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تاریخچه پیدایش تحریمها
سیر تحوالت تاریخی روابط متعامل و متقابل ایران و آمریکا
چکیده
پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،تمامی سیاستهای آمریکا در خاورمیانه داهار اهال
شد .آمریکا پس از این شکست ،تمامی تالش خود را مصروف آن داشت تا بتوانهد جایگهاه از دسهت
رفت خود را در منطق بازیابد .ملت ایران نیز ک هنوز خهارره تلهخ کودتهای  28مهرداد را فرامهوش
نکرده بودند ،نفرت فروخورده خود را عیان کردند .ایاالتمتحده در یه

ادهدام ناسهنجیده و اهال

برانگیز ،شاه مخلوع ایران را ب بهان درمان پذیرفت .رخدادی ک منجر ب واکن

انقالبیهون نسهبت

ب این مسئل شد .پس از این اددام گروهی از دانشجویان خشمگین در پاسخ ب بیتوجهی آمریکا ب
خواست انقالبیون مبنی بر استرداد شاه ،سفارت ایاالت متحده در تههران را اشهلاو و کارکنهان آن را
 444روز ب گروگان گرفتند .این رویداد آغازی بود بر تن

میان ایران و آمریکا ک منجر ب وضه

اددامات تالفیجویان شد .ایاالت متحده پس از اشلاو سفارت توسط دانشجویان خط امام (ره) ،اددام
ب دط روابط دیپلماتی

با ایران و وض تحریم هایی محدود کرد .این سرآغازی بود بر تحریمههای

سلسل وار ک تاکنون ادام یافت است.
تحریم های اولی پس از درارداد الجزایر للو شد .اما امواو منقوو ایران در خارج کشور ،به بهانه
پرداخت غرامت ب متضررهای از انقالب اسالمی همچنان ب صورت مسدود در اختیار آمریکا بادی مانهد.
با آنک میزانی از این مبالغ ب ایران بازپرداخت شد ،اما میزان دابل توجهی از آن هیچگاه مسترد نشد.

کلید واژهها :تحریم ،ایران ،آمریکا ،گروگان ،روابط دیپلماتی .
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مقدمه
پس از آزادی گروگان ها ،ریگان ،رییس جمهور ودت ایاالت متحده ،به بهانه حمایهت ایهران از
حزباهلل لبنان ک از نظر آنها گروهی تروریستی محسوب میشد ،مجدداً تحریمهایی را علی ایهران
بردرار کرد.
ب رور کلی تحریم هایی ک تا دبل از تحریم داماتو ده  90میالدیعلی ایران تحمیل شد ،تنهها
جنب تنبیهی داشت است و پاسخی بود ب اددامات ایران .اما پس از فروپاشی نظام دو دطبی ،آمریکها
برای ایجاد ثبات و تثبیت جایگاه هژمونی

خود ،با ررح استراتژی هالو بحران در خاورمیان  ،بهرای

تسلط بر خاورمیان و نظارت و کنترو بر ترانزیت انرژی ،تحریمهایی را وض کهرد تها بهر اسها

آن

توان کشورهایی ک از نظر آمریکا بحران ساز بودند ،تحت کنترو دهرار گیهرد .از آن جمله کشهورها
میتوان ب ایران اشاره کرد.
ایران ب دلیل مودعیت ژئوپلتیه

و داشهتن خخهایر عظهیم انهرژی همهواره مهورد توجه خها

ددرتهای بزرگی مانند ایاالت متحده بوده است .اما پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایهران ،نگهاه
ایدئولوژی

جمهوری اسالمی ایران منجر ب از میان رفتن مناف آمریکا شد .از سوی دیگر ایران نیز

با بحث صدور انقالب ،ایدئولوژی سلط جویان آمریکا را ب اال

رلبید؛ لذا کامالً ربیعهی بهود که

ایاالت متحده همواره در تالش باشد تا با ترفندهای مختلف ایران را مههار کنهد .بها توجه به تلییهر در
رویکردها در سیاست بینالملل ،بهترین شیوه ک میتوانست جایگزین جنگ باشد ،تحریم ادتصادی بود.

با این توضیحات روشن میشود ک مسأل تحریم ادتصادیای ک از سوی ایاالت متحهده علیه
ایران بردرار شده ،موضوعی بسیار دابل تأمل و مداد است .اون در تشدید این بحران هر دو سهوی
منادش با اددامات خود منجر ب پیچیده شدن موضوع شدهاند .از این رو در این پژوه

تالش بر آن

است ک ضمن ریش یابی علل ادام و تشدید این مسأل  ،ب راهکارهای عملی بهرای کهاه

و رفه

موان موجود دست یافت.
با توج ب ددرت بالمنازع آمریکا در عرص نظام بینالملل و از سوی دیگر درار گرفتن ایهران در
میان پل ارتباری مهد تمدن و مناب غنی انرژی و ب دلیل جایگاه ویژهای ک از دیر باز داشت است،
این مهم ب خهن متبادر میشود ک ارا ایران و آمریکا ب ی
خود دست پیدا نمیکنند؟

گفتمان مشترک برای حل منادشهات
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فرسایشی میهان آنهها

شده است .بحرانی ک نتیج آن تحمیل تحریمهای ی جانب از سوی ایهاالت متحهده علیه ایهران
است .از ررف دیگر ب دلیل نبود ارتباط منطقی میهان ایهران و آمریکها ،در بخه ههای تکنولهوژی
پیشرفت  ،دارو ،لوازم یدکی هواپیما و غیره ،ایران داار اال

است .این اال

تا جایی است ک حتی

در تأمین برخی ادالم اساسی نیز ایران داار مشکل میباشد.
یکی از مهمترین اال های میان جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکها نیهز اعمهاو
تحریم های ادتصادی است ک پس از پیروزی انقالب اسالمی بر ایران تحمیل شد .فارغ از آنک ایهن
تحریمها دارای نتیج مطلوب بوده اند یا خیر؛ درک مفههوم و جایگهاه آن در سیاسهت بهینالملهل از
اهمیت باالیی برخوردار است.
لذا در این بخ

ضمن بررسی مفهوم تحریم ادتصادی و تاریخچ پیدای

آن ،ب سیر تهاریخی

و تحوالت مربوط ب آن در روابط میان ایاالت متحده آمریکا و جمهوری اسالمی ایران میپردازیم.
تحریم
تحریم ادتصادی اددام برنام ریزی شده ی

یا انهد دولهت از رریهق محهدود کهردن مناسهبات

ادتصادی برای اعماو فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است .ولی ارا این ابزار تها ایهن
اندازه اهمیت یافت است؟!
در عصر کنونی و با افزای

ارتبارات ،میان کشورها و جوام نوعی وابستگی غیردابل انکار ایجاد

شده است .نقط اوج وابستگی در نیازهای متقابل ادتصادی میان کشورهاست ک اگر بها تهدبر در آن
اندیشیده شود ،مالحظ می گردد ک «ادتصاد» در حیات امروز جامعه بهین الملهل ،بهعنهوان عهاملی
اساسی و بنیادین ایفای نق

میکند1.

تحریم ممکن است در یکی از این معانی ب کار رود:
تحریم یا بایکوت در علوم سیاسی ،فعالیتی اعتراضی در شکل خودداری از انجام ی

کار ،ماننهد:

تحریم انتخابات یا تحریم بازیهای المپی .

تحریم یا سانکسیون ،نوعی جریم است ک با هدف واداشتن تحریم شونده ب اراعت از دهانون
صورت میگیرد ،مانند :تحریمهای علی

ایران2.

در کنار عبارت تحریم ،واژه «تحریم کننده» نیز از جمل کلمات کلیدی در فهم موضوع است.
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این واژه برای توصیف کشور یا سازمان بینالمللی پای گذار اصلی تحهریم به کهاربرده مهیشهود.
هراند ممکن است کشورهای متعددی در کارزار تحریم شرکت کنند ،ولی معموالً فقط یکیهاز آنهها
هدایت و همسوسازی سایران را بر عهده میگیرد .کشور پیشرو ممکن است ،از رریهق رایزنهیههای
دوجانب یا گاهی ب واسط سازمانهای بینالمللی ،در پی جذب حمایت و پشتیبانی سایرین نیز باشد.
واژه «تحریم شونده» نیز را برای توصیف کشوری ک هدف اصلی رویداد تحریم است ،بکار برده
میشود.
بر اسا

این تعاریف کلی میتوان گفت ک از زمان تشکیل دولت ه ملهتهها ،حکومهتهها بها

یکدیگر مراودات ادتصادی و بعدها دارای مراودات سیاسی شهدند .ههر حکهومتی بهرای مهدیریت و
تمشیت سرزمین خود دوانین و مقرراتی را وض مینمود و هم افراد آن جامعه و اشهخا

خهارجی

ک ب آن سرزمین وارد میشدند ،ملکف ب رعایت آن مقررات بودند.
بخشی از این مقررات در حوزه تجارت وض میشد ک اهداف مختلفی منجمل کنتهرو ورود یها
خروج کاال را مدنظر داشت .ولیکن زمانی ک این مقررات اهدافی غیر مناف مهالی و تجهاری داشهت
باشد و سمت و سویی سیاسی مییابد ،ب عنوان تحریم ادتصادی مطرح میشود.
کشور تحریم کننده معموالً برای تحمیل هزین ها بر کشور تحریم شهونده از سه رریهق عمهده
اددام میکند :ایجاد محدودیت در صادرات؛ ایجاد محدودیت در واردات؛ یا ممانعت از ورود سرمای .
در کنار این اددامات ،تودیف دارایی و ممنوعیت مسافرتی علی اشخا

مسهئوو در برابهر رفتهار

نامطلوب نیز اعماو میشود .این اددام گرا ب ندرت اتفاق میافتد ،اما سهب محبوبیهت کشهورهای
تحریم کنندهای میشود ک میخواهند از آسی های وارده ب شههروندان معمهولی جلهوگیری کننهد؛
شهروندانی ک در تعیین سیاستهای کشور هدف نق

اندکی

دارند3.

تحریمهای ادتصادی ابزاری است برای ارتقای مناف سیاست خارجی ی

کشور ک در یکسر آن

سختترین اددامات دهرآمیز ازجمل توسل ب نیروی نظامی ،اددامات سری و یا تهدید ب توسهل به
نیروی نظامی است و در سوی دیگر ریف تدابیر دیپلماتی  ،اخراج دیپلماتها ،احضار سفیر ،اعتراض
رسمی دیپلماتی

و ب تعلیق درآوردن مبادالت فرهنگی

است4.

تحریمها عنصری کلیدی در دیپلماسی بینالمللی محسوب میشوند و ابزارهایی بهرای واداشهتن
کشورهای تحریم شونده برای تمکین ب رخدادهای خاصی هستند .در بسیاری از موارد ،ب کهارگیری
تحریمها ،پی درآمدی بر تحمیهل خواسهت ههای کشهور تحهریم کننهده و اعمهاو آنهها در فرآینهد
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تصمیم گیری کشور مستقل دیگری است؛ اما این موضوع ب آرامی صهورت گرفته و مکمهل خهوبی
برای اددامات دیپلماتی

بدون ب کارگیری مستقیم نظامی بوده

پس در ربق بندی کن

است5.

سیاسی میان دولتها ،تحریم ب رور سنتی در منطق خاکستری ،بهین

دیپلماسی و جنگ ،درار میگیرند .زمانی ک تمام گزین های دیپلماتی
گروه هدف بینتیج میمانند ،تحریمهای بینالمللی مطرح

در تعدیل رفتار دولهتهها یها

میشوند6.

بر خالف رویکردغیر نظامی تحریمها ،شواهد تاریخی موید این مسال است ک تحریمها ن تنهها
ابزاری برای جلوگیری از بروز جنگ نیست بلک مقدم ای برای آن است.
توسیدید بر این باور بود ک فرمان مگارای پریکلس ،تأثیر کمی در ودوع جنگ پلوپونزی داشهت
است7.

از سوی دیگر بیشتر تحریمهای اعماوشده بعد از جنگ جهانی اوو نیز مقدمه ای بهرای شهروع
جنگ یا با جنگ همراه بودهاند .فقط بعد از جنگ جهانی اوو بود ک توج ژرفی به مفههوم تحهریم
ادتصادی شد ک تحریمها میتوانند سیاستی جداگان و مستقل داشت و جایگزینی برای جنهگههای
مسلحان باشند .اما ری جنگ جهانی دوم ،هدف از ب کهارگیری تحهریمهها همچنهان رنهگ و بهوی
نظامی داشت .تحریمها معموالً برای ایجاد اختالو در رویدادهای نظامی ب کار گرفت مهیشهدند یها
مکملی برای اددامات جنگی وسی تر محسوب میشدند.
رییسجمهور جورج اچ .دبلیو بهوش( ،پهدر) در تأییهد آنکه تحهریمهها ابهزاری مقهدماتی بهرای
حمل های نظامی است ادرار کرد ک تحریم های آمریکا علی عراق در ساو  ،1990پس از اشلاو کویت
ب دست صدام حسین ،از ابتدا باهدف مقدم اینی برای اددام نظامی علی این کشور بوده است.

با توج ب این مسال میتوان گفت ،تحریمها باهدف تضعیف ددرت ادتصادی کشور هدف بکهار
گرفت می شوندتا از این رریق ددرت نظامی بالقوه کشور هدف را برای جنگ یا هرگون مهاجراجویی
در خارج از مرزها محدود

نمایند8.

هدف صریح و آشکار از ب کارگیری هر رویداد تحریم ادتصهادی ،تضهعیف دهدرت بهالقوه کشهور
هدف است .باوجوداین ،میتوان بین ب کارگیری اددامات ادتصادی برای دستیابی ب اههداف سیاسهی
تعریفشده و هدایت جنگی بزرگ یا پیکار ادتصادی برای تضعیف کشور دشمن تمایز دائل شویم.
در هیچی

از ودای جنگهای اوو و دوم و جنگ سرد و همچنین هیچی

از جنگهای کهره و

ویتنام ،متحدان باور نداشتند ک تحریم ها دارعان در دستیابی ب خروجی موردنظر نق

ایفا کنند .در
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عوض ،انتظار داشتند ک محدودیتهای ادتصادی ب رور تدریجی تهوان نظهامی دشهمن را فرسهوده
نماید و از این رریق ،عملیات آنها را محدود کند .تحریمهای ادتصادی به مکمهل کهواکی بهرای
تالشهای عمده جنگ تبدیل شهدند و «تجهارت بها دشهمن» در کنهار محاسهبات هزینه و فایهده،
ب تنهایی تخلف تلقی شد؛ بنابراین برای مدت نزدی

ب اهار ده (تها  ،)1990آمریکها به دنبهاو

محدود ساختن دستگاه نظامی اتحاد جماهیر شهوروی از رریهق جلهوگیری از تهداوم همکهاریههای
فناوران بوده است.
در خصو

تحریم ادتصادی نظریات مختلفی منتشر شده اسهت .نظریه ههای تحهریم ،ارتبهاط

مستقیمی با ب کارگیری ددرت ادتصادی دارد .بنا ب تعریف رابرت گیلپین ،1تحریم ادتصهادی یعنهی
دستکاری روابط ادتصادی ب منظور اهداف سیاسی ک برخهی دیگهر تحهریم ادتصهادی را جزئهی از
مهارتهای دیپلماتی

می دانند .این برداشت بیشتر مربوط ب درنهای پی

است .ولیکن در عصهر

حاضر ،استراتژی برپا کردن جنگ ادتصادی در جریهان خصهومتهها سیاسهی ،دارای اههدافی بسهیار
گستردهتر از مفهوم سنتی آن

است9.

ب ویژه بعد از ساو  1990الگوی تحریم داار تلییر شده اسهت؛ به رهوری که از تحهریم به
عنوان سیاست برتر یا جایگزین ابزار نظامی با هزین کمتر یاد میشود.

تحریمهای بینالمللی س کارکرد دیپلماتی

دارند و بهصورت پیام ب مخاربان ارساو میشوند:

 .1اعالن نگرانی جامع بینالملل نسبت ب در خطر افتادن وض موجود و تداوم این رفتار؛
تاکید بر اینک رفتار دولت هدف برای جامع بینالمللی غیردابلقبوو است؛
هشدار درباره اینک عدم توج ب نگرانی بینالمللی ،توسل بهزور را در پی

دارد10.

شاید عمدهترین دلیل این تعییر رویکرد ب ساختار نظام بینالملل پس از پایان جنگ سرد مربوط
باشد .ولیکن تحریمهای علی عراق ه ک جام ترین تحریم ادتصادی از جنهگ جههانی دوم به بعهد
بوده است ه سب شد ب کارگیری و اثربخشی تحریمهای ادتصادی ،پیامهدهای انسهانی و همچنهین
مشروعیت و حقانیت این «سالح مرگبار» ب بحث و اال

کشیده شود.

از دید ررفداران تحریم ،پای نظری ابزار ادتصادی ،در سیاست خارجی ،استوار است .ایهن بحهث
دارای دو فرض اساسی است:
اوو ،دط رابط تجاری و تحریم ادتصادی ک کشور تحهت تحهریم را از بعضهی منهاف تجهاری
محروم میسازد و ب تب آن از رفاه میکاهد؛
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دوم ،محرومیت از سود تجاری ک بر کشور تحریمشونده تأثیر میگذارد.
این بخ

از تحریم را میتوان یکی از پای های اصوو ادتصادی دانست .تصهور ایهن اسهت که

دط رابط تجاری ،تلییر رفتار را ب وجود میآورد.
ریش این تصور از تحریمها را باید در سخنان ویلسون ،رییس جمهور ایدهآلیست ایاالت متحهده
جست .ویلسون در ساو  1919در سخنرانیاش در شهر ایندیاناپولیس عنوان کرد« :کشهور تحهریم
شونده ،کشور در آستان سقوط و تسلیم است .اگر ابزار ادتصادی ،صلحآمیز ،خاموش و کشنده ب کهار
گرفت شود ،در آن صورت نیازی ب هیچ اهرم دیگری نخواهد

بود»11.

در ربق بندی انواع تحریمها ،آنها را میتوان از نظر شکل و منشأ دست بندی نمود.
تحریمهای بین المللی بر اسا

شکل ،ب س دست بزرگ تحهریمههای سیاسهی و دیپلماتیه ،

تحریمهای ادتصادی و تحریمهای فرهنگی و ارتبهاری تقسهیم مهیشهوند .تحهریمههای سیاسهی و
دیپلماتی

معموالً در دال کاه

مقامات سیاسی و دیپلماتی

سطح مناسهبات دیپلماتیه  ،کهاه

یها جلهوگیری از مسهافرت

یا ایجاد ممانعت از فعالیت نمایندگیهای سیاسی کشهور ههدف اسهت.

