ،فرصتها و چالشهای برجام
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راهحیل آزمیایش

مقدمه
بی

از  35سال است که طراحان تحریم در ایاالت م ح.ه ،بهمنظور تاثیرگذاری بر

ابتاد اق صادی ،سیاسی و اج ماعی ،جمهوری اس می را مورد هک.ف قکراردادهانک.
در فاصله سالهای  1979تا  ،2005تحریمها بیش ر بهصورت یک جانبکه و اعمکال
مح.ودیتهای سیاسی و تجاری برای انخاص امریککایی اجکرا نک .از  2006بکه
بت ،.در پاسخ به فتاتیتهای هس های جمهوری اس می و ت شهای ایاالت م ح.ه
اروپایی به برنامه تحریمهای ایاالت م ح.ه ملحق ن.ن.
طی سالهای اهیر ،ابتاد اق صادی تحریمها گس رش یافت و بهت.ریج در کلیه
تحریمهای  2011-2010اتحادیه اروپایی علیکه بانک

مرککزی و سکایر نهادهکا یکا

بان های دوت ی و نتب هکارجی ،بنیکان هکای اق صکادی کشکور را درگیکر نمکود
مذاکرات هس های در سالهای م واتی گذن ه ،با عک .تفکاهم طکرفین بکه ن یجکهای
نرسی ،.تا سرانجا  ،پ

از برگکزاری بکی

از  72نشسکت ،در تکاریخ 2015/7/14

سن .برنامه جامع اق.ا مش رک (برجا ) 1،میان جمهکوری اسک می ایکران و گکروه
 ،5+1من شر و در  2016/1/16اجرایی ن .اما ات های موجود در رونک .اجکرا و
عملیاتی نک.ن مفکاد برجکا  ،بکروز اه فکات و تکن هکای داهلکی ،منطقکهای و
بیناتمللی را در دوره پسابرجا به همراه دان ه است
نق پذیری و ظرفیتهای باتقوه جمهکوری اسک می ،بکهعنکوان یک

قک.رت
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بخ ها از نفت و هودروسازی تا بیمکه ،بانک هکا و آمکوزش رهنکه و در نهایکت
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برای منزوی کردن کشور ،سازمانهای بکیناتمللکی نظیکر سکازمان ملکل و اتحادیکه

)39 1. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA

منطقه ای ،نگرانی کشورهای عربکی بکه ویکژه عربسک ان سکتودی و دیگکر م حک.ان
منطقهای ایاالت م ح.ه را در هصوص تمایل جمهوری اس می به گس رش حکوزه
نفوذ و اس قرار در جایگاه هژمون منطقکه را دربردانک ه اسکت اقک.امات عربسک ان
ستودی و کشورهای همپیمان وی پ

از توافق هسک های؛ نظیکر حملکه بکه یمکن،

اع.ا نیخ نمر ،رهبر نیتیان عربس ان ،فراهوانی سفرای عربس ان ستودی ،کویت،
امارات و قطر و اظهارات تنک .مقامکات عربکی ،بکهویکژه عربسک ان سکتودی علیکه
جمهوری اس می ،بیانگر هراس همسایگان عربی از دس یابی جمهوری اس می بکه
نظامی و تسلیحاتی ،تقویت حزباهلل و

منابع ماتی بلوکه ن.ه و صرف آن در بخ

حماس ،حمایت از نیتیان و ایجاد تزتزل در نظا حکوم ی رهبران سنی منطقکه در
پسابرجا است

)(Katzman, 2016: 1-3 & 9-11

از سوی دیگر ،وجود اسرائیل ،دنمن دیرینه جمهوری اس می در هاورمیانکه
و توجه به منافع این رژیم نیز نق

موثری در سیاستهای ایاالت م ح.ه در رابطکه

با جمهوری اس می ایفا مینمای .از زمان تشکیل اسکرائیل ( ،)1948امنیکت آن در
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 139٥

منطقه همواره برای ایاالت م ح.ه مهم بکوده اسکت بکا امضکای تفکاهمنامکه گکروه
2

1

مش رک نظامی و سیاسی ( )1983و پیمان تجکارت آزاد میکان اسکرائیل و ایکاالت
م ح.ه ( )1985و تفاهمنامههای دوجانبه بت.ی ،اسکرائیل بکه بکزرگتکرین نکری
تجاری ایاالت م ح.ه تب.یل ن ،.بیش رین میزان کم
دریافت میکن .و بزرگترین مش ری س

هارجی را از ایاالت م حک.ه

های امریکایی اسکت انک راک در نظکا

سیاسی (دموکراسی) ،وابس گیهای نسبی مذهبی و البی قوی اسکرائیل (آیپک ) در
کنگره امریکا از دیگر عوامل تقویتکنن.ه رواب دوجانبه و تمایل ایاالت م ح.ه بکه
حفت امنیت این رژیم در منطقه است بیانیه مجل

سکنای امریککا (مکی  )2013بکا

تاکی .بر تته .ایاالت م ح.ه نسبت به حمایکت دیپلماتیک  ،اق صکادی و نظکامی از
دوتت ،مرد و قلمرو اسرائیل در برابر ته.ی.های برنامه هس های جمهوری اس می
ایکران ،صکحه گذانک ه اسکت

)(Zanotti, 2015: 1 & 33

بنکابراین ،ایکاالت م حک.ه و

)1. Joint Political Military Group (JPMG
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)2. Free Trade Agreement (FTA

همپیمانان منطقهای آن ،افزای

قک.رت جمهکوری اسک می را موافکق منکافع هکود

نمیبینن .و روسای ایاالت م ح.ه ،دموکرات یا جمهوری هواه ،همواره بکرای مهکار
ق.رت این کشور و ایجاد امنیت ،اطمینکان و رعکایت در میکان م حک.ان منطقکهای
ت ش هواهن .نمود
بر این اساس و با مطاتته در روی.ادها و فرصتهای تتکام تی اهیکر و رف کار
سیاسی دو کشور در دوره پسابرجا  ،این سئوال به ذهن م بکادر مکینکود ککه آیکا
برجا به متنای پایان بخشی.ن بکه سیاسکت هکای تحکریم و پیامک.های آن در دوره
پسابرجا هواه .بود یا سیاست تحریم بکهعنکوان یک

سیاسکت محکوری مکوثر و

کارآم .در سیاست هارجی ایاالت م ح.ه امریککا در برابکر
ایفای نق

ا ایکران کماککان بکه

هواه .پرداهت؟ در واقع سئوال اصلی مقاته این است که تاثیر برجکا

بر سیاست هارجی ایاالت م ح.ه ،بکه ویکژه سیاسکت تحکریم ،در برابکر جمهکوری
اس می ایران در پسابرجا

ه هواه .بود؟

بررسی و تحلیل اط عات و آمار گردآورین.ه مرتب با نظریههکای تحکریم ،درک
نخبگان سیاست هارجی ایاالت م ح.ه -بهعنوان یککی از اعضکای محکوری گکروه
تحریم و همچنین رص .اهبار و تحوالت داهلی و بیناتمللی در دوران پسکابرجا ،
جایگاه سیاست تحریم در گف مان سیاست هارجی ایاالت م ح.ه امریککا در برابکر
جمهوری اس می ایران را مورد مطاتته قکرارداده و ایکن فرعکیه مطکر اسکت ککه
نظریه تحریم تاکنون در تامین منافع ایاالت م ح.ه و م حک.ان منطقکهایاش ،موفکق
عمل کرده است و از نظر این گکروه ،رفکع تحکریمهکا ،آزادسکازی انکرژی مکاتی و
او گیری ق.رت جمهوری اس می در پسکابرجا مخکات

منکافع آنکان و بکه نفکع

پیروزی کامل محور مقاومت و تسهیل زمینههای تسل جمهوری اس می در منطقه
است به عبارتی ،نظر به ذهنیت نخبگان سیاسی ایاالت م ح.ه ،گف مانهای مخات
توافق هس های و موفقیت سیاست تحریم در تامین منافع ایاالت م ح.ه ،اسک فاده از
ابزار تحریم ،بهعنوان ی
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 -5+1و تاثیر تحریمهای بیناتمللی بر اق صاد جمهکوری اسک می طکی سکالهکای
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برای پاسخ به این سئوال ،بکا اسک فاده از دادههکای ک ابخانکهای و اسکنادی بکه

راهحل آزمای ن.ه در مهار قک.رت اق صکادی و نظکامی
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ا ایران ،در سن .راهبردی ایاالت م ح.ه امریکا نهادینکه نک.ه اسکت و تصکویب
تحریمهای ج.ی .ماتی ،اق صادی ،دفاعی و نظامی علیه این کشور از سوی نخبگان
سیاسی ایاالت م ح.ه در پسابرجا بسیار مح مل هواه .بود
مجموعه مطاتتات این مقاته حوزههای مخ ل

را به نر زیر نامل مینکود:

 -1نظریههای تحریم؛  -2اثرات تحریمهای بیناتمللی بر
تغو تحریمها ،نظریههای موافق و مخات

ا ایکران و  -3برجکا /

و تاثیر آن بر کشور

ک اب (مجموعه مقاالت) نظریههکای تحکریم اق صکادی ،نظریکههکای تحکریم،
بهویژه تحریم های اق صادی ،دالیل و نرای گس رش تحریم ،پیام.ها و اهک.اف آن
در کشورهای مخ ل

را بررسی کرده و عمن اناره به ابتاد اق صادی ،اج مکاعی و

اه قی تحریم ،در هصوص عواقب غیرانسکانی آن هشک.ار داده اسکت (زهرانکی،
 )1376متمای تحریم ،عمن بیان تاریخچه و انگیزه نکلگیری تحریمهای ایاالت
م ح.ه و سپ

همراهی سایر دوتکت هکا و نهادهکای بکیناتمللکی علیکه جمهکوری

اس می ،با تاکی .بر ناموفق بودن تحریمها در ه.ف غربیها برای تغییر یا بران.ازی
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 139٥

نظا جمهوری اس می ،ت.او تحریم در مقابله با جمهوری اس می ایکران را بکرای
غرب موفقیتآمیز پی بینی نمیکن( .نکوهی)1391 ،
اق صاد سیاسی تحریمهای اق صادی ،عمن بررسی ماهیکت تکاریخی و اثکرات
تحریمها از زمان ناپلئون ،تاکی .میکن .که میکزان تاثیرپکذیری کشکورها از تحکریم،
براساس ساه ار سیاسی و اق صادی هر کشور م فاوت است تحریمها بهجای ابزار
نظامی و بیش ر از جانب کشورهای دموکراسیمحور و با انگیزه مقابله با ته.ی.های
امنی ی و رفاهی نهرون.ان اعمال مینود درحکاتیککه حکومکتهکای دیک کاتوری
کم ر به رفاه عمومی مرد هود میان.یشن .و درن یجه راحتتکر بکه گزینکه نظکامی
روی میآورن.

