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مقدمه
مطاهعه تاریخ سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا در قبال جمهور اسالمی ایران نشان میدرد
تأثیرگذار  2بر ایران یکی از معمارایی بوده که رؤسا جمهور آمریکا را رمواره به خود مشرغول
نگه داشته است .عدم درک صحیحی و واقعبینانه از ایرران باعرش شرده رؤسرا جمهرور آمریکرا
مدتی پس از به قدرت رسیدن رویکرد اوهیه خود در قبال ایران را تغییر درند ترا شراید بره نترایج
بهتر دست یابند .اگرچه ابزار ن امی معموالً به عنوان جد ترین ابزار واشرنگتن در برابرر ایرران
معرفی میشود ،اما این ابزار در دوره حکومت نومحاف هکاران نیز کارایی الزم را نداشت تا جرایی
که واشنگتن حاضر شد درباره امنیت عراق که دروازه خاورمیانره محسروب مریشرد ،بره مرذاکره
مستقی با تهران رو بیاورد .ناکامیرا راربررد آمریکرا در دوره بروش از افغانسرتان و عرراق
گرفته تا فلسطین موجب افزایش مستمر قردرت منطقرها ایرران شرده برود ،بره طوریکره اوبامرا
موقعیت نسبی ایران و آمریکا در آن دوره را این گونه توصیف میکند:
«زمانی که من دوهت را در اختیار گرفت  ...ایرران در منطقره حرکرت صرعود داشرت ،بره
گونها فزاینده محبوب بود و دسترسی آن در منطقه در حرال گسرترش برود .بره بیران دیگرر،
رربران ایران متحد و در حال پیشرو بودند و جامعه بیناهملل درباره اینکه چره بایرد بکنرد،
دچار شکا
جوز

شده بود» (.)Obama, March 4, 2012
بایدن ،معاون رئیس جمهور آمریکا با اعترا

بره اینکره «مشرکل خرود مرا برودی »

تصریح میکند« :واقعیت این بود که نفوذ ایران در منطقه در طی شش سال قبرل از آن نره تنهرا
ک نشده بود بلکه رشد ر کرده بود ...رربر ایاالت متحده زیر سؤال بود .نره دشرمنان از مرا
میترسیدند و نه دوستان به ما احترام میگذاشتند» (.)Biden, May 8, 2012
بدین ترتیب« ،ترمی چهره» و احیا «رربر » 5آمریکا در شرایطی که بحرران اقتصراد در
حال فراگیرترشدن بود ،اوهویت اساسی دوهت اوباما را شرکل مریداد .ایرن در حراهی برود کره
رابرت گیتس وزیر دفاع سابق آمریکا در یادداشرتی محرمانره بره شرورا امنیرت ملری آمریکرا
گوشزد کرد که طیف گزینهرا موجود در سیاست آمریکرا از تروان کرافی بررا جلروگیر از
1. influence
2. leadership

تحریم؛ ابزار آمریکا برای تغییر محاسبه هستهای ایران ــــــــــــــــــــــــــــــ 121

حرکت مستمر ایرران بره سرمت سرالخ برخروردار نیسرت» (

Sanger & Shakker, April 17,

 .)2010این وضعیت راربرد در کنار محدودشدن امکان توسل آمریکرا بره گزینره ن رامی بره
دالیل راربرد و اقتصاد باعش شد واشنگتن به سمت «سبد از گزینهرا» در قبال جمهرور
اسالمی ایران حرکت کند .این واقعیت را مقامات آمریکایی با اصطالخ «رمه مؤهفهرا قردرت
ملی» 2در مواضع خود به صورت مکررر تصرریح مریکردنرد .اکنرون دوهرت اوبامرا نشران داده
مهمترین گزینه آمریکا در قبال ایران« ،تحری » است که اتفاقاً به خاطر جنس ایرن سیاسرت کره
نیازمند رمراری دیگر بازیگران با آن است ،میتواند تبلور «رربرر » و قردرت «اجمراعسراز »
آمریکا نیز محسوب شود و از این ن ر ،بیانگر یکی از مؤهفهرا قدرت آمریکرا باشرد .تحرری
ایران در دوره اوباما به صورت مستمر در حال افزایش و تشدید بوده و به جرأت میتوان گفت
تمامی گلوگاهرا حیاتی اقتصاد و برنامهرا راربرد جمهور اسالمی ایران را مرورد ررد
قرار داده است.
معموالً در بررسی رد

آمریکا از اعمال تحری را با طیفی از پاسخرا مواجه مریشروی .

یک سر این طیف رمان موضع رسمی آمریکاست .رد

اعالمی آمریکا از تحری ایرران کره

در قاهب مواضع رسمی به صورت مستمر ابراز شرده ،عبارتسرت از تغییرر محاسربات ایرران
(  . )Clinton, November 30, 2012با این حال ،تشدید حداکثر تحری را به اندازها بوده
که بسیار از مقامات سیاسی و صاحب ن ران با تردید درباره این رد

اعالمری ،نسربت بره

رد

واقعی واشنگتن از سیاست تحری ایران بردبین بروده و حتری نترایج ایرن مسریر را برا

اردا

متصرور

اعالمی در تضاد می بینند .این رویکرد که در واقع در سر دیگر طیف اردا

میباشد ،بر این باور است که رد

آمریکا در واق ع تغییر رژی (سناریو حداکثر ) یا تغییر

رفتاررا رویتی جمهور اسالمی که رمان انقالب اسالمی و سیاسترا اصوهی آن اسرت
(سناریو حداقلی) ،میباشد .بدین ترتیب ،درباره اینکه تحری «ابزار» است یرا خرودش بره
«رد » تبدیل شده است ،مناظره جد وجود دارد .آنچه از موضع اعالمی آمریکا برمیآیرد،
آنست که تحری صرفاً ابزار است ،وهی رویکرد رقیب قائل به تبدیلشدن تحرری بره عنروان
رد

راربرد آمریکاست ( .)Maloney, January 5, 2012
1. All elements of our national power

 122ـــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  62زمستان 92

این نوشتار به دنبال قضاوت درباره این دو رویکرد نیست ،بلکه برا مفررو
واشنگتن به صورت رسمی میگوید ،یعنی رد

گررفتن آنچره

اعالمی تغییر محاسبه ،به دنبال پاسخ بره ایرن

سؤال است که «آمریکا چگونره مریخواررد از طریرق تحرری  ،محاسربات راربررد ایرران بره
خصوص در موضوع رستها را تغییر درد»؟ اهبته ،این به معنی قبول صرداقت آمریکرا دربراره
این رد

اعالمی نیست ،بلکره بره ایرن معنری اسرت کره اگرر بره صرورت حرداقلی و حتری

خوشبینانه ،موضع رسمی واشنگتن را مبنا قراردری  ،آنگاه مکانیس مرورد ن رر آمریکرا بررا
عملیاتیکردن فشاررا ناشی از تحری به تغییر در محاسبه ایران چه میباشد؟

الف .چارچوب نظری :دیپلماسی اجبار
سیاستورز  2رر دو عنصر فشار و اقناع را استخدام میکند و از رمه ابزاررا ن امی ،سیاسی
و اقتصاد قدرت برا دستیابی به منافع ملی و اثرگرذار برر رفترار دوسرت و دشرمن بهرره
میبرد .در حاهیکه دیپلماسی بیشتر متمرکز بر توسل به شیوهرا و اقردامات اقنراعی ،بره یرر از
جنگ است ،اما تصور اینکه اررمرا قدرت از رمدیگر مهزا رستند ،اشتباه است .واقعیت این
است که آنها در یک طیف به ر پیوسته ،قدرت ملری کشرور را تشرکیل مریدرنرد و ترکیرب
روشمند و ر زمان آنهاست که اردا

راربرد را محقق میسازد .تاریخ نیز نشان داده نیررو

اجبارآمیز ،به خصوص قدرت ن امی ،ر با مذاکره و ارررمررا دیپلماتیرک و رر برا اقتصراد
دارا روابط طوالنی و معنادار بوده است

(.)Ross, 2007

با این حال ،اعمال سیاست با استفاد از ابزار اقتصاد بره معنری تهرارت و معاملره نیسرت،
بلکه به معنی استفاده از ابزاررا ،تحری را و تهدیدرا دارا جنس اقتصاد  ،تهرار و مراهی
در کنار ارائه مشوقرایی برا پیشبرد اردا

و منافع ملی میباشرد .واضرح اسرت ررر دوهرت

ترجیح میدرد حریف خود را قانع کند کره مسریر خرود را تغییرر دررد .دیپلماسری کره دارا
پشتوانه تهدید به توسل به زور باشد ،ضرورت و فوریت مسیر دیپلماتیک را تقویت مینمایرد،
چرا که رر گونه شکست در این مسیر با چش انداز تهدید سخت خفته ،مهازات میشود .بدین

1. statecraft
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ترتیب ،در این رویکرد که معرو

به دیپلماسی اجبار 2اسرت ،ررد

جنگ یا حتی تصاعد جد بحران به سطح ن امی پرریز و در عو

اساسری آن اسرت کره از
 ،راه حل دیپلماتیک بررا

چاهش مورد ن ر تقویت شود .به باور اهکساندر جورج« ،5منطق دیپلماسی اجبار مبتنی برر ایرن
است که چنین دیپلماسی موفق خوارد بود اگر درخواستررا از حریرف متکری برر تهدیرد بره
مهازات برا عدم تمکین باشد و در عین حال ،این تهدید آن قدر معتبر و قو تلقی شود کره
تر یب به تمکین نماید» (.)George, 1994: 13
عنصر محور مفهوم اجبار آنست که بازیگر رد
محسوب میشود .فر

به صورت کنشگر آزاد و صراحب اراده

بر این است که در سراسر جریان مواجهه ،توانایی حریف برا انهرام

انتخابرا تعیینکننده محفوظ است .کامیرابشردن یرا نشردن تهدیرد بررا تأثیرگرذار برر
انتخابرا راربرد بازیگر رد

بستگی به برداشت و از تهدید و نیز به دیگر عواملی دارد

که در تصمی گیر دخیلند ( .)Jervis, 2013عملیاتیکردن دیپلماسی اجبار سختتر از طراحری
آن است ،چراکه این کار صرفاً اقدام واحرد نیسرت ،بلکره مریتوانرد مهموعرها از مرذاکرات
تاکتیکی باشد که در قاهب برنامه کالن برا اجبار حریف طراحی شده باشند.
ایاالت متحده این مزیت را دارد که بزرگترین اقتصاد جهان است و از این رو ،بره صرورت
مرتب به تحری تهار و اقتصاد دیگران متوسل شده اسرت .ایرن در حاهیسرت کره رمرواره
نقدرا جد درباره بیاثربرودن تحرری ررا مطررخ بروده و در ایرن رابطره ایراالت متحرده برا
شکسترا آشکار نیز در به نتیهه رساندن دیپلماسی اجبار مواجه شده است ،از جمله پاناما
( ،)2383صربستان ( ،)2338افغانسرتان در دوره حکومرت طاهبران ( )5002و حملره بره عرراق
( 2332و  .)Jervis, 2013( )5009تفکر ایاالت متحده درباره دیپلماسری اجبرار در طری جنرگ
سرد توسعه یافت ،چراکه با توجه به شدت رقابت و خصومت دو ابرقدرت اتمی در آن دوره و
رزینه یر قابل تحمل جنگ اتمی برا دو طر  ،طراحان اسرتراتییک و تحلیرلگرران سیاسری
مهبور شدند ابزاررا جدید  ،یر از جنگ ،برا دستیابی به ارردا

