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  فصل نخست
  مقدمه

  
  

 ميتواند به تحريم 1737عدم پيروی جمهوری اسالمی ايران از مصوبات قطعنامه 
 روندی که هم اکنون با تحريم های  گسترده عليه ايران منجر گردد،های اقتصادی

تاثير اقتصادی اين قطعنامه و تحريم های .  گشته استمالی غرب عليه ايران آغاز 
؟  اساسا، با توجه به کارآيی سياست تحريم اقتصادی بطور متعاقب آن چه خواهد بود

تحريم هايی که توسط شورای امنيت سابقه کل، تحريم اقتصادی ايران بطور خاص و 
 گذاشته شده  فصل هفت منشور سازمان ملل به اجرا41سازمان ملل تحت پوشش ماده 

 و تحريم های متعاقب آن به بحران 1737اند، آيا ميتوان اطمينان داشت که قطعنامه 
سخ به اين سوال و اد؟  نوشته حاضر تالش مختصری برای پنهسته ای ايران پايان ده

 شورای امنيت سازمان ملل عليه جمهوری اسالمی 1737بررسی چشم انداز قطعنامه 
  .ايران است

  
وق، بخش دوم نوشته به بررسی نکاتی از تاريخ تحريم های اقتصادی و در راستای ف

 به بررسی 5 تا 3بخش های .  ده استشقطعنامه های سازمان ملل اختصاص داده 
کارآيی سياست تحريم اقتصادی، انواع تحريم های اقتصادی و شرايط موفقيت آنها 

 و کارآيی آنرا يآمدها پ، تحريم اقتصادی ايران7 و 6سپس، بخش های . می پردازند
 ارزيابی مختصری از چشم انداز 8در پايان، در بخش .  مورد بررسی قرار ميدهند

  . ارائه شده است1737احتمالی قطعنامه 
  

 1980است تحريم اقتصادی ايران طی دوره يبررسی حاضر حاکی از آن است که س
نيل به اهداف خود  در ،، عليرغم تحميل هزينه بسيار سنگين براقتصاد ايران2005 –

 و تحريمهای همراه 1737اما، قطعنامه .  از موفقيت نسبتا کمی برخوردار بوده است
 تدقيق اهداف آن، ايجاد هماهنگی آن، با همه جانبه کردن تحريم اقتصادی ايران،

بيشتر بين اهداف و ابزارهای تحريم و استفاده از ابزارهای موثرتر، به نحو 
با اين .  تحريم اقتصادی ايران را افزايش داده استيی سياست آچشمگيری کار

وصف، با توجه به سابقه کارآيی سياست تحريم اقتصادی و ميزان موفقيت تحريم 
هايی که توسط سازمان ملل به اجرا گذاشته شده اند، نميتوان به موفقيت قطعنامه 

ين در چن.  در حل بحران هسته ای جمهوری اسالمی ايران اطمينان داشت1737
  .روئيدن بحران کنونی به رويارويی نظامی قابل توجه است شرايطی، احتمال فرا
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  فصل دوم
 تاريخچه

  
  

يک .  استالب و آموزنده ایج تحريم های اقتصادی حاوی نکات بررسی تاريخ
  :نشان ميدهد کهاز تاريخ تحريم های اقتصادی برسی اجمالی 

و پايان جنگ سرد، کاربرد ، به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی 1990از سال  .1
 . سياست تحريم اقتصادی به شدت افزايش يافته است

 .سياست تحريم اقتصادی داشته استدولت آمريکا بزرگترين سهم را در کاربرد  .2
، دو پديده نسبتا جديد در عرصه سياست تحريم اقتصادی پديدار 2001از سال  .3

راد و سازمانهای ه افنخست، پيدايش و گسترش تحريم اقتصادی علي:  گشته است
    . غير دولتی؛ دوم، گسترش فزاينده تحريم های هوشمند

  
، در  سال75، يعنی در طول نزديک به 1990سال جنگ جهانی اول تا در فاصله 

 1عليه کشورهای مختلف تصويب و به اجرا گذاشته شد تحريم اقتصادی 115مجموع 
، تعداد تحريم 1990اما از سال   . تحريم در سال1.5که بطور متوسط برابر است با 

 1999 تا 1990برای مثال، در فاصله .  های اقتصادی به شدت افزايش يافته است
  به عبارت ديگر، ميانگين 2. تحريم اقتصادی را تجربه کردند66کشورهای جهان 

ی ط تحريم در سال 1.5، يعنی از گشت برابر 5ساالنه تعداد تحريم ها نزديک به 
به .   افزايش يافت1999-1990 تحريم در سال طی دوره 6.6 به 1990-1918دوره 

باور بسياری از کارشناسان دليل اصلی اين افزايش خيره کننده را ميبايست در 
   . فروپاشی اتحاد شوروی و پايان جنگ سرد جست

  
دولت آمريکا همواره بزرگترين سهم را در کاربرد سياست تحريم اقتصادی داشته 

توسط دولت آمريکا اعمال دوسوم تحريم های اقتصادی جهان ع، در مجمو.  است
به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پايان جنگ شايان توجه است که .  گرديده است

طی .  به شدت افزايش يافته استسرد، سهم آمريکا در تحريم های اقتصادی جهان 
  اقتصادی ای تحريمه115 مورد از کل 77 دولت آمريکا مسئول 1990 -1918دوره 

                                                 
1  Gary Clyde Hufbauer, Kimberly Ann Elliott, Jeffrey J. Schott, Nov. 2006, 

Economic Sanctions Restricted: History and  Current Policy, Institute for 
International Economics, U.S.; 3Rev Ed edition (15 Dec 2007) 

    همانجا2



 8

سهم آمريکا در کل  1999-1990  طی دوره .کل تحريم ها بود% 67جهان، يعنی 
ست تنها در دوره اول ريا  3.افزايش يافت% 92جهان به اقتصادی تحريمهای 
با  ،جهان کشور 35عليه را  تحريم اقتصادی 61دولت آمريکا  کلينتونآقای جمهوری 

 ميليارد دالر 790 و کل جمعيت جهان% 42ی يعن ميليارد نفر، 2.3جمعيتی بالغ بر 
 اين تحريم هداف گوناگونا. به اجرا گذاشت، جهان  صادرات% 19يعنی صادرات، 
 بين ، مبارزه با تروريسم مورد22 :حقوق بشراز جلوگيری از نقض بودند ها عبارت 

حقوق حمايت از ، مورد 9 :هسته ایهای سالح منع گسترش ،  مورد14 :المللی
جلوگيری از گسترش مناقشات و  مورد و 3 :محيط زيست مورد، حفظ 6 :نکارگرا
  . مورد7 :داخلیهای جنگ 

  
سپتامبر واقعه از پس اما، .  تحريم های اقتصادی معموال عليه دولت ها اعمال ميشوند

پيدايش و گسترش سريع کاربرد تحريم های اقتصادی عليه افراد و جهان شاهد  2001
مسدود کردن حسابها و دارائی سازمان های .  ی بوده استسازمان های غير دولت

بط دارايی شخصی مديران سياسی و رهبران سازمانهای تروريستی ضتروريستی و 
، به ويژه پس از تجربه تحريم 2001پديده دومی که پس از سپتامبر .  از اين جمله اند

يم های هوشمند اقتصادی عراق شاهد آن بوده ايم، اهميت يافتن و گسترش سريع تحر
ف قرار ميدهند تا ضايعات داست که بخش های محدود و معينی از اقتصاد را ه
  .ناخواسته تحريم های اقتصادی را به حداقل برسانند

  
 از پشتيبانی سازمان مذکورشايان توجه است که تنها بخش کوچکی از تحريم های 
اين وصف، تحريم های با .  ملل برخوردار بوده و توسط آن سازمان اعمال شده اند

، يعنی 1990 تا 1945در فاصله .  دسازمان ملل نيز روند مشابهی را تجربه کرده ان
 شورای امنيت سازمان ملل تنها دو کشور را مورد تحريم اقتصادی ، سال45طی 

ی در سال ب، دوم آفريقای جنو1966نخست رودزيای جنوبی در سال :  قرار داد
، يعنی در فاصله ده سال، شورای امنيت 1999ا  ت1990اما طی دوره .  1977
، شورای 1999سال تنها در .  ويب رساند تحريم اقتصادی را به تص12ان ملل سازم

 افغانستان را به تصويب د عليه اتيوپی، اريتره، يوگسالوی و تحريم جديچهارامنيت 
  .تجديد کردرا  تحريم ديگر 20رساند و 

  
امنيت سازمان ملل، اعمال تحريم اقتصادی توسط ليل وجود حق وتو در شورای دبه 

طی دوره جنگ .  اين سازمان مستلزم کسب موافقت کليه اعضای شورای امنيت است
 بود و طرح های پيشنهادی به دليل مخالفت و ریدشواسرد انجام اين امر کار بسيار 

                                                 
3 Kaempfer and Lowenberg, International Economic Sanctions, 
Westview Press, 1992, Colorado 
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 به دنبال ،1990پس از .  نهايتا  وتو اين يا آن کشور غالبا به کنار گذاشته ميشدند
.  فروپاشی اتحاد شوروی و پايان جنگ سرد انجام اين امر بطور نسبی آسانتر گشت

با اينهمه، اعمال تحريم توسط شورای امنيت سازمان ملل روندی زمانبر و پر فراز و 
تصادی همچنان در خارج از شورای امنيت قلذا، اکثر تحريم های ا.  نشيب است

  .شور به اجرا گذاشته ميشوندسازمان ملل، توسط يک يا چند ک
  

 فصل هفتم منشور سازمان ملل، 41در مجموع، تحريم هايی که با استناد به ماده 
 مورد  است که 20ند بالغ بر ا امنيت سازمان ملل به تصويب رسيده یتوسط شورا
  :عبارتند از

 بمنظور ممنوع کردن فروش و انتقال 2006دسامبر قطعنامه :  ايران .1
وری هسته ای و موشکهای بالستيک به جمهوری اسالمی تجهيزات و فنآ

افراد و سازمانهای ) مسدود کردن حسابها و دارايی(ايران و تحريم مالی 
 . درگير ميباشند که در اين فعاليت هاجمهوری اسالمی

جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال  2006قطعنامه اکتبر  : کره شمالی .2
گين به کره شمالی و تحريم مالی فنآوری هسته ای و تجهيزات نظامی سن

 .مالی که در اين امور فعال ميباشندافراد و سازمانهای کره ش

 برای تحريم مالی و 2006قطعنامه شورای امنيت درآوريل : سودان .3
.  مسافرتی رهبران سياسی سودان که در جنايات دارفور مشارکت داشته اند

 مسافرتهای  بمنظور محدود ساختن1996همچنين، قطعنامه آوريل 
ديپلماتهای سودان به دليل پشتيبانی و مشارکت اين کشور در فعاليتهای 

 .   تروريستی، از جمله قتل انور سادات

 – 2000سالهای قطعنامه های متعدد طی :  جمهوری دموکراتيک کنگو .4
 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهيزات نظامی به کشور، 2006

وعيت مسافرت رهبران سياسی رژيم که در مسدود کردن دارايی ها و ممن
 .جنگهای داخلی درگير ميباشند

 جهت ممنوع ساختن 2005 و 2004 سالهای قطعنامه های:  ساحل عاج .5
 فروش و انتقال تجهيزات نظامی به آن کشور

 جهت تحريم 2003 تا 1990قطعنامه های متعدد در طول سالهای :  عراق .6
ه آن کشور به کويت و متعاقبا اقتصادی کامل عراق در رابطه با حمل

 اين تحريمها  - ه سالح های هسته ای و کشتار جمعیپيگيری برنامه توسع
 به دنبال حمله نظامی آمريکا به عراق و سقوط رژيم صدام 2003در مه 

فروش و انتقال تجهيزات نظامی پايان يافت، به استثنای ماده مربوط به منع 
 .به عراق که همچنان محفوظ است
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 جهت منع فروش 2003 تا 1992  سالهایقطعنامه های متعدد طی:  بريالي .7
از و انتقال تجهيزات نظامی به ليبريا و ممنوع ساختن خريد الماس و چوب 

 آن کشور

 جهت منع فروش و انتقال تجهيزات نظامی 1992قطعنامه ژانويه :  سومالی .8
حريم های  و نظارت بر تل بمنظور اعما2002  سالو قطعنامه های متعاقب

 اوليه

 بمنظور منع 2000 تا 1997  سالهایقطعنامه های متعدد طی: سيرالئون .9
فروش و انتقال تجهيزات نظامی، محدود ساختن مسافرت رهبران جونتای 

 آن کشور  از سيرالئون و ممنوعيت خريد الماس 

 برای 2000 – 1999قطعنامه های متعدد طی سالهای :  افغانستان .10
پيماهای طالبان، مسدود کردن حسابها و دارايی های ممنوعيت پرواز هوا

 رژيم طالبان و ممنوعيت فروش و انتقال تجهيزات نظامی به افغانستان

 جهت ممنوع ساختن 2000 و 1998  سالهایقطعنامه های:  اتيوپی و اريتره .11
 فروش و انتقال تجهيزات نظامی به اتيوپی و اريتره

 برای ممنوعيت 2000 – 1993 ای سالهقطعنامه های متعدد طی:  آنگوال .12
، ) UNITA(فروش و انتقال تجهيزات نظامی به ستيزه گران يونيتا 

 فروش قطعات يدکی هواپيما ، ممنوعيتممنوعيت پرواز هواپيماهای يونيتا
در ها اين تحريم  (و ممنوعيت مسافرت و تحريم مالی رهبران سياسی يونيتا

 .) پايان يافت2002سال 

 بمنظور 1999 تا 1991 قطعنامه های متعدد طی سالهای : يوگسالوی سابق .13
 منع فروش و انتقال تجهيزات نظامی و تحريم اقتصادی کامل يوگسالوی

، از جمله ممنوعيت پروازها و منع شرکت )نيگروه صرب و مونت(
نمايندگان يوگسالوی در رويدادهای ورزشی و فرهنگی، تحريم صرب های 

سئولين و افسران نيروهای مسلح صرب ع مسافرت منبوسنی، از جمله م
بوسنی و مسدود کردن حسابها و دارايی های صربهای بوسنی، منع فروش 

اين تحريم ها در سپتامبر  (  و غيرهو انتقال تجهيزات نظامی به کوزاوا
  .   ) پايان يافتند1367 توسط قطعنامه 2001

 نظامی و  جهت منع فروش و انتقال تجهيزات1994قطعنامه های : رواندا .14
  بمنظور مجازات و تعميم تحريمها به کشورهای خاطی 1995قطعنامه 

 جهت ممنوع 1994 -1993  سالهایقطعنامه های متعدد طی:  هايتی .15
 ساختن تجهيزات نظامی و تحريم مالی رهبران رژيم
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 بمنظور منع پروازهای ليبی ، 1993 و مارس 1992ارس قطعنامه م: ليبی .16
ن حسابها و کرددود س و مرلماتهای آن کشومحدود ساختن مسافرت ديپ

سازمان ملل به تحريم های خود عليه  2003در سپتامبر .  دارايی های رژيم
ای غ، اما دولت آمريکا به دليل فعاليت های هسته ای ليبی از الپايان دادليبی 

، به دنبال توقف 2004باالخره، در سال .  اين تحريم ها خودداری کرد
 . ای ليبی، کليه تحريمها عليه اين کشور ملغی گشتبرنامه های هسته

فروش و انتقال تجهيزات  منع  جهت1977قطعنامه نوامبر : ی جنوبیآفريقا .17
 . پايان داده شد1994نظامی که در مه 

 بمنظور تحريم کامل واردات و صادرات 1966قطعنامه :  رودزيای جنوبی .18
 . لغو گرديد1979کشور که در سال 

 برای ممنوعيت مسافرت و مسدود کردن 2005منيت در قطعنامه شورای ا .19
بواسطه تالش های . دارايی های افرادی که در قتل حراری شرکت داشتند

