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چکیده
توافق ژنو ناله لفی در صحاه سیاست خرارجی ایرران برهطرور رام ا در
مورد مااقشه بر سر برنامه هستهای ایران بهطور خاص بوده است این توافق
اندکی پ

از رای کار آمدن داهت راحانی ،فضای بیناهمللی در قبال ایران

را تغییر داده ا زم سیاسی داهت جدید برای تعامرل سرازنده برا دنیرا را در
مصداقی ملی به ر کشیده است هرچاد این توافق ااهیه فارغ از کاستیها
نیست ،اما تأثیرات مببت آن در رصة داخلی ا خارجی بسیار قابل مالحظه
است این مااهه بر آن است تا بهطور مشخص به این پرسش پاسخ دهد کره:
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«تأثیر توافق ژنو بر تحریمها لیه ایران چه بوده است؟» بهنظر نویسرادگان
توافق ژنو یا برنامه اقدام مشرتر

برهطرور مشرخص در چهرار سرلح ترأثیر

مدهای بر تحریمها لیه ایران داشته است :اهف) اصل تحریم :اجراییشردن
توافق ژنو بهطور مستایم تخفیف تحرریمهرا را برهدنبرال داشرته اسرت؛ ب)
فضای تحریم :این برنامه ،فضای بیناهمللی تحریم لیه ایران را نیز تضرعیف
کرده ا مادمهساز راند غیرامایتی کردن ایران ا برنامه هستهای کشور شده
است؛ ج) تحریمکاادگان :توافق ژنو تا اندازهای با ث ایجراد اخرتالم میران
مجمو ه تحریمکاادگان ایران ا تغییر ازن ا جابهجایی در صف موافاران ا
مخاهفان تحریم شده است؛ د) اهدام تحریم :برنامه اقدام مشتر

شرکام ا

اختالم نظر در اهدام تحریمها در مورد دا قلبِ برچیدن برنامره هسرتهای
ایران ا شفافیت ا محدادیت برنامه هستهای ایران را آشکار کرده است

واژههای کلیدی :توافق ژنو ،تحریم ،برنامه هستهای ،غیرامایتی کردن

مقدمه
برنامه هستهای ایران در جریان یک فرایند امنیتی کردن موفق از سوی غتر

و البتته

برخی سیاس.های اشتباه داخلی بهعنوان تهدید علیه صلح و امنی .جهتانی معرفتی
شد و بهدنبال آن قطعنامههای متعدد شورای امنی .سازمان ملل متحد و تحریمهتای
گسترده علیه ایران صادر و اعمال شد درواقع افزای

دامنه و عمق تحتریمهتا علیته

ایران به قطعهای مهم در پازل فرایند امنیتی کردن ایران بهطور عام و برنامه هستتهای
آن بهطور خاص تبدیل شد درحالیکه طوالنی شدن و پیچیده شدن مناقشه هستهای
با افزای

تهدیدها و تحریمها عمالً امیدواری به حل دیولماتیتک مستنله را کمرنتگ

میشد ت ییر دادند فهم ابعاد مختلف تثییرات توافق ژنو بتر رونتد پرونتده هستتهای
ایران و اساساً تصویر و جایگاه جدید بینالمللی ایران بسیار مهم اس .وا ح است.
که مجال بررسی تمامی ابعتاد و تتثییرات توافتق ژنتو در مقالته حا تر نیست ،.امتا
نویسندگان برآنند تا تثییر این توافق را بر یکی از مهمترین قطعات پازل موجتود کته
همانا تحریم اس .بررسی کنند اگتر تتثییر توافتق ژنتو بتر تحتریمهتا علیته ایتران،
بهگونهای مثب .باشد ،در واقع میتوان ادعا کترد کته یکتی از مهتمتترین گتامهتای
عقبگرد در روند «امنیتی کردن» ایران و برنامه هستهای برداشتته شتده است ،.و یتا
بهعبارت دیگر گامی رو به جلو به سم« .غیرامنیتی کردن» و تبدیل پرونده هستهای
از پروندهای امنیتی به پروندهای سیاسی برداشته شده اس.؛ ازاینرو بررسی تتثییرات
توافق ژنو بر تحریمها علیه ایران بسیار حائز اهمی .اس.

تأثیر توافق ژنو بر تحریمهای ایران  هادی سمتی و شانی هرمزی

میکرد ،دو طرف با انجام توافق ژنو مسیر حرک .را بهنحتوی کته کمتتر پتی بینتی

اما تثییر و پیامد توافق ژنو بر تحریم های گسترده و پیچیده علیه ایران چه بتوده
اس.؟ پاسخ به این پرس

عالوهبر نکات یادشده بهلحاظ فهم تحوالت جاری و نیز
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ادامه مسیر بهسم .توافق جامع حیاتی اس .در ایتن راستتا مقالته حا تر ابتتدا بته
ساختار تحریم و بهطور مختصر تحریمهای سازمان ملتل متحتد ،امریکتا و اتحادیته
اروپا علیه ایران می پردازد و سوس کارآمدی تحریمهتای ایتران را براستاس اهتداف
تحریمها می سنجد و نگاهی به پیامدهای آن بر جامعه ایران میاندازد درنهای .تثییر
توافق ژنو بر تحریمها مورد مطالعه قرار میگیرد
 .1ساختار تحریم
تحریمهای اقتصادی ،بهویهه از سوی سازمان ملل ،در طول بیس .ستال گذشتته جایگتاه
روبهرشدی در حکمرانی جهانی پیتدا کترده است ،.بتهطتوری کته دهته  1990را «دهته
()1

تحریم» 1مینامند

)(Cortright and Lopez, 2002: 1

برداش .غالب از ابزار تحتریم آن است.

که مجموعهای از فشارهای سیاسی و اقتصادی میتواند منجر به تاعیف کشور هتدف و
اجبار آن به پیروی از خواستههای تحریمکننده یا تحریمکنندگان شود در سطح دولت .ت
مل.ها ،تحریمهای اقتصادی همیشه بهعنتوان گزینتهای در بتین گزینتههتای موجتود در
خدم .سیاس.گذاران برای برخورد با کشوری دیگر ت صرفنظر از مؤیر بودن و یا مفیتد
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واقع شدن تحریمها در دسترسی به اهداف بیانشده ت مورد توجه بتوده است.
)199: 81-88

(Baldwin,

بهعبارت دیگر ،بین گزینههتای دیولماستی ،بتهکتار بتردن نیتروی نظتامی و

استفاده از اقدامات اجبارآمیز اقتصادی ،سیاس.گذاران در انتختا گزینته ستوم فقتط در
فکر مؤیر واقع شدن و یا «موفقی ».سیاس .تحریم نیستند موفقی .متیتوانتد تنهتا یتک
عامل در کنار دیگر عوامل برای انتخا سیاست .مزبتور باشتد مستنله دوم در انتختا
گزینه تحریم ،رسیدن به هدف و یا اهدافی در سیاس .خارجی در یتک حتوزه ختاص،
بهعنوان مثال ت ییر رژیم ،عدم اشاعه سالحهای کشتار جمعی ،حقتو بشتر و تروریستم
اس .البته همیشه متصور اس .که هدفهای پنهان و اعالمنشدهای وجتود داشتته باشتد
که در هر صورت قابلی .مورد مطالعه تجربی قرار گرفتن را نخواهنتد داشت .در متورد
ایران نیز هدف هتای متنتوعی در نظتر بتوده است .کته ت ییتر رفتتار از ستوی امریکتا و
متحدان

بهعنوان سیاس .رسمی اعالم شده اس .اکثتر تحتریمهتای همتهجانبته علیته

جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با برنامه هستهای و ع ،و یا بهطور دقیقتتر بتهوستیله
1. Decade of Sanctions

آن توجیه شده اس .مسنله سوم که حائز اهمی .اس .تدقیق مفهوم موفقی .تحتریمهتا
در دستیابی به اهداف

