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نگاهی از درون میدان
این متن ،ترجمه كتاب «هنر تحریمها ،نگاهي از درون ميدان» نوشته
ریچارد نفيو است .نفيو ،مسئول تيم طراحي تحریمها عليه ایران ،در دوره
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تحریمها در وین بوده است .نفيو پيش از آن ،بهمدت ده سال مسئول امور
ایران در شوراي امنيت ملي در كاخ سفيد و قائممقام هماهنگي سياست
تحریم در وزارت خارجه ایاالت متحده بوده است.
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هنر تحریمها
نگاهی از درون میدان

مقدمه مركز پژوهشهاي مجلس
ریچارد نفيو ،مسئول تيم طراحي تحریم ها عليه ایران ،منجر به برجام ،در دوره دوم اوباما و چهره اصلي
تيم پشتيبان مذاكرهكنندگان این توافق در امور تحریمها در وین بوده است .نفيو پيش از آن ،بهمدت ده
سال مسئول امور ایران در شوراي امنيت ملي در كاخ سفيد و قائممقام هماهنگي سياست تحریم در
وزارت خارجه ایاالت متحده بوده است .در حقيقت ،نفيو را ميتوان فرمانده چریكهاي كت و شلواري
جنگ تحریمي ایاالت متحده عليه ایران خطاب

كرد1.

نفيو در كتاب حاضر با عنوان «هنر تحریمها ،نگاهی از درون میدان» به تشریح چارچوب فكري و
عملي خود در طراحي تحریمها عليه ایران با هدف افزایش حداكثري تأثير و موفقيت آنها ميپردازد .این كتاب،
بهدليل آنكه نه از بُعد نظري یا دانشگاهي ،بلكه با دیدي كامالً عملگرایانه و معطوف به مسئله تحریمگذاري
ميپردازد و توسط مسئول طراحي تحریمهاي ایران نوشته شده ،از آثار دیگر در این زمينه متمایز است .این
كتاب ،در آستانه سال  1331شمسي در آمریكا منتشر شده و از این بابت نيز در ارتباط با تحوالت مرتبط با
ایران ،تازگي دارد.
این كتاب از زمان كوتاهي كه منتشر شده تاكنون ،در حد راهنماي آموزشي تحریمگذاري در سطوح
باالي دستگاه سياستگذاري آمریكا معرفي شده است .بهعنوان مثال:
دنيل فرید هماهنگكننده سابق وزارت خارجه آمریكا در امور تحریمها ،ضمن توصيه كتاب به
همقطاران خود مينویسد« :نفيو توانسته كتاب آموزشي استادانهاي در این زمينه بنویسد .آنهایي كه
سروكارشان با كره شمالي ،روسيه و ایران است و در مورد این كشورها نگراني دارند از كتاب هنر تحریمها
مطالب زیادي ميآموزند».
همچنين ،رابرت اینهورن مشاور ارشد سابق دفتر عدم اشاعه در وزارت خارجه آمریكا و عضو برجسته
مؤسسه بروكينگز مينویسد« :نفيو با استفاده از تجربه دست اول خود بهعنوان یك مذاكرهكننده و
سياستگذار آمریكایي توانسته راهنماي بسيار خوبي را در حوزه ایجاد و اجراي تحریمها تدوین كند،
تحریمهایي كه به ابزاري جالب و بسيار مهم از سياست دولت آمریكا تبدیل شده است ،این كتاب حتماً
 .1خوان زاراته ،معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در خزانهداری آمريكا ،در كتاب خود با عنوان جنگ خزانه ،از
كارشناسان تحريم ايران بهعنوان چريكهاي كت و شلواري دولت اياالت متحده ياد ميكند .خالصه كتاب مذكور را ميتوانيد از
معاونت اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس دريافت كنيد.
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باید توسط مقامات و كارشناسان حوزه كره شمالي ،ایران و روسيه خوانده شود و در مورد بقيه چالشهاي
مهم امنيت ملي آمریكا نيز بهكار گرفته شود».
دنيس راس مشاور رئيسجمهور سابق آمریكا (باراک اوباما) نيز درباره كتاب ميگوید« :از آنجا كه
خود نفيو یكي از افراد تأثيرگذار و اجراكننده تحریمها بوده ،نگاه وي و نتيجهگيري او در این زمينه از
اعتبار باالیي برخوردار است و ميتواند به سياستگذاران كمك بسيار زیادي بكند».
نویسنده در این كتاب به بيان نوع نگاه خود به تحریمها از منظر دوگانه «درد /استقامت»
ميپردازد .وي توضيح ميدهد كه درد تحریمها را چه زماني ،چگونه و بركجا ميتوان وارد كرد و در عين
حال ،استقامت طرف مورد تحریم را چگونه و براساس چه شاخصهایي ميتوان سنجيد و تحریمها را
چگونه متناسب با این شاخصها ،تنظيم و بازتنظيم كرد كه بيشترین تأثير را برجاي بگذارد بهطوري كه
در نهایت دیپلماسي وارد شده و نفع حداكثري را براي تحریمگذار به ارمغان بياورد.
نویسنده در جايجاي كتاب خود نشان ميدهد كه تحریمگذاري بهعنوان ابزار استراتژیك در دستگاه
سياست خارجي ایاالت متحده ،نه امري صرفاً فني ،بلكه بيشتر هنر تصميمگيري و بهكار گرفتن خالقانه
ابزارهاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي و سياسي در این مورد است .بهعنوان مثال ،نفيو نشان ميدهد كه
چگونه در عين تحریم اقالم مختلف ،واردات كاالهاي لوكس را از تحریم مستثنا كرده تا به احساس
اجتماعي تحریم شدگي بيشتر دامن بزند ،یا مثالً چگونه افزایش قيمت مرغ در ایران ،موضوعي كه هدف
تحریم نبوده ،به افزایش فشار تحریمها كمك كرده است یا مثالً چطور واردات برخي اقالم را منع نكرده
تا ذخيره ارزي ایران با سرعت بيشتر و زودتر تحليل برود و. ...
نتيجه كلي كتاب براي مخاطب ایراني و سياستگذاران ميتواند این نكته باشد كه اوالً تحریمگذار
تحریم را بهعنوان ابزار اصلي و ثابت در جعبه ابزار تعامل خود با كشورهاي دیگر ميداند و این امر با
اقدامات مقطعي قابل رفع نيست ،چنانكه در مواعد و زمينههاي مختلف قابل استفاده مجدد است و ثانياً
و مهمتر از آن اینكه :آنچه سرنوشت جنگ تحریمي را مشخص خواهد كرد« ،هنر استقامت» در ابعاد
مختلف آن و بهكارگيري روشهاي مختلف سنتي و خالقانه است كه در گام آخر ميتواند نفع دیپلماتيك
را براي كشور تحت تحریم رقم زند و بدون ساختن بستر استقامت ،شروع از گام آخر ميتواند نتایج
معكوس به بار آورد.
محتویات این كتاب مورد تأیید مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی نیست و صرفاً
با هدف آشنایی سیاستگذاران با نگاه ،رویکرد و روشهاي طراحان سیاست تحریم علیه ایران
منتشر میشود.
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پیشدرآمد مؤلف
این كتاب در مورد استفاده از تحریمها در سياست خارجي توسط یكي از اشخاص اهل فن و بهصورت
عمده براي خود اهل فن و بهصورت عام براي فعاالن در حوزه سياست خارجي نوشته شده است .این
كتاب تحریم ها را در بافتار كلي راهبرد سياست خارجي قرار داده و از مفاهيم و اصطالحاتي استفاده
ميكند كه بهصورت آگاهانه بهدليل ماهيت معناشناختي آنها انتخاب شدهاند ،یعني مفاهيم و اصطالحاتي
چون درد و تحمل .این كتاب نهتنها تحریمها را در چارچوب كارآیي و عدم كارآیي آنها بررسي ميكند،
بلكه سؤالهاي اساسي كه در این حوزه بهوجود ميآید و اطالعاتي كه قبل از آغاز نظام تحریمها مورد
نياز است و اینكه چه ساختاري باید به تحریمها براساس این پاسخها و اطالعات بدهيم را نيز مورد بررسي
قرار ميدهد .مهمتر اینكه كتاب حاضر تالش ميكند به مخاطبان خود كه در حوزه سياست خارجي
فعال هستند چارچوب ذهني ارائه كند تا بدانند چگونه ،كجا و چطور تحریمها را اعمال كنند .طراحي
این كتاب اساساً مسائل پيش روي تحریمكنندگان را مدنظر قرار داده است ،قائل به یك نگاه محتاطانه
در اعمال تحریم هاست كه در آن باید پذیرفت تحریم موفق تحریمي است كه باید تدریجي و براساس
آزمون و خطاهاي مختلف باشد ،كه این آزمون و خطاها از نظریههاي قدیمي موجود در حوزه تحریم
فاصله ميگيرد .براي این منظور كتاب حاضر صرفاً نخواسته مطالعهاي الگومحور و مفصل از موارد تحریم
در دل تاریخ ارائه كند .كتابهایي هستند كه این نوع تحليل را ارائه كردهاند و به خوانندگان پيشنهاد
ميشود آنها را مطالعه كنند .یكي از كتابهاي شاخص در این زمينه كه به چاپ سوم نيز رسيده ،كتاب
بازنگري در تحریمهاي اقتصادي نوشته گري هافباور ،جفري شوت و كيمبرلي اناليوت است .این كتاب
با جزئيات مفصل ،ماهيت تحریمها در دل تاریخ و اثرگذاري آنها در رسيدن به یك هدف مشخص را
مورد بررسي قرار ميدهد و همچنين یافته هاي مشخصي در مورد رفتارهاي آتي در حوزه تحریم ارائه
داده و مشخص ميكند چه تركيبي از ابزارها باید براي موفقيت برنامههاي تحریم بهكار گرفته شود .كتاب
دیگر با نام «چرا تحریمهاي اقتصادي عمل نميكنند؟» نوشته ریچارد پاپه نيز از همين روش تحليلي
استفاده مي كند .خود آقاي ریچارد پاپه در گفتگوي بعدي خود با دیوید بالدوین نيز اطالعات جالبي در
مورد نحوه اعمال تحریمها در گذشته ارائه كرده و سؤاالتي در مورد موفقيت آنها نيز مطرح ميكند.
كتابهاي دیگر نيز بهطور مشخص ارزش تحریمها در نظام اقتصادي را بررسي ميكند نظير كتاب مهم

«دولتمندي اقتصادي» اثر دیوید بالدوین و «پارادوكس تحریمها» اثر دان درنزر .دو كتاب «جنگ از
طریق ابزارهاي دیگر» نوشته رابرت بلك وین و جن هاریس و همچنين كتاب «جنگ خزانهداري» نوشته
خوان زاراته نيز اطالعات مفيدي در این زمينه در خود دارند ،البته این كتابها تنها نمونهاي از صدها
كتاب مقالهاي است كه در دهههاي گذشته نوشته شدهاند و تالش ميكنند به این سؤال پاسخ دهند كه
آیا تحریمها عمل كردهاند و چگونه این اتفاق افتاده است.
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هركدام از این كتابها ميتواند اطالعات ما را در مورد بحث تحریمها ،اثرگذاري آنها و جایگاه آنها
در نظام حاكميتي جدید افزایش دهد ،اما آنچه من در این كتاب تالش ميكنم بهعنوان نگاه جدید ارائه
دهم بررسي و موشكافي در مورد عوامل بنياديتر است ،یعني تحریمها چگونه ایجاد درد ميكنند ،چگونه
كار ميكنند ،چگونه درد مذكور ميتواند نتایج عملي بههمراه داشته باشد ،خصوصاً در كشور دریافتكننده
تحریم و اینكه استقامت 1او چگونه است ،اطالعرساني بين دو طرف به چه نحو اتفاق ميافتد و این مسئله
چگونه بر نتيجه تحریمها اثر ميگذارد .سؤاالت مهم دیگري نيز در این كتاب بررسي ميشود تا نشان
داده شود كه تحریمها چگونه باید در كنار یك راهبرد وسيعتر ملي بهكار گرفته شوند و آن را تكميل
كنند تا مشكل خاصي را حل كند .كتاب حاضر درواقع تالش كرده با تمركز بر پرونده ایران كه در حافظه
اخير ما وجود دارد خأل موجود در مطالعات فعلي را پر كند.
نگاه نگارنده بهعنوان یك سياستگذار كه دوره كارياش را در طراحي و اعمال تحریمها عليه ایران
در پاسخ به توسعه برنامههاي هستهاي به این كشور گذرانده ميتواند نگاه مفيدي باشد .نگارنده معتقد
است و بهشدت بر این قضيه اصرار دارد كه تحریمها توانستند نقش مهمي در تغيير رفتار ایران ایفا كرده
و این كشور را وادار به مذاكره در مورد برنامه هستهاياش كنند .پس خود من از توافقي كه با ایران
بهدست آمد بهعنوان عاملي مهم در رفع تحریمها دفاع ميكنم .در زمان نوشتن این كتاب این توافق
همچنان پابرجاست گرچه ممكن است تحت فشارهاي شدیدي كه دولت آقاي ترامپ بهوجود آورده این
توافق دستخوش تغيير شود .اميدوارم بتوانم نشان دهم كه سياستمداران حوزه تحریم چه تفكري در
مورد این مشكالت دارند و چگونه راهبردهایي را براي مقابله با آنها بهكار ميبندند و اینكه آیا ما در این
مسير درست رفتهایم یا كار غلط بوده است و اینكه در آینده چه اتفاقاتي خواهد افتاد.
بهرغم وجود تحقيقات فراوان علمي و دانشگاهي در حوزه تحریمها ،این ابزار هنوز با مشكالتي در
حوزه اعمال و رسيدن به موفقيت مواجه است .پس بهتر است دوباره بر سؤاالت بنيادین در این حوزه
تمركز كنيم و بپرسيم هدف از تحریمها چيست .رابطه تحریمها با بنيانهاي تعامل انساني چگونه است.
عنوان كتاب حاضر درست به همين سؤاالت مربوط ميشود .اگرچه بررسي علمي برخي از عناصر تحریمها
و اعمال آنها كامالً الزم است ،اما معتقدم طراحي تحریمها همچنان یك كار هنري است كه به انعطاف،
قابليت انطباق و كشف و شهود نياز دارد و باید در آن بسياري از حالتهاي انتزاعي و ریاضياتي را در نظر
گرفت .این كتاب در متن خود به مردم و افراد و چگونگي پاسخ آنها به فشار ميپردازد .پيشنهادهایي را
در مورد این مسئله ارائه ميدهد كه چطور ميتوانيم پاسخ طرف مقابل را در راستاي منافع خود بهعنوان
اعمالكننده فشار قرار دهيم .همچنين این كتاب به رابطه ميان نوع اعمال فشار ازسوي یك كشور در

 Resolve .1در تمام اين كتاب به «استقامت» ترجمه شده .بهجاي استقامت ،ميتوان از واژههايي مانند عزم و اراده،
پايداري ،ايستادگي و  ...استفاده كرد .در هر حال ،منظور از اين واژه ،اراده طرف تحت تحريم براي ايستادگي در مقابل
تحريمها ،جذب اثر تحريمها يا كاهش بار تحريمي بوده است.
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برابر كشور دیگر از یك سو و آمادگي كشور هدف براي مقابله و تحمل و حتي فائق آمدن بر این فشارها
ازسوي دیگر ميپردازد .درواقع كتاب ميكوشد نشان دهد كه این رابطه نقش مهمي در تأثيرگذاري
تحریمها بهعنوان ابزاري در سياستگذاري خواهد داشت .همچنين كتاب حاضر اهميت تمركز بر طراحي
تحریمها را خاطرنشان ميكند ،نه تنها بهدليل سنجش اینكه تحریمها چگونه اثر ميگذارند ،بلكه براي
مشخص كردن اینكه ایا اعمال تحریمها اساساً فارغ از سازماندهي خوب آنها مفيد خواهند بود یا خير؟
تقدیر و تشکرها
این كتاب زمان زیادي را بهخود اختصاص داد تا به ثمر بنشيند .من شبهاي متمادي دیروقت از محل
كار خود در شوراي امنيت ملي و وزارت خارجه به خانه برميگشتم و این رفتوآمدها بعدها از خانه به
دانشگاه كلمبيا نيز تكرار شد .پيشنویسهاي مختلف كتاب بارها تغيير كرد و یأس و نااميديهاي فراواني
را بهوجود آورد .اما من به نوشتن ادامه دادم و دو فرد خاص نيز در باال بردن اعتماد به نفس و پشتكار
من نقش مهمي داشتند :پروفسور باب ژرویس ،یكي از نامهاي بسيار آشنا در حوزه روابط بينالملل و
همچنين همسرم ارین نفيو .آقاي ژرویس اهميت بازگو كردن آن چيزهایي كه در دانشگاه آموخته بودم
را بارها به من ذكر ميكرد و همسرم نيز بارها تذكر ميداد كه اگرچه خيليها هستند كه تحریمها را
مطالعه كرده اند ،اما كمتر كسي است كه خودش در مورد آنها كار كرده باشد و آنها را بهكار بسته باشد.
اميدوارم از مطالعه این كتاب لذت ببرید و آن را مفيد بدانيد.
همچنين از شيرین جمشيدي 1و جوئل اسميت براي كمك آنها در تحقيقات این كتاب تشكر
ميكنم .همچنين كالين استك ،پيتر هارل و ارین همسرم براي نگاههاي سازندهاي كه بعد از مطالعه
متن كتاب به من ارائه كردند .از ویراستار این كتاب ،بریجت فلنري مك كوي ،براي تالش متفكرانهاش
در به نتيجه رسيدن این كتاب تشكر ميكنم.
مایلم همچنين از كارمندان مركز سياستگذاري انرژي جهاني دانشگاه كلمبيا ،بهویژه جس مك
كورميك و مت روبينسون براي كمك آنها در تبدیل این كتاب از یك ایده مبهم به متن مكتوب و مدیر
مركز ،جسيون بوردوف ،براي حمایت از من ،كه در زمان نوشتن كتاب در دولت نبودم ،تشكر كنم.
همچنين از خانواده ام براي حمایتشان ،چه در زماني كه مشغول نوشتن این كتاب بودم و چه در زمان
تحریمها تشكر ميكنم.
در آخر ،این كتاب به همه اشخاص در دولت آمریكا و همچنين شركاي ما كه سالها در مورد چالش
هستهاي ایران با آنها همكاري كردم تقدیم ميشود .در  54نوامبر  3( 5113آذر  ،)1335روزي كه برنامه

 .1شيرين جمشيدي ،در زمان نگارش كتاب ،دستيار تحقيقاتي در امور سياست اقتصادي ،تحريمها و بازارهاي انرژي مركز
مطالعات سياست انرژي در دانشگاه كلمبيا بوده است .وي هماكنون كارشناس سرمايهگذاري صندوق كمك اياالت متحده
( )USAIDدر امور آسيا ،خاورميانه و شمال آفريقا است (مترجمان).
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اقدام مشترک با ایران ) 1(JPOAبه نتيجه رسيد ،من در اتوبوسي بودم كه از هتل اینتركانتيننتال محل
اقامت ما در ژنو سوئيس به ساختمان متعلق به سازمان ملل ،جایي كه قرار بود به نتيجه رسيدن برجام
اعالم شود ،در حركت بود .ساعت حدود  3بامداد بود .مدت زیادي بود كه درست نخوابيده بودم و روز،
شب و اوایل بامداد قبل از آن هم لحظات تاحدودي پرتنش را سپري كرده بودم .نميتوانم آنچه در مورد
توافق بعد از اعالم آن گفتم را بهروشني به یاد بياورم ،اما آنچه بهوضوح در خاطرم مانده ،تبادل ایميلي
است كه با دو نفر از همكارانم در وزارت خارجه ،كورت كسلر و گئوف اودلوم انجام دادم .آنها به من بابت
نقشي كه در گفتگوهاي پشت پرده منجر به برجام داشتم تبریك گفتند و من به آنها گفتم كه این نه به
من و یا حتي افرادي كه در ژنو جمع شده بودند تعلق دارد ،بلكه این یك برد تيمي و ناشي از همكاري
ميان افسران اطالعاتي ،نظاميان ،كارشناسان غيرنظامي ،تحریمگذاران ،كاركنان كنگره و دیپلماتها بود
كه در راستا ي رسيدن به یك هدف مشترک تالش كرده بودند .من از شما چيزهاي زیادي یاد گرفتم و
از دوستيها و لحظات خلوتمان ،همچنين پيروزيها و شكستهایمان بسيار سود بردم .این كتاب متعلق
به همه شماست و ممكن است به تازهكارها توضيح دهد كه حرفهايها ،یعني شما ،چطور كار ميكنيد.
این كتاب را همچنين به همه همكارانم كه در زمان آقاي دونالد ترامپ در دولت باقي ماندهاند،
تقدیم ميكنم  .ترامپ در مبارزات انتخاباتي بارها اعالم كرد كه قصد دارد برجام را لغو كند 5و حداقل این
خواست و اراده را در برنامه انتخاباتي او ميدیدیم .حال باید دید دولت او كه در همه جا ادعاي بهتر بودن
از اوباما را دارد ميتواند واقعاً بهتر با شد یا خير؟! اگر موفق شوند تاریخ مرا نخواهد بخشيد و اگر موفق
نشوند تاریخ آنها را نخواهد بخشيد .با وجود این ،من براي موفقيت وي اميدوارم و دعا ميكنم.
مقدمه
آنها كه در مورد تحریمها مينویسند باید عمالً اگرچه نه قانوناً كار خود را با اذعان به این نكته شروع كنند كه
تحریمها از زمان یونانيان قدیم وجود داشته است .این تأكيد بر بنيانهاي تاریخي ابزار تحریم ميخواهد نشان
دهد اگرچه تحریمها امروزه اشكال مختلفي به خود گرفتهاند ،اما پيوستار تفكر سياست خارجي در این مورد
هميشه وجود داشته است ،اگرچه ساختار فرهنگي و سياسي در گذر زمان تغيير كرده است.
اما ارجاع به این پيوستار تاریخي نوعي ابهام در تفاوتهاي بنيادین بهوجود ميآورد و آن اینكه
نگرش به تحریمها در گذشته چگونه بوده است؟ این نگرش امروزه چگونه است؟ و نحوه رسيدن به اهداف
در تحریمها چطور ميباشد؟ صد سال پيش از این ،تحریمها غالباً امتدادي از این رابطه متخاصمانه
بودهاند و فرقي نميكرد قبل یا بعد از آنها اقدام نظامي اتفاق ميافتاد یا نه.
 .1همچنين موسوم به برنامه جامع اقدام مشترك يا .JCPOA
 .2در زمان انتشار كتاب در آمريكا (اسفندماه  )1931ترامپ ،اعالم خروج از برجام نكرده بود .دو ماه بعد (ارديبهشتماه ،)1931
هنگامي كه ترجمه كتاب در ايران به پايان رسيده است ،ترامپ از برجام خارج شده است (مترجمان).
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اگرچه قبل از سالهاي سده  1311مثالهایي وجود دارد كه نشان ميدهد تحریمها به خودي خود
بهعنوان یك ابزار مفيد براي تهدید و تنبيه بهكار گرفته ميشدهاند تا از یك درگيري بزرگتر جلوگيري
شود و از طریق آن به یك پيروزي دیپلماتيك رسيد .اما این عمالً در سالهاي سده  1311بود كه
تحریمها گستردهتر شدند و با بسامد بيشتر خود بهعنوان یك ابزار سياست خارجي مستقل بهكار گرفته
شدند .این تحول شاید بيشتر بهدليل ماهيت تماميتخواه جنگها باشد كه از جنگ جهاني اول خود را
نشان داد و بعدها دولتمردان ميخواستند با استفاده از روشهاي جایگزین از خونریزي اجتناب كنند .به
هر حال به همان اندازه كه جنگها ویرانگرتر و خشونتبارتر ميشدند قدرت اقتصادي كشورها نيز تحليل
ميرفت و مردم نيز جان خود را از دست ميدادند .در این زمان استراتژیستها بهدنبال راههاي جدیدتري
بودند تا بتوانند اراده خود را بر رقبا و حریفان دیكته كنند .در این بين قدرت اقتصادي جاده تجربهنشدهاي
بود ،خصوصاً در زمان جنگ سرد كه در آن با همه خشونتهاي جانبي كه وجود داشت بهكار گرفتن
قدرت به قيمت تقابل مستقيم نبود ،یعني همان تقابلي كه بسياري از آن ميترسيدند.
بررسي راهبرد تحریمها یعني اینكه چطور توانستهاند افعال كشور هدف و مورد تحریم را تغيير
بدهند درحال حاضر از اهميت باالیي برخوردار است ،اینكه چه بخواهيم یا نخواهيم تحریمها به ابزاري
محبوب در سياست خارجي ایالت متحده آمریكا تبدیل شده و ميتواند در آینده براي سایر قدرتهاي
جهاني نيز به ابزاري مطلوب تبدیل شود .براي مثال روسيه وقتي با حمله به یكي از جنگندههایش توسط
كشور تركيه در سال  5116مواجه شد تصميم گرفت از تحریمهاي اقتصادي استفاده كند تا اقدامات
نظامي و این مسئله بهرغم روحيه نظاميگري كه در دولت روسيه وجود داشت ،اتفاق افتاد .در این زمينه
فقط روسيه نيست .چين هم براي مقابله با استقرار یك سامانه موشكي ساخت ایالت متحده آمریكا توسط
كره جنوبي در پاسخ به تهدیدات موشكهاي بالستيك كره شمالي ،این كشور را هدف تحریمهاي حوزه
گردشگري ،تجارت و هتلداري قرار داده است .در سال  1361چندین و چند كشور از تحریمهاي اقتصادي
براي اعمال قدرت و خواست خود در بافتهاي مختلف استفاده كردند.
با اینحال اگرچه تحریمها توانستهاند نقش جدیدي در ميان ابزارهاي سياست خارجه پيدا كنند،
اما هنوز یك خأل مفهومي در گفتمان عمومي در این زمينه احساس ميشود .به نوعي كه هيچ ارزیابي
دقيقي از نقش كامل و جامع این تحریمها در راهبردهاي كشور وجود ندارد .بنيانهاي موفقيت یا ناكامي
ابزار تحریم در شرایط خاص مورد بررسي قرار گرفته است و در این حوزه آثار فراواني توسط نویسندگان
مختلف در حوزه سياست خارجي نيز نوشته شده كه اثرگذاري تحریمها را بررسي كرده یا ميزان
سودمندي این ابزار در ميان سایر ابزارها را مورد مقایسه قرار داده است ،اما آثار كمي به این مسئله
پرداختهاند كه اهل فن یا همان اجراكنندگان چگونه تحریمها را طراحي ميكنند و چگونه باید این
تحریمها در كنار سایر ابزارها براي رسيدن به یك هدف راهبردي جامع مورد استفاده قرار بگيرد.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراي اسالمي

0

این كتاب بهصورت عام به تحریمهاي آمریكا عليه ایران از سال  1336تا  5112ميپردازد .تحریمهایي كه
نویسنده و سایرین معتقدند توانسته در غالب یك راهبرد وسيعتر براي پيشگيري ایران از رسيدن به سالح
هستهاي موفقيتآميز باشد .بخشي از این كتاب مبتنيبر وقایع و داستانهاي عيني است كه بهدليل درگير بودن
شخص نویسنده در پروژه تحریمها عليه ایران امكانپذیر شده است .با اینحال این حكایتها و داستانها مبتنيبر
واقعيتها ،اعداد ،ارقام و تئوريهاي طراحي تحریم است كه خود یك مأموریت بزرگتر بوده است .این كتاب
بهجاي اینكه بر رویدادهاي خاص و جزئيات آنها تمركز كند تالش ميكند راهبرد تحریمهاي آمریكا را در بافتار
راهبردهاي امنيت ملي بهعنوان ابزاري براي پيشبرد سياستهاي آمریكا قرار دهد و این كار با در نظر گرفتن
اشتباهات تاكتيكي و شكستهاي موجود در این راه انجام ميشود .براي این منظور كتاب حاضر دو موضوع مهم
در نظام تحریمها را بررسي ميكند ،یكي این كشور تحریمكننده چگونه بر كشور هدف اعمال فشار و درد ميكند
و دوم اینكه كشور هدف چه نوع استقامت و ایستادگي بر رفتار مشمول تحریم خود به نمایش ميگذارد و از این
طریق راهبردهایي براي تحریم ارائه ميشود كه بتوانند نقاط همپوشاني درد فزآینده و استقامت رو به زوال را
شناسایي كرده و كشور تحریمگر در این نقاط بتواند روي طرف مقابل اثر گذاشته و او را وادار به پذیرش یك
راهحل دیپلماتيك كند .ایران در این راه مثال اصلي تبيين چارچوب كتاب حاضر خواهد بود ،گرچه به مثالهاي
دیگر نيز در بافتار آنها اشاره خواهد شد.
این كتاب در كانون خود بر رابطه ميان اعمال فشار یك دولت به دولت دیگر براي رسيدن به
اهدافش از یك سو و آمادگي دولت مقابل براي پذیرش فشار ،مقابله با آن و تحمل آن و حتي فائق آمدن
ازسوي دیگر ميپردازد و ميكوشد نشان دهد كه این رابطه نقش مهمي در تعيين موفقيت تحریمها
بهعنوان راهبردي مهم در امنيت ملي خواهد داشت.
همانطور كه در فصلهاي بعد خواهيم دید این كتاب بر اهميت طراحي تحریمها نيز متمركز
ميشود و بر این نكته تأكيد ميكند كه هم طراحي تحریمها و هم ارزیابي مجدد آنها در طول مسير از
اهميت باالیي براي اثرگذاري آنها برخوردار است .با در نظر داشتن این ویژگيهاي اصلي ميتوانيم
چارچوبي را براي كشورهاي تحریمگر تعریف كنيم كه بتوانند به اهداف خود برسند .این چارچوب 6
مرحلهاي از گامهاي زیر تشكيل شده است:
 .1شناسایي اهداف اعمال تحریم و تعریف گامهاي بازگشتي حداقلي از طرف كشور هدف بهطوري
كه آن كشور بتواند از طریق آنها فشار را از روي خود بردارد.
 .5درک حداكثري ماهيت كشور هدف ازجمله آسيبپذیريها و منافع و تعهدش به هر آن كاري
كه باعث تحریمها شده است و آمادگي آن كشور براي جذب فشار.
 .3ایجاد راهبردي دقيق ،روشمند و داراي بازدهي براي افزایش تدریجي فشار بر نقاطي كه
آسيبپذیري در آن وجود دارد در عين اجتناب از نقاطي كه آسيبپذیري ندارند.
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 .4رصد اجراي تحریمها و ارزیابي دوباره و مستمر فرضيات ابتدایي موجود در مورد استقامت كشور
هدف ،اثرگذاري تحریمها در پایين آوردن این استقامت و چگونگي بهبود دادن راهبرد تحریم.
 .2ارائه یك نقشه راه مشخص به كشور هدف در مورد شرایط الزم براي رفع تحریمها و همچنين
پيشنهاد دنبال كردن مذاكره براي رسيدن به توافقي كه بتواند فشار تحریمها را كنار بزند ،در عين اینكه
نيازهاي كشورهاي تحریمكننده را برطرف كند.
 .6پذیرش این واقعيت كه فارغ از خوب بودن نظام تحریمها ،كشور تحریمكننده ممكن است
به دليل نواقص ذاتي موجود در راهبرد یا عدم درک مناسب از هدف یا باال رفتن استقامت كشور هدف
در تحریم هاي خود با شكست مواجه شود .در هر حالت یك كشور باید آمادگي پذیرش شكست یا تغيير
مسير را داشته باشد یا به مسير فعلي خود ادامه داده و ریسك تبعات بلندمدت آن را به جان بخرد.
اما آخرین نكته اینكه شكست یا موفقيت تحریمها مستقيماً به آنها ارتباط ندارند ،زیرا آنها فقط
ابزاري براي رسيدن به اهداف مشخص كشور تحریمكننده هستند .درواقع موفقيت و شكست به راهبرد
كشور مذكور و نوع اجراي آن بستگي دارد .درواقع مسخره خواهد بود اگر بگویيم تحریمها فارغ از
راهبردي كه پشت آنها بوده موفق بوده یا شكست خوردهاند ،درست همانطور كه موفقيت یا شكست در
جنگ را مستقيماً به نيرویي كه در ميدان جنگ است مربوط ميكنيم و نه اندیشهاي كه پشت سر آنها
قرار داشته است .پس تحریم ها وقتي موفق هستند كه در یك راهبرد مناسب بهكار گرفته شوند ،پس
اگر اره درست نميبرد ،پيچگوشتي را مقصر نكنيم!!
ایران در این كتاب بسيار مورد خوبي بوده است .با مطالعه سطحي روزنامهها در سال  5115خيليها
به این نتيجه رسيدند كه تحریمها موفق نبودند و یا اینكه ميگفتند این تحریمها هيچوقت موفق نخواهند
شد و براي اثبات حرف خود پيشرفتهاي فني و تكنيكي ایران را مثال ميزدند ،اما وقتي توافق اوليه با
ایران در  5113منعقد شد (توافقي كه بعدها در برجام تثبيت شد) بسياري حرفهاي دیگري زدند و از
تحریمها تعریف و تمجيد كردند و گفتند این تحریمها ایران را به تعهداتش پایبند كرده است .هر دو این
نگرشها كامالً غلط بودند و به موضوع نگاهي سطحي داشتند .تحریمها وقتي مؤثر واقع شدند كه
مجموعهاي از عوامل مختلف در هماهنگي با همدیگر بهصورت مناسب كار ميكردند و البته در این بين
عوامل زمانبندي مناسب و شانس نيز نقش مؤثري داشتند .بهعبارت دیگر شرایط الزم براي موفقيت
وجود داشت ،اما این شرایط كافي نبود و نكته مهمتر اینكه در جریان اعمال راهبرد تحریمي آمریكا
بسياري از نواقص این ابزار خود را نشان داد كه ميتوانيم از آنها براي آینده درس بگيریم ،اما قبل از
اینكه بخواهيم چارچوب فعلي را بسط و گسترش دهيم ميباید برخي از اصطالحات و بافتار علمي و
همچنين محدودیتها و استفاده از آنها را در این كتاب توضيح دهيم.
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تعریف مفاهیم
بسياري از مردم عادي ميتوانند تعریفي ظاهراً قابل قبول و ملموس از تحریمها ارائه كنند .مردم ميتوانند
عناصر تحریمها نظير جلوگيري از انجام فعاليتهاي تجاري در مورد برخي از كاالها یا تحریم تجاري
كلي را مثال بزنند .از نتایج اقتصادي بهدست آمده نظير پيشگيري براي انجام فعاليت خاص اقتصادي را
ذكر كنند .اما در مواردي برخي تعریف ها مفهوم جرائم و پيامدها را با سيستم و نظام فراگير و مقرراتي
كه با فعاليتهاي اقتصادي معمول تداخل پيدا ميكنند ،اشتباه ميگيرند و آنها را خلط ميكنند.
این مسئله پيچيدگي و سردرگميهاي موجود در مورد درونمایه تحریمها و اینكه چطور اثرگذار
ميشوند را بيشتر ميكند .بگذارید به یك مثال واضح اشاره كنم؛ ایاالت متحده مجموعهاي وسيع از
تحریمها عليه ایران اعمال كرده است كه این تحریمها شامل تحریمهایي ميشود كه بعد از برنامه جامع
اقدام مشترک و از ژانویه  5116اعمال شده است .ایاالت متحده تحریمهایي را نيز عليه افرادي اعمال
ميكند كه تحریمهاي كلي را نقض كردهاند .همچنين تحریمهایي را نيز عليه افرادي اعمال ميكند كه
به دیگران كمك ميكنند و در رفتار قابل تحریم مشاركت داشتهاند كه خود این رفتار یك نوع نقض
تحریمهاست.
ابعاد این مشكل معناشناختي زماني بيشتر ميشود كه بخواهيم بهطور همزمان جرائم چند هزار
دالري و مجموعه قوانين نهادي عليه تجارت بين دو اقتصاد عمده را در نظام تحریمها در نظر بگيریم و
آنگاه این دشواري پيش ميآید كه بخواهيم دقيقاً نشان دهيم تحریمها در یك وضعيت خاص عمل كردند
یا خير؟
تحریمها شاید توانسته باشند تجارت و اعتبار یك شركت جریمه شده را مورد اثر قرار دهند ،اما
شاید نتوانستهاند از حمایت یك شركت خاص از فعاليتهاي تروریستي جلوگيري كنند .اگر بخواهيم از
شرایط موجود در یك جنگ الهام بگيریم ميگویيم این مشكل روششناختي معادل سردرگمي است كه
در اثرگذاري یك گروهان نظامي در درون جنگ با پيشرفت كلي یك ارتش در همان جنگ بهوجود
ميآید .این اختالف و تمایز بارها بهوجود آمده است چراكه مثالً یك گروهان نظامي موفق است درحالي
كه سایر گروهانها به موفقيت نميرسند .پس این نوع تمایز در تحليل ما از تحریمها نيز وجود خواهد
داشت .براي ایجاد یك راهبرد تحریمي باید تمام معانياي كه از كلمه تحریم استنباط ميشود را بررسي
كنيم .از باالترین و انتزاعيترین نقطه شروع ميكنيم ،یعني جایي كه تحریمها در آن مجموعهاي از
آرایش هاي قوانين ،اختيارات و الزامات هستند كه در یك مصوبه یا دستور دولتي یا یك مصوبه سازمان
ملل و سندهاي دیگر ذكر ميشوند و هدف از آنها محدود كردن و پيشگيري از یك رفتار غالباً اجتنابپذیر
است و نتایج اعمال این فشار نيز بررسي و سنجيده ميشود .یك معادل خاص براي این بافتار خود نظام
تحریمهاست .در این چارچوب ،اعمال تحریمها درواقع ایجاد مجموعهاي از قوانين و رفتارهاي نظاممند
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و مادر ميباشد كه نقض آنها نقض نظام كلي تحریم خواهد بود كه از طریق زیر پا گذاشتن قانون یا قاعده
خاص اتفاق ميافتد .بهصورت عام این مقررات ميتوانند همه نوع فعاليتي را دربربگيرند و محدود به
فعاليت اقتصادي نيستند .براي مثال؛ شوراي امنيت سازمان ملل بارها از تحریم مسافرت بهعنوان راهي
از اعمال فشار بر دولتها استفاده كرده است .این ممنوعالسفر شدن تقریباً هيچ ارزش اقتصادي ندارد،
اما از آن بهعنوان روشي براي ایجاد محدودیتها براي دولت موردنظر ،استفاده ميشود .بهطور مشابه از
چنين تحریمهایي براي پيشگيري از دسترسي به برخي كاالها استفاده ميشود ،نظير كاالهایي كه كشور
ایران و كره شمالي براي برنامههاي موشكي خود نياز داشتهاند .در اینجا تأثير كلي اقتصادي بسيار پایين
است ،اما ارزش راهبردي از اهميت باالیي برخوردار است .به همين دليل نگارنده در این كتاب از اصطالح
تحریمها در محدوده وسيعي از اقدامات چه اقتصادي ،چه فني و چه شخصي استفاده خواهد كرد .بهطور
مشابه باید گفت در این كتاب در آنجاهایي كه اعمال جرائم مستقيم بهدليل نقض نظام كلي تحریم
مدنظر بوده از كلمه تحریمها استفاده نميكنيم و صرفاً از همان جریمهها و پيامدهاي اقدام استفاده
خواهيم كرد.
چرایی اعمال تحریمها
هدف از اعمال تحریمها ایجاد سختي است یا بهعبارت بهتر ایجاد درد و ناكامي ،بهنوعي كه كشور هدف
تحریم ها رفتار خود را تغيير دهد .شاید استفاده از كلمه درد یا فشار در این متن تحریككننده باشد.
چرا كه غالباً همراه درد مفاهيمي چون شكنجه و سوءاستفاده خواهد آمد .اما در مقام اصطالح ،این كلمه
دقيقاً مناسب است ،زیرا مي تواند احساسات را برانگيزد و یك نوع تجربه انساني مشترک است كه افراد
ميتوانند از طریق آن ،آنچه را تحریم بهوجود ميآورد ،لمس كنند .درد همچنين نشاندهنده نوعي
تمایل در طرف مقابل است كه بخواهد از این درد اجتناب كند .به همين دليل نگارنده اولين كسي نيست
كه از كلمه درد در این بافتار استفاده ميكند .واژه درد هم نشاندهنده هدف تحریمهاست و هم
محدودیتهاي ذاتي آنها .درد ایجاد اختاللي ميكند كه بسياري از افراد ميخواهند از آن اجتناب كنند،
اما همين درد قابل مدیریت ،تحمل و حتي در بلندمدت قابل انطباقپذیري است و حتي ميتواند به نفع
گيرنده و احساسكننده درد تمام شود ،البته بُعد فيزیكي و جسمي درد كمتر در تحریمها لمس ميشود.
چه اینكه این دردها در طول دهه گذشته از كانالهایي چون اجتناب از تجارت با كشور مورد نظر و از
طریق اعمال محدودیتهاي تحریمي لمس شدهاند .درواقع نوع درد و شدت آن را نيز ميتوان تنظيم
كرد ،اما فراموش نكنيم كه هدف تحریمها هميشه ایجاد شرایط نامطلوب براي كشور و نهاد هدف است.
این نهادها و كشورهاي هدف باید درد را چنان لمس كنند كه در نهایت مجبور به انجام رفتار دیگري
شوند .در این حالت تحریمها نوعي خشونت با خود دارند.
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اجتناب از درد نوعي واكنش چشمگير در افراد است و البته درجه و مقياس آن در كشورهاي مختلف
و جوامع مختلف تفاوت دارد .تبدیل این واكنش بنيادي به حالتي كه بتوان در تحليلهاي امور بينالملل
از آن استفاده كرد درواقع در دهه  1321با انتشار راهبردهاي هستهاي در آمریكا اتفاق افتاد .یكي از
مهمترین نظریهپردازان بازدارندگي هستهاي ،نویسنده فقيد «توماس شلينگ» بود .او كار خود را با نام
«سالحها و تأثير» با مشاهده این نكته آغاز كرد كه قدرت آسيب رساندن یعني همان قدرت صرف براي
تخریب اجسام و دارایي هایي كه طرف مقابل براي آنها ارزش قائل است و قدرت وارد آوردن درد و ضرر
خود نوعي قدرت چانهزني دارد كه استفاده از آن خيلي آسان نيست ،اما بارها مورد استفاده قرار ميگيرد.
او در ادامه در كتاب خود ميگوید ،آسيب زدن برخالف تصاحب و تصرف با زور یا دفاع شخصي بههيچوجه
نامرتبط با منافع دیگران نيست و ارزیابي ما مقدار درد و فشاري است كه در طرف مقابل بهوجود ميآورد
و باعث انگيزش قرباني در اجتناب از آن درد ميشود.
شلينگ در كتاب خود از قدرت نظامي بهعنوان یك عامل انگيزاننده نام ميبرد كه این قدرت در
نقطه مقابل تحریمها قرار دارد .اما مي توان گفت كه هر دو مفهوم یكسان هستند .مفاهيم استقامت و
مقاومت نيز كه شلينگ در كتاب خود از آنها نام ميبرد به همين ترتيب با هم ارتباط پيدا ميكنند ،یعني
یك كشور ميتواند فشار را جذب كند و همچنان به فعاليتهاي معمول خود ادامه دهد .در بسياري از
این موارد این مفاهيم در حالت نظامي توضيح داده شده است ،اما اینجا نيز مانند مفهوم درد ميتوان
گفت مفهوم استقامت در برابر درد و فشار همان توانایي است كه یك اقتصاد در عين از دست دادن
بسياري از ظرفيت هاي توليدي خود براي ادامه حيات دارد .یعني مانند همان گروهان نظامي كه وقتي
از دست رفت یك ارتش كلي ميتواند كار خود را پيش ببرد.
بهدليل آثار عملي متفاوت تحریمها و اقدام نظامي ،سياستگذاران نگرشي متفاوت به این دو مسئله
دارند .درگيريهاي نظامي ،آسيب و تلفات براي طرفين ایجاد ميكند و نتایج آن كامالً ملموس است ،اما
آثار تحریم ها كمتر ملموس و محسوس بوده و اثر تخریبي كمتري دارد .شاید همين مسئله یكي از دالیل
جذابيت فراوان تحریمها بهعنوان یك ابزار اعمال قدرت باشد .مطمئناً سياستمداران و مقامات دولتي
بهتر ميتوانند از زایل شدن یك چهارم توليد ناخالص ملي دفاع كنند تا از دست دادن هزاران نظامي و
غيرنظامي در جنگها .اما در سطح راهبردي و سياستگذاري ،اعمال درد از طریق تحریمها هدف یكساني
با عمليات نظامي دنبال ميكند و آن ایجاد محرکهاي یكسان در طرف مقابل است بهطوري كه آن
طرف مقابل یا مقاومت كند و یا از پا بيفتد .بهعبارت بهتر یا راه سازش را در پيش بگيرد و یا راه بسيار
دشوار تقابل را و از آنجایي كه آسيبهاي تحریمها كمتر دیده ميشوند حداقل در برخي نظامهاي تحریم،
این الزام وجود ندارد كه باید حتماً تخریب كمتري هم ایجاد شود ،خصوصاً براي كشورها و جمعيتهایي
كه بهلحاظ اقتصادي از آسيبپذیري بيشتري برخوردارند.
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تغيير عمده در سياست ها نظير دست برداشتن از احساس مالكيت نسبت به یك سرزمين شاید
نيازمند اعمال فشار كمتري نسبت به سایر تغييرها در سياست یك كشور باشد ،مثالً قطع همكاري با
یك گروه شبهنظامي ،اما كشورهاي اعمالكننده تحریم شاید بهصورت كامل از ابعاد تصميمات خود
اطالع نداشته باشند ،به نحوي كه گاهي ممكن است در محاسبه عزم و اراده طرف مقابل دچار اشتباه
شوند و ندانند كه درد و فشار اعمال شده آیا تأثيرات خود را دارد یا خير .اینكه از چه فشار و دردي باید
استفاده كرد كه كارآیي و بازدهي داشته باشد موضوعي است كه باید كارشناسان اطالعاتي و تحریمها به
آن بپردازند .اما در كانون و قلب این موضوع تمایل براي ایجاد سياست فشاري وجود دارد كه بتواند در
طرف مقابل تغيير رفتار را ایجاد كند و همچنين یك نوع تمایل وجود دارد كه سطح فشار اعمال شده با
نتایج مطلوب نظر انطباق و همخواني داشته باشد.
متأسفانه اعمالكنندگان تحریم غالباً مفهوم ایجاد درد در طرف مقابل را یا نادیده گرفتهاند یا داراي
ارزش كمي دانسته اند .دالیل مختلفي در این موضوع وجود دارد .تجربه نگارنده حاكي از این است كه
اعمالكننده تحریم ميخواهد از تبعات انساني موضوع بگریزد .همانطور كه در فصل بعد خواهيم دید
ایاالت متحده در اعمال تحریمهاي هدفمند خود در عراق در دهه  1331نوعي اصرار به خرج ميداد كه
تحریمهاي هدفمند نتيجه خواهد داد .مسئلهاي كه البته عكسش اتفاق افتاد .در ادبيات تحریمها هم
ميبينيم كه بسياري بر لزوم بيضرر بودن و بيدرد بودن تحریمها بعد از قضيه عراق تأكيد كردند و سعي
داشتند تحریمهاي جدید را در مقابل تحریمهاي ناكارآي قبلي بگذارند.
بهعبارت بهتر براي دفاع از جنبههاي منفي كه از تحریم برميخيزد ميتوان چنين برداشت كرد كه
این آثار به خود تحریمها مرتبط نيست و آثار جانبي آنهاست .این چارچوب به تحریمكننده این امكان را
ميدهد كه از قبول مسئوليت در مقابل مشكالت بشردوستانه تحریمها شانه خالي كند ،در عين اینكه
مسئوليت همه منافع و امتيازاتي را كه از تحریم بهوجود ميآید ،متوجه خود ميكند .دولت ایاالت متحده
سالها از این روش استفاده كرده است ،بهخصوص در مورد اعمال تحریمها در كشور ایران در این زمينه
دولت آمریكا مسئوليت خود در مورد مسائل بشردوستانه را در حداقل ممكن دانسته و از زیر بار آنها شانه
خالي كرده است ،اما سادهانگارانه خواهد بود كه بخواهيم جنبههاي منفي اعمال تحریم را در طراحي
سياست تحریم نادیده بگيریم .بهعبارت بهتر وقتي شما توانایي كشور را براي بهدست آوردن ارز خارجي
از طریق صادرات كاهش ميدهيد ،طبيعتاً فشار بر واردات آن كشور را بهخصوص در زمينه غذا و دارو
افزایش ميدهيد .درست است كه یك تحریمكننده ميتواند ادعا كند كه مسئوليت تنظيم واردات یك
كشور با خود آن كشور است و آن كشور ميتواند از تقابل بهصورت كلي پرهيز كند ،اما این نافي دردناک
بودن تحریمها نيست ،خصوصاً در ميان عامه مردم و نميتوان گفت كه تحریمها هيچ نقشي در ایجاد
چنين بحراني نداشتهاند .نكته جالب همه این داستان آن كه هدف غایي از اعمال تحریمها درد و تغيير
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در سياستهاي كشور هدف است و اگر بخواهيم بعضي از این دردها و فشارها را از برنامه تحریم برداریم
ممكن است جنبه تبليغاتي بهتري پيدا كند ،اما هدف تحریمها و كارآیي و اثرگذاري آن در جنبه عملي
از بين خواهد رفت و اگر تحریمكننده بخواهد مسائل بشردوستانه را نيز مدنظر قرار دهد عمالً دردي كه
از تحریمها بهوجود ميآید را نيز كاهش داده است.
این مسائل مجموعهاي از سؤاالت را پدید ميآورد ،مثالً اینكه شما چطور ميتوانيد نظام تحریمي را
بهوجود بياورید كه حداقل درد ممكن را بر كشور هدف اعمال كند .چطور ميتوانيد در عزم كشور هدف
براي تحمل این دردها خلل وارد كنيد ،آن هم وقتي كه به او اطالع دادهاید كه چنين آثار نامطلوبي
گریبانش را خواهد گرفت .چطور مي توانيد به او اطالع دهيد كه قرار است آستانه اعمال درد را باالتر
ببرید تا عزم و اراده او براي تحمل درد را بشكنيد و آیا اینكه اساساً نقطه بهينهاي از اعمال درد وجود
دارد كه براساس آن شما به اهداف مطلوب در اعمال تحریم برسيد و دیگر الزم نباشد پا را از آن فراتر
بگذارید.
استقامت چیست؟
پاسخ به این سؤال در درک آثار تحریمها و درد ناشي از آنها به كشور هدف بستگي دارد ،بهخصوص
اینكه پاسخ كشور هدف و چگونگي پذیرش ،استقامت و رویارویي با درد اعمال شده از كشور تحریمكننده
چگونه خواهد بود؟
اینجا من از اصطالح استقامت استفاده كردهام تا بتوانم مفهوم پاسخدهي كشور هدف و آمادگي
كشور براي ادامه دادن رفتار معيوبش را توضيح دهم .در اینجا استقامت بهترین تعریفي كه ميتواند
داشته باشد همان قاطعيت روانشناختي كشور هدف براي انكار پيروزي كشور تحریمكننده و همچنين
ادامه دادن به مسيري است كه براي خود انتخاب كرده است .این قاطعيت ميتواند از منابع مختلفي
بهوجود بياید ،نظير تمایل براي اجتناب از هرگونه اختاللي كه ميتواند از انحراف از سياستهاي فعلي
بهوجود بياید .اما نكته اي كه در اینجا وجود دارد آستانه تحملي است كه كشور هدف براي خود ترسيم
كرده است و فكر مي كند این آستانه تحمل بهتر از روش جایگزیني است كه كشور تحریمكننده به او
فشار ميآورد تا آن را بپذیرد .اساساً تحریمها با هدف تحتالشعاع قرار دادن این قاطعيت و عزم
روانشناختي ایجاد شده است .براي این كار هم باید مبنا و پایه جسمي و فيزیكي موجود در طرف مقابل
تحت تأثير قرار بگيرد .براي مثال اگر كشور هدف ميترسد كه وا دادن در برابر خواستههاي تحریمكننده
ميتواند مشكالتي را برایش بهوجود بياورد آنگاه كشور تحریمكننده ،تحریمهاي دیگري را اعمال ميكند.
تحتالشعاع قرار دادن خواست كشور هدف براي جذب تحریمها و فشاري كه از آنها ناشي ميشود نيز
در اینجا بسيار مهم است.
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كشورها ميتوانند راهبردهاي مختلفي را براي مدیریت و مقابله با فشار وارد شده بهكار ببرند .ميتوانند
این فشار و درد را بپذیرند ،با آثار آن كنار بيایند و یا فارغ از همه این مسائل به راه خود ادامه دهند .آنها
ميتوانند این فشار را نفي كنند و مسيرهایي را بهوجود بياورند تا از آثار آن بگریزند ،نظير قاچاق و ایجاد
یك نظام مقابله با تحریمها از طریق كشورهاي دیگر و یا تركيبي از همه اینها بهطوري كه با فشار انس
گرفته و خود را با آن منطبق كنند ،هرجا الزم بود آن را بپذیرند و حتي از منافع آن استفاده كنند بهطوري
كه بتوانند فعاليتهاي جدید اقتصادي یا همكاريهاي جدید سياسي را ایجاد كنند.
از آنجایي كه كتاب حاضر بيشتر به راهبرد تحریمها ميپردازد تا مسئله نفي تحریمها ،در ادامه به
این نكته خواهيم پرداخت كه تحریمكنندگان چطور ميتوانند با عزم و استقامت طرف مقابل كنار بيایند
و به آن پاسخ دهند و بر آن فائق بيایند و تعهد خود را به اعمال تحریمها حفظ كنند .این حالت همان
مفهوم استهالكي شدن تحریمهاست كه به آن خواهيم پرداخت .اما همانطور كه در صفحات پيش رو
خواهيد دید بدون داشتن درک درست از نحوه تالش دولتها براي مقابله با درد و فشار ،سياست تحریم
و تحریمكنندگان ميتواند به مشكالتي بربخورد و اساساً نتواند تحریمهاي كارآمد را اعمال كند .آقاي
«نِد لبف» نویسنده معروف این مسئله را در نتيجهگيري كتاب خود با نام «روانشناسي و بازدارندگي»
ذكر ميكند .او در این زمينه ميگوید:

«سياستگذاراني كه ریسك شروع كردن یك جنگ را به جان ميخرند بيش از آنكه به
قابليتهاي نظامي و منافع طرف مقابل توجه داشته باشند ،به فكر منافع سياسي داخلي
خود هستند ،این افراد جنگجو عمالً عزم و اراده طرف مقابل را دستكم ميگيرند حتي در
زماني كه آن طرف مقابل و كشور موردنظر توانسته است افقهاي جدیدي را براي خود باز
كند و ظرفيتهاي نظامياش را براي دفاع تا حد قابل توجهي افزایش دهد».
با وام گرفتن از عبارت باال از آقاي لبف خيلي راحت ميتوانيم یك مقایسه مشابه در حوزه تحریمهاي
اقتصادي و چگونگي اعمال آنها و فشاري كه ميتوانند بر طرف مقابل ایجاد كنند بهوجود بياوریم .در
اینجا نيز مانند عمليات نظامي و جنگها ،راهبرد جامعي كه از طریق آن تحریمها اعمال ميشود موفق
نميشود ،اگر نوعي سوءدرک از عزم و استقامت كشور مورد تحریم وجود داشته باشد.
ميتوانيم ادعا كنيم كه این عنصر از تئوري مرتبط با تحریم اگرچه از اهميت باالیي برخوردار است ،اما در
بسياري از برنامههاي تحریم ،درک درست از عزم طرف مقابل وجود ندارد یا نتوانسته خوب جابيفتد .حتي
ميتوان گفت در بسياري از برنامههاي تحریم موضوع استقامت طرف مقابل در عرض و همسطح با بسياري دیگر
از ابزارهاي تحریمي مورد بررسي قرار گرفته است .مثالً ممكن است در یك برنامه تحریمي محروم كردن یك
كشور از بنزین یا گازوئيل بتواند در آن كشور نهتنها مشكل اقتصادي ،بلكه مشكل اجتماعي ایجاد كند ،چرا كه
از نقطهنظر آمریكایي محروم كردن افراد و كشورها از حق داشتن خودرو برابر با گرفتن حقوقي است كه خداوند
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به انسانها داده است .اما اعمال این نگرش مثالً در مورد كشورهایي كه در آنها ابزار اوليه حملونقل عمومي از
روشهاي الكترونيك و برقي است ميتواند نتایج خندهداري بههمراه داشته باشد ،زیرا محروم كردن آن كشور از
بنزین و سوخت شدت اعمال تحریم را كاهش خواهد داد.
برخي سياستگذاران تحریم هميشه استدالل ميكنند كه كشور هدف ميتواند فشاري را مشابه
كشور تحریمكننده تحمل كند آن هم اگر زمين بازي عوض شود .بهعبارت دیگر این افراد شرایط را در
دو كشور یكسان ميپندارند .اما باید گفت چنين نگرشي عمالً فاقد درک درست از همه جنبهها بوده و
عناصر فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي و اجتماعي موجود را نادیده گرفته است .این عوامل سياسي ،اقتصادي
و فرهنگي از اهميت بسيار باالیي برخوردارند و ميتوانند تفاوت ميان تحریمها و نوع رسيدن به موفقيت
و ناكامي را توضيح دهند .در برخي از موارد عدم درک درست از شرایط ملي یك كشور ميتواند به اعمال
تحریمهایي منجر شود كه استقامت طرف مقابل را تقویت ميكند .بهعبارت بهتر تحریمهایي وضع
ميشود كه كشور هدف از آنها استقبال ميكند ،چرا كه وضعيت اقتصادي و سياسي درون آن كشور را
بهبود ميدهد و حتي جایگاه بينالمللي آن كشور را نيز ارتقا ميبخشد.
اگر این موضوع را به دقت بررسي كنيم متوجه ميشویم كه مسئله مذكور یكي از مشكالت اصلي
در هنگام اعمال تحریم هاست ،یعني عدم درک درست از این مسئله كه آیا تحریمي كه كشور تحریمكننده
اعمال ميكند همان آثاري را در كشور هدف خواهد داشت كه تحریمكننده پيشبيني كرده است و اینكه
اساساً كشور هدف چه نوع واكنشي در برابر این تحریم خواهد داشت .این مشكل بر بسياري از ابعاد
سياستگذاري خارجي تأثير گذاشته است و بيشترین تأثير منفي آن نيز بر حوزه تحریمها بوده است
جایي كه نبرد و جنگ روانشناختي ميان دو طرف قضيه كامالً خود را نشان ميدهد .اگرچه در هنگام
جنگ نيز باید استقامت روانشناختي طرف مقابل را مدنظر داشته باشيم ،اما به هرحال قدرت نظامي
مي تواند باعث ناكارا شدن طرف مقابل شود حتي اگر استقامت او هيچگونه آسيبي ندیده باشد .اما در
شرایط تحریمها این مسئله كامالً متفاوت است ،خصوصاً در دنياي امروز كه همه چيز جهانيسازي شده
و كاالها قابليت تأمين از منابع مختلف را دارند و بسياري ميتوانند بهراحتي به آنها از طریق نرمافزارهاي
اینترنتي و روي گوشيهاي موبایل خود دسترسي داشته باشند.
اعمال تحریمها درحال حاضر یك نوع جنگ خروس است كه در آن هر طرف این جرئت را پيدا ميكنند
كه بر صورت طرف مقابل چنگ بيندازند و آسيبي را به طرف مقابل وارد كنند .در این حالت ،آثاري كه براي
كشور تحریم شده بهوجود ميآید بخشي از خود تحریمهاست .براي كشور تحریمكننده این آثار ظریفتر و
نرمتر هستند و ميتوانند شامل زیان اقتصادي ،اختالل دیپلماتيك خصوصاً با متحدیني كه قرار است به شما
كمك كنند كه این تحریمها را اجرا كنيد و ایجاد یك دام تعهدي گسترده خواهد شد ،دامي كه در آن كشور
تحریمكننده خود را در شرایطي گرفتار ميبيند كه خروج از آن اال با پيروزي در اعمال تحریمها امكانپذیر
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نخواهد بود وگرنه اعتبار و جایگاه خود را در آینده از دست خواهد داد .پس یكي از عوامل كليدي در موفقيت
تحریمها و اعمال آنها ،داشتن درک درست از سطوح مرتبط با استقامت ملي در طرف مقابل است و اینكه
كشور تحریمكننده چه اقداماتي باید انجام دهد تا این اراده كاهش پيدا كند.
در پایان این بخش مقدمه دوباره تأكيد ميكنم كه داشتن دانش از حریف و ميزان تحمل در او و
آسيبپذیري هاي او مهمترین عامل در موفقيت تحریم خواهد بود .در گذشته غالباً طراحان تحریم و
اجراكنندگان آن فكر مي كردند كه استقامت طرف مقابل نسبت مستقيم با ميزان تعهد تحریمكنندگان
به اجراي تحریمها دارد .بهعبارت بهتر خيلي از طرفداران این نوع نگاه به تحریم ،گمان ميكنند ناكامي
در اتخاذ تصميم مناسب و نشان دادن نقطه ضعف به طرف مقابل ،او را تهييج ميكند .از نظر آنها هر چه
اقدام مؤثرتر و كشندهتر باشد شرایط بهتر خواهد بود .با چنين نگاه سادهانگارانهاي تحریمكنندگان احتماًال
در همان دامي افتادند كه بسياري از استراتژیستهاي نظامي در آن گرفتار شدهاند و اصطالحاً قبر خود
را با این كار كنده اند .یعني همان نداشتن درک كافي از حریف قبل از رفتن به ميدان .بهعبارت بهتر
براي اینكه تحریمها عمل كند و به نتيجه برسد ،تحریمكننده ميبایست دشمن را از خود او بهتر بشناسد.
كارنامه ایاالت متحده آمریكا از این منظر در گذشته هم خوب بوده است و هم بد ،اما براي اینكه بفهميم
اهل فن درحال حاضر چگونه با این موضوع در طراحي و اعمال تحریمها كنار آمدهاند باید یك ناكامي بزرگ
تاریخي را بررسي كنيم و آن نظام تحریمهاي اعمال شده عليه عراق سال  1331تا  5113است.
عراق
جامعه جهاني دو دسته نظام تحریم را عليه عراق در دهه  1331و ایران در سال  5111اعمال كرد كه
به لحاظ تنوع ساختاري ،حقوقي و مسائل دیگر بسيار با هم متفاوت بودند و پيامدهاي مستقيم كامالً
متفاوتي داشتند .درواقع تحریمهاي اعمال شده عليه ایران را همه ستودهاند و آنها را كامالً هدفمند و
مؤثر دانسته اند كه این نگرش حداقل در برخي محافل نمود داشته است ،اما در مورد تحریمهاي عراق
خيليها آنها را اشتباه دانسته و از آن بهعنوان درس عبرتي براي آینده یاد كردهاند.
اشغال كویت توسط عراق و اشغال عراق در ادامه
در دوم آگوست  ،1331تانك هاي عراقي از مرز خود با كویت عبور كرده و وارد این كشور شدند .اشغال
كویت توسط عراق پس از ماهها تنش فزآینده بين دو كشور در مورد حفاري و استخراج چاههاي نفت،
مشكالت اقتصادي عراق كه ناشي از جنگ ایران و عراق بود ،تعامل ضعيف ميان عراق با كشورهاي عرب
خليج فارس و ایاالت متحده و سایر اعضاي جامعه جهاني و مسائل دیگر اتفاق افتاد .در آن زمان صدام
حسين گمان ميكرد كه جامعه جهاني موافق اشغال كویت توسط اوست و اگر هم موافق نباشد او و
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ارتش بزرگش توانایي نظامي الزم براي مقابله با پاسخ محتمل را خواهد داشت .اشغال كویت توسط عراق
نقض فاحش منشور سازمان ملل و رد اصول بنيادياي بود كه سازمان ملل براساس آن تأسيس شده
بود ،یعني همان احترام براي تماميت ارزي كشورها و حلوفصل مسالمتآميز دعاوي و اختالفات ميان
كشورها .اقدام نظامي صدام حسين زمينه را براي یك پاسخ بينالمللي بسيار متقاعدكننده فراهم كرد.
در آن زمان بسياري از كشورها در نقاط مختلف جهان داراي مرزهاي نامشخص بودند و بسياري از
كشورها نيز دعاوي مرزي با كشوري داشتند كه بهلحاظ توان نظامي بسياري از خود آنها باالتر بود .به
همين دليل اشغا ل كویت توسط عراق نه تنها یك حمله به نظم جهاني قلمداد ميشد ،بلكه ميتوانست
مشكالت عظيمتري را بهلحاظ امنيتي براي سایر خاورميانه و یا كشورهاي دیگر جهان بهوجود بياورد،
بهخصوص كشورهایي كه ميترسيدند تحت زور و مخاصمه كشورهاي بزرگتر قرار بگيرند .زمان حمله
عراق به كویت نيز زمان خاصي بود و جنگ سرد تازه به اتمام رسيده بود و رهبران كشورها در نقاط
مختلف جهان بهدنبال الگوي جدیدي براي مدیریت امنيت و ثبات بينالمللي بودند.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد در پاسخ به این اشغال ظرف چهار روز تحریمهایي را عليه عراق تصویب
كرد .قطعنامه شماره  661شوراي امنيت ،تحریم تسليحاتي عليه عراق وضع كرد و تدابير دیگري نيز اندیشيد و
به این كشور در مورد اقدامات آیندهاش هشدار داد .قطعنامه  661در نوع خود هم نوعي ابراز تعهد جامعه جهاني
به اقدام عليه اشغال عراق بود و هم در درون خود تبعاتي براي عراق پيشبيني كرده بود .این قطعنامه بهسرعت
و ظرف مدت پنج ماه با مجموعه دیگري از قطعنامههاي تحریمي كه  6عدد ميشدند تكميل شد كه این
تحریمها رويهمرفته یك نظام تحریمي جامع را عليه عراق بهوجود آورد .با اینحال تحریمهاي مذكور نتوانست
صدام را متقاعد كند كه نيروهایش را از كویت بيرون بكشد .ائتالفي به رهبري ایاالت متحده عملياتي نظامي را
در ژانویه  1331براي اخراج عراق از كویت آغاز كرد .اما تحریمها حتي بعد از پایان عمليات نظامي پابرجا ماند
تا روشي باشد براي مهار كردن تحركات نظامي صدام و ایجاد اطمينان در همسایگان عراق نسبت به آینده
منطقه .از سال  1331به بعد عمالً تحریمها تجارت معمول را با عراق تحت تأثير قرار دادند تا زماني كه ائتالف
دیگري تحت رهبري آمریكا خود عراق را در سال  5113اشغال كرد.
ممنوعيتهاي اصلي ناشي از تحریمهاي اعمال شده بر عراق در آن سالها عبارت از موارد زیر است:
 واردات هرگونه كاال و جنس كه در عراق توليد یا بستهبندي شود و فرآیند توليدش از درون عراقشروع شده باشد.
 هرگونه فعاليت توسط كشورهاي عضو سازمان ملل در درون عراق كه به صادرات كاالهاي توليدشده در عراق منجر شود.
 فراهم كردن هرگونه منبع مالي و پولي و اقتصادي براي عراق یا هر شركت تجاري ،صنعتي یا ارائهدهندهخدمات در درون كشور عراق بجز آنهایي كه در حوزه فعاليتهاي پزشكي و بشردوستانه فعال هستند.
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 فروش هرگونه سالح یا ماشينآالت و تجهيزات نظامي و سایر كاالهاي مرتبط با عراق.نتيجه مستقيم این نظام تحریم شدید فرو ریختن تقریبي همه اشكال تجارت با عراق بود و این مسئله
زماني تشدید شد كه ناتواني عراق در تأمين ارز خارجي براي كاالهاي بشردوستانه خود را نشان داد.
جامعه جهاني در این دوره تالش كرد آثار بشردوستانه و انساني تحریمها عليه عراق را كاهش دهد.
براي مثال در سال  1332شوراي امنيت سازمان ملل اجازه داد مقادیر اندكي از نفت عراق به فروش
برسد تا ممر معاشي براي مردم این كشور فراهم بياید .غذا در برابر نفت ،نامي كه بعدها به آن داده شد،
با مشكالتي از قبيل فساد مواجه شد ،اما در عمل توانست تأثير مثبتي بر تأمين كاالهاي بشردوستانه به
مردم عراق ایفا كند .جداي از این مسئله نظام تحریمها عليه عراق ،از شدت ،كارآیي و بازدهي باالیي
برخوردار بود ،چرا كه عمالً امكان تسليح دوباره را از عراق گرفته بود و این كشور چه از طرق معمول چه
غيرمعمول نميتوانست انبارهاي تسليحاتي خود را تقویت كند .از این منظر ميتوان گفت كه تحریم
تسليحاتي توانسته بود به هدف كليدي خود برسد.
با اینحال در آن زمان هيچكس نميدانست كه چه باید كرد تا همه نگرانيهاي جامعه جهاني در مورد
عراق مرتفع شود .متن قطعنامه  601شوراي امنيت بهصراحت ذكر ميكرد كه كشور عراق با توجه به تعهداتش
ميبایست همه برنامههاي خود را براي توليد سالحهاي كشتارجمعي و موشكهاي بالستيك فاش كرده و
آنها را منهدم كند .تمهيدات دیگري نيز در این تحریم پيشبيني شده بود نظير اینكه عراق باید مرزهاي
بينالمللي با كویت را همانطور كه قبل از اشغال كویت بوده بپذیرد و اجازه بازرسي در ارتباط با سالحهاي
كشتارجمعي یا موشكها را در عراق بدهد ،استقراضهاي دولتي كه انجام داده را بازپرداخت كند ،تروریسم
را محكوم كرده و مأموریتهاي بشردوستانه بينالمللي مربوط به سازمانهایي نظير صليب سرخ را در درون
خاک خود بپذیرد .اما وقتي عراق عمالً همكاري و شفافيت الزم در پرداختن به نگرانيهاي قدیمي در مورد
سالحهاي كشتارجمعي خود را به نمایش نگذاشت ایاالت متحده ،انگلستان و سایر كشورها تشخيص دادند
كه این امتناع عراق نقض تعهدات این كشور در شوراي امنيت سازمان ملل است و به این جمعبندي رسيدند
كه عراقيها ميخواهند سالحهاي كشتارجمعي خود را توسعه بدهند.
اما این سوءدرک و سوءبرداشت توسط كشورهاي مذكور فاجعهاي بزرگ بهدنبال داشت ،چرا كه به اشغال
عراق توسط آمریكا و متحدانش در قالب یك ائتالف در مارس  5113انجاميد و بعدها نيز همه فهميدند كه عراق
هيچگونه دسترسي به سالحهاي كشتارجمعي نداشته و نميتوانسته برنامههاي سالحهاي كشتارجمعي خود را
نيز بهراحتي بسط و گسترش دهد .اشغال عراق به خودي خود عمالً پایان استفاده از تحریمها بهعنوان اهرم
فشار بر كشور عراق قلمداد ميشد .اما آنچه باید مورد توجه ویژه قرار گيرد منطق اقدامات تحریكآميز صدام
حسين قبل از سال  5115براي كشاندن آمریكا و انگلستان به جنگ است .صدام حسين مطمئناً این قدرت و
اختيار الزم را داشت تا با نهادهاي بينالمللي براي بازرسي از تجهيزات و امكانات عراق همكاري كند .اما از طرف
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دیگر صدام به این نتيجه رسيده بود كه تماميت ملي عراق و عزت و اعتبار آن بهعنوان رئيس و رهبر كشور
تحتالشعاع تعهد غربيها قرار گرفته است و این را نوعي وادادگي ميدانست .همگان قبول ميكنند كه صدام
حسين یك دیوانه رواني بود كه هزاران نفر از مردم خود را كشته بود ،اما این مسئله خللي در حس خودخواهي
و وطنپرستي او ایجاد نكرده بود .بهعبارت بهتر آدمكشي او نافي این نبود كه حس وطنپرستي و خودخواهي
بر تصميماتش تأثيرگذار بوده است.
درواقع كنترل صدام حسين بر عراق امكان حلوفصل مناقشه این كشور را بدون اقدام نظامي توسط
آمریكا كمرنگتر ميكرد .در سایر كشورها فشار دمكراتيك و منافع سایر گروهها ممكن است بر
تصميمگيري یك رهبر تأثير بگذارد و به این منجر شود كه او توافق صلحآميز را پذیرفته و نياز به اشغال
را توسط كشورهاي دیگر از ميان بردارد .درواقع عقبنشيني نسبي عراق و آمادگي این كشور براي پذیرش
بازرسيهاي جدید در سال  5115بخشي از همين مكانيسم سياسي و غيرنظامي است .با اینحال ایاالت
متحده آمریكا در پایان سال  5115و اوایل  5113به این نتيجه رسيد كه گزارش عراق به بازرسان
بين المللي حاوي نواقص فراواني است ،خصوصاً در مورد اقدامات گذشته عراق در توسعه سالحهاي
كشتار جمعي و این نواقص عمالً نقض تعهدات این كشور در عدم تكذیب و اشاعه سالحهاي كشتارهاي
جمعي بوده است .بازرس ارشد سازمان ملل هانس بليكس در گزارش خود به شوراي امنيت سازمان ملل
در  1مارس  5113عمالً از یك معما و چالش بزرگ پيش روي جامعه جهاني در مورد عراق پرده
برميدارد .او در این گزارش ميگوید:

«واضح است كه اقدامات متعدد عراقيها براي حل موضوعات خلع سالح كه از
قدیم وجود داشته اند بسيار فعاالنه و گاهي نيز بيش فعاالنه بوده است ،اما انجام این
اقدامات ظرف  4-3ماه سپري شده از قطعنامه جدید را نميتوان مصداق همكاري
صميمانه دانست .ضمن اینكه این اقدامات همه جنبههاي مرتبط با مسئله را
دربرنميگيرد .با اینحال ما از این اقدامات استقبال ميكنيم و كميسيون بازرسي سازمان
ملل نيز با این اميد كه این اقدامات بتوانند در آینده مسائل خلع سالح عراق را حل
كنند از آنها استقبال ميكند».
پس مي بينيم عراق نتوانسته بود تعهدات و الزامات خود را براي انجام همكاري موردنظر ایاالت
متحده یا آمریكا و متحدانش فراهم كند ،گرچه این اقدامات و ایجاد دسترسيها بسيار بيشتر از انتظارات
هانس بليكس در سال  5115بهعنوان بازرس جدید بود .آمریكا و متعهدانش این سطح تركيبي از رفتار
را نشاندهنده نيات مثبت صدام حسين نميدانستند و در عوض بر این نكته تأكيد ميكردند كه عراق
همكاري جامع و صميمانه نداشته است و این مسئله ممكن است نشاندهنده این باشد كه این كشور با
این كار قصد پنهان نگه داشتن برنامههاي تسليحاتي خود از بازرسيهاي بينالمللي را دارد .از اینها كه
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بگذریم صدام حسين تمام فرصتهاي الزم را براي پذیرفتن واقعيات داشت و اگر ميخواست ميتوانست
سطح دسترسي را در كشورش فراهمتر كند .او ميتوانست با شفافيت بيشتر عمالً ایاالت متحده آمریكا
و متحدانش را خلع سالح كند و رژیماش را حفظ كند ،اما این كار را نكرد .بهراستي چرا؟
بسياري در این مورد صحبت كردهاند و توضيحات مختلفي را ارائه دادهاند .گزارش سيا در مورد
برنامه سالحهاي كشتارجمعي عراق بعد از اشغال این كشور در سال  ،5113چهار دليل عمده را در این
زمينه ذكر ميكند:
 .1تمایل صدام براي اجتناب از ضعيف نشان داده شدن ،خصوصاً در مقابله با رقباي منطقهاي مانند
ایران و اسرائيل،
 .5تمایل صدام براي حفظ تصویر عراق بهعنوان یك كشور قدرتمند و بزرگ در سطح جهاني،
 .3ترس صدام حسين از نزدیكانش و اینكه آنها بخواهند ائتالفي را عليه او تشكيل دهند،
 .4و تصور اینكه برنامه هستهاي عراق یك نتيجه منطقي از پيشرفتهاي تكنولوژي در این كشور
است و فرصتي است تا توانمنديهاي حوزه فناوري در عراق را به جهان نمایش دهد.
پس گرچه شاید مسخره به نظر بياید ،اما صدام حسين منافع ملي عراق را كه ميتوانست تحت
اشغال غربيها نابود شود عمالً پایينتر از تمایل خود براي خوار شدن در جهان خارج ميدانست .بهعبارت
بهتر صدام این آمادگي را داشت تا با احتما ل اشغال در ذهن خود بازي كند فارغ از اینكه نشانههایي
وجود داشت كه آمریكا و متحدانش این كار را خواهند كرد .این تمایل براي مقابله با اشغال یا به این
دليل بود كه در استقامت نيروهاي ائتالف شك داشت یا از تبعات همكاري با غرب ميترسيد .این مسئله
موضوعي بود كه سياستگذاران آمریكایي فقط بعد از اشغال عراق درک كاملي از آن پيدا كردند.
درسهایی كه از تحریمها میآموزیم
بهطور كلي موضوع عراق تبعات جالبي در مطالعه ما در مورد فشار تحریمها ایجاد ميكند و ميتواند در
این زمينه بسيار آموزنده باشد .بهصورت تلویحي اگرچه مجموعهاي از تحریمها و تهدید به اقدام نظامي
توانستند بر عراق فشاري وارد كنند و برنامه تسليحات كشتارجمعي این كشور را تحت تأثير قرار دهند
و حتي توانمنديهاي نظام معمول این كشور را تحتالشعاع قرار دهند ،اما صدام حسين به این نتيجه
رسيده بود كه فشارهاي مذكور كفایت الزم براي اجبار او به همكاري بازرسان بينالمللي را نداشت .جدا
از این مسئله كه فشار تحریمها بهصورت مستمر نتوانستهاند همكاري موردنظر را در عراق بهوجود بياورند
و عمالً مقوم استداللهاي دولت آمریكا در این زمينه بود كه تحریمها نميتوانند مشكالت بنيادین مرتبط
با عراق را حل كنند ،اما تحليل ما از تحریمهاي مرتبط با عراق ميتواند مسئله دیگري را تأیيد كند و آن
اینكه مهم نيست با چه اندازه و با چه شدتي تحریمها عليه عراق اعمال شدهاند ،بلكه مهمتر این است
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كه آنها توانستند استقامت عراقيها براي مقابله در این زمينه را تشدید كنند و ميتوان گفت تحریمها با
همه شدت الزم نتوانستند استقامت عراقيها را تضعيف نمایند .بهعبارتي عراقيها و حداقل صدام حسين
آستانه تحمل خود را براي جایي كه مجبور به همكاري با بازرسان سازمان ملل شوند بسيار باال برده
بودند و این را تحریمكنندگان بهخوبي درک نميكردند .البته ميتوان گفت كه هر چقدر هم این فشارها
افزایش پيدا ميكرد عمالً چارچوب ذهني صدام حسين و عراقيها تغيير نميكرد.
این بخش از مطالعه ما نشان دهنده یك نكته مهم دیگر در بررسي تحریمهاست و آن بررسي و
مطالعه این نكته كه چطور ميتوان تحریمها را از كاركرد بهتري برخوردار كرد .تخمين ميزان تحمل
فشار حریف تا چه اندازه سخت است .از چه نوع فشارهایي ميتوان براي اهداف خاص استفاده كرد و
استقامت حكومت مذكور در این زمينه چگونه خواهد بود.
اقتصاد عراقيها در تمام شرایط و اهداف خود از سالهاي دهه  1331سقوط كرده و همانطور كه
ساليوان در یادداشتها و كتب خود ميگوید اقتصاد عراق تا قبل از اشغال كویت و بعد از جنگ هشتساله
با ایران در شرایط بسيار بغرنجي قرار داشت .برخي از فعاليتهاي خاص اقتصادي هنوز پابرجا بود ،مردم
شغلهایي داشتند و محل درآمدي وجود داشت و ميتوانستند آنچه را كه بهعنوان درآمد كسب كرده
بودند مصرف كنند .اما بالیي كه تحریمها بر سر عراق آورد بسيار بغرنجتر بود ،چرا كه ظرفيت اقتصادي
عراق و توانایي این كشور براي بازسازي اقتصادش بعد از دو جنگ را عمالً كاهش داد .در این زمينه
شاخصهاي زیر ميتواند نشاندهنده اوضاع در آن زمان باشد:
 .1درآمدهاي خالص تا  31درصد در اولين سال و بعد تا  41درصد بين سالهاي  1331و 1336
كاهش پيدا كرد.
 .5توليد صنعتي تا  01درصد كاهش پيدا كرد.
 .3در سال  1336كارمندان و كارگران بخش عمومي و دولتي بهصورت ميانگين  3تا  2دالر در ماه
درآمد داشتند در حاليكه قبل از این تحریمها درآمد آنها بين  121تا  511دالر در ماه بود.
صدام حسين توانست مقاومت خيرهكنندهاي در برابر فشار تحریمها داشته باشد آنچه مشخص است
اینكه خود او هيچوقت متحمل این فشارها نشد .او نميتوانست در سطح بينالمللي خودش را به نمایش
بگذارد .اما گزارشها حاكي است كه او توانست  3قصر مجلل به ارزش  5ميليارد دالر در طول سالهاي
دهه  1331براي خود بسازد .عالوهبر این صدام حسين در برابر فرصتهایي كه ميتوانست نگرانيهاي
مردمش را مرتفع كند و حتي در برابر پيشنهاد همكاري كامل با سازمان ملل كه ميتوانست باعث كم شدن
یا از بين رفتن تحریمها شود ،مقاومت كرد .براي مثال مباني و اصول برنامه غذا در برابر نفت را در سال
 1331توسط سازمان ملل تصویب شد ،اما صدام حسين تمام فرصتهاي فعال كردن این برنامه كه تا سال
 1336مسكوت گذاشت ،آن هم وقتي كه جامعه جهاني با فشار فراوان توانست او را متقاعد به پذیرش این
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برنامه كند .حتي آن موقع نيز برنامه بهدليل وجود مسائلي چون فساد با ناكاميهایي مواجه بود و این فساد
هم در عراق و هم در سازمان ملل وجود داشت ،اما خود برنامه داراي یك توجيه ساده و بشردوستانه بود
كه صدام حسين سالها از آن امتناع ميورزید و مسئله دیگر اینكه صدام حسين بارها نسبت به مردمان
خود ظلم و ستم فراواني انجام داد كه نشان ميداد او هيچوقت به فكر رفاه مردم عراق نيست.
سرپيچيهاي مداوم صدام حسين این نظریه را در ذهن ناظران آمریكایي و بينالمللي تقویت كرد كه
او شدیداً به انگيزههاي خود در زمينه تسليحات كشتارجمعي پایبند است .توانایي صدام حسين براي گریز
از تحریمهایي كه عليه او وضع شده بود آن هم بهطور خيرهكننده ،این نظریه را تقویت ميكرد كه تحریمها
عمالً توان مهار عراق را بهطور كلي ندارد ،اما با همه این اوصاف صدام تالش ميكرد كه همه را در جامعه
جهاني پا در هوا و معلق نگه دارد و در عوض به خيال خود حافظ منافع ملي عراق باشد .این حالت ذهني
تا حدود زیادي نشاندهنده ابعاد پيچيده مسئله سنجش استقامت طرف مقابل است .یعني در محاسبه این
ميزان استقامت شواهد و قرائني كه در اختيار داریم از چه درجه ،اعتبار و ارزشي برخوردار هستند و هر
سند و مدركي چه معنایي ميتواند در زمينه دفاع یك كشور از منافع خاص خود داشته باشد .اسناد و
مداركي كه بعدها بيرون آمد مشخص كرد در زماني كه صدام حسين ظاهراً لجاجت فراواني در محافظت
از توانمنديهاي كشتار عراق انجام ميداد ،اصالً سالح كشتارجمعي در اختيار نداشت و لجاجت او نيز فقط
در دفاع از تماميت عراق بود .این مسئله ميتواند درس بسيار معناداري براي اقدامهاي بعدي در حوزه
ممانعت از اشاعه و گسترش سالحها باشد ،همچنين ميتواند در تحليل و تخمين ميزان واكنش یك كشور
به فشارها نيز مؤثر واقع شود .تحریمهاي وضع شده عليه عراق توانستند مانع از تسليح مجدد این كشور
شده و زیرساختهاي موجود براي گسترش سالحهاي كشتارجمعي را نابود كند ،یعني به هدف خود
رسيدند و باالتر از آن نيز قابليتهاي خود را نشان دادند .اما آمریكایيها و سایرین نخواستند یا نتوانستند
درک كنند كه موفقيت مذكور متناسب با اهدافي بود كه در ابتدا تحریمها براي آنها تعریف شده بود و عمالً
مسائل باقيمانده در عراق هيچ ربطي به حوزه عمل به تحریمها نداشت و همين مسئله به نوعي این برداشت
را در ذهن آمریكایيها بهوجود آورد كه نظام تحریمها به خودي خود ناكام مانده بود.
اما در پایان این تحریمها نبودند كه ناكام شدند ،بلكه ناكامي اصلي به اعمالكنندگان تحریمها و
متحدان آنها و سياستگذاران آنها اختصاص دارد كه نتوانستند سهم درست موضوعاتي چون استقامت،
اعتبار و پرستيژي كه در موازنه مذكور وجود داشت را بهخوبي درک كنند .بهعبارت بهتر مشكل ابتدایي
حل شده بود ،اما هيچكس این راهحل را به رسميت نميشناخت.
از منظر ما چند نقص عمده در اداره موضوع عراق در این دوره زماني وجود دارد .مهمتر از همه
اینكه در آن زمان اهداف متراكم و پيچيدهاي در هنگام اعمال تحریم وجود داشت و این اهداف دچار
سردرگمي بود ،اما بدتر از آن اینكه نوعي ابهام وجود داشت كه آیا اهداف مذكور برآورده شده بودند یا
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خير .چرا كه كشورهایي چون آمریكا و انگلستان بهطور خاص انتظارات خود را از نوع عملكرد عراق باالتر
برده بودند .این سردرگمي به استهالک تحریمها منجر شد .معناي دیگرش این بود كه وقتي آمریكا و
انگلستان موضوع نياز به جنگ عليه عراق را به جامعه جهاني ارائه دادند ،حمایت چنداني از آن وجود
نداشت .نكته دیگر اینكه درک موضوع در مورد تعهد صدام به روشهاي ارتجاعياش ،درک درست و
كاملي نبود ،اگرچه سياستگذاران در آن موقع بهخوبي اقتصاد عراق و آسيبپذیريهاي آن را تشخيص
داده بودند .این عدم درک صحيح در مورد مسائل مختلف تنها باعث دوام پيدا كردن این فرضيه در
آمریكا و كشورهاي دیگر شد كه عراق بهدنبال سالح هستهاي و سالحهاي كشتارجمعي است و فقط در
این بافتار و روش فكري ميتوان رفتارهاي عراقيها و صدام را توجيه كرد .به همين دليل سياستگذاران
و تحليلگران اطالعاتي استانداردها و معيارهاي خود را براي تعيين ميزان مقاومت طرف مقابل بهكار
گرفتهاند و در نتيجه در تشخيص مشكالت در عراق دچار سوءبرداشت شدند و راهحلها را درست
تشخيص ندادند .نكته سوم اینكه از آنجا كه تحریمها در همان  6ماهه اول به حداكثر خود رسيده بود،
فرصتي براي افزایش تدریجي درج و فشار در دوره زماني طوالنيتر وجود نداشت .بهعبارت بهتر بخش
اعظم و حداكثري تحریمها و فشار ناشي از آن در سال  1331اعمال شد و این به آن معنا بود كه دیگر
امكان باال رفتن تدریجي وجود نداشت تا از طریق آن بتوان عزم طرف مقابل را تجزیه و تحليل و كنترل
كرد .فقدان این گامهاي ثانویه و تكميلي عمالً ميتواند حسي از كشندگي در عراق را بهوجود آورده باشد
كه در نهایت آثار ملموس به جا گذاشت و نكته آخر اینكه در آن شرایط هيچ گزینه دیگري غير از اقدام
نظامي براي حلوفصل مشكالت مرتبط با عراق و عدم پایبندي این كشور به الزامات شوراي امنيت
سازمان ملل باقي نمانده بود .پس ميتوان گفت كه این فقدان راهحلهاي مختلف ناكامي خود نظام
تحریمها نبود ،بلكه یك نوع ناكامي براي سياستگذاري زیرساختي آن بود كه هيچگونه گزینههاي
جایگزین را در شرایط احتمالي اعمال تحریمها در نظر نگرفته بود و محاسبه نشده بود كه سناریوهاي
احتمالي وادادگي عراق چه خواهد بود .جالب اینكه حتي اگر عراقيها كامالً پا پس ميكشيدند و به
خواستهها تن ميدادند نيز ممكن بود گرفتار دام جنگ شوند چرا كه ممكن بود آمریكایيها و متحدان،
این استدالل را مطرح كنند كه سركشي تاریخي عراقيها و جنایتهاي شخصي صدام ارزش
عقبنشينيهاي عراق را كمرنگ ميكرد.
به هر حال ،ایاالت متحده چه آگاهانه و چه غيرآگاهانه تالش كرد از این دست اشتباهات در اعمال
تحریمها عليه ایران مرتكب نشود.
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مقابله با ایران
مقامات آمریكایي از تجربه عراق درسهاي فراواني آموختند .برخي از این درسها ،نوع پاسخ آمریكایيها
به برنامه هستهاي ایران را شكل داد .برنامهاي كه در طول ساليان دهه نود وجود داشت .اما در آگوست
 5115وقتي معلوم شد ایران دو پایگاه هستهاي مخفي ساخته است همه نگاههاي عمومي را بهخود جلب
كرد .این افشاگريها باعث به راه افتادن یك تحقيق بينالمللي به رهبري آژانس بينالمللي انرژي اتمي
شد و در نهایت تحریمهاي فراگير عليه ایران شكل گرفت و در آخر نيز یك توافق هستهاي بهوجود آمد
كه از طریق آن فرآیند حذف همان تحریمها در سال  5112كليد خورد.
تاریخچه فعالیتهاي هستهاي ایران بهصورت خالصه
برخالف برخي از باورهاي موجود ،برنامه هستهاي ایران در زمان دولت و حاكميت فعلي یعني جمهوري
اسالمي كه بعد از انقالب شكل گرفت بهوجود نيامده است ،بلكه این برنامه تحت حاكميت شاه ایران
بهوجود آمد كه در این كشور از سال  1341تا  1313كه البته با وقفه كوتاه در سال  1323حكومت
ميكرد .هدف شاه از آغاز برنامه هسته اي ایران هم تأمين یك منبع بالقوه براي انرژي بود و هم ایجاد
پيشرفت در ظرفيتهاي كلي علمي این كشور .برنامه هستهاي ایران درواقع خود به كانوني براي
سرمایهگذاريهاي قابل توجه داخلي در زمينه استعداد و پول تبدیل شد .ایران با كمك غربيها در سال
 1361یك رآكتور تحقيقاتي به اضافه سوخت غني شده اورانيم با درجه باال را از ایالت متحده آمریكا
دریافت كرد .بعد از تأسيس سازمان انرژي اتمي ایران در سال  ،1314صدها دانشجوي ایراني به مؤسسات
علمي مختلف در غرب فرستاده شدند تا هر آنچه ممكن است در مورد فيزیك هستهاي و حوزههاي
مرتبط با آن بياموزند .ایران در زمان شاه سرمایههاي فراواني را براي پيشرفت ساختارهاي هستهاي خود
هزینه كرد تا بنيان الزم براي این كار را بهوجود بياورد و عالوهبر آن فعاليتهاي خود را گسترش دهد تا
جایي كه بودجه سازمان انرژي اتمي ایران در سال  1316به تنهایي به یك ميليارد دالر رسيد .رآكتورهاي
دوقلویي كه قرار بود در بوشهر ساخته شوند درواقع اوج دستاوردهاي شاه در برنامه هستهاي بود ،اما به
هيچ وجه پایان آن نبود و این كشور طبق برنامه قرار بود تا سال  1334به حداقل  53هزار مگاوات برق
هستهاي برسد ،اما آنچه در زیر سطح بود و نمایان نبود و البته به نگراني عمدهاي براي آمریكایيها
حداقل در یك زمان مشخص تبدیل شده بود ،تمایل شاه براي استفاده از دانش هستهاي فزآینده كشورش
در زمينه دستيابي به سالحهاي هستهاي بود .شاه براي بهدست آوردن فناوريهاي مختلفي كه جایگاه
اصليشان در توليد انرژي صلحآميز هستهاي است تالش ميكرد ،اما همين فناوريها ميتوانست عامل
كليدي در توليد مواد هستهاي براي تسليحات باشد .این فناوريها كه شامل آنچه از آن با نام چرخه
سوخت هستهاي نام برده ميشود عبارت بودند از :بازفرآیند سوخت مصرف شده كه ميتواند در تسليحات
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پولوتونيم مورد استفاده قرار بگيرد و غنيسازي اورانيم كه در توليد سالحهاي مبتنيبر اورانيم كاربرد
دارد .درواقع تمایل شاه براي توسعه مكانيسمهاي بازفراوري سوخت مصرف شده بهصورت خاص
نگرانيهایي را در ایالت متحده آمریكا در مورد انگيزههاي كلي شاه از برنامه هستهاي بهوجود آورده بود.
آنچه امروز به نظر ميآید این است كه انگيزه شاه براي در نظر داشتن قدرت هستهاي درواقع همان
ایجاد یك منبع انرژي مطمئن و تضمين آیندهاي بود كه در آن نفت و گاز ایران ممكن بود مانند هميشه
براي توليد برق در دسترس نباشد و همچنين شاه تالش ميكرد از طریق فناوري هستهاي نوآوريهاي
تكنيكي و فناوري بيشتري را در كشورش رقم بزند ،اما در كنار آن پيگيري سياستهاي تسليحاتي
هستهاي براي شاه درواقع ابزاري در راستاي كنترل موضوعات امنيت منطقهاي بود تا از این طریق بتواند
مانع از دخالت احتما لي غرب و شوروي شود و شكوه و عظمت ایران را به نمایش بگذارد .موازي با این
مسئله تالش فزآینده شاه براي خرید تسليحات معمول در زمان باال رفتن قيمتهاي نفت در دهه 1311
اتفاق افتاد ،برخي معتقدند دليل این مسئله همان انگيزههاي منطقهاي شاه و وجود حس عدم اطمينان
در دولت او بود كه بهصورت بنيادین در آن وجود داشت.
بعد از انقالب ایران در سال  1313دولت تمایل كمتري به پيگيري برنامه هستهاي داشت و دليل
اصلي آن نيز هزینههاي باالي این برنامه قلمداد ميشد .بهموازات مذهبيتر شدن درونمایه انقالب ایران
در گذر زمان نوعي اعتراض اقتصادي در برابر ریختوپاشهاي دوران شاه شكل گرفت و آن در زماني بود
كه بي عدالتي اقتصادي بخش اعظمي از جمعيت این كشور را تحتالشعاع خود قرار داده بود .برنامه
هستهاي نيز در درون چاله این سياست افتاد و دولت انقالبي از پرهزینه بودن آن نهایت استفاده را كرد.
اما در اواسط دهه  1301سرمایهگذاري براي برنامه هستهاي ایران مجدداً از سر گرفته شد و دولت
سرفصلهاي مختلف فناوري در این زمينه را تغيير داد .برخي از این فعاليتها مشروع بوده و با جنبههاي
غيرنظامي برنامه هستهاي ارتباط داشتند نظير ایجاد توان هستهاي ،یا توليد برق هستهاي و یا توليد
ایزوتوپهاي پزشكي براي درمان بيماري هاي مختلف .در این زمينه ایران تالش كرده است از منابع
گوناگون براي درخواست همكاري در حوزه فناوري استفاده كند ازجمله خود آژانس بينالمللي انرژي
اتمي و برخي از كشورهاي دیگر ،تا با این كار بتواند بنيان دانش و توانمنديهاي خود را در حوزه هستهاي
افزایش دهد.
با اینحال همه ميدانيم كه در اواخر دهه  1301تا اوایل دهه  5111ایران بار دیگر بهدنبال
فناوريهایي رفت كه ميتوانستند بهصورت مستقيم در توسعه و دستيابي به تسليحات هستهاي بهكار
گرفته شوند .برخي از این تالشها را ایران بهصورت مخفيانه و پنهان صورت ميداد ،اما بخش عظيمي
از این پشتيباني علمي را پدر برنامه تسليحات هستهاي پاكستان یعني عبدالقادرخان انجام داد .خان با
مدد گرفتن از كارفرماي سابق خود شركت اورنكو ،برنامه تسليحات هستهاي پاكستان را با بهدست آوردن
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مخفيانه فناوري از این شركت آغاز كرد و در گذر زمان از ارتباطات خود با شركتهاي مختلف در سراسر
جهان استفاده كرد تا شبكه اشاعه «اي كيو خان» را بهوجود بياورد .این شبكه در خالل فعاليتهاي خود
فناوريهاي حساس هستهاي و طراحيهاي مرتبط با آنها را به ليبي و عالوهبر آن به ایران منتقل كرد.
این احتمال نيز وجود دارد كه این شبكه پژوهشهاي مرتبط با تسليحات هستهاي را به عراق ،سوریه و
كره شمالي واگذار كرده است كه البته این مسئله هنوز اثبات نشده است.
ایران در خرید هاي خود بيشتر به دنبال توليد مواد مورد استفاده در صالحهاي هستهاي از طریق
استفاده از سانتریفيوژ هاي اورانيم بود و این كشور توانست دو نقشه و چند نمونه سانتریفيوژ را از آقاي
خان براي پيشبرد برنامه خود تهيه كند .در كنار تالش هاي ایران براي ساخت و توسعه كالهكهاي
هسته اي كه البته این مسئله نيز از طریق كسب اطالعات از آقاي خان اتفاق مي افتاد ،برنامه هستهاي
ایران عمالً به دو شاخه برنامه اعالم شده و برنامه اعالم نشده تقسيم شد .برنامه اعالم شده در روي
سطح كار ميكرد و تجهيزات آن براي آژانس بين المللي انرژي اتمي شناخته شده بود و سایر كشورهاي
دنيا نيز از طریق پایبندي ایران به تعهداتش در انپيتي و پادمان هاي آن از این برنامه آگاه بودند.
برنامه اعالم نشده نيز از دو بخش تشكيل مي شد ،یكي فعاليتها یي كه ایران طبق قانون ميباید به
آژانس گزارش ميداد ،اما از این كار امتناع مي ورزید و بخش دیگر كارهایي كه اساساً طبق قوانين
بين المللي و تعهدات ایران در انپي تي ممنوع بود و ایران ميباید از آنها اجتناب ميورزید .خطوط
مجزاي كار در برنامه اعالم نشده هسته اي ایران شامل فعاليت هایي كه سازمان انرژي اتمي ایران و
دانشمندانش انجام مي دادند و همچنين فعاليت هایي كه اشخاص دیگر یعني پرسنل وزارت دفاع و
سپاه پاسداران به سرانجام مي رساندند ،عمالً توانستند درک ایران از دانش هستهاي و قابليتهایش
براي استفاده از آن را افزایش دهند.
آمریكا و برخي از متحدانش آگاهي كافي از نحوه فعاليتهاي ایران داشتند و از این آگاهي كافي،
عمالً نگرانيهایي درباره برنامه هستهاي ایران بهوجود ميآمد ،اگرچه این دانش جامع و كامل نبود و
اطالعات كافي در مورد اشخاص درگير در آن وجود نداشت .براساس این دانش اطالعاتي ،آمریكا و
متحدانش تالش كردند همكاريهاي هستهاي با ایران در طول سالهاي دهه  1301و  1331را تضعيف
كنند .همزمان با این تالش ،آمریكا تحریمهاي داخلي خود را در ایران بهدليل برخي از اقدامات
آسيبرسان این كشور اعمال كرد ،نظير حمایت ایران از تروریسم .فرآیند اعمال این تحریمها از 1304
شروع شد ،یعني سالي كه آمریكا ایران را كشور حامي تروریسم ناميد .واشنگتن در آن زمان (سال )1332
تحریمهاي فراگيري بر تمام فعاليتهاي اقتصادي و فعاليتهاي تجاري آمریكا با ایران وضع كرد ،اما از
آنجایي كه تجارت ميان ایران و آمریكا هيچگاه به سطوح قبل از انقالب نرسيده بود تأثير این تحریمها
نيز بر ایران بسيار محدود بود.
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براي باال بردن اثر تحریم ها آمریكا سعي كرد از اهرم فشار خود بر كشورهاي دیگر استفاده كرده و
آنها را تشویق كند كه از ایجاد فعاليتهاي جدید تجاري  -اقتصادي با ایران بپرهيزند .این نگاه بهصورت
عالي در قانون تحریمهاي ایران و ليبي مصوب سال  1336كه به ایلسا معروف است خود را نشان داد.
این تحریمها هرگونه سرمایهگذاريهاي جدید در صنعت گاز و نفت ایران و ليبي را تحریم ميكرد .درواقع
قانون ایلسا نقطه آغاز فرآیند تحریمهاي همهجانبه آمریكا بر ایران بود كه بعدها در برنامه جامع اقدام
مشترک با ایران در سال  5112خود را نشان دادند .خيلي از كشورهاي دنيا در ابتدا قانون ایلسا را محكوم
كردند و آن را فراتر از دایره شمول قوانين آمریكا دانستند ،چرا كه در آن زمان فكر ميكردند مشكل
ایران با آمریكا صرفاً محصول روابط منفي كلي ميان دو كشور بعد از انقالب  1313است و درواقع
محصولي از اصطكاكات ميان دو كشور در قضيه گروگانگيري در سفارت آمریكا و قطع روابط دیپلماتيك
ميان دو كشور بوده است .اتحادیه اروپا بهطور خاص از تصویب این قانون بسيار ناراحت شد چرا كه این
قانون در كنار قوانين تحریمي عليه كوبا اعمال ميشد .حتي اتحادیه اروپا در آن زمان اعالم كرد كه عليه
این قانون در سازمان تجارت جهاني اعالم شكایت خواهد كرد و مصوباتي را نيز تصویب كرد كه عمالً از
هر شخص اروپایي ميخواست از تبعيت از تحریمهاي غير اتحادیه اروپا اجتناب كند .دولت كلينتون در
اینجا وارد كار شد و به توافق با اتحادیه اروپا رسيد تا چالشهاي پيش روي تحریمهاي آمریكا كمتر شود.
درواقع اعمال تحریمهاي ایلسا عليه شركتهاي اروپایي تا زماني كه آمریكا و اروپا همكاريهاي الزم
براي پرداختن به چالشهاي ایران را داشتند ،متوقف شد.
اما دنيا وقتي درک درستي از ایران و فعاليتهاي هستهاي و تهدیدات آن پيدا كرد كه شواهد
غيرمبهم و مشخصي از فعاليتهاي پنهان ایران فاش شد .این شواهد در سال  5115بروز و ظهور جدي
پيدا كرد یعني وقتي كه شوراي ملي مقاومت ایران ،گروهي كه با سازمان مجاهدین خلق ایران مرتبط
است ،در یك كنفرانس خبري اعالم كرد كه دو پایگاه هستهاي مخفي و زیرزميني ایران را كشف كرده
است كه اولي یك سوله بسيار بزرگ در شهر نطنز بود كه ظاهراً ایران قرار بود در آن یك نيروگاه با پنجاه
هزار سانتریفيوژ بسازد و دومي یك نيروگاه براي توليد آب سنگين در شهر اراک .آب سنگين را ميتوان
در متعادل كردن واكنشهاي هستهاي براي نوع خاصي از رآكتور هستهاي بهكار برد كه این رآكتور
ميتواند توليدكننده مؤثري از پولوتونيمي باشد كه در تسليحات هستهاي كاربرد دارد .در این نقطه ،ایران
در مقابل چالش انتخابي مهمي قرار گرفت ،این كشور یا باید پاک بودن و بيگناه بودن خود را به اثبات
ميرساند یا تالش ميكرد تمام سوابق فعاليتهاي پنهان گذشته خود را در اصطالح زیر فرش پنهان
كند .ایران در عمل دومي را انتخاب كرد ،یعني یك بازي فعاالنه گرگ و موش را با آژانس انرژي اتمي و
سایر كشورها در جامعه جهاني آغاز كرد.
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معما و چالش اقدامات تحریمی علیه ایران بعد از سال 1335
نقش نویسنده در داستان هستهاي ایران در ابتدا نقشي محتاطانه بود .درگيري نگارنده در بحث برنامه
هستهاي ایران در ابتدا بسيار كم بود .من بهعنوان یك محقق عدم اشاعه در ژوئن  5113به سازمان
 PNNLیا همان آزمایشگاه ملي پاسيفيك شمال غربي پيوستم كه این آزمایشگاه در  NNSAیا همان
اداره امنيت هستهاي ملي آمریكا در وزارت انرژي قرار دارد .این مؤسسه مانند سایر مؤسسات تالش
ميكرد محققان تازه فارغالتحصيل شده را وارد دولت كند و هدفگذاري اصلي آن نيز مدیریت چالش
گسترش و اشاعه سالحهاي كشتار جمعي بود .منشأ اصلي این برنامه در دستورالعمل كلي وزارت انرژي
براي استخدام و ایجاد جایگاههاي شغلي جدید در برنامههاي كاهش تهدید با شوروي سابق قرار داشت،
اما در گذر زمان نيازهاي وزارتخانه ایجاب ميكرد كه برنامه و حوزه اثرگذاري آن گسترش پيدا كند.
در وزارت انرژي و مركز  NNSAمن بهعنوان كمكمحقق ویژه براي یكي از معاونين استخدام
شدم .وظيفه اصلي من درواقع تسهيل فعاليتهاي پرسنل حرفهاي در عين آموختن مسائل مختلف بود،
خصوصاً در حوزهاي كه خودم بهعنوان تخصص انتخاب كرده بودم .البته استخدام من به این معنا بود كه
وزارت انرژي و مركز  NNSAميتوانستند در هر جایي كه الزم بود از من استفاده كنند .با شروع بهكار
در دسامبر  5113فعاليت من شامل كمك به تيمي ميشد كه به برچيده شدن برنامه تسليحات هستهاي
ليبي تحت یك توافق جامع با این كشور كمك كرد .توافق مذكور بين ليبي ،آمریكا و انگلستان امضا شد.
شغل من در این گروه در ابتدا گرفتن فتوكپي بود ،كاري كه هم خوشحالي زیادي داشت هم خستگي و
كسالت زیادي را به بار ميآورد .در مورد من بهصورت خاص این شغل تعریف شده بود كه اسناد حساس
كه از ليبي بهدست آمده بود كپي گرفته شود تا نهادهاي مرتبط دیگر در دولت آمریكا بتوانند روي این
اسناد فعاليتهاي تجزیه و تحليل انجام دهند .مشاركت من در برنامههاي مرتبط با ليبي در نهایت باعث
شد گروه دیگري در وزارت انرژي از من دعوت كند تا در موضوعات وسيعتر عدم همكاري هستهاي
مشاركت كنم ،خصوصاً آنهایي كه مرتبط با كره شمالي و ایران بود .در دو سال بعد من وظایف بيشتري
را برعهده گرفتم و بهعنوان افسر اجرایي در مركز مذكور بر روي پرونده ایران متمركز شدم و در سالهاي
 5112و  5116در ایجاد و ارائه گزارشهاي فني در مورد برنامه هستهاي ایران به دولتهاي خارجي در
نقاط مختلف دنيا فعاليت داشتم.
این برنامه بخشي از استراتژي كلي دولت آمریكا در تبيين موضوع براي جامعه جهاني و شدت
تهدیدي بود كه از فعاليتهاي ایران ناشي ميشد .در اینجا ایالت متحده با چالشهاي مختلفي مواجه
بود كه بسياري از آنها مستقيماً با آبروریزي دولت آمریكا در قضيه عراق مرتبط ميشد.
نخست از طریق آژانس انرژي اتمي بسياري از كشورها اطالعات الزم در مورد فعاليتهاي از قبل
اعالم نشده ایران را در حوزه هستهاي بهدست آورده بودند كه این اطالعات ميتوانست بنيان اوليه براي
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اعمال فشار آمریكا باشد .اما آمریكا اعمال فشار خود را بر این اطالعات استوار نكرد و در عوض این عقيده
را تبليغ كرد كه ایران بهصورت فعال درحال پيگيري برنامه هستهاي تسليحاتي است و صرفاً بهدنبال
فناوريهاي صلحآميزي كه بتواند در مقطعي در ساخت تسليحات مورد استفاده قرار گيرد نيست .با
اینحال ادعاهاي اثبات نشده آمریكا در مورد وجود سالحهاي كشتارجمعي در عراق ،شك جامعه جهاني
در مورد یافتههاي اطالعاتي آمریكا را بيشتر ميكرد .بسياري از متحدان آمریكا در مورد این ادعاي
واشنگتن كه برنامه هستهاي ایران صرفاً با مقاصد تسليحاتي است ابراز شك و تردید ميكردند .آنها حاضر
بودند برخي از استداللهاي ایران را بپذیرند ،خصوصاً در جایي كه هيچگونه شواهد مستقيم و غيرمبهم
از فعاليتهاي پژوهشي ایران در ساخت سالح هستهاي وجود نداشت .آنچه آژانس بينالمللي انرژي اتمي
به آن رسيده بود اینكه مواد پيدا شده در ایران مطمئناً ميتوانستند براي توليد سالح بهكار گرفته شوند،
اما هدف اصلي آنها توليد انرژي صلحآميز هستهاي بوده است .براي همه مشخص بود كه ایران نتوانسته
بود به الزامات خود تحت انپيتي پایبند باشد ،اما ایران همه استدالل را مطرح ميكرد كه جنگطلبي
آمریكایيها و فشار آنها عمالً باعث این كار شده بود و فشار آنها و امتناع واشنگتن از انجام همكاريهاي
صلحآميز هستهاي با ایران در دهههاي  1301و  1331باعث شده بود كه ایران به فعاليتهاي زیرزميني
روي بياور د و این استدالل براي بسياري در جامعه جهاني پذیرفتني بود .نكته دوم اینكه از طریق اشغال
عراق ،آمریكا قابليتهاي جنگ طلبانه خود را نشان داده بود ضمن اینكه آن كشور نتوانسته بود بعد از
اشغال ،امنيت الزم را در عراق بهوجود بياورد و این ناكامي در ایجاد نظم در عراق ،خود باعث هرچه
خاليتر شدن منابع مالي آمریكا شد ،خصوصاً اگر ميخواستيم بحث جنگ در افغانستان را نيز در نظر
بگيریم و همه اینها باعث مي شد شك بسياري نسبت به توانایي آمریكا براي راهاندازي یك جنگ دیگر
در منطقه بهوجود بياید و اساساً بسياري این احتمال را غيرممكن ميدانستند .نكته سوم اینكه نوعي
عدم اطمينان ملموس ميان آمریكا و بسياري از متحدانش خصوصاً در اروپا در زمينه موضوع اشغال عراق
بهوجود آمده بود كه ميتوانست حمایت احتمالي از اقدام نظامي آمریكا در منطقه را عمالً غيرممكن كند.
همه اینها باعث شد آمریكا اساساً نوع نگرش خود را به ایران متفاوت از آنچه كه با عراق وجود داشت
قرار دهد و در این زمينه بيشتر به گزارش بازرسان بينالمللي اتكا كند تا افسران اطالعاتي خود تا از این
طریق بتواند پروندهاي را عليه ایران تشكيل دهد .ایران خود نيز به این رویه كمك كرد .از سال 5115
تا  5112ایران بهصورت گزینشي و انتخابي بخشهایي از برنامه هستهاي خود را افشا كرد و این كار قبل
از افشا شدن اطالعات توسط آژانس با سایر نهادها انجام شد ،اما در این افشاگريها ایران اعتراف كرد كه
طيف وسيعي از فعاليتهاي هستهاي را انجام داده است كه براساس پادمانهاي توافق ایران با آژانس و
همچنين الزامات انپيتي ایران ميبایست سالها قبل این فعاليتها را به آژانس گزارش ميكرده است.
این فعاليتها عبارت بودند از :طيف وسيعي از پروژههایي كه ایران در مكانهاي مختلف انجام داده بود
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كه هيچكدام از آنها گزارش نشده بود و مواد مورد استفاده در آزمایشها نيز به اطالع آژانس نرسيده بود.
این اعترافات در گزارش آژانس در  12نوامبر  5114ذكر شده است و مجدداً به خواست آمریكا و متحدانش
در سپتامبر  5114نيز مورد تأكيد قرار گرفته است ،اگرچه فهرست این فعاليتها كامالً فني و تكنيكي
است ،اما مي توان از آنها به الگویي از اقدامات مستقيم ایران براي انجام فعاليتهاي حساس هستهاي
رسيد كه این فعاليتها عمالً از نگاه تيزبين بازرسان بينالمللي دور مانده است.
براساس اطالعاتي كه تا امروز در اختيار ما قرار گرفته اشتباهات و خطاهاي ایران در گزارشدهي
به سازمانهاي بينالمللي را ميتوان بهصورت خالصه در موضوعات ذیل ذكر كرد:
الف) اشتباه در گزارشدهی
 واردات اورانيم طبيعي در سال  1331و انتقال بعدي آن براي فرآوري.
 فعاليتهایي كه بعداً براي فرآوري و استفاده از اورانيم طبيعي وارد شده انجام شده است از قبيل توليد
و از دست رفتن مواد هستهاي در جاهایي كه مناسب بوده است و توليد و انتقال پسماند بهجا مانده،
 استفاده از  UF6طبيعي وارد شده براي آزمایش سانتریفيوژها در كارگاه شركت كاالي الكتریك در
سالهاي  1333و  5115و توليد متعاقب اورانيم غني شده و تخليه شده.
 واردات فلز اورانيم طبيعي در سال  1333و انتقال بعدي براي استفاده در آزمایشهاي غنيسازي ليزر
از قبيل توليد اورانيم غني شده ،از دست رفتن مواد هستهاي در جریان این عمليات و توليد و انتقال
پسماند بهجا مانده.
 توليد  UF4 ،UO3 ،UO2و  UF6و كربنات اورانيل آمونيم كه به  AUCمعروف است از UO2
وارد شده و  U3O8تخليه شده و  U3O8طبيعي و توليد و انتقال پسماندهاي بهدست آمده.
 توليد  UO2تغليظ شده و طبيعي در مركز  ENTCو تشعشعزدایي در  ،TRRفرآوري این ایزوتوپها
شامل جداسازي پولوتونيم ،توليد و انتقال پسماند بهدست آمده و ذخيرهسازي ایزوتوپهاي تشعشع داده
شده در مركز .TNRC
ب) اشتباه در اعالم
 غنيسازي پایلوت ،مركز غنيسازي پایلوت در كارگاه شركت كاالي الكتریك.
 ایجاد نيروگاه غنيسازي ليزر در  TNRCو نيروگاه غنيسازي ليزر اورانيم پایدار در لشگرآباد.
ج) اشتباه در ارائه اطالعات طراحی یا اطالعات مرتبط با بهروزرسانی طراحیها
 كارگاهها و پایگاههایي كه در آن اورانيم طبيعي وارداتي در سال  1331و همچنين پسماند توليد شده
از آنها دریافت ،ذخيرهسازي و فرآوري ميشد كه این پایگاهها عبارت بودند از،ENTC،TRI ،JHM :
مركز ذخيرهسازي پسماند در اصفهان و انارک.
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 پایگاهها و كارگاههایي در  ENTCو  TNRCكه در آنها  AUC، UF6،UF4 ،UO3 ،UO2از
 UO2وارداتي تغليظ شده و  U3O8تغليظ شده و  U3O8طبيعي توليد ميشدند.
 مركز ذخيرهسازي پسماند در اصفهان و انارک بهصورت زمانبندي شده.
 مركز غنيسازي پایلوت یا آزمایشي در شركت كاالي الكتریك.
 نيروگاه غنيسازي ليزر در  TNRCو در لشگرآباد و در مكانهایي كه پسماند بهدست آمده مورد
فرآوري و ذخيرهسازي قرار ميگيرد مثل مركز ذخيرهسازي پسماند در كرج.
 مركز  TRRكه در آن اشعهدهي به ایزوتوپهاي اورانيم انجام ميشد و همچنين مركز  TNRCكه
در آن جداسازي پولوتونيم اتفاق ميافتاد و همچنين مركز كار با پسماند در .TNRC
د) اشتباه در موارد متعدد در همکاري و تسهیل اعمال پادمانهاي انپیتی
همانطور كه گزارش آنها بهصورت وسيع در مورد فعاليتهاي پنهانكاري ایرانيها در غرب آمده است،
آژانس بينالمللي انرژي اتمي در پاراگرافهاي بعدي چنين نتيجه گرفت كه تا سال  5113همه مواد
هسته اي اعالم شده در ایران مورد بررسي قرار گرفتند و ميتوان استدالل كرد كه این مواد بههيچوجه
دچار انحراف به سمت فعاليتهاي ممنوعه نبوده با اینحال آژانس در جایگاهي نيست كه بتواند
نتيجهگيري كند كه هيچگونه مواد هستهاي اعالم نشده یا فعاليتهاي اینچنيني در ایران وجود ندارد.
این جمعبندي و مشابه آن در سالهاي بعدي در تحقيقات آژانس مورد توجه قرار گرفت و این آژانس
عمالً تا زماني كه بتواند ارزیابي كاملي از اظهارنامههاي هستهاي ایران بهدست بياورد فرآیندش را ادامه
خواهد داد (و این فرآیند براساس برنامه جامع اقدام مشترک ميتواند حتي یك دهه دیگر طول بكشد و
در ضمن باید فعاليتهاي اعالم نشده ایران در طول ساليان متمادي را نيز در نظر داشته باشيم).
براساس بندهاي سي.اس.اي و اساسنامه آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،اشتباه و ناتواني ایران در
ارائه اظهارنامههاي مناسب و زمينهسازي براي بازرسيها عمالً زمينهساز یافتههایي توسط آژانس شد كه
ایران به تعهداتش پایبند نبوده است .در پاراگراف  XIICاز اساسنامه آژانس آمده است كه بازرسان
آژانس ميبایست هرگونه عدم پایبندي را به مدیر كل آژانس گزارش كنند و او نيز باید این موارد را در
گزارشي به هيئت حكام آژانس ارائه كند .این هيئت سپس به كشور موردنظر اخطار ميكند كه باید
چارهاي براي مرتفع كردن عدم پایبندي خود بياندیشد .هيئت حكام سپس عدم پایبندي را به همه اعضا
و شوراي امنيت سازمان ملل و مجمع عمومي سازمان ملل گزارش خواهد كرد .بعد از دریافت این گزارش
شوراي امنيت سازمان ملل و مجمع عمومي ميتوانند در مورد پاسخ متناسب تصميمگيري كنند.
براساس همين یافتهها بود كه ایالت متحده تالش كرد اقدام جهاني و بينالمللي عليه ایران را شكل
دهد .آمریكا و سایر كشورها از گزارش مذكور بهعنوان تأیيد نگرانيهایشان در مورد ماهيت فعاليتهاي
هستهاي ایران استقبال كردند خصوصاً به این دليل كه مدیر كل آژانس محمد البرادعي كه معروف بود
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روابط خوبي با جورج بوش و دولت او در مورد عراق نداشته این گزارش را تنظيم كرده است.
اگرچه آمریكا مشخصاً دنبال این بود كه ایران را براساس گزارش نوامبر  5114به شوراي امنيت
سازمان ملل ارجاع دهد ،اما آن گزارش در اثناي مذاكراتي تنظيم شد كه بين اعضاي سهگانه اتحادیه
اروپا یعني فرانسه ،آلمان و انگلستان در مورد تعليق فعاليتهاي هستهاي ایران در جریان بود .هدف از
این تعليق ،جایگزین كردن برنامه هستهاي ایران با نسخهاي بود كه در اكتبر  5113تعيين شده بود .اما
این نسخه عمالً ماهها بعد بهدليل عدم توافقي كه در مورد عناصر كليدي وجود داشت به تصویب نرسيد
و دچار مشكل شد .یكي از نكات مهم عدم توافق مدت زماني بود كه ایران ميباید برنامه خود را تعليق
ميكرد .قدرتهاي سهگانه اروپایي از گزارش آژانس و فشار آمریكا براي متقاعد كردن ایران به بازگشت
به تعليق كامل در فعاليتهاي چرخه سوخت هستهاي استفاده كردند تا بتوانند این كشور را به ميز
مذاكره بكشانند.
با اینحال این تعليق نيز خود ،موضوع فشار شد ،خصوصاً با تغييرات و تحوالت سياسي كه در تهران
اتفاق افتاد .در ژوئن  5112محمود احمدينژاد بهعنوان رئيسجمهور ایران انتخاب شد .رئيسجمهور در
قانون اساسي ایران ،زیردست رهبر این كشور قلمداد ميشود كه این پست از سال  1303در اختيار
آیتاهلل علي خامنهاي است .در نتيجه رئيس جمهور ایران استقالل كامل و توان اجرایي مطلق ندارد .با
اینحال پست ریاستجمهوري در ایران جایگاه مهمي است چه اینكه هم به ایرانيها نوعي حس كنترل
دمكراتيك در نهادهاي حاكميتي خود را مي دهد كه خود این حس و احساس كنترل محل بحثهاي
فراواني در محافل دانشگاهي و غيره بوده است و همچنين از منظر فعاليتهاي روزمره دولت نيز جایگاه
ریاستجمهوري از اهميت باالیي برخوردار است .در اول اگوست  5112دولت ایران به آژانس اطالع داد
كه ميخواهد برخي از فعاليت هاي مرتبط با تبدیل اورانيم را از سر بگيرد یعني فعاليتهایي كه بعد از
توافق نوامبر  5114و كشورهاي اروپایي معلق شده بود .احمدينژاد در  3اگوست كار خود را بهعنوان
رئيسجمهور آغاز كرد .وزارت خارجه ایران نيز اعالم كرد پيشنهاد دول اروپایي براي یك راهحل جامع و
بلند مدت قابل پذیرش نيست .این اعالميه سه روز بعد از روي كار آمدن احمدينژاد صادر شد و به این
ترتيب فعاليتهاي هستهاي در تأسيسات تبدیل اورانيم ایران در اصفهان در  0اگوست از سر گرفته شد.
بعد از یك دوره شلوغ فعاليتهاي دیپلماتيك كه در آن بسياري از هيئتهاي عضو در آژانس تالش
كردند ایران را متقاعد كنند كه به تعليق برگردد ،هيئت حكام آژانس قطعنامهاي را در  54سپتامبر
 5112تصویب نموده و در آن اعالم كرد ایران در وضعيت عدم انطباق و پایبندي با الزامات هستهاياش
در توافق پادماني آژانس قرار دارد .با اینحال ارائه گزارش رسمي به شوراي امنيت سازمان ملل به زمان
دیگري موكول شد تا امكان عمليات و فعاليتهاي دیپلماتيك براي حل موضوع فراهم شود .اما براي
آمریكا و بسياري از كشورهاي دیگر این نكته روشن بود كه دولت ایران یك روش بسيار تقابليتر را
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انتخاب كرده است .در آن شب هيئت آمریكایي عمالً خوشحال از این بود كه گام بزرگي در جهت
پرداختن به نگرانيهایش در مورد فعاليتهاي هستهاي ایران برداشته است .اما این جشن و خوشحالي
تحتالشعاع این واقعيت قرار ميگرفت كه مصوبه آژانس به خودي خود نميتوانست بر ایران اعمال فشار
كند .درواقع بهجاي اینكه مصوبه آژانس پایاني بر موضوع باشد تصميم هيئت حكام آژانس نشاندهنده
آغاز یك مبارزه و تقابل دیپلماتيك مبتنيبر فشار بود كه ميبایست عليه ایران به راه ميافتاد.
پیش بهسوي تحریمها
هيئت حكام آژانس در چهارم فوریه  5116اعالم كرد كه ایران را به شوراي امنيت سازمان ملل بهدليل
نقض تعهدات هستهاياش ارجاع ميدهد .این مسئله وقتي اتفاق افتاد كه دولت ایران عمالً فعاليت
غنيسازي هستهاي را در ژانویه  5116از سر گرفت .ارجاع پرونده عمالً آخرین تير در تركش دولتهایي
بود كه تا آن روز به ایران این امكان را داده بودند كه بتواند به فرآیند دیپلماتيك با سه دولت اروپایي
برگردد .تصميم به ارجاع ایران به شوراي امنيت البته مخالفيني داشت و  51عضو از هيئت  32نفره
حكام مدافع گزارش بودند .تنها كوبا ،سوریه و ونزوئال در كنار ایران ماندند ،روسيه و چين نيز رأي به
ارجاع گزارش دادند و ایران بيش از هر زمان دیگري در شوراي امنيت تنها و منزوي بهنظر ميرسيد.
تنها چند روز قبل از رأيگيري چهار فوریه هيئت حكام آژانس ،جورج بوش در سخنراني ملي خود
بهصراحت اعالم كرد كه آمریكا به تالش خود براي بسيج كردن جهان در برابر تهدیدهاي ایران خصوصاً
از ناحيه برنامه هستهاياش ادامه خواهد داد .رئيسجمهور آمریكا هشدار داد كشورهاي جهان نباید اجازه
بدهند نظام ایران به سالحهاي هستهاي دست پيدا كند و بيانهاي هم كه توسط رئيس شوراي امنيت
سازمان ملل متحد در پایان مارس  5116منتشر شد خاطرنشان كرد كه شوراي امنيت نسبت به این
موضوع حساس خواهد ماند تا زماني كه ایران بتواند به تعهدات هستهاي خود عمل كند.
اما تبدیل شدن تمایل و احساسات بينالمللي به یك نوع اقدام دستهجمعي در مقام حرف بسيار
ساده بود .دولت بوش تصميم گرفت مسير اعمال تحریمهاي بينالمللي عليه ایران را دنبال كند و عمالً
به این نتيجه رسيده بود كه اقدام در سطح سازمان بينالملل بخش مهمي از هرگونه برنامه تحریمي و
موفقيت آن عليه ایران خواهد بود ،چه اینكه بيان درست مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل از تمام
كشور ها خواهد خواست كه نسبت به آن پایبند باشند .اما سایر اعضاي دائم شوراي امنيت كه حق وتو
آنها ميتوانست مانع از تصویب تحریمها عليه ایران شود ،عمالً نيازمند هماهنگيهاي بيشتري براي اعمال
تحریمها بود .باید نخست یك بسته تشویقي به ایران ارائه ميشد و به این كشور تهدید تحریمهاي
مختلف نيز خاطرنشان ميشد .این بسته توسط خاویر سوالنا بهعنوان رئيس سياست خارجه اتحادیه اروپا
در  6ژوئن  5116و به نمایندگي از پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل یعني چين ،فرانسه ،روسيه،
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انگلستان و آمریكا به اضافه آلمان به ایران ابالغ شد .گروه مذكور به نام  2+1معروف شد .از زمان شروع این
حركت در سال  5116آمریكا و متحدانش تالش كردند مسيري را در مقابل ایران براي پذیرش و حلوفصل
دیپلماتيك بحران هستهاي قرار دهند كه این مسير همان تركيب مذاكرات و تهدید تحریمها بود.
به ایران دو ماه فرصت داده شد تا به پيشنهاد  2+1پاسخ دهد .پيشنهادي كه عمالً با تصویب
قطعنامه  1636در پایان جوالي  5116رنگ رسمي به خود گرفته بود .پاسخ ایران در  55آگوست 5116
نوعي نارضایتي و ناخشنودي از بسته تشویقي  2+1بود ،گرچه این كشور اعالم كرد كه ميتواند با 2+1
وارد گفتگوهاي بيشتر شود.
در این زمان من از وزارت انرژي به وزارت خارجه منتقل شده بودم و بهعنوان یكي از افسران ارشد
مسئول در پرونده برنامه هستهاي ایران در دفتر امنيت بينالملل و عدم اشاعه مشغول بهكار بودم .وزارت
خارجه نسبت به پيشنهاد متقابل ایران در برابر بسته تشویقي  2+1كامالً حساس شده بود و این پاسخ
را مبهم و ناكافي ميدانست .در عوض ما در وزارت خارجه تالش كردیم قطعنامهاي را در شوراي امنيت
طراحي كنيم كه تحریمهایي را عليه برنامه هستهاي ایران تحميل كند و مسئوليت مشخص خود من نيز
در این زمينه فراهم كردن فهرستي از افراد و نهادها بود كه ميتوانستند در معرض هدف این مصوبه
تحریمي قرار بگيرند.
بسته تشویقي  2+1از ژوئن  5116آغاز شده و تالش كرد چارچوبي را براي تحریمهاي احتمالي
بهوجود بياورد ،تحریمهایي كه متمركز بر برنامه هستهاي و موشكي ایران بوده و دسترسي این كشور به
كاالهاي حساس هستهاي و موشكي را هدف قرار ميداد و همچنين نهادها و افرادي كه در اداره برنامههاي
موشكي و هستهاي نقش داشتند را مورد توجه قرار ميدادند .در آن زمان دولت آمریكا به فكر تحریمهاي
وسيعتر و گستردهتر اقتصادي نيز بود ،اما مشاوره با سایر اعضاي  2+1نشان ميداد كه اعمال چنين
تحریمهایي در این مرحله اوليه از فرآیند ،امكانپذیر نخواهد بود.
با همه اینها اعتماد كمي در دولت آمریكا وجود داشت كه تحریمهاي سازمان ملل بتواند اوضاع را عليه
ایران تغيير دهد و درواقع در برخي محافل این مسئله شدیدتر بود و برخي گمان ميكردند تحریمها بهصورت
كلي هيچ فایدهاي نخواهد داشت .خاطرم هست كه یك نگاه كلي این بود كه تحریمهاي سازمان ملل هيچوقت
نخواهد توانست نحوه تفكر ایرانيها را تغيير دهد چه برسد به اینكه بخواهد نگاه راهبردي آنها را در مورد
تسليحات هستهاي عوض كند .نگاهي كه برخي در آن زمان اعتقاد داشتند برنامه هستهاي بخش جدایيناپذیر
از برنامه تحقيقاتي ایران است .این نگرش ذهني بعد از تصویب قطعنامه  1131در  53دسامبر  5116كامالً
تغيير كرد ،یعني زماني كه مشخص شد ایرانيها از تصویب اقدامات تحریمي عليه خود ناخشنود هستند و روسيه
و چين نيز از این مصوبه حمایت كردند .در آن زمان مقامات ارشد دولت آمریكا فكر ميكردند كه ارزش خاص
هر اقدام تحریمي كمتر از مجموعه اقداماتي بود كه در قالب مصوبه تصویب شده بود .به همين دليل ایالت متحده
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در فكر طراحي مجموعهاي از مصوبههاي تحریمي شوراي امنيت بود كه ميتوانستند پشت سرهم بر ایران اعمال
شوند و بهموازات انتشار گزارشهاي مدیر كل آژانس بينالمللي انرژي اتمي در مورد عدم پایبندي ایران به
تعهداتش این مصوبات تحریمي ميتوانست توسط شوراي امنيت ملي آمریكا تصویب شود .این تحریمها شامل
تعليق همه فعاليتهاي غنيسازي اورانيم ایران ،بازفرآوري مربوطه و فعاليتهاي مرتبط با آب سنگين و همچنين
تعهدات این كشور در انپيتي ميشد .ریتم و محكوميت مستمر بينالمللي مسائلي بودند كه ميتوانستند در
مسير تصویب این تحریمها مورد استفاده قرار بگيرند.
با همه اینها آمریكایي ها به این نتيجه رسيده بودند كه اعمال فشار سياسي اثر كوتاهمدتي بر ایران
خواهد داشت و وارد كردن فشار اقتصادي از طریق سازمان ملل حتي با مشاركت روسيه و چين كه اساساً
موافق تحریمها بودند بسيار سخت خواهد بود .آمریكا به همين دليل راههاي جایگزیني نيز براي بسيج
كردن جامعه بينالملل در نظر داشت تا بتواند نقای ص قانون ایلسا را برطرف كند و براساس آن نظام
تحریمي جدیدي اعمال نماید.
این نوع نگاه باعث شد عزم جدي براي اعمال تحریمهاي كامالً جدید و خالقانه بر اقتصاد ایران
ایجاد شود تا روابط مياني بين این اقتصاد و سایر دنيا تحت تأثير قرار بگيرد ،اینگونه تحریمها هم
ميتوانستند موفق باشند یعني تبعات مصيبتهاي بشردوستانه تحریمهاي عراق را نداشته باشند و هم
ميتوانستند ابتكار عمل را در اختيار آمریكا قرار دهند تا تصميمسازي و تصميمگيري در این زمينه
همچنان با آمریكایيها باشد .اولين اقدام از این دست قبل از مصوبههاي سازمان ملل یعني در اول جوالي
 5112بهوجود آمد كه همان تصویب دستور اجرایي شماره  13305توسط جورج بوش براي اعمال تحریم
اقتصادي بر افرادي بود كه در اشاعه سالحهاي كشتارجمعي نقش داشتند .این دستور بهصورت خاص به
وزارت خزانهداري اجازه ميداد تا در همكاري با وزارت خارجه اموال و دارایيهاي افراد درگير در اشاعه
سالحهاي كشتارجمعي را مسدود كند .مهمتر اینكه این تحریم باعث ميشد افراد و نهادهاي موردنظر
در فهرست سياه وزارت خزانهداري آمریكا نيز قرار بگيرند كه بانكهاي سراسر دنيا افراد موجود در این
ليست را از معامالت خود محروم ميكنند  .ایران یك هدف اصلي این برنامه بود چرا كه از هشت نهاد
تحریم شده در ابتداي این برنامه چهار نهاد ایراني بودند.
در پایان سال  5116ایاالت متحده از دستور  13305ریاستجمهوري نه تنها براي گسترش فهرست نهادها
و افراد تحریمي استفاده كرد ،بلكه از طریق آن روابط دیپلماتيك خود با بانكها و شركتها در سراسر دنيا را
افزایش داد .حتي بدون داشتن چارچوبهاي قانوني آمریكا تالش ميكرد به جامعه تجاري و اقتصادي در دنيا
خطرات انجام معامله با ایران را گوشزد كند و به این ترتيب توان ایران براي انجام چنين فعاليتهایي را از پایه
بخشكاند و شاید مهمتر از همه آنها اینكه ما در دولت آمریكا توانستيم راهبردي را براي تركيب فرآیندهاي
مختلف بهلحاظ ملي ،دیپلماتيك و چندجانبه ایجاد كنيم كه بتواند ایران را به تغيير رفتارش متقاعد نماید.
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اعمال تحریمها و ایجاد درد
بگذارید یك گام به عقب برگردیم و در مورد نحوه اعمال تحریمها و وارد آوردن درد در سطح راهبردي صحبت
كنيم .مسيرهاي مختلفي براي ارزیابي نظامهاي سياسي و اقتصادي و همچنين برآورد آثار اقدامات دولتها
بر تأثيرگذاري بر آنها وجود دارد .در این زمينه روشهاي علمي و دانشگاهي متقن و مطمئني وجود دارد كه
دانشمندان در كتب مختلف از آن بحث كردند ،نگارنده خوانندگان را به مطالعه این آثار كه هم در درون كتاب
از آنها نام برده شده هم در كتابنامه ذكر آنها رفته ترغيب ميكند .اما در تجربه من بسياري از این الگوها و
مدلهاي علمي بهدليل دشواريهاي ذاتي مدلسازي واكنشهاي ملي داراي نواقصي هستند ،چه اینكه
دولتهاي خاص نيز در شرایط خاص واكنشهاي ویژهاي در برابر محركات دارند .در ادامه مدلي براساس
تجربه شخصي خود پيشنهاد ميكنم كه درواقع تركيبي از مشاهدات شخصي و دانشگاهي در این زمينه است
كه ميتواند ارزیابي بهتري از كارآیي و بازدهي اقدامات ارائه كند.
انواع تحریمها
دشواريهاي ناشي از تحریم ميتواند اشكال مختلفي به خود بگيرد .كارشناسان تحریمها را ابزارهاي اقتصادي
و مخربترین تحریمها را ابزارهایي ميدانند كه منافع اقتصادي كشورها را هدف قرار ميدهد ،اما تحریمهاي
اقتصادي را ميباید طبقهاي از تحریمها دانست كه مجموعهاي از اقدامات كلي یا بهعبارت بهتر از نظر نگارنده
تحریمها انواع مختلف زیر را در خود دارند :سياسي و دیپلماتيك ،نظامي ،تحریمهاي فناوري و اقتصادي .در
ادامه هر كدام از این تحریمها را بهصورت جداگانه و البته خالصه توضيح ميدهيم.
الف) تحریمهاي سیاسی و دیپلماتیک
این تحریمها بر جایگاه كشور هدف اثر گذاشته و براي آن هزینه ایجاد ميكند كه این تأثير دیپلماتيك یا
سياسي است و به تبع آن با تحریمهایي مرتبط است كه بر سطح دولت وارد ميشود تا بر اشخاص و نهادها.
اقدامات مرتبط نيز عبارتند از :تعليق توانایي یك كشور براي مشاركت در سازمانها و كميتههاي بينالمللي،
منع صدور ویزا و سایر مجوزهاي مرتبط با مسافرت و كاهش سطح روابط دیپلماتيك ميان كشورها نظير
فراخوان سفير چه بهصورت موقت براي مشاوره و یا چه بهصورت دائم .این تحریمها دشواريهایي را بر كشور
هدف وارد ميكند ،اما هزینه آن بيشتر به اعتبار و جایگاه بينالمللي مربوط ميشود تا زیانهاي اقتصادي.
مهمتر اینكه این نوع تحریمها بهلحاظ مفهومي از مشاجرات دیپلماتيك كه غالباً كشورها در سطوح مختلف
با آن درگير هستند متفاوت است .برهان و معيار اصلي براي تمایز ميان دیپلماسي ساده از تحریمهاي
دیپلماتيك این است كه هزینههاي محتمل و عمدي و ملموس ایجاد شده از طریق تحریمهاي دیپلماتيك
براي كشور هدف كامالً قابل لمس و احساس كردن است ،اگر بخواهيم با مثالهاي متفاوت قضيه را توضيح
دهيم مشاركت چند كشور در یك ائتالف براي مقابله با مصوبهاي كه دولت خاصي بهدنبال تصویب آن است
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نوعي دیپلماسي است ،اما ازسوي دیگر پایين آوردن سطح روابط دیپلماتيك با آن كشورهایي كه با كشور
تحریمكننده مخالفت ميكنند نوعي تحریم دیپلماتيك قلمداد ميشود.
با همين استدالل مشابه ،فلسطينيها و سایر حاميان آنها در جهان عرب از این دسته تحریمهاي دیپلماتيك
براي دهههاي متمادي عليه اسرائيل استفاده كردند .یعني در كنار دنبال كردن تأسيس كشور مستقل فلسطيني،
این كشورها تالش كردند با حمله به اسرائيل در نهادهاي چندجانبه بينالمللي مشروعيت این رژیم را در سطح
بينالملل كاهش داده و آن را در معرض انتقاد براي رفتارش نسبت به فلسطينيان قرار دهند.
ب) تحریمهاي نظامی
این تحریمها دسترسي كشور به تجهيزات نظامي و كمك فني را از بين ميبرد یا محدود ميكند .چنين
تحریمهایي ميتواند شامل ممنوعيتهاي بينالمللي مستقيم باشد نظير تحریمهایي كه شوراي امنيت
عليه عراق و ایران اعمال كرده است ،یا تحریمهاي دولتمحور كه مانع از همكاريهاي نظامي ميشوند
یا آنها را محدود ميكنند .هدف اصلي این تحریمها فعاليتهاي نظامي است و این كه دسترسيهاي
قبلي یا همكاري هایي كه وجود داشته است از بين برود و از این طریق كشور هدف فشار سياسي را
احساس كند و در بلندمدت توان نظامياش تحليل برود.
آمریكا از این ابزار عليه مخالفان و حتي متحدانش استفاده كرده است و مثالً در پاسخ به تغييرات
غيردمكراتيك در دولتهاي مصر و كشورهاي دیگر فروش سالح و تجهيزات نظامي را براي مدت مشخصي
به این كشورها ممنوع كرده است .در سال  1314آمریكا تحریم فروش سالح بر تركيه كه یكي از متحدین
آمریكا در ناتو بود و در جنگ سرد از اهميت باالیي برخوردار بود اعمال كرد و این تحریم در پاسخ به
اشغال قبرس توسط تركيه اعمال شد.
ج) تحریمهاي حوزه فناوري
این حوزه شامل تأمين كاالي خاص نظير كاالهایي كه ميتوانند در برنامه سالحهاي كشتارجمعي مورد
استفاده قرار بگيرند و پشتيباني فني در حوزههاي مختلف ميشود .هدف این دسته از تحریمها ناتوان
كردن و ایجاد اختالل در توسعه فناوري در یك كشور است كه یا بهصورت خاص نظير ممنوع كردن
كمك به توسعه فرصتهاي اقتصادي و منابع ملي مهم صورت ميگيرد یا بهصورت عمده در حوزههاي
مختلف انجام ميشود .در این مسير روشهاي مذكور تبعات بلندمدتتري از سایر انواع تحریمها دارد و
عمالً قابليت سنجش بيشتري داشته و ميتوان از آنها عليه افراد و نهادها نيز استفاده كرد و دسترسي
آنها به صادرات یا مشاركت در پروژههاي مختلف را محدود یا ممنوع كرد.
تحریمهاي اعمال شده عليه صنعت نفت و گاز روسيه در سال  5114نمونهاي از این تحریمهاست،
اگرچه اثر این تحریمها در زمان مذكور اقتصادي بودند ،اما هدف غایي و نهایي اثرگذاري بر توانمنديهاي
فني و فناوري یك كشور بوده است .به طریق مشابه ،اعمال تحریمها بر كاالهایي كه به كره شمالي و ایران
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صادر و یا وارد ميشدند حداقل قبل از سال  5116داراي چنين ویژگياي بودند ،چراكه توان این كشورها
براي دسترسي به كاالهایي كه ميتوانست در برنامههاي موشكي و هستهاي مورد استفاده قرار بگيرد محدود
ميشد اگرچه آن كاالها ميتوانستند در حوزههاي وسيعتر دیگري نيز استفاده شوند .اگر بخواهيم سادهتر
مطلب را بيان كنيم این نوع از تحریمها ميتواند بهصورت نامحدود بر رشد اقتصادي كشور تأثير بگذارد
چراكه توانمنديهاي بالقوه آن كشور را پایينتر آورده ،ولي در عوض كل آن اقتصاد را از مسيرش خارج
نميكند .پس هدف اصلي این تحریمها اختالل در توسعه فناوري در كشور مذكور است.
د) تحریمهاي اقتصادي
این بخش از تحریمها پراستفادهترین نوع از تحریمهاست و شاید بتوان گفت بيشترین اثر و ضربه را در
كشور هدف ایجاد ميكند .این نوع تحریمها را ميتوان به بخشهاي مختلفي تقسيم كرد .مثالً اقدامات
خاصي كه آسيبپذیريهاي مالي كشور هدف را تحت تأثير قرار ميدهد یا آنهایي كه كاالهاي مهم كشور
دیگري را تحریم ميكند .هدف این تحریمها وارد آوردن آسيب به توانایي كشور هدف در دسترسي و
استفاده از منابع اقتصادي است بهطوري كه بتواند رفتار مورد انتقاد آن كشور را بهصورت مستقيم تحت
تأثير قرار دهد و او را از فرصتها و ابزار هاي اقدام اقتصادي محروم كند و جرائمي را بر وي وارد آورد.
این تحریمها نيز قابل سنجش و اندازهگيري هستند و عناصر مختلف فعاليت اقتصادي نظير ارتباطات
مالي و انواع مختلف كنشگران یعني افراد و نهادها و دسترسي آنها به بازارها را تحت تأثير قرار ميدهند
یا ميتوانند بر كل مجموعه یك كشور اثرگذار باشند.
با در نظر گرفتن اهميت این دسته از تحریمها ميتوان گفت دو مسير كلي و خاص براي اعمال آنها
وجود دارد :یكي تصميمات مرتبط با فعاليتهاي تجاري و معامالت و دیگري فعاليتهاي مالي .در طول
تاریخ اصطالح تحریمهاي اقتصادي غالباً معادل با تحریمهاي تجاري در نظر گرفته شده است كه در آن
یك كاالي خاص مشمول ممنوعيت صادرات و واردات قرار گرفته است .تحریمهاي مالي در عوض به
نوعي شيوه جدیدي از اعمال تحریم هستند كه از مزیت هرچه جهانيتر شدن بازارهاي ارز استفاده كرده
و جریانهاي مالي و فرآیندهاي بيمهاي را نيز تحت تأثير قرار ميدهند .تحریمهاي مالي كمتر بر كاالها
و اجناس تجاري تمركز ميكنند و بيشتر بر نحوه انجام تجارت تمركز دارند چراكه فرض اصلي این است
كه زیرساخت انجام فعاليتهاي تجاري مذكور ،جریانهاي مالي است كه در دنيا وجود دارد و براي ایاالت
متحده و اروپا این مسئله نيز مهم است كه كشورهاي غربي نقشي مركزي و كانوني در این روندهاي مالي
ایفا ميكنند .آمریكا از سالهاي  5112و  5116از تحریمهاي مالي و تهدید قطع كردن كشورها از شبكه
خدمات مالي خود بهعنوان ابزاري براي تحریم استفاده كرده است .در سال  5114همانطور كه در فصول
آتي خواهيم دید این ابزار براي روسيه مورد استفاده قرار گرفت و در روشي كامالً جدید اوراق قرضه
روسيه در خارج از این كشور را هدف قرا ر داد تا به این كشور فشار وارد كند .در نهایت جاي این بحث
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باقي ميماند كه آیا توان و قدرت این نوع از تحریم اقتصادي از ماهيت این ابزار یعني اختالل در جریانهاي
مالي ناشي ميشود و یا از ماهيت رفتار كشورهایي كه آن را كنترل ميكنند .اما آنچه مشخص است اینكه
چنين ابزارهایي داراي قدرت باالیي هستند و ميتوانند در اعمال تحریمهاي اقتصادي مورد استفاده قرار
بگيرند بدون اینكه در جریان كلي انتقال كاالهاي مشروع خللي وارد شود .براي اطالعات بيشتر در مورد
تحریمهاي مالي و استفاده از آنها به كتاب خوب جنگ خزانه نوشته خوان زاراته مراجعه كنيد.
البته جدا كردن اقدامات تحریمي و دستهبندي آنها در حوزههاي مختلف نوعي انتخاب شخصي است
چرا كه فقط در برخي شرایط خاص ميتوان نظام تحریمها را داراي چنين دستهبنديهایي كرد و به آنها
شكل داد .در عمل وقتي تحریمها اعمال ميشود اقدامات مختلف تحریمي از حدومرز خود فراتر ميروند تا
تكثر اهداف تحریم و كشورهایي كه در معرض آن قرار دارند را شامل شوند و آسيبپذیريهاي آنها را
پوشش دهند .یكي از نكاتي كه این كتاب ميخواهد روي آن تأكيد كند همين روش محتاطانه و دقيق در
تقسيمبندي تحریمهاست كه ميتواند اثرگذاري استراتژي تحریم را باالتر ببرد .براي مثال همانطور كه در
فصل قبل گفته شد در سال  1336آمریكا تحریمهایي را بر ایران اعمال كرد كه دسترسي این كشور به
فناوريهاي آمریكایي در مایعسازي گاز طبيعي را محدود ميكرد و لذا ایران نميتوانست از قابليتهاي
خود بهعنوان دومين كشور داراي منابع گاز در جهان از این منابع در صادرات استفاده كند .درواقع تحریم
مذكور بهعنوان یك تحریم در حوزه فناوري اعمال شد ،اما بهصورت خاص در سال  5111این تحریم آثار
اقتصادي بسيار باالیي داشت .ازسوي دیگر ميتوان استدالل كرد كه همه تحریمهاي حوزه فناوري
نميتوانند ماهيت اقتصادي داشته باشند براي مثال آمریكا از دسترسي ایران به كاالهاي دوجانبه و داراي
دو كاربرد كه هم در صنایع غيرنظامي استفاده ميشوند و هم بهصورت گسترده در پروژههاي سالحهاي
كشتارجمعي نقش دارند ،جلوگيري كرده است .اما این تحریمها اثر اقتصادي نداشتهاند.
با جدا كردن روشهاي تحریمي و قرار دادن آنها در چهار حوزه ذكر شده ميتوان دو موضوع را
كامالً روشن كرد .نخست اینكه تحریمها یك مجموعه متنوع از ابزارها هستند كه بهصورت عام ارائه
ميشوند و دوم اینكه یك استراتژي موفق تحریمي تالش ميكند از مجموعهاي از ابزارهاي موجود براي
اعمال فشار و درد بر كشور هدف استفاده كند به نوعي كه برخي از تحریمها ممكن است از مسيرهاي
گوناگون یا در زمانهاي مختلف بهكار گرفته شوند تا از شرایط نهایت استفاده برده شود .در فصل بعدي
جزئيات بيشتري در مورد تمام همپوشانيهاي روشهاي تحریمي خصوصاً در مورد تحریمهاي ایران كه
از سال  5111اعمال شد ذكر خواهم كرد.
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اعمال درد و تحریمها در یک بافتار راهبردي
اعمال درد و فشار در یك كشور هدف در تحریمها صرفاً اگر بخواهد فارغ از آثار آن درد و امكان توقف
اعمال درد انجام شود ،هيچ نتيجه خاصي نخواهد داشت .بهعبارت بهتر طراح تحریم باید بداند كه این درد
چه نتایجي را بهدنبال ميآورد و آمادگي برداشتن فشار در زماني كه كشور هدف رفتارش را تغيير ميدهد
داشته باشد .در تجربه نگارنده ،یك كشور غالباً از تحریمها براي رفع نگرانيهاي زیر استفاده ميكند:
ـ اثرگذاري بر رفتار و قابليتهاي كشور هدف.
ـ نشان دادن تعهد كشور تحریمكننده براي ادامه دادن فشارها و اینكه این كشور قصد ندارد پا پس
بكشد و این قضيه وقتي تقویت ميشود كه اعمال تحریمها با هزینه براي كشور تحریمكننده یا تحریم
شده همراه باشد.
ـ راضي كردن عناصر داخلي و خارجي و سایر طرفهاي ذينفع و تقاضا از آنها براي ارائه یك پاسخ
مشخص به هر سوءرفتاري كه جریان دارد.
ـ نشان دادن تمایل براي باال بردن فشار بهخصوص وقتي كه كشور هدف رفتار خود را تغيير نميدهد.
آنچه مشخص است اینكه اختالفنظر و فراواني سليقه در نوع استفاده از تحریمها وجود دارد .برخي
از نظامهاي تحریم بهسرعت اعمال ميشود و خيلي سریع هم اوج ميگيرد و به مجموعه وسيعي از
محدودیتها تبدیل ميشود ،مانند تحریمهاي عراق در دهه  .1331برخي دیگر از نظامهاي تحریم زمان
بيشتري ميطلبند تا گسترش پيدا كنند ،مانند تحریمهاي ایران و همانطور كه گفته شد این تحریمها
نخست بهعنوان یك حركت بينالمللي با تصویب قطعنامه  1131سازمان ملل در دسامبر  5116آغاز
شد .هر دو روش یعني چه روش سریع و چه روش تدریجي منافعي دارند كه به ماهيت كشور هدف و
نوع تخطيهاي او ،ميزان آسيبپذیريهاي این كشور ،درجه حمایتهاي بينالمللي براي تحریمها و
مسائل دیگر بستگي دارد.
دو مورد از نظام تحریمها كه قبالً بحث كردیم ميتوانند نقاط افتراق و اختالف مفيدي را به نمایش
بگذارند .در هر دو مورد نظامهاي تحریم با یك قدم نخست بزرگ و مهم شروع شد كه این گام اوليه فضا
و زمان را براي رشد تحریم ها در ادامه ایجاد كرد ،اما تفاوت اصلي و مهم این است كه در تحریمهاي
عراق شدید شدن تحریمها در مدت زمان كوتاهي صورت گرفت ،آن هم بهخاطر شرایط خاص موجود در
آن موقع بود ،یعني اشغال یك كشور مثالً كویت اتفاق افتاده بود و خطر دسترسي به سالحهاي هستهاي
توسط عراق وجود داشت كه همه اینها باعث ميشد حمایت بينالمللي از اعمال تحریمها عليه عراق نيز
شكل بگيرد .همانطور كه قبالً گفته شد فقدان وجود یك فرصت براي افزایش تدریجي فشارها و ختم
شدن سياست تحریم به یك جنگ نظامي و آسيب دیدن استراتژي در بلندمدت در نهایت باعث بحث
استهالک تحریمها و شكست سياست تحریم در عراق شد.
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تشدید یكي از ابزارهاي مهم سياستگذاري در بحث دیپلماسي است .بهعبارت بهتر رقبا باید بفهمند
كه شما در مقام سياستگذاري نه تنها آمادگي دارید كه چند گام جلوتر بروید ،بلكه اگر مشكل خود را با
شما حل نكنند حتماً این كار را خواهيد كرد و فشار را افزایش خواهيد داد .انتخابي كه اینجا بهصورت
تلویحي بهوجود ميآید این است كه كشور رقيب مي داند كه یا باید در اینجا كارش را متوقف كند یا
منتظر فشارهاي بيشتر باشد .اعمال تحریمها در این چارچوب معنا پيدا ميكند ،یعني تشدید تحریمها
خود اقدام جدیدي است كه ميتواند در بخشهاي جدیدي از آن كشور اثر بگذارد یا فشار موجود در
بخشهاي فعلي را بيشتر كند .در این حالت زمانبندي اعمال تحریمها خود بخش مهمي از نظام تحریم
است ،این مسئله را در فصلهاي بعد خواهيم دید ،خصوصاً وقتي كه در مورد نظام تحریمهاي آمریكا بر
فروش نفت ایران و كشورهاي ثالث صحبت خواهيم كرد.
در گذر زمان كشور تحریمكننده درد و فشار بيشتري را وارد نظام تحریم ميكند و تبعات منفي موجود
را براي كشور تحریم شده بهدليل اصرارش بر رفتار قابل انتقاد افزایش ميدهد .مهمتر اینكه این فشار و درد
فزآینده ميتواند نتيجه تحریمهاي جدید باشد و از خود تحریمهاي فعلي ناشي شود .دولتها این توان را
دارند كه از طریق تحریمها فشار را باال و پایين ببرند .با اینحال درد و فشار به خودي خود نامتناهي و بيپایان
نيست .در برخي مقاطع گاهي پيش ميآید كه اصالً اقتصادي براي تحریم كردن وجود نداشته باشد و امكان
ممانعت از فعاليتهاي تجاري از كشور تحریمكننده سلب شود .چنين وضعيتي یا ميتواند خيلي سریع بهوجود
بياید یا در گذر زمان اتفاق بيفتد ،اما غيرواقعگرایانه خواهد بود اگر فرض كنيم كه یك كشور تحریمكننده
ميتواند در حوزه اختياراتش تا ابد فشارها را افزایش دهد و آنها را باال ببرد.
با توجه بهوجود چنين محدودیتهایي باید گفت اعمال تحریمها در مراحل ابتدایي بهصورت شدید
همچنان دست باال را خواهد داشت .اگر تحریمها را تدریجي باال ببریم درواقع نوعي آستانه فشار را تعریف
كردهایم كه ميتوانيم اقدامات محتمل دیگر را نيز طراحي كنيم .فشار و درد ناشي از تحریمها نميتواند
منبع بينهایتي از اهرمهاي فشار باشد ،بلكه ارزش و مقدار مشخصي دارد .گاهي نيز ممكن است استفاده
از فشار ناشي از تحریمها به عنوان یك اهرم ارزش كمتري پيدا كند كه این مسئله بيش از هر چيز به
استقامت كشور تحریم شده و ماهيت آن بستگي دارد.
مسئله عزم و اراده كشور تحریم شده براي مقابله با تحریمها در فصلهاي آینده با جزئيات بيشتري
مورد بحث قرار خواهد گرفت .اما الزم است فكر كنيم كه هيچ وقت تحمل فشار در دو شخص یكسان
نخواهد بود و دو كشور هم نميتوانند فشارها را یكسان جذب كنند .كشور تحریمكننده نيز برداشت
متفاوتي از درد و فشار ناشي از تحریمها دارد .كشور تحریمكننده و ویژگيهاي او نيز در ميزان دردناک
بودن فشارها و تحریمهاي اعمالي تأثير دارد .اینجا بحث خودپنداري فشارها پيش ميآید ،مسئلهاي كه
در محافل اطالعاتي دههها مورد بحث قرار گرفته است و درزمينه تحریمها نيز توجه به آن الزم است.