)(Kaempfer and Lowenberg, 2007

ک اب اق صاد سیاسی تحریم ایران ،به ساه ار و آثار تحریمها از منظر اق صکاد
سیاسککی پرداه ککه اسککت و بککا ارائککه گککزارشهککای کککاربردی ت ک ش مککیکنکک .تککا
سیاست گذاران را در درک و پی بینکی آینک.ه نسکبت بکه اثرگکذاری تحکریمهکا و
عرورت انجا اق.امات پیشگیرانه آگاه کن( .یارمحمک.ی )1393 ،در مقاتکه ایکران:
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تحریمهای اق صادی امریکا و مجوز تغو تحریمها ،عمن ارائه اط عکات کامکل در
هصوص تاریخچه ،نوع و مکانیسم اجرایی پیچی.ه تحریمهای ایاالت م ح.ه علیکه
ا ایران در اق صاد بیناتملل اظهار میدارد ککه

نهادهای اق صادی ،تجاری و بانکی

تغو تحریمها تنها با ارائه نواه .و مس ن.ات رئی جمهور ایاالت م حک.ه مب نکیبکر
رفع ته.ی .دوتت جمهوری اس می بهعنوان حامی تروریسم میسر است

(Rennack,

)2015

از نظر مقاته عصر تحریم :جایگزینی برای م.اهله نظکامی ،تحکریم مهکمتکرین
ابزار جایگزین حم ت نظامی در سیاست هکارجی ایکاالت م حک.ه پک

از دوران

جنگ سرد است و گس رش همککاریهکای بکیناتمللکی و وابسک گیهکای م قابکل
اق صادی میان کشکورها در عصکر جهکانینک.ن ،سکبب افکزای

قک.رت نهادهکای

بین اتمللی ،ن.الیکه نک.ن و در ن یجکه تاثیرگکذاری بیشک ر تحکریمهکا بکا صکرف
هزینههای کم ر ن.ه است ) (Lopez and Cortright, 1995اتیاس ،تحلیلگر تامین مکاتی
و تجارت بیناتملل 1در سروی

بررسی مشک ت اق صادی جمهوری اس می در دوران تحریم ،نشان مکیدهک .ککه
گونه تحریمها تتام ت بیناتمللی ،فروش نفت و ح ی سیاسکتهکای ان خابکاتی
تجارت و نق

ا ایران در بخ

انرژی سکبب مکینکود تکا کشکورها ،بکه دنبکال

راهگریزی برای فرار از تحریم ها ،راهکاری برای ارتباط بکا ایکن کشکور طراحکی و
تحریمها را بیاثر کنن.

)(Ilias, 2010

در مقاته اثربخشی تحریمهای اتحادیه اروپایی ،با اسک فاده از اسک راتژی هکار
مرحلهای زیر میزان موفقیت تحریمهای هس های اتحادیه اروپکایی علیکه جمهکوری
اس می ارزیابی ن.ه است :بررسی نقک

تحکریمهکا در سیاسکت هکارجی کشکور

تحریمکنن.ه ،فهم ه.ف تحریمها ،اثرگذاری و هزینههکای تحکریم ،ککاربرد رقکاب ی
تحریم بر این اساس ،کاه

قابلتوجه رن .توتی .ناهاتص داهلی ( ،)GDPکاه
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دوتت جمهوری اس می را تحتتاثیر قرارداده است و از سوی دیگر جهکانینک.ن

ابزار تحریم و سیاس

پژوهشی کنگره ایکاالت م حک.ه 2،از یک سکو بکا

1. Analyst in International Trade and Finance

43 2. Congressional Research Service

ارزش ریال ایکران بکه  2/3ارزش هکود از  ،2011افکزای
بیش ر)،کاه

نکرب بیککاری ( %12یکا

قابلتوجه تتام ت اروپا بکا جمهکوری اسک می درزمینکه صکادرات،

واردات و تجارت در فاصله سالهای  2008تا  ،2012کاه

 %27صکادرات نفکت

جمهوری اس می از  95میلیارد دالر در سکال  2011بکه  69میلیکارد دالر در سکال
 2012و بیانگر اثربخشی تحریمهای اتحادیه اروپایی ،بهطور هاص در سه بخ
زیر بوده است -1 :کاه

دس رسی جمهوری اس می به فنآوریهکای مکرتب بکا

توسته برنامه هس های؛  -2مح.ودیت و مشک ت بان های ایرانی برای دس رسکی
به بازارهای ماتی و  -3کاه

بودجه دوتکت بکه دتیکل تحکریمهکای نفکت و گکاز

براساس ارزیابی فکو  ،تحکریمهکای اتحادیکه اروپکایی و م حک.ان

در مقابلکه بکا

توانمن.یهای هس های جمهوری اس می و کشان.ن این کشور به میز مکذاکرات تکا
ح.ود زیادی موفق عمل کرده است

)(Giumelli & Ivan, 2013: 1 & 15-20

ک زمن ،م خصص امور هاورمیانه 1عمن بررسی سیاسکت هکارجی و روابک

ایران با کشورهای همسایه از هلیجفارس تا آسیای جنوب نرقی ،دالیکل مخاتفکان
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برجا را اینگونه برمینمارد -1 :آزاد ن.ن منابع مکاتی ایکران و دس رسکی دوتکت
جمهوری اس می به منابع الز برای دس یابی به فنآوریهکای گسک رش راککت و
مون
س

باتس ی
 ،افزای

و امکان گس رش جنگ هکای نیکاب ی در منطقکه؛  -2رفکع تحکریم
ق.رت نیروی دریایی جمهوری اس می بکه ویکژه در تنگکه هرمکز و

توانمن.سازی بیش ر نیروی نظامی و ق.رت منطقکهای ایکن کشکور؛  -3بهکرهمنک.ی
دوتت جمهوری اس می از منابع ماتی برای حمایت از مخاتفان دوتتهکای منطقکه
نظیر مخاتفان بحرینی و  -4برقراری پیون .تجکاری جمهکوری اسک می بکا اق صکاد
بیناتملل و گس رش رواب تجاری با کشورهای افریقکایی و امریککای التکین نظیکر
ونزوئ که تاکنون به دتیل تحریمها متلق مان.ه بود
بنا به مقاته ایران پ

)(Katzman, 2016: 34-35

از توافق هس های ،این توافق نگرانیهای ایاالت م حک.ه،

اسرائیل و عربس ان ستودی را نسبت به ته.ی .هس های جمهوری اسک می ککاه
ن.اده است؛ زیرا برنامه هس های جمهوری اس می ،اگر ه بهکنک.ی ،رونک .توسکته
1. Specialist in Middle Eastern Affairs

هود را طی هواه .نمود و این امر به رقابکت تسکلیحاتی و هسک های در منطقکه و
افزای

تمایل این کشور بکه کسکب جایگکاه قک.رت و هژمکون منطقکهای هواهک.

انجامی .که به نفع امریکا و م ح.ان منطقکهای او نیسکت
اسرائیل ،نگران افزای

حمایت جمهوری اس می از گروه هکای مخکات

حزباهلل و حماس و افزای

اسکرائیل،

توان ماتی و نظامی و اح مال دس رسی این دو گکروه

به تسلیحات مونکی در پسابرجا است
در بخ

)(Pawlak, 2016: 4

بکهویکژه

)(Malka, 2016: 2

مطاتتکات تحکریم هکای نف کی و اثکرات رفکع آن بکر اق صکاد انکرژی

جمهوری اس می ایران و جهان ،مقاته اثرات اق صادی رفع تحریم اق صکادی ایکران
با اس فاده از دادههای آماری ،رن .اق صادی جمهوری اس می در بخک

انکرژی و

تاثیر آن بر رن .سکرانه توتیک .ناهکاتص و توتیک .نفکت جهکانی ،ککاه

قیمکت و

)(Versailles, 2016

مقاتکه رفکع

همچنین نرب تور نفت در جهان را نشان مکیدهک.
تحریمهای اق صادی ایران نون ه سه اق صاددان بانک
رفع تحریمها در افزای

از برجا  ،به نقک

مکوثر

قابکلتوجکه صکادرات نفکت جمهکوری اسک می ،ککاه

هزینه های صادرات و تغییر اتگوهای تجاری و عرعه و تقاعای جهانی میپکردازد
صادرات نف ی دوتت

ا ایران %64 ،درآم .صادراتی کشور و  %8صادرات جهکان

را نامل مینود ،رفع تحکریمهکای نف کی تکاثیر قابکلتکوجهی بکر اق صکاد کک ن و
تتککام ت اق صککادی جمهککوری اس ک می بککا کشککورهای جهککان هواهکک .گذانککت
)(Ianchovichina, Devarajan, & Lakatos, 2016

در بسیاری از مقاالت ،ماهیت برجا و پیام.های آن مورد بررسکی قرارگرف که
است بنا بر توافق متیوب ،برجا نهتنها از پون

نگرانیهای غیرهسک های ایکاالت

م ح.ه در مورد جمهوری اس می ناتوان است بلکه در رفع دغ.غکههکای هسک های
نیککز موفککق عمککل نکککرده اسککت و رفککع تحککریمهککای اق صککادی ،تسککلیحاتی و
تکنوتوژی های مونکی سبب دس رسی جمهکوری اسک می بکه منکابع مکاتی عظکیم

خارجی امریکا در قبال ایران  محسن اسالمی و فرزانه نقدی

و با تخمین رن %3.7 .سرانه رفکاهی جمهکوری اسک می ،مت قک .اسکت ازآنجاککه

ابزار تحریم و سیاس

متام ت انرژی جمهوری اس می ،در دوران پی

وپ

جهکانی 1بکا مقایسکه آمکاری

45 1. World Bank

بلوکه ن.ه و در ن یجه تقویت نظامی ،هوایی و مونکی و تثبیت ق.رت ایکن کشکور
در منطقه مینود

)(Wilson, 2015

در مقاته توافق هس های ایران :آنچه بای .در مورد برجا ب.انیک )1(،.بکا ارزیکابی
مثبت از ابتاد مخ ل