تحریم های ادتصادی عمدتا از رریق تحریم تجاری و تحریم مهالی اعمهاو مهیشهود .تحهریمههای
فرهنگی و ارتباری معموالً در زمین کاه

یا للو مبادالت فرهنگی ،همکاری علمی یا محدودسازی

و صرفنظر نمودن از اعطای ویزا برای کشور هدف است.
از نظر منشأ نیز تحریمها ب س دست ربق بندی میشوند:
نوع اوو ،تحریم ی

جانب است ک در آن کشور فرستنده تحریم بر اسا

تصمیم یه

ررفه

خود ،تحریم را اعماو میکند.
نوع دوم ،تحریم اندجانب است ک از سوی اند کشور علی کشور هدف صورت میگیرد.
نوع سوم ،اعماو تحریم از ررف سازمان ملل است ک توسط شورای امنیت اعمهاو

مهیشهود12.

ولی در مجموع هدفی ک در تحریم دنباو میشود ،تلییر رفتار کشور مقابل در برابر خواست ها کشور
تحهریم کننههده اسهت .درک آن دسههت از تحهریمهههای ادتصهادی که بها هههدف مداخله در کشههور
تحریمشونده یا بیثباتسازی حکومت آن اعماو میشود ،از زاوی جامع شناسی سیاسی امکهانپهذیر
است؛ زیرا در این نوع تحریم ،فشار متوج حدادل بخشی از جامع است تا از این رریق بین مهردم و
حکومت فاصل ایجاد شود و مشروعیت حکومت از بین برود و باالخره زمین بیثباتی ب وجود آید.
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در بیثباتسازی ،موفقیت تحریم ب آن دست از جوامعی نسبت داده میشهود که نسهبت ربقه
متوسط بی

از ربقات فقیر و ثروتمند باشد؛ زیرا این ربق است که بیشهتر خواسهت سیاسهی پیهدا

می کند و بوروکراسی هم از همین ربق است .رهبری کشور تحریمشونده و نق

نهادههای موجهود

در جامع و میزان تسلط رهبری بر این نهادها نیز از شاخصهای اساسهی ارزیهابی انهین تحریمهی
است .

ازنظر «باری ای .کارتر» تحریمهای ادتصادی ب معنی «تدابیر دهرآمیز ادتصادی علیه یه

یها

اند کشور برای ایجاد تلییر در سیاستهای آن کشور است و یا دستکم بازگوکننهده نظریهات یه
کشور درباره این دبیل سیاستهای دیگران است».
هافبوئر ،شوت و الیوت ،تحریمادتصادی را ب معنی بازپس گیری عمدی یا تهدید ب بازپسگیری
روابط معموو تجاری یا مالی از سوی ی

دولت

میدانند13.

هنری بنین و رابرت گیپلین،تحریم را دستکاری روابط ادتصادی ب منظور دستیابی به اههداف
سیاسی ،توصیف می کنند .ب منظور ناگزیر کردن جامع ب تلییر سیاست یا حکومت خهود ،آن را به
تنبی ادتصادی تهدید می کند .گستردگی این تعریف ممکن است ب سردرگمی بینجامد .بنابراین بهتر
است بین تحریمهای ادتصادی «اجبارآمیز»1و «دستکاریکننده » تمایز دائل شویم.

این فرض ک تحریم دهرمان آمیز یا اجبارآمیز ،درصهدد تأثیرگهذاری بهر جامعه ای بهرای تلییهر
سیاست های حکومت خود است ،نادرست است .گرا جامع کشور مورد نظر است ک از پیآمهدهای
تحریم دهرمانآمیز آسی میبیند ،انین تحریمهایی متوج رهبری جامع و برای نفوخ ب آن اسهت،
ن خود جامع  .ازاینرو ،تحریم دهرمانآمیز باید پیام روشنی داشت باشد ک بیانگر تلییر سیاست مورد
نظر از جان رهبری کشور مورد نظر باشد .دولتمردان کشور تحریمکننده ،ممکن است انین پندارنهد
ک رهبران کشور هدف ،برای اینک در جامع خود مطرود نشوند ،تسلیم میشوند؛ اما این نیز ممکن
است ک رهبران کشور هدف ،بر اسا

محاسب عقالیی و یافتن بهترین راه حل برای کشورشان ،بر

تلییرات خواست شده گردن نهند.

تحریم «دستکاریکننده» از نظر مخار  ،نحوه عملکرد و هدف ،با تحریم «دهرآمیز» متفهاوت
است .این نوع تحریم ،جامع کشور هدف را آماج خود درار میدهد و الزاماً پیام روشن برای حکومت
ندارد .تحریم دستکاری کننده ب جای تالش برای مجبور کردن رهرف مقابهل ،سهعی در تهیهی آن
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دارد .هدف اینگون تحریم ها ،ایجاد فاصل بین مردم و رهبرانشهان اسهت؛ به حهدی که رهبهران،
مواض ددرتمند خوی

14

را از دست بدهند.

کی .جی .هالستی ،تحریم را اینگون تعریف میکند« :در تحریم تجاری ک ی
میکند ،ورود کاالهای خا

یا هم محصوالت صادراتی کشور تحریمشونده ممنوع

حکومت بردرار
میگردد»15.

از نظر نویسنده کتاب سیاست خارجی آمریکا تحریم عبارت است از:
«اددامات عامدان حکومت برای وارد کردن محرومیت ادتصادی بهر دولهت یها جامعه ههدف ،از
رریق محدودیت یا تودف روابط ادتصادی معموو ،اغل ب عنوان جانشینی برای اسهتفاده از دهدرت
نظامی محسوب میگردد ک ب دولت تحریمکننده اجازه می دهد ک خشهم خهود را در دبهاو برخهی
اعماو خا

ابراز [کند] و رفتار دولت هدف را تلییر

از آنجا ک در شرایط فقدان ی

دهد»16.

پیام ،پیوند دادن فرستنده با تحهریمهها مشهکل مهیگهردد ،لهذا

تحریم دستکاریکننده ممکن است ب عنوان ی

«سیاست کماهمیت» استفاده شود ،و بدین رریق

از واکن های متعددی ک تحریم دهرآمیز ب وجود میآورد ،اجتناب گردد .به عبهارت دیگهر ،اهون
مخاربان تحریم دستکاری کننده ،عموم مردم هستند و هدف ،بیگان ساختن آنها رهبران است ،به
تنهایی نمیتواند نتیج مطلوب بدهد.

ب منظور اینک فشار خارجی ب انحطاط جامع مورد نظر منجر شود ،مداخل ژرف در آن جامعه
ضروری است .برای اینک تحریم دستکاریکننهده اثهربخ

باشهد ،بایهد بخشهی از یه

اهاراوب

گستردهتر ،ب نام بیثباتسازی لحاظ شود .نظری های تحریم ،در ادبیات مربوط ب بکارگیری دهدرت
ادتصادی درار میگیرند .ب عالوه بیشتر تحلیلهای نظری تحریم ،بر مطالعه تحهریمههای تجهاری
مبتنی است ک حوو شرایطی ک کامیابی انین تحریمهایی را آسان میکنند ،متمرکز است .بنابراین
عجی نیست ک ادبیات تحریم ،مبنای ادتصادی

دارد17.

از دید نظری پردازان تحریم ،عوامل اصلی تعیینکننده موفقیت تحریمها عبارتاند از:
کنترو از جان کشور تحریمکننده
آسی پذیری کشور هدف از محرومیت ادتصادی.
بر اسا

نظری های تحریم ،آسی پذیری کشور هدف منوط ب این عوامل س گان است:

میزان تمرکز بازرگانی خارجی کشور هدف؛
کش پذیری بازارهای بینالمللی (و گاهی تولید داخلی)؛
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باز بودن ادتصاد کشور
تمرکز بازرگانی ،مقیا

هدف18.

تراکم روابط ادتصادی بین کشور تحریمکننده و کشور هدف است .ایهن

تراکم ،متکی ب حجم و اهمیت ادتصادی کاالهای اساسی تحریمشده (کاالها یها سهرمای هها) بهرای
کشور هدف است.
کش پذیری ،میزان فرصتی است ک بازار جهانی بهرای صهادرات و واردات و جهایگزینسهازی
کاالهای تحریمشده فراهم میکند .همچنین کش پذیری ،ممکن است بازتاب انعطاف ادتصاد ملهی
کشور هدف برای اصالح الزامات نوین ادتصادی خود باشد.
ب هر حاو ،نظری پردازان تحریم ،این وادعیت را پذیرفت اند ک تحریمها ب ندرت ملتهها را به
تلییر سیاستهایشان مجبور میکند .این نظری پردازان با استدالوهای ادتصهادی ،معمهوالً شکسهت
تحریم را ب نقض ابزار تحریم نسبت میدهند .اما شکست تحریم ها ناشی از نقهض نظریه تحهریم
است ،ن اعماو آن .جان گالتونگ ب درستی ،این نظری را ب خارر سطحی بودن و سهادگی ،مهورد
انتظار درار میدهد .وی خاررنشان میسازد ک مفروضهای ضمنی این نظریه ه ایهن فهرض که
ازهمگسیختگی سیاسی ،کم و بی

متناس است با ازهمگسیختگی نسهبی ادتصهادی ،و مقابله بها

ازهمگسیختگی ادتصادی امکانپذیر نیست ه معتبر نیست.

گالتونگ همچنین استراتژی کلی س گان ای را برای خنثی کردن تحریمها توضیح میدهد:
ایجاد روابط ادتصادی با دیگر بازیگران خارجی (ک دربرگیرنده کش پذیری است)؛
سازماندهی مجدد ادتصاد ملی (ک شامل انعطافپذیری میشود)؛
آموزش دادن برای فداکاری (ک در نظری تحریم مورد بحث نیست).
اخالو در مبادالت ادتصادی ،برای هم نوع مقاصد سیاسی ممکن اسهت .ابزارههایی که بهرای
انین اموری ب کار میروند نیز متعدد هستند.
کارتر تحریم را انین بیان میکند« :تدابیر دهرآمیز ادتصادی بر ضد ی

یها انهد کشهور بهرای

ایجاد تلییر در سیاستهای آن کشور یا کشورها یا دستکم بهازگو کننهده نظهر یه
اینگون

کشهور دربهاره

سیاستهاست»19.

از جمل اددامات ادتصادیای ک با هدف همراه کردن کشور دیگر اعماو میشود عبارتاند از:
بردراری تعرف
تحریم
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سهمی بندی
بردراری ممنوعیت معامل
اعطای وام ،اعتبار و تلییر نرخ ارز
تنظیم فهرست سیاه
صدور مجوز
مسدود کردن داراییها
اعطا یا متودف کردن کم  ،از جمل فروش یا اعطای تجهیزات نظامی
سل مالکیت
در مجل روند ادتصادی ،اددام برنام ریزی شهده یه

یها انهد دولهت ،از رریهق محهدود کهردن

مناسبات ادتصادی برای اِعماو فشار بر کشور هدف با مقاصهد مختلهف سیاسهی ،تحهریم ادتصهادی
معرفی شده

است20.

تعریف دیگری از تحریم در کتاب گزیده پژوه

های جهان آمده ک بدین شرح است:

«تحریمها ابزارهایی هستند ک جایی میان دیپلماسی و استفاده از نیروی نظامی درار مهیگیهرد.
این ابزارها ادداماتی تالفیجویان بینالمللی محسوب میشوند و غال اودات ،اِعماو محدودیتههای
تجاری یا مالی را در بر

میگیرند»21.

در حوزه مسائل بینالمللی ،تحریمهای ادتصادی ،ابزاری هستند ک جایگزین جنگ و اِعماو دوه
دهری تلقی میشوند و «راه میانه ای بهین ادهدام دیپلماتیه

نسهبت ًا آرام از یه

رهرف ،و مداخله

شب نظامی دهری یا مداخل نظامی پنهانی از ررف دیگر است22.که رهی آن ،به تودهف یها تهدیهد
مناسبات ادتصادی علی کشور مورد نظر اددام میگهردد و موجه «افهزای

هزینه ههای تجهاری و

انحراف تجاری در کشور هدف میشود.
انواع تحریم
تحریمهای تجاری :ودتی ک کشورهای تحریم کننده تنها ی
میکنند ،از کنتروهای صادراتی اغل بی

نوع تحهریم تجهاری اعمهاو

از کنتروهای وارداتی استفاده نمودهاند .یکهی از دالیهل

این است ک کشورهای تحریم کننده ،اغل تأمینکنندگان عمده ادهالم کلیهدی صهادراتی به ویهژه
تجهیزات نظامی و کاالهای سرمای ای پیشرفت ب شمار میروند .در مقابل ،ممکن اسهت خریهداران
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جایگزین زیادی برای ادالم مشموو تحریمهای وارداتی موجود باشند؛ بنابراین ،برای مقدار مشخصی
ایجاد اخالو در تجارت ،کشورهای تحریم کننده ممکن است از رریق متودف ساختن مثالً ی صهد
میلیون دالر صادرات ،هزین های بیشتری نسبت ب متودهف سهاختن همهین میهزان واردات تحمیهل
کنند .دلیل دوم تأکید بر تحریمهای صادراتی و ب ویهژه دربهاره آمریکها ،ایهن اسهت که کنگهره به
رییسجمهور این کشور درباره محدود ساختن صادرات انعطافپذیری بسهیار بیشهتری داده اسهت تها
ایجاد اخالو در

واردات23.

تحریمهای مالی:متداووترین نوع تحریمهای مالی ،دط کم های توسع ای رسهمی اسهت.
اگرا تأمین مالی بان

واردات ه صادرات ،وامهای بان

توسع اندجانبه و سهایر انهواع اعتبهارات

خصوصی و رسمی برخی اودات با اهداف سیاسی ب هم پیوست است[ .اما] اکثر [موارد تحریم] شهامل
سواستفاده از کم های نظامی یا ادتصادی دوجانب ب کشورهای درحاوتوسع است.
مسدود کردن داراییها :یکی از تحریمهای غیرمعموو ،مسدود نمودن دارایهیههای کشهور
هدف در کشور تحریم کننده است .مسدود نمودن میزان وسیعی از داراییها ،نه تنهها تهراکن ههای
مالی را متودف میکند ،بلک مان تجارت نیز میشود؛ هراند مسدود نمودن داراییها اغل ب همراه
کنتروهای تجاری وسی صورت میگیرد؛ بنابراین ب محض اینکه مسدودسهازی دارایهیهها اعهالم
میشود هر ایزی ک تحت مالکیت دو کشور هدف ،سازمانها یا اتباع آن کشور دهرار دارد ،به رهور
بالقوه آسی پذیر جلوه میکند .عموماً ،داراییهای دولت خارجی تنها در دوره جنگ یها دشهمنیههای
خا

مسدود میشود .باوجوداین ،در ساوهای اخیر .تودیف داراییههای سهوداگران مهواد مخهدر یها

تروریستها یا حامیان آنها ب سالح رای تری در زرادخان آمریکا تبدیلشهده اسهت .ایهن در حهالی
است ک سازمان ملل ب بررسی تودیف دارایی رهبران رژیمهای خودمحور و حامیان آنهها پرداخته
است تا از این رریق «شخصیتهای منفی» را در کشور تحریم شونده هدف درار دههد و از تحمیهل
هزین های وارده بر شهروندان عادی جلوگیری کند .بنا بر ارزیابی صورت گرفته  ،حهدود  38درصهد
نتیج مثبت یا موفق داشت اند.
آثار ادتصادی و سیاسی تحریمهای تجاری ،مهالی و تودیهف دارایهیهها از منظرههای گونهاگونی
تفاوت دارند .کنتروهای تجاریعموماً گزینشی هستند و یه

یها انهدین کهاال را تحهت تهأثیر دهرار

میدهند .در انین مواردی معموالً تجارت از رریق کشورهای دیگر میسر میشود تا اینکه متودهف
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شود .باوجوداین ،بعد از اعماو تحریمها ،دیمتهای پرداختی کشور هدف برای محمول های وارداتهی
(دیمت دریافتی برای محموالت صادراتی) ،ا میزان افزای

(کاه ) مییابهد به بهازار موردبحهث

بسههتگی دارد .در مقابههل ،یههافتن جههایگزین بههرای تحههریمهههای مههالی اغل ه سههختتههر بههوده و
احتماالًهزین های باالیی تحمیل کرده است و ازآنجاییک تحریمها عدم ارمینان بهاالیی را موجه
میشوند ،پشتوان مالی -اعتباری باالتری نیازمند است .کم های توسع ای رسهمی معمهوالً بهدون
جایگزین هستند .ب عالوه ،تحریمهای مالی -ب ویژه تأمین مناب مالی بهرای تجهارت -حتهی بهدون
اعماو تحریم های تجاری مستقیم ممکن است در دامن وسیعی از مهراودات تجهاری اخهالو ایجهاد
نمایند.
پیامدهای ادتصاد تحریمهای مالی ،حتی ممکن است با شدت بیشتری موازن سیاسی را به نفه
کشور تحریم کننده برهم بزنند .تبعات تحریمهای تجاری ه ب ویژه کنتروهای صادراتی ه معموالً در
جامع کشور هدف احسا

میشود؛ ب عبارتدیگر ،تحریمهای مالی با احتماو زیهادی به عالیهق و

برنام ها و همچنین درآمد شخصی مقامات دولتی کشور ههدف آسهی مهیزنهد؛ اشخاصهی که در
سیاست گذاری دخیل هستند .در ررف دیگر ،ب نظر نمیرسد شهرکتههای تجهاری کشهور تحهریم
کننده و متحدان خارجی آنها ،ایجاد اخالو در تأمین کمه ههای مهالی یها اعتبهارات رسهمی را در
تجارت خصوصی مؤثر تلقی کنند و نارضایتیهای سیاسی مشابهی را در کشور تحریم کننده موجه
شوند24.