43

براي ساده كردن موضوع ميتوانيم از یك مشكل عمومي دولتها استفاده كنيم .مثالً بحث بيكاري و
عدم اشتغال .همه دولتها ترجيح ميدهند اشتغال گسترده ایجاد كنند تا با بيكاري گسترده دست به
گریبان نشوند .شهرونداني كه شغل دارند خوشحالتر هستند ،از دولت خود رضایت بيشتري دارند و كمتر
عليه آن خيزش ميكنند كه این مسئله البته به فرهنگ حاكم بر نظام دولتي و جامعه نيز بستگي دارد .در
مقابل ،شهروندان بيكار رضایت كمتري دارند و از عملكرد دولت خود نيز راضي نيستند .اما با همه این
تعميمها نوع رفتار و واكنش یك جمعيت نسبت به بحران بيكاري در شرایط مختلف متفاوت است.
انتخابات سال  5116آمریكا ميتواند این تمایز را بيشتر نمایان كند .در روز انتخابات سطح بيكاري در
جامعه كمتر از حدي بود كه در قبل از بحران مالي سالهاي  5110و  5113در آمریكا مشاهده شده بود.
آقاي جان ویليامز رئيس بانك فدرال سانفرانسيسكو در ماه مي 5116اعالم كرد كه ایالت متحده آمریكا
عمالً به سطح كامل اشتغال براي شهروندانش باز گشته است .جدا از سایر نظراتي كه وجود داشت چنين
وضعيت اشتغال كامل ميباید باعث رضایت باالتر رأيدهندگان به مسائل اقتصادي ميشد و عمالً
رأيدهندگان را به سمت سایر معيارهاي انتخاب كاندیدا سوق ميداد .با اینحال همانطور كه در یك
گزارش در وبسایت  Five Thirty Eightنشان داده شد ،بالفاصله بعد از انتخابات جهتگيري
رأيدهندگان كامالً متفاوت بود و نگرش آنها به بحث اشتغال و وضعيت مطلوب اقتصاد آمریكا تفاوتهاي
عمدهاي داشت .نكتهاي كه از اینجا استنباط ميشود این است كه حتي در یك جامعه مرفه مانند آمریكا
نوع برداشت مردم از رشد و توان اقتصادي ،ریسك بيكاري و نوع پاسخدهي به آن متفاوت است و این تفاوت
بهصورت جدید در جامعه دیده ميشود .بهتبع این قضيه سطح تحليل مورد نياز براي درک آثار بيكاري در
حوزه تصميمسازي و حتي در سطح رأيدهندگان مياني در جامعه بسيار ناهمگون و نامتجانس است.
در كشوري با سنت اشتغال كامل و حتي تضمينهایي كه دولت در مورد شغل ارائه ميدهد،
نارضایتي از بيكاري ميتواند حتي از كشوري كه نسلها بيكاري را تجربه كرده است و مشكالت شدید
اقتصادي دارد بيشتر باشد .این كه دو كشور مذكور شرایط متفاوت داخلي دارند كه ميتوانند به این
نارضایتي دامن بزنند بحث كامالً متفاوتي است .نكته مورد تأكيد ما این است كه بيكاري در كشور اول
كه وضعيت مرفهي دارد ميتواند منبع نارضایتي بيشتري نسبت به كشور دوم باشد.
حال بگذارید به مثال تحریمها برگردیم و این فرض را مطرح كنيم كه تحریمها بر هر دو كشور مذكور
اعمال شده و تالش ميشود در صادرات آنها اختالل ایجاد كند .فارغ از فاكتورهاي مشخص فردي نظير
مقدار جمعيت ،ميتوان گفت مردم در جامعهاي كه از سنت اشتغال باالتري برخوردار است مطمئناً از اعمال
چنين تحریمهایي بيشتر نااميد ميشوند تا كشوري كه در آن بيكاري یك نوع هنجار است و شبكه
حمایتهاي اجتماعي به نحوي طراحي شده كه عمالً بيكاري و عدم اشتغال در آن معناي كمتري دارد.
حال بگذارید فرض كنيم كه كشوري با سابقه اشتغال قوي تحریمهایي را كه ميتواند ایجاد بيكاري
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كند بر كشور دوم اعمال ميكند .سياستگذاران در كشور تحریمكننده مطمئناً فرضشان این است كه
حتي فارغ از مزیت كشور هدف تحریمهاي اعمال شده ميتواند آثار ویرانگري بر آن كشور و انسجام
داخلي آن داشته باشد ،اما در عمل چنين نيست .كشور تحریم شده ميتواند بهراحتي از پس این حمله
بر بياید ،چون سابقه اشتغال قوي نداشته است.
چنين موضوعاتي ميتواند چالشهاي مهمي براي سياست اعمال تحریم بهوجود بياورد .این همان
شناخت از حریف است .بهعبارت دیگر كشور تحریمكننده به نقطهاي ميرسد كه ميبيند تحریمهایي كه
اعمال كرده عمالً بر كشور هدف تأثير ندارد .در فرضيهاي كه در بخش قبل ذكر كردیم مشكل اصلي
ناكارآیي تحریمها نبود ،بلكه عدم احساس این تحریم در كشور هدف بود به نوعي كه درد مورد انتظار
كشور تحریمكننده در كشور هدف ایجاد نشده بود و كشور تحریمكننده عمالً درک درستي از ماهيت
كامل كشور هدف و چگونگي كارآیي تحریم اعمال شده نداشت.
یكي از این راه ها براي پرداختن به این مشكل درک چگونگي اعمال درد و چگونگي احساس شدن
آن است .الزم است بدانيم كه اعمال درد و فشار بسته به شرایط ميتواند باال و پایين شود و براساس
تغييراتي كه در جامعه بينالملل بهوجود ميآید ميتوان نوعي شدت تدریجي در اعمال درد را بهوجود
اورد .اما همه این اقدامات وقتي بي اثر ميشود كه تحریمكننده اساساً دانشي از اثرگذار بودن درد نداشته
باشد و نداند كه آیا فشار و درد مذكور اثر مطلوب خود را خواهد داشت یا خير.
ارزیابی سطح درد اعمال شده و چگونگی احساس شدن آن
سنجش و اندازهگيري فشار ميباید به نسبت با مقادیر تعریف شده و آسيبپذیريهاي كشور هدف
سنجيده شود و این نكته فهميده شود كه چه تحریمهایي چه هزینههایي براي كشور هدف دارد و ارزیابي
آنها خارج از این بافتار سودي نخواهد داشت .به نظر من ميباید الگوي استاندارد و معيار مناسبي ایجاد
شود تا این آسيبپذیريها شناسایي شوند .ایجاد این الگو بدون داشتن اطالعات كافي از خصوصيات ملي
كشور هدف امكانپذیر نخواهد بود .بهعبارت بهتر تحریمها باید براساس هر مورد ،مناسبسازي شود تا
دچار استهالک نشود.
یك روش براي سنجش ،بهدست آوردن نوعي برآورد از اولویتهاي ملي كشور هدف و اعتبار و
جایگاه آن كشور است و اینكه چگونه ميتوان به آنها صدمه زد .عوامل كليدي در بهدست آمدن این
ارزیابي ميتواند هشت مورد زیر باشد كه البته ترتيب چينش آنها براساس اهميت آنها نيست؛ چرا كه
اهميت آنها به كشور هدف بستگي دارد.
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ماهیت نهادهاي سیاسی در كشور هدف
این سؤال مطرح ميشود كه آیا كشور هدف داراي سيستم دمكراتيك است یا خير؟ آیا گروههاي سياسي
در آن كشور در امور جاري مملكت حرفي و اثري دارند یا اینكه یك گروه حاكم همه تصميمها را اتخاذ
ميكند .پاسخ به این سؤاالت براي رسيدن به درک درست از تأثيرگذاري بر نيروهاي سياسي با هدف
ایجاد فشار در آن كشور بسيار مهم خواهد بود .با توجه به اینكه كشورها همگي تفاوتهایي با هم دارند
نكته مهم در ارزیابي این است كه متوجه شویم عناصر مختلف در آن كشورها و در سيستم حكومتي
داراي چه ميزان قدرتي هستند .كره شمالي و گروه خالفت اسالمي یا داعش ،مصادیق مختلفي از این
پدیده هستند .كره شمالي داراي یك نظام حكومتي كامالً مبهم است و مشخص نيست كه بجز كيم
جونگ اون رهبر این كشور ،افراد دیگري نيز هستند كه بتوان بر آنها اثر گذاشت یا خير .در مقابل گروه
داعش ميتواند داراي نقاط مختلفي براي اعمال فشار در سيستم حاكميتي خود باشد .تحریمهایي نيز
كه در سال  5116بر فعاليتهاي مالي داعش اعمال شد نشان داد كه تحریم مستقيم اموال و دارایيهاي
این گروه ميتواند نتایج بهتري از فشار براي تغيير سياست ازسوي این گروه داشته باشد.
سازوكار كالن اقتصادي و سیستم مالی و آسیبپذیريهاي آن
در اینجا این سؤال را مي پرسيم كه كشور مورد تحریم یك اقتصاد پيشرفته است و در درون نظام
بينالمللي قرار دارد یا یك اقتصاد درحال ظهور كه سعي ميكند جاي خود را در جهان پيدا كند .این
تمایز بسيار مهم است چراكه نشان ميدهد تا چه اندازه یك اقتصاد ميتواند به فشارهاي بينالمللي
حساس باشد و در برابر آنها آسيبپذیر بماند .این اطالعات ميتواند به تحليل مؤثرتري از ميزان مقابله
كشور با تحریم ها كمك كند و یا اینكه نشان دهد كه یك كشور تا چه اندازه ميتواند خودش به كشور
تحریمكننده آسيب بزند .سؤالهاي دیگري نيز باید مورد بررسي قرار بگيرد .مثالً اینكه این اقتصاد مربوطه
باز است یا بسته ،خصوصي است یا دولتي .فشار اقتصادي بهصورت خاص نيازمند درک درستي از نحوه
احساس شدن درد تحریمهاست و اینكه در كجا و چه گروههایي این درد بيشتر احساس ميشود و در
كجاها كمتر .نابرابري اقتصادي عامل مرتبط دیگري است كه ميباید در ارزیابي مورد بررسي قرار بگيرد.
ماهیت روابط تجاري كشور مورد نظر
اگرچه این بخش نيز با موضوعات قبلي ارتباط نزدیك دارد ،اما ارزیابي مستقل این عامل نشان ميدهد
كه یك كشور در برابر اشكال مختلف فشار اقتصادي چه نوع آسيبپذیريهایي دارد .اگر یك كشور صرفاً
به یك یا دو كشور دیگر براي تجارت خود وابسته است ،آن گاه نظام تحریمها ميباید تالش خود را براي
اعمال فشار بر مجموعه كوچك تري از اقتصاد قرار دهد .اگر در مقابل كشور با تمام نقاط جهان تجارت
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ميكند بهتر است تحریم ها در یك یا دو حوزه خاص اقتصادي متمركز شود و تالش شود توان كشور
هدف براي انجام معامله در آن حوزهها كاهش پيدا كند .اینجا نيز ماهيت بخش اقتصادي مذكور و
شركت هایي كه در آن فعال هستند از اهميت باالیي برخوردار است و اینكه هم كشور هدف و هم آنهایي
كه با آن تجارت ميكنند مدنظر تحریم كننده قرار بگيرند ،اگر مسير اصلي انجام تجارت بين دولت با
دولتهاست ،فشار اصلي تحریم بهصورت مستقيم هم ميباید بر كشور هدف و هم بر شركاي تجارياش
در سطح دولتي اعمال شود .اما در مقابل اگر فعاليتهاي بينالمللي كشور هدف عموماً از طریق بخش
خصوصي انجام ميشود ،روش اعمال فشار ميباید تغيير كند و از اعمال فشار از طریق ابزارهاي غيررسمي
و خصوصي استفاده شود و شركتهاي خارجي متقاعد شوند كه از انجام كار با آن بخش مربوطه بپرهيزند،
كه این مسئله در مورد تحریمهاي ایران از  5116تا  5111وجود داشت .نكته دیگر اینكه اگر اقتصاد
كشور بسته است اعمال فشار از طریق منابع اقتصادي بهصورت صرف سختتر خواهد بود و ممكن است
كارآیي الزم را نداشته باشد .یا مثالً كشوري كه داراي اوتاركي یا خودبسندگي سياسي و اقتصادي است
شاید از لحاظ اقتصادي ضعيف باشد ،اما بهلحاظ دفع فشارهاي خارجي قدرت باالیي دارد.
ارزشهاي فرهنگی
این سؤال مطرح ميشود كه آیا جمعيت ساكن در كشور هدف انگيزههاي مادي باالیي دارند یا خير؟ آیا كشور
مذكور و جمعيت آن به ارزشهاي سنتي و مذهبي خود در حوزه شهادت و فداكاري پایبندند؟ آیا براي آن
مردم ،نهادهاي بينالمللي مانند سازمان ملل و سایر نهادها مشروعيت و اعتبار الزم را دارند یا خير؟ پاسخ به
این سؤالها ميتواند نشاندهنده نوع واكنش مردم یك كشور به اعمال تحریمها و درد ناشي از آنها باشد و
كشور تحریمكننده نيز ميفهمد كه انتظارات خود را در مورد چگونگي اعمال درد و فشار و بازسازي آنها
تنظيم كند تا بتواند بر اراده و عزم كشور هدف فائق بياید .كشورهایي كه براي سيستم سازمان ملل اهميت
قائل هستند ،مثالً تيمور شرقي كه وجود خود را به سازمان ملل مدیون است ،مطمئناً از تحریمهایي كه
دسترسي این كشور به سازمان ملل و حق رأي در آن را محدود ميكند ،بيشتر ميترسند .اما كشوري كه
سازمان ملل را كمتر قبول دارد و نهادهاي مشابه آن را نميپذیرد ،این درد و فشار ناشي از تحریم در آن كمتر
احساس خواهد شد .البته گاهي ممكن است ارزشهاي فرهنگي دچار اغراق و غلو شود و ارزیابي آنها باید با
دقت كافي انجام شود .مثالً اگر كشوري پایبند به فرهنگ مذهبي و ایثارگري و روحيه شهادتطلبي است،
نباید گمان كرد كه درد ناشي از تحریمها در آن كشور احساس نخواهد شد ،چه اینكه حافظه تاریخي بلندمدت
نميتواند دفاع كاملي در برابر سختيها و دشواريهاي زندگي تا ابد باشد .بهعبارت بهتر ممكن است پدر
بزرگ شما در زمان خودش وقتي به مدرسه ميرفت ده متر برف روي زمين بود ،اما دانستن این مسئله شاید
خيلي براي شما در دنياي امروز كه دو متر برف را از روي زمين پارو ميكنيد اهميت داشته باشد .ارزشها و
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تجارب فرهنگي بسيار مهم هستند و ميباید در محاسبات لحاظ شوند ،اما نباید خيلي تعيينكننده باشند و
بهانهاي باشند تا تخفيفي در سایر حوزههاي تحليل اتفاق بيفتد.
براساس تجربه نگارنده ،آنهایي كه از این تجارب بهعنوان استداللي محكم براي تأیيد یا رد یك مسئله
استفاده ميكنند درواقع به كليشهها چسبيدهاند و از این راه تالش ميكنند از ارزیابيهاي پيچيده و دقيق
بگریزند .بحث در مورد تحریمهایي كه عليه ایران اعمال شد و شكل این تحریمها یك مثال واضح در این زمينه
است .برخي در بحبوحه طراحي تحریمها ميگفتند مذهب شيعه ویژگيهایي دارد كه شهادت را ميستاید و
حتي رنج كشيدن در آن مجاز شمرده شده است .اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود كه ایرانيها نتوانستند
پاسخي به تحریمهاي اقتصادي بدهند .پس ميتوان گفت كه نگرش آن افراد نوعي غلو و اغراق در باورهاي
مذهبي و همچنين تجربه شخصي ایرانيها در خود داشت .این افراد ميتوانستند چنين استداللي را براي
كشورهاي دیگر هم مطرح كنند و مثالً بگویند چون كاتوليكها براي شهداي قدیس خود احترام قائلند ممكن
است تحمل فشار باالیي داشته باشند .نگارنده توصيه ميكند كه فاكتورهاي فرهنگي در ارزیابي تحریمها لحاظ
شود ،اما این هشدار را هم ميدهند كه هميشه باید مرز مشخصي ميان عناصر معنادار آگاهي ملي از یك سمت
و كليشهها در سمت دیگر ایجاد بكنيم تا بتوانيم ارزیابي دقيقي داشته باشيم.
تاریخ اخیر
آیا كشور موردنظر دههها در جنگ بوده است یا دوره طوالنيمدت صلح را پشت سر گذاشته است .حتي
چنين سؤاالت سادهاي نيز به ما كمك خواهد كرد نوع فشاري كه قرار است بر كشور هدف اعمال كنيم
را بهخوبي بسنجيم و ميزان آن را تشخيص دهيم .نكته دیگر اینكه كشورها ميتوانند در شرایط مختلف
نگاه هاي مختلفي به فشار اعمال شده داشته باشند و مشخص شود چه فشارهایي را ميتوانند بپذیرند و
به راه خود ادامه دهند و از پس كدام فشارها برنميآیند .كشوري كه مثالً در جنگ پيروز از ميدان خارج
شده و كمتر آسيب دیده است ميتواند مقاومت بيشتري در برابر فشارها اعمال كند تا كشوري كه سالها
جنگيده و جان و مال زیادي از دست داده است ،البته جنگ تنها عامل كليدي در تاریخ اخير نيست،
بلكه وقایع دیگر نظير تحوالت عميق سياسي ،بالیاي طبيعي ،ركودهاي اقتصادي و ...نيز ميتوانند در
این ارزیابي نقش كليدي داشته یاشند.
جمعیتشناسی
آ یا جمعيت كشور مذكور توازن الزم ميان جوانان و افراد مسن یا بين مرد و زن را دارد یا خير؟ ممكن
است كشور مد نظر بسيار پير یا بسيار جوان باشد ،از یك گروه جنسي جمعيتي بيشتر از گروه دیگر
برخوردار باشد .برخي از انواع فشارهاي اقتصادي بهصورت خاص ميتوانند جمعيت هدف جوان را بيشتر
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از جمعيت پير تحت تأثير قرار دهند ،نظير تحریمهایي كه به بيكاري به جامعه هدف منجر ميشوند و
شغلهاي بخش صنعتي و توليد را تحت تأثير قرار ميدهند .تحریمهاي مسافرتي خصوصاً آنهایي كه
آزادي حركت افراد جوان و جمعيت شهري و دانشجویان را تحت تأثير قرار ميدهند نيز از همين دستهاند
كه ميتوانند دردسرهاي مختلفي براي كشورها ایجاد كنند .پس دانستن تركيب جمعيتي ميتواند این
تضمين را بهوجود بياورد كه هدفگذاري تحریمها دقيقتر انجام شود و آثار آن در حد نهایت باشد.
دسترسی به منابع بیرونی اطالعات
آیا كشور موردنظر به منابع بيروني اطالعات دسترسي دارد تا از آن طریق بتوان بر برنامههاي ملي
تبليغاتي كشورها و دستگاههاي شایعهسازي داخلي غلبه كرد؟ آیا بخشهایي از جمعيت دسترسي آزادانه
به اطالعات دارند و ميتوانند استدالل هاي دولت خود را به چالش بكشند؟ یا اینكه اساساً دسترسي به
چنين اطالعاتي در حكم یك جرم تلقي ميشود؟ اساساً اگر دسترسي ازادانه به اطالعات وجود داشته
باشد ،كشور تحریم كننده داراي یك مزیت خواهد بود ،اما داشتن اطالعات كافي از خود آن كشور نيز
بسيار مؤثر است و كشور تحریمكننده باید تالش كند چارچوب ذهني مردم آن كشور و حاكميت آنها را
در هنگامي كه تحریمها را تجربه ميكنند بهدست بياورد و آن را ارزیابي كند.
سؤاالت مرتبط با ایجاد تحریمها
آیا اقداماتي كه قابل دسترس هستند را ميتوان اعمال كرد یا خير؟ مثالي از این موضوع این است كه بایست
جغرافياي فيزیكي منطقه را در نظر بگيریم ،مثالً كشور موردنظر یك جزیره كوچك است كه بهراحتي ميتوان
تحریم را بر آن اعمال كرد یا كشور بزرگ است كه مرزهاي گستردهاي دارد كه عمالً نميتوان آن مرزها را رصد
كرد .نكته دیگر ارزش آن كشور در اقتصاد و سياست جهاني است .پاسخهاي مختلف به این سؤاالت در بخشهاي
دیگر ارزیابي ما نيز مورد بررسي قرار گرفته ،اما انجام یك تحقيق مستقل و متمركز در مورد اینكه خود فرآیند
اعمال تحریمها چگونه انجام ميشود در اثرگذاري تحریمها بسيار نقش خواهد داشت.
ایران و عراق مثالهاي متفاوتي از این ارزیابيهاي ملي در حوزه تحریمها هستند .در عراق دوره صدام
ما با كشوري مواجه بودیم كه تحت حاكميت یك دیكتاتور بود كه هيچ تالشي براي پنهان كردن روحيه
دیكتاتوري خود نداشت .مردم عراق عمالً هيچ امكاني براي به چالش كشيدن تصميمات دولت نداشتند و
اگر هم این كار را ميكردند تبعات شدیدي در انتظار آنها بود .صدام از طریق ترور و استفاده از سالحهاي
شيميایي عليه كردها در شمال و شيعيان در جنوب بر خاک عراق تسلط داشت .اقتصاد عراق دولتي بود و
به نفت وابستگي زیادي داشت كه این مسئله به بيكاري مزمن در كشور منجر شده بود .وقتي تحریمها بر
عراق اعمال شد ،این كشور تازه از تجربه جنگ خالص شده بود ،نخست جنگي كه با همسایهاش ایران
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هشت سال به طول كشيد و سپس ایالت متحده و شركائش بهمدت  6هفته عراق را مورد حمله قرار دادند.
دسترسي به اطالعات اقتصادي نوعي اسرار دولتي محسوب ميشد و قبل از پيدایش اینترنت ،ميانگين
دسترسي مردم عراق به اطالعاتي كه در خارج از این كشور توليد ميشد بسيار محدود بود .رادیو و
تلویزیونهاي ماهوارهاي وجود داشتند ،اما تحت تأثير پارازیت و اقدامات اختاللي قرار ميگرفتند كه باعث
ميشد عموم عراقيها نتوانند هدف فشاري كه غرب به آن وارد ميكرد را درک كنند.
اما ایران در دهه  5111یك مثال كامالً متفاوت و متمایز است .در این دوره اگرچه یك نظام
تماميتخواه بر این كشور حاكم است اما دولت ایران تالش ميكند به نوعي از در سازش وارد شود و در
این زمينه ذينفعان و افراد مختلف بتوانند نگرانيها و دیدگاههاي خود را بيان كنند .عالوهبر این دولت
ایران حس مشروعيت خود را از انقالب ایران ميگيرد ،انقالبي كه بههرحال قدرت را از یك شاه مقتدر و
تماميتخواه بهدست مردم سپرد .با اینحال سانسور و تهدید به تالفي اقدامات همچنان در ایران در این
مقطع وجود دارد اما دسترسي به منابع اطالعاتي و خبري خارجي و همچنين سهولت مسافرت ایرانيان
به خارج از كشور این تضمين را بهوجود ميآورد كه حتي دیدگاههاي حاشيهاي سياسي در این كشور
نيز فهميده شود و مورد درک قرار گيرد .اقتصاد ایران نيز به نفت متكي است و تحت كنترل دولت قرار
دارد اما از تنوع و خصوصيسازي باالیي نيز برخوردار است .این كشور در آن مقطع زماني توسعه صنایع
جدید را در اولویت خود قرار داده تا وابستگي به یك حوزه مشخص را در اقتصاد كم كند .جمعيت ایران
تقریباً جوان است كه یكي از دالیل اصلي آن جنگ هشتساله با عراق بوده است كه در آن صدها هزار
نفر از ایرانيها كشته شدند .رهبري حاكميت نيز از عراق مذهبيتر است و به شاخه شيعه از اسالم مرتبط
مي باشد كه در آن ایثار و از خودگذشتگي و شهادت و شرافت مقاومت مورد تأكيد قرار گرفته است.
از منظر طراحي تحریمها ميتوان درسها و نكات مهمي را از ویژگيهاي خاص هر كدام از این دو
كشور استنتاج كرد .براي مثال ميتوان حدس زد كه تحت تأثير قرار دادن مردم عراق ميتواند ارزش
كمتري نسبت به عمل مشابه در ایران داشته باشد چرا كه مردم عراق تأثيرگذاري كمتري در
تصميمسازيهاي دولت و حاكميت كشور خود دارند .بهطور مشابه اعمال تحریم در بخش خصوصي ایران
ميتواند اثر تنبيهي بيشتري نسبت به تحریم بخش خصوصي عراق داشته باشد و اثر خود را بيشتر نشان
دهد .با فرض این قضيه ،اتكاي هر دو كشور به نفت بهعنوان محرک اصلي اقتصادي نشان ميدهد كه
تحریمهاي نفتي در هر دو كشور براي غربيها مفيد خواهد بود .موضوع مهم در تضمين موفقيتآميز
بودن تحریمها در برابر هر دو كشور ،نحوه ارتباط و ارتباطگيري در این كشورهاست بهنوعي كه این
تضمين ایجاد شود كه جمعيت هر دو كشور پيچيدگي دولتهاي متناظر خود و نقش آنها در ایجاد
تحریمها را درک كند .اگرچه در هر دو كشور سانسور وجود دارد اما ایران بهدليل نفوذ باالي فناوريهاي
مدرن ارتباطي ميتواند در این ارتباطگيري بهتر مورد استفاده قرار گيرد و چالشهاي كمتري نسبت به
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عراق داشته باشد .درواقع عراق بهلحاظ تكنولوژيهاي ارتباطي شاید چيزي حدود  51سال از ایران
عقبتر بود .ازسويدیگر ایرانيها ميتوانستند این مسئله را قبول كنند كه دولت سهمي از قدرت را به
آنها داده و آنها ميتوانند در سرنوشت كشور نقش داشته باشند و این ميتوانست خواست آنها را در
ایستادن در كنار دولت در مقابل سایر جهان تقویت كند.
ميتوان از روش مشابهي براي سایر كشورهایي كه از چارچوب منطقي اینچنيني استفاده ميكنند
سود برد .هدف از این كار نخست شناسایي حوزههاي تحریم است كه ميتواند اثر ملموسي داشته باشد
و سپس شناسایي آسيبپذیري موجود در این حوزههاست .درواقع حوزهها بهلحاظ اهميتي كه دارند و
بسته به آسيبپذیريهایي كه در آنها مورد هدف تحریم قرار ميگيرند با هم متفاوتند.
اجازه دهيد از یك مثال ملموس استفاده كنيم .ممنوع كردن انتقال سالح به كشورهایي كه بهصورت
عمده سالح وارد نمي كنند اثر بسيار كمتري از تحریم سالح در مورد كشورهایي خواهد داشت كه
واردكننده عمده سالح هستند .اما نكته این است كه برخي كشورهایي كه سالح زیادي وارد نميكنند
خود صادركننده سالح هستند و ممكن است حتي در این شرایط تحریم سالح بر این كشورها نيز بسيار
اثرگذار باشد و روي كار آنها تأثير بگذارد .براي مثال تحریمهاي نظامي ممكن است بسيار اثر كمي بر
ایالت متحده داشته باشد .ظرفيتهاي بسيار گسترده توليد سالح در داخل آمریكا استقالل بسيار خوبي
را نصيب آن كرده است ،اگرچه مواد اوليه توليد بسياري از این سالحها از خارج تأمين ميشود و اعمال
چنين تحریمهایي ممكن است بر توليد اثر بگذارد اما اعمال تحریم تسليحاتي بر آمریكا عمالً بهعنوان
یك ابزار خاصيتي ندارد و همين نكته در مورد سایر كشورهایي كه داراي صنعت تسليحاتي قوي در
داخل خود هستند نيز مصداق پيدا ميكند.
اما چنين استنتاجي را نميتوان در مورد تحریمهاي اقتصادي عليه آمریكا بهكار برد .اگرچه حجم اقتصاد
آمریكا بسيار بزرگ است و در سطح بينالملل نيز جایگاه ویژهاي دارد ،اما همانطور كه قبالً نيز گفتم آمریكا
بهخوديخود نسبت به اختالل اقتصادي از خارج از مرزهاي خود آسيبپذیر خواهد بود .براي مثال در سال
 5115وزارت اقتصاد این كشور یا همان فدرال ریزرو گزارشي تهيه كرد و در آن به نكات زیر اشاره كرد:

درآ مد حاصل از جایگاه اقتصادي آمریكا در خارج نقش مهمي در یكي از موضوعات بزرگ پيش
روي اقتصاد كالن بين الملل دارد یعني پایدار بودن سطح كسري بودجه آمریكا درحال حاضر .سررسيد
دارایيهاي خالص كه حدود  33درصد تراز كاالها و خدمات در سال  5111بوده است ميتواند عامل
تثبيتكننده مهمي در حساب جاري فعلي آمریكا باشد .استقامت آتي آمریكا در این زمينه نيز تا حدودي
به ثبات و استقامت این سررسيدهاي درآمد خالص بستگي خواهد داشت.
پس ميبينيم كه بهصورت تلویحي گزارش وزارت اقتصاد آمریكا نشان ميدهد كه عدم دسترسي
آمریكا به بازارهاي خارجي ميتواند اثر آسيبرسان بسيار عميقي در تراز حسابهاي جاري آمریكا داشته
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باشد و به تبع آن توانایي آمریكا براي حفظ عملكرد مثبت اقتصادياش تحت تأثير قرار خواهد گرفت.
عمالً امكان طراحي و مهندسي مجموعهاي از تحریمهاي بينالمللي در این حالت بهدليل شرایط سياست
بينالملل وجود نخواهد داشت ،یعني امكان تحریم آمریكا در این زمينه وجود ندارد .اما به این معني
نيست كه چنين تحریمهایي بر كار آمریكا و اقتصاد این كشور اثر نخواهد داشت.
نكته دیگر اینكه برخي از آسيبپذیريها ممكن است كامالً آشكار نباشند و از طریق یك تحليل
خاص و نيازمند آگاهي خاص تحليلگران در مورد یك كشور و یا جمعيت آن باشند .براي مثال مؤسسه
افكارسنجي پيو معتقد است جمعيت ساكن در اسرائيل [رژیم صهيونيستي] نظر خوبي نسبت به سازمان
ملل ندارند ،اما این مسئله ممكن است در مورد نخبگان اسرائيل [رژیم صهيونيستي] مصداق نداشته
باشد .چندین و چند دیپلمات اسرائيلي [رژیم صهيونيستي] در دوران حضور من در وزارت خارجه این
نكته را به من گوشزد كردند كه نقش سازمان ملل در تشكيل اسرائيل [رژیم صهيونيستي] به این
معناست كه محكوم كردن سياست اسرائيل [رژیم صهيونيستي] توسط سازمان ملل آثار بسيار باالتر از
آن دارد كه مردم عادي گمان ميكنند .درست به همين دليل است كه خود من فهميدهام چرا
قطعنامههاي سازمان ملل یا بيانيههاي آن كه اسرائيل [رژیم صهيونيستي] را محكوم ميكند یا
قطعنامههایي كه مقامات اسرائيلي [رژیم صهيونيستي] معتقدند كه امنيت آن را به خطر مياندازد تا این
اندازه براي دولت اسرائيل [رژیم صهيونيستي] عصبانيكننده است .كشور ایران نيز حالت و نظر مشابهي
را نسبت به سازمان ملل ابراز داشته است ،یعني گاهي به آن ابراز عالقه كرده و گاهي نيز از آن ابراز تنفر
كرده است .گاهي استدالل كرده كه سازمان ملل هيچ اختياري براي نظارت در برنامه هستهاياش ندارد
درحالي كه در همان زمان تمام تالش خود را بهكار بسته تا آن جایي كه ممكن است در كميتههاي
فرعي سازمان ملل نقش باالیي را برعهده بگيرد.
از تجربه شخصي نگارنده چنين برميآید كه مهمترین نقطه عظيمت براي طراحي تحریمها نه فقط در
ارزیابي ابزارهاي موجود بلكه در درک ماهيت یك كشور نهفته است .حال باید در این مورد بحث كنيم كه
فشار و درد به اقتصاد ایران و دولت این كشور بعد از سال  5116چگونه وارد شد و چه مزیتي داشت.
آغاز فشار بر ایران
در سال  5111آمریكا تالش كرد فشار بر ایران را بهصورت قابل توجهي از طریق متقاعد كردن كشورهاي
دیگر در مورد خطرناک بودن برنامه هستهاي ایران و شتاب آن در جهت نقض قوانين بينالملل افزایش
دهد و این نكته را جا بياندازد كه ایران عمالً به سمت استفاده از سالحهاي هستهاي ميرود .در این
مسير خود ایرانيها خوراک بسيار خوبي براي ما آمریكایيها فراهم كردند كه مهمترین كار در این زمينه
تصميم ایران براي از سرگيري غني سازي اورانيم در تأسيسات نطنز بود .این تصميم به آمریكا این امكان
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را داد تا بهصورت واضح و صریح نياز براي متوقف كردن برنامه هستهاي ایران را قبل از آنكه دیر بشود را
به جهانيان گوشزد كند .استداللي كه آمریكا در این زمينه مطرح ميكرد بسيار ساده بود ،اگر ایران قرار
بود غنيسازي را آغاز كند آنگاه چه ميشود؟ آمریكا سعي داشت به همه بفهماند كه هر ماه كه از
غنيسازي اورانيم در ایران ميگذرد و این كشور برنامهاش را گسترش ميدهد آنها به سالح هستهاي
نزدیكتر ميشوند .عمالً ميبينيم سادگي و سادهسازي در دیپلماسي جواب ميدهد.
ادامه اعمال فشارها در دوران جورج بوش
با همه این گفتهها ،شبح ناكامي سياستها در مورد عراق هنوز بر اقدامات آمریكا تأثيرگذار بود و قابليت و توانایي
این كشور براي ایجاد یك نوع بسيج بينالمللي را تحت تأثير قرار ميدهد .هنوز این سؤال وجود داشت كه آیا
درک ما آمریكایيها از مقاصد هستهاي ایران كامالً درست است یا خير؟ در اوایل سال  5111ارجاعات محدود
و البته آشكاري در گزارشهاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي در مورد فعاليتهاي تسليحات هستهاي ایران در
گذشته وجود داشت اما هيچ كدام از آنها جامعيت كامل را نداشت .عالوهبر این غنيسازي اورانيم مانند همه
فعاليتهاي هستهاي حساس دیگر نه تنها تحت انپيتي مجاز است بلكه برخي كارشناسان بينالملل اعتقاد
دارند یك حق مسلم براي كشورهاي عضو انپيتي است .آمریكا عمالً به این تفسير از انپيتي اعتقاد نداشت و
مصمم بود كه نشان دهد مقاصد ایران صرفاً و ماهيتاً نظامي است .اما جا انداختن این استدالل با توجه به ميراث
جنگ عراق و آبروي از دست رفته سرویسهاي اطالعاتي آمریكا در مورد سالحهاي كشتارجمعي و نبود سند
مشخص در مورد فعاليت ایران براي ساخت كالهك هستهاي بسيار دشوار بود.
در نتيجه راهبردي كه در سال  5111ایجاد شد تالش كرد بهصورت عمده بر سه فرضيه زیر استوار باشد:
ـ شواهد كافي وجود دارد كه برنامه هستهاي ایران بيشتر ميتواند براي پشتيباني از تسليحات
هستهاي استفاده شود تا توليد برق هستهاي و ایرانيها از استقالل توليد برق براي منحرف كردن افكار
شركاي تجاري خود در سطح جهان استفاده ميكنند .عالوهبر این سابقه و ميراث طوالني ایران در انجام
اقدامات موذیانه و آسيب رسان و حمایت مستمر این كشور از تروریسم و زیر پا گذاشتن حقوق بشر در
درون این كشور خود نوعي ریسك اعتباري براي انجام معامله با ایران را بهوجود ميآورد.
ـ ریسك اعتبارياي كه فعالً در ذهن شركاي خارجي ایران وجود دارد هنوز به اندازهاي نرسيده كه
آنها از اقتصاد ایران به صورت كلي بيرون بكشند و باید به این مسئله وجود موانع متعدد قراردادي و
حقوقي را نيز اضافه كنيم .صادرات نفت خام ،خرید گاز طبيعي و سرمایهگذاريهاي عمده عمالً امكان
توقف ندارند و شواهد و نشانههایي هم از این كار دیده نميشود .منابعي نيز كه آنها تأمين ميكنند بسيار
ارزشمندند و از سودي كه از این معامالت نصيب شركتهاي ثالث ميشود نيز بسيار باالست كه بسياري
از این شركتها یا تحت مالكيت دولت هستند یا ارتباطات نزدیكي با دولت دارند.
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ـ اگرچه مواجه مستقيم با دارایي هاي ملي كليدي ایران نظير صنعت نفت و گاز عمالً امكان تحقق
ندارد ميتوان از روشهاي جایگزین براي تأثيرگذاردن بر این دارایيها استفاده كرد.بهعبارت بهتر ،اگرچه
قطع كردن بازوهاي اقتصادي ایران بسيار دشوار است اما تاندونها ،مفاصل و سایر بخشها را ميتوان
تحت تأثير قرار داد چرا كه آنها آسيبپذیري بيشتري نسبت به فشار دارند.
آمریكا بهصورت خاص در سالهاي  5111و  5110تالش كرد تمام این موضوعات مرتبط را بهصورت
دقيق شناسایي كند.
یكي از مهمترین اهداف ميتوانست ارتباطات ایران با نظام بانكي بينالملل و مشاركتش در
فعاليتهاي مالي بينالمللي باشد .در سال  5111كشور ایران بهصورت كلي یك كشور نرمال و معمول
در نظام مالي بينالمللي بود و بهعبارت بهتر در تمام اقتصادهاي دنيا این تنها آمریكا بود كه در سال
 5111محدودیتهاي مستقيمي را بر دسترسي ایران به فعاليتهاي مالي وضع كرده بود .سایر كشورها
با ایران معامله داشتند كه البته محدودیتهاي موردي خاص در این زمينه وجود داشت كه به بحث
حمایت از تروریسم ،پولشویي ،فساد و فعاليتهاي مشابه مالي مربوط ميشد اما عموماً سایر كشورها
ایران را پاک ميدانستند و هيچگونه سابقهاي از فعاليتهاي پنهاني این كشور كه مستحق تحریم باشد
را مشاهده نكرده بودند.
بهتبع این مسئله اولين وظيفه آمریكا بود كه نشان دهد تا چه اندازه مشاركت با بانكهاي ایراني
ميتواند براي شركتها و نهادها خطر كمك به فعاليتهاي پنهان ایران را دربرداشته باشد .قطعنامه
 1131توانست گام مهمي در این مسير بردارد ،چرا كه در پاراگراف عملياتي شماره  6هرگونه خدماتي
را كه ميتوانست فعاليتهاي هستهاي اشاعه محور ایران را تسهيل كند یا به تحویل یك سيستم نظامي
هستهاي منجر شود را ممنوع ميكرد .در این زمينه خدمات مالي بهصورت مشخص موردنظر بود .آمریكا
از این مسئله به نفع خود استفاده كرد و با برجسته كردن ميزان مشاركت بانكهاي دولتي ایران در ارائه
این خدمات مالي تا آنجا كه ميتوانست از این مسئله سود برد .شوراي امنيت سازمان ملل متحد براساس
این اطالعات و همچنين اطالعات خاصي كه در مورد مشاركت نهادها در اشاعه هستهاي وجود داشت
بانك سپه ایران را در ليست سياه خود در قطعنامه  1141كه در مارس  5111تصویب شد قرار داد.
این اقدام در كنار تحریم  6عضو سپاه پاسداران به آمریكا امكان داد تا بانكهاي بينالمللي را در
مقابل این سؤال قرار دهد كه آیا شما ميتوانيد ثابت كنيد كه خدماتي به بانك سپه یا افسران مربوطه
سپاه ارائه ندادهاید؟ به این ترتيب بانكهاي مختلف در سراسر جهان نيز ،بانك سپه را به فهرست سياه
خود اضافه كردند و سایر نهادها و اشخاص تحریمي سازمان ملل را نيز مشمول همين اقدامات قرار دادند.
مهمتر اینكه بانك ها تالش كردند دانش خود در مورد اقتصاد ایران افزایش داده و ارتباطات خود با این
اقتصاد را مورد بررسي دقيقتري قرار دهند .آنچه از این تحقيقات براي بانكها بهدست آمد چندان
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مطلوب آنها نبود خصوصاً وقتي كه آمریكا اطالعات متقني ارائه كرد كه نشان ميداد كدام بانكهاي
ایراني راه بانك سپه را رفتهاند و به سپاه پاسداران و اعضایش در ایران خدمات مالي ارائه كردهاند .یكي
از اقدامات آمریكا در این زمينه اعمال تحریم بر خود سپاه ،وزارت دفاع ایران و پشتيباني نيروهاي مسلح،
بانكهاي ملي و ملت و بسياري از نهاد دیگر در  52اكتبر  5111بود .در اطالعرساني صورت گرفته در
مورد این اقدام تحریمي مشخص شد كه بانكهاي ایراني نه تنها در فعاليتهاي پنهاني سرویسهاي
امنيتي ایران مشاركت ميكردند ،بلكه در آنها نقش مهمي داشتند .دولت آمریكا از این اطالعات
غيرمحرمانه استفاده كرده و با البي كردن با دولتها و همچنين شركتها و بانكهاي دیگر تالش كرده
ارتباطات آنها را با نهاد و اشخاص مذكور قطع كند.
عالوهبر این ایالت متحده اهداف بالقوه دیگري را براي همان سياست در مقابل خود ميدید و بهطور
خاص هرگونه ارائهكننده خدماتي كه نتواند عدم مشاركت خود در فعاليت پنهاني ایران را به اثبات برساند
ميتوانست تحریم شود .بخش دیگري كه ميتوانست در برابر این فشار آسيبپذیر باشد بخش حملونقل
ایران بود .در طول سال  ،5111آمریكا بهدنبال فرصتهایي بود تا دسترسي ایران به حملونقل دریایي و عادي
را كه ميتوانست حمل بار براي این كشور را تسهيل كند محدود نماید یا آن را از بين ببرد .استدالل مطرح
شده در این زمينه نيز این بود كه ایران در  51سال گذشته از اقتصاد بينالملل و شبكههاي حملونقل آن
براي پشتيباني از فعاليتهاي اشاعه خود استفاده كرده است و سؤالي كه آمریكا از شركتها و دولتها مطرح
ميكرد این بود كه آیا شما ميتوانيد اثبات كنيد كه در این زمينه نقشي نداشتهاید؟
این استدالل به مرور طرفداران بيشتري پيدا كرد وحتي آژانس بينالمللي انرژي اتمي فعاليتهاي
لجستيكي هستهاي ایران در ابتداي دهه  1301را مورد بررسي دقيقتر قرار داد .در پایيز سال 5111
آژانس و ایران تالش كردند موضوعات عدم انطباق و پایبندي ایران در گذشته را به سرانجام برسانند و
به نتيجهاي در مورد مشكل عمده نقض مكرر تعهدات شوراي امنيت توسط ایران برسند كه باعث تعليق
غنيسازي و سایر فعاليتهاي هستهاي شده بود .تحقيق آژانس نشان داد كه ایران بهصورت عمدي از
مكانيسمهاي كنترلي صادرات بينالمللي فرار كرده تا به مقاصد خود برسد و از حضور خود در سيستم
یكپارچه اقتصاد بينالمللي نيز براي اهداف دیگر استفاده كرده است .استدالل ایران براي دفاع از خود در
این زمينه این بود كه تحریمهاي بينالمللي عمالً توانایي این كشور براي مشاركت در فعاليتهاي تجاري
معمول را محدود ميكرد .این كشور اساساً اذعان كرد كه بهصورت گسترده از تحریمها فرار كرده است
و حتي اثبات كرد كه نه تنها این انحراف از تحریمها اتفاق افتاده بلكه ادعا ميكرد كه تبعيت از این
تحریمها نمي توانست مفيد به فایده باشد .ایران به همين روش فعاليت خود را ادامه داد و توانست
واسطههاي جدیدي را براي خرید تجهيزات مورد نياز خود پيدا كند .بهاینترتيب بخشهاي بزرگتري
از اقتصاد ایران به دام این فعاليتهاي غيرمشروع افتاد و باعث شد آن بخشها نيز در معرض تحریمهاي
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گستردهتري قرار گيرد و تالش كنند نظام تحریمها را دور بزنند .بهعبارت بهتر خود ایران زمينه اعمال
تحریم بيشتر بر اقتصادش را فراهم كرد.
در همين حال آمریكا سعي ميكرد فعاليت هاي معمول اقتصادي با ایران را نيز غيرقانوني كند.
قطعنامه  1141شوراي امنيت در این زمينه كمك زیادي كرد چرا كه از دولتها و نهادهاي مالي
بينالمللي ميخواست وارد قراردادهاي جدید براي ارائه خدمات مالي و وامها به دولت ایران مگر در
شرایط بشردوستانه نشوند .مؤسسات مالي بينالمللي نظير صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني بهصورت
خاص از شمول برنامههاي ایران به دليل نفوذ آمریكا كنار گذاشته شده بودند ،یعني عمالً آمریكا كاري
كرده بود كه ایران در این نهادهاي بينالمللي نميتوانست پروژه جدیدي را آغاز كند یا آن را پيش ببرد.
اما شوراي امنيت سازمان ملل نيز با هشدارهاي مكرر خود در مورد منع افزایش حمایت از قراردادهاي
سرمایهگذاري و تجاري با ایران روند جدا كردن این كشور از اقتصاد معمول را نيز شتاب بخشيد.
قطعنامه  1013سازمان ملل كه در مارس  5110تصویب شد مشكل را براي ایران دو چندان كرد.
این قطعنامه بهصورت خاص توسط آمریكا طراحي شده بود .در آن زمان دولت آمریكا ميدانست كه كسب
حمایت كامل شوراي امنيت براي اعمال تحریمهاي همهجانبه عليه ایران همچنان غيرممكن بود .اما آمریكا
ميدید كه اقداماتش براي هدف قرار دادن واسطههاي ميان ایران و اقتصاد جهاني تقریباً توانسته بود زندگي
را براي ایرانيها سختتر كند اگرچه هيچگونه افت چشمگيري در عملكرد اقتصادي ایران و شاخصهاي
كالن آن دیده نميشد .در آن زمان توليد ناخالص ملي ایران در حالت سالم و معمول خود یعني حدود 6/5
تا  6/6درصد مانده بود و اگرچه تورم و بيكاري در سطح باالیي قرار داشت اما صندوق بينالمللي پول در
سال  5110پيشبيني كرد كه اقتصاد ایران به عملكرد قدرتمند خود تا زماني كه قيمت نفت باال باشد ادامه
خواهد داد .صندوق بينالمللي پول از این نكته نگران بود كه اصالحات ساختاري كه در اقتصاد ایران اتفاق
ميافتاد كفایت الزم را نداشته و روند خصوصيسازي نيز بهنحوي اتفاق ميافتاد كه شركتها و نهادهاي
مختلف درواقع بهدست بازیگران شبهدولتي ميافتادند كه بعدها مشخص شد بسياري از این نقشآفرینان
به سپاه پاسداران وابسته بودند .با همه اینها در گزارشهاي صندوق بينالمللي پول هيچ نشانهاي از اینكه
مشكل جدي در افق اقتصاد ایران وجود داشته باشد دیده نميشد.
آمریكا اما نگرش متفاوتي به مسئله داشت چرا كه دسترسي ایران به جریانهاي معمول تجارت بينالملل
درحال محدود شدن بود .همانطور كه معاون وزارت خزانهداري وقت آمریكا آقاي استووارت لوي در گزارش
خود به كميته مالي سنا در  1اوریل  5110ميگوید« :نهادهاي مهم مالي در سطح جهان عمالً تعامل با ایران
را قطع كردند و بهطور خاص با بانكهاي ایراني رابطهاي در هيچگونه از ارزهاي خارجي ندارند .شعب خارجي
و زیرمجموعههاي بانكهاي دولتي ایران نيز به مشكالت مالي مهمي دچار شدند كه كارآیي آنها را تحت تأثير
قرار ميدهد چرا كه بانكها و شركتها در سراسر جهان از معامله با آنها پرهيز دارند».
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در قطعنامه  1013شوراي امنيت سازمان ملل آمریكا فرصتي یافت تا این مشكالت را از طریق

تمركز بر سه حوزه یعني خدمات مالي ،حملونقل دریایي و حملونقل معمولي بزرگنمایي كند و روي
مسئله اعتبارات صادراتي و ضمانتنامهها نيز تمركز نماید .دو عنصر اول یعني خدمات مالي و حملونقل
نيازمند زمان و اختيارات جدید بود ،به نحوي كه دولتها بتوانند حملونقل دریایي انجام شده با شركت
كشتيراني ایران و شركت حملونقل ایرانایر را مورد بازرسي قرار دهند .اما نگاه كلي حاكم بر این اقدامات
مانند راهبردهاي دو سال گذشته بود یعني تحریمها باید ميتوانستند ادعاي ایران در مورد معمول بودن
و مشروع بودن فعاليتهایش را تحت تأثير قرار دهند و حس خطرپذیري در معامله با ایران براي بانكها
و شركتهاي بينالمللي را باال ببرند .با هدف قرار دادن اعتبارنامهها و ضمانتنامههاي صادراتي،
آمریكایيها تالش مي كردند پایه اقتصادي كه معامالت با ایران بر مبناي آن انجام ميشد و سودآور بود
را تحتالشعاع قرار دهند .در اینجا نيز آمریكایيها تالش كردند از اطالعات موجود در مورد ایران به
فعاليتهاي تجاري درون این كشور و بين این كشور با سایر كشورها نهایت استفاده را ببرند.
هركسي با كمترین اطالعات در مورد شرایط ایران بعد از انقالب ميداند كه كنشگران بينالمللي
اقتصادي همواره این نگراني را داشتند كه دولت و نهادهاي دولتي ممكن است دارایيهاي آنها را در این
كشور بدون اطالع قبلي مصادره و ضبط كنند .این واقعيت كه محمد مصدق نخستوزیر ایران در سال
 1323صنعت نفت را ملي اعالم كرد هميشه بر ذهن همه كنشگران فعال در صنعت نفت و گاز در ایران
سایه افكنده است و به هر حال ایران پا را از این هم در بعد از انقالب فراتر گذاشت .قانون اساسي ایران
مالكيت تمام منابع گاز و نفت را از آن دولت ميداند .شركتهاي نفت و گاز نيز كه بعد از انقالب در
ایران سرمایهگذاري كردند داراي یك مشكل بزرگ بودند و آن كنار آمدن با این واقعيت سياسي بود
بهطوري كه بتوانند سودآوري خود را نيز حفظ كنند .اعتبارنامهها و ضمانتنامههاي صادراتي توسط
دولتهاي مختلف در سراسر جهان درواقع با هدف ارائه نوعي حس اطمينان به شركتها براي انجام
فعاليت اقتصادي با ایران مورد استفاده قرار ميگرفت و بهعبارتي دولتها تالش ميكردند با این
اعتبارنامهها و ضمانتنامهها وزن دولت را پشت سر شركتهایي قرار دهند كه در ایران فعاليت ميكنند
و هنگام بروز مسائل سياسي نامطلوب از آن شركتها حمایت كنند .حتي قبل از تصویب قطعنامه 1013
سازمان ملل ،دولت آلمان تمایل و خواست خود براي تمدید ضمانتنامههاي و اعتبارنامههاي صادراتي
براي تجارت با ایران را بهشدت كاهش داده بود .بعد از تصویب قطعنامه  1013این روند تشدید شد،
حتي در شرایطي كه خود قطعنامه مستقيماً به اعتبارنامهها و ضمانتنامهها اشاره نميكرد و صرفاً خواهان
هوشياري شركتها و دولتها بود .اتحادیه اروپا نيز در  1اگوست  5110مقرراتي را تصویب كرد كه
نيازمند هوشياري و احتياط ازسوي دولت هاي اتحادیه اروپا در زمينه صدور این اعتبارنامهها و
ضمانتنامهها شد .دیگران نيز از این روند تبعيت كرده و اقدامات مشابهي اتخاذ كردند .اقتصاددان اصلي
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آژانس اعتباري صادرات استراليا در این زمينه نكاتي را در اگوست  5110متذكر شده است كه در
كتابنامه ميتوانيد آن را بخوانيد .مجموعه این اقدامات باعث شد بانكها بهصورت فزآیندهاي از دادن
اعتبار به ایران و انجام معامال ت مشابه با فعاالن اقتصادي در ایران بپرهيزند .نتيجه اینكه شركتها اگر
ميخواستند در ایران فعاليتي انجام دهند ،ریسك این كار را باید خود ميپذیرفتند و اساساً شركتهایي
كه ميتوانستند مي بایست اشكال دیگري از بيمه ریسك و خدمات مالي را براي كار در ایران پيدا
ميكردند .آقاي لوي در گزارش خود به سنا در  6اكتبر  5113در این زمينه چنين ميگوید:

قدرت استقراض خارجي ایران از سال  5116بهشدت كاهش پيدا كرده است كه نشانگر تغيير عمده
نسبت به سالهاي  5115تا  5112است ،یعني زماني كه ميزان رشد سرمایهگذاري خارجي در ایران از
كل منطقه خاورميانه باالتر بود .جذب سرمایه خارجي در ایران بين سپتامبر  5116و سپتامبر ،5110
 10درصد كاهش پيدا كرده است كه در نقطه تقابل با رشد  06درصدي در جذب سرمایهگذاري خارجي
در منطقه خاورميانه در مدت زمان مشابه قرار دارد و نكته دیگر اینكه شركتهاي ایراني اگر توانستهاند
اعتبار از دست رفته را از طریق اعتبارهاي داخلي جبران كنند ،این كار را با هزینههاي بسيار باالتري
انجام ميدهند.
البته مسئله تحریم بانكها و تحریمهاي اعتباري پایان فعاليتهاي تحریمي آمریكا نبوده است ،چرا
كه این تحریمها بعدها گسترش پيدا كرده و ارائهكنندگان خدمات بيمه را نيز تحت تأثير قرار داد .آمریكا
تالش كرد همه انواع سرویسهاي مالي را به اقدامات پنهان بالقوه زیرساختي ازسوي ایران ارتباط دهد.
در این كار آمریكا بار و ریسك تجارت و فعاليت اقتصادي با ایران را به محافل و دایرههاي گستردهتر
اقتصاد جهاني تعميم داد و در این نقطه آمریكا مأموریت مذكور را به نحوي انجام داد كه عمالً هيچ خللي
در فروش نفت خام ایران انجام نشود ،كاالیي كه هنوز مهمترین و حياتيترین منبع طبيعي در ایران بود
و منبع اصلي درآمد صادرات این كشور قلمداد ميشد.
یك مكانيسم كليدي براي رسيدن به فشار تحریمي جدید ،متحد شدن با نظامهاي تحریمي مشابه
بود كه ما آن را در وزارت خارجه اقدامات ملي هماهنگ شده ميناميدیم .این پروژه بهصورت یك برنامه
كوچك و در سایه اشغال گرجستان توسط روسيه در تابستان  5110اتفاق افتاد كه این اتفاق عمالً
مذاكرات پيرامون یافتن جایگزین براي قطعنامه  1013شوراي امنيت را معلق گذاشت .اگرچه بسياري
از عناصر پيشبيني شده در آن مصوبه جایگزین ،بعدها در مصوبه شماره  1353كه در دولت اوباما تصویب
شد نمود پيدا كرد ،اما شرایط در آن زمان به نحوي شده بود كه هيچكس دیگر گمان نميكرد آمریكا و
روسيه بتوانند بهصورت مشترک در مصوبهاي متمركز شوند كه ایران را مورد تحریمهاي بيشتري قرار
دهد .قطعنامه  1032شوراي امنيت در سپتامبر  5110تصویب شد ،اما بيشتر جنبه غيرعملي داشت و
عمالً نوعي پاس دادن ادامه كار اعمال تحریمها توسط دولت بوش به دولت بعدي آمریكا قلمداد ميشد.
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با همه اینها باید گفت اقدامات ملي هماهنگ شده به دولت آمریكا این امكان را داد تا از برخي
منافع قطعنامه هاي شوراي امنيت استفاده كنند ،بدون اینكه بخواهند در این زمينه به سوي چينيها و
روسها دست دراز كنند .در ابتدا این اقدامات باعث تشكيل یك كلوپ متحد شد كه در آمریكا و شركاي
عمدهاش یعني آلمان ،فرانسه و انگلستان عضو بودند و ميتوانستند پيغامهاي مشخصي را براي اهداف
مشخص تعيين كرده و از آنها بخواهند از انجام فعاليت تجاري و اقتصادي با دیگر كشورها بپرهيزند .به
مرور زمان كشورهاي دیگري نظير ایتاليا ،ژاپن ،كره جنوبي ،عربستان ،امارات ،كانادا و استراليا به این
كلوپ و باشگاه پيوستند و دامنه فعاليتها نيز براي اعمال تحریمها گسترش پيدا كرد .این گروه
نشستهایي در رم ،واشنگتن و مناطق دیگر برگزار كرد كه در آنها آمریكا چارچوب اصلي براي نظامهاي
تحریمياي كه قرار بود در دولت اوباما تدوین شود را بنيان نهاد.
آغاز دولت اوباما
مهمترین مسائلي كه در مورد سياست ایران در دولت اوباما در ابتدا وجود داشت عبارت بودند از تالش
اوباما براي تعامل دوباره با ایران كه هم بهصورت عمومي مطرح شد و هم در یك نامه خصوصي توسط او
به رهبر ایران آیت اله خامنهاي در بهار  5113به وي ابالغ شد .این حركت اوباما اهميت باالیي داشت
چرا كه عمالً بافتار و فضاي روابط ایران و آمریكا در هشت سال بعد را ترسيم ميكرد .این اقدام همچنين
توانست به جامعه جهاني بفهماند كه آمریكا در تالش است كه همان مسير تعامل با ایران توسط  2+1را
بهصورت جدي دنبال كند .این كار نتایج خاص خود را داشت ،اما ميتوانست بهعنوان جزئي مهم از مسير
كلي تحریمها قلمداد شود به نحوي كه اگر ایران نخواست از پيشنهاد دوستانه دولت اوباما براي مذاكره
استقبال كند ،آن وقت مسير كلي تحریمها اهميت بيشتري پيدا ميكرد.
درواقع در بهار و تابستان سال  ،5113كارشناسان تحریم در وزارتخانههاي خارجه و انرژي آمریكا
داشتند از ایده تحریمهاي بيشتر نسبت به ایران فاصله ميگرفتند .همانطور كه در باال گفته شد بخش
عمدهاي از كار فشار بر ایران قبالً انجام شده بود و در دل قطعنامههاي متعدد سازمان ملل آمده بود و
همچنين در قطعنامههاي ملي آمریكا نيز بر آنها تأكيد شده بود.
درواقع در تابستان سال  5113این روند مسير دوبارهاي به خود گرفت و تشدید تحریمها مورد دقت
بيشتري قرار گرفت .در این مقطع بهدستور شوراي امنيت ملي آمریكا و وزیر خارجه وقت هيالري
كلينتون ،وزارت خارجه بستههاي جدیدي از اقدامات تحریمي را مدنظر قرار داد و گزینههاي مختلف
این اقدامات را در قالب پيشنهادهاي تكصفحهاي و ساده ارائه كرد كه ميتوانست فضاي حاكم بر آنها،
ارزش و منافع و مضرات آنها و مسائل دیگر در مورد آنها را بيان كند .این كار تحت نظارت و دستورات
استيو مال كارمند ارشد وزارت خارجه آمریكا كه در آن زمان مشاور معاون وزیر خارجه یعني بيلبرنز بود
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انجام ميشد و خود من نيز بهعنوان معاون آقاي مال در این پروژه با سایر بخشهاي وزارت خارجه و
همچنين وزارت خزانهداري همكاري ميكردم تا بتوانم بستههاي جدید اقدامات تحریمي را تهيه و تدوین
كنم .این بستههاي جدید تحریمي بخشهاي انرژي ،حملونقل ،خدمات مالي و برنامه هستهاي ایران،
صنایع دفاعي و همچنين دسترسي دیپلماتيك این كشور به سایر نقاط جهان را مدنظر داشت.
پيشنهادهاي مذكور به صورت خالصه براي كميته معاونان شوراي امنيت ملي آمریكا در سپتامبر 5113
توضيح داده شد كه البته در كنار آن گزارشهایي در مورد اقدامات اعتمادساز آمریكا براي پيشنهاد به
ایران نيز بهعنوان بخش جدیدي از سياست دیپلماتيك جدید آمریكا مطرح شد .در این زمينه هدفهاي
تحریمي مانند پروژه رآكتور پژوهشي تهران یعني  TRRكه در اكتبر  5113به ایران پيشنهاد شده بود
و من نيز روي آن كار كرده بودم وجود داشت .این پروژه پيشنهاد ارائه سوخت هستهاي براي رآكتور
مذكور را به ایران ارائه ميكرد تا در عوض آن ایران بسياري از ذخيرههاي اورانيم غني شده خود را
تحویل بدهد .از منظر آمریكا این معامله خوبي بود ،چرا كه ایران سوخت هستهاي مورد نياز خود را
بهدست ميآورد ،سوختي كه عمالً نميتوانست در سالحهاي هستهاي بهكار گرفته شود ،و همزمان ذخایر
خطرناک اورانيم از این كشور خارج ميشد .عالوهبر این با این كار ایران دیگر نميتوانست استداللي براي
غنيسازي اورانيم داشته باشد و مفهوم عرضه سوخت هستهاي توسط كشورهاي خارجي نيز بيشتر تقویت
ميشد تا پاسخي به استداللهاي ایران داده شود بهطوري كه این كشور نتواند براي تأمين سوخت
هستهاي خود روي بازارهاي بينالمللي حساب كند و ميبایست حتماً این صنعت را در داخل دنبال كند.
متأسفانه سيستم سياسي داخلي ایران پيشنهاد مذكور را به نوعي رد كرد و آن را زایل نمود .مذاكرهكننده
ارشد هستهاي ایران آقاي سعيد جليلي ابتدا عالقه خود به این پيشنهاد را وقتي توسط آژانس بينالمللي
انرژي اتمي و بيلبرنز مطرح شد نشان داد .درواقع آقاي جليلي موافقت موقت خود با این توافق و همچنين
یك توافق دیگر براي دادن اجازه بازرسي از تأسيسات جدید غنيسازي ایران در فردو را اعالم كرد .آمریكا از
وجود تأسيسات فردو اطالع داشت ،اما آن را پنهان نگه داشته بود تا از نيت ایران در این زمينه آگاه شود.
جليلي همچنين پذیرفت كه مجدداً با كارشناسان فني در ماه اكتبر دیدار كند .دو هفته بعد و تحت نظر
آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،ایران ،آمریكا ،فرانسه و روسيه بهصورت موقت در پيشنهاد مرتبط با رآكتور
تحقيقاتي تهران توافق كردند ،اگرچه سؤاالتي در مورد نحوه برنامهریزي در آن باقي مانده بود و این پيشنهاد
را براي تأیيد دولتهاي مطبوع به پایتختهاي خود فرستادند.
بالفاصله بعد از این قضيه مشخص شد كه حمایت سياسي الزم در تهران براي قرارداد مذكور وجود
ندارد و نياز به یك فشار جدید تحریمي احساس ميشود .در پایان ماه اكتبر با توجه به احتمال پاسخ
منفي ازسوي ایران ،من بههمراه یك تيم كوچك به بروكسل و مادرید رفتم تا در مورد مسائل موجود به
دولتهاي اتحادیه اروپا و همچنين دولت اسپانيا گزارشي در مورد برنامههاي تحریمي آمریكا ارائه كنم.
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در این دیدارها ،ایدههاي مختلف براي تحریم ازسوي دو طرف مطرح شد و چارچوب اصلي براي
تحریمهاي احتمالي اروپا در آینده در صورت پاسخ منفي ازسوي ایران گذاشته شد ،خصوصاً در شرایطي
كه ایران به پيشنهاد رآكتور تهران پاسخ منفي بدهد.
باز هم سياست در تهران نقش ایفا كرد ،این بار حتي سياستمداران اصالحطلب نيز با تالشهاي
احمدينژاد براي رسيدن به یك توافق با آمریكا مخالفت ميكردند .انتخاب مجدد احمدينژاد در سال 5113
روي چهره سياسي او اثر بسياري گذاشته بود ،چرا كه تظاهرات خياباني و اتهامات فراوان در مورد تقلب در
انتخابات مشكالت فراواني براي او ایجاد كرد .پس عمالً احمدينژاد توانایي رسيدن به یك توافق را براي ایران
نداشت .در نوامبر  5113آقاي اوباما به سفير آمریكا در سازمان ملل یعني خانم رایس و همچنين وزیر خارجه
خانم كلينتون و یك وزیر دیگر اجازه داد تا برنامههاي خود براي تحریم را پيش ببرند.
این اقدامات در سه شكل دنبال ميشد كه البته همگي در دل یك سياست منسجم و یكپارچه نمود
پيدا كرد ،یعني تحریم هاي سازمان ملل ،اقدامات چندجانبه غيررسمي و فشار داخلي آمریكا بر
شركتهاي خارجي و بانكها.
در این زمينه ،مسير سازمان ملل مهمترین نقش را ایفا ميكرد ،اگرچه انتظار براي اعمال تحریمهاي
همهجانبه سازمان ملل همچنان انتظار بزرگي بود اما همه ميدانستند كه تحریمهاي سازمان ملل
ميتواند مبناي الزم براي اعمال اقدامات مشابه ازسوي دولتها را فراهم كند و به اقدامات ملي بيشتر
منجر شود .خانم رایس و تيم او همكاري هاي خود با دیگر سفرا از كشورها در سازمان ملل را تقویت
كردند تا بتواند قطعنامه تحریمي جدیدي را ایجاد كند و مبناي كار آنها نيز ایدههاي تحریمي بود كه از
ميانه سال  5110به جا مانده بود .در آن زمان نشستهاي فراواني در این زمينه برگزار شد تا همه به
یك سياست واحد در این زمينه برسند .دولت آمریكا موفق شد مفاهيم كليدي در این زمينه را شناسایي
كند و گزینههاي مفيد آمریكا را در سياست تحریمها مورد تأكيد قرار دهد .به این ترتيب چهار حوزه
كليدي شناسایي شد كه تمام این چهار حوزه توانستند بر قطعنامه  1353سازمان ملل كه در  11ژوئن
 5111تصویب شد جاي خود را پيدا كند.
ایجاد زمينهاي براي اعمال تحریمهاي بيشتر در حوزه انرژي :از همان آغاز مشخص بود كه شوراي
امنيت ،تحریمهاي خاص و الزماالجبار بر صادرات انرژي ایران را اعمال نخواهد كرد بهرغم اینكه آمریكا
اعالم كرده بود این ص ادرات انرژي مسير مناسبي براي اعمال فشار اقتصادي بر ایران خواهد بود و همه
ميدانستند كه ایران اتكا بسيار زیادي بر نفت براي كسب درآمد خارجي دارد .با علم به این نكته،
آمریكایي ها از متحدان خود در اروپا و آسيا خواستند برنامههاي ملي خاص خود براي تحریم بر حوزه
انرژي ایران را اعمال كند .در این مسير صرف اینكه سازمان ملل در قطعنامههاي خود ،حوزه انرژي ایران
را بهعنوان یك مشكل اصلي به رسميت شناخته بود كفایت ميكرد .آمریكا در این زمينه تالش كرد
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طراحي تحریمها را به نحوي انجام دهد كه تهدیدهاي ملي ناشي شده از حوزه انرژي در ایران را به خوبي
به نمایش بگذارد .نخست اینكه بخش انرژي ایران به این كشور كمك ميكرد تا از فشار تحریمها بگریزد
و دوم اینكه ميتوانست پوششي براي فعاليتهاي پشتيباني كاالهاي هستهاي باشد كه ميتوانست در
صنایع تسليحاتي هستهاي بهكار گرفته شود .نتيجتاً تحریم سازمان ملل و بازه زماني كه این تحریم
اعمال شد همين مسئله را مورد تأكيد قرار داد و هشدار داد كه:
سازمان ملل این نكته را به رسميت ميشناسد كه دسترسي ایران به منابع انرژي ثابت و متنوع
نقش مهمي در توسعه و رشد پایدار این كشور دارد ،ضمن اینكه ارتباط بالقوه ميان درآمدهاي ایران از