برجا و نظر بکه م حظکات و دغ.غکههکای محافظکهکارانکه

ایاالت م ح.ه ،تاکی .مینود که برجا نه بر پایه اع ماد ،بلکه بر پایه راس ی آزمایی
بنا ن.ه و دوتت امریکا با وجود پافشاری جامته بکیناتملکل بکر تغکو تحکریمهکای
جمهوری اس می ،زمانی  5اتی  8سال را برای تغو تحکریمهکای اق صکادی در نظکر
گرف ه است و همواره از ابزار تحریم برای اعمال فشار و مح.ودیت بر فتاتیتهای
هس های ،مونکی و تسلیحاتی جمهکوری اسک می بهکره هواهک .بکرد بکهعک وه،
تحریم های اوتیه ایاالت م ح.ه که رواب تجاری میان افراد و نرکتهای امریکایی
با ایران را منع میکن ،.و نرط بازگشتپذیری 1تحریمها ،بهعنوان سوپاپ اطمینکان
و تا رفع ته.ی.های هس های جمهوری اس می ،این کشور را همچنکان در متکرض
تحریمهای ایاالت م ح.ه قرارهواه .داد ()The White House, 2016
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 139٥

46
ag
e

مقاته تحکریم هکای اق صکادی ایکران ،پیشکینه و پیامک.های آن ،عکمن بررسکی
تاریخچه تحریمهای جمهوری اس می و اثرات آن بر اق صاد کشور ،بکر عکرورت
تمرکز بر اق صاد داهلی ،تشکویق کارآفرینکان و ایجکاد فضکای انک غال هصوصکی،
جذب سرمایه گذاری هارجی و ثبات رویکه در قکوانین سکرمایهگکذاری و تقویکت
حضور و تتام ت بیناتمللی تاکی .میکن( .مهربانی )1394 ،فاز صفر اق صاد ایران
در دوره پساتحریم بهبود اق صادی وعتیت کشور در دوران پسابرجا را به تصمیم
دوتت در هصوص ایجاد تحول بنیادی در بخ

داهلی ،سیاسکتهکای اتخکاذی و

برنامهریزی در جهت بهرهمن.ی بهینه از فضای ایجادن.ه مشروط میکنک( .رنکانی،
 )1394نظر به تمرکز این مقاته بر اثرگذاری تحریمها بر جمهوری اس می ایران و
نهادینه ن.ن تحریم در سیاست هارجی ایاالت م ح.ه ،در ادامه مبحث نظریههکای
تحریم و نظریه بازیها ،بهعنوان هار وب مفهومی مقاته ،مطر مینود

1. Snapback

 .1نظریههای تحریم ،نظریه بازیها
نظریههای تحریم ،تحریمهای بیناتمللکی علیکه جمهکوری اسک می ایکران بنکا بکه
نظریههای تحریم ،تحریمهای اق صادی بکهمنظکور محکرو سکازی کشکور هک.ف از
بهرهبرداری از منابع و فرصکتهکای اق صکادی و ایجکاد رککود اق صکادی از طریکق
اه ل در سیس م درآم.ها و توزیکع منکابع اق صکادی و بکا هک.ف تغییکر در نظکا

سیاسی کشور ه.ف اعمال مینود کمفر و توونبرگ 1انگیزه اعمال تحریمها را در
سه گروه تقسیم بن.ی کرده ان :.اه.اف امنیت ملی ،اه.اف اه قی یا ایک.ئوتوژیکی،
حل مسائل مربوط به تجارت بیناتملل یکا سکرمایهگکذاری (نککوهی-11 :1391 ،
)12

تین.زی 2یکی از پنج ه.ف زیر را بهعنوان هک.ف اصکلی کشکورها در اعمکال

تحریم مطکر مکیکنک :.تطبیکق ،برانک.ازی ،بکازداری ،نمکادگرایی بکیناتمللکی ،یکا
نمادگرایی داهلی و نوسال 3با رجوع بکه تی کون بکراون 4و مارگکارت دوکسکی 5از

تحریمها اق.امات و برنامههای ه.فمن.ی را نامل مکینکود ککه بکهمنظکور تحقکق
اه.افی متین ،هزینه های هاصی را بر رف ار و نرای زن.گی کشور هک.ف تحمیکل
ه.ف هاص را توامان یا بهتنهایی دنبال میکن -1 :.مجازات کشور ه.ف از طریکق
محرو سازی و  -2اجبار کشور ه.ف به پیروی از اصکول و هنجارهکای هکاص و
موردنظر تحریم کنن.ه

)(Tsebelis, 1990:5

برهی از تحلیل گران ایرانی بره ف هم ایان امریکایی هود اع قاد دارنک .ککه
تحریمهای هس های ایاالت م ح.ه علیه جمهوری اس می ایران نهتنها موفکق نبکوده
1. Kaempfer & Lowenberg
2. James Lindsay
3. Kim Richard Nossal
4. David Leyton-Brown
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میکن.

(2015: 307-312

 )Nossal,ازنظر گات ونگ 6،کشور یا سازمان تحریم کنن.ه دو
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مجازات یا تنبیه بیناتمللی برای تبیین تحریمها اس فاده میکنک .بکه نظکر دوکسکی

5. Margaret Doxey

47 6. Galtung

بلکه بر مقاومت و بیاع مادی جمهوری اس می نسبت به ایکاالت م حک.ه و رنک.
سریع تر فتاتیت های هس های این کشکور افکزود (موسکویان )445-444 :1394 ،از
نظر تبلی  ،پروفسور علو سیاسی دانشگاه میشیگان نیز اگر ه تاریخ تحکریمهکای
اق صادی به قرنهای دور ،یتنی ح.ود  432قبل از می د مسیآ برمیگردد و اکنکون
نیز توس بازیگران مخ ل

از اعضای جامته ملل تا اوپک

و کشکورهای مخ لک

نظیر نوروی سابق ،امریکا و بری انیا اعمال مین.ه است ،امکا تزومکام موفکق نبکوده

است هافباور 1و اسکات 2در مطاتتات می.انی هود نشکان دادنک .ککه از  83مکورد
تحریمهای اق صادی اعماتی از سال  1914از سکوی کشکورهای مخ لک  ،بکهویکژه
ایاالت م ح.ه ،تنها  %40به ن یجه رسی.ن .بکااینحکال بکه دالیکل مخ لک

ازجملکه

تحتتأثیر قراردادن سایر کشورها تحریمها اعمال مینون .اما اسک مرار در اعمکال
تحریمها به متنای موثربودن ح می تحریمها نیست

)(Tsebelis, 1990:3-4

ت.او تحریمهای ایاالت م ح.ه علیه جمهوری اس می زمانی بهعنوان دغ.غکه
این کشور تلقی ن .که ایاالت م ح.ه توانست اعضای نورای امنیت را بکه پیکروی
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از اصول تحریم وادار و حمایت دیگر نهادهای بکیناتمللکی را جلکب نمایک .عک.
حضککور جمهککوری اس ک می در بازارهککای جهککانی و نهادهککای مککاتی و اق صککادی
بیناتمللکی و وابسک گی اق صکادی یک جانبکه کشکور بکه نکرکای تجکاری ،عامکل
تسهیلکنن.ه در ن.الیه ن.ن تحریمهای بیناتمللی و سرعت گس رش آن به سکایر
بخ ها و نهادهای اق صادی بود؛ بهنحویکه طی  10سال اهیر بکا گسک رش دامنکه
تحریمها ،جنبه م واتی و تکراری آن حوزههای مخ ل

کشور از بخ هکای مکاتی،

بانکی و بیمه گرف ه تا نفت ،گاز و پ رونیمی ،کش یرانی ،کش یسازی و حملونقل،
ط  ،انواع فلزات گرانبها ،اسکناس و سکه ،انواع کاال و فنآوری ،سکرمایهگکذاری،
آموزشهای تخصصی ،فلزات ،نر افزار و تسلیحات را در برگرفت و به ی

بکازی

م واتی فرسایشی تب.یل ن.
تحریمهای بیناتمللی تا پی

از سال  2006بکه صکورت یک جانبکه از سکوی
1. Hufbauer
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2. Schott

ایاالت م ح.ه امریکا علیه جمهکوری اسک می اعمکال مکینک .و تکاثیری در رف کار
نرکای تجاری جمهوری اس می که بهطور عم.ه از میان کشکورهای توسکتهیاف که
اروپایی تشکیل مین ،.ن.انت (رجوع نود به نمودارهای صادرات و واردات) از
نیمه سال  ،2006تحریمهای موسسات بیناتمللی و نهادهکای مکاتی نظیکر سکازمان
سوئیفت بر جنبه فراگیری و درهم تنی.گی تحریم ها و درن یجه ن.ت اثرگذاری آن
بر اق صاد جمهوری اس می ایران افزود در مذاکرات بیناتمللی برجا  ،صکرفنظکر
از تحریمها یا مح.ودیتهای تجاری ی جانبه کشورهای عضو (دائکم و غیکردائم)
نورای امنیت نظیر ژاپن ،روسیه ،پاکس ان و  ،سه گروه تحریمهکای هکاص علیکه
جمهوری اس می م.نظر قرارگرفت که عبارتنک .از :قطتنامکههکای نکورای امنیکت

سازمان ملل؛ 1تحریم های ثانویه( )2ایاالت م ح.ه امریککا علیکه جمهکوری اسک می
ایران نامل فرمانهای اجرایکی روسکای جمهکور ایکاالت م حک.ه و قطتنامکههکای

سازمان هزانهداری امریکا؛ 2تحریمهای اتحادیه اروپایی
می دانن .که در ن یجکه ان ظکار رف کار و واککن

عق نکی از بکازیگران دوت کی نظکا

بیناتملل اتخاذ مکی نکود و محاسکبه هزینکه و فایک.ه و دسک اوردهای یک جانبکه،
پی بینی ع .تطبیق رف ارهای کشور ه.ف با سیاستها و وعکتیت امنی کی ملکت
هود ،به تحریم کشور ه.ف روی میآورد بهطور متمول ،اگر هزینکههکای اعمکال
تحریم برای کشور تحریم کنن.ه نسبت به ته.ی.های امنی ی پایین بان .و بکرعک
برای کشور ه.ف نسبت به هزینههای تطبیق با سیاستهای کشکور تحکریم کننک.ه
باال بان ،.اح مال موفقیت تحکریمهکا بیشک ر اسکت

(Kaempfer & Lowenberg, 2007:

)891-892

تجربه تاریخی نشان میده .که اغلب تحریمهای اق صادی بازیهکای م کواتی
بوده ان .و کن

ی

بازیگر ،واکن

بازیگر دو و واکن

بکازیگر دو بکه واککن

)1. United Nations Security Council (UNSC
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اس راتژی بازیگران را تتیین می کنک .بکه ایکن متنکی ککه کشکور تحکریم کننک.ه بکا