ه تری عليه دآمريکا، سوريه نگران است که اين تحريم به تحريم گستر
 .مقامات سوريه بيانجامد

ع  و رهبران القاعده و طالبان که در واقءتحريم مالی و مسافرتی اعضا .20
وريستی رتعميم قطعنامه های افغانستان برای تحديد و کنترل فعاليت های ت

 .  استمزبورسازمانهای 
 

مورد آخر مربوط به کشور خاصی نميشوند، بلکه سازمانها و فعاليت های دو 
تعداد تحريم های فعال در سازمان درحال حاضر .  تروريستی را هدف قرار ميدهند

تحريم   4. کميته کاری به اجرا گذاشته ميشوند9ه توسط است ک مورد 14ملل بالغ بر 
 .های مربوط به ايران و کره شمالی از مهمترين و حساسترين اين موارد ميباشند

  
تحريم ليبی يکی از موارد موفق سياست تحريم اقتصادی سازمان ملل محسوب 

که  شورای امنيت عليه دولت ليبی 1993 و 1992  سالهایقطعنامه های.  ميشود
 کردند درا مسدو کشور تجهيزات نظامی به ليبی را ممنوع و دارايی های آنفروش 

نهايتا دولت ليبی را وادار ساختند تا مسئوليت خود در بمبگذاری هواپيمای پان 
آمريکن در الکربی را بپذيرد و برنامه های هسته ای و توسعه سالح های کشتار 

 يکی ديگر از موارد موفق سياست تحريم تحريم ليبريا.  جمعی خود را متوقف سازد
 که 2003 و 2001، 1992  سالهای قطعنامه های.  اقتصادی سازمان ملل است

فروش تجهيزات نظامی به ليبريا را ممنوع و تجارت الماس و چوب آنرا متوقف 
                                                 

   اين شامل فعاليتهای سازمان ملل در اندونزی نيز ميشود که به خاطر مسلح کردن نيروهای شبه  4
  .توسط صندوق بين المللی پول تحريم شده است)  East Timor(نظامی در تيمور شرقی 
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نهايتا به سقوط دولت چارلز تيلور و محکوميت وی در دادگاه الهه برای کردند، 
  .  نجاميدجنايات جنگی ا

  
 که پس از حمله اين کشور به 1990از سوی ديگر، تحريم همه جانبه عراق در سال 

کويت به تصويب رسيد، يکی از موارد بحث برانگيز سياست تحريم اقتصادی 
 سال ادامه يافت، پس از ويران ساختن 12اين تحريم که بيش از .  سازمان ملل است

در دستيابی به   ،سنگين بر مردم اين کشوراقتصاد عراق و تحميل خسارات انسانی 
هدف خود، يعنی تغيير رژيم يا تغيير رفتار رژيم ناموفق ماند و نهايتا به حمله نظامی 

يوگسالوی فراگير تحريم . آمريکا به عراق و سرنگونی نظامی رژيم عراق انجاميد
.  استنيز يکی ديگر از موارد بحث برانگيز سياست تحريم اقتصادی سازمان ملل 

گرچه دامنه و شدت ضايعات اقتصادی و انسانی تحريم های يوگسالوی بسيار کمتر 
اين تحريم ها نيز خسارات قابل توجهی بر مردم اما از تحريم های عراق بود، 

کشور آن وگسالوی تحميل کردند و نهايتا بدون تغيير در رفتار رژيم به بمباران ي
ان، سومالی، رواندا، آنگوال، سيرالئون و تحريم های سود  .ندتوسط ناتو انجاميد

  .  افغانستان نيز از موفقيت محدودی برخوردار بوده اند
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  فصل سوم
   سياست تحريم اقتصادیکارآيی

 
  

ارزيابی تحريم های فوق بيانگر آن است که ضريب يا نرخ موفقيت تحريم های 
% 34ی تنها در به عبارت ديگر، تحريم های اقتصاد.   است%34اقتصادی برابر با 

شايان توجه است که پيش از جنگ جهانی دوم تحريم های .  موارد موفق بوده اند
بر اساس اطالعات موجود، .  ندنس موفقيت بيشتری برخوردار بوداقتصادی از شا

نرخ موفقيت تحريم هايی که پيش از جنگ جهانی دوم، در فاصله بين دو جنگ 
  .است% 50 جهانی به اجرا گذاشته شدند برابر با

  
، نرخ موفقيت تحريم های 1970از جنگ جهانی دوم به اين سو، به ويژه پس از دهه 

برای مثال، ميانگين نرخ موفقيت تحريم هايی .  اقتصادی به شدت کاهش يافته است
دليل اين .  است% 20 به اجرا گذاشته شدند نزديک به 1990 تا 1970که در فاصله 

روند جهانی شدن و رشد نخست آنکه .  جستجو کرد هامر را ميتوان در سه پديد
ه تجارت بين المللی موجب شده است که هر کشور بتواند نيازهای اقتصادی دفزاين

در .   به يک کشور وابسته نباشدهای متعددی تامين کند و ديگر تنهاخود را از کشور
وند به نبه که توسط يک کشور اعمال ميشه، کارآيی تحريم های اقتصادی يکجانتيج

 چيره شدن جنگ سرد بر مناسبات بين المللی طی ،دليل دوم.  شدت کاهش يافته است
 است که کسب اجماع و توافق الزم برای اعمال تحريم های 1990 – 1945دوره 

دليل سوم رشد سريع و نسنجيده .  همه جانبه توسط سازمان ملل را دشوار ساخت
 که تشگاين امر موجب .   است1990کاربرد سياست تحريم اقتصادی پس از دهه 

در نتيجه .  يردپذدر گزينش، طراحی و اجرای تحريم های اقتصادی دقت الزم انجام ن
 تدوين و بکار گرفته شدند برای اهداف 90اری از تحريم هايی که پس از دهه يبس

  . مورد نظر نامناسب و فاقد کارآيی الزم بودند
  

موفقيت تحريم ها به اهداف مورد نظر آنها ميبايست توجه داشت که کارآيی و نرخ 
در مجموع، تحريم هايی که اهداف بزرگ و بلند پروازانه ای را .  دننيز بستگی دار

بررسی های .  مد نظر قرار ميدهند از شانس موفقيت کمتری برخوردار ميباشند
 حاضر حاکی از آن است که نرخ موفقيت تحريم هايی که دارای اهداف بلند پروازانه

انگين نرخ موفقيت کل تحريم کمتر از مي%  32است، که بطور نسبی % 23بوده اند 
  .  ها ميباشد

  



 14

نرخ موفقيت تحريم ها به نوع تحريم و مشخصات ابزار بکار گرفته شده نيز بستگی  
از سوی ديگر، .  است% 41 تحريم های مالی بالغ بر برای مثال، نرخ موفقيت.  دارد

، منع پروازهای بين المللی و )حدود کردن مسافرت افرادم(تحريم های مسافرتی 
تحريم های نظامی، يعنی منع فروش و انتقال تجهيزات نظامی از موفقيت نسبتا پايينی 

 شورای امنيت سازمان ملل، بمنظور 1999 تا 1990در فاصله .  برخوردار بوده اند
ام به تصويب  مورد اقد10متوقف کردن جنگهای داخلی و مناقشات نظامی، در 

اما بسياری از اين مناقشات . کرد) منع فروش تجهيزات نظامی(تحريم های نظامی 
رد ادر مو.  دست يابندبه اهداف خود نتوانستند بور ز و تحريم های مندادامه يافت

وادار به کنار گذاشتن سالح و توقف را اين تهديد نظامی بود که طرفين غالبا موفق، 
  .  مناقشه نظامی کرد

  
منع فروش تجهيزات (به دليل پايين بودن نرخ موفقيت تحريم های مسافرتی و نظامی 

 ،تحريم های مالی که شامل هوشمند، ميانگين نرخ موفقيت مقوله تحريم های )نظامی
.  است% 20با  رمسافرتی، نظامی و ممنوعيت پروازهای بين المللی ميشود، تنها براب

 . ناموفق ترندالزاما شمند  گرفت که تحريم های هوتوان نتيجهاما از اين مشاهده نمي
کارآيی به دليل ه ميزان قابل توجهی زيرا موفقيت بسياری از تحريم های فراگير ب

د، به عنوان يک مقوله ناساسا مقوله تحريم های هوشم.  عناصر هوشمند آنها ميباشد
رت مستقل اعمال مواردی که اين تحريم ها بصوتعداد لذا، .  مستقل نسبتا جديد است

در نتيجه .  شده اند، نه به عنوان بخشی از يک مجموعه بزرگتر، نسبتا محدود است
آنچه محرز ميباشد، .  مقوله تحريم های هوشمند اساسا دشوار استکارآيی ارزيابی 

  .آن است که عنصر مالی اين مقوله دارای کارآيی قابل توجهی است
  

صادی به ميزان زيادی بستگی به هزينه ای کارآيی و نرخ موفقيت تحريم های اقت
بر اساس اطالعات .  ميتوانند بر اقتصاد تحت تحريم تحميل کنندتحريم ها دارد که 

موجود، ميانگين هزينه ای که کل تحريم های اقتصادی بر کشورهای تحت تحريم 
  5.کل توليد ناخالص ملی کشورهای مربوطه است% 2.4تحميل کرده اند برابر با 

.  است% 1.2موفق نا و برای موارد 6.%4.7نگين اين هزينه برای موارد موفق ميا
به عبارت ديگر، هزينه ای که تحريم های موفق بر کشورهای تحت تحريم تحميل 

توليد % 1.2و در موارد نا موفق معادل % 4.7کرده اند بطور متوسط برابر با 
  .  )کنيد را مالحظه 1جدول ( بوطه استناخالص ملی کشورهای مر

                                                 
5   Kimberly Ann Elliott, Towards a Framework for Multilateral Sanctions, 

Annex 2, Report of the Meeting on the Viability of International Economic 
Sanctions, the Carter Centre, March 199 

 سبه نويسندهمحا6  
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مربوط به کل تحريم ها ميشوند که اکثر آنها دارای باال ميبايست توجه داشت که ارقام 
تحريم هايی که دارای اهداف بلند پروازانه ميباشند در .  اهداف نسبتا کوچکی بوده اند

صورتی موفق خواهند بود که بتوانند هزينه بسيار سنگين تری را بر کشور تحت 
  بر اساس اطالعات موجود، ميانگين هزينه ای که اين گونه تحريم .تحريم تحميل کنند

کل توليد % 4.5ها بر اقتصاد کشورهای تحت تحريم تحميل کرده اند برابر با 
اين رقم مربوط به مجددا بايد توجه کرد که .   استی مربوطهناخالص ملی کشورها

بسياری از آنها ناموفق کل تحريم هايی است که اهداف بلند پروازانه داشته اند، که 
در موارد موفق، ميانگين هزينه ای که اين گونه تحريم ها بر اقتصاد .  بوده اند

توليد ناخالص   در صد20.5برابر با کشورهای تحت تحريم تحميل کرده اند 
  در مواردی که هدف تحريم بسيار بلند پروازانه است،  7.کشورهای مربوطه است
برای مثال، .  زينه ميتواند چند برابر رقم پيش گفته باشدمانند تغيير رژيم، اين ه

% 80تحريم اقتصادی عراق موجب شد که درآمد عراق از محل صادرات نفت 
 دالر، د ميليار10 ميليارد دالر به زير 60 ملی آن از  و توليد ناخالص8کاهش يابد

ه ارزی عراق  ميليارد دالر ذخير4.5  به اين ارقام ميبايست 9.کند سقوط% 83يعنی 
نيز اضافه  و ضايعات انسانی تحريم عراق را 10گشترا که توسط آمريکا مسدود 

  با اينهمه، تحريم اقتصادی عراق در دستيابی به اهداف خود ناموفق ماند و 11.کرد
  .نهايتا به حمله نظامی عليه اين کشور انجاميد

  
  

                                                 
 سبه نويسندهمحا 7  

 صادرات ل ميليارد دالر از مح250ت نزديک  عراق ميتوانس2000-1990 در شرايط عادی، طی   8
 .M. G) . . ميليارد دالر تنزل کرد50دراثر تحريم ، درآمد عراق به .  درآمد داشته باشد

O’Sullivan, Shrewd Sanctions, The Brookings Institute, 2003 )    
9   Economist Intelligence Unit, Country Profile, Iraq, 1996-97 
10   Economic Intelligence Unit, Country Profile, Iraq, 1993 

 1.35، تحربم اقتصادی عراق موجب مرگ 2000   طبق تخمين وزارت بهداشت عراق در سال 11
طبق يک بررسی محافظه کارانه تر تحريم اقتصادی  عراق طی .  ميليون عراقی شده است

  : منبع.   سال گرديد5 هزار کودک زير 227  موجب مرگ 1990-1998
Garfield, Mobility and Mortality among Iraqi Children from 1990 to 1998      
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  ) ناخالص ملیتوليد(% هزينه تحريم های اقتصادی : 1جدول 

ميانگين کل   
  تحريم ها

تحريم های 
  موفق

تحريم های 
  ناموفق

  %1.2  %4.7  %2.4  کل تحريم ها
ف اتحريم هايی که دارای اهد

  بزرگ بوده اند
4.5%  20.5%  0.5%  

 %83= افت توليد ناخالی ملی ،  %80= افت درآمد صادرات نفت   :عراق
    

  
  

.  تحريم های اقتصادی استعامل ديگری که ميبايست به آن توجه داشت طول عمر 
شواهد موجود حاکی از آن است که ميانگين طول عمر تحريم های اقتصادی در 

ی بر اين اساس، تحريم هاي.   سال است8 و در موارد ناموفق  سال2.9موارد موفق 
 و طی يک مدت زمان طوالنی به اجرا گذاشته شده که به طور مرحله ای، پله به پله

 قاطعانه که معموال بر عکس، تحريم های.  تری ميباشندقيت کماند دارای شانس موف
  .اندطول عمر آنها کمتر است، از شانس موفقيت بيشتری برخوردار
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  فصل جهارم
  انواع تحريم ها

  
  

  :تحريم های اقتصادی را ميتوان از سه جهت گروه بندی کرد
  

 اهداف تحريم ها .1
 هتعداد کشورهای شرکت کنند .2
  اقتصادیدامنه پوشش بخش های  .3

  
جنبه های فوق دارای رابطه متقابلند و تحريم های اقتصادی هنگامی دارای بيشترين 

کارآيی خواهند بود که در طراحی آنها جنبه های فوق رعايت شده و بين اهداف 
  ..تناسب برقرار باشدتناسب برقرار باشد مورد استفاده هایتحريم، دامنه پوشش و ابزار

  
نخست، مهار رژيم، :  ر برده ميشوندتحريمهای اقتصادی اساسا برای سه منظور بکا

طبيعتا، هرچه هدف تحريم بلند پروازانه  . دوم، تغيير رفتار رژيم و سوم، تغيير ِرژيم
همانطور که در پيش اشاره .  تر باشد، اجرای آن دشوارتر و پرهزينه تر خواهد بود

 شد که شد، تحريم هايی که دارای اهداف بلند پروازانه هستند هنگامی موفق خواهند
اين امر مستلزم هدف .  بتوانند هزينه بسيار سنگينی بر کشور تحت تحريم وارد کنند

قرار دادن بخش های متعدد و استراتژيک اقتصاد است که ضايعات اقتصادی و 
چنانچه کشور تحت تحريم به لحاظ تجاری دارای اهميت .  انسانی تحريم را باال ميبرد

برای کشورهای اعمال کننده و حتی بلند پروازانه  یهاهزينه تحريم بين المللی باشد، 
لذا، اجرای موثر تحريم های بلند .  باشدبسيار باال ميتواند کشورهای غير درگير نيز 

اين .   اقتصادی و سياسی کشورهای متعددی استتپروازانه غالبا مستلزم جلب موافق
    . مشخصات شانس موفقيت تحريم های بلند پروازانه را کم ميکند