جرد امنیتری تعریرف

نمایند .دین آچسون ،وزیر خارجه وقت ایاالت متحده در اوایل جنگ سررد تأکیرد داشرت کره
1. Coercive Diplomacy
2. Alexander George
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برا قانعکردن شورو باید به دیپلماسی قو متوسل شرد .بردین ترتیرب ،تنهرا راه تعامرل برا
شورو را «خلق موقعیترا مستحک » 2معرفی نمرود .از نگراه و  ،ررب بایرد متحردتر از
گذشته عمل میکرد و آسیبپذیر رایی که میتوانست به راحتی مورد بهررهبرردار شرورو
قرار گیرد ،ترمی میشد تا آنگاه روسیه متقاعرد شرود کره تنهرا گزینره واقرعبینانره بررا حرل
مشکالت آن است که وارد مذاکرات جد شوند .در واقع ،بنبسرت رسرتها شررق و ررب
باعش تقویت مفهوم بازدارندگی و راهکاررایی برا ممانعت از توسل به حمرالت سرهمگین و
نابودکننده حریف از جمله حمله اتمی ناگهانی شد.
با این حال ،زمانیکه تهدید متوجه دوهت ررا در سرطح وجرود نیسرت و بقرا آنهرا را
تهدید نمی کند الزم است مفاری جدید وجود داشته باشند کره برا پرذیرش ریسرک قابرل
قبول ،منافع یرحیاتی را تأمین نمایند .توماس شلینگ 5مفهوم راربرد وادارساز  9را به این
معنی توسعه داد « :اینکه بدون توسل به زور یا تصاعد ن امی بحرران ،حریرف را مهبرور بره
انهام اقدام مطلوب نماید» (فریدمن و راگراوان .)942 :2930 ،در حراهیکره بازدارنردگی بره
نوعی منفعالنه و برا حفظ وضع موجود است ،وادارساز معموالً شامل ابتکار عمل اسرت
و بازه زمان ی و مکانی آن مشخص و محدود است .در عین حال ،بازدارندگی ریچ گونه برازه
زمانی را تحمیل نمیکند ،بلکه ر ر زمان حریف رفتار نامطلوب را از خود نشان درد ،تهدیرد
عملی خوارد شد .در واقع ،کنشگر بازدارندگی ترجیح می درد ررگز الزم نشود تهدید خرود
را عملی سازد ،اما وادارساز نیازمند وجود ضرب االجرل روشرن اسرت .در واقرع ،اگرر در
وادارساز برا تغییر رفتار حریف ،مرز زمرانی مشخصری معرین نشرود ،تهدیرد مریتوانرد
موضوعیت خود را از دست بدرد .از ن ر شلینگ ،وادارساز در میانه تهراج و دفراع قررار
دارد .در واقع ،این مفهوم ریشه در درک بنیادین از مذاکره دارد .شلینگ بر این باور است که:
« تفکیک مرسوم بین دیپلماسی و زور صرفاً مربوط به ابزاررا ،یعنی کلمات و گلوههرا نیست،
بلکه در ارتباطات ،ادراکات ،مصاهحه و خویشتندار نهفته است .دیپلماسی یعنی چانهزنی ...
فارغ از اینکه مؤدبانه یا یر مؤ دبانه ،سازنده یا تهاجمی و محترمانه یرا شررورانه باشرد ...امرا
1. creating situations of strength
2. Thomas Shelling
3. compellence
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حتماً باید شامل منفعت مشترک ،حتی اگر فقط پرریز از ضرر متقابل باشد و آگاری از نیاز به
اینکه طر

مقابل نتیهه مورد قبول دیگر را ترجیح میدرد ،وجود داشته باشد» (فریدمن و

راگاوان.)993 -924 :2930 ،
با این حال ،چون وادارساز میتواند به عنوان بازدارندگی منفعالنه تلقی شود ،میتواند به
عنوان نوع تهاجمی اجبار نیز قلمداد گردد ،چراکه صرفاً متمرکز برر ایرن اسرت کره حریرف را
متقاعد کند اقدام مورد پسند طر

وادارکننده را انهام درد .این مسرئله باعرش شرد اهکسراندر

جورج که متأثر از فاجعه جنگ ویتنام بود ،تئور تدافعی را بررا دیپلماسری اجبرار را مطررخ
کند .اهکساندر جورج بر این باور بود که دیپلماسی اجبار ،با ترکیب تشویق و تنبیه ،باید متمرکز
بر اقناع حریف به انهام یکی از سه محور زیر باشد (:)George, 1994: 8
 .2آسانترین رد

میتواند این باشد که به حریف گفته شود از انهام اقدام نامطلوب که رنوز

مرتکب نشده ،منصر
 .5رد

شود ،مثل انصرا

از راهانداز تأسیسات حساس آماده بهرهبردار .

سختتر آن است که از حریف خواسته شود برخی اقدامات نرامطلوب کره عملیراتی

شده است را متوقف کند ،مانند عقبنشینی نیرورا ن امی بیگانه که خاک کشور دیگر را
اشغال کرده است ،مثل تهاوز عراق به کویت در  2330که اهبته در اینها دیپلماسی اجبار بره
نتیهه نرسید و ایاالت متحده متوسل به اقدام ن امی شد.
 .9سختترین و بلکه جاهطلبانهترین رد

متصور برا دیپلماسی اجبار میتوانرد درخواسرت

تغییر ترکیب رژی دیگر از جمله تی رربر آن باشد .در اینها دیپلماسی اجبار با تهدید بره
تغییر رژی میتواند در صورت ترکیب مؤثر با دیپلماسی ،منهرر بره تغییرر سیاسرت کشرور
رد

شود.

گزینه سوم ،دیپلماسی اجبار را به سالخ تهاجمی تبدیل میکند که خرود اهکسراندر جرورج
آن را «دیپلماسی اخاذ » 2مینامد .در واقع ،جورج قائل به هزوم لبه دیپلماسی بر اجبار برود و
به رمین دهیل عبارت «اقناع زورمدارانه» 5را طرخ کرد.

1. blackmail diplomacy
2. forceful persuasion

 126ـــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  62زمستان 92

نحوه به کار بستن دیپلماسی اجبار در قاهب سه رویکررد راربررد اصرلی مطررخ اسرت
( :)George, 1994: 7- 8اول؛ «اوهتیماتوم» به معنی ترسی خط قرمرز و ضررب االجرل بررا
اقدام و تهدید به مهازات در صورت عدم انهام یک درخواست .دوم؛ «محرک زدن حریرف»
که در بیان جورج با عبارت «آزمرون -مشرارده» 2آمرده اسرت کره مری توانرد در قاهرب دادن
اوهتیماتوم بدون تعیین ضرب االجل زمانی یا تعریف مهازات مشخص و یرا صررفاً افرزایش
مداوم فشار بر او باشد ،اما رد

تست این است که با اعمال اجبار و آگاهسراز حریرف از

چش انداز ادامه مسیر یر قابل قبول ،نیات ،حساسیتر ا و شیوه تفکر حریرف بهترر شرناخته
شود و بدین ترتیب ،گام بعد فشار تعریف شود .چراهش اساسری ایرن رویکررد درک ایرن
مسئله است که آیا اساساً فشار عمل میکند و در صورت عمل کرردن چره نترایهی را توهیرد
می کند .سوم؛ «فشار تدریهی» است که جورج به اصطالخ «سفتکردن پریچ »5معرفری کررده
است .این راربرد شامل برقرار ارتباط با دشمن از رمان ابتدا کار و آگاهساز و در این
رابطه است که در صورتی که تمکین نکند ،فشار و مهرازات بره صرورت تردریهی تشردید
میشود .در نهایت ،باید گفت موفقیت دیپلماسی اجبار وابسته به پنج عامرل اسرت :انتخراب
اردا

واقعبینانه ،اهقاء فوریت درخواست را و اینکه عامل زمان بره نفرع اجبارکننرده اسرت،

اعتبار تنبیه ،تکمیل تنبیه با تشویق و در نهایت ،آمادگی برا اقدامات ضررور پررزینره در
صورت عدم تمکین حریف ( .)Campbell, Einhorn & Reiss, 2004: 332; Walt, 2013

ب .چرا تغییر محاسبه ایران؟
با مرور بر انبوه توصیه را راربرد که به دوهت اوبامرا در چنرد سرال گذشرته دربراره
برنامه رسته ا ایران شده و با توجه به ابزاررا مختلفی که ایاالت متحرده بررا پیشربرد
اردا

سیاست خارجی خود در اختیار دارد ،واشنگتن « تغییر محاسبه» ایران را بره عنروان

رد

خود اعالم کرده است .علت این انتخاب ناشی از طیفی از واقعیات است که یک سر

آن به درک آنها از ن ام سیاسری و محریط داخلری ایرران برمری گرردد و سرر دیگرر آن بره
1. try-and-see
2. turning of the screw
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محدودیت را قدرت و منابع در اختیار ایاالت متحده در دوره کنرونی مربروط مریشرود.
مهمترین این مؤهفه را عبارتند از:

 .1ایران «عقالنیت» دارد
به ر

رمه جنهالرا

رب ،ارزیابی جامعه اطالعاتی آمریکا از جمهرور اسرالمی ایرران ایرن

است که تهران بازیگر عقالنی است ،دارا «عقالنیت» میباشد و به تبع آن ،تصمی گیر ررا آن
بر اساس «محاسبه رزینه -فایده» رقر مریخرورد .رمرین واقعیرت محاسربهگرر ایرران بهتررین
«فرصت» برا

رب محسوب میشود که بتواند با تغییر نسبت رزینه -فایده ،بر تصمی را ایران

«ترأثیر» بگررذارد .ایررن ادراک و عبررارات بره صررورت مکرررر در برآوردرررا اطالعرراتی آمریکررا و
گزارشرا ساالنه ایاالت متحرده از تهدیردرا