ابزار تحریم و سیاس

نظریه بازیها بسیاری اعمال تحریمها را سیاس ی مب نکیبکر نظریکه بکازیهکا

3

)2. Office of Foreign Assets Control (OFAC

49 3. Game Theory

بازیگر اول من ج می نود و این زنجیره کن

و واکن

اس راتژی

تا زمانی که ایکن

رهه فرسایشی منجر به تسلیم یکی از طرفین نود ادامه مکییابک .در بکازیهکای
م واتی نظیر بازی تحریم ،طرفین نسبت به رف ار یک.یگر آگکاهی دارنک .بکهعنکوان
مثال کشور ه.ف بههوبی میدان .که اق.ا آتی وی میتوان .به تحریم بت.ی منجکر
نود؛ با این حال در جهت افزای

عای.ی یا منفتت ی جانبه هکود گکا بتک.ی را

برمیدارد
تحریمهای ایاالت م حک.ه امریککا را مکیتکوان در هکار وب بکازی تحکریم

تکراری 1تتری

کرد که براساس آن کشور تحکریم کننک.ه بکهمنظکور تغییکر رف کار

سیاسی کشور ه.ف ،با در پی

گرف ن سیاست تحریم ،یا کشور ه.ف را وادار بکه

تسلیم یا تغییر رف ار می کن .یا کشور ه.ف در برابر هواس ه کشکور تحکریم کننک.ه
مقاومت می کن .بنابراین تحریم کنن.ه در مقابل بکازی ج.یک.ی قرارمکیگیکرد ککه
می بایست با توجه به تخمین عای.ی هود از ادامه تحریمها تصمیم بگیرد ککه ایکن
بازی را ادامه ده .یا از هواس ه هود انصراف ده .به همین ترتیب کشکور هک.ف
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نیز میبایست میان تسلیم یا مقاومت یکی را ان خاب کن .و این رهه تا زمانی ککه
یکی از طرفین تصمیم به پایان بازی نگیرد ادامکه مکییابک.
)36
 .2تحریمهای بینالمللی و اقتصاد جمهوری اسالمی ایران
همواره بخ

ag
e

غیرانسانی و اه قی تحریم مورد توجه بوده و اجماع عمومی بر این

است که اگر ه تحریم بهعنوان سیاست جایگزین جنگ اعمال مینکود ،امکا فاقک.
محوریت اه قی است و در بسکیاری مکوارد زنک.گی و بقکای افکراد غیرنظکامی را
ته.ی .میکن .تحریمهای همهجانبه میتوان .به تحاظ اه قی مشکلآفرین بان .و
نظارت مس مر بر نحوه اثرگذاری تحریمها به هصکوص تکاثیرات انسکانی آن بکرای
ارزیابی مشروعیت اه قی تحریمهای اق صادی الز اسکت (کانانک.ا-157 :1376 ،
 )164تحریمهای ایاالت م ح.ه و اتحادیکه اروپکایی علیکه جمهکوری اسک می در
بخ
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(Lacy & Niou, 2004: 28-

واردات دارو و مواد غذایی ،غیرانسانیترین جنبههای تحریمهای بیناتمللکی
1. The Repeated Sanction Game

را دربردانت مقاته اثربخشی تحریمهای اتحادیه اروپایی میزان افزای

قیمت مواد

اساسی و غذایی نظیر نیر ،سبزی و غیره را در ادامه تحریمهکای اتحادیکه اروپکایی
علیه ایران ،در فاصله سالهای  2011تکا  ،2012بکه میکزان  %47تخمکین زده اسکت
)(Giumelli & Ivan, 2013: 15

تحریم های ماتی و بانکی ایاالت م ح.ه امریکا و م ح.ین غربی آن منحصر به
آسیب های اق صادی و ماتی نبکود محک.ودیت هکای بکانکی ،تحکریم نکرکتهکای
حملونقل هوایی و دریایی و آسیبهای بسیاری را بر جامته انسانی و غیرنظامی
ایران وارد و مشک ت غیرقابل جبرانی را در بخ

س مت و درمان ،تکأمین دارو و

تجهیزات پزنکی برای بیماران ایجاد نمود بهنحویکه دارو و تجهیکزات پزنککی و
درمانی بکا صکرف زمکان و هزینکه بسکیار سکنگین بکهجکای واردات از کشکورهای
توتی.کنن.ه اصلی از کشورها و نرکتهای واسطه یا توتی.کنن.ه دسکتدو و سکو
هری.اری و وارد کشور ن .ح ی پ

از توافق مق.ماتی برنامه اقک.ا مشک رک 1در

در مح.وده واردات کاالهای بشردوس انه نامل مکواد غکذایی و دارو و کشکاورزی
مجاز اع

ن )3(،.به دتیل نرای مح.ودکنن.ه ایاالت م ح.ه ،بسیاری از بان های

فو پرهیز میکردن.
با توجه به سابقه دیرینه تحریمهای ایاالت م ح.ه علیه جمهکوری اسک می ،از
سه دهه پی

تاکنون مراودات رسکمی تجکاری میکان دو کشکور وجکود ن.انک ه و

جمهوری اس می تجربه تحریمهای ایاالت م ح.ه در بخک

واردات نفکت و هکر

نوع کاالی صادراتی از جمهوری اس می ایران ،بلوکه ن.ن دارایکیهکای دوتکت و
انخاص حقوقی ،منع اعطای وا و تسهی ت بیناتمللی ،منع متام ت تسکلیحاتی،
منع سرمایه گذاری هارجی در صنتت نفت کشور و بکه طکورکلی تحکریم هرگونکه
مراودات تجاری و اق صادی با ایاالت م ح.ه را دان ه اسکت امکا پک

از تنکگتکر

ن.ن حلقه تحریم ها بر نهادهای اق صادی جمهوری اسک می بکهویکژه بانک هکا و

خارجی امریکا در قبال ایران  محسن اسالمی و فرزانه نقدی

اروپایی کماکان از تتامل و همکاری با بان های ایرانی ح ی در هار وب توافکق

ابزار تحریم و سیاس

نوامبر سال  ،2013که تتام ت بان های اروپایی با بان هکای جمهکوری اسک می

)51 1. Joint Plan of Action (JPA

موسسات ماتی ،اق صاد کشور با آسیبهای ج.ی مواجه ن .که به جنبه فرسایشکی
بازی م واتی تحریم علیه جمهوری اسک می کمک

ککرد مهکمتکرین آسکیبهکای

اق صادی کشور در طول تحریمها عبارتن .از )1 :مس.ود یا غیرقابل اسک فاده نک.ن
منابع ماتی بان های ایرانی ،از جمله بان
ریس

کشوری و نظا ماتی و کاه

مرکزی ،در هار از کشور؛  )2افکزای

اع بکار موسسکات مکاتی و درن یجکه ککاه

اع ماد بیناتمللی به سیس م مکاتی و بکانکی جمهکوری اسک می ایکران؛  )3افکزای
هزینههای صادرات و واردات و تامین مکاتی؛  )4ککاه

سکودآوری نکرکتهکای

پذیرف هن.ه در بورس؛  )5مح.ودیت ص.ور ویکزا بکرای تجکار ایرانکی و درن یجکه
کاه

حضور برونمرزی جمهوری اس می؛  )6افزای

(وصاتی و ترابی 38 :1389 ،و )43-40؛  )7کاه
هارجی؛  )8کاه

قیمت کاالهای سکرمایهای

قابل توجه جذب سرمایه گذاری

سرعت عملیکات ارزی ،افکزای

تتک.اد بانک هکای واسکطه و

هزینههای مربوطه؛  )9مح.ودیت تراکن ها و ه.مات بانکی به کاالهای اساسی و
بشردوس انه (نظیر مواد غذایی و دارویی) پک
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کشورهای طرف متامله؛  )10کو

از کسکب مجکوز از مقامکات نکاظر

ن.ن سب .ارزی بان ها بکا هکرو ارزهکای

جهان روا (دالر ،یورو و پون ).و در مترض هطر قرارگرف ن سب .ارزی کشکور بکا
ورود ارزهای محلی (نظیر یوآن ین ،ون کره و روپیه هن).؛  )11ککاه

دریافکت

وا از موسسات ماتی بیناتمللی نظیر صن.و بیناتمللی پول1؛  )12کاه

حضکور

برون مرزی فتاالن اق صادی ایرانی در قاتب تاسی

نتبه /دف ر نماین.گی یا هریک.

سها ؛  )13اه ل در عملکرد بیناتمللی بان های کشکور و روی آوردن مشک ریان
به کانال های غیربانکی نظیر صرافیها؛  )14بروز مشک ت اق صادی و ماتی م تک.د
ازجمله نرب کارمزد باال ،تقلب ،تخلفات و فساد ماتی و رن .فزاین.ه اه سهکای
مککاتی و پوتشککویی و ؛  )15محکک.ودیت در دریافککت هکک.مات م کک.اول بانککک.اری
بین اتملل و درن یجه ان قال ریس

تجارت بر طرف ایرانکی؛  )16ککاه

تتکام ت

بیناتمللی به سطآ ح.اکثر  5اتکی  7کشکور ،در قاتکب قراردادهکای فکروش نفکت،
بهصورت مشکروط و اعمکال محک.ودیتهکای هکاص؛  )17تحکریم سکازمانهکای
)1. International Monetary Fund (IMF

1

بین اتمللی مخابراتی ،متام تی و هبری بکانکی نظیکر انجمکن جهکانی سکوئیفت و

روی رز2؛  )18کاه

ارتباط نظا بانکی و موسسکات اق صکادی و مکاتی جمهکوری

اس می با نظا بانکی ،بازارها و نهادهای بین اتمللی که به انزوای اق صادی کشور و
دس رسی به ابزار نوین بانکی و دورمان.ن از اس ان.اردهای بهروز بیناتمللی،

کاه

مانن .واح .تطبیق 3یا ارائه صورتهای ماتی براساس اس ان.اردهای بال  2و  3طکی
 10سال گذن ه انجامی .و بازگشت فتکاالن اق صکادی در نکرای پسکابرجا را بکا
موانتی نظیر عرورت انطبا با دس وراتتمل های گروه ویژه اق.ا ماتی 4و اطمینکان