  
 رهدف تحريم هايی که عزم آنها تغيير رژيم است وارد کردن حداکثر هزينه د

و گاه آماده کردن شرايط  از پا درآوردن رژيم تحت تحريم ایکوتاهترين زمان بر
ها تغيير رفتار رژيم اما تحريم هايی که هدف آن.  استبرای حمله نظامی به آن کشور 

هی، با امتيازهای اقتصادی و سياسی نيز همراه  عالوه بر اقدامات تنبياست ميبايست
بی توجهی به اين نکته .  باشند تا انگيزه الزم برای ايجاد تغيير رفتار را بوجود آورند

همچنين، اين تحريم ها ميبايست به . شده استه تحريم ها نغالبا موجب شکست اين گو
 و گروه هايی را که در افرادقدرت گونه ای طراحی و به اجرا گذاشته شوند که پايگاه 

   .  دندرون کشور تحت تحريم خواهان تغيير رفتار رژيم هستند، تضعيف نکن
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کنترل قدرت بر پايه معموال را مد نظر دارند تحريم هايی که مهار رژيم محور 

اين گونه .  استوار استعين ممنطقه يک در  حفظ توازن قوا و رژيمنظامی و سياسی 
 جريان عرضه فنآوری و ،از يکسو.   عرصه عمل ميکننددر دوتحريم ها همزمان 

 تا از دستيابی آن به را هدف قرار ميدهندورد نظر تجهيزات نظامی به رژيم م
  از سوی ديگر، منابع و سرچشمه های . و فنآوری نظامی جلوگيری کنندتجهيزات

بوطه در درآمد رژيم را هدف قرار ميدهند تا بنيه مالی آنرا برای خريد تجهيزات مر
         .بازار سياه تضعيف کنند

  
ه و بچند جانانبه، به لحاظ تعداد شرکت کنندگان، تحريم های اقتصادی ميتوانند يک ج

همانطور که در بخشهای پيش اشاره شد، اکثر تحريم های اقتصادی .   جانبه باشندههم
ه اجرا نبه، بدون مشارکت ساير کشورها به بيستم توسط آمريکا و بصورت يکجاسد

 اعمال آنها بر دوش تنها يک هاين گونه تحريم ها، به دليل آنکه هزين.  گذاشته شده اند
کشور است و کشور تحت تحريم ميتواند نيازهای اقتصادی خود را از کشورهای 
ديگر که در تحريم شرکت نکرده اند برآورده سازد، معموال از کارآيی و شانس 

سوی ديگر، اعمال اين تحريم ها مستلزم جلب از .  موفقيت کمتری برخورداراند
رقابت .  موافقت ساير کشورها نيست و ميتوان آنها را با سرعت به اجرا گذاشت

کشور سياست خارجی بين منافع و تناقض بروز  احتمال  واقتصادی بين کشورها
يف کارآيی تحريم های يکجانبه  نيز ميتواند موجب تضعکشورهاتحريم کننده و ساير 

  .دگرد
  

نبه، تحريمهای همه جانبه قرار دارند که مستلزم صدور  يکجادر مقابل تحريم های
 فصل هفتم منشور 41قطعنامه توسط شورای امنيت سازمان ملل و فعال کردن ماده 

اين تحريم ها از آنجا که کليه کشورها قانونا موظف به اجرای .  ازمان ملل ميباشندس
اما، از .  وانند از کارآيی بسيار بااليی برخوردار باشندميتين گونه تحريم ها ا، ميباشند

، هستندآنجا که جلب موافقت کليه اعضای دائمی شورای امنيت که دارای حق وتو 
معدود بوده و تنها در شرايط خاصی عملی اين تحريم ها دشوار و زمانبر است، تعداد 

 و هزينه رفتار  که کليه اعضای دائمی شورای امنيت در مورد مخاطراتميباشند
ه باالخر.  کشور تحت تحريم و مناسب بودن طرح پيشنهادی تحريم توافق داشته باشند

 های يکجانبه و همه جانبه است و در موارد مناسب تحريم چند جانبه حد ميان تحريم
  .ميتواند از کارآيی و سرعت قابل توجهی برخوردار باشد

  
يم ها را ميتوان بر دو گونه کلی، به لحاظ دامنه پوشش بخش های اقتصادی، تحر

 فراگير به تحريم هايی  های تحريم     . تقسيم بندی کرد) يا هدفمند(فراگير و هوشمند 
گفته ميشود که آثار آنها قابل کنترل نبوده و دامنه خسارات و ضايعات آنها کليه بخش 
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يگر، به عبارت د. جمعيتی را در بر بگيرد/های اقتصادی و گروه های اجتماعی
ابزار اقتصادی بکار گرفته شده دقت الزم را ندارند تا بتوانند دامنه خسارات تحريم 

را به بخش های اقتصادی و گروه های جمعيتی معينی محدود سازند و از بروز 
  .  ضايعات انسانی شديد و پيآمدهای ناخواسته جلوگيری کنند

  
د که ميتوانند فعاليتهای هوشمند به تحريم هايی گفته ميشواز سوی ديگر، تحريم 

و دامنه خسارات تحريم را به گروه های اجتماعی اقتصادی معينی را هدف قرار دهند 
برجسته تحريم های های نمونه .  معينی که عامل بروز بحران ميباشند محدود سازند

 :هوشمند عبارتند از

قطع وامهای  بالعوض، قطع جريان کمکهای مالیتحريم های مالی، مانند  •
وقف سرمايه ، تقطع وامهای تجاری، م بهره، مانند وامهای بانک جهانیک

سدود کردن حسابها و دارايی سازمانها و افرادی م و گذاری ها و پروژه ها
 که عامل بحران اند

منع مسافرتهای  و نع پروازهای بين المللیمنوعيت های مسافرتی، مانند مم •
 کارانران سياسی، ديپلماتها و ورزشبين المللی رهب

  منع فروش و انتقال تجهيزات نظامی •
  

تحريم های اقتصادی فراگير غالبا به رهبران سياسی کشور تحت تحريم که عامل 
اشت ثروت بد تا با سازمان دادن بازارهای سياه به اننند اجازه ميدهابروز بحران 

 تحريم  تاثير سياسی،خودکشور بپردازند و با استفاده از احساسات ناسيوناليستی مردم 
از سوی ديگر، ضايعات انسانی تحريم های فراگير با ايجاد .  را خنثی سازند

نارضايتی در افکار عمومی جهان حفظ اجماع بين المللی را که برای ادامه تحريم 
 رهبران سياسی کشور تحت ،تحريم های هوشمند.  الزم ميباشد، دشوار ميسازند

 ،و با به حداقل رساندن ضايعات انسانیتحريم را از فرصتهای فوق محروم ميسازند 
تحريم های از سوی ديگر،  .   حفظ اجماع جهانی برای ادامه تحريم را تسهيل ميکنند

هوشمند با محدود کردن دامنه تحريم و دور زدن بخشهای غير ضروری، هزينه 
اين امر  . دننيز کاهش ميده اعمال تحريم را برای کشورهای تحريم کننده و بيطرف 

ددا ايجاد و حفظ اجماع جهانی را تسهيل و انگيزه اقتصادی کشورها را بر مج
  . زيرپاگذاشتن تحريم به حداقل ميرساند

  
در  ميبايست توجه داشت که ،در رابطه با ايجاد تغيير در رفتار کشور تحت تحريم

بی توجه خود  غالبا نسبت به منافع ملی کشور رهبران سياسیکشورهای ديکتاتوری 
ساختار سياسی مانع از آن ميشود که فشار اقتصادی به فشار سياسی تبديل اند و 
 موفق به ،در نتيجه، در بسياری از موارد هزينه سنگين تحريمهای اقتصادی.  گردد
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رهبران نسبت به ثروتهای شخصی خود بسيار اما همين . تغيير رفتار رژيم نميشود
 به سرعت موجبات تغيير رفتار ميتواندآن ، بطوريکه خطر از دست دادن نداحساس 

به عبارت ديگر يک کاهش بزرگ در درآمد ملی کشور ممکن .  رژيم را فراهم آورد
، اما مسدود کردن دارايی شخصی رهبران گردداست موجب تغيير رفتار رژيم ن

رژيم که معموال بسيار کمتر از درآمد ملی کشور است ميتواند موجبات تغيير رفتار 
به اين ترتيب، تحريم مالی که يکی از انواع تحريم های .  وردرژيم را فراهم آ

هم برای کشور تحت تحريم و هم برای کشور  (هوشمند است ميتواند با کمترين هزينه
    .        در کوتاهترين زمان نتيجه مطلوب را بوجود آورد)تحريم کننده

      
ه با ساير تحريم ها همانطور که در بخش پيش اشاره شد، تحريم های مالی در مقايس

دليل اين امر را ميتوان در ساختار .  برخوردار بوده انديشتری باز موفقيت 
ساختار بازار مالی .  انحصاری بازار مالی جهان و تحوالت فنآوری جستجو کرد

جهان شديدا انحصاری است و بخش عمده آن درحيطه کنترل چند کشور بزرگ، به 
، به ويژه آمريکا امکان ميدهد مزبورمر به کشورهای اين ا.  ويژه آمريکا قرار دارد

از سوی .  که تحريم های مالی را با سهولت و سرعت بيشتری به اجرا بگذارند
اين امر .  آسان ساخته است گردش پول را پيگيری و کنترل  ،وریآديگر، تحوالت فن

و ه مجددا اعمال و نظارت بر تحريم های مالی را به نحو چشمگيری تسهيل کرد
همچنين ميبايست توجه داشت که سرمايه بسيار سيال .  استهزينه آنرا کاهش داده 

حساسيت سرمايه نسبت به ريسک و سيالی باالی آن موجب ميشود که تحريم .  است
تحريم مالی با افزايش .  های مالی دارای پيآمدهای ثانويه سريع و گسترده ای باشند

 سرعت هاين امر ب.   تحت تحريم ميشودريسک سرمايه موجب فرار آن از کشور
، مانند گردد در کل اقتصاد ميموجهای ثانويه گسترده ایموجب پيدايش شوکها و 

 افت توليد، افزايش ،افزايش نرخ بهره، افزايش تورم، توقف سرمايه گذاری ها
  .بيکاری و کاهش درآمد دولت

   
 و برتری های تحريم سو، از يکبه دليل ضايعات انسانی گسترده تحريم های فراگير

کشورها، سازمان های بين المللی و در صدر آنها از سوی ديگر، های هوشمند، 
، به ويژه پس تحريم های هوشمند روی آورده اندی به چشمگيرنحو سازمان ملل، به 

  اما .گسترده ای بودبسيار از تجربه تحريم فراگيرعراق که دارای ضايعات انسانی 
    .  يز بدون مشکل نيستند و دارای چالشهای خاص خود ميباشندنهوشمند  یتحريم ها

  
 يکی ازعلل اصلی افت کارآيی  نظامیتجهيزات سياه هایبازاروجود برای مثال، 

بازار سياه .  است)نظامیو تجهيزات ممنوعيت فروش تکنولوژی (تحريم های نظامی 
کنترل لذا . عالندفآن بسياری از کشورها در  است و پرسود بسيار نظامیتجهيزات 

همچنين، در موارد متعددی تجهيزات و فنآوری نظامی .   و پر هزينه استدشوارآنها 
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در اين موارد کشور تحت .  ميباشند) نظامی و غير نظامی(دارای مصارف دوگانه 
ميتواند تحريم » مصارف غير نظامی«عنوان تحت مورد نظر واردات  با ثبت ،تحريم

ی نيز دارای مسافرتتحريم های  .اعمال آنرا دشوار سازد را دور بزند و مربوطه
 منع پروازهای بين المللی امر کمک رسانی ل،  برای مثا.مشکالت متعددی ميباشند

در مورد .   را مختل ميکندOXFAMلی نظير صليب سرخ و لسازمانهای بين الم
 سودان  اين مشکل نهايتا موجب شد که سياست تحريم پروازهای بين المللی،سودان

اسی، ديپلماتها و افسران ارتش نيز يمنع مسافرت رهبران س. عمال کنار گذاشته شود
وجود اين گونه تحريم ها ای گريز از ردشوار است، زيرا راههای فرار متعددی ب

پاسپورت و کارتهای شناسايی  تحوالت فنآوری اخير در زمينه ، گرچه. نددار
اجرای اين تحريم ها و شدهای بين المللی،  آمدنترل الکترونيکی، تشخيص هويت و ک

  .را به ميزان چشمگيری تسهيل کرده است
        

اعمال تحريم های مالی .  حقوقی و فنی ميباشند، تحريمهای مالیبسياری از مشکالت 
مستلزم وجود چارچوب حقوقی مناسب، پرسنل متخصص، ظرفيت اداری  و زير 

کشورها فاقد اين امکانات در حد الزم بسياری از .  ساختهای فنی متعددی است
در برخی از کشورها اعمال تحريم های مالی ميتواند با ضوابط حقوقی .  ميباشند
حقوقی و در بيشتر موارد چارچوب . تناقض پيدا کندتحريم کننده در کشور موجود 

همچنين .  جود فاقد کارآيی الزم برای اجرای تحريم های مالی ميباشندقوانين مو
ی موثر تحريم های مالی مستلزم وجود پرسنل متخصص و سازمانهای اجرا

 و کنترل تحريم ها اختصاص اجرابه تخصصی است که بخش عمده فعاليت آنها 
  OFAC(12(ی مالدر آمريکا، سازمان کنترل دارايی های برای مثال، .  داشته باشد

و بودجه يک ادراه تخحصصی در وزارت دارايی آمريکا است، با پرسنل متخصص 
در .  اختصاصی که وظيفه اصلی آن اجرا و نظارت بر تحريم های اقتصادی ميباشد

بريتانيا، يک دفتر تخصصی در بانک مرکزی بريتانيا وظايف مشابهی را برعهده 
آمريکا » OFAC«با مقايسه  اما ظرفيت اداری و پرسنلی اين سازمان قابل . دارد
همچنين، .   ادارای و پرسنلی الزم ميباشندغالب کشورهای ديگر فاقد ظرفيت.  نيست

اجرای موثر تحريم های مالی مستلزم وجود زيرساختهای فنی، به ويژه نرم افزارهای 

                                                 
12 Office of Financial Asset Control (OFAC) 

 اياالت متحده اقدام به تاسيس ،در جنگ جهانی دوم، پس از حمله متفقين به نروژ و کشورهای بالتيک
در وزارت دارايی خود ) Office of Foreign Funds Control(اداره کنترل دارايی های خارجی 

پس از جنگ اين اداره به .  مسدود کندرا تا بدينوسيله دارايی های کشورهای نروژ و بالتيک  نمود 
تغيير نام داد ) Office of Financial Asset Control - OFAC(اداره کنترل دارائی های مالی 

ساير کشور ها فاقد چنين .  ميباشدی اقتصادی ل تحريم هاريکا برای اعمامکه ابزار اصلی دولت آ
  .ظرفيت سازمانی هستند
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تم های بانکی در سسي.  مبادالت مالی استپيشرفته برای تشخيص، پيگيری و کنترل 
    .   بسياری از کشورهای جهان فاقد اين زير ساختها ميباشند

 
ی ترين مشکالت تحريم های مالی وجود به اصطالح جزيره ها يا بهشت يکی از جد

بر اساس .  قرار ندارندهانی جکنترل نظام مالی تحت پوشش و های مالياتی است که 
 ميزان سپرده های اين مراکز 1997برآوردهای صندوق بين المللی پول، در سال 

.  ای نظام مالی جهان بودکل سپرده ه% 20 تريليون دالر، يعنی معادل 4.8بالغ بر 
گرچه اين يک مفر بزرگ برای گريز از تحريم های مالی است، اما بايد توجه داشت 

فروش و سرمايه گذاری به مراکز  و که سپرده های اين مراکز نهايتا برای خريد
وانند خروج سرمايه لذا، تحريم های مالی چنانچه بت.  گردندمی بازنظام مالی رسمی 
ند، نهايتا موفق خواهند شد تا پيگيری کن جهان و بازگشت به  آنرا ی بانکاز نظام

