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 هاهنر تحریم

 نگاهی از درون میدان

 

 

 

 
 

 

 

 هاي مجلسمقدمه مركز پژوهش

ها عليه ایران، منجر به برجام، در دوره دوم اوباما و چهره اصلي ریچارد نفيو، مسئول تيم طراحي تحریم

مدت ده به ها در وین بوده است. نفيو پيش از آن،تحریمكنندگان این توافق در امور تيم پشتيبان مذاكره

هماهنگي سياست تحریم در مقام قائم سال مسئول امور ایران در شوراي امنيت ملي در كاخ سفيد و

هاي كت و شلواري توان فرمانده چریكوزارت خارجه ایاالت متحده بوده است. در حقيقت، نفيو را مي

 1يه ایران خطاب كرد.جنگ تحریمي ایاالت متحده عل

به تشریح چارچوب فكري و « از درون میدان ینگاهها، هنر تحریم»نفيو در كتاب حاضر با عنوان 

پردازد. این كتاب، ایش حداكثري تأثير و موفقيت آنها ميها عليه ایران با هدف افزعملي خود در طراحي تحریم

گذاري دليل آنكه نه از بُعد نظري یا دانشگاهي، بلكه با دیدي كامالً عملگرایانه و معطوف به مسئله تحریمبه

این هاي ایران نوشته شده، از آثار دیگر در این زمينه متمایز است. تحریم پردازد و توسط مسئول طراحيمي

شمسي در آمریكا منتشر شده و از این بابت نيز در ارتباط با تحوالت مرتبط با  1397كتاب، در آستانه سال 

 ایران، تازگي دارد.

گذاري در سطوح تاكنون، در حد راهنماي آموزشي تحریم از زمان كوتاهي كه منتشر شده كتاباین 

 عنوان مثال: باالي دستگاه سياستگذاري آمریكا معرفي شده است. به

ضمن توصيه كتاب به ها، میتحر امور در آمریكا خارجه وزارت سابقكننده هماهنگ دیفر ليدن

 كه آنهایي. سدیبنو نهيزم نیا دراي استادانه يموزشآ كتاب توانسته وينف»نویسد: همقطاران خود مي

ها میتحر هنر كتاب از دارند ينگرانها كشور نیا مورد در و است رانیا و هيروس ،يشمال كره با سروكارشان

 «.آموزندمي يادیز مطالب

 برجسته عضو و آمریكا خارجه وزارت در اشاعه عدم دفتر سابق ارشد مشاور نهورنیا رابرت همچنين،

 وكننده مذاكره كی عنوانبه خود اول دست تجربه از استفاده با وينف»: نویسدمي نگزيبروك مؤسسه

 كند، نیتدوها میتحر ياجرا و جادیا حوزه در را يخوب اريبس يراهنما توانسته یيآمریكا سياستگذار

 حتماً كتاب نیا است، شده لیتبد آمریكا دولت استيس از مهم اريبس و جالب يابزار به كههایي میتحر

                                                 

نه، از ، در كتاب خود با عنوان جنگ خزاآمريكا یداردر خزانه یمالجرائم  و سمیمبارزه با ترور تیریمعاون مدخوان زاراته،  .1

توانيد از مي خالصه كتاب مذكور را كند.مي كت و شلواري دولت اياالت متحده يادهاي عنوان چريككارشناسان تحريم ايران به
 مجلس دريافت كنيد.هاي معاونت اقتصادي مركز پژوهش
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هاي چالش هيبق مورد در و شود خوانده هيروس و رانیا ،يشمال كره حوزه كارشناسان و مقامات توسط دیبا

 «.شود كار گرفتهبه زين آمریكا يمل تيامن مهم

 كه آنجا از» :گویدنيز درباره كتاب مي (اوباما باراک) آمریكا سابق جمهوررئيس مشاور راس سيدن

 از نهيزم نیا در او گيرينتيجه و يو نگاه بوده،ها میتحركننده اجرا و تأثيرگذار افراد از يكی وينف خود

 «.بكند يادیز اريبس كمك سياستگذاران به تواندمي و است برخوردار یيباال اعتبار

« درد/ استقامت»ها از منظر دوگانه نویسنده در این كتاب به بيان نوع نگاه خود به تحریم

توان وارد كرد و در عين ها را چه زماني، چگونه و بركجا ميدهد كه درد تحریممي پردازد. وي توضيحمي

ها را توان سنجيد و تحریمهایي ميحال، استقامت طرف مورد تحریم را چگونه و براساس چه شاخص

ه طوري كها، تنظيم و بازتنظيم كرد كه بيشترین تأثير را برجاي بگذارد بهچگونه متناسب با این شاخص

 گذار به ارمغان بياورد.در نهایت دیپلماسي وارد شده و نفع حداكثري را براي تحریم

عنوان ابزار استراتژیك در دستگاه گذاري بهدهد كه تحریمجاي كتاب خود نشان مينویسنده در جاي

خالقانه كار گرفتن گيري و بهتصميم هنرسياست خارجي ایاالت متحده، نه امري صرفاً فني، بلكه بيشتر 

دهد كه عنوان مثال، نفيو نشان ميابزارهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي در این مورد است. به

كرده تا به احساس  اچگونه در عين تحریم اقالم مختلف، واردات كاالهاي لوكس را از تحریم مستثن

ر ایران، موضوعي كه هدف شدگي بيشتر دامن بزند، یا مثالً چگونه افزایش قيمت مرغ داجتماعي تحریم

ها كمك كرده است یا مثالً چطور واردات برخي اقالم را منع نكرده تحریم نبوده، به افزایش فشار تحریم

 تا ذخيره ارزي ایران با سرعت بيشتر و زودتر تحليل برود و... .

گذار تحریم كته باشد كه اوالًتواند این ننتيجه كلي كتاب براي مخاطب ایراني و سياستگذاران مي

با این امر و  داندميعنوان ابزار اصلي و ثابت در جعبه ابزار تعامل خود با كشورهاي دیگر به را تحریم

هاي مختلف قابل استفاده مجدد است و ثانياً در مواعد و زمينهكه چنان اقدامات مقطعي قابل رفع نيست،

در ابعاد « هنر استقامت»خواهد كرد، و مهمتر از آن اینكه: آنچه سرنوشت جنگ تحریمي را مشخص 

تواند نفع دیپلماتيك هاي مختلف سنتي و خالقانه است كه در گام آخر ميكارگيري روشمختلف آن و به

تواند نتایج مي را براي كشور تحت تحریم رقم زند و بدون ساختن بستر استقامت، شروع از گام آخر

 ورد.معكوس به بار آ

هاي مجلس شوراي اسالمی نیست و صرفاً مركز پژوهش تأییدمحتویات این كتاب مورد 

هاي طراحان سیاست تحریم علیه ایران با هدف آشنایی سیاستگذاران با نگاه، رویکرد و روش

 شود.منتشر می
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 درآمد مؤلفپیش

صورت ها در سياست خارجي توسط یكي از اشخاص اهل فن و بهاین كتاب در مورد استفاده از تحریم

صورت عام براي فعاالن در حوزه سياست خارجي نوشته شده است. این عمده براي خود اهل فن و به

استفاده  ها را در بافتار كلي راهبرد سياست خارجي قرار داده و از مفاهيم و اصطالحاتيكتاب تحریم

اند، یعني مفاهيم و اصطالحاتي شناختي آنها انتخاب شدهدليل ماهيت معناگاهانه بهآصورت كند كه بهمي

 ،كندها را در چارچوب كارآیي و عدم كارآیي آنها بررسي ميتنها تحریمچون درد و تحمل. این كتاب نه

ها مورد نظام تحریم آغازآید و اطالعاتي كه قبل از وجود ميهاي اساسي كه در این حوزه بهبلكه سؤال

نيز مورد بررسي را ها و اطالعات بدهيم ها براساس این پاسخنياز است و اینكه چه ساختاري باید به تحریم

كه در حوزه سياست خارجي كند به مخاطبان خود دهد. مهمتر اینكه كتاب حاضر تالش ميقرار مي

ند. طراحي نها را اعمال كفعال هستند چارچوب ذهني ارائه كند تا بدانند چگونه، كجا و چطور تحریم

نه داده است، قائل به یك نگاه محتاطانظر قرار كنندگان را مداین كتاب اساساً مسائل پيش روي تحریم

وفق تحریمي است كه باید تدریجي و براساس هاست كه در آن باید پذیرفت تحریم مدر اعمال تحریم

هاي قدیمي موجود در حوزه تحریم آزمون و خطاهاي مختلف باشد، كه این آزمون و خطاها از نظریه

محور و مفصل از موارد تحریم اي الگوضر صرفاً نخواسته مطالعهگيرد. براي این منظور كتاب حافاصله مي

اند و به خوانندگان پيشنهاد تند كه این نوع تحليل را ارائه كردههایي هسدر دل تاریخ ارائه كند. كتاب

هاي شاخص در این زمينه كه به چاپ سوم نيز رسيده، كتاب شود آنها را مطالعه كنند. یكي از كتابمي

اليوت است. این كتاب گري هافباور، جفري شوت و كيمبرلي ان نوشته هاي اقتصاديبازنگري در تحریم

ها در دل تاریخ و اثرگذاري آنها در رسيدن به یك هدف مشخص را فصل، ماهيت تحریمبا جزئيات م

هاي مشخصي در مورد رفتارهاي آتي در حوزه تحریم ارائه دهد و همچنين یافتهمورد بررسي قرار مي

كتاب كار گرفته شود. هاي تحریم بهكند چه تركيبي از ابزارها باید براي موفقيت برنامهداده و مشخص مي

نوشته ریچارد پاپه نيز از همين روش تحليلي « ؟كنندهاي اقتصادي عمل نميچرا تحریم»دیگر با نام 

كند. خود آقاي ریچارد پاپه در گفتگوي بعدي خود با دیوید بالدوین نيز اطالعات جالبي در استفاده مي

. كندقيت آنها نيز مطرح ميدر مورد موفها در گذشته ارائه كرده و سؤاالتي مورد نحوه اعمال تحریم

كند نظير كتاب مهم ها در نظام اقتصادي را بررسي ميطور مشخص ارزش تحریمهاي دیگر نيز بهكتاب

جنگ از »اثر دان درنزر. دو كتاب « هاپارادوكس تحریم»ید بالدوین و اثر دیو« دولتمندي اقتصادي»

نوشته « داريجنگ خزانه»و همچنين كتاب  نوشته رابرت بلك وین و جن هاریس« طریق ابزارهاي دیگر

اي از صدها ها تنها نمونهالبته این كتاب مفيدي در این زمينه در خود دارند،خوان زاراته نيز اطالعات 

د به این سؤال پاسخ دهند كه نكناند و تالش ميهاي گذشته نوشته شدهاي است كه در دههكتاب مقاله

 گونه این اتفاق افتاده است. اند و چها عمل كردهآیا تحریم
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ها، اثرگذاري آنها و جایگاه آنها تواند اطالعات ما را در مورد بحث تحریمها ميهركدام از این كتاب

عنوان نگاه جدید ارائه كنم بهاما آنچه من در این كتاب تالش مي ،در نظام حاكميتي جدید افزایش دهد

كنند، چگونه ها چگونه ایجاد درد ميیعني تحریم ،تر استيدهم بررسي و موشكافي در مورد عوامل بنياد

كننده داشته باشد، خصوصاً در كشور دریافتهمراه به تواند نتایج عمليكنند، چگونه درد مذكور ميكار مي

افتد و این مسئله رساني بين دو طرف به چه نحو اتفاق مياو چگونه است، اطالع 1تحریم و اینكه استقامت

شود تا نشان گذارد. سؤاالت مهم دیگري نيز در این كتاب بررسي ميها اثر ميچگونه بر نتيجه تحریم

ميل كار گرفته شوند و آن را تكتر ملي بهها چگونه باید در كنار یك راهبرد وسيعداده شود كه تحریم

تالش كرده با تمركز بر پرونده ایران كه در حافظه درواقع  د. كتاب حاضركنند تا مشكل خاصي را حل كن

 اخير ما وجود دارد خأل موجود در مطالعات فعلي را پر كند. 

ها عليه ایران اش را در طراحي و اعمال تحریمعنوان یك سياستگذار كه دوره كارينگاه نگارنده به

تواند نگاه مفيدي باشد. نگارنده معتقد اي به این كشور گذرانده ميهاي هستهوسعه برنامهدر پاسخ به ت

ها توانستند نقش مهمي در تغيير رفتار ایران ایفا كرده شدت بر این قضيه اصرار دارد كه تحریماست و به

توافقي كه با ایران ند. پس خود من از ناش كايو این كشور را وادار به مذاكره در مورد برنامه هسته

تن این كتاب این توافق . در زمان نوشكنمها دفاع ميمهم در رفع تحریم عنوان عامليدست آمد بهبه

وجود آورده این برجاست گرچه ممكن است تحت فشارهاي شدیدي كه دولت آقاي ترامپ بههمچنان پا

ران حوزه تحریم چه تفكري در توافق دستخوش تغيير شود. اميدوارم بتوانم نشان دهم كه سياستمدا

بندند و اینكه آیا ما در این كار ميهایي را براي مقابله با آنها بهمورد این مشكالت دارند و چگونه راهبرد

 ایم یا كار غلط بوده است و اینكه در آینده چه اتفاقاتي خواهد افتاد. مسير درست رفته

ها، این ابزار هنوز با مشكالتي در ر حوزه تحریمرغم وجود تحقيقات فراوان علمي و دانشگاهي دبه

حوزه اعمال و رسيدن به موفقيت مواجه است. پس بهتر است دوباره بر سؤاالت بنيادین در این حوزه 

هاي تعامل انساني چگونه است. ها با بنيانها چيست. رابطه تحریمتمركز كنيم و بپرسيم هدف از تحریم

ها شود. اگرچه بررسي علمي برخي از عناصر تحریمن سؤاالت مربوط ميعنوان كتاب حاضر درست به همي

انعطاف،  مچنان یك كار هنري است كه بهها هو اعمال آنها كامالً الزم است، اما معتقدم طراحي تحریم

هاي انتزاعي و ریاضياتي را در نظر دارد و باید در آن بسياري از حالتنياز قابليت انطباق و كشف و شهود 

پيشنهادهایي را  .پردازدفت. این كتاب در متن خود به مردم و افراد و چگونگي پاسخ آنها به فشار ميگر

عنوان توانيم پاسخ طرف مقابل را در راستاي منافع خود بهدهد كه چطور ميدر مورد این مسئله ارائه مي

سوي یك كشور در فشار از رابطه ميان نوع اعمال ار قرار دهيم. همچنين این كتاب بهكننده فشاعمال

                                                 

1 .Resolve  مانند عزم و اراده، هايي توان از واژه، ميجاي استقامتترجمه شده. به« استقامت»در تمام اين كتاب به

ي ايستادگي در مقابل اراده طرف تحت تحريم برا پايداري، ايستادگي و ... استفاده كرد. در هر حال، منظور از اين واژه،
 ها يا كاهش بار تحريمي بوده است.ها، جذب اثر تحريمتحريم

www.irpublicpolicy.ir



 

5 

سو و آمادگي كشور هدف براي مقابله و تحمل و حتي فائق آمدن بر این فشارها برابر كشور دیگر از یك

كوشد نشان دهد كه این رابطه نقش مهمي در تأثيرگذاري كتاب ميدرواقع  پردازد.سوي دیگر مياز

مچنين كتاب حاضر اهميت تمركز بر طراحي عنوان ابزاري در سياستگذاري خواهد داشت. هها بهتحریم

گذارند، بلكه براي ها چگونه اثر ميدليل سنجش اینكه تحریمكند، نه تنها بهميخاطرنشان  ها راتحریم

 ؟ها اساساً فارغ از سازماندهي خوب آنها مفيد خواهند بود یا خيرمشخص كردن اینكه ایا اعمال تحریم

 

 تقدیر و تشکرها

وقت از محل هاي متمادي دیرمر بنشيند. من شبخود اختصاص داد تا به ثزیادي را بهاین كتاب زمان 

ها از خانه به آمدها بعدوگشتم و این رفته به خانه برميكار خود در شوراي امنيت ملي و وزارت خارج

هاي فراواني هاي مختلف كتاب بارها تغيير كرد و یأس و نااميدينویسدانشگاه كلمبيا نيز تكرار شد. پيش

بردن اعتماد به نفس و پشتكار  وجود آورد. اما من به نوشتن ادامه دادم و دو فرد خاص نيز در باالرا به

الملل و هاي بسيار آشنا در حوزه روابط بينمن نقش مهمي داشتند: پروفسور باب ژرویس، یكي از نام

يزهایي كه در دانشگاه آموخته بودم همچنين همسرم ارین نفيو. آقاي ژرویس اهميت بازگو كردن آن چ

ها را ها هستند كه تحریمخيلياگرچه  داد كهكرد و همسرم نيز بارها تذكر ميرا بارها به من ذكر مي

كار بسته باشد. اند، اما كمتر كسي است كه خودش در مورد آنها كار كرده باشد و آنها را بهمطالعه كرده

 ببرید و آن را مفيد بدانيد. اميدوارم از مطالعه این كتاب لذت 

و جوئل اسميت براي كمك آنها در تحقيقات این كتاب تشكر  1همچنين از شيرین جمشيدي

اي كه بعد از مطالعه هاي سازندهكنم. همچنين كالين استك، پيتر هارل و ارین همسرم براي نگاهمي

اش مك كوي، براي تالش متفكرانه متن كتاب به من ارائه كردند. از ویراستار این كتاب، بریجت فلنري

 كنم. در به نتيجه رسيدن این كتاب تشكر مي

ویژه جس مك مایلم همچنين از كارمندان مركز سياستگذاري انرژي جهاني دانشگاه كلمبيا، به

كورميك و مت روبينسون براي كمك آنها در تبدیل این كتاب از یك ایده مبهم به متن مكتوب و مدیر 

كنم. وشتن كتاب در دولت نبودم، تشكر كه در زمان ن بوردوف، براي حمایت از من،مركز، جسيون 

ام براي حمایتشان، چه در زماني كه مشغول نوشتن این كتاب بودم و چه در زمان همچنين از خانواده

 كنم. ها تشكر ميتحریم

ها در مورد چالش لشركاي ما كه سا اشخاص در دولت آمریكا و همچنيندر آخر، این كتاب به همه 

(، روزي كه برنامه 1392آذر  3) 2013ر بنوام 24شود. در ایران با آنها همكاري كردم تقدیم مي ايهسته

                                                 

 مركز انرژي بازارهاي و هاتحريم اقتصادي، سياست امور در تحقيقاتي دستيار كتاب، نگارش زمان در جمشيدي، شيرين .1

 متحده اياالت كمك صندوق گذاريسرمايه كارشناس اكنونهم وي. است بوده كلمبيا دانشگاه در انرژي سياست مطالعات

(USAID) مترجمان( است آفريقا شمال و خاورميانه آسيا، امور در(. 
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به نتيجه رسيد، من در اتوبوسي بودم كه از هتل اینتركانتيننتال محل  1(JPOA)اقدام مشترک با ایران 

لل، جایي كه قرار بود به نتيجه رسيدن برجام اقامت ما در ژنو سوئيس به ساختمان متعلق به سازمان م

مدت زیادي بود كه درست نخوابيده بودم و روز،  بامداد بود. 3اعالم شود، در حركت بود. ساعت حدود 

توانم آنچه در مورد شب و اوایل بامداد قبل از آن هم لحظات تاحدودي پرتنش را سپري كرده بودم. نمي

ه، تبادل ایميلي وضوح در خاطرم ماندروشني به یاد بياورم، اما آنچه بهبه وافق بعد از اعالم آن گفتم رات

ر از همكارانم در وزارت خارجه، كورت كسلر و گئوف اودلوم انجام دادم. آنها به من بابت است كه با دو نف

به  نقشي كه در گفتگوهاي پشت پرده منجر به برجام داشتم تبریك گفتند و من به آنها گفتم كه این نه

بلكه این یك برد تيمي و ناشي از همكاري  مع شده بودند تعلق دارد،من و یا حتي افرادي كه در ژنو ج

ها بود ره و دیپلماتگذاران، كاركنان كنگميان افسران اطالعاتي، نظاميان، كارشناسان غيرنظامي، تحریم

گرفتم و  چيزهاي زیادي یادي رسيدن به یك هدف مشترک تالش كرده بودند. من از شما كه در راستا

هایمان بسيار سود بردم. این كتاب متعلق ها و شكستها و لحظات خلوتمان، همچنين پيروزياز دوستي

 كنيد.ها، یعني شما، چطور كار ميايكارها توضيح دهد كه حرفهبه همه شماست و ممكن است به تازه

، اندباقي ماندهدر دولت ي دونالد ترامپ در زمان آقا مچنين به همه همكارانم كههرا این كتاب 

و حداقل این  2. ترامپ در مبارزات انتخاباتي بارها اعالم كرد كه قصد دارد برجام را لغو كندكنمتقدیم مي

دیدیم. حال باید دید دولت او كه در همه جا ادعاي بهتر بودن خواست و اراده را در برنامه انتخاباتي او مي

تواند واقعاً بهتر باشد یا خير؟! اگر موفق شوند تاریخ مرا نخواهد بخشيد و اگر موفق مياز اوباما را دارد 

 كنم.، من براي موفقيت وي اميدوارم و دعا مياین وجود ریخ آنها را نخواهد بخشيد. بانشوند تا

 

 مقدمه

اذعان به این نكته شروع كنند كه  نویسند باید عمالً اگرچه نه قانوناً كار خود را باها ميآنها كه در مورد تحریم

خواهد نشان هاي تاریخي ابزار تحریم ميها از زمان یونانيان قدیم وجود داشته است. این تأكيد بر بنيانتحریم

اند، اما پيوستار تفكر سياست خارجي در این مورد ها امروزه اشكال مختلفي به خود گرفتهدهد اگرچه تحریم

 ساختار فرهنگي و سياسي در گذر زمان تغيير كرده است. اگرچه  ،هميشه وجود داشته است

آورد و آن اینكه وجود ميهاي بنيادین بهاما ارجاع به این پيوستار تاریخي نوعي ابهام در تفاوت

ها در گذشته چگونه بوده است؟ این نگرش امروزه چگونه است؟ و نحوه رسيدن به اهداف نگرش به تحریم

ها غالباً امتدادي از این رابطه متخاصمانه باشد؟ صد سال پيش از این، تحریمچطور ميها در تحریم

 افتاد یا نه.كرد قبل یا بعد از آنها اقدام نظامي اتفاق مياند و فرقي نميبوده

                                                 

 .JCPOAهمچنين موسوم به برنامه جامع اقدام مشترك يا  .1

(، 1397 ماهاعالم خروج از برجام نكرده بود. دو ماه بعد )ارديبهشت ( ترامپ،1396 ماه)اسفند آمريكادر زمان انتشار كتاب در  .2

 )مترجمان(.ت، ترامپ از برجام خارج شده است هنگامي كه ترجمه كتاب در ايران به پايان رسيده اس
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ها به خودي خود دهد تحریمهایي وجود دارد كه نشان ميمثال 1900هاي سده اگرچه قبل از سال

جلوگيري تر بزرگ اند تا از یك درگيريشدهكار گرفته ميبزار مفيد براي تهدید و تنبيه بهعنوان یك ابه

بود كه  1900هاي سده شود و از طریق آن به یك پيروزي دیپلماتيك رسيد. اما این عمالً در سال

كار گرفته عنوان یك ابزار سياست خارجي مستقل بهخود به تر شدند و با بسامد بيشترستردهها گتحریم

ها باشد كه از جنگ جهاني اول خود را خواه جنگدليل ماهيت تماميتاید بيشتر بهشدند. این تحول ش

هاي جایگزین از خونریزي اجتناب كنند. به خواستند با استفاده از روشنشان داد و بعدها دولتمردان مي

دند قدرت اقتصادي كشورها نيز تحليل شبارتر ميها ویرانگرتر و خشونتازه كه جنگهر حال به همان اند

هاي جدیدتري دنبال راهها بهدادند. در این زمان استراتژیسترفت و مردم نيز جان خود را از دست ميمي

اي نشدهاین بين قدرت اقتصادي جاده تجربهبودند تا بتوانند اراده خود را بر رقبا و حریفان دیكته كنند. در 

كار گرفتن هاي جانبي كه وجود داشت بهسرد كه در آن با همه خشونت بود، خصوصاً در زمان جنگ

 ترسيدند. قدرت به قيمت تقابل مستقيم نبود، یعني همان تقابلي كه بسياري از آن مي

اند افعال كشور هدف و مورد تحریم را تغيير ها یعني اینكه چطور توانستهبررسي راهبرد تحریم

ها به ابزاري اینكه چه بخواهيم یا نخواهيم تحریم الیي برخوردار است،از اهميت بابدهند درحال حاضر 

هاي براي سایر قدرتتواند در آینده بدیل شده و ميمحبوب در سياست خارجي ایالت متحده آمریكا ت

هایش توسط تبدیل شود. براي مثال روسيه وقتي با حمله به یكي از جنگندهبه ابزاري مطلوب جهاني نيز 

هاي اقتصادي استفاده كند تا اقدامات مواجه شد تصميم گرفت از تحریم 2016يه در سال كشور ترك

اتفاق افتاد. در این زمينه  ،گري كه در دولت روسيه وجود داشتروحيه نظامي رغمو این مسئله به نظامي

یكا توسط روسيه نيست. چين هم براي مقابله با استقرار یك سامانه موشكي ساخت ایالت متحده آمرفقط 

هاي حوزه این كشور را هدف تحریم ،هاي بالستيك كره شماليكره جنوبي در پاسخ به تهدیدات موشك

هاي اقتصادي چندین و چند كشور از تحریم 1960گردشگري، تجارت و هتلداري قرار داده است. در سال 

 هاي مختلف استفاده كردند.براي اعمال قدرت و خواست خود در بافت

 ،اند نقش جدیدي در ميان ابزارهاي سياست خارجه پيدا كنندها توانستهال اگرچه تحریمحبا این

شود. به نوعي كه هيچ ارزیابي اما هنوز یك خأل مفهومي در گفتمان عمومي در این زمينه احساس مي

ناكامي  هاي موفقيت یاها در راهبردهاي كشور وجود ندارد. بنياندقيقي از نقش كامل و جامع این تحریم

فراواني توسط نویسندگان آثار  ابزار تحریم در شرایط خاص مورد بررسي قرار گرفته است و در این حوزه

ها را بررسي كرده یا ميزان مختلف در حوزه سياست خارجي نيز نوشته شده كه اثرگذاري تحریم

كمي به این مسئله آثار  اما ها را مورد مقایسه قرار داده است،سودمندي این ابزار در ميان سایر ابزار

كنند و چگونه باید این ها را طراحي ميكنندگان چگونه تحریماند كه اهل فن یا همان اجراپرداخته

 ها در كنار سایر ابزارها براي رسيدن به یك هدف راهبردي جامع مورد استفاده قرار بگيرد.تحریم
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هایي كه پردازد. تحریممي 2015تا  1996ران از سال عليه ای هاي آمریكاصورت عام به تحریماین كتاب به

تر براي پيشگيري ایران از رسيدن به سالح نویسنده و سایرین معتقدند توانسته در غالب یك راهبرد وسيع

دليل درگير بودن هاي عيني است كه بهبر وقایع و داستانآميز باشد. بخشي از این كتاب مبتنياي موفقيتهسته

بر ها مبتنيها و داستاناین حكایتحال با اینایران امكانپذیر شده است. عليه  هاه در پروژه تحریمشخص نویسند

 بوده است. این كتابتر بزرگ یتمأمورهاي طراحي تحریم است كه خود یك ها، اعداد، ارقام و تئوريواقعيت

هاي آمریكا را در بافتار د راهبرد تحریمكناینكه بر رویدادهاي خاص و جزئيات آنها تمركز كند تالش ميجاي به

هاي آمریكا قرار دهد و این كار با در نظر گرفتن عنوان ابزاري براي پيشبرد سياستراهبردهاي امنيت ملي به

موضوع مهم شود. براي این منظور كتاب حاضر دو هاي موجود در این راه انجام مياشتباهات تاكتيكي و شكست

كند كننده چگونه بر كشور هدف اعمال فشار و درد ميكند، یكي این كشور تحریمررسي ميبها را در نظام تحریم

گذارد و از این و دوم اینكه كشور هدف چه نوع استقامت و ایستادگي بر رفتار مشمول تحریم خود به نمایش مي

و استقامت رو به زوال را  فزآینده شود كه بتوانند نقاط همپوشاني دردطریق راهبردهایي براي تحریم ارائه مي

گر در این نقاط بتواند روي طرف مقابل اثر گذاشته و او را وادار به پذیرش یك شناسایي كرده و كشور تحریم

هاي گرچه به مثال ،حل دیپلماتيك كند. ایران در این راه مثال اصلي تبيين چارچوب كتاب حاضر خواهد بودراه

 اهد شد. دیگر نيز در بافتار آنها اشاره خو

این كتاب در كانون خود بر رابطه ميان اعمال فشار یك دولت به دولت دیگر براي رسيدن به 

سو و آمادگي دولت مقابل براي پذیرش فشار، مقابله با آن و تحمل آن و حتي فائق آمدن اهدافش از یك

ها یمكوشد نشان دهد كه این رابطه نقش مهمي در تعيين موفقيت تحرپردازد و ميسوي دیگر مياز

 عنوان راهبردي مهم در امنيت ملي خواهد داشت. به

ها نيز متمركز كتاب بر اهميت طراحي تحریماین هاي بعد خواهيم دید طور كه در فصلهمان

بي مجدد آنها در طول مسير از ارزیا هم ها وكند كه هم طراحي تحریمشود و بر این نكته تأكيد ميمي

توانيم هاي اصلي مينها برخوردار است. با در نظر داشتن این ویژگيت باالیي براي اثرگذاري آاهمي

 6ه اهداف خود برسند. این چارچوب ببتوانند گر تعریف كنيم كه چارچوبي را براي كشورهاي تحریم

 هاي زیر تشكيل شده است: اي از گاممرحله

طوري شور هدف بههاي بازگشتي حداقلي از طرف كشناسایي اهداف اعمال تحریم و تعریف گام .1

 كه آن كشور بتواند از طریق آنها فشار را از روي خود بردارد. 

ها و منافع و تعهدش به هر آن كاري پذیريدرک حداكثري ماهيت كشور هدف ازجمله آسيب  .2

 آمادگي آن كشور براي جذب فشار.  ها شده است وكه باعث تحریم

راي افزایش تدریجي فشار بر نقاطي كه ایجاد راهبردي دقيق، روشمند و داراي بازدهي ب  .3

 . پذیري ندارنددر عين اجتناب از نقاطي كه آسيب پذیري در آن وجود داردآسيب
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ها و ارزیابي دوباره و مستمر فرضيات ابتدایي موجود در مورد استقامت كشور رصد اجراي تحریم  .4

 این استقامت و چگونگي بهبود دادن راهبرد تحریم. آوردن  ها در پایينهدف، اثرگذاري تحریم

ها و همچنين ارائه یك نقشه راه مشخص به كشور هدف در مورد شرایط الزم براي رفع تحریم  .5

ها را كنار بزند، در عين اینكه پيشنهاد دنبال كردن مذاكره براي رسيدن به توافقي كه بتواند فشار تحریم

 ا برطرف كند. كننده رنيازهاي كشورهاي تحریم

كننده ممكن است ها، كشور تحریمپذیرش این واقعيت كه فارغ از خوب بودن نظام تحریم  .6

دليل نواقص ذاتي موجود در راهبرد یا عدم درک مناسب از هدف یا باال رفتن استقامت كشور هدف به

كست یا تغيير هاي خود با شكست مواجه شود. در هر حالت یك كشور باید آمادگي پذیرش شدر تحریم

 مدت آن را به جان بخرد. مسير را داشته باشد یا به مسير فعلي خود ادامه داده و ریسك تبعات بلند

زیرا آنها فقط  ،ها مستقيماً به آنها ارتباط ندارنداما آخرین نكته اینكه شكست یا موفقيت تحریم

موفقيت و شكست به راهبرد درواقع  كننده هستند.ابزاري براي رسيدن به اهداف مشخص كشور تحریم

ها فارغ از مسخره خواهد بود اگر بگویيم تحریمدرواقع  كشور مذكور و نوع اجراي آن بستگي دارد.

طور كه موفقيت یا شكست در اند، درست همانراهبردي كه پشت آنها بوده موفق بوده یا شكست خورده

اي كه پشت سر آنها كنيم و نه اندیشهميمربوط جنگ را مستقيماً به نيرویي كه در ميدان جنگ است 

د، پس نكار گرفته شوها وقتي موفق هستند كه در یك راهبرد مناسب بهقرار داشته است. پس تحریم

 گوشتي را مقصر نكنيم!!برد، پيچدرست نمي اگر اره

ها خيلي 2012 ها در سالایران در این كتاب بسيار مورد خوبي بوده است. با مطالعه سطحي روزنامه

وقت موفق نخواهند ها هيچگفتند این تحریماینكه ميها موفق نبودند و یا به این نتيجه رسيدند كه تحریم

اما وقتي توافق اوليه با  زدند،و تكنيكي ایران را مثال مي هاي فنيشد و براي اثبات حرف خود پيشرفت

هاي دیگري زدند و از تثبيت شد( بسياري حرفمنعقد شد )توافقي كه بعدها در برجام  2013ایران در 

این  ایران را به تعهداتش پایبند كرده است. هر دوها ها تعریف و تمجيد كردند و گفتند این تحریمتحریم

ها وقتي مؤثر واقع شدند كه نگاهي سطحي داشتند. تحریمبه موضوع ها كامالً غلط بودند و نگرش

كردند و البته در این بين صورت مناسب كار ميهنگي با همدیگر بهاي از عوامل مختلف در همامجموعه

عبارت دیگر شرایط الزم براي موفقيت عوامل زمانبندي مناسب و شانس نيز نقش مؤثري داشتند. به

اما این شرایط كافي نبود و نكته مهمتر اینكه در جریان اعمال راهبرد تحریمي آمریكا  ،وجود داشت

اما قبل از  ،توانيم از آنها براي آینده درس بگيریمن ابزار خود را نشان داد كه ميبسياري از نواقص ای

برخي از اصطالحات و بافتار علمي و  بایدميعلي را بسط و گسترش دهيم اینكه بخواهيم چارچوب ف

 ها و استفاده از آنها را در این كتاب توضيح دهيم. همچنين محدودیت
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 تعریف مفاهیم

توانند مردم مي ها ارائه كنند.و ملموس از تحریم توانند تعریفي ظاهراً قابل قبولمردم عادي مي بسياري از

هاي تجاري در مورد برخي از كاالها یا تحریم تجاري ها نظير جلوگيري از انجام فعاليتعناصر تحریم

تصادي را فعاليت خاص اقنظير پيشگيري براي انجام آمده  دستكلي را مثال بزنند. از نتایج اقتصادي به

ها مفهوم جرائم و پيامدها را با سيستم و نظام فراگير و مقرراتي برخي تعریف يموارد ذكر كنند. اما در

 كنند.گيرند و آنها را خلط مياشتباه مي ،كنندهاي اقتصادي معمول تداخل پيدا ميكه با فعاليت

اثرگذار  ها و اینكه چطورمایه تحریمونهاي موجود در مورد دراین مسئله پيچيدگي و سردرگمي

اي وسيع از د. بگذارید به یك مثال واضح اشاره كنم؛ ایاالت متحده مجموعهكنشوند را بيشتر ميمي

شود كه بعد از برنامه جامع هایي ميها شامل تحریمها عليه ایران اعمال كرده است كه این تحریمتحریم

افرادي اعمال عليه  هایي را نيزمال شده است. ایاالت متحده تحریماع 2016اقدام مشترک و از ژانویه 

كند كه عليه افرادي اعمال مينيز هایي را اند. همچنين تحریمهاي كلي را نقض كردهند كه تحریمكمي

اند كه خود این رفتار یك نوع نقض در رفتار قابل تحریم مشاركت داشته كنند وبه دیگران كمك مي

  هاست.تحریم

چند هزار  طور همزمان جرائمبخواهيم به شود كهابعاد این مشكل معناشناختي زماني بيشتر مي

ها در نظر بگيریم و مجموعه قوانين نهادي عليه تجارت بين دو اقتصاد عمده را در نظام تحریم دالري و

يت خاص عمل كردند عها در یك وضتحریم د كه بخواهيم دقيقاً نشان دهيمآیآنگاه این دشواري پيش مي

  یا خير؟

اما  ،دنها شاید توانسته باشند تجارت و اعتبار یك شركت جریمه شده را مورد اثر قرار دهتحریم

هاي تروریستي جلوگيري كنند. اگر بخواهيم از اند از حمایت یك شركت خاص از فعاليتشاید نتوانسته

شناختي معادل سردرگمي است كه گویيم این مشكل روششرایط موجود در یك جنگ الهام بگيریم مي

وجود هدر اثرگذاري یك گروهان نظامي در درون جنگ با پيشرفت كلي یك ارتش در همان جنگ ب

است چراكه مثالً یك گروهان نظامي موفق است درحالي آمده  وجودآید. این اختالف و تمایز بارها بهمي

ها نيز وجود خواهد رسند. پس این نوع تمایز در تحليل ما از تحریمها به موفقيت نميكه سایر گروهان

شود را بررسي مه تحریم استنباط مياي كه از كلك راهبرد تحریمي باید تمام معانيداشت. براي ایجاد ی

اي از ها در آن مجموعهكنيم، یعني جایي كه تحریمترین نقطه شروع ميكنيم. از باالترین و انتزاعي

هاي قوانين، اختيارات و الزامات هستند كه در یك مصوبه یا دستور دولتي یا یك مصوبه سازمان آرایش

پذیر ز آنها محدود كردن و پيشگيري از یك رفتار غالباً اجتنابشوند و هدف اهاي دیگر ذكر ميملل و سند

شود. یك معادل خاص براي این بافتار خود نظام است و نتایج اعمال این فشار نيز بررسي و سنجيده مي

مند اي از قوانين و رفتارهاي نظامایجاد مجموعهدرواقع  هاهاست. در این چارچوب، اعمال تحریمتحریم
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باشد كه نقض آنها نقض نظام كلي تحریم خواهد بود كه از طریق زیر پا گذاشتن قانون یا قاعده و مادر مي

توانند همه نوع فعاليتي را دربربگيرند و محدود به صورت عام این مقررات ميافتد. بهخاص اتفاق مي

عنوان راهي ت بهفعاليت اقتصادي نيستند. براي مثال؛ شوراي امنيت سازمان ملل بارها از تحریم مسافر

 ،السفر شدن تقریباً هيچ ارزش اقتصادي نداردها استفاده كرده است. این ممنوعاز اعمال فشار بر دولت

طور مشابه از د. بهشوموردنظر، استفاده ميها براي دولت عنوان روشي براي ایجاد محدودیتبهاز آن اما 

شود، نظير كاالهایي كه كشور االها استفاده ميبرخي كبه هایي براي پيشگيري از دسترسي چنين تحریم

اند. در اینجا تأثير كلي اقتصادي بسيار پایين هاي موشكي خود نياز داشتهایران و كره شمالي براي برنامه

اما ارزش راهبردي از اهميت باالیي برخوردار است. به همين دليل نگارنده در این كتاب از اصطالح  ،است

طور كرد. بهچه فني و چه شخصي استفاده خواهد  ،وسيعي از اقدامات چه اقتصادي ها در محدودهتحریم

دليل نقض نظام كلي تحریم ین كتاب در آنجاهایي كه اعمال جرائم مستقيم بهمشابه باید گفت در ا

ها و پيامدهاي اقدام استفاده كنيم و صرفاً از همان جریمهها استفاده نميمدنظر بوده از كلمه تحریم

 خواهيم كرد. 

 

 هاچرایی اعمال تحریم

نوعي كه كشور هدف عبارت بهتر ایجاد درد و ناكامي، بهها ایجاد سختي است یا بههدف از اعمال تحریم

كننده باشد. ها رفتار خود را تغيير دهد. شاید استفاده از كلمه درد یا فشار در این متن تحریكتحریم

چون شكنجه و سوءاستفاده خواهد آمد. اما در مقام اصطالح، این كلمه  چرا كه غالباً همراه درد مفاهيمي

تواند احساسات را برانگيزد و یك نوع تجربه انساني مشترک است كه افراد زیرا مي ،دقيقاً مناسب است

دهنده نوعي لمس كنند. درد همچنين نشان ،آوردوجود ميتوانند از طریق آن، آنچه را تحریم بهمي

همين دليل نگارنده اولين كسي نيست  طرف مقابل است كه بخواهد از این درد اجتناب كند. بهتمایل در 

هاست و هم دهنده هدف تحریمكند. واژه درد هم نشانكه از كلمه درد در این بافتار استفاده مي

جتناب كنند، خواهند از آن اكند كه بسياري از افراد ميهاي ذاتي آنها. درد ایجاد اختاللي ميمحدودیت

تواند به نفع پذیري است و حتي مياما همين درد قابل مدیریت، تحمل و حتي در بلندمدت قابل انطباق

شود. ها لمس ميالبته بُعد فيزیكي و جسمي درد كمتر در تحریم كننده درد تمام شود،رنده و احساسگي

نظر و از  ب از تجارت با كشور موردهایي چون اجتناچه اینكه این دردها در طول دهه گذشته از كانال

توان تنظيم نوع درد و شدت آن را نيز ميدرواقع  اند.هاي تحریمي لمس شدهطریق اعمال محدودیت

. لوب براي كشور و نهاد هدف استها هميشه ایجاد شرایط نامطاما فراموش نكنيم كه هدف تحریم ،كرد

مجبور به انجام رفتار دیگري  درد را چنان لمس كنند كه در نهایت این نهادها و كشورهاي هدف باید

 ها نوعي خشونت با خود دارند. شوند. در این حالت تحریم
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اجتناب از درد نوعي واكنش چشمگير در افراد است و البته درجه و مقياس آن در كشورهاي مختلف 

الملل هاي امور بيني كه بتوان در تحليلو جوامع مختلف تفاوت دارد. تبدیل این واكنش بنيادي به حالت

اي در آمریكا اتفاق افتاد. یكي از با انتشار راهبردهاي هسته 1950در دهه درواقع  از آن استفاده كرد

بود. او كار خود را با نام « توماس شلينگ»اي، نویسنده فقيد پردازان بازدارندگي هستهمهمترین نظریه

كرد كه قدرت آسيب رساندن یعني همان قدرت صرف براي  آغازاین نكته  با مشاهده« ها و تأثيرسالح»

درد و ضرر آوردن  هایي كه طرف مقابل براي آنها ارزش قائل است و قدرت واردتخریب اجسام و دارایي

گيرد. اما بارها مورد استفاده قرار مي ،زني دارد كه استفاده از آن خيلي آسان نيستخود نوعي قدرت چانه

وجه هيچزدن برخالف تصاحب و تصرف با زور یا دفاع شخصي به گوید، آسيبر ادامه در كتاب خود مياو د

آورد وجود مينامرتبط با منافع دیگران نيست و ارزیابي ما مقدار درد و فشاري است كه در طرف مقابل به

 شود. و باعث انگيزش قرباني در اجتناب از آن درد مي

برد كه این قدرت در عنوان یك عامل انگيزاننده نام ميقدرت نظامي به شلينگ در كتاب خود از

توان گفت كه هر دو مفهوم یكسان هستند. مفاهيم استقامت و ها قرار دارد. اما مينقطه مقابل تحریم

د، یعني نكنبرد به همين ترتيب با هم ارتباط پيدا ميمقاومت نيز كه شلينگ در كتاب خود از آنها نام مي

هاي معمول خود ادامه دهد. در بسياري از تواند فشار را جذب كند و همچنان به فعاليتك كشور ميی

توان اما اینجا نيز مانند مفهوم درد مي ر حالت نظامي توضيح داده شده است،این موارد این مفاهيم د

از دست دادن  گفت مفهوم استقامت در برابر درد و فشار همان توانایي است كه یك اقتصاد در عين

هاي توليدي خود براي ادامه حيات دارد. یعني مانند همان گروهان نظامي كه وقتي بسياري از ظرفيت

 تواند كار خود را پيش ببرد. از دست رفت یك ارتش كلي مي

ها و اقدام نظامي، سياستگذاران نگرشي متفاوت به این دو مسئله عملي متفاوت تحریمآثار  دليلبه

 كند و نتایج آن كامالً ملموس است، اماميایجاد  آسيب و تلفات براي طرفين ،هاي نظاميگيريدارند. در

ها كمتر ملموس و محسوس بوده و اثر تخریبي كمتري دارد. شاید همين مسئله یكي از دالیل تحریمآثار 

و مقامات دولتي عنوان یك ابزار اعمال قدرت باشد. مطمئناً سياستمداران ها بهجذابيت فراوان تحریم

چهارم توليد ناخالص ملي دفاع كنند تا از دست دادن هزاران نظامي و از زایل شدن یك توانندبهتر مي

ها هدف یكساني ها. اما در سطح راهبردي و سياستگذاري، اعمال درد از طریق تحریمغيرنظامي در جنگ

طوري كه آن طرف مقابل است به هاي یكسان دركند و آن ایجاد محرکبا عمليات نظامي دنبال مي

عبارت بهتر یا راه سازش را در پيش بگيرد و یا راه بسيار به یا مقاومت كند و یا از پا بيفتد. طرف مقابل

هاي تحریم، شوند حداقل در برخي نظامها كمتر دیده ميتحریم يهادشوار تقابل را و از آنجایي كه آسيب

هایي اً تخریب كمتري هم ایجاد شود، خصوصاً براي كشورها و جمعيتاین الزام وجود ندارد كه باید حتم

 ند. پذیري بيشتري برخوردارز آسيبلحاظ اقتصادي اكه به
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ها نظير دست برداشتن از احساس مالكيت نسبت به یك سرزمين شاید تغيير عمده در سياست

قطع همكاري با باشد، مثالً نيازمند اعمال فشار كمتري نسبت به سایر تغييرها در سياست یك كشور 

تصميمات خود صورت كامل از ابعاد كننده تحریم شاید بهاما كشورهاي اعمال نظامي،یك گروه شبه

نحوي كه گاهي ممكن است در محاسبه عزم و اراده طرف مقابل دچار اشتباه به ،اطالع نداشته باشند

شوند و ندانند كه درد و فشار اعمال شده آیا تأثيرات خود را دارد یا خير. اینكه از چه فشار و دردي باید 

ها به استفاده كرد كه كارآیي و بازدهي داشته باشد موضوعي است كه باید كارشناسان اطالعاتي و تحریم

آن بپردازند. اما در كانون و قلب این موضوع تمایل براي ایجاد سياست فشاري وجود دارد كه بتواند در 

طرف مقابل تغيير رفتار را ایجاد كند و همچنين یك نوع تمایل وجود دارد كه سطح فشار اعمال شده با 

 نتایج مطلوب نظر انطباق و همخواني داشته باشد. 

اند یا داراي گرفتهندگان تحریم غالباً مفهوم ایجاد درد در طرف مقابل را یا نادیده كنمتأسفانه اعمال

 است كهاین حاكي از اند. دالیل مختلفي در این موضوع وجود دارد. تجربه نگارنده تهارزش كمي دانس

م دید طور كه در فصل بعد خواهيخواهد از تبعات انساني موضوع بگریزد. همانكننده تحریم مياعمال

داد كه نوعي اصرار به خرج مي 1990هاي هدفمند خود در عراق در دهه ایاالت متحده در اعمال تحریم

ها هم اي كه البته عكسش اتفاق افتاد. در ادبيات تحریممسئله .هاي هدفمند نتيجه خواهد دادتحریم

قضيه عراق تأكيد كردند و سعي ز ها بعد ادرد بودن تحریمضرر بودن و بيبسياري بر لزوم بيبينيم كه مي

 ي قبلي بگذارند. آهاي ناكارهاي جدید را در مقابل تحریمتحریم اشتندد

توان چنين برداشت كرد كه خيزد ميهاي منفي كه از تحریم برميعبارت بهتر براي دفاع از جنبهبه

كننده این امكان را ه تحریمجانبي آنهاست. این چارچوب بآثار  ها مرتبط نيست وبه خود تحریمآثار  این

ها شانه خالي كند، در عين اینكه دهد كه از قبول مسئوليت در مقابل مشكالت بشردوستانه تحریممي

كند. دولت ایاالت متحده متوجه خود مي ،آیدوجود ميكه از تحریم به را مسئوليت همه منافع و امتيازاتي

ها در كشور ایران در این زمينه در مورد اعمال تحریم صصوخبهها از این روش استفاده كرده است، سال

زیر بار آنها شانه دولت آمریكا مسئوليت خود در مورد مسائل بشردوستانه را در حداقل ممكن دانسته و از 

هاي منفي اعمال تحریم را در طراحي انگارانه خواهد بود كه بخواهيم جنبهاما ساده خالي كرده است،

ارز خارجي آوردن  دستبراي بهرا عبارت بهتر وقتي شما توانایي كشور ده بگيریم. بهسياست تحریم نادی

 خصوص در زمينه غذا و دارورا بهطبيعتاً فشار بر واردات آن كشور  ،دهيداز طریق صادرات كاهش مي

تواند ادعا كند كه مسئوليت تنظيم واردات یك كننده ميدهيد. درست است كه یك تحریمافزایش مي

اما این نافي دردناک  ،صورت كلي پرهيز كندتواند از تقابل بهكشور با خود آن كشور است و آن كشور مي

هيچ نقشي در ایجاد ها توان گفت كه تحریمها نيست، خصوصاً در ميان عامه مردم و نميبودن تحریم

درد و تغيير  هاز اعمال تحریمكه هدف غایي ا نكته جالب همه این داستان آناند. چنين بحراني نداشته
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هاي كشور هدف است و اگر بخواهيم بعضي از این دردها و فشارها را از برنامه تحریم برداریم در سياست

آن در جنبه عملي ها و كارآیي و اثرگذاري یماما هدف تحر ،ممكن است جنبه تبليغاتي بهتري پيدا كند

كننده بخواهد مسائل بشردوستانه را نيز مدنظر قرار دهد عمالً دردي كه و اگر تحریم از بين خواهد رفت

 آید را نيز كاهش داده است. وجود ميها بهاز تحریم

نظام تحریمي را  يدتوانيمثالً اینكه شما چطور م ،آورداي از سؤاالت را پدید مياین مسائل مجموعه

توانيد در عزم كشور هدف وجود بياورید كه حداقل درد ممكن را بر كشور هدف اعمال كند. چطور ميبه

نامطلوبي آثار  اید كه چنينآن هم وقتي كه به او اطالع داده ،براي تحمل این دردها خلل وارد كنيد

دهيد كه قرار است آستانه اعمال درد را باالتر  توانيد به او اطالعگریبانش را خواهد گرفت. چطور مي

اي از اعمال درد وجود ببرید تا عزم و اراده او براي تحمل درد را بشكنيد و آیا اینكه اساساً نقطه بهينه

دارد كه براساس آن شما به اهداف مطلوب در اعمال تحریم برسيد و دیگر الزم نباشد پا را از آن فراتر 

 بگذارید.

 

 چیست؟استقامت 

 خصوصبهها و درد ناشي از آنها به كشور هدف بستگي دارد، تحریمآثار  پاسخ به این سؤال در درک

كننده با درد اعمال شده از كشور تحریم و چگونگي پذیرش، استقامت و رویارویياینكه پاسخ كشور هدف 

 چگونه خواهد بود؟ 

دهي كشور هدف و آمادگي م مفهوم پاسخام تا بتواناینجا من از اصطالح استقامت استفاده كرده

تواند ش را توضيح دهم. در اینجا استقامت بهترین تعریفي كه ميشور براي ادامه دادن رفتار معيوبك

كننده و همچنين شناختي كشور هدف براي انكار پيروزي كشور تحریمداشته باشد همان قاطعيت روان

تواند از منابع مختلفي انتخاب كرده است. این قاطعيت ميادامه دادن به مسيري است كه براي خود 

هاي فعلي تواند از انحراف از سياستوجود بياید، نظير تمایل براي اجتناب از هرگونه اختاللي كه ميبه

اي كه در اینجا وجود دارد آستانه تحملي است كه كشور هدف براي خود ترسيم وجود بياید. اما نكتهبه

كننده به او كند این آستانه تحمل بهتر از روش جایگزیني است كه كشور تحریممي كرده است و فكر

الشعاع قرار دادن این قاطعيت و عزم ها با هدف تحتآورد تا آن را بپذیرد. اساساً تحریمفشار مي

ل روانشناختي ایجاد شده است. براي این كار هم باید مبنا و پایه جسمي و فيزیكي موجود در طرف مقاب

كننده هاي تحریمترسد كه وا دادن در برابر خواستهتحت تأثير قرار بگيرد. براي مثال اگر كشور هدف مي

كند. هاي دیگري را اعمال ميتحریم ،كنندهوجود بياورد آنگاه كشور تحریمتواند مشكالتي را برایش بهمي

شود نيز ي كه از آنها ناشي ميها و فشارالشعاع قرار دادن خواست كشور هدف براي جذب تحریمتحت

 در اینجا بسيار مهم است. 
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توانند كار ببرند. ميتوانند راهبردهاي مختلفي را براي مدیریت و مقابله با فشار وارد شده بهكشورها مي

ا این فشار و درد را بپذیرند، با آثار آن كنار بيایند و یا فارغ از همه این مسائل به راه خود ادامه دهند. آنه

وجود بياورند تا از آثار آن بگریزند، نظير قاچاق و ایجاد توانند این فشار را نفي كنند و مسيرهایي را بهمي

طوري كه با فشار انس ها بهها از طریق كشورهاي دیگر و یا تركيبي از همه اینیك نظام مقابله با تحریم

طوري پذیرند و حتي از منافع آن استفاده كنند بهگرفته و خود را با آن منطبق كنند، هرجا الزم بود آن را ب

 هاي جدید سياسي را ایجاد كنند. هاي جدید اقتصادي یا همكاريكه بتوانند فعاليت

ها، در ادامه به پردازد تا مسئله نفي تحریمها ميكه كتاب حاضر بيشتر به راهبرد تحریماز آنجایي 

توانند با عزم و استقامت طرف مقابل كنار بيایند طور ميكنندگان چاین نكته خواهيم پرداخت كه تحریم

حفظ كنند. این حالت همان  هارا به اعمال تحریمو به آن پاسخ دهند و بر آن فائق بيایند و تعهد خود 

طور كه در صفحات پيش رو هاست كه به آن خواهيم پرداخت. اما همانمفهوم استهالكي شدن تحریم

ها براي مقابله با درد و فشار، سياست تحریم رک درست از نحوه تالش دولتخواهيد دید بدون داشتن د

ند. آقاي هاي كارآمد را اعمال كاند تحریمتواند به مشكالتي بربخورد و اساساً نتوكنندگان ميو تحریم

« روانشناسي و بازدارندگي»گيري كتاب خود با نام نویسنده معروف این مسئله را در نتيجه« نِد لبف»

 گوید:زمينه مياین كند. او در ذكر مي

خرند بيش از آنكه به سياستگذاراني كه ریسك شروع كردن یك جنگ را به جان مي»

هاي نظامي و منافع طرف مقابل توجه داشته باشند، به فكر منافع سياسي داخلي قابليت

گيرند حتي در ميكم  عزم و اراده طرف مقابل را دستاین افراد جنگجو عمالً ،خود هستند

هاي جدیدي را براي خود باز توانسته است افقنظر مورد زماني كه آن طرف مقابل و كشور

 .«را براي دفاع تا حد قابل توجهي افزایش دهداش هاي نظاميكند و ظرفيت

 هايتوانيم یك مقایسه مشابه در حوزه تحریمبا وام گرفتن از عبارت باال از آقاي لبف خيلي راحت مي

وجود بياوریم. در ایجاد كنند به توانند بر طرف مقابلعمال آنها و فشاري كه مياقتصادي و چگونگي ا

شود موفق ها اعمال ميها، راهبرد جامعي كه از طریق آن تحریماینجا نيز مانند عمليات نظامي و جنگ

 باشد.  درک از عزم و استقامت كشور مورد تحریم وجود داشتهاگر نوعي سوء ،شودنمي

اما در  ،از اهميت باالیي برخوردار استاگرچه  توانيم ادعا كنيم كه این عنصر از تئوري مرتبط با تحریممي

هاي تحریم، درک درست از عزم طرف مقابل وجود ندارد یا نتوانسته خوب جابيفتد. حتي بسياري از برنامه

سطح با بسياري دیگر طرف مقابل در عرض و هم ع استقامتهاي تحریم موضوتوان گفت در بسياري از برنامهمي

از ابزارهاي تحریمي مورد بررسي قرار گرفته است. مثالً ممكن است در یك برنامه تحریمي محروم كردن یك 

تماعي ایجاد كند، چرا كه بلكه مشكل اج ،تنها مشكل اقتصاديیا گازوئيل بتواند در آن كشور نهكشور از بنزین 

ي محروم كردن افراد و كشورها از حق داشتن خودرو برابر با گرفتن حقوقي است كه خداوند نظر آمریكایاز نقطه
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ونقل عمومي از ها داده است. اما اعمال این نگرش مثالً در مورد كشورهایي كه در آنها ابزار اوليه حملبه انسان

محروم كردن آن كشور از  د، زیرااشداشته بهمراه به داريد نتایج خندهتواناي الكترونيك و برقي است ميهروش

 بنزین و سوخت شدت اعمال تحریم را كاهش خواهد داد. 

تواند فشاري را مشابه كنند كه كشور هدف ميبرخي سياستگذاران تحریم هميشه استدالل مي

این افراد شرایط را در عبارت دیگر كننده تحمل كند آن هم اگر زمين بازي عوض شود. بهكشور تحریم

ها بوده و پندارند. اما باید گفت چنين نگرشي عمالً فاقد درک درست از همه جنبهیكسان مي كشوردو 

اقتصادي ، یده گرفته است. این عوامل سياسيعناصر فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي موجود را ناد

نوع رسيدن به موفقيت  ها وتوانند تفاوت ميان تحریمند و مياهميت بسيار باالیي برخوردار و فرهنگي از

تواند به اعمال و ناكامي را توضيح دهند. در برخي از موارد عدم درک درست از شرایط ملي یك كشور مي

هایي وضع عبارت بهتر تحریمكند. بههایي منجر شود كه استقامت طرف مقابل را تقویت ميتحریم

اقتصادي و سياسي درون آن كشور را  چرا كه وضعيت ،كندشود كه كشور هدف از آنها استقبال ميمي

 بخشد. المللي آن كشور را نيز ارتقا ميدهد و حتي جایگاه بينبهبود مي

شویم كه مسئله مذكور یكي از مشكالت اصلي اگر این موضوع را به دقت بررسي كنيم متوجه مي

كننده كه كشور تحریمهاست، یعني عدم درک درست از این مسئله كه آیا تحریمي در هنگام اعمال تحریم

بيني كرده است و اینكه كننده پيشكند همان آثاري را در كشور هدف خواهد داشت كه تحریماعمال مي

اساساً كشور هدف چه نوع واكنشي در برابر این تحریم خواهد داشت. این مشكل بر بسياري از ابعاد 

ها بوده است ن نيز بر حوزه تحریمسياستگذاري خارجي تأثير گذاشته است و بيشترین تأثير منفي آ

دهد. اگرچه در هنگام جایي كه نبرد و جنگ روانشناختي ميان دو طرف قضيه كامالً خود را نشان مي

اما به هرحال قدرت نظامي  ،جنگ نيز باید استقامت روانشناختي طرف مقابل را مدنظر داشته باشيم

آسيبي ندیده باشد. اما در  گونههيچاستقامت او تواند باعث ناكارا شدن طرف مقابل شود حتي اگر مي

سازي شده ها این مسئله كامالً متفاوت است، خصوصاً در دنياي امروز كه همه چيز جهانيشرایط تحریم

افزارهاي راحتي به آنها از طریق نرمتوانند بهو كاالها قابليت تأمين از منابع مختلف را دارند و بسياري مي

 هاي موبایل خود دسترسي داشته باشند.گوشياینترنتي و روي 

كنند ها درحال حاضر یك نوع جنگ خروس است كه در آن هر طرف این جرئت را پيدا مياعمال تحریم

ند. در این حالت، آثاري كه براي ند و آسيبي را به طرف مقابل وارد كنكه بر صورت طرف مقابل چنگ بينداز

تر و كننده این آثار ظریفهاست. براي كشور تحریمبخشي از خود تحریمآید وجود ميشده به كشور تحریم

توانند شامل زیان اقتصادي، اختالل دیپلماتيك خصوصاً با متحدیني كه قرار است به شما تر هستند و مينرم

ور ها را اجرا كنيد و ایجاد یك دام تعهدي گسترده خواهد شد، دامي كه در آن كشكمك كنند كه این تحریم

ها امكانپذیر بيند كه خروج از آن اال با پيروزي در اعمال تحریمكننده خود را در شرایطي گرفتار ميتحریم
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نخواهد بود وگرنه اعتبار و جایگاه خود را در آینده از دست خواهد داد. پس یكي از عوامل كليدي در موفقيت 

استقامت ملي در طرف مقابل است و اینكه ا شتن درک درست از سطوح مرتبط بدا ،ها و اعمال آنهاتحریم

 كننده چه اقداماتي باید انجام دهد تا این اراده كاهش پيدا كند. كشور تحریم

كنم كه داشتن دانش از حریف و ميزان تحمل در او و در پایان این بخش مقدمه دوباره تأكيد مي

در گذشته غالباً طراحان تحریم و هاي او مهمترین عامل در موفقيت تحریم خواهد بود. پذیريآسيب

كنندگان كردند كه استقامت طرف مقابل نسبت مستقيم با ميزان تعهد تحریمكنندگان آن فكر مياجرا

كنند ناكامي گمان مي ،عبارت بهتر خيلي از طرفداران این نوع نگاه به تحریمها دارد. بهبه اجراي تحریم

نظر آنها هر چه  كند. ازطرف مقابل، او را تهييج ميضعف به  در اتخاذ تصميم مناسب و نشان دادن نقطه

كنندگان احتماًال اي تحریمانگارانهتر خواهد بود. با چنين نگاه سادهتر باشد شرایط بهاقدام مؤثرتر و كشنده

اند و اصطالحاً قبر خود شده هاي نظامي در آن گرفتاراتژیستدر همان دامي افتادند كه بسياري از استر

عبارت بهتر اند. یعني همان نداشتن درک كافي از حریف قبل از رفتن به ميدان. بهرا با این كار كنده

 بایست دشمن را از خود او بهتر بشناسد. كننده ميها عمل كند و به نتيجه برسد، تحریمبراي اینكه تحریم

اما براي اینكه بفهميم  ر گذشته هم خوب بوده است و هم بد،نظر دكارنامه ایاالت متحده آمریكا از این م

اند باید یك ناكامي بزرگ ها كنار آمدهاهل فن درحال حاضر چگونه با این موضوع در طراحي و اعمال تحریم

 است.  2003تا  1990عراق سال عليه  هاي اعمال شدهتاریخي را بررسي كنيم و آن نظام تحریم

 

 عراق

اعمال كرد كه  2000و ایران در سال  1990اني دو دسته نظام تحریم را عليه عراق در دهه جامعه جه

لحاظ تنوع ساختاري، حقوقي و مسائل دیگر بسيار با هم متفاوت بودند و پيامدهاي مستقيم كامالً به

اند و آنها را كامالً هدفمند و ایران را همه ستودهعليه  هاي اعمال شدهتحریمدرواقع  متفاوتي داشتند.

هاي عراق اند كه این نگرش حداقل در برخي محافل نمود داشته است، اما در مورد تحریممؤثر دانسته

 اند. عنوان درس عبرتي براي آینده یاد كردهها آنها را اشتباه دانسته و از آن بهخيلي

 

 ق در ادامهاشغال كویت توسط عراق و اشغال عرا

هاي عراقي از مرز خود با كویت عبور كرده و وارد این كشور شدند. اشغال ، تانك1990آگوست  دومدر 

هاي نفت، بين دو كشور در مورد حفاري و استخراج چاهفزآینده  ها تنشكویت توسط عراق پس از ماه

يان عراق با كشورهاي عرب مشكالت اقتصادي عراق كه ناشي از جنگ ایران و عراق بود، تعامل ضعيف م

خليج فارس و ایاالت متحده و سایر اعضاي جامعه جهاني و مسائل دیگر اتفاق افتاد. در آن زمان صدام 

و اگر هم موافق نباشد او و  كرد كه جامعه جهاني موافق اشغال كویت توسط اوستحسين گمان مي
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را خواهد داشت. اشغال كویت توسط عراق  بزرگش توانایي نظامي الزم براي مقابله با پاسخ محتمل ارتش

اي بود كه سازمان ملل براساس آن تأسيس شده نقض فاحش منشور سازمان ملل و رد اصول بنيادي

آميز دعاوي و اختالفات ميان وفصل مسالمتبود، یعني همان احترام براي تماميت ارزي كشورها و حل

المللي بسيار متقاعدكننده فراهم كرد. ك پاسخ بينكشورها. اقدام نظامي صدام حسين زمينه را براي ی

در آن زمان بسياري از كشورها در نقاط مختلف جهان داراي مرزهاي نامشخص بودند و بسياري از 

لحاظ توان نظامي بسياري از خود آنها باالتر بود. به دعاوي مرزي با كشوري داشتند كه به شورها نيزك

توانست شد، بلكه مينه تنها یك حمله به نظم جهاني قلمداد مي همين دليل اشغال كویت توسط عراق

وجود بياورد، ر جهان بهامنيتي براي سایر خاورميانه و یا كشورهاي دیگلحاظ به تري رامشكالت عظيم

قرار بگيرند. زمان حمله تر بزرگ ترسيدند تحت زور و مخاصمه كشورهايكشورهایي كه مي خصوصبه

و رهبران كشورها در نقاط  زمان خاصي بود و جنگ سرد تازه به اتمام رسيده بودنيز عراق به كویت 

 المللي بودند.دنبال الگوي جدیدي براي مدیریت امنيت و ثبات بينمختلف جهان به

هایي را عليه عراق تصویب روز تحریم چهارشوراي امنيت سازمان ملل متحد در پاسخ به این اشغال ظرف 

د و تدابير دیگري نيز اندیشيد و عراق وضع كرعليه  شوراي امنيت، تحریم تسليحاتي 661كرد. قطعنامه شماره 

در نوع خود هم نوعي ابراز تعهد جامعه جهاني  661اش هشدار داد. قطعنامه به این كشور در مورد اقدامات آینده

سرعت بيني كرده بود. این قطعنامه بهشراق بود و هم در درون خود تبعاتي براي عراق پيبه اقدام عليه اشغال ع

شدند تكميل شد كه این عدد مي 6هاي تحریمي كه ماه با مجموعه دیگري از قطعنامه پنجمدت و ظرف 

هاي مذكور نتوانست تحریمحال با اینوجود آورد. رفته یك نظام تحریمي جامع را عليه عراق بههمها رويتحریم

صدام را متقاعد كند كه نيروهایش را از كویت بيرون بكشد. ائتالفي به رهبري ایاالت متحده عملياتي نظامي را 

ها حتي بعد از پایان عمليات نظامي پابرجا ماند كرد. اما تحریم آغازبراي اخراج عراق از كویت  1991در ژانویه 

ت نظامي صدام و ایجاد اطمينان در همسایگان عراق نسبت به آینده تا روشي باشد براي مهار كردن تحركا

تا زماني كه ائتالف  ندبا عراق تحت تأثير قرار دادرا ها تجارت معمول به بعد عمالً تحریم 1990 سال منطقه. از

 اشغال كرد.  2003دیگري تحت رهبري آمریكا خود عراق را در سال 

 از موارد زیر است: ها عبارته بر عراق در آن سالي اعمال شدهاهاي اصلي ناشي از تحریمممنوعيت

بندي شود و فرآیند توليدش از درون عراق واردات هرگونه كاال و جنس كه در عراق توليد یا بسته -

 شروع شده باشد.