بخش انرژي و سرمایهگذاري در فعاليتهاي هستهاي حساس در زمينه اشاعه وجود دارد و تجهيزات
فرآ وري شيميایي و مواد مورد نياز در صنعت پتروشيمي اشتراكات بسيار زیادي با موادي دارند كه در
برخي از فعاليتهاي چرخه سوخت هستهاي بهصورت حساس مورد استفاده قرار ميگيرد.
ادامه محدود كردن بخش انرژي ایران با توجيه پنهاني بودن بسياري از فعاليتها در این بخش:
دولت آمریكا درست مانند سه مصوبه و قطعنامه قبلي تحریمي عليه ایران ميخواست انزواي مالي این
كشور را تقویت كرده و اعمال تحریم توسط دولتهاي خارجي بر حوزه خدمات مالي مرتبط با ایران را
آسان تر كند .این مسئله شامل خدمات بانكداري مستقيم و كمك صادراتي ،بيمه و تمام اشكال سرویسها
و خدمات مالي ميشد .قطعنامه سازمان ملل در این زمينه در نقاط مختلف هم در متن اصلي این اهداف
را برآورده كرد و كشورها و سازمانها را ملزم كرد كه اموال و دارایيهاي بانكهاي مشخص شده نظير
بانك تجارت شرقي و همچنين سپاه پاسداران را و همچنين مهمترین بازوي اقتصادي سپاه یعني قرارگاه
خاتماالنبيا را مسدود كند.
افزایش اختيارات شوراي امنيت براي بازرسي و بررسي محمولههاي كاالیي :اگرچه دولتها این
اختيار را داشتند كه از زمان آغاز نظام تحریمهاي سازمان ملل در سال  5116محمولههاي ایران را
بازرسي كرده و از عبور كاالهاي حساس به سمت ایران جلوگيري كنند ،اما خيلي از این دولتها از تمام
اختيارات خود در این زمينه استفاده نميكردند .دولت آمریكا تالش كرد شفافيت بيشتري را براي دولتها
در این زمينه ایجاد كند تا آنها از اختيارات خود براي بازرسي ،مصادره و ضبط محمولههاي مشكوک در
حوزه كاالهاي موشكي و هستهاي حساس تا تسليحات معمولي استفاده كنند.
تشدید اقدامات شناسایي و اعالم نقض نظام تحریمهاي سازمان بينالملل :دولت آمریكا در اینجا
نيز تالش كرد تفسير واحدي از تحریمهاي سازمان ملل بهوجود بياورد كه از طریق آن گروهي از
كارشناسان بتوانند به شوراي امنيت و اعضاي آن در اعمال و اجراي الزاماتشان كمك كند .شوراي امنيت
به سرعت به بخشي مهم از اقدامات بينالمللي در شناسایي و اطالعرساني پيرامون تالشهاي ایران در
گریز از تحریمها تبدیل شد و فرمولها و توصيههایي در مورد اقدامات مفيد دولتها در اجراي قطعنامه
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تحریمي ارائه كرد .گزارشهاي بازرسي شورا در مورد محمولههاي حساس بهصورت خاص از اهميت
باالیي در منزوي كردن ایران و دست گذاشتن روي محمولههاي این كشور ایفا كرد ،خصوصاً در مواردي
كه اشخاص و نهادهایي شناسایي شدند كه با سپاه پاسداران در ارتباط بودند و قوانين مرتبط با حملونقل
را در غرب آفریقا در سال  5111زیر پا گذاشته بودند.
همانطور كه گفتيم مسير شوراي امنيت در سال  5113و  5111تنها روش آمریكا براي اعمال
تحریم نبود این كشور عالوهبر این مسئله متحدانش را تشویق ميكرد تا از اقدامات داخلي و ملي خود
نيز استفاده كنند ضمن اینكه دولت آمریكا در ارتباط تنگاتنگ با كنگره تالش ميكرد قوانين تحریمي
جدید در این زمينه را بهوجود بياورد.
اعمال تحر یم توسط متحدان آمریكا هم الزم بود و هم نقش تكميلي براي قطعنامه  1353داشت.
آمریكا در این زمينه با همكاري نزدیك با اتحادیه اروپا ،ژاپن ،كرهجنوبي ،استراليا ،كانادا و سایرین
گزینههاي تحریمي عليه ایران را افزایش داد كه ميتوانستند هم شامل تحریمهاي شوراي امنيت باشند
و هم اثر آنها را تقویت كنند .در این زمينه دو عنصر خاص بيش از سایرین نمود داشت.
نخست اینكه شركا و متحدان آمریكا خصوصاً اروپا ،ژاپن و كرهجنوبي پذیرفتند كه از سرمایهگذاري
بيشتر در صنعت نفت و گاز ایران بپرهيزند و تمام پشتيبانيهاي فني و مالي باقيمانده در این كشور را
بيرون بكشند .اگرچه این دولت ها خرید نفت و گاز ایران را ممنوع نكردند اما این كار آنها دو اثر مهم و
آسيبرسان بر ایران داشت ،یعني هم دولت ایران را از منابع مورد نياز براي حفظ و ارتقا تجهيزات فعلي
محروم ميكرد و هم نشان ميداد كه منابع انرژي ایران ميتوانند اهداف پذیرفتني و مشروع براي اعمال
تحریم ها باشد .درست در همين زمان یك اعالميه از دولت آمریكا صادر شد كه نشان ميداد آمریكا قرار
است برمبناي قانون تحریمهاي ایران تحقيق و تفحص در مورد شركتهاي درگير در سرمایهگذاري نفت
و گاز در ایران را شروع كرده و آنهایي را كه در این زمينه به ایران كمك ميكردند را شناسایي كند.
نكته دوم اینكه شركاي آمریكا پذیرفتند بخش انرژي ایران را درون خطوط قرمز خود قرار دهند و
انجام هرگونه فعاليت اقتصادي در این حوزه را نيازمند كسب مجوز قبلي بدانند ،مثالً هرگونه فعاليتي كه
باالي چهل هزار یورو ارزش داشته باشد ميبایست نخست مجوز این دولتها را كسب كند .در نتيجه
این اقدامات توانایي ایران براي انجام فعاليتهاي معمول اقتصادي بهشدت تحت تأثير قرار گرفت و مهمتر
اینكه حس مشروع بودن اقتصاد ایران در دنيا آسيب دیده بود و كار به جایي رسيده بود كه ایران در
نظام اقتصاد بينالملل یك مورد خاص شده بود و انجام فعاليتهاي تجاري با آن سخت و پيچيده و
پرهزینه ميتوانست باشد .نتيجه اینكه اگرچه برخي شركتهاي بزرگ به فعاليتهاي خود در ایران ادامه
دادند و برخي از كشورهاي كوچك نيز ریسك این مسئله را پذیرفتند اما در سال  5111انبوهي از
شركتها و نهادها از ایران خارج شدند.
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مصوبه تحریمهاي آمریكا در مجلس این خروج را تقویت كرد .در ژوئن  5111درست بعد از تصویب
قطعنامه سازمان ملل ،آقاي اوباما قانون تحریمهاي جامع ایران را امضا كرد كه به سيسادا معروف است.
قانون سيسادا در خود اشكال مختلف تحریمها را داشت كه برخي از آنها تحریمهاي فعلي در حوزه نفت
و گاز ایران را تقویت ميكردند و یا جریمههاي در نظر گرفته شده براي نقض نظام تحریمهاي آمریكا را
باالتر ميبردند .اما شاید مهمترین بند قانون سيسادا ماده ( )114آن بود كه مبنایي را براي اعمال یك
تحریم همهجانبه مالي بر ایران ایجاد ميكرد .در این بند كه براي تهيه آن مذاكرات طوالني و مفصلي
در قوههاي مجریه و قانونگذاري آمریكا در سال  5113انجام شده بود ،آمریكا این توان را پيدا كرده بود
تا دسترسي بانكهاي خارجي به بازار آمریكا را محدود كند اگر آن بانكها با نهادهاي تحریمي ایران یا
سپاه پاسداران معامله كرده باشند .با گسترش یافتن ليست تحریمي آمریكا در مورد بانكهاي ایراني،
نظام مالي بينالملل نيز به این نتيجه رسيد كه هرگونه معامله با ایران ميتواند به از دست رفتن بازار
آمریكا براي او بيانجامد .اگرچه برخي نهادهاي مالي بدون داشتن ارتباط با آمریكا ميتوانستند در چنين
شرایطي دوام بياورند و دشواري كمي داشته باشند ،اما بانكهاي چند مليتي ميترسيدند كه این بند
دامن آنها را بگيرد و به همين دليل بالفاصله به جمع نهادهایي پيوستند كه از تجارت با ایران سر باز
ميزدند .حقيقت آ شكار در این زمينه این بود كه ایران بازار بسيار خوبي براي شركتها و بانكهاي
خارجي فراهم ميكرد ،اما بازار آمریكا به مراتب بزرگتر و وسيعتر از ایران بود و هيچكس نميپذیرفت
كه فرصتهاي دسترسي به بازارهاي آمریكا را بهدليل حضور در ایران از دست بدهد.
این سه سطح تحریمها ،یعني سازمان ملل ،تحریمهاي چندجانبه و تحریمهاي شركتي و سازماني كه
تحت فشار آمریكا اعمال شد از چند زاویه و جهت از ژوئن  5111و زمان تصویب قطعنامه  1353ایران را
تحت فشار شدید قرار داد .در پایان تابستان  5111ایران هر هفته با یك خبر بد مواجه ميشد ،بهطوري كه
مصوبههاي داخلي مختلف در آمریكا ،اروپا ،ژاپن ،كره ،استراليا و كانادا تصویب ميشد و عليه ایران اعمال
ميگردید .اما اگرچه فشار وارد شده بسيار شدید بود و امكان توقف آن وجود نداشت ،اما این فشارها كه در
دو سال بعد نيز افزایش بسيار شدیدي پيدا كرد نتوانست به امتيازدهي ایران در مذاكرات آن سالها بينجامد.
پاسخ و استقامت كشور هدف
در فصول گذشته تحریمها را به بخشهاي مختلف تقسيم كردیم .همچنين گفتيم كه وزن درد ناشي از
تحریمها چه مقدار است و چه كار كنيم كه كشور هدف به همان اندازه كه ميخواهيم درد تحریم را
احساس كند .در فصول گذشته چگونگي انجام این اقدامات در ارتباط با ایران از سال  5116تا  5111را
دیدیم .در این فصل به پاسخ كشورهاي تحریم شده ،نهادها و اشخاص دیگر بهعنوان یك موضوع كلي
ميپردازیم .همانطور كه در فصول گذشته گفتيم ،درجه مقاومت كشور هدف و ایستادگي وي بر فعاليت
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موضوع تحریم فارغ از درد اعمال شده توسط كشور تحریمكننده نكتهاي است كه به آن استقامت و اراده
ملي كشور هدف گفته ميشود .یك بخش اصلي استقامت در این زمينه ميزان اهميت موضوع تحریمها
در مقایسه با سایر اولویتهاي ملي خواهد بود.
نخست اینكه باید بفهميم كشورها چگونه خود را براساس اولویتهاي ملي سازماندهي ميكنند .كشورها
اساساً طيف وسيعي از اولویتها را دارند كه در آن برخي وزن بيشتري نسبت به سایرین داشته و این مسئله به
شخصيت ملي ،تاریخ ،ساختار حكومت ،آرایش اجتماعي و نيازهاي جمعيت مربوط ميشود .در اینجا نيز اگرچه
تحقيقات فراوان ميتواند موضوع را با دقت بيشتري مشخص كند اما همپوشاني موجود تا حدود زیادي منطقي
است ،به نحوي كه ميتوان گفت اولویتهاي انتزاعيتر وقتي پاي بقاي ملي در ميان باشد كنار گذاشته ميشود.
به همين دليل كشورهایي كه به بحران ميافتند ،مباحث ملي فراواني را راه مياندازند و سعي ميكنند این
ارزیابي را بهدست بياورند كه آیا وضعيت جدید نياز براي تغيير در اولویتهاي زیر ساختي را ایجاب ميكند یا
اینكه كشور باید همان مسير قبلي خود را طي كند .آمریكا براي مثال از زمان حمالت  11سپتامبر چنين بحث
و مشكلي را داشته است و تعارض ميان امنيت و ثبات از یكسو و آزاديهاي فردي ازسوي دیگر از زمان آن
حمالت بحث داغي را در آمریكا به راه انداخته است .كشورهاي دیگر نيز بحث باال و پایين بردن اهميت
اولویتهاي ملي خود را در شرایط خاص تجربه كردند.
كشورها اساساً برخي منافع را در گذر زمان نسبت به سایر منافع ترجيح ميدهند .اشخاص نيز
نگرش متفاوتي نسبت به اهميت منافع در مدت زمانهاي مشخص دارند .اما كشورها اساساً سيستمها و
نظامهاي خاصي را براي تعریف این منافع و اولویتها طراحي ميكنند كه ممكن است خيلي از این
سيستمها نوشته شده نباشند ،مثالً تماميت ارضي یك اولویت بسيار مهم براي كشورهاست و درست به
همين دليل است كه كشورهاي مختلف ،ارتشهاي منسجم و بزرگ را برقرار كردند و زیرساختهاي الزم
براي بهكار گرفتن آنها در شرایط بحران را نيز ایجاد نمودهاند .براي برخي كشورها قضيه كمي متفاوت
است و تمایز ميان اهميت تماميت ارضي و منافع دیگر مثالً عملكرد اقتصادي ممكن است تمایز قوي و
بزرگي باشد .در اروپا كشورهاي منطقه شنگن اتحادیه اروپا تلویحاً به این نتيجه رسيدند كه یك عنصر
از تماميت ارضي یعني كنترل آمد و شد در مرزهاي ملي اهميت كمتري نسبت به هزینههاي اقتصادي
مسافرتهاي پر از تأخير دارد .برخي كشورهاي اروپایي نيز به این نتيجه رسيدند كه واحد پول مشترک
شاید ارزش فدا كردن واحدهاي پول داخلي در كشورهاي خودشان را داشته باشد ،چه اینكه برخي
كشورها نيز به این نتيجه رسيدند كه از دالر آمریكا بهجاي واحد پول ملي استفاده كنند و از این طریق
منافع اقتصادي بيشتري نصيبشان بشود.
پس ميبينيم كه اولویتها در گذر زمان و با تغييراتي كه اتفاق ميافتد عوض ميشود ،جایگاه اولویتها
نيز ميتواند تغيير كند .براي مثال كشورهاي اروپایي متوجه محدودیتهایي شدهاند كه از یك واحد پول
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مشترک براي آنها بهوجود ميآید ،خصوصاً از زمان بحران مالي سال  5113كه این مشكل دوچندان شده
است .این مسئله باعث شده كه كشورهایي مانند یونان به فكر بازیابي اقتدار ملي گذشته باشد.
همانطور كه اولویتها پایگاه ملي دارند و ميبایست آنها را درون چارچوب تحليلي مورد بررسي
قرار داد ،كشورهاي تحریمكننده نيز ميبایست درک خود را از آن اولویتها مورد ارزیابي مجدد قرار
دهند تا مطمئن شوند این درک سالم و بينقص مانده است .خواست و اراده صدام حسين براي فدا كردن
منافع مردمش براي پيش بردن گفتمان منافع ملي به خوبي براي همه شناخته شده است .عمالً منطقي
است اگر بگویيم در زمان صدام هيچ ميزان از درد و فشار ناشي كه از تحریم نميتوانست تمایل او براي
تبليغ بر تماميت ملي عراق را محدود كند ،تمایلي كه عمالً اجازه بازرسيهاي بينالمللي از پایگاههاي
نظامي مشكوک را نميداد .در پایان این تمایل نوعي آمادگي براي پذیرفتن اقدام نظامي عليه عراق را در
او بهوجود ميآورد ،حتي با علم به این موضوع كه  15سال پيش همين اقدام نظامي توانسته بود ارتش
او كه چهارمين ارتش بزرگ دنيا بود را از پاي در بياورد.
همانطور كه در فصول گذشته گفتيم كارشناسان و اندیشمندان در این مورد بحث زیادي را انجام
دادند كه چرا وضعيت در عراق به این شكل درآمد .اما منطقيترین نتيجهاي كه ميتوان گرفت این است
كه صدام فكر ميكرد دخالتهاي خارجي بهشدت توان بازدارندگي او در برابر رقباي منطقهاي را كاهش
خواهد داد و از نظر داخلي نيز رقبا را جري خواهد كرد .شاید هم البته صدام دچار یك اشتباه ساده
محاسباتي شده باشد ،اما در هر دو حالت پذیرش او براي اشغال عراق پيش و مقدم دانستن اشغال بر
بازرسيهاي بينالمللي نشانگر نظام فكري خاص او در مورد منافع و اولویتهاست .این تصویر عمالً نشان
مي دهد تمایل صدام براي حفظ تماميت ارضي عراق و اینكه اقتصاد عراق و رفاه مردم این كشور تضمين
شده و عراق جایگاه مناسبي در جامعه بينالملل داشته باشد در رده بسيار نازلتري نسبت به مقاومت او
در برابر همكاري با جامعه بينالملل قرا ميگرفت.
البته مشخص است كه استقامت و مقاومت صدام در گذر زمان ثابت نبود .در ابتدا او ميخواست همه
عناصر اولویتهاي ملي را حفظ كند ،اما با اعمال یك دهه تحریم برخي از این اولویتها در ذهن او رنگ
باخت ،براي مثال اگرچه صدام براي مدت حدود  11سال و تا سال  5115به بازي گرگ و موش خود با
بازرسان بينالمللي ادامه داد ،اما به نقطهاي رسيده بود كه ميتوانست اجازه همكاري محدود در این زمينه را
بدهد ،چه اینكه بازرسان سازمان ملل در سال  5115توانستند به این كشور قدم بگذارند .آمادگي عراق براي
انجام همكاري محدود با بازرسان در پایان سال  5115در عين ممانعت این كشور از تمدید همكاريها و
گسترش آنها به نحوي كه مدنظر آمریكا ،انگلستان و متحدان آنها بود نشان ميداد كه فشار وارد شده از
ائتالف بينالمللي توانسته بود مقاومت صدام را تحت تأثير بگذارد ،اما كفایت الزم براي متقاعد كردن و
همكاري كامل را نداشت و عمالً نتوانسته بود صدام را مجاب كند كه قدرت را كامالً واگذار نماید.
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باالرفتن و تقدیس اولویتهاي یك كشور طبيعتاً با درک درست از آن كشور شروع ميشود كه در
فصول گذشته از آن صحبت كردیم .اما رسيدن به درک كاملتر از این اولویتبنديها براي ایجاد یك
نظام تحریمي مؤثر نيازمند اقدامات بيشتري است .در این زمينه شواهد مختلف ميتواند كمك زیادي را
انجام دهد نظير سرفصلهاي زیر كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت:
ـ تخصيصهاي بودجه،
ـ بيانيهها و مواضع سياسي،
ـ اقدامات موجود در قانون اساسي كشور،
ـ نگرشها و نگرانيهاي مردمي،
ـ اسناد راهبردي ملي و سخنرانيها.
براي برخي از كشورها درک كامل اولویتهاي ملي نيازمند مطالعه دقيق سازوكارهاي نظام حاكم
بر آن است .براي مثال در مورد كره شمالي ميتوان چنين استدالل كرد كه یكي از اولویتهاي اصلي اما
اظهار نشده این كشور براي طبقه نخبه حاكم ،تسلط خانواده كيم و حزب كمونيست است .براي ایران
این اولویت حفظ حكومت ایدئولوژیك از همه مهمتر است ،مسئلهاي كه شاید در هيچكدام از اسناد
مذكور بهصورت صریح بيان نشده باشد .با اینحال تحليلگران سياستها و مسائل سياسي در یك كشور
و جامعهشناسان ميتوانند كمك كنند تا شناسایي بهتري از اولویتهاي مذكور به عمل بياید و طبقهبندي
آنها مشخص شود.
خود اولویتها داراي عناصر ساختاري هستند به نحوي كه ميتوان اولویتهاي جنبي را شناسایي
كرد و جایگاه آنها را مشخص كرد .براي مثال ميتوان تماميت ارضي را كنترل بر تمام مرزها دانست
همانطور كه براي آمریكا معنا ميشود یا در تعریفي وسيعتر از جغرافيا مانند آنچه كشورهاي اروپایي
دارند تماميت ارضي ميتواند متعهد بودن به مشاركت در ناتو و سایر سازمانهاي امنيتمحور باشد طوري
كه مرزهاي دروني به روي همدیگر باز شود .اقتصاد نيز بهعنوان یك اولویت ميتواند تفاوتهاي زیادي
در كشورهاي مختلف داشته باشد .برخي رشد اقتصادي و ارقام تورم و برخي دیگر نيز نرخ بيكاري یا
حوزههاي خاص اقتصادي را مدنظر قرار ميدهند.
دیپلماسي فشار و راهبرد تحریمها نيز تالش ميكند از تنوع منافع در كشورها استفاده كند و
دستهاي از منافع را در برابر دستهاي دیگر از منافع قرار دهد .اساساً پيشنهادهایي كه به یك كشور هدف
در زمينه تحریمها ارائه ميشود همان اعمال مستمر فشار یا پایين آوردن فشار در برابر عقبنشيني یك
كشور است و این باال و پایين شدن فشار براساس ماهيت منافع آن كشور انجام ميشود .اگر بخواهيم
سادهتر بگویيم كشور تحریمكننده فشار را تا جایي باال ميبرد كه كشور هدف متقاعد به انجام كاري شود
كه در غياب فشار انجام نميداد.
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پس یك نكته مهم در اعمال تحریمها ،شناسایي آستانه استقامت كشور هدف بهصورت دقيق است و
رسيدن به این نكته كه چه اندازه فشار نياز است تا از آن آستانه بتوانيم عبور كنيم .براي مثال ميتوان تماميت
ارضي یك كشور را هدف قرار داد و تهدید كرد تا از طریق آن تغيير سياست در یك آستانه پایينتر استقامت
اتفاق بيافتد .یعني این امكان وجود دارد كه با ایجاد تغيير در رفتار در یك سطح پایينتر از منافع ملي وقتي
اتفاق بيافتد كه اتفاقات و هدفگذاريهایي در سطح باالتر منافع ملي انجام شود .براي مثال با ارائه مشوقهاي
اقتصادي به یك كشور ميتوان او را به تغيير در برنامه هستهاياش متقاعد كرد گاهي نيز ممكن است نياز باشد
تماميت ارضي آن كشور تهدید شود تا آن كشور این تغيير در برنامه هستهاي را انجام دهد.
اگر قبول كنيم كه استقامت براساس منافع موجود قابل تغيير است ،به این نتيجه ميرسيم كه
سطح استقامت در گذر زمان یكسان نخواهد بود و ميتواند بسته به شرایط تغيير كند و این مسئله یكي
از اهداف اصلي و كانوني تحریمهاست .اما برخي از جنبههاي استقامت ممكن است اصالً مشمول تغيير
نشود براي مثال ميتوان استدالل كرد كه حس استقامت در زمينه تماميت ارضي در گذر زمان ثابت
ميماند اما اعتبار دیپلماتيك ميتواند بر اثر فشار تغيير كند .حتي ميتوان گفت كه تماميت ارضي شاید
در گذر زمان ارزش این را پيدا كند كه فداي حفظ شكوفایي اقتصادي شود ،خصوصاً وقتي كه این گذشت
از تماميت ارضي در مقابل منافعي كه بهدست ميآید بسيار محدود باشد ،مثالً واگذار كردن یك جزیره
براي رسيدن به سازش و صلح .این مسئله در گذشته اتفاق افتاده است و قدرتهاي اروپایي بهصورت
مكرر قبل و در حين دوران استعمار بخشهایي از سرزمين خود را معامله كردند .مثالً تمایل چين براي
واگذار كردن هنگكنگ به بریتانيا در سالهاي سده  1011در پاسخ به یك تهدید نظامي نشاندهنده
ماهيت متغير اولویتها در زمانهاي خاص بوده كه ميتواند در پاسخ به یك محرک مشخص اتفاق بيافتد.
البته چنين معاملهاي مثالً در مورد هنگكنگ درحال حاضر امكانپذیر نخواهد بود ،چرا كه هم چين
وضعيت متفاوتي پيدا كرده و هم بریتانيا نظام حاكميت متفاوتي دارد.
پاسخ كشور هدف
پاسخهاي ارائه شده به تحریمها توسط كشورهاي هدف ميتوانند بسيار متفاوت باشند اما در نگاه كلي
در دو حوزه تقسيمبندي ميشود؛ ميتوان اثر تحریمها را پذیرفت و آنها را مدیریت كرد یا آنها را كنار
زد و در برابر آنها مقاومت نمود.
در زمينه «پذیرش» تحریم نميتوان گفت كه هيچ كشوري از تحریمها استقبال ميكند .فصل حاضر
قائل به این نظریه است كه اساساً كشورها تالش ميكنند از درد ناشي از تحریمها فرار كنند .البته
كشورها تالش ميكنند كه از شرایط بد بهوجود آمده استفاده كرده و گاهي از منافع آن نيز بهرهمند
شوند كه این مسئله را نيز در ادامه توضيح خواهيم داد كه خود این نگرش نيز نوعي پاسخ به تحریم در
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كشور هدف خواهد بود .اما نگاه عمومي این است كه كشورها اساساً هيچ وقت برنامهاي براي قرار گرفتن
در معرض تحریمها ندارند .همانطور كه در فصول گذشته گفتيم دالیل مختلفي براي چنين تصميمي
وجود دارد و ممكن است گاهي درون كشورها برخي از عناصر سياسي بهدليل منافعي كه وجود دارند از
تحریمها استقبال كنند ،اما بهصورت كلي فرض را بر این ميگيریم كه اعمال تحریمها و درد ناشي از
آنها مسئله مطلوبي نيست و هيچ كس از آن استقبال نميكند.
در عوض منظور ما از بحث «پذیرش» تحریمها نوعي اذعان كردن به ناتوانایيهاي طرف مقابل است
كه این پذیرش صورت ميگيرد اما با بيميلي اتفاق ميافتاد .كشورهایي كه از این پاسخ در برابر تحریمها
استفاده ميكنند اساساً در برابر كشور هدف تسليم نميشوند و روش كلي كار خود را نيز عوض نميكنند،
اما در عين حال تالش هم نميكنند كه اعمال تحریمها را به چالش بكشند یا از پيامدهاي آن بهعنوان
نتيجه فرار كنند .در عوض این كشورها خود را با اعمال تحریمها انطباق ميدهند و راههایي را شناسایي
مي كنند كه یا از آن سود ببرند یا از آن در جهت اهداف سياسي خود چه در داخل چه در بيرون از كشور
استفاده كنند .پاسخ و واكنش ونزوئال به اعمال تحریمهاي آمریكا عليه هفت مسئول این كشور در سال
 5112ميتواند نوعي از این نگرش باشد چرا كه ونزوئال ميتوانست به متحدان بينالمللي خود این طور
نشان دهد كه توانسته در برابر امپریاليسم آمریكا مقاومت بكند و با این كار حتي جایگاه خود را باالتر
ببرد و رئيسجمهور ونزوئال آقاي مادورو هم توانست جایگاه خود را در ميان مردم از این طریق ارتقا دهد.
اما مقاومت و نپذیرفتن تحریمها روش سنتي و مورد انتظار در مورد این سياست است .در این حالت
كشور هدف سعي ميكند تحریمها را دور بزند كه این كار یا از طریق قاچاق اتفاق ميافتد یا ایجاد
ارتباطات اقتصادي با كشورها ،شركتها و اشخاصي كه ميخواهند و آماده هستند ریسك تنبيه شدن در
این زمينه را بپذیرند .چنين پاسخي ميتواند به تحریمهاي جبراني نيز ازسوي كشور تحریم شده بيانجامد.
مثالً روسيه در سال  5114تحریمهاي خود را در پاسخ به تحریمهاي اروپا بر این اتحادیه در زمينه
واردات محصوالت كشاورزي اعمال كرد .رویكرد كلي در این زمينه به حداقل رساندن آثار منفي تحریمها
از طریق گذر از آنها و دور زدن آنهاست به نحوي كه كشور اوليه تحریمكننده نيز درد ناشي از تحریمها
را از طریق اقدامات جبراني احساس كند.
ایران یك نمونه بارز از این مسئله است در سالهاي  5113و  5111خرد جمعي در واشنگتن ایجاب
ميكرد كه اعمال تحریم ها بر واردات بنزین ایران و سایر محصوالت نفتي و بنزیني ميتواند دولت ایران
را از پاي در بياورد .نماینده جمهوريخواه سنا آقاي مارک كرک كه یكي از طرفداران اصلي تحریم ایران
بود در سال  5111استدالل كرد كه قرنطينه بنزین در مورد ایران ميتواند چنان آثار وخيمي براي این
كشور داشته باشد كه او را متقاعد كند برنامه هستهاياش را كنار گذاشته و سایر فعاليتهاي پنهانش را
متوقف نماید .به همين دليل تحریم واردات بنزین ایران در قانون سيسادا گنجانده شد .همانطور كه در
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فصل قبل گفتيم در جوالي  5111این تحریم به قانون تبدیل شد اما چه اتفاقي افتاد؟! ایران بهجاي
اینكه بالفاصله امتياز بدهد و فعاليتهاي پنهانش را كنار بگذارد روشهاي مختلف قاچاق را در پيش
گرفت و در كنار آن نيز پاالیشگاه هاي خود را باز طراحي كرد تا نياز بنزین داخلي را تأمين كند .نتيجه
این كار توليد بنزیني بود كه بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند كه به افزایش آلودگي در ایران منجر
شد .پس ایران توانست از این فشار عبور كند .ناكامي در این مثال ازسوي آمریكا بهدليل خود اعمال
تحریمها نبود ،چرا كه واردات بنزین ایران بهصورت ميانگين ساالنه از  135111بشكه در روز در سال
 5113به  33611بشكه در سال  5111رسيد .در عوض ناكامي اصلي عدم درک اهميت این موضوع بود
كه ایران ميتواند به زنده نگه داشتن حملونقل جادهاي خود ادامه دهد و از روشهاي معمول براي فائق
آمدن بر مشكل تحریمها استفاده كند .بهعبارت بهتر ایران فشار ناشي از منع واردات بنزین را احساس
كرد اما آن را قابل مدیریت كردن دانست و از آن عبور نمود .براي طرفداران منع واردات بنزین ناكامي
این سياست به لجاجت دولت ایران ارتباط داده شد كه البته تا حدودي درست بود و برخي نيز حتي آن
را نشانهاي از نيتهاي بد ایران در زمينه برنامه هستهاي دانستند .اما وقتي آمریكا به این نتيجه رسيد
كه فشار تحریمي بيشتري نياز دارد درک این نكته بسيار اهميت داشت كه به نتيجه نرسيدن منع واردات
بنزین نتيجه لجبازي دولت ایران نبود بلكه بهدليل انتخاب حوزه غلطي بود كه تحریم اعمال شده بود و
كشور تحریمشونده توانست به راحتي با آن كنار بياید.
هدف و نيت كشورها از نپذیرفتن و مقاومت در برابر تحریم به نوعي سوق دادن فشار به خود كشور
تحریمكننده و سياستگذاران آن است ،به نوعي كه شاید فشار و درد وجود داشته باشد اما آثار رواني آن
از بين برود .نباید فراموش كنيم كه استقامت ،خود تابعي از تعامالت متغير فيزیكي و روانشناختي است
و ميتوان آن را نتيجه برآوردهاي یك طرف از ميزان تحملش از درد در آینده دانست و همچنين احتمال
افزایش درد ،همگوني آن درد و ميزان شدت آن در آینده نيز باید در این محاسبه لحاظ شود .وقتي
راهبردهایي براي حفظ استقامت وجود داشته باشد ،كشورهایي كه در معرض تحریم قرار ميگيرند عزم
خود را باالتر برده و جایگاه خود را در این زمينه تقویت ميكند.
سنجش و اندازهگیري استقامت
اینجا نيز درست مانند مسئله فشار و درد ،خود مفهوم استقامت را ميتوان براساس ميزان اطالعات و
دانش از كشور هدف ارزیابي كرد .همانطور كه قبالً گفتيم اگر ارزش منافع و اولویتهاي ملي براي یك
فعاليت خاص باالتر باشد احتمال تغيير رفتار در صورت اعمال فشار بر آن حوزه بيشتر خواهد بود .اما به
این معنا نيست كه استقامت طرف مقابل در این زمينه غير قابل تغيير خواهد ماند .پس ماهيت فشار
اعمال شده نيز اهميت دارد.
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با اینحال سنجش تغييرات بسيار سختتر و انتزاعيتر است زیرا به سازوكارهاي داخلي یك كشور
بيشتر بستگي دارد تا خود فشار ناشي از تحریمها كه ميتوان آنها را از فشار بيروني سنجيد و اندازهگيري
كرد .با یك مثال ساده قضيه بيشتر روشن ميشود ،فرض كنيد تحریمهاي خفيفي بهدليل یك رفتار
خاص بر یك كشور اعمال شده است .همچنين فرض كنيد یك كشور تحریم شده در جریان یك انتخابات
قرار دارد و آنهایي كه براي رسيدن به قدرت تالش ميكنند نشان ميدهند در مقایسه با دیگران از
توانایي مقاومت بيشتري نسبت به جهان خارج برخوردار هستند .نتيجه این كه كشور تحریمكننده بر اثر
سازوكارهاي دروني بهوجود آمده ممكن است یا فشار تحریمها را بيشتر كند یا از ترس اینكه قضيه به
هم بریزد كالً آنها را كنار بگذارد.
در هر دو حالت نوعي ابهام بسيار زیاد در سنجش آثار تحریم بر استقامت ملي آن كشور وجود دارد و
در صورت نبود اطالعات كافي در این حالت افراد درگير در معامله تحریمي ممكن است دچار سوءبرداشت
و تصميمهاي غلط شوند .اگر گمان كنيد تحریمهاي شما درحال اثرگذاري است ،در این حالت تمركز شما
بر اقتصاد آن كشور كمتر خواهد شد و اگر فكر كنيد تحریمها اثر نميكنند ممكن است به دام این مسئله
بيافتيد كه تحریمها نياز بهشدت بيشتري دارند یا اینكه اثر معكوس ميدهند .بهعبارت بهتر اگرچه
تحریمكنندگان برآوردهاي اوليه در مورد فشار مورد نياز تحریمها را درست انجام دادهاند ،اما ممكن است
در درک این مسئله كه این فشار چقدر تغيير رفتار بهوجود ميآورد دچار اشتباه شوند.
بهترین راه براي فارغ آمدن بر این سردرگمي تدوین شاخصهاي بالقوهاي است كه بتوان درک كلي
از جریان اعمال تحریمها را نشان دهد .وقتي این شاخصها تدوین شد باید مدام مورد بازبيني و كنترل
قرار گيرد و مشخص شود در مسير اعمال تحریم ها پيشرفتي ایجاد شده یا اساساً اثر آنها از بين رفته
است .چند شاخص بالقوه در این زمينه وجود دارد كه ارزش آنها تا حدود زیادي به ماهيت كشور تحریم
شده ،ماهيت اقتصاد آن و ماهيت بازخوردهاي دروني در آن كشور بستگي خواهد داشت ،مهمترین آنها
موارد زیر هستند:
ـ اظهارنظرهاي عمومي مقامات دولتي،
ـ سطح تبليغات و تمركز آن دولت،
ـ شاخصهاي اقتصادي ،خصوصاً آنهایي كه نشاندهنده رشد و عملكرد پایدار در برابر تحریمها هستند،
ـ تحوالت سياسي داخلي،
ـ اطالعات افكارسنجي در مورد احساسات مردمي و حمایت دولت،
ـ موضعگيريهایي كه در مذاكرات و در عرصه بينالمللي اتفاق ميافتد.
اجازه دهيد با جزئيات بيشتر به هر كدام از شاخصهاي باال بپردازیم.
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اظهارنظرهاي عمومی توسط مقامات دولتی
این اظهارنظرها در مقام سنجش استقامت ملي دشواريهایي دارند چرا كه اساساً هدف از آنها نشان دادن
سطحي مشخص از استقامت است .البته اگر یك اظهارنظر یا سخنراني مقام مسئول نشان دهد كه موضوع
مربوطه دیگر اهميت گذشته را ندارد یا كشور آمادگي عقبنشيني را دارد ،سنجش ميزان استقامت در
این حالت از طریق آن اظهارنظرها راحتتر خواهد بود.
متأسفانه كشورهاي مخالف با رفتارهاي خود كمتر امكان چنين ارزیابيهاي راحتي را ميدهد و
حتي اگر زماني كشوري در برابر تحریمها پيشنهاد عقبنشيني كامل را بدهد حس غرور ملي اجازه بيان
شفاف این مسئله را در مقابل مردم نخواهد داد .در عوض سخنرانيها و اظهارنظرهاي عمومي بيشتر
ميخواهند ضعف در برابر تحریمها را نفي كند .وزیر اطالعرساني سابق عراق سعيدالصحافي یك مثال
واضح در این زمينه است .او در جریان اشغال سال  5113این كشور مدام پيروزي آمریكایيها را مسخره
ميكرد و این درحالي بود كه رسانههاي غربي مدام گزارش ميدادند كه تانكهاي آمریكایي به حومه
بغداد رسيدهاند .مثالهاي كوچكتر در این زمينه نيز وجود دارند كه نشاندهنده نگرش یكسان در
مقامات دولتي در این زمينه است و ثابت ميكند آنها بهجاي اینكه عموم مردم را از واقعيتها آگاه كنند،
به روندهاي تبليغاتي خود ادامه ميدهند.
با همه اینها اظهارنظرهاي مقامهاي دولتي ميتواند اطالعات خوب خود را نيز داشته باشند و
كارشناسان امر با تمركز بر سياستهاي آن كشور ميتوانند منظور مقامات از صحبتهاي مختلف را درک
كنند .درواقع سخنگوهاي مختلفي در دولتها وجود دارند كه اگرچه مجبور شدهاند مشكالتها در
بيانيههاي خود كوچك جلوه دهند ،اما ميتوان به صحبتهاي آنها تا حدود زیادي اعتماد كرد .براي
مثال سخنگوهاي دولتي در ایران مدتها تالش كردند آمریكا را بهدليل تحریمها محكوم كنند و این
تحریمها را مایه پيشرفت اقتصاد داخلي ایران نشان دهند .با مطالعه دقيق اظهارات این سخنگویان،
كارشناسان ميتوانند به راحتي افزایش فشار تحریمها در گذر زمان را حدسزده و به این نتيجه برسند
كه این تحریمها زندگي را براي دولت ایران سخت كرده و پيامرسانيهاي آن را نيز متفاوت كرده است.
براي نشان دادن این مسئله ميتوانيم بيانيههاي نماینده ایران در نشستهاي ساليانه صندوق پول و
سازمان تجارت جهاني را بررسي كنيم .از سال  5111تا  5110این بيانيهها نشان ميداد كه ایران از
تحریمها ناراضي است اما مشكل خاصي براي این كشور بهوجود نياورده است و نماینده این كشور با ارائه
اعداد و ارقام نشان ميداد وضعيت در حالت خوبي است .از سال  5113تا  5115ایران از نشست ساليانه
مذكور بهعنوان مكاني براي ارائه شكایتهایش در مورد آثار تحریمها استفاده ميكرد ،گرچه نماینده این
كشور وارد جزئيات خاص نميشد .از سال  5113تا  5114همانطور كه خواهيم دید بيانيههاي نماینده
مذكور نشان ميداد كه دولت جدید آقاي روحاني تالش كرده بيان خود را تغيير دهد .در سال 5114
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این نگرش ازسوي دولت روحاني باز هم تغيير كرد و دولت ایران دوباره تالش كرد از اعداد و ارقام استفاده
بيشتري كند چرا كه آنها اثر تحریمها را بيشتر نشان ميداد.
به این ترتيب ميتوان گفت كارشناسان از طریق مطالعه این بيانيهها ميتوانند تفاوتها را حدسزده
و نشان دهند كه چطور مي توان تفسير درستي از آنها ارائه كرد .اما برخي از شاخصهاي مهم در حوزه
بيانيهها مسائل زیر هستند:
اعتراف ساده :وقتي یك كشور اعتراف ميكند كه مشكل تحریم دارد تقریباً نيمي از كار انجام
شده است .اساساً این نوع اعتراف دشواري هاي خاصي براي هر دولت دارد چرا كه به مخالفين نشان
ميدهد كه آسيبپذیريهایي كه آنها بهدنبالش بودند تا از آن بهرهبرداري كنند كامالً نمود پيدا كردهاند،
گرچه تجربه نشان ميدهد خيلي از دولتها اعتقاد داشتهاند كه صدور چنين بيانيههایي ميتواند باعث
ترس و القاي حس وادادگي در مردم شوند .اما صرف همين اعترافها نشان ميدهد كه دولتها به مردم
خود متوسل شدهاند و این توسل از طریق اعتراف به تحریمها اتفاق افتاده است و اینكه آنها دردآور
بودهاند و این درد ،اگر تحریمها اعمال نميشد وجود نميداشت .در هر دو حالت ،صرف اعتراف كردن به
واقعيت فشار ناشي از تحریمها خود شاخصي است كه نشان ميدهد این فشار درحال اثرگذاري است.
تالش براي ملیگرایی و ایجاد مقاومت بیشتر :اگرچه صرف اعتراف اولين نشانه است ،اما سوق
دادن كشور و شهروندان به سمت مقاومت در برابر فشار نيز خود شاخص بسيار مهمي است .تالش براي
مقاومت صرفاً محدود به اشخاص تحریم شده نميشود بلكه دولتها تالش ميكنند این نوع فشار را یك
نوع جنگ اقتصادي نشان دهند كه ميتواند تأثيرات خود را بگذارد .استفاده از ارجاعات مذهبي نيز
ميتواند تأثيرگذاري این كار را بيشتر كند كه البته این مسئله به مذهب خاص هر جامعه بستگي دارد.
استفاده از زبان متفاوت براي اطالعرسانی و پیامرسانی داخلی و خارجی :یكي دیگر از
شاخصهاي مهم در این زمينه زباني است كه براساس آن پيامها منتقل ميشود .استفاده از انگليسي در
یك كشور غيرانگليسي نشان ميدهد كه پيام مربوطه صرفاً مصرف خارجي دارد و قرار است به
سرمایهگذاران خارجي و دولتهاي خارجي منتقل شود .به طریق مشابه ميتوان گفت كه استفاده از
ترجمههاي مبهم و درهم یا ترجمههاي متناقض نشاندهنده تالش در كشور تحریم شده براي گریختن
از آثار مشكلسازي است كه پيام مربوطه ميتواند داشته باشد.
سطوح تبلیغاتی (پروپاگاندا) و نوع تمركز در آنها
مسئله تبليغات یا پروپاگانداي دولتي تا حدود زیادي متمایز از اظهارنظرها و سخنرانيهاي رسمي است.
از این تبليغات نيز ميتوان به عنوان شاخصي براي سنجش ميزان استقامت كشور تحریم شده استفاده
كرد ،خصوصاً در پيامهایي كه در این كارزار تبليغاتي ارائه ميشود.
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تبليغات دولتي در این كتاب نظامي از پيامهاي مورد حمایت دولت است كه نميتوان آنها را به هيچ
شخص یا سخنگوي خاصي منصوب كرد بلكه بيشتر پيامهایي هستند كه از طریق رسانههاي ارتباطجمعي
مانند رادیو و تلویزیون ،بيلبوردها ،بروشورها و ابزارهاي مشابه به بيرون منتقل ميشود.
پيامهاي مربوطه ميتوانند بسته به نظامهاي سياسي و اقتصادي ملي و همچنين فرهنگ غالب
متفاوت باشد ،اما اجزاي اصلي و نمودهاي اصلي آنها موارد زیر را در برميگيرد:
ـ تشویق مردم به قناعت و استفاده كمتر از كاالهاي تجمالتي خصوصاً آنهایي كه از خارج وارد ميشود،
ـ احياي مباني صنعت داخلي و توسعه صنایع جدید و بومي،
ـ متحد شدن بر گرد پرچم ملي،
ـ نگاه كردن به شرایط اقتصادي فعلي بهعنوان یك جنگ اقتصادي كه نيازمند اتحاد و همبستگي است،
ـ شناسایي و گزارش دادن موارد فساد در دولت و حاكميت.
اگر بخواهيم خالصهاي از این پيامها ارائه كنيم ميتوانيم بگویيم كه كشور تحت فشار است و شهروندان
باید به آن كمك كنند .اولين شاخص مشكل ایجاد یك نظام تبليغاتي هدفمند است و شدید شدن آن و تغيير
كردن پيامها در گذر زمان ميتواند نشاندهنده نوع دریافت و حس مشكل ازسوي دولت مربوطه باشد و نشان
دهد كه تحریمها بهصورت كلي چه فشاري را برجاي گذاشتهاند و از این طریق كشور تحریمكننده سنجش
درستتري از آنها داشته باشد و همچنين ميزان استقامت ملي را در این قضيه بسنجد.
نكته مهمتر اینكه تشدید تبليغات دولتي در گذر زمان ميتواند نشاندهنده خلل در استقامت كشور
مربوطه باشد ،خصوصاً اگر پيامهایي كه در این تبليغات منتشر ميشود دچار تغيير شوند .براي مثال پيامهاي
دولت ایران به جمعيت این كشور در مورد ارزش و اهميت پروژههاي هستهاي از سال  5113تا  5113را در
نظر بگيرید ،این پيامها هميشه نماد اهميت این پروژهها بهعنوان یك حق ملي بود .اما در پایان سال 5116
پيامهاي حاكميت متفاوت شده بود و بيشتر بر پيشرفت كلي ملت ایران و توان این دولت در توسعه فناوريهاي
جدید متمركز بود و دیگر مثل سابق تأسيس پروژهها و امكانات جدید هستهاي اهميت نداشت بلكه روند كلي
پيشرفت در تبليغات مورد تأكيد قرار ميگرفت .این نوع پيامرساني منطقي به نظر ميرسيد چرا كه دولت
ایران بسياري از ظرفيتهاي هستهاي خود را واگذار كرده بود و براساس قرارداد برجام بين  11تا  12سال
امكان استفاده از آنها را نداشت .اگر از بيرون نگاه كنيم ميتوان استدالل كرد كه این نوع پيامرساني وقتي
آغاز شد كه مذاكرات در مورد برنامه هستهاي شروع گردید .این مسئله به برخي عناصر درون حاكميت ایران
این امكان را داد كه بحث ملي در این قضيه را دوباره طراحي كنند و نوع آمادگي در مردم براي دادن امتيازات
به جهان خارج را ایجاد نمایند .بهعبارت بهتر این مسئله نشاندهنده این بود كه نشان دادن عزم و استقامت
ملي حال تبدیل به نوعي آمادگي براي دادن امتيازات به جهان خارج شده بود و اینكه اساساً استقامت ایران
براي حفظ برخي از پروژههاي قبل تضعيف شده بود.
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در عراق تبليغات دولتي بسيار شخصيتر بود ،هدفش جال دادن چهره صدام حسين بود و نشان دادن
توانایي ارتش عراق در مدیریت تهدیدهایي كه از جهان خارج ميآمد .درواقع صدام تالش ميكرد هرگونه
اطالعاتي را كه ميتوانست جایگاه عمومياش را به خطر بياندازد را از بين ببرد و اجازه ظهور به آنها ندهد.
شاخصهاي اقتصادي
شاخصهاي اقتصادي مهمترین شاخصهاي سر راست سنجش استقامت ملي هستند ،گرچه تفسير آنها
نيز به همين اندازه در مقایسه با بيانيههاي دولتي و تبليغات دولتي مشكل خواهد بود .به راحتي ميتوان
تصویر سادهاي از و ضعيت اقتصادي كشورهاي در معرض تحریم ارائه كرد كه البته این كار در مورد كره
شمالي دشواري هاي خاص خود را دارد چرا كه اطالعات به سختي از این كشور بيرون ميآید .عالوهبر
این از طریق منابع خارجي ميتوان درستي این تخمينها را برآورد كرد .اطالعات تجاري براي مثال هم
مي تواند از كشور تحریم شده بيرون بياید و هم از شركاي تجاري آن تا تفسير دقيقتري از وضعيت
اقتصادي آن كشور براي كشور تحریمكننده بهوجود بياید .حتي اطالعات دیگر كه صرفاً بر منابع داخلي
متكي بوده اند نيز در این زمينه بسيار مفيد خواهند بود .اطالعات تورم و نرخ بيكاري ممكن است توسط
یك كشور وارونه جلوه داده شود ،اما مردم عادي در سطح خيابان نيز ميتوانند خيلي راحت به
مشاهدهكنندگان گزارش كنند كه آیا شاغل هستند یا خير و آیا چند ساعت در هفته كار ميكنند و
قيمت اجناسي كه براي تأمين معاش خود ميخرند به چه اندازه است .آمارهاي رسمي نيز ميتواند توسط
مردم یك كشور مورد بررسي دقيق قرار گيرد كه البته به بحث آزادي بيان و مسائلي از این دست نيز
بستگي دارد .پس ميبينيم كه سنجش شاخصهاي اقتصادي چندان نيز راحت نيست ،اما دشواري وقتي
بيشتر ميشود كه نسبت این اعداد و ارقام و آمارها را با سنجش استقامت ملي مشخص كنيم .براي مثال
كاهش پنج درصدي توليد ناخالص ملي مي تواند یك واقعيت مهم اقتصادي باشد ،اما چگونگي احساس
شدن این كاهش و ارتباط آن با اثر تحریمها مسئله را دشوارتر ميكند و اینكه حجم كلي اقتصاد و نقاطي
كه این كاهش اثر گذاشته است چگونه مشخص ميشود .باال رفتن نرخ بيكاري از  41درصد نيز
نشاندهنده یك بيماري اقتصادي جدي است ،اما مثالً همين نرخ در كشوري با نرخ معمول بيكاري 51
درصد نميتواند نشاندهنده یك مشكل اقتصادي مهم باشد .آمارهاي تورم نيز ممكن است مشكالتي از
این دست در هنگام تفسير بهوجود بياورد.
بهعبارت دیگر همانطور كه در جايجاي این كتاب اشاره شده مهمترین عامل در تفسير آثار
شاخصهاي اقتصادي بر استقامت ملي اجتناب از مقایسههایي است كه به بافتار مربوط نميشوند و خارج
از بافت صورت ميگيرند .شاخصهاي عملكرد اقتصادي ضعيف در برخي جاها بيشتر از جاهاي دیگر
نمود دارد .بنابراین سنجش و اندازهگيري آثار تحریمها همانطور كه در باال گفته شد ميبایست در
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ارتباط با وضعيت موجود صورت بگيرد و نه وضع مطلوب و سنجش ميزان استقامت ملي نيز ميبایست
همين مالحظات را در نظر داشته باشد.
البته این امكان نيز وجود دارد كه شاخصهاي اقتصادي چنان براي كشور حساس باشند كه آن
كشور از منتشر كردن آمار آنها ابا داشته باشد .مثالً مورد عراق در دهه  ،1331درواقع كشور مربوطه
اطالعات و شاخصهاي اقتصادي مذكور را بهعنوان اطالعات محرمانه ملي طبقهبندي ميكرد .این مسئله
بهخوديخود البته ميتواند نشاندهنده ماهيت آمار و ارقام اقتصادي و ترس كشور موردنظر از افشاي
آنها باشد .ایران در عوض اطالعات و آمارهاي اقتصادي خود را در سالهاي  5116تا  5113و در جریان
تحریمها منتشر كرد ،گرچه این اعتقاد وجود دارد كه دولت ایران به منظور ارائه دادن تصویري هر چه
مثبت تر در این آمار دستكاري نمود .آمار رسمي نرخ بيكاري در ایران براي مثال تعداد مطلق ایرانيان
بيكار و همچنين سطح تورم در كشور را پایين نشان داد ،اما با همه اینها دولتها نميتوانند برخي از
آ مار و ارقام را مخفي كنند یا ایجاد ابهام در آنها بسيار سخت است .براي مثال اگرچه ایران در جریان
تحریم ها یك نرخ رسمي بين پول خود و دالر آمریكا را حفظ كرد اما عمالً در برابر باال رفتن نرخ رسمي
و انطباق آن با نرخ بازار سياه مقاومت زیادي به خرج داد ،نرخي كه گاهي سه برابر نرخ رسمي دولتي
دالر در ایران بود .به طریق مشابه امكان دستكاري زیاد در آمار تورم نيز وجود ندارد چرا كه مردم عادي
ميتوانند به بازار بروند و با یك محاسبه ساده هزینه كاالهایي را كه دریافت ميكنند و افزایش آن نسبت
به روز قبل را در ذهن خود محاسبه نمایند .همين مسئله در مورد عراق و تالشهاي این كشور براي
حفظ یك داستان و روایت رسمي در مورد وضعيت اقتصادياش در زمان تحریمها مصداق داشت.
براي اجراكنندگان تحریم حتي آمارهاي دستكاري شده نيز داراي ارزش هستند .اگر این آمارها خيلي زیاد
دستكاري شده باشند ،درجه عملكرد اقتصاد كشور مذكور و آسيبپذیري آن را براساس فاكتورهایي كه مورد
دستكاري قرار گرفتهاند نشان ميدهد كه ميتواند خود شاخصي از نقطه فشار حاد به آن اقتصاد باشد .براي
مثال براي ایران اجراكنندگان تحریم به این نتيجه رسيدند كه نرخ بيكاري یا كمكاري حساسيتهایي را در این
اقتصاد بهوجود ميآورد و به همين دليل آنها تالش كردند این مشكل را تشدید كنند .سياستهاي مشابهي نيز
در مورد ضعف پول ملي ایران بهكار گرفته شد چراكه این پول به عرضه و تأمين ارزهاي خارجي بر اثر صادرات
بستگي باالیي داشت .پس یكي از اجزاي اصلي راهبرد تحتالشعاع قرار دادن ارزش باورداشتي پول ایران در
ذهن مردم تالش تحریمكنندگان براي كم كردن دسترسي ایران به ارزهاي خارجي بود.
توسعه تحوالت سیاسی داخلی
این شاخص ممكن است در سطح قضيه كمتر براي كشورهاي فاقد دمكراسي كاربرد داشته باشد ،اما باید
بدانيم همه دولتها داراي سيستمهاي سياسي در درون خود هستند و همه سازمانها سياست را بهكار
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مي بندند و هركسي كه تا به حال در گروهي با اعضاي بيش از دو نفر كار كرده باشد ميداند كه آن گروه
داراي مكانيسمهاي سياسي است.
كيم جونگ اون رهبر كره شمالي یك رهبر اقتدارگرا و تماميتطلب عيني است كه منافع شخصي و
ملي وي كامالً متفاوت از منافع مردم است .بهطور مشخص تملك و مالكيت تسليحات هستهاي صرفاً براي
خود آقاي كيم و هيئت حاكمه او داراي ارزش است ،چرا كه به آنها امكان مقابله با دخالت خارجي را
ميدهد .اگرچه خود ویراني ناشي از هرگونه جنگ در شبه جزیره كره در روزگار امروز حتي بدون سالحهاي
هستهاي نيز ميتواند نقش یك عامل بازدارنده را ایفا كند .براي مردم كره شمالي رهبریت آنها این استدالل
را مطرح ميكند كه سالحهاي هستهاي محافظ آنهاست .اما با توجه به اینكه بزرگترین دشمن این مردم
خود دولت آنهاست ،تهدیدات خارجي نميتواند بزرگترین مشكل براي مردم قلمداد شود.
براي آقاي كيم این استدالل وجود دارد كه هيچگونه سطحي از فشار اقتصادي نميتواند كفایت
الزم براي براندازي او را داشته باشد ،خصوصاً اگر حداقل در نظر داشته باشيم چه جریانهاي فكري بر
ماهيت تثبيت شده رژیم او حاكم هستند و فرض را بر این بگذاریم كه او ميتواند كنترل هيئت حاكمه
خود را از طریق مجموعهاي از مشوقها و تهدیدها در اختيار داشته باشد .پس عمالً كيم در وضعيت
بسيار خوبي براي حفظ اقتدارطلبي و تماميتخواهي خود قرار دارد .او آمادگي كامل دارد تا آثار هرگونه
فشار را به مردم خود منتقل كند و مرد م نيز قدرتي براي تأثيرگذاري بر او نخواهند داشت .عالوهبر این
در نتيجه انزواي اقتصادي این كشور بخشهاي اقتصادي كمي وجود دارند كه ميتوان فشار را بر آنها
اعمال كرد ،اگرچه همانطور كه در فصل آتي خواهيم دید این مسئله بههيچوجه به معناي امكانناپذیر
بودن فشار اقتصادي در مورد كره شمالي نيست.
در مقابل دمكراسيهاي كارآمد آسيبپذیري بسيار زیادي نسبت به فشارهاي سياسي داخلي ایجاد شده از
ناحيه تحریمها خواهند داشت .براي مثال جنبش تحریم ،عدم سرمایهگذاري و ممنوعيت معامله با اسرائيل [رژیم
صهيونيستي]را در نظر بگيرید كه با نام بيدياس معروف شده و در پاسخ به نگرانيهایي در حوزه مذاكرات متوقف
شده صلح ميان اسرائيلي ها [صهيونيست ها ]و فلسطينيها و نحوه عملكرد رژیم صهيونيستي [اسرائيل]در برابر
فلسطينيها ایجاد شده است .براي یك اقتصاد آزاد و جامعه دمكراتيك مانند رژیم صهيونيستي [اسرائيل] جنبش
بيدياس تهدیدي جدي نه تنها براي رشد بالقوه كشور بلكه براي روابط دیپلماتيك آن با سایر كشورهاي جهان
محسوب ميشود و ورود و حضور این كشور و یكپارچه شدن آن با جهان غرب و فرهنگش و ثبات سياسي دولتش
را بهشدت به خطر مياندازد .برخي از اسرائيليها به حق از نحوه رفتاري كه با آنها تحت جنبش بيدياس ميشود
ناراحت و سرخورده هستند گرچه حتي برخي اسرائيليها نيز در حمایت از جنبش بيدياس به دادگاه رفتهاند و
از آن حمایت كردهاند .فارغ از این مسائل بحثي درحال حاضر وجود دارد كه دالیل و ریشههاي زیرساختي این
جنبش و پویش چيست و چه كسي مسئول تشدید این تحریمها در چند سال گذشته بوده است .اختالفنظرهایي
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نيز در مورد هزینههاي جنبش تحریمي بيدياس وجود دارد و برخي اساساً اثرگذاري آن را مورد سؤال قرار
ميدهند و برخي دیگر نظير مؤسسه رند در آمریكا از طریق یك ماشين حساب اینترنتي بسيار جالب محاسبه
كردهاند كه كشور اسرائيل ممكن است حدود  41ميليارد دالر را بر اثر تحریمهاي بيدياس و مشكالت دیگر ناشي
از آن در طول  11سال از دست بدهد .آنچه آشفتگي مذكور ميتواند بهعنوان یك پاسخ بهوجود بياورد خود مسئله
دیگري است اما در جهت اهداف مطالعه حاضر ميتوان گفت كه بحث تحریمهاي بيدياس بهصورت فعال دنبال
ميشود و فشار به دولت اسرائيل براي پرداختن به مسئله درحال ایجاد شدن است .این امكان وجود دارد كه چنين
فشاري اصالً احساس نشود یا كمتر حس شود ،خصوصاً وقتي كه دولت اسرائيل [رژیم صهيونيستي]یك دولت
دمكراتيك نباشد و به سيستم اقتصادي بازار آزاد اعتقاد نداشته باشد.
البته این امكان هم وجود دارد كه آنچه در یك نوع از دولت اتفاق ميافتد بيش از دولتهاي دیگر
خود را نشان دهد .در كشورهاي دمكراتيك تحوالت سياسي شفافيت بيشتري دارند ،وزرا بهدليل ناكامي
در مدیریت شرایطي كه به اعمال تحریمها منجر ميشود ممكن است از كار بركنار شوند یا دستورات و
وظایف جدیدي براي آنها تعریف شود و حتي رئيس دولت یك كشور ميتواند در نتيجه اعمال تحریمها
یا ناكامي در مدیریت مؤثر و مفيد شرایط بركنار شود.
اما كشورهاي دیكتاتوري و تماميتطلب نيز داراي جریانهاي سياسي خود هستند كه البته مطالعه
آنها براي بسياري از كارشناسان و عوامل بيروني جالب خواهد بود .در زمان جنگ سرد تحليلگران
اطالعاتي و خبرنگاران روزنامهها تالش ميكردند بفهمند كه واقعاً در اتحادیه جماهير شوروي چه كسي
در قدرت قرار دارد و چه كسي صاحب قدرت نيست و براي این كار داستانسرایيها ميكردند .مثالً
كساني كه در تصاویر و عكسها نزدیك به نخستوزیر شوروي ميایستادند زیر ذرهبين قرار ميگرفتند.
مشابه همين رفتارها را ميتوان در ارزیابي جریانهاي حاشيهاي سياسي در سایر كشورها نيز بهكار برد.
اما هدف از این كار چيست؟! تحوالت سياسي داخلي كشورها اساساً خيلي براي ما جلب توجه نميكنند
اما ميتوانند شاخصهاي بالقوه و مهمي از جابجایي واقعي قدرت و نفوذ در یك كشور باشند .در این حالت
این تحوالت ميتواند به تغييراتي در دورنماي یك رژیم حاكم و نگرش آن بر موضوعات خاص اشاره كنند یا
نشاندهنده ميزان اهميت یك اولویت یا منفعت ملي باشند .البته این سيگنالها ممكن است مورد سوء تعبير
نيز قرار گيرند .در سال  5113رئيس سازمان انرژي اتمي ایران آقاي رضا آقازاده جاي خود را به علي صالحي
داد .برخي گمان ميكردند این جابجایي نشانگر یك نوع تغيير نگرش ایرانيها به داستان هستهاي است ،چرا
كه صالحي بهعنوان یك شخص اهل معامله شناخته ميشد و غربيها به او نسبت به آقازاده اعتماد بيشتري
داشتند .با اینحال پنج سال بعد در جریان مذاكرات منجر به انعقاد برجام ،صالحي كه دوباره به سمت مذكور
بعد از دوره كوتاه فعاليت بهعنوان وزیر خارجه منصوب شده بود مواضعهاي سخت و محكمي در ميان سایر
مذاكرهكنندگان هستهاي ایران ميگرفت .یكي از راههاي تفسير این جابجایي شاید این باشد كه كنار گذاشتن
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آقازاده هيچگونه نشانه و سيگنالي براي غرب نبود بلكه تالشي بود درون دولت ایران براي جایگزین كردن
مدیري كه شایستگيها و توانایيهاي كمتري داشت با مدیري كه ميتوانست بهتر عمل كند .بهعبارت بهتر
انتصاب صالحي نشاندهنده اهميت برنامه هستهاي بود و نه اینكه ایرانيها در نگاه خود به این مسئله دچار
تردید و چرخش شده باشند .جالب اینكه تعداد سانتریفيوژهاي نصب شده در ایران از زمان انتصاب اول
صالحي در سال  5113تا ژانویه  5111دو برابر شد.
پس مانند سایر مسائل و فاكتورهاي سنجش نباید تحوالت سياسي داخلي را بهعنوان یك متغير مهم و
مستقل در نظر گرفت چرا كه ممكن است ما در مورد این تحوالت دچار سوء تعبير شویم .این تحوالت
ميبایست بهعنوان عناصري مهم از یك تصویر بزرگتر در نظر گرفته شوند .براي مثال انتصاب آقاي صالحي
در سال  5113شاید نشانگر تغيير نگاه ایرانيها نبود اما انتخاب حسن روحاني به مقام ریاستجمهوري در
ژوئن  5113با وعده بازسازي اقتصاد ایران از طریق تعامل سازنده با جهان خارج ميتوانست نشاندهنده یك
تحول واقعي در نگرش دولت ایران باشد بهنحوي كه نشان ميداد ایرانيها هم عالقه بيشتري به تعامل با
خارجيها دارند و هم ميخواهد نگرانيهاي آنها در مورد برنامه هستهاي ایران مرتفع كند .انتخاب روحاني
درواقع پایان دوران تشدید دیوانهوار تحریمها عليه ایران بود و برنامه انتخاباتي او نيز بر لزوم رفع تحریمهاي
بينالمللي بهعنوان ابزاري براي رسيدن به رشد اقتصادي تمركز ميكرد .تحول سياسي انتخاب روحاني و
امكان یافتن او براي رسيدن به ریاستجمهوري ایران با توجه به فيلترهاي فراواني كه در نظام سياسي ایران
در مورد اشخاص وجود دارد را ميتوان بهعنوان شاخصي از تضعيف استقامت و اراده ایرانيها براي ایستادگي
در برابر غرب و آمادگي آن براي اتخاذ نگرش جدید تلقي كنيم.
اطالعات افکارسنجی در مورد احساسات مردمی و حمایت حکومت
در اینجا به موضوع اطالعات بهدست آمده از افكارسنجيها و بازنمودهاي دیگر در حوزه احساسات مردمي
در مورد یك مسئله ميپردازیم .در اینجا نيز باید گفت مانند مسئله تحوالت سياست داخلي شاخص
مذكور را ميتوان در كشورهاي دمكراتيك بهتر از كشورهاي دیكتاتوري مورد ارزیابي قرار داد .با اینحال
در بسياري از دیكتاتوريها مسيرها و روشهایي براي سنجش و ارزیابي نگرش مردم خصوصاً از طریق
افكارسنجي وجود دارد .البته افكارسنجي در نظامهاي دیكتاتوري هميشه ابهامات زیادي را با خود داشته
است و فقط وقتي ميتوان به آنها اطمينان كامل داشت كه حمایتهاي صرف از سياست دولت از روش
و دستور كار آنها كنار برود .اما تا آنجایي كه افكارسنجي بتواند اولویتها و منافع ملي را بهصورت درست
شرح دهد ،این ابزار نقش مفيدي براي ایجاد تصویري بزرگتر از نگرش كشور هدف خواهد داشت .از
این مهمتر اینكه نظرسنجيها را مي توان براي شناسایي موضوعاتي مورد استفاده قرار داد كه ميتوانند
دالیل اصلي در ایجاد نارضایتيهاي عمومي ،تظاهرات و اعتراضات باشند.
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نظرسنجي هاي دوره صدام در عراق عمالً امكان ظهور و بروز نداشتند و دسترسي به آنها دشوار
است .نتایج رسمي انتخابات عراق غالباً آرا صدام را باالي  33درصد نشان ميداد .در ایران در عوض
انباشت مستمري از نظرسنجيها در دهه  1331و  5111وجود دارد كه ميتواند به خارجيها این امكان
را دهد كه در مورد ماهيت تحوالت فكر مردمي در این كشور اطالعات درستي بهدست بياورد .براي مثال
قبل از سال  5112برنامه هستهاي جایگاه باالیي در ذهن ایرانيها نداشت .بعد از تحریمهاي اعمال شده
بين  5112تا  5113و وقتي كه برنامه هستهاي به تيتر روزنامههاي هر روز تبدیل شده بود ،نظرسنجيها
نشان مي داد عالقه عمومي و وابستگي و احساس تعلق به این برنامه هستهاي بسيار بيشتر شده است.
همچنين اطالعات افكارسنجي با توجه به احساسات عمومي در مورد خطر تحریمها براي اقتصاد ایران و
اهميت رفع این تحریمها در یك قرارداد در گذر زمان تغيير كرد .با اینحال افكارسنجي و نظرسنجي در
یك نظام تماميتطلب مانند حكومت ایران چالشهاي خود را نيز دارد كه این چالشها بسيار فراتر از
مشكالتي است كه افكارسنجي را در نقاط دیگر جهان تهدید ميكند .براي مثال براي پيدا كردن یك
حجم نمونه مناسب براي نظرسنجي و سایر شاخصهاي علمي مورد استفاده در این كار ،افكارسنجان و
مؤسسات افكارسنجي با مشكالت فراواني مواجه بودهاند .با اینحال ميتوان گفت افكارسنجي ميتواند
اطالعات سياستگذاران را افزایش دهد اما خيلي نميتواند تعيينكننده باشد.
موضعگیريهاي كشور در مذاكرات بینالمللی و جامعه جهانی
آخرین شاخصي كه اینجا بررسي ميشود نمایندگان یك كشور و پيامها و بيانيههاي آنها در تشریح منافع
ملي آن كشور در جریان مذاكرات و نشستهاي مختلف است .واقعيت این است كه فرصتهاي فراواني
براي نمایندگان دولتها در تشریح دورنما و نگرانيها و اولویتهاي كشورشان در مذاكرات و جلسات
بينالمللي در سازمان ملل و همچنين در آژانسهاي تخصصي و كارگروههاي دیگر بينالمللي وجود دارد.
بيانيهها و موضعگيريهایي كه در این مجالس و دیدارها مطرح ميشود شاید تفاوت چنداني با
بيانيههاي عمومي و رسمي دولتها نداشته باشد ،اما در برخي موارد این موضعگيريها ميتواند نگاه ما
را در مورد محاسبات انجام شده توسط دولتها در برآورد مشكالتشان روشنتر كند .مطمئناً این مسئله
در خود مذاكرات نيز نمود دارد ،یعني وقتي مذاكرات و مالقاتها به مرزهایي فراتر از بيانيههاي یكنواخت
ميرسند ،طرفين مذاكره دیدگاههاي خود در مورد حلوفصل یك موضوع خاص را تبادل ميكند و
ماهيت منافع كشور خود را بهتر به نمایش ميگذارند .گاهي این موضعگيريها ميتوانند جابجا شوند و
ایجاد سردرگمي كنند اما در اغلب موارد نوعي تجانس و همگوني ميان موضعگيريهاي عمومي و
خصوصي وجود دارد.
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با همه اینها به كجا میرسیم؟
شناخت راههاي سنجش و ارزیابي درد ناشي از تحریمها و شرایط استقامت كشور هدف اساساً كار مفيدي
است ،اما بدون در نظر گرفتن بافتي كه این مسائل در آن اتفاق ميافتند شناخت مذكور به جایي نخواهد
رسيد .بدتر اینكه شاخصهاي مورد بحث ميتوانند ما را به مسيرهاي مختلفي ببرند و اگر این اتفاق
بيفتد نه تنها طراحي و اثر تحریمها را خوب درک نميكنيم ،بلكه لحاظ كردن درد ناشي از تحریمها و
استقامت كشور هدف ميتواند تنها به ابزاري براي توجيه یا انتقاد از پسزمينه ذهني تصميمگيران در
هنگام اتخاذ تصميمها تبدیل شوند.
تا حدودي ميتوان گفت كه اجتناب از این خطرات و ریسكها امكانپذیر نيست .اساساً سياست
دولتها به نقاط عدم دقت و اطمينان در موضعگيريهاي ملي و نگرشها محدود است و وقتي از طریق
درست فهميده نشدن موضعگيري كشورها منافعي نصيب آنها شود این مشكل دوچندان ميشود ،گرچه
گاهي نيز بهصورت عمدي سوءتعبيرهایي بهوجود ميآید كه مشكالت خاص خودش را دارد .كتاب حاضر
فرض را بر این ميگذارد كه كشورها اساساً آن مسيرهایي را براي بيان نظرات و دیدگاههاي خود انتخاب
ميكنند كه تعبيرهایي شبيه به واقعيت و حقيقت را از بيانيههاي رسمي آنها بهوجود بياورد .اگر یك
كشور اصرار ميكند در یك حوزه داراي استقالل است و حاضر به واگذاري آن نيست پس آنگاه فرض
نادرست بودن آن موضعگيري و استفاده از این فرض براي وارد شدن در گفتگو با آن كشور اشتباه بزرگي
خواهد بود .در عوض راه درستتر این است كه فرض كنيم كه موضعگيري ابراز شده حداقل نوعي بيان
كشور مذكور است كه نيازمند توجه جدي است ،گرچه ميتواند در آینده دچار بازنگري شود .پس یك
كشور در گذر زمان ممكن است موضعگيريهاي خود را اصالح كند و ما بهعنوان عوامل بيروني ميبایست
موضعگيريهاي اوليه را نتایج مطلوب تلقي كنيم.
با داشتن این فرضيات ميتوان اطالعات درستي در مورد توجيهپذیر بودن تحریمها ،خود اقدامات
تحریمي و نگرش كشور هدف و دورنماي فكري آن براي ارائه یك موضعگيري كلي از منافع خود و
خواست آن براي اعمال فشار اقتصادي و ميزان استقامت را بهدست بياوریم.
اعمال فشار شدید بر ایران و بازگشت این كشور به مذاكرات واقعی
در فصول گذشته به شدید بودن تحریمها از سال  5116تا  5111اشاره كردیم و گفتيم كه اگرچه این
فشار درحال افزایش بود پاسخ ایران در پایان سال  5111بههيچوجه پاسخ مطلوب و سازندهاي نبود .با
اینحال تنها سه سال بعد كشورهاي  1+2یعني چين ،فرانسه ،آلمان ،روسيه ،انگلستان و آمریكا تحت
همكاري اتحادیه اروپا توانستند به توافقي با ایران برسند كه نه تنها شدت بغرنج بودن شرایط را كاهش
داد ،بلكه مسيري براي یك توافق جامعتر در سال  5112بهوجود آورد .در اینجا ميتوان گفت هم فشار
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و درد مضاعف و هم استقامت و مقاومت مضاعف هر دو بخشي از داستان تحریمها عليه ایران هستند ،اما
در پایان فشار و دردي كه از ناحيه  1+2و خصوصاً آمریكا به ایران تحميل شد توانایي این كشور براي
استقامت در برابر تحریم ها را تحت تأثير قرار داد و نياز به بازگشت به ميز مذاكره و رسيدن به توافق را
در این كشور تقویت كرد.
تشدید فشار
همانطور كه در فصل پنجم گفتيم آمریكا راهبرد سهگانه تحریمي را از ابتداي سال  5111بهكار گرفت
كه در آن اعمال تحریمهاي چندجانبه از سوي كشورها هم در سطح سازمان ملل و هم در سطح ملي با
اقدامات یكسویه اجبارگرایانه آمریكا تركيب شد .آمریكایيها سپس بخش اعظمي از سال  5111و
 5111را به این كار صرف كرد كه كشورها را متقاعد كند با اعمال كامل تحریمهایي كه قبالً عليه ایران
وضع كرده بودند همراه شوند.
البته این كار بسيار سختتر از آن چيزي بود كه به نظر ميرسيد .در مسير انجام كار ،موضوعات
اجرایي بزرگي وجود دارند كه بر روندهاي اداري در مورد تحریمها اثر ميگذارند .این مسائل زحمات
زیادي در بخش نيروي كار در جریان تحریمها بهوجود ميآورد چه اینكه نيازمند جمعآوري اطالعات
محرمانه است به راستي آزمایي اطالعات نيازمند خواهد بود و تحقيق و تفحص فراواني را ميطلبد .ضمن
اینكه این مسائل بهلحاظ سياسي حساس هستند و در برخي موارد باید تصميماتي در مورد ادامه دادن
قراردادهاي خصوصي ،تجارت و روابط دیپلماتيك اتخاذ شود كه اساساً عناصر داخلي موافق چنين
تصميماتي هستند اما در عين حال قدرتهاي خارجي با آن مخالفت ميكنند .نكته آخر و البته نه پایاني
اینكه این مسائل حساسيتهاي اقتصادي زیادي را هم برميانگيزد و نيازمند تصميماتي هستند كه در
آنها سودهاي اقتصادي فعاليت هاي تجاري را براي رسيدن به یك هدف باالتر قرباني ميشوند گر چه
گاهي شدت مسئله خيلي زیاد نيست و حتي ممكن است براي كشور مورد همكاري در اعمال تحریمها
اهميت چنداني نداشته باشد.
مسئله و موضوع ایران داراي تمام این سه شكل از دشواري بود .به یك دليل راهبرد ایران براي
استقامت در برابر تحریمها داراي اقدامات انحرافي بسيار پيچيده و گاهاً سرراست بود .واسطههاي تأمين
اجناس و كاالها كه براي ایران بهصورت مخفيانه كار ميكردند شركتهاي صوري را در نقاط مختلف دنيا
تأسيس كرده بودند كه اغلب این مسئله در جاهایي اتفاق ميافتاد كه مقررات و ضوابط ملي ضعيفي بر
كار شركتها حاكم بود .تأمينكنندگان مالي ایران نيز به طریق مشابه از خألهاي موجود در نظارت بر
بخش خدمات مالي و مسائل قانوني آن استفاده ميكردند تا مسيرهایي را براي به جریان انداختن
پرداختها به ایران و ارائه ارز به این كشور بهوجود بياورند .آمریكا در جایگاهي قرار داشت كه ميتوانست
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به دولتهاي خارجي كمك كند با برخي از این چالشها مقابله كنند اما امكان مقابله با همه آنها وجود
نداشت .ضمن اینكه ظرفيت آمریكا نيز نامحدود نيست و تعداد تحریمهاي اعمال شده و اولویتهاي
اعمال آنها كه از  5111تا  5113وجود داشت ،گاهي آنقدر زیاد بود كه اعمالكنندگان و اجراكنندگان
از پس اجراي همه آنها برنميآمدند .نكته دیگر اینكه منابع اطالعاتي نيز محدود هستند و استفاده از آنها
محدودیت هایي دارد خصوصاً اگر نيت استفاده از این منابع غور كردن در اطالعات محرمانه دولتهاي
خارجي باشد .حتي در مواردي كه آمریكا ميخواسته دخالتي انجام بدهد تا یك تحقيق و تفحص خارجي
به سرانجام برسد محدودیتهایي وجود داشته كه عمالً امكان متقاعد كردن كشور خارجي براي پيوستن
به جریان مذكور و امكان كمك آمریكا به آن كشور را محدود ميكرده است .در نتيجه بسياري از ناظران
و حتي خيلي از همكاران خود من در آن سال ها اقدامات آمریكا در این زمينه را به یك بازي ناپایان
تشبيه ميكردند .البته در بسياري از موارد من در گزارشهاي خود به دولت ذكر ميكردم كه ما در
بسياري از این بازيها برنده از ميدان خارج ميشدیم.
نكته دیگر اینكه چهره ایران در آن دوران در جامعه جهاني چهره كامالً بد و غيرمطلوبي نبود.
بسياري از كشورها خصوصاً اعضاي سازمان جنبش عدم تعهد یعني جنبشي كه در جریان جنگ سرد
تشكيل شد و نميخواست در دل مناقشات آمریكا و شوروي گرفتار بياید و در دهه  1331نيز بهعنوان
ابزاري براي پيشبرد منافع جهان درحال توسعه حيات مجددي یافت در آن سالها از بسياري از
موضعگيريهاي ایران خصوصاً در مورد برنامههاي هستهاي كشور حمایت ميكردند .این كشورها و حتي
برخي از كشورهایي كه اساساً در باشگاه متحدان آمریكا قرار دارند ایران و سياستهایش را براي خود و
جهان تهدید نميدانستند و در نتيجه آمریكا ميبایست یك سازماندهي همهجانبه براي اقدام بينالمللي
بهوجود ميآورد كه همه كنشگران از آن حمایت كنند .البته سياست تعامل كه ازسوي دولت اوباما اتخاذ
شد ،جز بخش هاي مهم راهبرد تحریم بود و سياست و تالشهاي دوران بوش براي مخفيانه جلوه دادن
برنامه هستهاي ایران و متناقض بودن آن با تعهدات این كشور در زمينه عدم اشاعه نيز ميتوانست بخشي
از همين راهبرد باشد .دولت اوباما از اركان راهبرد دیپلماتيك آمریكا استفاده كرده و با یك استدالل
ساده اما قوي این مسئله را جا انداخت كه ناكامي در حل كردن موضوع هستهاي ایران بهلحاظ دیپلماتيك
احتما ل جنگ دیگري در خاورميانه را افزایش خواهد داد .موضوعي كه هيچ كشوري در جامعه جهاني
خواهان اتفاق افتادن آن نبود .اوباما بر این خطر بارها و بارها تأكيد كرد و این تأكيد بهصورت روشن از
این مسير اتفاق ميافتاد كه دولت او آمادگي كامل براي استفاده از زور و اجبار بهمنظور پيشگيري از
دسترسي ایران به سالح هستهاي را دارد اگرچه این استفاده از زور مطلوب نظر او نبود.
جالب اینكه موضعگيريهاي متخصمانه خود ایران خصوصاً از دسامبر  5111تا ژانویه  5115توانست
ریسك و خطر مربوطه را بيشتر به دنيا نشان دهد و جامعه جهاني را متقاعد كند كه باید اجبار بيشتري
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بر ایران اعمال شود تا این كشور با برنامه تحریم همكاري بيشتري داشته باشد .در پایان ماه دسامبر
مقامات ایراني مواضعي را اتخاذ كردند كه نشان ميداد خواهان بستن تنگه هرمز هستند ،یعني تنگهاي
بسيار حياتي براي كل خليج فارس .نمایندگان نظامي آمریكا در منطقه خليج فارس در این زمان موضع
قدیمي آمریكا را مورد تأكيد قرار دادند كه ميگفت هيچ كشوري حق ندارد دریانوردي آزادانه در تنگهها
را مختل كند كه این موضعگيري ها باعث شد جنگ لفظي ميان ایران و آمریكا در هفتههاي بعد از آن
شكل گيرد .البته تنشها نهایتاً فروكش كرد كه بخشي از آن بهدليل عقبنشيني خود ایرانيها از این
جنگ لفظي بود .به نظر ميرسد پيغام و پسغامها از كشورهاي مهم خارج از منطقه خصوصاً چين و
هيئت هایي كه در آن زمان به منطقه اعزام شد توانسته باشند ایران را متقاعد كنند كه در این زمينه تا
حدودي عقبنشيني كند گرچه مسئله نيز به راحتي قابل اثبات نيست جداي از همه این مسائل و
همزمان با اختيارات تحریمياي كه آمریكا قرار بود بهدست بياورد كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت
امكان اعمال فشار بر ایران از این نقطه زماني به بعد آسانتر شده بود.
به لحاظ اقتصادي نيز ایران در ماههاي پایاني سال  5111در وضعيت بسيار خوبي قرار داشت.
بهعنوان یكي از عرضهكنندگان مهم نفت جهاني در دوران باال بودن قيمتهاي نفت و بهدليل
پيشبينيهایي كه در زمينه كاهش ارز ميشد خصوصاً بهدليل جنگهایي كه در عراق و ليبي در جریان
بود ایران در جایگاهي بود كه بتواند در زمينه دسترسي به منابع نفتياش قدرت چانهزني باالیي داشته
باشد .عالوهبر این خود كشور ایران یك بازار بزرگ بالقوه قلمداد ميشود كه در آن  01ميليون نفر اشتياق
فراواني براي درگير شدن در اقتصاد جهاني دارند .همانطور كه قبالً گفتيم آمریكا تالش ميكرد این
جایگاه ایران را بهخاطر برنامههاي تحریمي موجود تضعيف كند ،كه البته نباید دشواريهاي این كار را
فراموش كنيم .بسياري از كشورها داراي منافع اقتصادي در ایران بودند و ماهيت رقابت بينالمللي نيز
متقاعد كردن یك كشور براي بيرون كشيدن بانكها و شركتهایش است .این مسئله اجبار به اتمام
فعاليتهاي تجاري با ایران را دشوار ميكرد چرا كه شركتهاي كشور دیگر ممكن بود اقدام مشابهي
انجام ندهند و از فرصتهاي جدید ایجاد شده در بازار ایران نهایت استفاده را ببرند .این حالت بهصورت
خاص در كشورهاي شرق آسيا نمود بيشتري پيدا ميكرد خصوصاً در جایي كه تنشهاي تاریخي و
قدیمي موجود بين چين ،كره جنوبي و ژاپن توانایي هر كشور براي اعتماد به كشور دیگر را بهشدت
كاهش ميداد .آمد و شدهاي سياسي فراوان و اطالعرسانيهاي مشخص به این سه كشور توسط آمریكا
مي توانست نقش مهمي در متقاعد كردن آنها براي پيوستن به اقدامات تحریمي عليه ایران داشته باشد.
نگرانيهاي مشابهي نيز در اروپا وجود داشت كه البته این نگرانيها از جنس رقابت ميان كشورهاي
اروپایي نبود بلكه بسياري از كشورهاي این منطقه نسبت به تجارت خود آمریكا با ایران حساس بودند.
بهعبارت بهتر خيلي از اروپایيها این نگراني را ابراز ميكردند كه آمریكا صرفاً بهدنبال تحریمهایي عليه
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ایران است كه بتواند فرصتهاي اقتصادي براي واشنگتن در بازار ایران بهوجود بياورد و این استدالل را
مطرح ميكردند كه اگر تحریمها اثر كند تا اروپایيها از بازار ایران بيرون بكشند شركتهاي آمریكایي
بالفاصله این جاي خالي را پر خواهند كرد .من و همكارانم در وزارت خارجه آمریكا وقت زیادي صرف
ارائه مقایسه هاي اقتصادي به این كشورها كردیم و تأكيد نمودیم كه براي مثال تفاوت فاحشي ميان انواع
كاالهایي وجود دارد كه آمریكا به ایران ميفروشد چه اینكه اغلب این كاالها در حوزه كشاورزي بود و
مقياس فعاليت تجاري آمریكا با ایران از چند ميليون دالر تجاوز نميكرد ،درحالي كه تجارت اروپا با
ایران ميلياردها دالر بود .با اینحال این استدالل نه تنها در جریان اعمال نظام تحریمها بلكه در جریان
اعمال برجام نيز پابرجا باقي ماند چه اینكه تحریمهاي آمریكا عليه ایران حتي بعد از تصویب برجام نيز
به قوت خود باقي بود.
با تمام این دشواريها آمریكا توانست پيشرفتهایي دست بياورد بهطوري كه از پایان سال  5111تا
 5111آمریكا موفق شد فشار را به تدریج افزایش دهد و بخشهاي جدیدي از اقتصاد ایران در معرض
تحریمها قرار گرفتند و اشخاص بيشتري نيز در ایران تحریم شدند .براي مثال در ژوئن  5111تنها چند
هفته بعد از اینكه من از وزارت خارجه بيرون آمدم و پستي در مورد برنامه ایران در شوراي امنيت ملي در
كاخ سفيد برعهده گرفتم آمریكا تحریمهایي را عليه شركت تاید واتر خاورميانه كه یكي از بزرگترین
شركتهاي عمليات بنادر در ایران بود ،اعمال كرد .این تحریمها باعث اصطكاک جدي در تجارت جهاني
شد چرا كه هرگونه محمولهاي كه به ایران ميرسيد ميتوانست در معرض تحریمها و جریمههاي آمریكا
قرار بگيرد .البته خيلي از این محمولهها تحریم نشدند اما پيامي كه تحریمها به فعاالن تجاري بينالمللي
ميداد كامالً روشن بود .در نوامبر  5111آمریكا تحریمهایي را عليه تأمين و حمایت از بخش پتروشيمي
ایران اعمال كرد ،بخشي كه عمالً ایران از آن براي فرار از فشار تحریمي آمریكا عليه اقتصاد استفاده كرده
بود و به حوزه مهمي از صادرات براي این كشور تبدیل شده بود و دهها ميليارد دالر گردش مالي در سال
 5111به این بخش اختصاص داشت .از آنجا كه صنایع پتروشيمي از نفت بهعنوان خوراک اصلي خود
استفاده ميكنند ،تحریم بخش پتروشيمي عمالً منزوي كردن بخش نفت و گاز ایران را نيز بههمراه داشت.
تا اینجا واقعيت این بود كه اگرچه فشار بر ایران بيشتر ميشد ،اما هم دولت آمریكا هم برخي از
متحدانش بهخصوص اسرائيل این نگراني را داشتند كه تحریمها شتاب و سرعت الزم براي تغيير
محاسبات هستهاي ایران را ندارد .درواقع در این دوره زماني ایران سانتریفيوژهاي جدیدي نصب كرده و
از آنها بهرهبرداري كرد خصوصاً ماشينهاي پيشرفتهتري نصب شد و این كشور توانست در سطوح مختلف
كار غنيسازي را انجام دهد .نتيجه این تحوالت این بود كه ایران داشت رفته رفته به آستانه گریزي كه
آمریكا براي رسيدن این كشور به سالح هستهاي تعریف كرده بود نزدیكتر ميشد و به این ترتيب شور
و اشتياق بيشتري براي عمليات نظامي یا افزایش تحریمها بهوجود ميآمد.
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دولت اوباما به هرحال حامي رویكرد دیپلماتيك بود و بهدنبال شدیدتر كردن تحریمها رفت و كنگره
آمریكا نيز تمركز خود را بر این مسئله قرار داد .اینجا البته تفاوتي ميان نگرشهاي مختلف در زمينه
طراحي بهينه تحریمهاي آمریكا و شدت آنها وجود داشت .گفتمان قالب این بود كه كنگره آمریكا كه از
روند آرام دولت اوباما در این زمينه ناراضي بود تحریمهاي تهاجمي جدیدي را بر بخشهاي دولتي و
اجرایي آمریكا تحميل كرد كه نقطه آغاز آن صادرات نفت ایران بود كه در معرض تحریمها در سال
 5115قرار گرفت .به هرحال كنگره آمریكا یك منبع فشار به دولت بود تا دولت به این نتيجه برسد كه
چطور مي تواند فشار به ایران را به حداكثر ممكن برساند .جداي از این دولت اوباما در همان زمان مشغول
طراحي مكانيسمهایي بود كه بتواند درآمد نفت ایران را مورد هدف قرار دهد و در ضمن ارتباطات مالي
این كشور را نيز تحریم كند ،اما مشكل از اینجا شروع ميشد كه عمالً راهي بهينه براي هدف قرار دادن
بخش نفت ایران و بانك مركزي این كشور وجود نداشت كه بتواند قابليت عملي شدن داشته باشد در
عين اینكه در بازارهاي نفت جهاني و سيستم مالي بينالمللي در دورهاي كه بازیابي اقتصادي از ركود
سال  5110تا  5113اتفاق مي افتاد اثر منفي نگذارد .شاید امروز یادآوري این نكته سخت باشد اما
آسيبپذیري اقتصاد جهاني و آسيبپذیري متحدان كليدي آمریكا در آن زمان مسئله بسيار مهمي بود.
نكته دیگر اینكه برخي از شركاي اصلي آمریكا نظير ژاپن با شرایط خاصي مواجه بودند .این كشور تازه
از آثار سونامي سال  5111و بحران نيروگاه هستهاي فوكوشيما خالص ميشد و قطع كردن جریان نفت
ایران به روي این كشورها و سایر بازارهاي بينالمللي اقدام احمقانهاي ميتوانست باشد كه آثار معكوس
بهجا ميگذاشت و مي توانست بر منافع كلي آمریكا خصوصاً در مورد ایران اثرگذار باشد .از همه اینها
گذشته اگر آمریكا دقت الزم را به خرج نميداد ممكن بود كشورهاي فشار تحریمي آمریكا عليه ایران را
نادیده بگيرند درست مانند پایان دهه  31و مسائلي كه در مورد عراق اتفاق افتاد .نكته دیگر اینكه اگر
قرار بود نتيجه فشار مضاعف تحریمي آمریكا افزایش در قيمت نفت جهاني باشد آنگاه وظيفه آمریكا براي
محروم كردن ایران از درآمدهاي خارجي بهدليل باال رفتن درآمد ناشي از فروش نفت دشوارتر ميشد.
پس باید راهي براي افزایش فشار در ایران و فقط بر ایران پيدا ميكردیم بدون اینكه بر قيمتهاي نفت
اثر بگذاریم و بر اقتصاد خود آمریكا و متحدانش آسيب نزنيم و مسئوليت بحراني كه بعد از آن بهوجود
ميآمد را نيز برعهده بگيریم.
تمركز كنگره آمریكا بر این موضو ع مشكالت دولت را كمتر كرد چرا كه كنگره عزم خود را براي
تصویب مصوبههاي جدید در این زمينه جزم كرده بود .مذاكرات ميان بخشهاي قانونگذاري و اجرایي
دولت در آمریكا به پيش نویس توافقي منجر شد كه هيچ كدام از دو طرف قبل از نوامبر  5111فكر آن
را هم نميكردند ،یعني ایجاد یك سيستم جيرهبندي براي خرید نفت از ایران كه به كشورها امكان
مي داد نفت ایران را بخرند و با بانك مركزي ایران معامله داشته باشند اما ميزان خرید آنها در گذر زمان
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كاهش پيدا كند .این توافق در بند « »1542قانون مجوز دفاع ملي آمریكا نمود پيدا كرد كه این قانون
سه بخش اصلي داشت كه عبارت از موارد زیر است:
ـ این قانون به رئيسجمهور امكان ميداد در صورتيكه بازارهاي جهاني نفت كشش قطع صادرات
نفت ایران را نداشت بالفاصله تحریمها را متوقف كند.
ـ این قانون امكان مستثنا كردن برخي كشورها از تحریمها را فراهم ميآورد .یعني كشورهایي كه
در یك دوره  101روزه توانسته بودند مقدار خرید نفت خود از ایران را بهشدت كاهش دهند.
ـ این قانون این امكان را نيز فراهم ميكرد كه دولت كشورهایي را كه نتوانستهاند در دوره 101
روزه خرید نفت خود از ایران را كاهش دهند بهصورت كامل و گسترده از نظام مالي آمریكا كنار بگذارند.
حتي در یك دوره با تأخير ،دولت اوباما به كنگره اصرار كرد كه اختيارات سياستهاي جدید تحریمي
را كامالً به دولت واگذار كند كه البته این مسئله به موفقيت منجر نشد .اما دولت آمریكا با جدیت كار
اعمال تحریمها را پيش برد و خيلي سریع در ژانویه  5115من و همكارانم فرآیندي را تدوین كردیم كه
از طریق آن بتوانيم نحوه اثرگذاري تحریم هاي نفتي را بسنجيم و مشخص كنيم چه مقدار كاهش در
درآمدهاي نفتي ایران مدنظر تحریمهاي آمریكاست .دولت در یك سطح عالي تالش ميكرد كه تحریمها
را پيش ببرد ،آن هم در زمان ي كه برخي در كنگره اعتقاد داشتند دولت اوباما مطمئناً با استفاده از
اختياراتي كه برایش وضع شده به سرعت از اعمال تحریمها بيرون خواهد كشيد و اصالً فكر ميكردند
دولت اوباما جرئت الزم و انگيزه كافي براي پيش بردن این تحریمها را ندارد .شواهد اما چيزي غير از
این را نشان ميداد .ما در تيم اجراي تحریمها توافق كردیم كه بهدنبال یك هدف  51درصدي در كاهش
صادرات نفت ایران در یك دوره  101روزه باشيم ،گرچه هدفگذاري اوليه ما با توجه به مذاكراتي كه با
برخي از اعضاي سِنا انجام داده بودیم بسيار باالتر از این بود .نكته دیگر اینكه ما در تيم تحریم یك
حركت عمده براي فعاليتهاي دیپلماتيك و جمعآوري اطالعات و همچنين رصد نحوه اعمال تحریمها
در كشورهاي مختلف تشكيل دادیم و همچنين تالش كردیم برخي از اشتباهات موجود در دستور اجرایي
شماره  13655كه در جوالي  5115تصویب شده بود را برطرف كنيم این امكان را بهوجود بياوریم كه
تحریمهاي آمریكا در خود خریداران نفت نيز اعمال بشود و صرفاً بانكهاي مرتبط با آنها را دربرنگيرد.
نتيجهاي كه بهدست آمد یك موفقيت بينظير بود و اقتصاد ایران با كاهش رشد توليد ناخالص ملي
از  3درصد تا  6/6درصد بين سالهاي  5111تا  5115مواجه شد كه این كاهش در نمودارهاي  1و 5
ميبينيم .نرخ بيكاري و تورم در ایران نيز  5رقمي باقي ماند و در سال  5115پول ملي ایران تا  3برابر
با كاهش ارزش تنها در چند هفته مواجه شد و این مسئله به تحليل شدید منابع ارزي این كشور منجر
گردید .نكته بدت ر اینكه این مشكالت اقتصادي در كنار و باالتر از محقق نشدن انتظارات و شاخصهاي
اقتصادي اتفاق افتاد .یعني اگر مثالً تحریمها در زماني اتفاق ميافتاد كه ایران صرفاً اميدهاي واهي براي
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رشد در اقتصاد خود ترسيم كرده بود مسئله كامالً متفاوت ميشد اما آسيب به اقتصاد ایران در دوران
باال بودن قيمتهاي نفت بهوجود آمد یعني عمالً این كشور ميبایست با درآمدهاي سرشار نفتي مواجه
ميشد و مشكلي بهلحاظ منابع ارزي برایش بهوجود نميآمد .انتظارات بينالمللي در زمينه رشد اقتصادي
ایران نيز تحت تأثير قرار گرفت و از بين رفت تحریمها همچنين اصالحات اقتصادي كه احمدينژاد در
سالهاي پایاني ریاستجمهوري اش ترسيم كرده بود را مختل كرد .عمالً این اصطالحات در سال 5115
در نتيجه مشكالت سياسي داخلي و به سراشيب افتادن اقتصاد ایران كه انعطاف این كشور در زمينه
برنامهریزي اقتصادي را از بين ميبرد متوقف شد.
آمریكا تالش كرد رسيدن به این اصالحات اقتصادي را تا آنجایي كه ميتواند به تعویق بيندازد و
دشوار كند و این مسئله در همان آغاز تحریمها اتفاق بيفتد نه اینكه در زماني كه این تحریمها بر مسائل
بشردوستانه اثر گذاشته است یا واردات یا مصرف كاالها را ت حت تأثير قرار داده است چرا كه این قضيه
ميتوانست به ایران كمك كند وارداتش را كاهش دهد .از آنجا كه مردم ایران عمالً ميتوانستند چنين
كاالهایي را خریداري كنند و واردات نيز جریان داشت پایين آمدن ارزش پول ملي و باال رفتن ارزهاي
خارجي عمالً امكان خرید این كاالها را از بسياري از ایرانيها گرفت و تنها افراد ثروتمند و كساني كه در
موضع قدرت بودند ميتوانستند همچنان از منافع مرتبط بودن ایران با شبكههاي بينالمللي سود ببرند.
به این ترتيب ارز بهصورت مداوم از ایران خارج ميشد و كاالهاي تجمالتي وارد این كشور ميشد و بحث
نابرابري درآمدي و تورم روز به روز در ایران قوت بيشتري ميگرفت كه در نمودار  3جزئيات آن را
مي بينيم .این شرایط نتيجه یك انتخاب درست و تصميمي بود كه مبناي آن اعمال فشار بردولت ایران
و حاكميت این كشور از محل منابع داخلي بود .بحران ارز در اكتبر  5115نمود بيشتري پيدا كرد و مردم
ایران به خيابان ها ریختند تا نسبت به درآمد كاهش یافته خود اعتراض كنند .آمریكا و متحدانش از
دانش خود در مورد انقالب ایران و احتمال بهوجود آمدن ناهماهنگي اقتصادي بهعنوان راهي عامدانه
براي جدا كردن حاكميت از مردم استفاده كردند و به این ترتيب دولت دیگر نميتوانست با غرور و افتخار
در مورد برنامه هستهاياش تبليغ كند چرا كه این تبليغات هزینه بيشتري در انظار عمومي برایش داشت.
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نمودار  .1تولید ناخالص ملی ایران از سال  0333تا 0314