به همين منظور، تحريم های مالی غالبا .   دارايی های مورد نظر را هدف قرار دهند
به گونه ای تنظيم ميشوند که بتوانند شامل مبادالت مالی گذشته نيز باشند، تا اين 

   . را تا حد ممکن تنگ و مسدود کنندهامفر
  

 بانکی و مراکز، استفاده از تحريم های مالیديگر از راه های گريز از فشار يکی 
مالی کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد، مانند چين، روسيه، پاکستان، و پاره ای 

اين مراکز .  ديگر از کشورهای آسيا، اروپای شرقی، آمريکای التين و آفريقا است
 جهانی قرار دارند، اما الزاما ضوابط و گرچه تحت پوشش و نظارت نظام بانک

پيوستن کشورهای توسعه نيافته و در ، ز سوی ديگر ا. ت نمی کننديمقررات آنرا رعا
حد قابل توجهی کاسته و تا از شدت اين مشکل به سازمان تجارت جهانی حال رشد 

يه در اين رابطه، مشکل جدی اعمال تحريم های مالی عل.  در آينده نيز خواهد کاست
زيرا حجم دارايی .  افراد و سازمانهای درگير در فعاليتهای تروريستی خواهد بود

های درگير در اين فعاليت ها نسبتا کوچک بوده و با سهولت بيشتری ميتوانند از 
      .مفرهای موجود استفاده کنند

 
 1998در سال بمنظور مقابله با مشکالت فوق و بهبود کارآيی تحريم های هوشمند، 

به پروسه های که را به رهبری سويس و آلمان دو گروه کاری، ازمان ملل س
»Interlaken «و»Bon « و ارائه راه  موظف به بررسی اين مشکالت شهرت يافتند

ايج تحقيقات و اقدامات خود را به نت اين دو گروه 2001در سال .  موثر نمودکارهای 
کتاب اول .  ن ملل ارائه دادندبه سازما) manual(صورت دو کتاب جامع دستور کار

حاوی دستورات جامعی برای اجرای تحريم های مالی، از جمله طرح قوانين، 
ها و خدمات فنی الزم برای  طرح قطعنامه ،ی، نظام های نظارتیرساختارهای ادا

رای کتاب دوم شامل دستورات جامعی برای اج. اجرای موفق تحريم های مالی است
      .  ظامی ميباشدتحريمهای مسافرتی و ن
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  فصل پنجم
   موفقيتشرايط

  
  

  :در هر تحريم اقتصادی چهار مرحله را ميتوان تميز داد
  13طراحی •
  14اجرا •
  15نظارت   •
  16اعمال •

  
باال عدم رعايت اصول پايه ای و اتخاذ تصميم های اشتباه درهر يک از مراحل 

  .ميتواند موجب شکست سياست تحريم اقتصادی گردد
 

اهداف تحريم .  اهميت پايه ای استدارای  تحريم هدفوجه به ادر مرحله طراحی، ت
ن شوند که مشخص، روشن، قابل ارزيابی، واقع بينانه، قابل يميبايست به گونه ای تعي

هم در مراحل اجرا و باهداف چندگانه و م.  و قابل اعمال باشندپذير اجرا، نظارت 
 کلی، بسيارافی را که اهد.  متعددی ميشونداعمال تحريم موجب بروز مشکالت 

نميتوان به راحتی به اجرا گذاشت، بر اجرای را نادقيق و غير قابل ارزيابی هستند 
  اهداف غير واقع بينانه يا اساسا قابل .آنها را سنجيدموفقيت آنها نظارت کرد و ميزان 

م  هدف تحري،اساسا. اجرا نيستند ويا اينکه هزينه اجرا و اعمال آنها بسيار باال است
تحريم هايی . خواهد بود باالترآن احتمال موفقيت و مشخص تر باشد هرچه محدودتر 

تنها بر پايه که هدف آنها تغيير رفتار رژيم است ميبايست به گونه ای تدوين شوند که 
 موفق به ايجاد انگيزه الزم برای تغيير ، درغير اينصورت. مجازات استوار نباشند
ميبايست به گونه ای تعيين تحريم اقتصادی اهداف نين، همچ. رفتار رژيم نخواهند شد

 ،در غير اينصورت . شوند که کشورهای شرکت کننده بر سر آنها توافق داشته باشند
به درک توجه در اين رابطه .  گشتتحريم اقتصادی در اجرا با اشکال مواجه خواهد 

رزيابی آنها کشورهای درگير ازخطری که کشور تحت تحريم بوجود آورده است و ا
باالخره بايد   .از اهميت پايه ای برخوردار استمزبور خطر وجدی بودن از شدت 

است و در سياست خارجی توجه داشت که تحريم اقتصادی ابزاری برای پيشبرد 
                                                 
13 Design 
14 Implementation 
15 Monitoring 
16 Enforcement 
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  .فشارهای داخلیرابطه با اهداف آن ميبايست تدوين شود، نه برای پاسخگويی به 
  .تدوين ميشوند غالبا ناموفق اندتحريم هايی که تحت فشارهای داخلی 

  
.  را انتخاب و طراحی کردميبايست نوع تحريم و ابزار اجرای آنبعد از تعيين اهداف، 

به گونه ای انجام پذيرد که بين اهداف تحريم و ابزار اجرای آن تناسب د عمل باي اين
موجب بی توجهی به رابطه متقابل بين اهداف و ابزار تحريم .  وجود داشته باشد

هد شد که ابزار تحريم نتوانند شرايط دستيابی به اهداف تعيين شده را فراهم اخو
هنگام تعيين اهداف و انتخاب ابزار اجرای تحريم ميبايست به محدوديت هايی   .آورند

.  توجه داشتنيز بوجود آيند اجرا، نظارت و اعمال تحريم در روند است که ممکن 
که شيوه اجرا و نظارت خاصی را بطلبند است  ممکن برخی از اهداف و ابزار تحريم

       .  تامين آنها خارج از توانايی تحريم کنندگان باشد
  

هزينه تحريم های اقتصادی ميبايست به گونه ای طراحی و تدوين شوند که بتوانند 
 اين هزينه به اهداف یسنگينميزان مقدار و .  سنگينی بر کشور تحت تحريم وارد کنند

 اشاره شد، بر اساس شواهد موجودهمانطور که در پيش .   بستگی خواهد داشتتحريم
ميانگين هزينه ای که تحريم های موفق بر اقتصاد کشورهای تحت تحريم تحميل کرده 

برای تحريم هايی که .  کل توليد ناخالص کشورهای مربوطه است% 4.7اند برابر با 
از سوی ديگر، .   درصد ميباشد20.5ر الغ بدارای اهداف بزرگ بوده اند اين رقم ب

تحريم را برای کشورهای تحريم  تحريم ها ميبايست به صورتی تدوين شوند که هزينه
  .  دنکننده و ساير کشورهای درگير به حداقل برسان

        
هنگام تعيين اهداف و انتخاب ابزار تحريم های اقتصادی ميبايست به شرايط و 

 را مالحظه 1نمودار (شور تحت تحريم نيز توجه داشت ساختار اقتصادی و سياسی ک
موجود ميبايست ابزار اعمال فشار اقتصادی برای اعمال تحريم اقتصادی، ).  کنيد
کشور تحريم اقتصادی هنگامی دارای بيشترين شانس موفقيت خواهد بود که .  دنباش

شين های متعدد دارای جانآن واردات ، تحت تحريم به تجارت بين المللی وابسته باشد
ضعف و ضربه پذيری . آن از کشورهای ديگر قابل تامين باشدصادرات   ونباشد

اقتصادی، پايين بودن ذخيره ارزی و وجود بحرانهای اقتصادی نيز شانس موفقيت 
سيطره بخش و از سوی ديگر، ضعف بخش خصوصی .  تحريم را افزايش ميدهند

 زيرا در چنين شرايطی، برای . کاهدصاد شانس موفقيت تحريم را ميبر اقتدولتی 
مقابله با تحريم اقتصادی، دولت ميتواند منابع اقتصادی را با سهولت بيشتری جا بجا 

همچنين، شواهد حاکی از آن است که تحريم اقتصادی هنگامی دارای بيشترين .  کند
ات  کشور تحريم کننده دارای مناسب،پيش از تحريمشانس موفقيت خواهد بود که 

در ارزيابی های موجود، بر اساس .  باشد کشور تحت تحريم گسترده ای بااری تج
 مناسبات %28مواردی که تحريم های اقتصادی موفق بوده اند، بطور متوسط 
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برای موارد نا موفق اين .  بوده استتجاری کشور تحت تحريم با کشور تحريم کننده 
 %36بوده اند بالغ بر  بزرگ اهدافو برای تحريم هايی که دارای % 19رقم برابر 

  .  است
  

  وجود ديکتاتوری به ويژه گونه از نقطه نظر ساختار سياسی کشور تحت تحريم،
های ايدئولوژيک، مذهبی و ناسيوناليستی، نبود نهادهای مدنی و نيروهای سياسی 

از شانس ، را کند کردهموثرغالبا روند تبديل اثر اقتصادی تحريم به تاثير سياسی 
از سوی ديگر، هرچه ساختار سياسی يک کشور بازتر و .  يت تحريم ميکاهدموفق

، احتمال موفقيت باشند ترمتشکل و فعالآن سازمانهای جامعه مدنی و  رقابتی تر باشد
 سياسی نيز احتمال موفقيت و تشتت یبی ثباتوجود . تحريم اقتصادی بيشتر خواهد بود

يم های موثر و موفق، درک ساختار برای تدوين تحر.  تحريم را افزايش ميدهد
  . سياسی و ويژگی های کشور تحت تحريم از اهميت حياتی برخوردار است

  
هزينه پذيری کشور تحريم کننده نيز و موفقيت تحريم اقتصادی همچنين به ظرفيت 

بستگی خواهد داشت که به نوبه خود تابع ساختار و شرايط اقتصادی، سياسی و 
.اجتماعی آن خواهد بود
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ساختار سياسی کشور 
: تحت تحریم
، نوع ایدئولوژی

 حکومت، جامعه مدنی

يم اثر بر رژ
 تحت تحريم

ساختار اقتصادی 
کشور تحت تحریم 
و مناسبات آن با 

 خارج

تحريم 
 اقتصادی

اثر بر اقتصاد 
 تحت تحریم

ساختار اقتصادی 
کشور تحریم کننده  

و مناسبات آن با 
 خارج

ساختار سياسی کشور 
 کننده تحریم

، نوع ایدئولوژی(
)حکومت، جامعه مدنی

، اقتصاد جهانی)ساختار اقتصادی و سياسی و مناسبات خارجی(سایر  کشورهای در گير  و غير درگير   

اثر بر رژيم  
  کنندهتحريم

 اثر بر اقتصاد
  کنندهتحریم

1نمودار   
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 برای اجرا و یکارآمدموثر و  های موفقيت هر تحريم اقتصادی مستلزم برنامه
اين برنامه ها  ،پيش از اجرای تحريم اقتصادی.  نظارت براجرای تحريم است

اين برنامه ها ميبايست به گونه ای مجددا، .  ميبايست به دقت طراحی و تدوين شوند
.   که با اهداف تحريم و ابزارهای برگزيده دارای تناسب باشندطراحی و تدوين شوند

و نيروی همچنين، در طراحی و تدوين اين برنامه ميبايست به ظرفيت حقوقی، اداری 
   . انسانی کشورهای تحريم کننده توجه داشت

  
برنامه های اجرايی و نظارتی ميبايست با دقت و صراحت روشن کنند که مسئوليت 

سازمان بين المللی يا ، کشوربراجرای تحريم برعهده کدام نظارت  و یهماهنگايجاد 
اين برنامه ها همچنين ميبايست هزينه اجرا و نظارت .  قرار داردسازمان تخصصی

     .بر اجرای تحريم را پيش بينی و تامين کنند
  

 و اقليمی کشور جغرافيايیشرايط  بههمچنين ميبايست  برنامه های اجرايی و نظارتی
چنانچه کشورهای همسايه کشور تحت تحريم با .  حت تحريم توجه داشته باشندت

اعمال تحريم اقتصادی مورد نظر مخالف باشند، اجرا، اعمال و نظارت بر تحريم 
بطور کلی، برنامه های اجرايی و نظارتی ميبايست به . دشوار و پرهزينه خواهد بود

در .   توجه داشته باشندحريم هاانگيزه کشورها و موسسات برای زير پاگذاشتن ت
تحليل نهايی، کارآيی هر تحريم اقتصادی به موقعيت حلقه های ضعيف در زنجيره 

برنامه های اجرايی و نظارتی ميبايست اين . تحريم اقتصادی بستگی خواهد داشت
  .مقابله با آنها را پيش بينی کنندو تدابير الزم برای حلقه ها را مشخص 

  
متعددی اتخاذ نمود تا احتمال موفقيت تحريم  نظارت ميتوان تدابيردر مراحل اجرا و

همانطور که در پيش اشاره شد، اجرای موفقيت آميز تحريم . دکراقتصادی را تقويت 
 در ظرفيت های اداری، فنی و پرسنلی الزماقتصادی مستلزم وجود قوانين و 

شورهای تحريم کننده سازمان ملل و حلقه های قوی ک.   کشورهای تحريم کننده است
ميتوانند با تعيين دقيق اين پيش نيازها و ظرفيت ها و ايجاد سازمان های کمک 

 اجرای تحريم ،رسانی برای انتقال و ايجاد ظرفيت های الزم در کشورهای درگير
  .اقتصادی را تسهيل و شانس موفقيت آنرا تقويت کنند

  
هزينه و نابرابر و نامتناسب  توزيعتحريم های اقتصادی ای يکی از مشکالت پايه 

اين امر اجرا و اعمال تحريم را .  استمنافع تحريم بين کشورهای تحريم کننده 
. برای مقابله با اين مشکل ميتوان مکانيزم های مختلفی ايجاد کرد.  دشوار ميسازد

مالی برای مثال، کشورهايی که از تحريم بيشترين منافع را ميبرند ولی کمترين بار 
با ايجاد مراکز کمک رسانی و ارائه کمک های مالی و ميتوانند وش آنها است بر د

فنی به کشورهايی که منافع کمتری از تحريم  نصيبشان ميشود ولی بار هزينه 
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 و شانس را تعديلهزينه و منافع تحريم ری بر دوششان است، توزيع نابرابر تبيش
 سازمان ملل کوشيد تا يوگسالوید برای مثال، در مور.  دکننموفقيت تحريم را تقويت 

 اردن، ترکيه ه کمکهای مالی به و ارائ17يجاد يک مرکز کمک رسانی اختصاصیبا ا
در اين رابطه، .   اجرا و پيشبرد تحريم اقتصادی يوگسالوی را تسهيل کندو مصر

 ميتوانند با صندوق بين المللی پول و بانک جهانیسات مالی بين المللی، مانند سمو
 يکی توافق های پنهانی.  وام و کمک های مالی نقش تعيين کننده ای ايفا کنندارائه 

.   اقتصادی استهزينه و منافع تحريم ی تعديل توزيع نابرابر براديگر از روشها
البته، درعمل کليه اين مکانيزم ها با مشکالت متعددی مواجه ميشوند، زيرا تعيين 

نهايتا، عملی .  دی کار بسيار دشواری استمنافع احتمالی تحريم های اقتصاهزينه و 
برای کردن اين راه کارها مستلزم وجود يک سازمان اختصاصی بيطرف و مستقل 

است که در چارچوب ايجاد هماهنگی و توزيع عادالنه منافع و هزينه های تحريم 
برای کمک به کشورهای بودجه الزم نبود . ان ملل پيش بينی نشده استمکنونی ساز

   .را دشوار ميسازد مشکل پايه ای ديگری است که پيشبرد اين راه کارهادرگير 
  

کانال  تحريم کننده ميبايست  آميز تحريم های اقتصادی، کشوربرای اجرای موفقيت
 تا حد  و همواره، را در کليه مراحل تحريمتحت تحريمخود و کشور ارتباطی بين 