هرگونه فعاليت توسط كشورهاي عضو سازمان ملل در درون عراق كه به صادرات كاالهاي توليد  -

 منجر شود.شده در عراق 

دهنده فراهم كردن هرگونه منبع مالي و پولي و اقتصادي براي عراق یا هر شركت تجاري، صنعتي یا ارائه -

 هاي پزشكي و بشردوستانه فعال هستند.خدمات در درون كشور عراق بجز آنهایي كه در حوزه فعاليت
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 عراق. تبط باات نظامي و سایر كاالهاي مرآالت و تجهيزفروش هرگونه سالح یا ماشين -

نتيجه مستقيم این نظام تحریم شدید فرو ریختن تقریبي همه اشكال تجارت با عراق بود و این مسئله 

 زماني تشدید شد كه ناتواني عراق در تأمين ارز خارجي براي كاالهاي بشردوستانه خود را نشان داد. 

عراق را كاهش دهد. عليه  هایمبشردوستانه و انساني تحرآثار  جامعه جهاني در این دوره تالش كرد

شوراي امنيت سازمان ملل اجازه داد مقادیر اندكي از نفت عراق به فروش  1995براي مثال در سال 

نامي كه بعدها به آن داده شد،  غذا در برابر نفت،برسد تا ممر معاشي براي مردم این كشور فراهم بياید. 

اما در عمل توانست تأثير مثبتي بر تأمين كاالهاي بشردوستانه به  ،با مشكالتي از قبيل فساد مواجه شد

عراق، از شدت، كارآیي و بازدهي باالیي عليه  هامردم عراق ایفا كند. جداي از این مسئله نظام تحریم

چرا كه عمالً امكان تسليح دوباره را از عراق گرفته بود و این كشور چه از طرق معمول چه  ،برخوردار بود

تحریم توان گفت كه توانست انبارهاي تسليحاتي خود را تقویت كند. از این منظر ميمعمول نميغير

 هدف كليدي خود برسد. تسليحاتي توانسته بود به

هاي جامعه جهاني در مورد دانست كه چه باید كرد تا همه نگرانيكس نميدر آن زمان هيچحال با این

كرد كه كشور عراق با توجه به تعهداتش صراحت ذكر ميراي امنيت بهشو 687متن قطعنامه  عراق مرتفع شود.

فاش كرده و  هاي بالستيكو موشككشتارجمعي  هايهاي خود را براي توليد سالحبایست همه برنامهمي

بيني شده بود نظير اینكه عراق باید مرزهاي آنها را منهدم كند. تمهيدات دیگري نيز در این تحریم پيش

هاي ده بپذیرد و اجازه بازرسي در ارتباط با سالحطور كه قبل از اشغال كویت بولي با كویت را همانالملبين

هاي دولتي كه انجام داده را بازپرداخت كند، تروریسم ها را در عراق بدهد، استقراضجمعي یا موشككشتار

هایي نظير صليب سرخ را در درون نالمللي مربوط به سازماوستانه بينهاي بشردیتمأموررا محكوم كرده و 

هاي قدیمي در مورد خاک خود بپذیرد. اما وقتي عراق عمالً همكاري و شفافيت الزم در پرداختن به نگراني

خود را به نمایش نگذاشت ایاالت متحده، انگلستان و سایر كشورها تشخيص دادند كشتارجمعي  هايسالح

بندي رسيدند نيت سازمان ملل است و به این جمعدر شوراي امكه این امتناع عراق نقض تعهدات این كشور 

 خود را توسعه بدهند. كشتارجمعي  هايخواهند سالحها ميكه عراقي

دنبال داشت، چرا كه به اشغال اي بزرگ بهدرک و سوءبرداشت توسط كشورهاي مذكور فاجعهاما این سوء

انجاميد و بعدها نيز همه فهميدند كه عراق  2003مارس  عراق توسط آمریكا و متحدانش در قالب یك ائتالف در

خود را كشتارجمعي  هايحهاي سالتوانسته برنامهنداشته و نميكشتارجمعي  هايدسترسي به سالح گونههيچ

عنوان اهرم ها بهراحتي بسط و گسترش دهد. اشغال عراق به خودي خود عمالً پایان استفاده از تحریمنيز به

آميز صدام چه باید مورد توجه ویژه قرار گيرد منطق اقدامات تحریكشد. اما آنور عراق قلمداد ميكش فشار بر

براي كشاندن آمریكا و انگلستان به جنگ است. صدام حسين مطمئناً این قدرت و  2002حسين قبل از سال 

د. اما از طرف نات عراق همكاري كنهيزات و امكاالمللي براي بازرسي از تجاختيار الزم را داشت تا با نهادهاي بين
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عنوان رئيس و رهبر كشور دیگر صدام به این نتيجه رسيده بود كه تماميت ملي عراق و عزت و اعتبار آن به

كنند كه صدام دانست. همگان قبول ميها قرار گرفته است و این را نوعي وادادگي ميالشعاع تعهد غربيتحت

مسئله خللي در حس خودخواهي اران نفر از مردم خود را كشته بود، اما این حسين یك دیوانه رواني بود كه هز

دخواهي پرستي و خوحس وطن كشي او نافي این نبود كهآدم عبارت بهتر. بهپرستي او ایجاد نكرده بودو وطن

 تأثيرگذار بوده است.  بر تصميماتش

فصل مناقشه این كشور را بدون اقدام نظامي توسط وكنترل صدام حسين بر عراق امكان حل درواقع

ها ممكن است بر كرد. در سایر كشورها فشار دمكراتيك و منافع سایر گروهتر ميآمریكا كمرنگ

به اشغال آميز را پذیرفته و نياز گيري یك رهبر تأثير بگذارد و به این منجر شود كه او توافق صلحتصميم

نشيني نسبي عراق و آمادگي این كشور براي پذیرش عقبدرواقع  را توسط كشورهاي دیگر از ميان بردارد.

ایاالت حال با اینبخشي از همين مكانيسم سياسي و غيرنظامي است.  2002هاي جدید در سال بازرسي

گزارش عراق به بازرسان به این نتيجه رسيد كه  2003و اوایل  2002متحده آمریكا در پایان سال 

هاي ته عراق در توسعه سالحالمللي حاوي نواقص فراواني است، خصوصاً در مورد اقدامات گذشبين

هاي كشتارهاي جمعي و این نواقص عمالً نقض تعهدات این كشور در عدم تكذیب و اشاعه سالحكشتار

به شوراي امنيت سازمان ملل  جمعي بوده است. بازرس ارشد سازمان ملل هانس بليكس در گزارش خود

عمالً از یك معما و چالش بزرگ پيش روي جامعه جهاني در مورد عراق پرده  2003مارس  7در 

 گوید:دارد. او در این گزارش ميبرمي

ها براي حل موضوعات خلع سالح كه از واضح است كه اقدامات متعدد عراقي»

بيش فعاالنه بوده است، اما انجام این  اند بسيار فعاالنه و گاهي نيزقدیم وجود داشته

توان مصداق همكاري ماه سپري شده از قطعنامه جدید را نمي 4-3اقدامات ظرف 

هاي مرتبط با مسئله را صميمانه دانست. ضمن اینكه این اقدامات همه جنبه

سازمان كنيم و كميسيون بازرسي ما از این اقدامات استقبال ميحال با اینگيرد. دربرنمي

ملل نيز با این اميد كه این اقدامات بتوانند در آینده مسائل خلع سالح عراق را حل 

 .«كندكنند از آنها استقبال مي

ایاالت نظر مورد بينيم عراق نتوانسته بود تعهدات و الزامات خود را براي انجام همكاريپس مي

ها بسيار بيشتر از انتظارات و ایجاد دسترسي متحده یا آمریكا و متحدانش فراهم كند، گرچه این اقدامات

عنوان بازرس جدید بود. آمریكا و متعهدانش این سطح تركيبي از رفتار به 2002هانس بليكس در سال 

كه عراق  ندكرددانستند و در عوض بر این نكته تأكيد ميدهنده نيات مثبت صدام حسين نميرا نشان

دهنده این باشد كه این كشور با و این مسئله ممكن است نشانهمكاري جامع و صميمانه نداشته است 

المللي را دارد. از اینها كه هاي بينهاي تسليحاتي خود از بازرسياین كار قصد پنهان نگه داشتن برنامه
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توانست خواست ميهاي الزم را براي پذیرفتن واقعيات داشت و اگر ميبگذریم صدام حسين تمام فرصت

توانست با شفافيت بيشتر عمالً ایاالت متحده آمریكا تر كند. او ميا در كشورش فراهمسطح دسترسي ر

 راستي چرا؟اما این كار را نكرد. به ،را حفظ كنداش و متحدانش را خلع سالح كند و رژیم

اند. گزارش سيا در مورد اند و توضيحات مختلفي را ارائه دادهبسياري در این مورد صحبت كرده

، چهار دليل عمده را در این 2003عراق بعد از اشغال این كشور در سال كشتارجمعي  هايسالح برنامه

 كند:زمينه ذكر مي

اي مانند تمایل صدام براي اجتناب از ضعيف نشان داده شدن، خصوصاً در مقابله با رقباي منطقه .1

 ایران و اسرائيل،

 عنوان یك كشور قدرتمند و بزرگ در سطح جهاني، تمایل صدام براي حفظ تصویر عراق به .2

 او تشكيل دهند،عليه  ترس صدام حسين از نزدیكانش و اینكه آنها بخواهند ائتالفي را .3

هاي تكنولوژي در این كشور اي عراق یك نتيجه منطقي از پيشرفتو تصور اینكه برنامه هسته .4

 هاي حوزه فناوري در عراق را به جهان نمایش دهد.تا توانمندياست و فرصتي است 

توانست تحت اما صدام حسين منافع ملي عراق را كه مي ،پس گرچه شاید مسخره به نظر بياید

عبارت دانست. بهاز تمایل خود براي خوار شدن در جهان خارج ميتر پایين ها نابود شود عمالًاشغال غربي

هایي ل اشغال در ذهن خود بازي كند فارغ از اینكه نشانهرا داشت تا با احتما گيبهتر صدام این آماد

وجود داشت كه آمریكا و متحدانش این كار را خواهند كرد. این تمایل براي مقابله با اشغال یا به این 

سئله ترسيد. این مدليل بود كه در استقامت نيروهاي ائتالف شك داشت یا از تبعات همكاري با غرب مي

 موضوعي بود كه سياستگذاران آمریكایي فقط بعد از اشغال عراق درک كاملي از آن پيدا كردند. 

 

 آموزیمها میهایی كه از تحریمدرس

تواند در كند و ميها ایجاد ميطور كلي موضوع عراق تبعات جالبي در مطالعه ما در مورد فشار تحریمبه

نظامي  ها و تهدید به اقداماي از تحریمورت تلویحي اگرچه مجموعهصاین زمينه بسيار آموزنده باشد. به

این كشور را تحت تأثير قرار دهند كشتارجمعي  وارد كنند و برنامه تسليحات توانستند بر عراق فشاري

الشعاع قرار دهند، اما صدام حسين به این نتيجه هاي نظام معمول این كشور را تحتو حتي توانمندي

المللي را نداشت. جدا ه فشارهاي مذكور كفایت الزم براي اجبار او به همكاري بازرسان بينرسيده بود ك

وجود بياورند را در عراق بهنظر مورد اند همكاريصورت مستمر نتوانستهها بهاز این مسئله كه فشار تحریم

توانند مشكالت بنيادین مرتبط ها نميهاي دولت آمریكا در این زمينه بود كه تحریمو عمالً مقوم استدالل

كند و آن  تأیيدتواند مسئله دیگري را هاي مرتبط با عراق ميبا عراق را حل كنند، اما تحليل ما از تحریم

بلكه مهمتر این است  ،اندعراق اعمال شدهعليه  هاچه شدتي تحریم اینكه مهم نيست با چه اندازه و با
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ها با توان گفت تحریمند و ميقابله در این زمينه را تشدید كنها براي مكه آنها توانستند استقامت عراقي

ها و حداقل صدام حسين عبارتي عراقيها را تضعيف نمایند. بههمه شدت الزم نتوانستند استقامت عراقي

ده ان سازمان ملل شوند بسيار باال برستانه تحمل خود را براي جایي كه مجبور به همكاري با بازرسآ

توان گفت كه هر چقدر هم این فشارها كردند. البته ميخوبي درک نميكنندگان بهبودند و این را تحریم

 . كردها تغيير نميكرد عمالً چارچوب ذهني صدام حسين و عراقيافزایش پيدا مي

هاست و آن بررسي و دهنده یك نكته مهم دیگر در بررسي تحریماین بخش از مطالعه ما نشان

ها را از كاركرد بهتري برخوردار كرد. تخمين ميزان تحمل توان تحریممطالعه این نكته كه چطور مي

ه كرد و توان براي اهداف خاص استفادفشار حریف تا چه اندازه سخت است. از چه نوع فشارهایي مي

 استقامت حكومت مذكور در این زمينه چگونه خواهد بود. 

طور كه سقوط كرده و همان 1990هاي دهه ها در تمام شرایط و اهداف خود از سالاقتصاد عراقي

ساله هشتگوید اقتصاد عراق تا قبل از اشغال كویت و بعد از جنگ ها و كتب خود ميساليوان در یادداشت

هاي خاص اقتصادي هنوز پابرجا بود، مردم ط بسيار بغرنجي قرار داشت. برخي از فعاليتبا ایران در شرای

عنوان درآمد كسب كرده توانستند آنچه را كه بههایي داشتند و محل درآمدي وجود داشت و ميشغل

قتصادي تر بود، چرا كه ظرفيت اها بر سر عراق آورد بسيار بغرنجبودند مصرف كنند. اما بالیي كه تحریم

عراق و توانایي این كشور براي بازسازي اقتصادش بعد از دو جنگ را عمالً كاهش داد. در این زمينه 

 دهنده اوضاع در آن زمان باشد:تواند نشانهاي زیر ميشاخص

 1996و  1991هاي درصد بين سال 40درصد در اولين سال و بعد تا  90درآمدهاي خالص تا . 1

 كاهش پيدا كرد. 

 درصد كاهش پيدا كرد. 80وليد صنعتي تا ت. 2

دالر در ماه  5تا  3صورت ميانگين كارمندان و كارگران بخش عمومي و دولتي به 1996در سال . 3

 دالر در ماه بود.  200تا  150ها درآمد آنها بين كه قبل از این تحریمدرآمد داشتند در حالي

آنچه مشخص است  ها داشته باشدبرابر فشار تحریماي در كنندهصدام حسين توانست مقاومت خيره

المللي خودش را به نمایش توانست در سطح بينوقت متحمل این فشارها نشد. او نمياینكه خود او هيچ

هاي ميليارد دالر در طول سال 2قصر مجلل به ارزش  9ها حاكي است كه او توانست بگذارد. اما گزارش

هاي توانست نگرانيهایي كه ميبر این صدام حسين در برابر فرصتوهبراي خود بسازد. عال 1990دهه 

توانست باعث كم شدن مردمش را مرتفع كند و حتي در برابر پيشنهاد همكاري كامل با سازمان ملل كه مي

مقاومت كرد. براي مثال مباني و اصول برنامه غذا در برابر نفت را در سال  ،ها شودیا از بين رفتن تحریم

تا سال  كههاي فعال كردن این برنامه توسط سازمان ملل تصویب شد، اما صدام حسين تمام فرصت 1991

مسكوت گذاشت، آن هم وقتي كه جامعه جهاني با فشار فراوان توانست او را متقاعد به پذیرش این  1996
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ایي مواجه بود و این فساد هدليل وجود مسائلي چون فساد با ناكاميبرنامه كند. حتي آن موقع نيز برنامه به

اما خود برنامه داراي یك توجيه ساده و بشردوستانه بود  ،هم در عراق و هم در سازمان ملل وجود داشت

ورزید و مسئله دیگر اینكه صدام حسين بارها نسبت به مردمان ها از آن امتناع ميكه صدام حسين سال

 وقت به فكر رفاه مردم عراق نيست. او هيچ دادخود ظلم و ستم فراواني انجام داد كه نشان مي

المللي تقویت كرد كه هاي مداوم صدام حسين این نظریه را در ذهن ناظران آمریكایي و بينسرپيچي

پایبند است. توانایي صدام حسين براي گریز كشتارجمعي  هاي خود در زمينه تسليحاتاو شدیداً به انگيزه

ها كرد كه تحریماین نظریه را تقویت مي ،كنندهطور خيرهه بود آن هم بهاو وضع شدعليه  هایي كهاز تحریم

كرد كه همه را در جامعه همه این اوصاف صدام تالش مي طور كلي ندارد، اما باتوان مهار عراق را به عمالً

ذهني  دارد و در عوض به خيال خود حافظ منافع ملي عراق باشد. این حالت جهاني پا در هوا و معلق نگه

دهنده ابعاد پيچيده مسئله سنجش استقامت طرف مقابل است. یعني در محاسبه این تا حدود زیادي نشان

ميزان استقامت شواهد و قرائني كه در اختيار داریم از چه درجه، اعتبار و ارزشي برخوردار هستند و هر 

ص خود داشته باشد. اسناد و تواند در زمينه دفاع یك كشور از منافع خاسند و مدركي چه معنایي مي

ها بيرون آمد مشخص كرد در زماني كه صدام حسين ظاهراً لجاجت فراواني در محافظت مداركي كه بعد

در اختيار نداشت و لجاجت او نيز فقط كشتارجمعي  اصالً سالح داد،هاي كشتار عراق انجام ميياز توانمند

هاي بعدي در حوزه ند درس بسيار معناداري براي اقدامتوادر دفاع از تماميت عراق بود. این مسئله مي

تواند در تحليل و تخمين ميزان واكنش یك كشور ها باشد، همچنين ميممانعت از اشاعه و گسترش سالح

هاي وضع شده عليه عراق توانستند مانع از تسليح مجدد این كشور به فشارها نيز مؤثر واقع شود. تحریم

ند، یعني به هدف خود هاي كشتارجمعي را نابود كود براي گسترش سالحموجهاي شده و زیرساخت

ها و سایرین نخواستند یا نتوانستند هاي خود را نشان دادند. اما آمریكایيرسيدند و باالتر از آن نيز قابليت

و عمالً  ها براي آنها تعریف شده بوددرک كنند كه موفقيت مذكور متناسب با اهدافي بود كه در ابتدا تحریم

ها نداشت و همين مسئله به نوعي این برداشت مسائل باقيمانده در عراق هيچ ربطي به حوزه عمل به تحریم

 ها به خودي خود ناكام مانده بود. وجود آورد كه نظام تحریمها بهرا در ذهن آمریكایي

ها و كنندگان تحریمها نبودند كه ناكام شدند، بلكه ناكامي اصلي به اعمالاما در پایان این تحریم

متحدان آنها و سياستگذاران آنها اختصاص دارد كه نتوانستند سهم درست موضوعاتي چون استقامت، 

بهتر مشكل ابتدایي عبارت خوبي درک كنند. بهدر موازنه مذكور وجود داشت را بهاعتبار و پرستيژي كه 

 شناخت. را به رسميت نمي حلراهكس این ، اما هيچحل شده بود

از منظر ما چند نقص عمده در اداره موضوع عراق در این دوره زماني وجود دارد. مهمتر از همه 

شت و این اهداف دچار اي در هنگام اعمال تحریم وجود دااینكه در آن زمان اهداف متراكم و پيچيده

اما بدتر از آن اینكه نوعي ابهام وجود داشت كه آیا اهداف مذكور برآورده شده بودند یا  گمي بود،سردر
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طور خاص انتظارات خود را از نوع عملكرد عراق باالتر خير. چرا كه كشورهایي چون آمریكا و انگلستان به

بود كه وقتي آمریكا و ها منجر شد. معناي دیگرش این برده بودند. این سردرگمي به استهالک تحریم

حمایت چنداني از آن وجود  ،انگلستان موضوع نياز به جنگ عليه عراق را به جامعه جهاني ارائه دادند

درک درست و  ،اشهاي ارتجاعينداشت. نكته دیگر اینكه درک موضوع در مورد تعهد صدام به روش

هاي آن را تشخيص پذیرياق و آسيبخوبي اقتصاد عراگرچه سياستگذاران در آن موقع بهكاملي نبود، 

داده بودند. این عدم درک صحيح در مورد مسائل مختلف تنها باعث دوام پيدا كردن این فرضيه در 

است و فقط در كشتارجمعي  هاياي و سالحدنبال سالح هستهآمریكا و كشورهاي دیگر شد كه عراق به

و صدام را توجيه كرد. به همين دليل سياستگذاران ها توان رفتارهاي عراقياین بافتار و روش فكري مي

كار مقابل بهو تحليلگران اطالعاتي استانداردها و معيارهاي خود را براي تعيين ميزان مقاومت طرف 

ها را درست حلدر تشخيص مشكالت در عراق دچار سوءبرداشت شدند و راه اند و در نتيجهگرفته

ماهه اول به حداكثر خود رسيده بود،  6ها در همان نجا كه تحریمتشخيص ندادند. نكته سوم اینكه از آ

عبارت بهتر بخش تر وجود نداشت. بهفرصتي براي افزایش تدریجي درج و فشار در دوره زماني طوالني

معنا بود كه دیگر  به آناعمال شد و این  1991ر سال ها و فشار ناشي از آن داعظم و حداكثري تحریم

و كنترل  م طرف مقابل را تجزیه و تحليلعز جود نداشت تا از طریق آن بتوانن تدریجي ورفت امكان باال

وجود آورده باشد را بهتواند حسي از كشندگي در عراق هاي ثانویه و تكميلي عمالً ميكرد. فقدان این گام

غير از اقدام  جا گذاشت و نكته آخر اینكه در آن شرایط هيچ گزینه دیگريملموس بهآثار  كه در نهایت

فصل مشكالت مرتبط با عراق و عدم پایبندي این كشور به الزامات شوراي امنيت ونظامي براي حل

هاي مختلف ناكامي خود نظام حلتوان گفت كه این فقدان راهسازمان ملل باقي نمانده بود. پس مي

هاي گزینه گونههيچكه بلكه یك نوع ناكامي براي سياستگذاري زیرساختي آن بود  ،ها نبودتحریم

ها در نظر نگرفته بود و محاسبه نشده بود كه سناریوهاي لي اعمال تحریمحتماجایگزین را در شرایط ا

كشيدند و به ها كامالً پا پس ميجالب اینكه حتي اگر عراقي .لي وادادگي عراق چه خواهد بودحتماا

 ،ها و متحدانوند چرا كه ممكن بود آمریكایيدادند نيز ممكن بود گرفتار دام جنگ شها تن ميخواسته

هاي شخصي صدام ارزش جنایتها و این استدالل را مطرح كنند كه سركشي تاریخي عراقي

 كرد. هاي عراق را كمرنگ مينشينيعقب

به هر حال، ایاالت متحده چه آگاهانه و چه غيرآگاهانه تالش كرد از این دست اشتباهات در اعمال 

 ایران مرتكب نشود. عليه  هاتحریم
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 مقابله با ایران

ها نوع پاسخ آمریكایي ،هاهاي فراواني آموختند. برخي از این درسمقامات آمریكایي از تجربه عراق درس

گوست آاي كه در طول ساليان دهه نود وجود داشت. اما در اي ایران را شكل داد. برنامهبه برنامه هسته

خود جلب هاي عمومي را بهته است همه نگاهاي مخفي ساخیران دو پایگاه هستهوقتي معلوم شد ا 2002

المللي انرژي اتمي نبي آژانسالمللي به رهبري ها باعث به راه افتادن یك تحقيق بينكرد. این افشاگري

وجود آمد اي بهخر نيز یك توافق هستهدر آ ایران شكل گرفت وعليه  هاي فراگيرتحریم شد و در نهایت

 كليد خورد.  2015ها در سال كه از طریق آن فرآیند حذف همان تحریم

 

 صورت خالصهاي ایران بههاي هستهتاریخچه فعالیت

اي ایران در زمان دولت و حاكميت فعلي یعني جمهوري برنامه هسته ،برخالف برخي از باورهاي موجود

بلكه این برنامه تحت حاكميت شاه ایران  ،وجود نيامده استاسالمي كه بعد از انقالب شكل گرفت به

حكومت  1953كه البته با وقفه كوتاه در سال  1979تا  1941سال  وجود آمد كه در این كشور ازبه

اي ایران هم تأمين یك منبع بالقوه براي انرژي بود و هم ایجاد برنامه هسته آغازز كرد. هدف شاه امي

خود به كانوني براي درواقع  اي ایرانهاي كلي علمي این كشور. برنامه هستهپيشرفت در ظرفيت

ل ها در سابا كمك غربي ایران هاي قابل توجه داخلي در زمينه استعداد و پول تبدیل شد.گذاريسرمایه

یك رآكتور تحقيقاتي به اضافه سوخت غني شده اورانيم با درجه باال را از ایالت متحده آمریكا  1967

، صدها دانشجوي ایراني به مؤسسات 1974دریافت كرد. بعد از تأسيس سازمان انرژي اتمي ایران در سال 

هاي اي و حوزهعلمي مختلف در غرب فرستاده شدند تا هر آنچه ممكن است در مورد فيزیك هسته

اي خود هاي فراواني را براي پيشرفت ساختارهاي هستهمرتبط با آن بياموزند. ایران در زمان شاه سرمایه

هاي خود را گسترش دهد تا بر آن فعاليتوجود بياورد و عالوههزینه كرد تا بنيان الزم براي این كار را به

هاي به تنهایي به یك ميليارد دالر رسيد. رآكتور 1976جایي كه بودجه سازمان انرژي اتمي ایران در سال 

 اما به ،اي بودهاي شاه در برنامه هستهاوج دستاورددرواقع  دوقلویي كه قرار بود در بوشهر ساخته شوند

هزار مگاوات برق  23به حداقل  1994پایان آن نبود و این كشور طبق برنامه قرار بود تا سال وجه  هيچ

ها اي براي آمریكایينگراني عمدهبه اما آنچه در زیر سطح بود و نمایان نبود و البته  ،اي برسدهسته

كشورش فزآینده  ايحداقل در یك زمان مشخص تبدیل شده بود، تمایل شاه براي استفاده از دانش هسته

جایگاه  هاي مختلفي كهفناوريدست آوردن به اي بود. شاه برايهاي هستهدر زمينه دستيابي به سالح

توانست عامل ها مياما همين فناوري ،كرداي است تالش ميآميز هستهشان در توليد انرژي صلحاصلي

ها كه شامل آنچه از آن با نام چرخه باشد. این فناوري تسليحاتاي براي كليدي در توليد مواد هسته

 تسليحاتتواند در ف شده كه ميبازفرآیند سوخت مصر :شود عبارت بودند ازبرده مي اي نامسوخت هسته
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بر اورانيم كاربرد هاي مبتنيالحسسازي اورانيم كه در توليد پولوتونيم مورد استفاده قرار بگيرد و غني

صورت خاص هاي بازفراوري سوخت مصرف شده بهدارد. درواقع تمایل شاه براي توسعه مكانيسم

 وجود آورده بود.اي بههاي كلي شاه از برنامه هستهگيزههایي را در ایالت متحده آمریكا در مورد اننگراني

همان درواقع  ايآید این است كه انگيزه شاه براي در نظر داشتن قدرت هستهآنچه امروز به نظر مي

اي بود كه در آن نفت و گاز ایران ممكن بود مانند هميشه ایجاد یك منبع انرژي مطمئن و تضمين آینده

هاي اي نوآوريكرد از طریق فناوري هستهسترس نباشد و همچنين شاه تالش ميبراي توليد برق در د

اتي حهاي تسلياما در كنار آن پيگيري سياست ،تكنيكي و فناوري بيشتري را در كشورش رقم بزند

اي بود تا از این طریق بتواند اي براي شاه درواقع ابزاري در راستاي كنترل موضوعات امنيت منطقههسته

لي غرب و شوروي شود و شكوه و عظمت ایران را به نمایش بگذارد. موازي با این حتمااز دخالت ا مانع

 1970هاي نفت در دهه معمول در زمان باال رفتن قيمت تسليحاتشاه براي خرید فزآینده  مسئله تالش

عدم اطمينان  اي شاه و وجود حسهاي منطقهاتفاق افتاد، برخي معتقدند دليل این مسئله همان انگيزه

 صورت بنيادین در آن وجود داشت.در دولت او بود كه به

اي داشت و دليل دولت تمایل كمتري به پيگيري برنامه هسته 1979 سال بعد از انقالب ایران در

مایه انقالب ایران تر شدن درونموازات مذهبيشد. بهالي این برنامه قلمداد ميهاي بااصلي آن نيز هزینه

بود هاي دوران شاه شكل گرفت و آن در زماني پاشواعتراض اقتصادي در برابر ریخت زمان نوعيدر گذر 

الشعاع خود قرار داده بود. برنامه عدالتي اقتصادي بخش اعظمي از جمعيت این كشور را تحتكه بي

استفاده را كرد. هزینه بودن آن نهایت ياست افتاد و دولت انقالبي از پراي نيز در درون چاله این سهسته

از سر گرفته شد و دولت  اي ایران مجدداًگذاري براي برنامه هستهسرمایه 1980اما در اواسط دهه 

هاي ها مشروع بوده و با جنبههاي مختلف فناوري در این زمينه را تغيير داد. برخي از این فعاليتسرفصل

اي و یا توليد اي، یا توليد برق هستههسته ایجاد توان اي ارتباط داشتند نظيرغيرنظامي برنامه هسته

هاي مختلف. در این زمينه ایران تالش كرده است از منابع هاي پزشكي براي درمان بيماريایزوتوپ

المللي انرژي بين آژانسازجمله خود  كندگوناگون براي درخواست همكاري در حوزه فناوري استفاده 

اي در حوزه هستهرا هاي خود ین كار بتواند بنيان دانش و توانمنديتا با ا ،اتمي و برخي از كشورهاي دیگر

 افزایش دهد.

دنبال ایران بار دیگر به 2000تا اوایل دهه  1980دانيم كه در اواخر دهه همه ميحال با این

كار اي بههسته تسليحاتصورت مستقيم در توسعه و دستيابي به توانستند بههایي رفت كه ميفناوري

عظيمي  ، اما بخشدادصورت مخفيانه و پنهان صورت ميها را ایران بهته شوند. برخي از این تالشگرف

خان انجام داد. خان با اي پاكستان یعني عبدالقادرهسته تسليحاتاز این پشتيباني علمي را پدر برنامه 

آوردن  دستان را با بهاي پاكستهسته تسليحاتبرنامه  ،مدد گرفتن از كارفرماي سابق خود شركت اورنكو
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هاي مختلف در سراسر كرد و در گذر زمان از ارتباطات خود با شركت آغازمخفيانه فناوري از این شركت 

هاي خود وجود بياورد. این شبكه در خالل فعاليترا به« اي كيو خان»جهان استفاده كرد تا شبكه اشاعه 

ن به ایران منتقل كرد. بر آنها را به ليبي و عالوههاي مرتبط با آاي و طراحيهاي حساس هستهفناوري

سوریه و  ،اي را به عراقهسته تسليحاتهاي مرتبط با ل نيز وجود دارد كه این شبكه پژوهشاین احتما

 كره شمالي واگذار كرده است كه البته این مسئله هنوز اثبات نشده است. 

اي از طریق هاي هستهمورد استفاده در صالحدنبال توليد مواد هاي خود بيشتر بهایران در خرید

هاي اورانيم بود و این كشور توانست دو نقشه و چند نمونه سانتریفيوژ را از آقاي استفاده از سانتریفيوژ

هاي هاي ایران براي ساخت و توسعه كالهكخان براي پيشبرد برنامه خود تهيه كند. در كنار تالش

اي افتاد، برنامه هستهز از طریق كسب اطالعات از آقاي خان اتفاق مياي كه البته این مسئله نيهسته

ده در روي ایران عمالً به دو شاخه برنامه اعالم شده و برنامه اعالم نشده تقسيم شد. برنامه اعالم ش

المللي انرژي اتمي شناخته شده بود و سایر كشورهاي كرد و تجهيزات آن براي آژانس بينكار مي سطح

هاي آن از این برنامه آگاه بودند. تي و پادمانپييز از طریق پایبندي ایران به تعهداتش در اندنيا ن

به  بایدميیي كه ایران طبق قانون هاشد، یكي فعاليتبرنامه اعالم نشده نيز از دو بخش تشكيل مي

اساً طبق قوانين ورزید و بخش دیگر كارهایي كه اساما از این كار امتناع مي ،دادآژانس گزارش مي

ورزید. خطوط از آنها اجتناب مي بایدتي ممنوع بود و ایران ميپيالمللي و تعهدات ایران در انبين

هایي كه سازمان انرژي اتمي ایران و اي ایران شامل فعاليتمجزاي كار در برنامه اعالم نشده هسته

دیگر یعني پرسنل وزارت دفاع و  هایي كه اشخاصدادند و همچنين فعاليتدانشمندانش انجام مي

هایش اي و قابليترساندند، عمالً توانستند درک ایران از دانش هستهسپاه پاسداران به سرانجام مي

 براي استفاده از آن را افزایش دهند. 

هاي ایران داشتند و از این آگاهي كافي، آمریكا و برخي از متحدانش آگاهي كافي از نحوه فعاليت

آمد، اگرچه این دانش جامع و كامل نبود و وجود مياي ایران بههایي درباره برنامه هستهانيعمالً نگر

اطالعات كافي در مورد اشخاص درگير در آن وجود نداشت. براساس این دانش اطالعاتي، آمریكا و 

عيف را تض 1990و  1980هاي دهه اي با ایران در طول سالهاي هستهمتحدانش تالش كردند همكاري

دليل برخي از اقدامات در ایران بهرا هاي داخلي خود كنند. همزمان با این تالش، آمریكا تحریم

 1984ها از نظير حمایت ایران از تروریسم. فرآیند اعمال این تحریم ،رسان این كشور اعمال كردآسيب

 (1995)سال  در آن زمان شروع شد، یعني سالي كه آمریكا ایران را كشور حامي تروریسم ناميد. واشنگتن

هاي تجاري آمریكا با ایران وضع كرد، اما از هاي اقتصادي و فعاليتهاي فراگيري بر تمام فعاليتتحریم

ها گاه به سطوح قبل از انقالب نرسيده بود تأثير این تحریمآنجایي كه تجارت ميان ایران و آمریكا هيچ

 بر ایران بسيار محدود بود. نيز 
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ها آمریكا سعي كرد از اهرم فشار خود بر كشورهاي دیگر استفاده كرده و بردن اثر تحریمبراي باال 

صورت اقتصادي با ایران بپرهيزند. این نگاه به - هاي جدید تجاريآنها را تشویق كند كه از ایجاد فعاليت

را نشان داد. كه به ایلسا معروف است خود  1996هاي ایران و ليبي مصوب سال عالي در قانون تحریم

درواقع  كرد.هاي جدید در صنعت گاز و نفت ایران و ليبي را تحریم ميگذاريها هرگونه سرمایهاین تحریم

ها در برنامه جامع اقدام آمریكا بر ایران بود كه بعدجانبه همه هايفرآیند تحریم آغازقانون ایلسا نقطه 

خيلي از كشورهاي دنيا در ابتدا قانون ایلسا را محكوم ند. دخود را نشان دا 2015مشترک با ایران در سال 

كردند مشكل چرا كه در آن زمان فكر مي ،كردند و آن را فراتر از دایره شمول قوانين آمریكا دانستند

و درواقع  است 1979ایران با آمریكا صرفاً محصول روابط منفي كلي ميان دو كشور بعد از انقالب 

گيري در سفارت آمریكا و قطع روابط دیپلماتيك دو كشور در قضيه گروگانكات ميان محصولي از اصطكا

طور خاص از تصویب این قانون بسيار ناراحت شد چرا كه این ميان دو كشور بوده است. اتحادیه اروپا به

 شد. حتي اتحادیه اروپا در آن زمان اعالم كرد كه عليهقانون در كنار قوانين تحریمي عليه كوبا اعمال مي

این قانون در سازمان تجارت جهاني اعالم شكایت خواهد كرد و مصوباتي را نيز تصویب كرد كه عمالً از 

هاي غير اتحادیه اروپا اجتناب كند. دولت كلينتون در خواست از تبعيت از تحریمهر شخص اروپایي مي

 هاي آمریكا كمتر شود.تحریم هاي پيش روياینجا وارد كار شد و به توافق با اتحادیه اروپا رسيد تا چالش

هاي الزم هاي اروپایي تا زماني كه آمریكا و اروپا همكاريهاي ایلسا عليه شركتاعمال تحریمدرواقع 

 متوقف شد. ،هاي ایران را داشتندبراي پرداختن به چالش

هد اي و تهدیدات آن پيدا كرد كه شواهاي هستهاما دنيا وقتي درک درستي از ایران و فعاليت

بروز و ظهور جدي  2002هاي پنهان ایران فاش شد. این شواهد در سال غيرمبهم و مشخصي از فعاليت

پيدا كرد یعني وقتي كه شوراي ملي مقاومت ایران، گروهي كه با سازمان مجاهدین خلق ایران مرتبط 

را كشف كرده  اي مخفي و زیرزميني ایراناست، در یك كنفرانس خبري اعالم كرد كه دو پایگاه هسته

است كه اولي یك سوله بسيار بزرگ در شهر نطنز بود كه ظاهراً ایران قرار بود در آن یك نيروگاه با پنجاه 

توان هزار سانتریفيوژ بسازد و دومي یك نيروگاه براي توليد آب سنگين در شهر اراک. آب سنگين را مي

كار برد كه این رآكتور اي بهكتور هستهاي براي نوع خاصي از رآهاي هستهدر متعادل كردن واكنش

اي كاربرد دارد. در این نقطه، ایران هسته تسليحاتمي باشد كه در كننده مؤثري از پولوتونيد توليدتوانمي

گناه بودن خود را به اثبات در مقابل چالش انتخابي مهمي قرار گرفت، این كشور یا باید پاک بودن و بي

زیر فرش پنهان  هاي پنهان گذشته خود را در اصطالحتمام سوابق فعاليت كردرساند یا تالش ميمي

انرژي اتمي و  آژانسیعني یك بازي فعاالنه گرگ و موش را با  ،كند. ایران در عمل دومي را انتخاب كرد

 كرد. آغازسایر كشورها در جامعه جهاني 
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 1996معما و چالش اقدامات تحریمی علیه ایران بعد از سال 

بود. درگيري نگارنده در بحث برنامه  ایران در ابتدا نقشي محتاطانه اينویسنده در داستان هستهنقش 

به سازمان  2003عنوان یك محقق عدم اشاعه در ژوئن بود. من به ي ایران در ابتدا بسيار كماهسته

PNNL  در  آزمایشگاهملي پاسيفيك شمال غربي پيوستم كه این  آزمایشگاهیا همانNNSA  یا همان

این مؤسسه مانند سایر مؤسسات تالش  آمریكا در وزارت انرژي قرار دارد.اي ملي اداره امنيت هسته

اصلي آن نيز مدیریت چالش  هدفگذاريشده را وارد دولت كند و  التحصيلفارغكرد محققان تازه مي

لعمل كلي وزارت انرژي اصلي این برنامه در دستورا أجمعي بود. منش هاي كشتارگسترش و اشاعه سالح

 هاي كاهش تهدید با شوروي سابق قرار داشت،هاي شغلي جدید در برنامههبراي استخدام و ایجاد جایگا

 كرد كه برنامه و حوزه اثرگذاري آن گسترش پيدا كند. خانه ایجاب ميهاي وزارتاما در گذر زمان نياز

ن استخدام ویژه براي یكي از معاونيمحقق عنوان كمكمن به NNSA در وزارت انرژي و مركز

موختن مسائل مختلف بود، آاي در عين هاي پرسنل حرفهواقع تسهيل فعاليتشدم. وظيفه اصلي من در

بود كه  اعنوان تخصص انتخاب كرده بودم. البته استخدام من به این معناي كه خودم بهخصوصاً در حوزه

كار جایي كه الزم بود از من استفاده كنند. با شروع به توانستند در هرمي NNSAوزارت انرژي و مركز 

اي هسته تسليحاتشد كه به برچيده شدن برنامه فعاليت من شامل كمك به تيمي مي 2003در دسامبر 

ليبي تحت یك توافق جامع با این كشور كمك كرد. توافق مذكور بين ليبي، آمریكا و انگلستان امضا شد. 

ابتدا گرفتن فتوكپي بود، كاري كه هم خوشحالي زیادي داشت هم خستگي و شغل من در این گروه در 

صورت خاص این شغل تعریف شده بود كه اسناد حساس ورد. در مورد من بهآكسالت زیادي را به بار مي

هاي مرتبط دیگر در دولت آمریكا بتوانند روي این بود كپي گرفته شود تا نهادآمده  دستكه از ليبي به

باعث  هاي مرتبط با ليبي در نهایتبرنامههاي تجزیه و تحليل انجام دهند. مشاركت من در فعاليتاسناد 

اي تر عدم همكاري هستهمن دعوت كند تا در موضوعات وسيع شد گروه دیگري در وزارت انرژي از

ف بيشتري سال بعد من وظای مشاركت كنم، خصوصاً آنهایي كه مرتبط با كره شمالي و ایران بود. در دو

هاي عنوان افسر اجرایي در مركز مذكور بر روي پرونده ایران متمركز شدم و در سالگرفتم و به برعهدهرا 

هاي خارجي در اي ایران به دولتهاي فني در مورد برنامه هستهدر ایجاد و ارائه گزارش 2006و  2005

 نقاط مختلف دنيا فعاليت داشتم.

این برنامه بخشي از استراتژي كلي دولت آمریكا در تبيين موضوع براي جامعه جهاني و شدت 

هاي مختلفي مواجه شد. در اینجا ایالت متحده با چالشهاي ایران ناشي ميتهدیدي بود كه از فعاليت

 شد. يه عراق مرتبط ميبروریزي دولت آمریكا در قضآبود كه بسياري از آنها مستقيماً با 

هاي از قبل انرژي اتمي بسياري از كشورها اطالعات الزم در مورد فعاليت آژانسنخست از طریق 

توانست بنيان اوليه براي ورده بودند كه این اطالعات ميآدست به ايرا در حوزه هستهاعالم نشده ایران 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

30 

ر نكرد و در عوض این عقيده اعمال فشار آمریكا باشد. اما آمریكا اعمال فشار خود را بر این اطالعات استوا

دنبال صرفاً به ي است وتسليحاتاي صورت فعال درحال پيگيري برنامه هستهرا تبليغ كرد كه ایران به

با گيرد نيست. ات مورد استفاده قرار حميزي كه بتواند در مقطعي در ساخت تسليآهاي صلحفناوري

در عراق، شك جامعه جهاني كشتارجمعي  هايسالحادعاهاي اثبات نشده آمریكا در مورد وجود حال این

كرد. بسياري از متحدان آمریكا در مورد این ادعاي هاي اطالعاتي آمریكا را بيشتر ميدر مورد یافته

كردند. آنها حاضر ي است ابراز شك و تردید ميتسليحاتاي ایران صرفاً با مقاصد كه برنامه هسته واشنگتن

مبهم شواهد مستقيم و غير گونههيچاي ایران را بپذیرند، خصوصاً در جایي كه هبرخي از استدالل بودند

المللي انرژي اتمي بين آژانساي وجود نداشت. آنچه هاي پژوهشي ایران در ساخت سالح هستهاز فعاليت

ه شوند، كار گرفتتوانستند براي توليد سالح بهبه آن رسيده بود اینكه مواد پيدا شده در ایران مطمئناً مي

اي بوده است. براي همه مشخص بود كه ایران نتوانسته آميز هستهاما هدف اصلي آنها توليد انرژي صلح

طلبي كرد كه جنگاما ایران همه استدالل را مطرح مي ،تي پایبند باشدپيبود به الزامات خود تحت ان

هاي ا و امتناع واشنگتن از انجام همكاريها و فشار آنها عمالً باعث این كار شده بود و فشار آنهآمریكایي

هاي زیرزميني ه فعاليتب باعث شده بود كه ایران 1990و  1980هاي اي با ایران در دههآميز هستهصلح

غال د و این استدالل براي بسياري در جامعه جهاني پذیرفتني بود. نكته دوم اینكه از طریق اشروي بياور

طلبانه خود را نشان داده بود ضمن اینكه آن كشور نتوانسته بود بعد از هاي جنگعراق، آمریكا قابليت

وجود بياورد و این ناكامي در ایجاد نظم در عراق، خود باعث هرچه امنيت الزم را در عراق به ،اشغال

خواستيم بحث جنگ در افغانستان را نيز در نظر تر شدن منابع مالي آمریكا شد، خصوصاً اگر ميخالي

اندازي یك جنگ دیگر شد شك بسياري نسبت به توانایي آمریكا براي راهو همه اینها باعث مي بگيریم

دانستند. نكته سوم اینكه نوعي ل را غيرممكن ميبياید و اساساً بسياري این احتماوجود در منطقه به

وع اشغال عراق نش خصوصاً در اروپا در زمينه موضاعدم اطمينان ملموس ميان آمریكا و بسياري از متحد

 لي از اقدام نظامي آمریكا در منطقه را عمالً غيرممكن كند. حتماتوانست حمایت ابود كه ميآمده  وجودبه

به ایران متفاوت از آنچه كه با عراق وجود داشت را همه اینها باعث شد آمریكا اساساً نوع نگرش خود 

المللي اتكا كند تا افسران اطالعاتي خود تا از این بيندر این زمينه بيشتر به گزارش بازرسان  وقرار دهد 

 2002ایران خود نيز به این رویه كمك كرد. از سال  اي را عليه ایران تشكيل دهد.وندهطریق بتواند پر

اي خود را افشا كرد و این كار قبل هایي از برنامه هستهصورت گزینشي و انتخابي بخشایران به 2005تا 

ها ایران اعتراف كرد كه ها انجام شد، اما در این افشاگريبا سایر نهاد آژانسطالعات توسط از افشا شدن ا

و  آژانسهاي توافق ایران با اي را انجام داده است كه براساس پادمانهاي هستهطيف وسيعي از فعاليت

كرده است. گزارش مي آژانسها را به ها قبل این فعاليتبایست سالتي ایران ميپيهمچنين الزامات ان

هاي مختلف انجام داده بود هایي كه ایران در مكانطيف وسيعي از پروژه :ها عبارت بودند ازاین فعاليت
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نرسيده بود.  آژانسها نيز به اطالع زمایشآكدام از آنها گزارش نشده بود و مواد مورد استفاده در كه هيچ

به خواست آمریكا و متحدانش  ذكر شده است و مجدداً 2004نوامبر  15در  آژانساین اعترافات در گزارش 

ها كامالً فني و تكنيكي فهرست این فعاليتاگرچه  نيز مورد تأكيد قرار گرفته است، 2004در سپتامبر 

اي هاي حساس هستهتوان از آنها به الگویي از اقدامات مستقيم ایران براي انجام فعاليتاست، اما مي

 المللي دور مانده است. بين بازرسان بينها عمالً از نگاه تيزاین فعاليترسيد كه 

دهي براساس اطالعاتي كه تا امروز در اختيار ما قرار گرفته اشتباهات و خطاهاي ایران در گزارش

 صورت خالصه در موضوعات ذیل ذكر كرد:توان بهالمللي را ميهاي بينبه سازمان

 دهیالف( اشتباه در گزارش

  وريو انتقال بعدي آن براي فرآ 1991واردات اورانيم طبيعي در سال. 

 وري و استفاده از اورانيم طبيعي وارد شده انجام شده است از قبيل توليد براي فرآ هایي كه بعداًفعاليت

 جا مانده،ليد و انتقال پسماند بهاي در جاهایي كه مناسب بوده است و توو از دست رفتن مواد هسته

  استفاده ازUF6  ها در كارگاه شركت كاالي الكتریك در زمایش سانتریفيوژآطبيعي وارد شده براي

 غني شده و تخليه شده. و توليد متعاقب اورانيم 2002و  1399هاي سال

  سازي ليزر غنيهاي آزمایش و انتقال بعدي براي استفاده در 1993واردات فلز اورانيم طبيعي در سال

ليات و توليد و انتقال اي در جریان این عمليد اورانيم غني شده، از دست رفتن مواد هستهاز قبيل تو

 .جا ماندهپسماند به

  توليدUO2 ،UO3،UF4   وUF6 م كه به مونيو كربنات اورانيل آAUC  معروف است ازUO2 

 آمده.دست ههاي بطبيعي و توليد و انتقال پسماند U3O8تخليه شده و  U3O8وارد شده و 

  توليدUO2  تغليظ شده و طبيعي در مركزENTC زدایي در و تشعشعTRRها یزوتوپوري این ا، فرآ

هاي تشعشع داده سازي ایزوتوپو ذخيرهدست آمده به م، توليد و انتقال پسماندشامل جداسازي پولوتوني

 .TNRC شده در مركز

 ب( اشتباه در اعالم

 پایلوت در كارگاه شركت كاالي الكتریك سازيسازي پایلوت، مركز غنيغني. 

 سازي ليزر در ایجاد نيروگاه غنيTNRC بادآسازي ليزر اورانيم پایدار در لشگرو نيروگاه غني. 

 هاروزرسانی طراحیهج( اشتباه در ارائه اطالعات طراحی یا اطالعات مرتبط با ب

 و همچنين پسماند توليد شده  1991هایي كه در آن اورانيم طبيعي وارداتي در سال ها و پایگاهكارگاه

 ،JHM ،TRI،ENTC :ها عبارت بودند ازكه این پایگاه شدسازي و فرآوري مياز آنها دریافت، ذخيره

 .سازي پسماند در اصفهان و انارکمركز ذخيره
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 هایي در ها و كارگاهپایگاهENTC  وTNRC  كه در آنهاUO2 ،UO3 ،UF4، UF6،AUC  از

UO2  وارداتي تغليظ شده وU3O8  تغليظ شده وU3O8 شدند.طبيعي توليد مي 

 شده. صورت زمانبنديسازي پسماند در اصفهان و انارک بهمركز ذخيره 

 زمایشي در شركت كاالي الكتریك.ا آسازي پایلوت یمركز غني 

 ليزر در  سازينيروگاه غنيTNRC مورد آمده  دستهایي كه پسماند بهناباد و در مكآو در لشگر

 پسماند در كرج.سازي گيرد مثل مركز ذخيرهسازي قرار ميوري و ذخيرهفرآ

 مركز TRR شد و همچنين مركز هاي اورانيم انجام ميدهي به ایزوتوپكه در آن اشعهTNRC  كه

 .TNRCافتاد و همچنين مركز كار با پسماند در در آن جداسازي پولوتونيم اتفاق مي

 تیپیهاي اند( اشتباه در موارد متعدد در همکاري و تسهیل اعمال پادمان

است، آمده  ها در غربهاي پنهانكاري ایرانيصورت وسيع در مورد فعاليتطور كه گزارش آنها بههمان

همه مواد  2013هاي بعدي چنين نتيجه گرفت كه تا سال در پاراگراف ي انرژي اتميالمللبين آژانس

وجه هيچبه توان استدالل كرد كه این مواداي اعالم شده در ایران مورد بررسي قرار گرفتند و ميهسته

در جایگاهي نيست كه بتواند  آژانسحال با اینهاي ممنوعه نبوده دچار انحراف به سمت فعاليت

چنيني در ایران وجود ندارد. هاي ایناي اعالم نشده یا فعاليتگونه مواد هستههيچگيري كند كه نتيجه

 آژانسمورد توجه قرار گرفت و این  آژانسهاي بعدي در تحقيقات بندي و مشابه آن در سالاین جمع

دست بياورد فرآیندش را ادامه اي ایران بههاي هستههارنامهعمالً تا زماني كه بتواند ارزیابي كاملي از اظ

حتي یك دهه دیگر طول بكشد و  تواندخواهد داد )و این فرآیند براساس برنامه جامع اقدام مشترک مي

 هاي اعالم نشده ایران در طول ساليان متمادي را نيز در نظر داشته باشيم(.باید فعاليت در ضمن

المللي انرژي اتمي، اشتباه و ناتواني ایران در بين آژانساي و اساسنامه .سا.هاي سيبراساس بند

شد كه  آژانسهایي توسط ساز یافتهها عمالً زمينهسازي براي بازرسيهاي مناسب و زمينهارائه اظهارنامه

ان است كه بازرسآمده  انساز اساسنامه آژ XIICایران به تعهداتش پایبند نبوده است. در پاراگراف 

گزارش كنند و او نيز باید این موارد را در  آژانسبایست هرگونه عدم پایبندي را به مدیر كل مي آژانس

كند كه باید اخطار مينظر مورد د. این هيئت سپس به كشورارائه كن آژانسگزارشي به هيئت حكام 

یبندي را به همه اعضا اي براي مرتفع كردن عدم پایبندي خود بياندیشد. هيئت حكام سپس عدم پاچاره

و شوراي امنيت سازمان ملل و مجمع عمومي سازمان ملل گزارش خواهد كرد. بعد از دریافت این گزارش 

 گيري كنند. توانند در مورد پاسخ متناسب تصميمشوراي امنيت سازمان ملل و مجمع عمومي مي

المللي عليه ایران را شكل و بينها بود كه ایالت متحده تالش كرد اقدام جهاني براساس همين یافته

هاي هایشان در مورد ماهيت فعاليتنگراني تأیيدعنوان دهد. آمریكا و سایر كشورها از گزارش مذكور به

محمد البرادعي كه معروف بود  آژانساي ایران استقبال كردند خصوصاً به این دليل كه مدیر كل هسته
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 د عراق نداشته این گزارش را تنظيم كرده است. روابط خوبي با جورج بوش و دولت او در مور

به شوراي امنيت  2004دنبال این بود كه ایران را براساس گزارش نوامبر  اگرچه آمریكا مشخصاً

گانه اتحادیه اكراتي تنظيم شد كه بين اعضاي سهاما آن گزارش در اثناي مذ ،سازمان ملل ارجاع دهد

اي ایران در جریان بود. هدف از هاي هستهدر مورد تعليق فعاليت و انگلستانآلمان  اروپا یعني فرانسه،

تعيين شده بود. اما  2003اي بود كه در اكتبر اي ایران با نسخهاین تعليق، جایگزین كردن برنامه هسته

عدم توافقي كه در مورد عناصر كليدي وجود داشت به تصویب نرسيد  دليلها بعد بهاین نسخه عمالً ماه

ود را تعليق برنامه خ بایدي بود كه ایران ميمدت زمان مشكل شد. یكي از نكات مهم عدم توافق و دچار

و فشار آمریكا براي متقاعد كردن ایران به بازگشت  آژانسگانه اروپایي از گزارش هاي سهكرد. قدرتمي

ن كشور را به ميز اي استفاده كردند تا بتوانند ایهاي چرخه سوخت هستهبه تعليق كامل در فعاليت

 مذاكره بكشانند. 

خصوصاً با تغييرات و تحوالت سياسي كه در تهران  ،این تعليق نيز خود، موضوع فشار شدحال با این

جمهور در د. رئيسجمهور ایران انتخاب شوان رئيسعننژاد بهمحمود احمدي 2005افتاد. در ژوئن اتفاق 

در اختيار  1989شود كه این پست از سال ر قلمداد ميدست رهبر این كشوقانون اساسي ایران، زیر

با جمهور ایران استقالل كامل و توان اجرایي مطلق ندارد. اي است. در نتيجه رئيساهلل علي خامنهیتآ

ها نوعي حس كنترل در ایران جایگاه مهمي است چه اینكه هم به ایراني جمهوريریاستپست حال این

هاي دهد كه خود این حس و احساس كنترل محل بحثكميتي خود را ميهاي حادمكراتيك در نهاد

هاي روزمره دولت نيز جایگاه فراواني در محافل دانشگاهي و غيره بوده است و همچنين از منظر فعاليت

اطالع داد  آژانسدولت ایران به  2005اگوست  اولاز اهميت باالیي برخوردار است. در  جمهوريریاست

هایي كه بعد از هاي مرتبط با تبدیل اورانيم را از سر بگيرد یعني فعاليتبرخي از فعاليتخواهد كه مي

عنوان اگوست كار خود را به 3نژاد در و كشورهاي اروپایي معلق شده بود. احمدي 2004توافق نوامبر 

حل جامع و راه كرد. وزارت خارجه ایران نيز اعالم كرد پيشنهاد دول اروپایي براي یك آغازجمهور رئيس

نژاد صادر شد و به این مدن احمديآمدت قابل پذیرش نيست. این اعالميه سه روز بعد از روي كار بلند

 اگوست از سر گرفته شد.  8اي در تأسيسات تبدیل اورانيم ایران در اصفهان در هاي هستهترتيب فعاليت

تالش  آژانسهاي عضو در هاي دیپلماتيك كه در آن بسياري از هيئتبعد از یك دوره شلوغ فعاليت

سپتامبر  24اي را در قطعنامه آژانسكردند ایران را متقاعد كنند كه به تعليق برگردد، هيئت حكام 

اش ايمات هستهتصویب نموده و در آن اعالم كرد ایران در وضعيت عدم انطباق و پایبندي با الزا 2005

ارائه گزارش رسمي به شوراي امنيت سازمان ملل به زمان حال با اینقرار دارد.  آژانسدر توافق پادماني 

هاي دیپلماتيك براي حل موضوع فراهم شود. اما براي دیگري موكول شد تا امكان عمليات و فعاليت

تر را ت ایران یك روش بسيار تقابليهاي دیگر این نكته روشن بود كه دولآمریكا و بسياري از كشور
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انتخاب كرده است. در آن شب هيئت آمریكایي عمالً خوشحال از این بود كه گام بزرگي در جهت 

اي ایران برداشته است. اما این جشن و خوشحالي هاي هستههایش در مورد فعاليتتن به نگرانيپرداخ

نست بر ایران اعمال فشار توابه خودي خود نمي نسآژاگرفت كه مصوبه الشعاع این واقعيت قرار ميتحت

دهنده نشان آژانسپایاني بر موضوع باشد تصميم هيئت حكام  آژانسجاي اینكه مصوبه هواقع بكند. در

 افتاد. ایران به راه ميعليه  بایستبر فشار بود كه ميیك مبارزه و تقابل دیپلماتيك مبتني آغاز

 

 هاسوي تحریمپیش به

دليل اعالم كرد كه ایران را به شوراي امنيت سازمان ملل به 2006فوریه  چهارمدر  آژانسهيئت حكام 

دهد. این مسئله وقتي اتفاق افتاد كه دولت ایران عمالً فعاليت ارجاع مياش اينقض تعهدات هسته

هایي ر در تركش دولتارجاع پرونده عمالً آخرین تي از سر گرفت. 2006اي را در ژانویه سازي هستهغني

دولت اروپایي  سهبود كه تا آن روز به ایران این امكان را داده بودند كه بتواند به فرآیند دیپلماتيك با 

نفره  35عضو از هيئت  27برگردد. تصميم به ارجاع ایران به شوراي امنيت البته مخالفيني داشت و 

ي به أال در كنار ایران ماندند، روسيه و چين نيز رحكام مدافع گزارش بودند. تنها كوبا، سوریه و ونزوئ

 رسيد. نظر ميدر شوراي امنيت تنها و منزوي به ارجاع گزارش دادند و ایران بيش از هر زمان دیگري

جورج بوش در سخنراني ملي خود  ،آژانسفوریه هيئت حكام  چهارگيري أيتنها چند روز قبل از ر

هاي ایران خصوصاً تالش خود براي بسيج كردن جهان در برابر تهدید صراحت اعالم كرد كه آمریكا بهبه

د اجازه یكا هشدار داد كشورهاي جهان نبایجمهور آمرادامه خواهد داد. رئيساش اياز ناحيه برنامه هسته

اي هم كه توسط رئيس شوراي امنيت اي دست پيدا كند و بيانههاي هستهبدهند نظام ایران به سالح

كرد كه شوراي امنيت نسبت به این خاطرنشان  منتشر شد 2006لل متحد در پایان مارس سازمان م

 اي خود عمل كند.موضوع حساس خواهد ماند تا زماني كه ایران بتواند به تعهدات هسته

جمعي در مقام حرف بسيار المللي به یك نوع اقدام دستهبيناما تبدیل شدن تمایل و احساسات 

كند و عمالً ایران را دنبال عليه  الملليهاي بينش تصميم گرفت مسير اعمال تحریمساده بود. دولت بو

الملل بخش مهمي از هرگونه برنامه تحریمي و به این نتيجه رسيده بود كه اقدام در سطح سازمان بين

 ایران خواهد بود، چه اینكه بيان درست مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل از تمامعليه  موفقيت آن

ها خواهد خواست كه نسبت به آن پایبند باشند. اما سایر اعضاي دائم شوراي امنيت كه حق وتو كشور

هاي بيشتري براي اعمال ایران شود، عمالً نيازمند هماهنگيعليه  هاتوانست مانع از تصویب تحریمآنها مي

هاي ن كشور تهدید تحریمشد و به ایميارائه  ها بود. باید نخست یك بسته تشویقي به ایرانتحریم

عنوان رئيس سياست خارجه اتحادیه اروپا شد. این بسته توسط خاویر سوالنا بهمختلف نيز خاطرنشان مي

عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل یعني چين، فرانسه، روسيه،  پنجو به نمایندگي از  2006ژوئن  6در 
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معروف شد. از زمان شروع این  5+1شد. گروه مذكور به نام  انگلستان و آمریكا به اضافه آلمان به ایران ابالغ

فصل وآمریكا و متحدانش تالش كردند مسيري را در مقابل ایران براي پذیرش و حل 2006حركت در سال 

 ها بود. اي قرار دهند كه این مسير همان تركيب مذاكرات و تهدید تحریمدیپلماتيك بحران هسته

پاسخ دهد. پيشنهادي كه عمالً با تصویب  5+1ده شد تا به پيشنهاد ماه فرصت دا دوبه ایران 

 2006گوست آ 22رنگ رسمي به خود گرفته بود. پاسخ ایران در  2006در پایان جوالي  1696قطعنامه 

 5+1تواند با بود، گرچه این كشور اعالم كرد كه مي 5+1نوعي نارضایتي و ناخشنودي از بسته تشویقي 

 يشتر شود.وارد گفتگوهاي ب

عنوان یكي از افسران ارشد در این زمان من از وزارت انرژي به وزارت خارجه منتقل شده بودم و به

كار بودم. وزارت الملل و عدم اشاعه مشغول بهاي ایران در دفتر امنيت بينمسئول در پرونده برنامه هسته

كامالً حساس شده بود و این پاسخ  5+1خارجه نسبت به پيشنهاد متقابل ایران در برابر بسته تشویقي 

اي را در شوراي امنيت دانست. در عوض ما در وزارت خارجه تالش كردیم قطعنامهرا مبهم و ناكافي مي

اي ایران تحميل كند و مسئوليت مشخص خود من نيز برنامه هستهعليه  هایي راطراحي كنيم كه تحریم

توانستند در معرض هدف این مصوبه ها بود كه مينهاد در این زمينه فراهم كردن فهرستي از افراد و

 تحریمي قرار بگيرند. 

لي حتماهاي اشده و تالش كرد چارچوبي را براي تحریم آغاز 2006از ژوئن  5+1بسته تشویقي 

اي و موشكي ایران بوده و دسترسي این كشور به هایي كه متمركز بر برنامه هستهوجود بياورد، تحریمبه

هاي ها و افرادي كه در اداره برنامهو همچنين نهاد داداي و موشكي را هدف قرار ميحساس هسته كاالهاي

هاي دادند. در آن زمان دولت آمریكا به فكر تحریماي نقش داشتند را مورد توجه قرار ميموشكي و هسته

داد كه اعمال چنين نشان مي 5+1اما مشاوره با سایر اعضاي  ،تر اقتصادي نيز بودتر و گستردهوسيع

 نخواهد بود. امكانپذیر  هایي در این مرحله اوليه از فرآیند،تحریم

عليه  هاي سازمان ملل بتواند اوضاع رابا همه اینها اعتماد كمي در دولت آمریكا وجود داشت كه تحریم

صورت ها بهكردند تحریممسئله شدیدتر بود و برخي گمان مي ایران تغيير دهد و درواقع در برخي محافل این

وقت چهاي سازمان ملل هياي نخواهد داشت. خاطرم هست كه یك نگاه كلي این بود كه تحریمكلي هيچ فایده

ها را تغيير دهد چه برسد به اینكه بخواهد نگاه راهبردي آنها را در مورد نخواهد توانست نحوه تفكر ایراني

ناپذیر اي بخش جدایياي عوض كند. نگاهي كه برخي در آن زمان اعتقاد داشتند برنامه هستهات هستهتسليح

كامالً  2006دسامبر  23در  1737 قطعنامهاز برنامه تحقيقاتي ایران است. این نگرش ذهني بعد از تصویب 

خود ناخشنود هستند و روسيه ه علي ها از تصویب اقدامات تحریميتغيير كرد، یعني زماني كه مشخص شد ایراني

كردند كه ارزش خاص و چين نيز از این مصوبه حمایت كردند. در آن زمان مقامات ارشد دولت آمریكا فكر مي

ه همين دليل ایالت متحده ه در قالب مصوبه تصویب شده بود. بهر اقدام تحریمي كمتر از مجموعه اقداماتي بود ك
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شت سرهم بر ایران اعمال توانستند پهاي تحریمي شوراي امنيت بود كه مياي از مصوبهدر فكر طراحي مجموعه

المللي انرژي اتمي در مورد عدم پایبندي ایران به هاي مدیر كل آژانس بينموازات انتشار گزارششوند و به

مل ها شاتوانست توسط شوراي امنيت ملي آمریكا تصویب شود. این تحریمتعهداتش این مصوبات تحریمي مي

هاي مرتبط با آب سنگين و همچنين وري مربوطه و فعاليت، بازفرآسازي اورانيم ایرانهاي غنيتعليق همه فعاليت

توانستند در المللي مسائلي بودند كه ميشد. ریتم و محكوميت مستمر بينتي ميپيتعهدات این كشور در ان

 ها مورد استفاده قرار بگيرند. مسير تصویب این تحریم

مدتي بر ایران ها به این نتيجه رسيده بودند كه اعمال فشار سياسي اثر كوتاههمه اینها آمریكایي با

خواهد داشت و وارد كردن فشار اقتصادي از طریق سازمان ملل حتي با مشاركت روسيه و چين كه اساساً 

گزیني نيز براي بسيج هاي جایها بودند بسيار سخت خواهد بود. آمریكا به همين دليل راهموافق تحریم

ص قانون ایلسا را برطرف كند و براساس آن نظام یالملل در نظر داشت تا بتواند نقاكردن جامعه بين

 تحریمي جدیدي اعمال نماید. 