(ميليارد دالر)

مأخذ :بانك جهاني ،شاخصهاي توسعه جهاني.

نمودار  .0نرخ رشد تولید ناخالص ملی ایران از سال  0333تا 0314

(درصد)

مأخذ :همان.

نمودار  .0نرخهاي تورم ایران از سال  0333تا 0316

مأخذ :همان.

(درصد)
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برنامه تحریمهاي آمریكا نتایج دیده نشده و حاشيهاي نيز بهوجود آورد كه توانست به واشنگتن
براي افزایش حس فشار و عدم آسایش در درون اقتصاد ایران كمك كند .برخي از این آثار كمتر مورد
توجه قرار گرفتهاند و اصالً مورد هدف آمریكایيها نبودند ،اما نقش بسيار مهمي در تغيير محاسبات دولت
ایران و تغيير در افكار عمومي داشتهاند .براي مثال افزایش قيمت مرغ در سال  5115از این دست مسائل
بود .آمریكا هيچگونه تحریمي عليه واردات مرغ ایران وضع نكرده بود اما قيمت مرغ در سال 5115
بهدليل تورم ایجاد شده از ناحيه تحریمها باال رفت گرچه یك دليل آن نيز سوءمدیریت اقتصادي در
ایران بود .افزایش قيمت به یأس بيشتر عمومي منجر شد ،یأسي كه حتي در سالهاي متمادي تحریمهاي
مالي مشاهده نشده بود .افزایش قيمت مرغ درست در ایام تعطيالت در ایران بهوجود آمد كه در آن مرغ
اهميت بسيار باالیي دارد و درست مانند حالتي است كه در اواسط ماه نوامبر قيمت بوقلمون در آمریكا
سه برابر شود .این افزایش قيمت حس معمول بودن را كه حاكمان ایران بهدنبال حفظ آن در افكار
عمومي بودند بهشدت تحت تأثير قرار داد.
آمریكا در رویكرد تحریمهاي جراحيگونه خود عليه ایران یك گام فراتر رفت و در ژوئن 5113
مجموعهاي سازمانیافته از تحریمها را بر صنعت خودروسازي ایران اعمال كرد تا این كشور توانایي اخذ
كمك خارجي در زمينه توليد را نداشته باشد .فراموش نكنيم این تحریمها به هيچ وجه بر قطعات جانبي
براي خودروهاي موجود و كل مجموعه ماشينها در ایران اثري نداشت .هدف اصلي این تحریمها مشاغل
حوزه توليد و درآمدهاي ناشي از صادرات از این بخش بود به نحوي كه بتواند تالش دولت ایران براي
كاهش اتكا به صادرات نفت و ایجاد اشتغال براي حدود  211هزار نفر در بخشهاي غيرنفتي را محدود
كند .درست همزمان با اعمال همين تحریمها ،آمریكا توانایي شركتها و دولت این كشور براي فروش
فناوريهاي مخابراتي به ایران را افزایش داد تا به عموم مردم ایران كمك كند درک درستتري از تبعات
سخت ایجاد شده براي اقتصاد كشورشان داشته باشند و ارتباط ميان یكدیگر را افزایش دهند .در این
زمينه مجوز فروش كلي در ماه مي همان سال صادر شد .سپس در ژوئن  5113مردم ایران حسن روحاني
را به مقام ریاستجمهوري انتخاب كردند كه او وعده اصلي خود را ایجاد اصالحات اقتصادي و آغاز
سياست خارجي سازنده قرار داده بود.
استقامت ایرانی
در دوره قبل از انتخاب روحاني هنوز ایران به زانو درنيامده و سرنوشت خود را نپذیرفته بود .این كشور
اقداماتي را براي مقابله با تحریمها نشان داده و استقامت خود را در شش شاخص استقامت مطالعه شده
در این كتاب كه در فصول گذشته ذكر شد به نمایش گذاشت كه البته این اقدامات در بسياري از حوزهها
با همدیگر همپوشاني داشت.
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براي مثال ایراني ها تالش كردند حس حمایت مردمي و دولتي از برنامه هستهاي را به حداكثر
ممكن برسانند .اقدامات تبليغي نيز براي حفظ حمایت عمومي از این حوزه افزایش پيدا كرد .مثالً در
سال  5111دولت ایران روي پول ملي خود تصویر تأسيسات هستهاي را چاپ كرد و در پشت اسكناس
نقشهاي از تأسيسات كليدي هستهاي بر روي نقشه ایران چاپ شد .رئيسجمهور وقت ایران محمود
احمدينژاد حتي تالش كرد براي پاسداشت دستاوردهاي هستهاي این كشور چند روز تعطيل را در
تقویم بگنجاند .او در روز فناوري هستهاي در  3آوریل در چند مقطع مختلف تأسيسات هستهاي متفاوت
را در نقاط مختلف افتتاح كرد .با قرار دادن برنامه هستهاي در معرض حمایت عمومي ،محمود احمدينژاد
سعي ميكرد شرایطي را ایجاد كند كه چه براي دولت او و چه براي دولتهاي بعدي امكان مصالحه بر
سر برنامه هستهاي وجود نداشته باشد و این برنامه در آینده نيز ادامه پيدا كند .این قضيه امروز نيز مردم
ایران را تحریك ميكند .در سال  10 ،5111درصد مردم ایران حامي توسعه انرژي هستهاي بودند و در
سال  12 ،5114درصد ملت ایران اعتقاد داشتند كه كشور باید بتواند فناوري هستهاي خود را توسعه و
گسترش بدهد .در آن زمان فناوري هستهاي به یك حق مسلم تبدیل شده بود و منابع اورانيم كشور نيز
از تقدس باالیي برخوردار شده بود و دستاوردهاي ایران و دانشمنداناش بهعنوان دستاورد كل ملت
قلمداد ميشد .حمله به دانشمندان هستهاي ایران توسط مهاجمان ناشناس در سال  5111و  5115این
اعتقادات عمومي به برنامه هستهاي را تقویت كرد و قربانيان قتلهاي مذكور شهداي ملي نام گرفتند.
دولت ایران نيز تالش كرد حس معمول بودن وضعيت اقتصادي را در قسم اعظمي از زمان تحریمها
به نمایش بگذارد .مقامات دولتي آمار اقتصادي مطلوب را مدام تبليغ ميكردند ،خصوصاً آنهایي كه در
دوره تحریم آسيبي ندیده بودند و در فصول گذشته به آن اشاره كردیم .در كنار این مسئله دولت
قراردادهایي را با كشورهاي مختلف به امضا رساند تا نشان دهد كه اقتصاد ایران آسيبي ندیده و بهكار
معمول خود ادامه ميدهد .ایرانيها از فرصت ایجاد شده از تحریمهاي بينالمللي براي ایجاد یك برنامه
اصالحاتي و آزادسازي اقتصاد و مصون كردن آن در برابر تحریمهاي خارجي استفاده كردند و درست در
همان زمان ایران تالش مي كرد انسجام دروني را از طریق دعوت مردم به اقتصاد مقاومتي و پایان دادن
به آثار تحریم ها از طریق دور زدن آنها افزایش دهد .همچنين اقداماتي نيز براي تالفي تحریمها انجام
داد نظير ممانعت از پرواز برخي از شركت هاي هواپيمایي اروپایي به ایران خصوصاً بعد از اینكه اتحادیه
اروپا مانع از پرواز برخي از هواپيماهاي ایرانایر به اروپا شد.
تحریم ها همچنين كمك كردند اقتصاد ایران در مسير مثبتي قرار بگيرد .براي مثال تالش آمریكا
براي كاهش صادرات نفت خام در سال  5115و  5113را در نظر بگيرید .این تحریم فشار چشمگيري
بر اقتصاد ایران وارد كرده و تا حدود زیادي باعث شد ایرانيها بهدنبال یك قرارداد براي حلوفصل موضوع
باشند .صادرات نفت و گاز بهعنوان تأمينكننده بيش از  01درصد توليد ناخالص ملي در ایران نقش
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مهمي در سال  5111داشت و ميتوانست هدف جذابي براي تحریمهاي آمریكایي باشد .در عين حال
اعمال فشار تحریمها در این حوزه ميتوانست به توسعه بخش هاي غيرنفتي ایران نيز بيانجامد ،خصوصاً
بخش سيمان.
این توسعه كمك كرد دولت از برخي آثار دفعي تحریمهاي نفتي مصون بماند چه اینكه دولت تالش
كرد فرصتهاي جدیدي را در بازار براي محصوالت تحریم نشده خود پيدا كند .عمالً ایران توانست حضور
خود و كاالهاي غيرنفتياش در این بازارها را بهصورت مستقيم بر اثر تحریمها افزایش دهد یعني تحریمهایي
كه توانایي این كشور براي صادرات یك كاال را محدود كرده بود به توسعه توانایي ایران در كاالهاي دیگر
انجاميد .پس اینجا باالتر از نشان دادن استقامت ،ایران توانسته بود از طوفان تحریمها نيز بگریزد.
اما در سطح بينالمللي و سياسي دولت ایران تالش ميكرد توانایي و آمادگياش را براي مقابله با
خواستههاي خارجي در مورد برنامه هستهاي یا محدود كردن آن نشان دهد .این كار به سه روش كلي
انجام شد.
نخست ایران اشتباهات گذشته همكاري با آژانس را اصال ح كرد و سعي كرد نشان دهد كه آمریكا
و متحدانش فشار و جنبشي عليه ایران به راه انداختند كه كامالً سياسي است .این مسئله از سال 5113
از زماني آغاز شد كه ایران تصميم گرفت با آژانس همكاري كرده و اعمال قوانين شفافيت و بازبيني
تأسيسات هستهاي بهصورت پيشدستانه را قبول كند كه همان پذیرفتن پروتكل الحاقي آژانس بود و با
سه كشور اروپایي یعني فرانسه ،آلمان و انگلستان نيز مذاكراتي در مورد برنامه هستهاياش انجام دهد.
این مسئله حتي بعد از رئيسجمهور شدن احمدي نژاد ادامه پيدا كرد كه البته روش همكاري كمي
تقابلي بود .همانطور كه قبالً گفتيم ایران در سال  5111متقاعد شد نقشه راهي را پياده كند كه براساس
آن اطالعاتي به آژانس داده و خألهاي اطالعاتي قبلي را پر كند .اما پرداختن به برخي مسائل اصلي
هستهاي خصوصاً ابعاد فعاليتهاي هستهاي كه ایران در زمينه تسليحات هستهاي در گذشته انجام داده
و به آن اعتراف نكرده بود به زمان دیگري موكول شد .به این ترتيب ایران همكاريهایش با آژانس را
منظمتر كرد و به آژانس امكان دسترسي بيشتر به امكاناتش را داد ،به نحوي كه بتواند از این همكاري
در معامالت بعدي استفاده كند .جالب اینكه دولت اوباما نيز درست از این فرصت توافق هستهاي سال
 5112استفاده كرد و جالب اینكه خيلي از كساني كه از این روش معاملهاي در دسترسيها و بازدیدها
از اماكن هستهاي از ایران انتقاد ميكردند همان روش را در سال  5111بهكار گرفته بودند.
كار دوم ایران در این زمينه این بود كه دولت این كشور بهصورت مشخص اعالم كرد كه در توافقي
كه از طریق مذاكره بهدست ميآید براساس قوانين بينالمللي چه مسائلي را خواهد پذیرفت و چه مسائلي
را نخواهد پذیرفت .درواقع ایرانيها سعي كردند براساس تالشهاي قبلي خود فضایي را در جهان بهوجود
آ ورند كه نگاه آنها بيشتر به مثابه یك قرباني باشد تا یك مهاجم .درواقع در نمایشي كه ایرانيها در سطح

35

مركز ژپوهشاه مجلس شوراي اسالمي

جهان به راه انداخته بودند ،مسئله هستهاي كشور به یك پرسش بزرگتر در مورد ماهيت فعاليتهاي
هستهاي و حقوق هستهاي كشورها تبدیل شد تا بحث حلوفصل اقدامات دردسرساز احتمالي ایران.
درواقع ایرانيها تالش كردند برنامه هستهاي خود را كامالً منطبق با  NPTو مقررات آن در بند «»4
درزمينه حق برخورداري از فناوري هستهاي نمایش دهند .این كار از روشهاي مختلف به انجام ميرسيد
مثالً حضور فعال در همایش بازبيني  NPTدر سال  5112و  5111و همچنين نشستهاي متعدد
جنبش عدم تعهد و هيئت حكام آژانس بينالمللي هستهاي .نگرانيهاي مذكور قبل از ایجاد برنامه
هستهاي ایران نيز وجود داشت اما ایران با پيشبرد دقيقتر و محكمتر دالیل و استداللهاي خود و نشان
دادن نحوه انتقال فناوري هستهاي ميان كشورها تالش ميكرد حمایت بيش از  111كشور در جهان را
بهدست آ ورد كه البته تا حدود زیادي نيز در این كار موفق بود .ضمن اینكه ایرانيها با اعالم عمومي از
رئيس آژانس و دیپلماتهاي خارجي ميخواستند تا از تجهيزات هستهاي این كشور بازدید كنند تا بدین
ترتيب شفافيت را در مورد برنامه هستهاي خود به نمایش بگذارند .همچنين ایران از طریق اعداد و آمار
تالش كرد كه نشان دهد از تمام اعضاي دیگر آژانس شفافيت بيشتري در مورد فعاليتهاي هستهاياش
داشته است و نشان داد چند ساعت بازرسي بيشتر از سایر كشورهاي آژانس پذیرفته است ،البته بدون
اینكه یادآوري كند كه بازرسيهاي مذكور بر اثر  31سال عدم همكاري با بازرسيهاي هستهاي بوده
است و عمالً این همكاريها هيچ نتيجهاي نيز در حلوفصل مسائل گذشته نداشته است.
فارغ از این مسائل ،ایران توانست ذهنيت بينالمللي در مورد مشروع بودن برنامهاي هستهاي خود
را بهوجود آ ورد و آمریكا و متحدانش نيز چه در اعمال برنامه تحریمها و چه در مذاكرات بعدي با ایران
این مسئله را تا حدود زیادي پذیرفتند .این حس مشروعيتبخشي از پيشنهاد  1+2در ایران در مي
 5116شروع شد كه نشان داد تعليق كردن بهجاي اتمام برنامه هستهاي ایران ميتواند كفایت الزم
بهعنوان یك راهكار را داشته باشد .قطعنامه  1131نيز در بندهاي خود و شروط خود این تعليق را ذكر
كرد و عنوان نمود تعليق برنامه هستهاي بهجاي برچيده شدن آن براي طرفهاي جهاني كافي خواهد
بود و هيچجا در این قطعنامه از پایان یافتن و حذف چرخه هستهاي سوخت ایران سخني به ميان نيامده
است .این مشروعيت بخشي با پيشنهاد دوم  1+2در مي  5110به ایران تثبيت شد .در این پيشنهاد
نشان داده شد كه برنامه هستهاي ایران مانند سایر اعضاي  NPTخواهد بود اگر حس اعتماد ميان
طرفين بهوجود بياید و اطمينان كافي از صلحآميز بودن فعاليتهاي هستهاي ایران ایجاد شود.
جامعه اطالعاتي در آمریكا كمك زیادي به اقدامات ایران براي مشروعيتبخشي به برنامه هستهاياش
كرد .اگرچه تا اواخر نوامبر  5111هنوز این شك وجود داشت كه برنامه هستهاي ایران مقاصد تسليحاتي
دارد اما برآوردهاي جامعه اطالعاتي آمریكا در دسامبر  5111و خصوصاً برآورد اطالعات ملي  NIEاین
مسئله را نشان ميدهد كه ایران تالشهایش براي ساخت كالهك هستهاي در سال  5113و سال 5114
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را متوقف كرده است و عمالً شك و شبهه مذكور از بين رفته و حس اضطراري بودن مسئله ایران نيز از
بين رفت .شواهدي نيز از تالشهاي قبلي ایران براي ساخت كالهك هستهاي وجود داشت كه آژانس
بينالمللي انرژي اتمي در دسامبر  5112به این نتيجه رسيد كه قبالً این تالشها وجود داشتهاند .جامعه
اطالعاتي آمریكا نيز در برآوردهاي خود بهنوعي اذعان ميكرد كه آمریكا هنوز بر این اعتقاد است كه ایران
دست از گزینه سالح هستهاي نكشيده است .اما رويهمرفته با یافتههاي بهدست آمده نشان داده شد كه
برنامه هستهاي ایران آنطوري كه آمریكا ميخواست نشان دهد نبوده است.
سومين كار ایرانيها تالش آنها براي توسعه مستمر برنامه هستهاي خود بود ،در عين اینكه تمایل
خود براي مذاكره را نيز حفظ ميكردند و نشان ميدادند كه از ميز مذاكره عقب نميكشند و نهایتاً
خواهان یك توافق هستند .زمانهایي وجود داشت كه من بهعنوان نگارنده اميدوار بودم ممانعت ایرانيها
از حضور بازرسان یا ابراز تمایل آنها براي بيرون كشيدن از معاهده  NPTكار ما را راحتتر خواهد كرد.
چرا كه این كارها ميتوانست بهشدت ایران را منزوي كند .اما ایران به هيچ وجه در دام این تله و دام
نيفتاد چرا كه ميدانس ت چنين نافرماني مشهودي به آمریكا و متحدانش امكان اعمال فشار آني و شدید
را بر ایران خواهد داد.
در عوض ایران تعداد سانتریفيوژهاي خود را افزایش داد یا ظرفيتهاي آنها را باال برد و سطح اورانيم
غني شده را ارتقا بخشيد و یك رآكتور نيز در اراک تأسيس كرد .اگرچه این اقدامات در تقابل با
قطعنامههاي سازمان ملل قرار داشت ،اما از لحاظ حقوقي و قانوني نشان ميداد ایران همچنان در
چارچوب الزامات بينالمللي خود حركت ميكند .بهعبارت بهتر مسائل حقوقي به هيچ وجه مانع از ادامه
فعاليتهاي ایران نشد .با توسعه ظرفيتهاي هستهاي ،ایران هم حس استقامت ملي خود را تقویت كرد
و هم پيام قدرتمندي به جهان خارج داد ،پيامي كه نشان ميداد این كشور به برنامه هستهاي خود پایبند
بوده و در هر صورتي آن را ادامه خواهد داد.
اقدامات ایران مزیت دیگري نيز داشت و ميتوانست اهرمها و برگهاي برنده بيشتري به این كشور
در مذاكرات احتمالي بدهد .همانطور كه آمریكا مجموعه تحریمهاي بينالمللي خود را بيشتر ميكرد و
زمينه چانهزني با ایران را تقویت ميكرد تا فشار احتمالي را از این طریق وارد كند .ایران نيز مسير
مشابهي در پيش گرفته بود و با افزایش تعداد سانتریفيوژها فشار به آمریكا را باال ميبرد تا آمریكا نيز
ترغيب به رسيدن به یك توافق با ایران شود و اینگونه نباشد كه صرفاً با كشوري كه توان ناچيز هستهاي
دارد وارد مذاكره شود.
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همه در یک گذرگاه حیاتی
در سال  5113آمریكا و ایران بههمراه متحدانشان در سراسر جهان در یك بزنگاه مشخص و دردسرساز
قرار گرفته بودند .ایران به سهم خود توانسته بود نشان دهد كه حاضر است از برنامه هستهاي خود دفاع
كند و ضمناً به جهان نيز فهمانده بود كه خواهان توافقي است كه در آن بتوانند بخشهاي زیادي از
برنامه فعلي هستهاي خود را حفظ نماید .بهعبارت بهتر ایران هزینه و بهاي برنامه هستهاي خود را باالتر
برده بود و به آن بهعنوان چيزي بيش از یك اولویت ملي مينگریست و عمالً به دنيا اثبات كرده بود كه
این كشور حاضر نيست تمام ظرفيتهاي هستهاي خود را واگذار كند .این كشور خط قرمزهاي مختلفي
براي یك توافق آتي ترسيم كرده بود و نشان داده بود كه مثالً پيشرفت در برنامه هستهاي ایران تحت
هر شرایطي باید اتفاق بيفتد و این برنامه نميتواند بههيچوجه به عقب برود .بهعبارت بهتر ایران نه تنها
هزینههاي بازي را با ساخت هر سانتریفيوژ باال برده بود بلكه ارزش این برنامه را نيز براي خود در سطح
باالتري به دنيا نشان داد.
ازسوي دیگر آمریكا در زمينه مسئله اقتصاد دست باالتر را داشت و كشورهاي مختلف در جهان از
این سياست آمریكا حمایت ميكردند كه ایران ميبایست بهصورت پيشدستانه به تعهدات خود در زمينه
هستهاي پایبند باشد .البته این حمایت محدود بود و كشورهاي مختلف حاضر نبودند براي هميشه فشار
را به ایران را اعمال كنند .اگرچه نگرانيهایي در كشورها در مورد برنامه هستهاي ایران وجود داشت اما
خيلي از كشورها در جهان اعتقاد داشتند كه راه مرتفع شدن این نگرانيها مطمئناً از بين بردن برنامه
هستهاي ایران بهطور كامل نخواهد بود.
نكته دیگر اینكه اقتصاد ایران در تابستان سال  5113به ثبات نسبي رسيده بود و نرخ تورم و بيكاري با
پایان آمدن ارزش پول ملي بعد از كشوقوسهاي فراوان توانسته بود ثبات نسبي را تجربه كند .عالوهبر این
دورنماي انزواي ایران در آینده نيز محدودیتهاي بيشتري پيدا ميكرد چه اینكه اوالً بازار نفت جهان كه در آن
قيمتها به باالترین حد ممكن رسيده بود نگرانيهایي را ایجاد ميكرد و ثانياً اقدامات تحریمي وسيعي نيز عليه
ایران اعمال شده بود كه كار را براي آینده سخت ميكرد .اگر دولت اوباما ميخواست در آسيب رساندن به اقتصاد
ایران پيشرفت بيشتري داشته باشد این آسيبرساني ميبایست از ابزارهایي اتفاق ميافتاد كه عمالً بر مردم ایران
نيز تأثير ميگذاشت و به تبع آن بر اقتصاد جهاني تأثيرگذار ميبود چه اینكه ایران تأمينكننده روزانه یك ميليون
بشكه نفت در بازار جهاني بود .با علم به تجربه تحریمهاي عراق در دهه  1331هيچكس خواهان به راه انداختن
یك بحران انساني در ایران و اثرگذاشتن بر اقتصاد جهاني نبود.
ایران نيز به سهم خود ثبات و امنيت مطلق را در نگاه جهانيان نداشت .این كشور با علم به انقالبها
و خيزشهایي كه در جهان عرب اتفاق افتاده بود نسبت به تبعات تحریمهاي اقتصادي و آثاري كه
مي تواند بر ثبات سياسي این كشور داشته باشد هوشيار شده بود .اگرچه بعد از انتخاب حسن روحاني به
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مقام ریاست جمهوري وضعيت اقتصادي تا حدودي بهتر شده بود اما پيشرفت اقتصادي چشمگيري نيز
اتفاق نمي افتاد .روحاني خيلي صریح به عموم اعالم كرد كه نظام بانكي درحال ورشكستگي است و صریحاً
اعالم كرد كه هيچ برنامه اصالحات اقتصادي نميتواند به اندازه تالش براي راحت شدن از شر تحریمها
به این كشور كمك كند .روحاني این مسئله را شعار انتخاباتي خود قرار داده بود و عقالً در ایران نيز
ميدانستهاند كه براي حفظ نظام در ایران باید براي از بين بردن تحریمها تالش كنند.
در سال  5113هم آمریكا و هم ایران به عينه ميدیدند كه عدم اطمينان بسيار زیادي در مسير
پيشرو وجود دارد و هيچ تضميني نيست كه سياستهاي آنها بتواند نتایج مطلوبي در ادامه بههمراه
داشته باشد .در عوض از طریق گفتگوهاي محرمانهاي كه در عمان آغاز شد و سپس در سوئيس و آمریكا
ادامه پيدا كرد ،آمریكا و ایران تالش كردند به راهحل مسالمت آميزي در این زمينه برسند و كار را تمام
كنند .من این توفيق را داشتم كه به مذاكرات محرمانه مذكور بپيوندم خصوصاً بهعنوان یكي از كارمندان
وزارت خارجه و همزمان بهعنوان معاون هماهنگكننده ارشد تحریمها در كل وزارت خارجه .نقش من
در مذاكرات مذكور تدوین سياستهاي رفع تحریم در مذاكرات با ایران بود اگرچه با توجه به پس زمينه
هستهاي كه داشتم به تيم ایجادكننده محدودیتهاي هستهاي نيز در این زمينه كمك كردهام و اینكه
توالي و آرایش اجزاي هستهاي و تحریمي محتمل با ایران چطور خواهد بود.
در مذاكراتي كه انجام شد ما و ایرانيها تالش كردیم به یك معامله برد ـ برد برسيم كه در آن ایران
محدودیتهایي را بر برنامه هستهاياش بپذیرد و شفافيت بيشتري در آن ایجاد كند بهطوري كه این
محدودیتها و شفافيتها باالتر از تعهدات فعلي ایران در  NPTباشد و در عوض آمریكا و متحدانش
تحریمهاي بينالمللي را عليه ایران كاهش دهند .اولين گام از این فرآیند در نوامبر  5115با اتخاذ برنامه
همكاري مشترک و تأیيد آن توسط كشورهاي  1+2و ایران برداشته شد .این سند بسيار دقيق بود و به
هر دو طرف امكان خارج شدن از فشار را از طریق پایين آوردن فعاليتهاي هستهاي ایران و كاهش
تحریمها ميداد كه البته این گامها و اقدامات خيلي زیاد نبودند .سند برنامه همكاري مشترک نقایصي
نيز بهلحاظ جامعيت یك توافق داشت چرا كه هم ایران خواهان خالص شدن از تحریمهاي بيشتري بود
تا اقتصادش را بازسازي كند و آمریكا و متحدانش نيز نيازمند شفافيتها و محدودیتهاي بيشتري براي
اعمال بر ایران بودند تا بتوانند به تضمينهاي بيشتري در مورد صلحآميز بودن برنامه هستهاي آن كشور
برسند .بعد از تأیيد برجام مذاكرات مفصلي در  51ماه آینده بين دو طرف درگرفت .كه نهایتاً به تصویب
سند برجام رسيد كه برمبناي سند اوليه یعني برنامه همكاري مشترک ایجاد شد .در ژانویه  5116برجام
به رسميت شناخت شد و اجراي آن توسط  1+2و ایران آغاز شد.
هم برنامه همكاري مشترک و هم برنامه جامع اقدام مشترک یعني برجام در آمریكا و در ایران و در
پایتختهاي كشورهاي دیگر مورد بررسي دقيق قرار گرفت و هر دو سند توانستند از دل انتقادها سربلند
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بيرون بيایند .در ایران انتقادها بيشتر معطوف به امتيازات زیادي بود كه در زمينه هستهاي داده شده بود
كه برخي از عناصر تندرو در ميان مردم و در حاكميت این امتيازها را خيانت به حقوق ملي ایران توصيف
كردند .در آمریكا این انتقاد وجود داشت كه امتيازات هستهاي كه ایران داده است نه كافي است و نه
بهلحاظ زماني كفایت الزم را دارد و اینكه كاهش تحریمها ميتواند به ایران كمك كند كه فعاليتهاي
شيطنتآميز خود مانند حمایت از تروریسم را به روشهاي دیگر دنبال كند .اساساً بحث در مورد برجام
در دو منظر كلي اتفاق افتاد .اینكه فشار بيشتر نهایتاً در استقامت و تعهد ملي ایرانيها اثرگذار خواهد
بود و دوم اینكه فشار بيشتر نميتوانست این مسئله را تحت تأثير قرار دهد و انجام این كار خطرات بسيار
زیادي ميتوانست داشته باشد و ممكن بود باعث تشدید مشكل شود.
یك تفاوت اصلي ميان این دو نوع نگرش درجه اطميناني بود كه بيانكنندگان آنها داشتند .مخالفان
سند برجام معتقد بودند كه امكان اعمال درد و فشار بيشتر در ایران وجود داشت و این درد و فشار
ميتوانست آثار مطلوبي داشته باشد .موافقان برجام این احتمال را رد نميكردند ،اما معتقد بودند كه اگر
چنين سياستي موفق نميشد عمالً امكان رسيدن به یك توافق دیپلماتيك در آینده از بين ميرفت ،زیرا
افزایش تحریمها هم سخت بود و هم ایران آنها را نميپذیرفت .در نهایت ترس موافقان برجام این بود
كه وزن تحریمها خواه یا ناخواه در آینده كاهش پيدا ميكرد و عمالً توافقي كه با ایران بسته ميشد بدتر
از توافقي بود كه در سالهاي  5113و  5112با این كشور منعقد شد.
درحال حاضر نمي توان با قطعيت گفت حق با كدام دسته از افراد بوده است ،اما مهم این است كه
بعد از سالها اعمال تحریم و فشار ایران رفتار خود را عوض كرد .البته ممكن است در مورد درجه تغيير
رفتار بحثهاي زیادي وجود داشته باشد خصوصاً با توجه به اتهاماتي كه در مورد دولت ایران وجود دارد
و اینكه این دولت آمادگي این را داشت تا توافقي سختگيرانهتر را در سال  5112بپذیرد ،یا اینكه اساساً
نقش تحریمها در این ميان چه بود.
اما فراموش نكنيم بعد از مذاكرات دیپلماتيك سالهاي  5113و  5112بين ایران و سه كشور
اروپایي كه در آن اروپایيها پيشنهادهایي را به ایران دادند این كشور صرفاً به دفاع از چرخه سوخت
هستهاي و امتناع از پذیرفتن مصالحه حتي در یك شكل موقت سوق داده شد .درحالي كه در توافقهاي
برنامه همكاري مشترک و برجام چنين نبود .دورنما و نگرش ایران به اولویتهاي ملي در نتيجه توافقات
سياسي باید تغيير ميكرد و در دوره زماني بين  5116ـ  5113ایران نشان داد كه برنامه هستهاي از
اهميت بيشتري نسبت به منافع اقتصادياش برخوردار است .اما وقتي مذاكرات در مورد برجام در 5112
به پایان رسيد هدفگذاري اولویتها در ایران در كوتاهمدت براي هميشه تغيير نكرده بود و كشور آماده
بود محدودیتهایي را در كنار بازرسيها در برنامه هستهاياش بپذیرد كه عمالً این محدودیتها در سال
 5116بههيچوجه ازسوي ایران پذیرفته نميشد .با توجه به نقش رهبر ایران در تصميمگيريها در
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مذاكرات و نتيجه آنها نميتوان چنين نتيجه گرفت كه تغيير رئيسجمهور در این كشور باعث تغيير نگرش
نسبت به مسئله هستهاي شده باشد .عالوهبر این برخي از مدافعان برنامه همكاري مشترک و برجام در تهران
بين سالهاي  5113ـ  5112مخالف كوچكترین اقدامات اعتمادساز ميان احمدينژاد و كشورهاي غربي در
مورد رآكتور تحقيقاتي تهران در سال  5113بودند .پس به عينه ميبينيم كه موضعگيري این افراد نيز در گذر
زمان تغيير محسوسي كرده است .با توجه به این مسئله و با همه این گفتهها محدودیتهایي نيز در مورد ميزان
عقبنشيني ایران در مذاكرات وجود داشت .ایرانيها مدام به مذاكرهكنندگان آمریكایي از آغاز گفتگوها در 2+1
در  5113ميگفتند كه آماده پذیرفتن محدودیتهاي موقت در برنامه هستهاي هستند ،اما بههيچوجه پایان
یافتن این برنامه را نميپذیرند و مخالف محدودیتهایي خواهند بود كه تا ابد در این برنامه اعمال شود .این
موضعگيري ثابت باقي ماند ،اگرچه برخي تغييرات جزئي در نحوه مذاكره ایرانيها بهوجود آمد ،اما اصرار بر
موضع اصلي را در طول همه مذاكرات ميتوان مشاهده كرد.
بسياري از منتقدان برجام معتقدند كه تيم مذاكرهكننده آمریكایي صرفاً مواضع ایرانيها را پيش روي
خود گذاشته و آنها را غيرقابل تغيير دانسته و آنها را پذیرفته است ،درحالي كه چنين نبود .هيئت آمریكایي
ماهها زمان صرف بررسي دورنماي برنامه هستهاي ایران در آینده و حتي برنامه موشكي این كشور كرده
است .خود من به شخصه معتقدم كه این موضعگيري نقش مهمي در ایجاد برجام داشته است و آمریكا به
هيچ وجه خواهان توافقي نبوده است كه صرفاً منافع ایران را در نظر بگيرد .اگرچه در گذر زمان مشخص
بود كه براساس شاخصهایي كه قبالً گفتيم ایرانيها آماده بودند برخي از مواضع خود را اصالح كرده و
براي كم شدن تحریمها به دادن یكسري امتيازات تن بدهند ،اما عمالً امكان متقاعد كردن آنها به پذیرش
همه خواستهها وجود نداشت .اظهارات مذاكرهكنندگان ایراني دقيقاً نشاندهنده این روش فكري است و به
خوبي ميزان استقامت ایرانيها در برابر فشار را مشخص ميكند و ميتوان فهميد كه اگرچه در آن مقطع
زماني استقامت ایرانيها شكسته شده بود ،اما بهطور كلي از بين نرفته بود.
حال كه داستان ایران را كامل مطالعه كردیم بهتر است به این مسئله بپردازیم كه اساساً چرا این
مسئله اتفاق افتاد و درک خود را از این نكته افزایش دهيم كه نقطه تغيير اساسي كه توانست به نتيجه
مذكور منجر شود چه بوده است و از این راه تالش كنيم بفهميم چطور ميتوان سازوكاري را بهوجود
آورد كه اجرا و اعمال تحریمها از حالت غيرمطمئن خود خارج شود.
تالش براي یافتن نقاط تغییر
در فصلهاي قبلي فشار ناشي از تحریمها و استقامت كشورها را بررسي كردیم و نشان دادیم كه چه
روشهایي براي طبقهبندي عواملي كه هر دو طرف دعوا ميتوانند براي ایجاد فشار استفاده كنند ،وجود
دارد .موضوع پرونده ایران را نيز در گذر زمان بررسي كردیم .در این فصل تالش ميكنيم نقاط همپوشاني
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این دو نيرو را كه همان نقطه كور عمليات تحریم است نشان دهيم یعني چگونگي قرار دادن یك كشور در
معرض فشاري كه بتواند بالفاصله رفتار آن كشور را تغيير دهد و این تغيير رفتار نيز در یك حالت توافق
دوطرفه اتفاق بيفتد .نگارنده معتقد است سند برجام توانست این نقطه همپوشاني را بهدست بياورد و از
دل این همپوشاني ميان درد و استقامت فرصتي را به كشور هدف بدهد تا خود را از مهلكه بيرون بكشد.
رسيدن به نقطه تغيير رفتار ناشي از همپوشاني فشار و استقامت نيازمند ایجاد یك چارچوب
راهبردي مشخص براي اعمال فشار است .با توجه به مسائلي كه در فصلهاي قبل بيان كردیم نگارنده
معتقد است كه چارچوب تحریمها باید براساس چارچوبي باشد كه در مقدمه این كتاب ویژگيهاي آن
را بيان كردیم و اینجا یكبار دیگر آنها را ذكر ميكنيم.
 این چارچوب باید اهداف اعمال فشار تحریم را شناسایي كرده و گامهاي الزم حداقلي ازسوي
دولت هدف براي دفع این فشارها را نيز در نظر بگيرد.
 درک ماهيت كشور هدف و آسيبپذیريها ،مراحل و تعهداتش به اقداماتي كه باعث تحریم شده
است با آمادگياش براي جذب فشار را تا حد امكان افزایش دهد.
 راهبردي بهوجود بياورد تا فشار بر نقاطي كه آسيبپذیريهایي وجود دارد در عين امتناع از
نقاطي كه آسيبپذیري وجود ندارد بهصورت تدریجي و محتاطانه و مؤثر افزایش پيدا كند.
 اجراي راهبرد بهصورت مستمر رصد شود و فرضيات ابتدایي موجود در مورد استقامت كشور هدف و
اثرگذاري فشار تحریمها در شكستن آن استقامت و بهبود خود راهبرد تحریم مورد ارزیابي مجدد قرار گيرد.
 نقشه راه مشخصي در مقابل كشور هدف قرار داده شود تا او بداند شرایط الزم براي رفع فشارها
چيست و پيشنهاد مذاكرات الزم براي رسيدن به توافقي كه ميتواند فشار را كنار بزند در عين در نظر
داشتن نيازهاي كشور تحریمكننده به طرف مقابل ارائه شود.
 این احتمال كه فارغ از نظاممند بودن تحریمها ،كشور تحریمكننده ممكن است بهدليل ناكارآیي
ذاتي راهبرد تحریم در سياست خود دچار ناكامي شود نيز در نظر گرفته شود .گرچه همانطور كه گفتيم
این ناكامي ميتواند بر اثر سوءدرک از كشور هدف یا باال رفتن غيرمنطقي استقامت آن كشور و ظرفيتش
براي مقاومت نيز باشد .در هر حالت یك كشور باید آمادگي پذیرش ناكامي و شكست خود را داشته باشد
و مسير را عوض كند یا اینكه ریسك ادامه دادن مسير فعلي كه ميتواند در بلندمدت طبعات تلختري را
بههمراه داشته باشد را به جان بخرد.
در سادهترین حالت ميتوانيم چنين فرض كنيم كه مثالً تحریمي اعمال شده است و كشور هدف
پاسخ ميدهد و بعد از یك یا دو سال شرایط به نحوي تغيير ميكند كه دو طرف مایل به نزدیكي بيشتر
ميشوند ،یك یا هر دو طرف ممكن است خواهان عقبنشيني باشد یا اجازه ایجاد یك توافق موقت یا
بلندمدت را بدهند كه از طریق آن تحریمها رفع شود و روابط معمولي و عادي بين دو كشور جریان
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بگيرد .درواقع مطالعه تاریخ تحریمها كه در آثار نویسندگاني مختلف دیده ميشود نشان ميدهد الگوي
مذكور در اعمال اكثر نظامهاي تحریمي وجود داشته است و البته این مسئله بيشتر در مورد نظامهاي
تحریمي خفيف مصداق پيدا كرده است.
اما در نظامهاي تحریمي شدید كمتر چنين حالت سادهاي اتفاق ميافتد .شاید یكي از دالیل آن
این باشد كه اساساً تحریمها ابزار نامناسبي براي استفاده در شرایط مذكور بودهاند .با همه اینها نبود یك
چارچوب مشخص راهبردي در اعمال تحریمها و تبعيت از قوانين آن ميتواند دليل این مسئله نيز باشد
و به سه دليل اصلي شكست تحریمها بينجامد كه این سه دليل عبارتند از :شموليت كم تحریمها،
شموليت زیاد تحریمها ،اهداف سردرگم و متناقض.
شمولیت كم
گاهي بهرغم تالشهاي زیاد كشور تحریمكننده اعمال تحریمها درد كافي براي ایجاد تغيير سياست
كشور هدف را بهوجود نميآورد .درواقع اعمال تحریمها تا زمان رسيدن به یك نقطه تغيير باید ادامه
پيدا بكند و این قانون كلي است و خود اعمال تحریم در مسيري كه برایش تعریف شده ادامه پيدا
ميكند .درد و فشار بر كشور هدف نيز در این زمينه افزایش پيدا ميكند و در یك مرحله كشوري كه به
او فشار وارد شده با ایجاد تغيير در سياستهاي خود از تحمل درد بيشتر جلوگيري ميكند.
با اینحال برخي از روشهاي تحریمي وجود دارند كه هيچ وقت اهداف خود را برآورده نميكنند و
عمالً نميتوانند رفتار طرف مقابل را اصالح كنند كه مثالهاي بارز این مسئله تصميم كشور ایران براي
اعمال تحریمهاي متقابل بر برخي از كشورهاي اروپایي از سال  5116ـ  5113بود .این اقدام شاید تأثير
سياسي در داخل ایران داشت ،اما از منظر تأثيرگذاري بر راهبرد كشور تحریمكننده یعني متقاعد كردن
آنها به عقبنشيني از تحریمهایي كه عليه ایران اعمال ميكردند ،تحریمهاي جبراني مذكور ازسوي ایران
عمالً به شكست انجاميد و از این منظر نتوانست نتایج مفيدي بههمراه داشته باشد.
اما اینكه چرا این تحریمهاي جبراني شكست خوردند خود سؤال جالبي است .شاید مشكل در عدم
تناسب تحریمهاي جبراني بود كه ایران اعمال كرد .درواقع در این حالت اقتصاد اروپا تأثير زیادي روي
خود احساس نكرد كه بخواهد سياستهایش را تغيير بدهد .منطقاً ایران باید تالش ميكرد تحریمهاي
خود و فشارها بر طرفهاي اروپایي را افزایش دهد تا به نتایج مطلوب برسد .درواقع ایران ميتوانست در
این مسير گام بردارد ،اما این تصميم را نگرفت در عوض ایران به فروش نفت به اروپایيها و واردات از
این كشورها ادامه داد.
براي توجيه این مسئله مي توان از دو استدالل منطقي استفاده كرد .نخست اینكه مقامات ایران به
این نتيجه رسيدند كه تشدید تحریمهاي جبراني عليه اروپا آمادگي اروپا براي افزایش تحریمها عليه