تدوين تحريم العات الزم برای جمع آوری اطاين امر برای .  باز نگاه داردممکن 
ضروری آنها و ارزيابی تاثير و کارآيی تحريم ها   یهای موثر، نظارت بر اجرا

 ميباشدتوجه به اين امر در مورد تحريم هايی که هدف آنها تغيير رفتار رژيم .  است
زيرا تحريم کنندگان ميبايست بتوانند عالئم و نشانه های تغيير .  به ويژه مهم است

سير  ،و به هنگامار رژيم را به موقع دريافت کنند و با ارائه واکنش های مناسب رفت
  . تحوالت را درجهت مطلوب هدايت کنند

  
 از اقبال و موفقيت های مالی تحريمهمانطور که در پيش گفته شد، طی دهه گذشته 

م اين امر شناخت و ارزيابی شرايط موفقيت اين تحري.  چشمگيری برخوردار بوده اند
اجرای موفقيت آميز اين تحريم ها در درجه .  ها را در دستور روز قرار داده است

. که ميبايست هدف گرفته شونداست تعيين دقيق موسسات و افرادی اول مستلزم 
نيازمنديها، نقاط ضعف و چگونگی عملکرد شبکه های سپس، ميبايست دارايی ها، 

تحت نظر قرار دادن ثر اين کار مستلزم   انجام مو. را شناسايی و ارزيابی کردمزبور
 ،تحريمت کشور تحمشاوره با طرفداران تحريم درداخل و افراد و موسسات مزبور 

تحريم های مالی هنگامی از .  الزم استکسب اطالعات بمنظورجمع آوری و 
رژيم دارايی قابل توجهی از بخش   خواهند بود کهاردشانس موفقيت برخوربيشترين 

 تحريم کننده هایکشور؛ باشدمزبور از کشور درخارج ور تحت تحريم کشرهبران و 

                                                 
17  Sanction Assistance Missions 
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بسيج سرمايه رژيم تحت تحريم برای ظرفيت ؛ دنبتواند آنها را شناسايی و کنترل کن
تحت تحريم نتواند رژيم  ؛ قابل توجه باشدبه سرمايه خارجی آن داخلی کم و وابستگی 

؛ سياست تحريم را متزلزل کندبه کشورهای درگير با اهدای امتيازهای اقتصادی 
تحت تحريم به بازار مالی خارج از رژيم دسترسی کشورهای تحريم کننده بتوانند 

فشار مسدود نتواند تحت تحريم رژيم باالخره، .   را کنترل کنندنظارت نظام جهانی
 در . سازدکل اقتصاد و مردم عادی منتقل راحتی به به ی خود را کردن دارايی ها

مهای مالی، اجرای سريع و غافلگيرانه تحريم از اهميت پايه ای مورد تحري
در غير اينصورت رژيم تحت تحريم موفق خواهد شد تا دارايی .  برخوردار است

، يا آنها را به شکل هايی تبديل نمايد که های خود را به مراکز مالی امن منتقل کند
  . کمتر در معرض خطر باشند

  
مشکالتی که در اين مرحله .  ادی مسئله اعمال آن استآخرين مرحله هر تحريم اقتص

تحريم های .  بستگی به نوع تحريم دارددر برابر تحريم کنندگان قرار ميگيرد 
يکجانبه، در مقايسه با تحريم های چند جانبه و همه جانبه، با مشکالت کمتری در 

شرکتها و زيرا کشور تحريم کننده ميتواند . مرحله اعمال تحريم مواجه ميشوند
 آنها ،  تحريم کند و در صورت عدم اجرایموسسات اقتصادی خود را مجبور به اجرا

تحريم .  را مجازات نمايد و در صورت لزوم به فعاليتهای اقتصادی آنها پايان دهد
های چند جانبه با مشکالت بيشتری مواجه ميشوند، زيرا در ميان تحريم کنندگان 

انگيزه کمتری برای اعمال تحريم برخوردار باشند يک يا چند کشور از ممکن است 
به وسوسه کسب سود بيشتر به فريب ساير اعضای گروه و زير پا گذاشتن و يا اينکه 

با بيشترين چالش تحريم های همه جانبه در اين راستا، .  تحريم اقتصادی بپردازند
ه های تحريم شورای امنيت سازمان ملل ميتواند با تصويب  قطعنام.  مواجه ميشوند

، کشورهای عضو را موظف به للن ما فصل هفت منشور سازم41تحت پوشش ماده 
اما در تحليل نهايی، سازمان ملل فاقد .  اجرای تحريم اقتصادی تصويب شده نمايد

ابزار الزم برای اعمال قهر ميباشد تا به وسيله آنها بتواند تحريم ها را اعمال و 
البته شورای امنيت سازمان ملل .  رای آنها نمايدکشورهای خاطی را مجبور به اج

اين تهديد به ميزان .  حريم اقتصادی قرار دهدتميتواند کشورهای خاطی را مورد 
اما در نهايت مشکل نبود يک .  دهدميقابل توجهی مشکل اعمال تحريم را تخفيف 

  .     برای اعمال تحريم ها برجای خود باقی استدر سازمان ملل مکانيزم موثر 
  

 تحريم يکی از شرايط پايه ای برای موفقيت تحريم های اجرای سريع و قاطعانه
کليه مراحل چهارگانه تحريم اقتصادی ميبايست به گونه ای تدوين و .  اقتصادی است

 همانطور که .  تحريم را ميسر سازنداجرای سريع و قاطعانهبه اجرا گذاشته شوند که 
  .  آنها طوالنی ميشود، غالبا ناموفقندعمر در پيش گفته شد تحريم هايی که طول 
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ی انمزتدوين استراتژی تحريم ها ميبايست توجه داشت که تحريم اقتصادی به هنگام 
 که بتوان آنرا همزمان با ابزارهای ديگر، به ويژه ستدارای بيشترين شانس موفقيت ا

و فشارهای امکان اقدام نظامی .   بکار بردديپلماتيکهای  و فشاراقدام نظامی
 روند تبديل فشار اقتصادی به فشار سياسی و نيل به اهداف تحريم را تسهيل ديپلماتيک

د آن ندر مورد اقدام های نظامی مشکلی که کشورها غالبا با آن مواجه ميشو.  ميکند
از ی در داخل و خارج  گاه موجب پيدايش شرايط،است که فعال کردن اين کانال

   .  ميسازند" ناگزير"کشورهای تحريم کننده ميشود که انجام اقدام نظامی را 
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 فصل ششم
  ايرانتحريم اقتصادی 

  
  

 دوره اصلی تقسيم بندی 6 را ميتوان به جمهوری اسالمیتحريم های آمريکا عليه 
   :نمود که هر يک دارای ويژگی های خاص خود ميباشد

 )1981-1979 (دوره گروگانگيری .1
 )1988-1981(عراق -دوره جنگ ايران .2
 )1992 – 1989(دوره بازسازی  .3
 )2001 – 1993(دوره پرزيدنت کلينتون، مهار دوجانبه  .4
 2001 سپتامبر 11پس از واقعه  .5
  قطعنامه شورای امنيت  .6

  
 در واکنش 1980 ايران در سال جمهوری اسالمیاولين تحريم اقتصادی آمريکا عليه 

اين تحريم قرارداد فروش صدها .  ی سفارت آمريکا انجام گرفتبه گروگانگير
ميليون دالر تجهيزات نظامی را که در زمان محمد رضا پهلوی به امضا رسيده بود 

 ميليارد 12 را غير قانونی نمود، جمهوری اسالمیلغو و فروش تجهيزات نظامی به 
کليه مبادالت تجاری بين دالر دارايی های دولت ايران در آمريکا را مصادره نمود و 

همچنين دولت اياالت متحده کليه مناسبات ديپلماتيک .  ايران و آمريکا را ممنوع کرد
متعاقبا چندين کشور ديگر، از جمله اتحاديه .   را قطع نمودجمهوری اسالمیخود با 

جمهوری اروپا و ژاپن به آمريکا پيوستند و فروش تجهيزات نظامی و اعطای وام به 
 19اين تحريم در .  را ممنوع  کردند و خريد نفت از ايران را متوقف ساختندیاسالم

، پس از آزاد سازی گروگانهای آمريکايی لغو گرديد، اما بخش قابل 1981ژانويه 
  .  توجهی از دارايی های ايران به دليل مطالبات شرکتهای آمريکايی مسترد نشد

   
آمريکا و جمهوری سی بين دوکشور مناسبات اقتصادی و سيا،عليرغم لغو تحريم

 عراق، دولت ريگان تحريم های –با آغاز جنگ ايران .  همچنان تيره مانداسالمی 
اقتصادی گستره ای را عليه ايران سازمان داد که هدف عمده آنها جلوگيری از فروش 

    18.تجهيزات نظامی به ايران وجلوگيری از پيروزی ايران در جنگ بود

                                                 
 تحريم اقتصادی «برای توضيحات بيشتر پيرامون اين تحريم ها به مقاله نويسنده تحت عنوان    18

، درسايت 2005 آوريل ،»زيابی گذشته وچشم انداز آيندهآمريکا، ار
»www.hadizamani.com «مراجعه کنيد.  
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 و آغاز دوره بازسازی،  تحريم های 1988 عراق در سال - ايران پس از پايان جنگ

موجود همچنان برجای باقی ماندند، ولی جو ذهنی حاکم بر روابط بين ايران و 
 در آزادسازی جمهوری اسالمیميانجيگری .   آمريکا رو به بهبود گذاشت

 از جمهوری اسالمیگروگانهای غرب در لبنان از يکسو و سکوت و تائيد ضمنی 
در .  نقش مهمی در ايجاد اين شرايط ايفا کرد1991حمله آمريکا به عراق در سال 

ا  و اتحاديه اروپا به ميزان قابل توجهی .اين دوره، مناسبات اقتصادی و سياسی بين ج
    19.بهبود يافت

  
پس از شکست .   آمريکا مدت قابل توجهی دوام نيآورد-اما روند بهبود روابط ايران 

، )حمله آمريکا به عراق برای بيرون راندن آن از کويت (1991جنگ  عراق در 
 برعراق و برهم خوردن توازن جمهوری اسالمیبمنظور جلوگيری از برتری يافتن 

منع گسترش تجهيزات نظامی ايران «قوا در منطقه، دولت آمريکا با تصويب  قانون 
حريم اقتصادی ايران  مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه ت1992در سال »  20و عراق
اين آغاز سياست جديدی بود که متعاقبا توسط دولت پرزيدنت کلينتون تحت .  نمود

هدف سياست مهار دوجانبه عليرغم نام آن، .   مدون گرديد» مهار دوجانبه«عنوان 
 و جلوگيری از برتری يافتن آن بر جمهوری اسالمیعمدتا مهار اقتصادی و نظامی 

ريم اقتصادی عراق و تضعيف روز افزون اقتصادی و نظامی آن زيرا تح.  منطقه بود
در اين دوره تحريم های .  توازن بين ايران وعراق را به نفع ايران بر هم زده بود

از موارد مهم آن ميتوان به اقتصادی گسترده ای عليه ايران به تصويب رسيد که 
کت شرکتهای مشارمنع  جمهوری اسالمی و مبادالت اقتصادی با تحريم کليه

تحريم ايران «قانون و تصويب  )1996در مه (آمريکايی درتوسعه صنعت نفت ايران 
د تا هر نمو را موظف آمريکادولت که اشاره کرد  1996 آگوستدر   21»و ليبی

 ميليون دالر در صنعت نفت ايران سرمايه گذاری 20شرکت خارجی را که بيشتر از 
    22.ميکند تحريم و مجازات نمايد

  
ر دور دوم رياست جمهوری آقای کلينتون، بمنظور تشويق و تقويت روند اصالحات د

اما، .  در ايران، دولت آمريکا گام هايی در جهت رفع تحريم اقتصادی برداشت
جمهوری اسالمی ايران نتوانست از اين فرصت بهره برداری کند و اقدامات مربوطه 

توانند تاثير قابل توجهی بر روند تحوالت به اندازه کافی پيوسته و چشمگير نبودند تا ب
جمهوری با آهسته شدن روند اصالحات در . سياسی جمهوری اسالمی بگذارد

                                                 
      همانجا19

20 Iran-Iraq Arms Nonproliferation  
21 Iran-Iraq Arms Nonproliferation 

     همانجا22
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 از يکسو و تشديد بحران اقتصادی و سياسی عراق از سوی ديگر، روند اسالمی
    23. به روال قبلی خود باز گشتجمهوری اسالمیتحريم 

  
جمهوری وش روند تحريم اقتصادی با آغاز رياست جمهوری پرزيدنت جورج ب

،  نگرانی دولت و 2001 سپتامبر 11پس از واقعه .   دوباره  شدت گرفتاسالمی
افکارعمومی آمريکا نسبت به خطر تروريسم بين المللی، گسترش سالح های هسته 

.   به نحو بيسابقه ای افزايش يافتجمهوری اسالمیای و عملکرد رژيم های عراق و 
اتحاديه « ارتش آمريکا با همکاری ارتش های بريتانيا و استراليا و 2001در اکتبر 

  2002در ژانويه . نيروهای افغانی، افغانستان را به اشغال خود درآورد» شمال
ايران، عراق و کره شمالی در خطابه خود به کنگره و مردم آمريکا، پرزيدنت بوش 

 ارتش آمريکا و 2003باالخره در مارس .  خواند» محورهای اهريمنی«را 
. کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند وحکومت صدام حسين را سرنگون ساختند

جمهوری طی حمله به افغانستان و متعاقب آن حمله به عراق، با توجه به سکوت 
 در برابر اين اقدامات و تائيد و همکاری ضمنی با آن، اقدامات مهم جديدی اسالمی

سرنگونی پس از اما، .   انجام نپذيرفتی اسالمیجمهوردرزمينه تشديد تحريم 
 مسئله تحريم جمهوری اسالمیحکومت صدام حسين و شکل گيری بحران هسته ای 

  24 .اقتصادی ايرا ن شدت بيسابقه ای يافت
  

عليه جمهوری اسالمی ايران در شورای امنيت  ١٧٣٧قطعنامه باالخره، با تصويب 
قتصادی ايران به لحاظ کيفی وارد مرحله تحريم ا، 2006بيست و سوم دسامبر سال 

 فصل هفتم منشور سازمان ۴١ده مااين قطعنامه که براساس .  کامال متفاوتی گشت
 روز 60ايران ميخواهد تا ظرف  از جمهوری اسالمیصويب شده است نظيم وت تملل

کليه فعاليت های بازفرآوری وغنی سازی، از جمله پروژه های مربوط به آب سنگين 
 1737از سوی ديگر، قطعنامه .  خود را به حالت تعليق درآوردقيق و توسعهو تح
فروش و انتقال کاال و فنآوری مرتبط ز کشورهای عضو را موظف ميسازد تا  ايه لک

حسابها و  و  به ايران جلو گيری کنندبا غنی سازی و سيستم های موشک بالستيک
.   ايران را مسدود کننده هسته ایدارايی سازمانها، موسسات و افراد فعال در برنام

توسط جمهوری اسالمی  در صورت اجرای مفاد قطعنامهقطعنامه متعهد ميشود که 
تحريم های مصوب قطعنامه را منحل سازد و در صورت عدم رعايت آنها کليه ايران 

  .  ی را عليه ايران مورد بررسی قرار دهدتحريمهای بيشترتوسط جمهوری اسالمی 
  

يکجانبه بوده و به دليل عدم مشارکت ايران اکثرا تحريم های  ،قطعنامه فوقتا پيش از 
ساير کشورها، به ويژه اتحاديه اروپا و ژاپن، از موفقيت محدودی برخوردار بوده 

                                                 
   همانجا  23
     همانجا24
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 تنظيم وتصويب  فصل هفتم منشور سازمان ملل۴١ده ماقطعنامه فوق که براساس . اند
 موظف به اجرای قطعنامه ميکند و کليه کشورهای عضو سازمان ملل را شده است،