در خصو

تحریمهای بینالمللی دو نظری سنتی (جام ) و هدفمند وجود دارد .در نظری سنتی،

درد و رن ناشی از تحریمها بر شهروندان دولت هدف موج میشود ک آنها حکومت خود را برای
تلییر رفتار تحت فشار گذاشت تا خواست جامع جهانی را بپذیرد .ب این ترتی  ،شهروندان بهیگنهاه
دربانی رفتار دولتها میشوند ک از این نوع تحریمها ب شهدت انتقهاد مهیشهود .در نظریه سهنتی،
سازوکار انتقالتأثیر تحریمها بر دولت هدف ،شهروندان آن میباشند .در این نظری  ،دو مرحله بهرای
اعماو مجازات وجود دارد ،در مرحل نخست ،اعماو تحهریمهها موجه افهزای
فعالیتهای ادتصادی و تجاری جامع شده و تولید ادتصادی را کاه

محهدودیتهها بهر

میدهد؛ در مرحل دوم ،هزین

تحمیل شده بر شهروندان ،از رریق آنها ب سوی رهبران دولت هدایت شده و آنها را تحت فشهار
میگذارد.
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تحریمهای سنتی عموماً با اند مشکل روب رو هستند؛ مشکل اوو ،اینک اعماو مجهازاتههای
بینالمللی موج ایجاد بازار سیاه در داخل کشور هدف میشود .دولت و ررفداران آن ،حوزه ادتصهاد
و امنیت را در اختیار داشت و با استفاده از توان باالی دولتی ،عمهالً کنتهرو بهازار سهیاه را در اختیهار
می گیرند و با کس درآمدهای باال در بازار سیاه ،آن را فرصتی برای خود تبدیل مهینماینهد مشهکل
دوم ،بهرهگیری دولتهای هدف از احساست ملیگرایان و پنهان شده در «زیر پرام ملهی» 1اسهت؛
در وضعیت اعماو مجازاتهای بینالمللی ،معموالً گروههای مخالف دولت ههدف ،بهی

از دولهت و

رهبران آن تضعیف می شوند .این موضوع ک ب عنوان مشکل سوم یاد میشود ،با توج به سهاختار
ادتصادی کشورها متفاوت است؛ مشکل اهارم ،ب خطر افتادن فرصهتههای ادتصهادی کشهورهای
اعماو کننده تحریم است ک معموالً در اعماو مجازات ،این فرصتها ب شهدت کهم رنهگ شهده و
برای کشورهای فادد روابط ادتصادی کامالً بیتأثیر است؛ در نهایت ،بهیثبهاتی در کشهور ههدف به
عنوان آخرین مشکل ،پیامدهای سیاسی امنیتی دابلتوجهی برای منطق و جهان میتواند ب همهراه
داشت باشد .انزوای بیشتر دولت هدف میتواند آنرا ب سوی انجام اددامات غیردابل پی

بینی سهوق

دهد25.

جدیترین دلیل استقباو از تحریمهای مالی کهاه

محبوبیهت تحهریمههای تجهاری در میهان

سیاستمداران جهان است .ک در اواخر ده  90میالدی ،با عنوان تحریمهای هوشهمند و هدفمنهد
مطرح شد .از ررفی تحریمهای مالی تاثیرات بیشتری ب عنوان ابزاری مکمل در کنار تحهریمههای
تجاری ،برای افزای

سطح نفوخ آن داشت است.

هزین های ادتصادی تحریمها ب صورت کسری از میزان  GNPکشهور ههدف در شهرایطی که
تحریمهای مالی ب تنهایی ب کار گرفت شدهاند ،بسیار بیشتر از زمانی بهوده اسهت که تحهریمههای
تجاری ب تنهایی

اعماوشدهاند26.

تحریمهای جام ک دربردارنده تحریمهای تجاری و مالی بوده ،تأثیر بیشتری داشهت و به رهور
متوسط هزین ای معادو  2/9درصد از  GNPکشهور ههدف تحمیهل کهرده اسهت .هزینه تحمیلهی
تحریمها ،شامل مسدود نمودن دارایی ها ،هزین بیشتری تحمیل نموده است ک برابر  4/3درصد ب
دست میآید.
هزین تحمیلی تحریم های مالی ب کشور تحریم کننده ،بدون لحاظ خدشه وارده بهر شههرت و
اعتبار و هزین های غیرمستقیم ،تقریباً نهاایز بهوده اسهت .در مقابهل ،تحهریمههای مسهدود نمهودن
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داراییها ،ب رور متوسط هزین ای معادو  2/5از ( 4شاخص مقداری) ب کشور تحریم کننده تحمیل
نموده است .این امر ،انعکا دهنده کنتروهای تجاری وسیعی است ک ب کرات بها مسهدود نمهودن
داراییها همراه بوده است.
مشارکت بینالملل با کشور تحریم کننده ،توأم با تحریمهای مالی ،غالباً ب دلیل عدم نیاز ،نسبتاً
پایین بوده است؛ در مقابل ،مسدود نمودن داراییها ،مشارکت بینالملل رای بوده است.
درمجموع ،تحریمهای مالی صرف با  36درصد ،تحریمههای ترکیبهی مهالی ه تجهاری بها 32
درصد و تحریمهای مسدود نمودن داراییها با  38درصد موفقترین نوع تحهریمهها مهورد ارزیهابی
درارگرفت

اند27.

مشکالت اخالدی و عملی الگوی سنتی موج شهد که گهرای

به سهمت الگهوی جدیهد از

تحریمها ب نام تحریمهای هوشمند ایجاد گردد .نظریهتحریمهای هوشمند در پی ب حدادل رساندن
پیامدهای انسانی تحریمهای ادتصادی  ،افزای

فشهار بهر دولهت ههدف و حهل و فصهل اختالفهات

بینالمللی ب شیوههای مسالمتآمیز است .این نظری بر خالف نظری سنتی ،اعماو فشار بر رژیمهها
را جایگزین فشار بر عموم مردم نموده است ،تا هزین های انسانی تحریمها را کاه

داده و حمایهت

بیشتر دولتها را جل نماید .این نظری از سوی سازمان ملل حمایهت شهده اسهت .البته ایهن نهوع
مجازات نیز نمی توانند بدون پیامدهای انسانی علی غیرنظامیان باشند و هوشمندان بودن ب این معنا
نیست ک مردم از پیامدهای آن در امان هستند.
تحریمهای هوشمند بهدلیل ددیق بودن از یکسو و حمایت گسترده بینالمللی از سوی دیگهر ،از
کارایی باالیی برخوردار بودهاند.
ربق گفت «هانس وُن اسپون » ،1هماهنگ کننده برنام های نفت در برابر غذای سازمان ملل،
«تحریمهای جام ب مثاب این است ک شخصی سعی کند هواپیمای ته موتهوره را بهرای کشهتن
بلبلی ک در میان انبوهی از درختان درار دارد ب پرواز

درآورد28».

در کنفرانسی ک دسامبر  1998ب وسیل «موسس توسع بینالمللی» 1در ارتبهاط بها موضهوع
تحریمهای هدفمند تشکیل شد ،با خکر دالیل زیر ،تحریمهای مالی هدفمند را نسبت ب تحریمهای
جام و کلی دارای مزیت دانست و پس از خکر مزیتههای تحهریمههای مهالی هدفمنهد نسهبت به
تحریمهای جام و کلی برای تحریمکنندگان ،کاربرد آن ب جوام بینالمللی توصی گردید.
اجتناب از هزین های دابل توج انسانی بر کشور مورد تحریم؛
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کاه

امکان واکن

ائتالف در زیر پرام توسط دولت مورد تحریم؛

حدادل نمودن هزین ناشی از بست بهشدن تجارت ررفهای تجاری کشور تحریمشده؛
هزین های پایینتر اجتماعی /ادتصادی تحمیل شده بر کشور مورد تحریم؛
تعدیل نمودن مشکل اثرات منفی تحریمهای جام ؛
کاه

آسی های وارده ب افراد

غیرنظامی29.

معموالً تحریمهای جام شامل ممنوعیت کشتیها ،تحریمهای تجاری و مالی میباشند .از بهین
این مجموع تحریمهای جام  ،تحهریمههای تجهاری و مهالی ابزارههای تحریمادتصهادی را شهکل
میدهند .تحریمهای مالی بر جنب های پولی ادتصاد تمرکهز دارنهد و به ایهن ترتیه مهیتواننهد از
تحریمهای تجاری تمیز داده شوند .اعماو همزمان تحریمهای تجاری و مالی ممکن است تکهراری
غیرضروری را ایجاد نماید .اگر تمام ابزارهای مالی مسدود شوند ،بردراری تجارت بها مشهکل مواجه
می شود .همچنین اگر هرگون روابط تجارتی ممنوع شود ،نیازی ب مسدود نمودن وجوه مالی نخواهد
بود.
در تحریمهای مالی ،اگر ا اثرات زیانبار مستقیم انسانی نسهبت به تحهریمههای جهام کمتهر
میشود ،ولی تحریمهای مالی هدفمند ب لحاظ تخری زیرساختهای ادتصادی و کاهشظرفیتهای
تولید جامع مورد تحریم ،در نهایت کاه

رفاه عمومی جامع را ب همراه خواهند

داشت30.

لذا پس از بروز اعتراضات و نگرانیهای گوناگون در اثر اعماو تحهریمههای جهام  ،کشهورهای
حامی تحریم ها ،ب منظور افزای
مالی هدفمند را در پی

کارایی و کاه

عوارض ناخواست  ،سازوکار اجهرای تحهریمههای

گرفتند.

بر موضوع تحریم های هدفمند یا هوشمند ب عنوان رویکردی جدید نیز در فرآیندهای مطالعاتی
دستگاهها و الگوهای دیپلماسی در سطح بینالمللی تاکید شده است.
با ابتکار دولت سوییس ،تمرکز بهر تحهریمههای مهالی به عنهوان «فرآینهد اینتهرالکن» 1وارد
مرحل ای جدید شد .سپس این فرآیند توسط آلمان و در ااراوب تحریم علی محمول ههای نظهامی،
حمل و نقل هوایی و محدودیت ههای مسهافرتی ادامه یافهت .کارشناسهان و محققهان دانشهگاهی،
دیپلماتها ،دستاندرکاران و سازمانهای بینالمللی نیز ب این موضوع توج داشتند ،ب رهوری که
در اکتبر  2001پیشنهادات عملی مربوط ب تحریمهای هدفمند در داله دو مجموعه به شهورای
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امنیت سازمان ملل ارائ شد .در ادام سوئد نیز اعالم کهرد که فرآینهد سهوم را بها عنهوان «فرآینهد
استکهلم» 1و در ارتباط با اجرای تحریمهای هدفمند آغاز کرده است.
موفقیت تحریمهای هدفمند عموماً نیازمند تعهدات کامل دولهتههای عضهو در اجهرای تحهریم
است .ب همین دلیل ظرفیت و اراده سیاسی دولتهای خواهان اجرای تحریم ،بسیار حیاتی است.
ری ده گذشت نگرانی فزایندهای درباره اثرات منفی تحریمهای ادتصهادی بهر افهراد و بهطهور
کلی جوام آسی پذیر و تأثیرات حاشی ای تحریم بر دولتهای ررف سوم تحریم بوجود آمده است.
اگر تحریمهای ادتصادی جام  ،ب عنوان جایگزینی برای مداخله نظهامی یها حتهی به عنهوان
مؤلف ای عملی در حالت های شدیدتر از تهدیدها بکار گرفته شهوند ،رراحهان تحهریمهها به علهت
مشکالتی ک آنها ب همراه داشت اند ،اصالحاتی را برای آنها ضروری میدانند .مطالعهات مهوردی
نشان میدهند ک تحریمهای جام کمبودها و نقاط ضعفی همچون رراحی ضعیف ،نظارت ناکهافی،
هدفگذاری غیرددیق و سهولت رفرهروی از سوی تحریمشدگان ،داشت اند.
ب علت افزای

تمایل استفاده از تحریمهای هدفمند ،دولهت سهوییس سهمینارهای تخصصهی،

جهت بررسی روشهای کاراتر کردن تحریمهای هدفمند مالی سازمان ملل را در ساوههای 1998
و  1999برگزار نمود .در این همای ها نمایندگانی از دولتها ،بخ

خصوصی (انجمنهای مالی)،

سازمان ملل و دیگر سازمانهای بینالمللی و همچنین افرادی از دانشگاههها ،بهرای بحهث پیرامهون
اال های موجود در رراحی و اجرای رژیمهای تحریمهای هدفمند مالی گرد ههم آمدنهد .ههدف از
این نشست ها ،بررسی و تشریح جزییات مربوط ب الزامات ویژه تحریمهای هدفمنهد مهالی و توسهع
گزین های جدید ،ب منظور خالص نمودن ابزارها ،برای اعماو فشارهای مستقیم بر سیاسهتگهذاران
کشور هدف از رریق مسدود نمودن داراییهای آنها در بازارهای مالی بینالمللی

بود31.

بهطور کلی مسوولیت اولی اجرای تحریمهای هوشمند (ربق مصوب ای از سوی شورای امنیهت)
بر عهده اعضا است .اجرای مؤثر تحریم ب همکاری دوی و ارتبارات محکم میهان سهازمان ملهل و
دولت های عضو بستگی دارد .شورای امنیت و دبیرکل در تحکیم و ایجهاد اهاراوب رویه هها بهرای
اجرای تحریمها و فراهم آوردن زمین حمایت از دولتهای عضو نق

حیاتی دارند.

در حاو حاضر ،تمامی اعضا ب اتفاق ،بر ضرورت تقویت و بهبود نحوه اجهرای تحهریمهها تاکیهد
دارند و متقاضی عملی شدن آن می باشند .حاو آنک ممکهن اسهت ایهن آمریکها از رریهق عقالیهی
کردن ،باالبردن ظرفیتها و روش های کاری موجود ب جای ایجاد شع و ادارات جدید ،بها زحمهت
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فراوان صورت گیرد .از رریق استفاده بهین از ظرفیتها و مناب موجود سیستم سازمان ملهل متحهد
گسترش همکاری ها بین شورای امنیت ،کمیت تحریم،دبیرکل ،نهادهای تخصصی و حهوزه عملیهات
سازمان ملل متحد ،سازمان ملل مهی توانهد توانهایی بیشهتری در اجهرای هماهنهگ و سیسهتماتی
تحریمها ب دست آورد.
«کمیت های تحریم» 1نق

برجست ای در نظارت بر اجرای دطعنام های تحریم هدفمند شورای

امنیت دارند .مسوولیت بررسی و بازبینی اددامات صورت گرفت در اجرای تحریمها توسط دولتههای
عضو برای اجرای تحریمها (شامل درخواست و دریافت گهزارشههای دورهای) و نظهارت بهر نقهض
تحریم ب مرکز کمیت های تحریم واگذار شده است .کمیت ههای تحهریم وظیفه تهیه و نگههداری
لیست افراد و نهادهای (کشورها ،سازمانها ،شرکتها) مرتبط با تحریمها را بر عهده دارند .دریافهت،
تنظیم و ارائ گزارشهایی از نتیج کار آنها ب شورای امنیت نیز از دیگر وظایف کمیت های تحریم
است .وظیف بررسی نتای انسانی تحریم و سایر معافیتها در مقابل اددامات تحهریم نیهز بهر عههده
کمیت تحریم گذاشت شده است.
در رراحی دطعنام ههای هدفمنهد ،شهورای امینتبها کارشناسهان مربوره و سهازمانههای ویهژه
بینالمللی (ماننهد  IMO ،WCO ،ICAOو غیهره) ارتبهاط بردهرار مهیکنهد و از تجربیهات آنهها و
سازمانهای تخصصی مرتبط بهرهمند می گردد و اگونگی اجرایقطعنام های مؤثر را ارزیابی میکند.
در انجام انین کاری شورای امینتتعادو بین اددام سری و دهار جامعه بهین الملهل و زمهان بهرای
مشورت با کارشناسان نماینده درباره امکان پذیری اجرای اددامات ویژه را مدنظر دارد.
پیرو ماده  25منشور سازمان ملل متحد ،کشورهای عضو متعهد میشوند در اجهرای تصهمیمات
شورای امینت نق

موثری ایفا کنند .جایی ک شورا برای تحمیل تحریمههای هدفمنهد به منظهور

انجام مسوولیت خود برای حمایت از صلح و امنیت بینالمللی تصمیم میگیرد ،موفقیت این ادهدامات
متکی ب اجرای مؤثر در سطح ملی کشورها

است32.

در مرکز راهبرد تحریمهای هدفمند ،این فرضی مطرح است ک تحریم ن ب عنوان ابزاری کنهد
برای تنبی کل جامع  ،بلک ب عنوان وسیل ای برای اعماو فشار بر گروههای خا

تصهمیمگیرنهده

باید بکار رود .این تحریمها ،اعماو فشار مستقیم ،علی گروهها و افراد برگزیده را جستجو میکننهد و
بر گروهی از افراد و کاالهای خا

اعماو میشهوند .اسهتفاده از تحهریمههای هدفمنهد به تحلیهل

راهبردی ددیق از جامع هدف بستگی دارد .این تحلیلها در پی مشخص نمودن داراییها و منهابعی
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هستند ک ارزش بیشتری برای گروههای خا

75

یا افراد مسوولدر اتخاخ سیاستهای ناخوشایند برای

تحریمکنندگاندارند؛ لذا تحریمها رهوری رراحهی مهیشهوند که افهراد گهروههها را از دسهتیابی به
ارزشمندترین داراییها و منابعشان بازدارند.
در تحریم مالی ،کشهور اعمهاو کننهده تحریمهاز انجهام معهامالت مهالی ،نقهل و انتقهاو پهوو و
سرمای گذاری خودداری میکند .همچنین ،کشور تحریم کننده با استفاده از نفهوخ خهود در مؤسسهات
مالی بین المللی هرگون رابط مالی یا مساعدت فنی را برهم زده یا حتی مسدود کردن دارایهیههای
کشور هدف مبادرت می ورزد .در بخ

مالی ،تحریم ن تنها باعث افزای

نرخ بههره و هزینه ههای

تأمین مالی میان مدت و بلند مدت میشود بلک در برخی موارد سب دط آنها نیز

میگردد33.

اهداف تحریم
همانگون ک هر اددامی ،اهدافی را در خود دارد ،ابزار تحریم نیز ههدفههای مختلفهی را دنبهاو
میکند و ممکن است دارای ارزش سمبولی

باشد .در انین شرایطی ،اون موان داخلهی و بهینالمللهی

مورد استفاده از زور مضاعف میشود ،نمادها ارزشمند میشوند و تحریمکننهدگان بها اسهتفاده نمهادین از
تحریم ،ب مخاربان داخلی و خارجی ،عزم ب اددام دارعان ه اما کمتر از جنگ ه را نشان میدهند.

نگاهی ب ده های اوو درن بیستم نشان میدهد ک نخستوزیران و روسای جمهور ،اغله در
واکن

ب نافرمانی های داخلهی و آمهاده کهردن اخههان عمهومی بهرای ادهدامات سهختگیرانه تهر

تحریمهایی اعماو کردهاند .در برخی موارد ،اهداف سیاسی داخلی ،انگیزه اصهلی اعمهاو تحهریمهها
بودهاند .تحریم ها اغل در جل حمایت عمومی برای دولت تحریم کننده ،ا بها بهرانگیختن حهس
ورنپرستی و ا از رریق فرونشاندن عط

عمومی برای اددامات تالفیجویان  ،موفق بودهاند.