جهرانی ذکرر مریشرود ( World Wide Threat

.)Assessment, 2009: 19- 20; 2010: 13- 14; 2011: 4- 5; 2012: 9- 11
این اعترا

برا اوهین بار در دوهت بوش و در گزارش جامعره اطالعراتی آمریکرا برا عنروان

«نیات و توانمند را رستها ایران» 2بدین گونه مطرخ شد« :ارزیابی ما ایرن اسرت کره توقرف
برنامه رستها ایران در سال  5009که در پاسخ به فشاررا بین اهمللی بود بیرانگر آن اسرت کره
تصمی را تهران بر محاسبه رزینه و فایده استوار است و اینگونه نیست که تهران بردون در ن رر
گرفتن رزینهرا سیاسی ،اقتصاد و ن امی به سمت سالخ اتمی خیز برردارد» (.)NIE, 2007: 7
این برآوردرا به صورت مکرر در ارزیابیرا جامعه اطالعاتی آمریکا در دوهت اوباما نیرز منتشرر
شده است .بر اسراس گرزارش جامعره اطالعراتی در سرال « :5029قضراوت مرا ایرن اسرت کره
تصمی گیر رستها ایران را رویکرد رزینه -فایده ردایت میکند که متضمن فرصترایی بررا
تأثیرگذار بر تهران برا جامعه بیناهملل است .بدون تردید زمانیکه رربران ایران درباره برنامره
رستها خود تصمی میگیرند ،امنیت ،پرستیی ،نفوذ ،و رمچنین محیط سیاسی و امنیتی بیناهملرل
را در ن ر میگیرند» (.)World Wide Threat Assessment, 2013: 7- 8
درک آمریکا از وجود عقالنیرت راربررد در ایرران و اینکره در ایرران نره تنهرا مکانیسر
تصمی گیر به صورت واقعی فعال است ،بلکه بر اساس رویکرد رزینه -فایده عمل مریکنرد،
1. Iran: Nuclear Intentions and Capabilities
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گزینه و فرصتی در اختیار آمریکا قرار میدرد تا با افزایش رزینهرا ایران ،تهران را مهبور بره
بازاندیشی درباره سیاسترا راربرد خود از جمله درباره برنامه رستها بنماید (جمشرید ،
 .)2982این رویکرد بر خال

تصویرساز صهیونیسرتررا و تنردرورا آمریکرایی مبنری برر

آخراهزمانیبودن خصلت تصمی گیر را تهران و اوهویت ایدئوهوژ بر بقا در تفکر آن اسرت
(.)Netanyahu, September 27, 2012

 .2ایران تهدید فوری نیست
با مرور مهموعه گزارش را جامعه اطالعراتی و مواضرع علنری مقامرات آمریکرا بره وضروخ
میتوان این گزاره راربرد را مشارده کرد که ایران سالخ اتمی ندارد و تصمیمی برا ساخت
سالخ نیز نگرفته است .در واقع ،به ر

رمه فشاررا آمریکا علیه ایرران ،ایراالت متحرده بره

صورت رسمی بر این باور است که ایران نه سالخ دارد و نه تصمیمی برا سراخت آن گرفتره
است .به عبارت دیگر ،تهدید ایران ،فور نیست و آمریکرا در مواجهره برا ایرران ،زمران دارد.
گزارشرا ارزیابی ساالنه تهدیدرا تصریح میکنند کره« :مرا نمریدانری آیرا ایرران در نهایرت
تصمی به ساخت سالخ خوارد گرفرت یرا نره ...پیشررفتررا فنری ایرران ،بره خصروص در
نیساز اورانیوم ،این ارزیابی ما را تقویت میکند که ایران از ظرفیت علمی ،فنری و صرنعتی
برا ساخت نهایی تسلیحات رستها برخوردار است؛ اهبته اگر چنین تصمیمی بگیرد .بنرابراین
مسئله اصلی اراده سیاسی آنها برا انهام این کرار اسرت» ( .)NIE, 2009- 2013ایرن ارزیرابی
آنقدر متقن بوده است که اوباما در نشست ساالنه آیپک با دفاع از آن ،تأکید کرد کره« :ارزیرابی
رر دو کشور ایاالت متحده و اسرائیل این است که ایران رنوز دارا سالخ رسرتها نیسرت و
ما به شدت در ن ارت بر برنامه آنها روشیار رستی » (.)Obama, March 4, 2012
پنتا وزیر دفاع وقت آمریکا نیز رمین ارزیابی را در برابر سنا مطرخ کررد« :اطالعرات مرا نشران
نمیدرد آنها تصمی گرفته باشرند سرالخ رسرتها بسرازند» (.)Panetta, February 14, 2012
درست به دهیل رمین واقعیت است که خط قرمز مورد ن ر آمریکا در قبال برنامه رستها ایران
«مسلحشدن» به سالخ رستها  2است.
1. nuclear weaponization
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بر این اساس ،رمانطور که گرزارشررا جامعره اطالعراتی مریگویرد ،مسرئله آمریکرا «اراده
سیاسی» ایران است و اینکه توانمند ررا فنری ایرران بره گونرها در کنرار تحروالت داخلری و
خارجی قرار نگیرد که ایران نهایت تصمی به ساخت سالخ بگیررد .بره عبرارت دیگرر ،ایرران از
توانمند علمی و فنی الزم برخوردار است وهی رنوز «اراده» یا «تصمیمی» بررا سراخت سرالخ
نگرفته و آمریکا باید تالش کند از تحقق اراده احتماهی« ،پیشگیر » نماید .ایرن ررد صررفاً برا
بهرهبردار از فرصترا ناشی از رمان عقالنیت راربرد ایران امکانپذیر است.

 .1انصراف داوطلبانه ،وضعیت پایدارتری است
از ن ر رئیس جمهور آمریکا ،حل دائمی و نه موقتی مسئله رستها ایرران آن اسرت کره خرود
ایران دست از برنامه رستها اش بردارد و استفاده از گزینهررا سرخت فقرط باعرش تحریرک
مردم و مقامات ایران برا پیشرو بیشتر و حتی دستیابی به بمرب مریشرود .اوبامرا رویکررد
خود را اینگونه مطرخ میکند« :استدالل ما این است که به صرورت تراریخی ثابرت شرده تنهرا
راری که یک کشور ،بدون مداخله ن امی مستمر ،نهایتاً تصمی گرفته سرالخ رسرتها نداشرته
باشد ،آنست که خود آنها این گزینه را از رو میز بردارند .این رمان چیز است کره در هیبری
و آفریقا جنوبی اتفاق افتاد» ( .)Goldberg, March 2, 2012بنابراین ،تصمی خرود ایرران بره
تبعیت از مسیر مطلوب آمریکا ،نه تنها چاهش کنونی را مهار میکند ،بلکه عردم تهدیرد برنامره
رستها در آینده را نیز تضمین مینماید.

 .1گزینههای دیگر پرهزینه است
تداوم بحران اقتصاد آمریکا در کنار ناکامیرا راربرد ایراالت متحرده در دو جنرگ عرراق و
افغانستان ،نه تنها باعش عدم تمایل جد دوهت و جامعه آمریکا به گزینه ن امی دیگر در منطقه و
حتی تغییر راربرد ن امی ایاالت متحده شرده اسرت (،)Department of Defense, January 2012
بلکه مهموع مطاهعات و برآوردرا ایاالت متحده از طیف گزینهررا واشرنگتن در برابرر تهرران
بیانگر پررزینه بودن ،یر پیشبینیناپذیر پاسخ ایران و یر قابل مدیریت برودن صرحنه مواجهره
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احتماهی با ایران است تا جایی که اوباما در سخنرانی ساالنه خود در اجالس ایپک از «حر ررا
بیهوده» 2از جنگ بر علیه ایران انتقاد کرد و آن را برا منافع ملی امریکا خطرناک و به نفع ایرران،
توصیف کرد ( .)Obama, March 04, 2012وزیر دفاع سابق آمریکا نیز با صراحت بیشرتر در ایرن
رابطه میگوید« :بمباران ایران موجب پدیدآمدن چنردین نسرل از نیروررا جهراد مریشرود و
نوادگان ما باید با آنها در خاک آمریکا بهنگند» (.)Blair, May 01, 2009
این در حاهیست که واشنگتن نسبت به عملکرد تحری را احساس رضایت میکند .جیکوب
هیو ،وزیر خزانهدار آمریکا با تصریح بره اینکره «آهترناتیوررا تحرری  ،بردتر رسرتند» تأکیرد
میکند« :من فکر نمی کن ریچ رییس جمهور این تصمی را بگیرد که بدون به نتیهه رسریدن
ابزاررا در اختیار ،از مسئله تحری فراتر برود» .از ن رر و « ،تحرری ررا در حرال اثرگرذار
رستند ما این وضعیت را در توهید ناخاهص داخلی ،ارزش ریال ،نرخ بیکار و تورم در ایرران
میبینی » .و نهایتاً میگوید« :رد

ما ،تغییر تصمی گیر راست .بررا ایهراد تغییررات بایرد

شارد تصمیماتی باشی که در باالترین سطح اتحاذ شده باشند» (.)Lew, July 1: 2013

 .1قدرت جمهوری اسالمی متکی بر حمایت مردم است
دوهت آمریکا در دوره اخیر رمواره تالش کرده کانال ارتباطی خاصی با مردم ایران برقرار کنرد
و خصومت خود را با ایران صرفاً در حد ن ام سیاسی حاک تعریف کند .در واقع ،واشنگتن در
این دوره به شدت به دنبال تفکیک جامعه از حاکمیت بوده است ،به طوریکه ابتکارات مختلف
دیپلماتیک در این حوزه انهام داده که مهمترین آنها ،پیامرا نوروز شخص رئریس جمهرور
آمریکا خطاب به مردم ایران است .به عبارتی ،یکی از مهمترین بخرشررا سیاسرت خرارجی
دوهت اوباما در قبال ایران ،دیپلماسی عمومی با مردم ایران بوده است .تمرکز دوهرت اوبامرا برر
ملت ایران ناشی از این واقعیت است که جداساز مردم از ن رام ،مهمتررین ظرفیرت و داشرته
ن ام را از آن میگیرد ( .)Pollack & Takeyh, 2011رربرر مع ر انقرالب اسرالمی برا اشراره
مستقی به این مسئله تصریح میفرمایند« :آمریکاییرا معتقدند جمهور اسالمی بر ملت تکیره
دارد ...این حر

که ن ام کامالً متکی بر تودهرا ع ی ملت اسرت ،حرر

درسرتی اسرت»...
1. loose talks of war
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(آیت اهلل اهع می خامنها  .)2932/22/58 ،بنابراین ،مهمترین ابزار که میتواند منهر به تغییر
محاسبه رربران جمهور اسالمی شود آنست که احساس کنند مردم با ن رام رمرراه نیسرتند و
این بزرگترین رزینها است که میتواند معادهه محاسبات رستها تهرران را تغییرر دررد .ایرن
مؤهفه در پی آشوبرا ناشی از فتنه بعد از انتخابرات ریاسرت جمهرور  2988بیشرتر مرورد
توجه سیاستمداران ربی قرار گرفت و در واقع آنها نسبت به جامعره و محریط داخلری ایرران،
طمع کردند.
بدین ترتیب ،اگرچه سیاست تغییر محاسبه زمرانبرر و نیازمنرد ایهراد و حفرظ اجمراع برر ضرد
جمهور اسالمی است ،اما با توجه به واقعیات فوق که در واقع پنهرها از فرصت برا

ررب براز

میکند و رمچنین این واقعیت که گزینهرا سخت در شرایط بحرانی رب ،نه تنها بسریار پررزینره
است ،بلکه منهر به اتحاد ملی و پیشرفت فزاینده رسرتها در ایرران نیرز مریشرود ،تغییرر محاسربه
میتواند به عنوان رد تعریف شود .در واقع ،آمریکا آنقدر زمان دارد که بتواند سیاست زمرانبرر را
دنبال کند .جاهب اینکه مخاطب اصلی این سیاست ،جامعه و مردم ایران رستند.