همه يسازد که ی متصادی ايران را وارد مرحله جديدبه اين ترتيب برنامه تحريم اق
  . و از کارآيی بسيار بيشتری برخوردار ميباشدجانبه بوده

  
به موازات قطعنامه فوق، غرب، به رهبری آمريکا برنامه گسترده ای را برای تحريم 

   :ست که موارد مهم آن عبارتند ازمالی ايران آغاز کرده ا

ن اب  يو بی اس و کرديت سويس، آبزرگ  بانک 7کاهش همکاری  •
امرو هلند، اچ اس بی سی و بارکلی انگليس و سوسيته جنرال و 

 25 2006 با جمهوری اسالمی ايران در مهکرديت ليونز فرانسه

 با موسسات آمريکايی) مستقيم و غير مستقيم(توقف کليه مبادالت مالی  •
 2006سپتامبر  در بانک صادرات

سپتامبر  در با بانک صادرات سه بانک ژاپنیتوقف کليه مبادالت  •
200626 

موسسات آمريکايی با ) مستقيم و غير مستقيم(توقف کليه مبادالت مالی  •
 2007ژانويه  در بانک سپه

 با جمهوری اسالمی بانک کامرس آلمانتوقف همکاری های تجاری  •
 2007در ژانويه 

رتباط با در ا مقام ايرانی ١٢ شرکت و ١٠های  دارايیلوکه شدن ب •
و  2007 توسط دولت ژاپن در فوريه برنامه هسته ای و موشکی ايران

 از انتقال سرمايه های مرتبط با برنامه هسته ای اقدام برای جلوگيری 
 و موشکی ايران

توسط بررسی اعمال تحريم های مالی عليه جمهوری اسالمی ايران  •
  حاديه اروپاات

صنايع 'و ' کاوشيار'، 'کاليه الکتريک'ايرانی سه شرکت نام دادن قرار  •
در ليست شرکت های مرتبط با گسترش سالح های  'انرژی پيشگام

                                                 
25 UBS, Credit Suisse, ABN Amro, HSBC, Barclays, Societe Generale, Credit 
Lyons   
26 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Mizuho Corporate Bank and Sumitomo 
Mitsui Banking Corp 
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 و 2007 توسط وزارت امور خارجه آمريکا در فوريه کشتار جمعی
 مسدود کردن تمامی اموال اين شرکت ها در آمريکا  اقدام برای 

برای کاهش کمک شورای حکام توسط قطعنامه يک  نويس پيشتنظيم  •
دستور در پيشنهادی قطعنامه دادن قرار و های فنی اين نهاد به ايران 

 2007 س شورای حکام در اوايل ماه مارساجالکار 

برحذر داشتن برای گسترش تحريم ها عليه ايران و طرحی تصويب  •
رکت در طرح موسسه های مالی، بانک ها و شرکت های خارجی از ش

کميته روابط خارجی مجلس توسط های صنعت نفت و گاز ايران 
اين مصوبه همچنين محصوالت پتروشيمی و گاز . نمايندگان آمريکا

 .دهد طبيعی مايع شده ايران را در فهرست تحريم های آمريکا قرار می
 

 ، چين و مالزی،دولت آمريکا کشورهای مختلف مانند ژاپنعالوه بر موارد فوق، 
ی خود  و پروژه ها هارمايه گذاریستا شديدا تحت فشار قرار داده است را روسيه 

   .درا در ايران به حالت تعليق درآورن
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  فصل هفتم
  ايراناقتصادی کارآيی سياست تحريم 

  
  
  

 : برای ارزيابی هر تحريم اقتصادی ميبايست به چهار نکته توجه داشت
 

وارد  کشور تحت تحريمبر تحريم  ای کههزينه يعنی تحريم اقتصادی، اثر  .1
 ميکند

 در نيل به اهداف تعيين شدهتاثيرتحريم اقتصادی، يعنی کارآيی آن  .2

وارد ميکند کشور تحت تحريم ای که بر  هزينه  تحريم، يعنیمطلوبيت  .3
 هزينه کشور تحريم کنندهمنهای 

 در مقايسه با ساير ابزارهای ، يعنی مطلوبيت تحريم مطلوبيت نسبی تحريم .4
 وجودم

  
هزينه  ،نخستاست که و سياست قابل توجيهی تحريم اقتصادی هنگامی موفق 

فشار اقتصادی را به فشار بتواند دوم، .  سنگينی بر کشور تحت تحريم تحميل نمايد
تغييرات مورد نظر را در رفتار و يا ماهيت رژيم تحت و سياسی موثر تبديل کند 

 بر اقتصاد کشور تحت تحريم  تحميل کهرا ، هزينه ای سوم.  تحريم بوجود آورد
، در چهارم. ميکند به مراتب بيشتر ازهزينه آن برای اقتصاد کشور تحريم کننده باشد

   27.مقايسه با ساير ابزار و سياست های ممکن از مطلوبيت بيشتری برخوردار باشد
هر چهار مورد، يعنی اثر، تاثير، مطلوبيت و مطلوبيت نسبی هر تحريم اقتصادی، 
همگی به مشخصات و ويژه گی های خاص آن تحريم، مانند اهداف تحريم و ابزار 

 به ساختار اقتصادی و تاثير ،فزون براين، اثر تحريما.  بکار برده شده بستگی دارند
).  را مالحظه کنيد1نمودار ( به ساختار سياسی کشور تحت تحريم وابسته است ،آن

ساختار اقتصادی و  تحريم، عالوه برو مطلوبيت نسبی  مطلوبيت از سوی ديگر،
سياسی کشور تحت تحريم، به ساختار اقتصادی و سياسی کشور تحريم کننده نيز 

         28).1نمودار (بستگی دارد 

                                                 
27.  M. O’Sullivan, 2003, Shrewd Sanctions, The Brookings Institute, 
Washington D.C 

دی آمريکا، ارزيابی گذشته  تحريم اقتصا«ه مقاله نويسنده تحت عنوان ببرای توضيحات بيشتر    28
  .مراجعه کنيد» www.hadizamani.com«، در سايت 2005آوريل ، »وچشم انداز آينده
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  هزينه ايران
  

بررسی و مقايسه شاخص های توسعه اقتصادی ايران پيش و بعد از انقالب حاکی از 
 – 1959در سال طی دوره % 9يران از آن است که ميانگين نرخ رشد اقتصادی ا

 ،همزمان.  در سال برای دوره پس از انقالب کاهش يافته است% 3 به حدود 1978
 درصد در سال تنزل 2الی  1در سال به % 15ميانگين نرخ سرمايه گذاری از 

 و باروری عوامل خ های تورم و بيکاری به نحوچشمگيری افزايش يافتهرن، کرده
 بی شک اين تحوالت هزينه سنگينی را بر ايران  29.وط کرده استتوليد به شدت سق
اما تمامی اين هزينه را نميتوان به حساب تحريم اقتصادی آمريکا .  ندتحميل کرده ا

جنگ و سوء مديريت اقتصادی رژيم نابسامانی های ناشی از انقالب، . گذاشت
      .  ده داشته اندتحميل اين هزينه برعهجمهوری اسالمی نيز سهم برجسته ای در 

 
با اينهمه، يک ارزيابی ساده ميتواند تصويری کلی از ابعاد هزينه ای که تحريم 

همانطور که در پيش اشاره .  اقتصادی آمريکا بر ايران تحميل کرده است بدست بدهد
شد، ميانگين کل هزينه ای که تحريم های اقتصادی سده بيستم بر اقتصادی های تحت 

توليد ناخالص ملی کشورهای تحت تحريم % 2.4کرده اند برابر با تحريم تحميل 
و برای موارد ناموفق % 4.7اين رقم برای تحريم هايی که موفق بوده اند .  است

هزينه تحريم هايی که دارای اهداف بلند پروازانه بوده اند .  بوده است% 1.2برابر با 
توليد ناخالص % 4.5ها برابر با ميانگين هزينه  اين تحريم .  به مراتب بيشتر است

در مواردی که اين تحريم ها موفق بوده .  ملی کشورهای تحت تحريم برآورد ميشود
در   20.5اند، ميانگين هزينه ای که بر کشورهای تحت تحريم وارد کرده اند بالغ بر 

  .توليد ناخالص ملی کشورهای مربوطه استصد 
  

ارزيابی هزينه تحريم وفق را محک چنانچه هزينه متوسط کل تحريم های نام
را بر اين بگذاريم که ميانگين هزينه ای که تحريم قرار دهيم و فرض اقتصادی ايران 

توليد ناخالص ملی ايران است، % 1اقتصادی آمريکا بر ايران تحميل کرده برابر با 
به اين مبلغ .   دالر خواهيم رسيدد ميليار27در آنصورت به رقمی نزديک به 

يست دارايی های ايران را که توسط آمريکا مسدود گشت و بخشی از هزينه جنگ ميبا
 جنگ با عراق بر ايران تی را کهجمهوری اسالمی ايران خسارا.  کردرا نيز اضافه 
به دليل تحريم اقتصادی آمريکا، .  ه استنمود ميليارد دالر برآورد 150 تحميل کرد،

تجهيزات نظامی مورد نياز ا برای تهيه ناچار بود ت ايران همواره ،در طول جنگ
                                                 

تجريه :  پايداردموکراسی و توسعه اقتصادی«  برای توضيحات بيشتر به فصل چهارم کتاب 29
  . ، مراجعه کنيد2004، از اين نويسنده، چاپ انتشارات ارزان، سوئد »ايران
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در نبود تحريم .  بپردازد سياه چندين برابر قيمتهای رسمی از بازارهایخود 
جنگ با عراق نيز پيش می آمد، ايران ميتوانست  اگرحتی اقتصادی آمريکا، 

تجهيزات مورد نياز خود را ارزانتر، به مقدار بيشتر و با کيفيت باالتر تهيه کند و 
کل هزينه جنگ را به تحريم % 10چنانچه تنها .  ا سريعتر به پايان برساندجنگ ر

 به رقمی نزديک به ننصورت هزينه تحريم اقتصادی ايراآآمريکا نسبت بدهيم، در 
  .   ميليارد دالر بالغ خواهد شد50

  
تحريم اقتصادی ايران کامال ناموفق نبوده و هدف آن احتماال بلند پروازانه تر از 

بر اين مبنی اگر فرض کنيم که ميانگين هزينه .  ن کل تحريم ها بوده استميانگي
هزينه جنگ % 20توليد ناخالص ملی ايران بوده است و % 2تحريم ايران برابر با 

 ميليارد 100عراق را به تحريم آمريکا نسبت دهيم در آن صورت به رقمی بالغ بر 
تصور نيست  و ميتواند تصوير اين برآورد، رقمی خارج از .  دالر خواهيم رسيد

  .معقولی از هزينه ای که تحريم آمريکا بر ايران تحميل کرده است بدست بدهد
   

 به ويژه در ،تاثير تحريم اقتصادی آمريکا بر روی جلب سرمايه گذاری خارجی
 به دليل جنگ و وضعيت سياسی کشور 1990تا سال .  صنعت نفت قابل توجه است

پس از پايان جنگ، در دهه . ارجی در ايران بسيار ناچيز بودميزان سرمايه گذاری خ
 بمنظور سرمايه گذاری در صنعت نفت اقدامات متعددی جمهوری اسالمی دولت 90

اما تحريم اقتصادی آمريکا، به .  را برای جلب سرمايه گذاری خارجی آغاز نمود
زان قابل توجهی خنثی  ليبی موفق شد تا اين اقدامات را به مي-ويژه قانون تحريم ايران

.   به تاخير اندازد90سازد و سرمايه گذاری در صنعت نفت ايران را تا اواخر دهه 
يی خود را از دست داد و آ ليبی به تدريج کار- قانون تحريم ايران1998پس از مه 

با اينهمه تحريم اقتصادی آمريکا هزينه .  توسط شرکت های خارجی ناديده گرفته شد
تحريم آمريکا سبب شد تا شرکت .  بخش نفت ايران وارد کرده استسنگينی را بر

های خارجی با محافظه کاری بسيار بيشتری با پروژه های ايرانی برخورد کنند و 
ايران را مجبور ساخت تا برای جلب شرکت های خارجی امتيازهای بيشتری به آنها 

، توليد نفت ايران ، به دليل افت سرمايه گذاری در صنعت نفت90طی دهه .  بدهد
اين امر زيان قابل .   هزار بشکه در روز زير حد مورد انتظار بود300نزديک به 

توجهی را بر کشور تحميل کرد، به ويژه آنکه ايران نتوانست از احيا بازار نفت در 
در مجموع، به دليل تحريم .   بهره برداری مطلوب را بعمل آورد90پايان دهه 

سات و زير ساختهای نفتی ايران در حوزه جنوب  از شرايط اقتصادی آمريکا تاسي
     .   مطلوبی برخوردار نيستند و به شدت نيازمند سرمايه گذاری های کالن ميباشند

  
تحريم آمريکا به منافع ايران در ميدان های نفت و گاز دريای خزر افزون بر اين، 

 تحريم اقتصادی آمريکا و . آورده است زيان هنگفت و احتماال جبران ناپذيری وارد
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 ترکيه، عليرغم آنکه عبور خطوط لوله گاز از - سيحان -پشتيبانی آن از خط لوله باکو
مسير ايران دارای توجيه اقتصادی قوی تری ميباشد، مانع از آن شده است تا ايران 

بتواند از موقعيت استراتژيک خود در منطقه خزر و آسيای ميانه بهره برداری کند و 
اگر تحريم .   ان را به ترانزيت اصلی انرژی برای کل منطقه تبديل سازداير

اقتصادی آمريکا نتوانست جريان سرمايه گذاری خارجی در حوزه های نفتی خليج 
فارس ايران را کامال متوقف سازد،  تاثيرآن بر روی توسعه ميدان های نفت و گاز 

اين حوزه بسيار پر هزينه بوده ايران در دريای خزر و منافع استراتژيک ايران در 
  .         است

  
در مجموع تحريم اقتصادی آمريکا دسترسی ايران به بازار سرمايه و تکنولوژی 

ه  و توان رشد اقتصادی ايران را به ميزان قابل دپيشرفته را دشوار و پرهزينه کر
   30.توجهی کاهش داده است

  
  

  هزينه آمريکا
  

قبل از .  يکا نيز دارای هزينه قابل توجهی بوده استتحريم اقتصادی ايران برای آمر
 ليبی، بازاريابی، انتقال و فروش نزديک به يک پنجم -تصويب قانون تحريم ايران 

 ليبی سبب شد تا -تحريم ايران .  نفت ايران در اختيار شرکت های آمريکايی بود
انستند ازخريد و  ميليارد دالر سودی را که ميتو2شرکت های نفتی آمريکا نزديک به 

  .   کسب کنند از دست بدهند2000-1995فروش نفت ايران در فاصله 
 ميليارد دالر به ايران 2طی اين دوره آمريکا ميتوانست نزديک به افزون بر اين، 

.  تحريم اقتصادی سبب شد تا آمريکا اين بازار را از دست بدهد. صادرات داشته باشد
 دالر بوده است، ميليارد 2ا احتماال به مراتب کمتر از البته زيان اين امر برای آمريک

 توانست برای واردات از آمريکا جانشين های جمهوری اسالمیزيرا همانطور که 
مناسب بيابد، آمريکا نيز توانست الگوی تجارت خارجی خود را تغيير دهد و برای 

يان احتمالی که با اينهمه، ز . صادرات خود به ايران بازارهای مناسب ديگری بيابد
 .     قابل توجه است،بر آمريکا وارده شد

  
مهمتر از اين، در اثر تحريم اقتصادی آمريکا، شرکت های  آمريکايی  فرصت های 

سرمايه گذاری قابل توجهی را به ويژه در صنعت نفت ايران از دست داده اند که 
، 90در نيمه دوم دهه .  دبرای منافع بلند مدت آنها دارای پيآمدهای پر هزينه ای ميباش