از نفافیت ماتی سیس مهای ماتی و درن یجه کاه

سرعت توسته اق صادی کشکور

روبرو میسازد؛ و  )19روا واردات کاال به روش صادرات با واسطه 5که ع وهبکر
هزینههکا ،دور زدن تحکریمهکا و بکروز مشکک تی نظیکر سوءاسک فادههکای

افزای

اق صادی و اعمال کن رلهای مبارزه با پوتشویی را د ار اه ل نمود
به طورکلی ،اعمال تحریم های ن.جانبه از سوی نهادهای امریکایی و اروپایی
بانکی و بیمه تا نفت ،گاز و پ رونیمی ،کش یرانی ،کش یسازی و حملونقکل ،طک
و فلزات گران بها ،اسکناس و سکه ،سرمایهگذاری ،آموزشهای تخصصی ،نر افزار
نمودارهای زیر رون .تجاری ایران طی سالهای  2006تکا  2014نمکای

دادهنک.ه

است

)1. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT
2. Thomson Reuters
3. Compliance

خارجی امریکا در قبال ایران  محسن اسالمی و فرزانه نقدی

و تسلیحات را در برگرفت و به زیرساهتهای کشور آسیب جک.ی وارد ککرد در

ابزار تحریم و سیاس

بهت.ریج کلیه بخ های ماتی ،اق صادی ،آموزش و فنآوری را از موسسات مکاتی،

)4. Financial Act Task Force (FATF

53 5. Re-export

نمودار  .1مقایسها حجم واردات ج.ا .ایران از سه قاره وسیا ،اروپا و امریکا  1385-13٩3ارقاب به دالر
70,000,000,000
60,000,000,000
50,000,000,000
40,000,000,000

امریکا

30,000,000,000

جمع کل اروپا

20,000,000,000

جمع کل آسیا

10,000,000,000
1385 1386 1387
1388 1389
1390 1391
1392 1393

0

نمودار  -2مقایسها حجم صادرات ج.ا .ایران به درصد به  7کشور که بیشترین سهم از
()4
صادرات این کشور را به خود اختصار دادند 1385-13٩3
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افغانستان

80%

ایتالیا

60%

ژاپن

40%

هند

20%

چین
عراق
امارات متحده عربي

1388 1389 1390
1391 1392 1393

1385 1386 1387

0%

بر اساس آمار دو نمودار فکو و نمودارهکای زیکر ،بکهتک.ریج از حجکم متکام ت
تجاری

ا ایران با کشورهای توسته یاف ه (مگر در قاتکب تتکام ت انک.ک نف کی)

کاس ه ن.ه و رواب تجاری این کشور بکهطکور قابکلتکوجهی بکه سکمت نکر و
کشورهای آسیایی سو یاف ه است درن یجه ن.الیه ن.ن و گس رش تحریمهکای
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بیناتمللی طی دهه های اهیر ،نرکای تجاری جمهوری اسک می از آتمکان و سکایر
کشورهای اروپایی صنت ی توستهیاف ه و توتی.کننک.ه اصکلی بکه سکمت کشکورهای
واسطه و یا توتی.کنن.ه دست دو و سکو تغییکر یافکت و از طکرف دیگکر ریسک
وابس گی ایران به سه تا پنج کشور اصلی صکادرکنن.ه آسکیایی نظیکر کین و ژاپکن
افزای

یافت به عبارتی ،با افزای

تحکریم هکای اق صکادی و افکزای

تکن هکای

سیاسی میان جمهوری اس می و قک.رتهکای غربکی ،فاصکله تتکام ت تجکاری و
اق صادی جمهوری اس می ایران با جهان توستهیاف ه بیش ر و بیش ر نک .و فکروش
نفت تنها حلقه ارتباطی کشور با جهان توسکتهیاف که را در سکه دهکه اهیکر تشککیل
میداد (نریت ینیا و عاب.ین مقانکی)27 :1393 ،
نمودار  -3کشورها طرف واردات ج.ا .ایران در دو سال  85و ٩3

ابزار تحریم و سیاس

تحریمهای فرسایشی ایاالت م ح.ه و نهادهای بین اتمللی علیه جمهکوری اسک می
به وجود آورده است که تضمینی بکرای پایک.اری آن وجکود نک.ارد تاکیک .طکرف
امریکایی بر حفت ساه ار نبکهای و تارعنکبوتی تحریمها ،پابرجایی تحکریمهکای
اوتیه و منع رواب تجاری میان طرف امریکایی با ایران ،بازگشتپذیری تحکریمهکا
از ی سو و تصویب تحریمهای ج.یک- .نظیکر م حظکات صک.ور روادیک .بکرای

خارجی امریکا در قبال ایران  محسن اسالمی و فرزانه نقدی

توافق برجا و اجرایی ن.ن آن در  16ژانویه  ،2016فضکای تنفسکی را در سلسکله

م قاعیانی که در سه سال من هکی بکه درهواسکت ویکزا ،سکابقه سکفر بکه ایکران را
دان هان ،.یا تحریمهای یک جانبکه برهکی ایاتکتهکای امریککا نظیکر ککانزاس ،در
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هصوص بلوکه کردن دارایی انخاصی که بکا جمهکوری اسک می ایکران مکراودات
تجاری دارن -.مبین اس مرار تحریم در سیاست هارجی ایاالت م ح.ه امریکاسکت
ع وهبر اه فات تاریخی و ای.ئوتوژی

میان دو کشور ،عملکرد موفق تحریم در

تامین منافع ملی ایاالت م ح.ه در کشورهای مخ ل  ،از جمله جمهوری اسک می،
نگرش و ارزیابی نخبگان سیاسی امریکا در اس مرار تحریم علیه جمهوری اسک می
نیز نق

کلی.ی ایفا میکن .از اینرو ،در ادامه ذهنیت سیاسکتمک.اران امریککا در

رابطه با جمهوری اس می ایران مورد بررسی قرارهواه .گرفت
 .3تحریم و نخبگان سیاست خارجی امریکا
جایگاه نخبگان سیاسی تاثیرگذار در هر کشور ،با توجه به ساه ار و نظکا سیاسکی
آن مشخص مینود در ایاالت م ح.ه ،احزاب ن.ان فتال نیس ن .و ارکان سیاسی
کشور بیش ر بر پایه نخبه گرایی است که با وجود گرای هکای مخ لک

سیاسکی و

اق صادی ،بهطورکلی به دو گروه جمهکوریهکواه و دمکوکرات تقسکیم مکینکون.
رئککی جمهککور ،نماینکک.گان مجلکک

و سککناتورها هریکک

دارای اه یککارات و
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مح.ودیت هایی در تصمیم گیری های سیاسی هس ن .و برآین .آرا و تتکام ت میکان
نهادهای مخ لک

ازجملکه وزارت امکور هارجکه ،وزارت دفکاع ،سکازمان مرککزی

اط عات امریکا ،نورای عاتی امنیت ملی و گروههای مهکم موعکعگیکری سیاسکی
کشور را تتیین میکن( .ر ک هسروناهین)1385 ،
نخبگان سیاسی ایاالت م ح.ه در حوزه هکای مخ لفکی از قبیکل هنجارسکازی،
فرهنگسازی ،سیاستگذاری و تصمیمگیری فتاتیکت مکیکننک .و اتکا هکای فککر
ج.اگانهای را تشکیل میدهن .که به البی های مخ ل
است این البیها دان

یهکودی ،عکرب و وابسک ه

و اط عات اتا های فکر و درن یجه مواعع و سیاستهای

ایاالت م ح.ه را نکل می دهن .سکاه ار فککری و موعکعگیکری نهادهکایی نظیکر
نورای رواب هارجی ایاالت م ح.ه و جهتگیری تت.یلگرای برهی اعضکای آن

نظیر ریچارد هاس 1،رئی

نورای رواب هارجی 2،نسبت به جمهوری اسک می و
1. Richard N. Haass
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2. Council on Foreign Relations

به تقویت ق.رت نر ایاالت م ح.ه بهجای مواعع هصمانه در مقابل البکی

گرای

اسرائیلی آیپ

و اتگوی جاناتان مارکوس 1برای تشویق عملیات تکاک یکی اسکرائیل

و ایاالت م ح.ه علیه جمهکوری اسک می درنهایکت دو نکوع ادبیکات عک.ایرانی و
تت.یلی را در میان نخبگان امریکایی روا داده است ( ر ک پوس ین کی و م قکی،
)1393
فلینت و هی ری تورت ،بر این باورن .ککه بکاوجود تفکاوتهکای نگرنکی در
رف ار سیاسی باراک اوباما ،او نیز همچون روسای پیشکین بکر حفکت تفکو ایکاالت
م ح.ه امریکا تاکی .دارد بهع وه ،ت ش مصمم نخبگان سیاسی جمهوری اسک می
برای حفت اس ق ل سیاست هارجی این کشور ،تتامکل و عکادیسکازی روابک بکا
جمهوری اس می را برای اوباما مشکل می کنک .از ایکنرو اوبامکا بکا هک.ف مهکار
جمهوری اس می ،با صکلآآمیزتکرین و ککمهزینکهتکرین روش ممککن ،بکه توافکق
هس های روی آورد که به اع قاد وی به م.ت  10اتی  15سال جمهوری اسک می را
ایاالت م ح.ه در ارتباط با جمهوری اس می از هار اتگوی تتامل راهبکردی،
مجازات ب.ون تتامل ،تتامل س یزهجویانه و تغییر بنیادین پیروی مکیکنک .ککه اتب که
تتامل س یزهجویانه ( )%46و  %31با تتامل راهبردی موافق بودهان( .ایکزدی:1390 ،

 )136-122جان بوت ون 2و برمن 3،از طرف.اران سیاسکت مجکازات بک.ون تتامکل،
انجا اق.امات سیاسی پیشگیرانه علیه ایران و حمایت ج.ی از گروههکای مخکات

سیاسی داهل جمهوری اس می ایران هس ن .توماس فری.من 4،مایکل م

فکاول

5

و موافق سیاست تتامل س یزهجویانه ،اعمال تحریمها و فشارهای بیشک ر مکاتی و
اق صادی علیه جمهوری اس می و در صورت ادامه حمایت جمهکوری اسک می از
1. Jonathan Marcus
2. John R. Bolton
3. Ilan I. Berman

خارجی امریکا در قبال ایران  محسن اسالمی و فرزانه نقدی

تنها پنج درص .نخبگان سیاست هارجی موافق اتگوی هار هس ن .و اکثریکت بکا

ابزار تحریم و سیاس

بهصورت مهارن.ه نگه میدارد (ر ک تِورت و تِورت)1394 ،

4. Thomas L. Friedman

57 5. Michael McFaul

حماس و حزب اهلل ،موافق گزینه نظامی هس ن( .ایزدی)166-165 ،153 :1390،
برهکی مت ق.نکک .کککه ادراک نخبگکان سیاسککی ایککاالت م حک.ه در مواجهککه بککا
جمهوری اس می از دو نحله فکری مقابلهگکرا و تتکادلگکرا سر شکمه مکیگیکرد
1