ب کارگیری تحریم ها حامل س پیام است :برای کشور تحریم شونده ،ب این معناست ک کشهور
تحریم کننده از اددامات کشور هدف اشمپوشی نکرده است؛ برای متحدان تحریمهها نشهاندهنهده
این است ک گفت ها ب عمل تبدیل خواهند شد؛ و برای مخاربان داخلی ،ب این معناست ک کشهور
تحریم کننده در جهت حفاظت از مناب حیاتی کشورش اددام

مینماید34.

ب رور کلی کشورهای تحریمکننده با تحریمهای ادتصهادی کشهورهای ههدف ،اههداف زیهر را
دنباو میکنند:
بازدارندگی :1تهدید ب تحریم بهمنظور جلوگیری از نقض تحریم؛
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پیروی :1تلییر برخی از جنب های سیاست داخلی و خارجی کشور هدف؛
تنبیه :1هنگامی ک برای ب وجود آوردن تلییر بسهیار دیهر اسهت یها ایهن امهر بسهیار مشهکل
مینماید ،تنها هدف اعماو تحریم میتواند تلییر رفتار نادرست باشد؛
بیثباتی :1این هدف معموالً توسط تحریمهای ی

جانب و در مورد برخی موارد تحریمههای

اندجانب دابلدستیابی هست؛
محدود کردن اختالف:1تحریمهای تسلیحاتی نمون ای از تحریمهای هستند که به دنبهاو
این هدف اعماو میشوند؛
یکپارچگی :1هدف برخی فرستندههای تحریم تقلید آن ایزی اسهت که کشهورهای دوسهت
انجام می دهند .تا بتوانند از رریق آن حمایت خود را از این کشورهای تحریمکننده نمایشی از وحدت
و یکپاراگی در مقابل کشور هدف ارائ میدهند؛
نمادگری :1مقصود از این هدف ،ارائ شواهدی داو بهر نارضهایتی فرسهتنده به مخاربهان و
همچنین ررف دریافت کننده است؛ اما هیچگون خسارت مالی جدری را ب همراه ندارد؛
سیگنال دادن :1نوعی از هدف ( )7هست ،اما با این نوع اهداف ب دنباو نشان دادن تصمیم
دطعی بر ایجاد خسارت مادی ب وجود میآیند؛
تحمیل :مودعیتهایی ک در آن ب هدف فشار وارد میشود تا بهمنظور تلییر وض موجود ،کهار
خاصی را انجام دهد؛ مانند اعماو فشار ب رئیس حکومت جهت پذیرش نتیج انتخابات؛
ممانعت( :بر خالف تحمیل) در اینجا هدف تحتفشار درار میگیرد تا عمل خاصهی را بهمنظهور
تلییر وضعیت موجود انجام ندهد؛ مانند استفاده از سالحهای کشتارجمعی؛

پاسخ به واکنشهای داخلی و بینالمللی:
 .1انجام کاری مشخص؛
 .2بیاعتبار کردن /مشکلآفرینی برای هدف؛
 .3جم آوری حمایت الزم برای استفاده از

ددرت35.
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با توج ب اهداف پی گفت  ،اهدافی ک ایاالت متحده از اعماو تحریمها بهرهبرده عبارت است از:

ایجاد تغییر سیاست های کشور هدف به طریقی نسبتاً مالیم و محدود :ایهن نهوع
هدف در برخی موارد ک مربوط ب حقوق بشهر و تبعهیض مهذهبی و همچنهین تحهریمههای علیه
کشورهای حامی تروریسم تها دبهل از وادعه تروریسهتی  11سهپتامبر  2001در آمریکها مالحظه
میشود.
تغییر رژیم کشور تحریم شونده :برای دوره جنهگ سهرد ،ایهن دسهت دربردارنهده مهوارد
بسیاری است ک آمریکا تحریمهایی برای بی ثبات نمهودن کشهورهای متمایهل به اتحهاد جمهاهیر
شوروی اعماو نمود .در ررف مقابل نیز ،اتحاد جماهیر شوروی تحریمهای مشابهی بهرای بهیثبهات
نمودن مارشاو تیتو در یوگسالوی ه ب دلیل تمایل ب غرب ه اعماو نمود ک با شکست همراه بهود.
بعد از پایان جنگ سرد ،هدف ایجاد دموکراسی تحریمهای آمریکا و همچنین اتحادیه اروپها پدیهدار
گشت.
ایجاد اختالل در ماجراجویی نظامی:تحریمهای آمریکها علیه هنهد و پاکسهتان در زمهان
استقالو بنگالدش از نمون های این هدف از تحریماست.
تضعیف توانایی های نظامی کشور هدف :این هدف اغل بها دشهمنی و عهداوت زیهادی
همراه است.

ایجاد تغییر در سیاستهای کشور تحریم شونده باا ساایر اناواع رویکردهاای
عمده :هدف منصرف کردن کشور هدف از اشلالقلمرو کشور دیگری

است36.

ممکن است برخی رویدادهای تحریم شامل دو یا اند هدف باشد .مواردی ک شهامل دو ههدف
دارای اهمیت یکسان هستند یا ری زمان و با تلییر شرایط بهرای پیگیهری اههداف متفهاوتی دنبهاو
می شوند ،رویداد تحریم ب موارد متفاوتی تقسیم می شود .ب رور نمون تحریم آمریکا علی کوبا که
در آن هدف اولی تحریم ،حلوفصل ادعاهای تضیی حق مالکیهت امهواو اشهخا

و شهرکتههای

آمریکایی در اوایل ده  60میالدی بود؛ در ادام  ،هدف تحریمها ب بیثبات کردن رژیم در اواسهط
ده  60میالدی ،سپس ب تالش برای ایجاد اخالو در ماجراجویی نظامی ایهن کشهور در آفریقها و
سایر کشورها در ده های  70و  80میالدی و در پایان برای ایجاد دموکراسهی و آزادی در کوبها و
بازگرداندن حقوق مالکیت در ده  90میل تلییر یافت تحریم ایران نیز ک برای آزادی گروگانهای
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آمریکایی در تهران بود ،ب مرور ب تحهریم بهرای حمایهت از گهروهههای تروریسهتی و همکهاری بها
دااادچیان مواد مخدر و درنهایت برای اددامات صلحآمیز هست ای ایران بدو شد.
نکت دابل توج در ارزیابی میزان موفقیت تحریمها ایهن اسهت که کشهورهای تحهریم کننهده
همیش اهدافشان از اعماو تحریمها را ب روشنی بیان نمیکنند.
مارتین .ا  .ایندی  ،هدف آمریکا از تحریم را تأثیرگذاری بر رفتار رژیمها میداند ،نه محهروم
ساختن ملتها از دسترسی ب نیازمندیهای

خود37.

کی .جی .هالسهتی ،ههدف از تحهریم را تلییهر ایسهتارها و رفتارههای داخلهی و خهارجی کشهور
تحریمشونده بیان

مینماید38.

انگیزههای سیاسی داخلی نیز ممکن است بر موضوعات سیاست خارجی سای افکند.
در رویدادهای تحریمهای ادتصادی ،ب ندرت ب ارزیابی میزان تهأثیر تحهریمههای ادتصهادی بهر
اهداف سیاسی داخلهی و همچنهین ارزیهابی نقه
تحریمهای ادتصادی پرداخت شده

گهروهههای خینفه خها

در حمایهت از سهالح

است39.

ولیکن ممکن است تحریم معطوف ب سیاست داخلی ،تأمین نظر گروهها و ب دسهت آوردن رأی
باشد .نمون این امر ،تحریم این از سوی آمریکا و اروپا ب دلیل ناآرامیهای میدان «تیان آن مهن»
است .هدف آمریکا از این تحریم تنها نشان دادن خود ب عنوان دولت حامی حقوق بشر

بود40.

حتی اگر تحریم ها ب اهداف موردنظر کشور تحریم کننده نیز منتهی نشوند ،ازآنجاک توده مردم
تحریمها را اددامی عادالن میدانند ،هنوز هم ممکن است از آنها حمایت و ررفداری کنند .معموالً
زمانی ک ب اهداف سیاسی داخلی توج زیادی می شود ،احتماو دستیابی ب اهداف سیاست خهارجی
از رریق ب کارگیری تحریمها در اولویت دوم درار میگیرد .ب عالوه ،ممکن است تحریمها ب شهکل
مصلحتی و نمادین برای داخل کشور ب کار گرفت شوند تا اثربخشی بر کشور خارجی.
فلذا تحریمها ب رورمعموو در تأمین اهداف سیاسی داخلی موفق خواهند بود.
اهداف تحریمها بر اسا

دست بندی هافبوئر ،شات و الییت ب شرح خیل است:

تلییر سیاستهای کشور هدف
ارتقای حقوق بشر ،مقابل با تروریسم و جلوگیری از اشاع سالحهای هست ای
ایجاد بیثباتی در کشور هدف ک مقصود آن عموماً ایجاد تلییر در نظام سیاسی آن کشور است
جلوگیری از ماجراجویی نظامی کوا
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توان نظام کشور هدف

ایجاد تلییر عمده در سیاستهای کشور

هدف41

مورد دیگری ک میتوان به ایهن اههداف اهارگانه افهزود «بازدارنهدگی» اسهت .لهذا کشهور
تحریم کننده با این هدف ،ب دنباو آن است ک کشور تحریم شونده را از تعقی برخی سیاستههای
ناخوشایند در آینده بر حذر دارد.
ب رور کلی کشورهای تحریم کننده از رریق تهدید ب اعماو یا اعمهاو تحهریمهها به دنبهاو
ایجاد تلییرات متوسط در سیاستهای کشورهای هدف بودهاند .بدین معنا ک تلییراتی که آنهها را
متوسط نامیده می شود ممکن است در عمر سیاسی کشور تحریم کننده یها در رهوو دوره رویهارویی
کشور تحریم شونده با تحریم ،بزرگ جلوه کنند .باوجوداین ،اهدافی را ک دولت حاکم یا تواناییهای
نظامی آن را تهدید نکند« ،تلییرات متوسط» نامیده میشود.
ب عبارت دیگر اهداف متوسط ،اهدافی است ک تحریمکننده ب منظور دسهتیابی به آن ،غالبهاً از
نیروهای مخفی بکار برده نمیشود و یا خود را در اددامات شب نظهامی یها عملیهات نظهامی متعهارف
درگیر

نمیکنند42.

هافبوئر ،شات و الییت ( ) 1393بر این اعتقادند ک آمریکا برای آنک بخواهد رهبری خود را در
عرص جهانی نشان دهد ب تحریم متوسل میشود.
«ب نظر میرسد آنان (روسای جمهور آمریکا) احسا

میکنند ک الزم است ب نهوعی مخالفهت

خود را با رفتارهای نامناس خارجی نشان دهند حتی اگر این احتماو وجود داشهت باشهد که ادهدام
علی کشور هدف ،در رفتار آن کشور تلییری پدید نمیآورد .در این موارد تحریم ب ایهنعلهت اعمهاو
می شود ک دست روی دست گذاشتن و اددام نکردن آمریکا ،سیاستمداران این کشور اعتماد عمومی
داخلی و خارجی را از دست میدهند و متهم میشوند ک ب استفاده از نفوخ خود تمایلی ندارد».
در اوضاع جدید بین المللی ،آمریکا با فرض بالمنازع بودن ابرددرتی خود ،در مواردی ک احسا
کند برای اعماو تحریم علی کشوری خا  ،با موانعی در شهورای امنیهت روبه رو خواههد شهد ،به
تحریم های ی

جانب و تحمیل دوانین ملی خود ب سایر کشورها از رریق تصوی دوانین فرامهرزی

اددام میکند .تصوی دوانین «هلمز برتون» و «داماتو» علی کشورهای کوبا ،لیبی و ایران و تهدیهد
شرکای تجاری این س کشور ب تحریم ،در صورت همکاری با آنان را میتوان از ایهن دبیهل مهوارد
دانست.
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اما در راه حصوو نتیج  ،دو روش برای هماهنگ کردن تحریم با اهدافی ک دنبهاو مهیشهود،
وجود دارد:
اجبار هدف ب دبوو و اجرای سیاست مورد نظر ،ک این امر امتیازتی را بهرای ههدف به دنبهاو
خواهد داشت؛
جلوگیری از افزای

توانایی هدف در اجرای بعضی سیاستهای خطرنهاک از رریهق ممانعهت از

دسترسی ب تجهیزات مورد نیاز برای اجرای آن.
نمون های از تحریم برای مورد اوو عبهارتانهد از :تحهریم نظهامی ،جلهوگیری از دسترسهی به
تکنولوژیهای جدید کامپیوتر و برای مورد دوم :تودیف داراییهای مالی و من مسافرت افراد.
نکت حائز اهمیت در مسال تحریم آن است ک در بررسی سابق تحریمها ،تحریمهای ادتصادی
ابزار سیاسی مهم و بعضاً تأثیرگذار ،در دست کشورهای نیرومند جهان

بودهاند43.

در تحمیل تحریم س علت عمده وجود دارد ک کشور تحریم کننده از آن برای دست یهافتن به
خواست های خود بهره میبرد.
ب کشور تحریم شده نشان داده شود ک تحریم کننده اددامات آن کشور را تقبیح میکند؛
ب کشورهای متحد نشان داده شود ک بیان مواض توأم با برخی اددامات عملی است؛
برای برخی محافل داخلی کشور تحریم کننده مسجل شود ک دولت آن کشور در صورت ادتضها
برای تعقی مناف ملی کشور ب اددامات عملی نیز دست مییازد.
موفقیت تحریم ادتصادی را باید بر اسا

میزان تحقق اهدافی ارزیابی کرد ک از رریق تحهریم

کس میشوند .ب عبارت دیگر ،اعماو تحریم می تواند با ایجاد اختالو در کشور هدف ،جلوگیری از
تحقق اهداف کشور تحریمشونده ،شکلگیری نماد بینالمللی یا نماد داخلی برای اعماو دهدرت و ،...
کشور تحریمشونده را مجبور ب پذیرش شرایطی کند ک تحریمکنندگان دنباو میکنند.
مهمترین گزارههای راهبردی ک متأثر از تجارب اعماو تحریم است:
 .1هرا اعتبار کشور هدف بیشتر باشد ،عاملی تهدیدکننده برای تحریم محسوب میشهود و
در صورت کاه

آن ،تحریم راحتتر انجام میشود؛

 .2هر اقدر کشور هدف ب کاالهای خاصی در تجارت بینالملهل وابسهت تهر باشهد ،احتمهاو
تحریم آن کشور و آن بخ

بیشتر است؛
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درار گیرد ،احتمهاو

بیشتری برای اعماو و موفقیت تحریم وجود دارد؛
 .4هرا توافق منطق ای و بینالمللی در حوو وحوش وجهود تهدیهدی خها

بیشهتر باشهد،

ا مکان بیشتری وجود دارد ک همان موضوع منب و منشأ آن تحریم درار گیرد.
بر اسا

این گزارهها شرایط موفقیت تحریمهای ادتصادی را اینگون میتوان احصا کرد:

 .5موفقیت اعماو تحریم نیازمند شرایطی است ک عمده محورهای آن ب شرح زیر هست:
 .6حمایت بینالمللی از تحریمها ،همگانی بودن و توانایی در نظهارت و کنتهرو آنهها بسهیار
دشوار است .عموماً کشورها،یا اصالً خواهان تحریم نیستند ،یا اگر باشند ،مایهل نیسهتند که بهطهور
کامل از مناف روابط متقابل بازرگانی خود اشمپوشی نمایند؛
 .7جلوگیری از ائتالف کشورها با کشور تحریمشده و امکهان مبادله بها آن و جله حمایهت
اجباری کشورهای خارجی از اعماو فرامرزی سیاست خارجی آمریکا ک توسهط گهروهههای خینفه
خارجی اتخاخ میشود ،ب احساسات ضدآمریکایی دامن زده ،آینده سازمان تجهارت جههانی را تهدیهد
می کند و تمایل کشورهای اروپایی ب همکاری با آمریکا را در دوران پس از جنگ سرد کهاه

داده

است؛
 .8کارگیری بدون ودف زمانی تحریمها تا زمانی ک کشور تحریمشده فرصتی برای تطابق با
آن نداشت باشد.
 .9تعریف ددیق و روشن اهداف تحریم ،نق

ب سزایی در موفقیت تحریم ایفا میکند.

 .10اگر ساختار تولید و مصرف در کشور مورد تحریم انعطاف الزم بهرای تطبیهق بها وضهعیت
جدید ،یعنی تودف یا کاه
داشت ک کاه

صادرات و واردات ،نداشت باشد ،تنها در ایهن صهورت مهیتهوان انتظهار

فراوان در سطح رفاه و درآمدهای آن کشور ب وجود آید؛

 .11وجود مقادیر زیادی از داراییهای خارجی کشور تحریمشده در بان های خارجی؛
 .12توزی ناعادالن هزین تحریمهای ادتصادی در بین گروههایی ک از آن لطمه مهیبیننهد،
باعث افزای

فشار گروههای خینف در جهت للو تحریمها خواهد شد؛

 .13کشورهای همسای کشور هدف ،نق

کلیدی در موفقیت یا شکست تحهریم دارنهد .عهدم

حمایت حتی یکی از کشورهای همسای  ،باعث شکست تحریم شود.
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ب رغم آنک تحریم های ادتصادی با هدف وادار ساختن کشور تحریمشده ب تلییر رفتار و خهط
مشی سیاسی ،از رریق تحمیل فشارهای ادتصادی ،ب ندرت موفقیتآمیز بودهاند ،ولی همچنهان به
صورت گسترده ب کار گرفت میشوند.
دلیل این امر را میتوان در س پدیده جستجو کرد:
 .14نخست آنک روند جهانی شدن و رشد فزاینده تجارت بینالمللی موج شده که کشهورها
نیازهای ادتصادی خود را از رریق کشورهای مختلف تأمین کنند و تنها ب ی

کشور وابست نباشند.

دلیل دیگر ،ایره شدن جنگ سرد بر مناسبات بهینالمللهی در دوره 1990هه 1945اسهت که
کس اجماع و توافق الزم برای اعماو تحریمهای هم جانب توسط سازمان ملهل را دشهوار سهاخت
است.
دلیل سوم رشد سری و نسنجیده کاربرد سیاست تحریم ادتصهادی پهس از دهه  1990اسهت.
عدم تمایل ب استفاده از نیروی نظامی برای تلییر رفتهار کشهورها ،انگیهزه مهمهی بهرای کهارگیری
تحریمها ب شمار میرود.
 .61پیشین استفاده از تحریم
با اینک استفاده از تحریم و محاصره ادتصادی ،ب سیاست جهانی معاصر مربوط اسهت ،مطالعه
تاریخ جامع بشری نشان میدهد استفاده از ابزار تحریم ،در گذشت های بسیار دور بوده اسهت .شهاید
اولین مورد مستند تحریم ب فرمان مگارین در عصر یونان باستان بازگردد .این فرمان در سهاو 432
دبل از میالد در برابر ربوده شدن س زن اسپازینی صادر شد.
در تاریخ اسالم نیز اولین مورد استفاده از آن ،ب اددام دری
ب همراه بنیهاشم در شع ابورال باز

در محاصره و تحریم پیامبر اسهالم

میگردد44.