                                                 
ه مقاله نويسنده تحت پيرامون تاثيرات اقتصادی تحريم اقتصادی آمريکا بتوضيحات بيشتر برای    30

، در سايت 2005آوريل ، » تحريم اقتصادی آمريکا، ارزيابی گذشته وچشم انداز آينده«عنوان 
»www.hadizamani.com «مراجعه کنيد.  
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تنها در زمينه نفت و .   دالر پروژه را به مزايده گذاشتميليارد 50ايران نزديک به 
در نبود تحريم .   دالر بودميليارد 12گاز ارزش قراردادهای امضا شده بالغ بر 

دوما، .  اوال حجم و دامنه اين فعاليتها ميتوانست بسيار گسترده تر باشداقتصادی، 
  .  نصيب شرکت های آمريکايی ميشدمذکور  یاال بخش قابل توجهی از قراردادهااحتم

  
مبنای شواهد باال، در يک تحليل ساده و اوليه ميتوان هزينه ای را که تحريم بر 

 ميليارد دالر برآورد 30 تا 20 بين ،اقتصادی ايران برای آمريکا به همراه داشته
د نيک قابل توجهی نيز در اين معادله وجود دار هزينه ها و منافع استراتژالبته،. کرد

  مطالب باالاساسدر مجموع، بر.  که ارزيابی و برآورد آنها بسيار دشوار است
ميتوان نتيجه گرفت که هزينه تحريم اقتصادی ايران برای ايران چندين برابر هزينه 

  .   مربوطه برای آمريکا بوده است
  

   تاثير
  

زيرا، .  استدشوار تحريم اقتصادی ايران ای سياسی آوردهتاثير و دست  یارزياب
 دارای اهداف متعدد و بعضا مبهم و حتی نا گفته ای بوده که در طول مريحاوال اين ت

جمهوری  سال گذشته رفتار رژيم 27دوما، طی.  عمر تحريم جابجا و متحول شده اند
بوده اسی ايران  دستخوش تغييرات متعددی شده که بيشتر ناشی از تحوالت سياسالمی

  . تا تحريم اقتصادی آمريکااند 
  

برای تحريم اقتصادی آمريکا عليه ايران اهداف متعددی برشمرده اند که عبارتند از 
تغيير رفتار رژيم در عرصه های خارجی و داخلی، مهار رژيم و جلوگيری 

د در مجموع، شواه.  ازدستيابی آن به سالح های هسته ای و باالخره تغيير رژيم
، عليرغم تحميل هزينه اقتصادی موجود حاکی از آن است که تحريم اقتصادی آمريکا

جمهوری  درعرصه تاثير گذاری بر ساختار و عملکرد رژيم سنگين بر ايران،
ر عرصه سياست   د.ناموفق بوده استو نيل به اهداف تعيين شده خود نسبتا  اسالمی

 و  را در انزوا نگاه دارد اسالمیجمهوریخارجی تحريم اقتصادی آمريکا نتوانست 
رفتار جمهوری اسالمی  درعرصه هايی که برای آمريکا دارای بيشترين اهميت 

 در . ميباشند، مانند مخالفت با اسرائيل و برنامه صلح خاورميانه تغيير نکرده است
زمينه سياست داخلی، به ويژه  نقض موازين حقوق بشر، تحريم اقتصادی آمريکا فاقد 

در زمينه نظامی، تحريم .   ر قابل توجهی بر روی رفتار رژيم بوده استتاثي
است تاکنون نتوانسته   اما،اقتصادی آمريکا از موفقيت بيشتری برخوردار بوده  است

  .دستيابی به فنآوری هسته ای را متوقف سازدتالشهای جمهوری اسالمی ايران برای 
 اقتصاد ايران تحميل نموده، رژيم عليرغم هزينه سنگينی که تحريم برباالخره، 
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جمهوری اسالمی ايران توانسته است به حيات خود ادامه دهد و از رشد اقتصادی نيز 
  .برخوردار باشد

  
عدم موفقيت و ناکارآمدی سياست تحريم اقتصادی آمريکا دارای عوامل متعددی است 

عدم ، هداف  تحريماناسازگاری بين  و چند گانگی وجود  که مهمترين آنها عبارتند از
دم ع ويک جانبه بودن تحريم ها، تناسب ساختار تحريم ها با اهداف مورد نظر
کم توجهی آمريکا به ساختار و ، موفقيت آمريکا در جلب حمايت ساير کشورها

مراه کردن کاربرد ناتوانی آمريکا در ه و جمهوری اسالمیويژگی های سياسی 
  .تحريم با ساير راه کارها

 
ايی که برای تغيير رفتار رژيم تدوين ميشوند ميبايست تنها بر پايه تنبيه تحريم ه

 مقتضيات اين امر با ،اما.  دارای مکانيزم های تشويقی نيز باشنده کبلاستوارنباشند، 
اين نا . تحريم هايی که برای تغيير رژيم تدوين ميشوند اساسا در تناقض است

وعدم کارآيی ا با اهداف مورد نظر سازگاری موجب ناهماهنگی ساختار تحريم ه
مهمترين علت شکست تحريم اقتصادی آمريکا در مهار و تغيير .  تحريم ها ميشود

 را بايد در آن جست که ريسک ناشی از تغيير رفتار برای جمهوری اسالمیرفتار 
درحاليکه هزينه ناشی از تحريم اقتصادی برای بوده   بسيار هنگفت جمهوری اسالمی

 را برای جمهوری اسالمیشعار تغيير رژيم عمال انگيزه .  تحمل بوده استآن قابل 
داده دستيابی به سالح های هسته ای سوق آنرا بسوی تغيير رفتار تضعيف کرده، 

اين امر شانس موفقيت تحريم هايی را که برای مهار و تغيير رفتار رژيم .  است
           . کرده است تضعيف ،تدوين شده اند

  
نبه بودن تحريم وناتوانی آمريکا در جلب حمايت ساير کشورها  دليل پايه ای يک جا

که خود از توزيع نابرابر است ديگرعدم موفقيت سياست تحريم اقتصادی آمريکا 
منافع و هزينه های تحريم بين کشورهای درگير و ارزيابی های متفاوت آنها از 

جمهوری ريکا در برابر همچنين، سياست آم. خطرجمهوری اسالمی ناشی ميشود
نتوانسته سياست تحريم  و آمريکا  عمدتا بر پايه تحريم اقتصادی متکی بودهاسالمی

اقتصادی را همراه با ابزارهای ديگر بکار بندد تا از آن ترکيب موثری برای 
تا پيش از بحران هسته ای کنونی، تهديد .  بسازدجمهوری اسالمیتاثيرگذاری بر 

 مطرحی برای آمريکا نبود تا بتواند کارآيی تحريم اقتصادی را نظامی هيچگاه گزينش
 شرايط سياسی ايران و جو بين المللی عمال در 90 و80در دهه های  .تقويت کند

پس از . موقعيتی نبود که استفاده از گزينه اقدام نظامی را برای آمريکا ميسر سازد
يف احتمال کاربرد حمله آن، حمله آمريکا به عراق و مشکالت متعاقب آن، با تضع

نظامی عليه ايران، عمال از کارآيی سياست تحريم های اقتصادی آمريکا عليه ايران 
از سوی ديگر، از ابزارهای ديپلماتيک و کانال های ارتباطی نيز استفاده .  کاست
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نبود يک ديالوگ موثر بين دو کشور، از يکسو، و شعار تغيير .  مطلوب بعمل نيآمد
ی ديگر، سبب شد تا تحريم اقتصادی نتواند به صورت کاتاليزوری در رژيم، از سو

    31. عمل نمايدجمهوری اسالمیجهت  تغيير رفتار 
  

  مطلوبيت نسبی
  

تحريم اقتصادی هنگامی يک انتخاب موجه است که نه تنها منافع آن بيشتر از هزينه 
ير ابزار و گزينه ها   هزينه های آن در مقايسه با ساههای آن باشد، بلکه نسبت منافع ب

 گزينه های فوق و در » منافع–هزينه «متاسفانه در مورد معادله .  نيز بيشتر باشد
نتيجه، مطلوبيت نسبی سياست تحريم اقتصادی ايران اطالعات کافی در دست نيست 

ارزيابی هنگام با اينهمه، .  و در اين زمينه بين تحليلگران توافق نظر وجود ندارد
که ديگری  گزينه هایمحدوديت ت تحريم اقتصادی آمريکا ميبايست به موفقيت سياس

  در اين .دکردر اختيار  داشته است توجه ايران  جمهوری اسالمیآمريکا در برابر
تدريجی بهبود  و گفتگوی سازندهنخست : گزينه اصلی قابل بررسی استدو رابطه 
   .نظامیاقدام  ، دوم وروابط

  
جمهوری توانست به جای سياست تحريم اقتصادی در برابر گزينه اولی که آمريکا مي

 اختيار کند عبارت بود از گفتگوی سازنده و آغاز يک پروسه تدريجی برای اسالمی
در چند سال آخر رياست جمهوری .  عادی سازی روابط  اقتصادی و سياسی

تيجه نما متاسفانه از آن ا.  کلينتون، دولت آمريکا عمال به اين سياست روی آورد
  نيرويی وجود نداشت که بخواهد جمهوری اسالمیدر زيرا .  مطلوبی بدست نيآورد

از سوی .  و بتواند با آمريکا وارد گفتگويی سازنده جهت عادی سازی روابط شود
ديگر پيشنهادهای همکاری دولت آمريکا به اندازه کافی گسترده نبود تا بتواند انگيزه 

 برای مثال سرمايه گذاری در صنعت – ود آورد بوججمهوری اسالمیالزم را در 
وجه ديگر اين راه کار آن بود که آمريکا هيچ اقدام خاصی .  نفت را در بر نميگرفت
 بعمل نيآورد، بلکه تنها به بهبود روابط جمهوری اسالمیبرای تغيير رفتار رژيم 

ين روابط به  بپردازد به اميد آنکه بهبود اجمهوری اسالمیاقتصادی و تجاری خود با 
براين باورند گران لتحلي ازای  عده .  نفوذ سياسی و نهايتا تغيير رفتار رژيم بيانجامد

.  ه است و نتيجه مطلوبی از آن بدست نيآوردهکه اين دو وجه را اتحاديه اروپا آزمود
 به دليل تحوالت داخلی ايران جمهوری اسالمیاز اين منظر، هرگونه تغيير در رفتار 

                                                 
ه مقاله نويسنده تحت ی آمريکا بپيرامون تاثيرات اقتصادی تحريم اقتصادبرای توضيحات بيشتر    31

، در سايت 2005آوريل ، » تحريم اقتصادی آمريکا، ارزيابی گذشته وچشم انداز آينده«عنوان 
»www.hadizamani.com «مراجعه کنيد.  
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اما، عده ای ديگر از تحليلگران معتقدند که اين راه کار .  ا فشارهای خارجیميباشد ت
  .  هنگامی ميتوانست به نتيجه مطلوب بيانجامد که آمريکا نير در آن مشارکت ميداشت

  
تا پيش از  که براين باورنديعنی اقدام نظامی، غالب تحليلگران ، موده مورد گزيندر 

مطرحی برای آمريکا جدی و امی هيچگاه گزينش نظاقدام بحران هسته ای کنونی، 
 شرايط سياسی ايران و جو بين المللی عمال 90در دهه همانطور که اشاره شد، . نبود

پس از آن، حمله . بينانه ای باشد بتواند گزينه واقعنظامی بود که اقدام در موقعيتی ن
 نظامی عليه  امکان و شانس موفقيت اقدامآمريکا به عراق و مشکالت متعاقب آن

ارن ذگتسابا اينهمه، عده ای ديگر از تحليلگران و سي.  تضعيف کردعمال را ايران 
معتقدند که راه کار مقابله نظامی با جمهوری اسالمی ايران اجتناب ناپذير آمريکايی 

  . بوده و هست
  

دم توفيق سياست تحريم اقتصادی آمريکا در دستيابی به اهداف عدر حال حاضر، 
  .         شده استی فوق ب توجه بيشتر به گزينه هاخود موج

  
  

   شورای امنيتهقطعنام
  

 مربوط ميشود، 2005 تا 1980ارزيابی باال که عمدتا به دوره از در مجموع،  
، عليرغم هزينه  طی اين دورهحريم اقتصادی آمريکاميتوان نتيجه گرفت که سياست ت

 نيل به اهداف تعيين شده خود که بر ايران تحميل کرده، درسنگينی اقتصادی 
تشديد بحران هسته ای و تصويب اما، .  ازموفقيت نسبتا کمی برخوردار بوده است

عليه جمهوری اسالمی، تحريم اقتصادی ايران را قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل 
 .  را دگرگون کند کل اين معادلهد که ميتوانرد مرحله جديدی کردهابه لحاظ کيفی و

دو تحول مشکالت پايه ای سياست تحريم اقتصادی آمريکا عليه ايران را به ين ازيرا 
  .ميزان قابل توجهی کاهش داده اند

  
  و دقيقتر ساخته وتشديد بحران هسته ای اهداف تحريم آمريکا عليه ايران را شفافتر

 . به آن مرکز ثقلی داده است که از حمايت جهانی بسيار گسترده ای برخوردار ميباشد
اين امر از شدت تناقض بين اهداف تحريم کاسته و اهداف تحريم را با ابزار آن 

از سوی ديگر، تصويب قطعنامه شورای امنيت که .  سازگار و هماهنگ ساخته است
انبه ايران را به جور سازمان ملل استوار است تحريم يکش فصل هفت من41بر ماده 

 کارآيی بيشتری برخوردار زال ايک تحريم همه جانبه تبديل کرده است که اصو
ای ر ب وشدت خطر بر احتمال کاربرد اقدام نظامی افزودههمچنين، افزايش .  ميباشد

اولين بار آنرا به اهرمی تبديل کرده است که ميتواند کارآيی سياست تحريم را تقويت 
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 ،در اين راستا، ديپلماسی بين المللی نيز به نحو چشمگيری فعالتر گشته.  کند
از . وريکه جبهه موثر ديگری برای تقويت کارآيی تحريم اقتصادی گشوده استبط

هايی  سوی ديگر، در پی افزايش خطر و ريسکهای ناشی از بحران هسته ای شکاف
در درون حکومت جمهوری اسالمی در مورد چگونگی حل بحران هسته ای پديدار 

به فشار سياسی و تغيير گشته که مکانيزم سياسی را که برای تبديل فشار اقتصادی 
   . رفتار رژيم الزم ميباشد فعال ساخته است

  
برخورد روسيه و چين با بحران هسته ای ايران و قطعنامه شورای امنيت بسيار 

است و اساسا به بحران هسته ای ايران به از اردوگاه غرب محافظه کارانه تر 
اه خود در منطقه صورت چالشی برای حفظ موقعيت خود در ايران و گسترش پايگ

 اروپا بتوانند اتحاد استراتژيک خود بر هبا اينهمه، چنانچه آمريکا و اتحادي.  دنمينگر
سر بحران هسته ای ايران را حفظ کنند، به احتمال بيشتر روسيه و چين ناچار به 

تحوالت فوق،عليرغم موضعگيری چين و .  پيروی از سياست غرب خواهند شد
 جدی و سرنوشت ساز در چشم انداز تحريم اقتصادی  تحولیدر مجموعروسيه، 

  .  آمريکا عليه ايران محسوب ميشود
  

به لحاظ اقتصادی، قطعنامه شورای امنيت و تحريمهای مالی غرب که در بخش پنجم 
 را به نحو یبه آنها اشاره شد، دسترسی ايران به بازار مالی و سرمايه جهان

رمايه گذاری و پروژه های کالن، به ويژه اين امر س.  چشمگيری محدود خواهد کرد
تاسيسات و زير ساختهای .  در بخش نفت را مختل و احتماال متوقف خواهد کرد