اس .گفته میشود که تحریم وقتی موفقی.آمیز است .کته پتی

از رستتیدن بتته مخاصتتمه ،کشتتور تحتتریمشتتونده تتتن بتته خواستتته و یتتا خواستتتههتتای
تحریم کنندگان دهد از تهدید بته تحتریم تتا اعمتال تحتریم و تنبیته طترفهتای ستوم
نقضکننده تحریمها مراتبی اس .که در تو یح موفقی .و یا شکس .تحتریمهتا نقشتی
اساسی ایفا می کند ادبیتات موجتود هنتوز نتوانستته است .مناقشته همیشتگی در متورد
موفقی .و یا شکس .تحریمهای اقتصادی بهعنوان ابزار سیاس .خارجی را خاتمه دهتد
جامعه دانشگاهی و محققان برخالف دس.اندرکاران اجرایی هنوز به کارآمدی تحریمهتا
بسیار بدبین هستند درعینحال ،تحقیقات و مطالعات سالهای اخیر با تکیه بر موردهتای
داده اس .بتههرحتال هتدف ایتن

جدید اعمال تحریم ،این بدبینی را تا حدودی کاه

مقاله بررسی نظری تحریمها بهطور عام و یا تحریمهای خاص علیته ایتران نبتوده ،بلکته
هدف ،ایرات توافق موق .ژنو اس .ساختار هر تحریمی از چهار عنصتر تشتکیل شتده
استت :.التتف) تحتتریمکننتتدگان1؛ ) تحتتریمشتتونده (هتتدف)2؛ ) تتتدابیر و اقتتدامات
محدودکننده3؛ و د) اهداف تحریم

4

)(Charon, 2011: 2

و ورزشتتی و فشتتارهای دیولماتیتتک و اقتصتتادی را شتتامل شتتود

)(Orkin, 1990: 2

تحریم ها به دو نوع اصلی قابتل تقستیم هستتند :التف) تحتریمهتای جتامع 5و

)

تحریمهای هدفمند 6طبق تعریف ،تحریمهای جامع ،دول .و جامعهمحور و فراگیتر
و گسترده هستند ،درحالیکه تحریمهای هدفمند ،بازیگر و مو وعمحتور هستتند و
تنها افراد ،کاالها و بخ هایی مشخص انتخا
)3

و تحریم میشتوند

(Eriksson, 2011:

تحریمهای هدفمند را «تحریمهای هوشتمند» 7نیتز متیخواننتد ،بتدین معنتا کته
1. Senders
2. Target
3. Measures
4. Objectives

تأثیر توافق ژنو بر تحریمهای ایران  هادی سمتی و شانی هرمزی

بهطورکلی واژه تحریم میتواند تمام محدودی.ها بر حوزهای فرهنگی ،علمتی

5. Comprehensive
6. Targeted
7. Smart Sanctions
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تحریمهای هوشمند همانند «بمبهای هوشمند» عمل میکنند و تنها افتراد ،نخبگتان
و تصمیم گیرانی که مسنول هستند و همچنین بخ هتای تحت .کنتترل آنهتا متورد
هدف قرار می گیرند و بنابراین کل جامعه ،مردمان عادی یا طترفهتای ستوم کمتتر
آسیب میبینند

)(Hufbauer and Oegg, 2000:1

پیامدهای غیرانسانی تحریمهتای جتامع

(کالسیک) آنچنان وسیع بود که برخی آن را «تسلیحات کشتار جمعتی» 1خوانتده و
تقبیح کردهاند

() 2

)(Arnove, 2002: 219

تحریمهای اعمتالشتده علیته عترا بته بخت

کشاورزی ،سیستم آموزشی و بهداشتی و همچنتین کتل زیرستاخ .هتای کشتور و
جامعۀ عرا بهشدت ربه زد

)(Said in Arnove, 2002: 219

تجربههتای تحتریمهتای

کالسیک بهویهه تجربه عرا زمینه تعریف و اعمال تحریمهای هدفمند یتا هوشتمند
را که قرار اس .پیامدهای غیرانسانی کمتری داشته باشد هموار کترد از ستال 1994
تمام تحریمهای اعمال شده از سوی سازمان ملل ،تحریمهتای هدفمنتد بتوده است.
)(Biersteker, Eckert and Tourinho, 2012: 6

تحتریمهتای ایتران مجموعتهای از انتواع

تحریمها را شامل می شود که از سوی سازمان ملل ،اتحادیه اروپا و امریکا ،انگلتیس
و برخی کشورهای دیگر ازجمله ژاپن ،کره جنوبی ،استرالیا ،نیوزلند ،کانادا ،ستوئیس
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و نروژ اعمال شده اس .سه شاخه اصلی این تحریمها با توجه به عناصر تحریم در
جدول شماره ( )1قابل تقسیمبندی اس.
جدول شماره ( .)1شاخههای اصلی تحریمها با توجه به عناصر تحریم

تحریمکننده
UN
US
EU

زمان
از2006
تاکنون
از 1979
تاکنون
از 2007
تاکنون

هدف
عدم اشاعه
برنامه هستهای ،حقوق بشر و
تروریسم
عدم اشاعه ( )2007و حقوق
بشر ()2011

نوع تحریم /تدابیر
هدفمند :تسلیحات ،مالی ،حملونقل و محدودیتهای
مسافرتی و توقیف اموال افراد و نهادها
جامع
2

«تدابیر محدودکننده» تا جامع

تح یمسه یسا زن سنل :سبا گزارش آژانس انرژی اتمی مبنیبر امتناع ایران از توقتف
برنامه غنیسازی در فوریه  ،2006آژانس ،پرونده ایران را به شورای امنیت .ستازمان
ملل ارجاع داد که منجر به صدور قطعنامههای متعدد علیه ایتران شتد و هتر بتار بتا
1. Weapons of Mass Destruction

130

2. Restrictive Measures

اعالم عدم تبعی .ایران اقدامات سخ.گیرانهتری اتخاذ گردیتد اساستاً واژه تحتریم
در منشور سازمان ملل وجود ندارد ،اما ماده  41را معموالً ماده تحریمها 1متیداننتد
براساس این ماده شورا میتواند برای ایتربخ

از تتدابیری کته

کتردن تصتمیمات

شامل استفاده از نیروی نظامی نمتی شتود استتفاده کنتد و از اعاتای ستازمان ملتل
بخواهد که چنین تدابیری را بهکار ببندند این تدابیر متیتوانتد شتامل قطتع روابتط
دیولماتیک ،قطع کامل یا بخشی از روابط اقتصادی ،ارتباطات ریلی ،دریایی ،هتوایی،
پستی و غیره باشد

)(Charter of the UN, Article 41

مرحلۀ پی

از تحتریم مربتوط بته

ماده  40اس .که تنها حال .درخواست .دارد و التزامآور نیست .و مرحلتۀ پتس از
تحریم مربوط به ماده  42است .کته وارد کتاربرد نظتامی متیشتود ل تو یتا تعلیتق
تحریمهایی که بهواسطه قطعنامههای شورای امنی .سازمان ملل و تع شتده است،.
نیازمند صدور قطعنامه جدید اس .از ژوئن  2010بهدلیل مخالفت .چتین و روستیه
عمالً شورای امنی .سازمان ملل نتوانستته است .تحتریمهتای بیشتتری علیته ایتران
تصویب کند

)(International Crisis Group Report, 25 February 2013:15

تح یمسه یسصی التسن حم سصن یک :ستصویب تحریمهتا در امریکتا بته دو شتکل
در کنگتتره نخستتتین تحتتریم امریکتتا علیتته ایتتران در ستتال  1979و در پاستتخ بتته
گروگانگیری دیولمات های امریکتایی در ایتران در قالتب فرمتان اجرایتی از ستوی
رئیسجمهتور کد رت س اعمتال شتد هتدف تحتریم ،اعمتال فشتار بترای آزادستازی
گروگان ها و تدبیری که اتخاذ شد مسدود کردن اموال دول .ایران بتود چنتد ستال
بعد اهداف دیگری ازجمله محدود کردن توانایی نظامی و نفتوذ منطقتهای ،محتدود
کردن ایران از آنچه حمای .مالی از سازمانهای تروریستی خوانده متیشتد و فشتار
برای ت ییر سیاس .های داخلی کشور (ازجمله در زمینه حقو بشر) با هدف نهتایی
ت ییر رفتار به فهرس .اهداف اعالمی تحریمهای امریکا علیه ایران ا افه شد
)Iran Project, 2012: 7-13

() 3

(The

از اواسط دهه  1990تمرکز تحریمهتای امریکتا بتر هتدف

وادار کردن ایران به محدود کردن برنامه هستهای خود قرار گرفت .و از ستال 2006
1. Sanctions Article
2. Executive Order