هاي كامالً جدید و خالقانه بر اقتصاد ایران این نوع نگاه باعث شد عزم جدي براي اعمال تحریم

ها هم گونه تحریمسایر دنيا تحت تأثير قرار بگيرد، این این اقتصاد وایجاد شود تا روابط مياني بين 

هاي عراق را نداشته باشند و هم هاي بشردوستانه تحریمتوانستند موفق باشند یعني تبعات مصيبتمي

گيري در این زمينه سازي و تصميمتوانستند ابتكار عمل را در اختيار آمریكا قرار دهند تا تصميممي

جوالي اول هاي سازمان ملل یعني در ها باشد. اولين اقدام از این دست قبل از مصوبهبا آمریكایي همچنان

توسط جورج بوش براي اعمال تحریم  13382مد كه همان تصویب دستور اجرایي شماره آوجود به 2005

صورت خاص به نقش داشتند. این دستور بهكشتارجمعي  هايسالح اقتصادي بر افرادي بود كه در اشاعه

هاي افراد درگير در اشاعه داد تا در همكاري با وزارت خارجه اموال و دارایيداري اجازه ميوزارت خزانه

نظر مورد شد افراد و نهادهاياینكه این تحریم باعث ميمهمتر  را مسدود كند.كشتارجمعي  هايسالح

هاي سراسر دنيا افراد موجود در این ه بانكداري آمریكا نيز قرار بگيرند كدر فهرست سياه وزارت خزانه

نهاد  هشت. ایران یك هدف اصلي این برنامه بود چرا كه از دكننليست را از معامالت خود محروم مي

 نهاد ایراني بودند.  چهارتحریم شده در ابتداي این برنامه 

ها براي گسترش فهرست نهادجمهوري نه تنها ریاست 13382ایاالت متحده از دستور  2006در پایان سال 

ها در سراسر دنيا را ها و شركتبلكه از طریق آن روابط دیپلماتيك خود با بانك ،و افراد تحریمي استفاده كرد

كرد به جامعه تجاري و اقتصادي در دنيا هاي قانوني آمریكا تالش ميافزایش داد. حتي بدون داشتن چارچوب

هایي را از پایه وشزد كند و به این ترتيب توان ایران براي انجام چنين فعاليتخطرات انجام معامله با ایران را گ

هاي بخشكاند و شاید مهمتر از همه آنها اینكه ما در دولت آمریكا توانستيم راهبردي را براي تركيب فرآیند

 رش متقاعد نماید.جانبه ایجاد كنيم كه بتواند ایران را به تغيير رفتاملي، دیپلماتيك و چندلحاظ به مختلف
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 ها و ایجاد درداعمال تحریم

ها و وارد آوردن درد در سطح راهبردي صحبت گام به عقب برگردیم و در مورد نحوه اعمال تحریم بگذارید یك

ها هاي سياسي و اقتصادي و همچنين برآورد آثار اقدامات دولتكنيم. مسيرهاي مختلفي براي ارزیابي نظام

هاي علمي و دانشگاهي متقن و مطمئني وجود دارد كه ها وجود دارد. در این زمينه روشبر تأثيرگذاري بر آن

دانشمندان در كتب مختلف از آن بحث كردند، نگارنده خوانندگان را به مطالعه این آثار كه هم در درون كتاب 

ن بسياري از این الگوها و در تجربه ماما كند. نامه ذكر آنها رفته ترغيب مياز آنها نام برده شده هم در كتاب

چه اینكه  ،هاي ملي داراي نواقصي هستندسازي واكنشهاي ذاتي مدلدليل دشواريهاي علمي بهمدل

اي در برابر محركات دارند. در ادامه مدلي براساس هاي ویژههاي خاص نيز در شرایط خاص واكنشدولت

 استمشاهدات شخصي و دانشگاهي در این زمينه كنم كه درواقع تركيبي از تجربه شخصي خود پيشنهاد مي

 تواند ارزیابي بهتري از كارآیي و بازدهي اقدامات ارائه كند. كه مي

 

 هاانواع تحریم

هاي اقتصادي ها را ابزارتواند اشكال مختلفي به خود بگيرد. كارشناسان تحریمهاي ناشي از تحریم ميدشواري

هاي ا تحریمام دهد،تصادي كشورها را هدف قرار ميدانند كه منافع اقهایي ميابزارها را ترین تحریمو مخرب

عبارت بهتر از نظر نگارنده بهیا اي از اقدامات كلي مجموعه ها دانست كهاي از تحریمباید طبقهاقتصادي را مي

هاي فناوري و اقتصادي. در ها انواع مختلف زیر را در خود دارند: سياسي و دیپلماتيك، نظامي، تحریمتحریم

 دهيم.توضيح مي صورت جداگانه و البته خالصههها را بادامه هر كدام از این تحریم

 هاي سیاسی و دیپلماتیکتحریم الف(

كند كه این تأثير دیپلماتيك یا ها بر جایگاه كشور هدف اثر گذاشته و براي آن هزینه ایجاد مياین تحریم

شود تا بر اشخاص و نهادها. هایي مرتبط است كه بر سطح دولت وارد مين با تحریمسياسي است و به تبع آ

المللي، هاي بينها و كميتهتعليق توانایي یك كشور براي مشاركت در سازمان :اقدامات مرتبط نيز عبارتند از

ها نظير ورهاي مرتبط با مسافرت و كاهش سطح روابط دیپلماتيك ميان كشمنع صدور ویزا و سایر مجوز

هایي را بر كشور ها دشواريصورت دائم. این تحریمصورت موقت براي مشاوره و یا چه بهفراخوان سفير چه به

هاي اقتصادي. شود تا زیانالمللي مربوط مياما هزینه آن بيشتر به اعتبار و جایگاه بين ،كندهدف وارد مي

ها در سطوح مختلف مشاجرات دیپلماتيك كه غالباً كشور مفهومي ازلحاظ به هامهمتر اینكه این نوع تحریم

هاي و معيار اصلي براي تمایز ميان دیپلماسي ساده از تحریم گير هستند متفاوت است. برهانبا آن در

هاي دیپلماتيك هاي محتمل و عمدي و ملموس ایجاد شده از طریق تحریمدیپلماتيك این است كه هزینه

هاي متفاوت قضيه را توضيح بل لمس و احساس كردن است، اگر بخواهيم با مثالبراي كشور هدف كامالً قا

دنبال تصویب آن است اي كه دولت خاصي بهدهيم مشاركت چند كشور در یك ائتالف براي مقابله با مصوبه
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 هایي كه با كشورسوي دیگر پایين آوردن سطح روابط دیپلماتيك با آن كشورنوعي دیپلماسي است، اما از

 شود. كنند نوعي تحریم دیپلماتيك قلمداد ميكننده مخالفت ميتحریم

هاي دیپلماتيك ین دسته تحریمیر حاميان آنها در جهان عرب از اها و سافلسطيني ،با همين استدالل مشابه

 ،نيهاي متمادي عليه اسرائيل استفاده كردند. یعني در كنار دنبال كردن تأسيس كشور مستقل فلسطيبراي دهه

المللي مشروعيت این رژیم را در سطح جانبه بينهاي چندحمله به اسرائيل در نهادها تالش كردند با این كشور

 د.نالملل كاهش داده و آن را در معرض انتقاد براي رفتارش نسبت به فلسطينيان قرار دهبين

 هاي نظامیتحریمب( 

كند. چنين برد یا محدود ميفني را از بين ميها دسترسي كشور به تجهيزات نظامي و كمك این تحریم

 هایي كه شوراي امنيتالمللي مستقيم باشد نظير تحریمهاي بينتواند شامل ممنوعيتهایي ميتحریم

شوند هاي نظامي ميمحور كه مانع از همكاريهاي دولتعراق و ایران اعمال كرده است، یا تحریمعليه 

هاي هاي نظامي است و این كه دسترسيها فعاليتاصلي این تحریم د. هدفنكنیا آنها را محدود مي

هایي كه وجود داشته است از بين برود و از این طریق كشور هدف فشار سياسي را قبلي یا همكاري

 اش تحليل برود. مدت توان نظامياحساس كند و در بلند

ه است و مثالً در پاسخ به تغييرات مخالفان و حتي متحدانش استفاده كردعليه  آمریكا از این ابزار

مدت مشخصي  هاي مصر و كشورهاي دیگر فروش سالح و تجهيزات نظامي را برايغيردمكراتيك در دولت

آمریكا تحریم فروش سالح بر تركيه كه یكي از متحدین  1974به این كشورها ممنوع كرده است. در سال 

یي برخوردار بود اعمال كرد و این تحریم در پاسخ به آمریكا در ناتو بود و در جنگ سرد از اهميت باال

 اشغال قبرس توسط تركيه اعمال شد.

 هاي حوزه فناوريتحریمج( 

مورد كشتارجمعي  هايتوانند در برنامه سالحاین حوزه شامل تأمين كاالي خاص نظير كاالهایي كه مي

ها ناتوان د. هدف این دسته از تحریمشوهاي مختلف مياستفاده قرار بگيرند و پشتيباني فني در حوزه

صورت خاص نظير ممنوع كردن كردن و ایجاد اختالل در توسعه فناوري در یك كشور است كه یا به

هاي صورت عمده در حوزهگيرد یا بههاي اقتصادي و منابع ملي مهم صورت ميكمك به توسعه فرصت

ها دارد و تري از سایر انواع تحریممدتات بلندهاي مذكور تبعشود. در این مسير روشمختلف انجام مي

ها نيز استفاده كرد و دسترسي افراد و نهادعليه  توان از آنهاعمالً قابليت سنجش بيشتري داشته و مي

 د. لف را محدود یا ممنوع كرهاي مختآنها به صادرات یا مشاركت در پروژه

، ستهااز این تحریم اينمونه 2014در سال صنعت نفت و گاز روسيه عليه  هاي اعمال شدهتحریم

هاي نهایي اثرگذاري بر توانمندي اما هدف غایي و ،ها در زمان مذكور اقتصادي بودنداگرچه اثر این تحریم

ها بر كاالهایي كه به كره شمالي و ایران فني و فناوري یك كشور بوده است. به طریق مشابه، اعمال تحریم
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ها كه توان این كشور، چرااي بودندداراي چنين ویژگي 2016د حداقل قبل از سال شدنصادر و یا وارد مي

اي مورد استفاده قرار بگيرد محدود هاي موشكي و هستهتوانست در برنامهبراي دسترسي به كاالهایي كه مي

تر اهيم سادهتر دیگري نيز استفاده شوند. اگر بخوهاي وسيعتوانستند در حوزهشد اگرچه آن كاالها ميمي

صورت نامحدود بر رشد اقتصادي كشور تأثير بگذارد تواند بهها ميمطلب را بيان كنيم این نوع از تحریم

ولي در عوض كل آن اقتصاد را از مسيرش خارج  ،تر آوردههاي بالقوه آن كشور را پایينچراكه توانمندي

 وري در كشور مذكور است.ها اختالل در توسعه فناكند. پس هدف اصلي این تحریمنمي

 هاي اقتصاديتحریمد( 

شاید بتوان گفت بيشترین اثر و ضربه را در  هاست وترین نوع از تحریمپراستفادهها این بخش از تحریم

هاي مختلفي تقسيم كرد. مثالً اقدامات توان به بخشها را ميكند. این نوع تحریمكشور هدف ایجاد مي

دهد یا آنهایي كه كاالهاي مهم كشور مالي كشور هدف را تحت تأثير قرار ميهاي پذیريخاصي كه آسيب

سيب به توانایي كشور هدف در دسترسي و آوردن آ ها واردكند. هدف این تحریمدیگري را تحریم مي

صورت مستقيم تحت طوري كه بتواند رفتار مورد انتقاد آن كشور را بهاستفاده از منابع اقتصادي است به

هاي اقدام اقتصادي محروم كند و جرائمي را بر وي وارد آورد. ها و ابزارر قرار دهد و او را از فرصتتأثي

گيري هستند و عناصر مختلف فعاليت اقتصادي نظير ارتباطات نيز قابل سنجش و اندازهها این تحریم

دهند ا را تحت تأثير قرار ميها و دسترسي آنها به بازارهمالي و انواع مختلف كنشگران یعني افراد و نهاد

 د. نگذار باشتوانند بر كل مجموعه یك كشور اثریا مي

و خاص براي اعمال آنها توان گفت دو مسير كلي ها ميبا در نظر گرفتن اهميت این دسته از تحریم

ل هاي مالي. در طوهاي تجاري و معامالت و دیگري فعاليتیكي تصميمات مرتبط با فعاليت وجود دارد:

هاي تجاري در نظر گرفته شده است كه در آن هاي اقتصادي غالباً معادل با تحریمتاریخ اصطالح تحریم

هاي مالي در عوض به یك كاالي خاص مشمول ممنوعيت صادرات و واردات قرار گرفته است. تحریم

ز استفاده كرده تر شدن بازارهاي ارچه جهانيیم هستند كه از مزیت هرنوعي شيوه جدیدي از اعمال تحر

هاي مالي كمتر بر كاالها دهند. تحریمنيز تحت تأثير قرار مي را ايهاي بيمههاي مالي و فرآیندو جریان

كه فرض اصلي این است تجارت تمركز دارند چرا بر نحوه انجام كنند و بيشترس تجاري تمركز ميو اجنا

مالي است كه در دنيا وجود دارد و براي ایاالت هاي هاي تجاري مذكور، جریانساخت انجام فعاليتكه زیر

هاي مالي هاي غربي نقشي مركزي و كانوني در این روندمتحده و اروپا این مسئله نيز مهم است كه كشور

ها از شبكه هاي مالي و تهدید قطع كردن كشوراز تحریم 2006و  2005 هايكنند. آمریكا از سالایفا مي

ل وطور كه در فصهمان 2014ابزاري براي تحریم استفاده كرده است. در سال  عنوانخدمات مالي خود به

خواهيم دید این ابزار براي روسيه مورد استفاده قرار گرفت و در روشي كامالً جدید اوراق قرضه آتي 

ایت جاي این بحث روسيه در خارج از این كشور را هدف قرار داد تا به این كشور فشار وارد كند. در نه
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هاي یا توان و قدرت این نوع از تحریم اقتصادي از ماهيت این ابزار یعني اختالل در جریانماند كه آقي ميبا

كنند. اما آنچه مشخص است اینكه شود و یا از ماهيت رفتار كشورهایي كه آن را كنترل ميمالي ناشي مي

هاي اقتصادي مورد استفاده قرار ریمتوانند در اعمال تحهایي داراي قدرت باالیي هستند و ميچنين ابزار

بگيرند بدون اینكه در جریان كلي انتقال كاالهاي مشروع خللي وارد شود. براي اطالعات بيشتر در مورد 

 مراجعه كنيد. خوان زاراتهنوشته  جنگ خزانههاي مالي و استفاده از آنها به كتاب خوب تحریم

هاي مختلف نوعي انتخاب شخصي است آنها در حوزهبندي البته جدا كردن اقدامات تحریمي و دسته

هایي كرد و به آنها بنديها را داراي چنين دستهتوان نظام تحریمچرا كه فقط در برخي شرایط خاص مي

روند تا مرز خود فراتر ميتلف تحریمي از حدوشود اقدامات مخها اعمال ميشكل داد. در عمل وقتي تحریم

هاي آنها را پذیريهایي كه در معرض آن قرار دارند را شامل شوند و آسيبتكثر اهداف تحریم و كشور

ه و دقيق در وي آن تأكيد كند همين روش محتاطانخواهد رپوشش دهند. یكي از نكاتي كه این كتاب مي

ر طور كه دتواند اثرگذاري استراتژي تحریم را باالتر ببرد. براي مثال همانهاست كه ميبندي تحریمتقسيم

هایي را بر ایران اعمال كرد كه دسترسي این كشور به آمریكا تحریم 1996فصل قبل گفته شد در سال 

هاي توانست از قابليتكرد و لذا ایران نميسازي گاز طبيعي را محدود ميهاي آمریكایي در مایعفناوري

ات استفاده كند. درواقع تحریم عنوان دومين كشور داراي منابع گاز در جهان از این منابع در صادرخود به

این تحریم آثار  2010صورت خاص در سال اما به ،عنوان یك تحریم در حوزه فناوري اعمال شدمذكور به

هاي حوزه فناوري توان استدالل كرد كه همه تحریمسوي دیگر مياقتصادي بسيار باالیي داشت. از

آمریكا از دسترسي ایران به كاالهاي دوجانبه و داراي توانند ماهيت اقتصادي داشته باشند براي مثال نمي

 هايهاي سالحصورت گسترده در پروژهشوند و هم بهدو كاربرد كه هم در صنایع غيرنظامي استفاده مي

 اند. ها اثر اقتصادي نداشتهجلوگيري كرده است. اما این تحریم ،نقش دارندكشتارجمعي 

توان دو موضوع را حوزه ذكر شده مي چهارهاي تحریمي و قرار دادن آنها در با جدا كردن روش

صورت عام ارائه ها هستند كه بهها یك مجموعه متنوع از ابزاركامالً روشن كرد. نخست اینكه تحریم

هاي موجود براي اي از ابزاركند از مجموعهشوند و دوم اینكه یك استراتژي موفق تحریمي تالش ميمي

ها ممكن است از مسيرهاي كند به نوعي كه برخي از تحریماعمال فشار و درد بر كشور هدف استفاده 

كار گرفته شوند تا از شرایط نهایت استفاده برده شود. در فصل بعدي هاي مختلف بهگوناگون یا در زمان

هاي ایران كه هاي تحریمي خصوصاً در مورد تحریمهاي روشجزئيات بيشتري در مورد تمام همپوشاني

 ذكر خواهم كرد.  اعمال شد 2007از سال 
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 یک بافتار راهبردي ها دراعمال درد و تحریم

ها صرفاً اگر بخواهد فارغ از آثار آن درد و امكان توقف اعمال درد و فشار در یك كشور هدف در تحریم

عبارت بهتر طراح تحریم باید بداند كه این درد هيچ نتيجه خاصي نخواهد داشت. به ،اعمال درد انجام شود

دهد آورد و آمادگي برداشتن فشار در زماني كه كشور هدف رفتارش را تغيير ميدنبال ميایجي را بهچه نت

 كند:هاي زیر استفاده ميها براي رفع نگرانيداشته باشد. در تجربه نگارنده، یك كشور غالباً از تحریم

 .هاي كشور هدفاثرگذاري بر رفتار و قابليت ـ

قصد ندارد پا پس  ها و اینكه این كشوركننده براي ادامه دادن فشارتحریمنشان دادن تعهد كشور  ـ

كننده یا تحریم ها با هزینه براي كشور تحریمشود كه اعمال تحریمه وقتي تقویت ميبكشد و این قضي

 شده همراه باشد.

ه یك پاسخ راي ارائنفع و تقاضا از آنها بهاي ذيراضي كردن عناصر داخلي و خارجي و سایر طرف ـ

 رفتاري كه جریان دارد.مشخص به هر سوء

 دهد. وقتي كه كشور هدف رفتار خود را تغيير نمي خصوصتمایل براي باال بردن فشار بهنشان دادن  ـ

دارد. برخي ها وجود در نوع استفاده از تحریمسليقه نظر و فراواني آنچه مشخص است اینكه اختالف

از  يد و به مجموعه وسيعگيرشود و خيلي سریع هم اوج ميياعمال مسرعت هاي تحریم بهاز نظام

هاي تحریم زمان . برخي دیگر از نظام1990هاي عراق در دهه شود، مانند تحریمها تبدیل ميمحدودیت

ها طور كه گفته شد این تحریمو همان هاي ایرانيدا كنند، مانند تحریمطلبند تا گسترش پبيشتري مي

 آغاز 2006سازمان ملل در دسامبر  1737المللي با تصویب قطعنامه وان یك حركت بينعننخست به

شد. هر دو روش یعني چه روش سریع و چه روش تدریجي منافعي دارند كه به ماهيت كشور هدف و 

ها و المللي براي تحریمهاي بينهاي این كشور، درجه حمایتپذیريهاي او، ميزان آسيبنوع تخطي

 یگر بستگي دارد. مسائل د

توانند نقاط افتراق و اختالف مفيدي را به نمایش بحث كردیم مي قبالًها كه دو مورد از نظام تحریم

هاي تحریم با یك قدم نخست بزرگ و مهم شروع شد كه این گام اوليه فضا بگذارند. در هر دو مورد نظام

هاي فاوت اصلي و مهم این است كه در تحریمها در ادامه ایجاد كرد، اما تو زمان را براي رشد تحریم

خاطر شرایط خاص موجود در همدت زمان كوتاهي صورت گرفت، آن هم ب ها درعراق شدید شدن تحریم

اي هاي هستهو خطر دسترسي به سالح كویت اتفاق افتاده بود مثالًآن موقع بود، یعني اشغال یك كشور 

عراق نيز عليه  هاالمللي از اعمال تحریمشد حمایت بينث ميتوسط عراق وجود داشت كه همه اینها باع

گفته شد فقدان وجود یك فرصت براي افزایش تدریجي فشارها و ختم  قبالًطور كه شكل بگيرد. همان

باعث بحث  مدت در نهایتیدن استراتژي در بلندسيب دآشدن سياست تحریم به یك جنگ نظامي و 

 ت تحریم در عراق شد. ها و شكست سياساستهالک تحریم
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عبارت بهتر رقبا باید بفهمند تشدید یكي از ابزارهاي مهم سياستگذاري در بحث دیپلماسي است. به

بلكه اگر مشكل خود را با  د،مادگي دارید كه چند گام جلوتر برویآكه شما در مقام سياستگذاري نه تنها 

صورت شما حل نكنند حتماً این كار را خواهيد كرد و فشار را افزایش خواهيد داد. انتخابي كه اینجا به

داند كه یا باید در اینجا كارش را متوقف كند یا آید این است كه كشور رقيب ميوجود ميتلویحي به

ها كند، یعني تشدید تحریمپيدا مي ااین چارچوب معنها در منتظر فشارهاي بيشتر باشد. اعمال تحریم

هاي جدیدي از آن كشور اثر بگذارد یا فشار موجود در تواند در بخشخود اقدام جدیدي است كه مي

ها خود بخش مهمي از نظام تحریم هاي فعلي را بيشتر كند. در این حالت زمانبندي اعمال تحریمبخش

هاي آمریكا بر بعد خواهيم دید، خصوصاً وقتي كه در مورد نظام تحریمهاي است، این مسئله را در فصل

 هاي ثالث صحبت خواهيم كرد. فروش نفت ایران و كشور

كند و تبعات منفي موجود فشار بيشتري را وارد نظام تحریم مي كننده درد ودر گذر زمان كشور تحریم

 دهد. مهمتر اینكه این فشار و دردانتقاد افزایش مي دليل اصرارش بر رفتار قابلرا براي كشور تحریم شده به

ها این توان را شود. دولتهاي فعلي ناشي د و از خود تحریمهاي جدید باشتواند نتيجه تحریمميفزآینده 

پایان يدرد و فشار به خودي خود نامتناهي و بحال با اینها فشار را باال و پایين ببرند. دارند كه از طریق تحریم

آید كه اصالً اقتصادي براي تحریم كردن وجود نداشته باشد و امكان نيست. در برخي مقاطع گاهي پيش مي

د وجوتواند خيلي سریع بهكننده سلب شود. چنين وضعيتي یا ميهاي تجاري از كشور تحریمممانعت از فعاليت

كننده اگر فرض كنيم كه یك كشور تحریمگرایانه خواهد بود اما غيرواقع ،فتدبياید یا در گذر زمان اتفاق بي

 ها را افزایش دهد و آنها را باال ببرد. تواند در حوزه اختياراتش تا ابد فشارمي

صورت شدید ها در مراحل ابتدایي بههایي باید گفت اعمال تحریموجود چنين محدودیتبا توجه به

نوعي آستانه فشار را تعریف  واقعباال ببریم دررا تدریجي ها همچنان دست باال را خواهد داشت. اگر تحریم

تواند ها نميي از تحریمتوانيم اقدامات محتمل دیگر را نيز طراحي كنيم. فشار و درد ناشایم كه ميكرده

بلكه ارزش و مقدار مشخصي دارد. گاهي نيز ممكن است استفاده  ،هاي فشار باشدنهایتي از اهرممنبع بي

عنوان یك اهرم ارزش كمتري پيدا كند كه این مسئله بيش از هر چيز به ها بهماز فشار ناشي از تحری

 استقامت كشور تحریم شده و ماهيت آن بستگي دارد. 

يات بيشتري ینده با جزئآهاي ها در فصلمسئله عزم و اراده كشور تحریم شده براي مقابله با تحریم

م كه هيچ وقت تحمل فشار در دو شخص یكسان مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما الزم است فكر كني

كننده نيز برداشت توانند فشارها را یكسان جذب كنند. كشور تحریمنخواهد بود و دو كشور هم نمي

هاي او نيز در ميزان دردناک كننده و ویژگيها دارد. كشور تحریممتفاوتي از درد و فشار ناشي از تحریم

اي كه آید، مسئلهجا بحث خودپنداري فشارها پيش ميدارد. این تأثيرهاي اعمالي بودن فشارها و تحریم

 ها نيز توجه به آن الزم است. زمينه تحریممورد بحث قرار گرفته است و درها در محافل اطالعاتي دهه
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ها استفاده كنيم. مثالً بحث بيكاري و توانيم از یك مشكل عمومي دولتبراي ساده كردن موضوع مي

دهند اشتغال گسترده ایجاد كنند تا با بيكاري گسترده دست به ها ترجيح مي. همه دولتعدم اشتغال

 تر هستند، از دولت خود رضایت بيشتري دارند و كمترگریبان نشوند. شهرونداني كه شغل دارند خوشحال

كنند كه این مسئله البته به فرهنگ حاكم بر نظام دولتي و جامعه نيز بستگي دارد. در آن خيزش ميعليه 

مقابل، شهروندان بيكار رضایت كمتري دارند و از عملكرد دولت خود نيز راضي نيستند. اما با همه این 

 تفاوت است. ها نوع رفتار و واكنش یك جمعيت نسبت به بحران بيكاري در شرایط مختلف متعميم

تواند این تمایز را بيشتر نمایان كند. در روز انتخابات سطح بيكاري در آمریكا مي 2016انتخابات سال 

در آمریكا مشاهده شده بود.  2009و  2008 هايجامعه كمتر از حدي بود كه در قبل از بحران مالي سال

اعالم كرد كه ایالت متحده آمریكا  2016آقاي جان ویليامز رئيس بانك فدرال سانفرانسيسكو در ماه مي

چنين  عمالً به سطح كامل اشتغال براي شهروندانش باز گشته است. جدا از سایر نظراتي كه وجود داشت

شد و عمالً دهندگان به مسائل اقتصادي ميباعث رضایت باالتر رأي بایدوضعيت اشتغال كامل مي

طور كه در یك همانحال با اینداد. ب كاندیدا سوق ميهاي انتخادهندگان را به سمت سایر معياررأي

گيري نشان داده شد، بالفاصله بعد از انتخابات جهت Five Thirty Eightسایت گزارش در وب

هاي دهندگان كامالً متفاوت بود و نگرش آنها به بحث اشتغال و وضعيت مطلوب اقتصاد آمریكا تفاوترأي

شود این است كه حتي در یك جامعه مرفه مانند آمریكا اینجا استنباط مياي كه از اي داشت. نكتهعمده

دهي به آن متفاوت است و این تفاوت نوع برداشت مردم از رشد و توان اقتصادي، ریسك بيكاري و نوع پاسخ

تبع این قضيه سطح تحليل مورد نياز براي درک آثار بيكاري در شود. بهت جدید در جامعه دیده ميصوربه

 دهندگان مياني در جامعه بسيار ناهمگون و نامتجانس است. سازي و حتي در سطح رأيحوزه تصميم

دهد، هایي كه دولت در مورد شغل ارائه ميدر كشوري با سنت اشتغال كامل و حتي تضمين

ها بيكاري را تجربه كرده است و مشكالت شدید تواند حتي از كشوري كه نسلنارضایتي از بيكاري مي

توانند به این اقتصادي دارد بيشتر باشد. این كه دو كشور مذكور شرایط متفاوت داخلي دارند كه مي

نارضایتي دامن بزنند بحث كامالً متفاوتي است. نكته مورد تأكيد ما این است كه بيكاري در كشور اول 

  تواند منبع نارضایتي بيشتري نسبت به كشور دوم باشد.كه وضعيت مرفهي دارد مي

ها بر هر دو كشور مذكور ها برگردیم و این فرض را مطرح كنيم كه تحریمحال بگذارید به مثال تحریم

هاي مشخص فردي نظير شود در صادرات آنها اختالل ایجاد كند. فارغ از فاكتوراعمال شده و تالش مي

ردار است مطمئناً از اعمال اي كه از سنت اشتغال باالتري برخوتوان گفت مردم در جامعهمقدار جمعيت، مي

شوند تا كشوري كه در آن بيكاري یك نوع هنجار است و شبكه هایي بيشتر نااميد ميچنين تحریم

 هاي اجتماعي به نحوي طراحي شده كه عمالً بيكاري و عدم اشتغال در آن معناي كمتري دارد. حمایت

تواند ایجاد بيكاري هایي را كه ميمتحری ه كشوري با سابقه اشتغال قويحال بگذارید فرض كنيم ك
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كننده مطمئناً فرضشان این است كه كند. سياستگذاران در كشور تحریمكند بر كشور دوم اعمال مي

ویرانگري بر آن كشور و انسجام آثار  تواندهاي اعمال شده ميحتي فارغ از مزیت كشور هدف تحریم

راحتي از پس این حمله تواند بهكشور تحریم شده مييست. اما در عمل چنين ن ،داخلي آن داشته باشد

 بر بياید، چون سابقه اشتغال قوي نداشته است. 

وجود بياورد. این همان هاي مهمي براي سياست اعمال تحریم بهتواند چالشچنين موضوعاتي مي

هایي كه تحریمبيند رسد كه مياي ميكننده به نقطهعبارت دیگر كشور تحریمشناخت از حریف است. به

اي كه در بخش قبل ذكر كردیم مشكل اصلي اعمال كرده عمالً بر كشور هدف تأثير ندارد. در فرضيه

بلكه عدم احساس این تحریم در كشور هدف بود به نوعي كه درد مورد انتظار  ،ها نبودناكارآیي تحریم

عمالً درک درستي از ماهيت  كنندهكننده در كشور هدف ایجاد نشده بود و كشور تحریمكشور تحریم

 كامل كشور هدف و چگونگي كارآیي تحریم اعمال شده نداشت. 

ها براي پرداختن به این مشكل درک چگونگي اعمال درد و چگونگي احساس شدن یكي از این راه

تواند باال و پایين شود و براساس آن است. الزم است بدانيم كه اعمال درد و فشار بسته به شرایط مي

وجود توان نوعي شدت تدریجي در اعمال درد را بهآید ميوجود ميالملل بهتغييراتي كه در جامعه بين

كننده اساساً دانشي از اثرگذار بودن درد نداشته شود كه تحریماورد. اما همه این اقدامات وقتي بي اثر مي

 شت یا خير.باشد و نداند كه آیا فشار و درد مذكور اثر مطلوب خود را خواهد دا

 

 نآارزیابی سطح درد اعمال شده و چگونگی احساس شدن 

هاي كشور هدف پذیرينسبت با مقادیر تعریف شده و آسيب به بایدگيري فشار ميسنجش و اندازه

هایي براي كشور هدف دارد و ارزیابي هایي چه هزینهسنجيده شود و این نكته فهميده شود كه چه تحریم

الگوي استاندارد و معيار مناسبي ایجاد  بایدنخواهد داشت. به نظر من مي بافتار سوديآنها خارج از این 

ند. ایجاد این الگو بدون داشتن اطالعات كافي از خصوصيات ملي ها شناسایي شوپذیريتا این آسيبشود 

زي شود تا ساها باید براساس هر مورد، مناسبعبارت بهتر تحریمنخواهد بود. بهامكانپذیر  كشور هدف

 دچار استهالک نشود. 

هاي ملي كشور هدف و اعتبار و از اولویتبرآورد  نوعيآوردن  دستیك روش براي سنجش، به

مدن این آدست توان به آنها صدمه زد. عوامل كليدي در بهجایگاه آن كشور است و اینكه چگونه مي

چرا كه  ؛نها براساس اهميت آنها نيستمورد زیر باشد كه البته ترتيب چينش آ هشتتواند ارزیابي مي

 اهميت آنها به كشور هدف بستگي دارد.
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 هاي سیاسی در كشور هدفماهیت نهاد

هاي سياسي یا گروهآ داراي سيستم دمكراتيك است یا خير؟یا كشور هدف شود كه آاین سؤال مطرح مي

ها را اتخاذ گروه حاكم همه تصميمدر آن كشور در امور جاري مملكت حرفي و اثري دارند یا اینكه یك 

كند. پاسخ به این سؤاالت براي رسيدن به درک درست از تأثيرگذاري بر نيروهاي سياسي با هدف مي

هایي با هم دارند ایجاد فشار در آن كشور بسيار مهم خواهد بود. با توجه به اینكه كشورها همگي تفاوت

ها و در سيستم حكومتي عناصر مختلف در آن كشور نكته مهم در ارزیابي این است كه متوجه شویم

مصادیق مختلفي از این  ،داراي چه ميزان قدرتي هستند. كره شمالي و گروه خالفت اسالمي یا داعش

پدیده هستند. كره شمالي داراي یك نظام حكومتي كامالً مبهم است و مشخص نيست كه بجز كيم 

هستند كه بتوان بر آنها اثر گذاشت یا خير. در مقابل گروه جونگ اون رهبر این كشور، افراد دیگري نيز 

هایي نيز تحریم تواند داراي نقاط مختلفي براي اعمال فشار در سيستم حاكميتي خود باشد.داعش مي

هاي هاي مالي داعش اعمال شد نشان داد كه تحریم مستقيم اموال و دارایيبر فعاليت 2016كه در سال 

 سوي این گروه داشته باشد.تایج بهتري از فشار براي تغيير سياست ازتواند ناین گروه مي

 

 نآهاي پذیريكار كالن اقتصادي و سیستم مالی و آسیبسازو

پرسيم كه كشور مورد تحریم یك اقتصاد پيشرفته است و در درون نظام در اینجا این سؤال را مي

ند. این كند جاي خود را در جهان پيدا كمي المللي قرار دارد یا یك اقتصاد درحال ظهور كه سعيبين

المللي هاي بينتواند به فشاریك اقتصاد مي دهد تا چه اندازهنشان مي كهتمایز بسيار مهم است چرا

تواند به تحليل مؤثرتري از ميزان مقابله پذیر بماند. این اطالعات ميحساس باشد و در برابر آنها آسيب

تواند خودش به كشور و یا اینكه نشان دهد كه یك كشور تا چه اندازه مي ها كمك كندكشور با تحریم

هاي دیگري نيز باید مورد بررسي قرار بگيرد. مثالً اینكه این اقتصاد مربوطه كننده آسيب بزند. سؤالتحریم

صورت خاص نيازمند درک درستي از نحوه باز است یا بسته، خصوصي است یا دولتي. فشار اقتصادي به

شود و در هایي این درد بيشتر احساس ميهاست و اینكه در كجا و چه گروهحساس شدن درد تحریما

 در ارزیابي مورد بررسي قرار بگيرد. بایدعامل مرتبط دیگري است كه ميها كمتر. نابرابري اقتصادي كجا

 

 ماهیت روابط تجاري كشور مورد نظر

دهد نزدیك دارد، اما ارزیابي مستقل این عامل نشان مياگرچه این بخش نيز با موضوعات قبلي ارتباط 

هایي دارد. اگر یك كشور صرفاً پذیريكه یك كشور در برابر اشكال مختلف فشار اقتصادي چه نوع آسيب

براي  تالش خود را بایدها ميت، آن گاه نظام تحریمبه یك یا دو كشور دیگر براي تجارت خود وابسته اس

تري از اقتصاد قرار دهد. اگر در مقابل كشور با تمام نقاط جهان تجارت اعمال فشار بر مجموعه كوچك
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ها در یك یا دو حوزه خاص اقتصادي متمركز شود و تالش شود توان كشور كند بهتر است تحریممي

قتصادي مذكور و ها كاهش پيدا كند. اینجا نيز ماهيت بخش اهدف براي انجام معامله در آن حوزه

نهایي كشور هدف و هم آهایي كه در آن فعال هستند از اهميت باالیي برخوردار است و اینكه هم شركت

كننده قرار بگيرند، اگر مسير اصلي انجام تجارت بين دولت با نظر تحریمكنند مدكه با آن تجارت مي

اش شور هدف و هم بر شركاي تجاريبر ك بایدصورت مستقيم هم ميتحریم بههاست، فشار اصلي دولت

از طریق بخش  المللي كشور هدف عموماًهاي بيندر سطح دولتي اعمال شود. اما در مقابل اگر فعاليت

رسمي يرغهاي تغيير كند و از اعمال فشار از طریق ابزار بایدشود، روش اعمال فشار ميمي خصوصي انجام

د، نقاعد شوند كه از انجام كار با آن بخش مربوطه بپرهيزهاي خارجي متو خصوصي استفاده شود و شركت

وجود داشت. نكته دیگر اینكه اگر اقتصاد  2010تا  2006هاي ایران از مورد تحریم كه این مسئله در

تر خواهد بود و ممكن است صرف سخت صورتكشور بسته است اعمال فشار از طریق منابع اقتصادي به

یا مثالً كشوري كه داراي اوتاركي یا خودبسندگي سياسي و اقتصادي است  د.كارآیي الزم را نداشته باش

 دفع فشارهاي خارجي قدرت باالیي دارد.لحاظ به اما ،شاید از لحاظ اقتصادي ضعيف باشد

 

 هاي فرهنگیارزش

آیا كشور  هاي مادي باالیي دارند یا خير؟زهشود كه آیا جمعيت ساكن در كشور هدف انگياین سؤال مطرح مي

آیا براي آن  ر حوزه شهادت و فداكاري پایبندند؟هاي سنتي و مذهبي خود دمذكور و جمعيت آن به ارزش

پاسخ به  ت و اعتبار الزم را دارند یا خير؟ها مشروعيالمللي مانند سازمان ملل و سایر نهادهاي بينمردم، نهاد

ها و درد ناشي از آنها باشد و كشور به اعمال تحریم دهنده نوع واكنش مردم یكتواند نشانها مياین سؤال

 سازي آنهاال درد و فشار و بازفهمد كه انتظارات خود را در مورد چگونگي اعمكننده نيز ميكشور تحریم

تنظيم كند تا بتواند بر اراده و عزم كشور هدف فائق بياید. كشورهایي كه براي سيستم سازمان ملل اهميت 

هایي كه الً تيمور شرقي كه وجود خود را به سازمان ملل مدیون است، مطمئناً از تحریمقائل هستند، مث

ترسند. اما كشوري كه كند، بيشتر ميدسترسي این كشور به سازمان ملل و حق رأي در آن را محدود مي

تحریم در آن كمتر  پذیرد، این درد و فشار ناشي ازهاي مشابه آن را نميسازمان ملل را كمتر قبول دارد و نهاد

لو شود و ارزیابي آنها باید با دچار اغراق و غهاي فرهنگي احساس خواهد شد. البته گاهي ممكن است ارزش

طلبي است، دقت كافي انجام شود. مثالً اگر كشوري پایبند به فرهنگ مذهبي و ایثارگري و روحيه شهادت

مدت احساس نخواهد شد، چه اینكه حافظه تاریخي بلند ها در آن كشورنباید گمان كرد كه درد ناشي از تحریم

عبارت بهتر ممكن است پدر هاي زندگي تا ابد باشد. بهها و دشواريتواند دفاع كاملي در برابر سختينمي

اما دانستن این مسئله شاید  ،رفت ده متر برف روي زمين بودبزرگ شما در زمان خودش وقتي به مدرسه مي

ها و كنيد اهميت داشته باشد. ارزشدنياي امروز كه دو متر برف را از روي زمين پارو مي خيلي براي شما در
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كننده باشند و اما نباید خيلي تعيين ،در محاسبات لحاظ شوند بایدرهنگي بسيار مهم هستند و ميتجارب ف

 فتد. هاي تحليل اتفاق بيدر سایر حوزهاي باشند تا تخفيفي بهانه

یا رد یك مسئله  تأیيدعنوان استداللي محكم براي ارنده، آنهایي كه از این تجارب بهبراساس تجربه نگ

هاي پيچيده و دقيق كنند از ارزیابياند و از این راه تالش ميها چسبيدهكنند درواقع به كليشهاستفاده مي

مثال واضح در این زمينه  ها یكایران اعمال شد و شكل این تحریمعليه  هایي كهبگریزند. بحث در مورد تحریم

د و ستایهایي دارد كه شهادت را ميگفتند مذهب شيعه ویژگيها مياست. برخي در بحبوحه طراحي تحریم

ها نتوانستند رده شده است. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود كه ایرانيحتي رنج كشيدن در آن مجاز شم

هاي توان گفت كه نگرش آن افراد نوعي غلو و اغراق در باورهاي اقتصادي بدهند. پس ميپاسخي به تحریم

توانستند چنين استداللي را براي ها در خود داشت. این افراد ميمذهبي و همچنين تجربه شخصي ایراني

ها براي شهداي قدیس خود احترام قائلند ممكن و مثالً بگویند چون كاتوليك هاي دیگر هم مطرح كنندكشور

ها لحاظ هاي فرهنگي در ارزیابي تحریمكند كه فاكتورر باالیي داشته باشند. نگارنده توصيه مياست تحمل فشا

كه هميشه باید مرز مشخصي ميان عناصر معنادار آگاهي ملي از یك سمت  ددهنشود، اما این هشدار را هم مي

 .ها در سمت دیگر ایجاد بكنيم تا بتوانيم ارزیابي دقيقي داشته باشيمو كليشه

 

 تاریخ اخیر

مدت صلح را پشت سر گذاشته است. حتي ها در جنگ بوده است یا دوره طوالنيدههنظر مورد یا كشورآ

ست بر كشور هدف اعمال كنيم اي نيز به ما كمك خواهد كرد نوع فشاري كه قرار اچنين سؤاالت ساده

توانند در شرایط مختلف ها ميكشورخوبي بسنجيم و ميزان آن را تشخيص دهيم. نكته دیگر اینكه را به

و  توانند بپذیرندهاي مختلفي به فشار اعمال شده داشته باشند و مشخص شود چه فشارهایي را مينگاه

پيروز از ميدان خارج آیند. كشوري كه مثالً در جنگ به راه خود ادامه دهند و از پس كدام فشارها برنمي

ها قاومت بيشتري در برابر فشارها اعمال كند تا كشوري كه سالتواند مسيب دیده است ميشده و كمتر آ

 ،البته جنگ تنها عامل كليدي در تاریخ اخير نيست داده است، جنگيده و جان و مال زیادي از دست

توانند در هاي اقتصادي و... نيز ميبلكه وقایع دیگر نظير تحوالت عميق سياسي، بالیاي طبيعي، ركود

 ليدي داشته یاشند.این ارزیابي نقش ك

 

 شناسیجمعیت

ممكن  یا جمعيت كشور مذكور توازن الزم ميان جوانان و افراد مسن یا بين مرد و زن را دارد یا خير؟آ

نظر بسيار پير یا بسيار جوان باشد، از یك گروه جنسي جمعيتي بيشتر از گروه دیگر است كشور مد

توانند جمعيت هدف جوان را بيشتر صورت خاص ميي بههاي اقتصادبرخوردار باشد. برخي از انواع فشار
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د و نشوهایي كه به بيكاري به جامعه هدف منجر مياز جمعيت پير تحت تأثير قرار دهند، نظير تحریم

هاي مسافرتي خصوصاً آنهایي كه د. تحریمندههاي بخش صنعتي و توليد را تحت تأثير قرار ميشغل

اند دهند نيز از همين دستهشهري و دانشجویان را تحت تأثير قرار مي آزادي حركت افراد جوان و جمعيت

تواند این ها ایجاد كنند. پس دانستن تركيب جمعيتي ميتوانند دردسرهاي مختلفي براي كشوركه مي

 آن در حد نهایت باشد.آثار  تر انجام شود ودقيقها تحریم هدفگذاريوجود بياورد كه تضمين را به

 

 منابع بیرونی اطالعات دسترسی به

هاي ملي به منابع بيروني اطالعات دسترسي دارد تا از آن طریق بتوان بر برنامهنظر مورد آیا كشور

زادانه آهایي از جمعيت دسترسي سازي داخلي غلبه كرد؟ آیا بخشهاي شایعهتبليغاتي كشورها و دستگاه

را به چالش بكشند؟ یا اینكه اساساً دسترسي به  هاي دولت خودتوانند استداللبه اطالعات دارند و مي

اساساً اگر دسترسي ازادانه به اطالعات وجود داشته  شود؟چنين اطالعاتي در حكم یك جرم تلقي مي

نيز  كننده داراي یك مزیت خواهد بود، اما داشتن اطالعات كافي از خود آن كشورباشد، كشور تحریم

كننده باید تالش كند چارچوب ذهني مردم آن كشور و حاكميت آنها را تحریمبسيار مؤثر است و كشور 

 دست بياورد و آن را ارزیابي كند.كنند بهها را تجربه ميتحریم در هنگامي كه

 

 هات مرتبط با ایجاد تحریمسؤاال

ین است كه بایست مثالي از این موضوع ا توان اعمال كرد یا خير؟آیا اقداماتي كه قابل دسترس هستند را مي

توان راحتي ميیك جزیره كوچك است كه بهنظر مورد جغرافياي فيزیكي منطقه را در نظر بگيریم، مثالً كشور

ها را رصد توان آن مرزاي دارد كه عمالً نميتحریم را بر آن اعمال كرد یا كشور بزرگ است كه مرزهاي گسترده

هاي هاي مختلف به این سؤاالت در بخشسياست جهاني است. پاسخكرد. نكته دیگر ارزش آن كشور در اقتصاد و 

اما انجام یك تحقيق مستقل و متمركز در مورد اینكه خود فرآیند  ،دیگر ارزیابي ما نيز مورد بررسي قرار گرفته

 ها بسيار نقش خواهد داشت. شود در اثرگذاري تحریمها چگونه انجام مياعمال تحریم

ها هستند. در عراق دوره صدام هاي ملي در حوزه تحریمهاي متفاوتي از این ارزیابيمثالایران و عراق 

ما با كشوري مواجه بودیم كه تحت حاكميت یك دیكتاتور بود كه هيچ تالشي براي پنهان كردن روحيه 

ند و اتوري خود نداشت. مردم عراق عمالً هيچ امكاني براي به چالش كشيدن تصميمات دولت نداشتتدیك

هاي كردند تبعات شدیدي در انتظار آنها بود. صدام از طریق ترور و استفاده از سالحاگر هم این كار را مي

ها در شمال و شيعيان در جنوب بر خاک عراق تسلط داشت. اقتصاد عراق دولتي بود و كردعليه  شيميایي

ها بر ر منجر شده بود. وقتي تحریمبه نفت وابستگي زیادي داشت كه این مسئله به بيكاري مزمن در كشو

ایران اش عراق اعمال شد، این كشور تازه از تجربه جنگ خالص شده بود، نخست جنگي كه با همسایه
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هفته عراق را مورد حمله قرار دادند.  6مدت سال به طول كشيد و سپس ایالت متحده و شركائش به هشت

شد و قبل از پيدایش اینترنت، ميانگين حسوب ميدسترسي به اطالعات اقتصادي نوعي اسرار دولتي م

شد بسيار محدود بود. رادیو و دسترسي مردم عراق به اطالعاتي كه در خارج از این كشور توليد مي

گرفتند كه باعث اي وجود داشتند، اما تحت تأثير پارازیت و اقدامات اختاللي قرار ميهاي ماهوارهتلویزیون

 د. نكرد را درک كنند هدف فشاري كه غرب به آن وارد ميناها نتوشد عموم عراقيمي

ر این دوره اگرچه یك نظام د یك مثال كامالً متفاوت و متمایز است. 2000اما ایران در دهه 

كند به نوعي از در سازش وارد شود و در خواه بر این كشور حاكم است اما دولت ایران تالش ميتماميت

بر این دولت هاي خود را بيان كنند. عالوهها و دیدگاهو افراد مختلف بتوانند نگراني نفعانذياین زمينه 

درت را از یك شاه مقتدر و حال قهرگيرد، انقالبي كه بهب ایران ميایران حس مشروعيت خود را از انقال

در ایران در این  سانسور و تهدید به تالفي اقدامات همچنانحال با ایندست مردم سپرد. خواه بهتماميت

مقطع وجود دارد اما دسترسي به منابع اطالعاتي و خبري خارجي و همچنين سهولت مسافرت ایرانيان 

اي سياسي در این كشور هاي حاشيهورد كه حتي دیدگاهآوجود ميبه خارج از كشور این تضمين را به

متكي است و تحت كنترل دولت قرار گيرد. اقتصاد ایران نيز به نفت ده شود و مورد درک قرار نيز فهمي

سازي باالیي نيز برخوردار است. این كشور در آن مقطع زماني توسعه صنایع دارد اما از تنوع و خصوصي

لویت خود قرار داده تا وابستگي به یك حوزه مشخص را در اقتصاد كم كند. جمعيت ایران وجدید را در ا

كه در آن صدها هزار  ساله با عراق بوده استهشتجنگ  تقریباً جوان است كه یكي از دالیل اصلي آن

تر است و به شاخه شيعه از اسالم مرتبط ها كشته شدند. رهبري حاكميت نيز از عراق مذهبينفر از ایراني

 باشد كه در آن ایثار و از خودگذشتگي و شهادت و شرافت مقاومت مورد تأكيد قرار گرفته است.مي

هاي خاص هر كدام از این دو ها و نكات مهمي را از ویژگيتوان درسمي هااز منظر طراحي تحریم

تواند ارزش توان حدس زد كه تحت تأثير قرار دادن مردم عراق ميكشور استنتاج كرد. براي مثال مي

كمتري نسبت به عمل مشابه در ایران داشته باشد چرا كه مردم عراق تأثيرگذاري كمتري در 

طور مشابه اعمال تحریم در بخش خصوصي ایران و حاكميت كشور خود دارند. به هاي دولتسازيتصميم

تواند اثر تنبيهي بيشتري نسبت به تحریم بخش خصوصي عراق داشته باشد و اثر خود را بيشتر نشان مي

دهد كه عنوان محرک اصلي اقتصادي نشان ميدهد. با فرض این قضيه، اتكاي هر دو كشور به نفت به

آميز ها مفيد خواهد بود. موضوع مهم در تضمين موفقيتاي نفتي در هر دو كشور براي غربيهتحریم

نوعي كه این گيري در این كشورهاست بهر دو كشور، نحوه ارتباط و ارتباطها در برابر هبودن تحریم

د هاي متناظر خود و نقش آنها در ایجاتضمين ایجاد شود كه جمعيت هر دو كشور پيچيدگي دولت

هاي دليل نفوذ باالي فناوريها را درک كند. اگرچه در هر دو كشور سانسور وجود دارد اما ایران بهتحریم

هاي كمتري نسبت به گيرد و چالشگيري بهتر مورد استفاده قرار تواند در این ارتباطمدرن ارتباطي مي
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سال از ایران  20چيزي حدود  هاي ارتباطي شایدتكنولوژيلحاظ به عراق داشته باشد. درواقع عراق

توانستند این مسئله را قبول كنند كه دولت سهمي از قدرت را به ها ميدیگر ایرانيسويتر بود. ازعقب

در  را توانست خواست آنهاتوانند در سرنوشت كشور نقش داشته باشند و این ميآنها داده و آنها مي

 ند. ویت ككنار دولت در مقابل سایر جهان تق ایستادن در

كنند چنيني استفاده ميتوان از روش مشابهي براي سایر كشورهایي كه از چارچوب منطقي اینمي

تواند اثر ملموسي داشته باشد هاي تحریم است كه ميسود برد. هدف از این كار نخست شناسایي حوزه

لحاظ اهميتي كه دارند و ها بهحوزهدرواقع  هاست.پذیري موجود در این حوزهو سپس شناسایي آسيب

 ند. گيرند با هم متفاوتم قرار ميهایي كه در آنها مورد هدف تحریپذیريبسته به آسيب

صورت كنيم. ممنوع كردن انتقال سالح به كشورهایي كه بهدهيد از یك مثال ملموس استفاده اجازه 

ورهایي خواهد داشت كه كنند اثر بسيار كمتري از تحریم سالح در مورد كشعمده سالح وارد نمي

كنند كه سالح زیادي وارد نمي يكننده عمده سالح هستند. اما نكته این است كه برخي كشورهایوارد

ها نيز بسيار كننده سالح هستند و ممكن است حتي در این شرایط تحریم سالح بر این كشورخود صادر

هاي نظامي ممكن است بسيار اثر كمي بر یماثرگذار باشد و روي كار آنها تأثير بگذارد. براي مثال تحر

هاي بسيار گسترده توليد سالح در داخل آمریكا استقالل بسيار خوبي ایالت متحده داشته باشد. ظرفيت

شود و اعمال ها از خارج تأمين ميرا نصيب آن كرده است، اگرچه مواد اوليه توليد بسياري از این سالح

عنوان ي بر آمریكا عمالً بهتسليحاتليد اثر بگذارد اما اعمال تحریم هایي ممكن است بر توچنين تحریم

ي قوي در تسليحاتیك ابزار خاصيتي ندارد و همين نكته در مورد سایر كشورهایي كه داراي صنعت 

 كند. داخل خود هستند نيز مصداق پيدا مي

كار برد. اگرچه حجم اقتصاد ا بههاي اقتصادي عليه آمریكتوان در مورد تحریماما چنين استنتاجي را نمي

نيز گفتم آمریكا  قبالًطور كه اي دارد، اما همانالملل نيز جایگاه ویژهآمریكا بسيار بزرگ است و در سطح بين

پذیر خواهد بود. براي مثال در سال هاي خود آسيبخود نسبت به اختالل اقتصادي از خارج از مرزخوديبه

 د:رد و در آن به نكات زیر اشاره كركشور یا همان فدرال ریزرو گزارشي تهيه كوزارت اقتصاد این  2012

مد حاصل از جایگاه اقتصادي آمریكا در خارج نقش مهمي در یكي از موضوعات بزرگ پيش آدر

الملل دارد یعني پایدار بودن سطح كسري بودجه آمریكا درحال حاضر. سررسيد روي اقتصاد كالن بين

تواند عامل بوده است مي 2010تراز كاالها و خدمات در سال درصد  33كه حدود  خالصهاي دارایي

كننده مهمي در حساب جاري فعلي آمریكا باشد. استقامت آتي آمریكا در این زمينه نيز تا حدودي تثبيت

 مد خالص بستگي خواهد داشت. آهاي دربه ثبات و استقامت این سررسيد

دهد كه عدم دسترسي ي گزارش وزارت اقتصاد آمریكا نشان ميصورت تلویحبينيم كه بهپس مي

هاي جاري آمریكا داشته رسان بسيار عميقي در تراز حسابتواند اثر آسيبهاي خارجي ميآمریكا به بازار
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تحت تأثير قرار خواهد گرفت. اش باشد و به تبع آن توانایي آمریكا براي حفظ عملكرد مثبت اقتصادي

دليل شرایط سياست المللي در این حالت بههاي بيناي از تحریمحي و مهندسي مجموعهعمالً امكان طرا

به این معني  در این زمينه وجود ندارد. اماالملل وجود نخواهد داشت، یعني امكان تحریم آمریكا بين

 هایي بر كار آمریكا و اقتصاد این كشور اثر نخواهد داشت. نيست كه چنين تحریم

شكار نباشند و از طریق یك تحليل ها ممكن است كامالً آپذیريآسيب ینكه برخي ازنكته دیگر ا

گران در مورد یك كشور و یا جمعيت آن باشند. براي مثال مؤسسه گاهي خاص تحليلآخاص و نيازمند 

نظر خوبي نسبت به سازمان [ رژیم صهيونيستي] اسرائيلمعتقد است جمعيت ساكن در  افكارسنجي پيو

مصداق نداشته [ رژیم صهيونيستي] اسرائيلملل ندارند، اما این مسئله ممكن است در مورد نخبگان 

در دوران حضور من در وزارت خارجه این [ رژیم صهيونيستي] اسرائيليباشد. چندین و چند دیپلمات 

به این  [رژیم صهيونيستي] ائيلاسرنكته را به من گوشزد كردند كه نقش سازمان ملل در تشكيل 

بسيار باالتر از  آثارتوسط سازمان ملل [ رژیم صهيونيستي] اسرائيلمعناست كه محكوم كردن سياست 

ام چرا كنند. درست به همين دليل است كه خود من فهميدهآن دارد كه مردم عادي گمان مي

كند یا را محكوم مي[ صهيونيستيرژیم ] اسرائيلهاي آن كه هاي سازمان ملل یا بيانيهقطعنامه

اندازد تا این معتقدند كه امنيت آن را به خطر مي[ رژیم صهيونيستي] اسرائيليهایي كه مقامات قطعنامه

كننده است. كشور ایران نيز حالت و نظر مشابهي عصباني [رژیم صهيونيستي] دولت اسرائيلاندازه براي 

است، یعني گاهي به آن ابراز عالقه كرده و گاهي نيز از آن ابراز تنفر را نسبت به سازمان ملل ابراز داشته 

ندارد اش ايكرده است. گاهي استدالل كرده كه سازمان ملل هيچ اختياري براي نظارت در برنامه هسته

هاي كار بسته تا آن جایي كه ممكن است در كميتهدرحالي كه در همان زمان تمام تالش خود را به

 بگيرد. برعهدهن ملل نقش باالیي را فرعي سازما

ها نه فقط در آید كه مهمترین نقطه عظيمت براي طراحي تحریممياز تجربه شخصي نگارنده چنين بر

ارزیابي ابزارهاي موجود بلكه در درک ماهيت یك كشور نهفته است. حال باید در این مورد بحث كنيم كه 

 چگونه وارد شد و چه مزیتي داشت. 2006ر بعد از سال فشار و درد به اقتصاد ایران و دولت این كشو

 

 فشار بر ایران آغاز

صورت قابل توجهي از طریق متقاعد كردن كشورهاي آمریكا تالش كرد فشار بر ایران را به 2007در سال 

الملل افزایش اي ایران و شتاب آن در جهت نقض قوانين بيندیگر در مورد خطرناک بودن برنامه هسته

رود. در این اي ميستههاي هدهد و این نكته را جا بياندازد كه ایران عمالً به سمت استفاده از سالح

ها فراهم كردند كه مهمترین كار در این زمينه ها خوراک بسيار خوبي براي ما آمریكایيمسير خود ایراني

سازي اورانيم در تأسيسات نطنز بود. این تصميم به آمریكا این امكان تصميم ایران براي از سرگيري غني
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اي ایران را قبل از آنكه دیر بشود را قف كردن برنامه هستهصورت واضح و صریح نياز براي متورا داد تا به

كرد بسيار ساده بود، اگر ایران قرار به جهانيان گوشزد كند. استداللي كه آمریكا در این زمينه مطرح مي

شود؟ آمریكا سعي داشت به همه بفهماند كه هر ماه كه از كند آنگاه چه مي آغازسازي را بود غني

اي دهد آنها به سالح هستهاش را گسترش ميگذرد و این كشور برنامهيم در ایران ميسازي اورانغني

 دهد.سازي در دیپلماسي جواب ميبينيم سادگي و سادهشوند. عمالً ميتر مينزدیك

 

 ها در دوران جورج بوشادامه اعمال فشار

دامات آمریكا تأثيرگذار بود و قابليت و توانایي ها در مورد عراق هنوز بر اقها، شبح ناكامي سياستبا همه این گفته

دهد. هنوز این سؤال وجود داشت كه آیا المللي را تحت تأثير قرار مياین كشور براي ایجاد یك نوع بسيج بين

ارجاعات محدود  2007؟ در اوایل سال اي ایران كامالً درست است یا خيرهها از مقاصد هستدرک ما آمریكایي

اي ایران در هسته تسليحاتهاي المللي انرژي اتمي در مورد فعاليتهاي آژانس بينو البته آشكاري در گزارش

سازي اورانيم مانند همه بر این غنيگذشته وجود داشت اما هيچ كدام از آنها جامعيت كامل را نداشت. عالوه

الملل اعتقاد تي مجاز است بلكه برخي كارشناسان بينپيدیگر نه تنها تحت ان اي حساسهاي هستهفعاليت

تي اعتقاد نداشت و پيتي است. آمریكا عمالً به این تفسير از انپيدارند یك حق مسلم براي كشورهاي عضو ان

دالل با توجه به ميراث مصمم بود كه نشان دهد مقاصد ایران صرفاً و ماهيتاً نظامي است. اما جا انداختن این است

و نبود سند كشتارجمعي  هايهاي اطالعاتي آمریكا در مورد سالحجنگ عراق و آبروي از دست رفته سرویس

 اي بسيار دشوار بود. مشخص در مورد فعاليت ایران براي ساخت كالهك هسته

 ه زیر استوار باشد:صورت عمده بر سه فرضيایجاد شد تالش كرد به 2007در نتيجه راهبردي كه در سال 

 تسليحاتتواند براي پشتيباني از اي ایران بيشتر ميشواهد كافي وجود دارد كه برنامه هسته ـ

الل توليد برق براي منحرف كردن افكار قها از استاي و ایرانياي استفاده شود تا توليد برق هستههسته

بر این سابقه و ميراث طوالني ایران در انجام كنند. عالوهشركاي تجاري خود در سطح جهان استفاده مي

رسان و حمایت مستمر این كشور از تروریسم و زیر پا گذاشتن حقوق بشر در سيبآاقدامات موذیانه و 

 آورد.وجود ميبراي انجام معامله با ایران را بهدرون این كشور خود نوعي ریسك اعتباري 

اي نرسيده كه در ذهن شركاي خارجي ایران وجود دارد هنوز به اندازه اي كه فعالًریسك اعتباري ـ

صورت كلي بيرون بكشند و باید به این مسئله وجود موانع متعدد قراردادي و آنها از اقتصاد ایران به

هاي عمده عمالً امكان گذاريادرات نفت خام، خرید گاز طبيعي و سرمایهحقوقي را نيز اضافه كنيم. ص

كنند بسيار نها تأمين ميشود. منابعي نيز كه آهایي هم از این كار دیده نميتوقف ندارند و شواهد و نشانه

 شود نيز بسيار باالست كه بسياريهاي ثالث ميند و از سودي كه از این معامالت نصيب شركتارزشمند

 ها یا تحت مالكيت دولت هستند یا ارتباطات نزدیكي با دولت دارند.از این شركت
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هاي ملي كليدي ایران نظير صنعت نفت و گاز عمالً امكان تحقق اگرچه مواجه مستقيم با دارایي ـ

اگرچه  عبارت بهتر،ها استفاده كرد.بههاي جایگزین براي تأثيرگذاردن بر این دارایيتوان از روشندارد مي

توان ها را ميها، مفاصل و سایر بخشقطع كردن بازوهاي اقتصادي ایران بسيار دشوار است اما تاندون

 پذیري بيشتري نسبت به فشار دارند. تحت تأثير قرار داد چرا كه آنها آسيب

صورت تالش كرد تمام این موضوعات مرتبط را به 2008و  2007هاي صورت خاص در سالآمریكا به

 دقيق شناسایي كند. 

الملل و مشاركتش در توانست ارتباطات ایران با نظام بانكي بينیكي از مهمترین اهداف مي

ك كشور نرمال و معمول صورت كلي یكشور ایران به 2007المللي باشد. در سال هاي مالي بينفعاليت

هاي دنيا این تنها آمریكا بود كه در سال عبارت بهتر در تمام اقتصادالمللي بود و بهدر نظام مالي بين

ها هاي مالي وضع كرده بود. سایر كشورهاي مستقيمي را بر دسترسي ایران به فعاليتمحدودیت 2007

دي خاص در این زمينه وجود داشت كه به بحث هاي موربا ایران معامله داشتند كه البته محدودیت

ها سایر كشور شد اما عموماًهاي مشابه مالي مربوط ميحمایت از تروریسم، پولشویي، فساد و فعاليت

هاي پنهاني این كشور كه مستحق تحریم باشد اي از فعاليتسابقه گونههيچدانستند و ایران را پاک مي

 را مشاهده نكرده بودند. 

هاي ایراني بود كه نشان دهد تا چه اندازه مشاركت با بانك این مسئله اولين وظيفه آمریكا تبعبه

داشته باشد. قطعنامه هاي پنهان ایران را دربربه فعاليتها خطر كمك ها و نهادتواند براي شركتمي

گونه خدماتي هر 6توانست گام مهمي در این مسير بردارد، چرا كه در پاراگراف عملياتي شماره  1737

اي اشاعه محور ایران را تسهيل كند یا به تحویل یك سيستم نظامي هاي هستهتوانست فعاليترا كه مي

بود. آمریكا نظر مورد صورت مشخصكرد. در این زمينه خدمات مالي بهاي منجر شود را ممنوع ميهسته

هاي دولتي ایران در ارائه شاركت بانكاز این مسئله به نفع خود استفاده كرد و با برجسته كردن ميزان م

توانست از این مسئله سود برد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد براساس این خدمات مالي تا آنجا كه مي

اي وجود داشت این اطالعات و همچنين اطالعات خاصي كه در مورد مشاركت نهادها در اشاعه هسته

 تصویب شد قرار داد. 2007 كه در مارس 1747 نامهقطعبانك سپه ایران را در ليست سياه خود در 

المللي را در هاي بينعضو سپاه پاسداران به آمریكا امكان داد تا بانك 6این اقدام در كنار تحریم 

توانيد ثابت كنيد كه خدماتي به بانك سپه یا افسران مربوطه مقابل این سؤال قرار دهد كه آیا شما مي

هاي مختلف در سراسر جهان نيز، بانك سپه را به فهرست سياه این ترتيب بانك اید؟ بهسپاه ارائه نداده

خود اضافه كردند و سایر نهادها و اشخاص تحریمي سازمان ملل را نيز مشمول همين اقدامات قرار دادند. 

این ها تالش كردند دانش خود در مورد اقتصاد ایران افزایش داده و ارتباطات خود با مهمتر اینكه بانك

مد چندان آدست ها بهتري قرار دهند. آنچه از این تحقيقات براي بانكاقتصاد را مورد بررسي دقيق
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هاي داد كدام بانكمطلوب آنها نبود خصوصاً وقتي كه آمریكا اطالعات متقني ارائه كرد كه نشان مي

اند. یكي دمات مالي ارائه كردهاند و به سپاه پاسداران و اعضایش در ایران خایراني راه بانك سپه را رفته

از اقدامات آمریكا در این زمينه اعمال تحریم بر خود سپاه، وزارت دفاع ایران و پشتيباني نيروهاي مسلح، 

رساني صورت گرفته در بود. در اطالع 2007اكتبر  25هاي ملي و ملت و بسياري از نهاد دیگر در بانك

هاي هاي پنهاني سرویسهاي ایراني نه تنها در فعاليتكمورد این اقدام تحریمي مشخص شد كه بان

كردند، بلكه در آنها نقش مهمي داشتند. دولت آمریكا از این اطالعات امنيتي ایران مشاركت مي

هاي دیگر تالش كرده ها و بانكها و همچنين شركتبا دولت نغيرمحرمانه استفاده كرده و با البي كرد

 و اشخاص مذكور قطع كند.  ارتباطات آنها را با نهاد

طور دید و بهبر این ایالت متحده اهداف بالقوه دیگري را براي همان سياست در مقابل خود ميعالوه

كننده خدماتي كه نتواند عدم مشاركت خود در فعاليت پنهاني ایران را به اثبات برساند خاص هرگونه ارائه

ونقل پذیر باشد بخش حملت در برابر این فشار آسيبتوانستوانست تحریم شود. بخش دیگري كه ميمي

ونقل دریایي و عادي هایي بود تا دسترسي ایران به حملدنبال فرصت، آمریكا به2007ایران بود. در طول سال 

توانست حمل بار براي این كشور را تسهيل كند محدود نماید یا آن را از بين ببرد. استدالل مطرح را كه مي

ونقل آن هاي حملالملل و شبكهسال گذشته از اقتصاد بين 20زمينه نيز این بود كه ایران در  شده در این

ها مطرح ها و دولتهاي اشاعه خود استفاده كرده است و سؤالي كه آمریكا از شركتبراي پشتيباني از فعاليت

 اید؟ توانيد اثبات كنيد كه در این زمينه نقشي نداشتهیا شما ميآكرد این بود كه مي

هاي المللي انرژي اتمي فعاليتبين آژانساین استدالل به مرور طرفداران بيشتري پيدا كرد وحتي 

 2007تر قرار داد. در پایيز سال را مورد بررسي دقيق 1980داي دهه اي ایران در ابتلجستيكي هسته

تالش كردند موضوعات عدم انطباق و پایبندي ایران در گذشته را به سرانجام برسانند و و ایران  آژانس

اي در مورد مشكل عمده نقض مكرر تعهدات شوراي امنيت توسط ایران برسند كه باعث تعليق به نتيجه

ز صورت عمدي انشان داد كه ایران به آژانساي شده بود. تحقيق هاي هستهسازي و سایر فعاليتغني

المللي فرار كرده تا به مقاصد خود برسد و از حضور خود در سيستم هاي كنترلي صادرات بينمكانيسم

المللي نيز براي اهداف دیگر استفاده كرده است. استدالل ایران براي دفاع از خود در یكپارچه اقتصاد بين

هاي تجاري براي مشاركت در فعاليتالمللي عمالً توانایي این كشور هاي بيناین زمينه این بود كه تحریم

ها فرار كرده است صورت گسترده از تحریمكرد. این كشور اساساً اذعان كرد كه بهمعمول را محدود مي

كرد كه تبعيت از این ها اتفاق افتاده بلكه ادعا ميو حتي اثبات كرد كه نه تنها این انحراف از تحریم

اشد. ایران به همين روش فعاليت خود را ادامه داد و توانست توانست مفيد به فایده بها نميتحریم

تري هاي بزرگترتيب بخشاینمورد نياز خود پيدا كند. به هاي جدیدي را براي خرید تجهيزاتواسطه

هاي ها نيز در معرض تحریمهاي غيرمشروع افتاد و باعث شد آن بخشاز اقتصاد ایران به دام این فعاليت
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عبارت بهتر خود ایران زمينه اعمال ها را دور بزنند. بهيرد و تالش كنند نظام تحریمر گتري قراگسترده

 تحریم بيشتر بر اقتصادش را فراهم كرد. 