لرد کرزن ،یکی از اعضای کابین جنگ نخستوزیر بریتانیا ،دیوید لویید جورج ،در سهاو 1918
عنوان نمود ک اعماو مطمئن تحریمها میتوانست سب کاه

درگیریهها در جنهگ جههانی اوو

شود« .این موضوع درست است ک تحریمها در جلوگیری از ودوع جنگ موفق نبودند ،آنها حتی در
روو دوره جنگ را نیز کاه

ندادند ،اما من مایلم ک آنها را مؤثر دلمداد کنم .میدانم اگهر آلمهان

عواد جنگ متحمل شود ،پی بینی میکرد ،بازهم آنگون مشتادان در جنگ شرکت میکرد».
سیاست مداران بریتانیا و آمریکا پس از جنگ جهانی اوو تحت تأثیر لرد کهرزن و ریهیسجمههور
وودرو ویلسون ب تحریم ها با دیده جانشین مشهود عملیات نظامی نظهر انداختنهد .ایهن دکتهرین تها

تابستان 93

تاریخچ پیدای

تحریم ها سیر تحوالت تاریخی روابط متعامل و متقابل ایران وآمریکا

83

شکست تحریم های جامع ملل برای محدود ساختن بنیتو موسولینی در اشلاو حبش  ،تفکهر رسهمی
حاکم و غال بود .پسازآن مدافعان اعماو تحریمها ،این رویکرد را عنصر کلیدی در تهالش جمعهی
برای اخالو در ماجراجویی نظامی ناخواست مهدنظر دهرار دانهد .در سهاوههای اخیهر ،ایهن دکتهرین
پیچیدگی بیشتری پیداکرده است :برای مقابل با ماجراجوییهای نظهامی ،تحهریمهها برخهی اودهات
پی درآمد اعماو زور هستند تا جایگزینی برای

آن45.

ی فصل مهم در تاریخ تحریمهای ادتصادی تشکیل جامع ملل بعد از جنگ جههانی اوو بهود.
کشورهای عضو ک تحت تأثیر نتای ظاهری تحریمهای بردرارشده علی ددرتهای مرکزی (متحهد
آلمان) در جریان جنگ بودند ،موضوع توسل ب «سالح ادتصادی» را ب عنهوان سهالحی غیرنظهامی
برای بردراری صلح در متن میثاق جامع ملل گنجاندند.
در ماده شانزدهم میثاق جامع ملل بدون خکر کلم «تحریم» آمده است:
« هرگاه یکی از اعضای جامع برخالف التزاماتی ک مطابق مواد دوازدههم ،سهیزدهم و پهانزدهم
برعهده گرفت است ب جنگ متوسل شود مثل این اسهت که بها تمهام اعضهای دیگهر جامعه بهاب
مخاصم بازکرده است و اعضای جامع ملزمانداوالً روابط تجاری و ادتصادی را با وی ب فوریت دط
کنند ک نقض عهد کرده است .ثانیاً هرگون رابط فی مابین اتباع خود و اتباع دولتی را من کنند که
نقض عهد کرده است .ثالثاً تمام مراودات مالی یا تجاری یا شخصی بین اتباع این دولت و اتباع دوو
دیگر را دط کنند ،خواه عضو جامع باشند و خواه نباشند».
در ساو  ،1921تهدید تحریم ب اندازه کافی برای مجاب کردن یوگسهالوی به کنهار گذاشهتن
تالشهای خود برای تصرف دلمرو آلبانی مؤثر افتاد .در ساو  ،1925یونان نیز براثر همین فشهارها
مجبور شد از ادعای خود درباره دلمرو بللارستان دست بشوید؛ اما تجاوز ژاپن به منچهوری در سهاو
 1931و تجاوز ایتالیا ب اتیوپی در سهاو  1935دو نمونه از شکسهت جامعه ملهل در اسهتفاده از
تحریم برای مجاب کردن متجاوزان ب عق نشینی از سرزمینهای اشلالیشان بود.
تحریمهایی ک در زمان جنگ دوم جهانی بردرار شد ،ب نظر مؤثر بود .محاصره دریهایی اروپها و
ژاپن و تالش متفقین در دط ارساو مواد استراتژی

از کشورهای بیررف در شکست جبه متحهد

آلمان ه هراند محدود ه مؤثر بود .ژاپن وابستگی زیادی ب واردات از آنسوی آبها داشت ،بهی
دیگران از این تحریمها آسی

دید46.

از
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در دوره بعد از جنگ دوم جهانی در بیشتر از مواردی که یه
آمریکا در اجرای آن نق

کشهور تحهریم ادتصهادی شهده،

اساسی داشت است .ب استثنای ساو  1956ک آمریکا برای وادار سهاختن

انگلستان و فرانس ب خروج نیروهایشان از تنگ سوئز این کشورها را تحهریم کهرد ،دهدرتههای بهزرگ
هرگز نتوانست اند ب تنهایی از رریق تحریم مان ماجراجوییهای نظامی ی

«نمای

ددرت بزرگ دیگر

شوند47.

عزم راسخ برای حلوفصل مسائل جهانی» ،اغل نیروی محرک و پشتیبان تحهریمهها

بوده است .این موضوع ب ویژه درباره آمریکا صادق است ک ب کرات تحریمها را ابزاری برای تثبیهت
رهبری خود در امور جهانی درار داده است .روسای جمهور آمریکا حتی زمانی که احتمهاو تلییهر در
رفتار کشور هدف را بعید میدانند ،خودشان دستکم ب رور نمادین ب مخالفت با نافرمانیهای کشور
خارجی ملزم میدانند.
اما در تحریمهای اعماو شده تا پایان جنگ سرد ی
آمریکا برای نشان دادن نق

تفاوت بین دوسوی آتالنتی

وجود داشت.

هژمون ادتصادی و ابرددرت سیاسهی و نظهامی در دهه ههای پهس از

جنگ جهانی دوم ،تالش مینمود با ب کارگیری تحریمهای ادتصادی ،خواست های خهود را در دامنه
وسیعی از اهداف ،بر بسیاری از کشورها تحمیل نماید .در مقابل ،اتحاد جماهیر شوروی از تحهریمهها
عموماً در تالش برای کنترو کشورهای همپیمان استفاده مینمود.
ی

ویژگی منحصر ب فرد در رهوو دوره جنهگ سهرد نیهز نقه

آمریکها در مقایسه بها سهایر

کشورهای تحریم کننده بود ک اتکای کمتر ب همکاری بینالمللی داشت .این موضوع سب شد تها
متوسط هزین های کمتری ب کشورهای هدف تحمیل شود ،هراند نق

برجست کم های خارجی

در تحریمهای آمریکا تحمیل متوسط هزین های پایینتر بر ادتصاد آمریکا نیز را در پی

داشت48.

در منشور سازمان ملل متحد از عبارت «تحریم» استفادهنشده است ،امها مقهررات آن از اجهرای
«تدابیر» یاد می کند ک درواد ب مفهوم تحریم است .اختیار بردراری تحریمهای ادتصادی اجبهاری
ب شورای امنیت واگذارشده است .بر اسا

ماده  39منشور ،زمانی ک شورا ب این نتیج برسد که

صلح تهدید یا نقض شده است ،ب تحریم مبادرت میکند.
ربق ماده  41منشور:
«شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد ک برای اجرای تصهمیمات آن شهورا ادهداماتی کنهد که
متضمن ب کار گرفتن نیروی مسلح نباشد ،می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد ک به ایهن دبیهل
اددامات مبادرت ورزند .این اددامات ممکن است شامل متودف سهاختن تمهام یها دسهمتی از روابهط
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ادتصادی و ارتبارات راه آهن ،دریایی ،هوایی ،پستی ،تلگرافی ،رادیویی و سایر وسایل ارتباری و دط
روابط سیاسی باشد».
شورای امنیت در  45ساو اولی عمر خود ،تنها دو بار ب ادداماتی تحریمی روی آورد .اولهین بهار
بردراری محدودیتهای مالی ،ادتصادی و سیاسی درباره حکومت ادلیت نژادپرست رودزیهای جنهوبی
در دسامبر ساو  1966مهیالدی و دیگهری تحهریم تسهلیحاتی افریقهای جنهوبی در سهاو 1977
م یالدی بود .در هر دو مورد ،علت بردراری تحریم نقض حقوق بشر و سواستفاده مقامات کشهوری از
ددرت خود خکر شد و ن موضوع تهدید صلح و امنیت بینالمللی.
گاهی محدودیت هایی در برابر نق

سازمان ملل برای بردراری تحهریم وجهود داشهت و باعهث

میشد ک بردراری تحریمهای اجباری سازمان ملل امکانناپهذیر شهود .ایهن محهدودیتهها شهامل
مواردی اون دست نیافتن ب اجماع و توافق آرا درزمین رفتار نپذیرفتنی و یا نداشهتن اراده مشهترک
ب رای مقابل با خطاها و استفاده از حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت برای مناف خودشان

بود49.

با پایان یافتن جنگ سرد ،شورشهایمدنی در آفریقا و نقض حقوق بشر و گسهترش سهالحههای
هست ای در ددرتهای درج دوم و سوم و البت تروریسم بینالملل جایگزین هماوردی غرب ه شرق
و برانگیزاننده اعماو تحریمها بودهاند؛ ب روریک تحریمههای فعلهی ههم دولهتهها را ههدف دهرار
میدهد و همنهادهای غیردولتی

را50.

پس پایان جنگ سرد ،شورای امنیت نیز تا حدود زیادی سازوکارهای تحریم را فعاو کرده اسهت.
از ساو  1990تاکنون کشورهای عراق ،یوگسالوی ،سومالی ،لیبی ،لیبریا ،هائیتی ،جبهه یونتیها در
آنگوال ،رواندا ،افلانستان و ایران تحریم

شدهاند51.

اما پسازاینک اعماو تحریمهای وسی علی عراق و ههائیتی سهب بهروز نگرانهیههایی دربهاره
آسی های جانبی تحریمها بر شهروندان عادی شد ،سازمان ملهل ماهیهت فعالیهتههای
تلییر داد .در نیم دوم ده  90میالدی ،سازمان ماهیت تحریمهای

را آشهکارا

را از تحریمهای جامعی ک در

اوایل ده اعماو میکرد ب اددامات محدودتری مانند تحریمهای نظامی ،محدودیتهای مسافرتی و
مسدود کردن داراییها تلییر داد .عالوه بر تحریمهای نظامی ،محدودیتهای تجاری نیهز به ادهالم
کلیدی محدود میشد.
پس از ساو  1945میالدی ،استفاده از تحریم در راستای تعقی اههداف سیاسهت خهارجی در
کنار اهداف نظامی رای تر شد .درعینحاو توسل ب تحریم عموماً در مواردی بوده اسهت که کشهور
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هدف را وادار کند ک سربازان خود را از منادشات مرزی دور و از دستدرازیهای ارضهی خهودداری
کند یا از ماجراجوییهای نظامی بر حذر باشد.
آمریکا سردمدار استفاده از تحریمهای ادتصادی در تعقیه اههداف سیاسهت خهارجی در سراسهر
جهان است .در دوره بعد از جنگ جهانی دوم ،برای محدود کردن افهزای

دهدرت نظهامی شهوروی،

تحریمهایی بردرار شد .در ساوهای اولیه شهروع جنهگ سهرد در دهه  1950و  1960مهیالدی
آمریکا در تالش برای مهار نفوخ کمونیسم ،کشورهای کمونیستی و کشورهایی را ک با این کشهورها
مناسبات تجاری داشتند ،تحریم کرد .در ده  1970میالدی ،حقوق بشر یکهی از اههداف سیاسهت
خارجی آمریکا شد و حکومتهای مارکسیست ه لنینیستی تحریم شدند .از اواخر ده  ،1980خطهر
تروریسم ،مواد مخدر و اشاع تسلیحات از زمین های بردراری تحریم بوده است .از  107بها تحهریم
ادتصادی در ساوهای  1945تا  1990میالدی ،آمریکها در  74بهار آن شهرکت داشهت اسهت .در
همین دوره زمانی انگلستان  13و شوروی  11بار ب بردراری تحریم مبادرت

کردهاند52.

رویکرد ایاالت متحده در اعماو تحریم های یکجانب ناشی از اعتقاد آمریکاییها است مبنهی بهر
اینک در روو دوران جنگ سرد ،امنیت اروپا را در مقابل کمونیسم تضمین کردهاند؛ لذا دولهتههای
اروپایی ب آمریکا بدهکارند .بحران بالکان نشان داد ک اتحادی اروپا دادر ب حل مسائل درونقهارهای
خود نیست و بحران مذکور با مداخل آمریکا پایان یافت .ب عقیده بسیاری از ناظران سیاسهی ،اروپها
هنوز شخصیت ژئوپلتی

کامالً جداگان ای از آمریکا پیدا نکرده است .ب عبارت دیگر ،اروپها بههرغم

تالش برا ی ایجاد وحدت و همگرایی ،هنوز ب عنوان شخصیت یا دطبی مسهتقل در عرصه جههانی
حضور نیافت است .با توج ب افزای

اعضای اتحادی اروپا ،در آینده نزدی

بهویژه در عرص سیاست خارجی برای اتحادی اروپا پیچیدهتر خواهد
«نمای

نیز اتخاخ موضه واحهد

بود53.

عزم راسخ برای حلوفصل مسائل جهانی» ،اغل نیروی محرک و پشتیبان تحهریمهها

بوده است .این موضوع ب ویژه درباره آمریکا صادق است ک ب کرات تحریمها را ابزاری برای تثبیهت
رهبری خود در امور جهانی درار داده است .روسای جمهور آمریکا حتی زمانی که احتمهاو تلییهر در
رفتار کشور هدف را بعید میدانند ،خودشان دستکم ب رور نمادین ب مخالفت با نافرمانیهای کشور
خارجی ملزم

میدانند54.

برخی از پژوهشگران آمریکایی اعتقاددارند ،دلیل محبوبیت تحریمهای ی جانب در نزد روسهای
جمهور و نمایندگان کنگره آمریکا آ وجود عدم کامیابی آن این است ک زمانی ک روسای جمههور و
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نمایندگان کنگره در مواجه با پدیدههای سیاسی بینالمللی نتوانست ب درستی رفتار کرده و موضهوع
را حلوفصل نمایند ،تحریمهای ی جانب درماندگی آنها را پوشهانده و «ادهدام» آنهها به اعمهاو
تحریمهای ی جانب  ،در سطح داخلی و بینالمللی مهم و موج مینماید.
«سیمون کاکس» اعتقاد دارد ،تحریم و کارایی آن برای دولتمردان و نمایندگان کنگهره اهمیهت
باالیی ندارد .تحریمها از آن جهت برای آنها ی
شکاف میان «حرف و عمل» خود را ب راحتی

امر مطلوب است ک آنهامیتوانند ،با تحهریمهها

بپوشانند55.

«زاخاری ای .سلدن» در کتاب خود با عنوان« :تحریمهای ادتصادی به عنهوان ابهزار ادتصهادی
آمریکا» در خصو

ارزیابی و اگونگی تأثیر تحریمها در سیاست خارجی آمریکا ک تحریمها اغل

«غیرکارا» هستند و موج می گردند ک در کشور هدف تحریم ،گروههای خینفوخی شهکل گیرنهد
ک مناف آنها ،تداوم تحریمها ایجاب میکند .معموالً تحریمهایی که به جریهان سهرمای اعمهاو
میگردند ،کارایی بیشتری دارند ولی تحریمهایی ک بر تجارت اعماو میگردند ،موج میگردند ک
تا «سیاستجایگزینی کاالی مورد تحریم» در کشور هدف تحریم ب کهار گرفته شهود .نتیجه ایهن
موضوع ،تشکیل گروههایی از تولیدکنندگان و تجار در داخل کشور تحریم شده است ک ب تولید و یا
واردات غیردانونی متوسل میشوند تا مناف آنها در این فرایند حفظ گردد.
«ریچارد ان ها » و «مگان آلسالیوان» در کتاب «عسهل و سهرک » ،ضهمن بررسهی سیاسهت
خارجی ایاالتمتحده اظهار میدارند ک ایاالت متحهده معموالًسیاسهت همکهاری را بها کشهورهایی
رابرمی گزیند ک دارای بیشترین مناف است و سیاست تحریم زمانی بکار می آید ک ههدف انهزوا یها
آسی رسانی ب ی

کشور است.

تحریم ها اغل ب این دلیل ب کار گرفت میشوند ک هزین های ناشی از موض انفعهالی ،بها در
نظر گرفتن اعتماد ازدست رفت در هر دو کشور اصلی و خارجی در توانایی و یا تمایالت آمریکا بهرای
اددام ،بیشتر از هزین اعماو تحریمها

است56.

ایاالت متحده معموالً در توجی علت بردراری تحریم موارد زیر ب ترتیه دفعهات زمهانی مهورد
استناد درار داده است:
تروریسم
اشاع سالحهای کشتارجمعی
فعالیتهای مربوط ب مواد مخدر
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تضیی حق مالکیت
نقض حقوق بشر
کمونیسم
تجاوز نظامی
فعالیتهای آسی زا برای حفظ محیطزیست
دوره انتقالی ب دموکراسی
حقوق کارگران
پناه دادن ب جنایتکاران جنگی
اددامات مربوط ب

بایکوت57

باگذشت اندین ده  ،تلییرات ایجادشده در ادتصاد جهانی کارآمدی تحریمهای ی جانب را کهم
کرده است .در ده پس از جنگ جهانی دوم ،ادتصهاد آمریکها پشهتوان مهالی سهایر کشهورها بهرای
بازسازی ویرانیهای ناشی از جنگ بود .لذا تا ده  60میالدی ،آمریکا منب اصلی تأمین کم های
ادتصاد برای کشورهای درحاوتوسع بود.
اما از ده  60میالدی ب بعهد الگوههای تجهارت و تهأمین مهالی تنهوع بیشهتری پیهدا کردنهد،
فناوری های جدید با سرعت بیشتری اشاع یافتند و بودج کم های خارجی آمریکا ه ب جهز بهرای
کشورهای منتخ و اهداف خا

مانند مبارزه با تروریسم و مقابل با شیوع ایدز ه عمالً دط شد .در

این میان بهبود شرایط ادتصادی اروپا و ظهور ژاپن ،ابردهدرتههای ادتصهادی جدیهدی را در کهارزار
ادتصاد جهانی مطرح ساخت و پیشرفت ادتصاد در سرتاسر جهان بشمار کشورهای آسی پذیر در برابر
تحریمها کاه

داد.