تأثیر توافق ژنو بر تحریمهای ایران  هادی سمتی و شانی هرمزی

انجام میشود« :فرمان اجرایی» 2از سوی رئیسجمهور یا تصویب بتهصتورت قتانون
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و بهطور فراگیرتر از سال  ،2010جامعه جهانی نیز با همتین هتدف بتا تحتریمهتای
امریکا همراه شد

)(Katzman, 2014: 1

سال  2006بازمیگردد ،اما سالها پی

هرچند تحریمهای سازمان ملل علیه ایتران بته
از آن امریکا تالش خود را برای وادار کتردن
ستازمان ملتل آغتاز کترده بتود

سایر کشورها به تحریم ایران ختار از چتارچو

درواقع از سال  1996امریکا تالش خود را بترای ایجتاد اختالل در سترمایهگتذاری
بینالمللی در بخ

انرژی ایران با تصویب

ISA

1

نهادینه کرد و از این سال ،کنگره و

دول.های متوالی اقداماتی را انجام دادند تا شرک.هتای ختارجی را وادار کننتد کته
میان دو گزینه الف) ادامته فعالیت .در بخت هتای وابستته بته انترژی ایتران و
مشارک .در بازار امریکا یکی را انتخا

کنند

)

)(Katzman, 2013: 1

هرچند  ISAتنها یکی از تحریمهای امریکا علیه ایتران است ،.امتا ایتن تحتریم
توجه زیادی را به خود جلب کرده اس.؛ چراکه درواقع براساس این تحتریم است.
که مجوز جریمه شرک.های خارجی داده میشود

() 4

)(Katzman, 2009: 1

عالوهبر ایتن

دو قانون دیگر در کنگره امریکا تصویب شده کته بتا قتانونی کتردن بخت هتایی از
دستورالعمل های اجرایی رئیس جمهور و تقنین تحریمهای جدید ،جامعی .تحریمها
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علیه ایران را کامل کرد این دو عبارتند از قانون تحریمهای جامع ،پاسخگویی و منع
سرمایه گذاری ایران مصو

ژوئیته  (CISADA) 2010و سرفصتل خاصتی از بودجته

دفاعی سال  2012امریکا الزم به یادآوری است .کته دو قتانون دیگتر بته نتامهتای
کاه

تهدید ایران و حقو بشر سوریه مصو

ایران ،کره شمالی و ستوریه مصتو

2012

ستال  2012و قتانون عتدم اشتاعه

)(INKSNA

نیتز بخت هتای دیگتری از

اقتصاد ایران را مورد تحریم قرار دادهاند که بهنوبه خود حائز اهمی .هستند بنابراین
امریکا خود به طور یکجانبه و براساس سیاس .تنبیه و پتاداش ،کشتورهای دیگتر را
عمالً به تحریم بیشتر ایران خار از چارچو

سازمان ملل وادار کرده اس.

تح یمسه یسصتح دیهسصرمپ :ستحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران در سال  2007و
به دلیل آنچه تالش ایران برای دستیابی به سالح هستهای خوانده میشود اعمال شده
اس .هرچند از سال  2011حقو بشر نیز به اهداف تحریمها ا افه شد و اتحادیته
1. The Iran Sanctions Act

اروپا سخ.ترین تحریمهایی که تاکنون بر کشوری اعمال کرده اس .را علیته ایتران
و ع کرد یکی از شدیدترین تحریمهای ایران ،قطع ارتباط تمام بانتکهتای ایرانتی
که از سوی اتحادیه اروپا ناقض تحریمهای اتحادیه اروپا شناخته شدهانتد ،از شتبکه
سوئیف 1.اس ،.که در واقع بهمعنای جلوگیری از هرگونه تراکن

ختارجی بتا آنهتا

اس .شبکه بانکی الکترونیکی سوئیف ،.قطب جهانی فعالی.های بینالمللی متالی و
تجاری محسو

میشود این تحریم در مارس سال  2012توستط اعاتای شتورای

اتحادیه اروپا علیه ایران و ع شد

()5

یکی از دالیلی که اروپاییها را بهسم .همراهی با تحریمهای امریکتا و اتختاذ
محدودی .های بسیار شدید سو داد ،ترس آنها از حمله نظامی به ایران و به خطتر
افتادن منافع حیاتیشان در منطقه بوده اس.

)(Emery, 2010: 371

به گفتۀ ب ژینسدکیس

احتمال پیوستن دیگر کشورها به امریکا در تحریم ایران زمانی افزای

متییابتد کته

امریکا بتواند آنها را قانع کند که درصدد طراحی عملیات جنگتی علیته ایتران است.
)(Emery, 2010: 387

تحریمهای گستردۀ اتحادیته اروپتا علیته ایتران درحتالی اعمتال

می شود که وابط روشن و مشخصی برای خاتمه آنها وجود ندارد و برای ل تو نیتز

 .٢ارزیابی تحریمها
در مورد مؤیر بودن یا نبودن تحریمهتا علیته ایتران دو دیتدگاه غالتب وجتود دارد
دیدگاه نخس .بر این باور اس .که تحریمها علیه ایران مؤیر نبتوده است.؛ بته ایتن
دلیل که اهداف تحریم ت توقف برنامه هستهای ایتران ،رعایت .حقتو بشتر و عتدم
حمای .از تروریسمت محقق نشده اس .دیدگاه دوم معتقد اس .تحریمها مؤیر بوده
اس .و شاهد آن وقوع تحوالت مثب .در روابط میان ایران و امریکا و شتکلگیتری
«برنامه اقدام مشترک» است .گتزارش تحقیقتاتی کنگتره امریکتا ادعتا متیکنتد کته
تحریمهای سخ .علیه ایران تکه بخ های کلیتدی انترژی و دسترستی کشتور بته
سیستم مالی بینالمللی را هدف گرف.ت آنچنان به اقتصاد ایران ربه زد که رهبران
ایران ناچار به پذیرش توافقنامه موق .در  24نتوامبر  2013شتدند کته براستاس آن
)1. The Society for Worldwide Inaterbank Finacial Telecommunication (SWIFT

تأثیر توافق ژنو بر تحریمهای ایران  هادی سمتی و شانی هرمزی

نیازمند اجماع تصمیمگیری همۀ  28عاو اس.

)(Vaez, 2013: 5

133

برنامه هستهای در مقابل تخفیف تحریمها متوقف میشتود ایتن گتزارش همچنتین
حسن روحانی در  14ژوئن  2013را نشانهای از افزای

انتخا

رژیم برای تخفیف تحریمها میداند

فشتار عمتومی بتر

)(Katzman, 2014: 47-60

همان گونه که پیشتر ذکر شد ،موفقیت .تحتریم تتا حتدود زیتادی بته تعریتف
عملیاتی از مفهوم موفقی .بستگی دارد بتهعتالوه ،برداشت .موفقیت .از تحتریمهتا
مهمتر از عینی بودن تثییر اس .و سیاست.گتذاران بیشتتر براستاس چنتین تصتوری
تصمیمگیری میکنند بهنظر میرسد از این منظر تحریمهتای ایتران موفتقتتر عمتل
کرده اس .بسیاری از متخصصان بر این باورند که عل .اصلی «توفیق» تحریمهتای
همهجانبه علیه ایتران اعمتال بتیستابقه آن بتهوستیله بستیاری از کشتورهای یالتث
(اروپتایی ،آستیایی و منطقتهای) استت .امتا واقعیت .آن استت .کته هتر دو دیتتدگاه
تقلیل گرایانه هستند و حقیق .تثییرگذاری تحریمها علیته ایتران جتایی در میانته دو
دیدگاه یادشده قرار دارد بهطورکلی مؤیر بودن تحریمهتا براستاس میزانتی کته سته
هدف اصلی زیر را برآورده سازند ارزیابی میشتوند :اجبتار کتردن( 1ت ییتر رفتتار)؛
محتتدود کتتردن(2محتتدود کتتردن فعالیتت.هتتا)؛ و عالمتت .دادن و برچستتب زدن بتته
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هدف

3

)(Biersteker, Eckert, Tourinho, 2012: 14

صجب رسک د :ستحریمهای گسترده علیه ایران تاکنون ایران را مجبور نکرده است.
که از برنامه هسته ای خود دس .بکشد هرچند توافق ژنو نیز حاکی از آن اس .کته
ایران در مورد مسنله هستهای خود به سیا سابق حرک .نمیکند بتهعبتارت دیگتر
توافق ژنو که برخی از آن بهعنوان نشانه مؤیر بودن تحریمها یاد میکنند ،نه بهمعنای
مجبور کردن ایران به ت ییر رفتتار (دست .کشتیدن از برنامته هستتهای) است .و نته
بهمعنای استمرار رفتار ایران (ادامه بیکموکاس .برنامه هستهای) اس .پس از توافق
ژنو ایران همچنان به غنیسازی (زیر  5درصد) ادامه میدهد و برنامه هستهای ختود
را تعطیل نکرده اس.؛ هرچند این غنیسازی دیگر به روال سابق (بتاالی  5درصتد)
نیس .اما پاسخ این پرس