هاي معمول اقتصادي با ایران را نيز غيرقانوني كند. كرد فعاليتدر همين حال آمریكا سعي مي

هاي مالي ها و نهادرد چرا كه از دولتشوراي امنيت در این زمينه كمك زیادي ك 1747قطعنامه 

به دولت ایران مگر در  هاخواست وارد قراردادهاي جدید براي ارائه خدمات مالي و وامالمللي ميبين

صورت المللي پول و بانك جهاني بهالمللي نظير صندوق بيندوستانه نشوند. مؤسسات مالي بينشرایط بشر

دليل نفوذ آمریكا كنار گذاشته شده بودند، یعني عمالً آمریكا كاري هاي ایران بهخاص از شمول برنامه

كند یا آن را پيش ببرد.  آغازتوانست پروژه جدیدي را المللي نميكرده بود كه ایران در این نهادهاي بين

هاي اما شوراي امنيت سازمان ملل نيز با هشدارهاي مكرر خود در مورد منع افزایش حمایت از قرارداد

 گذاري و تجاري با ایران روند جدا كردن این كشور از اقتصاد معمول را نيز شتاب بخشيد. ایهسرم

تصویب شد مشكل را براي ایران دو چندان كرد.  2008كه در مارس  سازمان ملل 1803قطعنامه 

كسب دانست كه صورت خاص توسط آمریكا طراحي شده بود. در آن زمان دولت آمریكا مياین قطعنامه به

ایران همچنان غيرممكن بود. اما آمریكا عليه  جانبههمه هايحمایت كامل شوراي امنيت براي اعمال تحریم

هاي ميان ایران و اقتصاد جهاني تقریباً توانسته بود زندگي دید كه اقداماتش براي هدف قرار دادن واسطهمي

هاي در عملكرد اقتصادي ایران و شاخصگونه افت چشمگيري تر كند اگرچه هيچها سخترا براي ایراني

 2/6شد. در آن زمان توليد ناخالص ملي ایران در حالت سالم و معمول خود یعني حدود كالن آن دیده نمي

المللي پول در درصد مانده بود و اگرچه تورم و بيكاري در سطح باالیي قرار داشت اما صندوق بين 6/6تا 

ایران به عملكرد قدرتمند خود تا زماني كه قيمت نفت باال باشد ادامه  بيني كرد كه اقتصادپيش 2008سال 

المللي پول از این نكته نگران بود كه اصالحات ساختاري كه در اقتصاد ایران اتفاق خواهد داد. صندوق بين

هاي دها و نهاافتاد كه شركتنحوي اتفاق ميسازي نيز بهافتاد كفایت الزم را نداشته و روند خصوصيمي

فرینان آبعدها مشخص شد بسياري از این نقش افتادند كهميدولتي دست بازیگران شبهمختلف درواقع به

اي از اینكه المللي پول هيچ نشانههاي صندوق بينبه سپاه پاسداران وابسته بودند. با همه اینها در گزارش

 شد.مشكل جدي در افق اقتصاد ایران وجود داشته باشد دیده نمي

الملل هاي معمول تجارت بينآمریكا اما نگرش متفاوتي به مسئله داشت چرا كه دسترسي ایران به جریان

ي وقت آمریكا آقاي استووارت لوي در گزارش دارخزانهطور كه معاون وزارت درحال محدود شدن بود. همان

سطح جهان عمالً تعامل با ایران  هاي مهم مالي درنهاد»گوید: مي 2008اوریل  1خود به كميته مالي سنا در 

از ارزهاي خارجي ندارند. شعب خارجي  گونههيچاي در هاي ایراني رابطهطور خاص با بانكرا قطع كردند و به

مهمي دچار شدند كه كارآیي آنها را تحت تأثير  يهاي دولتي ایران نيز به مشكالت مالهاي بانكو زیرمجموعه

 «.ها در سراسر جهان از معامله با آنها پرهيز دارندها و شركتدهد چرا كه بانكقرار مي
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شوراي امنيت سازمان ملل آمریكا فرصتي یافت تا این مشكالت را از طریق  1803در قطعنامه 

ونقل معمولي بزرگنمایي كند و روي یي و حملونقل دریاتمركز بر سه حوزه یعني خدمات مالي، حمل

ونقل ها نيز تمركز نماید. دو عنصر اول یعني خدمات مالي و حملنامهضمانتمسئله اعتبارات صادراتي و 

ونقل دریایي انجام شده با شركت ها بتوانند حملنيازمند زمان و اختيارات جدید بود، به نحوي كه دولت

ایر را مورد بازرسي قرار دهند. اما نگاه كلي حاكم بر این اقدامات ونقل ایراناني ایران و شركت حملكشتير

توانستند ادعاي ایران در مورد معمول بودن ها باید ميهاي دو سال گذشته بود یعني تحریممانند راهبرد

ها بانك هایش را تحت تأثير قرار دهند و حس خطرپذیري در معامله با ایران برايو مشروع بودن فعاليت

هاي صادراتي، ها و ضمانتنامهالمللي را باال ببرند. با هدف قرار دادن اعتبارنامههاي بينو شركت

ور بود آشد و سودكردند پایه اقتصادي كه معامالت با ایران بر مبناي آن انجام ميها تالش ميآمریكایي

ورد ایران به ند از اطالعات موجود در مها تالش كردالشعاع قرار دهند. در اینجا نيز آمریكایيرا تحت

 ها نهایت استفاده را ببرند. درون این كشور و بين این كشور با سایر كشور هاي تجاريفعاليت

المللي داند كه كنشگران بينهركسي با كمترین اطالعات در مورد شرایط ایران بعد از انقالب مي

هاي آنها را در این هاي دولتي ممكن است دارایيو نهاداقتصادي همواره این نگراني را داشتند كه دولت 

وزیر ایران در سال مصدق نخستكشور بدون اطالع قبلي مصادره و ضبط كنند. این واقعيت كه محمد 

صنعت نفت را ملي اعالم كرد هميشه بر ذهن همه كنشگران فعال در صنعت نفت و گاز در ایران  1953

یران پا را از این هم در بعد از انقالب فراتر گذاشت. قانون اساسي ایران سایه افكنده است و به هر حال ا

هاي نفت و گاز نيز كه بعد از انقالب در داند. شركتن دولت ميآ مالكيت تمام منابع گاز و نفت را از

گذاري كردند داراي یك مشكل بزرگ بودند و آن كنار آمدن با این واقعيت سياسي بود ایران سرمایه

هاي صادراتي توسط نامهها و ضمانتوري كه بتوانند سودآوري خود را نيز حفظ كنند. اعتبارنامهطبه

ها براي انجام با هدف ارائه نوعي حس اطمينان به شركتدرواقع  هاي مختلف در سراسر جهاندولت

ند با این كردها تالش ميعبارتي دولتگرفت و بهفعاليت اقتصادي با ایران مورد استفاده قرار مي

كنند هایي قرار دهند كه در ایران فعاليت ميها وزن دولت را پشت سر شركتنامهها و ضمانتاعتبارنامه

 1803ها حمایت كنند. حتي قبل از تصویب قطعنامه و هنگام بروز مسائل سياسي نامطلوب از آن شركت

هاي صادراتي هاي و اعتبارنامهنامهضمانتتمایل و خواست خود براي تمدید آلمان  سازمان ملل، دولت

این روند تشدید شد،  1803شدت كاهش داده بود. بعد از تصویب قطعنامه براي تجارت با ایران را به

كرد و صرفاً خواهان ها اشاره نمينامهضمانتها و حتي در شرایطي كه خود قطعنامه مستقيماً به اعتبارنامه

مقرراتي را تصویب كرد كه  2008اگوست  7تحادیه اروپا نيز در ها بود. اها و دولتشياري شركتوه

ها و هاي اتحادیه اروپا در زمينه صدور این اعتبارنامهسوي دولتشياري و احتياط ازونيازمند ه

دان اصلي امات مشابهي اتخاذ كردند. اقتصادها شد. دیگران نيز از این روند تبعيت كرده و اقدنامهضمانت
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متذكر شده است كه در  2008صادرات استراليا در این زمينه نكاتي را در اگوست  اعتباري آژانس

اي از دادن یندهآصورت فزها بهتوانيد آن را بخوانيد. مجموعه این اقدامات باعث شد بانكنامه ميكتاب

ها اگر شركت اعتبار به ایران و انجام معامالت مشابه با فعاالن اقتصادي در ایران بپرهيزند. نتيجه اینكه

هایي پذیرفتند و اساساً شركتخواستند در ایران فعاليتي انجام دهند، ریسك این كار را باید خود ميمي

بایست اشكال دیگري از بيمه ریسك و خدمات مالي را براي كار در ایران پيدا توانستند ميكه مي

 گوید:ین زمينه چنين ميدر ا 2009اكتبر  6كردند. آقاي لوي در گزارش خود به سنا در مي

شدت كاهش پيدا كرده است كه نشانگر تغيير عمده به 2006قدرت استقراض خارجي ایران از سال 

گذاري خارجي در ایران از است، یعني زماني كه ميزان رشد سرمایه 2005تا  2002هاي نسبت به سال

 ،2008و سپتامبر  2006سپتامبر  كل منطقه خاورميانه باالتر بود. جذب سرمایه خارجي در ایران بين

گذاري خارجي درصدي در جذب سرمایه 86كاهش پيدا كرده است كه در نقطه تقابل با رشد درصد  18

اند هاي ایراني اگر توانستهمدت زمان مشابه قرار دارد و نكته دیگر اینكه شركت در منطقه خاورميانه در

هاي بسيار باالتري خلي جبران كنند، این كار را با هزینهاعتبار از دست رفته را از طریق اعتبارهاي دا

 دهند. انجام مي

هاي تحریمي آمریكا نبوده است، چرا هاي اعتباري پایان فعاليتها و تحریمالبته مسئله تحریم بانك

آمریكا كنندگان خدمات بيمه را نيز تحت تأثير قرار داد. ها گسترش پيدا كرده و ارائهها بعدكه این تحریم

سوي ایران ارتباط دهد. هاي مالي را به اقدامات پنهان بالقوه زیرساختي ازتالش كرد همه انواع سرویس

تر هاي گستردهدر این كار آمریكا بار و ریسك تجارت و فعاليت اقتصادي با ایران را به محافل و دایره

ا به نحوي انجام داد كه عمالً هيچ خللي یت مذكور رمأموراقتصاد جهاني تعميم داد و در این نقطه آمریكا 

ترین منبع طبيعي در ایران بود در فروش نفت خام ایران انجام نشود، كاالیي كه هنوز مهمترین و حياتي

 شد. قلمداد مي مد صادرات این كشورآو منبع اصلي در

ي مشابه هاي تحریمیك مكانيسم كليدي براي رسيدن به فشار تحریمي جدید، متحد شدن با نظام

صورت یك برنامه ناميدیم. این پروژه بهمي اقدامات ملي هماهنگ شدهبود كه ما آن را در وزارت خارجه 

اتفاق افتاد كه این اتفاق عمالً  2008كوچك و در سایه اشغال گرجستان توسط روسيه در تابستان 

بسياري اگرچه  گذاشت. شوراي امنيت را معلق 1803مذاكرات پيرامون یافتن جایگزین براي قطعنامه 

كه در دولت اوباما تصویب  1929ها در مصوبه شماره بيني شده در آن مصوبه جایگزین، بعداز عناصر پيش

كرد آمریكا و كس دیگر گمان نميمان به نحوي شده بود كه هيچشد نمود پيدا كرد، اما شرایط در آن ز

هاي بيشتري قرار د كه ایران را مورد تحریماي متمركز شونصورت مشترک در مصوبهروسيه بتوانند به

تصویب شد، اما بيشتر جنبه غيرعملي داشت و  2008شوراي امنيت در سپتامبر  1835دهد. قطعنامه 

 شد. ها توسط دولت بوش به دولت بعدي آمریكا قلمداد ميعمالً نوعي پاس دادن ادامه كار اعمال تحریم
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ماهنگ شده به دولت آمریكا این امكان را داد تا از برخي با همه اینها باید گفت اقدامات ملي ه

ها و هاي شوراي امنيت استفاده كنند، بدون اینكه بخواهند در این زمينه به سوي چينيمنافع قطعنامه

ها دست دراز كنند. در ابتدا این اقدامات باعث تشكيل یك كلوپ متحد شد كه در آمریكا و شركاي روس

هاي مشخصي را براي اهداف توانستند پيغامفرانسه و انگلستان عضو بودند و مي یعني آلمان،اش عمده

د. به نها بپرهيزمشخص تعيين كرده و از آنها بخواهند از انجام فعاليت تجاري و اقتصادي با دیگر كشور

ا به این مرور زمان كشورهاي دیگري نظير ایتاليا، ژاپن، كره جنوبي، عربستان، امارات، كانادا و استرالي

كرد. این گروه  ها گسترش پيداها نيز براي اعمال تحریمكلوپ و باشگاه پيوستند و دامنه فعاليت

هاي ارچوب اصلي براي نظامدیگر برگزار كرد كه در آنها آمریكا چ مناطقهایي در رم، واشنگتن و نشست

 اي كه قرار بود در دولت اوباما تدوین شود را بنيان نهاد.تحریمي

 

 دولت اوباما آغاز

مهمترین مسائلي كه در مورد سياست ایران در دولت اوباما در ابتدا وجود داشت عبارت بودند از تالش 

صورت عمومي مطرح شد و هم در یك نامه خصوصي توسط او اوباما براي تعامل دوباره با ایران كه هم به

. این حركت اوباما اهميت باالیي داشت شد به وي ابالغ 2009اي در بهار به رهبر ایران آیت اله خامنه

كرد. این اقدام همچنين چرا كه عمالً بافتار و فضاي روابط ایران و آمریكا در هشت سال بعد را ترسيم مي

را  5+1توانست به جامعه جهاني بفهماند كه آمریكا در تالش است كه همان مسير تعامل با ایران توسط 

مسير عنوان جزئي مهم از توانست بهار نتایج خاص خود را داشت، اما ميصورت جدي دنبال كند. این كبه

نحوي كه اگر ایران نخواست از پيشنهاد دوستانه دولت اوباما براي مذاكره ها قلمداد شود بهكلي تحریم

 كرد. اهميت بيشتري پيدا مي هاقبال كند، آن وقت مسير كلي تحریماست

هاي خارجه و انرژي آمریكا ، كارشناسان تحریم در وزارتخانه2009در بهار و تابستان سال  درواقع

طور كه در باال گفته شد بخش گرفتند. همانهاي بيشتر نسبت به ایران فاصله ميداشتند از ایده تحریم

بود و آمده  هاي متعدد سازمان مللانجام شده بود و در دل قطعنامه قبالًاي از كار فشار بر ایران عمده

 هاي ملي آمریكا نيز بر آنها تأكيد شده بود. در قطعنامه همچنين

ها مورد دقت اي به خود گرفت و تشدید تحریماین روند مسير دوباره 2009درواقع در تابستان سال 

دستور شوراي امنيت ملي آمریكا و وزیر خارجه وقت هيالري بيشتري قرار گرفت. در این مقطع به

هاي مختلف هاي جدیدي از اقدامات تحریمي را مدنظر قرار داد و گزینهكلينتون، وزارت خارجه بسته

توانست فضاي حاكم بر آنها، اي و ساده ارائه كرد كه ميصفحههاي تكدامات را در قالب پيشنهاداین اق

ارزش و منافع و مضرات آنها و مسائل دیگر در مورد آنها را بيان كند. این كار تحت نظارت و دستورات 

استيو مال كارمند ارشد وزارت خارجه آمریكا كه در آن زمان مشاور معاون وزیر خارجه یعني بيلبرنز بود 
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هاي وزارت خارجه و عنوان معاون آقاي مال در این پروژه با سایر بخشو خود من نيز به شدانجام مي

هاي جدید اقدامات تحریمي را تهيه و تدوین كردم تا بتوانم بستهي همكاري ميدارخزانههمچنين وزارت 

ي ایران، اونقل، خدمات مالي و برنامه هستههاي انرژي، حملهاي جدید تحریمي بخشكنم. این بسته

نظر داشت. صنایع دفاعي و همچنين دسترسي دیپلماتيك این كشور به سایر نقاط جهان را مد

 2009صورت خالصه براي كميته معاونان شوراي امنيت ملي آمریكا در سپتامبر هاي مذكور بهپيشنهاد

ا براي پيشنهاد به هایي در مورد اقدامات اعتمادساز آمریكتوضيح داده شد كه البته در كنار آن گزارش

هاي عنوان بخش جدیدي از سياست دیپلماتيك جدید آمریكا مطرح شد. در این زمينه هدفایران نيز به

یران پيشنهاد شده بود به ا 2009كه در اكتبر  TRRتحریمي مانند پروژه رآكتور پژوهشي تهران یعني 

اي براي رآكتور ارائه سوخت هسته روي آن كار كرده بودم وجود داشت. این پروژه پيشنهاد و من نيز

هاي اورانيم غني شده خود را كرد تا در عوض آن ایران بسياري از ذخيرهمذكور را به ایران ارائه مي

اي مورد نياز خود را خوبي بود، چرا كه ایران سوخت هسته ز منظر آمریكا این معاملهتحویل بدهد. ا

كار گرفته شود، و همزمان ذخایر اي بههاي هستهت در سالحتوانسآورد، سوختي كه عمالً نميدست ميبه

توانست استداللي براي بر این با این كار ایران دیگر نميشد. عالوهخطرناک اورانيم از این كشور خارج مي

اي توسط كشورهاي خارجي نيز بيشتر تقویت سازي اورانيم داشته باشد و مفهوم عرضه سوخت هستهغني

طوري كه این كشور نتواند براي تأمين سوخت هاي ایران داده شود بهي به استداللشد تا پاسخمي

 بایست حتماً این صنعت را در داخل دنبال كند. المللي حساب كند و مياي خود روي بازارهاي بينهسته

كننده كرهمتأسفانه سيستم سياسي داخلي ایران پيشنهاد مذكور را به نوعي رد كرد و آن را زایل نمود. مذا

المللي اي ایران آقاي سعيد جليلي ابتدا عالقه خود به این پيشنهاد را وقتي توسط آژانس بينارشد هسته

انرژي اتمي و بيلبرنز مطرح شد نشان داد. درواقع آقاي جليلي موافقت موقت خود با این توافق و همچنين 

سازي ایران در فردو را اعالم كرد. آمریكا از يیك توافق دیگر براي دادن اجازه بازرسي از تأسيسات جدید غن

گاه شود. د تا از نيت ایران در این زمينه آوجود تأسيسات فردو اطالع داشت، اما آن را پنهان نگه داشته بو

با كارشناسان فني در ماه اكتبر دیدار كند. دو هفته بعد و تحت نظر  جليلي همچنين پذیرفت كه مجدداً

صورت موقت در پيشنهاد مرتبط با رآكتور رژي اتمي، ایران، آمریكا، فرانسه و روسيه بهالمللي انآژانس بين

ریزي در آن باقي مانده بود و این پيشنهاد رچه سؤاالتي در مورد نحوه برنامهتحقيقاتي تهران توافق كردند، اگ

 هاي خود فرستادند. هاي مطبوع به پایتختدولت تأیيدرا براي 

این قضيه مشخص شد كه حمایت سياسي الزم در تهران براي قرارداد مذكور وجود بالفاصله بعد از 

ل پاسخ ایان ماه اكتبر با توجه به احتماشود. در پندارد و نياز به یك فشار جدید تحریمي احساس مي

یك تيم كوچك به بروكسل و مادرید رفتم تا در مورد مسائل موجود به همراه به سوي ایران، منمنفي از

هاي تحریمي آمریكا ارائه كنم. هاي اتحادیه اروپا و همچنين دولت اسپانيا گزارشي در مورد برنامهدولت

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

60 

سوي دو طرف مطرح شد و چارچوب اصلي براي هاي مختلف براي تحریم ازدر این دیدارها، ایده

سوي ایران گذاشته شد، خصوصاً در شرایطي لي اروپا در آینده در صورت پاسخ منفي ازحتماهاي اتحریم

 كه ایران به پيشنهاد رآكتور تهران پاسخ منفي بدهد. 

هاي طلب نيز با تالشمداران اصالحباز هم سياست در تهران نقش ایفا كرد، این بار حتي سياست

 2009نژاد در سال كردند. انتخاب مجدد احمديا مخالفت مينژاد براي رسيدن به یك توافق با آمریكاحمدي

د تقلب در رروي چهره سياسي او اثر بسياري گذاشته بود، چرا كه تظاهرات خياباني و اتهامات فراوان در مو

نژاد توانایي رسيدن به یك توافق را براي ایران انتخابات مشكالت فراواني براي او ایجاد كرد. پس عمالً احمدي

آقاي اوباما به سفير آمریكا در سازمان ملل یعني خانم رایس و همچنين وزیر خارجه  2009اشت. در نوامبر ند

 هاي خود براي تحریم را پيش ببرند. خانم كلينتون و یك وزیر دیگر اجازه داد تا برنامه

نمود  شد كه البته همگي در دل یك سياست منسجم و یكپارچهاین اقدامات در سه شكل دنبال مي

هاي سازمان ملل، اقدامات چندجانبه غيررسمي و فشار داخلي آمریكا بر پيدا كرد، یعني تحریم

 ها. هاي خارجي و بانكشركت

هاي كرد، اگرچه انتظار براي اعمال تحریمدر این زمينه، مسير سازمان ملل مهمترین نقش را ایفا مي

هاي سازمان ملل دانستند كه تحریمما همه ميجانبه سازمان ملل همچنان انتظار بزرگي بود اهمه

ها را فراهم كند و به اقدامات ملي بيشتر سوي دولتتواند مبناي الزم براي اعمال اقدامات مشابه ازمي

هاي خود با دیگر سفرا از كشورها در سازمان ملل را تقویت منجر شود. خانم رایس و تيم او همكاري

هاي تحریمي بود كه از مي جدیدي را ایجاد كند و مبناي كار آنها نيز ایدهكردند تا بتواند قطعنامه تحری

هاي فراواني در این زمينه برگزار شد تا همه به به جا مانده بود. در آن زمان نشست 2008ميانه سال 

یك سياست واحد در این زمينه برسند. دولت آمریكا موفق شد مفاهيم كليدي در این زمينه را شناسایي 

حوزه  چهارها مورد تأكيد قرار دهد. به این ترتيب هاي مفيد آمریكا را در سياست تحریمو گزینه كند

ژوئن  10سازمان ملل كه در  1929حوزه توانستند بر قطعنامه  چهاركليدي شناسایي شد كه تمام این 

 تصویب شد جاي خود را پيدا كند. 2010

مشخص بود كه شوراي  آغازاز همان در حوزه انرژي: هاي بيشتر اي براي اعمال تحریمایجاد زمينه

رغم اینكه آمریكا یران را اعمال نخواهد كرد بهاالجبار بر صادرات انرژي اهاي خاص و الزمامنيت، تحریم

اعالم كرده بود این صادرات انرژي مسير مناسبي براي اعمال فشار اقتصادي بر ایران خواهد بود و همه 

مد خارجي دارد. با علم به این نكته، بسيار زیادي بر نفت براي كسب درآ اتكا دانستند كه ایرانمي

هاي ملي خاص خود براي تحریم بر حوزه ها از متحدان خود در اروپا و آسيا خواستند برنامهآمریكایي

ران هاي خود، حوزه انرژي ایانرژي ایران را اعمال كند. در این مسير صرف اینكه سازمان ملل در قطعنامه

كرد. آمریكا در این زمينه تالش كرد عنوان یك مشكل اصلي به رسميت شناخته بود كفایت ميرا به
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هاي ملي ناشي شده از حوزه انرژي در ایران را به خوبي ها را به نحوي انجام دهد كه تهدیدطراحي تحریم

ها بگریزد ا از فشار تحریمكرد تبه نمایش بگذارد. نخست اینكه بخش انرژي ایران به این كشور كمك مي

توانست در اي باشد كه ميهاي پشتيباني كاالهاي هستهتوانست پوششي براي فعاليتو دوم اینكه مي

تحریم سازمان ملل و بازه زماني كه این تحریم  كار گرفته شود. نتيجتاًاي بهي هستهتسليحاتصنایع 

 ار داد كه:اعمال شد همين مسئله را مورد تأكيد قرار داد و هشد

شناسد كه دسترسي ایران به منابع انرژي ثابت و متنوع سازمان ملل این نكته را به رسميت مي

مدهاي ایران از آنقش مهمي در توسعه و رشد پایدار این كشور دارد، ضمن اینكه ارتباط بالقوه ميان در

وجود دارد و تجهيزات اي حساس در زمينه اشاعه هاي هستهدر فعاليت گذاريبخش انرژي و سرمایه

وري شيميایي و مواد مورد نياز در صنعت پتروشيمي اشتراكات بسيار زیادي با موادي دارند كه در آفر

 گيرد. صورت حساس مورد استفاده قرار مياي بههاي چرخه سوخت هستهبرخي از فعاليت

ها در این بخش: ليتادامه محدود كردن بخش انرژي ایران با توجيه پنهاني بودن بسياري از فعا

خواست انزواي مالي این ایران ميعليه  دولت آمریكا درست مانند سه مصوبه و قطعنامه قبلي تحریمي

هاي خارجي بر حوزه خدمات مالي مرتبط با ایران را كشور را تقویت كرده و اعمال تحریم توسط دولت

ها ادراتي، بيمه و تمام اشكال سرویستر كند. این مسئله شامل خدمات بانكداري مستقيم و كمك صآسان

هم در متن اصلي این اهداف  شد. قطعنامه سازمان ملل در این زمينه در نقاط مختلفو خدمات مالي مي

هاي مشخص شده نظير هاي بانكها را ملزم كرد كه اموال و دارایيورده كرد و كشورها و سازمانرا برآ

ن را و همچنين مهمترین بازوي اقتصادي سپاه یعني قرارگاه بانك تجارت شرقي و همچنين سپاه پاسدارا

 د. االنبيا را مسدود كنخاتم

ها این اگرچه دولت: هاي كاالیيافزایش اختيارات شوراي امنيت براي بازرسي و بررسي محموله

هاي ایران را محموله 2006هاي سازمان ملل در سال نظام تحریم آغازاختيار را داشتند كه از زمان 

ها از تمام بازرسي كرده و از عبور كاالهاي حساس به سمت ایران جلوگيري كنند، اما خيلي از این دولت

ها كردند. دولت آمریكا تالش كرد شفافيت بيشتري را براي دولتاختيارات خود در این زمينه استفاده نمي

هاي مشكوک در بط محمولهضزمينه ایجاد كند تا آنها از اختيارات خود براي بازرسي، مصادره و در این 

 ند.نمعمولي استفاده ك تسليحاتاي حساس تا حوزه كاالهاي موشكي و هسته

دولت آمریكا در اینجا ملل: الهاي سازمان بينم نقض نظام تحریمتشدید اقدامات شناسایي و اعال

وجود بياورد كه از طریق آن گروهي از هاي سازمان ملل بهير واحدي از تحریمنيز تالش كرد تفس

كارشناسان بتوانند به شوراي امنيت و اعضاي آن در اعمال و اجراي الزاماتشان كمك كند. شوراي امنيت 

 هاي ایران دررساني پيرامون تالشالمللي در شناسایي و اطالعبه سرعت به بخشي مهم از اقدامات بين

ر اجراي قطعنامه ها دهایي در مورد اقدامات مفيد دولتها و توصيهها تبدیل شد و فرمولگریز از تحریم
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صورت خاص از اهميت هاي حساس بههاي بازرسي شورا در مورد محمولهد. گزارشتحریمي ارائه كر

خصوصاً در مواردي هاي این كشور ایفا كرد، باالیي در منزوي كردن ایران و دست گذاشتن روي محموله

ونقل كه اشخاص و نهادهایي شناسایي شدند كه با سپاه پاسداران در ارتباط بودند و قوانين مرتبط با حمل

 زیر پا گذاشته بودند.  2010فریقا در سال آرا در غرب 

تنها روش آمریكا براي اعمال  2010و  2009طور كه گفتيم مسير شوراي امنيت در سال همان

ات داخلي و ملي خود كرد تا از اقدامبر این مسئله متحدانش را تشویق مياین كشور عالوهتحریم نبود 

كرد قوانين تحریمي كنند ضمن اینكه دولت آمریكا در ارتباط تنگاتنگ با كنگره تالش مينيز استفاده 

 وجود بياورد. جدید در این زمينه را به

داشت.  1929هم نقش تكميلي براي قطعنامه  اعمال تحریم توسط متحدان آمریكا هم الزم بود و

جنوبي، استراليا، كانادا و سایرین دیك با اتحادیه اروپا، ژاپن، كرهآمریكا در این زمينه با همكاري نز

هاي شوراي امنيت باشند توانستند هم شامل تحریمایران را افزایش داد كه ميعليه  هاي تحریميگزینه

 . در این زمينه دو عنصر خاص بيش از سایرین نمود داشت.و هم اثر آنها را تقویت كنند

گذاري جنوبي پذیرفتند كه از سرمایهاروپا، ژاپن و كره نخست اینكه شركا و متحدان آمریكا خصوصاً

هاي فني و مالي باقيمانده در این كشور را بيشتر در صنعت نفت و گاز ایران بپرهيزند و تمام پشتيباني

دو اثر مهم و ها خرید نفت و گاز ایران را ممنوع نكردند اما این كار آنها این دولت بيرون بكشند. اگرچه

رسان بر ایران داشت، یعني هم دولت ایران را از منابع مورد نياز براي حفظ و ارتقا تجهيزات فعلي آسيب

روع براي اعمال توانند اهداف پذیرفتني و مشداد كه منابع انرژي ایران ميكرد و هم نشان ميمحروم مي

داد آمریكا قرار ها باشد. درست در همين زمان یك اعالميه از دولت آمریكا صادر شد كه نشان ميتحریم

گذاري نفت هاي درگير در سرمایههاي ایران تحقيق و تفحص در مورد شركتاست برمبناي قانون تحریم

 كردند را شناسایي كند. ه ایران كمك ميو گاز در ایران را شروع كرده و آنهایي را كه در این زمينه ب

نكته دوم اینكه شركاي آمریكا پذیرفتند بخش انرژي ایران را درون خطوط قرمز خود قرار دهند و 

انجام هرگونه فعاليت اقتصادي در این حوزه را نيازمند كسب مجوز قبلي بدانند، مثالً هرگونه فعاليتي كه 

ها را كسب كند. در نتيجه بایست نخست مجوز این دولتد ميباالي چهل هزار یورو ارزش داشته باش

شدت تحت تأثير قرار گرفت و مهمتر هاي معمول اقتصادي بهاین اقدامات توانایي ایران براي انجام فعاليت

اینكه حس مشروع بودن اقتصاد ایران در دنيا آسيب دیده بود و كار به جایي رسيده بود كه ایران در 

هاي تجاري با آن سخت و پيچيده و الملل یك مورد خاص شده بود و انجام فعاليتننظام اقتصاد بي

هاي خود در ایران ادامه هاي بزرگ به فعاليتتوانست باشد. نتيجه اینكه اگرچه برخي شركتپرهزینه مي

انبوهي از  2010دادند و برخي از كشورهاي كوچك نيز ریسك این مسئله را پذیرفتند اما در سال 

 ها از ایران خارج شدند. ها و نهادكتشر
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درست بعد از تصویب  2010هاي آمریكا در مجلس این خروج را تقویت كرد. در ژوئن مصوبه تحریم

كه به سيسادا معروف است.  كردهاي جامع ایران را امضا قطعنامه سازمان ملل، آقاي اوباما قانون تحریم

هاي فعلي در حوزه نفت ها را داشت كه برخي از آنها تحریمقانون سيسادا در خود اشكال مختلف تحریم

هاي آمریكا را هاي در نظر گرفته شده براي نقض نظام تحریمكردند و یا جریمهو گاز ایران را تقویت مي

ه مبنایي را براي اعمال یك آن بود ك (104)سيسادا ماده  بردند. اما شاید مهمترین بند قانونباالتر مي

كرد. در این بند كه براي تهيه آن مذاكرات طوالني و مفصلي جانبه مالي بر ایران ایجاد ميتحریم همه

انجام شده بود، آمریكا این توان را پيدا كرده بود  2009گذاري آمریكا در سال مجریه و قانونهاي در قوه

ها با نهادهاي تحریمي ایران یا هاي خارجي به بازار آمریكا را محدود كند اگر آن بانكنكتا دسترسي با

هاي ایراني، سپاه پاسداران معامله كرده باشند. با گسترش یافتن ليست تحریمي آمریكا در مورد بانك

از دست رفتن بازار تواند به الملل نيز به این نتيجه رسيد كه هرگونه معامله با ایران مينظام مالي بين

توانستند در چنين هاي مالي بدون داشتن ارتباط با آمریكا ميآمریكا براي او بيانجامد. اگرچه برخي نهاد

ترسيدند كه این بند هاي چند مليتي ميشرایطي دوام بياورند و دشواري كمي داشته باشند، اما بانك

نهادهایي پيوستند كه از تجارت با ایران سر باز  دامن آنها را بگيرد و به همين دليل بالفاصله به جمع

هاي ها و بانكشكار در این زمينه این بود كه ایران بازار بسيار خوبي براي شركتزدند. حقيقت آمي

پذیرفت كس نميتر از ایران بود و هيچو وسيعتر بزرگ به مراتب اما بازار آمریكا كرد،خارجي فراهم مي

 دليل حضور در ایران از دست بدهد. هاي آمریكا را بهبازار هاي دسترسي بهكه فرصت

هاي شركتي و سازماني كه هاي چندجانبه و تحریمها، یعني سازمان ملل، تحریماین سه سطح تحریم

ایران را  1929و زمان تصویب قطعنامه  2010تحت فشار آمریكا اعمال شد از چند زاویه و جهت از ژوئن 

طوري كه شد، بهایران هر هفته با یك خبر بد مواجه مي 2010داد. در پایان تابستان تحت فشار شدید قرار 

ایران اعمال عليه  شد واستراليا و كانادا تصویب مي لف در آمریكا، اروپا، ژاپن، كره،هاي داخلي مختمصوبه

اما این فشارها كه در گردید. اما اگرچه فشار وارد شده بسيار شدید بود و امكان توقف آن وجود نداشت، مي

 نجامد.ها بيي ایران در مذاكرات آن سالدو سال بعد نيز افزایش بسيار شدیدي پيدا كرد نتوانست به امتيازده

 

 پاسخ و استقامت كشور هدف

هاي مختلف تقسيم كردیم. همچنين گفتيم كه وزن درد ناشي از ها را به بخشتحریم گذشتهل ودر فص

خواهيم درد تحریم را و چه كار كنيم كه كشور هدف به همان اندازه كه مي ها چه مقدار استتحریم

را  2010تا  2006چگونگي انجام این اقدامات در ارتباط با ایران از سال  گذشتهل واحساس كند. در فص

عنوان یك موضوع كلي ها و اشخاص دیگر بهدیدیم. در این فصل به پاسخ كشورهاي تحریم شده، نهاد

گفتيم، درجه مقاومت كشور هدف و ایستادگي وي بر فعاليت  گذشتهل وطور كه در فصیم. همانپردازمي
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اي است كه به آن استقامت و اراده كننده نكتهموضوع تحریم فارغ از درد اعمال شده توسط كشور تحریم

ها تحریمیك بخش اصلي استقامت در این زمينه ميزان اهميت موضوع  شود.ملي كشور هدف گفته مي

 هاي ملي خواهد بود. لویتودر مقایسه با سایر ا

كنند. كشورها هاي ملي سازماندهي مينخست اینكه باید بفهميم كشورها چگونه خود را براساس اولویت

ها را دارند كه در آن برخي وزن بيشتري نسبت به سایرین داشته و این مسئله به اساساً طيف وسيعي از اولویت

شود. در اینجا نيز اگرچه هاي جمعيت مربوط ميتاریخ، ساختار حكومت، آرایش اجتماعي و نيازشخصيت ملي، 

تواند موضوع را با دقت بيشتري مشخص كند اما همپوشاني موجود تا حدود زیادي منطقي تحقيقات فراوان مي

شود. باشد كنار گذاشته ميتر وقتي پاي بقاي ملي در ميان هاي انتزاعيتوان گفت اولویتاست، به نحوي كه مي

ن كنند ایاندازند و سعي ميافتند، مباحث ملي فراواني را راه ميبه همين دليل كشورهایي كه به بحران مي

كند یا هاي زیر ساختي را ایجاب ميیا وضعيت جدید نياز براي تغيير در اولویتدست بياورند كه آارزیابي را به

سپتامبر چنين بحث  11خود را طي كند. آمریكا براي مثال از زمان حمالت  اینكه كشور باید همان مسير قبلي

سوي دیگر از زمان آن هاي فردي ازسو و آزاديو تعارض ميان امنيت و ثبات از یكو مشكلي را داشته است 

حمالت بحث داغي را در آمریكا به راه انداخته است. كشورهاي دیگر نيز بحث باال و پایين بردن اهميت 

 هاي ملي خود را در شرایط خاص تجربه كردند. اولویت

دهند. اشخاص نيز كشورها اساساً برخي منافع را در گذر زمان نسبت به سایر منافع ترجيح مي

ها و هاي مشخص دارند. اما كشورها اساساً سيستممدت زمان نگرش متفاوتي نسبت به اهميت منافع در

كنند كه ممكن است خيلي از این ها طراحي ميلویتومنافع و اهاي خاصي را براي تعریف این نظام

هاست و درست به لویت بسيار مهم براي كشوروها نوشته شده نباشند، مثالً تماميت ارضي یك اسيستم

هاي الزم هاي منسجم و بزرگ را برقرار كردند و زیرساختهمين دليل است كه كشورهاي مختلف، ارتش

اند. براي برخي كشورها قضيه كمي متفاوت ا در شرایط بحران را نيز ایجاد نمودهكار گرفتن آنهبراي به

است و تمایز ميان اهميت تماميت ارضي و منافع دیگر مثالً عملكرد اقتصادي ممكن است تمایز قوي و 

 به این نتيجه رسيدند كه یك عنصر بزرگي باشد. در اروپا كشورهاي منطقه شنگن اتحادیه اروپا تلویحاً

هاي اقتصادي از تماميت ارضي یعني كنترل آمد و شد در مرزهاي ملي اهميت كمتري نسبت به هزینه

خير دارد. برخي كشورهاي اروپایي نيز به این نتيجه رسيدند كه واحد پول مشترک أهاي پر از تمسافرت

كه برخي شاید ارزش فدا كردن واحدهاي پول داخلي در كشورهاي خودشان را داشته باشد، چه این

واحد پول ملي استفاده كنند و از این طریق جاي به كشورها نيز به این نتيجه رسيدند كه از دالر آمریكا

 منافع اقتصادي بيشتري نصيبشان بشود. 

ها شود، جایگاه اولویتافتد عوض ميها در گذر زمان و با تغييراتي كه اتفاق ميبينيم كه اولویتپس مي

 كه از یك واحد پولاند شدههایي كند. براي مثال كشورهاي اروپایي متوجه محدودیتتواند تغيير نيز مي
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كه این مشكل دوچندان شده  2009، خصوصاً از زمان بحران مالي سال آیدوجود ميمشترک براي آنها به

 است. این مسئله باعث شده كه كشورهایي مانند یونان به فكر بازیابي اقتدار ملي گذشته باشد. 

درون چارچوب تحليلي مورد بررسي  بایست آنها راملي دارند و مي پایگاهها اولویت طور كههمان

مورد ارزیابي مجدد قرار  هااولویت از آنرا بایست درک خود كننده نيز ميقرار داد، كشورهاي تحریم

براي فدا كردن  نقص مانده است. خواست و اراده صدام حسينتا مطمئن شوند این درک سالم و بيدهند 

منافع مردمش براي پيش بردن گفتمان منافع ملي به خوبي براي همه شناخته شده است. عمالً منطقي 

توانست تمایل او براي است اگر بگویيم در زمان صدام هيچ ميزان از درد و فشار ناشي كه از تحریم نمي

هاي المللي از پایگاههاي بينه بازرسيتبليغ بر تماميت ملي عراق را محدود كند، تمایلي كه عمالً اجاز

عراق را در عليه  داد. در پایان این تمایل نوعي آمادگي براي پذیرفتن اقدام نظامينظامي مشكوک را نمي

سال پيش همين اقدام نظامي توانسته بود ارتش  12آورد، حتي با علم به این موضوع كه وجود مياو به

 ود را از پاي در بياورد. او كه چهارمين ارتش بزرگ دنيا ب

گفتيم كارشناسان و اندیشمندان در این مورد بحث زیادي را انجام  گذشتهل وطور كه در فصهمان

توان گرفت این است اي كه ميترین نتيجهاق به این شكل درآمد. اما منطقيدادند كه چرا وضعيت در عر

اي را كاهش رندگي او در برابر رقباي منطقهشدت توان بازداهاي خارجي بهكرد دخالتكه صدام فكر مي

ك اشتباه ساده خواهد داد و از نظر داخلي نيز رقبا را جري خواهد كرد. شاید هم البته صدام دچار ی

اما در هر دو حالت پذیرش او براي اشغال عراق پيش و مقدم دانستن اشغال بر محاسباتي شده باشد، 

است. این تصویر عمالً نشان هاولویت كري خاص او در مورد منافع والمللي نشانگر نظام فهاي بينبازرسي

دهد تمایل صدام براي حفظ تماميت ارضي عراق و اینكه اقتصاد عراق و رفاه مردم این كشور تضمين مي

تري نسبت به مقاومت او داشته باشد در رده بسيار نازل المللشده و عراق جایگاه مناسبي در جامعه بين

 گرفت. الملل قرا ميهمكاري با جامعه بيندر برابر 

خواست همه البته مشخص است كه استقامت و مقاومت صدام در گذر زمان ثابت نبود. در ابتدا او مي

ها در ذهن او رنگ هاي ملي را حفظ كند، اما با اعمال یك دهه تحریم برخي از این اولویتعناصر اولویت

به بازي گرگ و موش خود با  2002سال و تا سال  10مدت حدود  باخت، براي مثال اگرچه صدام براي

توانست اجازه همكاري محدود در این زمينه را اي رسيده بود كه ميالمللي ادامه داد، اما به نقطهبازرسان بين

توانستند به این كشور قدم بگذارند. آمادگي عراق براي  2002بدهد، چه اینكه بازرسان سازمان ملل در سال 

ها و در عين ممانعت این كشور از تمدید همكاري 2002انجام همكاري محدود با بازرسان در پایان سال 

داد كه فشار وارد شده از گسترش آنها به نحوي كه مدنظر آمریكا، انگلستان و متحدان آنها بود نشان مي

ایت الزم براي متقاعد كردن و المللي توانسته بود مقاومت صدام را تحت تأثير بگذارد، اما كفائتالف بين

 همكاري كامل را نداشت و عمالً نتوانسته بود صدام را مجاب كند كه قدرت را كامالً واگذار نماید. 
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شود كه در با درک درست از آن كشور شروع مي هاي یك كشور طبيعتاًلویتوو تقدیس ا باالرفتن

ها براي ایجاد یك بنديولویتتر از این ابت كردیم. اما رسيدن به درک كاملاز آن صح گذشتهل وفص

تواند كمك زیادي را نظام تحریمي مؤثر نيازمند اقدامات بيشتري است. در این زمينه شواهد مختلف مي

 خواهيم پرداخت:هاي زیر كه در ادامه به آنها انجام دهد نظير سرفصل

 ،هاي بودجهتخصيص ـ

 ،ها و مواضع سياسيبيانيه ـ

 ،در قانون اساسي كشور اقدامات موجود ـ

 ،هاي مردميها و نگرانينگرش ـ

 .هااسناد راهبردي ملي و سخنراني ـ

كارهاي نظام حاكم ملي نيازمند مطالعه دقيق سازوهاي لویتوبراي برخي از كشورها درک كامل ا

اصلي اما هاي اولویت توان چنين استدالل كرد كه یكي ازبر آن است. براي مثال در مورد كره شمالي مي

مونيست است. براي ایران حاكم، تسلط خانواده كيم و حزب ك اظهار نشده این كشور براي طبقه نخبه

كدام از اسناد اي كه شاید در هيچلویت حفظ حكومت ایدئولوژیك از همه مهمتر است، مسئلهواین ا

مسائل سياسي در یك كشور ها و تحليلگران سياستحال با این صورت صریح بيان نشده باشد.مذكور به

بندي مذكور به عمل بياید و طبقههاي اولویت توانند كمك كنند تا شناسایي بهتري ازشناسان ميو جامعه

 آنها مشخص شود. 

جنبي را شناسایي هاي اولویت توانداراي عناصر ساختاري هستند به نحوي كه ميها اولویت خود

توان تماميت ارضي را كنترل بر تمام مرزها دانست مثال مي . برايكردكرد و جایگاه آنها را مشخص 

تر از جغرافيا مانند آنچه كشورهاي اروپایي یا در تعریفي وسيع شودمي اطور كه براي آمریكا معنهمان

باشد طوري محور هاي امنيتدر ناتو و سایر سازمانتواند متعهد بودن به مشاركت دارند تماميت ارضي مي

هاي زیادي تواند تفاوتلویت ميوعنوان یك ادروني به روي همدیگر باز شود. اقتصاد نيز بهكه مرزهاي 

در كشورهاي مختلف داشته باشد. برخي رشد اقتصادي و ارقام تورم و برخي دیگر نيز نرخ بيكاري یا 

 دهند. نظر قرار ميهاي خاص اقتصادي را مدحوزه

كند از تنوع منافع در كشورها استفاده كند و الش ميها نيز تدیپلماسي فشار و راهبرد تحریم

هایي كه به یك كشور هدف قرار دهد. اساساً پيشنهاد اي دیگر از منافعاي از منافع را در برابر دستهدسته

نشيني یك فشار در برابر عقبآوردن  شود همان اعمال مستمر فشار یا پایينها ارائه ميدر زمينه تحریم

شود. اگر بخواهيم ن باال و پایين شدن فشار براساس ماهيت منافع آن كشور انجام ميكشور است و ای

برد كه كشور هدف متقاعد به انجام كاري شود كننده فشار را تا جایي باال ميتر بگویيم كشور تحریمساده

 داد. كه در غياب فشار انجام نمي
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صورت دقيق است و ستقامت كشور هدف بهها، شناسایي آستانه اپس یك نكته مهم در اعمال تحریم

توان تماميت كنيم. براي مثال مياندازه فشار نياز است تا از آن آستانه بتوانيم عبور  رسيدن به این نكته كه چه

تر استقامت ارضي یك كشور را هدف قرار داد و تهدید كرد تا از طریق آن تغيير سياست در یك آستانه پایين

تر از منافع ملي وقتي این امكان وجود دارد كه با ایجاد تغيير در رفتار در یك سطح پایينیعني  اتفاق بيافتد.

هاي هایي در سطح باالتر منافع ملي انجام شود. براي مثال با ارائه مشوقاتفاق بيافتد كه اتفاقات و هدفگذاري

كرد گاهي نيز ممكن است نياز باشد  متقاعداش ايتوان او را به تغيير در برنامه هستهاقتصادي به یك كشور مي

 اي را انجام دهد. تماميت ارضي آن كشور تهدید شود تا آن كشور این تغيير در برنامه هسته

رسيم كه اگر قبول كنيم كه استقامت براساس منافع موجود قابل تغيير است، به این نتيجه مي

ه به شرایط تغيير كند و این مسئله یكي تواند بستسطح استقامت در گذر زمان یكسان نخواهد بود و مي

هاي استقامت ممكن است اصالً مشمول تغيير هاست. اما برخي از جنبهاز اهداف اصلي و كانوني تحریم

توان استدالل كرد كه حس استقامت در زمينه تماميت ارضي در گذر زمان ثابت نشود براي مثال مي

توان گفت كه تماميت ارضي شاید فشار تغيير كند. حتي مياثر بر  تواندماند اما اعتبار دیپلماتيك ميمي

در گذر زمان ارزش این را پيدا كند كه فداي حفظ شكوفایي اقتصادي شود، خصوصاً وقتي كه این گذشت 

آید بسيار محدود باشد، مثالً واگذار كردن یك جزیره دست مياز تماميت ارضي در مقابل منافعي كه به

صورت هاي اروپایي بهش و صلح. این مسئله در گذشته اتفاق افتاده است و قدرتبراي رسيدن به ساز

تمایل چين براي  هایي از سرزمين خود را معامله كردند. مثالًمكرر قبل و در حين دوران استعمار بخش

دهنده در پاسخ به یك تهدید نظامي نشان 1800ده هاي سكنگ به بریتانيا در سالواگذار كردن هنگ

تواند در پاسخ به یك محرک مشخص اتفاق بيافتد. هاي خاص بوده كه ميدر زمانها اولویت هيت متغيرما

چين  نخواهد بود، چرا كه همپذیر امكان كنگ درحال حاضراي مثالً در مورد هنگالبته چنين معامله

 وضعيت متفاوتي پيدا كرده و هم بریتانيا نظام حاكميت متفاوتي دارد.

 

 هدف پاسخ كشور

توانند بسيار متفاوت باشند اما در نگاه كلي ها توسط كشورهاي هدف ميهاي ارائه شده به تحریمپاسخ

ها را پذیرفت و آنها را مدیریت كرد یا آنها را كنار توان اثر تحریمشود؛ ميبندي ميدر دو حوزه تقسيم

 زد و در برابر آنها مقاومت نمود. 

د. فصل حاضر كنميها استقبال توان گفت كه هيچ كشوري از تحریمتحریم نمي «پذیرش»در زمينه 

ها فرار كنند. البته كنند از درد ناشي از تحریمقائل به این نظریه است كه اساساً كشورها تالش مي

مند هاستفاده كرده و گاهي از منافع آن نيز بهرآمده  وجودكنند كه از شرایط بد بهكشورها تالش مي

مسئله را نيز در ادامه توضيح خواهيم داد كه خود این نگرش نيز نوعي پاسخ به تحریم در  شوند كه این
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اي براي قرار گرفتن كشور هدف خواهد بود. اما نگاه عمومي این است كه كشورها اساساً هيچ وقت برنامه

يمي گفتيم دالیل مختلفي براي چنين تصم گذشتهل وطور كه در فصها ندارند. هماندر معرض تحریم

دليل منافعي كه وجود دارند از درون كشورها برخي از عناصر سياسي به وجود دارد و ممكن است گاهي

ها و درد ناشي از گيریم كه اعمال تحریمصورت كلي فرض را بر این ميها استقبال كنند، اما بهتحریم

 كند. آن استقبال نميآنها مسئله مطلوبي نيست و هيچ كس از 

هاي طرف مقابل است ها نوعي اذعان كردن به ناتوانایيتحریم «پذیرش»در عوض منظور ما از بحث 

ها افتاد. كشورهایي كه از این پاسخ در برابر تحریمميلي اتفاق ميگيرد اما با بيین پذیرش صورت ميكه ا

كنند، شوند و روش كلي كار خود را نيز عوض نمييكنند اساساً در برابر كشور هدف تسليم نماستفاده مي

عنوان هاي آن بهد یا از پيامدها را به چالش بكشناعمال تحریم كنند كهاما در عين حال تالش هم نمي

هایي را شناسایي دهند و راهها انطباق مينتيجه فرار كنند. در عوض این كشورها خود را با اعمال تحریم

ن سود ببرند یا از آن در جهت اهداف سياسي خود چه در داخل چه در بيرون از كشور كنند كه یا از آمي

هاي آمریكا عليه هفت مسئول این كشور در سال استفاده كنند. پاسخ و واكنش ونزوئال به اعمال تحریم

طور  المللي خود اینتوانست به متحدان بينتواند نوعي از این نگرش باشد چرا كه ونزوئال ميمي 2015

نشان دهد كه توانسته در برابر امپریاليسم آمریكا مقاومت بكند و با این كار حتي جایگاه خود را باالتر 

 جمهور ونزوئال آقاي مادورو هم توانست جایگاه خود را در ميان مردم از این طریق ارتقا دهد. ببرد و رئيس

ر مورد این سياست است. در این حالت ها روش سنتي و مورد انتظار داما مقاومت و نپذیرفتن تحریم

افتد یا ایجاد ها را دور بزند كه این كار یا از طریق قاچاق اتفاق ميكند تحریمكشور هدف سعي مي

خواهند و آماده هستند ریسك تنبيه شدن در ها و اشخاصي كه ميارتباطات اقتصادي با كشورها، شركت

سوي كشور تحریم شده بيانجامد. هاي جبراني نيز ازد به تحریمتواناین زمينه را بپذیرند. چنين پاسخي مي

هاي اروپا بر این اتحادیه در زمينه هاي خود را در پاسخ به تحریمتحریم 2014مثالً روسيه در سال 

ها منفي تحریمآثار  واردات محصوالت كشاورزي اعمال كرد. رویكرد كلي در این زمينه به حداقل رساندن

ها كننده نيز درد ناشي از تحریمهاست به نحوي كه كشور اوليه تحریمنآز آنها و دور زدن از طریق گذر ا

 را از طریق اقدامات جبراني احساس كند. 

خرد جمعي در واشنگتن ایجاب  2010و  2009هاي ایران یك نمونه بارز از این مسئله است در سال

تواند دولت ایران سایر محصوالت نفتي و بنزیني ميها بر واردات بنزین ایران و كرد كه اعمال تحریممي

خواه سنا آقاي مارک كرک كه یكي از طرفداران اصلي تحریم ایران را از پاي در بياورد. نماینده جمهوري

وخيمي براي این آثار  تواند چناناستدالل كرد كه قرنطينه بنزین در مورد ایران مي 2010بود در سال 

هاي پنهانش را اش را كنار گذاشته و سایر فعاليتايهرا متقاعد كند برنامه هست كشور داشته باشد كه او

طور كه در دا گنجانده شد. همانامتوقف نماید. به همين دليل تحریم واردات بنزین ایران در قانون سيس
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جاي اما چه اتفاقي افتاد؟! ایران به این تحریم به قانون تبدیل شد 2010فصل قبل گفتيم در جوالي 

هاي مختلف قاچاق را در پيش هاي پنهانش را كنار بگذارد روشاینكه بالفاصله امتياز بدهد و فعاليت

هاي خود را باز طراحي كرد تا نياز بنزین داخلي را تأمين كند. نتيجه گرفت و در كنار آن نيز پاالیشگاه

ه به افزایش آلودگي در ایران منجر این كار توليد بنزیني بود كه بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند ك

دليل خود اعمال سوي آمریكا بهپس ایران توانست از این فشار عبور كند. ناكامي در این مثال از شد.

بشكه در روز در سال  132000از  ساالنهصورت ميانگين ها نبود، چرا كه واردات بنزین ایران بهتحریم

در عوض ناكامي اصلي عدم درک اهميت این موضوع بود رسيد.  2010بشكه در سال  39600به  2009

هاي معمول براي فائق اي خود ادامه دهد و از روشونقل جادهتواند به زنده نگه داشتن حملكه ایران مي

عبارت بهتر ایران فشار ناشي از منع واردات بنزین را احساس ها استفاده كند. بهمدن بر مشكل تحریمآ

مدیریت كردن دانست و از آن عبور نمود. براي طرفداران منع واردات بنزین ناكامي كرد اما آن را قابل 

این سياست به لجاجت دولت ایران ارتباط داده شد كه البته تا حدودي درست بود و برخي نيز حتي آن 

جه رسيد اي دانستند. اما وقتي آمریكا به این نتيهاي بد ایران در زمينه برنامه هستهاي از نيترا نشانه

كه فشار تحریمي بيشتري نياز دارد درک این نكته بسيار اهميت داشت كه به نتيجه نرسيدن منع واردات 

دليل انتخاب حوزه غلطي بود كه تحریم اعمال شده بود و بنزین نتيجه لجبازي دولت ایران نبود بلكه به

 شونده توانست به راحتي با آن كنار بياید. كشور تحریم

كشورها از نپذیرفتن و مقاومت در برابر تحریم به نوعي سوق دادن فشار به خود كشور هدف و نيت 

رواني آن آثار  كننده و سياستگذاران آن است، به نوعي كه شاید فشار و درد وجود داشته باشد اماتحریم

ناختي است خود تابعي از تعامالت متغير فيزیكي و روانش ،از بين برود. نباید فراموش كنيم كه استقامت

ل حتماوردهاي یك طرف از ميزان تحملش از درد در آینده دانست و همچنين اآتوان آن را نتيجه برو مي

افزایش درد، همگوني آن درد و ميزان شدت آن در آینده نيز باید در این محاسبه لحاظ شود. وقتي 

گيرند عزم تحریم قرار ميراهبردهایي براي حفظ استقامت وجود داشته باشد، كشورهایي كه در معرض 

 كند.خود را باالتر برده و جایگاه خود را در این زمينه تقویت مي

 

 گیري استقامتسنجش و اندازه

توان براساس ميزان اطالعات و اینجا نيز درست مانند مسئله فشار و درد، خود مفهوم استقامت را مي

یك هاي ملي براي يم اگر ارزش منافع و اولویتگفت قبالًطور كه دانش از كشور هدف ارزیابي كرد. همان

ل تغيير رفتار در صورت اعمال فشار بر آن حوزه بيشتر خواهد بود. اما به فعاليت خاص باالتر باشد احتما

نيست كه استقامت طرف مقابل در این زمينه غير قابل تغيير خواهد ماند. پس ماهيت فشار  ااین معن

 اعمال شده نيز اهميت دارد. 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

70 

كارهاي داخلي یك كشور به سازو تر است زیراتر و انتزاعيسنجش تغييرات بسيار سختحال ا اینب

گيري ا از فشار بيروني سنجيد و اندازهتوان آنها رها كه ميبيشتر بستگي دارد تا خود فشار ناشي از تحریم

دليل یك رفتار بههاي خفيفي فرض كنيد تحریم ،شودكرد. با یك مثال ساده قضيه بيشتر روشن مي

خاص بر یك كشور اعمال شده است. همچنين فرض كنيد یك كشور تحریم شده در جریان یك انتخابات 

دهند در مقایسه با دیگران از كنند نشان ميقرار دارد و آنهایي كه براي رسيدن به قدرت تالش مي

بر اثر  كنندهن كه كشور تحریمتوانایي مقاومت بيشتري نسبت به جهان خارج برخوردار هستند. نتيجه ای

ها را بيشتر كند یا از ترس اینكه قضيه به ممكن است یا فشار تحریمآمده  وجودهاي دروني بهسازوكار

 آنها را كنار بگذارد.  هم بریزد كالً

در هر دو حالت نوعي ابهام بسيار زیاد در سنجش آثار تحریم بر استقامت ملي آن كشور وجود دارد و 

برداشت ءنبود اطالعات كافي در این حالت افراد درگير در معامله تحریمي ممكن است دچار سو در صورت

هاي شما درحال اثرگذاري است، در این حالت تمركز شما هاي غلط شوند. اگر گمان كنيد تحریمو تصميم

دام این مسئله  كنند ممكن است بهها اثر نميبر اقتصاد آن كشور كمتر خواهد شد و اگر فكر كنيد تحریم

اگرچه  عبارت بهتردهند. بهكه اثر معكوس ميشدت بيشتري دارند یا ایننياز بهها بيافتيد كه تحریم

اند، اما ممكن است ها را درست انجام دادههاي اوليه در مورد فشار مورد نياز تحریمكنندگان برآوردتحریم

 آورد دچار اشتباه شوند. وجود ميدر درک این مسئله كه این فشار چقدر تغيير رفتار به

اي است كه بتوان درک كلي هاي بالقوهبهترین راه براي فارغ آمدن بر این سردرگمي تدوین شاخص

ها تدوین شد باید مدام مورد بازبيني و كنترل ها را نشان دهد. وقتي این شاخصاز جریان اعمال تحریم

ا پيشرفتي ایجاد شده یا اساساً اثر آنها از بين رفته هگيرد و مشخص شود در مسير اعمال تحریمقرار 

است. چند شاخص بالقوه در این زمينه وجود دارد كه ارزش آنها تا حدود زیادي به ماهيت كشور تحریم 

هاي دروني در آن كشور بستگي خواهد داشت، مهمترین آنها شده، ماهيت اقتصاد آن و ماهيت بازخورد

 موارد زیر هستند:

 عمومي مقامات دولتي،هاي نظراظهار ـ

 دولت،سطح تبليغات و تمركز آن  ـ

 ها هستند،ر تحریمبدهنده رشد و عملكرد پایدار در براهاي اقتصادي، خصوصاً آنهایي كه نشانشاخص ـ

 ،تحوالت سياسي داخلي ـ

 ،سنجي در مورد احساسات مردمي و حمایت دولتاطالعات افكار ـ

 افتد.المللي اتفاق ميمذاكرات و در عرصه بينهایي كه در گيريموضع ـ

 هاي باال بپردازیم.دهيد با جزئيات بيشتر به هر كدام از شاخصاجازه 
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 هاي عمومی توسط مقامات دولتینظراظهار

هایي دارند چرا كه اساساً هدف از آنها نشان دادن ها در مقام سنجش استقامت ملي دشوارينظراین اظهار

نظر یا سخنراني مقام مسئول نشان دهد كه موضوع استقامت است. البته اگر یك اظهارسطحي مشخص از 

نشيني را دارد، سنجش ميزان استقامت در یا كشور آمادگي عقب ربوطه دیگر اهميت گذشته را نداردم

 تر خواهد بود. راحتها نظراظهاراین حالت از طریق آن 

دهد و هاي راحتي را ميهاي خود كمتر امكان چنين ارزیابيسفانه كشورهاي مخالف با رفتارأمت

نشيني كامل را بدهد حس غرور ملي اجازه بيان ها پيشنهاد عقبحتي اگر زماني كشوري در برابر تحریم

ي بيشتر هاي عمومنظرو اظهارها شفاف این مسئله را در مقابل مردم نخواهد داد. در عوض سخنراني

رساني سابق عراق سعيدالصحافي یك مثال ها را نفي كند. وزیر اطالعخواهند ضعف در برابر تحریممي

ها را مسخره این كشور مدام پيروزي آمریكایي 2003واضح در این زمينه است. او در جریان اشغال سال 

هاي آمریكایي به حومه تانكدادند كه هاي غربي مدام گزارش ميحالي بود كه رسانهكرد و این درمي

دهنده نگرش یكسان در تر در این زمينه نيز وجود دارند كه نشانكوچكهاي اند. مثالبغداد رسيده

كنند،  ها آگاهكه عموم مردم را از واقعيتاینجاي به كند آنهامقامات دولتي در این زمينه است و ثابت مي

 دهند. هاي تبليغاتي خود ادامه ميبه روند

تواند اطالعات خوب خود را نيز داشته باشند و هاي دولتي ميهاي مقامنظربا همه اینها اظهار

مختلف را درک هاي توانند منظور مقامات از صحبتهاي آن كشور ميكارشناسان امر با تمركز بر سياست

ها در كالتاند مشمجبور شدهاگرچه  ها وجود دارند كهواقع سخنگوهاي مختلفي در دولتكنند. در

هاي آنها تا حدود زیادي اعتماد كرد. براي توان به صحبتي خود كوچك جلوه دهند، اما ميهابيانيه

ها محكوم كنند و این دليل تحریمها تالش كردند آمریكا را بههاي دولتي در ایران مدتمثال سخنگو

ه دقيق اظهارات این سخنگویان، دهند. با مطالعپيشرفت اقتصاد داخلي ایران نشان ها را مایه تحریم

زده و به این نتيجه برسند ها در گذر زمان را حدستوانند به راحتي افزایش فشار تحریمكارشناسان مي

هاي آن را نيز متفاوت كرده است. رسانيبراي دولت ایران سخت كرده و پيامها زندگي را كه این تحریم

صندوق پول و  ساليانههاي هاي نماینده ایران در نشستيهتوانيم بيانبراي نشان دادن این مسئله مي

كه ایران از  دادها نشان مياین بيانيه 2008تا  2007سازمان تجارت جهاني را بررسي كنيم. از سال 

وجود نياورده است و نماینده این كشور با ارائه ها ناراضي است اما مشكل خاصي براي این كشور بهتحریم

 ساليانهایران از نشست  2012تا  2009داد وضعيت در حالت خوبي است. از سال شان مياعداد و ارقام ن

كرد، گرچه نماینده این ها استفاده ميتحریمآثار  در موردهایش عنوان مكاني براي ارائه شكایتمذكور به

هاي نماینده بيانيهطور كه خواهيم دید همان 2014تا  2013شد. از سال كشور وارد جزئيات خاص نمي

 2014دهد. در سال ني تالش كرده بيان خود را تغيير داد كه دولت جدید آقاي روحامذكور نشان مي
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سوي دولت روحاني باز هم تغيير كرد و دولت ایران دوباره تالش كرد از اعداد و ارقام استفاده این نگرش از

 داد. ميها را بيشتر نشان بيشتري كند چرا كه آنها اثر تحریم

زده ها را حدستوانند تفاوتها ميتوان گفت كارشناسان از طریق مطالعه این بيانيهبه این ترتيب مي

هاي مهم در حوزه توان تفسير درستي از آنها ارائه كرد. اما برخي از شاخصو نشان دهند كه چطور مي

 ها مسائل زیر هستند:بيانيه

كند كه مشكل تحریم دارد تقریباً نيمي از كار انجام يوقتي یك كشور اعتراف م اعتراف ساده:

هاي خاصي براي هر دولت دارد چرا كه به مخالفين نشان شده است. اساساً این نوع اعتراف دشواري

اند، برداري كنند كامالً نمود پيدا كردهبهرهدنبالش بودند تا از آن هایي كه آنها بهپذیريدهد كه آسيبمي

تواند باعث هایي مياند كه صدور چنين بيانيهها اعتقاد داشتهدهد خيلي از دولتن ميگرچه تجربه نشا

ها به مردم دهد كه دولتها نشان ميترس و القاي حس وادادگي در مردم شوند. اما صرف همين اعتراف

ور آا دردها اتفاق افتاده است و اینكه آنهاند و این توسل از طریق اعتراف به تحریمخود متوسل شده

داشت. در هر دو حالت، صرف اعتراف كردن به شد وجود نميها اعمال نمياند و این درد، اگر تحریمبوده

 دهد این فشار درحال اثرگذاري است.ها خود شاخصي است كه نشان ميواقعيت فشار ناشي از تحریم

نشانه است، اما سوق اگرچه صرف اعتراف اولين  گرایی و ایجاد مقاومت بیشتر:تالش براي ملی

دادن كشور و شهروندان به سمت مقاومت در برابر فشار نيز خود شاخص بسيار مهمي است. تالش براي 

كنند این نوع فشار را یك ها تالش ميشود بلكه دولتمقاومت صرفاً محدود به اشخاص تحریم شده نمي

ارجاعات مذهبي نيز  د. استفاده ازتواند تأثيرات خود را بگذارصادي نشان دهند كه مينوع جنگ اقت

 تواند تأثيرگذاري این كار را بيشتر كند كه البته این مسئله به مذهب خاص هر جامعه بستگي دارد. مي

یكي دیگر از  رسانی داخلی و خارجی:رسانی و پیاممتفاوت براي اطالع استفاده از زبان

شود. استفاده از انگليسي در ها منتقل ميپيامهاي مهم در این زمينه زباني است كه براساس آن شاخص

دهد كه پيام مربوطه صرفاً مصرف خارجي دارد و قرار است به یك كشور غيرانگليسي نشان مي

توان گفت كه استفاده از هاي خارجي منتقل شود. به طریق مشابه ميگذاران خارجي و دولتسرمایه

دهنده تالش در كشور تحریم شده براي گریختن نشانهاي متناقض هاي مبهم و درهم یا ترجمهترجمه

 تواند داشته باشد.سازي است كه پيام مربوطه ميمشكلآثار  از

 

 هاآن )پروپاگاندا( و نوع تمركز در سطوح تبلیغاتی

هاي رسمي است. ها و سخنرانيمسئله تبليغات یا پروپاگانداي دولتي تا حدود زیادي متمایز از اظهارنظر

عنوان شاخصي براي سنجش ميزان استقامت كشور تحریم شده استفاده توان بهليغات نيز مياز این تب

 شود. هایي كه در این كارزار تبليغاتي ارائه ميكرد، خصوصاً در پيام
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توان آنها را به هيچ هاي مورد حمایت دولت است كه نميتبليغات دولتي در این كتاب نظامي از پيام

جمعي هاي ارتباطتند كه از طریق رسانههایي هسمنصوب كرد بلكه بيشتر پيامشخص یا سخنگوي خاصي 

 شود. ها، بروشورها و ابزارهاي مشابه به بيرون منتقل ميمانند رادیو و تلویزیون، بيلبورد

هاي سياسي و اقتصادي ملي و همچنين فرهنگ غالب توانند بسته به نظامهاي مربوطه ميپيام

 گيرد: هاي اصلي آنها موارد زیر را در برميمتفاوت باشد، اما اجزاي اصلي و نمود

 شود،تشویق مردم به قناعت و استفاده كمتر از كاالهاي تجمالتي خصوصاً آنهایي كه از خارج وارد مي ـ

 ،احياي مباني صنعت داخلي و توسعه صنایع جدید و بوميـ 

 ،متحد شدن بر گرد پرچم ملي ـ

 عنوان یك جنگ اقتصادي كه نيازمند اتحاد و همبستگي است،نگاه كردن به شرایط اقتصادي فعلي بهـ 

 .شناسایي و گزارش دادن موارد فساد در دولت و حاكميت ـ

توانيم بگویيم كه كشور تحت فشار است و شهروندان ارائه كنيم ميها اي از این پياماگر بخواهيم خالصه

باید به آن كمك كنند. اولين شاخص مشكل ایجاد یك نظام تبليغاتي هدفمند است و شدید شدن آن و تغيير 

سوي دولت مربوطه باشد و نشان دهنده نوع دریافت و حس مشكل ازتواند نشانها در گذر زمان ميكردن پيام

كننده سنجش طریق كشور تحریماند و از این جاي گذاشتهصورت كلي چه فشاري را برها بهمتحری دهد كه

 تري از آنها داشته باشد و همچنين ميزان استقامت ملي را در این قضيه بسنجد. درست

دهنده خلل در استقامت كشور تواند نشاننكته مهمتر اینكه تشدید تبليغات دولتي در گذر زمان مي

هاي شود دچار تغيير شوند. براي مثال پيامهایي كه در این تبليغات منتشر ميمربوطه باشد، خصوصاً اگر پيام

را در  2013تا  2003اي از سال هاي هستهدولت ایران به جمعيت این كشور در مورد ارزش و اهميت پروژه

 2016ن یك حق ملي بود. اما در پایان سال عنواها بهاهميت این پروژه ها هميشه نمادنظر بگيرید، این پيام

هاي هاي حاكميت متفاوت شده بود و بيشتر بر پيشرفت كلي ملت ایران و توان این دولت در توسعه فناوريپيام

اي اهميت نداشت بلكه روند كلي ها و امكانات جدید هستهجدید متمركز بود و دیگر مثل سابق تأسيس پروژه

رسيد چرا كه دولت رساني منطقي به نظر ميگرفت. این نوع پيامتأكيد قرار مي پيشرفت در تبليغات مورد

سال  15تا  10اي خود را واگذار كرده بود و براساس قرارداد برجام بين هاي هستهایران بسياري از ظرفيت

رساني وقتي پياموان استدالل كرد كه این نوع تامكان استفاده از آنها را نداشت. اگر از بيرون نگاه كنيم مي

درون حاكميت ایران دید. این مسئله به برخي عناصر اي شروع گرشد كه مذاكرات در مورد برنامه هسته آغاز

این امكان را داد كه بحث ملي در این قضيه را دوباره طراحي كنند و نوع آمادگي در مردم براي دادن امتيازات 

دهنده این بود كه نشان دادن عزم و استقامت این مسئله نشان عبارت بهتربه جهان خارج را ایجاد نمایند. به

ملي حال تبدیل به نوعي آمادگي براي دادن امتيازات به جهان خارج شده بود و اینكه اساساً استقامت ایران 

 هاي قبل تضعيف شده بود. براي حفظ برخي از پروژه
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چهره صدام حسين بود و نشان دادن  تر بود، هدفش جال دادنر عراق تبليغات دولتي بسيار شخصيد

كرد هرگونه آمد. درواقع صدام تالش ميهایي كه از جهان خارج ميتوانایي ارتش عراق در مدیریت تهدید

 را به خطر بياندازد را از بين ببرد و اجازه ظهور به آنها ندهد.اش توانست جایگاه عمومياطالعاتي را كه مي

 

 هاي اقتصاديشاخص

چه تفسير آنها گر هاي سر راست سنجش استقامت ملي هستند،اقتصادي مهمترین شاخصهاي شاخص

توان هاي دولتي و تبليغات دولتي مشكل خواهد بود. به راحتي مينيز به همين اندازه در مقایسه با بيانيه

رد كره اي از وضعيت اقتصادي كشورهاي در معرض تحریم ارائه كرد كه البته این كار در موتصویر ساده

بر آید. عالوههاي خاص خود را دارد چرا كه اطالعات به سختي از این كشور بيرون ميشمالي دشواري

كرد. اطالعات تجاري براي مثال هم برآورد  ها راتوان درستي این تخميناین از طریق منابع خارجي مي

تري از وضعيت تفسير دقيقتواند از كشور تحریم شده بيرون بياید و هم از شركاي تجاري آن تا مي

وجود بياید. حتي اطالعات دیگر كه صرفاً بر منابع داخلي كننده بهاقتصادي آن كشور براي كشور تحریم

اند نيز در این زمينه بسيار مفيد خواهند بود. اطالعات تورم و نرخ بيكاري ممكن است توسط متكي بوده

توانند خيلي راحت به در سطح خيابان نيز ميیك كشور وارونه جلوه داده شود، اما مردم عادي 

كنند و یا چند ساعت در هفته كار ميآیا شاغل هستند یا خير و آكنندگان گزارش كنند كه مشاهده

تواند توسط هاي رسمي نيز ميخرند به چه اندازه است. آمارقيمت اجناسي كه براي تأمين معاش خود مي

زادي بيان و مسائلي از این دست نيز گيرد كه البته به بحث آم یك كشور مورد بررسي دقيق قرار مرد

هاي اقتصادي چندان نيز راحت نيست، اما دشواري وقتي بينيم كه سنجش شاخصبستگي دارد. پس مي

ها را با سنجش استقامت ملي مشخص كنيم. براي مثال شود كه نسبت این اعداد و ارقام و آماربيشتر مي

تواند یك واقعيت مهم اقتصادي باشد، اما چگونگي احساس ناخالص ملي ميكاهش پنج درصدي توليد 

كند و اینكه حجم كلي اقتصاد و نقاطي ها مسئله را دشوارتر ميشدن این كاهش و ارتباط آن با اثر تحریم

درصد نيز  40شود. باال رفتن نرخ بيكاري از كه این كاهش اثر گذاشته است چگونه مشخص مي

 20بيماري اقتصادي جدي است، اما مثالً همين نرخ در كشوري با نرخ معمول بيكاري  دهنده یكنشان

هاي تورم نيز ممكن است مشكالتي از مارهنده یك مشكل اقتصادي مهم باشد. آدتواند نشاندرصد نمي

 وجود بياورد. این دست در هنگام تفسير به

آثار  ه شده مهمترین عامل در تفسيرجاي این كتاب اشارطور كه در جايعبارت دیگر همانهب

شوند و خارج هایي است كه به بافتار مربوط نميهاي اقتصادي بر استقامت ملي اجتناب از مقایسهشاخص

هاي عملكرد اقتصادي ضعيف در برخي جاها بيشتر از جاهاي دیگر گيرند. شاخصاز بافت صورت مي

بایست در طور كه در باال گفته شد ميها همانحریمتآثار  گيريود دارد. بنابراین سنجش و اندازهنم
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بایست ارتباط با وضعيت موجود صورت بگيرد و نه وضع مطلوب و سنجش ميزان استقامت ملي نيز مي

 همين مالحظات را در نظر داشته باشد. 