تحریمهای آمریکا در ده  90میالدی باهمکاری های بیشتری همراه شهد که روابهط تجهاری
محکمترتحمیل هزین های بیشتر ب دنباو داشت؛ ب روریک میزان موفقیت هم انواع تحریمهها از
ی اهارم در ده های  70و  80میالدی ،ب ی سهوم در دهه  90مهیالدی افهزای

پیهدا کهرد.

باوجوداین ،گسترش تحریمهای ادتصادی در اوایل ده  90میالدی آشفتگیهای زیادی را نه فقهط
در آمریکا ،بلک در سازمان ملل و همچنین بین شرکای تجاری آمریکا موج

شد58.

نکت دابلتأمل درباره تحریمهای ی جانب آمریکا این اسهت که تصهمیم دربهاره اعمهاو ایهن
تحریم ها آسان و پایان بخشیدن ب آن سخت است اراک برای پایان آن باید دانون دیگهری ماننهد
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شروع آن مصوب گردد .تصوی دانون جدید درباره پایان ی
بینالمللی ،شکلگیری فضای تحقق اهداف تحریمها ،ارائ ی

89

تحریم مستلزم شرایط و فضای مساعد
الیح از سوی کنگهره ،تصهوی در

کنگره و تأیید از سوی ریهیس جمههور اسهت که بیهانگر سهختی و پیچیهدگی پایهان بخشهیدن به
تحریمهای ی جانب است.
دولت آمریکا بر اسا

«دانون تجارت با دشمن»« ،دانون اداره صهادرات» و «دهانون اختیهارات

ادتصادی اضطراری بینالمللی» اختیارات دانونی الزم را برای تحمیل تحریمهای ادتصادی ی جانب
دارد .عالوه بر این س دانون ،در دوانین آمریکا دهها دانون دیگر وجود دارد ک بر اسا

آن تحهریم

میسر میشود .از آن جمل میتوان ب «دانون یکنواخت مصادره امواو»« ،دانون کمه

خهارجی» و

«دانون اشاع نیافتن سالحهای هست ای» اشاره

نمود59.

رییس جمهور آمریکا ربق دوانین و مقررات متعدد از اختیارات وسیعی برای اعماو تحریمهایی در
واکن

ب نگرانی های امنیت ملی یا سیاسهت خهارجی برخهوردار اسهت .عهالوه بهر ایهن اختیهارات،

رییسجمهور گزین های دیگر نیز در اختیار دارد.
کنگره آمریکا نیز اعماو تحریم های ادتصادی را در موارد خاصی مدیریت نمهوده یها برانگیخته
است .کنگره دوانین متعددی را علی رفتاری خا

تصوی کرده است تا علی کشورهای خا  .این

دوانین دوه مجری را برای اعماو تحریمهایی ترغی میکند ک معموالً کهاه

اعطهای کمه هها

تحت شرایط معین را در بردارد ،اما در اکثر موارد این دوانین ب ریهیسجمههور اجهازه مهیدههد که
تشخیص دهد ا زمانی «نقض» رویداده است و تقریباً در تمامی موارد ب وی حق اشمپوشهی از
تحریمها را ه در صورت ایجاب مناف ملی ه میدهد .مطابق این بخ  ،کنگره اعماو تحهریمههایی
علی دولتها یی را خواستار شده است ک برای نمون امواو آمریکا را مصادره نموده ،با دولت آمریکها
برای مبارزه با داااق مواد مخدر همکاری نکرده ،در نقض حقوق بشر یا تبعیض مذهبی دست داشت
و یا ب گسترش سالحها اددام نمودهاند.
اغل زمانی ک دوه مجری ب اضطرارهای کنگره بهرای حهلوفصهل مسهائل مشهخصشهده در
دوانین و مقررات موضوعی واکن
نظامی ب کشورهای خا

نشان نمیدهد ،کنگره با محدودسازی کم ههای ادتصهادی یها

در الیح بودج  ،زمام امور را ب دسهت مهیگیهرد .در برخهی نمونه هها،

رییسجمهور تالش میکند با اعماو تحریمهایی مطهابق اختیهارات دهوه مجریه  ،بهر ادهدام کنگهره
پی دستی کند تا تحریمهای شدیدتر و غیر منعطفتر کنگره جلوگیری نماید.
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در تاریخ آمریکا ،از درن هجدهم ب بعد بارها تحریماجراشده است .ی

مستند تاریخی حکایهت

از این دارد ک ساکنان استمپ کاالهای انگلیسی را تحریم کردند ک این ادهدام به انقهالب آمریکها
انجامید .تحریم دیگر در اعتراض ب دانون تانشند برای اعاده حقوق فرمانداران و دضهات اسهتعماری
بود ک متعاد آن «میهمانی اای بستون» در ساو  1774میالدی برگزار
تحریم ادتصادی در آمریکا رفت رفت ب صورت ی

شد60.

سنت درآمد .از زمان دولت جفرسون ،اجهرای

تحریم ادتصادی بخشی از اددامات سیاست خارجی آمریکا ب شمار میآمده است.
در ساو  ،1807رییس جمهور توما

جفرسون ،برای پیشگیری از جنگ با انگلستان و فرانس ،

کنگره را متقاعد کرد ب تحریم تجاری رأی دهد .بدین ترتی حمل کهاال به بنهدرهای خهارجی بها
کشتیهای آمریکایی و حمل کاالهای آمریکایی با کشتیهای غیر آمریکایی ممنوع شد.
در ساو  1822آمریکا در واکن

ب اددام انگلستان در محدود کردن تجارت آمریکا با فرانسه ،

مبادالت تجاری خود را با انگلستان متودف کرد.
تا ساو  ،1918تحریمهای ادتصادی مکملی برای اددامات نظامی بود .تنها بعد از جنگ جهانی
اوو بود ک موضوع استفاده از تحریم ب جای اددامات نظامی موردتوج درار گرفت.
ددیمیترین دانون در آمریکا در خصو

تحریم ادتصادی «دانون تجارت با دشمن» است ک در

ساو  1917یعنی هنگامی تصوی شد ک پای آمریکا ب جنگ جهانی اوو کشیده شد.
دانون تجارت با دشمن اختیارات فوقالعادهای را در زمان جنگ ب رییسجمهور تفویض میکند؛
یعنی درزمانی ک « میان آمریکا و ی

کشور خارجی ،ا دشمن یا متحد دشمن یا میان ساکنان ی

یا اند کشور خارجی» حالت جنگی بردرار باشد.
این دانون ب رییسجمهور اهار اختیار را تفویض میکند:
 .1اختیارات وسی و بدون محدودیت مشخصی در معامالت ارز خهارجی ،نقهلوانتقالهت بهانکی،
مالکیت یا تجارت رال ،نقره ،شم  ،ارز یا اوراق بهادار؛
 .2اختیار حتی گسترده تر از بقی درزمین هر نوع دارایی ی
آن کشور؛
 .3اختیار تودیف این امواو؛
 .4اختیار مصادره این امواو ب نف آمریکا.

کشور خارجی یا ههر یه

از اتبهاع
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برخی از اختیاراتی ک در «دانون تجارت با دشمن» ب رییسجمههور دادهشهده بهود در «دهانون
اختیارات ادتصادی اضطراری بینالمللی» برای وی در نظر گرفت نشده است .مهمترین اختیاری که
رییسجمهور از آن محروم شده ،اختیار واگذاری یا مصادره امواو بیگان است .دانونگذار مایل نبهوده
است اختیار تصرف امواو بیگان را ب رییسجمهور واگذار کند .دانون فقط موافقت کهرده اسهت که
رییس جمهور امواو خارجی را مسدود کنهد امها حهق دخهل و تصهرف در آن امهواو را نهداده اسهت.
درعین حاو عبارت خکرشده در خود دانون نیز تفسیرپذیر است« .دخل و تصرف» در للهت به معنهی
محروم کردن صاح ماو از حق مالکیت و گرفتن اختیار مالکیت در دسهت خهود اسهت که ایهن بها
ادداماتی ک برای در اختیار گرفتن امواو بیگان در دانون مذکور پی بینیشده است ،تفاوت نمیکند.
مورد دیگری ک اختیار رییسجمهور محدود میکرد مربوط ب تنظیم معهامالت بهود که بهر اسها
دانون جدید ،نظارت بر معامالت بانکی تنها «تا جهایی وجهود دارد که ایهنگونه نقهلوانتقهاوهها و
پرداخت ها ب مناف ی

کشور خارجی یا اتباع آن کشور مربوط شود» .اختیارات رییسجمههور ربهق

«دانون اختیارات ادتصادی اضطراری بینالمللی» با «دانون تجارت با دشهمن» در سه جنبه دیگهر
تفاوت دارد .اوو آنک رییسجمهور برابر «دانون اختیارات» حق دخالت در مبادالت شخصی را ندارد
ک دربرگیرنده ایز باارزشی نیست .افزون بر این ،وی نمیتواند مقرراتی برای نقهلوانتقهاو اجنها
بالعوض ک برای کم های بشردوستان است وض کند .دوم آنک از «دانون اختیهارات» بهرخالف
«دانون تجارت با دشمن» اینگون مستفاد نمیشود ک رییسجمهور میتواند ب تنظیم مسکوکات و
شم

رالو نقره بپردازد .سوم آنک «دانون اختیارات» ب رییسجمهور اجازه نمیدههد که اسهناد و

سوابق امواو را ضبط کند.
دانون تجارت با دشمن ،ب صورتی ک در ابتدا ب تصوی رسیده بود تنها این اختیارات را در زمان
جنگ ب رییسجمهور میداد؛ اما فرانکلین روزولت در مواجه با بحران مالی ساو  1933میالدی و
در اولین اددام رسمی خود پس از تصدی ریاستجمهوری با استناد ب بخه

( 5ب) دهانون مهذکور،

اعالم کرد ک خروج گسترده رال و ارز از بان ها باعث ایجاد وضعیت اضطراری ملهی شهده اسهت.
بدین ترتی  ،وی دستور تعطیلی بان ها را صادر کرد .کنگره مجبور شد ک ظرف پن روز بخه

5

(ب) دانون را اصالح و تصریح کند ک این دانون «درزمانی که ریهیسجمههور وضهعیت اضهطراری
اعالم کند» نیز الزماالجراست.
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تحریمهای ادتصادی ب هنگام اعالم وضعیت اضطراری ملهی بها اسهتناد به «دهانون اختیهارات
ادتصادی اضطراری بین المللی» تحمیهل مهی شهود .در تعریفهی که بهرای اولهین بهار از «وضهعیت
اضطراری» شد اینگون آمده است ک «تهدید غیرمتعارف و فوقالعاده ک منب آن کهالً یها دسهمت
عمده آن در خارج از آمریکا درار دارد و امنیت ملی ،سیاست خارجی یا ادتصاد آمریکها را ههدف دهرار
دهد» .بدین ترتی اگر رییس جمهور بخواهد از اختیارات خود در دانون برای مقابله بها یه
استفاده کند ،باید ابتدا ی

تهدیهد

وضعیت اضطراری ملی در ارتباط با آن تهدید اعالم کند .هر تهدید جدید

مستلزم اعالم وضعیت اضطراری جدید است.
عبارت «وضعیت اضطراری» تا ساو  1977در دانون تجارت با دشمن وجود داشهت امها در آن
ساو با تصوی «دانون اختیارات اضطراری بینالمللی» عبارت مذکور حذف شد.
تا ساو  ،1977تنها دو دانون بود ک این اختیار را ب رییسجمهور آمریکا میداد که به مههار
صادراتی اددام کند .این دو دانون عبارت بودند از« :دهانون اداره صهادرات» مصهوب سهاو  1969و
«دانون تجارت با دشمن».
در ساو  ،1977مبانی دوانین مهار صادراتی ادغام شد ،ب روریک اختیارات غیهر اضهطراری در
دانون اداره صادرات ملحوظ شد و دانون تجارت بها دشهمن به گونه ای اصهالح شهد که اختیهارات
رییسجمهور برای مهار صادراتی تنها ب زمان جنگ محدود

میشد61.

با اجرایی شدن دانون اختیارات ادتصادی اضطراری بینالمللی ،دفتر خزان داری مسئوو نظارت بر
کلی تحریمهای آمریکا شد.
در اوایل ساو  1973و در آستان جنگ ویتنام و ماجرای واترگیت ،کنگره آمریکا ب این نتیجه
رسید ک باید مان سواستفاده رییسجمهور از دانون تجارت با دشمن شود .ب همین منظهور تصهمیم
گرفت در اختیارات رییسجمهور تجدیدنظر کند .کنگره با وض سلسل دوانین جدیدی اختیهارات ههر
ی

از دوای س گان را تعریف و برای اعالم و حفظ اختیارات هری

در وض اضطراری روی هایی را

عرض کرد .کنگره کمیت ویژهای را منصوب کرد تا اختیارات رییسجمهور را بررسی کنهد .بهرخالف
باور عموم مردم و کنگره مشخص شد ک «اکثریت مهردم آمریکها سراسهر دوره زنهدگی خهود را در
مقررات اضطراری گذراندهاند» .مدت  40ساآلزادیها و روی های حکومتی مصرح در دانون اساسهی
ب ررق مختلف ب واسط مقررات وضعیت اضطراری نادیده گرفت شده بود .افشای این حقایق باعهث
شد ک در سپتامبر  1976میالدی دانونی ب نام دانون «وضعیت اضطراری ملی» تدوین و تصهوی
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شود .تصوی دانون مذکور هم مقرراتی را للو کرد ک در وضعیتهای اضطراری وضه شهده بهود و
برای اعالم وضعیت اضطراری در آینده نیز شرایطی در نظر گرفت.
ب رور سنتی دولت آمریکا محدودیت هایی را برای صادرات کاالههای جنگهی در نظهر گرفته و
صادرات اینگون ادالم ب کشورهای در حهاو جنهگ را نظهارت مهیکنهد .کنگهره در سهاو 1912
میالدی این دانون را اصالح کرد و ب رییسجمهور اجازه داد تا مهان صهدور تسهلیحات یها مهمهات
آمریکا ب کشوری شود ک وضعیت خشونت داخلی در آن از رریق دسترسی ب تسلیحات آمریکهایی
بیشتر می شود .با وارد شدن آمریکا در جنگ اوو جهانی ،کنگهره اختیهارات ریهیسجمههور را افهزود.
ب روریک عبارت زیر ب تصوی رسید« :در جنگ کنونی ،صادرات کاال ب هر کشوری ک از رریق
بیانی ریاستجمهوری مشخص میشود ممنوع میشود».
کنگره در  31اوت  1935میالدی ،از تر

اینک دیگر ملتهای متخاصم ،آمریکا را ب جنگ

بکشاند« ،دانون بیررفی» را ب تصوی رساند .ب موج این دانون رییسجمهور اختیار مییافت ک
صادرات سالح ،مهمات و ملزومات جنگی را ب کشورهای متخاصم مهار کند.
ب دنباو اشلاو فرانس توسط آلمان در  2ژوئی  1940میالدی ،کنگره «دانون تسهری تقویهت
دفاع ملی» را تصوی کرد .بخ

 6از این دانون ب رییسجمهور اختیار میداد مهان از صهدور ههر

نوع تجهیزات ،مهمات یا لوازم نظامی یا ماشین ،ابزار یا موادی شود که بهرای تولیهد و تعمیهر ابهزار
جنگی ب کار میرود .مهلت این دانون در  30ژوئن ساو  1942میالدی ب سررسید ،اما مجدداً به
مدت دو ساو تمدید و بخ
«دان

ششم آن ب گون ای اصالح شد که ادهالم ممنهوع بیشهتری را ازجمله

فنی» و نیز هر نوع کاال یا مواد را شامل شود .این دهانون بها اضهافاتی تها  28فوریه سهاو

 1949دوت اجرایی داشت .در این ساو «دانون مهار صادرات» اجرا شد .این دانون صرفاً نحوه مهار
صادرات و شرایط صدور مجوز صادراتی را مشخص میکرد.
در فاصل زمانی بعد از جنهگ دوم جههانی و تصهوی دهانون مههار صهادرات در سهاو ،1949
سیاستگذاران آمریکا ب این نتیج رسیدند ک مهار صادرات در زمهان صهلح بایسهتی جهز الینفه
خط مشی آمریکا در برابر شوروی و متحدان

شناخت شود .با تصوی دانون مذکور ،ایهن خهطمشهی

تداوم یافت و صادرات ب کشورهای کمونیستی مهار میشد .دانون مهار صادرات به ریهیسجمههور
این اختیار را میداد ک صادرات «هر نوع جنس ،مواد یا ملزومات ازجمل دادههای فنهی به اسهتثنای
مواردی ک رییسجمهور مشخص میکند ،ممنوع اعالم کند».
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هدف اولی از تصوی دانون مهار صادرات و اعماو محدودیتهای صادراتی ب دو علت بود .اوو
اینک ادتصاد داخلی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم با کمبودهای گسهترده کهاالی اساسهی ازجمله
آهن ،مواد ساختمانی و شیمیایی روبرو شد و در صورت محدود نشدن صادرات ،بازار داخلی با کمبهود
سخت مواج میشد و تورم افزای

مییافت .دوم اینک در برنام بازسازی اروپایی (ک بعداً ب ررح

مارشاو معروف شد) آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم متعهد شهد که در برنامه بازسهازی ادتصهادی
کشورهای اروپا یی مشارکت کند و در صادرات برخی کاالها ب برخی کشهورها اولویهت دائهل شهود.
زمانی ک شوروی و دیگر کشورهای اروپای شردی از شرکت در این ررح در مراحل اولی خهودداری
کردند ،علت سوم پیدا شد ک شاید مهتر از دو دلیل اوو باشد .این علت ضرورت نظارت نزدیه

بهر

حمل کاال ب شوروی و دیگر کشورهای کمونیستی بود ک ممکن بود در خدمت تقویت بنی نظهامی
درار گیرد .تهدید گسترش دامن نفوخ سیاسی شوروی ب اهمیت دانون مهار صادرات میافزود.
در آوریل ساو  1949میالدی ،اندک زمانی بعد از تصوی دانون مهار صادرات ،سازمان پیمهان
آتالنتی

شمالی (ناتو) متشکل از آمریکا و متحدان غربی تشکیل شد .عالوه بر این ،در همان سهاو

آمریکا با استفاده از ابزار ادتصادی ،تجاری و کم

مالی ،اروپا و ژاپن را وادار کهرد که به «کمیته

هماهنگی ناظر بر مهار اندجانب صادرات» ملحق شوند و روند تجهارت بها شهوروی و متحهدان
مهار

را

کنند62.