که چرا ایران این مسیر را انتخا

کرده اس .به مستائل
1. Coercion
2. Constraint
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3. Signaling and Stigmatizing

زیادی در کنار تحریمها بازمیگردد؛ بهعنوان مثال نمیتوان نقت

عوامتل داخلتی و

منطقه ای را نادیده گرفت .نخستتین عامتل در حتوزه مستائل داخلتی بته و تعی.
اقتصادی نامناسب ایران بازمی گردد این و عی .نابسامان نهتنها نتیجه تحتریمهتای
گسترده بلکه در ایر «دوگانته تحتریم و ستوءمتدیری ،».بتهویتهه در دوران پتی
ریاس .جمهوری حسن روحانی بوده اس .بخ

از

دیگر مسائل داخلی بته انتخابتات

ریاس.جمهوری ایران در خرداد  1392بازمیگردد که البته تتا حتد زیتادی متتثیر از
بخ

اقتصادی اس .برای فهتم درجته اهمیت .ایتن انتخابتات در رفتتار سیاست.

خارجی ایران و درنهای .توافق ژنو کافیس .رویکردی  Counterfactualاتختاذ کنتیم
بدین معنا که تصور کنیم که روحانی انتخا

نمتیشتد و فتردی از جنتاح رقیتب و

نزدیک به دول .پیشین برگزیده میشد (کسانیکه پیچوختمهتای سیاست .ایتران را
دنبال میکنند بهخوبی میدانند که چنین سناریویی بسیار محتمتل بتود و بستیاری از
مردم حتی تح .شرایط ستخ .اقتصتادی هنتوز مصتمم بته شترک .در انتخابتات
نبودند) در این صورت بسیار بعید بهنظر متیرستد کته تحتوالت رخداده در حتوزه
سیاس .خارجی ایران بهوقوع میپیوس ،.حتی با وجود آنکه مت یر تحریم همچنتان
برقرار بودن تحریمها در صورتی کته انتخابتات نتیجته دیگتری متیداشت ،.فاتای
سیاس .خارجی ایران نیز مختصات دیگری داش .عالوهبر عوامل داخلتی ،عوامتل
منطقهای بهویهه بحران سوریه نیز در رفتار سیاس .خارجی ایران بسیار مؤیر بتود از
مجموعه مسائل یادشده چنین برمی آید که ترجمه رفتار سیاست .ختارجی ایتران در
دوره روحانی آن نیس .که صرفاً تحریمها توانسته اس .هدف «اجبار» را تثمین کند
تحریم ها به اقتصاد ایران صدمه زده اس .اما نه تا آنجا که ایتران را وادار کنتد تتا از
برنامه هستهای خود دس .بردارد
نحممدسک د :سهرچند بهسختی میتوان ادعا کرد که تحریمها هدف «اجبتار» را
تثمین کردهاند اما تا اندازهای هدف «محدودسازی» را در معنای «کندسازی» بترآورده
کردهاند گزارش کنگره امریکا تثکید میکند که تحریمها علیه ایران ممکتن است .از

تأثیر توافق ژنو بر تحریمهای ایران  هادی سمتی و شانی هرمزی

حاور داشته اس.؛ بنابراین حتی با وجود شرایط سخ .اقتصادی و حتی با وجتود

طریق اخالل در دستیابی ایران به فناوری خارجی منجر به کند شدن برنامه موشتکی
و هستهای کشور شده باشد ،اما ارزیابی های ایاالت متحتده حتاکی از آن است .کته
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تحریمها ایران را از توسعه تسلیحات متعارف جدید بتهصتورت بتومی بتاز نداشتته
اس .و همچنین دیگر اهداف تحریمها (توقف حمای .از تروریسم و نقض حقتو
بشر) نیز برآورده نشده اس.

)(Katzman, 2013: 49-50

با این وجود استدالل آن است.

که به دلیل وابستگی ایران در فعالی.های هستهای ،تحریمها میتواند این فعالیت.هتا
را محدود و کُند کنند و درنتیجه عاملی مؤیر باشد که باید برقترار نگته داشتته شتود
)(Fitzpatrick, 2010: 1

البته نباید فراموش کرد که در فاصله زمانی  2003تا  2005کته

حسن روحانی ،رئیس تیم مذاکرهکننتده هستتهای بتود ،ایتران درحتال تکمیتل 164
سانتریفیوژ غنی سازی اورانیوم بود (پی

از تحریمهای سازمان ملل و اتحادیه اروپتا

و مو تحریمهای فشرده امریکتا) ،امتا امتروزه و پتس از ستالهتا تحتریم و فشتار
سیاسی ،ایران بی

از  18000سانتریفیوژ

دارد)(Vaez, 9 oct, 2013

البته شتاید سترع.

توانمند شدن ایران میتوانس .در شرایط غیرتحریم بیشتر باشد
عالنددوسدهددیسمسب نسددبسزد :سدر میتتان اهتتداف ستتهگانتته تحتتریم ،هتتدف
عالم.دهی بهویهه با تحریمهای سازمان ملتل بیشتتر از ستایر اهتداف تتثمین شتده
اس .تحریمهای گسترده علیه ایتران حساستی .حمایت .از هنجتار عتدم اشتاعه و
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همچنین اقتدار آژانس انرژی اتمی را در سطح جهانی بی
کرد

)(http://www.sanctionsapp.com

از پی

مطرح و برجسته

این عالم.دهی بته ایتران در قالتب انتقتال پیتام

هزینه عدم پیروی از خواستههای شورای امنی .سازمان ملتل و بته جهتان در قالتب
اهمی .حمای .از هنجار عدم اشاعه بوده اس .در مجموع باید گف .که تحتریمهتا
علیه ایران در برچسب زدن و معرفی کردن کشور بهعنوان تهدید موفق بتوده است.
همچنین توانسته اس .بی
نق

از پی

توجه جامعه جهتانی بته مستنله عتدم اشتاعه و

نهادهای بین المللی در تحقق آن را جلب کند البته باید توجه داش .کته تی ته

عالم.دهی و برچسبزنی علیه ایران دو لبه دارد که یتکستوی آن برجستتهستازی
هنجار عدم اشاعه اس( .عالم.دهی) و لبته دیگتر آن معرفتی بتازیگری است .کته
ناقض این هنجار اس( .برچسب زدن) این تی ه هتمراستتای فراینتد امنیتتیستازی
برنامه هسته ای ایران حرک .کرده اس .و بی

از دو هتدف اولیته تحتریم بترش و

تثییر داشته اس.
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درنهای .باید توجه داش .که یکی از علل استفاده از تحریمهای بینالمللتی بتا

وجود ناکارآمدی در اهداف اولیه آن ،کارآمدی هدف سوم است .بتهعبتارت دیگتر
تحریمها دس .کم و در بیشتر متوارد یتک هتدف را در قالتب «تنبیته بتینالمللتی»
برآورده میکنند

)(Nossal, 1989: 303

1

همچنین در بسیاری موارد و ع تحریمها بترای

سیاستمداران کشورهای تحریم کننده ،مصترف داخلتی دارد در متورد دغدغتههتای
سیاس .داخلی امریکا در تصویب تحریمهای مختلتف علیته ایتران بستیار نوشتته و
گفته شده اس .دو نکته اساسی در این مورد قابل ذکر اس .نخس .بیهزینه بودن
مخالف .با جمهوری اسالمی در مناقشات داخلی امریکا و پرمنفع .بتودن اقتدامات
تندروانه علیه ایران اس .بسیاری از سیاستمداران راس.گرا بهطتور طبیعتی ختویی
تندروانه و تهاجمی در عرصه سیاس .خارجی به ویتهه در متورد ایتران دارنتد ،و از
آنجا که نسل جدید محافظهکاران نزدیکی ایدئولوژیک عمیقتری با استرائیل دارنتد،
همگامی با سیاس .های اسرائیل برای آنها سودآور اس .دموکراتها و لیبترالهتای
امریکایی نیز در مو وع ایران ،بهدلیل وابستگی به منابع مالی و حمای.های سیاستی
جامعه کلیمی امریکا ،همسویی با سیاس.های دایرانی را همیشه ترجیح میدهنتد
ال منحصتربفردی در تدی .بتا ایتران و تصتویب لتوایح علیته
بنابراین به طور کتام ً
دادهاند ،بهگونهای که بسیاری از اقدامات تحریمی علیه ایران بتدون مخالفت .جتدی
تصویب میشود ،حتی اگر تحریمها اهداف را برآورده نسازند و جنبه نمادین 2داشته
باشند