هاي اقتصادي چنان براي كشور حساس باشند كه آن البته این امكان نيز وجود دارد كه شاخص

كشور مربوطه درواقع  ،1990از منتشر كردن آمار آنها ابا داشته باشد. مثالً مورد عراق در دهه  كشور

كرد. این مسئله ميبندي طبقه عنوان اطالعات محرمانه مليهاي اقتصادي مذكور را بهاطالعات و شاخص

از افشاي نظر مورد ردهنده ماهيت آمار و ارقام اقتصادي و ترس كشوتواند نشانخود البته ميخوديبه

و در جریان  2013تا  2006هاي آنها باشد. ایران در عوض اطالعات و آمارهاي اقتصادي خود را در سال

ها منتشر كرد، گرچه این اعتقاد وجود دارد كه دولت ایران به منظور ارائه دادن تصویري هر چه تحریم

اري در ایران براي مثال تعداد مطلق ایرانيان تر در این آمار دستكاري نمود. آمار رسمي نرخ بيكمثبت

توانند برخي از ها نميها دولتبيكار و همچنين سطح تورم در كشور را پایين نشان داد، اما با همه این

مار و ارقام را مخفي كنند یا ایجاد ابهام در آنها بسيار سخت است. براي مثال اگرچه ایران در جریان آ

ن پول خود و دالر آمریكا را حفظ كرد اما عمالً در برابر باال رفتن نرخ رسمي ها یك نرخ رسمي بيتحریم

و انطباق آن با نرخ بازار سياه مقاومت زیادي به خرج داد، نرخي كه گاهي سه برابر نرخ رسمي دولتي 

عادي  مار تورم نيز وجود ندارد چرا كه مردمان بود. به طریق مشابه امكان دستكاري زیاد در آدالر در ایر

كنند و افزایش آن نسبت توانند به بازار بروند و با یك محاسبه ساده هزینه كاالهایي را كه دریافت ميمي

هاي این كشور براي به روز قبل را در ذهن خود محاسبه نمایند. همين مسئله در مورد عراق و تالش

 ها مصداق داشت. در زمان تحریماش حفظ یك داستان و روایت رسمي در مورد وضعيت اقتصادي

هاي دستكاري شده نيز داراي ارزش هستند. اگر این آمارها خيلي زیاد كنندگان تحریم حتي آماربراي اجرا

پذیري آن را براساس فاكتورهایي كه مورد دستكاري شده باشند، درجه عملكرد اقتصاد كشور مذكور و آسيب

تواند خود شاخصي از نقطه فشار حاد به آن اقتصاد باشد. براي ه ميدهد كاند نشان ميدستكاري قرار گرفته

هایي را در این كاري حساسيتكنندگان تحریم به این نتيجه رسيدند كه نرخ بيكاري یا كممثال براي ایران اجرا

هي نيز هاي مشابآورد و به همين دليل آنها تالش كردند این مشكل را تشدید كنند. سياستوجود مياقتصاد به

صادرات بر اثر  كار گرفته شد چراكه این پول به عرضه و تأمين ارزهاي خارجيدر مورد ضعف پول ملي ایران به

الشعاع قرار دادن ارزش باورداشتي پول ایران در بستگي باالیي داشت. پس یكي از اجزاي اصلي راهبرد تحت

 به ارزهاي خارجي بود.كنندگان براي كم كردن دسترسي ایران ذهن مردم تالش تحریم

 

 توسعه تحوالت سیاسی داخلی

این شاخص ممكن است در سطح قضيه كمتر براي كشورهاي فاقد دمكراسي كاربرد داشته باشد، اما باید 

كار ها سياست را بههاي سياسي در درون خود هستند و همه سازمانها داراي سيستمبدانيم همه دولت
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داند كه آن گروه در گروهي با اعضاي بيش از دو نفر كار كرده باشد مي بندند و هركسي كه تا به حالمي

 هاي سياسي است. داراي مكانيسم

طلب عيني است كه منافع شخصي و مالي یك رهبر اقتدارگرا و تماميتكيم جونگ اون رهبر كره ش

اي صرفاً براي تهطور مشخص تملك و مالكيت تسليحات هسملي وي كامالً متفاوت از منافع مردم است. به

خود آقاي كيم و هيئت حاكمه او داراي ارزش است، چرا كه به آنها امكان مقابله با دخالت خارجي را 

هاي خود ویراني ناشي از هرگونه جنگ در شبه جزیره كره در روزگار امروز حتي بدون سالحاگرچه  دهد.مي

كند. براي مردم كره شمالي رهبریت آنها این استدالل تواند نقش یك عامل بازدارنده را ایفا اي نيز ميهسته

ترین دشمن این مردم اي محافظ آنهاست. اما با توجه به اینكه بزرگهاي هستهكند كه سالحرا مطرح مي

 ترین مشكل براي مردم قلمداد شود. تواند بزرگخود دولت آنهاست، تهدیدات خارجي نمي

تواند كفایت سطحي از فشار اقتصادي نمي گونههيچد كه براي آقاي كيم این استدالل وجود دار

هاي فكري بر الزم براي براندازي او را داشته باشد، خصوصاً اگر حداقل در نظر داشته باشيم چه جریان

تواند كنترل هيئت حاكمه و فرض را بر این بگذاریم كه او مي ماهيت تثبيت شده رژیم او حاكم هستند

ها در اختيار داشته باشد. پس عمالً كيم در وضعيت ها و تهدیداي از مشوقهخود را از طریق مجموع

هرگونه آثار  مادگي كامل دارد تاآخواهي خود قرار دارد. او طلبي و تماميتي براي حفظ اقتداربسيار خوب

بر این فشار را به مردم خود منتقل كند و مردم نيز قدرتي براي تأثيرگذاري بر او نخواهند داشت. عالوه

توان فشار را بر آنها هاي اقتصادي كمي وجود دارند كه ميدر نتيجه انزواي اقتصادي این كشور بخش

ناپذیر به معناي امكانوجه هيچبه مسئلهخواهيم دید این  آتيطور كه در فصل اعمال كرد، اگرچه همان

 بودن فشار اقتصادي در مورد كره شمالي نيست. 

پذیري بسيار زیادي نسبت به فشارهاي سياسي داخلي ایجاد شده از هاي كارآمد آسيبدر مقابل دمكراسي

رژیم ] اسرائيلگذاري و ممنوعيت معامله با ها خواهند داشت. براي مثال جنبش تحریم، عدم سرمایهناحيه تحریم

هایي در حوزه مذاكرات متوقف سخ به نگرانياس معروف شده و در پاديرا در نظر بگيرید كه با نام بي[صهيونيستي

در برابر [اسرائيل] رژیم صهيونيستيها و نحوه عملكرد و فلسطيني[ صهيونيست ها] اسرائيلي هاشده صلح ميان 

جنبش  رژیم صهيونيستي ]اسرائيل[ها ایجاد شده است. براي یك اقتصاد آزاد و جامعه دمكراتيك مانند فلسطيني

دي نه تنها براي رشد بالقوه كشور بلكه براي روابط دیپلماتيك آن با سایر كشورهاي جهان اس تهدیدي جديبي

شود و ورود و حضور این كشور و یكپارچه شدن آن با جهان غرب و فرهنگش و ثبات سياسي دولتش محسوب مي

شود اس ميديحت جنبش بيبه حق از نحوه رفتاري كه با آنها تها اسرائيلي برخي ازاندازد. شدت به خطر ميرا به

اند و اس به دادگاه رفتهديها نيز در حمایت از جنبش بيناراحت و سرخورده هستند گرچه حتي برخي اسرائيلي

هاي زیرساختي این اند. فارغ از این مسائل بحثي درحال حاضر وجود دارد كه دالیل و ریشهاز آن حمایت كرده

نظرهایي ها در چند سال گذشته بوده است. اختالفشدید این تحریمجنبش و پویش چيست و چه كسي مسئول ت
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اس وجود دارد و برخي اساساً اثرگذاري آن را مورد سؤال قرار ديهاي جنبش تحریمي بينيز در مورد هزینه

دهند و برخي دیگر نظير مؤسسه رند در آمریكا از طریق یك ماشين حساب اینترنتي بسيار جالب محاسبه مي

اس و مشكالت دیگر ناشي ديهاي بيتحریمبر اثر  ميليارد دالر را 47اند كه كشور اسرائيل ممكن است حدود كرده

وجود بياورد خود مسئله عنوان یك پاسخ بهتواند بهسال از دست بدهد. آنچه آشفتگي مذكور مي 10از آن در طول 

صورت فعال دنبال اس بهديهاي بيث تحریمتوان گفت كه بحدیگري است اما در جهت اهداف مطالعه حاضر مي

این امكان وجود دارد كه چنين  شود و فشار به دولت اسرائيل براي پرداختن به مسئله درحال ایجاد شدن است.مي

یك دولت [رژیم صهيونيستي] اسرائيلفشاري اصالً احساس نشود یا كمتر حس شود، خصوصاً وقتي كه دولت 

 م اقتصادي بازار آزاد اعتقاد نداشته باشد. دمكراتيك نباشد و به سيست

هاي دیگر افتد بيش از دولتالبته این امكان هم وجود دارد كه آنچه در یك نوع از دولت اتفاق مي

دليل ناكامي خود را نشان دهد. در كشورهاي دمكراتيك تحوالت سياسي شفافيت بيشتري دارند، وزرا به

شود ممكن است از كار بركنار شوند یا دستورات و ها منجر ميمدر مدیریت شرایطي كه به اعمال تحری

ها تواند در نتيجه اعمال تحریموظایف جدیدي براي آنها تعریف شود و حتي رئيس دولت یك كشور مي

 یا ناكامي در مدیریت مؤثر و مفيد شرایط بركنار شود. 

سياسي خود هستند كه البته مطالعه هاي طلب نيز داراي جریاناما كشورهاي دیكتاتوري و تماميت

آنها براي بسياري از كارشناسان و عوامل بيروني جالب خواهد بود. در زمان جنگ سرد تحليلگران 

كردند بفهمند كه واقعاً در اتحادیه جماهير شوروي چه كسي ها تالش مياطالعاتي و خبرنگاران روزنامه

كردند. مثالً ها ميسرایيبراي این كار داستان در قدرت قرار دارد و چه كسي صاحب قدرت نيست و

گرفتند. بين قرار ميایستادند زیر ذرهوزیر شوروي ميها نزدیك به نخستر تصاویر و عكسكساني كه د

 كار برد. اي سياسي در سایر كشورها نيز بههاي حاشيهتوان در ارزیابي جریانمشابه همين رفتارها را مي

كنند چيست؟! تحوالت سياسي داخلي كشورها اساساً خيلي براي ما جلب توجه نمياما هدف از این كار 

هاي بالقوه و مهمي از جابجایي واقعي قدرت و نفوذ در یك كشور باشند. در این حالت توانند شاخصاما مي

ند یا تواند به تغييراتي در دورنماي یك رژیم حاكم و نگرش آن بر موضوعات خاص اشاره كناین تحوالت مي

ء تعبير ها ممكن است مورد سودهنده ميزان اهميت یك اولویت یا منفعت ملي باشند. البته این سيگنالنشان

رئيس سازمان انرژي اتمي ایران آقاي رضا آقازاده جاي خود را به علي صالحي  2009گيرند. در سال نيز قرار 

اي است، چرا ها به داستان هستهنگرش ایراني كردند این جابجایي نشانگر یك نوع تغييرداد. برخي گمان مي

ها به او نسبت به آقازاده اعتماد بيشتري شد و غربيعنوان یك شخص اهل معامله شناخته ميكه صالحي به

سال بعد در جریان مذاكرات منجر به انعقاد برجام، صالحي كه دوباره به سمت مذكور  پنجحال با اینداشتند. 

هاي سخت و محكمي در ميان سایر عنوان وزیر خارجه منصوب شده بود مواضععاليت بهبعد از دوره كوتاه ف

هاي تفسير این جابجایي شاید این باشد كه كنار گذاشتن گرفت. یكي از راهاي ایران ميكنندگان هستهمذاكره
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ي جایگزین كردن درون دولت ایران برا براي غرب نبود بلكه تالشي بود نشانه و سيگنالي گونههيچآقازاده 

عبارت بهتر توانست بهتر عمل كند. بههاي كمتري داشت با مدیري كه ميها و توانایيمدیري كه شایستگي

ها در نگاه خود به این مسئله دچار اي بود و نه اینكه ایرانيدهنده اهميت برنامه هستهانتصاب صالحي نشان

هاي نصب شده در ایران از زمان انتصاب اول یفيوژجالب اینكه تعداد سانتر تردید و چرخش شده باشند.

 دو برابر شد. 2011تا ژانویه  2009صالحي در سال 

عنوان یك متغير مهم و پس مانند سایر مسائل و فاكتورهاي سنجش نباید تحوالت سياسي داخلي را به

تعبير شویم. این تحوالت  ءمستقل در نظر گرفت چرا كه ممكن است ما در مورد این تحوالت دچار سو

در نظر گرفته شوند. براي مثال انتصاب آقاي صالحي تر بزرگ عنوان عناصري مهم از یك تصویربایست بهمي

در  جمهوريریاستها نبود اما انتخاب حسن روحاني به مقام شاید نشانگر تغيير نگاه ایراني 2009در سال 

دهنده یك توانست نشانز طریق تعامل سازنده با جهان خارج ميبا وعده بازسازي اقتصاد ایران ا 2013ژوئن 

ها هم عالقه بيشتري به تعامل با داد ایرانينحوي كه نشان ميتحول واقعي در نگرش دولت ایران باشد به

اي ایران مرتفع كند. انتخاب روحاني هاي آنها در مورد برنامه هستهخواهد نگرانيها دارند و هم ميخارجي

هاي ها عليه ایران بود و برنامه انتخاباتي او نيز بر لزوم رفع تحریموار تحریمپایان دوران تشدید دیوانهقع دروا

كرد. تحول سياسي انتخاب روحاني و عنوان ابزاري براي رسيدن به رشد اقتصادي تمركز ميالمللي بهبين

فيلترهاي فراواني كه در نظام سياسي ایران  ایران با توجه به جمهوريریاستامكان یافتن او براي رسيدن به 

ا براي ایستادگي هعنوان شاخصي از تضعيف استقامت و اراده ایرانيتوان بهدر مورد اشخاص وجود دارد را مي

 قي كنيم. گي آن براي اتخاذ نگرش جدید تلماددر برابر غرب و آ

 

 سنجی در مورد احساسات مردمی و حمایت حکومتاطالعات افکار

هاي دیگر در حوزه احساسات مردمي ها و بازنموداز افكارسنجيدست آمده به جا به موضوع اطالعاتایندر 

جا نيز باید گفت مانند مسئله تحوالت سياست داخلي شاخص پردازیم. در اینورد یك مسئله ميدر م

حال با اینتوان در كشورهاي دمكراتيك بهتر از كشورهاي دیكتاتوري مورد ارزیابي قرار داد. مذكور را مي

هایي براي سنجش و ارزیابي نگرش مردم خصوصاً از طریق ها مسيرها و روشدر بسياري از دیكتاتوري

هاي دیكتاتوري هميشه ابهامات زیادي را با خود داشته سنجي در نظامد. البته افكاركارسنجي وجود داراف

هاي صرف از سياست دولت از روش كه حمایت توان به آنها اطمينان كامل داشتاست و فقط وقتي مي

رت درست صومنافع ملي را به ها وو دستور كار آنها كنار برود. اما تا آنجایي كه افكارسنجي بتواند اولویت

از نگرش كشور هدف خواهد داشت. از تر بزرگ دهد، این ابزار نقش مفيدي براي ایجاد تصویريشرح 

توانند توان براي شناسایي موضوعاتي مورد استفاده قرار داد كه ميها را مياین مهمتر اینكه نظرسنجي

 هاي عمومي، تظاهرات و اعتراضات باشند. دالیل اصلي در ایجاد نارضایتي
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هاي دوره صدام در عراق عمالً امكان ظهور و بروز نداشتند و دسترسي به آنها دشوار نظرسنجي

داد. در ایران در عوض نشان ميدرصد  99است. نتایج رسمي انتخابات عراق غالباً آرا صدام را باالي 

ها این امكان تواند به خارجيوجود دارد كه مي 2000و  1990ها در دهه انباشت مستمري از نظرسنجي

دست بياورد. براي مثال را دهد كه در مورد ماهيت تحوالت فكر مردمي در این كشور اطالعات درستي به

هاي اعمال شده ها نداشت. بعد از تحریماي جایگاه باالیي در ذهن ایرانيبرنامه هسته 2005قبل از سال 

ها هاي هر روز تبدیل شده بود، نظرسنجيمهبه تيتر روزنا ايو وقتي كه برنامه هسته 2013تا  2005بين 

ر شده است. اي بسيار بيشتداد عالقه عمومي و وابستگي و احساس تعلق به این برنامه هستهنشان مي

ها براي اقتصاد ایران و سنجي با توجه به احساسات عمومي در مورد خطر تحریمهمچنين اطالعات افكار

افكارسنجي و نظرسنجي در حال با ایند در گذر زمان تغيير كرد. ها در یك قراردااهميت رفع این تحریم

ها بسيار فراتر از هاي خود را نيز دارد كه این چالشطلب مانند حكومت ایران چالشیك نظام تماميت

كند. براي مثال براي پيدا كردن یك مشكالتي است كه افكارسنجي را در نقاط دیگر جهان تهدید مي

كار، افكارسنجان و  هاي علمي مورد استفاده در اینراي نظرسنجي و سایر شاخصحجم نمونه مناسب ب

تواند توان گفت افكارسنجي ميميحال با این اند.سنجي با مشكالت فراواني مواجه بودهمؤسسات افكار

 كننده باشد.تواند تعييناطالعات سياستگذاران را افزایش دهد اما خيلي نمي

 

 المللی و جامعه جهانیدر مذاكرات بینهاي كشور گیريموضع

هاي آنها در تشریح منافع ها و بيانيهشود نمایندگان یك كشور و پيامآخرین شاخصي كه اینجا بررسي مي

هاي فراواني هاي مختلف است. واقعيت این است كه فرصتملي آن كشور در جریان مذاكرات و نشست

هاي كشورشان در مذاكرات و جلسات ها و اولویتو نگرانيها در تشریح دورنما براي نمایندگان دولت

 المللي وجود دارد.هاي دیگر بينهاي تخصصي و كارگروهآژانسالمللي در سازمان ملل و همچنين در بين

شود شاید تفاوت چنداني با هایي كه در این مجالس و دیدارها مطرح ميگيريها و موضعبيانيه

تواند نگاه ما ها ميگيرياشد، اما در برخي موارد این موضعها نداشته بدولتهاي عمومي و رسمي بيانيه

تر كند. مطمئناً این مسئله مشكالتشان روشنبرآورد  ها دررا در مورد محاسبات انجام شده توسط دولت

یكنواخت  هايها به مرزهایي فراتر از بيانيهدر خود مذاكرات نيز نمود دارد، یعني وقتي مذاكرات و مالقات

كند و فصل یك موضوع خاص را تبادل ميوهاي خود در مورد حلرسند، طرفين مذاكره دیدگاهمي

توانند جابجا شوند و ها ميگيريگذارند. گاهي این موضعماهيت منافع كشور خود را بهتر به نمایش مي

هاي عمومي و يريگایجاد سردرگمي كنند اما در اغلب موارد نوعي تجانس و همگوني ميان موضع

 خصوصي وجود دارد.
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 رسیم؟با همه اینها به كجا می

ها و شرایط استقامت كشور هدف اساساً كار مفيدي هاي سنجش و ارزیابي درد ناشي از تحریمشناخت راه

نخواهد افتند شناخت مذكور به جایي است، اما بدون در نظر گرفتن بافتي كه این مسائل در آن اتفاق مي

توانند ما را به مسيرهاي مختلفي ببرند و اگر این اتفاق هاي مورد بحث ميكه شاخصتر اینرسيد. بد

ها و كنيم، بلكه لحاظ كردن درد ناشي از تحریمها را خوب درک نميبيفتد نه تنها طراحي و اثر تحریم

گيران در تصميمزمينه ذهني ز پستواند تنها به ابزاري براي توجيه یا انتقاد ااستقامت كشور هدف مي

 ها تبدیل شوند. هنگام اتخاذ تصميم

نيست. اساساً سياست پذیر امكان هاتوان گفت كه اجتناب از این خطرات و ریسكتا حدودي مي

ها محدود است و وقتي از طریق هاي ملي و نگرشگيرينقاط عدم دقت و اطمينان در موضع ها بهدولت

شود، گرچه منافعي نصيب آنها شود این مشكل دوچندان مي گيري كشورهادرست فهميده نشدن موضع

آید كه مشكالت خاص خودش را دارد. كتاب حاضر وجود ميصورت عمدي سوءتعبيرهایي بهگاهي نيز به

هاي خود انتخاب گذارد كه كشورها اساساً آن مسيرهایي را براي بيان نظرات و دیدگاهفرض را بر این مي

وجود بياورد. اگر یك هاي رسمي آنها بهشبيه به واقعيت و حقيقت را از بيانيهكنند كه تعبيرهایي مي

كند در یك حوزه داراي استقالل است و حاضر به واگذاري آن نيست پس آنگاه فرض كشور اصرار مي

زرگي گيري و استفاده از این فرض براي وارد شدن در گفتگو با آن كشور اشتباه بنادرست بودن آن موضع

گيري ابراز شده حداقل نوعي بيان تر این است كه فرض كنيم كه موضعد بود. در عوض راه درستخواه

تواند در آینده دچار بازنگري شود. پس یك گرچه مي كشور مذكور است كه نيازمند توجه جدي است،

بایست ميعنوان عوامل بيروني ح كند و ما بههاي خود را اصالگيريكشور در گذر زمان ممكن است موضع

 هاي اوليه را نتایج مطلوب تلقي كنيم. گيريموضع

ها، خود اقدامات پذیر بودن تحریمتوان اطالعات درستي در مورد توجيهبا داشتن این فرضيات مي

گيري كلي از منافع خود و براي ارائه یك موضعتحریمي و نگرش كشور هدف و دورنماي فكري آن 

 دست بياوریم.اقتصادي و ميزان استقامت را بهخواست آن براي اعمال فشار 
 

 اعمال فشار شدید بر ایران و بازگشت این كشور به مذاكرات واقعی

اشاره كردیم و گفتيم كه اگرچه این  2010تا  2006ها از سال به شدید بودن تحریم گذشتهل ودر فص

با اي نبود. پاسخ مطلوب و سازندهوجه هيچبه 2010فشار درحال افزایش بود پاسخ ایران در پایان سال 

یعني چين، فرانسه، آلمان، روسيه، انگلستان و آمریكا تحت  1+5تنها سه سال بعد كشورهاي حال این

همكاري اتحادیه اروپا توانستند به توافقي با ایران برسند كه نه تنها شدت بغرنج بودن شرایط را كاهش 

توان گفت هم فشار وجود آورد. در اینجا ميبه 2015ر سال تر د، بلكه مسيري براي یك توافق جامعداد
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ایران هستند، اما عليه  هاو درد مضاعف و هم استقامت و مقاومت مضاعف هر دو بخشي از داستان تحریم

و خصوصاً آمریكا به ایران تحميل شد توانایي این كشور براي  1+5در پایان فشار و دردي كه از ناحيه 

ها را تحت تأثير قرار داد و نياز به بازگشت به ميز مذاكره و رسيدن به توافق را تحریماستقامت در برابر 

 در این كشور تقویت كرد. 

 

 تشدید فشار

كار گرفت به 2010گانه تحریمي را از ابتداي سال گفتيم آمریكا راهبرد سه مطور كه در فصل پنجهمان

كشورها هم در سطح سازمان ملل و هم در سطح ملي با سوي هاي چندجانبه ازكه در آن اعمال تحریم

و  2010ها سپس بخش اعظمي از سال سویه اجبارگرایانه آمریكا تركيب شد. آمریكایياقدامات یك

ایران عليه  قبالًهایي كه را به این كار صرف كرد كه كشورها را متقاعد كند با اعمال كامل تحریم 2011

 وضع كرده بودند همراه شوند. 

رسيد. در مسير انجام كار، موضوعات تر از آن چيزي بود كه به نظر ميالبته این كار بسيار سخت

گذارند. این مسائل زحمات ها اثر ميبزرگي وجود دارند كه بر روندهاي اداري در مورد تحریم اجرایي

ري اطالعات آومعآورد چه اینكه نيازمند جوجود ميها بهزیادي در بخش نيروي كار در جریان تحریم

طلبد. ضمن آزمایي اطالعات نيازمند خواهد بود و تحقيق و تفحص فراواني را ميمحرمانه است به راستي

سياسي حساس هستند و در برخي موارد باید تصميماتي در مورد ادامه دادن لحاظ به اینكه این مسائل

اساً عناصر داخلي موافق چنين قراردادهاي خصوصي، تجارت و روابط دیپلماتيك اتخاذ شود كه اس

كنند. نكته آخر و البته نه پایاني هاي خارجي با آن مخالفت ميتصميماتي هستند اما در عين حال قدرت

انگيزد و نيازمند تصميماتي هستند كه در هاي اقتصادي زیادي را هم برمييتاینكه این مسائل حساس

شوند گر چه رسيدن به یك هدف باالتر قرباني مي هاي تجاري را برايآنها سودهاي اقتصادي فعاليت

ها گاهي شدت مسئله خيلي زیاد نيست و حتي ممكن است براي كشور مورد همكاري در اعمال تحریم

 اهميت چنداني نداشته باشد. 

مسئله و موضوع ایران داراي تمام این سه شكل از دشواري بود. به یك دليل راهبرد ایران براي 

هاي تأمين سرراست بود. واسطه ها داراي اقدامات انحرافي بسيار پيچيده و گاهاًابر تحریماستقامت در بر

هاي صوري را در نقاط مختلف دنيا كردند شركتصورت مخفيانه كار مياجناس و كاالها كه براي ایران به

ملي ضعيفي بر افتاد كه مقررات و ضوابط تأسيس كرده بودند كه اغلب این مسئله در جاهایي اتفاق مي

هاي موجود در نظارت بر كنندگان مالي ایران نيز به طریق مشابه از خألها حاكم بود. تأمينكار شركت

كردند تا مسيرهایي را براي به جریان انداختن بخش خدمات مالي و مسائل قانوني آن استفاده مي

توانست ریكا در جایگاهي قرار داشت كه ميوجود بياورند. آمها به ایران و ارائه ارز به این كشور بهپرداخت
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ها مقابله كنند اما امكان مقابله با همه آنها وجود هاي خارجي كمك كند با برخي از این چالشبه دولت

هاي هاي اعمال شده و اولویتنداشت. ضمن اینكه ظرفيت آمریكا نيز نامحدود نيست و تعداد تحریم

كنندگان و اجراكنندگان داشت، گاهي آنقدر زیاد بود كه اعمال وجود 2013تا  2010اعمال آنها كه از 

آمدند. نكته دیگر اینكه منابع اطالعاتي نيز محدود هستند و استفاده از آنها برنمياز پس اجراي همه آنها 

هاي هایي دارد خصوصاً اگر نيت استفاده از این منابع غور كردن در اطالعات محرمانه دولتمحدودیت

خواسته دخالتي انجام بدهد تا یك تحقيق و تفحص خارجي شد. حتي در مواردي كه آمریكا ميخارجي با

هایي وجود داشته كه عمالً امكان متقاعد كردن كشور خارجي براي پيوستن به سرانجام برسد محدودیت

ناظران  كرده است. در نتيجه بسياري ازبه جریان مذكور و امكان كمك آمریكا به آن كشور را محدود مي

ها اقدامات آمریكا در این زمينه را به یك بازي ناپایان و حتي خيلي از همكاران خود من در آن سال

كردم كه ما در هاي خود به دولت ذكر ميكردند. البته در بسياري از موارد من در گزارشتشبيه مي

 شدیم. ها برنده از ميدان خارج ميبسياري از این بازي

مطلوبي نبود. بد و غير ه چهره ایران در آن دوران در جامعه جهاني چهره كامالًنكته دیگر اینك

بسياري از كشورها خصوصاً اعضاي سازمان جنبش عدم تعهد یعني جنبشي كه در جریان جنگ سرد 

عنوان نيز به 1990خواست در دل مناقشات آمریكا و شوروي گرفتار بياید و در دهه تشكيل شد و نمي

ها از بسياري از پيشبرد منافع جهان درحال توسعه حيات مجددي یافت در آن سال ابزاري براي

كردند. این كشورها و حتي اي كشور حمایت ميهاي هستههاي ایران خصوصاً در مورد برنامهگيريموضع

د و هایش را براي خوقرار دارند ایران و سياست برخي از كشورهایي كه اساساً در باشگاه متحدان آمریكا

المللي جانبه براي اقدام بينهمه بایست یك سازماندهيدانستند و در نتيجه آمریكا ميجهان تهدید نمي

سوي دولت اوباما اتخاذ گران از آن حمایت كنند. البته سياست تعامل كه ازآورد كه همه كنشوجود ميبه

بوش براي مخفيانه جلوه دادن هاي دوران هاي مهم راهبرد تحریم بود و سياست و تالششد، جز بخش

توانست بخشي اي ایران و متناقض بودن آن با تعهدات این كشور در زمينه عدم اشاعه نيز ميبرنامه هسته

از همين راهبرد باشد. دولت اوباما از اركان راهبرد دیپلماتيك آمریكا استفاده كرده و با یك استدالل 

دیپلماتيك لحاظ به اي ایرانناكامي در حل كردن موضوع هستهساده اما قوي این مسئله را جا انداخت كه 

ل جنگ دیگري در خاورميانه را افزایش خواهد داد. موضوعي كه هيچ كشوري در جامعه جهاني احتما

صورت روشن از خواهان اتفاق افتادن آن نبود. اوباما بر این خطر بارها و بارها تأكيد كرد و این تأكيد به

منظور پيشگيري از براي استفاده از زور و اجبار به افتاد كه دولت او آمادگي كاملمياین مسير اتفاق 

 اي را دارد اگرچه این استفاده از زور مطلوب نظر او نبود.دسترسي ایران به سالح هسته

توانست  2012تا ژانویه  2011هاي متخصمانه خود ایران خصوصاً از دسامبر گيريجالب اینكه موضع

ریسك و خطر مربوطه را بيشتر به دنيا نشان دهد و جامعه جهاني را متقاعد كند كه باید اجبار بيشتري 
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ر د. در پایان ماه دسامبه تحریم همكاري بيشتري داشته باشبر ایران اعمال شود تا این كشور با برنام

اي یعني تنگه داد خواهان بستن تنگه هرمز هستند،مقامات ایراني مواضعي را اتخاذ كردند كه نشان مي

بسيار حياتي براي كل خليج فارس. نمایندگان نظامي آمریكا در منطقه خليج فارس در این زمان موضع 

ها نوردي آزادانه در تنگهیارگفت هيچ كشوري حق ندارد دقدیمي آمریكا را مورد تأكيد قرار دادند كه مي

هاي بعد از آن ها باعث شد جنگ لفظي ميان ایران و آمریكا در هفتهگيريكه این موضع را مختل كند

ن ها از اینشيني خود ایرانيدليل عقبها نهایتاً فروكش كرد كه بخشي از آن بهشكل گيرد. البته تنش

ز كشورهاي مهم خارج از منطقه خصوصاً چين و ها اپيغام و پسغام رسدجنگ لفظي بود. به نظر مي

هایي كه در آن زمان به منطقه اعزام شد توانسته باشند ایران را متقاعد كنند كه در این زمينه تا هيئت

ائل و نشيني كند گرچه مسئله نيز به راحتي قابل اثبات نيست جداي از همه این مسحدودي عقب

دست بياورد كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت یكا قرار بود بهاي كه آمرهمزمان با اختيارات تحریمي

 تر شده بود.ن از این نقطه زماني به بعد آسانامكان اعمال فشار بر ایرا

در وضعيت بسيار خوبي قرار داشت.  2010هاي پایاني سال به لحاظ اقتصادي نيز ایران در ماه

دليل هاي نفت و بهدر دوران باال بودن قيمتكنندگان مهم نفت جهاني عنوان یكي از عرضهبه

هایي كه در عراق و ليبي در جریان دليل جنگشد خصوصاً بههایي كه در زمينه كاهش ارز ميبينيپيش

زني باالیي داشته اش قدرت چانهد در زمينه دسترسي به منابع نفتيبود ایران در جایگاهي بود كه بتوان

ميليون نفر اشتياق  80شود كه در آن ایران یك بازار بزرگ بالقوه قلمداد مي بر این خود كشورباشد. عالوه

كرد این گفتيم آمریكا تالش مي قبالًطور كه فراواني براي درگير شدن در اقتصاد جهاني دارند. همان

ر را هاي این كاهاي تحریمي موجود تضعيف كند، كه البته نباید دشواريخاطر برنامهجایگاه ایران را به

المللي نيز فراموش كنيم. بسياري از كشورها داراي منافع اقتصادي در ایران بودند و ماهيت رقابت بين

هایش است. این مسئله اجبار به اتمام و شركتها متقاعد كردن یك كشور براي بيرون كشيدن بانك

كن بود اقدام مشابهي هاي كشور دیگر ممكرد چرا كه شركتهاي تجاري با ایران را دشوار ميفعاليت

صورت هاي جدید ایجاد شده در بازار ایران نهایت استفاده را ببرند. این حالت بهانجام ندهند و از فرصت

هاي تاریخي و كرد خصوصاً در جایي كه تنشخاص در كشورهاي شرق آسيا نمود بيشتري پيدا مي

شدت اي اعتماد به كشور دیگر را بهقدیمي موجود بين چين، كره جنوبي و ژاپن توانایي هر كشور بر

هاي مشخص به این سه كشور توسط آمریكا رسانيداد. آمد و شدهاي سياسي فراوان و اطالعكاهش مي

ایران داشته باشد. عليه  توانست نقش مهمي در متقاعد كردن آنها براي پيوستن به اقدامات تحریميمي

ها از جنس رقابت ميان كشورهاي البته این نگراني ي مشابهي نيز در اروپا وجود داشت كههانگراني

اروپایي نبود بلكه بسياري از كشورهاي این منطقه نسبت به تجارت خود آمریكا با ایران حساس بودند. 

عليه  هایيدنبال تحریمكردند كه آمریكا صرفاً بهها این نگراني را ابراز ميعبارت بهتر خيلي از اروپایيبه
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وجود بياورد و این استدالل را هاي اقتصادي براي واشنگتن در بازار ایران بهتواند فرصتایران است كه ب

هاي آمریكایي ها از بازار ایران بيرون بكشند شركتها اثر كند تا اروپایيكردند كه اگر تحریممطرح مي

وقت زیادي صرف بالفاصله این جاي خالي را پر خواهند كرد. من و همكارانم در وزارت خارجه آمریكا 

هاي اقتصادي به این كشورها كردیم و تأكيد نمودیم كه براي مثال تفاوت فاحشي ميان انواع ارائه مقایسه

فروشد چه اینكه اغلب این كاالها در حوزه كشاورزي بود و كاالهایي وجود دارد كه آمریكا به ایران مي

كه تجارت اروپا با  حاليكرد، درر تجاوز نميمقياس فعاليت تجاري آمریكا با ایران از چند ميليون دال

ها بلكه در جریان این استدالل نه تنها در جریان اعمال نظام تحریمحال با اینایران ميلياردها دالر بود. 

هاي آمریكا عليه ایران حتي بعد از تصویب برجام نيز اعمال برجام نيز پابرجا باقي ماند چه اینكه تحریم

 ود. به قوت خود باقي ب

تا  2010طوري كه از پایان سال هایي دست بياورد بهها آمریكا توانست پيشرفتبا تمام این دشواري

هاي جدیدي از اقتصاد ایران در معرض دهد و بخشوفق شد فشار را به تدریج افزایش آمریكا م 2011

تنها چند  2011در ژوئن ها قرار گرفتند و اشخاص بيشتري نيز در ایران تحریم شدند. براي مثال تحریم

هفته بعد از اینكه من از وزارت خارجه بيرون آمدم و پستي در مورد برنامه ایران در شوراي امنيت ملي در 

ترین شركت تاید واتر خاورميانه كه یكي از بزرگعليه  هایي راكاخ سفيد برعهده گرفتم آمریكا تحریم

ها باعث اصطكاک جدي در تجارت جهاني د. این تحریمات بنادر در ایران بود، اعمال كرهاي عمليشركت

هاي آمریكا ها و جریمهتوانست در معرض تحریمرسيد مياي كه به ایران ميشد چرا كه هرگونه محموله

المللي ها به فعاالن تجاري بينها تحریم نشدند اما پيامي كه تحریمقرار بگيرد. البته خيلي از این محموله

تأمين و حمایت از بخش پتروشيمي عليه  هایي راآمریكا تحریم 2011وشن بود. در نوامبر داد كامالً رمي

اقتصاد استفاده كرده عليه  ایران اعمال كرد، بخشي كه عمالً ایران از آن براي فرار از فشار تحریمي آمریكا

ر گردش مالي در سال ها ميليارد دالبود و به حوزه مهمي از صادرات براي این كشور تبدیل شده بود و ده

عنوان خوراک اصلي خود كه صنایع پتروشيمي از نفت به ه این بخش اختصاص داشت. از آنجاب 2011

 داشت. همراه به كنند، تحریم بخش پتروشيمي عمالً منزوي كردن بخش نفت و گاز ایران را نيزاستفاده مي

شد، اما هم دولت آمریكا هم برخي از تا اینجا واقعيت این بود كه اگرچه فشار بر ایران بيشتر مي

ها شتاب و سرعت الزم براي تغيير خصوص اسرائيل این نگراني را داشتند كه تحریمهمتحدانش ب

اي ایران را ندارد. درواقع در این دوره زماني ایران سانتریفيوژهاي جدیدي نصب كرده و محاسبات هسته

تري نصب شد و این كشور توانست در سطوح مختلف يشرفتهپهاي برداري كرد خصوصاً ماشينبهرهاز آنها 

گریزي كه  رفته به آستانه ران داشت رفتهسازي را انجام دهد. نتيجه این تحوالت این بود كه ایكار غني

شد و به این ترتيب شور تر ميتعریف كرده بود نزدیكاي آمریكا براي رسيدن این كشور به سالح هسته

 آمد. وجود ميها بهاي عمليات نظامي یا افزایش تحریمو اشتياق بيشتري بر
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ها رفت و كنگره دنبال شدیدتر كردن تحریمدولت اوباما به هرحال حامي رویكرد دیپلماتيك بود و به

هاي مختلف در زمينه آمریكا نيز تمركز خود را بر این مسئله قرار داد. اینجا البته تفاوتي ميان نگرش

هاي آمریكا و شدت آنها وجود داشت. گفتمان قالب این بود كه كنگره آمریكا كه از طراحي بهينه تحریم

هاي دولتي و هاي تهاجمي جدیدي را بر بخشروند آرام دولت اوباما در این زمينه ناراضي بود تحریم

ها در سال ران بود كه در معرض تحریمآن صادرات نفت ای آغازاجرایي آمریكا تحميل كرد كه نقطه 

قرار گرفت. به هرحال كنگره آمریكا یك منبع فشار به دولت بود تا دولت به این نتيجه برسد كه  2012

تواند فشار به ایران را به حداكثر ممكن برساند. جداي از این دولت اوباما در همان زمان مشغول چطور مي

مالي  دهد و در ضمن ارتباطاتآمد نفت ایران را مورد هدف قرار در هایي بود كه بتواندطراحي مكانيسم

شد كه عمالً راهي بهينه براي هدف قرار دادن اما مشكل از اینجا شروع مياین كشور را نيز تحریم كند، 

بخش نفت ایران و بانك مركزي این كشور وجود نداشت كه بتواند قابليت عملي شدن داشته باشد در 

اي كه بازیابي اقتصادي از ركود المللي در دورهبازارهاي نفت جهاني و سيستم مالي بينعين اینكه در 

افتاد اثر منفي نگذارد. شاید امروز یادآوري این نكته سخت باشد اما اتفاق مي 2009تا  2008سال 

بود. پذیري متحدان كليدي آمریكا در آن زمان مسئله بسيار مهمي و آسيب پذیري اقتصاد جهانيآسيب

نكته دیگر اینكه برخي از شركاي اصلي آمریكا نظير ژاپن با شرایط خاصي مواجه بودند. این كشور تازه 

شد و قطع كردن جریان نفت اي فوكوشيما خالص ميو بحران نيروگاه هسته 2011سونامي سال آثار  از

معكوس  توانست باشد كه آثارياي مالمللي اقدام احمقانهایران به روي این كشورها و سایر بازارهاي بين

توانست بر منافع كلي آمریكا خصوصاً در مورد ایران اثرگذار باشد. از همه اینها گذاشت و ميجا ميبه

ایران را عليه  داد ممكن بود كشورهاي فشار تحریمي آمریكاگذشته اگر آمریكا دقت الزم را به خرج نمي

مسائلي كه در مورد عراق اتفاق افتاد. نكته دیگر اینكه اگر  و 90نادیده بگيرند درست مانند پایان دهه 

قرار بود نتيجه فشار مضاعف تحریمي آمریكا افزایش در قيمت نفت جهاني باشد آنگاه وظيفه آمریكا براي 

شد. دليل باال رفتن درآمد ناشي از فروش نفت دشوارتر ميمحروم كردن ایران از درآمدهاي خارجي به

هاي نفت كردیم بدون اینكه بر قيمتراي افزایش فشار در ایران و فقط بر ایران پيدا ميپس باید راهي ب

وجود اثر بگذاریم و بر اقتصاد خود آمریكا و متحدانش آسيب نزنيم و مسئوليت بحراني كه بعد از آن به

 بگيریم.  برعهدهآمد را نيز مي

كرد چرا كه كنگره عزم خود را براي  تمركز كنگره آمریكا بر این موضوع مشكالت دولت را كمتر

هاي قانونگذاري و اجرایي هاي جدید در این زمينه جزم كرده بود. مذاكرات ميان بخشتصویب مصوبه

فكر آن  2011نویس توافقي منجر شد كه هيچ كدام از دو طرف قبل از نوامبر دولت در آمریكا به پيش

ندي براي خرید نفت از ایران كه به كشورها امكان بكردند، یعني ایجاد یك سيستم جيرهرا هم نمي

داد نفت ایران را بخرند و با بانك مركزي ایران معامله داشته باشند اما ميزان خرید آنها در گذر زمان مي
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قانون مجوز دفاع ملي آمریكا نمود پيدا كرد كه این قانون  «1245»كاهش پيدا كند. این توافق در بند 

 ه عبارت از موارد زیر است:سه بخش اصلي داشت ك

كه بازارهاي جهاني نفت كشش قطع صادرات داد در صورتيجمهور امكان مياین قانون به رئيس ـ

 ها را متوقف كند. نفت ایران را نداشت بالفاصله تحریم

آورد. یعني كشورهایي كه ها را فراهم ميكردن برخي كشورها از تحریم این قانون امكان مستثناـ 

 دهند.شدت كاهش فت خود از ایران را بهروزه توانسته بودند مقدار خرید ن 180ك دوره در ی

 180اند در دوره كرد كه دولت كشورهایي را كه نتوانستهاین قانون این امكان را نيز فراهم ميـ 

 بگذارند.صورت كامل و گسترده از نظام مالي آمریكا كنار روزه خرید نفت خود از ایران را كاهش دهند به

هاي جدید تحریمي حتي در یك دوره با تأخير، دولت اوباما به كنگره اصرار كرد كه اختيارات سياست

را كامالً به دولت واگذار كند كه البته این مسئله به موفقيت منجر نشد. اما دولت آمریكا با جدیت كار 

ارانم فرآیندي را تدوین كردیم كه من و همك 2012ها را پيش برد و خيلي سریع در ژانویه اعمال تحریم

هاي نفتي را بسنجيم و مشخص كنيم چه مقدار كاهش در از طریق آن بتوانيم نحوه اثرگذاري تحریم

ها كرد كه تحریمهاي آمریكاست. دولت در یك سطح عالي تالش ميدرآمدهاي نفتي ایران مدنظر تحریم

تقاد داشتند دولت اوباما مطمئناً با استفاده از را پيش ببرد، آن هم در زماني كه برخي در كنگره اع

كردند الً فكر ميها بيرون خواهد كشيد و اصاختياراتي كه برایش وضع شده به سرعت از اعمال تحریم

ها را ندارد. شواهد اما چيزي غير از ت الزم و انگيزه كافي براي پيش بردن این تحریمدولت اوباما جرئ

درصدي در كاهش  20دنبال یك هدف ها توافق كردیم كه بهر تيم اجراي تحریمداد. ما داین را نشان مي

اوليه ما با توجه به مذاكراتي كه با  هدفگذاريروزه باشيم، گرچه  180صادرات نفت ایران در یك دوره 

ك برخي از اعضاي سِنا انجام داده بودیم بسيار باالتر از این بود. نكته دیگر اینكه ما در تيم تحریم ی

ها آوري اطالعات و همچنين رصد نحوه اعمال تحریمدیپلماتيك و جمعهاي حركت عمده براي فعاليت

در كشورهاي مختلف تشكيل دادیم و همچنين تالش كردیم برخي از اشتباهات موجود در دستور اجرایي 

بياوریم كه وجود تصویب شده بود را برطرف كنيم این امكان را به 2012كه در جوالي  13622شماره 

 نگيرد. هاي مرتبط با آنها را دربراً بانكهاي آمریكا در خود خریداران نفت نيز اعمال بشود و صرفتحریم

نظير بود و اقتصاد ایران با كاهش رشد توليد ناخالص ملي آمد یك موفقيت بي دستاي كه بهنتيجه

 2و  1 نمودارهايمواجه شد كه این كاهش در  2012تا  2011هاي درصد بين سال 6/6درصد تا  3از 

برابر  3پول ملي ایران تا  2012رقمي باقي ماند و در سال  2بينيم. نرخ بيكاري و تورم در ایران نيز مي

ر چند هفته مواجه شد و این مسئله به تحليل شدید منابع ارزي این كشور منجر با كاهش ارزش تنها د

هاي گردید. نكته بدتر اینكه این مشكالت اقتصادي در كنار و باالتر از محقق نشدن انتظارات و شاخص

اهي براي افتاد كه ایران صرفاً اميدهاي وها در زماني اتفاق مياقتصادي اتفاق افتاد. یعني اگر مثالً تحریم
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شد اما آسيب به اقتصاد ایران در دوران رشد در اقتصاد خود ترسيم كرده بود مسئله كامالً متفاوت مي

بایست با درآمدهاي سرشار نفتي مواجه وجود آمد یعني عمالً این كشور ميهاي نفت بهباال بودن قيمت

المللي در زمينه رشد اقتصادي رات بينآمد. انتظاوجود نميمنابع ارزي برایش بهلحاظ به شد و مشكليمي

نژاد در كه احمدي حات اقتصاديها همچنين اصالاز بين رفت تحریمایران نيز تحت تأثير قرار گرفت و 

 2012اش ترسيم كرده بود را مختل كرد. عمالً این اصطالحات در سال جمهوريیاستهاي پایاني رسال

انعطاف این كشور در زمينه يب افتادن اقتصاد ایران كه در نتيجه مشكالت سياسي داخلي و به سراش

 برد متوقف شد. ریزي اقتصادي را از بين ميبرنامه

تواند به تعویق بيندازد و حات اقتصادي را تا آنجایي كه ميریكا تالش كرد رسيدن به این اصالآم

ها بر مسائل زماني كه این تحریمها اتفاق بيفتد نه اینكه در تحریم آغازدشوار كند و این مسئله در همان 

بشردوستانه اثر گذاشته است یا واردات یا مصرف كاالها را تحت تأثير قرار داده است چرا كه این قضيه 

توانستند چنين كه مردم ایران عمالً مي را كاهش دهد. از آنجاش توانست به ایران كمك كند وارداتمي

جریان داشت پایين آمدن ارزش پول ملي و باال رفتن ارزهاي كاالهایي را خریداري كنند و واردات نيز 

ها گرفت و تنها افراد ثروتمند و كساني كه در خارجي عمالً امكان خرید این كاالها را از بسياري از ایراني

المللي سود ببرند. هاي بينتوانستند همچنان از منافع مرتبط بودن ایران با شبكهموضع قدرت بودند مي

شد و بحث شد و كاالهاي تجمالتي وارد این كشور ميصورت مداوم از ایران خارج ميترتيب ارز بهبه این 

يات آن را ئجز 3 نمودارگرفت كه در نابرابري درآمدي و تورم روز به روز در ایران قوت بيشتري مي

بردولت ایران بينيم. این شرایط نتيجه یك انتخاب درست و تصميمي بود كه مبناي آن اعمال فشار مي

نمود بيشتري پيدا كرد و مردم  2012و حاكميت این كشور از محل منابع داخلي بود. بحران ارز در اكتبر 

ها ریختند تا نسبت به درآمد كاهش یافته خود اعتراض كنند. آمریكا و متحدانش از ایران به خيابان

عنوان راهي عامدانه نگي اقتصادي بهوجود آمدن ناهماهل بهحتمادانش خود در مورد انقالب ایران و ا

توانست با غرور و افتخار براي جدا كردن حاكميت از مردم استفاده كردند و به این ترتيب دولت دیگر نمي

 تبليغ كند چرا كه این تبليغات هزینه بيشتري در انظار عمومي برایش داشت. اش ايدر مورد برنامه هسته
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وجود آورد كه توانست به واشنگتن اي نيز بههاي آمریكا نتایج دیده نشده و حاشيهتحریمبرنامه 

كمتر مورد آثار  براي افزایش حس فشار و عدم آسایش در درون اقتصاد ایران كمك كند. برخي از این

محاسبات دولت ها نبودند، اما نقش بسيار مهمي در تغيير اند و اصالً مورد هدف آمریكایيتوجه قرار گرفته

از این دست مسائل  2012اند. براي مثال افزایش قيمت مرغ در سال ایران و تغيير در افكار عمومي داشته

 2012واردات مرغ ایران وضع نكرده بود اما قيمت مرغ در سال عليه  تحریمي گونههيچبود. آمریكا 

مدیریت اقتصادي در نيز سوءليل آن ها باال رفت گرچه یك ددليل تورم ایجاد شده از ناحيه تحریمبه

هاي هاي متمادي تحریمایران بود. افزایش قيمت به یأس بيشتر عمومي منجر شد، یأسي كه حتي در سال

وجود آمد كه در آن مرغ مالي مشاهده نشده بود. افزایش قيمت مرغ درست در ایام تعطيالت در ایران به

لتي است كه در اواسط ماه نوامبر قيمت بوقلمون در آمریكا اهميت بسيار باالیي دارد و درست مانند حا

دنبال حفظ آن در افكار سه برابر شود. این افزایش قيمت حس معمول بودن را كه حاكمان ایران به

 شدت تحت تأثير قرار داد. عمومي بودند به

 2013ژوئن  و درگونه خود عليه ایران یك گام فراتر رفت هاي جراحيآمریكا در رویكرد تحریم

ها را بر صنعت خودروسازي ایران اعمال كرد تا این كشور توانایي اخذ یافته از تحریماي سازمانمجموعه

بر قطعات جانبي وجه  هيچ ها بهفراموش نكنيم این تحریم كمك خارجي در زمينه توليد را نداشته باشد.

ها مشاغل ها در ایران اثري نداشت. هدف اصلي این تحریمبراي خودروهاي موجود و كل مجموعه ماشين

حوزه توليد و درآمدهاي ناشي از صادرات از این بخش بود به نحوي كه بتواند تالش دولت ایران براي 

هاي غيرنفتي را محدود در بخشر هزار نف 500كاهش اتكا به صادرات نفت و ایجاد اشتغال براي حدود 

ها و دولت این كشور براي فروش ها، آمریكا توانایي شركتدرست همزمان با اعمال همين تحریم د.كن

تري از تبعات هاي مخابراتي به ایران را افزایش داد تا به عموم مردم ایران كمك كند درک درستفناوري

اشند و ارتباط ميان یكدیگر را افزایش دهند. در این سخت ایجاد شده براي اقتصاد كشورشان داشته ب

مردم ایران حسن روحاني  2013همان سال صادر شد. سپس در ژوئن  زمينه مجوز فروش كلي در ماه مي

 آغازحات اقتصادي و الانتخاب كردند كه او وعده اصلي خود را ایجاد اص جمهوريریاسترا به مقام 

 ود. سياست خارجي سازنده قرار داده ب

 

 استقامت ایرانی

در دوره قبل از انتخاب روحاني هنوز ایران به زانو درنيامده و سرنوشت خود را نپذیرفته بود. این كشور 

ها نشان داده و استقامت خود را در شش شاخص استقامت مطالعه شده اقداماتي را براي مقابله با تحریم

ها بسياري از حوزه ذكر شد به نمایش گذاشت كه البته این اقدامات در گذشتهل ودر این كتاب كه در فص

 پوشاني داشت. با همدیگر هم
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اي را به حداكثر ها تالش كردند حس حمایت مردمي و دولتي از برنامه هستهبراي مثال ایراني

د. مثالً در ممكن برسانند. اقدامات تبليغي نيز براي حفظ حمایت عمومي از این حوزه افزایش پيدا كر

اي را چاپ كرد و در پشت اسكناس دولت ایران روي پول ملي خود تصویر تأسيسات هسته 2007سال 

جمهور وقت ایران محمود اي بر روي نقشه ایران چاپ شد. رئيساي از تأسيسات كليدي هستهنقشه

تعطيل را در اي این كشور چند روز نژاد حتي تالش كرد براي پاسداشت دستاوردهاي هستهاحمدي

اي متفاوت آوریل در چند مقطع مختلف تأسيسات هسته 9اي در تقویم بگنجاند. او در روز فناوري هسته

نژاد اي در معرض حمایت عمومي، محمود احمديرا در نقاط مختلف افتتاح كرد. با قرار دادن برنامه هسته

هاي بعدي امكان مصالحه بر اي دولتكرد شرایطي را ایجاد كند كه چه براي دولت او و چه برسعي مي

اي وجود نداشته باشد و این برنامه در آینده نيز ادامه پيدا كند. این قضيه امروز نيز مردم سر برنامه هسته

اي بودند و در درصد مردم ایران حامي توسعه انرژي هسته 78، 2007كند. در سال ایران را تحریك مي

اي خود را توسعه و قاد داشتند كه كشور باید بتواند فناوري هستهدرصد ملت ایران اعت 75، 2014سال 

اي به یك حق مسلم تبدیل شده بود و منابع اورانيم كشور نيز گسترش بدهد. در آن زمان فناوري هسته

عنوان دستاورد كل ملت بهاش از تقدس باالیي برخوردار شده بود و دستاوردهاي ایران و دانشمندان

این  2012و  2011اي ایران توسط مهاجمان ناشناس در سال حمله به دانشمندان هستهشد. قلمداد مي

 هاي مذكور شهداي ملي نام گرفتند. اي را تقویت كرد و قربانيان قتلاعتقادات عمومي به برنامه هسته

ها دولت ایران نيز تالش كرد حس معمول بودن وضعيت اقتصادي را در قسم اعظمي از زمان تحریم

كردند، خصوصاً آنهایي كه در نمایش بگذارد. مقامات دولتي آمار اقتصادي مطلوب را مدام تبليغ مي به

به آن اشاره كردیم. در كنار این مسئله دولت  گذشتهل ودوره تحریم آسيبي ندیده بودند و در فص

كار ي ندیده و بهقراردادهایي را با كشورهاي مختلف به امضا رساند تا نشان دهد كه اقتصاد ایران آسيب

لمللي براي ایجاد یك برنامه اهاي بينها از فرصت ایجاد شده از تحریمدهد. ایرانيمعمول خود ادامه مي

هاي خارجي استفاده كردند و درست در حاتي و آزادسازي اقتصاد و مصون كردن آن در برابر تحریماصال

دعوت مردم به اقتصاد مقاومتي و پایان دادن  كرد انسجام دروني را از طریقهمان زمان ایران تالش مي

ها انجام راي تالفي تحریمها از طریق دور زدن آنها افزایش دهد. همچنين اقداماتي نيز بتحریمآثار  به

هاي هواپيمایي اروپایي به ایران خصوصاً بعد از اینكه اتحادیه داد نظير ممانعت از پرواز برخي از شركت

 ایر به اروپا شد. رخي از هواپيماهاي ایرانپرواز ب اروپا مانع از

ها همچنين كمك كردند اقتصاد ایران در مسير مثبتي قرار بگيرد. براي مثال تالش آمریكا تحریم

را در نظر بگيرید. این تحریم فشار چشمگيري  2013و  2012براي كاهش صادرات نفت خام در سال 

فصل موضوع وحل دنبال یك قرارداد برايها بهبر اقتصاد ایران وارد كرده و تا حدود زیادي باعث شد ایراني

درصد توليد ناخالص ملي در ایران نقش  81كننده بيش از عنوان تأمينباشند. صادرات نفت و گاز به
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هاي آمریكایي باشد. در عين حال توانست هدف جذابي براي تحریمداشت و مي 2011مهمي در سال 

ي ایران نيز بيانجامد، خصوصاً هاي غيرنفتتوانست به توسعه بخشها در این حوزه مياعمال فشار تحریم

 بخش سيمان. 

هاي نفتي مصون بماند چه اینكه دولت تالش آثار دفعي تحریم ین توسعه كمك كرد دولت از برخيا

هاي جدیدي را در بازار براي محصوالت تحریم نشده خود پيدا كند. عمالً ایران توانست حضور كرد فرصت

هایي ها افزایش دهد یعني تحریمتحریمبر اثر  صورت مستقيمبازارها را بهدر این اش خود و كاالهاي غيرنفتي

كه توانایي این كشور براي صادرات یك كاال را محدود كرده بود به توسعه توانایي ایران در كاالهاي دیگر 

 یزد. ها نيز بگرانجاميد. پس اینجا باالتر از نشان دادن استقامت، ایران توانسته بود از طوفان تحریم

را براي مقابله با اش كرد توانایي و آمادگيالمللي و سياسي دولت ایران تالش مياما در سطح بين

دهد. این كار به سه روش كلي اي یا محدود كردن آن نشان هسته هاي خارجي در مورد برنامهخواسته

 انجام شد.