مهلت زمانی دانون مهار صادرات در  30ژوئن ساو  1953میالدی ب پایان رسید ،جنگ کره و
ضرورت محدودیت در صادرات ادالم استراتژی

ب جمهوری خلق این ،شهوروی و اعضهای پیمهان

ورشو باعث شد ک دانون مذکور تمدید شود .افزون بر این ،در همان سهاو کنگهره دهانونی به نهام
«دانون مهار کم

دفاعی متقابل» را ب تصوی رساند ک ب افتخار نماینهده رهراح آن یعنهی آدهای

بورو بتل ،ب «دانون بتل» معروف شد .این دانون ب دولت آمریکا اختیار میداد ک صادرات سهالح،
مهمات ،ملزومات جنگی ،مواد هست ای ،نفت و دیگر ادالم استراتژی

را ب هر کشور که دسترسهی

آن ب این کاالها می توانست برای امنیت آمریکا خطرناک باشد ،مههار کنهد .ایهن دهانون ههمانهین
کم های نظامی ،ادتصادی و مالی ب هر کشوری ک این دانون را نقض میکرد ،ممنوع مینمود.
در ساو  ،1954کنگره «دانون امنیت متقابل» را تصوی کرد ک ب موج آن صادرات اسلح ،
مهمات و دیگر ملزومات جنگی زیر نظر وزارت جنگ درار میگرفت.
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مهلت دانون مهار صادرات در ساو  1951ب پایان میرسید ،اما با برخی اصالحات جزئی مهلت
آن تا ده  1960تمدید شد.
در ده  ،1960توسل ب مهارههای صهادراتی به عنهوان سهالحی در دسهت سیاسهت خهارجی
موردپذیرش درار گرفت و در آن زمان فهرستی فراگیر از ادالم مهم ازنظر ادتصادی و نظهامی تهیه
شد .درحالی ک حمل کاال ب کشورهای جههان آزاد بهدون ههیچ محهدودیتی جریهان داشهت حمهل
اینگون ادالم درصورتیک گیرنده نهایی آنی
بر اسا

کشور کمونیستی بود با ممنوعیت مواج میشد.

توصی پل کیچن ،از نمایندگان مجلس ،کنگره الحادی های را در جهت سختتر کردن

مقررات مهار صادرات در نظر

گرفت63.

رییسجمهور ،این اختیار را یافت ک صدور هر کاالیی را ب «هر ملت یا مجموع ای از ملهتهها
ک تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا ب شمار میروند ،ممنوع کند و انانچ رییسجمههور تشهخیص
دهد ک صدور این ادالم کم

اشمگیری ب بنی نظامی و ادتصادی این ملتها خواهد بود و بهرای

امنیت و رفاه آمریکا مضر است صدور آن ممنوع میشود».
در اواخر ده  ،1960عوامل متعددی موج شد ک آمریکا ضرورت ایجاد تلییهرات اساسهی در
سیاستهای مهار صادراتی را دریابد .مهمترین این عوامل کاه

تراز تجاری آمریکا بود .کشورهای

عضو جامع ادتصادی اروپا ،ژاپن و شوروی از آسی های جنگ رهایی یافتند و صنای آنها روابط ب
شکوفایی گذاشت .آمریکا دیگر مثل ده  1950و اوایل ده  1960ددرت مسلط نظام غرب نبود،
زیرا شوروی در حاو پیشرفت سری در دستیابی ب برابری هسهت ای بها آمریکها بهود .اتحادیه ههای
کارگری ررفدار انعطاف تجاری با کشورهای کمونیستی بودند زیرا تورم زیاد بود و بیکهاری فزاینهده
مناف حیاتی آنان را تحت تأثیر درار میداد .نتای جنگ ویتنام و ددرت نامحهدود پرزیهدنت جانسهون
ک بر اسا

دطعنام خلی توکین مصوب ساو  1964ب او تفویض شهده بهود ،زمینه ای را بهرای

کنگره فراهم کرد ک اختیارات نامحدود رییسجمهور ب ویژه اختیاراتی ک دانون مهار صادرات از آن
برخههوردار بههود ،تجدیههدنظر کنههد .در سههاو  1969کنگههره درصههدد برآمههد ب ه اختیههارات نامحههدود
رییسجمهور در بیست ساو گذشت پایان دهد .ب همین منظور «دهانون اداره صهادرات» را تصهوی
کرد .این اددام کنگره ی

گام اساسی در فاصل گرفتن از نص و روح «دانون مههار صهادرات» بهود.

درروند تدوین دانون ساو  ،1969کنگره تالش کرد ک اصالحات اهارگان عمدهای آن ایجاد کنهد
ک عبارت بودند از :تعداد ادالمی ک بنابراین ب دالیل امنیت ملی صهادرات آنهها مههار مهیشهود،
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محدود شود و ممنوعیت صادرات کاال ک بر اسا
دلیل کم

«بالقوه ب توان ادتصادی» کشور مخاصم ممنوع شده بود برداشت شود .دولت بایستی ب

هنگام بردراری ممنوعیت ی
دستر

اصالحی ساو  1962ب دانون مهار صادرات ب

کاال بررسی کند ک ایاالتمتحده کاالی مذکور در بازارهای دیگهر در

هست؟ کنگره نیز تالش کند تا مرحل صدور مجوز صهادراتی منعطهفتهر شهود و از وزارت

بازرگانی می خواهد ک تنظیم فهرست کاالههای ممنهوع و در دسهتر

بهودن کاالهها در بازارههای

خارجی با تولیدکنندگان مشورت کند؛ اینک کنگره از دوه اجرایی میخواهد ک مهار صادرات آمریکا
را با اعضای کمیت هماهنگی مهارهای صادراتی اندجانب ب منظهور ارتقها تجهارت هماهنهگ کنهد.
کنگره همچنین اددامات دولت را دابلبررسی در دادگاه پیشنهاد کرد .دولت نیکسون با این اصالحات
ک اختیارات رییسجمهور را محدود میکرد مخالفت کرد و خواستار تمدید دانون مههار صهادرات تها
ساو  1973شد .درروند دانون گذاری ،دوه مجری ب راهحلهای مرضیالطرفین مهمی دستیافهت،
ب روریکه عوامهل و تصهمیمات ریاسهت جمههوری نیهاز به بررسهی دهوه دضهایی نداشهت باشهد؛
رییس جمهور در تعقی اهداف امنیت ملی و سیاست خارجی در مهار صادرات انعطافپهذیری الزم را
حفظ کند؛ رییسجمهور بتواند آزادان در مواردی ک مهیبایسهتی مهارههای صهادراتی اعمهاو شهود،
همچنین برای آنک شامل محدودیتهای کنگره نشود ،بجای دالیل امنیهت ملهی ،دالیهل سیاسهت
خارجی را خکر کند؛ اینک رییسجمهور بتواند صادرات را ب خارر اهداف امنیت ملی مهار کند حتهی
اگر کاال یا کاالهایی در بازارهای خارجی در دستر

باشد ب شرط آنکه دالیهل الزم را به کنگهره

ارائ کند.
دانون اداره صادرات مصوب ساو « 1969ی

پیروزی برای دولت» به شهمار مهیآمهد .البته

[دولت] ملزم شهد که « میهان ضهرورت مههار صهادرات و آگهاهی از آثهار نهامطلوب نظهام مههار و
محدودکننده هم جانب بر ادتصاد کشور و تراز تجاری توازن ایجاد کند».
در ساو  ،1977کنگره زیر فشهار بخه

خصوصهی ،دهانون اداره صهادرات مصهوب  1969را

اصالح کرد و از مقامات مجری خواست تا مهار صادراتی بر کاالههایی را حهذف کنهد که در خهارج
«ازنظر تعداد ب اندازه مطلوب و ازنظر کیفی مقایس پذیر» با محصهوالت آمریکهایی اسهت .بها ایهن
اصالحی دست بندی جدیدی در مهار صادرات اضاف شد و آن اختیار ممانعت از صدور کهاال بنهابراین
ب مالحظات سیاست خارجی بود .البت دوه مجری موظهف شهد بها کنگهره مشهورت کنهد و دربهاره
اددامات

ب کنگره گزارش دهد.
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در اصالحی ساو  ،1977خطمشی آمریکا تشویق تجارت باهم ملتها ب اسهتثنای کشهورهایی
بود ک «رییسجمهور مراودات تجاری با آنها را برای مناف ملی زیانآور تشخیص میدهد» .بهدین
ترتی ممنوعیت صادرات کاال تا جایی ک ب «پیشهبرد سیاسهت خهارجی آمریکها و ایفهای تعههدات
بینالمللی» لطم ای نزند ،بالمان دانست

شد64.

کارتر رییس جمهور آمریکا در ساو  1978-79از اختیارات اصالحی دانون اداره صادرات سهاو
 1977استفاده کرد و از صدور کامیون ،هواپیما و لوازمیدکی ب لیبی ب ارزش  400میلیون دالر ب
اتهام تجاوز این کشور ب مصر جلوگیری کرد .کارتر همچنین صادرات رایان «اسپری یونیهواک» به
خبرگزاری تا

را ممنوع کرد تا از این رریهق نارضهایتی خهود ارجحیهت از محاکمه و محکومیهت

الکساندر گینزبرگ و آناتولی شااارانسکی ،دو تن از مخالفان سیاسی شهوروی نشهان دههد .اسهتفاده
وسی دولت کارتر از اختیارات مهار صادرات بنابراین ب مالحظات سیاسهت خهارجی باعهث شهد که
کنگره علی سواستفاده رییسجمهوری از اختیارات خود در هدایت صادرات ب بهان سیاست خهارجی،
مقرراتی تصوی کند.
با اجرای دانون اداره صادرات در ساو  ،1979ممنوعیتهای صادراتی فقط در صورت ضهرورت
محدود شد و خط مشی گسترش صادرات در اولویت درار گرفت .ولی دو وادع مهم بینالمللی کهارتر،
رییسجمهور آمریکا را مجبور کرد صادرات را محدود کند .اولین وادع مهم ،تسخیر سهفارت آمریکها
در تهران در پاییز ساو  1979بود .ب دنباو این وادع  ،کارتر مان صدور هر نوع کاال ب ایران شهد.
وی این حادث را اضطراری اعالم کرد و بر همین اسا

برای اولین بار از «دانون اختیارات ادتصادی

اضطراری بینالمللی» استفاده کرد .وادع دوم تجاوز سربازان شهوروی در دسهامبر سهاو  1979به
افلانستان بود ک متعاد آن کارتر صدور غالت ،فناوریهای پیشرفت و فسفات را ب شوروی ممنوع
کرد .کارتر در این خصو

بر اسا

مالحظات امنیت ملی و سیاست خارجی مندرج در «دانون اداره

صادرات» رفتار کرد.
در ژوئن ساو  ،1982ریگان ،رییس جمهور آمریکها حیطه مهارههای صهادراتی را افهزای

داد

ب روریک شعبات شرکتهای آمریکایی در خارج و نیز شرکتهای خارجی که تولیهدات خهود را از
فناوری آمریکا استفاده میکردند ،مشموو این ممنوعیت هها شهدند .ایهن تصهمیم ریگهان مبنهی بهر
اصالحی ای بود ک کنگره ب «دهانون اداره صهادرات» مصهوب سهاو  1977اضهاف کهرده بهود و
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ب موج آن رییسجمهور میتوانست محدودیتهای صادراتی ادالم ،کاالها و دانه

فنهی که «در

حیط حاکمیت آمریکا» است ،بردرار کند.
کنگره با تصوی و ب اجرا درآوردن دو دانون دیگر در سهاو  1982ثابهت کهرد که همچنهان
اهداف تشویق صادرات را تعقی میکند .اولین اددام «دانون تجاری آینده» مصوب  1982بود که
در بخ

 238آن آمده بود :صرف نظر از هر دانون دیگری ک وجهود داشهت باشهد ،ریهیسجمههور

نمی توانهد :الهف .ممنوعیهت صهادرات ادهالم و محصهوالت کشهاورزی را عطهف به ماسهبق کنهد؛
ب عبارتدیگر ممنوعیت صادراتی ادالم و محصوالت کشاورزی ک دهرارداد صهادراتی آنهها دبهل از
اعالم ممنوعیت بست شده است شامل فرمان رییسجمههور نمهیشهود؛ ب .دراردادههایی که تهاریخ
تحویل محصوالت در آنها ...دویست و هفتاد روز بعد از تاریخ اعالم ممنوعیت است «ب دوت خهود
بادی میماند مگر آنک رییسجمهور وضعیت اضطراری اعالم کند یا کنگره اعالم جنگ کند».
دومین اددام کنگره تصوی «دانون شرکتهای تجاری صادراتی» بود ک بر اسا

آن با شرایط

بسیار مطلوب ایجاد شرکتهایصرفاً صادراتی مجاز شد .نکت عمده در این دانون این بود ک بان ها
اجازه مییافتند تا در جنب های مالی فعالیتهایتجاری درگیر شوند و نکت دیگر نهاظر به اسهتثناهای
دانون «ضده تراست»

بود65.

اعتبار دانون اداره صادرات در  30سپتامبر ساو  1983ب پایان میرسید .ازآنجهاییکه کنگهره
نتوانست بود درباره نق

وزارت دفاع در تجدیدنظر بر خطمشی صادراتی ب کشورهای عضو «کمیت

هماهنگی ناظر بر مهار اند جانب صادرات» و تحریم آفریقای جنوبی ب تصهمیم مشخصهی برسهد،
مهلت اعتبار دانون مذکور تا  14اکتبر ساو  1983تمدید شد .ریگان بالفاصل با استفاده از «دانون
اختیارات ادتصادی اضطراری بینالمللی» وضعیت اضطراری ملی اعالم کهرد تها بتوانهد دهانون اداره
صادرات را حفظ کند .کنگره در دسامبر  1983مجبور ب عق نشینی شد و مهلت دانون مذکور را تا
مار

ساو  1984تمدید کرد.
مذاکرات درباره دانون اداره صادرات ساو  1985درواد از اوایل ساو  1983شروعشده بود ،ب

علت اختالف بین مجلس نمایندگان و سنا الیح آن تا ساو  1985به رأی گذاشهت نشهد .نهایتهاً
مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا با حذف عبارتهای جنجاوبرانگیز ،الیح ای تقدیم کردند.
متعاد آن در  12ژوئی ساو  1985بعد از دو ساو بحث و بررسی ،ریگهان اصهالحی ههای دهانون
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توازن پذیرفتنی را بهین

گسترش مناف تجاری و حفظ مناف ملی ما ایجاد کرده است».
دانون ساو  1985اداره صادرات تلییرات عمده ای ب شرح زیر در دانون مصهوب سهاو 1979
ایجاد کرد :از رییس جمهور خواست دبل از آنکه بنهابراین به مصهالح سیاسهت خهارجی ممنوعیهت
صادراتی بردرار سازد ،با توجی مسئل با کنگره مشورت کند .ریهیسجمههور از اعمهاو کنتهروههای
مبتنی بر سیاست خارجی در مورد دراردادهایی ک پی

از تصهمیم به تجدیهد صهادرات منعقدشهده

باشد ،من میگردد .صدور مجوزها ی معتبهر بهرای صهادرات اندگانه مجهاز شهد ،به گونه ای که
صادرکنندگان بتوانند همان کاال را با ی

مجوز اندین بار صادر کنند؛ محدودیتهای صادراتی برای

کاال با فناوری غیر پیچیده ب کشورهای عضو «کمیت هماهنگی ناظر بر مهار اندجانبه صهادرات»
برداشت و مراحل صدور مجوز صادراتی کاال و فناوری موجود در بهازار جههانی کاسهت و اختیهار به
پلیس گمرک و زوارت بازرگانی تفویض شد.
دو ویژگی برجست در اصالحی دانون اداره صادرات مصوب  1985عبارت اسهت از :عطهف به
ماسبق نشدن ممنوعیت درباره دراردادهای دبلی و محدود کردن اختیارات دوه مجری .
«دانون اختیارات ادتصادی اضطراری بینالمللی» ابزاردست رییسجمهور بود ک هنگام ضهرورت
با توسل ب آن بتواند محدودیتهای صادراتی را برای مصالح سیاست خارجی اجرا کند.
از ساو  ،1990برای تجدید نگارش دانون اداره صادراتتالش فراوان شد اما هم این تهالشهها
ب ناکامی انجامید .مهلت اعتبار دانون مذکور اندین بار ب پایان رسید .این دهانون تنهها در صهورتی
زنده می ماند ک یا کنگره در فواصل زمانی کوتاه آن را تمدید میکرد یا رییسجمهور بها دسهتورهای
اجرایی در «دانون اختیارات ادتصادی اضطراری بینالمللی» از بیاعتبار شدن آن جلوگیری مهیکهرد.
اولین بار در ساو  1990برای نگارش مجدد این دانون اددام شهد .در اکتبهر سهاو  ،1990کنگهره
«دانون تسهیالت صادراتی» را برای تمدید و اصالح دانون اداره صادرات مصوب  1979ب تصوی
رساند؛ اما بوش (پدر) ،رییسجمهور آمریکا در نوامبر سهاو  1990آن را «به صهورت معهوق 1وتهو
کرد» .دومین تالش ناموفق برای تجدیهد اعتبهار دهانون اداره صهادرات در سهاو  1991بهود .سهام
گجنسن ،رییس دموکرات کمیت فرعی مجلس نمایندگان ک مسئوو بررسی دانون اداره صادرات بود
الیح ای ب شماره  HR3489تدوین کرد .این الیح از دولت میخواست از «کمیت هماهنگی ناظر
بر مهار اندجانب صادرات» بخواهد که بررسهی صهادرات تجهیهزات مخهابراتی و ارتبهاری را کنهار
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بگذارد ،ب کمیت مذکور مأموریت بدهد ک در روی های مربوط ب حاکمیت بر کاالی صهادراتی بهین
وزارت بازرگانی و امور خارج تجدیدنظر کند و نرم افزارهای دارای بازار انبوه را از فهرست کاالههای
ممنوع آمریکا حذف کند .دولت بوش متن تدوینی از سوی سنا را ترجیح مهی داد و اعهالم کهرد که
مقررات مربوط ب کاالهای ارتباری و نرمافزارهای دارای بازار انبوه برای استفاده از حق وتو است.
در  27مار

ساو  ،1993کلینتون مهلت اعتبار دهانون اداره صهادرات را تها  30ژوئهن سهاو

 1994تمدید کرد.
سقوط شوروی منجر ب دط یاران  6میلیارد دالری این کشور ب حکومت فیدو کاسهترو شهد و
کوبا را داار رکود ادتصادی پایدار کرد .کنگره آمریکا در  23اکتبر ساو  1992با استفاده از فرصهت به
وجود آمده ،دانون دموکراسی کوبا را تصوی کرد ک شاید بتواند در حکومت کوبا دگرگونی پدید

آورد66.