)(Whang, 2011

بنابراین هدف سیاس .اتخاذشده بدون معیار مؤیر بتودن و یتا

موفق بودن تعریف میشود
 .3پیامدهای تحریمها
روی دیگر سکه اهداف تحریم و میزان مؤیر بودن یا نبودن آنها ،پیامدهای تحریم بر
مردم عادی و ایرانیانی اس .که تحریم زندگی روزمرهشان را تح .تتثییر قترار داده
اس .سخن از کارآمدی تحریمها علیه ایران بیتوجته بته آیتار و پیامتدهای آن بتر
زندگی مردم عادی نگاهی غیرانسانی اس .کته جامعته جهتانی بایتد نستب .بته آن
1. International Punishment
2. Symbolic

تأثیر توافق ژنو بر تحریمهای ایران  هادی سمتی و شانی هرمزی

جمهوری اسالمی دمتوکراتهتا و جمهتوریخواهتان ائتتالف گستتردهای را شتکل
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حساس باشد افتادن در چرخۀ تحلیل تحتریمهتا براستاس کارآمتدی آنهتا و تتثمین
اهداف سهگانۀ اجبار ،محدودی .و عالم .و کمتوجهی به آیتار و پیامتدهای آن بتر
مردم عادی تح .تحریم نهتنها غیرانسانی بلکه ناقص و تقلیلگرایانته است .اساستاً
اهمی .بعد انسانی پیامدهای تحریم بود که مو اعترا ات به تحریمهتای جتامع را
برانگیخ .و مقدمه معرفی نوع دیگری از تحریمها با عنوان تحریمهای هدفمنتد یتا
هوشمند شد؛ هرچند در مورد ایران بهدلیتل هتدف قترار گرفتته شتدن شتریانهتای
اقتصادی کشور و اعمال گسترده تحریم ها از سوی بازیگران متعدد بینالمللی دیگتر
نمیتوان از اعمال تحریم های هدفمند یا هوشمند علیه ایران نام برد بهعالوه پیامدها
و آیار تحریم ،گریبان تمام ایرانیتان را گرفتته است .تحتریمهتای ایتران پیامتدهایی
ازجمله تورم ،سقوط ارزش ریال و فساد گسترده متالی را بتههمتراه داشتته است .و
حوزه هایی چون تجارت و بازرگانی ،صنع .هتوایی و پزشتکی را بتهشتدت متتثیر
ساخته اس.؛ من آنکه زمینهساز پدیده های نوظهور در قالب «مافیای تحریم» شده
اس .البته باید توجه داش .این پیامدها نه صرفاً نتیجۀ تحریمهتا علیته ایتران بلکته
محصول «دوگانۀ سوءمدیری .و تحریم» اس .درهمتنیدگی سوءمدیری .داخلتی و
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تحریمها آنچنان اس .که تفکیک پیامدها و ارجاع آن به هریک از دو عامل یادشتده،
بهتنهایی دشوار و تا اندازهای ناممکن اس.
آیار و پیامدهای منفی تحریمها علیته ایتران از ستال  2011و بتهدنبتال تشتدید
تحریم ها از سوی امریکتا و اتحادیته اروپتا و البتته در دورۀ دوم ریاست.جمهتوری
احمدی نهاد بی

از پی

در زندگی روزمره ایرانیان بروز یاف .صادرات نف .ایتران

که حدود  80درصد منابع ارزی کشور را تثمین میکند از  2/5میلیون بشتکه در روز
در سال  2011به نصف یعنی  1/25میلیون بشکه در سال  2013رسید در ایتن دوره
اف .ارزش ریال و افزای

تورم شدت قابلمالحظهای پیدا کرد که یکی از دالیل آن

محروم شدن سیستم بانکی جهانی بهواسطه تحریمها بوده است.

)(Katzman, 2013: 51-59

تحریم ها با تاییرگذاری بر شریانهای اصلی اقتصادی کشور به ویهه صتنع .نفت .و
بانکداری تثییرات مستقیم منفی بتر زنتدگی ایرانیتان گذاشتته است .تحتریم بانتک
مرکزی ایران که ابتدا از سوی امریکا انجام شد نیز آشکارا وصتول درآمتدهای ارزی
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کشور را بتا مشتکل روبتهرو کترد بته اعتقتاد رئتیس استبق بانتک مرکتزی ایتران،

ایمنحممحسی سع دلی ،مهم ترین نتیجه تحریم بانک مرکتزی بلوکته شتدن درآمتد
نف .ایران اس( )6(.عادلی )1390 ،این درحالی اس .کته اساستاً بانتک مرکتزی در
جهان از مصونی .برخوردار اس ،.چراکه به مل.ها ارتباط دارد(( )7عتادلی)1390 ،
به هر روی تحریم ها بر صنع .نف ،.صادرات نف .را کتاه

داده است .و تحتریم

بانک مرکزی درآمدهای نفتی را بلوکه کرده است .و حتذف ایتران از شتبکه بتانکی
الکترونیکی سوئیف .در کنار تحتریم بانتک مرکتزی عمتالً بانتکهتای ایتران را در
تبادالت تجاری نهتنها در حوزه انرژی بلکه در سایر حوزهها نیز محدود کرده اس.
بااین وجود حامیان تحریم معتقدند هدف تحریم ،مردم عادی نیستتند و اگتر آستیبی
متوجه آنان میشود باید در قالب «آسیب جانبی» 1دیده شود ،بدین معنا کته بتهرغتم
هدف و نی .اصلی ،ممکن است .متردم عتادی در جریتان عملیتاتی آستیب ببیننتد
هرچند این استدالل از منظر مخالفان تحریم بسیار سست .و ناموجته است ،.چراکته
اساساً در تحریم صدمه به مردم عادی امری الزم و ابزاری اس.
حتی تحریم هتای هدفمنتد و هوشتمند نیتز بتا آنکته در دهته  1990اشتتیا و
خوش بینی زیتادی را برانگیخت ،.نتوانستته است .مشتکل پیامتدهای غیرانستانی و
میشود هوشمند نیس.

)(Gordon, 2011: 332

بتهعنتوان مثتال هرچنتد دارو بتهطتور

مستقیم در فهرس .تحریم ها علیته ایتران نیست ،.امتا بتهدلیتل تحتریمهتای دیگتر
بخ های کلیدی ازجمله سیستم بانکی عمالً خرید ،سفارش و حملونقل داروها با
مشکالت جدی روبه رو شده اس )8( .نه تنها ایرانیان داخل کشور بلکه ایرانیان خار
از کشتور نیتز از پیامتدهای منفتی تحتریمهتتا در امتان نمانتدهانتد و بتهویتهه بتترای
نقلوانتقاالت مالی خود با ایران و حتی در مواردی حفظ داراییهای شخصی خود با
مشکل مواجه شدهاند
حال پرس

()9

آن اس .که چنین پیامدهای منفی و گستردهای حاصل تحریمهتای

سازمان ملل اس .یا تحریمهای یکجانبۀ امریکا و چندجانبتۀ اتحادیته اروپتا؟ پاستخ
این پرس

بسیار مشکل اس .اما آنچه میتوان آشکارا بیتان کترد آن است .کته بتا
1. Collateral Damage