ج .تحریمهای آمریکا در دولت اوباما بر ضد ایران
اگرچه تحری ایران رمواره جزو ابزاررا ایاالت متحده بر ضد ایران از ابتدا پیروز انقالب
اسالمی بوده است ،اما دامنه و شدت تحری را در دوره اوباما به گونها بیسابقه افزایش یافت،
به طوریکه میتوان آن را مهمترین ابزار واشنگتن در تقابل با تهران معرفی نمود .این تحری ررا
را میتوان اینگونه دستهبند کرد:

 .1تحریم بانکهای ایرانی و شرکای مالی آنها
به ر

امضا بیانیه سهجانبه تهران در  23می  ،5020تالش آمریکا برا صدور قطعنامه 2353

علیه ایران ،واشنگتن را به رد

اساسی خود علیه ایران رساند« :ایهاد سکو پرتراب حقروقی

علیه ایران تا دیگر کشوررا بتوانند به صورت انفراد تحری را شدیدتر علیه ایرران اعمرال
کنند» ( .)Gates, September 16, 2010این قطعنامه که در  3ژوئن  5020با دو رأ منفی ترکیه
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و برزیل و رأ ممتنع هبنان بره تصرویب شرورا امنیرت سرازمان ملرل رسرید ،برا درخواسرت
«روشیار » 2کشوررا نسبت به فعاهیترا اقتصاد و تهار ایران ،برخی ابزاررا فشار علیه
ایران را به صورت یراهزامآور به کشوررا پیشنهاد داد ،وهی سمت و سو تشدید فشاررا را در
قاهب یکهانبه ترسی کرد.
از این رو ،کنگره آمریکا با رمکار وزارت خزانه دار این کشور ،اوهرین قرانون جرامع
تحری را یکهانبه ایران با عنوان «قانون جامع تحری را ،پاسرخگرویی و خرروج سررمایه از
ایران» (سیسادا) 5را در  59می  5022تصویب نمود .سیسادا در واقع نسخه ارتقایافتره قرانون
داماتو بود که از تحری را ثانو  9یا فراسرزمینی 4برا فشرار بره ایرران اسرتفاده مریکررد.
تحری را ثانو قانون داماتو به جا اعمال فشرار مسرتقی برر ایرران ،شررکتررا دیگرر
کشوررا که بیش از  50میلیون دالر در سال در میادین نفتی ایران سرمایه گذار می کردند را
رد

برخی مهازات را و محرومیت را در آمریکا قرار می داد .تا قبل از سال  5020بره دهیرل

عدم تبعیت دیگر کشوررا ،به خصوص کشوررا اروپایی از این نوع تحرری ررا آمریکرا،
قانون داماتو در عمل اجرا نشد و با شکست مواجه گردید .ضمن اینکه محرومیترا شرش
گانه مندرج در این قانون (ن یر محرومیت از وام بیش از  20میلیون دالر اگزی بانک امریکا)
فشار چندا نی به ناقضین تحری وارد نمیکرد ،اما در سال  5020شررایط تغییرر کررد .کنگرره
آمریکا با آسیب شناسی قانون داماتو ،ضمن تقویت مهازات را قانون داماتو و افزایش آن به
نه محرومیت ،عالوه بر تحری سرمایه گذار در میادین نفت ایران ،دو حوزه دیگر از اقتصاد
ایران را رد

تحری فراسرزمینی قرار داد :فروش بنزین به ایران و ارتباط بانکرا خارجی

با بانکرا تحریمی ایران.
در واقع« ،قانون تحری محصوالت پاالیششده نفت» 2نام طرخ اوهیها بود که بعداً مبنرا
سیسادا قرار گرفت و به وضوخ معطو

به تحری صادرات بنزین به ایران بود .وابستگی شدید

1. vigilance
)2. Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA, P.L. 111-195
3. Secondary Sanctions
4. Extraterritorial Sanctions
5. Iran Refined Petroleum Sanctions Act of 2009 (IRPSA); introduced by Senate on April 28,
2009 as S. 908 and then introduced as H.R. 2194 in the the House of Representatives on April
30, 2009
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ایران به واردات بنزین و احتمال بروز نارضرایتی عمرومی ناشری از کمبرود بنرزین (در آسرتانه
ساهگرد انتخابات ریاست جمهور و فتنه  ،)2988باعش شد کنگره آمریکا از این نقطه ضرعف
برا ضربه به حکومت ایران استفاده کنرد ( .)Ilias, 2010: 21از طرفری ،شرریان اقتصراد نفتری
ایران به شدت بر انتقال ارز توسط بانکرا خارجی متکی است .بنابراین ،تحری فراسررزمینی
ارتباط با بانکرا تحریمی - 2که بیش از  50بانک بزرگ ایران را شامل میشد – میتوانسرت
اقتصاد ایران را با چاهش مواجه کند .این وییگیرا باعش شد اوباما در زمران تصرویب سیسرادا
تحری را یکهانبه مندرج در آن را «فلج کننده» 5بنامد.
سیسادا رر نهاد ماهی خارجی که آگارانه تراکنشررا چشر گیرر  9بررا نهادررا مراهی
معرفیشده 4ایران تسهیل کند یا خدمات ماهی چش گیر برا آنها ارائه درد را از ن رام مراهی
آمریکا اخراج میکند .دیوید کورن ،معاون وزیر خزانهدار آمریکا که مسئول اعمال و پیگیر
تحری را ایران در دوهت اوباماست بر این باور است که «صر

وجرود ابرزار سیسرادا کرافی

است که اکثریت بانکرا جهان را از تعامل با بانکرا مشخصشده 2دور کند و بانرکررا
ایران را در ن ام ماهی جهانی منزو سازد» (.)Cohen, 2013
در کنار اقدامات کنگره آمریکا ،سازماندری و دیپلماسی تحریمری وزارت خزانرهدار آمریکرا
نیز پیشاپیش بسیار فعال شده بود ،به طور که استوارت هو  ،رئیس وقت اداره کنترل داراییررا
خارجی وزارت خزانهدار آمریکا 2سفررا متعدد و مذاکره میدانی با مقامات کشوررا ،بانرکررا
و شرکترا خارجی جهت ارعاب و رمراهساز دیگر کشوررا در مراعات تحری را یکهانبره
ایران را در دستور کار خود قرار داده بود ( .)Wright, October 31, 2008در نتیهه ایرن اقردامات،
برا اوهین بار تحری را یکهانبه فراسرزمینی آمریکرا برا تبعیرت دیگرر کشروررا رمرراه شرد و

 .2در حال حاضر  52بانک ایرانی یا متعلق به ایران در خارج از کشور به اتهام پشتیبانی از برنامه تسلیحات کشرتار جمعری
یا حمایت از تروریس تحت تحری وییه فراسرزمینی قرار گرفتهاند .سایر بانکرا ایرانی نیز برر اسراس دسرتور اجرایری
 29233تحت تحری انسداد دارایی (سرزمینی) قرار دارند و حواههرا دالریشان در آمریکا مسدود میگردد.
2. Crippiling Sanctions
3. significant
4. designated
5. designated
)6. Office of Foreign Assets Control (OFAC

 111ـــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  62زمستان 92

کارش شدید فروش بنزین به ایران ،قطع رمکار بیش از  80بانک بزرگ دنیا با بانکرا ایرانری
و قطع ارتباطات بانکرا تحریمی ایران با بانکرا خرارجی کنارکشریدن تمرامی شررکتررا
خارجی فعال در میادین نفتی ایران از رمکار با ایران را موجب شد .اگرچره ترا سرال  5029دو
بانک کونالنگ 2از چین و بانک اسالمی ایرال  5از عرراق مشرمول تحرری سیسرادا شردند ،امرا
تحری را قانون سیسادا نتوانست آنگونه که انت ار میرفت فلجکننده باشد .کمبود بنزین از طریق
مدیریت مصر (ردفمند یارانهرا) و توهید ابتکار بنزین از پتروشیمیرا داخلی ترأمین شرد.
انتقاالت بانکی نیز از طریق بانک مرکز و بانکرا

یر تحریمی ایران انهرام شرد و در نتیهره،

این تحری را تأثیر ملموسی بر زندگی مردم به جا نگذاشت.
با این رمه ،در اکتبر سال  5020بانک را امارات تحت فشار خزانه دار آمریکا به طرور
موقت رمکار خود با بانک را ایران را قطع نمودند .به دهیرل وابسرتگی برانکی ایرران بره
بانک را امارات در جابه جایی وجوه حاصل از فروش نفت ،ایرن موضروع فروراً منهرر بره
افرزایش نررخ ارز و کرارش ارزش ریرال شرد ( .)Katzman, 2013: 37در واقرع ،مهمتررین
دستاورد سیسادا در سال  5020این بود که آمریکا توانست به صورت عینی جامعه داخلری و
بازار ماهی ایران و نوسانات آن را نسبت به فشرار تحرری محرک بزنرد .وزارت خزانره دار
آمریکا با پی بردن به میزان وابستگی بانکی ایران به امارات کره ناشری از رمرین تسرت سرال
 5020بود ،خواستار قطع روابط بانک را امارات با ایران شرد .در نتیهره ،در سرپتامبر سرال
 ،5022ابتدا بانک نور اسالمی دبی که بانک اصلی تراکنش را نفتی ایران بود از رمکار برا
بانک مر کز ایران کنار کشید و سپس با قطع چرخه درر برا ن ام بانکی ایرران ،نررخ ارز
به شدت افزایش یافت (.)Katzman, 2013: 45
در دوره اوباما ،عالوه بر تحری را فراسرزمینی ،تحری را سرزمینی علیه اشخاص ایرانی
نیز با روند صعود ادامه یافت .در این دوره تمامی نهادرا دوهتی در هیست «توقیرف دارایری
افراد خاص» 9وارد شدند .رمچنین ،تحری سرزمینی توقیف دارایی از  24بانرک ایرانری بره 48
بانک ایرانی یا متعلق به ایران (در کشوررا دیگر) افزایش یافت.
1. Bank of Kunlun
2. Elaf Islamic Bank
)3. Specially Designated Nationals List (SDN
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 .2هدفگیری بانک مرکزی و درآمدهای نفتی ایران
در آخرین روز سال  ،5022یعنی  92دسامبر ،اوباما رئریس جمهرور آمریکرا برا امضرا قرانون
اختیارات دفاعی برا سال ماهی  25025و به طور خراص در بخرش  2542آن ،مهرازاتررایی
شبیه آنچه در سیسادا آمده را مشمول نهادرا ماهی خارجی کرد که بر خال

روشرا مهراز

در قانون آمریکا اقدام به تعامل ماهی با بانک مرکز ایران مینمایند؛ یعنی قطرع یرا محردودیت
دسترسی به حسابرا کارگزار در آمریکا .مهمتر آنکه این قانون برا ررد گیرر صرادرات
نفت ایران ،عمالً فاز جدید از تحری را علیه ایران را آ از کرد .از ایرن رو ،قرانون مرذکور دو
رد

اساسی دارد :اول اینکه به دنبال منزو کردن بانک مرکرز ایرران در ن رام مراهی جهران

است .اهبته ،زمانی که یک ماه پیش از این ،وزارت خزانهدار طبق بخش  922قرانون پراتریوت
ایاالت متحده ،کل قلمرو و صالحیت قضایی ایران را بره عنروان «د د ره اوهیره

پرولشرویی»5

معرفی کرده بود ،عمالً این برنامه کلید خورده بود .دوم ،با توجه به اینکه بانک مرکرز مرجرع
اصلی دریافت پول حاصل از صادرات نفت ایران است ،ایرن قرانون فشرار برر حکومرت را بره
شدت افزایش میدرد .مهازات قطع دسترسی به دالر برا بانکرا مرکرز خرارجی بسریار
دردناک است و باعش شد کشوررا خریدار نفت از شرط معافیت در این قانون تبعیت کنند و
رر  2ماه یکبار خرید نفت خود از ایران را کارش درند .از سو دیگر ،خود آمریکا نیز نیازمند
حرکت تدریهی در زمینه افزایش فشار بود ،چراکه قطع یکباره نفت ایران میتوانسرت موجرب
افزایش شدید قیمت نفت و حتی تنش ن امی در منطقه شود و در نتیهه ایران با فروش کمترر،
حتی درآمد بیشتر داشته باشد .بنابراین ،این قانون خواستار «کارش چش گیر» 9وهی تردریهی
واردات نفت در طول زمان شد.