صنعت نفت ايران، به دليل تحريم اقتصادی آمريکا و بی توجهی رهبران جمهوری 
همچنين، آينده .   سرمايه های  کالن استه شده، نيازمند تزريقاسالمی فرسود

يران وابسته به توانايی کشور در بهره برداری از فرصتهای جديدی است اقتصادی ا
در مجموع، .  که در حوزه های نفتی و گازی جنوب و شمال کشور فراهم آمده است

 ميليون بشکه در روز و بهره برداری از 7افزايش ظرفيت توليد نفت ايران به 
طی يک دوره ده  گذاری  ميليارد دالر سرمايه150 تا 100فرصتهای جديد نيازمند 

ای مالی غرب، در صورت ادامه، تحقق قطعنامه شورای امنيت و تحريمه.  استساله 
  .  دشوار و احتماال غير ممکن خواهد ساخترا اين پروژه ها 

  
تاثير قطعنامه و تحريم های مالی غرب به بخش نفت محدود نخواهد شد، بلکه فعاليت 

افزون بر اين، شوک اوليه .   مختل خواهد کردساير بخش های کليدی اقتصاد را نيز
ود جحاصل از قطعنامه و تحريم مالی غرب مجموعه ای از شوک های ثانويه بو

.  خواهند بودبرای اقتصاد ايران گسترده ای منفی خواهد آورد که دارای پيآمدهای 
برای مثال، حساسيت سرمايه در برابر ريسک های سياسی و سيالی آن موجب خواهد 

 جديد را به آينده موکول  و سرمايه گذاری هایداخلی  پروژه هاگذاران د تا سرمايه ش
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سرمايه د و در جستجوی امنيت و سود بيشتر ند، فعاليت های خود را کاهش دهنکن
اوليه حاصل شوک اين جريان، همراه با .  منتقل کنندبه خارج از کشور های خود را 

کاهش عرضه سرمايه در بازار، افزايش نرخ از قطعنامه و تحريم های مالی موجب 
بهره، افزايش تورم، افت باروری توليد، کاهش واردات و افت مستقيم و غير مستقيم 

د که نهايتا به کاهش نرخ رشد اقتصادی، افت درآمد ملی و يگردخواهد صادرات 
ن مستلزم زمافوق  یارزيابی ميزان و شدت پيآمدها.  افزايش بيکاری خواهد انجاميد

کمتر ميتوان شک بودن تاثير آنها جدی اما در مورد سمت و سو و .  بيشتری است
  .داشت

    
واکنشهای اوليه مقامات جمهوری اسالمی حاکی از نگرانی حکومت نسبت به 

 شورای 2006در دسامبر .  پيآمدهای اقتصادی قطعنامه و تحريم مالی غرب است
در .  ه يورو را به تصويب رساندعالی اقتصاد طرح تبديل ذخائر ارزی ايران ب

 وزير نفت جمهوری اسالمی از توقف پروژه های بزرگ در بخش نفت 2007ژانويه 
هم اکنون، فرار سرمايه به خارج آغاز گشته است که در صورت شدت .  خبر داد

به صورت ايران جديد عليه جمهوری اسالمی قطعنامه گرفتن تحريم ها و تصويب 
اين نابسامانی ها محيط اقتصادی ايران را به لحاظ .   يافتتصاعدی افزايش خواهد

 موجب افزايش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی ،ذهنی و عينی متشنج کرده
  .  گشته استکشور 

  
  تصوير ،احتمال سرايت و گسترش دامنه تحريم اقتصادی به صادرات نفت ايران

هر يک از طرفين اين مناقشه انجام اين امر ميتواند توسط  .  فوق را بغرنجتر ميسازد
 تحريم مالی غرب و ا بهممکن است برای مقابل جمهوری اسالمینخست، .  پذيرد

در دوم، .  مجازات کشورهای شرکت کننده اقدام به کاهش صادرات نفت ايران کند
 را به اجرا نگذارد، شورای 1737 مصوبات قطعنامه جمهوری اسالمیصورتيکه 

صدور يک قطعنامه جديد صادرات نفت ايران را مورد تحريم قرار امنيت ميتواند با 
ميتوانند با اقدام نظامی نيز  آمريکا يا گروهی از کشورهای تحريم کننده سوم،.  دهد

  .  ترانزيت نفت ايران را متوقف کنند
  

در صورتيکه حجم بزرگی از صادرات نفت ايران از چرخه بازار خارج گردد، 
در مورد .  ز اختالل در جريان نفت ايران هنگفت خواهد بودخسارات کليه طرفين ا

درآمد توقف اين . درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت است%  80ايران، 
تجربه مشابه عراق در اين .  ضايعات گسترده ای را بر ايران تحميل خواهد کرد

رآمد ملی تحريم نفت عراق توسط شورای امنيت سبب شد تا د.  زمينه قابل توجه است
اين امر خسارات انسانی، .  کندتنزل % 83 ميليار دالر، يعنی 10 به 60آن کشور از 

  .  اقتصادی و اجتماعی گسترده ای بر عراق تحميل کرد
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فت به بيش نتوقف صادرات نفت ايران ميتواند موجب افزايش قيمت از سوی ديگر، 

ت و اختاللهای ناشی از مدهای اين افزايش قيمآپي.   دالر گردد100از بشکه ای 
 ا پرهزينهتوقف صادرات نفت ايران ميتواند برای کشورهای وارد کننده نفت شديد

عربستان .   ميليون بشکه در روز است2.5صادرات نفت ايران نزديک به .  باشد
 ميليون بشکه در روز برآورد ميشود 1.9 تا 1.4سعودی که مازاد ظرفيت آن بين 

امارات، کويت، نيجريه، .  عرضه نفت ايران را جبران کندميتواند بخشی از کاهش 
نروژ، مکزيک، ونزوئال و روسيه نيز ميتوانند بخش ديگری از کسری توليد را 

با اين وجود، اختالل ناشی از قطع صادرات نفت ايران قابل مالحظه .  تامين کنند
يباشند به جای به ويژه، اگر کشورهايی که دارای مازاد ظرفيت توليد م. خواهد بود

جبران کسری توليد ايران به بهره برداری از افزايش قيمت بپردازند و يا اينکه 
  .   با اقدامات تروريستی جريان نفت کشورهای منطقه را مختل کندجمهوری اسالمی

  
شايان توجه است که در صورت قطع نفت ايران، توزيع خسارات آن بين کشورهای 

آمريکا و بريتانيا به واردات نفت ايران وابسته .   بودواردکننده نفت يکسان نخواهد
از سوی ديگر، . کنندنفت خود را از ايران تامين مي% 6و فرانسه % 1آلمان .  نيستند

نفت خود را از ايران وارد % 20و % 12، %9 و چين، به ترتيب ايتاليا، ژاپن
 برای مثال، ارزش . منافع تجاری اين گروه در ايران نيز قابل توجه است.  ميکنند

 ميليارد دالر در سال 1.3 و 2.7صادرات ايتاليا و ژاپن به ايران به ترتيب برابر با 
 ميليارد دالر 2 و 3.2ارزش سرمايه گذاری های آنها در ايران به ترتيب .  است

ک هنگفتی در  منافع تجاری و استراتژيروسيه نيز دارایچين و . برآورد ميشود
 شک توزيع نابرابر هزينه های تحريم اقتصادی ايران چالشی جدی بی.  ميباشند ايران

البته، در .  در برابر تعميق اين تحريم ها و گسترش آنها به بخش نفت خواهد بود
صورتيکه آمريکا و اتحاديه اروپا بتوانند اتحاد استراتژيک خود را در برخورد با 

دابير مختلفی برای تعديل اين  حفظ کنند، ميتوانند تجمهوری اسالمیبرنامه هسته ای 
  .   نابرابری بکار گيرند
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  فصل هشتم

  قطعنامه شورای امنيت چشم انداز
  
  

در اثر تعميق بحران هسته ای ايران و تصويب همانطور که در باال اشاره شد، 
 شورای امنيت، کارآيی سياست تحريم اقتصادی ايران به نحو 1737قطعنامه 

  با اين وصف، نميتوان اطمينان داشت که سياست .چشمگيری افزايش يافته است
چنانچه جمهوری .  تحريم اقتصادی ايران بتواند به بحران هسته ای ايران پايان دهد

اسالمی ايران بر اين تصور باشد که عزم غرب بر تغيير رژيم جمهوری اسالمی 
ند و بر قرار دارد، در آنصورت ممکن است در برابر فشار تحريم ها مقاومت کايران 

در چنين شرايطی احتمال آنکه تحريم .  دنمايپيشبرد برنامه هسته ای خود پافشاری 
  .ويی نظامی بيانجامد قابل توجه خواهد بوداقتصادی ايران به رويار

  
برای بحران کنونی ايران و چشم انداز تحريم اقتصادی ميتوان چهار در مجموع، 

  ):د را مالحظه کني2نمودار (سناريو متصور شد 
  

آمريکا  واقعا توليد سالح هسته ای و عزم جمهوری اسالمیچنانچه برنامه  .1
 باشد، در آنصورت رويارويی نظامی جمهوری اسالمیتغيير رژيم 

 .سناريويی محتمل خواهد بود

 ولی ، را نداشته باشدجمهوری اسالمی قصد تغيير رژيم آمريکااگر  .2
، در آنصورت احتمال  در پی توليد سالح هسته ای باشدجمهوری اسالمی

  زيرا در چنين شرايطی .نظامی همچنان قوی خواهد بودرويارويی 
 را به ب بر توسعه سالح هسته ای ميتواند غرجمهوری اسالمیپافشاری 

 .سوی سناريوی اول سوق دهد

قصد تغيير رژيم جمهوری اسالمی را داشته باشد، اما آمريکا برعکس، اگر  .3
ال توليد سالح هسته ای نباشد، درآنصورت نبد واقعا به جمهوری اسالمی

زيرا در چنين شرايطی حفظ اتحاد . احتمال وقوع جنگ کمتر خواهد بود
آمريکا در حال حاضر دارای .  غرب برای آمريکا دشوار خواهد گشت

منافع اقتصادی در ايران نيست، در صورتيکه منافع تجاری موجود و بالقوه 
 مخالفت ،در چنين شرايطی.  سترده استاتحاديه اروپا در ايران بسيار گ

روسيه و چين با تعميق تحريم ها عليه ايران ميتواند به پيدايش و تعميق 
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در صورت اتخاذ سياست درست، .  شکاف در اردوگاه غرب کمک کند
البته . جمهوری اسالمی نيز ميتواند از بروز اين شکاف بهره برداری کند

داران راه حل نظامی در درون وجود دارد که طرفريسک اين همچنان 
حکومت آمريکا بکوشند تا در فرصت باقيمانده رياست جمهوری آقای بوش 

 . بحران را وارد فاز رويارويی نظامی کنند

 نباشد و جمهوری اسالمی به دنبال تغيير رژيم آمريکاباالخره، چنانچه  .4
تن  از برنامه هسته ای واقعا صلح آميز و برای گرفجمهوری اسالمیهدف 

امتياز از غرب باشد، درآنصورت رويارويی نظامی از کمترين احتمال 
در چنين شرايطی، قاعدتا دو طرف بايد بتوانند با .  برخوردار خواهد بود

دادن و گرفتن امتيازهای مناسب به راه حلی دست يابند که برای دو طرف 
يک در واقع، اين سناريو ظرفيت آنرا دارد که به .  قابل پذيرش باشد

در    32.بين آمريکا و جمهوری اسالمی بيانجامد» معامله بزرگ«
اينصورت اين نگرانی وجود دارد که جنبش دموکراسی خواهی و حقوق 

البته، حتی در اين .  بشر ايران قربانی حل بحران هسته ای ايران گردد
زيرا خطای .  امی را ناديده گرفتظسناريو نيز نميتوان ريسک رويارويی ن

 نظامی سوق ن ميتواند بحران را به سمت مقابله هريک از طرفيمحاسبه
 .دهد

 

  2نمودار 

جمهوری   سناريو
  اسالمی ايران

  ريسک  آمريکا

 بسيار باال  تغيير رژيم  سالح هسته ای  1

تغيير رفتار  سالح هسته ای   2
  رژيم

  باال

نسبتا   تغيير رژيم  صلح آميز  3
  متوسط

  ا کمنسبتتغيير رفتار   صلح آميز  4

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
 تحريم اقتصادی آمريکا، ارزيابی گذشته «ه مقاله نويسنده تحت عنوان ببرای توضيحات بيشتر    32

  .مراجعه کنيد» www.hadizamani.com«، در سايت 2005ريل آو، »وچشم انداز آينده
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  رژيم

  
درنقطه ای بين سناريو های دوم و سوم هسته ای ايران در حال حاضر احتماال بحران 

 آمريکا وهم در جمهوری رزيرا هم د.  ) را مالحظه کنيد2نمودار  (قرار دارد
برنامه های نيرومندی در حاکميت حضور دارند که دارای اسالمی ايران،  جناح های 

برنامه رسمی دولت آمريکا تغيير .  ميباشندهسته ای ايران ران حبحل برای متفاوتی 
جناح نيرومندی طرفدار  ،دولتاما در درون .  رفتار رژيم جمهوری اسالمی است

برنامه رسمی حکومت از سوی ديگر، .  ستجمهوری اسالمی اسياست تغيير رژيم 
اما جناح های جمهوری اسالمی ايران استفاده صلح آميز از برنامه هسته ای است، 

به دنبال کسب توانايی کامل هسته ای در درون حکومت جمهوری اسالمی ندی منيرو
در چنين .  در نتيجه جو بی اطمينانی کامل بر مناسبات دو کشور حاکم است.  ميباشند

شرايطی خطای محاسبه توسط هر يک از طرفين ميتواند موجب شود که بحران هسته 
از سوی ديگر، هزينه تعميق بحران و از .  ول فرا رويدای ايران به سوی سناريوی ا

اين امر، در صورت .  کنترل خارج شدن آن برای هر دو طرف بسيار سنگين است
اتخاذ تدابير مناسب توسط طرفين درگير، ميتواند بحران را بسوی سناريوی چهارم 

  .  سوق دهد
  

به رژيم جمهوری  مستلزم دادن تضمين امنيت ممکن استتوفيق سناريوی چهارم 
 سناريوی يک اما اين امرهنگامی .  دباشدر چارچوب يک برنامه منطقه ای اسالمی 

واقع بينانه خواهد بود که جمهوری اسالمی نه تنها برنامه تکميل چرخه غنی سازی 
را متوقف سازد، بلکه سياست خارجی خود در برابر مسائل منطقه، به ويژه عراق و 

انجام اين امر .  و به سياست آمريکا ستيزی خود پايان دهداسرائيل را متحول کند 
برای جمهوری اسالمی کار آسانی نخواهد بود، به ويژه اگر غرب بر انجام 

  .نيز پافشاری کندجمهوری اسالمی اصالحات داخلی در ساختار حکومت 
  

جنبش اقبال در سناريوی چهارم همواره اين نگرانی وجود خواهد داشت که 
قربانی حل بحران هسته ای جمهوری اسالمی ايران و حقوق بشر خواهی دموکراسی 

با  ميتوانند   در اين چارچوب، اپوزيسيون و سازمان های جامعه مدنی ايران.گردد
اعمال فشار بر افکار عمومی جهان و سازمان دادن مقاومت در ايران به يافتن راه 

و مقتضيات ايران نافع ملی جويانه برای بحران هسته ای ايران که با م حلی صلح
در .  دنجنبش دموکراسی خواهی و حقوق بشر ايران سازگار باشد، ياری ده

امعه مدنی ايران بتوانند به عاملی موثر در اين جصورتيکه اپوزيسيون و سازمانهای 
معادله تبديل شوند، غرب توانايی و انگيزه آنرا دارد که حل بحران هسته ای ايران را 
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ايران به پيش براند که حمايت از جنبش دموکراسی خواهی و حقوق بشر به گونه ای 
  .عکس اين امر الزاما صدق نخواهد کرد.  از دستور کار خارج نشود
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