تأثیر توافق ژنو بر تحریمهای ایران  هادی سمتی و شانی هرمزی

آسیبهای جانبی را حل کند و درحقیق .تحریمهتای هوشتمند آنچنتان کته ادعتا
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وجود آنکه قطعنامه های سازمان ملتل علیته ایتران از متتن مالیتمتتر و محتدودتری
برخوردار اس ،.اما دارای ابهاماتی اس .کته زمینتهستاز تحتریمهتای بستیار شتدید
امریکا و اتحادیه اروپا شده اس .و درنهای .به کل جامعته ایرانیتان آستیب رستانده
اس .قطعنامه های سازمان ملل علیه ایتران از کشتورهای عاتو متیخواهتد کته از
نقلوانتقال فناوری یا تراکن های مالی که میتواند به برنامه هستهای یا موشکهتای
بالستیک ایران کمک کند جلوگیری کنند این قطعنامه همچنین از اعاتا متیخواهتد
که در رابطه با ایران «احتیاط به خر دهند» ،1بهویهه در مورد بانک صادرات و بانک
ملی واژۀ رعای .احتیاط در مورد ایران در متن قطعنامههای سازمان ملل علیه ایتران
بسیار مبهم و مهم اس.؛ چنان که با تکیه بر این ابهام اتحادیه اروپتا ،کانتادا ،ژاپتن و
کره جنوبی تحریم های شدیدتری را در راستای رعای .احتیتاط علیته ایتران اعمتال
کردهاند

)(Gordon, 2013

کشورهای تحریمکننتده همتواره متیتواننتد ادعتا کننتد کته

یکجانبه عمل نکردهاند و فقط «احتیاط» کردهاند ،همان گونه که شورای امنی .از آنها
خواسته اس .و همزمان شورای امنی .میتواند ادعا کنتد کته تحتریمهتای ناموجته
و ع نکرده اس .و تحریمها تنها متوجه تسلیحات هستهای با کمترین هزینه انسانی
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اس .این همان چیزی اس .کته جدایسگداردس  2آن را «قابلیت .انکتار دوطرفته»
متیخوانتد

)(Gordon, 2013

3

نتیجتۀ ایتن انکتار دوطرفته چیتزی نیست .جتز اعمتال

تحریمهای گسترده که هرچند برخی از آنها بهعنوان تحریمهای هدفمند و هوشتمند
و ع شده اند اما در عمل پیامدهای غیرانسانی آن کل جامعته ایرانیتان را دربرگرفتته
اس.
 .٤توافق ژنو و تحریمها
توافق ژنو یا برنامه اقدام مشترک 4بهطور مشخص در چهار سطح تتثییر عمتدهای بتر
تحریم ها علیه ایران داشته اس :.الف) اصل تحریم :اجرایی شدن توافق ژنو بتهطتور
مستقیم تخفیف تحریم ها را بهدنبال داشته است.

) فاتای تحتریم :ایتن برنامته،
1. Exercise Vigilance
2. Joy Gordon
3. Mutual Deniability
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4. Joint Plan of Action

فاای بینالمللی تحریم علیه ایران را نیز تاعیف کرده و مقدمهساز روند غیرامنیتتی
کردن ایران و برنامه هستهای کشور شده اس.

) تحتریمکننتدگان :توافتق ژنتو تتا

اندازهای باعث ایجاد اختالف میان مجموعه تحتریمکننتدگان ایتران و ت ییتر وزن و
جابهجایی در صف موافقان و مخالفان تحریم شده اس .د) اهداف تحتریم :برنامته
اقدام مشترک ،شکاف و اختالف نظر در اهداف تحریمها در مورد دو قطبِ برچیدن

1

برنامه هستهای ایران و شفافی .و محدودی 2.برنامه هستهای ایتران را آشتکار کترده
اس.
تخفیفستح یم:سبتا اجرایتی شتدن برنامته اقتدام مشتترک در  20ژانویته 2014
تحریم ها علیه ایران تا اندازهای تخفیف یافته اس .این توافق اولیه شتامل حتدود 7
میلیارد دالر از آزادسازی تحریمها در یک دوره ش ماهه متیشتود براستاس متتن
توافقنامه ژنو ،من آنکه در دوره مقرر ش ماهه ،تحریم جدیدی (مربوط به برنامه
هستهای) علیه ایران تصویب نمیشود ،بخشی از تحریمهای موجود نیتز بته حالت.
تعلیق درمیآید تعلیق تحریم ها ازجمله شامل موارد صادرات پتروشیمی ایران ،طتال
و فلزات گرانبها ،صنع .خودرو و قطعات یدکی هواپیماهتای غیرنظتامی متیشتود
اس ،.یک کانال مالی برای تجارت امور انسان دوستانه و تثمین نیازهای داخلی ایران
و تجارت موارد غیرتحریمی تا مبل ی خاص ایجتاد متیشتود (متتن توافقنامته ژنتو،
)2013
تضییفسرض یستح یم:سبرنامه اقدام مشترک نهتنها بهصورت مستقیم منجتر بته
تخفیف تحریمها شده اس ،.بلکه باعث شده اس .تا فاای مساعد جهتانی تحتریم
علیه ایران تا حدودی متزلزل شود این پیامد در قالب فرایند غیرامنیتیسازی 3نستبی
با انجام توافق ژنو قابل تبیین اس .برنامه هستهای ایران در طول ستالهتای گذشتته
بهتدریج به عنوان تهدیدی وجودی علیه صلح و امنی .جهانی معرفی شد این رونتد

تأثیر توافق ژنو بر تحریمهای ایران  هادی سمتی و شانی هرمزی

همچنین از آنجا که بهدنبال تحریمها ارتباط ایران با سیستم مالی جهتانی قطتع شتده

1. Dismantle
2. Transparency and containing
3. Desecuritization
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را میتوان نمونهای موفق از فرایند امنیتتی شتدن 1تلقتی کترد کته طتی آن برداشت.
عمومی از برنامه هستهای ایران به برداشتی تهدیدگونه ت ییر یاف .انجام توافتق ژنتو
یک گام به جلو در مسیر طوالنی غیرامنیتی کردن ایران و برنامه هستهای کشور تلقی
میشود این توافق چهرهای معقولتتر از ایتران بتهعنتوان کشتوری کته دارای عتزم
سیاسی برای حل مناقشات خود با جهان اس .به تصویر کشتیده و فاتایی را رقتم
زده اس .که طرف مقابل دیگر بهسهول .نمیتواند ایران و برنامه هستهای کشتور را
تهدید جلوه دهد و بازیگران دیگر را نسب .به رورت اعمتال تحتریمهتای بیشتتر
علیه ایران متقاعد کند تیم مذاکرهکننده ایران تاکنون بهخوبی قادر بتوده است .تتا از
توانمندی طرف مقابل در برچسب تهدید امنیتی زدن بته ایتران بکاهتد البتته ت ییتر
فاای بینالمللی نسب .به ایران پی

از توافق و با روی کار آمتدن دولت .روحتانی

کلید خورده بود و توافق ژنو عاملی تشتدیدکننده بتود کته بتهطتور مستتقیم فاتای
بین المللی تحریم را نیز متثیر ساخ .این ت ییر فاا ،پتانسیل مناستبتتری را بترای
جذ

سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده اس ،.هرچند باید توجه داش .که فاتای

کنونی بسیار شکننده و نامطمنن و استمرار آن بهشدت بته ادامته رونتد متذاکرات و
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نتیجه آن وابسته اس.
صخ الفسبی ستح یمسکننمگ :سبرنامه اقدام مشترک موجب شتد تتا میتان برختی
کشتتورهای تحتتریمکننتتده ،نخبگتتان سیاستتی داختتل کشتتورهای تحتتریمکننتتده و
تحریمکنندگان و متحدانشان اختالفهایی ایجاد شود البته نمیتوان چندان به بقتا و
عمق این اختالفها خوشبین بود و انتظار میرود که بهمحض شکست .متذاکرات،
اختالفات نیز بهسرع .رفع شود ازجمله این اختالفات میتتوان بته عتدم همراهتی
کانادا در تعلیق تحریمها علیه ایران اشاره کرد درحالیکه پتس از توافتق ژنتو میتان
ایران و  ،5+1امریکا و اتحادیه اروپا بخشی از تحریمها علیه ایران را به حال .تعلیق
درآوردند ،کانادا اعالم کرد که تحریمهای این کشور علیه ایران بتهطتور کامتل بتاقی
خواهد ماند

()10

در زمینه اختالف میان برخی کشورهای تحریمکننده و متحتدان نیتز

میتوان به طور مشخص از اسرائیل و عربستان سعودی نتام بترد برختی کشتورهای
1. Securitization