1. Nuclear Defense Authorization Act
2. primary money laundering concern
3. significant reduction
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خریداران اصلی نفت ایران و میزان کاهش خرید
(میزان خرید :میلیون بشکه در روز )mbd
کشور

متوسط 2111

اتحادیه اروپا

پایان 2112

متوسط نیمه
2111

اندک و قابل

اندک و قابل

چش پوشی

چش پوشی

چین

220.000

400.000

492.000

ژاپن

952.000

500.000

280.000

هند

950.000

580.000

552.000

کره جنوبی

590.000

500.000

222.000

ترکیه

500.000

220.000

240.000

آفریقای جنوبی

80.000

0

0

مالزی

22.000

90.000

22.000

سریالنکا

92.000

50.000

22.000

تایوان

92.000

50.000

22.000

سنگاپور

50.000

22.000

22.000

دیگران

22.000

52.000

92.000

جمع

2.1mbd

1.11mbd

1.21mbd

(بهویژه ایتالیا،

200.000

اسپانیا ،و یونان)

)(Katzman, January 7, 2013: 41 & June 13, 2013: 20

در پی تحری بانک مرکز  ،درآمدرا نفتی ایران در سال  5025نسربت بره سرال قبرل بره
نصف کارش و نرخ ارز سه برابر افزایش یافت و بره دهیرل وابسرتگی  %30بودجره دوهرت بره
درآمدرا نفت ،دوهت با کسر بودجه شدید مواجه شد ( .)Katzman, 2013: 3کسر بودجه
دوهت و افزایش نرخ ارز منهر به افت توهید و افزایش شدید قیمرتررا شرد کره در نتیهره برا
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کارش قدرت خرید ،فشار اقتصاد محسوسی بر مردم ایران وارد نمود .ایرن تحروالت باعرش
شد مقامات آمریکایی از آنها به عنوان نشانهرا اوهیه بحران اقتصراد در ایرران یراد کننرد ترا
جایی که کلینتون از کارش مارانه سه میلیارد دالر درآمدرا نفتری ایرران بارررا اسرتقبال کررد
( )Clinton, November 17, 2012و بایدن ،معراون رئریس جمهرور آمریکرا در جمرع رربرران
یهود اظهار داشت« :یادتان باشد که من رمینهرا گفرت و شرما مریتوانیرد قبرل از انتخابرات
]ریاست جمهور آمریکا[ درباره من در این مرورد قضراوت کنیرد کره ایرن تحرری ررا ترأثیر
ویرانگر بر اقتصاد ایران خوارد گذاشت و آنها را مهبور خوارد کرد حتی شدیدتر از گذشرته
فکر کنند» ( .)Biden, May 8, 2012نتایج موفق تحری فراسرزمینی بانک مرکز و نفت ایرران
باعش شد کنگره و رئیس جمهور آمریکا این نوع تحری را به دیگر بخشرا اقتصراد ایرران
نیز تسر درند.

 .1مسدودکردن وجوه نفتی ایران
با تصویب قانون کارش تهدید ایرران و حقروق بشرر سروریه ( 2)5025کره در  2فوریره 5029
اجرایی شد ،تأثیر قانون مهوز دفاعی  5025تشدید و بر اسراس آن ،تحرری فراسررزمینی قطرع
سوئیفت برا « 52بانک رستها و تروریستی» ایران و قطع خدمات ماروارها به سازمان صدا
و سیما جمهور اسالمی اعمال شد .طبق بخش  240قانون ایران و سوریه ،رر کشرور کره
طبق قانون مهوز دفاعی  5025از استثنا کارش چش گیر برخوردار شده و بره تبرع آن شرامل
معافیت تحریمی شده است – یعنی بانکرا آنها میتوانند به خاطر واردات نفت از ایران کره
به صورت چش گیر کارش یافته ،به ایران پول بدرند بدون اینکه حسابرا کارگزار آنها در
آمریکا بسته شود -اکنون باید اطمینان یابند که این وجوه فقرط بررا تهرارت دوجانبره مرورد
استفاده قرار میگیرند .بدین ترتیب ،نه میتوان این وجوه را به ایرران برگردانرد ،نره بره کشرور
ثاهثی انتقال داد و نه برا انهام معامله با کشور ثاهثی مورد اسرتفاده قررار داد .بره ایرن ترتیرب،
کشوررایی که رمچنان به خرید نفت از ایران ادامه میدرند ،صرفاً میتوانند در ازا پول نفت،
کاال و خدمات خود را به ایران صادر کنند.
)1. Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 (TRA
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ارمیت این تحری آن است که در عمل ،ترراز تهرار رمره کشروررایی کره از ایرران نفرت
میخرند با ایران به صورت جد دارا کسر شود ،به ایرن معنری کره ارزش نفرت وارداتری از
ایران بیشتر از صادرات آنها به ایران است .در نتیهه ،این قانون بخش اساسی از درآمردرا ایرران
از رر یک از این کشوررا را «بلوکه» میکند و از این رو ،به نفع کشوررا خریدار نفرت اسرت و
در نهایت ،باعش مسدودشدن وجوه نفتی و شوک ارز جدید به ایران شد و مازاد وجوه نفرت
ایران در کشوررا رند ،کره جنوبی و ژاپن بالاستفاده مانرد .بردین ترتیرب ،ایرن قرانون در کنرار
فرمان اجرایی  29255که فقط چند روز پیش از آن صادر شرده برود« ،شردیدترین فشرار مراهی را
تاریخ تحری را را بر ایران وارد کرد» (.)Cohen, December 6, 2012

 .1تشدید رژیم تحریمها به وسیله فرامین اجرایی رئیس جمهور
به من ور تشدید فشار بر ایران ،باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز در کنار کنگره وارد میدان
شد و فقط در سال  5025پنج فرمان اجرایی بر ضد ایران صادر کرد .فرمران اجرایری  29233و
رمچنین ،فرمان اجرایی  ،29255دو مورد از مهمترین این فرامین رستند که ترالشررا ایرران
برا دورزدن تحری را و صادرات انرژ را رد

قرار دادهاند.

فرمان اجرایی  29233که در فوریه  5025صادر شد ،کلیه دارایریررا حکومرت ایرران ،از
جمله بانک مرکز را بلوکه میکند و اجازه میدرد «رر فرد » -ایرانی یا یرر ایرانری -کره از
طر

حکومت ایران «رر نوع فعاهیتی» انهام میدرد تحری شود .بر این اساس ،تاجر یونانی به

نام دیمیتریس کمبیس 2و مهموعها از شرکترا پوششی که از ن ر آمریکرا برا ترأمین مراهی
ایران به دنبال خرید تانکررا نفتی بودند تا با پنهانکردن منبع خریرد نفرت ،آن را بره فرروش
برسانند ،تحری شدند .فرمان اجرایی  29255نیرز در جروال  5025برا ررد

تقویرت قرانون

دفاعی  5025صادر شد و به موجب آن ،انتقال وجوه فرآوردهرا نفتری و پتروشریمی ایرران و
ارتباط با شرکترا ملی نفت و نیکو برا بانکرا خارجی ممنوع شد و مهازاترا مشابه
قانون بودجه دفاعی ،یعنی قطع دسترسی به دالر برا نقض آن تعیین شد .عالوه بر این ،ارتباط
و معامله شرکت ررا خرارجی برا شررکت ملری نفرت ایرران و شررکت نیکرو ممنروع شرد و
1. Dmitris Cambis
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مهازاترا دهگانه برا نقض آن تعیین گردید .این فرمان باعش میشرود وزارت خزانرهدار
آمریکا بتواند افراد که حمایت ماد از بانک مرکز ایران میکنند و یا طال به حکومت ایران
میفروشند ،تحری شوند.
اوبامررا بررا صرردور فرررامین اجرایرری شررماره  29234و  29230در سررال  5022نیررز ض رمن
اضافهکردن مهازات انسداد دارایی به هیست مهازات تحری ررا فراسررزمینی قرانون

«ایسرا»2

(نسخه اصالخشده داماتو) ،تحری فراسرزمینی قانون سیسرادا را از سررمایهگرذار در میرادین
نفتی به حوزه سرمایهگذار در بخش پتروشیمی ایران گسترش داد.

 .1گسترش تحریمهای انرژی ،کشتیرانی و کشتیسازی
روند تشدید حداکثر تحری را در سال  5029در چارچوب قانون بودجره دفراعی سراالنه 5029
نیز تشدید شد .بر اساس بخشرا مربوط به ایران در این قانون کره برا عنروان جداگانره «قرانون
آزاد و ضد اشاعه ایران 5»5025 -معرفی میشود ،تحرری ررا فراسررزمینی علیره بخرشررا
تهار  ،صنعتی و حمل و نقل ایران تسر مییافرت .بره موجرب ایرن تحرری ررا ،شررکتررا و
بانکرا خارجی در صورت ارتباط با بخش انرژ و بخش کشتیرانی ایران از جمله شرکتررا
کشررتیرانی و نفررتکش و اپراتوررررا بنرردر مشررمول محرومیررترررا سررنگین در آمریکررا قرررار
میگرفتند .عالوه بر این ،تحری را فراسرزمینی این قانون علیه عرضه طرال و فلرزات گررانبهرا،
فلزات واسطه ن یر آهومینیوم و فوالد ،گرافیت و نرم افزاررا صنعتی به ایران رد گیر شرده و
انتقال یا پرداخت وجوه گاز ایران به کشور ثاهش را منع نموده است .بدین ترتیب در اینها ،ارتبراط
با طر را ایرانی فقط محدود به مسائل تسرلیحات کشرتار جمعری ،تروریسر یرا حقروق بشرر
نیست ،بلکه فراتر از آنها را شامل میشود .این قانون که در  5جروال  5029بره تصرویب رئریس
جمهور آمریکا رسید و شش ماه بعد ،یعنی اول جوال  5029به صورت کامل اجرایی شرد ،قطرع
ورود شناوررا خارجی به بنادر ایران و توقف فعاهیترا شرکت کشتیرانی را رد گرفتره کره
در صورت موفقیت در اجرا موجب کارش شدید ورود کاال به ایران میشود.