كرد نشان دهد كه آمریكا  ح كرد و سعيرا اصال آژانسنخست ایران اشتباهات گذشته همكاري با 

 2003ایران به راه انداختند كه كامالً سياسي است. این مسئله از سال عليه  و متحدانش فشار و جنبشي

يني همكاري كرده و اعمال قوانين شفافيت و بازب آژانسشد كه ایران تصميم گرفت با  آغازاز زماني 

بود و با  آژانسدستانه را قبول كند كه همان پذیرفتن پروتكل الحاقي صورت پيشاي بهتأسيسات هسته

انجام دهد. اش ايو انگلستان نيز مذاكراتي در مورد برنامه هستهآلمان  سه كشور اروپایي یعني فرانسه،

نژاد ادامه پيدا كرد كه البته روش همكاري كمي جمهور شدن احمدياین مسئله حتي بعد از رئيس

متقاعد شد نقشه راهي را پياده كند كه براساس  2007گفتيم ایران در سال  قبالًطور كه . همانتقابلي بود

هاي اطالعاتي قبلي را پر كند. اما پرداختن به برخي مسائل اصلي داده و خأل آژانسآن اطالعاتي به 

ذشته انجام داده اي در گاي كه ایران در زمينه تسليحات هستههاي هستهاي خصوصاً ابعاد فعاليتهسته

آژانس را هایش با ل شد. به این ترتيب ایران همكاريو به آن اعتراف نكرده بود به زمان دیگري موكو

امكان دسترسي بيشتر به امكاناتش را داد، به نحوي كه بتواند از این همكاري  آژانستر كرد و به منظم

اي سال ز درست از این فرصت توافق هستهدر معامالت بعدي استفاده كند. جالب اینكه دولت اوباما ني

ها و بازدیدها اي در دسترسياستفاده كرد و جالب اینكه خيلي از كساني كه از این روش معامله 2015

 بودند.  فتهكار گربه 2007كردند همان روش را در سال اي از ایران انتقاد مياز اماكن هسته

صورت مشخص اعالم كرد كه در توافقي لت این كشور بهكار دوم ایران در این زمينه این بود كه دو

المللي چه مسائلي را خواهد پذیرفت و چه مسائلي آید براساس قوانين بيندست ميكه از طریق مذاكره به

وجود خود فضایي را در جهان بههاي قبلي ها سعي كردند براساس تالشرا نخواهد پذیرفت. درواقع ایراني

ها در سطح بيشتر به مثابه یك قرباني باشد تا یك مهاجم. درواقع در نمایشي كه ایراني ورند كه نگاه آنهاآ
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هاي در مورد ماهيت فعاليتتر بزرگ اي كشور به یك پرسشجهان به راه انداخته بودند، مسئله هسته

. لي ایرانحتمافصل اقدامات دردسرساز اواي كشورها تبدیل شد تا بحث حلاي و حقوق هستههسته

« 4»و مقررات آن در بند  NPTاي خود را كامالً منطبق با ها تالش كردند برنامه هستهدرواقع ایراني

رسيد هاي مختلف به انجام مياي نمایش دهند. این كار از روشدرزمينه حق برخورداري از فناوري هسته

هاي متعدد تو همچنين نشس 2010و  2005در سال  NPTمثالً حضور فعال در همایش بازبيني 

هاي مذكور قبل از ایجاد برنامه اي. نگرانيالمللي هستهبين آژانسجنبش عدم تعهد و هيئت حكام 

هاي خود و نشان تر دالیل و استداللتر و محكماي ایران نيز وجود داشت اما ایران با پيشبرد دقيقهسته

كشور در جهان را  100كرد حمایت بيش از اي ميان كشورها تالش ميدادن نحوه انتقال فناوري هسته

ها با اعالم عمومي از ورد كه البته تا حدود زیادي نيز در این كار موفق بود. ضمن اینكه ایرانيآدست به

اي این كشور بازدید كنند تا بدین واستند تا از تجهيزات هستهخهاي خارجي ميو دیپلمات آژانسرئيس 

د و آمار اي خود به نمایش بگذارند. همچنين ایران از طریق اعداترتيب شفافيت را در مورد برنامه هسته

اش ايهاي هستهشفافيت بيشتري در مورد فعاليت آژانساز تمام اعضاي دیگر  تالش كرد كه نشان دهد

پذیرفته است، البته بدون  آژانسشان داد چند ساعت بازرسي بيشتر از سایر كشورهاي داشته است و ن

اي بوده هاي هستهسال عدم همكاري با بازرسي 30بر اثر  هاي مذكوراینكه یادآوري كند كه بازرسي

 فصل مسائل گذشته نداشته است. واي نيز در حلها هيچ نتيجهاست و عمالً این همكاري

اي خود اي هستهالمللي در مورد مشروع بودن برنامهن مسائل، ایران توانست ذهنيت بينفارغ از ای

ها و چه در مذاكرات بعدي با ایران ورد و آمریكا و متحدانش نيز چه در اعمال برنامه تحریمآوجود را به

 ن در ميدر ایرا 1+5بخشي از پيشنهاد زیادي پذیرفتند. این حس مشروعيت این مسئله را تا حدود

تواند كفایت الزم اي ایران مياتمام برنامه هستهجاي به شروع شد كه نشان داد تعليق كردن 2006

نيز در بندهاي خود و شروط خود این تعليق را ذكر  1737عنوان یك راهكار را داشته باشد. قطعنامه به

هاي جهاني كافي خواهد طرفبراي  برچيده شدن آنجاي به ايكرد و عنوان نمود تعليق برنامه هسته

اي سوخت ایران سخني به ميان نيامده جا در این قطعنامه از پایان یافتن و حذف چرخه هستهبود و هيچ

به ایران تثبيت شد. در این پيشنهاد  2008 در مي 1+5است. این مشروعيت بخشي با پيشنهاد دوم 

خواهد بود اگر حس اعتماد ميان  NPTاي اي ایران مانند سایر اعضنشان داده شد كه برنامه هسته

 اي ایران ایجاد شود. هاي هستهآميز بودن فعاليتوجود بياید و اطمينان كافي از صلحطرفين به

اش ايبخشي به برنامه هستهجامعه اطالعاتي در آمریكا كمك زیادي به اقدامات ایران براي مشروعيت

اي ایران مقاصد تسليحاتي هنوز این شك وجود داشت كه برنامه هسته 2007كرد. اگرچه تا اواخر نوامبر 

این  NIEو خصوصاً برآورد اطالعات ملي  2007دارد اما برآوردهاي جامعه اطالعاتي آمریكا در دسامبر 

 2004و سال  2003اي در سال ساخت كالهك هستههایش براي دهد كه ایران تالشمسئله را نشان مي
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را متوقف كرده است و عمالً شك و شبهه مذكور از بين رفته و حس اضطراري بودن مسئله ایران نيز از 

اي وجود داشت كه آژانس هاي قبلي ایران براي ساخت كالهك هستهبين رفت. شواهدي نيز از تالش

اند. جامعه ها وجود داشتهاین تالش قبالًبه این نتيجه رسيد كه  2015المللي انرژي اتمي در دسامبر بين

كرد كه آمریكا هنوز بر این اعتقاد است كه ایران نوعي اذعان ميهاي خود بهوردآمریكا نيز در برآاطالعاتي 

 ه شد كهدست آمده نشان دادهاي بهرفته با یافتههماي نكشيده است. اما رويهسته دست از گزینه سالح

 خواست نشان دهد نبوده است. طوري كه آمریكا مياي ایران آنبرنامه هسته

اي خود بود، در عين اینكه تمایل ها تالش آنها براي توسعه مستمر برنامه هستهسومين كار ایراني

كشند و نهایتاً دادند كه از ميز مذاكره عقب نميكردند و نشان ميخود براي مذاكره را نيز حفظ مي

ها عنوان نگارنده اميدوار بودم ممانعت ایرانيهایي وجود داشت كه من بهان یك توافق هستند. زمانخواه

تر خواهد كرد. كار ما را راحت NPTاز حضور بازرسان یا ابراز تمایل آنها براي بيرون كشيدن از معاهده 

در دام این تله و دام وجه  هيچ را منزوي كند. اما ایران به شدت ایرانتوانست بهچرا كه این كارها مي

دانست چنين نافرماني مشهودي به آمریكا و متحدانش امكان اعمال فشار آني و شدید نيفتاد چرا كه مي

 را بر ایران خواهد داد. 

هاي آنها را باال برد و سطح اورانيم در عوض ایران تعداد سانتریفيوژهاي خود را افزایش داد یا ظرفيت

قا بخشيد و یك رآكتور نيز در اراک تأسيس كرد. اگرچه این اقدامات در تقابل با غني شده را ارت

داد ایران همچنان در حقوقي و قانوني نشان ميلحاظ از  هاي سازمان ملل قرار داشت، اماقطعنامه

مه مانع از اداوجه  هيچ عبارت بهتر مسائل حقوقي بهكند. بهالمللي خود حركت ميچارچوب الزامات بين

اي، ایران هم حس استقامت ملي خود را تقویت كرد هاي هستههاي ایران نشد. با توسعه ظرفيتفعاليت

اي خود پایبند داد این كشور به برنامه هستهو هم پيام قدرتمندي به جهان خارج داد، پيامي كه نشان مي

 بوده و در هر صورتي آن را ادامه خواهد داد. 

هاي برنده بيشتري به این كشور ها و برگتوانست اهرمي نيز داشت و مياقدامات ایران مزیت دیگر

كرد و المللي خود را بيشتر ميهاي بينطور كه آمریكا مجموعه تحریملي بدهد. همانحتمادر مذاكرات ا

لي را از این طریق وارد كند. ایران نيز مسير حتماكرد تا فشار ازني با ایران را تقویت ميزمينه چانه

برد تا آمریكا نيز مشابهي در پيش گرفته بود و با افزایش تعداد سانتریفيوژها فشار به آمریكا را باال مي

اي گونه نباشد كه صرفاً با كشوري كه توان ناچيز هستهترغيب به رسيدن به یك توافق با ایران شود و این

 دارد وارد مذاكره شود. 
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 همه در یک گذرگاه حیاتی

متحدانشان در سراسر جهان در یك بزنگاه مشخص و دردسرساز همراه به و ایران آمریكا 2013در سال 

خود دفاع اي هقرار گرفته بودند. ایران به سهم خود توانسته بود نشان دهد كه حاضر است از برنامه هست

زیادي از هاي د بخشبتواننآن  به جهان نيز فهمانده بود كه خواهان توافقي است كه در ضمناًكند و 

خود را باالتر اي هبهتر ایران هزینه و بهاي برنامه هست عبارتبهخود را حفظ نماید. اي هبرنامه فعلي هست

به دنيا اثبات كرده بود كه  عمالًنگریست و مي چيزي بيش از یك اولویت ملي عنوانبهآن  برده بود و به

خود را واگذار كند. این كشور خط قرمزهاي مختلفي اي ههستهاي این كشور حاضر نيست تمام ظرفيت

ایران تحت اي هپيشرفت در برنامه هست مثالًبراي یك توافق آتي ترسيم كرده بود و نشان داده بود كه 

بهتر ایران نه تنها  عبارتبهبه عقب برود. وجه هيچبه تواندنمي هر شرایطي باید اتفاق بيفتد و این برنامه

بازي را با ساخت هر سانتریفيوژ باال برده بود بلكه ارزش این برنامه را نيز براي خود در سطح هاي هزینه

 باالتري به دنيا نشان داد. 

در زمينه مسئله اقتصاد دست باالتر را داشت و كشورهاي مختلف در جهان از  آمریكادیگر  سوياز

دستانه به تعهدات خود در زمينه پيش ورتصبهبایست مي كردند كه ایرانمي حمایت آمریكااین سياست 

پایبند باشد. البته این حمایت محدود بود و كشورهاي مختلف حاضر نبودند براي هميشه فشار اي ههست

ایران وجود داشت اما اي هدر كشورها در مورد برنامه هستهایي را به ایران را اعمال كنند. اگرچه نگراني

از بين بردن برنامه  مطمئناًها داشتند كه راه مرتفع شدن این نگراني خيلي از كشورها در جهان اعتقاد

 كامل نخواهد بود.  طوربهایران اي ههست

به ثبات نسبي رسيده بود و نرخ تورم و بيكاري با  2013نكته دیگر اینكه اقتصاد ایران در تابستان سال 

این  برعالوهفراوان توانسته بود ثبات نسبي را تجربه كند. هاي قوسون آمدن ارزش پول ملي بعد از كشپایا

آن  بازار نفت جهان كه در اوالًكرد چه اینكه مي بيشتري پيداي هامحدودیتدورنماي انزواي ایران در آینده نيز 

عليه  اقدامات تحریمي وسيعي نيز اًثانيكرد و مي را ایجادهایي به باالترین حد ممكن رسيده بود نگرانيها قيمت

خواست در آسيب رساندن به اقتصاد مي كرد. اگر دولت اوبامامي ایران اعمال شده بود كه كار را براي آینده سخت

بر مردم ایران  عمالًافتاد كه مي بایست از ابزارهایي اتفاقمي رسانيشرفت بيشتري داشته باشد این آسيبایران پي

روزانه یك ميليون كننده تأمينبود چه اینكه ایران مي گذارتأثيربر اقتصاد جهاني آن  گذاشت و به تبعتأثير مينيز 

كس خواهان به راه انداختن هيچ 1990عراق در دهه هاي بشكه نفت در بازار جهاني بود. با علم به تجربه تحریم

 یك بحران انساني در ایران و اثرگذاشتن بر اقتصاد جهاني نبود. 

ها ایران نيز به سهم خود ثبات و امنيت مطلق را در نگاه جهانيان نداشت. این كشور با علم به انقالب

 اقتصادي و آثاري كههاي كه در جهان عرب اتفاق افتاده بود نسبت به تبعات تحریمهایي و خيزش

خاب حسن روحاني به تواند بر ثبات سياسي این كشور داشته باشد هوشيار شده بود. اگرچه بعد از انتمي
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جمهوري وضعيت اقتصادي تا حدودي بهتر شده بود اما پيشرفت اقتصادي چشمگيري نيز یاستمقام ر

 ورشكستگي است و صریحاًدرحال افتاد. روحاني خيلي صریح به عموم اعالم كرد كه نظام بانكي نمي اتفاق

ها تالش براي راحت شدن از شر تحریم تواند به اندازهنمي ات اقتصادياصالحد كه هيچ برنامه اعالم كر

 در ایران نيز به این كشور كمك كند. روحاني این مسئله را شعار انتخاباتي خود قرار داده بود و عقالً

 تالش كنند. ها براي از بين بردن تحریمباید  كه براي حفظ نظام در ایراناند هدانستمي

اطمينان بسيار زیادي در مسير دیدند كه عدم مي و هم ایران به عينه آمریكاهم  2013در سال 

همراه به بتواند نتایج مطلوبي در ادامهآنها  هايرو وجود دارد و هيچ تضميني نيست كه سياستپيش

 آمریكاشد و سپس در سوئيس و  آغازكه در عمان اي هداشته باشد. در عوض از طریق گفتگوهاي محرمان

آميزي در این زمينه برسند و كار را تمام سالمتحل مو ایران تالش كردند به راه آمریكاادامه پيدا كرد، 

یكي از كارمندان  عنوانبه خصوصاًكنند. من این توفيق را داشتم كه به مذاكرات محرمانه مذكور بپيوندم 

ش من در كل وزارت خارجه. نقها ارشد تحریمكننده معاون هماهنگ عنوانبهوزارت خارجه و همزمان 

رفع تحریم در مذاكرات با ایران بود اگرچه با توجه به پس زمينه هاي در مذاكرات مذكور تدوین سياست

و اینكه ام هنيز در این زمينه كمك كرداي ههستي هامحدودیتكه داشتم به تيم ایجادكننده اي ههست

 . و تحریمي محتمل با ایران چطور خواهد بوداي هتوالي و آرایش اجزاي هست

ایران آن  تالش كردیم به یك معامله برد ـ برد برسيم كه درها شد ما و ایراني انجامدر مذاكراتي كه 

این  طوري كهبهایجاد كند آن  بپذیرد و شفافيت بيشتري دراش ايهرا بر برنامه هستیي هامحدودیت

و متحدانش  آمریكاباشد و در عوض  NPTباالتر از تعهدات فعلي ایران در ها و شفافيت هامحدودیت

با اتخاذ برنامه  2012در نوامبر  فرآیندي را عليه ایران كاهش دهند. اولين گام از این المللبينهاي تحریم

بود و به و ایران برداشته شد. این سند بسيار دقيق  1+5توسط كشورهاي آن  تأیيدهمكاري مشترک و 

ایران و كاهش اي ههستهاي شدن از فشار را از طریق پایين آوردن فعاليت هر دو طرف امكان خارج

نامه همكاري مشترک نقایصي و اقدامات خيلي زیاد نبودند. سند برها داد كه البته این گاممي هاتحریم

بيشتري بود هاي لحاظ جامعيت یك توافق داشت چرا كه هم ایران خواهان خالص شدن از تحریمنيز به

بيشتري براي ي هامحدودیتو ها و متحدانش نيز نيازمند شفافيت آمریكاقتصادش را بازسازي كند و تا ا

كشور آن  ايهبودن برنامه هستآميز بيشتري در مورد صلحهاي اعمال بر ایران بودند تا بتوانند به تضمين

به تصویب  نهایتاًماه آینده بين دو طرف درگرفت. كه  20برجام مذاكرات مفصلي در  تأیيدبرسند. بعد از 

برجام  2016مبناي سند اوليه یعني برنامه همكاري مشترک ایجاد شد. در ژانویه رجام رسيد كه برسند ب

 . شد آغازو ایران  1+5توسط آن  به رسميت شناخت شد و اجراي

و در ایران و در  آمریكامه جامع اقدام مشترک یعني برجام در هم برنامه همكاري مشترک و هم برنا

 كشورهاي دیگر مورد بررسي دقيق قرار گرفت و هر دو سند توانستند از دل انتقادها سربلندهاي پایتخت
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داده شده بود اي هبيشتر معطوف به امتيازات زیادي بود كه در زمينه هست بيرون بيایند. در ایران انتقادها

از عناصر تندرو در ميان مردم و در حاكميت این امتيازها را خيانت به حقوق ملي ایران توصيف  كه برخي

ان داده است نه كافي است و نه كه ایراي هاین انتقاد وجود داشت كه امتيازات هست آمریكاكردند. در 

هاي كند كه فعاليت تواند به ایران كمكمي هالحاظ زماني كفایت الزم را دارد و اینكه كاهش تحریمبه

بحث در مورد برجام  اساساًي دیگر دنبال كند. هاروشخود مانند حمایت از تروریسم را به آميز شيطنت

اثرگذار خواهد ها در استقامت و تعهد ملي ایراني نهایتاًدر دو منظر كلي اتفاق افتاد. اینكه فشار بيشتر 

این كار خطرات بسيار  انجامقرار دهد و  تأثيرله را تحت توانست این مسئنمي بود و دوم اینكه فشار بيشتر

 شود. اشد و ممكن بود باعث تشدید مشكل توانست داشته بمي زیادي

داشتند. مخالفان آنها  كنندگانیك تفاوت اصلي ميان این دو نوع نگرش درجه اطميناني بود كه بيان

 در ایران وجود داشت و این درد و فشار سند برجام معتقد بودند كه امكان اعمال درد و فشار بيشتر

اما معتقد بودند كه اگر  ،كردندنمي را رد احتمالتوانست آثار مطلوبي داشته باشد. موافقان برجام این مي

 رفت، زیرامي امكان رسيدن به یك توافق دیپلماتيك در آینده از بين عمالًشد نمي چنين سياستي موفق

ترس موافقان برجام این بود  در نهایتپذیرفت. نمي راآنها  و هم ایرانهم سخت بود ها افزایش تحریم

شد بدتر مي توافقي كه با ایران بسته عمالًكرد و مي خواه یا ناخواه در آینده كاهش پيداها كه وزن تحریم

 . شدبا این كشور منعقد  2015و  2013 هايسال از توافقي بود كه در

توان با قطعيت گفت حق با كدام دسته از افراد بوده است، اما مهم این است كه نمي حاضردرحال 

اعمال تحریم و فشار ایران رفتار خود را عوض كرد. البته ممكن است در مورد درجه تغيير  هاسالبعد از 

دارد  با توجه به اتهاماتي كه در مورد دولت ایران وجود خصوصاًزیادي وجود داشته باشد هاي رفتار بحث

 اساساًبپذیرد، یا اینكه  2005تر را در سال گيرانهمادگي این را داشت تا توافقي سختو اینكه این دولت آ

  .چه بود در این ميانها نقش تحریم

بين ایران و سه كشور  2005و  2003ي هاسالاما فراموش نكنيم بعد از مذاكرات دیپلماتيك 

به دفاع از چرخه سوخت  صرفاًرا به ایران دادند این كشور  هایيپيشنهادها اروپایيآن  اروپایي كه در

هاي كه در توافق حاليدر یك شكل موقت سوق داده شد. در و امتناع از پذیرفتن مصالحه حتياي ههست

ملي در نتيجه توافقات هاي برنامه همكاري مشترک و برجام چنين نبود. دورنما و نگرش ایران به اولویت

از اي هایران نشان داد كه برنامه هست 2013 ـ 2006كرد و در دوره زماني بين مي ييرتغباید  سياسي

 2015در مورد برجام در  برخوردار است. اما وقتي مذاكراتاش اهميت بيشتري نسبت به منافع اقتصادي

كرده بود و كشور آماده نبراي هميشه تغيير  مدتدر ایران در كوتاهها اولویت هدفگذاريبه پایان رسيد 

در سال  هامحدودیتاین  عمالًبپذیرد كه اش ايهدر برنامه هستها را در كنار بازرسيیي هامحدودیتبود 

در ها گيريتصميمشد. با توجه به نقش رهبر ایران در نمي ایران پذیرفته سويازوجه هيچبه 2006
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در این كشور باعث تغيير نگرش  جمهوررئيستوان چنين نتيجه گرفت كه تغيير نميآنها  مذاكرات و نتيجه

ن برنامه همكاري مشترک و برجام در تهران این برخي از مدافعا برعالوهشده باشد. اي هنسبت به مسئله هست

نژاد و كشورهاي غربي در اقدامات اعتمادساز ميان احمديترین كوچك مخالف 2015 ـ 2013ي هاسالبين 

گيري این افراد نيز در گذر بينيم كه موضعمي بودند. پس به عينه 2009تحقيقاتي تهران در سال  رآكتورمورد 

نيز در مورد ميزان یي هامحدودیتها زمان تغيير محسوسي كرده است. با توجه به این مسئله و با همه این گفته

 5+1گفتگوها در  آغازیي از آمریكاكنندگان مدام به مذاكرهها داشت. ایرانيایران در مذاكرات وجود نشيني عقب

پایان وجه هيچبه اما ،هستنداي هموقت در برنامه هستي هامحدودیتگفتند كه آماده پذیرفتن مي 2013در 

خواهند بود كه تا ابد در این برنامه اعمال شود. این یي هامحدودیتپذیرند و مخالف نمي یافتن این برنامه را

اما اصرار بر  ،آمد وجودبهها ثابت باقي ماند، اگرچه برخي تغييرات جزئي در نحوه مذاكره ایراني گيريموضع

  توان مشاهده كرد.مي موضع اصلي را در طول همه مذاكرات

را پيش روي ها مواضع ایراني صرفاًیي آمریكاكننده بسياري از منتقدان برجام معتقدند كه تيم مذاكره

یي آمریكاچنين نبود. هيئت  درحالي كهرا پذیرفته است، آنها  را غيرقابل تغيير دانسته وآنها  خود گذاشته و

ایران در آینده و حتي برنامه موشكي این كشور كرده اي هصرف بررسي دورنماي برنامه هستزمان  هاماه

 به آمریكانقش مهمي در ایجاد برجام داشته است و  گيريموضعاست. خود من به شخصه معتقدم كه این 

منافع ایران را در نظر بگيرد. اگرچه در گذر زمان مشخص  صرفاًخواهان توافقي نبوده است كه وجه  هيچ

كرده و  اصالحآماده بودند برخي از مواضع خود را ها گفتيم ایراني قبالًكه هایي شاخص براساسبود كه 

به پذیرش آنها  امكان متقاعد كردن عمالًسري امتيازات تن بدهند، اما به دادن یكها براي كم شدن تحریم

است و به این روش فكري دهنده نشان دقيقاًایراني كنندگان وجود نداشت. اظهارات مذاكرهها همه خواسته

مقطع آن  توان فهميد كه اگرچه درمي كند ومي در برابر فشار را مشخصها خوبي ميزان استقامت ایراني

 كلي از بين نرفته بود.  طوربهاما  ،شكسته شده بودها زماني استقامت ایراني

چرا این  اساساًحال كه داستان ایران را كامل مطالعه كردیم بهتر است به این مسئله بپردازیم كه 

ه تغيير اساسي كه توانست به نتيجه از این نكته افزایش دهيم كه نقط مسئله اتفاق افتاد و درک خود را

 وجودبهتوان سازوكاري را مي مذكور منجر شود چه بوده است و از این راه تالش كنيم بفهميم چطور

 از حالت غيرمطمئن خود خارج شود. ها آورد كه اجرا و اعمال تحریم

 

 تالش براي یافتن نقاط تغییر

و استقامت كشورها را بررسي كردیم و نشان دادیم كه چه ها قبلي فشار ناشي از تحریمهاي در فصل

توانند براي ایجاد فشار استفاده كنند، وجود مي عواملي كه هر دو طرف دعوابندي طبقه یي برايهاروش

پوشاني كنيم نقاط هممي دیم. در این فصل تالشران را نيز در گذر زمان بررسي كرپرونده ایدارد. موضوع 
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این دو نيرو را كه همان نقطه كور عمليات تحریم است نشان دهيم یعني چگونگي قرار دادن یك كشور در 

یك حالت توافق  كشور را تغيير دهد و این تغيير رفتار نيز درآن  معرض فشاري كه بتواند بالفاصله رفتار

بياورد و از  دستبهدوطرفه اتفاق بيفتد. نگارنده معتقد است سند برجام توانست این نقطه همپوشاني را 

 دل این همپوشاني ميان درد و استقامت فرصتي را به كشور هدف بدهد تا خود را از مهلكه بيرون بكشد. 

قامت نيازمند ایجاد یك چارچوب رسيدن به نقطه تغيير رفتار ناشي از همپوشاني فشار و است

قبل بيان كردیم نگارنده هاي راهبردي مشخص براي اعمال فشار است. با توجه به مسائلي كه در فصل

آن  هايچارچوبي باشد كه در مقدمه این كتاب ویژگي براساس باید هامعتقد است كه چارچوب تحریم

 كنيم. مي را ذكرآنها  بار دیگررا بيان كردیم و اینجا یك

 سويازالزم حداقلي هاي اهداف اعمال فشار تحریم را شناسایي كرده و گام باید این چارچوب 

 دولت هدف براي دفع این فشارها را نيز در نظر بگيرد.

  مراحل و تعهداتش به اقداماتي كه باعث تحریم شده ها، يپذیرآسيبدرک ماهيت كشور هدف و

 تا حد امكان افزایش دهد. براي جذب فشار رااش است با آمادگي

  وجود دارد در عين امتناع از هایي يپذیرآسيببياورد تا فشار بر نقاطي كه  وجودبهراهبردي

 افزایش پيدا كند.  مؤثرتدریجي و محتاطانه و  صورتبهي وجود ندارد پذیرآسيبنقاطي كه 

  مستمر رصد شود و فرضيات ابتدایي موجود در مورد استقامت كشور هدف و  صورتبهاجراي راهبرد

 استقامت و بهبود خود راهبرد تحریم مورد ارزیابي مجدد قرار گيرد.آن  در شكستنها اثرگذاري فشار تحریم

  نقشه راه مشخصي در مقابل كشور هدف قرار داده شود تا او بداند شرایط الزم براي رفع فشارها

تواند فشار را كنار بزند در عين در نظر مي يشنهاد مذاكرات الزم براي رسيدن به توافقي كهچيست و پ

 طرف مقابل ارائه شود. بهكننده داشتن نيازهاي كشور تحریم

  كارآیينا دليلبهممكن است كننده كشور تحریمها، بودن تحریممند نظام كه فارغ از احتمالاین 

كه گفتيم  طورهمانگرچه  ذاتي راهبرد تحریم در سياست خود دچار ناكامي شود نيز در نظر گرفته شود.

ش كشور و ظرفيتآن  درک از كشور هدف یا باال رفتن غيرمنطقي استقامتسوءبر اثر  تواندمي این ناكامي

آمادگي پذیرش ناكامي و شكست خود را داشته باشد  باید براي مقاومت نيز باشد. در هر حالت یك كشور

 تري راتواند در بلندمدت طبعات تلخمي و مسير را عوض كند یا اینكه ریسك ادامه دادن مسير فعلي كه

 داشته باشد را به جان بخرد. همراه به

دف تحریمي اعمال شده است و كشور ه مثالًتوانيم چنين فرض كنيم كه مي ترین حالتدر ساده

 كند كه دو طرف مایل به نزدیكي بيشترمي دهد و بعد از یك یا دو سال شرایط به نحوي تغييرمي پاسخ

باشد یا اجازه ایجاد یك توافق موقت یا نشيني شوند، یك یا هر دو طرف ممكن است خواهان عقبمي

رفع شود و روابط معمولي و عادي بين دو كشور جریان ها تحریمآن  بلندمدت را بدهند كه از طریق
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دهد الگوي مي شود نشانمي كه در آثار نویسندگاني مختلف دیدهها مطالعه تاریخ تحریم درواقعبگيرد. 

هاي تحریمي وجود داشته است و البته این مسئله بيشتر در مورد نظامهاي مذكور در اعمال اكثر نظام

 كرده است. تحریمي خفيف مصداق پيدا

آن  افتد. شاید یكي از دالیلمي اتفاقاي هتحریمي شدید كمتر چنين حالت سادهاي اما در نظام

یك  با همه اینها نبوداند. هابزار نامناسبي براي استفاده در شرایط مذكور بودها تحریم اساساًاین باشد كه 

تواند دليل این مسئله نيز باشد ميآن  و تبعيت از قوانينها چارچوب مشخص راهبردي در اعمال تحریم

ها، بينجامد كه این سه دليل عبارتند از: شموليت كم تحریمها و به سه دليل اصلي شكست تحریم

 .اهداف سردرگم و متناقضها، شموليت زیاد تحریم

 

 شمولیت كم

د تغيير سياست درد كافي براي ایجاها اعمال تحریمكننده زیاد كشور تحریمهاي تالشرغم بهگاهي 

تا زمان رسيدن به یك نقطه تغيير باید ادامه ها اعمال تحریم درواقعآورد. وجود نميبهكشور هدف را 

 پيدا بكند و این قانون كلي است و خود اعمال تحریم در مسيري كه برایش تعریف شده ادامه پيدا

كند و در یك مرحله كشوري كه به مي كند. درد و فشار بر كشور هدف نيز در این زمينه افزایش پيدامي

 كند. مي خود از تحمل درد بيشتر جلوگيريهاي او فشار وارد شده با ایجاد تغيير در سياست

كنند و نمي تحریمي وجود دارند كه هيچ وقت اهداف خود را برآوردهي هاروشبرخي از حال با این

بارز این مسئله تصميم كشور ایران براي هاي مثالكنند كه  اصالحتوانند رفتار طرف مقابل را نمي عمالً

 تأثيربود. این اقدام شاید  2013 ـ 2006متقابل بر برخي از كشورهاي اروپایي از سال هاي اعمال تحریم

 یعني متقاعد كردنكننده گذاري بر راهبرد كشور تحریمتأثيراما از منظر  ،سياسي در داخل ایران داشت

ایران  سويازجبراني مذكور هاي كردند، تحریممي عليه ایران اعمال كههایي تحریماز نشيني به عقبآنها 

 داشته باشد.همراه به يد و از این منظر نتوانست نتایج مفيديانجامبه شكست  عمالً

جالبي است. شاید مشكل در عدم  سؤالجبراني شكست خوردند خود هاي اما اینكه چرا این تحریم

زیادي روي  تأثيردر این حالت اقتصاد اروپا  درواقعجبراني بود كه ایران اعمال كرد. هاي تناسب تحریم

هاي كرد تحریممي ایران باید تالش را تغيير بدهد. منطقاًهایش خود احساس نكرد كه بخواهد سياست

توانست در مي ایران درواقعاروپایي را افزایش دهد تا به نتایج مطلوب برسد. هاي خود و فشارها بر طرف

و واردات از ها اما این تصميم را نگرفت در عوض ایران به فروش نفت به اروپایي ،این مسير گام بردارد

 این كشورها ادامه داد. 

توان از دو استدالل منطقي استفاده كرد. نخست اینكه مقامات ایران به مي براي توجيه این مسئله

عليه ها عليه اروپا آمادگي اروپا براي افزایش تحریم جبرانيهاي این نتيجه رسيدند كه تشدید تحریم
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ساده هاي ایران را افزایش خواهد داد. با مطالعه اظهارات مقامات اروپایي در مورد پرونده ایران و واقعيت

براي ناظران بيروني و همچنين براي  كامالًو وزن اقتصادي اروپا ها اقتصادي موجود در مورد فرصت

جبراني ایران تغييري نخواهد كرد. هاي ن ایراني مشخص بود كه استقامت اروپایي با تحریمسياستگذارا

كلي و در بلندمدت كنار بگذارد و به همين دليل تالش كرد  طوربهاروپا حاضر نبود ایران را حال با این

آميزي را روش اغراق خود بر اروپاهاي در اعمال تحریمها روش مياني را در پيش بگيرد. شاید اگر ایراني

را به سمت خود بيشتر جلب كنند و برخي از روابط تجاري ها توانستند نگاه اروپایيمي گرفتندكار ميبه

 با اروپا را حفظ كنند. 

توضيح دوم این است كه رهبران ایران به این نتيجه رسيده بودند كه كشورشان بيشترین آسيب را 

به این نتيجه ها اروپا خواهد دید. از منظر سازش اقتصادي ایرانيجبراني عليه هاي از تشدید تحریم

بر اروپا خود ایران دچار مشكل شود و امكان رسيدن به ها اثر اعمال تحریم ه ممكن است بررسيدند ك

ها تشدید كردن تحریمجاي به دیپلماتيك بيش از پيش از دوش ایران برداشته شود در نتيجه حلراهیك 

 اي را در پيش بگيرند. ف سعي كردند روش عاقالنه و منطقير دو طرعليه اروپا ه

توان گفت شكست نظام تحریم در رسيدن مي حال اگر بخواهيم خيلي انتزاعي به موضوع نگاه كنيم

دهد. در این  انجام اهدافآن  دررا یك بازنگري كننده تواند باعث شود كشور تحریممي به اهداف اوليه

مدیریت شده است و مسير را اشتباه ه آیا خود اقدام تحریمي دچار سوءك آیدمي پيش سؤالحالت این 

كه در باال گفتيم اگر یك كشور  طورهمانرفته است یا اینكه ابزارهاي اعمال تحریم كافي نيستند. 

را آنها  را تضمين كند یا اینكهآنها  موفقيتها تصميم بگيرد كه با گسترش نظام تحریمكننده تحریم

ها را از نو تعریف كنند، آنگاه ممكن است دوباره مسئله شموليت پایين تحریمها هدفگذاريكند یا  اصالح

تبدیل خواهد شد. ها خود به مانعي در اعمال تحریمها بياید، یعني بازنگري مجدد در هدف وجودبه

تحریم نواقص بسيار زیادي ممكن است به این نتيجه برسد كه راهبرد كننده دیگر كشور تحریم سوياز

تري گيرانهرده و یا از ابزارهاي جدید و سختك اصالحكشور یا سياست تحریم را آن  دارد. در این حالت

كنند تا با ابزارهاي فعلي هماهنگي بيشتري مي و یا اینكه اهداف تغيير كند، نظير اقدام نظاميمي استفاده

 ،نيازمند یك بازنگري سياسي رسمي نيستالزاماً  كنندهدولت تحریم سويازداشته باشد. این بازنگري 

اما صرف اینكه  ،تواند در برخي ابعاد راهبرد اتفاق بيفتد، اگرچه ممكن است این اتفاق هم بيفتدمي بلكه

 به این نتيجه برسد كه مسير انتخاب شده درست نيست كفایت خواهد كرد. كننده رهبر یك كشور تحریم

 

 و تبعات ناخواستهها باالي تحریم شمولیت

شود كشور هدف یا از رفتار باعث ها افتد كه فشار تحریممي وقتي اتفاقها اثرگذاري بيش از اندازه تحریم

و اثرگذاري ها . شموليت باالي تحریمكندرا تشدید آن  را تقویت كند و یاآن  فعلي خود فاصله نگرفته و
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این است كه آن  است. یك دليل از حد انتظارتر پایين تر از اثرگذاريپيچيدهبسيار آنها  بيش از اندازه

رفتار  عمالًتوان تشخيص داد كه كشور هدف مي این مسئله كمتر قابل اثبات خواهد بود در اثرگذاري كم

اما در مقابل در شموليت باال و اثرگذاري باال مدافعان سياست تحریمي و ناظران  ،خود را تغيير نداده است

نبوده بلكه به ماهيت تقابلي آنها  رویكرد غلط دليلبهها كنند كه ناكامي و شكست تحریممي بيروني ادعا

است كه استدالل اصلي این ها كشور هدف بستگي داشته است. در اینجا نيز مانند شموليت پایين تحریم

و نه اند همانعي ناكافي براي رفتار كشور هدف بودآنها  به این دليل بود كه صرفاًآنها  و شكستها تحریم

 باعث رفتارهاي كشور هدف شده باشند. آنها  اینكه خود

ها دهد كه تحریمنمي اما ایراد این نگرش این است كه به هيچ عنوان به كشور تحریم شده این حق را

گویند مي كه غلط كامالًاین نگاهي است  درواقعبر خود بداند. كننده كشور تحریم سويازرا خشونتي 

براي دفاع از كننده دفاعي است كه كشور تحریم بلكه اقدامي تماماً ،تحریم یك فشار راهبردي نيست

مذكور برمبناي استدالل اند هكه در این مورد در جاهاي دیگر نيز نوشت طورهمانبندد. كار ميبهخود 

شكل آنها  گرفته شدنكار بهو ماهيت خود ابزارها و چگونگي ها فراوان پيرامون تحریمهاي سرایيسخن

 . نقص دارد اساساًگرفته است و به همين دالیل 

 وجود دارد وآنها  فهميم كه امكان اثرگذاري بيش از حدمي را ابزاري از فشار بدانيمها اگر تحریم

 رود. مي گاهي از ابزارهاي سياسي و اقتصادي فراترآنها  پاسخ بهفهميم چرا مي

هاي باالیي دارند و امكان پاسخ رسانيآسيبدر جایي كه ها در اعمال تحریم خصوصبهاین مسئله 

 آمریكانفت هاي وجود دارد. مثال شاخص این مسئله تحریم ،كنندمي كشور هدف را ایجاد سويازعجيب 

دولت ها ميالدي است. برخي از تحليلگران استدالل كردند كه این تحریم 1930 عليه ژاپن در دهه

به بندر پيرل حمله  1941پادشاهي ژاپن را از بقاي اقتصادي خود ترساند و همين مسئله باعث شد در 

نوعي قاطعيت و هشدار به ژاپن بود كه ژاپن را از یك دهنده تحریم نفت مذكور نشان آمریكاكند. براي 

بود ها نفهميده بود نگاه ژاپن به تحریم آمریكا آنچهاما  كرد،مي منبع حياتي انرژي در زمان جنگ محروم

توان مي دانستند. استدالل مشابهي رامي را بهانه و دليل اصلي جنگ و به نوعي خود اعالن جنگآن  كه

مان در دوران بين جنگ دانست در برابر آلآنها  و شموليت زیادها در مورد اثرگذاري بيش از حد تحریم

 بود.ها كه در شكل پرداخت غرامت

در این حالت كمي خودداري به خرج  باید كنندهكشور تحریمها اثرگذاري بيش از تحریم احتمالدر 

اگر كشور  در ضمنپاسخ نامتناسب كشور هدف وجود دارد.  احتمالدر شرایطي كه  خصوصبهبدهد، 

ها تواند بهتر شود و این كشور خود را با فشار انطباق دهد در این حالت تحریممي هدف معتقد است اوضاع

شبيه حالتي است  آیدمي وجودبهحدودي مشكلي كه اینجا ایي خود را از دست خواهد داد. تاتوان عمالً

نشيني عقب احتمالوجود دارد. در این جنگ محدود كننده كه در یك جنگ محدود براي كشور حمله
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كمتر تمایلي به مدت تسليم شدن كامل كشور هدف وجود ندارد و به همين دليل این كشور در كوتاهو 

هم وجود دارد كه كشور هدف  احتمالدهد بحران و مشكل را طول بدهد. این مي سازش داشته و ترجيح

در ها ند ژاپنيباالتر باشد و یا حتي مانكننده دست به اقدامي تقابلي بزند كه از حد توان كشور تحریم

 دهد.  انجاماقدامات شدیدي مانند اشغال یك جزیره  1941

 از حد و حدود خود تجاوزها توان مرز مشخصي ترسيم كرد و نشان داد كه كجا تحریمنمي عمالً

توان گفت كه موفقيت در اعمال مي شوند و فقطمي كشور هدف سويازكنند و باعث پاسخ نامتناسب مي

كشور بستگي خواهد آن  بررسي دقيق منافع كشور هدف و دانستن اندازه فشار وارد شده بهبه ها تحریم

تواند در این زمينه مفيد مي گيري استقامت كشورها نيزكرد پيشنهاد شده در زمينه اندازهداشت. روی

د توانمي مورد نياز براي درک اینكه یك كشور تسليم خواهد شدهاي باشد چه اینكه انواع تحریم

لكه ممكن است ب ،شودنمي تنها تسليمته باشد كه نشان دهد كشور هدف نهداشهمراه به راهایي شاخص

 به شك راها است كه طرفداران تحریماي ههمان قضي احتمالاما در نهایت این  تر كند،شرایط را بغرنج

 كند. مي را با مشكالتي مواجهها از تحریمآنها  اندازد و طرفداريمي

ایجاد درد ناخواسته است كه  آیدمي وجودبهها ریسك دیگري كه از اثرگذاري بيش از اندازه تحریم

هرگونه اقدام سياست خارجي كه در خود ریسك  اساساًگذارد. مي ات عكس در كشور هدفتأثيرگاهي 

به حمله  و تبعات راهبردي نيز هست. براي مثال تصميمآثار متضمن  تبعات ناخواسته را داشته باشد

گيرد، حتي اگر سناریوي دوم نقش مهمي در سرنوشت مي كنندهنظامي امكان سناریوهاي دیگر را از حمله

براي كاهش توانایي ها نيز همين ریسك را دارند. استفاده از تحریمها كشور مذكور داشته باشد. تحریم

ه بازار به خودي خود توانایي یك صادركننده نفت براي عرضه نفت خود به بازارها به این معناست ك

 مهم را نخواهد داشت. كننده یك عرضهنشيني تحمل فشار ناشي از عقب

كه در  طورهمانشود. مي مربوطآنها  بشردوستانههاي بيشتر به جنبهها ناخواسته تحریمآثار اما 

ها ر اثر تحریمناخواسته بیجاد شدن تبعات انساني به مثالي بارز از ا 1990فصل دوم گفتيم عراق در دهه 

را تحمل كردند كه در این زمينه فشار ها تبدیل شد و صدها هزار عراقي فشارهاي ناشي از تحریم

توانند مي ناخواسته انسانيآثار تحریم با هاي دولت عراق نيز این درد را دو چندان كرد. نظامهاي سياست

 2013و  2012ي هاسالاورند. براي مثال در ایران در بي وجودبهبشردوستانه با آثار گسترده هاي بحران

ممنوعيت  دليلبهوجود داشت كه دارو و تجهيزات پزشكي نایاب شده بودند كه این مسئله نه هایي گزارش

ر اثر پایين آمدن ارزش پول براي مردم عادي ایران بود كه بآنها  باال رفتن قيمت دليلبهبلكه آنها  معامله

 مستقيماًها و متحدان از طریق تحریم آمریكاملي و كاهش عرضه این داروها و تجهيزات اتفاق افتاده بود. 

به پایين آمدن ارزش پول ملي ایران یعني ریال كمك كرده بودند و در نتيجه نقش مهمي، اگرچه 

 ناخواسته، در ایجاد این مشكل داشتند. 
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مسئله انساني و مرتبط با فعاالن حقوق انساني  صرفاًدر این حالت ها ش از حد تحریماثرگذاري بي

را ها تواند اثرگذاري نظام تحریممي نيست. فشار تحریم نادرست كه از مسير نامناسب اعمال شده باشد

تقصير مسئله دهد مي به كشور هدف امكان قرار دهد، زیرا الشعاعتحتبا باال بردن استقامت كشور هدف 

انداخته و از پذیرفتن نقش خود در این شرایط شانه خالي كنند و به این ترتيب ها را به دوش خارجي

خواهد آمد. كشورهاي  وجودبهكشور آن  دور باطلي از ایجاد تنفر عميق نسبت به جهان خارج در

گاهي داشته باشند و توانایي آآن  ناخواسته چشمگير نظام تحریمي و آثارهاي از شاخص باید كنندهتحریم

و هم در مدت تواند هم در كوتاهمي این آثار بياورند، زیرا وجودبهپاسخگویي در شرایط محتمل در خود 

 بياورد.  وجودبهبلندمدت اثر معكوس 

در این قضيه اي هبراي تحریم ایران از طریق سپاه پاسداران انقالب اسالمي مثال آموزند آمریكااقدام 

آميز شيطنتهاي شناسایي عمده فعاليت آمریكابخش اعظمي از سياست  2010 ـ 2006است. از سال 

لحاظ ایران و منزوي كردن این كشور به بتواند مبنایي براي تحریم اقتصاديآن  سپاه بوده كه از طریق

 كمكآن  نيز به شكل گرفتنها بياورد. این نگاه بسيار سرراست بود و خود ایراني وجودبهاقتصادي 

گر بدي بود و از متحدان دادند كه سپاه كنشمي باید نشانكنندگان ان و تحریمسياستگذاركردند. مي

هایش را ممنوع كنند. در این اقتصادي با سپاه و عوامل و واسطهخواستند كه از هرگونه فعاليت مي خود

 معامله هرگونهاعالم كرد كه  آمریكالحاظ قانوني بهخود گرفت. عناصر دیگري نيز بهزمان راهبرد مذكور 

ر جدا كند. این تصميم ب آمریكاتواند افراد را از سيستم مالي مي شخاص و چشمگير با سپاه و مرتبطين

یره محكوميت سپاه تالش كرد دا آمریكادیپلماتيك لحاظ به ایران گرفته شدهاي اثر قانون جامع تحریم

عناصري از سپاه كه  خصوصبهسياه مختلف قرار دهد، هاي رو را در فهرستدهد و این نيرا گسترش 

مرتكب نقض حقوق بشر شده بودند، در سوریه فعال بودند یا به برنامه موشكي  هاي آمریكاتحت قانون

كانون و  عنوانبهایران و مسائل دیگر كمك كرده بودند. سپاه كه از قبل در ایران قدرت باالیي داشت 

ام رفتارهاي دولت ایران در محافل مختلف توسط واشنگتن معرفي شد. در اینجا نيز ادعاي مركز تم

 كامالًاین بود كه سپاه و ایران را  آمریكااما هدف راهبرد  ،بنيان واقعي شكل گرفت براساسمذكور 

چه بيشتر بر ایران حتي از هرهاي قابل جداسازي نشان دهد و امكان اعمال تحریمهم و غيرچسبيده به

 سپاه را فراهم كند. هاي فعاليت دليلبهمسيرهاي قانوني 

اما جالب اینكه سپاه در این دوره زماني  ،بر سپاه بسيار واضح و روشن بود هاي آمریكاگرچه تحریم

ند توامي مهمنظر نگارنده دو عامل راستي چطور این اتفاق افتاد؟ بهاما به تقویت شد.ها و بر اثر تحریم

اینكه افسران سپاه در موقعيت خوبي براي استفاده از فساد موجود  این وضعيت را توضيح دهد. نخست

 2013 ـ 2005نژاد از وران دولت محمود احمديدر اقتصاد ایران قرار داشتند؛ یعني فسادي كه در د

قتصاد ایران را از طریق منابع تقویت شده بود. این افسران ارتباطات و ثروت الزم براي اشغال كانون ا
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و خصومت با سپاه این فشار را به نظام  هاي آمریكامختلف در اختيار گرفته بودند. نكته دوم اینكه تحریم

را مورد حمایت قرار دهد. سپاه ابزار اصلي آن  ایران وارد كرد كه هم بر سپاه بيشتر متكي شود و هم

قرار گرفته بودند به این ترتيب سپاه به قهرمان ها ابزارهاي حساسي بود كه تحت تحریم تأمينایران براي 

داد. مي خود اختصاصقاچاق را هم بههاي حاكميت ایران تبدیل شده و منافع اقتصادي ناشي از فعاليت

شد، سپاه از مي ترپذیرآسيبموازات اینكه ایران در برابر فشارهاي اقتصادي فقيرتر و به همين دليل به

 گردید. مي قدرت بيشتري برخوردار

و نهادهاي ها از این دست اجراي سند برجام را با مشكالتي مواجه كرد، چه اینكه شركتهایي واقعيت

گر نامشروع توانستند به یك كنشمي گرفتندمي حتي اگر در یك طرف معامله مشروع قرار عمالًي المللبين

كنار  هاي آمریكابرجام سپاه قرار نيست از ليست تحریم براساسو فراموش نكنيم حتي  تبدیل شوند

هاي و تنبيهات ناشي از نقض تحریم جرائمغيرایراني را در معرض هاي گذاشته شود كه این مسئله شركت

د كه با اتخاذ تصميمي عجيب اعالم كر آمریكاي دارخزانهدهد. به همين دليل وزارت مي قرار آمریكا

 2016یه در اواخر سال تأیيدمشمول تحریم نخواهد شد و این الزاماً  معامله با نهادهاي تحت كنترل سپاه

بسياري  2017تحليل خبرگزاري رویترز در ژانویه  براساسحال با اینبراي تبيين برجام منتشر گردید. 

 اند. هقراردادهاي خارجي با ایران تحت برجام همچنان در برخي از سطوح با سپاه تعامل داشت نفعانذياز 

واضح است كه مسئله مذكور باعث شده طرفداران سند برجام كه اميدوار بودند این سند و توافق 

ااميد يت منجر شود را نبه گشایش اقتصادي در ایران بينجامد و به بریده شدن دست سپاه از سطح حاكم

، اتفاق افتاد. با توجه به ترس موجود كه هنوز هم مدتكوتاهنقطه مقابل این قضيه، حداقل در  كرد زیرا

 هاي آمریكاتوان چنين نتيجه گرفت كه تحریممي و در جامعه جهاني وجود دارد آمریكادر مورد سپاه در 

آسيب كمي به سپاه وارد كرده و در عوض باعث  عمالًها ین تحریمآغازبر سپاه در مقطع آنها  و تمركز

و قرار ها بياید. بدتر اینكه با توجه به پاسخ سپاه به تحریم وجودبهشده در اجراي برجام نيز مشكالتي 

در برابر سپاه توانست ميزان  آمریكاتوان گفت كه رویكرد مي صرفاًگرفتن این نيرو در كانون مسائل ایران، 

 فزایش داده و كنترل این نهاد را بر ایران و امور این كشور باالتر ببرد. قدرت این نيرو را ا

برخي در  خصوصاًو  2015 ـ 2006ي هاسالایران در هاي نكته مهمتر اینكه بسياري از ناظران فعاليت

گيري سپاه شگفت زده نشدند. باید گفت شرایط خاصي كه وجود داشت باعث از مسئله قدرت اصالً آمریكادولت 

سپاه ممكن است ميزان هاي اگرچه مسئله تحریم درواقعو متحدانش شد.  آمریكا سويازاتخاذ چنين راهبردي 

ست دیگري سيا آمریكانيز وجود دارد كه اگر  احتمالمندي ایران از منافع برجام را كاهش داده باشد، اما این بهره

توانست فشار الزم براي رسيدن به برجام را در ایران ایجاد كند. هدف نگارنده از ارائه این نمي عمالًكرد مي اتخاذ

 ـ 2006در سال ها رویكرد متفاوتي را در مورد نظام تحریم باید آمریكامشاهدات این نيست كه نشان دهد 

امكان ها خيلي وقتها دست دوم و دست سوم تحریم آثارخواهم بگویم كه مي كرد، بلكهمي اتخاذ 2010
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نيازمند ها بسيار سخت است. با توجه به این مسئله آثار ناخواسته تحریمآنها  بينيپيشندارند یا  بينيپيش

شرایط سپاه پاسداران را در نظر  باید تحریم است كهكنندگان مطالعه وسيع هم در دانشگاه و هم توسط اعمال

 تحریم آتي مورد استفاده قرار دهند. هاي را در طراحي نظامآن  گرفته و

 

 اهداف متناقض و سردرگم

از اهداف مشخص و اي همجموع دنبالبهكننده اینكه كشور تحریمآن  یك فرض كلي را مطرح كردیم و

هدفش  شاید نتواند بهكننده متحد است و در بسياري از موارد این مسئله مصداق دارد كه كشور تحریم

مشخصي را تعریف كرده كه هاي چه چيزي است و در نتيجه آستانه دنبالبهداند كه مي اما ،برسد

 عبور كنند. آنها  باید ازها تحریم

خوبي این مشكل را عراق با ایران بههاي ميان تحریمهاي این مسئله هميشه مصداق ندارد و تفاوت

تحریم بسيار ساده و مشخص بود، یعني همان  آغازشده در  كند. در مورد عراق اهداف تعریفمي یادآوري

هاي جمعي و پيشگيري از تهاجمكشتارهاي پایان دادن توانایي عراق به تهدید همسایگانش از طریق سالح

دیگر صدام به نقاط مختلف. در گذر زمان اهداف جابجا شدند و دیگر امكان مهار صدام وجود نداشت كه 

همه به این نتيجه  اساساًدر گذر زمان فرسوده شده بود و ها دليل بود كه نظام تحریمبه این آن  بخشي از

ماند كنار گذاشتن صدام مي رسيده بودند كه صدام غيرقابل مهار است و تنها هدف قابل قبولي كه باقي

 بياید.  دستبهتوانست مي از قدرت بود و هدف غایي مهار عراق از این طریق

حتي در تركيب با تهدید استفاده از نيروي نظامي كفایت ها ت كه فشار تحریماما مشكل این اس

 2003در مارس ها الزم براي مجاب كردن صدام به كنار رفتن از قدرت در عراق قبل از شروع درگيري

یعني فاصله گرفتن از مهار تهدیدات عراق و رفتن به سمت اینكه ها را نداشت. جابجا شدن اهداف تحریم

و وزن استفاده از اقدام  بار عمالًني ایجاد شود كه این كشور دیگر نتواند همسایگانش را تهدید كند تضمي

و متحدانش به این نتيجه  آمریكاسطح توقعات،  را افزایش داد و با افزایشها نظامي در كنار تحریم

خصوص بهرسيدند كه ابزارهاي غيرنظامي براي رسيدن به هدف كفایت ندارند و شكست خواهند خورد. 

و نگران نبودنش در ها و متحدانش بر صدام با گریز او از این تحریم آمریكاوقتي مشخص شد كه فشار 

 ثر خواهد شد. ااثر و بيكم آیدمي وجودبهمورد مشكالتي كه براي مردم 

وجود داشت. اي ههستهاي در مورد ایران نيز ابهامات مشابهي در مورد اهداف و دستاوردهاي تحریم

توسط ایران بود. اینكه اي هپيشگيري از توليد و تصاحب سالح هست آمریكاترین سطح، هدف در عالي

سانتریفيوژهاي آميز گيري موفقيتكاربهاندازي و راه دليلبهرا دارد ها ایران قابليت رسيدن به این سالح

اش بود. ایران حتي اگر تجهيزات فعليجمهوري بوش به اثبات رسيده این كشور در دوران ریاستاي ههست

خواست داشت. مي را هر زمان كهاي همجدد برنامه تسليحات هست سازماندهيشد توانایي مي تخریب
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اینكه يش آمده در مورد ایران نبود، كماول وضعيت بغرنج پنگارنده معتقد است كه دولت بوش تنها مسئ

با  عمالًدر این مورد در فصل سوم بحث كردیم و گفتيم ایران توانمندي پنهان خود در این زمينه را 

 دستبهداد  انجام 1990هایي كه در دهه و آزمایش 1980دست آوردن سانتریفيوژها در اواخر دهه هب

ي براي حلراهآورده بود. وظيفه اصلي براي بوش پدر، كلينتون و بوش جوان و دولت اوباما پيدا كردن 

را از این كشور گرفته اي ههستهاي امكان توسعه فيزیكي سالح عمالًایران بود كه بتواند اي هبرنامه هست

 از بين ببرد.  و عزم سياسي موجود براي پيگيري این برنامه تسليحاتي را نيز در ایران

در خاورميانه هایي در واشنگتن در این زمينه و همچنين در پایتختهایي بحث 2009در سال 

توان از طریق اقدامات غيرنظامي این اهداف را مي كردند كه آیامي درگرفت و همه در این مورد بحث

هاي نگاه برمبتنينيز موجود هاي محقق كرد یا خير. این بحث موافقان و مخالفاني داشت و برداشت

بتواند ایران را وادار به دادن امتياز كند هيچ اطميناني به این ها اینكه حتي اگر تحریم مثالًمختلفي بود، 

بسيار آن  تقلب و فریبكاري در احتمالخودش را ادامه دهد و اي هكشور وجود ندارد كه برنامه هست

در مورد ماهيت حاكميت ایران. برخي اصرار  خصوصاًشد مي تري نيز مطرحت اساسيسؤاالخواهد بود. 

امكان روابط خوب با غرب و برخي  اساساًداشتند و هنوز هم اصرار دارند كه سيستم فعلي حاكميت ایران 

شرط ند كه تغيير حاكميت در ایران پيشاش را ندارد. این افراد كمابيش معتقدايهاز همسایگان منطق

الزم براي ثبات پایدار در خاورميانه و نظم سياسي مفيد در این منطقه خواهد بود و اینكه تغيير در 

و سياستمداران طرفدار این نظریه  تحليلگرانحاكميت ایران براي مردم ایران نيز بهتر خواهد شد. 