منطقه و در رأس آن عربستان سعودی اساساً از کاه

عر

تحریمها و فشتارها بتر

ایران و چشم انداز خیزش ایران در منطقه واهمه دارند عل .اصلی تالش آنها بترای
اینکه تحریمها به قوت خود باقی بماند ،مسنله هستهای ایتران حتل نشتود و رابطته
ایران و امریکا بهبود نیابد ،آن اس .که نمیخواهند تتوازن منطقتهای بته نفتع ایتران
ت ییر کند (موسویان ،خبرآنالین 15 ،بهمن )1392؛ توافق ژنتو ایتن اختتالف زاویته
تحریمکنندگان و متحدان منطقهایشان را روشن تر ساخ .توافق ژنو میتان ایتران و
 5+1نار ایتی اسرائیل ،اصلیترین متحد امریکا در منطقه را نیز برانگیخت .و حتتی
در داخل اسرائیل نیز به جبههگیریها و اختالفات دامن زده شتد بنید نی سن نید هاس،
نخس.وزیر اسرائیل ،توافق ژنو را یک «اشتباه تاریخی» 1خوانتد
)2013

(Fox News, Nov. 24,

البته چندان مشخص نیس .که اختالفات و اظهتاراتی از ایتن دست .تتا چته

اندازه واقعی اس .و تا چه اندازه هماهنگ شده اس .بههر روی و با وجتود اعتالم
نار ایتیها دول .اوباما بارها پس از این توافق بر پایبنتدی ختود بتر تعهتدات

بته

اسرائیل و حق اسرائیل بر دفاع از خود تثکید کرد نمیتتوان کتمتان کترد کته اتختاذ
سیاس.های کالن منطقهای از سوی امریکا بدون جلب ر ای .نستبی استرائیل دور
درنهای .توافق ژنو میان جمهوری استالمی ایتران و  5+1بته اختالفتات میتان
نخبگان سیاسی در درون کشورهای تحریمکننده دامن زد؛ تا آنجا کته دست.کتم در
ایاالت متحده امریکا منجر به ایجتاد فاتای دوقطبتی موافقتان و مخالفتان افتزای
تحریمها علیه ایران شد و در مقاطعی دول .و کنگره را در مقابل هم قرار داد اوباما
من آنکه تحریمها را عاملی مؤیر در محقق شدن توافق ژنو میدانتد ،امتا افتزای
بیشتر تحریمها را بهویهه در خالل انجام مذاکرات مخر

میداند و کنگره را تهدیتد

کرده اس .که در صورت تصویب تحریمهای بیشتر علیته ایتران آن را وتتو خواهتد
کرد

)(Jakes, 2014

یکی از اساسیترین دستاوردهای فعتال شتدن فراینتد دیولماتیتک

اخیر و رسیدن به توافق ژنو تقوی .مخاطبان و هواداران دیولماسی برای حلوفصتل
معال هسته ای در برابر مشتاقان ادامه مسیر دیولماسی اجبار بوده اس .فعال کتردن
1. Historic Mistake

تأثیر توافق ژنو بر تحریمهای ایران  هادی سمتی و شانی هرمزی

از ذهن بهنظر میرسد
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چنین پایگاهی و ساختن حلقه های جدید حامی مسیر گفتگو تا حدودی ،البته هنتوز
شکننده ،توازن قوای درون محافل متخصص عدم اشاعه و دیگر نخبگان را بته ستود
رهیاف .راستیآزمایی در مقابل رهیاف« .برچیدن و یا تعلیق» ت ییر داده اس.
عالوه بر صداهای موافق تحریم های بیشتر علیه ایران در کنگره امریکتا (چته از
سوی جمهوریخواهان و چه دموکراتها) آیوک ،1مهمترین البی طرفدار اسرائیل در
کنگره نیز در صف موافقان تحریم های بیشتر قرار گرف .این البی بالفاصله پتس از
توافق ژنو خواستار تصویب تحریم های بیشتر علیه ایران شد هرچند پس از مدتی و
با فشار کاخ سفید این البی از مو ع تند خود عقبنشینی کترد و همتراه بتا دولت.
تدس.کم در ظاهرت از به تعویق افتادن و ع تحتریمهتای جدیتد حمایت .کترد تتا
بتواند از سرزن ها و انتقادها علیه خود بکاهد

)(Shalev, 2014

بهنظر متیرستد ایتن

البی بهطور قابلتوجهی خود را در برخورد با برنامه هستتهای ایتران در تنگنتا قترار
داده و به میزان بیشتری انزوای سیاسی را تجربه میکند
شک فسدرسصهمصفستح یمس:ستوافق ژنو میتان ایتران و  5+1فاصتله میتان اهتداف
تحریمها علیه ایران از سوی تحریمکنندگان را عریانتر ساخ ،.بهگونهای که شکاف
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در مورد دو هدف الف) برچیدن 2برنامه هستهای ایران و
برنامه هستهای ایران را بی

از پی

) محدودی .و شتفافی.

مقابل هم قرار داد درحالیکته اساستاً تصتویب

تحریم ها علیه ایران با انگیزه تردید در مورد صلحآمیز بودن برنامه هستتهای ایتران و
لزوم شفافسازی و دستیابی به اطمینان از غیرنظتامی بتودن برنامته هستتهای ایتران
شکل گرف ،.اما همواره برخی از نیروهای تندرو ،خواهان آن بودند که بتهطتورکلی
برنامه هسته ای ایران برچیده شود این گروه چنین استدالل میکنند که یگانته راهتی
که جامعه جهانی میتواند از نی .واقعی ایران اطمینان به دس .آورد نه محدودی .و
شفافی ،.بلکه برچیده شدن کل برنامه هستهای اس« .ادبیتات برچیتدن» 3از ستوی

برخی مقامات امریکایی بهشدت مورد تثکیتد قترار گرفتته است .ازجملته لینمادیس

1. AIPAC
2. Dismantle
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3. Dismantling Rhetoric

گ صه م ،1سناتور جمهوریخواه میگوید که «تا زمانیکه توافق خواهان برچیده شدن
سانتریفیوژها نشود ،ما هیچ چیتز بتهدست .نیتاوردهایتم»

)(Porter, 2014

ایتن توافتق

تندروهایی که با نادیده گرفتن حقو هستهای ایتران درصتدد برچیتدن کتل برنامته
هستند را منزوی تر ساخ .و غرض و هدف اصلی آنها را به چال

کشید در سوی

دیگر ،حامیان محدودی .و شفافی .در برنامه هستهای ایران بتهدنبتال آن هستتند تتا
برنامه هستهای ایران را هم بهلحتاظ کمیت( .تعتداد ستانتریفیوژها) و هتم بتهلحتاظ
کیفی( .خلوص و غنیسازی) محدود و همچنین سازوکارهتای نظتارتی را تقویت.
کنند این درحالی اس .که مو ع ایران بر محدودی .موق .و شفافستازی تمایتل
دارد بتتههتتر روی تمتتایز میتتان حامیتتان برچیتتده شتتدن و حامیتتان محتتدودی .ت
شفاف سازی ،با توافق ژنو آشکارتر شده اس .و این مسنله بازتابی از شکافی جتدی
در اهداف تحریمها اس.
اسرائیل و البتی قدرتمنتد آن آیوتک سرلیست .حامیتان برچیتده شتدن برنامته
هستهای ایران را تشکیل می دهند حتی پس از آنکه آیوک در چرخشی قابل مالحظه
از فشار برای اعمال تحریمهای بیشتر پس از توافق ژنو عقبنشینی کرد ،اما در بیتان
آیوک چنین اظهار می شود که این نهاد همچنان متعهد اس .تا از برچیده شدن برنامه
هستهای ایران اطمینان بهدس .آورد

)(JTA, 2014

این درحالی اس .که ایتران اعتالم کترده است .کته برچیتده شتدن تثسیستات

هستهای خط قرمز ایران اس ،.چنانکه عب

سع صقچی ،معاون وزیر امور خارجته و

مذاکرهکننده ارشد هستهای ایران ،تثکید کرده اس .که ایران تالش میکند تا هرگونته
نگرانی احتمالی جامعه بینالمللی درباره برنامه هستهای ایران را رفع کند (شتفافی).
اما قرار نیست .کته تثسیستات هستتهای ختود را برچینتد (پایگتاه اینترنتتی باشتگاه
خبرنگاران 16 ،بهمن  )1392دول.های  5+1نیز در برنامه اقدام مشترک مبنتا را بتر
شفافی.ت محدودی .و نه برچیدن گذارده اند و اساساً اگر غیر از این بتود تتوافقی در
کار نمیبود ( )11رویکرد غر

در تمرکز بر شتفافی .و محتدودی .در برنامته اقتدام
1. Lindsey Graham

تأثیر توافق ژنو بر تحریمهای ایران  هادی سمتی و شانی هرمزی

خواس .خود مبنیبر برچیده شدن برنامه هستهای ایران عقبنشینی نکرد در بیانیته
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مشترک ،خود دستاورد قابلمالحظهای است ،.چراکته چنتین رویکتردی داللت .بتر
پذیرش واقعی .و استمرار برنامه هستهای ایران دارد که حتتی اگتر بتهصتراح .در
جایی مکتو

نشده باشد ،اما مبنای حرک .بهسم .توافق جامع قرار گرفته اس.