)1. ISA (Iran Sanctions Act
)2. Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012 (IFCA
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تحریمهای دولت و کنگره آمریکا بر ضد ایران در دولت اوباما
ردیف

تاریخ

2

5020/2/3

5

5020/3/2

تحریم
نوع

عنوان

اقدامات مصوب

اهداف

گستره
 درخواست
 تشدید محدودیترا بر
بخشرا ماهی و کشتیرانی

قطعنامه

قطعنامه

شورا

2353

چندجانبه

امنیت

مرتبط با "فعاهیترا
اشاعه"

 گسترش تحری
تسلیحاتی

«روشیار » و استفاده
از تعابیر دوپهلو و
یراهزامآور برا ایهاد
«سکو پرتاب» برا
انتقال از تحری را
چندجانبه به
تحری را یکهانبه
آینده

 گسترش تحری را ذیل
قانون ایسا ()2332

 ممنوعیت فروش بنزین
توسط کشوررا ثاهش به
ایران

 ممنوعیت ارتباط
قانون جامع

کشوررا ثاهش با بانکرا

تحری را

«رستها  -تروریستی» ایران

پاسخگویی
و خروج
سرمایه از
ایران
(سیسادا)

قانون

یکهانبه

کنگره

فراسرزمینی

( 52بانک)

 تحری نهادرا ماهی،
تحری افراد خاص که
مسئول یا شریک سوء

2

استفادهرا حقوق بشر
رستند

 ممنوعیت قرارداد با

 شوک به بازار
سوخت ایران (بنزین)
و تحریک ا تشاشات
داخلی به خاطر کمبود
بنزین

 حمایت از
گروهرا
دموکراسیخواه

 ایهاد بنیانی برا
تحری را یکهانبه
آینده،

افراد که فناور را
حساس به ایران صادر
میکنند

 یکسانساز
)1. Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA, P.L. 111-195
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مهازاترا قضایی برا
نقض تحری را

 تحری شرکترایی که
ررگونه تراکنش با /در بخش
انرژ ایران انهام میدرند
 برجستهساز و
مهازات رفتاررا
حقوق بشر حکومت

9

/3/58
5020

فرمان

فرمان

اجرایی

رئیس

29229

جمهور

فرمان

فرمان

اجرایی

رئیس

29235

جمهور

فرمان

فرمان

اجرایی

رئیس

29234

جمهور

فرمان

فرمان

اجرایی

رئیس

29230

جمهور

ایران،

 بلوکهکردن داراییرا

 حمایت از

یکهانبه

افراد خاص به خاطر نقض

گروهرا اپوزسیون و

سرزمینی

حقوق بشر و اتخاذ برخی

مدافعان آزاد را

اقدامات در این زمینه

مدنی،

 فشار بر ایران برا
تغییر سیاسترا
داخلی یا تشویق به
تغییر رژی ،

4

/4/53
5022

یکهانبه
سرزمینی

 بلوکهکردن داراییرا

خاطر تالشرا آن

افراد خاص به خاطر نقض

برا اعمال نفوذ در

حقوق بشر در سوریه

منطقه و حمایت از

 مهوز تحمیل برخی
2

/2/59
5022

یکهانبه
فراسرزمینی

 مهازات ایران به

رژی حاک بر سوریه

تحری را خاص که در

 تقویت سیسادا و

قانون ایسا ( )2332طرخ

ابزاررا تنبیهی آن

شده؛ طبق اصالحات
صورتگرفته

 مهوز اعمال تحری را
2

/22/50
5022

یکهانبه
فراسرزمینی

خاص در رابطه با تأمین کاال،

 تقویت سیسادا و

خدمات ،فناور یا حمایت

ابزاررا تنبیهی آن

از بخش انرژ و پتروشیمی
ایران
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 انهام تمهیداتی برا
تحری بانکرا خارجی که
با بانک مرکز ایران معامله
میکنند

قانون
3

/25/92
5022

ساالنه
اختیارات
دفاعی
5025

 ممنوعیت انتقال وجوه
قانون

یکهانبه

نفت ایران توسط بانکرا

کنگره

فراسرزمینی

کشوررا ثاهش و هحاظ شرط

2

 تحری یانک
مرکز و قطع
ارتباطات ماهی آن با
جهان

 جلوگیر از انتقال
وجوه نفتی به ایران

کارش تدریهی خرید نفت

 کارش تدریهی

 بلوکهکردن داراییرا

درآمدرا نفتی ایران

برا مصونیت از این تحری
افراد خاص به خاطر نقض
حقوق بشر

8

5025/5/2

فرمان

فرمان

اجرایی

رئیس

29233

جمهور

فرمان

فرمان

اجرایی

رئیس

29202

جمهور

یکهانبه
سرزمینی

 رد گیر

 بلوکهکردن داراییرا

بانکرا خصوصی و

حکومت ایران و نهادرا

تحری نشده ایران

ماهی ایرانی

 رد گیر عمومی
اقتصاد ایران

 بلوکهکردن داراییرا و

3

/4/59
5025

تعلیق ورود به خاک آمریکا
یکهانبه

برا برخی افراد خاص به

سرزمینی

خاطر نقض حقوق بشر
توسط ایران و سوریه از
طریق فناور اطالعات
 مهوز تحری را بیشتر
بر ضد ایران

20

/3/90
5025

فرمان

فرمان

اجرایی

رئیس

29255

جمهور

 مهازات رفتاررا
حقوق بشر حکومت
ایران در رابطه با
فناور اطالعات
 حمایت از
گروهرا
دموکراسیخواه

 تسر تحری را ذیل

 رد گیر

یکهانبه

قانون دفاعی  5025از وجوه

درآمدرا فرآوردهرا

فراسرزمینی

نفت به وجوه پتروشیمی
 ممنوعیت ارتباط

نفتی و پتروشیمی ایران

کشوررا ثاهش با شرکت ملی
نفت و شرکت نیکو ایران
)1. FY2012 National Defense Authorization Act (NDAA,P.L. 112-81
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 گسترش رژی
تحری را چندجانبه در قبال
ایران

 گسترش تحری را

22

5025/8/2

 تأثیرگذار بر بازار
ارز و تشدید نوسانات
آن

قانون

مربوط به بخش انرژ ایران

 برجستهساز و

کارش

و اشاعه رستها توسط ایران

مهازات رفتاررا

تهدیدرا

قانون

یکهانبه

 تحری سپاه ،سوئیفت،

حقوق بشر حکومت

ایران و

کنگره

فراسرزمینی

بیمه نفتکشرا

ایران

حقوق بشر
سوریه

2

 تحری پخش برنامهرا
ماروارها ایران

 ممنوعیت انتقال وجوه
نفت ایران از کشوررا

 حمایت از
گروهرا اپوزسیون و
مدافعان آزاد را
مدنی

خریدار نفت به کشوررا
ثاهش

 اعمال تمهیدات
مطرخشده در قانون

 مهوز اعمال برخی

25

/20/3
5025

فرمان

فرمان

اجرایی

رئیس

29258

جمهور

یکهانبه
فراسرزمینی

کارش تهدیدرا ایران
و حقوق بشر سوریه

تحری را خاص که در

 برجستهساز و

قانون کارش تهدیدرا

مهازات رفتاررا

ایران و حقوق بشر سوریه

حقوق بشر حکومت

( )5025طرخ شده و

ایران

تحری را بیشتر برا ایران

 حمایت از
گروهرا اپوزسیون و
مدافعان آزاد را
مدنی

29

5029/2/2

قانون

 گسترش تحری را به

 رد گیر کلیت

ساالنه

بخشرا تهار  ،صنعتی و

اقتصاد ایران فراتر از

اختیارات
دفاعی
5029

5

قانون

یکهانبه

کنگره

فراسرزمینی

حمل و نقل ایران

 تحری بنادر ایران

 تحری را شرکترا و

حوزه انرژ

 فلجکردن کلیه
مسیررا تهارت

)1. Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 (H.R. 1905 (P.L.112-158
)2. FY2013 National Defense Authorization Act (NDAA- 2013
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بانکرا خارجی در

خارجی ایران

صورت ارتباط با بخش

 قطع وارادات کلیه

انرژ و بخش کشتیرانی

کاالرا به داخل ایران

ایران از جمله شرکترا
کشتیرانی و نفتکش و
اپراتوررا بندر

 تحری عرضه طال و
فلزات گرانبها ،فلزات
واسطه ن یر آهومینیوم و
فوالد ،گرافیت و نرم
افزاررا صنعتی

 تحری انتقال یا پرداخت
وجوه گاز ایران به کشور
ثاهش
 تحری فروش قطعات و

24

5029/2/9

فرمان

فرمان

اجرایی

رئیس

29242

جمهور

رمکار با صنایع
یکهانبه
فراسرزمینی

خودروساز ایران

 تحری ریال و بانکرا
خارجی که دارا حساب
ریاهی میباشند
 تشدید تحری نفت

 تحری ریال پول ملی
قانون

قانون
22

کنگره

/3/92

پیشگیر

5029

از ایران
رستها

2

(در
مرحله
تصویب)

ایران

یکهانبه
فراسرزمینی

 تحری بخشرا
خودروساز  ،کشتیرانی،
تحری فلزات گرانبها،
گرافیت ،آهومینیوم ،فوالد،
ز السنگ متاهورژ و
نرمافزاررا صنعتی

 ضربه به صنایع پایه
و ایهاد بیکار

 بیارزشکردن
فزاینده پول ملی ایران

 ضربه به صرافیرا
ایرانی و ممانعت از
دورزدن تحری را

 بسط تحری نفت
خام به میعانات و
فراوردهرا نفتی

 بیارزششدن ریال

 بسط تحری به رمه
حوزهرا صنعتی و
کلیت اقتصاد و صنعت
ایران

1. Nuclear Iran Prevention Act of 2013, H.R. 850
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بدین ترتیب ،به وضوخ مشارده میشود که مهمترین کارکرد تحریمی دوهت اوباما در قبرال
ایران عبارتست از تحول سطح ،دامنه و نوع رژی تحری را:
 .2تغییر سطح :از چندجانبه به یکهانبه
 .5تغییر دامنه :از سرزمینی به فراسرزمینی
 .9تغییر نوع :از روشمند به فلجکننده
تغییر فاز تحری را از روشمند به فلجکننده به معنا رد گیر مرردم بره جرا نهادررا
حاکمیتی مرتبط با فعاهیت را رستها است .تحری روشمند ،در واقع ،بیرانگر مهرازاتررا
گزینشی برا فشار بر ضد افراد و گروهرا مورد ن ر و با رد