رویکردهای مقابلهگرا مانن .جان بوت ون یا مایککل تک.ین ،بکا ذهنیکت عک.ایرانی،
جمهوری اس می را ته.ی.ی امنی ی و در ردی

کره نماتی ،در جس جوی سک

هس ه ای و همچنین مرکز تروریسم نوین 2،مکیداننک .و بکه دنبکال ککاه

قک.رت

راهبردی و تغییر نظکا جمهکوری اسک می هسک ن .گکروه دیگکری از هکرههکای

ناهص سیاسی امریکا نظیر اس فان واتت 3و کنکت پکوالک 4موافکق سیاسکتهکای
اع .الگرایی و همکاریجو با جمهوری اس می هس ن .و ترویج ادبیات عک.ایرانی
را در درازم.ت به نفع امنیت ایاالت م ح.ه در هاورمیانه نمیبینن( .پوس ین کی و
م قی)129-128 ،123-122 :1393 ،
در مجموع ،نخبگان سیاسی و نهادهای تصمیمساز در سیاست هارجی ایاالت
م ح.ه امریکا ،به ویژه مجل
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بنیادهای مخ ل

نماین.گان و سنا ،به روشهای م فاوت از البکیهکا و

تاثیرپذیری دارن .جمهوریهواهان ،بکا گکرای هکای عک.ایرانی

موافکق اتخکاذ اسک راتژیهککای اسکرائیلی ،ائک ف و حملککه تهکاجمی نظکامی علیککه
جمهوری اس می هس ن .و توافق هس های با

ا ایران را بکهعنکوان بکا دهکی بکه

محور نرارت قلم.اد میکنن .این گروه ،جایگاهی برای مکذاکره بکا دنکمن قائکل
نیس ن .جمهوری اس می را ی

کشور یاغی ،حامی تروریسم و عامل بکیثبکاتی و

اه ل در عرا تصور و توافق با جمهوری اس می ایران را منافی امنیت و قک.رت
امریکا قلم.اد میکنن( .سجادپور و اج هادی )43 :1389 ،این طرز نگکرش نکهتنهکا
در میان جمهوریهواهان بلکه در زیربنای رف ار و نگرشهکای اسک راتژی
نماین.گان دموکرات نیز به شم میهورد جاکوب ج

برهکی

تیکو 5،وزیکر هزانکهداری
1. Michael Ledeen

2. The Mother of Modern Terrorism
3. Stephen Walt
4. Keneth Pollack
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5. Jacob J. Lew

2

1

دوتت اوباما ،دیوی .کوهن ،متاون امور تروریسم و اط عات ماتی ،گری آکرمن

و باب منن.ز 4،نماین.ه مجلک

3

و بسکیاری دیگکر هکرههکای نکاهص دمکوکرات

دس گاه دوت ی ایکاالت م حک.ه را تشککیل مکیدهنک .ککه بکهنک.ت موافکق اعمکال
تحریمهای بیش ر ،توق

برنامه هس های و کاه

ته.ی .جمهوری اس می و اتخاذ

مواعع ع.سپاه ،حزباهلل و حضور کشور در سوریه و هس ن.
 .4استمرار تحریم در دوران پسابرجام

با نزدی

ن.ن به ان خابات ریاست جمهوری ایکاالت م حک.ه و در فاصکله زمکانی

نسب ام دورتری ان خابات ریاست جمهکوری ایکران ،دو کشکور ،بکه ویکژه جمهکوری
اس می ،با تغییرات قابلتوجهی در محی سیاست هارجی هود مواجه هسک ن .بکا
وجود برجا  ،تغو تحریمهای هس های و نق

قابکل توجکه ایکن توافکق در تک.وین

سیاست هارجی مواعع ایاالت م ح.ه در مقابل جمهوری اس می بر ایکن بکاوریم
تحریم همچنان هس ه مرکزی سیاست هارجی ایکن کشکور را تشککیل مکیدهک .و
جمهوری اس می در تبیین سیاست هارجی هود با ات

نفکوذ و حفکت سکاه ار

تحریمهای ایاالت م ح.ه در نهادهای منطقهای و بیناتمللکی روبکرو هواهک .بکود
دموکرات وجود هواه .دانت
از نظر این مقاته ،در نرای پسابرجا رویکرد ایاالت م حک.ه امریککا در قبکال
جمهوری اس می ایران تغییر قابل توجهی نکرده و دو کشور هنوز ن وانسک هانک .در
جهت اع مادسازی گا مکوثری بردارنک .آزادسکازی زنک.انیان سیاسکی در اقک.امی
دوجانبه در آس انه اجرایی ن.ن برجا و تاکی .بر پیگیری رونک .بکرد-بکرد در ایکن
توافق ،تاکی .طکرف امریککایی بکر عکرورت اع مادسکازی از سکوی ایکران و رفکع
1. David S. Cohen
2. Under Secretary of The Treasury for Terrorism and Financial Intelligence

خارجی امریکا در قبال ایران  محسن اسالمی و فرزانه نقدی

اگر ه تفاوت هایی در نحوه ت.وین و اجرای سیاستهای دوتت جمهوریهکواه و

ابزار تحریم و سیاس

که صرفنظر از اینکه جمهوریهواهان یا دموکراتها ق.رت را در دست بگیرنک،.

3. Gary Ackerman

59 4. Bob Menendez

موعوعات حقو بشری ،اعمال تحریم های ج.ی( .مح.ودیت هکای صک.ور ویکزا
برای اتباع اروپایی) ،پیگیری گزارش ها و مسائل حقکو بشکری ،ورود تفنگک.اران
امریکایی به مرزهای آبی ایران و واکن

نیکروی دریکایی و سکپ

ملکت ایکران در

تظاهرات  22بهمن و ت.او مانورهای هوایی باتگردهای ایرانی بر فراز کشک یهکای
امریکایی ،مطاتبه هسارت برای هانواده گروگانهای ( 1358که با وجکود گذنکت
بی

از  30سال هنوز موعوعیت هود را در رواب دو کشور حفت نموده اسکت)،

تقاعای حضور در جریان ان خابات مجل

ایران از سوی برهی نماین.گان امریکا،

ادعاهای بیاسکاس اهیکر در هصکوص حادثکه  11سکپ امبر و مطاتبکه هسکارت از
جمهوری اس می ،حکم دیوان عاتی امریکا علیه ایران مبنیبر مصکادره دو میلیکارد
دالر دارایی بلوکهن.ه کشور ،حفت نا جمهوری اس می در تیست هشک.ار گکروه
ویژه اق.ا ماتی ،1ت ش نماین.گان امریککا بکرای تصکویب الیحکه علیکه پرداهکت

مطاتبات ماتی ایران و از سوی دیگر تاکیک .مقامکات جمهکوری اسک می ایکران بکر
پیگیری ج.ی برنامه مونکی کشور در پاسخ بکه ته.یک.های کنگکره امریککا ،عک.
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 139٥
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تغییر مواعع سیاسی جمهوری اسک می ایکران در سکوریه ،تبنکان ،عکرا و همکه
نشانه هایی از ت ش دو طرف بکرای آزمکون ظرفیکت سیاسکی یکک.یگر و ارزیکابی
نرای همکاری در دوره پسکابرجا و بیکانگر پابرجکایی مبکانی اهک ف میکان دو
کشور است
از ی سو بی اع مادی دو کشور نسبت به یک.یگر و از سوی دیگر ات های
پسابرجا  ،محی سیاسکتگکذاری نخبگکان ایکاالت م حک.ه را بکا نقکاط تاریک

و

ابهاماتی مواجه میسازد که تک.او سیاسکت تحکریم را بکه نفکع منکافع ملکی هکود
تشخیص میدهن .برهی از مهمترین ات ها عبارتنک .از )1 :حصکول اطمینکان از
اجرای صحیآ تته.ات هس های جمهکوری اسک می در برجکا و نگرانکی از عک.
همراهی نهادهای بیناتمللی در صورت بازگشکت تحکریمهکا؛  )2افکزای
مونکی جمهوری اس می و عرورت افزای

قک.رت

حمایکت ایکاالت م حک.ه امریککا از

امنیت اسرائیل در منطقه؛  )3پاسخگویی به نگرانی کشورهای حانکیه هلکیجفکارس
1. FATF

(م ح.ان منطقهای ایاالت م ح.ه) در هصوص افکزای
ا ایران؛  )4افزای

هوایی

تکوان مونککی ،دریکایی و

نفوذ جمهوری اس می ایران در هار کشکور کلیک.ی

منطقکه هاورمیانککه؛ تبنککان ،سککوریه ،عککرا و یمککن و گسک رش روابک بککا نککیتیان
کشورهای عربی هلیجفارس )(Cordesman, 2016؛  )5ت ش مج.د جمهوری اس می
برای گس رش رواب با کشورهای امریکای التین نظیر ونزوئ و آرژان ین و نقکاطی
نظیر پاراگوئه ،که از سوابق پوتشویی و قا ا مواد مخک.ر و تحرککات تروریسک ی
برهوردارن ،.یکا اقک.ا بکه گسک رش نفکوذ در کشکورهای افریقکایی -اسک می؛ )6
گس رش همکاری های مسک قل جمهکوری اسک می بکا پاکسک ان و هنک .و تکمیکل
پروژههای مهم نظیر گس رش بن.ر ابهار که به دتیل تحریمها ناتما رها ن.ه بود؛
 )7افزای

سکط آ دس رسکی قکانونی یکا غیرقکانونی جمهکوری اسک می ایکران بکه

تکنوتوژیهای راکت و مون ؛  )8امکان ایجاد ائ فهکای منطقکهای و گسک رش
جنگهای نیکاب ی در منطقکه (نظیکر پرتکاب راککت جمهکوری اسک می در اطکراف
اواهر ماه ژانویه)؛ و  )9افکزای

تمایکل ترکیکه ،عربسک ان سکتودی و مصکر بکرای

توانمن.سازی هس های و درن یجه به هم هوردن توازن منطقکه و نککلگیکری یک
جمهوری اس می و ایاالت م ح.ه امریککا ،ماننک .دو رقیکب امنی کی و نظکامی
عمل میکنن .ایاالت م ح.ه برای کن رل و مهار قک.رت جمهکوری اسک می و
ایران برای کاه