نتیجهگیری
در مجموع باید گف .که اهمی .اصلی توافق ژنو در فرایندی اس .که در حال طتی
شدن اس .اهمی .این فرایند بهمراتب بیشتر از نتیجته آن است ،.چراکته شتروع و
استمرار چنین فرایندی باعث شده اس .تا فاای بهتری برای فهم متقابتل و تعامتل
شکل گیرد بستر گفتگوی میان ایتران و غتر

بته دالیتل متعتدد تتاریخی مملتو از

بدگمانیها ،سوءتفاهمها و دشمنیهاس .و پی نیاز حل مسالم.آمیتز اختالفتات و
مناقشات موجود و بهویهه مناقشه هستهای ،وجود حداقلی از فهم طترفین از منتافع،
رورتها و محدودی.های یکدیگر اس .توافق ژنو گام اولیه و مهمی در راستای
ایجاد چنین فهم متقابلی اس .در واقع همانگونه که در مقدمه ذکتر شتد ،تتثییرات
مثب .توافق ژنو بر ساختار و اعمال تحریمها ،روند «امنیتی شدن» ایران را خدشهدار
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کرده اس .و مسیر را برای آغاز روند «غیرامنیتی شدن» و یتا بتهعبتارتی رویتارویی
سیاسی بهجای امنیتی با پرونده هستهای ایران هموار کرده اس .با این وجود ایتران
همچنان نیاز دارد تا اجماع ایجادشده علیه خود را که در قالب قطعنامهها و تحریمها
تبلور یافته اس ،.با اراده سیاسی قتوی و اقتدامات ستنجیده ،بیشتتر متزلتزل ستازد
چنانکه تو یح داده شد ،توافق ژنو تاکنون تثییراتی بر تحتریمهتا و بتهطتورکلی بتر
اجماع علیه ایران چه در بعد ابزار و چه در بعد اهداف داشته اس ،.اما این پیامتدهتا
همچنان بسیار سس ،.شکننده و برگشت.پتذیر هستتند بنتابراین متذاکرات جتاری
نیازمند آن اس .تا در فاایی فارغ از جنجال و تن آفرینی مورد حمای .قرار گیرد
محیط استراتهیک منطقه درحال ت ییر اس .و آرای

نیروها و بازیگران نیتز بتی

از

همیشه سیال بوده و تحوالتی غیرقابل پی بینی میتواند هر لحظه دینامیسم موجتود
را ت ییر دهد این فاا بهطور بالقوه برای ایران همزمتان فرصت .و چتال هتایی را
ایجاد کرده اس .ادامه مسیر موجود ،یعنی دیولماسی معطتوف بته فراینتد ،ظرفیت.
خوبی برای رسیدن به هدف غایی برچیدن رژیم تحریمها علیه ایران را داراس.

یادداشتها
 1در واقع پی از  1990تنها دو کشور رودزیای جنوبی (زیمباوه کنتونی) ()1968-1979
و افریقای جنوبی ( )1977-1994از سوی سازمان ملل مورد تحریم قرار گرفتند
 2گروهی از اندیشمندان ازجمله نوام چامسکی ،ادوارد سعید و هووارد زین در واکن بته
فجایع انسانی در ایر تحریمها در عرا اظهارنامهای در محکوم کردن تحریمها اماا کردنتد
و تحریمها را نه یک سیاس .خارجی بلکه کشتار جمعی دولتی خواندند (Arnove, 2002:

)219
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 3وزارت خارجه امریکا در سال  1984ایران را به فهرس .دولت.هتای حتامی تروریستم
ا افه کرد و به تبع آن محدودی .های جدیدی ازجمله کنترل بر صتدور اقتالم بتا کتاربرد
دوگانه ) (Dual useاعمال شد )(The Iran Project, 2012: 23-25
 ISA 4در اصل همان  ILSAیا ) (The Iran and Libya Sanctions Actاس .که در سال
 1996به اماا رسید ،اما پس از آنکه این تحریم علیه لیبی در سال  2006پایان یاف ،.به نام
 ISAبازنامگذاری شد )(Katzman, 2013: 2
 5هرچند تحریم سوئیف .جزء تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران محسو میشود ،اما
جرقۀ آغازین آن به ایاالت متحده امریکا بازمیگردد درحقیق .در ژانویه  2012گروه
اتحاد علیه ایران هستهای )" (United Against Nuclear Iran "UANTاز سوئیف .خواس.
تا ارتباط خود را با سیستم بانکی ایران ازجمله بانک مرکزی ایران قطع کند این گروه
چنین ادعا میکرد که اساساً عاوی .ایران در سوئیف .نقض تحریمهای امریکا و اتحادیه
اروپا علیه ایران و برخالف قوانین خود سوئیف .اس .این ادعا ابتدا از سوی سوئیف .رد
شد اما در فوریه  2012کمیته بانکی سنای امریکا تحریمهایی را علیه سوئیف .اعمال کرد
تا درنهای .منجر به ر ای .سوئیف .و اتحادیه اروپا شد )(Wikipedia.org
 6مزی .تحریم بانک مرکزی بر تحریم نف .در آن اس .که تحریم بانک مرکزی برخالف
تحریم نف .شوک کمتری برای بازار نف .دارد ،بهعالوه عمالً اجازه نمیدهد که کشور به
درآمدهای نفتی خود دس .پیدا کند پس هدف با هزینه کمتری برای تحریمکنندگان تثمین
میشود (عادلی)1390 ،
 7دو تنوری مصونی .مطلق و محدود در این مورد وجود دارد تنوری مصونی .مطلق
معتقد اس .که از آنجا که بانک مرکزی در همهجای جهان متعلق به مل .اس ،.لذا از هر
نظر مصونی .دارد اما تنوری مصونی .محدود معتقد اس .که مصونی .براساس کارکرد
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اس .در مورد ایران عدهای معتقدند درآمدهای نفتی جزء فعالی.های تجاری اس .و
مصونی .فعالی.های تجاری قابل نقض اس( .عادلی)1390 ،
 8بسیاری از شرک.ها و کموانیهای مختلف ازجمله کموانیهای دارویی حا ر نیستند تتا
هیچ تراکنشی ،حتی در حالتی که هیچ منع قانونی وجتود نتدارد بتا ایرانیتان انجتام دهنتد
بهعنوان مثال کموانی سوئیسی  GAVIکه برای کشورهای درحالتوسعه واکسن تهیه میکنتد
بهدلیل محدودی.هایی که امریکا بر کموانیهای حملونقل گذاشته اس ،.بهسختی میتواند
اقالم دارویی را به کوبا و سودان بفرستد )(Gordon, 2013
 9یکی از بانکهای کانادا به نام  TDدر اقدامی در سال  2012حسا شمار زیادی از
مشتریان ایرانی خود را براساس تحریمهای کانادا علیه ایران بدون ارائه دالیل و شواهد
مسدود کرد )(Kalbasi, 2012
 ١٠استفن هارپر ،نخس.وزیر کانادا گف« :.تحریمهای ما علیه ایران بهطور کامل برجا
خواهد ماند حتی اگر گروه  5+1از اتاوا برای کاه تحریمها درخواس .کند» (خبرگزاری
فارس 30 ،دی )1392
 11جان کری ،وزیر امور خارجه امریکا و کاخ سفید در مقاطعی و بارها اظهار داشتهاند که
تهران باید بخ هایی از برنامه هستهای خود را برچیند اما حقیق .آن است .کته در متتن
توافقنامه سخنی از برچیده شدن نیس .هرچند در آنچه کاخ سفید بتهعنتوان Fact Sheet
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از ادبیات برچیده شدن توسط مقامات امریکایی برای مصرف داخلی و بهویتهه آرام کتردن
گروههای طرفدار اسرائیل اس(Porter, 2014) .
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