پرریز از ایهراد مشرکالت و

مشقت برا عموم مردم و اقتصاد است .این تحری را بیشتر در قاهب انسداد دارایری اشرخاص،
منع مسافرت افراد ،تحری تسلیحاتی و نهایتاً ،فروش کاالرا خاص تبلور پیردا مریکنرد و در
مورد ایران فقط میتواند برنامه رستها را شامل شود .این در حاهیسرت کره دوهرت آمریکرا برا
رد گیر صنعت انرژ و صادرات نفت و گاز و فرآوردهرا آنها ،بانکررا از جملره بانرک
مرکز ایران ،کشتیرانی و کشتیساز  ،بیمه و حمل و نقل ،پرول ملری ،خودروسراز و دیگرر
صنایع پایه در رر دو حوزه بخش خصوصی و عمومی ،به کل اقتصاد و تهارت ایران و زندگی
روزمره مردم حملهور شده تا آنها کره منهرر بره «فلرجشردن» اقتصراد ایرران گرردد .در واقرع،
آسیبدیدن مردم در چارچوب تحری را را نمیتوان آسیب جانبی 2در ن ر گرفرت ،بلکره آنهرا
واقعاً مورد رد

قرار گرفتهاند (.)Khajehpour, Marashi & Parsi, 2013: 10

فشار تحری را بر اقتصاد عمومی و زندگی روزمره مردم نه تنها واقعیت شناختهشده اسرت،
بلکه مورد انتقاد بسیار از سازمانرا و نهادرا بیناهمللی نیز قرار گرفته است .بران کری مرون
دبیرکل سازمان ملل در گزارشی رسمی به مهمع عمومی سازمان ملل با معرفی این اقدامررا بره
عنوان اقدام ضد حقوق بشر  ،تصریح میکند« :تحرری ررا تحمیرلشرده برر ایرران ترأثیرات
چش گیر بر عموم مردم داشته است ،از جمله تشدید تورم ،افرزایش قیمرت کاالررا و رزینره
انرژ  ،افزایش نرخ بیکار و کمبود اقالم ضرور بره خصروص دارو» (

Office of the High

.)Commissioner on Human Rights, 2012 42- 43
1. collateral damage
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د .مکانیسم تبدیل تحریم به تغییر محاسبه؛ شورش مردمی
ایاالت متحده ،آنگونه که ادعا میکند ،به دنبال تغییرر محاسربات راربررد رربرران جمهرور
اسالمی ایران در حوزه رستها است .با این حال ،تحری را جامع و فلجکننده که سطح فشار
بر ایران را به نقطه حداکثر میرساند ،فقط میتواند بره عنروان مقدمرها بررا تغییرر محاسربه
راربرد تلقی شود ،چراکه رمانطور که مقامررا ایراالت متحرده آمریکرا تصرریح کرردهانرد،
تحری را صرفاً تأثیر اقتصاد گسترده داشته ،امرا منهرر بره تغییرر محاسربه رربرران جمهرور
اسالمی نشده است .به عبارت دیگر ،تحری را تأثیر اقتصاد داشته ،اما نتیهه راربرد نداشرته
است .در این میان ،مسئله مه آنست که تعریف واشنگتن از این نقطه فشار حداکثر چیسرت
که پس از رسیدن به آن ،معادهه رزینه -فایده رربران ایران جابهجا مریشرود و محاسربه تهرران
تغییر میکند؟ مطاهعه مواضع واشرنگتن بره وضروخ بیرانگر آنسرت کره مرردم و جامعره ایرران
کلیدواژهرا اصلی و رد

اساسی طراحی سیاسی آمریکا رستند.

در واقع ،آمریکا زمانی به نتیهه مطلوب خود یعنی تغییر محاسبه تهران میرسد کره فشراررا
ناشی از تحری بتوانند با جداکردن مردم از ن ام ،آنها را در تقابل با یکدیگر قرار درد .ایرن گرزاره
راربرد از این ایده نشأت میگیرد که تا زمانی که برین دو وجره تعامرل و فشرار ،تروازن برقررار
باشد ،این رویکرد دومسیره محکوم به شکسرت اسرت ( .)Pollack & Takey, 2011در واقرع ،دو
عامل در این زمینه نقش آفرینند :اول درک لط واشنگتن از ذرنیت تصمی گیر مقامات ایرران و
مدل رزینه -فایده مبنی بر اینکه افزایش تدریهی فشار باعش مصاهحه طر
در حاهیست که از نگاه تهران ،آمریکا ررگز نمیتواند ائرتال

ایرانی میشرود .ایرن

بریناهمللری را بررا رمیشره کنرار

یکدیگر نگاه دارد و در مقطعی ،فشار بر ایران فروکش خوارد کرد و سپس به کلی از بین خواررد
رفت یا بیاثر خوارد شد .به عبارت دیگر ،با مقاومت رستها  ،قبل از آنکه تحری را کمر اقتصراد
ایران را بشکند ،جامعه بیناهملل منفعت خود در تداوم تحری را را از دست میدرد و ایران بدون
نیاز به عقبنشینی رستها  ،از زیر بار تحرری ررا خالصری مرییابرد (.)Einhorn, July 10, 2013
عامل دوم نیز مربوط به تحوالت ژئوپلتیک منطقه و وقوع بیدار اسالمی در خاورمیانه مریشرود
که آمریکا را به این باور رساند که ناآرامی در جهان عرب نباید منهر به عدم تمرکرز برر موضروع
ایران شود ،به خصوص آنکه با وقوع چنین روند ایران میتواند به برنده واقعی ایرن نراآرامیررا
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تبدیل شود و از این رو ،یکی از اهزامات آن ،حفظ و تشدید فشار بر ایرران اسرت .بردین ترتیرب،
حفظ تروازن در رویکررد دومسریره ،اصرل سیاسرت را بره شکسرت مریکشراند و الزم اسرت برا
سنگینترکردن چش گیر کفه فشار ،تهران در کنج قرار گیرد.
راربررد

فشار زمانی به نقطه اوج میرسد که اوهین و بنیاد ترین منفعرت عینری و ررد

جمهور اسالمی ایران که از ن ر ایاالت متحده ،بقا ن ام سیاسری جمهرور اسرالمی ایرران
اسرت ،بره چراهش کشریده شرود ( .)Burgess, April 14, 2010; Petraeus, January 31, 2012
بنابراین ،تحری زمانی نتیهه دارد که عزیزترین داشتهرا ن ام یعنری حاکمیرت ن رام سیاسری
جمهور اسالمی ایران و تسلط آن بر جامعره ایرران مرورد تهدیرد واقرع شروند (

& Pollack

 .)Takeyh, 2011گزارش ساالنه جامعه اطالعاتی آمریکا با داشتن چنین زمینها  ،بهر

اینکره

شوارد مختلفی درباره شدت فشار تحری را بر اقتصاد ایرران مریآورد ،امرا رمچنران آشروب و
ناآرامی داخلی را به عنوان نتیهه مطلوب پیگیر میکند .این سند اطالعاتی تصریح میکند:
«از زمان اعمال تحری را بر صادرات نفت و بانک مرکز آن در سال  5025چش انرداز مراهی
ایران بدتر شده است .اقتصاد ایران در سال  5025برا اوهین بار در طی دو دره گذشرته منقربض
شد .دسترسی ایران به ذخایر ارز خارجی در بیرون از کشور خود کارش یافته و دادهرا اوهیره
حکایت از این دارد که ایران برا اوهین بار در  24سال گذشته با کسر تراز تهار مواجه شرده
است .رمچنین در اواخر ژانویه ،ریال به کمترین میزان خود رسید ،بره طوریکره از  22.000ریرال
در برابر یک دالر در آ از سال  5025به تقریباً  40.000ریال در برابر یرک دالر رسریده و ترورم و
بیکار در حال رشد رستند» (.)Worldwide Threat Assessment, 2013: 15
با این حال ،این سند در ادامه تصریح میکند کره وضرعیت سیاسری ضررور بررا تغییرر
محاسبه محقق نشده است« :سرخوردگی رو به رشد مردم از سیاسترا اجتمراعی -اقتصراد
حکومت منهر به ناآرامی سیاسری نشرده

اسرتWorldwide Threat Assessment, 2013: ( »...

 .) 15در این میان ،نکته مه آن است که ایرن سرند اطالعراتی بررا اوهرین برار ،وییگری برارز
تحری را را «تهدیدکنندگی رژی » 2معرفی میکند .بدین ترتیب ،مکانیس مورد ن ر دوهت اوباما
برا تغییر محاسبه ،ایهاد آشوب داخلی و تهدید بقا ن ام است که ایاالت متحده برا تشردید
1. regime- threatening sanctions
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مستمر تحری را علیه ایران در قاهب قانون ،عمالً سیگنالرا قو تر مبنی بر تمایل فزاینده به
تغییر رژی ارسال کرده است (.)Maloney, January 5, 2012
دیوید پترائوس رئیس سابق سیا ،ر زمان با آ از روند جدید تشدید فشار که بانک مرکرز
ایران تحری شد ،در جلسه استماع کمیته اطالعاتی سنا برا اشراره بره ایرن رویکررد و ارردا ،
تصریح میکند "باید منت ر ماند و دید در آینده چه اتفاقی رخ مریدررد .بایرد دیرد نارضرایتی
عمومی در ایران به چه سطحی خوارد رسید و آیا این مسئله بر تصمی گیر راربررد رربرر
عاهی ایران و رژی تأثیر خوارد گذاشت یا خیر .باید به خراطر داشرت کره ررد

واال رژیر

ایران در ورله نخست بقا رژیر اسرت» ( .)Petraeus, January 31, 2012رریالر کلینترون،
وزیر خارجه سابق آمریکا نیز در بیان علت و چش انداز تحری را ،با اشاره مستقی به مدل هیبی
برا ایران ،شنیدن «صدایی از داخل ایران» را مطرخ کرد:
«من فکر میکن اگر آن حوادث (پس از انتخابات  )5003دوباره اتفاق بیافتد ،روشمندانهتر
خوارد بود که جنبش سبز یا رر جنبش دیگر در داخل ایران بگوید« ،ما میخواری جهان برا
ما ر صدا شود .ما میخواری جهان از ما حمایت کند» .ایرن کرار اسرت کره ،رمرانطور کره
میدانید ،چهرهرا مخاهف هیبی انهام دادند .وقتی آنها مبارزۀ خود با قذافی را شرروع کردنرد،
کار که مثل باالرفتن از تپۀ یر قابل صعود به ن ر میآمرد ،آنهرا از رمران اول گفتنرد« :مرا
میخواری جهان خارج به رر صورتی که میتواند از ما حمایت کند .ما از برادران عرب خرود
میخواری  ،ما از منطقه می خواری  ،ما از سازمان ملل میخواری و ما از رمه میخواری به مرا
کمک کنند».)Clinton, October 27, 2011( .
بدین ترتیب ،ایاالت متحده در این دوره رمواره به دنبال نشانهرایی از وقوع آشوب داخلی
و منازعه سیاسی میان مسئوهین ن ام بوده اسرت .مرکرز تحقیقرات کنگرره آمریکرا در گزارشری
درباره ارزیابی رژی تحری را علیه ایران تصریح میکند:
«در سطح جامعه ،شارد وقوع ناآرامیرا کارگر و عمومی بودهای که به خراطر تصراعد
فزاینده قیمت مواد ذایی و کارش شدید ارزش پرول ملری ایرران رخ دادهانرد .در اکتبرر سرال
 ،5025بازاریان که طبقه بازرگان تأثیرگذار ایران میباشند ،به خاطر اعتررا