ا

نفوذ و حضور ایاالت م ح.ه در هاورمیانکه تک ش مکیکنک .در

نرای پسابرجا با تغو تحریمهای بیناتمللی ماتی و بکانکی ،امککان دس رسکی بکه
بخ

قابل توجهی از منابع بلوککه نک.ه ،هکرو از فضکای بسک ه و غیرتتکاملی و

حضور همه جانبه در عرصه بین اتملل و تبک.یل بکه بکازیگری فتکال و دارای نفکوذ
منطقهای و بین اتمللی برای کشکور فکراهم نک.ه اسکت همکین امکر موعکعگیکری
ق.رتهای منطقهای و بکین اتمللکی و درن یجکه عکرورت مهکار قک.رت جمهکوری
اس می ایران را ایجاد کرده است و صرفنظر از حزب من خب ایکاالت م حک.ه در

خارجی امریکا در قبال ایران  محسن اسالمی و فرزانه نقدی

هاورمیانه ن.قطبی هس های

)(Katzman, 2016: 34-35

ابزار تحریم و سیاس

هواپیماهای ایاالت م ح.ه یا مانور هوایی بر فکراز کشک یهکای ایکاالت م حک.ه در

دوره ج.ی ،.اح مال ت.او سیاست مهار ق.رت جمهوری اسک می ایکران از طریکق
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اعمال تحریمها وجود دارد همان طور که باراک اوباما نیز باوجود نکتار ان خابکاتی
تغییر سیاست هارجی ص.ور قطتنامههای تحریم علیه جمهوری اسک می را ادامکه
داد و آسیبهای ج.ی به ب.نه اق صادی و رواب بیناتملل ایکن کشکور وارد نمکود
(سیمبر)1389 ،
نتیجهگیری
موقتیت ژئوپلی ی
به ویژه پ

و ژئواس راتژی  ،جمتیت و ق.مت فرهنگکی و تمک.نی ایکران،

از پیروزی انق ب اس می سبب ن.ه اسکت ککه جمهکوری اسک می و

سیاست هارجی آن ،همواره مورد توجه دوتتهای منطقهای و بیناتمللی ،بکهویکژه
دوتتهای غربی بان .همزمان با انق ب اس می ( ،)1979تحریمهکای یک جانبکه
ایاالت م ح.ه علیه جمهوری اس می آغاز نک .و در دهکههکای  1980و  1990بکا
ه.ف کاه

نق

اس راتژی

جمهوری اسک می و در قاتکب مبکارزه بکا حمایکت

جمهوری اس می از تروریسم در منطقه ادامه یافت از سال  2006به بت .تحریمها
تحت عنوان مبارزه با برنامه هس های جمهوری اس می و با پش یبانی سایر کشورها
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 139٥

و نهادهای بکیناتمللکی و در نهایکت جامتکه بکیناتمللکی در سکال  2010همکراه و
به صورت گس رده نظا ماتی ،بانکی و اق صادی کشور را درگیر کرد توافکق برجکا
و تغو تحریمهای هس های ،فضای تنفسی را در محی بیناتملل جمهوری اسک می
و توقع حذف نظریههای تحریم از رف ار سیاست هارجی ایاالت م حک.ه را فکراهم
آورد
همانطور که همواره تاکی .مینود ،در توافکق برجکا تنهکا تغکو تحکریمهکای
هس های م.نظر بوده و با وجود فرصتهای قابلتوجکه برجکا بکرای کشکور ،ایکن
توافق به متنای کم اثر ن.ن یا محو نظریههای تحریم از عرصکه سیاسکت هکارجی
ایاالت م ح.ه نیست و به دالیکل زیکر دوتکت جمهکوری اسک می نکاه .اسک مرار
سیاست تحریم به عنوان کارآم.ترین ابزار در عرصه سیاست هارجی ایاالت م ح.ه
در دوران پسابرجا هواه .بود )1 :اهمیت هاورمیانه ،بهعنکوان غنکیتکرین منطقکه
انرژی جهان ،موقتیت ژئوپلی ی
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جمهوری اس می ،نرای اس راتژی

تنگه هرمز،

بهعنوان گلوگاه انرژی منطقه و تضمین جریان انرژی منطقه به سمت دنیای صنت ی

غرب (سیمبر)124 :1389 ،؛  )2باور نخبگان سیاسکی امریککا (جمهکوریهکواه یکا
دموکرات) به کارآم.ی سیاست تحریم در تکامین منکافع کشکور و عامکل بازدارنک.ه
جمهوری اس می از تسل بر منطقه؛ افزای

ق.رت

ا ایران ،به متنکای تضکتی

ق.رت م ح.ان منطقهای ایاالت م حک.ه نظیکر اسکرائیل و درن یجکه ته.یک .منکافع و
حضور ایاالت م ح.ه در هاورمیانه هواه .بود؛  )3مخاتفت افککار عمکومی داهکل
ایاالت م ح.ه با جنگ یا م.اهله نظامی در سایر کشورها به دتیل هزینههکای بکاالی
انسانی و ماتی آن ایاالت م ح.ه ت ش هواه .ککرد تکا از طریکق تک.او سیاسکت
تحریم و حفت وابس گی کشورهای منطقه و ق.رتهای بیناتمللی ،مهکار و کن کرل
ق.رت دوتت جمهوری اس می در منطقه را کماکان پیگیری نمای.؛  )4نفکوذ البکی
اسرائیل در کنگره ایاالت م ح.ه و تضمین منافع اسرائیل در منطقکه؛ و  )5ممانتکت
از گس رش اس

سیاسی و نفوذ دوتکت جمهکوری اسک می ایکران در کشکورهای

منطقه
ارتباطی ،تتام ت منطقهای و بیناتمللی و رواب هارجی نق

تتیکینکننک.های در

سیاست هارجی کشورها به عه.ه دارد ،توافق برجا  ،فرصک ی بکرای بکازنگری در
است غرب آگاه است که با وجود تحریمهکای فزاینک.ه علیکه جمهکوری اسک می،
وعتیت این کشور با سایر کشورهایی که نرای مشابه را تجربه کردهانک- .آتمکان
پ

از جنگ جهانی؛ ی

کشور ب.هکار ورنکس ه ،کوبای پ

از تحریم؛ بهن.ت

فقیر و برهوردار از زیرساهتهای فرسوده و م زتزل ،یا تیبی فاق .ثبکات سیاسکی)،
قابل مقایسه نیست ایران پساتحریم ،بازیگری فتال و دارای ثبات سیاسی و فرهنگ
کهن و طبقه م وس برهوردار از وعتیت مناسب است ) (Young, 2015:6و در طول
دوران تحریم نیز در ت ش برای مقابله با تنگناهای اق صادی و دور زدن تحریمهکا،
رواب و وابس گی م قابل با کشورهایی نظیر ین را گس رش داد
با اینحال ،نخبگان سیاسی ایاالت م ح.ه مایل نیس ن .که نکسکت دیپلماسکی

خارجی امریکا در قبال ایران  محسن اسالمی و فرزانه نقدی

رواب هارجی جمهوری اس می با ق.رتهای منطقهای و بیناتمللی در پساتحریم

ابزار تحریم و سیاس

ب.ون تردی .در عصر جهانین.ن که بهواسطه فنآوریهای نوین اط عکاتی و

نظامی و پذیرش هزینههای سنگین جنکگ در عکرا و افغانسک ان را بکار دیگکر در
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ایران تجربه کنن .بنابراین ت ش هواهن .کرد که عمن حفت گزینه نظامی بهعنوان
آهککرین دسککتآویککز غککرب بککرای مقابلککه بککا رف ارهککای سیاسککی ایککران ،رویکککرد
تحریممحور هود را ادامه دهن .کنگره ایاالت م ح.ه با مطاتته هزینکه و پیامک.های
تحریمهای ن.جانبه علیه ایران ،به این باور رسکی.ه اسکت ککه تحکریم عواقکب و
ان باهات محاسباتی جنگ در عرا را به دنبال ن.ارد و در محاسبه هزینکه و فایک.ه
نیز با صرف هزینه کم ر ،سود بیش ر را حاصل مینمای .دتیکل موفقیکت مکذاکرات
هس های با جمهوری اس می ایران را ن.تگیری تحریمهای هس های میپن.ارن .و
به اس مرار این سیاست در دس یابی به اه.اف هود هوشبین به نظر مکیرسکن .در
این راس ا نبای .از نق

رژیم صهیونیس ی و پادناهی عربس ان ستودی در اسک مرار

سیاست تحریم جمهوری اس می غافل بود بازیگران ع.ایرانی فو با فضاسکازی
روانی موجبات حفت و اس مرار وعتیت گذن ه سیاست تحریم بکیناتمللکی علیکه
جمهوری اس می را ترویج میکنن.
با توجه به آنچه ذکر ن .این پیشنهادات را میتوان ارائه داد:
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با پذیرش نهادینه نک.ن ابکزار تحکریم در سیاسکت هکارجی ایکاالت م حک.ه،
بهعنوان سیاست مطلوب نخبگان سیاسکی آن کشکور در برابکر جمهکوری اسک می،
اق.ا زودهنگا دوتت جمهوری اس می در جهت اس فاده از فرصتهکا و اج نکاب
از ات هکای پسکابرجا بکهمنظکور ارتقکاء وعکتیت و نقک

منطقکهای کشکور و

جلوگیری از ع .گس رش تحریم یا بازگشت بکه نکرای پیشکاتحریم بسکیار مهکم
است برهی از ات های موجود در محی سیاسکت هکارجی کشکور در نکرای
پسابرجا عبارتن .از )1 :حصول اطمینان از پایبن.ی گروه  1+5به اجکرای تتهک.ات
مرتب با تغو تحریمها و ع .کارنکنی امریکا و م ح.ین غربکیاش؛  )2عکرورت
تطبیق با اس ان.اردهای ماتی و پوتی بیناتمللی (نظیر قوانین مبکارزه بکا پوتشکویی،

1

تطبیق 2،اسک ان.اردهای گکزارشدهکی و نکفافسکازی مکاتی و پکوتی 3و ) بکرای
بهرهبرداری از مزایای تغو تحریمها و عضویت در نهادهای بیناتمللی نظیر سکازمان
1. Anti- Money Laundering
2. Compliance
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)3. International Financial Reporting Standards (IFRS

1

تجارت جهانی ؛  )3عرورت ایجاد ثبات اق صادی و حفکت ثبکات سیاسکی ،بکرای
کاه

ریس

کشور و پاسخ گویی به نیازهای اق صادی و متیش ی مرد ؛  )4ته.ی.