با دانون جدید تحریمهای بردرارشده بر کوبا گسترش یافت و شرکتهای خارجی ک در مالکیت
یا اختیار اتباع آمریکا بودند ،از معامالت تجاری و مالی با کوبا من شدند .جامع اروپا و دیگر کشورها
ب این دانون اعتراض کردند ،زیرا شعب های خارجی شرکتهای آمریکایی را وادار میکرد ک خود را
با اهداف سیاست خارجی آمریکا در روابط تجاری با کوبا تطبیق دهند.
افزون بر این دانون انانچ ی

کشتی ک وارد هر ی

از بندرهای کوبا شود و مبادله کهاال یها

خدمات با آن کشور داشت باشد ،نمیتوانست تا  180روز بعد از ترک کوبا ،ب بندرهای آمریکها وارد
شود .پارلمان اروپا در  20سپتامبر ساو  ،1992ارالق فرا سرزمینی این دانون را محکوم کهرد و از
دولت و کنگره خواست تا این تدابیر را ک خالف حقوق بینالمللی است ،للو کند .پارلمهان همچنهین به
کشههورهای اروپههایی دسههتور داد بهها تصههوی دههوانین مقتضههی بههرای مؤسسههات اروپههایی و آن دسهت از
شرکتهایی ک در جامع اروپا ب ثبت رسیدهاند ،ادام روابط تجاری با کوبا را تضمین و تسهیل کنند.

مخالفت بین المللی نسبت ب این ررح باتدبیر اتخاخ شده از سوی مجم عمهومی سهازمان ملهل
نشان داده شد .ی

ماه بعد از این ک جورج بوش رییسجمهور آمریکا در  24نوامبر سهاو ،1992

این دانون را امضا کرد ،مجم عمومی دطعنام ای ب شماره  47/19تصهوی کهرد که در آن «بهر
ضرورت للو تحریمهای ادتصادی ،تجاری و مالی تحمیلشده آمریکا بهر کوبها تأکیهد کهرد» .کانهادا،
مکزی  ،جامع اروپا و کشورهای آمریکای التین برای مسدود کردن تأثیر دانون دموکراسی کوبا بهر
اتباع خود ،دوانینی را تصوی کردند .محکومیت بینالمللی دانون دموکراسی کوبا ،تلییری در سیاست
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 ،1996دهانون

کوبا (لیبرتاد) را امضا کرد.

از آنجا ک سناتور «جسی هلمز» و «دان برتون» از اعضای مجلس نمایندگان ،دشمن عقیهدهای
کاسترو و بانی اصلی این دانون بودند ،دانون مذکور ب دانون هلمز ه برتون نیز معروف شد.
دانون هلمز ه برتون واکن
 1995مجلس ملی کوبا در ی
اسا

مستقیم ب دانون سرمای گذاری خارجی کوبا بود ک در سپتامبر ساو
تلییر بیسابق در سیاست های کشور ،آن را ب تصوی رسهاند .بهر

این دانون ،بعد از  35ساو ،برای اولین بار این امکان را فراهم میکرد ک شهرکتههایی که

هم مالکیت آنها خارجی بود ،از حق داشتن مایمل

و مالکیت مسهتقیم در کوبها برخهوردار شهوند.

واحدهای خارجی همچنین مجاز شدند در تمام عرص های ادتصادی کوبا سرمای گذاری کنند .بعهد از
انقالب ساو  1959در کوبا ،فیدو کاسترو حکومتی بر مبنای سوسیالیستی شوروی بردرار کهرد که
دولت اختیار زمین و کلی ابزارهای تولید را در دست گرفت؛ اما تصوی این دانون باعث جذاب شدن
کوبا برای سرمای گذاران خارجی ب ویژه سرمای گذاران مکزیکی ،کانادایی و اروپایی

شد67.

دانون هلمز ه برتون ب دلیل مخالفت جامع بینالمللی هرگز نتوانست ب مقاصد تعیینشده دست
یابد .اتحادی اروپا از این دانون ب سازمان تجارت جهانی شکایت کرد .اندک زمانی از اجهرای دهانون
نگذشت بود ک کانادا و مکزی

ک بیشترین سرمای گذاریها را در کوبا دارند بهرای مسهدود کهردن

تأثیر این دانون بر کشورمان مقرراتی تصوی کردند.
کنگره و دولت کلینتون دبوو داشتند ک با توج ب وجود مخالفت در خصهو

دهانون لیبرتهاد و

تلییر و تحوالت شوروی و کشورهای بلوک شرق ،دیگر توسهل به مالحظهات امنیتهی بهرای مههار
صادرات ب این کشورها دلیل منطقی خود را ازدست داده است ،اما در خصو

متن الیح ب توافهق

نرسیدند .لذا در اوایل ساو  1994کنگره و دولهت کلینتهون به تجدیهدنظر کنگهره در دهانون اداره
صادرات ابراز تمایهل کردنهد .مجلهس نماینهدگان و مجلهس سهنا بهرای بحهث دربهاره آن جلسهات
گفتوشنود تشکیل دادند.
در ساو  ،1995باالخره تندروهای شورای امنیت ملی الیح دهانون اداره صهادرات را به کنهار
گذاشتند و بدین ترتی در ساو  1996متن جدیدی ملحوظ داشتن مالحظات بخ
شد.

صهنعت ارائه
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در ژوئی ساو  ،1996آمریکا و  32کشور دیگر «ترتیبات واسنار» را بجای «کمیته همهاهنگی
ناظر بر مهار اند جانب صادرات» ایجاد کردند زیرا با توج ب فروپاشی شوروی کمیت مذکور دیگهر
علت وجودی خود را ازدستداده بود« .ترتیبهات واسهنار» ،نظهارت صهادراتی متحدالشهکلی درزمینه
سالحهای متعارف و کاال و فناوری با کاربرد دوگان ازجمل سامان های رایان ای باهدف جلهوگیری از
توسع نظامی بینالمللی منطق ای خطرناک بود.
در تاریخ  19نوامبر در واکهن

به آزمهای ههای هسهت ای پاکسهتان و هنهد« ،مقهررات اداره

صادرات» اصالح و صادرات کاالهای آمریکایی ب این دو کشور محدود شد .عالوه بهر ایهن ،در 22
صدور دستگاههای رمزگشهایی

سپتامبر با اصالح مقررات اداره صادرات ،خطمشی آمریکا در خصو

برای بان ها و نهادهای مالی در کلی کشورها ب جز کشهورهایی که حهامی تروریسهم بهینالمللهی
(ایران ،عراق ،سوری  ،سودان ،لیبی ،کوبا و کره شمالی) شناخت شده بودند آزاد

شد68.

در ساو  ،1998آمریکا وارد مذاکرات گسترده با کشورهای امضاکننده «ترتیبهات واسهنار» شهد.
آمریکا «مقررات اداره صادرات» را در  23ژوئی اصالح کرد تا سیاستنظارتهای صادراتی خود را بها
«ترتیبات واسنار» تطبیق دهد .در همین ساو آمریکا از رریق «دفتر اداره صهادرات» بهرای اجهرای
کنوانسیون سالحهای شیمیایی اددام کرد.
در ساو  ،1999با اتهامات مربوط ب عملیات جاسوسی این و انتقاو غیردانونی فناوری آمریکها
ب خارج ،کنگره دریافت ک باید ب فوریت ب مسئل نظارت صهادراتی آن کشهور بپهردازد .کنگهره در
الیح ساو  1999دانون اداره صادرات تلییرات اساسی داد .در بخ

 301آن به مبحهث امنیهت

ملی و نظارت صادراتی میپردازد و از دولت میخواهد ک ساختاری با پن مورد دست بندی بر مبنای
«عامل ریس

و خطر» ایجاد کند .کشورهای هدف دریکی از این پن گروه درار مهیگیهرد .عوامهل

خطر کردن در درج اوو ب رابط این کشورها با آمریکا و متحدان

و توانایی بالقوه این کشورها در

تلییر و تبدیل کاالهای ساخت آمریکا شکل می گیرد .فهرست نظارتی مربوط به مالحظهات امنیهت
ملی ،مانند فهرست مربوط ب کشورها ،دارای دست بندیهای متفاوت ازجمل فهرست ادالم صادراتی
با ریس

پایین و فهرست ادالم صادراتی حسا

با درج ریس

باالبود.

ررح دانون اداره صادرات ساو  1999مجازاتسختتری را برای نقضکنندگان ممنوعیهتههای
صادراتی تعیین می کند .انانچ شخصی مقررات این دانون را آگاهان نقض کند ،ب پرداخت جریمه
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نقدی ب مبلغ ی میلیون دالر و در ساو زندان برای هر مورد نقض محکوم میشود .ازجمل مجازات
مدنی محرومیت از امتیازات صادراتی است .شرکتهای نادض تا ده میلیهون دالر یها ده برابهر ارزش
کاالهای صادراتی بنابراین ب اینک ارزش کدامی

بیشتر باشد جریم میشوند.

دبل از ساو  ،1990دوانینی ک برای بردراری تحریمها ب تصوی میرسید گویای همسهویی و
همکاری کنگره و رییسجمهور بود .کنگره دست رییسجمهور را باز میگذاشت تا ب هر نحوی که
مایل است از ابزار تحریم استفاده کند .درحالیک بعد از  ،1990کنگره آمریکها در ههدایت سیاسهت
خارجی برای خود نق

بیشتری دائل شده است .در مقررات جدید کنگهره به جهای ایهنکه اختیهار

بردراری تحریم را ب رییسجمهور تفویض کند ،رأساً در این زمین تصمیمگیهری و ریهیسجمههور را
مأمور اجرای آن میکند .عالوه بر این کنگره تعیین میکند ک ا رفتاری مستوج بردراری تحریم
میشود و ددیقاً شرایط رف تحریم را تعیین میکند.
بررسی کلی انجامشده بر نق

محوری تحریمهای ادتصادی در پیشبرد اهداف سیاست خهارجی

آمریکا از جنگ جهانی اوو ب بعهد تأکیهد دارد .از مجمهوع  174مهورد تحهریم ادتصهادی ،آمریکها،
ب تنهایی و یا باهمراهی متحدان  ،در  109مورد نق

تحریم کننده را داشت

است69.

نتیجهگیری
در نهایت اینگون می توان نتیج گرفت ک جمههوری اسهالمی ایهران بایهد در یه
بلندمدت باید ب توسع تعامالت بینالمللهی خهود ب پهردازد تها از رریهق افهزای
کشورهای جهان ب ی

اسهتراتژی

روابهط بها دیگهر

مجموع و شبک دوی از وابستگی متقابل دست یابد .شبک ای ک در مقابل

هرگون زیادهرلبی ددرتهای بینالمللی درار میگیرد.
اون زمانی ک مناف ادتصادی پی

میآید ،برای حکومتها در جایگاه مناف ملی و مههم دهرار

می گیرد .در نتیج تمام تالش خود را مصروف می داند تا از خسارات ناشی از خروج یها دطه روابهط
ادتصادی با جمهوری اسالمی ایران جلوگیری نمایند و از ابزارهای دیپلماتی

و ادتصادی برای حفظ

این رابط بهره میبرند.
از سوی دیگر شرکت های اند ملیتی نیز ک راه تامین منافعشان در سرمای گذاری در کشورهای
دیگر است ،در نظام وابستگی متقابل ،ب ادام رایط ادتصادی و تجاری تمایل دارند .با این احتساب
با فشاری ک ب دولتها و حکومتهای خود میآورند ،سعی میکنند این روابط را حفظ نمایند.
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راهکار البی و البیگری ،همانگون ک اشاره شهد ،البهیهها در ایهاالت متحهده به

عنوان خان سوم دانون گذاری معروفند .لذا این مفهوم موید این مسال است ک ههر گروههی که از
البی دویتری برخوردار باشد ،میتواند مناف خود را آنگون مدنظرش هست ،دنباو نماید.
با در نظر گرفتن موان سیاسیای ک وجود دارد ،بهره بردن از البیهای تهودهگهرا انهدان دابهل
بهره برداری نیست .اراک علیرغم آنک ایرانیان زیادی در سرتاسر ایهاالت متحهده سهکونت دارنهد و
بعضا نیز دارای مناس باالیی هستند ،ولیکن بدلیل تعارضات سیاسی و ایدئولوژیکیای ک بها نظهام
جمهوری اسالمی دارند ،تمایلی ب همکاری ب نف آن نیستند .اما این مسال بدان معنها نیسهت که
نباید از ظرفیت ایشان بهره برد .بلک باید با تحری

احساسات ملیگرایان آنها و در دال گروهههای

اددام سیاسی ساماندهی شوند تا در انتخاباتهای ملی و ایالتی ب کاندیداهای مورد نظر رای دهند.
از ررفی با بهرهگیری از البیهای نخب گرا میتوان ب صورت هدایت شده بر فرآیند البیگهری
نظارت داشت.
در کنار البیگران تودهگرا و نخب گرا ،البیهای صنای و شرکتها نیز وجود دارند ک به دنبهاو
کس مناف خینفعان خود هستند .از ررفی با توج ب مودعیتهای ادتصهادی که در ایهران وجهود
دارد ،بسیاری از صنای و شرکتهای آمریکایی هستند ک تمایل ب همکاری و سرمای گذاری دارنهد.
لذا با استفاده از این البیها ،میتوان ب کنترو و رف تحریمهای ادتصادی کم

کرد.
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 -16حسینی ، ،نق رسان در ارتقای تولید ملی و توسع یافتگی ،تهران :مرکز پژوه های اسالمی صدا
و سیما.1391 ،
 -17زهرانی ،نظری های تحریم ادتصادی.25 ،
 -18بهروزیفر؛ کوکبی.1385 ،
 -19هالستی ،کی جی ،مبانی تحلیل سیاست بین المللی ،ترجم بهرام مستقیمی و مسعود رارم سری،
تهران :مرکز ااپ و انتشارات وزارت امور خارج .390 ،1373 ،

106
پنجم

پژوه نام تاریخ -ساو نهم -شماره سی و

 -20آخری ،مصطفی ،تحریم ادتصادی ،آثار و پیامدها ،راهکارها ،تهران :موسس تحقیقات تدبیر ادتصاد،
.19 ،1387
 -21هافبوئر ،شات ،الییت؛ اگ ،بازخوانی تحریمهای ادتصادی.148-147 ،
 -22همان.150 ،
 -23آخری ،تحریم ادتصادی؛ آثار و پیامدها ،سیاستها و راهکارها.120-121 ،
 -24هافبوئر ،شات ،الییت؛ اگ ،بازخوانی تحریمهای ادتصادی.151 ،
 -25آخری ،تحریم ادتصادی؛ آثار و پیامدها ،سیاستها و راهکارها.122-123 ،
 -26همان.125 ،
 -27همان.86 ،
 -28همان.113 ،
 -29کگلی؛ ویتکف ،سیاست خارجی آمریکا :الگو و روند.149 ،
 -30آخری ،تحریم ادتصادی؛ آثار و پیامدها ،سیاستها و راهکارها.11-12 ،
 -31کریمی کیا ،اسماء ،تاریخچ تحریم ادتصادی در جهان و ایران ،خبری -تحلیلی شبک اخبار ادتصادی و
دارایی ایران.1392 ،
 -32هافبوئر ،شات ،الییت؛ اگ ،بازخوانی تحریمهای ادتصادی.75 ،
 -33علیخانی ،سیر تحوالت پنجاه سال فنآوری هست ای ایران (.33 ،)1386-1336
-34آخری ،تحریم ادتصادی؛ آثار و پیامدها ،سیاستها و راهکارها.5 ،
 -35هافبوئر ،شات ،الییت؛ اگ ،بازخوانی تحریمهای ادتصادی.36 ،
 -36همان.116 ،
 -37آخری ،تحریم ادتصادی؛ آثار و پیامدها ،سیاستها و راهکارها.5 ،
 -38علیخانی ،سیر تحوالت پنجاه سال فنآوری هست ای ایران (.40-41 ،)1386-1336
 -39هافبوئر ،شات ،الییت؛ اگ ،بازخوانی تحریمهای ادتصادی.110 ،
 -40آخری ،تحریم ادتصادی؛ آثار و پیامدها ،سیاستها و راهکارها.6 ،
 -41علیخانی ،سیر تحوالت پنجاه سال فنآوری هست ای ایران (.42 ،)1386-1336
 -42آخری ،تحریم ادتصادی؛ آثار و پیامدها ،سیاستها و راهکارها.22 ،
 -43علیخانی ،سیر تحوالت پنجاه سال فنآوری هست ای ایران (.33-34 ،)1336-1386
 -44هافبوئر ،شات ،الییت؛ اگ ،بازخوانی تحریمهای ادتصادی.114-115 ،
 -45علیخانی ،سیر تحوالت پنجاه سال فنآوری هست ای ایران (.35 ،)1386-1336
 -46همان.36 ،
 -47همان.38 ،
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 -48هافبوئر ،شات ،الییت؛ اگ ،بازخوانی تحریمهای ادتصادی.26 ،
 -49علیخانی ،سیر تحوالت پنجاه سال فنآوری هست ای ایران (.37 ،)1336-1386
 -50هافبوئر ،شات ،الییت؛ اگ ،بازخوانی تحریمهای ادتصادی.14 ،
 -51علیخانی ،سیر تحوالت پنجاه سال فنآوری هست ای ایران (.38-39 ،)1336-1386
 -52آخری ،تحریم ادتصادی؛ آثار و پیامدها ،سیاستها و راهکارها.41 ،
 -53رباربایی ، ،البی یهودیان آمریکا کارگزار تحریم ایران ،اوو ،تهران :مجم تشخیص مصلحت نظام،
مرکز تحقیقات استراتژی  ،پاییز ،1391

.43

 -54رباربایی ،البی یهودیان آمریکا کارگزار تحریم ایران.45 ،
 -55علیخانی ،سیر تحوالت پنجاه سال فنآوری هست ای ایران (،)1336-1386
 -56هافبوئر ،شات ،الییت؛ اگ ،بازخوانی تحریمهای ادتصادی.193 ،
 -57رباربایی ،البی یهودیان آمریکا کارگزار تحریم ایران.43 ،
 -58هافبوئر ،شات ،الییت؛ اگ ،بازخوانی تحریمهای ادتصادی.201 ،
 -59علیخانی ،سیر تحوالت پنجاه سال فنآوری هست ای ایران (،)1336-1386
 -60همان.34-35 ،
 -61همان.43 ،
 -62همان.54 ،
 -63همان.55 ،
 -64همان.62 ،
 -65همان.284 ،
 -66همان.60-61 ،
 -67همان.65 ،
 -68همان.66 ،
 -69هافبوئر ،شات ،الییت؛ اگ ،بازخوانی تحریمهای ادتصادی.46 ،

.39

.43
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