یي آنجاگفتند تا مي دانستندميآن  را جزئي مهم از راهبرد مقابله با ایران و طيف رفتارهاي غلطها تحریم

عليه ها دیپلماتيك براي برداشتن تحریم حلراهاز بين نرفته باشد  كامالًكه تمام اجزاي این رفتار غلط 

هاي نخواهد بود. برخي در این گروه حاضر بودند اصطالحات محدودي بر سياست تحریم امكانپذیرایران 

آنهایي كه از سيستم درون ایران آگاهي داشتند. برخي نيز معتقد  خصوصاًعليه ایران تحميل شود،  آمریكا

در هر معامله و قرارداد دیپلماتيكي نيز باید  در برابر ایران آمریكابودند اجزاي اصلي و بنيادین سياست 

اي هر اثر انعقاد قرارداد هستدند كه وضعيت حقوق بشر در ایران بمعتقد بوآنها  حفظ شود. براي مثال

ش باید در مورد حمایت ایران، این كشوراي هپرداختن به موضوعات هست برعالوه ي نخواهد كرد وتغيير

 برخوردار شود. ها بدهد تا بتواند از منافع برداشته شدن تحریمهایي اهلل در لبنان تضميناز گروه حزب

آنها  كلي طرفدار منطق دیگري بودند. فرض صورتبهدولت اوباما  ازجملهاما در مقابل گروهي دیگر 

و رفتارهاي كلي ها كلي باید با اعمال فشار تحریم سياست صورتبهاین بود كه دولت اوباما و متعهدانش 

تر از ه داشتن دورنمایي مطمئنو سياستمداران نياز ب تحليلگرانایران را تغيير دهند. براي این گروه از 

در این گروه  خواهند آورد وجود داشت. اصوالً دستبهكرد و چه اهدافي را چه خواهند ها اینكه تحریم

مخالفت خود با  كامالًآنها  اكثر درواقعافراد كمي بودند كه طيف رفتارهاي مخرب ایران را بپذیرند و 
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طراحي شده  2012 ـ 1996از اهداف نظام تحریم كه از آنها  كردند اما درکمي رفتارهاي ایران را ابراز

 جهيدر نت .متفاوت بودنيز ال ئدیا طیدر شرا يمحتمل حتهاي نهیبه گزآنها  و نوع نگاهبود متفاوت بود 

را اندازه آن  تيتوان موفقمي چگونه نكهیكرد و امي فرق زيكردند نمي ميكه از برجام ترس دورنمایي

 يو اقتصاد ياسيمعتقد بودند كه مقابله س يمانند خود من به راهبرد متفاوت يبرخ نیا برعالوه .گرفت

 اثرگذاريتوانست مي نروشیا نكهیچه ا ،ديشیاندمي رانیكردن ا يقرار داشت و كمتر به منزوآن  در بطن

راهبرد  نیو بحث حقوق بشر داشته باشد. طرفداران ا رانیا يداخل ياسيس تيدر پرداختن به وضع يبهتر

 رانیا تیكنترل حما يبرا دیبا یيایدر ونقلحملي هامحدودیت رينظ يمتفاوت يمعتقد بودند از ابزارها

 در خارج از كشور استفاده كرد.  مسیاز ترور

ها، میاعمال تحر نهيدر زم يالمللبينو اتحاد  آمریكا ينظام دیاز تهد يبيمشخص تركمدت  كي یبرا

اي هكه با برنامه هست گرید يدر واشنگتن و در كشورهاها يليشد و خمي بحث قلمداد نیا يشاخصه اصل

خود را متصل كنند. ها راهبرد نیاز ا يحال به بخش د به هرنتوانستمي مخالف بودندآن  و گسترش رانیا

از اي همجموعآنها  بود كه درها میگرا در تحرتينگاه تمام كیمحصول  رانیبا ا يروش تقابلي ژگیو نیا

از موارد  ينامناسب اعمال شده بود. در برخهاي از رفتار يفيط دليلبهها اشخاص و نهاد هيعلها میتحر

قرار گرفته بودند. با  میمورد تحر يحقوق يابزارها قیچند بار از طر خاصهاي نهاد پاسداران، مانند سپاه

 ياز رفتارها ياريجا انداخته شده بود كه بس ايدر دن تيذهن نیا رانیدر ا نیریاعمال فشار به سپاه و سا

 يمسئله به خوب نیزمان اآن  اگرچه درحال با این .كشور است نیا يبرا يالمللبين يسزاوار انزوا رانیا

شود كه در  جادیا يداد كه كمك كرد مشكالت انجام يكياشتباه تاكت كی مااما دولت اوبا ،جا افتاده بود

 ساخت.  انیخود را نما يخوببه زين 2016 ـ 2013ي هاسالدل مذاكرات 

 يدچار سردرگم میچرا كه اهداف راهبرد تحر ،بحث با برجام دوباره زنده شد نیدر نظر نگارنده ا

خود را درمورد درک هاي استدالل رانیتوافق با ا خالفانطرفداران و م ينیعبود. هر طرف بحث مذكور 

شد ممكن مي داده رانیكه تحت برجام به ا يازاتيامت نكهیداشتند و اها مینادرست طرف مقابل از تحر

در اهداف راهبرد  يسردرگم هك يوقت خصوصبه ،شد شتريبها بعد يدگيچيپ نیبود نامناسب باشد. ا

 ازيرا به دادن امت رانیتوانند امي چقدر نكهیو اها میمتفاوت از خود تحر لينگرش متفاوت و تحل ،میتحر

 بحث افزود. هاي يدگيچيبه پ زيمجاب كند ن

اثر خواهد  رانیبر ا كامالًها میكردند تحرمي وجود نداشت و فكر نهيزم نیدر ا يتیمحدود چيه يبعض يبرا

پاسخ  چيبحث ه نیا تیمشكوک بودند. در نها رانیبر اها میبودن تحر دياما نسبت به مف گرید يبرخ .گذاشت

 تر كنند. خود را محكمهاي مدام تالش كردند استدالل زيبحث ن نینكرد و هر طرف از ا دايپ يمشخص

مذكور و  دو گروه انيم دیبا مياز سند برجام ارائه ده يقيدق ليتحل مياما به هر حال اگر بخواه

 ایبرجام خوب بوده است  اآیكه  ستين نیا سؤال. ميبرقرار كن يآشت ينوعنسبت به برجام  شانیهانگاه
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 يعنی ،داشته باشدهمراه به را يبهتر جیتوانست نتامي شتريفشار ب ایاست كه آ نیا ياصل سؤالبلكه  ،نه

توانست مي یافت آیامي افزایشدر برجام  رانیموجود بر اي هامحدودیتزمان و شدت مدت  اگر دامنه،

 كند.  شتريب ازيرا وادار به دادن امت رانیا

 ،داشته باشدهمراه به را يتوافق بهترالزاماً  توانستنمي شتريبهاي میطرفداران برجام معتقدند تحر

از طرفداران  ياريگفتم بس قبالًكه  طورهمانداشت. مي وجود يشتريفشار ب نياگر امكان اعمال چن يحت

از درحال  رانیا يبر روها میاز تحر يسند فشار ناش نیا يبرجام معتقدند در زمان شروع مذاكرات برا

 يگرفت. استدالل اصلمي خودبه تريمنطقيحالت  زيكشور ن نیدست رفتن بود و توقعات موجود در ا

كه این هچ ،شودمي مربوط 2013در ژوئن  يجمهوراستیبه ر يحسن روحانآقاي  نگرش به انتخاب نیا

 كه همين افراد اداره كشور انتخاب كرد يرا برا يو ادار يفنهاي مختلف در حوزه انشخص كارشناس نیا

شود كه مي مربوط ياز استدالل به نقطه اوج يگریاما بخش د توانستند با شرایط بهتر كنار بيایند.مي

 يكند. حتمي تأیيدرا  هيقض نیمختلف اهاي بودند. شاخص دهيرسآن  به 2013در سال ها میتحر

عبارتند از ثبات  نجایاذعان دارند. سه شاخص مهم در ا هيقض نیبه ا يتاحدود زيمخالفان برجام ن

 اتفاق افتاده بود 2011نسبت به قبل از سال  يترنیيكه البته در سطوح پا رانیصادرات نفت ا يندهیفزا

ذیل در جدول  زينآن  كه رانیبا ا يرنفتيتجارت غ شیافزا م. دودينيبب 4 نموداررا در آن  ديتوانمي و

 يدرآمدها ينبود كه بتواند جبران از دست رفتگ يتجارت در سطح شیافزا نیكه البته ا ،مشخص است

 رينظ ،داده بود انجام 2013قبل از سال  رانیكه ا يات اقتصاداصالح يكند و سوم بازدهرا  رانیا ينفت

سازي يخصوص يكه براهایي يزیرو برنامه يدر حوزه محصوالت انرژها متيو كنترل قها ارانهیكاهش 

 شد. مي انجاماقتصاد 

كاهش آن  نماند و بعد از ينقطه اوج باق نیموافقان برجام البته در ا يدرد و فشار برا زانيتوقع م

كرد و مي نقطه فشار عبور نیاز اها میاست كه اگر تحر نیان اسياستگذاركرد. توقعات موجود در  دايپ

باشد.  1990عراق در دهه هاي میتبعات تحر توانست مانندميآن  آمد تبعاتمي نیيپاآن  فشار

كمك كند  رانیتوانست به امي بودند كه زينها میاستهالک تحر سكیربه فكر آن  برعالوهان سياستگذار

محاسبات  نیدر ا زي. علم اقتصاد نرديبگ اريدر اختاي هنیرا بدون دادن هزها میرفتن تحر نيمنافع از ب

 100از  شيباي هنفت هنوز بشك ،شد آغاز 2013در سال  رانیكه مذاكرات با ا يكرد. در زمان فاینقش ا

  .باشد رانیتوانست به نفع امي هيقض نیتوان گفت امي يشد و به زبان ساده اقتصادمي دالر معامله
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 )به دالر آمریكا(      2014 تا 2011تراز تجاري ایران، صادرات )تن مکعب( از سال  .4 نمودار

 
 .2014ي پول در مورد ایران )موسوم به آرتيكل فور(، المللبينمقاله مشورتي صندوق  مأخذ:

 

 )به دالر آمریكا(            2016 ـ 2011تراز تجاري ایران از سال  جدول

 2013-2012 2012-2011 سال عنوان/
2013-2014 

 )برآورد(

2014-2015 

 )برآورد صندوق(

2015-2016 

 )برآورد صندوق(

 18000 26192 32761 30975 67068 تراز تجاري

 88524 92226 93560 98033 144873 صادرات

 46472 52754 56328 62916 118231 نفت و گاز

 29482 34555 37837 44345 93725 نفت خام

 16990 18199 18491 18571 24506 محصوالت پتروشيمي و گاز طبيعي

 42052 39472 37231 35117 26642 غير از نفت و گاز 

 -70524 -66034 -60799 -67058 -77805 واردات

 .2014المللي پول در مورد ایران )موسوم به آرتيكل فور(، مقاله مشورتي صندوق بين مأخذ:

 

 شیتوانست افزامي رانیمطلق اعتقاد نداشتند كه فشار بر ا صورتبهوجه  هيچ مدافعان برجام به

د. نندارها میدر برابر تحر رانیاستقامت ا زانياز م يبلكه معتقد بودند مخالفان برجام درک درست ،كند دايپ

خود اي هآماده بود در دفاع از برنامه هست رانیا نكهیاستوار بود. نخست ا ياصل انيبر سه بن استدالل نیا

 رانیا نكهیشده بود. دوم ا لیارزشمند تبد یيدارا كیبرنامه به  نیا نكهیچه ا ،ردیرا بپذ يريفشار چشمگ

مسئله به  نیا بلند شود كهآنها  دست يو متحدانش عمل كرده و رو آمریكاتواند بهتر از مي معتقد بود

 لیتما اساساً رانیا نكهیمشخص است و سوم ا رانیو صبر و تحمل ا وژهايفیتعداد سانتر شیدر افزا يخوب
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و  ايهدر مورد موضوعات مهم منطق خصوصاً ،دشمن منفور كی عنوانبه آمریكاسازش كردن با  تيو قابل

 وجودبه رانیاستقامت گسترده را در ا يدورنما يشده تا نوع بيسه عامل با هم ترك نیرا ندارد. ا يداخل

 يرانیدگان انكنتوسط مذاكره شتريب ازاتيرا كمتر كند و توان دادن امت رانیا دنيكش پسورد و امكان پاآ

 . رديبگآنها  را از

داشته باشد همراه به را بهتريتوانست برجام مي شتريمدافعان برجام معتقد بودند كه اعمال فشار ب

 نكهیقرار دهد. ضمن ا تأثيررا تحت  رانیتوانست استقامت امي اما مشخص نبود كه چه اندازه فشار

كه در  رفتیرا خواهد پذ يچه نوع توافق رانیمشخص كنند كه ا دقيقاًتوانستند نمي زيمخالفان برجام ن

فشار  كردند كهمي ابراز نانيمخالفان برجام با اطمحال با اینباشد.  زيحال مورد قبول طرف مقابل ن نيع

 يراض شتريب يازهايكشور به دادن امت نیاكنندگان هباعث خواهد شد مذاكر رانیبه ا شتريب ياقتصاد

هاي از آشوب رانیترس ا دليلبهمدت در بلند حتماً فتدياتفاق نمدت در كوتاه هيقض نیشوند و اگر ا

حس  يبه نوع هم مخالفان و هم موافقان برجام نكهیاما جالب ا .اتفاق خواهد افتادها میر اثر تحرب يداخل

توانست اثر داشته باشد اما مي فشار كه بود نیاآن  بودند و دهيخود رسهاي فرضشيدر مورد پ نانياطم

 . ديخواهد رس يانجامتا چه اندازه اثر خواهد داشت و به چه سر فشار نیبود كه ا نیا سؤال

تا چه اندازه توانست در عراق به  شترياعمال فشار ب استيكردند كه سنمي وقت قبول چيمخالفان ه

 رديدر بگ يكرد كه اگر قرار است جنگمي مبنا بود كه دولت اوباما استدالل ني. درست بر همنجامديشكست ب

كامل در ي هامحدودیتكشور در برابر  نیمخالفت و استقامت ا يعن، یشكست برجام خواهد بودبر اثر 

اتفاق  نیكه در مورد عراق ا طورهمانخواهد كرد  جادیجنگ را ا فتندر گر احتمالاش ايههستهاي برنامه

ها میباشد كه با اعمال تحرمدت كشور در بلند نیا ءسو اتياز ناي هتوانست نشانمي رانینكردن ا يافتاد. همكار

 يراب را كامل نيتوانست تضممي ينظام و اقدام نظام رييشد. تنها تغنمي شكارآمسئله  نیا شتريب يو فشارها

 ليرا تشك رانیاز بحث فشار به ا يگریبخش د نكهیمهم است چه ا اريمسئله بس نیداشته باشد. ا مدافعان فشار

مشخص كرده  ندهیرا در آ رانیا سكیر توانستند سطح تحملنمي مخالفان برجام تماماً نكهیا يعنیدهد. مي

كه در بحث فشار به  يطیمانند شرا دقيقاً. ندآور وجودبه مذاكرات يبرارا  يدو استاندار اريمعآن  يو برمبنا

منجر آنها نشيني و عقبها يرانیزدن ابه زانو شترياعمال فشار ب ،افراد نیمنطق ا براساس .عراق اتفاق افتاد

 از حد شيخاطر اصرار بهو ب ليدل نيآمد و به هميدوره برنمآن  در رانیاز ا عمالً كهاي هجينت ،خواهد شد

چگونه نظام  كهبفهمند  ودرک كرده  يخوببرجام را بههاي توانستند دستاوردنمي افراد نیا ،به فشارآنها 

 . دیآ دستبه رانیمذاكره با ابر اثر  توافق كیكمك كرده بود ها میتحر

داغ در مورد هاي بحث نیا انيو در م طیشرا نیسنجش سطوح درد و استقامت كشور هدف در ا

، میمرتبط با تحرهاي در محافل بحث نیتا قبل از ا نكهیچه ا ،برخوردار بود يباالتر تيبرجام از اهم

 نیيرا پاها میفشار تحر غالباً میتحرهاي نظام ،رانیااي هدر نگرفته بود. قبل از توافق هست يبحث نيچن
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شدند مي كینزد ياتيعمل آغاز ایها میتحر ستميس يبه فروپاش يوقت غالباً میتحرهاي وردند. نظامآيم

 يريدرگ كی ایكرد نمي ثراها میتحر ایحال  به هر يعنی ،رفتمي نيخود از بهخودب شانیهامیفشار تحر

دو طرف باالخره به  يعنی ،اتفاق افتاد ابيكم مورد كی رانیا هياما در قض .افتادمي اتفاق دیشد ينظام

بس آتش كیدر جالب اینكه  .نشد كيشل زيناي هگلول چيو ه دنديمذاكرات رس جهيبس در نتآتش كی

اما در مورد  ،را فدا كردند یيزهايو چه چاند هگذاشتوسط  را يدانند كه چه مسائلمي دو طرف ي همعاد

 . بود پر از ابهام اريكه وجود داشت بس يریتصو رانیااي هقرارداد هست

 

 سنجش فشار گیرينتیجه

كشور  كیتوان بر مي مختلف راهاي فشار بيترك يعنیاستوار است  ياصل انيبن كیبر ها میتحر راهبرد

كه اي هنينقطه به یيد. شناساكر استيس رييمده و او را وادار به تغآفائق آن  اعمال كرد تا بر استقامت

 اريبس برخوردار است به سازش دنيرس يبرا يتوازن كاف كیو استقامت كشور از ها میفشار تحرآن  در

 . خواهد بودسخت 

 ،دارد يبستگها میكمتر از حد تحر ایاز حد  شتريب اثرگذاري سكیبه ر يحدود تا نجایدر ا يدشوار

و كننده میاطالعات موجود هم در مورد كشور تحر شهياست كه هم نیا زين گرشید ليدل نكهیضمن ا

خواهد آمد ناقص و ناكامل است.  شيپ ندهیكه در آ يتياز وضعآنها  ليهم كشور هدف و هم در مورد تحل

رسند و مي توازن كیاستقامت و فشار به آنها  كه در يلحظات ایوجود دارد اي هكه لحظ مياگر فرض كن

كه  مياست كه بفهم نیما ا فهيگاه وظآن  كنند دايتوافق دست پ كیرف است كه به به نفع هر دو ط

 با هم دارند. اي هچه تعامل و رابط فشاراستقامت و 

و كشور هدف كننده میكشور تحر انيم درک ما از رابطه ما و ليتحل كامالً ريينقطه تغ نیوجود ا

رقابت  كیدو طرف  نیكه رقابت ا ديرس ميدرک خواه نیو ما به ا كندمي يرا دچار تحول جد میتحر

فشار تا حد  شیمسئله افزاكننده میكشور تحر ي. برابودخواهد آنها  منابع و خواست ،زمان برمبتني

 تیمأمورشده  میكشور تحر ي. برااهميت دارددر طرف مقابل  استقامت ترعیكاهش هرچه سر يممكن برا

است. هر دو طرف منطق خاص خود آن  رفتن نيو از ب دنید بياز آس يريحفظ استقامت و جلوگ ياصل

تا  كندمي جيمتحدانش را بسكننده میكشور تحر مثالًو  ددارنها راهبرد نیدنبال كردن ا يرا برا

خود  يو قانون ياز امكانات حقوق ایقرار دهد  تأثيرتحت بيشتر موجود در كشور هدف را هاي يپذیرآسيب

 نیا میریبپذ نكهی. صرف استنديناینها  ليمقطع از تحل نیمدنظر ما در ا قيدقهاي اما ابزار .استفاده كند

 است.  يشوند كافمي تفادهوجود دارند و اسها ابزار

برخوردار است  يتيمطالعه از چه اهم نینظر اشود چارچوب موردمي كه مشخص نجاستیدرست ا

 و نقاط ضعفها يپذیرآسيبمنافع نقاط مطلوب  از يواضح ریتصوكننده میبه كشور تحر نكهیچه ا
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از اهداف  يدهد كه فهرستمي امكان را نیاكننده میبه تحر درواقعدهد. مي راها مینظام تحرنظر مورد

 یيرساندن به هدف را مورد شناسا بيآس يبرا یيبرجسته كند و ابزارها راآنها  كرده نيينظرش را تعمورد

اي هخواهد بود و تا چه انداز ازينها میتحر ياثرگذار يبرا يدهد چه زمانمي نشان نيقرار دهد. همچن

كاهش صادرات  يكه برا ياقدامات رينظ ،خواهد بود مؤثرخود  يبه خود الحس عنوانبهاستفاده از زمان 

 ،شودها میبه خود تحر بيتواند باعث آسمي هامیشد و تا چه اندازه زمان دادن به تحر انجام رانینفت ا

 ياجرا در یيدر مذاكرات نها يتوانست نقشمي رانیكاهش صادرات نفت ا يشده برا انجاماقدامات  مثالً

كرد  یيزدن را شناساتوان نقاط ضربهمي شود انجاممجموعه اقدامات درست  نینداشته باشد. اگر ا رجامب

معكوس داشته  تواند اثرمي نقاط ياعمال فشار در برخ ميفراموش كن دینبا .دكراجتناب  گریو از نقاط د

نقاط ضربه زدن  دیكه با يرزم يورزشكار ماهر در هنرها كینرسد. درست مانند  یينها جهيباشد و به نت

 . رديكرده و امكان دفاع از او را بگ یيشناسا دقيقاًرا  فیبه حر

 به يكه البته تا به حال توجه درست داردها مینظام تحر يكلدر حركت  ينقش مهم ،خرآنكته  نیا

هستند. درست است ها میو بشردوستانه تحر يكه نگران آثار انسان ياز طرف كسان خصوصاًنشده است آن 

 متيق شیمثال افزا يبرا ،دنورآ وجودبهو بشردوستانه  يتواند مشكالت انسانمي هدفمندهاي میكه تحر

بلكه در تمام  ،مرغ مربوط نبود يبه خود كاال صرفاً میكردصحبت آن  ع بهراج قبالًكه  رانیمرغ در ا

كنترل  قیتوان از طرمي اثر گذاشت. تورم را زين يمصرف يكاالها گریو د يو پزشك يكشاورز يكاالها

اثر بگذارد. ها از كاالاي هگسترد فيتواند در طمي تورم استيس نیاما در نبود ا ،كرد ميتنظها متيق

شهروندان متوسط را باال خواهند  يبرا يزندگ نهیهز عمالًد نكنند تورم را باال ببرمي تالشكه هایي میتحر

شود كه مي انجام يكشور هدف به نحو استيس رييتغ يتالش برا ،هدفمندهاي میبا تحرحال با این .برد

 فتدياتفاق ن 1990عراق در دهه هاي میمسئله در تحر نیشود. ا جادیممكن ا يبازده نیو باالتر نیشتريب

 يليچارچوب تحل ایكه آ میپردازمي مسئله نیاتفاق افتاد. در فصل بعد به ا يادیز تا حد رانیاما در مورد ا

برد كار به زينها میتحر ریهدف و مقصد در سا نیا يتوان برامي را میرا گسترش دادآن  كتاب نیكه در ا

 ؟ريخ ای

 

 میرو دار شیچه پ آن

به  ،شد لیتبد آمریكا يمل تيو امن يخارج استيممتاز در س يبه ابزارها میدولت اوباما تحر انیپا در

 ياعمال قدرت مل يابزار اصل عنوانبهها میبارها از تحر 2015سال  يمل تيكه در سند راهبرد امن ينحو

از سند مذكور را مورد اي هدیو گز ميكنمي ذكر نجایرا در اها قولنقل نیمهمتراز  يكیشده است كه  ادی

 . ميدهمي قرار ينيبازب
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 ياقتصادهاي میتحر. مياعمال كن نیمتجاوز را بر يمناسب نهیهز ميتوانمي ماها میبا اعمال تحر

 ،يدست به تجاوز نظام مسئول است كهريكنشگران غآن  بر نهیهز ليتحم يمناسب برا يهدفمند ابزار

 نیهستند ا لیو همچنان مااند هو هنجارها زد يالمللبين نيقوان هيعل دیو تهد نتخشو ایو  يپنهان هعاشا

سازمان ملل اگر ممكن باشد و چه از  قیچندجانبه چه از طرهاي میما از تحر. روش را دنبال كنند

داد  ميادامه خواهها میتحر قيدق يكرد. ما به طراح مياستفاده خواه ازيجانبه در صورت نتكهاي میتحر

 گرانیباز گرید يرا برا هيقض نیتبعات ناخواسته ا نكهیا نيع در ،ميكن دايدست پ يتا به اهداف مشخص

از موارد استفاده ما از  ياري. در بسميبه حداقل ممكن برسان يجهان تيو جمع يو اقتصاد جهان ياقتصاد

ست ا يالمللبين يهنجارها سداشتمنظور پاتنها بهنه انهیاجبارگرا يابزارها ریهدفمند و ساهاي میتحر

 . میدر نظر دار زيرا ناي هثبات و نظم منطق يموجود برا يدهایاز تهد يبازدارندگ بلكه نقش

ترامپ در سال آقاي  نامشخص است. انتخاب آمریكا يآت يريگكتاب جهت نیدر زمان نوشتن ا

را  ندهیاهرم فشار در آ كی عنوانبهكشور از اقتصاد  نیاستفاده ا يبرا آمریكا يآمادگ زانيم 2016

 يخود از افراد مختلف اقتصاد نهيكه در كاب يفعال اقتصاد كیعنوان هقرار داده است. ب الشعاعتحت

 ياست كه دسترس يخارج استيدر سیي هاروشمخالف ابزارها و  مطمئناًترامپ آقاي  ،كندمي استفاده

در را ها یيآمریكا يبرا يت اقتصادامالعم انجامهاي صتو فر اندازدمي را به خطر آمریكاافراد به اقتصاد 

 نیا ازهایي دیتهد دهندهنشان دقيقاًترامپ آقاي  يانتخاباتهاي برنامه گرید سويازكند. مي خارج محدود

را  آمریكاكرد كه دست افراد از اقتصاد مي تأكيدبارها  يخود او در مبارزات انتخابات يعنیدست بود. 

 يكرده و كمتر مشغول تالش برا تیرا تقو يداخل ديكرد و تالش خواهد نمود صنعت تول دتر خواهكوتاه

. كنگره ستين آمریكادولت  سياستگذارخاص باشد. البته ترامپ تنها  يخارج استيبه اهداف س دنيرس

 درمسئله  نیاگر ترامپ مخالف باشد و ا يحت ،دارد میاستفاده از ابزار تحر يبرا يادیز لیتما آمریكا

خود را نشان داده  كامالً 2017 يدر قانون جوال میتحر قیاز طر آمریكاقانون مقابله با دشمنان  بیتصو

 .را به اثبات رسانده است نهيزم نیترامپ در ا كارآیياست و نا

كه البته با توجه به ناهمگون بودن  ،میترامپ بپرداز يآت ماتيتصم بينيپيشبه  نكهیاجاي به فصل نیا در

ها میتحر 2016سال  انیكه تا پا كنيم يسه مورد مجزا را بررس ميكنمي يسع ،است يكار دشوار اريمواضع او بس

موضوعات مهم  ءجز زين يكنگره در ماه جوال يمیسه مورد در مصوبه تحر نیو ااند هداشت ينقش مهمآنها  در

 هيتجاوز روس ،كشور نیو نقض حقوق بشر توسط ا رانیااي هبد منطق يسه مورد عبارتند از رفتارها نیااند. هبود

سه معضل و  نیتفكر در ا يرا برایي هاروش. نگارنده يكره شمالاي هو برنامه هست نیكراوا يرضا تيبه تمام

كتاب ارائه دادم و  نیكه در مقدمه ا يچارچوبكار از  نیا يكند. برامي ذكرآنها  در پرداختن به هاروش كارآیي

مقابله با  يو متحدانش برا آمریكارا به هایي هيتوص را گسترش دادم استفاده خواهم كرد تاآن  در طول كتاب

 مسائل مقابله كنند.  نیبا ا دیبا چطورآنها  موضوعات مذكور ارائه كنم و نشان دهم كه
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 ایران

بوده  رانیا هيعل هاي آمریكامیمن در مورد تحر اتيتجرب يكتاب حاو نیاز ا يكه بخش اعظم یيجاآن از

 يرفتارها میخواهد كرد كه بگو تینكته كفا نیا صرفاًموضوع خواهم پرداخت.  نیاست در ادامه كمتر به ا

در  شیشركا نيو متحدانش و همچن آمریكا يرا براهایي يكشور نگران نیو در درون ا انهيخاورمدر  رانیا

 یيهاگروهبه  يكیزيو ف يمال تیعبارتند از ارائه حماها تيفعال نیورده است. اآ وجودبهآن  منطقه و فراتر از

منطقه  يكه در ثبات كشورها يگرانیاهلل و دحزب ريداند نظمي يستیترورهاي را سازمانآنها  آمریكاكه 

 دقيقاًها تيفعال نی. امنیدر ها يبشار اسد و جنبش حوث هیسور جمهوررئيس رينظ ،گذارندتأثير مي

 تيحاكم را درهایي نظرتوانند اختالفمي ميو گفت میاشاره كرد 8و  7ل وهستند كه در فص هایيهمان

 دیبا ایكه آ پيش بكشند را سؤال نیا اساساًآورند و  وجودبهاز توافق برجام  تیمورد نحوه حما در آمریكا

 . ريخ ایبرجام در دولت ترامپ متعهد بود  يبه اجرا

 يبرا رانیا یيتوانسته توانا نكهیداشته است چه ا آمریكا يبرا ياريو ارزش بس تيسند برجام اهم

ما هاي توانست برداشتمي كه یيكند. توانا درا محدوآنها  يسوبه شرفتيپ ایاي ههستهاي سالح توسعه

قبل از هاي مینظام تحر انیبارها در جر آمریكاكه  طورهماندهد.  رييرا تغ آمریكا يمل تيدرباره امن

بدون  رانیاز ا اساساًمنطقه  نیفارس و فراتر از ا جيخل هيحاش يكشورها ،كرده بود انيبرجام به صراحت ب

از آنها  ترس ديشد فكر كنهایي ميسالح نيصاحب چن رانیو اگر ا ترسنديم اريبساي ههستهاي سالح

 نكهیچه ا ،به حفظ برجام هستند لیما زيمنطقه ن يمنظر كشورها نیاز ا .ديرسمي كشور به كجا نیا

 نیبه صراحت ا 2016است در نوامبر  يعربستان سعود ياصل نااز متفكر يكیكه  صليالفيشاهزاده ترك

 . كرد انيرا ب لیتما

 يبرا يگاه راهبردآن ،و متحدانش است هاي آمریكاتیلوواز ا يكیحفظ برجام  كه مياگر فرض كن

 نیشود و البته ا نیتدو ستیبامي گرشید يرفتارها دليلبهها میبا استفاده از تحر ازجمله رانیمقابله با ا

 كتاب نیكه در ا يچارچوبكند.  اجتنابآنها  سند برجام تداخل نداشته باشد و از يبا بندها باید راهبرد

 . رديگهدف مورد استفاده قرار  نیا يبرا تواندمي میرا توسعه دادآن 

 يبازگشتهاي كرده و گام فیاعمال فشار تعر يرا برا يدوباره اهداف ستیباآمریكا مي نكهینخست ا

رفع  را میفشار تحرها گام نیا اشتنكشور بتواند با برد نیكند تا ا فیتعر زيرا ن رانیا يالزم برا يحداقل

 :شودمي یيشناسا يمورد سه حوزه اصل نیدر ا كند.

 ثبات  يبرا يدیكه تهدیي هاگروهاز  رانیا يمال ای ينظام تیكاهش محسوس حما ایحذف  كی

 اقدام نیا. ندهآیدر  هاگروه نیامتناع از ا يكشور برا نیشوند و تعهد امي محسوب انهيخاورم يكپارچگی و

نقش  رانیكشور آخر ا نیعراق و عربستان شود كه البته در ا ،نیبحر ،منی رينظهایي شامل كشور باید

 تیحما نكهیدخالت دارد. ضمن ا زيكشور ن نیدر ا رانیگرچه مقامات عربستان معتقدند ا ،دارد يحداقل
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 باید رانیمطلوب اقدامات ا لت. در حاميفراموش كن دینبا زيرا ن ينيفلسط يستیتروري هاگروهاز  رانیا

 نیا يبرا يالمللبيناگرچه فشار  ،شود اهللحزبو گروه  هیسور جمهوررئيساز اسد  تیشامل قطع حما

 كامل نداشته باشد. هاي تيكار ممكن است موفق

 ماتيو اتخاذ تصم رانیا سازمان ملل در حوزه حقوق بشر در ژهیبا گزارشگر و يهمكار مدو 

و  يمذهبهاي تيبحث اقل رينظ رانیدرون اموجود حقوق بشر در هاي يبه نگران پرداختن يمعنادار برا

 هستند.  سكیر نیكه در معرض ا يتيجمعي هاگروه ریسا

 القاعده و  رينظ يجهان سمیترور يدهایدر پرداختن به تهد يالمللبينهاي با نهاد يسه همكار

 نكهیا اباشد یهستند  رانیكه در خاک ا القاعده يكردن اعضا ميتسل شاملتواند مي اقدام نیداعش. ا

 .وندديالقاعده و داعش بپ داتیبردن تهد نياز ب يبرا يالمللبينهاي تواند به تالشمي رانیا

 زانيكه ممكن است م یيجاآن است كه تا نیا ميده انجام دیبا رانیكه در مورد ا يگریكار د اما

و موارد نقض حقوق بشر و  مياز ترورس تیحما يكشور برا نیمنافعش و تعهد ا ،رانیاهاي يپذیرآسيب

  .ميرا بفهمها استيس نیجذب ا يكشور برا نیا يآمادگ نيهمچن

هاي يپذیرآسيب يو جامعه جهان آمریكا ،فعالهاي میاعمال تحر الس 10مشخص بعد از  طوربه

چون  يعیهستند و صنا رانینفت و گاز دو صنعت مهم ااند. هشناخت يخوبرا بهها میدر مورد تحر رانیا

 رانیدارند. ا يادیز تياهم نهيزم نیدر ا زين هادروكربنيو ه يمصرف يو كاالهاسازي خودرو ،يميپتروش

و حضور سازي يخصوصهاي بحث تيدهد كه البته با توجه به ماهمي را ادامه يات اقتصاداصالح ثبح

ات با تزلزل اصالحبرنامه  نیا رانیشان در اقتصاد امورد نقش درآنها  هاييچون سپاه و نگران يعناصر

و  امناسبنهاي استقراض دليلبهشكننده است و  اريهنوز بس زين رانیا يرود. بخش مالمي شيپ

 رانیتحت سند برجام هنوز به اها میاست. رفع تحر يدر معرض ورشكستگ فيضعهاي گذاريسرمایه

نسبت به  يفراوانهاي يپذیرآسيب رانیمنظر هنوز ا نیرا نداده است. ازها بخش نیكامل ا ميامكان ترم

 دليلبهها نهیگز نیا از فادهاست يبرا گرید يو كشورها آمریكا یيتوانا گریاما از طرف د .داردها میتحر

 . توافق برجام محدود شده است

هاي پرداختن به دخالت يما براهاي در مقابله با تالشرا  يادیلجاجت ز رانیكه ا ميدانمي از طرفي

گونه نیبا ا شدتبه رانیاعمال شود ا نهيزم نیتوانست در امي ماهاي میاگر تحر يحت ،را دارداي همنطق

كرد و  يتلق سمیترور يرا دولت مدافع و حام رانیدولت ا 1984در  آمریكاكند. مي مخالفتها دخالت

 در نقاط مختلف جهان يستیاز حمالت ترور رانیا تیدر پاسخ به حما 1995در  آمریكاجامع هاي میتحر

آن  در یيآمریكاافسر  19خوبر در عربستان كه هاي بر برج 1996حمالت سال  خصوصاًشد.  بیتصو

 رانیااي همنطقهاي استيس يادیز حمالت تا حد نیشدند كه ا يزخم زين گرینفر د 350كشته شدند و 

و  سمیخود از ترور تیبه حما رانیاام، هنوشت زين گرید يكه در جاها طورهمانگذاشت.  شیرا به نما
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هاي همه برنامه رغمبهاندازد مي كشور را به مخاطره نیكه حقوق بشر در اهایي تيمشاركت در فعال

 تياهم لشيدل كی دیلجاجت و استمرار شا نیادامه داد. ا هاسالآن  اقتصادش در هيعل دیشد يمیتحر

 در مورد نقض حقوقرا  مسئله نیكشور باشد كه ا نیدر ا میو حفظ رژ رانیا يبراها تيفعالآن  ادیز اريبس

 برعالوهدارند.  يخارج يهاتسايس در يمذكور نقش مهمهاي تيفعال نكهیا ایدهد مي خود نشان شتريب

توانند برنامه مي هامیبهتر تحر عبارتبهكشور دارد.  نیا يبرا زين يكمهاي نهیمذكور هزهاي تيفعال نیا

تر راحت اريكار را بس نیببرند و ا نياست را از ب يجهان تیحما ازمنديكه ن يدالر ارديليچند ماي ههست

 كیانتقال سالح از  ازمندين صرفاًكه  يدالر ونيليچند م يحاتيبرنامه كمك تسل كیدهند تا مي انجام

 است.  يستیسازمان ترور كیاستفاده  يبرا گرینقطه دبهنقطه

ي هاگروهاز  تیاز حمانشيني عقب ،رانیا يداخل استيس طیبا توجه به شرا نكهیا گرینكته د

امكان  نیآورد. انمي وجودبهران یرا در ا يچندانهاي يپذیرآسيبنقض حقوق بشر  انیپاي و ستیترور

 آمریكامغضوب  يتيامن يروهايو ن جيمانند بس هایينابدون وجود سازم يحت رانیوجود دارد كه مردم ا

ابزارها  نیبدون داشتن ا میرژ مطمئناًاما  ،ادامه بدهند زين ندهیدر آ ياسالم يخود از جمهور تیبه حما

 نیبه ا رانیرهبران ا ي،مل يسياستگذارجه از منظر يبر مردم خود خواهد داشت. در نت يتسلط كمتر

شود مي انجام رانیدر ا حقوق بشر بهبود يكه براهایي و تالش آمریكابا  يرسند كه با همكارمي جهينت

 تیممكن است حماآنها  مشابه اگرچه قیآورند. به طر وجودبهدر خود  يادیز يپذیرآسيبممكن است 

 تر هستندطلباصالحكه  آنهایي خصوصبه يرانیمداران ااستيس مطمئناً ارا ادامه دهند ام اهللحزباز 

كاهش دهد.  گریدر نقاط درا  رانیا يخارج استيس يگذارتأثير زانيم تواندمي تیحما نیدانند كه امي

 جادیا يپذیرآسيب زانيم دیبا هستند رانیبر ا میاعمال تحر دنبالبهكه  آنهایيمسائل  نیبا توجه به ا

هایي فشار نيچن یينها جهيو بدانند كه نت رنديدر نظر بگ دقيقاًمسائل را  نیابر اثر  هامیشده از اعمال تحر

 چه خواهد بود. 

و منسجم و با  قيدق صورتبهكند كه  نييرا تب ياستيس ستیباآمریكا مياست كه  نیمسئله سوم ا

 نیكه ا ياز نقاط نكهیا نيبدهد در ع شیافزا ردوجود داها يپذیرآسيبكه  يباال فشار را بر نقاط يبازده

 وارد نكند.  يفشارآنها  وجود ندارد اجتناب كرده و برآن  درها يپذیرآسيب

 صرفاًنداشت و  تياهم رانیرهبران ا يبرا يادیزمان زمدت  كه تااي هبرخالف مسئله هست نجایا در

را  رانیا يكه بتواند منافع مل يمیتحر استيس كی نیتدو ،كرد دايپ تياهمآنها  يبرا 2000در دهه 

را بدهد  يازاتيو حقوق بشر امت سمیمسائل ترور نهيكشور را وادار كند در زم نیقرار دهد و ا تأثيرتحت 

 خواهد بود.  يشتريبهاي ياز دشوار

نكته  نیا باید يمیتحر استيداشته باشند طراحان س يشتريب اثرگذاريها استيس نیا نكهیا يبرا

كشور را مجاب نكند  نیممكن است ا رانیا تيحاكم كه اعمال فشار صرف بر اقتصاد و رنديرا در نظر بگ
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را متحمل  نهيزم نیدر ا يادیزهاي فشار زيدر گذشته ن رانیدست بردارد. ا اهللحزباز  تشیكه از حما

 يجامع و جهان میتحر كیهنوز  آمریكا. درست است كه ستادامه داده اها تيفعال نيشده و البته به هم

هاي میتحر نیدر پاسخ به ا رانیدرست است كه ممكن است ا زين احتمال نیاعمال نكرده است. ا رانیبر ا

كامل دست  صورتبه رانیمنجر شود اها میاگر تحر يمذكور بردارد اما حتهاي تيدست از فعال يجهان

است  يتیمأمور رانیاهاي تيفعال نیدر مورد ا ياجماع كامل جهان كی جادیا داردبر اهللحزباز  تیاز حما

 انجامرا آن  اندهنتوانست آمریكاخواه و دمكرات در یجمهور يهاجمهوررئيسكدام از چيحال ه هكه تا ب

 نيناروپا چ هیاما اتحاد ،كرده است میرا تحر اهللحزب يمتوالهاي دهه يبرا آمریكامثال  يدهند. برا

بر ها میتحر نیهم ا صرفاًسازمان اعمال نموده است و  نیا هيعل شيرا فقط از پنج سال پهایي میتحر

كه منابعش را از  راحت خواهد بود اريبس زين اهللحزب ياعمال شده است و برا اهللحزب يشاخه نظام

گذار چندان اثرهایي میتحر نيكه چن داستيمنتقل كند و ناگفته پ گریدهاي به شاخه يشاخه نظام

 دیبا میراهبرد تحر يليدل نيبه هم .رديتا شكل بگ ديطول كشها مدت زين میتحر نينخواهد بود. اما هم

با توجه  خصوصاً ،نخواهد بود آمریكامانند نگاه  رانیمسئله را در نظر داشته باشد كه نگاه جهان به ا نیا

 رانیا تیكه در كنار حما هیدر سور يستیتروري هاگروه ریداعش و سا از جنگ در برابر رانیت ایبه حما

فشار  جادیا انهيحفظ استقالل در منطقه خاورم يبرا رانیا لیتما، ضمن اینكه از اسد اتفاق افتاده است

ند كه ناخرسند تيواقع نیاز ا انهيو متحدانش در خاورم آمریكااگرچه . را دشوارتر خواهد كرد به ایران

به  ينگاه متفاوت گرید ياما كشورها ،است رانیا يجهت منافع شخص شتريب هیدر سور رانیاهاي تيفعال

 مواجه است.  انهيو خاورم هیاز سور نمااروپا كه با بحث موج مهاج خصوصاً ،دارند سوریه مسئله نیا

از  يالمللبين تیحما جادیكم ا احتمالاست كه  يراهبرد نهيزم نیدر ا میراهبرد تحر نیبهتر

. دنكعمل  جانبهكیخود همچنان هاي میدر تحر دیبا آمریكاو اذعان كند كه  ردیرا بپذها میتحر

 ،خواهد بود ديمف نهيزم نیشود در امي گران خاص معطوفكه بر اشخاص و كنش هدفمندهاي میتحر

هایي و شركت يخارجهاي ن حال نهادياما در ع ،را هدف قرار دهند رانیكه خود اهایي میتحر خصوصاً

هاي شركتها، قرار دهند. بانك تأثيرتحت  زيكنند را نمي يهمكار نهيزم نیكشور در ا نیكه با ا

 آنهایي خصوصاً ،رنديقرار گها میتحر نیتوانند تحت توجه اميآن  ریو نظا مهيبهاي شركت ،ونقلحمل

د. نكنمي به نقض حقوق بشر مشغول هستند كمك هك يكسان ای آمریكا يستیترورهاي كه به سازمان

 يو تجارت اثر منف گذاريسرمایه و بر بردرا باال خواهد  نشيو مرتبط رانیتجارت با ا نهیكار هز نیا

دشوار خواهد  رانیا يبرا طینخواهد شد اما شرا رانیوها میتحر نیبا ا رانیخواهد داشت. البته اقتصاد ا

 شیافزا رانیبر ا يظهور در جهان. فشار داخلدرحال هاي اقتصاد ریسا بادر بافتار رقابت  خصوصاً ،شد

دارد.  يمشخص و روشنهاي نهیهزهایش استيكشور متوجه خواهد شد كه س نیخواهد كرد و ا دايپ

 ،دهدمي كشور را نیا يستیترورهاي تيفعال نهیكه هز رانیصنعت نفت اعليه  جامع میتحر يجابه درواقع
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 يترروشن اميپ زين رانیداشته و به مردم ا يشتريب يللالمنيب ياغنا تيهدفمند قابلهاي میراعمال تح

 ،باشند يمیتحر استيس نیا ياز مبان يمخالف برخ دیشا زين رانیاگرچه خود مردم ا ،كندمي را منتقل

 يبهتر تیریمد تيقابل زين يالمللبينهاي و شركتها بانك يهدفمند براهاي میتحر نیا نكهیضمن ا

 يو صبور یيبايخواهان شك ،مدهآ زين 2017 يجوال كنگره درهاي میراهبرد كه در قانون تحر نیدارند. ا

كنند كه در  قبولخواهد كه ميكنندگان میو تحر آمریكااز  نكهیضمن ا ،هاستمیدر اعمال تحر يشتريب

 یي وجود داشت،باال يحاتيتسلهاي تيبه ظرف دنيرس احتمالآن  در رانیااي هبرخالف برنامه هست نجایا

 كند. نمي جادیرا ا يادیز يشدن است و نگران تیریقابل مد رانیا سويازشده  جادیا فعلي دیدهت تيماه

تعارض با  ي دراست كه راهبرد مذكور ممكن است در مقاطع نیا هيقض نیاستدالل مخالف با ا كی

عمده متمركز  صورتبهبخش خاص  كی درها میراهبرد تحر كه يتا زمانحال با این .رديبرجام قرار بگ

 ريخواهد داشت. تفس يتوافق بستگ نیاز ا رانیا ريبا برجام به نوع تفسها میاز تداخل تحر ينگران ،نشود

 يمیتحر نيحق دارد از قوان آمریكااست كه  نیصراحت ذكر شده ابه زيكه در خود متن برجام ن آمریكا

در ها میتحر نیو حقوق بشر استفاده كند اما از ا سمیترور نهيمقبل از برجام وجود داشته در ز خود كه

و  فياز قبل وجود دارد و توصها میپس ساختار تحر .نكنندعمده استفاده  صورتبهبخش خاص  كی

 . رديقرار گ يمورد مداقه و بررس ستیبامي عمل است كه يمبنا

برجام در تناقض  يجا با بندها چيدر ه دیجدهاي میراهبرد تحرالزاماً  كه ستين امعن نیكار به ا نیا

خالص شده ها میكه براساس برجام از تحر يرانیبانك ا كیكه  ميتصور كن ميتوانمي مثالًنخواهد بود. 

كار مورد  نیا براساسكرده است و  ليرا تسه يستیسازمان ترور كیبه  رانیحاضر انتقال پول از ادرحال 

 يجاهمدارک و شواهد باشد و اگر فقط همان بانك ب براساس نجایما در ا كردی. اگر رورديگمي قرار میتحر

مصون  يمشكل نيخود را از چن يرانیاهاي گاه هم نهادآن  رديمورد هدف قرار بگ يبانكدار يبخش كل

 مینوع اعمال تحر نیراهبرد مذكور را درک خواهند كرد. ا ينگاه خواهند داشت و هم جامعه جهان

مثال از معامله با  يفعال در انگلستان برا يرانیاهاي جا اجرا شده است. بانك ددر چن فيخف صورتبه

هاي از بانك يكیكنند. اقدام ياجتناب مها میتحر سكیخاطر رهب رانیو اشخاص در اها از نهاد يبرخ

 رانیدر درون ا يمشكالت بانك سكیاجتناب از ر دليلبه 2016در سال  FATF با يهمكار يبرا يرانیا

مقامات  كردیرودهنده شكل گرفت و نشان آمریكا يمیتحر اتياقدام براساس همان فرض نیا. شد برسازخ

 باید مشاركت داشته باشد يالمللبينخواهد در اقتصاد مي رانیاگر ا يعنی ؛در دهه گذشته بود یيآمریكا

 باشد.  بندیپا زينآن  يو استانداردها ارهايبه مع

 اتيمستمر فرض صورتبهرا رصد كرده و  ماتیتحر ياجرا ستیبامي حدانشو مت آمریكانكته چهارم 

را مورد ها مینوع بهبود راهبرد تحر وها میاز تحر يدرد ناش ياثرگذار رانیخود درباره استقامت ا یيابتدا

با توجه حال با این شود. انجام يستیواضح و مشخص است و با اريكار بس نید. انمجدد قرار ده يابیارز
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 برد. مي زمان هاسالها میتحر ياثبات اثربخش بودن واقع ميقبل گفتهاي كه در بخشیي هامحدودیتبه 

رفع درد و فشار  يبرا يبفهمانند كه چه اقدامات رانیبه ا ستیبامي و متحدانش آمریكانكته پنجم 

 نيرا از بها میتحر فشارتواند مي توافق كه كیبه  دنيرس يمذاكرات برا انجام شنهاديشود و پ انجام دیبا

 ارائه شود. رانیبه ا ستیبامي پاسخگو باشد زيرا ن هاي آمریكاازيحال ن نيببرد و در ع

 يگذارانيبراساس شواهد و رفتارها بن میصحبت كردآن  كه در موردهایي میكه راهبرد تحر یيآنجااز 

 ي،ادارلحاظ به وجود دارد.ها میررفع نظام تح يمشخص برا ريدو مس ،رانیشده است و نه براساس خود ا

 الشعاعتحترا  هياولهاي میكه تحر دیايب دستبه يشواهد ایفتدياتفاق ن گریبد د يرفتارها كهدر صورتي

سازي آماده يبرا رانیتعهد ا يدر ازا كيپلماتیدلحاظ به برود. نيتواند از بمي هامیتحر نیا ،قرار بدهد

 . اریمكشور برد نیرا از اها میحرت ميتوانمي و متحدانش آمریكا

كه مخالف  آنهایيداشته باشند. بدون شك  يمناسب ينگرندهیآ باید و متحدان آمریكا زين نجایدر ا

 خصوصاً ،به توافق برسد رانیا يفعل تيبا حاكم اساساًتواند نمي آمریكااستدالل كه  نیبرجام بودند با ا

به ميان بياورند  يادیشك و شبهه ز زين نجایممكن است ا ،تيحاكم نیا يتهاجم هيرفتارها و روح دليلبه

اي همعامل چيه اساساًد بود و ننخواه بندیپا يقرارداد چيوقت به هچيهها يرانیكه ا ندیممكن است بگو و

نوع  نیكه ا میریبپذ دیباحال با اینندارد.  ياجرا و اعتبارسنج تيموضوعات قابل نیسر ا بر رانیبا ا

مذاكرات  قیقرارداد از طر نیچه ا ،وجود خواهد داشت میببند رانیكه با ا يقرارداددر هر  استدالل

 يدوم نیكه البته ا ياسيو س ياقتصادهاي فشار دليلبه رانیانشيني عقب دليلبهچه  دیايب دستبه

 نظام است كه رييهمان تغ نايرانیا تيمجدد حاكم يسازمانده قیدارد. فقط از طر يكمتر اريبس احتمال

و  ميرا ذكر كن كردیرو نیا يذاتهاي يمشكالت و دشوار ميو اگر بخواه ميمشكل فرار كن نیتوان از امي

 توافق كي یسازمانده جهيدر نت .خواهد آمد وجودبه میدر راهبرد تحر يمشكالت میبگذرآنها  از كنار

داشته ها میاز تحر يتدرس يمهندس ميتالش كن دیبا شتريب يعنیباشد  يراهبرد نيچن جهيتواند نتمي

 .كنندمي دايبه اهدافشان دست پ يطیدر چه شرا ميو بدان ميباش

اي همنطق تیمشاركت و حما ازمندين دآیمي دستبهكه  يهر توافق ميبه نگاه اول معتقد باش اگر

بردن  نياز ب يكشور برا نیا گررانیو و انهیگرابیتخر دیبخاطر عقا صرفاً سمیاز ترور رانیا تیاست. حما

 يكشور ناش نیاز منافع ااي هاز مجموع شتريبلكه ب ستيدر نقاط مختلف جهان ن يحكومتهاي نظام

هاي ازياز منافع و ن زين يكشور مربوط است و برخ نیا يگريانقالب خچهیبه تارآنها  از يشود كه برخمي

مربوط  يدئولوژیدر خارج ممكن است به اها و انقالب ينا آرام جادیشود. امي يكشور ناش نیا يمل تيامن

كه مشاركتش در  ردیبپذ رانیا نكهیا يبرا جهيكشور. در نت كیاز مسئله دفاع  يباشد و ممكن است تابع

هاي طرف مطمئناًدر منطقه خواهد داشت.  تشيدر مورد موقع ينيبه تضم ازيرا قطع كند نها تيفعال نیا

 آمریكارا از هایي درخواست نيچنبا تهران را دارند  توافق كیحضور در  يبرا يكه آمادگ زيناي همنطق
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از  رانیا يقطع تیدر مورد عدم حما ينيمطلق و عهاي نيخواهان تضم ربهت عبارتبه و خواهند كرد

 . بودخواهند  شیهاسازمان

 يارض تيمورد تمام موجود در منطقه درهاي همه طرف يبرا نيتضم جادیایي گام ابتدا كیپس 

 ي،فرآیند نيچن آغاز يبرا كيپلماتیامور د انجامخواهد بود. فراتر از  آنها گانیهمسا ياسيسهاي ستميو س

 انجام يتوافق بر موضوعات خاص و اقدامات الزم برا يالزم برا انيبن تواندمي وركمذهاي نيتضم جادیا

نظر مورد ستیبامي زين جداگانه صورتبهمسائل مشخص آن  . پس ازاورديب وجودبهتوافق را  كی يو اجرا

بازگشت  يهافرآیند ت،يتبعهاي سميمكان ت،یسطوح و اشكال قابل قبول حما یيشناسا رينظ رديقرار بگ

كرد  جادیا رانیا يرا برا يتا بتوان چارچوب نیا رينظ يو مسائل میبرداشته شدن تحرهاي فرآیند م،یتحر

برسد.  يشده خاص فیتعر ازاتيبه امتاجتناب كرده و در عوض  ايهبد منطقهاي تيتا از مشاركت در فعال

 باشد.  ازيزمان نآن  انجام يبرا هاسالسخت باشد و  وبر نممكن است زما كيپلماتیكار د نیا

 دارايمذاكرات  يالزم برا يالمللبينجو  زانيتا چه م يعنیست نجایدر اي درست مشكل اصل

هاي میكه در تحر رانیااي همرتبط با برنامه هست ينيدر مذاكرات برجام مشكالت ع. خواهد بود يدگيچيپ

 برجامكنندگان خود را نشان داد. مذاكره نیاوكرا ريتر نظموضوعات نامتجانس يتغرب مدنظر بود و ح

 يچندجانبه بودن گفتگوها و نظرات مختلفآن  ليكنند كه البته دلمشكالت عبور  نیتوانستند از امي

كرد. در مي اعمالكنندگان مسئله فشار خاص خود را به مذاكره نیشد و امي مورد ابراز نیبود كه در ا

متعدد  صورتبهكه  يبا توجه به عوامل مخرب خصوصاً ،كار دشوارتر خواهد بود نیااي همذاكرات منطق

تقابالت  ي،ستیشوند. حمالت ترورمي در مذاكرات وارد عملها شرفتيقرار دادن پ الشعاعتحت يبرا

شانس اتفاق بر اثر  خاص كه ممكن است ادثو حو انهذیاقدامات مو يفارس و حت جيدر منطقه خل ينظام

و حفظ  جادیا ليدل نياثر بگذارند. به هم یينها حلراه يمذاكرات بر رو انیممكن است در جر دفتيب

 یيگفتگوها نيرساندن چن تيبه موفق يحال برا اما به هر ،دشوار است اريگفتگوها بس يدرست برا يفضا

 خواهد بود.  ازين یيفضا نيچن جادیا

 يبرا يابزار عنوانبهو مذاكرات ها میاز تحر يبيتوان از تركمي رانیمسئله حقوق بشر ا نهيدر زم

 نكهیچه ا ستيناي همنطقهاي توافق ي،ابزار مذاكرات نیمهمتر زين نجایاستفاده كرد. ا طیبهبود شرا

و  مذاكرات قیتوان از طرمي با مسائل حقوق بشر هستند. در عوض ريمنطقه درگ ياز كشورها ياريبس

فشار  قیاز طر ایو  ميداشت نهيزم نیكه ما در اي اهسالده  يگفتگو رينظ یيو اروپا يرانیتعامل با مقامات ا

 طیداده شرا انجامكشور  نیكه اهایي شرفتيعملكردش در حقوق بشر و پ نهيدر زم رانیبر ا يشیافزا

 را بهبود داد.  رانیحقوق بشر در ا يكل

كه فارغ از خوب بودن  رندیرا بپذ احتمال نیا ستیبايو متحدانش م آمریكا نكهیبحث ششم ا

 ستیبامي و متحدان آمریكا اقدامات ممكن است با شكست مواجه شود. نیاآنها،  يمیتحر يراهبردها
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 كه يفعل ريادامه دادن مس سكیر نكهیا ایرا داشته باشند  ريمس رييتغ ایها اذعان به شكست يآمادگ

 . رندیبه جان بپذ را داشته باشدمدت در بلند يج بدیتواند نتامي

 يفراوانهاي يبه اهداف خود با دشوار دنيرس ريدر مس میگفته شد راهبرد تحر قبالًطور كه همان

اقدام  میاكند و البته بارها گفتهنمي رييتغ رانیكه نظام حاكم بر ا يطیدر شرا خصوصاً ،شودمي مواجه

آثار معكوس خواهد اند هدو كشور داشت نیكه ا يبا توجه به روابط رانیدر ا میرژ رييتغ يبرا آمریكابالقوه 

اي هجانبوو متحدان بهتر است به توافق د آمریكا ،اقدامات نیموجود در اهاي يدگيچيداشت. با توجه به پ

حالت  نیا كهكنند  اعمال فشار استفاده يالزم برا يمنبع و اهرم عنوانبهها میبرسند و از تحر رانیبا ا

عوامل  ليدلهب ایدشوار است  تاًياقدام ماه نیخود ا نكهیا دليلبه ایتواند با شكست مواجه شود مي زين

متمركز شد  ياقدامات درعوض برباید اقدام شكست بخورد  نیهستند. اگر ا ليدخ هيكه در قض يناهمگون

 كی مثالً يعنی ،رساندمي حداقل هرا ب رانیااي همنطق يرفتارها هيشده از ناح جادیاهاي بيكه آس

متوسط  تيزد كه وضع يدست به اقدامات ستیبامي حقوق بشر هيدر قض ایمهار كامل را اجرا كرد  استيس

 .بهبود ببخشد يكل طوربهرا ها يرانیا يزندگ

 

 نیدر اوكرا هیروس

 نیدتریحاضر در معرض شددرحال  در درون این كشورآن  حاميان اصلي اقتصادي و هيروس دولت

 هيروسعليه  هامی. اعمال تحراعمال شده است يفقط در مورد كره شمال آنها هستند كه بدتر ازها میتحر

 شده و حاوي انجام 2014 لدر سا مهریك رهیو الحاق جز نیكراواهاي يثباتيب كشور در نینقش ا دليلبه

به بعد شتاب  2017شدت از سال  نیبوده است كه ا كيپلماتیدهاي فشار نیدتریو شد نیترسخت

اثر اند هو توانست شده تینفت تقو نیيپاهاي متيقر اثر ب مذكورهاي میگرفته است. تحر ي نيزشتريب

ي هاسالدر  هيروس يناخالص مل ديتول رشدكاهش  نكهیچه ا ،بگذارند هيبر روس يميمستق ياقتصاد

دهد. مي مسئله را نشان نیا يخوبكشور به نیا ي، باال رفتن تورم و كاهش ارزش پول مل2015و  2014

 يبه سمت دمكراس هيرا در مورد حركت روس يمنف ينگرشاند همذكور توانستهاي میتحر نكهیا گرینكته د

را  8 ياز گروه ج هياخراج روس ديمسئله اضافه كن نیاورند و به ايب وجودبه يدر جامعه جهان تشیو عضو

است  يراتيينمود تغاینها  همه .شد ناميده 7 يج به بعدآن  از گروهآن  اتفاق افتاد و 2014كه در سال 

 .اتفاق افتاده است هيدر روسها میتحربر اثر  كه

 نیدر حوزه اوكرا خصوصاً هيبر رفتار روساند هتوانست هامیتحر اكه آی هنوز پابرجاست سؤال نیا اما

 موردبگذارند.  ياثر نيچندر آینده بتوانند ها میتحر نیوجود دارد كه ا دورنمایيبگذارند و اگر نه  تأثير

اگرچه  م.یاپرداختهآن  كتاب به نیكه در اهاست میتحر از چارچوب فشار و استقامت ينمود بارز هيروس

كه البته با  يكار ،باشد هيروس هيعلها میترامپ ممكن است در دوران خود به فكر كم كردن تحر نالددو

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

122 

مطالعه و  ازمندين عليه روسيهها نظام تحریماما  ،سخت خواهد شد اريبس كنگره 2017 يمصوبه جوال

 دنبا توجه به مهم بو آمریكاگرفته توسط  كارست تا همگان بفهمند كه چارچوب بها يشتريتعمق ب

 .مسئله و كشور هدف چه بوده است

 

 حال هتا ب یمیتحر کردیرو

 2014در مارس  نیدر اوكرا هيروسهاي تيخود را در پاسخ به فعالهاي میاروپا تحر هیو اتحاد آمریكا

اتحاد  يگردد و به دوران فروپاشيتر برمبه عقب اريبحران بس نیا أكردند. اما منش بیمسكو تصو هيعل

همواره  كشور نیشكل گرفت. در ا نیكه كشور مستقل اوكرا يوقت ، یعنيمربوط است يشورو ريجماه

 نیدر غرب اوكراها زبانينیزبان در شرق و اوكراروس تيجمع انيم يو فرهنگ يشكاف اجتماع كی

. ه استمنطقه بودكل تر در قيعمهاي و تفاوتها اختالف دهندهشكاف نشان نیوجود داشته است كه ا

 مشاركتي براها ينیاوكراوقتي  خصوصاً، خود را نشان داد يبه شكل بارزها تفاوت نیا، 2013ل در سا

 نیبه ا وستنيپ فرآیند، نامهتفاهم كیانعقاد  قیاز طر تالش كردند و اروپا هیدر اتحاد ياقتصاد شتريب

 نهایتاًاروپا مورد بحث قرار گرفته بود و  هیو اتحاد نیاوكرا انيم هاسالتوافق  نی. ارا كليد زدند هیاتحاد

ي قرارداد چنين كردن یينها يآمادگ نيمشخص شد كه طرفسال آن  یعني در امضا شد 2013در سال 

 دارند.  مذاكرهها را پس از مدت

 ابرازمورد توافق مذكور را  خود در تالفآشكارا مخگرفت كه  ميتصم هيدولت روس 2013در آگوست 

نفوذ اروپا و كشور در دامنه  نیو افتادن ا نیجدا شدن اوكرا يمعنابه عمالًتوافق  نیو نشان دهد اكرده 

را در معرض  نیكار واردات از اوكرا نیا يبراها خواهد بود. روس هيگرفتن از روس فاصلهآن  تبعبه

 درواقعها ند شود. روسكشور كُ دو انيباعث شدند روند تجارت م عمالًقرار دادند و  دتریشدهاي يبازرس

 هایشي بر محمولهبازرس، برود شياروپا پ هیبخواهد در مذاكرات با اتحاد نیكه اگر اوكرا دادندمي هشدار

داد و مي خود اختصاصرا به نیدرصد بازار اقتصاد اوكرا 25 هيروس 2013خواهد شد. در سال  يدائم

نوع  دست به یكشدن ادامه بدهد  یياروپا فرآیندبخواهد به  نیبود كه اگر اوكرا امعن نیبه ا نیا عمالً

 . زده است يخودكش

جبران  يرا برا یيرهاياروپا مس هیبا اتحاد كینزد يدر همكار نیدولت اوكرا 2013 زیيدر پا

به نشانه قدرت  زين هيآورد اما روس وجودبهاروپا  قیاز طر هيتجارت با روسكاهش از  يناشهاي خسارت

وقت  جمهوررئيس نهایتدر آمد كه  وجودبه يطیو شرا را افزایش داد نیاوكرا فشار بهخود  ياقتصاد

 . دیايب رونيب و اتحادیه اروپا نیگرفت از مذاكرات وقت اوكرا ميتصم چینوكوو ایكتوریو نیاوكرا

بر  تواندمي ميتصم نیكردند تبعات انمي گمان اصالًدر پس این اقدام بودند  كه ظاهراًها روس

 شهرهاي ابانيخبگذارد. تظاهركنندگان بالفاصله در  قيعم تأثير نیدر اوكرا يداخل ياسيسهاي روند
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تظاهركنندگان كه  هياروپا را ابراز كردند. بق هیمذاكرات با اتحاد توقفخود در مورد  تيجمع شدند و عصبان كيف

رفت مي آمدند و انتظار ابانيبه خبالفاصله  نيز داشتند لیبودند و به مسكو تما مشيو تصم جمهوررئيس يحام

 سيپل يابانيتظاهرات و اعتراضات خها بعد از هفته 2013. در دسامبر رديدو گروه شكل بگ انيم يتقابل جد

 «دانيم» محوطه بزرگي كه در این شهر بهاز  خصوصاً كيفدر يعمومهاي تالش كرد افراد را از مكان نیاوكرا

ارائه كند  متيقگران يبسته اقتصاد كی چیكوونوایتالش كرد به  هيدسامبر روس 17براند. در  رونيمعروف است ب

دالر استقراض  ارديليپانزده م هيروس نيو همچن ردهك دايسوم كاهش پكی هيواردات گاز از روس متيقآن  در كه

بدتر شد و خشونت در  طیشرا 2014 هیو فور هیژانوي هاماهاما در  كرد.مي يداریرا خر نیاوكرا يخارج

از كشور  جویوكوناسقوط كرد، ی نیدولت اوكرا عمالً هیروماه ف انیدر پا نهایتاًو  كرد دايپ شیافزا كيف يهاابانيخ

 عنوانبه. دولت جدید نيز با ممنوع كردن زبان روسي گرا سپردغرب يروهايفرار كرده و دولت و كشور را به ن

 .شد نیشرق اوكرا درها تنش شیافزاباعث  زبان دوم

 هياز روس رسماً 2014جدا شد و در مارس  نیكراوكم از اكم مهیكر رهیجز 2014 هیدر ماه فور

 18در  يرسم صورتبهو  رفتهیتقاضا را پذ نیا زين هيدولت روس. وندديكشور بپ نیتقاضا كرد كه به ا

 وشد  دهيكش نیكراوشرق ا. آشوب و خشونت سپس به تمام دكررا به خود ملحق  مهیكر رهیمارس جز

 زين هيروس ينظام يروهاياعتقاد داشتند نها يليكه البته خ ،هيطرفدار روس نظاميشبهي هاگروهظهور 

 .به گسترش آشوب دامن زدهستند، آنها  رغم انكار مسكو در درونبه

در  كه ظاهراً نیكراودر ا یيو اشخاص و نهادها هيبر روس میاروپا با اعمال تحر هیو اتحاد آمریكا

خ داد. سپا هيقض نیكمك كرده بودند به ا مهیبودند و به تصاحب كر ليدخ نیكراوخشونت در شرق ا

 يدفاعهاي تيو فعال ينظام نهيدر زمرا  هيبا روس ياعمال شد كه همكار زينهایي بر حوزهها میتحر

هاي گسترش داده تا بخش ارها میاروپا دامنه تحر هیو اتحاد آمریكا 2014در سپتامبر  .كردمي محدود

 .بود ریاقدامات عبارت از موارد ز نیكه ا رديبربگرا در هياز اقتصاد روس يشتريب

 روز باشد 30باالتر از آنها  ديكه سررس يگرید ياسناد مال ای دیجد از ارائه اوراق قرضه يريجلوگ 

 .مشغول بودند هيروس يمالهاي تيكه در حوزه فعال يهم به اشخاصآن 

 كه در حوزه  يروز باشد به اشخاص 90از  شيبآنها  ديكه سررساي هاز ارائه اوراق قرض يريجلوگ

 .كردندمي تيفعال هيدر روس يانرژ

 كه به كشف و هایي يفناور ای يخدمات مال حوزهخدمات به و از صادرات كاالها  يريجلوگ

 دينفت شل كه بتوانند به تولهاي پروژه ایقطب شمال هاي يحفار ایمربوط باشد  قيمنابع آب عم يحفار

 .بودندفعال  هيروس يانرژ كه در حوزه يهم به افرادآن  كمك كنند هينفت روس

 هيدفاع در روس روز به اشخاص فعال در حوزه 30 ديباالتر از سررس يدارا ممانعت از ارائه اوراق قرضه. 

 هيروس يبر اشخاص فعال در بخش دفاع میاعمال تحر. 
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كردن  دايپ يكشور برا نیو مجاب كردن ا هيبر روس ياقتصادهاي نهیبا هدف اعمال هزها میتحر نیا

اعمال شد.  یيو اروپا یيآمریكاان گذارسرمایه خارج از دامنهنفت و گاز هاي در پروژه دیجد يمنابع مال

اعمال  يزمانها میتحرحال با این ،بود واهندخ يمنابع داخل معموالً نیگزیجا يمعمول منابع مال طیدر شرا

 يعنیاوج خود  آمد و از نقطه نیيپا 2014 زیيدر تابستان و پا شدتبه ينفت جهانهاي متيشد كه ق

 دايكاهش پدرصد  52 متيق نیا 2014ژوئن  19نفت برنت در  يدالر در هر بشكه برا 115از  شيب

 يكار درآمدها نیو با ا ديهمان سال رس انیدر پا برنتدالر در هر بشكه نفت  55از  شيكرده و با ب

اعالم كرد كه  2015 لیدر آور هيروس جمهوررئيس نيپوت ريمیوالد .افت كرد شدتبه هيروس يصادرات

كشور ضرر زده است و حفره  نیدالر به اقتصاد ا ارديليم 160از دست رفته حدود  ينفت يدرآمدها

 انسآن  به هاسالدر كه این كشور  ياز صادرات انرژ هيكه روس يدالر ارديليم 350در درآمد  يميعظ

توانست با كم مي داشت كه يمیسنت قد كی هياقتصاد روس نهایا مهه باگرفته بود وارد كرده است. 