بره سرقوط ارزش

ریال ،مغازهرا خود را بستند .با این حال ،این مغازهرا بیش از یک روز بسته نبودند .در اوایل
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سال  5029برخی کشاورزان اصفهانی به علت کمبود آب به خودرورا دوهتری حملره کردنرد،
اما این موارد نتوانست ناآرامی پایدار در سطحی که به ن رر مریرسرید در سرال  5003ن رام را
تهدید میکند ایهاد نماید».
مرکز تحقیقات کنگره در پایان اینگونه جمعبند میکند که «عردم وقروع آشروب احتمراالً
باعش میشود رربران ایران فشار اندکی را حس کنند تا برنامه رستها خرود را متوقرف کننرد»
( .)Katzman, 2013: 47- 48رمچنین ،در پی نوسان ناگهانی در برازار ارز و برروز اعتراضرات
محدود در بازار تهران در پاییز  ،2932سخنگو وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد «از ن رر مرا،
این واقعه بیانگر فشار موفقیتآمیز مداوم و فزاینده بین اهمللی است که ما ترالش مریکنری برر
اقتصاد ایران وارد کنی » ( .)Nuland, October 1, 2012وزیر خارجه آمریکا نیز با موضعگیرر
در این رابطه و معرفی حاکمیرت ایرران بره عنروان مقصرر وضرعیت اقتصراد  ،وعرده «تررمی
زودرنگام» 2تحری ررا در صرورت تغییرر رویکررد و پیشرنهاد رسرتها ایرران را مطررخ کررد
(.)Clinton, October 3, 2012
بدین ترتیب ،در این رویکرد ،تغییر محاسبه از طریق ایهاد تحرک مردمی و آشوب داخلری
که خود ناشی از فشار خرارجی اسرت ،کلیرد مریخرورد .بنرابراین ،در نگراه واشرنگتن ،تغییرر
محاسبات راربرد تهران اساساً یک فرایند است که از سه بخش اساسی تشکیل میشود:
 .2نابودکردن اقتصاد ایران با این رد

اعالمنشده که شهروندان عاد ایرانی و معیشت آنها در

این فرایند آسیب جد میخورد.
 .5در پی اثرگذار تحری را و پدیدارشدن آثار مخرب آنها ،رمین مردم و شهروندان عاد بره
حکومت فشار میآورند و دست به آشوبرا و تحرکات خیابانی مریزننرد کره تهدیدکننرده
ن ام جمهور اسالمی میباشد (.)DeYoung & Wilson, January 11, 2012
 .9با تضعیف فزاینده اقتصاد و بروز آشوب در جامعه ،شکا

در رویکرد راربررد مسرئوهین،

تردید درباره ادامه مسیر و رمچنین منازعه سیاسی میان مقامرا ارشد ن ام رخ مریدررد و
بدین ترتیب ،رزینه پیگیر سیاسترا راربرد از جمله برنامه رستها بر منافع آن لبره
میکند و تهران تغییر محاسبه میدرد (.)Einhorn, July 10, 2013
1. remedied in short order
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با این حال ،بسریار از افرراد عمرل گررا کره اکثررا در بدنره کارشناسری و دانشرگاری رسرتند و
رمچنین ،برخی از سیاستمداران سابق را در بر میگیرد با نقد جد رویکرد فوق بر این باورند که؛
اوالً؛ رد

اصلی رژی تحری را که رمان موضوع رستها است با اردا

ثانو جاهطلبانه

که به موضوعاتی مثل آشوب داخلی و تغییر رژی میپردازد ،باید تفکیک شود و آمریکرا بررا
اینکه بتواند به مذاکره موفق دست یابد الزم است در گام اول رد

از تحری را را اعرالم کنرد

( .)Pillar, 2012در واقع ،اثرگذار تحری را نباید موجب وسوسه سیاستمداران برا دسرتیابی
به اردا

جاهطلبانه گردد.

دوم؛ تحری باید به عنوان ابزار سیاسی در کنار دیگر ابزاررا متعار
نباید تبدیل به رد

مد ن ر قرار گیررد و

راربرد و ایدئوهوژیک شود .در واقع ،تحرری زمرانی اثرر دارد کره قابرل

مذاکره و معامله باشد .از این من ر ،تحری فقط در دو موقعیت زمانی اثر دارد ،یکی زمرانی کره
بحش درباره اعمال تحری جدید است و دیگر زمانی که بحش درباره هغرو و برداشرتن تحرری
است (.)Bildt, 2013
سوم؛ افزایش مداوم تحری را و حفظ نامحدود فشار بر ایران ،هزومراً رمیشره مفیرد نیسرت و
میتواند موجب واکنش منفی از طر

جامعه ایران ،و پیشرو بیشرتر در برنامره رسرتها شرود

( )Haass, January 14, 2013; Takeyh, January 25, 2013یا آنکه عمالً برا تصراعد بحرران ،بره
میانبر به سو جنگ تبدیل شود ( .)Brzezinski, January 4, 2013بنابراین ،عملگرایان بر این
باورند که باید برا تحری را سقفی قائل شد .سیورشت نفر از مقامات سابق آمریکا در گزارشی
مفصل با اتخاذ چنینی رویکرد تصریح میکنند« :الزم است زمانی که به نقطه حداکثر مطلروب
از فشار رسیدی استراتی تقابلی صر

را با سیگنالرا مثبت و دیپلماتیک ترکیب کنی تا وارد

مذاکرات جد شوی » ( .)Luers, Bieri & Priscilla, April 18, 2013بره عبرارت دیگرر ،از ن رر
این افراد باید برا مسیر تحری  ،پایانی را در ن ر گرفت ،چراکه نهایتاً با گذر زمران تحرری ررا از
کارایی میافتند و یا اینکه با تزهزل در ائتال کشوررا تحرری کننرده ،تحرری بریاثرر مریشرود.
بنابراین ،یکی از مهمترین وییگیرا این جریان منتقد آنست که قائل به وجود سقف یا قله برا
تحری راست که پس از رسیدن به آن ،حرکت نزوهی تأثیرگذار تحری ررا آ راز خواررد شرد و
کشور تحری کننده نیز منطق رفتار خود را از دست میدرد و اجماع بیناهمللی از بین میرود.
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نتیجهگیری
در حاهیکه خط قرمز ایاالت متحرده ،پریشگیرر  2از دسرتیابی ایرران بره سرالخ اتمری اسرت
( ،)Panetta, January 8, 2012دوهت اوباما رمواره تالش کرده با استفاده از ابرزار تحرری ررا
فلجکننده ،محاسبات راربرد جمهور اسالمی ایران را در حوزه رستها تغییرر دررد .شراید
اوهین تناقض رفتار دوهت اوباما در رمین نکته راربرد باشد که در حاهیکره بررآورد جامعره
اطالعاتی آمریکا این است که ایران نه تنها سالخ رستها بلکره تصرمی و اراده سیاسری بررا
ساخت آن نیز ندارد ،واشنگتن با تشدید بیسابقه تحری را به دنبال «پریشگیرر » از وقروع آن
چیز است که اساساً وجود ندارد .این امر باعش شده بسیار نگران این شوند که ترداوم ایرن
مسیر منهر به تغییر محاسبه رربران در جهت عکس و تمایل جامعه ایران به سمت سالخ شرود
(.)Haass, January 14, 2013; Takeyh, January 25, 2013
بدین ترتیب ،دیپلماسی اجبار آمریکا بر ضد ایران که در قاهرب رویکررد دو مسریره فشرار-
دیپلماسی دنبال میشود ،اساساً از خصلت فرایند برخوردار اسرت و واشرنگتن برر ایرن براور
است که میتواند با ایهاد شورش اجتماعی ناشی از فشار تحری را ،بنیران اساسری بقرا ن رام
یعنی حمایت مردمی را به چاهش بکشد و ن ام را مهبور به تغییر محاسبه نماید .در نتیهره ،در
این مدل ،جامعه ایران مخاطب اصلی است و امنیت داخلی ن ام و نره امنیرت خرارجی ،ررد
قرار گرفته است .در واقع ،ایاالت متحده درگیر ن امی با جمهور اسالمی را صررفاً بره نفرع
ایران و به ضرر ائتال

بیناهمللری بررا تحرری ایرران مریدانرد (.)Obama, March 4, 2012

واشنگتن برا مؤثرترکردن دیپلماسی اجبار خود از دو ابزار دیپلماسری عمرومی و رفرع برخری
تحری را خاص بخصوص تکنوهوژ را ارتباط جمعی استفاده مینمایرد ترا از یرک طرر
مقصر وضعیت اقتصاد کشور را حاکمیت جمهور اسالمی و نه آمریکرا ،معرفری نمایرد و از
طر

دیگر ،با هغو تحری را مربوط به اینترنت ،تلفن رمراه و مانند آنها ،قدرت بسیج جامعره

علیه ن ام ،حفظ و بهبود یابد (شرمن 8 ،خرداد .)2935

1. prevention
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از سو دیگر ،ایاالت متحده در اعمال دیپلماسی اجبار خود علیره جمهرور اسرالمی ،نره
اصل تناسب 2بین دو کفه تهدید و تشویق و نه اصل اقردام متقابرل 5در دادن امتیراز متروازن بره
ایران را رعایت کرده است .به بیان دیگر ،سطح فشاررا را به حداکثر رسانده اما حاضرر نیسرت
در عو

دریافت امتیازرا راربررد  ،دربراره مصرادیق راربررد تحرری  ،بره خصروص در

حوزهرا نفتی و بانکی وارد مذاکره شود و بدین ترتیب ،منطق سیاست و رد
را زیر سؤال برده است .در واقع ،پیگیر این مدل باعش بیاعتماد طر

راربرد خود

مقابل میشرود و برا

تبدیل تدریهی ابزار به رد  ،چش انداز نتیههبخشی دیپلماسی اجبار در راهها از ابهرام فررو
میرود .دیپلماسی اجبار زمانی موفق است که تهدید و تشرویق یکردیگر را تکمیرل کننرد ،امرا
دوهت اوباما در سیاست خود در قبال ایرران عمرالً تهدیرد را جرایگزین تشرویق کررده و بلکره
تهدیدرا ،تشویقرا را تضعیف مینمایند .بنابراین ،جد بودن آمریکا در انهرام مرذاکرات بررا
دستیابی به راه حل مورد رضایت طرفین زیر سؤال است.

1. proportionality
2. reciprocity
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