گس رش حضور و نق

گروههای تکفیری و تروریس ی به ویژه داعک

در منطقکه؛

 )5اه فات سرزمینی و ات های موجکود بکا کشکورهای عربکی هلکیجفکارس،
موععگیری اجماعگونه دوتتهای عرب ،بهویژه عربس ان ستودی و البی قکوی آن
در نهادهای مهم منطقهای ،نظیر کنفران

کشکورهای اسک می و اتحادیکه عکرب ،و

همراهی این دوتتها با سیاستهای ایرانهراسی امریکا در مجامع بکیناتمللکی؛ )6
وجود دوتتهای بیثبات و جنگهکای داهلکی در مرزهکای کشکورهای همسکایه؛
عرا  ،سوریه ،یمن؛  )7البی اسرائیل علیکه جمهکوری اسک می ایکران؛ و  )8حفکت
رواب سیاسی و تجاری با دیگر کشورهای م.عی ق.رت منطقکهای نظیکر ترکیکه و
مصر
بهمنظور افزای

بهرهوری از فرصتهای برجا و کاه

ات های موجکود،

بیناتمللی ،بهویژه اق صادی ،با ق.رتهای اروپایی و غربکی ،یک

عامکل بازدارنک.ه

قوی در برابر بازگشت دوباره ایران به نرای تحریم ایجاد نمای .اگر ه ،با توجکه
ابهامات موجود در برجا  ،ایجاد نرای همکاری میکان دو کشکور در کوتکاهمک.ت
تحققپذیر نخواه .بود ،اما در این فاصله ،دوتت جمهوری اس می ایران مکیتوانک.
در جهت ایجاد و تثبیت زمینههای گس رش تتام ت و همککاریهکای منطقکهای و
بیناتمللی به ویژه با کشورهای عضو اتحادیه اروپایی فتاتیت نمای .و محی فتاتیت
بین اتمللی ایران را همانن .دوران پیشاتحریم ،زمانی ککه همگرایکی و اجمکاع میکان
سیاستهکای تحکریم میکان اتحادیکه اروپکایی و ایکاالت م حک.ه و سکایر نهادهکای
بیناتمللی نککل نگرف که بکود ،نکبیه سکازی کنک .در نکرای پسکابرجا توجکه و
برنامهریزی دوتت در زمینههای زیر بسیار حیاتی و تاثیرگذار هواه .بود )1 :اتخکاذ
رویکردی تتاملگرا و همکاریجویانه در هصوص مسائل و ات هکای منطقکهای
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به فضای سیاسی امریکا در آس انه ان خابات آن کشور و همچنکین موانکع و برهکی

ابزار تحریم و سیاس

جمهوری اس می میبای .با ایجاد پیوس گیهای م قابل و همکاریهای منطقکهای و

)65 1. World Trade organization (WTO

نظیر داع  ،یمن و سوریه؛  )2ت ش در جهت تطابق با اس ان.اردهای ماتی ،پکوتی
و اق صادی بیناتمللی بهمنظور گس رش رواب اق صکادی و سیاسکی بکا کشکورهای
اروپایی و همچنین اعضای دائم و غیردائم نورای امنیت ( کین ،روسکیه ،فرانسکه،
انگلی  ،آتمان و )؛  )3ت ش در جهت رفع ابهامات و حساسیتهای بکیناتمللکی
نسبت به جمهوری اس می در حوزههایی نظیر مسائل حقو بشری ،فتاتیکتهکای
مونکی ،حمایت از فلسطین و ع.یت میان اسرائیل و ایران ،حمایت و تامین ماتی
تروریسم ،گسک رش نفکوذ در سکوریه ،عکرا و تبنکان و گسک رش همککاریهکای
منطقککهای و بککیناتمللککی در هصککوص مسککائل فککو در راس ک ای کککاه

میککزان

آسیبپذیری کشور؛  )4ت ش در جهت عادی سازی رواب بکا کشکورهای منطقکه،
گس رش زمینه های تفاهم و همکاریهای منطقهای به ویژه در منطقکه هلکیجفکارس
بهمنظور ایجاد امنیت انرژی در سطآ منطقه و بیناتملل؛  )5ت ش در جهکت پایکان
بخشی.ن به ابهامات و اه فات سرزمینی در حوزه هلیجفارس و دریکای هکزر؛ و
 )6گس رش تتام ت و ایجاد پیون.های اق صادی با کشورهای منطقه
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گس رش تتام ت و همکاریهای بکیناتمللکی ،رفکع ابهامکات فکو و ایجکاد
وابس گی های دو یا ن.جانبه با اعضای اتحادیه اروپایی و نورای امنیت ،پیگیکری
همکاریهای صلآآمیز منطقهای و در ن یجه دریافت حمایکت کشکورهای اروپکایی
برای ورود جمهوری اس می ایران به سازمانهای بیناتمللی نظیر سازمان تجکارت
جهانی ،فضای پی

از تحریم را برای جمهوری اس می بازسکازی هواهک .ککرد و

این همان نرایطی است که با در نظکر گکرف ن نهادینکه نک.ن تحکریم در سیاسکت
هارجی ایاالت م ح.ه در برابر جمهوری اس می ،کشور به آن نیاز دارد فضایی که
ح ی با وجود گس رش تحریمها از سکوی ایکاالت م حک.ه امریککا ،از همککاری و
تتامل با سایر کشورهای اروپایی بهرهمن .است و بزرگترین نرکای تجکاری آن را
کشورهای توستهیاف ه غربی نظیر آتمان و همچنین دیگر اعضای نورای امنیت ککه
رأی آنها در قطتنامه های صادره ایکن نهکاد بکیناتمللکی تاثیرگکذار اسکت ،تشککیل
می دهن .در این فضکا ،وابسک گیهکا و پیوسک گیهکای اق صکادی و سیاسکی میکان
جمهوری اس می ایران و کشورهای اتحادیه اروپایی و همچنکین اعضکای نکورای

66
ag
e

امنیت ی جانبه نخواه .بود و قطع مج.د رواب یا اعمال تحریمهای بیش ر بهمنزته
افزای

آسیبپذیری همه طرفها هواه .بود

ابزار تحریم و سیاس
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یادداشتها
1
2
3
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4

مرکز نشر :کاب سفی – .امریکا
تحریمهای امریکا علیه ایران دو بخ اوتیه و ثانویه را نکامل مکینکود تحکریمهکای
اوتیه ،مراودات انخاص حقیقی و حقوقی امریکایی با ابرانیان را منع میکن.
براساس این توافق ،تیست نرکتهای نک.ملی ی مجکاز در زمینکه صکادرات کاالهکای
اساسی (عم.تام نرکتهای دارویی و مت.ودی غذایی) بکه ایکران توسک سکازمان
هزانه داری امریکا من شر ن .که به موجب آن بان ها در ارائه ه.مات موردنیکاز
به این نرکتها ،در هار وب و نرای مشخص تتری ن.ه ،منتکی از سکوی
ایاالت م ح.ه امریکا ن.ان ن.
آمار مربوطه از سایت اتا بازرگانی ،صنایع ،متادن و کشاورزی ایران اس خرا ن.ه و
نمودارها توس نگارن.ه تهیه ن.ه است در نمودار مذکور ،به عنوان مثال در سال
 ،1393از  %100کل حجم صکادرات کشکور ،بیشک رین درصک .صکادرات کشکور
(ح.ود  )%26به کشورهای ین و عرا ( )%17و کم رین میزان به ژاپن ()%0.09
تتلق دان ه است در هر سال ،به ترتیب حجم صادرات به امکارات ،عکرا  ،کین
و نشان داده ن.ه است

منابع

ابزار تحریم و سیاس
خارجی امریکا در قبال ایران  محسن اسالمی و فرزانه نقدی

الف) فارسی
ایزدی ،فواد  1390دیپلماسی عموومی امریاوا در ابوای ایورا  ،تهکران :دانشکگاه امکا
صاد (ع)
پوس ین ی ،زهره و ابراهیم م قی  1393ایران در نگرش نخبگان ،نهادهکای اج مکاعی و
ساه ار سیاسی امریکا ،تهران :میزان.
هسروناهین ،هادی  1385نق احزاب و نخبگان سیاسی در امریکا ،همشهری آنالین.
رنانی ،محسن  1394فاز صفر اق صاد ایران در دوره پساتحریم ،دنیای نسواجی ،نکماره
(.92–90 :)11
زهرانی ،مصطفی  1376نظریههای تحریم ااتصادی ،تهران :وزارت امور هارجه
سجادپور ،سی.محم.کاظم و ستی.ه اج هادی  1389نگکرش امنی کی غکرب و ته.یک.ات
بیناتمللی پ از جنگ سرد؛ مطاتتة موردی برنامة هسک های ا ایکران ،دانو
سیاسی ،نماره 59–25 :1
سیمبر ،رعا  1389سیاست هارجی امریکا و تحریمهای ج.ی .علیه جمهکوری اسک می
سیاسی.138–107 :)2( 6 ،
ایران ،دان
نریت ینیا ،محسن و محم.رعا عاب.ین مقانکی  1393تحریمها و جهتگیری صکادرات
ایران :اق صاد سیاسی دوران گذر در رواب بیناتملکل ،فصلنامه روابط خارجی6 ،
(.31–7 :)2
نکوهی ،ستی 1391 .معمای تحریم ،تهران :هبرگزاری فارس
عرب یارمحم.ی ،جکواد  1393ااتصاد سیاسی تحریم ایرا  ،ترجمکه مهک.ی سکاع چی،
جواد عرب یارمحم.ی و صاد موسوی ،تهران :فرهنگ صبا
کانان.ا ،فرانکلین ویو  1376تحریم های اق صادی و رواب بیناتملل ،ترجمه سی.محسکن
علی سبحانی ،در نظریههای تحریم ااتصادی ،ویرای مصطفی زهرانی ،تهکران:
وزارت امور هارجه177-156 :
تِورت ،فلینت و هی ری مان تِورت  1394یادداشت مشترک فلینت و هویالری لوور
برای دیپلما  ،تهران :دیپلمات
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 اطالعوا،های آن. پیشکینه و پیامک، تحریم های اق صکادی ایکران1394 . وحی،مهربانی
115–104 :299 ، ااتصادی-سیاسی
، ایرا و امریاا؛ گذشته شاست خوورد و مسویر آشوتی1394 حسین. سی،موسویان
 تیسا:تهران
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