دولت  يجبرانهاي میكه با اعمال تحر ياستيصادرات را جبران كند. س حوزه يكمبودها، كردن واردات

توازن  يتوانست نوع هيگفتم اقتصاد روس زين قبالًكه  طورهمانگرفت.  يشترياروپا شدت بعليه  هيروس

 نیسوء اآثار كند و از  جادیا 2014كاهش واردات با درآمد از دست رفته در صادرات در سال  قیرا از طر

سال  لیشروع شد و تا اوا 2014 زیيكه البته در پا كاهشي ،دنك يريخود جلوگ يمسئله در ارزش پول مل

 كرد. دايارزش روبل كاهش پ 2015

 يبرا هيروس ياز منابع ارز ياريو بس ودي ببد لتدر حا هياقتصاد روس 2015سال  لیدر اوا

 ياصل نفعانذي يرا براهایي فشار چالش نیا .شدمي كشور صرف نیا يخارجهاي يبازپرداخت بده

دالر وام در دسامبر  ارديليم 18 ازمندين مهم این كشورهاي بانك و یكي از كرد جادیا هيروس ياقتصاد

فشار ها، میبه اعمال تحرها ينفت و اصرار غربهاي متيكاهش ق متداو .بود تا خود را نجات دهد 2015

خود اصرار كرده هاي میبر تحر آمریكا 2017داده بود. در ژوئن  شیكشور را افزا نیبر ا بيو آس هيبر روس

هاي میكرد تا با فهرست تحر يروزرسانبه يمقطع صورتبهرا  میموضوع تحر يو فهرست اشخاص و نهادها

كرد  بیتصو 2017 يجوالدر را اي همصوب زيكه گفته شد كنگره ن طورهمانهماهنگ شود.  وپاار هیاتحاد

 رینفت و گاز و ساهاي در مورد مشاركت در پروژه یيآمریكااعمال شده بر شهروندان ي هامحدودیتكه 

در ها میتحر نیا يدر مورد نوع اجراي هایسؤالاگرچه  كرد.مي را محدود هيمرتبط با روسهاي تيفعال

بر ها ادامه فشار يدولت برا نیدر ا ياست كه آمادگ نیا ياما روند كل ،ترامپ وجود داردآقاي  دولت

 شرفتيپ حالت فقدانكه در  داده شودنشان  هيبوده كه به روس نیا نيزآن  ياثر عمل داشته ووجود  هيروس

 خواهد داشت. ودوج زينآنها  شیامكان افزا يكرده و حت دايادامه پ يمیتحر يفشارها نیكراودر ا ياسيس

حل بحران را برگزار  يدو دور مذاكره براها یيو اروپا نیكراوا ،هيروس ،ندهیفشار فزا نیدر مقابل ا

دوره مذاكرات كه  نياول .بود نیكراوا يشرقبس در مناطق آتش كیخود شامل  آغازكردند كه هر دو در 
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شد  انجام 2015 لسا هیكه در فور 2 نسكياما مذاكرات م ،ديانجاممعروف بود به شكست  1 نسكيبه م

بارها نقض شده است و هر دو طرف جنگ در نيز توافق  نیاگرچه مفاد اتوانسته تا حدودي موفق باشد 

تحت  2 سكنيدر توافق م ازيمورد ن ياسيس فرآیند نكهیضمن ااند. هپا گذاشت ریرا زآن  موارد متعدد

 دهید بيآسآن  بوده است و از زين فيو مناقشات موجود در ك نیكراودر ا يداخل ياسيفشار مسائل س

از  ياثر چيشده اما هنوز ه دیبارها تمد نسكيتوافق مهاي االجلضرب ،كتاب نین اتدر زمان نوش .است

 يبرا هيروس براعمال شده هاي میرسد كه تحرمي نظرشود و بهنمي دهیدآن  توافق به نيطرف يبندیپا

  .ادامه خواهد داشت يزمان طوالنمدت

 

 استفاده از الگوي پیشنهادي

 رديقرار بگ يابیمسئله زنده مورد ارز كیدر ها میاست تا چارچوب تحر يفرصت نیكراوو ا هيروسموضوع 

اهداف  ستیبامي هایيآمریكانخست شود.  يابیارز يمیچنان نظام تحر كیات در اصالحو امكان اعمال 

 يرا برا يحداقل يبازگشتهاي كه گفته شد گام طورهمانرا مشخص كنند و ها میاعمال درد و فشار تحر

از  خود بردارد. يتواند فشارها را از رومي يدر چه صورت متوجه شودكشور  نیتا ا ندینما نيمع هيروس

 هيدادن به دخالت روس انیپاها میكردند كه هدف تحر تأكيد یيآمریكامقامات ها، میفشار تحر آغاز نقطه

 .مهیكر رهیجزموضوع  فصلوحلاست و همچنين  فيبر دولت ك مسكو اعمال فشار و نیكراودر ا

 صراحتبه  2014در مارس ها میمسائل را در زمان اعمال تحر نیاوباما اآقاي  آمریكا يقبل جمهوررئيس

 ياز روها میدهد تا تحر انجام یيچه كارها دقيقاً دیبا هيوجود دارد كه روس ابهاماتياما هنوز  نمود، انيب

 كشور برداشته شود.  نیا

مورد صادر كردند و  نیرا در ا يمتناقض و مبهمهاي هيانيب یيو مقامات اروپا آمریكا نكهینخست ا

و مقامات  آمریكا 2016سال  لیدر اوا .تواند رفع شودمي در كجا دقيقاًها میتحرداند كه نمي يهنوز كس

مفاد قرارداد توافق  كهدر صورتي هيروسعليه  اعمال شدههاي میصراحت اعالم كردند كه تحربه یياروپا

 دليلبه صرفاًكه هایي میاما تحر ،كشور برداشته خواهد شد نیا ياجرا شود از رو كامل صورتبه 2نسكيم

كه  يتا زمان ،دهیاعمال گرد ينیو اكرا يبر اشخاص روس شتريشده كه ب ضعو هيروس بر مهیاشغال كر

 نیادر  يمتفاوت هم نظراتدولت ترامپ . خواهد كرد دايباشد ادامه پ هيروس اريدر اخت مهیكر رهیجز

جامع در مصوبه  2017 يدر جوال زين آمریكابوده و كنگره  دبنیارائه كرده اما بر موضع مذكور پا نهيزم

 يریتصو به این ترتيب است باید گفتكه موضوع  میری. اگر بپذه استكرد تأكيدآن  خود برتحریمي 

 .ارائه شده است نهيزم نیدر ا هيبه روس يروشن و منطق

، منافع، هايپذیرآسيباز  يكه ممكن است درک درست یيآنجاتا  یدبا هایيآمریكااینكه اما نكته دوم 

 دستبهفشار را  رشیپذ يبرا هيروس يو آمادگ نیكراوا يارض تيدر تمام هيدخالت روس زانيتعهدات و م
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اي هعمد تيتوانسته موفقها میتحر، هياقتصاد روسهاي يپذیرآسيببر  هدفگذارياز منظر  .دناوريب

به  هينقاط ضعف اقتصاد روس یيدر شناسا یيباال اريظرافت بسكننده میتحر يها. كشوراورديب دستبه

قرار بدهند.  تأثيراش را تحت يخارجهاي استقراض تیریدر مد هيروس یيتوانااند هو توانستاند هخرج داد

 هيروس صادبر اقت قيامكان را داد تا با اعمال فشار دق نیاروپا ا هیو اتحاد آمریكانقطه ضعف به  نیدرک ا

همچنان  زين هيتوسط روس يعياز عرضه گاز طبها اروپایيكه نیا نيدر ع ،دنكن دايبه هدف خود دست پ

فشار و درد  بيترتنیبد .تر نشوندگسترده ياقتصاد يباعث فروپاشها اینكه این تحریممند بمانند و بهره

در  يتريجدهاي میرا عوض نكند تحر طیآمد كه اگر شرا وجودبه هيروس يبرا تيذهن نیشد و ا جادیا

اگر  مثالً ،هم از شانس برخوردار بودند يكمكنندگان میالبته تحر .كشور خواهد بود نیمتوجه ا ندهیآ

كه بر اقتصاد  يآثار دیشا ،دالر بود 100 يافتاد كه نفت باالمي اتفاق يدر زمان هيروس هيعلها میتحر

 يطراحها، میمناسب تحر يزمانبند لهفارغ از مسئحال با این بود.مي اريبسهاي بيشد آسمي وارد هيروس

 ازيكردند اما ن دايپ يكم يپذیرآسيب يفعلهاي اگرچه استقراض. كرد فایا ينقش مهم نيزآنها  درست

 يبرا يكشور به صادرات نفت و گاز همچنان اهداف خوب نیا يو اتكا يخارج گذاريسرمایهبه  هيروس

شد  بیتصو 2017 يكه در جوال آمریكاكنگره  يمیتحر دیمصوبه جد ند.شومي يتلق میاعمال فشار تحر

معامله با  يبراها شركتو  تجار لیو تما زهيتمركز كرده و انگ شتريبها يپذیرآسيب نیكند بر امي يسع

ها كتررا از ش هيحوزه به روس نیدر ا يرا كاهش دهد و امكان ارائه دانش فن هيصنعت نفت و گاز روس

را  هيبر اوراق قرضه دولت روس خصوصاً ندهیدر آ شتريبهاي میاعمال تحر امكان نكهیضمن ا ،دیسلب نما

 آورد.مي وجودبه زين

نتوانسته درک  عمالًها میتحر نیداشته اما ا هيروس هيعلها میكه تحرهایي تيبا توجه به همه موفق

كه  آنهایي خصوصاًها، میتحرهاي نهیجذب هز يكشور برا نیا يو آمادگ هيروس يملهاي از ارزش يكامل

 دايمسئله پ نیاز ا يترتدرک درس دیهنوز باها میمرتبط هستند داشته باشد. نظام تحر مهیكر هيبه قض

را متحمل  يو درد رفشا هرگونه مهیكر رهیتصاحب جز نهيزمدر كامل دارد كه  يآمادگ هيكند كه روس

و  نیكراوخود در دو موضوع مناقشات شرق ا يخودبهها مینظام تحر ميكه در باال گفت طورهمان .شود

 مهیكر رهیمرتبط با جزهاي میرسد بر اعمال تحرمي نظربهحال با ایناما  ،داردهایي تفاوت مهیكر رهیجز

 . استفشارها درست لحاظ نشده  نیا رشیپذ يبرا هيروس يآمادگ زانيم

فشار  شیافزا يرا برا يراهبرد ستیبامي هایيآمریكااست كه  نیاها مینكته سوم در اعمال تحر

 نيدر ع ،كنند يدارد طراح دوجو يشتريبهاي يپذیرآسيبكه  يبر نقاط افتهیو سازمان  قيدق صورتبه

از ها میتا به حال نظام تحر .دنكندارند اجتناب  يادیز يپذیرآسيبكه  ياز نقاط يمینظام تحر نیا حال

به  كامالًالبته  یيبايشك نیا .برخوردار بوده است هيو متانت در اعمال فشار و درد به روس يصبور ينوع

 هيتر علدیشدهاي میمدام اصرار داشتند كه تحرها یيكه اروپانیابوده چه مربوط ن كیاستراتژهاي راهبرد
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دولت  .ندازديرا به خطر ب هياروپا و روس انيتواند تجارت معمول و مشروع ممي زیرااعمال نشود  هيروس

 يمسئله باعث شده انتظارات برا نيبوده است و هم هينسبت به روس ينامتجانس كردیرو يدارا نيز ترامپ

 يدر مورد نحوه اجرا زين يادیكند و ابهامات ز دايكاهش پ هيبه روس يمیتحر شتريبهاي فشار عمالا

در درون بازارها هنوز منتظر  ياريبسحال با ایندر دوران دولت ترامپ وجود دارد.  هيروس هيعلها میتحر

 شود ليو ترامپ تحم اكنگره بر اروپ سويازفشارها را اگر  نیهستند و ا هيبر روس دیجد يفشارها

 . رندیپذمي

متعدد هاي را در فرصت هيتا به حال امكان فشار بر روسكنندگان میتحر ميگفت قبالًكه  طورهمان

از دست رفته است و  زين هيمند بر روسو روش يجیفشار تدر شیافزاو امكان اند هداد رمورد استفاده قرا

از  ياسيس ازاتيوارد شده به امت ياسيس ياز فشارها نتوانندكنندگان میمسئله باعث شده تحر نیا عمالً

از  خصوصاً، آمده است وجودبهها میدر نظام تحر يمحسوسهاي شرفتيپ مطمئناً .برسند هيطرف روس

اضافه  2107 ـ 2015ي هاسال نيدر بها میتحر ستيل بيشتري بههاي اشخاص و سازمان این منظر كه

كاهش آنها  موجود در پشت ياصل يرويما نااند هنكرد دايكاهش پها میتحراگرچه  كهنیا جهياما نت ند.شد

متوجه  به مسكو داشتم 2016كه در دسامبر  يدر سفر منخود  مثالً دچار زوال شده است.پيدا كرده و 

 دفه يناتوان نیااما به هر حال  ند.را نداشت سانيپارم ريشهر توان سرو پن نیدر اها رستوران شدم

 زيم يبه پا هيباعث نخواهد شد روس يچنان محصوالت وقت كاهش عرضه چينبود و هكنندگان میتحر

به  يفشار اقتصاد نیا لیهنوز تحت فشار است اما امكان تبد هيروس كيستماتيسلحاظ به .دیايمذاكره ب

 رييتغ دیروش با نیكه انیچه مشخص است اآن .شودنمي دهیدها میتحر ستميدر س عمالً استيس رييتغ

 ركشو نیباشد تا ا هياقتصاد روس يتر برانيسنگهاي مهیهمراه با جر شتريبهاي میتحر يكند و طراح

انطباق داده است و  يفعلهاي میاز تحر يخود را با فشار ناش هيبهتر روس عبارتبهفشار را احساس كند. 

توان  نیاجازه داد از ا هيبه روس دیاعمال نشود حداقل نبا هيبه روس يدیجد دیاگر قرار است فشار شد

اعمال  2017 يكه در جوالهایي میتحر .استفاده كندها میاز تحر يكم كردن فشار ناش يانطباق خود برا

از  يشتريبهاي و هدف قرار دادن بخش شتريب ماتياما اتخاذ تصم ،است هيقض نیبر ا يآغاز شد نقطه

 يالمللبين گذاريسرمایهجذب  يكشور برا نیا يتوانمند ريفراتر از نفت و گاز نظ يعنی هياقتصاد روس

اروپا در اتحاد با  هیو اتحاد آمریكاحاال كه  خصوصاً ،رديگقرار  نظرمد باید يخارجهاي در حوزه استقراض

 .دنرا كاهش ده هيژاپن به روس رينظ ايمختلف در دن يكنند كمك كشورهامي تالش گریكدی

در مورد استقامت  یيابتدا اتيرصد شده و فرض میراهبرد تحر ياجرا باید اینكه چهارم اما نكته

 يابیمورد ارز میاستقامت و نوع بهبود راهبرد تحر نیآوردن ا نیيدر پاها میفشار تحر يو اثرگذار هيروس

 را رصدها میتحر ياجرا یياروپاهاي و در دولت آمریكااز افراد در دولت  ياريبس. رديمجدد قرار بگ

 يرويمواجه هستند كه ن احتمال نیبا ا میتحركنندگان اجرا نیاز ا يارياما مشخص است كه بس ،كنندمي
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 كه گفته شد طورهماناما  .خود را ندارد يقبل يزوال است و اثرگذاردرحال ها مین تحریاز ا يفشار ناش

در برابر  هيشود تا استقامت روس دیو فشار تشد رديصورت بگ اتياز فرض يمجدد يابیارز ستیبامي

 كند. دايمرور زمان كاهش پبهآن  از يناش يو فشارهاها میتحر

و اروپا اصرار دارند كه روسيه باید كنترل خود بر جزیره كریمه را پایان دهد، اما هيچ  آمریكااگرچه 

دهد وجود ندارد. روسيه جزیره كریمه  انجامكه بتواند نشان دهد روسيه ممكن است این كار را اي هنشان

ساكن در مردم  داند.مي را در ساختار سياسي خود حل كرده و این سرزمين را بخشي از كشور خود

مختلف این هاي د و حداقل نظرسنجيحاضرند بخشي از روسيه باقي بمان كه اندكریمه نيز اعالم كرده

كند كه مي تأیيدنيز به نوعي این قضيه را  در مورد اوكراین 2كند. متن توافق مينسك مي تأیيدقضيه را 

گرفته شود. اگرچه  این در نظرباید جداي از دخالت روسيه در شرق اوكرآن  كریمه و كنترل روسيه بر

توان گفت اگر چنين اذعاني در توافق مي صراحت در توافق مذكور ابراز نشده است امااین مسئله به

و ها یيآمریكابا علم به اینكه ها شد و روسنميآن  وجود نداشت روسيه حاضر به پذیرش 2مينسك 

 حاضر شدند این توافق را امضا كنند. اند، هبه نوعي كنترل مسكو بر كریمه را پذیرفتها اروپایي

در روسيه وجود دارد، نظير ركود، تورم و كمبود ها از اثرگذاري تحریمهایي حاضر شاخصدرحال 

وجود دارد  يتربزرگ كنند و همچنين تهدیدمي را احساسآن  كه عموم مردم روسيه برخي از كاالها

ار ورشكستگي شود كه این قضيه در بين ثروتمندان كه ممكن است سيستم مالي روسيه در آینده دچ

عملكرد خوبي در  فعالًاین اقدامات دولت روسيه  شود. اما باید گفت با همهمي روسيه بيشتر احساس

سازمان غيردولتي روسي كه یك هاي در داخل این كشور داشته است. برمبناي یافتهها مقابله با تحریم

پوتين در روسيه در دسامبر آقاي  دهد نرخ محبوبيتمي انجاممختلف در این كشور را هاي سنجينظر

چيزي  2014دهد از محبوبيت او نسبت به فوریه و مارس مي درصد بوده است كه نشان 85باالي  2015

توسط دولت تا حدودي دستكاري شده ها كم نشده است. حتي اگر فرض كنيم كه نتایج این نظرسنجي

ا هيچ مدركي وجود ندارد كه اثبات كند پوتين محبوبيت خود را در ميان مردم روسيه در زمان است، ام

توان نمي فشار اقتصادي به روسيه وارد شده، امااگرچه  مشكالت اقتصادي از دست داده باشد. در نتيجه

اي دیگري براي بر پوتين وارد آمده و او را مجاب كرده كه از مسيره دقيقاًاستدالل كرد كه این فشار 

 پرداختن به مشكالت ناشي از تحریم استفاده كند. 

تالش كردند بازارهاي جدیدي براي صادرات انرژي خود پيدا كرده و منابع مالي ها در این زمينه روس

روسيه  2015و ایاالت متحده متكي نباشند. در دسامبر  آمریكابه  صرفاًایجاد كنند تا آن  جدیدي را براي

یك ميليارد دالر ارزش  براي صدور اولين اوراق قرضه دولتي در چين اعالم كرد كه ظاهراًرا خود هاي برنامه

مشابهي هاي دادند. گزارش انجاماقدامات مشابهي را  2013خصوصي روسيه نيز از سال هاي داشت. بانك

و ارزش معامالت  ند دادنيز وجود داشته كه روسيه و چين روابط خود در حوزه گاز طبيعي را افزایش خواه
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خواهند رساند. راهبرد روسيه مدیریت مشكل از طریق مدت در این حوزه را به چهارصد ميليارد دالر در بلند

در این زمينه توجه دارد. منافع روسيه در  آمریكااروپا و هاي است و كمتر به نگرانيهاثر كردن تحریمبي

نيز البته وجود داشته كه موضوع این كتاب  آمریكا جمهوريریاستنامزد شدن دونالد ترامپ براي انتخابات 

ها نيست اما شاید بتوان گفت عالقه روسيه به این مسئله ناشي از تمایل این كشور براي مقابله با فشار تحریم

اروپایي هاي كم كنند و براي این كار به دولتها همچنين تالش كردند از شتاب تحریمها بوده است. روس

عليه روسيه را بشكنند نزدیك شدند ضمن اینكه تالش كردند توانند اجماع اروپایي مي كه آنهایي صوصاًخ

كه بگيرند دهند تا بهانه را از دست كساني  انجامبس در اوكراین همكاري بيشتري آتشهاي توافقنامهبا 

از اینكه ها هستند. البته ترس مستمر برخي از اروپایي آمریكاعليه روسيه در اروپا و فشار بيشتري  دنبالبه

عليه روسيه از كنترل خارج شود و امكان دارد روسيه جریان گاز بر روي اروپا را قطع ها ممكن است تحریم

دانند این كارها ضربه شدیدي به اقتصاد مي همه درحالي كهدر این زمينه كمك كرده است، ها كند به روس

ل رسد و یا حداقمي نظربسيار قوي بهها د. پس از منظر فشار و استقامت، استقامت روسخواهد ز روسيه

 . آیدمي نظردر سطح قضيه و در ظاهر چنين به

را كنار ها فشار تحریمآنها  تواند از طریقمي شرایطي كه روسيه باید هایيآمریكانكته پنجم اینكه 

توان از مي كنند و همچنين پيشنهاد مشخصي بدهد كه چطورپيشنهاد ها آشكار به روس صورتبهبزند 

و اروپا  هاي آمریكارا كنار بزند در عين اینكه نيازها طریق مذاكرات به یك توافق جامع رسيد كه تحریم

  برطرف شود.

ه دكنار زها كه این كشور چه كار باید بكند كه تحریماند هسيگنال مشخصي دادها در این زمينه غربي

به نمایش گذاشته  تحریم راكننده رفعهاي شده و ماهيت اصلي فعاليت انجامشوند. براي این كار مذاكراتي 

 دقيقاًكننده كشورهاي تحریم عنوانبهها پاسخ مانده این است كه نيازهاي غربيي كه بيسؤالشده است. اما 

تواند تماميت نمي عمالًكلي این حس ثابت وجود دارد كه اوكراین  صورتبهو اروپا  آمریكاچيست. در  از

 آیدمي بيرونهایي بياورد اما هنوز خبرها و گزارش دستبه 2013قبل از سال  ارضي خود را مانند شرایط

كه در  طورهمان اوكراین دارند. دهد برخي دیگر در اروپا احساس متفاوتي نسبت به مسئلهمي كه نشان

كریمه را پس بدهند وجه  هيچ حاضر نيستند بهها قبلي گفته شد پذیرش این نكته كه روسهاي بخش

 آمریكامتناقضي كه از اروپا و همچنين از دولت هاي بوده است، اما پيغام آمریكاخود نكته مهمي در اروپا و 

 تا حدودي باعث سردرگمي مسكو شده است. آیدمي در این زمينه بيرون

مند نظام این امكان را بپذیرند كه فارغ از هدفمند بودن و باید و متحدان آمریكانكته ششم اینكه 

ند و این شكست نجاماین اقدامات ممكن است به شكست بياند هو اینكه خوب طراحي شدها بودن تحریم

باال رفتن و همچنين درک نادرست از هدف و  ذاتي راهبرد تحریمهاي نارسایيبر اثر  ممكن است

بایست مي و متحدان آمریكادر هر حالت در این مقابله باشد. آنها  و ظرفيتها غيرمنطقي استقامت روس
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طبيعي بوده است و به همين دليل مسير خود را آنها  آماده باشند كه این نكته را بپذیرند كه شكست

 وجودبه بلندمدترا نيز كه ممكن است در آن  عوض كرده و یا اینكه مسير فعلي را ادامه دهند و تبعات

 آید بپذیرند.

روسيه عليه  قبل از دولت ترامپ نيز با شدت آمریكااروپا و هاي گفته شد تحریم قبالًطور كه همان

تا مشخص شود كه آیا ممكن  انجام گرددشد. حال باید مذاكرات بيشتري با مقامات اوكرایني مي دنبال

آید كه بتواند منافع اوكراین و تماميت ارضي این كشور را تضمين كند و همچنين  دستبهاست توافقي 

و از طرف دیگر باید  خواهد بود امكانپذیرنماید و آیا این توافق  تأمينرا  امنيت سایر كشورهاي شرق اروپا

كجا  دقيقاًها گيرد و مشخص شود كه نقطه پایان تحریممذاكراتي صورت ها نيز در مورد تحریمها با روس

 به پایان برسد.  عليه روسيه كالًها ترامپ تمایل دارد تحریمآقاي  در شرایط فعلي كه خصوصاًخواهد بود، 

اینكه اگر اهداف فشار تحریم جابجا آن  وهاست مهمي در مورد تحریم حاوي نكته گيرينتيجهاین 

الحاق جزیره كریمه  آمریكاگيرد. اگر احتياطي صورت ، این جابجایي اهداف نباید با بيشوند و عوض شوند

ضرورت حفظ موضع متحد با  دليلبهپذیرد و مخالف شرایط فعلي در اوكراین است نمي به روسيه را

كرد. نظر صرفها از الحاق كریمه به روس عمالًتوان مي 2و پایبند ماندن به توافق مينسك ها اروپایي

یكي از  شودمي باعث عمالً زیراداشته باشد همراه به تواند در پایان نتایج خوبيمي پذیرش این مسئله

از ميان برداشته شود. اما از منظر درد و استقامت ها با اوكراینيها ترین مشكالت تاریخي روسبزرگ

یكي از اهداف اصلي آن  بين رفتنو از آن  پذیرش الحاق كریمه كه البته معكوس شدنها ناشي از تحریم

طراحي به نوعي بازها بار بسيار زیادي داشته باشد مگر اینكه نظام تحریمتواند آثار زیانمي بودها تحریم

نامشخص را براي هاي گيرد. این مسئله آستانهمورد پذیرش عمومي قرار  شود تا این واگذاري و الحاق

شود. كننده درک در كشورهاي تحریمءتواند باعث سومي چنينآورد و هممي وجودبهكشور هدف تحریم 

خواهد ها قضيه نقش مهمي در موفقيت تحریمهاي به تمام طرفآنها  پس شفافيت اهداف و انتقال درست

هاي براي ایجاد شفافيت بيشتر در قضيه تحریمها و اروپایيها یيآمریكاداشت. به همين دليل تالش 

 زیادي این مشكل را مرتفع كند. توانسته تا حد 2016راین در سال اوك

 

 خلق كره یا همان كره شمالی دمکراتیکجمهوري 

شناسيم از زمان پيدایش با نام كره شمالي مي یا همان كشوري كه عموماً خلق كره دمكراتيك يجمهور

 عنوانبهجهاني دوم یك كشور ممنوعه در نظام جهاني قلمداد شده است. كره شمالي  خود بعد از جنگ

فاصله  زیادي از جهان غرب ي و چين در دوران جنگ سرد تا حدیك كشور زیردست اتحاد جماهير شورو

 ه شمالي بسيار عجيب و غریب و گاهيحال حتي در این بافتار رفتارهاي كرگرفته و منزوي شد. با این

ربایي عمليات گسترده آدمو خطرناک بوده است. براي مثال كره شمالي دست به یك سلسله كننده تهدید
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كردن ادامه پيدا كرد و هدف از این كار جمع  1970زد كه حداقل تا اوایل دهه  1940در اوایل دهه 

ن، منابع اطالعاتي و اطالعات فرهنگي براي استفاده دولت كره شمالي بود. در دوران گروهي از متفكرا

حفر شده در هاي وانستند با استفاده از تونلجنگ سرد، افسران اطالعاتي كره شمالي و نيروهاي ویژه ت

حتي امكان اشغال پنهان كره جنوبي را ها زیر مرز به كشور كره جنوبي نفوذ كرده كه برخي از این تونل

ها د از طریق این تونلنتوانستمي كرد و در هر ساعت هزاران سرباز كره شماليمي براي كره شمالي فراهم

شد  آمریكاجدي ميان این كشور و هاي توسط كره شمالي باعث تنش1968در عبور كنند. اشغال كوئبلو 

درمورد روش مقابله با كره شمالي درگرفت و امكان از سرگيري جنگ كره  آمریكافراواني در هاي و بحث

برنامه این كشور براي  خصوصاًدر این وضعيت اقدامات كره شمالي از زمان پایان جنگ سرد،  نيز باال بود.

داد و همچنين آزمایش  انجامو آزمایشات بعدي كه در این حوزه اي ههستهاي دسترسي به سالح

هيچ كشور دیگري در  عمالًاز اقدامات است كه اي هتاریخچدهنده نشان بالستيك دوربرد همههاي موشك

از یك نظام سياسي هایي نشانه عمالًكره شمالي  سويازچنين اقداماتي  نبوده است.آن  دنيا خواهان پيگيري

 شود. مي كلي قلمداد صورتبهي و ثبات جهاني المللبيناست كه تهدیدي براي همسایگان و امنيت 

 

 حالكره تا به هاي رویکرد تحریم

 و موشكي این كشور واي هبه برنامه هست خصوصاًجامعه جهاني به اقدامات كره شمالي پاسخ داده است، 

 قطعنامهاز ها سازمان ملل بر كره شمالي بوده است. این تحریمهاي این پاسخ از طریق اعمال تحریم

كاالهاي  شوراي امنيت تجارت با كره شمالي در حوزهآن  شود كه درمي آغاز 2006سازمان ملل در اكتبر 

ده وضع كرها و نهاد از اشخاصاي همالي را بر مجموعهاي و موشكي را ممنوع كرده و تحریماي ههست

نهاد  46شخص و  53بالغ بر  2017حاضر یعني در ژوئن درحال است كه این فهرست اشخاص و نهادها 

مختلف هاي گسترش یافت و جنبه هاتحریمسپس شود. مي از زیرمجموعه دولت و ارتش كره شمالي

گرفت و بر ارتباطات كره سنگ را دربرصادرات اصلي این كشور یعني زغال خصوصاًاقتصاد كره شمالي 

سازمان ملل امكان هاي تحریم براساس عمالً 2016ي اثر گذاشت. در دسامبر المللبينشمالي با اقتصاد 

ها سلب شده آزادانه براي كره شمالي در كشورهاي عضو سازمان ملل از كشور كامالًروابط دیپلمایتيك 

بازرسي كنند،  كامالًارسالي به كره یا وارد شده از این كشور را هاي ند محمولهاست و كشورها موظف

مالي و اقدامات مرتبط را به كره شمالي و عناصر مرتبط هاي ضمن اینكه مجاز نيستند طيفي از فعاليت

 ارائه دهند. آن  با

 هاسالدر این  آمریكااند. هكره شمالي اعمال كردعليه  تحریمي جداگانه راهاي نيز نظامها خود دولت

ممنوعيت كامل و جامع هرگونه آن  كره را مدام گسترش داده كه اوجعليه  ملي خودهاي برنامه تحریم

بوده است و این ممنوعيت جامع برمبناي چند دهه اقدامات تحریمي  2016رابطه با كره شمالي در مارس 
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گذشته ي هاسالو در اند هرا داشتتحریمي خود هاي خاص شكل گرفته است. كره جنوبي و ژاپن نيز نظام

نيز از تجارت با كره شمالي امتناع كنند. براي آنها  تالش كردند فشار بيشتري را به كشورهاي دیگر بياورند كه

خود را ممنوع كرد.  در بنادر كره شمالي بوده به بنادر قبالًژاپن ورود هرگونه كشتي كه  2016مثال در دسامبر

كه در حد بسيار پایيني بوده است و بجز دو سه هاست جنوبي با كره شمالي نيز مدتتعامالت اقتصادي كره 

پروژه مشترک هيچ تعامل اقتصادي خاصي ميان این دو كشور همسایه صورت نگرفته است. كره جنوبي در 

جمهوري پارک تالش كرد روابط اقتصادي و سياسي خود را با چين گسترش دهد تا چين را دوران ریاست

كاهش دهد. تمایل كره جنوبي  از رابطه با كره شمالي فاصله گرفته یا روابطش را با این كشور اعد كند كهمتق

نيز نوعي اهرم براي اعمال فشار به چين بود تا  2016در سال  آمریكابراي استقرار سيستم دفاع موشكي 

اقدام تا حدودي اميد به همكاري به این ها برابر كره شمالي را تغيير دهد. اگرچه پاسخ چيني رویكردش در

فشار مخصوص به اند هدیگر نيز سعي كردهاي در این مسئله را از بين برده است. متحدان اروپایي و كشور

 انجاماروپایي سفرهاي متعددي به كشورهاي مختلف هاي خود را بر كره شمالي داشته باشند و دیپلمات

  روابط اقتصادي و نظامي با كره شمالي فاصله بگيرند.را مجاب كنند كه از آنها  تااند هداد

رفتار  براي اعمال فشار بر كره شمالي صورت گرفته است به نحوي كه این كشورها تمام این اقدام

تا حدودي با ها دهد این فشارمي وجود داشته است كه نشان يهایخود را تغيير دهد. شواهد و نشانه

نوشته خوان زاراته این نویسنده به  «هاجنگ خزانه»موفقيت همراه بوده است. براي مثال در كتاب 

هاي ميليون دالر از سرمایه 25مشخص شد حدود  2005كند كه در سال مي موضوع بانك دلتا آسيا اشاره

عليه این بانك باعث  2005ل در ساها كيم را در اختيار دارد. اعمال تحریمآقاي  شخصي و خانوادگي

كره شمالي به حضور در  عصبانيت كره شمالي شد و بسياري معتقدند نقش مهمي در متقاعد كردن

ایفا كرد، كه  آمریكاژاپن، روسيه، كره جنوبي و  و كشورهاي دیگر یعني چين، آمریكاجانبه با  6مذاكرات 

آن  يد. قبل ازانجام 2007كره شمالي در سال  ايهاین مذاكرات به برچيده شدن و بازرسي امكانات هست

گرمایشي به كره شمالي نيز نقش مهمي در كشاندن هاي تصميم چين براي قطع جریان صادرات سوخت

 كره نشاناي هموشكي و هستهاي جانبه داشت، اگرچه بررسي دقيق فعاليت 6كره شمالي به مذاكرات 

 رفتار كره شمالي نداشته است. اصالحنقش چنداني در  عمالًچين  سويازدهد كه این اعمال فشار مي

سطحي بوده است. نكته این است كه فشار تحریم بر كره شمالي شكل گرفته است ها پس، این فشار

 پنجكره شمالي  2005اما نباید فراموش كنيم كه این فشار به جهان خارج نيز وارد شده است. از سال 

 توان خود در حوزه توانستهها كند كه با این آزمایشمي داده است. این كشور ادعا انجاماي هآزمایش هست

 اگرچه شك و شبهه .كندو حرارتي جدید را توليد اي هسالح هستهفت فني را باال ببرد و از این طریق 

اما این  ،توانسته باشد به این حد از پيشرفت فني برسد واقعاًمنطقي فراواني وجود دارد كه كره شمالي 

اي ههستهاي توان تصور كرد كره شمالي توانسته كالهكمي غيرممكن هم نيست. ضمن اینكهها پيشرفت
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آنها  كه خود كره شمالي بتواندهایي كالهكخصوص بهبياورد،  وجودبهروي موشك را  قابل سوار شدن بر

سئله، كره شمالي توسعه فني این مسوار كند. با ها بر روي موشك استاندارد صورتبهرا توليد كرده و 

 بلكه ،فيزیكي الزم براي تهدید و حتي حمله به دشمنانش را داردهاي تنها ظرفيتنشان داده كه نه

را نيز هدف قرار دهد. همچنين این كشور توانسته استقامت  آمریكانزدیك سواحل غربي  تواند در آیندهمي

 و چين به نمایش بگذارد.  چشمگيري در مقابل فشار یكنواخت تحریمي غرب

داده نشده است. بنابر آن  ي است كه پاسخي بهسؤالتا چه حد است، هنوز ها اما اینكه این توانایي

و اي همنابع غيردولتي مختلف این امكان وجود دارد كه كره شمالي در آینده برنامه هستهاي گزارش

از  آمریكاسربازان آن  معامله كرده و از طریق آمریكاصلح با  نامهرا با یك پيماناي ههستهاي ظرفيت

نيز وجود دارد كه كره شمالي  احتمالكره بيرون رفته و از اقتصاد بيمار كره شمالي حمایت شود. این 

فضا را براي پيشرفت  صرفاًو موشكي خود نداشته و اي ههستهاي براي واگذار كردن برنامهاي ههيچ برنام

براي كنار گذاشتن آنها  دیكتاتوري و تمایلهاي كند. با توجه به تاریخ نظاممي در آینده فراهمآن  بيشتر

ي و ليبي اتفاق افتاد یا اینكه گرفته شدن براي معمر قذاف آنچهجمعي نظير كشتارهاي سالحهاي برنامه

كيم جونگ اون رهبر كره آقاي  در مورد صدام اتفاق افتاد، آنچهاجباري مانند  صورتبهها این سالح

دوربرد بخشي هاي و موشكاي ههستهاي حاضر به این نتيجه رسيده باشد كه سالحدرحال شمالي شاید 

 كنند. مي اصلي از نظام حاكميتي او هستند و این نظام را در برابر حمالت بيروني محافظت

راي مقابله با كره شمالي و ترامپ سياست واحدي را بآقاي  از زمان بيل كلينتون تا دوره آمریكا

مستمر آمادگي خود را  صورتبهنيز  آمریكااین كنگره  برعالوهبسته است. كار بهاش ايههستهاي سالح

و ها رفتارهایش اعالم كرده و نشان داده مایل است مصوبه دليلبهبراي اعمال فشار بر كره شمالي 

 عنوانبه در آینده نيزها وجود دارد كه تحریم احتمالبيشتري را تصویب كند. در نتيجه این هاي تحریم

 در مقابل كره ادامه پيدا كند. آمریكابخشي از سياست 

 

 استفاده از الگوي پیشنهادي ما

شوند. استفاده از الگوي مي با چه هدفي اعمالها شود این است كه تحریممي اساسي كه مطرح سؤال

 كند.مي را بيشتر مشخص آمریكات این مسير و نيازهاي احتماالپيشنهادي ما 

بازگشتي حداقلي براي كره شمالي براي هاي و گام اهداف اعمال درد را شناسایي كرده باید نخست

كه نيازمند  كنيم يين كنيم. در اینجا بهتر است نقاطي را براي اعمال درد انتخابرا نيز تعها رفع تحریم

دليل است كه هرگونه تصميم  این مسئله به این كره شمالي باشد. سويازاقدامات بازگشتي حداقلي الزم 

از تحوالت نظامي و سياسي  آمریكارود به توقعات مي نظام كره شمالي و اینكه تا كجا پيش در مورد آینده

 كره شمالي در آینده بستگي خواهد داشت. 
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كره شمالي با هم همپوشاني  سويازو اقدامات بازگشتي حداقلي  آمریكادر ظاهر قضيه، اهداف 

را آنها  را در كنار برنامه موشكي كنار بگذارد واي هخواهد كره شمالي تسليحات هستآمریكا ميدارند. 

فع نيز دنبال نسنجي به جامعه جهاني تسليم كند. كره جنوبي، ژاپن و سایر كشورهاي ذيبراي اعتبار

كره شمالي آن  انطباق دارد كه در 2005سال  جانبه 6این هدف هستند. این هدف با بيانيه گفتگوهاي 

را براي آنها  موشكي را واگذار كرده و و برنامهاي هتسليحاتي هستهاي ظرفيت متعهد شد همه

دیگر واگذار كند. این هدف هاي و سازماناي هي انرژي هستالمللبين آژانسهاي سنجي به پادماناعتبار

دو كره صادر شد  سويازجزیره كره نيز كه شدن شبهاي ههستدر مورد غير 1992انيه مشترک سال با بي

هاي مشخص است. برنامه موشكاي هانطباق دارد. حداقل این تبعيت در بندهاي منطبق با برنامه هست

پياپي سازمان ملل كره شمالي هاي رد. اگرچه تحریمتري قرار دابرد كره شمالي نيز در وضعيت مبهمدور

ماند كه تا جایي كه كره مي اما این نكته كليدي باقي ،بالستيك منع كرده استهاي را از آزمایش موشك

با  خصوصاًنخواهد داشت. نشيني دليلي براي عقب آمریكاندهد  انجامتغيير سياست جدي  واقعاً شمالي

كه براي تعليق در هایي موشكي كره و دیگر توافقهاي نشيب تعليق آزمایشپرفراز و  علم به تاریخچه

 است.  این زمينه اتفاق افتاده

دهد مي خود را نشانو كره شمالي وجود دارد اي ههست در اینجا مشكل دیگري كه در مورد برنامه

شان نداده است. و موشكي ناي ههستهاي این كشور آمادگي خاصي براي كنار گذاشتن برنامه ،اینكه

را اي ههستآميز كره شمالي اظهار كرد كه حق داشتن انرژي صلح 2005سال  جانبه 6در بيانيه  درواقع

 رآكتورموافقت كردند و پذیرفتند آب سبك براي مصرف در آن  این بيانيه نيز باهاي دارد و سایر طرف

تا حد آن  كره شمالي به این كشور داده شود. از این منظر سطح توقعات ما از كره شمالي و اقدامات آتي

ي عبارتبهكه سطح توقعات ما در موضوع ایران و روسيه مشخص بود و  طورهمان شود.مي زیادي مشخص

خود را در اي ههست برنامهكره شمالي ها تحریمبر اثر  دیپلماتيك هستند كه حلراهیك  دنبالبههمه 

وجود نخواهد داشت. فشار به كره شمالي آن  حذف احتمالاختيار همگان قرار بدهد تا مدیریت شود، اما 

مورد برنامه موشكي نيز در این زمينه بسيار الزم خواهد بود،  در هامحدودیتبراي پذیرفتن برخي از 

مشابهي كه درمورد نپرداختن توافق برجام  هايانتقاد این برنامه وآميز با توجه به ماهيت تحریك خصوصاً

 موشكي ایران به خود دیده است.هاي به توانایي

منافع و تعهد كره ها، يپذیرآسيبجا كه ممكن است آن بایست تامي هایيآمریكانكته دوم اینكه 

براي جذب فشار  آمادگي این كشور و موشكي این كشور را درک كنند تااي ههستهاي شمالي به برنامه

گسترده كره شمالي آگاهي دارند. كارشناسان هاي يپذیرآسيبهمگان از  را نيز مورد تحليل قرار دهند.

تري از نظام سياسي و اقتصادي در این كشور ارائه دهند. اگرچه منابع اطالعاتي توانند تصویر دقيقمي نيز

منابعي براي ترسيم تصویري مناسب از نظام  در این مورد بسيار اندک است اما به اندازه كافي چنين
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حاكم بر كشور  تسلط یك طبقه دليلبهممكن است ها يپذیرآسيبحاكم در این كشور وجود دارد. این 

نشان داده كه تمایلي  عمالًكره شمالي از ميزان اهميت باال یا پایيني برخوردار باشد. رهبري كره شمالي 

منافع كار قشر كارگر  یك طبقه حاكم منزوي از همه درواقعبراي در نظر گرفتن منافع مردمش ندارد و 

شود. در دوران رهبري كيم جونگ اون و تا حدود كمتري در دوران رهبري پدرش كيم مي برخوردار

كه این كشور به سمت اقتصاد  وجود داشتههایي جونگ ایالین مسئله تا حدودي تغيير كرد. نشانه

كمي در دست داریم كه نشان دهد رفتار دولت كره هاي محور متمایل شده است. اما هنوز نشانهبازار

 كارگر در آینده بتواند تغيير جدي پيدا كند.  شمالي با طبقه

روسيه است. ي بسيار متفاوت از ایران و المللبيندر جامعه  اساساًبه همين دليل موضوع كره شمالي 

یعني نظامي  دهد،مي شبيه به نظام عراق در دوران صدام را نشانهایي در این حالت كره شمالي ویژگي

این درد را به مردم خود وارد كند. دولت  عمالًیك افتخار ملي بپذیرد و  عنوانبهكه حاضر است درد را 

خود به نمایش گذاشته است. با در اي هموشكي و هستهاي كره استقامت بسيار زیادي در دفاع از برنامه

زیادي نسبت به دردي كه به  حدتوان گفت كه نظام حاكم بر این كشور تا مي نظر داشتن این مسئله

اعتنا خواهد بود و حاضر است هر اقدامي را براي حفظ منافع شود بيمي مردم از ناحيه فشار بيروني وارد

 دهد.  انجامموشكي خود  واي ههست

بانك  تجربه خصوصاًدیگر تجربياتي از نحوه مواجهه كره شمالي با فشار بيروني وجود دارد،  سوياز

 صورتبهاین است كه چه نوع فشاري  سؤالصحبت كردیم. آن  قبل ازهاي قسمتدلتاي آسيایي كه در 

جاب به پذیرش مناسب در زمان مناسب و براي اهداف مناسب باید به كره شمالي وارد كرد تا این كشور م

خود كفایت نخواهد كرد، خوديملي كره بههاي يپذیرآسيبما شود. از این منظر شناسایي هاي خواسته

در  مؤثرشخصي افراد هاي يپذیرآسيب نظام حاكم بر این كشور و حتيهاي يپذیرآسيب باید بلكه

تر از اعمال فشار به كل یك كشور خواهد حكومت شناسایي شود. در این حالت اعمال تحریم بسيار راحت

شدن این  مؤثرغير تواند خطرمي كشور هدفهاي يپذیرآسيبدیگر عدم درک درست از  سويازبود. 

 داشته باشد.همراه به را نيزها فشار

كره شمالي و هاي يپذیرآسيبنيز داشته باشد كه  را اتواند این معنمي ضمن اینكه این مسئله

فعلي. تا هاي و موقعيتها كند تا فرصتمي سلبآنها  آتي را ازهاي بيشتر فرصتآنها  براعمال فشار 

ي خواهد بود و شاید این مسئله براي المللبينیي كه كره به رفتار فعلي خود ادامه بدهد یك مشكل آنجا

كند كشورش مي كه تالش بسياري در طبقه حاكم پذیرفتني باشد. اما براي خود شخص كيم جونگ اون

پذیرفتني نيست. به هر حال كيم تالش كرده  اصالًرا یك كشور مدرن در دنيا معرفي كند این مسئله 

ات مشابه در كره جنوبي براي ميزباني تأسيساتي را در كشورش بسازد كه با تأسيسظاهري  صورتبهحتي 

هاي ا دادن ميزباني رقابتب صرفاًتوان مي نيست كه االمپيك زمستاني رقابت كنند. این به این معن
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كرد اما به هر حال در اش و موشكياي ههستهاي به واگذاري برنامه ي به كيم او را متقاعدالمللبين

را در نظر داشته باشيم ها و انگيزهها احتمال كنيم باید همهمي تصویري كه از اعمال فشار بر كره ترسيم

در زماني كه هدف اصلي  خصوصاًتوانند در تنظيم یك راهبرد درست كمك كنند. ميآنها  چرا كه همه

 در تمام اشكال خود یك شخص واحد در پيونگ یانگ پایتخت كره جنوبي است. ها و واقعي نظام تحریم

 پذیرآسيببایست راهبردي را براي افزایش تدریجي فشار بر نقاط بيشتر آمریكا مينكته سوم اینكه 

با دركي كه ما از  .كند ي كمتري دارند تهيهپذیرآسيبو روشمند و اجتناب از نقاطي كه  مؤثر صورتبه

توانيم مي بر عنصر دوم چارچوب مشخص شده در این كتاب حالآن  كره شمالي داریم و قرار دادن

جاي به قعدروامند و مشخصي را بر كره شمالي وارد نماید. راهبردي را تنظيم كنيم كه بتواند فشار زمان

ابر اقدامات بر در آمریكااقدامات متقابل دهنده تقابلي باشد یعني نشان صورتبهكه هایي اعمال تحریم

 ترامپآقاي  نيز جریان داشته است، گروه دولت آمریكاتي كه در دو دولت گذشته كره باشد، یعني سياس

پيشنهادهایي به كره شمالي منظور آن  ندند كه دربكار بهتري را در این زمينه بایست رویكرد جامعمي

 به چه شكلي اعمال خواهد شد. ها شده باشد و مشخص شود كه تحریم

هاي اعمال تحریمجاي به تواند حاوي یك پيشنهاد براي گفتگوهاي خصوصيمي نخست این راهبرد

براساس این گفتگوها بيشتر درگير شده و  كره شماليكنندگان بيشتر باشد. تيم ترامپ باید با مذاكره

آن  بفهمد كه دورنماي كره شمالي از توافق نهایي چيست. چه امتيازاتي این كشور خواهد داد و در ازاي

مشخص است كه این حالت دورنماي مطلوب كره شمالي خواهد بود. اما اینكه  تقریباًافتد. مي چه اتفاقي

 ت كه در آینده مشخص خواهد شد. سا ايي این كشور چه چيزهایي است مسئلهپایانهاي نياز

آمریكا پایان این داستان است، آنگاه  منطقي در فصلوحلاگر فرض كنيم كره شمالي خواهان یك 

را ترسيم كند و نقاط پایين و حداقلي را نيز به نمایش بگذارد. براي مثال اتحاد اي دوجانبههاي تواند گاممي

تواند در نمي بخشي از یك توافق ابتدایي دور از ذهن خواهد بود و در نتيجه كره شمالي نيز عنوانبهدو كره 

تري وجود ككوچهاي را مجاب كند كه سربازانش را از كره بيرون بكشد. اما گام آمریكامراحل ابتدایي توافق 

موشكي و مانورهاي هاي توقف آزمایش مثالًبردارند، ها توانند براي كاهش تنشمي دارد كه هر دو طرف

 خواهيم پرداخت. آنها  رسيد كه در ادامه بهتر بزرگ تر واساسيهاي توان به گاممي مشترک گسترده. از اینجا

تري به كره شمالي در مورد تبعات شكست مذاكرات بایست تصویر دقيقآمریكا ميمدت در ميان

خاصي كه بر شرایط مالي و هاي باشد و هم فشارها تواند هم در مورد تحریممي ارائه كند. این مسئله

منطبق با رفتار فعلي  كامالًگذارد. این نوع نگرش مي حاكم در كره شمالي اثر خارجي طبقههاي فعاليت

عدم همكاري كامل چين و خواست  نيستدر اینجا  آنچهسازمان ملل است. هاي و همچنين راهبرد آمریكا

ير كند این مسئله ممكن است در آینده تغيپایدار بر كره خواهد بود. البته براي اعمال فشار  این كشور

ین زمينه نشان دادند و تمایل بيشتري به اعمال فشار در اها چيني 2017چه اینكه در پایان ماه آوریل 
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كلي ممنوع كردند. این امكان نيز وجود دارد كه همكاري مذكور  صورتبهسنگ را از كره شمالي خرید زغال

از بين برود چه اینكه مناقشات  كامالً آیدمي وجودبهدر برخوردهایي كه ميان دولت ترامپ و دولت چين 

آمریكا مورد دریاي چين جنوبي وجود دارد كه هنوز حل نشده است.  در خصوصاًزیادي بين این دو دولت 

حل دیپلماتيك در موضوع كره شمالي اري با چين براي رسيدن به یك راهست خود براي همكبایست خوامي

باید  آمریكارا به این كشور به اثبات برساند و حتي حاضر باشد امتيازاتي را نيز در این زمينه به چين بدهد. اما 

ه اگر این مشاركت اتفاق این را نيز به چين بفهماند كه خواهان مشاركت بيشتر چين در این زمينه است ك

در  آمریكاداشته باشد، نظير استقرار بيشتر نيروهاي همراه به براي چيناي هنيفتد ممكن است تبعات ناخواست

در جایي  خصوصاًچيني نيز باید در نظر گرفته شود هاي زند. تحریم نهادمي منطقه كه به امنيت چين لطمه

ثباتي مسائل اقتصادي نيست بلكه خطر بي در ارتباط با كره شماليین مالحظه چين مهمتركه نياز است. اما 

بحث مهاجریني كه از كره شمالي به چين  خصوصاًتواند به چين سرایت كند، مي در شبه جزیره كره است كه

چين هاي بایست انتخابآمریكا ميدر منطقه. پس  آمریكاشوند یا استقرار نيروهاي نظامي بيشتر مي سرازیر

ثباتي و بحران را نشان دهد و به كره شور نيز تمایل براي اجتناب از بين زمينه را مشخص كند تا این كدر ای

موشكي خود با جهان غرب  واي هشمالي فشار بيشتري وارد كند تا این كشور به توافقي در زمينه بحران هست

  چين نيز خواهد بود. برسد و البته این نظام تحریم نيازمند همكاري كشورهاي دیگر به غير از

شود باید ادامه پيدا كند تا توانایي كره مي حاضر اعمالدرحال كه ها البته نظام تحریممدت در ميان

كند از مي اش كمكايهموشكي و هستهاي آوردن مواد و تجهيزاتي كه به برنامه دستبهشمالي براي 

 2017فوریه  27كره شمالي شود. براساس گزارش  سويازهمچنين مانع از صادرات سالح  بين برود و

تحریمي سازمان هاي نامهتوجه به قطعا بيمذكور رهاي ي امنيت سازمان ملل، كره شمالي فعاليتاشور

پيونگ هانگ به ارز خارجي مورد نياز  باعث شده رژیم حاكم درها ملل ادامه داده است كه این فعاليت

تواند مي دسترسي داشته باشد. پس جلوگيري از انتقال ارز و قراردادهایي كهها خود براي ادامه فعاليت

 نظام تحریم باشد.هاي به كره شمالي در این زمينه كمك كند باید یكي از اولویت

رصد كنند و فرضيات ابتدایي  مستمر صورتبهرا ها بایست اجراي تحریممي هایيآمریكانكته چهارم؛ 

نيازمند توضيح زیادي نيست چرا  قسمتاین  را مورد ارزیابي مجدد قرار دهند.خود درباره كره شمالي 

 صحبت شد.آن  قبل در موردهاي قسمتكه در 

را به كره شمالي گوشزد كرده تا این كشور ها باید شرایط الزم براي رفع تحریم آمریكاپنجم؛ نكته 

 وجودبهدنبال كند تا شرایطي ها تحریم بداند چه مسيري را براي مذاكرات و رسيدن به توافق براي رفع

ها كه در باال گفته شد و فارغ از مسير فعلي تحریم طورهمانو متحدانش نيز راضي شوند.  آمریكابياید كه 

با توجه به اینكه كره شمالي  خصوصاًاصلي راهبرد تحریم باشد. هاي بایست یكي از بخشمي این كار

 در این زمينه ندارد. نشيني اقتصادي خودش و عقبهاي يپذیرآسيبتوجه زیادي به ماهيت 
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را در نظر بگيرند كه فارغ از خوب بودن راهبرد  احتمالبایست این مي و متحدان آمریكا ؛ششم اینكه

نواقص موجود در خود راهبرد و یا درک غلط از كشور هدف  دليلبهممكن است یا آنها  اقدامات تحریم،

 و متحدان آمریكادر هر حالت  و یا باال رفتن استقامت كره شمالي ممكن است با شكست مواجه شود.

و ها ریسك آمادگي اذعان به شكست و تغيير مسير را داشته باشند یا مسير فعلي را با همه بایستمي

 بياید را ادامه دهند.  وجودبهمدت بلندمشكالتش كه ممكن است در 

اظهار كرد كه  توان منطقاًمي اما یك امكان مطرح شده است صورتبهاز چارچوب  اگرچه این عنصر

 فصلوحل گونههيچدر نهایت به ترین نتيجه راهبرد تحریم باشد كه البته تواند محتملمي این مسئله

 دیپلماتيك منجر نخواهد شد. آمادگي كره شمالي براي جذب فشار با این فرض كه رهبري این كشور

 كارآیيكفایت و  عمالًتواند به حيات خود ادامه دهد و مردم بيشتر فشار را متحمل خواهند شد، مي

را بيش از پيش  كند دیپلماسيمي را از بين خواهد برد. به همين دليل راهبرد پيشنهادي تالشها تحریم

بایست آمریكا ميدر كانون توجه قرار دهد و نشان دهد كه در صورت شكست سياست تحریم، راهبرد 

تر شده و به سمت مهار كره شمالي پيش برود تا هرچه بيشتر اثر تهدیدات این كشور از طریق تهاجمي

ر شود و به مردم كره شمالي و موشكي گرفته شود و مانع از اشاعه توسط این كشواي هبازدارندگي هست

 كمك كند تا آمادگي الزم براي سقوط حكومت و عوض شدن رژیم را داشته باشند. 

اینكه آن  یكي از موضوعات اصلي حاكم بر این كتاب است و دهندهدر این حالت كره شمالي نشان

تواند به رسيدن به مي ابزاري براي اعمال فشار هستند نه بيشتر و نه كمتر. اعمال فشار اساساًها تحریم

 اثرگذاريي وجود داشته باشد. در پایان حلراهچنين  واقعاًحل كمك كند اما فقط در شرایطي كه راه

ادگي یك ابزار ارتباط نزدیكي با یكپارچگي خود سياست تحریمي خواهد داشت و آم عنوانبهها تحریم

 در این بين لحاظ شود.  باید شود نيزمي اعمالآن  گویي به فشاري كه بهكشور هدف براي پاسخ
 

 

 

  گیرينتیجه

تم سجایگاهي در سيچه ها شد و اینكه تحریم آغازها این كتاب با یادآوري مسائل مختلف در مورد تحریم

حكومتي در گذر تاریخ داشتند و چه تغييراتي در قرن گذشته به خود دیدند. این مشاهده از درک 

گيرد و مي تئنشآنها  و منطق موجود در استفاده ازآنها  استفاده ازهاي ابزار مسيرهاي اعمال تحریم،

آنها  مواردي كه در این كتاب بهاند. هاینكه این مسائل در گذر زمان و در عصر جدید چه تغييراتي كرد

وقتي كه جزئيات ابزارهاي  خصوصاًبحث ایران، لزوم این بحث را مشخص كرد،  خصوصاًپرداخته شد و 

آتن و در یونان  سال پيش از ميالد در 432چه كسي در  واقعاً را با دقت بيشتري در نظر گرفتيم. تحریم

یك بانك به هاي كار پرداخت وامرهاي خودش بتواند سازواساس ابزاكرد كه نظام تحریمي برمي فكر

كرد كه نظام مي زمان فكرآن  سوتر را مشخص كند. چه كسي درآن  بانك دیگر در هزاران كيلومتر
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بتواند در وزارت خارجه  آمریكاكري وزیر خارجه جانآقاي  مثالًآن  تحریمي وجود داشته باشد و مهندس

بتوانند با آنها  سرگي الوروف مالقات كند و همزمانآقاي  كشور تحریم شده، یعني روسيه، بنشيند و با

تغييرات  درباره موضوعات دیگر نظير اوضاع خاورميانه و و كنفرانسئاروپایي از طریق ویدهاي دولت

هایي سال قبل از ميالد است و درس 432سبت به متفاوتي ن كامالًاقليمي صحبت كنند. جهان امروز مكان 

متفاوت با شرایط فعلي است. اما دليل  كامالًایم زمان فراگرفتهآن  كه ما از ابزارهاي مورد استفاده در

 استفادهها قبل از ميالد مسيح براي بررسي تحریمي هاجنگاینكه محققان حوزه تحریم از مفاهيم 

و اند هزمان نكردآن  موارد مردم تغيير زیادي نسبت به این است كه نشان دهند در برخي كنندمي

ام. پرداختهآن  این كتاب به كه من نيز دراي هنيز تغييري نكرده است، مسئلآنها  و تمایالتها انگيزه

 طبيعت انساني و وجودعناصر  در كناراینها  گيرد.مي درد و فشار در برابر استقامت و مقاومت قرار درواقع

د و این را در تمام جهان معين كنها و فرهنگها توانند رابطه ميان منافع اقدامات و تصميمات دولتمي

ریاضياتي بسيار انتزاعي هاي كه البته كتاب حاضر سعي كرده از تحليل است انجامراحتي قابل مقایسه به

آنها  و باال بردن اثرآنها  و طراحيها ارزیابي تحریم در این مقایسه اجتناب كند و در عوض روشي را براي

و در عوض  است و غيرهها ذهني، ارزشهاي ایجاد كند كه براساس لحاظ كردن منافع ابتدایي، چارچوب

تحریمي خاص این امكان را بدهد كه براساس شرایط و اقتضائات خود هاي و برنامهها به طراحان تحریم

 ند.مختلف اضافه كنهاي مدل الگوي خود براي پرداختن به مشكالت و كشورموادي را به تحليل و 

آن  از ایجاد نظام تحریم و اعمالاي همرحل 6 فرآیندشود یك مي كه از این كتاب گرفتهاي هنتيج

 6شود. این مي بر استقامت كشور هدف از طریق فشار تعریفتأثيرگذاري است كه در چارچوب كلي 

 : مرحله عبارتند از

بازگشتي حداقلي از طرف كشور هدف هاي یك؛ شناسایي اهداف اعمال تحریم و تعریف گامـ 

بایست با دقت و شفافيت مي فشار را از روي خود بردارد. این كارآنها  كشور بتواند از طریقآن  طوري كهبه

 درواقع .آیدمي دستآنها به شود پيروزي درمي در ارتباط با شرایطي كه فرض خصوصاً شود انجامباالیي 

تحریم هيچ اثري نخواهد داشت تعریف كنيم این نظام  اگر بخواهيم نظام تحریم را بدون اهداف خاص آن

كه ایجاد یك چارچوب تحليلي براي سنجش اثرگذاري اقدامات تحریمي  طورهمانفایده خواهد بود، و بي

دهد تا مي كتاب تعریف شرایط پيروزي نيز اجازهكند. براي مقاصد این مي نيز از همين روش تبعيت

بياوریم.  وجودبهتحليلي از سطوح استقامت حریف هم در شرایط مطلوب و هم در حوزه سایر منافع 

دالیل فني اینكه در این مرحله الزم نيست این اقدامات حداقلي را به كشور هدف ابالغ كنيم و به مهمتر

اید باعث شود هيچ وقت شرایط مطلوب نظر ما به طرف مقابل منتقل ش آیدمي وجودبهكه در مذاكرات 

 خودش باید از این شرایط و اهداف اطالع داشته باشد. كننده كشور تحریم نشود. اما به هر حال

آن  و منافع و تعهدش به هرها يپذیرآسيب ازجملهدوم؛ درک حداكثري ماهيت كشور هدف ـ 
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 كشور براي جذب فشار. این كار نيازمند تحليل عميقآن  آمادگي وشده است ها كاري كه باعث تحریم

بایست مي هابا شفافيت حداكثري است. این اولویت آن مليهاي یتو دقيق كشور هدف و تعریف اولو

ممكن است بندي طبقه در اینها شوند، حتي اگرچه جداسازي این اولویتبندي طبقه ارزش براساس

این نيست كه توالي ریاضياتي دقيقي از منافع كشور هدف را  صرفاًمصنوعي باشد. نكته موجود در اینجا 

كجاست و قرار است  دقيقاًتحریم هاي بياوریم بلكه مهم درک این نكته است كه هدف سياست وجودبه

تواند با دركي مي هامال تحریمقرار دهد. در این مسير اع تأثيرمراتب چه نقاطي را تحت لهدر این سلس

تر از تر و جامعاقدامات همراه شود. براي ایجاد این سازه بهتر است دركي هرچه كامل ميزان فشار از

گرایانه در مورد سطحي و اغراقهاي و از ایجاد تخمين داشته باشيمنظر مورد تاریخ و فرهنگ كشور

بایست به این نكته داده شود كه از مي توجه ویژه نيزاهميت یك اولویت یا منفعت ملي اجتناب كنيم. 

آن  جايخودمان را دروجه  هيچ ضعيت خودمان پرهيز كنيم و بهكشور با وآن  مقایسه نكته به نكته

كه كشور تحریم شده ذهنيتي مشابه در مورد مشكالت با  بهتر فكر نكنيم عبارتبهكشور قرار ندهيم و 

 دارد. كننده كشور تحریم

؛ ایجاد راهبردي دقيق، روشمند و داراي بازدهي براي افزایش تدریجي فشار بر نقاطي كه سومـ 

 درواقعي نيستند. پذیرآسيبوجود دارد در عين اجتناب از نقاطي كه داراي آن  ي درپذیرآسيب

تعریف كنند تا بتوانند بر  كامالًبایست ميزان آمادگي خود براي اعمال فشار بر رقيب را مي انسياستگذار

یا آمادگي براي ورشكست آبایست از پيش بدانند كه مي انسياستگذاركشور تحریم شده غلبه كنند. 

البته الزم نيست در  به فقر مطلق بيفتند،آن  كردن كشور هدف را دارند به نحوي كه به هر حال مردم

و بدانند تا  آمادگي این مسئله را داشته باشند بایستمي این اطالعات قدمي بردارند اما براساسگام اول 

گذار باشند به نحوي كه توانند اثرمي تا چه اندازهها توانند پيشرفت كنند و اینكه تحریممي چه جایي

نياورند. شاید در اینجا الزم نباشد  وجودبهمشكالت ناخواسته را در كشور هدف نظير مشكالت انساني 

كامل بدانند اما به هر حال اطالع  صورتبهتحریمي خود را هاي سياستي هامحدودیتان سياستگذاركه 

و كننده بياید الزم است. استقامت كشور تحریم وجودبهآنها بر اثر  كه ممكن استهایي و چالشآنها  از

ضر مقاصد تحليل حا درک ميزان استقامت در كشور رقيب نيز در ایجاد موفقيت نقش مهمي دارد. براي

درد و فشار هاي گيرد، یعني كمك به سازماندهي سازهمي قرارنظر مورد این اطالعات البته با هدف دیگر

 بر كشور هدف.

و ارزیابي دوباره و مستمر فرضيات ابتدایي موجود در مورد استقامت ها چهارم؛ رصد اجراي تحریمـ 

و چگونگي بهبود دادن راهبرد تحریم. این در پایين آوردن این استقامت ها تحریم اثرگذاريكشور هدف، 

بایست با جمع كردن عناصر اصلي در مورد استقامت شكل بگيرد به نوعي كه تصویري از ميزان مي كار

 بياید.  دستبهایجاد شود و سنجش ميزان فشار نيز ها اثرگذاري تحریم
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و ها اي رفع تحریمیك نقشه راه مشخص به كشور هدف در مورد شرایط الزم بر پنجم؛ ارائهـ 

را كنار بزند، در ها همچنين پيشنهاد دنبال كردن مذاكره براي رسيدن به توافقي كه بتواند فشار تحریم

كه در مورد ایران گفته شد هر نظام  طورهمانرا برطرف كند. كننده عين اینكه نيازهاي كشورهاي تحریم

براي اعمال درد  صرفاًشود و نه مي سياسي و دیپلماتيك طراحي حلراهتحریمي كه براي رسيدن به 

اثر كافي ها سادیستي بر كشورها، نيازمند ایجاد نوعي گفتگو با كشور هدف خواهد بود. براي اینكه تحریم

 رسانياطالعبایست در نوع مي كنندهایفا كنند كشور تحریم حلراهو الزم را داشته باشند و نقشي در ایجاد 

را آنها  به او توضيح داده و چگونگي رفعها مورد تحریم در صریح و مشخص باشد و كامالًكشور هدف  به

 نيز برایش تعيين نماید.

ممكن است كننده كشور تحریمها، ششم؛ پذیرش این واقعيت كه فارغ از خوب بودن نظام تحریمـ 

نواقص ذاتي موجود در راهبرد یا عدم درک مناسب از هدف یا باال رفتن استقامت كشور هدف  دليلبه

بایست آمادگي پذیرش شكست یا مي خود با شكست مواجه شود. در هر حالت یك كشورهاي در تحریم

ن بخرد. را به جاآن  مدتتغيير مسير را داشته باشد یا به مسير فعلي خود ادامه داده و ریسك تبعات بلند

خارجي و مسائل امنيت ملي باشد اما هاي تواند حاوي هرگونه چارچوبي در حوزه سياستمي این مرحله

 طور كه قضيه عراق نشانمنظور شده است. همانها خاص براي تحریم صورتبهبه هرحال این مرحله 

داشتند ادامه پيدا كرده و اعمال فشار بودند كه همه انتظار  در گذشته نوعي ابزارهايها دهد، تحریممي

با شكست مواجه شد ها این اگر و زماني سياست زیربنایي تحریم برعالوهداشته باشد. همراه به نتایجي را

گذشته وجود داشته است هاي افتد. این روشي است كه در مورد تحریممي هاتقصيرها به گردن خود ابزار

در هایي بلكه به درگيري ،تحریم بودههاي سياست و باید گفت كه نه تنها مسير بدي براي تحليل

از این دست بود كه در مورد نظام تحریم عراق وجود داشت هایي و تحليل شده استمنجر نيز مدت بلند

در این كشور منجر شد. بنابراین نباید فراموش كنيم كه هيچ كشوري  2003به جنگ سال  در نهایتو 

دیپلماتيك معمول وارد جنگ نخواهد هاي فرآینددادن  انجامنگ و بدون و منافع جها بدون ارزیابي هزینه

 بایست از روش مشابهي تبعيت كنند. مي نيزها شد و تحریم

خاص خود را از نظام هاي ذهني و برداشتهاي توانند چارچوبمي تحریمكنندگان در پایان اجرا

داشته باشند، اما به هر كننده منافع كشور تحریمبر كشور هدف براساس آنها  و نحوه اثرگذاريها تحریم

دیگري داشته  آثارتوانند مي نيست وآن  ابزاري براي گرفتن دشمن و زمين زدن صرفاًها حال تحریم

صدام حسين بعد از جنگ اول خليج فارس نشان داد دشمن به  نفت ژاپن و تحریمهاي باشند. تحریم

تواند رقباي خود را راضي كند و چنين دشمناني نمي عمالًيار ندارد و در اختاي هدام افتاده شده هيچ گزین

 و ایجاد دردسر كنند. قاطعي را به نمایش بگذارندهاي ممكن است پاسخاند هكه در دام افتاد

كه در نهایت بتوانند سياست كشور هاست خم از تحریموپس هدف طراحي یك نظام پرپيچ
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بایست مدام دیوارهایي مي درستي طي كنند. در این مسيرمسير را تا پایان بهرا اعمال كنند و كننده تحریم

جلوگيري كرد یعني همان انحراف از مسير اصلي  بينيپيشدر كنار راه كشيد تا از ایجاد نتایج غيرقابل 

 د و با همهكرباید ترسيم  براي رسيدن به یك هدف واحداي هضمن اینكه مسيرهاي چندگانها، تحریم

 كند. را مشخص آن  كنندهقرار بگيرند كه كشور تحریمتر بزرگ مسيرها باید در یك مسير اینها همه

این است كه مسير درست در این زمينه را طراحي آنها  تحليلگرانپس وظيفه اصلي طراحان تحریم و 

بتواند مقاصد خود را پيش كننده كشور تحریمآن  تو بسازند تا درون راهروهايدریك البيرنت تو درواقعكنند. 

نقش ایفا كننده مقامات ارشد كشور تحریمآن  طراحي خوبي داشته باشد و در طراحي ببرد. اگر این هزارتو

هاي اجراكنندگان تحریم و دیپلمات باید این مقامات بهتر عبارتبهكرده باشند نتایج مثبتي به بار خواهد آورد. 

رسد، مي به اهداف خود كنندهبگمارند تا مطمئن شوند كشور تحریمكار به خود را براي طراحي بهتر این هزارتو

گریز را ببندند و حریف خود ي هاراهنيز مدام باید به فكر این باشند كه ها ضمن اینكه در طول اجراي تحریم

 است.كننده كشور تحریم نظرمدرا به سمت مسيري هدایت كنند كه 

دهد شده این امكان را بایست به تحریممي به نتایج مطلوبش رسيدكننده آخر اینكه وقتي تحریم نكته

بایست بفهمد مي شوندهبهتر كشور تحریم عبارتبهمند شود. تو بهرهكه از منافع خارج آمدن از البيرنت تودر

 آنهایيتواند كارهاي خود را پيش ببرد. مي كه به نتایج مطلوب رسيده است و با گذر از این هزارتو حال آزادانه

 تأمينكننده دانند كه وقتي اهداف كشور تحریممي شنایي دارندآها خوبي با بازي گربه و موش تحریمكه به

استفاده كند. آن  خالص شده و از منافع وعده داده شده بهها تواند از شر تحریممي شود كشور تحریم شدهمي

پيروزي را نپذیرد و بخواهد اهداف جدیدي را تعریف كند تهدیدي جدي براي كل كننده اگر كشور تحریم

تواند از طراحي كه در هزارتوي مي آمده راضي باشد دستبه. اما اگر از نتایج آیدمي وجودبهها نظام تحریم

البيرنت قرار  این شود. كشور تحریم شده نيز این نكته را بداند كه فقط او درآورده نيز راضي  وجودبهخود 

 اعضاي جامعه جهاني ممكن است در آینده الزم باشد از دل این هزارتو عبور كنند. نگرفته است بلكه همه

تواند از دل این نمي شده به تنهایيبيرنت باید بداند كه كشور تحریماین ال االمر اینكه سازندهو آخر

كننده دارد یا اینكه كشور تحریمكننده تحریمخم بگذرد و در جاهایي نياز به كمك كشور وراه پر پيچ

تري پيدا كنند، چه اینكه فقط این نطقيبياورد تا حالت متر پایين باید تشخيص بدهد سطح اهداف را

نيز باالخره كننده به پایان این البيرنت برسد و كشور تحریم خواهدكشور تحریم شده نيست كه مي

خواهد كه تحریم شده این مسير را به مي نيزكننده پایاني براي این داستان است. پس تحریم دنبالبه

، كارآیيبه اثبات خواهد رسيد. پس كننده جاست كه موفقيت روش كشور تحریمآن پایان برساند چرا كه

هستند  باشند و همين صفاتكننده باید صفات اصلي كشور تحریم خالقيت و قابليت انطباق انعطاف و

انتظار دارد آنها  با اهداف دیپلماتيكي كه از كنند تا فشار ناشي از ابزارهاي تحریم رامي كه به او كمك

 برساند. انجامو كار خود را به سر كندمنطبق 
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