مركز ژپوهشاه مجلس شوراي اسالمي

111

ایران را افزایش خواهد داد .با مطالعه اظهارات مقامات اروپایي در مورد پرونده ایران و واقعيتهاي ساده
اقتصادي موجود در مورد فرصتها و وزن اقتصادي اروپا كامالً براي ناظران بيروني و همچنين براي
سياستگذاران ایراني مشخص بود كه استقامت اروپایي با تحریمهاي جبراني ایران تغييري نخواهد كرد.
با اینحال اروپا حاضر نبود ایران را بهطور كلي و در بلندمدت كنار بگذارد و به همين دليل تالش كرد
روش مياني را در پيش بگيرد .شاید اگر ایرانيها در اعمال تحریمهاي خود بر اروپا روش اغراقآميزي را
بهكار ميگرفتند ميتوانستند نگاه اروپایيها را به سمت خود بيشتر جلب كنند و برخي از روابط تجاري
با اروپا را حفظ كنند.
توضيح دوم این است كه رهبران ایران به این نتيجه رسيده بودند كه كشورشان بيشترین آسيب را
از تشدید تحریمهاي جبراني عليه اروپا خواهد دید .از منظر سازش اقتصادي ایرانيها به این نتيجه
رسيدند كه ممكن است بر اثر اعمال تحریمها بر اروپا خود ایران دچار مشكل شود و امكان رسيدن به
یك راهحل دیپلماتيك بيش از پيش از دوش ایران برداشته شود در نتيجه بهجاي تشدید كردن تحریمها
عليه اروپا هر دو طرف سعي كردند روش عاقالنه و منطقياي را در پيش بگيرند.
حال اگر بخواهيم خيلي انتزاعي به موضوع نگاه كنيم ميتوان گفت شكست نظام تحریم در رسيدن
به اهداف اوليه ميتواند باعث شود كشور تحریمكننده یك بازنگري را در آن اهداف انجام دهد .در این
حالت این سؤال پيش ميآید كه آیا خود اقدام تحریمي دچار سوءمدیریت شده است و مسير را اشتباه
رفته است یا اینكه ابزارهاي اعمال تحریم كافي نيستند .همانطور كه در باال گفتيم اگر یك كشور
تحریمكننده تصميم بگيرد كه با گسترش نظام تحریمها موفقيت آنها را تضمين كند یا اینكه آنها را
اصالح كند یا هدفگذاريها را از نو تعریف كنند ،آنگاه ممكن است دوباره مسئله شموليت پایين تحریمها
بهوجود بياید ،یعني بازنگري مجدد در هدفها خود به مانعي در اعمال تحریمها تبدیل خواهد شد.
ازسوي دیگر كشور تحریمكننده ممكن است به این نتيجه برسد كه راهبرد تحریم نواقص بسيار زیادي
دارد .در این حالت آن كشور یا سياست تحریم را اصالح كرده و یا از ابزارهاي جدید و سختگيرانهتري
استفاده ميكند ،نظير اقدام نظامي و یا اینكه اهداف تغيير ميكنند تا با ابزارهاي فعلي هماهنگي بيشتري
داشته باشد .این بازنگري ازسوي دولت تحریمكننده الزاماً نيازمند یك بازنگري سياسي رسمي نيست،
بلكه ميتواند در برخي ابعاد راهبرد اتفاق بيفتد ،اگرچه ممكن است این اتفاق هم بيفتد ،اما صرف اینكه
رهبر یك كشور تحریمكننده به این نتيجه برسد كه مسير انتخاب شده درست نيست كفایت خواهد كرد.
شمولیت باالي تحریمها و تبعات ناخواسته
اثرگذاري بيش از اندازه تحریمها وقتي اتفاق ميافتد كه فشار تحریمها باعث شود كشور هدف یا از رفتار
فعلي خود فاصله نگرفته و آن را تقویت كند و یا آن را تشدید كند .شموليت باالي تحریمها و اثرگذاري
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بيش از اندازه آنها بسيار پيچيدهتر از اثرگذاري پایينتر از حد انتظار است .یك دليل آن این است كه
این مسئله كمتر قابل اثبات خواهد بود در اثرگذاري كم ميتوان تشخيص داد كه كشور هدف عمالً رفتار
خود را تغيير نداده است ،اما در مقابل در شموليت باال و اثرگذاري باال مدافعان سياست تحریمي و ناظران
بيروني ادعا ميكنند كه ناكامي و شكست تحریمها بهدليل رویكرد غلط آنها نبوده بلكه به ماهيت تقابلي
كشور هدف بستگي داشته است .در اینجا نيز مانند شموليت پایين تحریمها استدالل اصلي این است كه
تحریمها و شكست آنها صرفاً به این دليل بود كه آنها مانعي ناكافي براي رفتار كشور هدف بودهاند و نه
اینكه خود آنها باعث رفتارهاي كشور هدف شده باشند.
اما ایراد این نگرش این است كه به هيچ عنوان به كشور تحریم شده این حق را نميدهد كه تحریمها
را خشونتي ازسوي كشور تحریمكننده بر خود بداند .درواقع این نگاهي است كامالً غلط كه ميگویند
تحریم یك فشار راهبردي نيست ،بلكه اقدامي تماماً دفاعي است كه كشور تحریمكننده براي دفاع از
خود بهكار ميبندد .همانطور كه در این مورد در جاهاي دیگر نيز نوشتهاند استدالل مذكور برمبناي
سخنسرایيهاي فراوان پيرامون تحریمها و ماهيت خود ابزارها و چگونگي بهكار گرفته شدن آنها شكل
گرفته است و به همين دالیل اساساً نقص دارد.
اگر تحریمها را ابزاري از فشار بدانيم ميفهميم كه امكان اثرگذاري بيش از حد آنها وجود دارد و
ميفهميم چرا پاسخ به آنها گاهي از ابزارهاي سياسي و اقتصادي فراتر ميرود.
این مسئله بهخصوص در اعمال تحریمها در جایي كه آسيبرساني باالیي دارند و امكان پاسخهاي
عجيب ازسوي كشور هدف را ایجاد ميكنند ،وجود دارد .مثال شاخص این مسئله تحریمهاي نفت آمریكا
عليه ژاپن در دهه  1331ميالدي است .برخي از تحليلگران استدالل كردند كه این تحریمها دولت
پادشاهي ژاپن را از بقاي اقتصادي خود ترساند و همين مسئله باعث شد در  1341به بندر پيرل حمله
كند .براي آمریكا تحریم نفت مذكور نشاندهنده نوعي قاطعيت و هشدار به ژاپن بود كه ژاپن را از یك
منبع حياتي انرژي در زمان جنگ محروم ميكرد ،اما آنچه آمریكا نفهميده بود نگاه ژاپن به تحریمها بود
كه آن را بهانه و دليل اصلي جنگ و به نوعي خود اعالن جنگ ميدانستند .استدالل مشابهي را ميتوان
در مورد اثرگذاري بيش از حد تحریمها و شموليت زیاد آنها در برابر آلمان در دوران بين جنگ دانست
كه در شكل پرداخت غرامتها بود.
در احتمال اثرگذاري بيش از تحریمها كشور تحریمكننده باید در این حالت كمي خودداري به خرج
بدهد ،بهخصوص در شرایطي كه احتمال پاسخ نامتناسب كشور هدف وجود دارد .در ضمن اگر كشور
هدف معتقد است اوضاع ميتواند بهتر شود و این كشور خود را با فشار انطباق دهد در این حالت تحریمها
عمالً توانایي خود را از دست خواهد داد .تاحدودي مشكلي كه اینجا بهوجود ميآید شبيه حالتي است
كه در یك جنگ محدود براي كشور حملهكننده وجود دارد .در این جنگ محدود احتمال عقبنشيني
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و تسليم شدن كامل كشور هدف وجود ندارد و به همين دليل این كشور در كوتاهمدت كمتر تمایلي به
سازش داشته و ترجيح ميدهد بحران و مشكل را طول بدهد .این احتمال هم وجود دارد كه كشور هدف
دست به اقدامي تقابلي بزند كه از حد توان كشور تحریمكننده باالتر باشد و یا حتي مانند ژاپنيها در
 1341اقدامات شدیدي مانند اشغال یك جزیره انجام دهد.
عمالً نميتوان مرز مشخصي ترسيم كرد و نشان داد كه كجا تحریمها از حد و حدود خود تجاوز
ميكنند و باعث پاسخ نامتناسب ازسوي كشور هدف ميشوند و فقط ميتوان گفت كه موفقيت در اعمال
تحریمها به بررسي دقيق منافع كشور هدف و دانستن اندازه فشار وارد شده به آن كشور بستگي خواهد
داشت .رویكرد پيشنهاد شده در زمينه اندازهگيري استقامت كشورها نيز ميتواند در این زمينه مفيد
باشد چه اینكه انواع تحریمهاي مورد نياز براي درک اینكه یك كشور تسليم خواهد شد ميتواند
شاخصهایي را بههمراه داشته باشد كه نشان دهد كشور هدف نهتنها تسليم نميشود ،بلكه ممكن است
شرایط را بغرنجتر كند ،اما در نهایت این احتمال همان قضيهاي است كه طرفداران تحریمها را به شك
مياندازد و طرفداري آنها از تحریمها را با مشكالتي مواجه ميكند.
ریسك دیگري كه از اثرگذاري بيش از اندازه تحریمها بهوجود ميآید ایجاد درد ناخواسته است كه
گاهي تأثيرات عكس در كشور هدف ميگذارد .اساساً هرگونه اقدام سياست خارجي كه در خود ریسك
تبعات ناخواسته را داشته باشد متضمن آثار و تبعات راهبردي نيز هست .براي مثال تصميم به حمله
نظامي امكان سناریوهاي دیگر را از حملهكننده ميگيرد ،حتي اگر سناریوي دوم نقش مهمي در سرنوشت
كشور مذكور داشته باشد .تحریمها نيز همين ریسك را دارند .استفاده از تحریمها براي كاهش توانایي
یك صادركننده نفت براي عرضه نفت خود به بازارها به این معناست كه بازار به خودي خود توانایي
تحمل فشار ناشي از عقبنشيني یك عرضهكننده مهم را نخواهد داشت.
اما آثار ناخواسته تحریمها بيشتر به جنبههاي بشردوستانه آنها مربوط ميشود .همانطور كه در
فصل دوم گفتيم عراق در دهه  1331به مثالي بارز از ایجاد شدن تبعات انساني ناخواسته بر اثر تحریمها
تبدیل شد و صدها هزار عراقي فشارهاي ناشي از تحریمها را تحمل كردند كه در این زمينه فشار
سياستهاي دولت عراق نيز این درد را دو چندان كرد .نظامهاي تحریم با آثار ناخواسته انساني ميتوانند
بحرانهاي بشردوستانه با آثار گسترده بهوجود بياورند .براي مثال در ایران در سالهاي  5115و 5113
گزارشهایي وجود داشت كه دارو و تجهيزات پزشكي نایاب شده بودند كه این مسئله نه بهدليل ممنوعيت
معامله آنها بلكه بهدليل باال رفتن قيمت آنها براي مردم عادي ایران بود كه بر اثر پایين آمدن ارزش پول
ملي و كاهش عرضه این داروها و تجهيزات اتفاق افتاده بود .آمریكا و متحدان از طریق تحریمها مستقيماً
به پایين آمدن ارزش پول ملي ایران یعني ریال كمك كرده بودند و در نتيجه نقش مهمي ،اگرچه
ناخواسته ،در ایجاد این مشكل داشتند.
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اثرگذاري بيش از حد تحریمها در این حالت صرفاً مسئله انساني و مرتبط با فعاالن حقوق انساني
نيست .فشار تحریم نادرست كه از مسير نامناسب اعمال شده باشد ميتواند اثرگذاري نظام تحریمها را
با باال بردن استقامت كشور هدف تحتالشعاع قرار دهد ،زیرا به كشور هدف امكان ميدهد تقصير مسئله
را به دوش خارجيها انداخته و از پذیرفتن نقش خود در این شرایط شانه خالي كنند و به این ترتيب
دور باطلي از ایجاد تنفر عميق نسبت به جهان خارج در آن كشور بهوجود خواهد آمد .كشورهاي
تحریمكننده باید از شاخصهاي نظام تحریمي و آثار ناخواسته چشمگير آن آگاهي داشته باشند و توانایي
پاسخگویي در شرایط محتمل در خود بهوجود بياورند ،زیرا این آثار ميتواند هم در كوتاهمدت و هم در
بلندمدت اثر معكوس بهوجود بياورد.
اقدام آمریكا براي تحریم ایران از طریق سپاه پاسداران انقالب اسالمي مثال آموزندهاي در این قضيه
است .از سال  5116ـ  5111بخش اعظمي از سياست آمریكا شناسایي عمده فعاليتهاي شيطنتآميز
سپاه بوده كه از طریق آن بتواند مبنایي براي تحریم اقتصادي ایران و منزوي كردن این كشور بهلحاظ
اقتصادي بهوجود بياورد .این نگاه بسيار سرراست بود و خود ایرانيها نيز به شكل گرفتن آن كمك
ميكردند .سياستگذاران و تحریمكنندگان باید نشان ميدادند كه سپاه كنشگر بدي بود و از متحدان
خود ميخواستند كه از هرگونه فعاليت اقتصادي با سپاه و عوامل و واسطههایش را ممنوع كنند .در این
زمان راهبرد مذكور عناصر دیگري نيز بهخود گرفت .بهلحاظ قانوني آمریكا اعالم كرد كه هرگونه معامله
خاص و چشمگير با سپاه و مرتبطينش ميتواند افراد را از سيستم مالي آمریكا جدا كند .این تصميم بر
اثر قانون جامع تحریمهاي ایران گرفته شد بهلحاظ دیپلماتيك آمریكا تالش كرد دایره محكوميت سپاه
را گسترش دهد و این نيرو را در فهرستهاي سياه مختلف قرار دهد ،بهخصوص عناصري از سپاه كه
تحت قانونهاي آمریكا مرتكب نقض حقوق بشر شده بودند ،در سوریه فعال بودند یا به برنامه موشكي
ایران و مسائل دیگر كمك كرده بودند .سپاه كه از قبل در ایران قدرت باالیي داشت بهعنوان كانون و
مركز تمام رفتارهاي دولت ایران در محافل مختلف توسط واشنگتن معرفي شد .در اینجا نيز ادعاي
مذكور براساس بنيان واقعي شكل گرفت ،اما هدف راهبرد آمریكا این بود كه سپاه و ایران را كامالً
چسبيده بههم و غيرقابل جداسازي نشان دهد و امكان اعمال تحریمهاي هرچه بيشتر بر ایران حتي از
مسيرهاي قانوني بهدليل فعاليتهاي سپاه را فراهم كند.
گرچه تحریمهاي آمریكا بر سپاه بسيار واضح و روشن بود ،اما جالب اینكه سپاه در این دوره زماني
و بر اثر تحریمها تقویت شد .اما بهراستي چطور این اتفاق افتاد؟ بهنظر نگارنده دو عامل مهم ميتواند
این وضعيت را توضيح دهد .نخست اینكه افسران سپاه در موقعيت خوبي براي استفاده از فساد موجود
در اقتصاد ایران قرار داشتند؛ یعني فسادي كه در دوران دولت محمود احمدينژاد از  5112ـ 5113
تقویت شده بود .این افسر ان ارتباطات و ثروت الزم براي اشغال كانون اقتصاد ایران را از طریق منابع
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مختلف در اختيار گرفته بودند .نكته دوم اینكه تحریمهاي آمریكا و خصومت با سپاه این فشار را به نظام
ایران وارد كرد كه هم بر سپاه بيشتر متكي شود و هم آن را مورد حمایت قرار دهد .سپاه ابزار اصلي
ایران براي تأمين ابزارهاي حساسي بود كه تحت تحریمها قرار گرفته بودند به این ترتيب سپاه به قهرمان
حاكميت ایران تبدیل شده و منافع اقتصادي ناشي از فعاليتهاي قاچاق را هم بهخود اختصاص ميداد.
به همين دليل بهموازات اینكه ایران در برابر فشارهاي اقتصادي فقيرتر و آسيبپذیرتر ميشد ،سپاه از
قدرت بيشتري برخوردار ميگردید.
واقعيتهایي از این دست اجراي سند برجام را با مشكالتي مواجه كرد ،چه اینكه شركتها و نهادهاي
بينالمللي عمالً حتي اگر در یك طرف معامله مشروع قرار ميگرفتند ميتوانستند به یك كنشگر نامشروع
تبدیل شوند و فراموش نكنيم حتي براساس برجام سپاه قرار نيست از ليست تحریمهاي آمریكا كنار
گذاشته شود كه این مسئله شركتهاي غيرایراني را در معرض جرائم و تنبيهات ناشي از نقض تحریمهاي
آمریكا قرار ميدهد .به همين دليل وزارت خزانهداري آمریكا با اتخاذ تصميمي عجيب اعالم كرد كه
معامله با نهادهاي تحت كنترل سپاه الزاماً مشمول تحریم نخواهد شد و این تأیيدیه در اواخر سال 5116
براي تبيين برجام منتشر گردید .با اینحال براساس تحليل خبرگزاري رویترز در ژانویه  5111بسياري
از ذينفعان قراردادهاي خارجي با ایران تحت برجام همچنان در برخي از سطوح با سپاه تعامل داشتهاند.
واضح است كه مسئله مذكور باعث شده طرفداران سند برجام كه اميدوار بودند این سند و توافق
به گشایش اقتصادي در ایران بينجامد و به بریده شدن دست سپاه از سطح حاكميت منجر شود را نااميد
كرد زیرا نقطه مقابل این قضيه ،حداقل در كوتاهمدت  ،اتفاق افتاد .با توجه به ترس موجود كه هنوز هم
در مورد سپاه در آمریكا و در جامعه جهاني وجود دارد ميتوان چنين نتيجه گرفت كه تحریمهاي آمریكا
و تمركز آنها بر سپاه در مقطع آغازین تحریمها عمالً آسيب كمي به سپاه وارد كرده و در عوض باعث
شده در اجراي برجام نيز مشكالتي بهوجود بياید .بدتر اینكه با توجه به پاسخ سپاه به تحریمها و قرار
گرفتن این نيرو در كانون مسائل ایران ،صرفاً ميتوان گفت كه رویكرد آمریكا در برابر سپاه توانست ميزان
قدرت این نيرو را افزایش داده و كنترل این نهاد را بر ایران و امور این كشور باالتر ببرد.
نكته مهمتر اینكه بسياري از ناظران فعاليتهاي ایران در سالهاي  5116ـ  5112و خصوصاً برخي در
دولت آمریكا اصالً از مسئله قدرتگيري سپاه شگفت زده نشدند .باید گفت شرایط خاصي كه وجود داشت باعث
اتخاذ چنين راهبردي ازسوي آمریكا و متحدانش شد .درواقع اگرچه مسئله تحریمهاي سپاه ممكن است ميزان
بهرهمندي ایران از منافع برجام را كاهش داده باشد ،اما این احتمال نيز وجود دارد كه اگر آمریكا سياست دیگري
اتخاذ ميكرد عمالً نميتوانست فشار الزم براي رسيدن به برجام را در ایران ایجاد كند .هدف نگارنده از ارائه این
مشاهدات این نيست كه نشان دهد آمریكا باید رویكرد متفاوتي را در مورد نظام تحریمها در سال  5116ـ
 5111اتخاذ ميكرد ،بلكه ميخواهم بگویم كه آثار دست دوم و دست سوم تحریمها خيلي وقتها امكان
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پيشبيني ندارند یا پيشبيني آنها بسيار سخت است .با توجه به این مسئله آثار ناخواسته تحریمها نيازمند
مطالعه وسيع هم در دانشگاه و هم توسط اعمالكنندگان تحریم است كه باید شرایط سپاه پاسداران را در نظر
گرفته و آن را در طراحي نظامهاي تحریم آتي مورد استفاده قرار دهند.
اهداف متناقض و سردرگم
یك فرض كلي را مطرح كردیم و آن اینكه كشور تحریمكننده بهدنبال مجموعهاي از اهداف مشخص و
متحد است و در بسياري از موارد این مسئله مصداق دارد كه كشور تحریمكننده شاید نتواند به هدفش
برسد ،اما ميداند كه بهدنبال چه چيزي است و در نتيجه آستانههاي مشخصي را تعریف كرده كه
تحریمها باید از آنها عبور كنند.
این مسئله هميشه مصداق ندارد و تفاوتهاي ميان تحریمهاي عراق با ایران بهخوبي این مشكل را
یادآوري ميكند .در مورد عراق اهداف تعریف شده در آغاز تحریم بسيار ساده و مشخص بود ،یعني همان
پایان دادن توانایي عراق به تهدید همسایگانش از طریق سالحهاي كشتارجمعي و پيشگيري از تهاجمهاي
دیگر صدام به نقاط مختلف .در گذر زمان اهداف جابجا شدند و دیگر امكان مهار صدام وجود نداشت كه
بخشي از آن به این دليل بود كه نظام تحریمها در گذر زمان فرسوده شده بود و اساساً همه به این نتيجه
رسيده بودند كه صدام غيرقابل مهار است و تنها هدف قابل قبولي كه باقي ميماند كنار گذاشتن صدام
از قدرت بود و هدف غایي مهار عراق از این طریق ميتوانست بهدست بياید.
اما مشكل این است كه فشار تحریمها حتي در تركيب با تهدید استفاده از نيروي نظامي كفایت
الزم براي مجاب كردن صدام به كنار رفتن از قدرت در عراق قبل از شروع درگيريها در مارس 5113
را نداشت .جابجا شدن اهداف تحریمها یعني فاصله گرفتن از مهار تهدیدات عراق و رفتن به سمت اینكه
تضميني ایجاد شود كه این كشور دیگر نتواند همسایگانش را تهدید كند عمالً بار و وزن استفاده از اقدام
نظامي در كنار تحریمها را افزایش داد و با افزایش سطح توقعات ،آمریكا و متحدانش به این نتيجه
رسيدند كه ابزارهاي غيرنظامي براي رسيدن به هدف كفایت ندارند و شكست خواهند خورد .بهخصوص
وقتي مشخص شد كه فشار آمریكا و متحدانش بر صدام با گریز او از این تحریمها و نگران نبودنش در
مورد مشكالتي كه براي مردم بهوجود ميآید كماثر و بياثر خواهد شد.
در مورد ایران نيز ابهامات مشابهي در مورد اهداف و دستاوردهاي تحریمهاي هستهاي وجود داشت.
در عاليترین سطح ،هدف آمریكا پيشگيري از توليد و تصاحب سالح هستهاي توسط ایران بود .اینكه
ایران قابليت رسيدن به این سالحها را دارد بهدليل راهاندازي و بهكارگيري موفقيتآميز سانتریفيوژهاي
هستهاي این كشور در دوران ریاستجمهوري بوش به اثبات رسيده بود .ایران حتي اگر تجهيزات فعلياش
تخریب ميشد توانایي سازماندهي مجدد برنامه تسليحات هستهاي را هر زمان كه ميخواست داشت.
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نگارنده معتقد است كه دولت بوش تنها مسئول وضعيت بغرنج پيش آمده در مورد ایران نبود ،كمااینكه
در این مورد در فصل سوم بحث كردیم و گفتيم ایران توانمندي پنهان خود در این زمينه را عمالً با
بهدست آوردن سانتریفيوژها در اواخر دهه  1301و آزمایشهایي كه در دهه  1331انجام داد بهدست
آورده بود .وظيفه اصلي براي بوش پدر ،كلينتون و بوش جوان و دولت اوباما پيدا كردن راهحلي براي
برنامه هستهاي ایران بود كه بتواند عمالً امكان توسعه فيزیكي سالحهاي هستهاي را از این كشور گرفته
و عزم سياسي موجود براي پيگيري این برنامه تسليحاتي را نيز در ایران از بين ببرد.
در سال  5113بحثهایي در واشنگتن در این زمينه و همچنين در پایتختهایي در خاورميانه
درگرفت و همه در این مورد بحث ميكردند كه آیا ميتوان از طریق اقدامات غيرنظامي این اهداف را
محقق كرد یا خير .این بحث موافقان و مخالفاني داشت و برداشتهاي موجود نيز مبتنيبر نگاههاي
مختلفي بود ،مثالً اینكه حتي اگر تحریمها بتواند ایران را وادار به دادن امتياز كند هيچ اطميناني به این
كشور وجود ندارد كه برنامه هستهاي خودش را ادامه دهد و احتمال تقلب و فریبكاري در آن بسيار
خواهد بود .سؤاالت اساسيتري نيز مطرح ميشد خصوصاً در مورد ماهيت حاكميت ایران .برخي اصرار
داشتند و هنوز هم اصرار دارند كه سيستم فعلي حاكميت ایران اساساً امكان روابط خوب با غرب و برخي
از همسایگان منطقهاياش را ندارد .این افراد كمابيش معتقدند كه تغيير حاكميت در ایران پيششرط
الزم براي ثبات پ ایدار در خاورميانه و نظم سياسي مفيد در این منطقه خواهد بود و اینكه تغيير در
حاكميت ایران براي مردم ایران نيز بهتر خواهد شد .تحليلگران و سياستمداران طرفدار این نظریه
تحریمها را جزئي مهم از راهبرد مقابله با ایران و طيف رفتارهاي غلط آن ميدانستند ميگفتند تا آنجایي
كه تمام اجزاي این رفتار غلط كامالً از بين نرفته باشد راهحل دیپلماتيك براي برداشتن تحریمها عليه
ایران امكانپذیر نخواهد بود .برخي در این گروه حاضر بودند اصطالحات محدودي بر سياست تحریمهاي
آمریكا عليه ایران تحميل شود ،خصوصاً آنهایي كه از سيستم درون ایران آگاهي داشتند .برخي نيز معتقد
بودند اجزاي اصلي و بنيادین سياست آمریكا در برابر ایران باید در هر معامله و قرارداد دیپلماتيكي نيز
حفظ شود .براي مثال آنها معتقد بودند كه وضعيت حقوق بشر در ایران بر اثر انعقاد قرارداد هستهاي
تغييري نخواهد كرد و عالوهبر پرداختن به موضوعات هستهاي ایران ،این كشور باید در مورد حمایتش
از گروه حزباهلل در لبنان تضمينهایي بدهد تا بتواند از منافع برداشته شدن تحریمها برخوردار شود.
اما در مقابل گروهي دیگر ازجمله دولت اوباما بهصورت كلي طرفدار منطق دیگري بودند .فرض آنها
این بود كه دولت اوباما و متعهدانش بهصورت كلي باید با اعمال فشار تحریم سياستها و رفتارهاي كلي
ایران را تغيير دهند .براي این گروه از تحليلگران و سياستمداران نياز به داشتن دورنمایي مطمئنتر از
اینكه تحریمها چه خواهند كرد و چه اهدافي را بهدست خواهند آورد وجود داشت .اصوالً در این گروه
افراد كمي بودند كه طيف رفتارهاي مخرب ایران را بپذیرند و درواقع اكثر آنها كامالً مخالفت خود با
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رفتارهاي ایران را ابراز ميكردند اما درک آنها از اهداف نظام تحریم كه از  1336ـ  5115طراحي شده
بود متفاوت بود و نوع نگاه آنها به گزینههاي محتمل حتي در شرایط ایدئال نيز متفاوت بود .در نتيجه
دورنمایي كه از برجام ترسيم ميكردند نيز فرق ميكرد و اینكه چگونه ميتوان موفقيت آن را اندازه
گرفت .عالوهبر این برخي مانند خود من به راهبرد متفاوتي معتقد بودند كه مقابله سياسي و اقتصادي
در بطن آن قرار داشت و كمتر به منزوي كردن ایران مياندیشيد ،چه اینكه اینروش ميتوانست اثرگذاري
بهتري در پرداختن به وضعيت سياسي داخلي ایران و بحث حقوق بشر داشته باشد .طرفداران این راهبرد
معتقد بودند از ابزارهاي متفاوتي نظير محدودیتهاي حملونقل دریایي باید براي كنترل حمایت ایران
از تروریسم در خارج از كشور استفاده كرد.
براي یك مدت مشخص تركيبي از تهدید نظامي آمریكا و اتحاد بينالمللي در زمينه اعمال تحریمها،
شاخصه اصلي این بحث قلمداد ميشد و خيليها در واشنگتن و در كشورهاي دیگر كه با برنامه هستهاي
ایران و گسترش آن مخالف بودند ميتوانستند به هر حال به بخشي از این راهبردها خود را متصل كنند.
این ویژگي روش تقابلي با ایران محصول یك نگاه تماميتگرا در تحریمها بود كه در آنها مجموعهاي از
تحریمها عليه اشخاص و نهادها بهدليل طيفي از رفتارهاي نامناسب اعمال شده بود .در برخي از موارد
مانند سپاه پاسداران ،نهادهاي خاص چند بار از طریق ابزارهاي حقوقي مورد تحریم قرار گرفته بودند .با
اعمال فشار به سپاه و سایرین در ایران این ذهنيت در دنيا جا انداخته شده بود كه بسياري از رفتارهاي
ایران سزاوار انزواي بينالمللي براي این كشور است .با اینحال اگرچه در آن زمان این مسئله به خوبي
جا افتاده بود ،اما دولت اوباما یك اشتباه تاكتيكي انجام داد كه كمك كرد مشكالتي ایجاد شود كه در
دل مذاكرات سالهاي  5113ـ  5116نيز بهخوبي خود را نمایان ساخت.
در نظر نگارنده این بحث با برجام دوباره زنده شد ،چرا كه اهداف راهبرد تحریم دچار سردرگمي
بود .هر طرف بحث مذكور یعني طرفداران و مخالفان توافق با ایران استداللهاي خود را درمورد درک
نادرست طرف مقابل از تحریمها داشتند و اینكه امتيازاتي كه تحت برجام به ایران داده ميشد ممكن
بود نامناسب باشد .این پيچيدگي بعدها بيشتر شد ،بهخصوص وقتي كه سردرگمي در اهداف راهبرد
تحریم ،نگرش متفاوت و تحليل متفاوت از خود تحریمها و اینكه چقدر ميتوانند ایران را به دادن امتياز
مجاب كند نيز به پيچيدگيهاي بحث افزود.
براي بعضي هيچ محدودیتي در این زمينه وجود نداشت و فكر ميكردند تحریمها كامالً بر ایران اثر خواهد
گذاشت .برخي دیگر اما نسبت به مفيد بودن تحریمها بر ایران مشكوک بودند .در نهایت این بحث هيچ پاسخ
مشخصي پيدا نكرد و هر طرف از این بحث نيز مدام تالش كردند استداللهاي خود را محكمتر كنند.
اما به هر حال اگر بخواهيم تحليل دقيقي از سند برجام ارائه دهيم باید ميان دو گروه مذكور و
نگاههایشان نسبت به برجام نوعي آشتي برقرار كنيم .سؤال این نيست كه آیا برجام خوب بوده است یا
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نه ،بلكه سؤال اصلي این است كه آیا فشار بيشتر ميتوانست نتایج بهتري را بههمراه داشته باشد ،یعني
اگر دامنه ،مدت زمان و شدت محدودیتهاي موجود بر ایران در برجام افزایش ميیافت آیا ميتوانست
ایران را وادار به دادن امتياز بيشتر كند.
طرفداران برجام معتقدند تحریمهاي بيشتر نميتوانست الزاماً توافق بهتري را بههمراه داشته باشد،
حتي اگر امكان اعمال چنين فشار بيشتري وجود ميداشت .همانطور كه قبالً گفتم بسياري از طرفداران
برجام معتقدند در زمان شروع مذاكرات براي این سند فشار ناشي از تحریمها بر روي ایران درحال از
دست رفتن بود و توقعات موجود در این كشور نيز حالت منطقيتري بهخود ميگرفت .استدالل اصلي
این نگرش به انتخاب آقاي حسن روحاني به ریاستجمهوري در ژوئن  5113مربوط ميشود ،چه اینكه
این شخص كارشناسان مختلف در حوزههاي فني و اداري را براي اداره كشور انتخاب كرد كه همين افراد
ميتوانستند با شرایط بهتر كنار بيایند .اما بخش دیگري از استدالل به نقطه اوجي مربوط ميشود كه
تحریمها در سال  5113به آن رسيده بودند .شاخصهاي مختلف این قضيه را تأیيد ميكند .حتي
مخالفان برجام نيز تاحدودي به این قضيه اذعان دارند .سه شاخص مهم در اینجا عبارتند از ثبات
فزایندهي صادرات نفت ایران كه البته در سطوح پایينتري نسبت به قبل از سال  5111اتفاق افتاده بود
و ميتوانيد آن را در نمودار  4ببينيد .دوم افزایش تجارت غيرنفتي با ایران كه آن نيز در جدول ذیل
مشخص است ،كه البته این افزایش تجارت در سطحي نبود كه بتواند جبران از دست رفتگي درآمدهاي
نفتي ایران را كند و سوم بازدهي اصالحات اقتصادي كه ایران قبل از سال  5113انجام داده بود ،نظير
كاهش یارانهها و كنترل قيمتها در حوزه محصوالت انرژي و برنامهریزيهایي كه براي خصوصيسازي
اقتصاد انجام ميشد.
توقع ميزان درد و فشار براي موافقان برجام البته در این نقطه اوج باقي نماند و بعد از آن كاهش
پيدا كرد .توقعات موجود در سياستگذاران این است كه اگر تحریمها از این نقطه فشار عبور ميكرد و
فشار آن پایين ميآمد تبعات آن ميتوانست مانند تبعات تحریمهاي عراق در دهه  1331باشد.
سياستگذاران عالوهبر آن به فكر ریسك استهالک تحریمها نيز بودند كه ميتوانست به ایران كمك كند
منافع از بين رفتن تحریمها را بدون دادن هزینهاي در اختيار بگيرد .علم اقتصاد نيز در این محاسبات
نقش ایفا كرد .در زماني كه مذاكرات با ایران در سال  5113آغاز شد ،نفت هنوز بشكهاي بيش از 111
دالر معامله ميشد و به زبان ساده اقتصادي ميتوان گفت این قضيه ميتوانست به نفع ایران باشد.
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جدول تراز تجاري ایران از سال  0311ـ 0315
عنوان /سال

(به دالر آمریكا)

0314-0310

0316-0314

0315-0316

(برآورد)

(برآورد صندوق)

(برآورد صندوق)

56135

10111
00254

0310-0311

0310-0310

تراز تجاري

61160

31312

35161

صادرات

144013

30133

33261

35556

نفت و گاز

110531

65316

26350

25124

46415

نفت خام

33152

44342

31031

34222

53405

محصوالت پتروشيمي و گاز طبيعي

54216

10211

10431

10133

16331

غير از نفت و گاز

56645

32111

31531

33415

45125

واردات

-11012

-61120

-61133

-66134

-11254
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مدافعان برجام به هيچ وجه بهصورت مطلق اعتقاد نداشتند كه فشار بر ایران ميتوانست افزایش
پيدا كند ،بلكه معتقد بودند مخالفان برجام درک درستي از ميزان استقامت ایران در برابر تحریمها ندارند.
این استدالل بر سه بنيان اصلي استوار بود .نخست اینكه ایران آماده بود در دفاع از برنامه هستهاي خود
فشار چشمگيري را بپذیرد ،چه اینكه این برنامه به یك دارایي ارزشمند تبدیل شده بود .دوم اینكه ایران
معتقد بود ميتواند بهتر از آمریكا و متحدانش عمل كرده و روي دست آنها بلند شود كه این مسئله به
خوبي در افزایش تعداد سانتریفيوژها و صبر و تحمل ایران مشخص است و سوم اینكه ایران اساساً تمایل
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و قابليت سازش كردن با آمریكا بهعنوان یك دشمن منفور ،خصوصاً در مورد موضوعات مهم منطقهاي و
داخلي را ندارد .این سه عامل با هم تركيب شده تا نوعي دورنماي استقامت گسترده را در ایران بهوجود
آورد و امكان پاپس كشيدن ایران را كمتر كند و توان دادن امتيازات بيشتر توسط مذاكرهكنندگان ایراني
را از آنها بگيرد.
مدافعان برجام معتقد بودند كه اعمال فشار بيشتر ميتوانست برجام بهتري را بههمراه داشته باشد
اما مشخص نبود كه چه اندازه فشار ميتوانست استقامت ایران را تحت تأثير قرار دهد .ضمن اینكه
مخالفان برجام نيز نميتوانستند دقيقاً مشخص كنند كه ایران چه نوع توافقي را خواهد پذیرفت كه در
عين حال مورد قبول طرف مقابل نيز باشد .با اینحال مخالفان برجام با اطمينان ابراز ميكردند كه فشار
اقتصادي بيشتر به ایران باعث خواهد شد مذاكرهكنندگان این كشور به دادن امتيازهاي بيشتر راضي
شوند و اگر این قضيه در كوتاهمدت اتفاق نيفتد حتماً در بلندمدت بهدليل ترس ایران از آشوبهاي
داخلي بر اثر تحریمها اتفاق خواهد افتاد .اما جالب اینكه هم مخالفان و هم موافقان برجام به نوعي حس
اطمينان در مورد پيشفرضهاي خود رسيده بودند و آن این بود كه فشار ميتوانست اثر داشته باشد اما
سؤال این بود كه این فشار تا چه اندازه اثر خواهد داشت و به چه سرانجامي خواهد رسيد.
مخالفان هيچ وقت قبول نميكردند كه سياست اعمال فشار بيشتر تا چه اندازه توانست در عراق به
شكست بينجامد .درست بر همين مبنا بود كه دولت اوباما استدالل ميكرد كه اگر قرار است جنگي در بگيرد
بر اثر شكست برجام خواهد بود ،یعني مخالفت و استقامت این كشور در برابر محدودیتهاي كامل در
برنامههاي هستهاياش احتمال در گرفتن جنگ را ایجاد خواهد كرد همانطور كه در مورد عراق این اتفاق
افتاد .همكاري نكردن ایران ميتوانست نشانهاي از نيات سوء این كشور در بلندمدت باشد كه با اعمال تحریمها
و فشارهاي بيشتر این مسئله آشكار نميشد .تنها تغيير نظام و اقدام نظامي ميتوانست تضمين كامل را براي
مدافعان فشار داشته باشد .این مسئله بسيار مهم است چه اینكه بخش دیگري از بحث فشار به ایران را تشكيل
ميدهد .یعني اینكه مخالفان برجام تماماً نميتوانستند سطح تحمل ریسك ایران را در آینده مشخص كرده
و برمبناي آن معيار و استانداردي را براي مذاكرات بهوجود آورند .دقيقاً مانند شرایطي كه در بحث فشار به
عراق اتفاق افتاد .براساس منطق این افراد ،اعمال فشار بيشتر به زانوزدن ایرانيها و عقبنشيني آنها منجر
خواهد شد ،نتيجهاي كه عمالً از ایران در آن دوره برنميآمد و به همين دليل و بهخاطر اصرار بيش از حد
آنها به فشار ،این افراد نميتوانستند دستاوردهاي برجام را بهخوبي درک كرده و بفهمند كه چگونه نظام
تحریمها كمك كرده بود یك توافق بر اثر مذاكره با ایران بهدست آید.
سنجش سطوح درد و استقامت كشور هدف در این شرایط و در ميان این بحثهاي داغ در مورد
برجام از اهميت باالتري برخوردار بود ،چه اینكه تا قبل از این در محافل بحثهاي مرتبط با تحریم،
چنين بحثي در نگرفته بود .قبل از توافق هستهاي ایران ،نظامهاي تحریم غالباً فشار تحریمها را پایين
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ميآوردند .نظامهاي تحریم غالباً وقتي به فروپاشي سيستم تحریمها یا آغاز عملياتي نزدیك ميشدند
فشار تحریمهایشان خودبهخود از بين ميرفت ،یعني به هر حال یا تحریمها اثر نميكرد یا یك درگيري
نظامي شدید اتفاق ميافتاد .اما در قضيه ایران یك مورد كمياب اتفاق افتاد ،یعني دو طرف باالخره به
یك آتشبس در نتيجه مذاكرات رسيدند و هيچ گلولهاي نيز شليك نشد .جالب اینكه در یك آتشبس
عادي هم دو طرف ميدانند كه چه مسائلي را وسط گذاشتهاند و چه چيزهایي را فدا كردند ،اما در مورد
قرارداد هستهاي ایران تصویري كه وجود داشت بسيار پر از ابهام بود.
نتیجهگیري سنجش فشار
راهبرد تحریمها بر یك بنيان اصلي استوار است یعني تركيب فشارهاي مختلف را ميتوان بر یك كشور
اعمال كرد تا بر استقامت آن فائق آمده و او را وادار به تغيير سياست كرد .شناسایي نقطه بهينهاي كه
در آن فشار تحریمها و استقامت كشور از یك توازن كافي براي رسيدن به سازش برخوردار است بسيار
سخت خواهد بود.
دشواري در اینجا تا حدودي به ریسك اثرگذاري بيشتر از حد یا كمتر از حد تحریمها بستگي دارد،
ضمن اینكه دليل دیگرش نيز این است كه هميشه اطالعات موجود هم در مورد كشور تحریمكننده و
هم كشور هدف و هم در مورد تحليل آنها از وضعيتي كه در آینده پيش خواهد آمد ناقص و ناكامل است.
اگر فرض كنيم كه لحظهاي وجود دارد یا لحظاتي كه در آنها استقامت و فشار به یك توازن ميرسند و
به نفع هر دو طرف است كه به یك توافق دست پيدا كنند آن گاه وظيفه ما این است كه بفهميم كه
استقامت و فشار چه تعامل و رابطهاي با هم دارند.
وجود این نقطه تغيير كامالً تحليل ما و درک ما از رابطه ميان كشور تحریمكننده و كشور هدف
تحریم را دچار تحول جدي ميكند و ما به این درک خواهيم رسيد كه رقابت این دو طرف یك رقابت
مبتنيبر زمان ،منابع و خواست آنها خواهد بود .براي كشور تحریمكننده مسئله افزایش فشار تا حد
ممكن براي كاهش هرچه سریعتر استقامت در طرف مقابل اهميت دارد .براي كشور تحریم شده مأموریت
اصلي حفظ استقامت و جلوگيري از آسيب دیدن و از بين رفتن آن است .هر دو طرف منطق خاص خود
را براي دنبال كردن این راهبردها دارند و مثالً كشور تحریمكننده متحدانش را بسيج ميكند تا
آسيبپذیريهاي موجود در كشور هدف را بيشتر تحت تأثير قرار دهد یا از امكانات حقوقي و قانوني خود
استفاده كند .اما ابزارهاي دقيق مدنظر ما در این مقطع از تحليل اینها نيستند .صرف اینكه بپذیریم این
ابزارها وجود دارند و استفاده ميشوند كافي است.
درست اینجاست كه مشخص ميشود چارچوب موردنظر این مطالعه از چه اهميتي برخوردار است
چه اینكه به كشور تحریمكننده تصویر واضحي از منافع نقاط مطلوب آسيبپذیريها و نقاط ضعف
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موردنظر نظام تحریمها را ميدهد .درواقع به تحریمكننده این امكان را ميدهد كه فهرستي از اهداف
موردنظرش را تعيين كرده آنها را برجسته كند و ابزارهایي براي آسيب رساندن به هدف را مورد شناسایي
قرار دهد .همچنين نشان ميدهد چه زماني براي اثرگذاري تحریمها نياز خواهد بود و تا چه اندازهاي
استفاده از زمان بهعنوان سالح به خودي خود مؤثر خواهد بود ،نظير اقداماتي كه براي كاهش صادرات
نفت ایران انجام شد و تا چه اندازه زمان دادن به تحریمها ميتواند باعث آسيب به خود تحریمها شود،
مثالً اقدامات انجام شده براي كاهش صادرات نفت ایران ميتوانست نقشي در مذاكرات نهایي در اجراي
برجام نداشته باشد .اگر این مجموعه اقدامات درست انجام شود ميتوان نقاط ضربهزدن را شناسایي كرد
و از نقاط دیگر اجتناب كرد .نباید فراموش كنيم اعمال فشار در برخي نقاط ميتواند اثر معكوس داشته
باشد و به نتيجه نهایي نرسد .درست مانند یك ورزشكار ماهر در هنرهاي رزمي كه باید نقاط ضربه زدن
به حریف را دقيقاً شناسایي كرده و امكان دفاع از او را بگيرد.
این نكته آخر ،نقش مهمي در حركت كلي نظام تحریمها دارد كه البته تا به حال توجه درستي به
آن نشده است خصوصاً از طرف كساني كه نگران آثار انساني و بشردوستانه تحریمها هستند .درست است
كه تحریمهاي هدفمند ميتواند مشكالت انساني و بشردوستانه بهوجود آورند ،براي مثال افزایش قيمت
مرغ در ایران كه قبالً راجع به آن صحبت كردیم صرفاً به خود كاالي مرغ مربوط نبود ،بلكه در تمام
كاالهاي كشاورزي و پزشكي و دیگر كاالهاي مصرفي نيز اثر گذاشت .تورم را ميتوان از طریق كنترل
قيمتها تنظيم كرد ،اما در نبود این سياست تورم ميتواند در طيف گستردهاي از كاالها اثر بگذارد.
تحریمهایي كه تالش ميكنند تورم را باال ببرند عمالً هزینه زندگي براي شهروندان متوسط را باال خواهند
برد .با اینحال با تحریمهاي هدفمند ،تالش براي تغيير سياست كشور هدف به نحوي انجام ميشود كه
بيشترین و باالترین بازدهي ممكن ایجاد شود .این مسئله در تحریمهاي عراق در دهه  1331اتفاق نيفتد
اما در مورد ایران تا حد زیادي اتفاق افتاد .در فصل بعد به این مسئله ميپردازیم كه آیا چارچوب تحليلي
كه در این كتاب آن را گسترش دادیم را ميتوان براي این هدف و مقصد در سایر تحریمها نيز بهكار برد
یا خير؟
آن چه پیش رو داریم
در پایان دولت اوباما تحریمها به ابزاري ممتاز در سياست خارجي و امنيت ملي آمریكا تبدیل شد ،به
نحوي كه در سند راهبرد امنيت ملي سال  5112بارها از تحریمها بهعنوان ابزار اصلي اعمال قدرت ملي
یاد شده است كه یكي از مهمترین نقلقولها را در اینجا ذكر ميكنيم و گزیدهاي از سند مذكور را مورد
بازبيني قرار ميدهيم.
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با اعمال تحریمها ما ميتوانيم هزینه مناسبي را بر متجاوزین اعمال كنيم .تحریمهاي اقتصادي
هدفمند ابزاري مناسب براي تحميل هزینه بر آن كنشگران غيرمسئول است كه دست به تجاوز نظامي،
اشاعه پنهاني و یا خشونت و تهدید عليه قوانين بينالمللي و هنجارها زدهاند و همچنان مایل هستند این
روش را دنبال كنند .ما از تحریمهاي چندجانبه چه از طریق سازمان ملل اگر ممكن باشد و چه از
تحریمهاي تكجانبه در صورت نياز استفاده خواهيم كرد .ما به طراحي دقيق تحریمها ادامه خواهيم داد
تا به اهداف مشخصي دست پيدا كنيم ،در عين اینكه تبعات ناخواسته این قضيه را براي دیگر بازیگران
اقتصادي و اقتصاد جهاني و جمعيت جهاني به حداقل ممكن برسانيم .در بسياري از موارد استفاده ما از
تحریمهاي هدفمند و سایر ابزارهاي اجبارگرایانه نهتنها بهمنظور پاسداشت هنجارهاي بينالمللي است
بلكه نقش بازدارندگي از تهدیدهاي موجود براي ثبات و نظم منطقهاي را نيز در نظر داریم.
در زمان نوشتن این كتاب جهتگيري آتي آمریكا نامشخص است .انتخاب آقاي ترامپ در سال
 5116ميزان آمادگي آمریكا براي استفاده این كشور از اقتصاد بهعنوان یك اهرم فشار در آینده را
تحتالشعاع قرار داده است .بهعنوان یك فعال اقتصادي كه در كابينه خود از افراد مختلف اقتصادي
استفاده ميكند ،آقاي ترامپ مطمئناً مخالف ابزارها و روشهایي در سياست خارجي است كه دسترسي
افراد به اقتصاد آمریكا را به خطر مياندازد و فرصتهاي انجام معامالت اقتصادي براي آمریكایيها را در
خارج محدود ميكند .ازسوي دیگر برنامههاي انتخاباتي آقاي ترامپ دقيقاً نشاندهنده تهدیدهایي از این
دست بود .یعني خود او در مبارزات انتخاباتي بارها تأكيد ميكرد كه دست افراد از اقتصاد آمریكا را
كوتاهتر خواهد كرد و تالش خواهد نمود صنعت توليد داخلي را تقویت كرده و كمتر مشغول تالش براي
رسيدن به اهداف سياست خارجي خاص باشد .البته ترامپ تنها سياستگذار دولت آمریكا نيست .كنگره
آمریكا تمایل زیادي براي استفاده از ابزار تحریم دارد ،حتي اگر ترامپ مخالف باشد و این مسئله در
تصویب قانون مقابله با دشمنان آمریكا از طریق تحریم در قانون جوالي  5111كامالً خود را نشان داده
است و ناكارآیي ترامپ در این زمينه را به اثبات رسانده است.
در این فصل بهجاي اینكه به پيشبيني تصميمات آتي ترامپ بپردازیم ،كه البته با توجه به ناهمگون بودن
مواضع او بسيار كار دشواري است ،سعي ميكنيم سه مورد مجزا را بررسي كنيم كه تا پایان سال  5116تحریمها
در آنها نقش مهمي داشتهاند و این سه مورد در مصوبه تحریمي كنگره در ماه جوالي نيز جزء موضوعات مهم
بودهاند .این سه مورد عبارتند از رفتارهاي بد منطقهاي ایران و نقض حقوق بشر توسط این كشور ،تجاوز روسيه
به تماميت ارضي اوكراین و برنامه هستهاي كره شمالي .نگارنده روشهایي را براي تفكر در این سه معضل و
كارآیي روشها در پرداختن به آنها ذكر ميكند .براي این كار از چارچوبي كه در مقدمه این كتاب ارائه دادم و
در طول كتاب آن را گسترش دادم استفاده خواهم كرد تا توصيههایي را به آمریكا و متحدانش براي مقابله با
موضوعات مذكور ارائه كنم و نشان دهم كه آنها چطور باید با این مسائل مقابله كنند.
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ایران
از آنجایي كه بخش اعظمي از این كتاب حاوي تجربيات من در مورد تحریمهاي آمریكا عليه ایران بوده
است در ادامه كمتر به این موضوع خواهم پرداخت .صرفاً این نكته كفایت خواهد كرد كه بگویم رفتارهاي
ایران در خاورميانه و در درون این كشور نگرانيهایي را براي آمریكا و متحدانش و همچنين شركایش در
منطقه و فراتر از آن بهوجود آورده است .این فعاليتها عبارتند از ارائه حمایت مالي و فيزیكي به گروههایي
كه آمریكا آنها را سازمانهاي تروریستي ميداند نظير حزباهلل و دیگراني كه در ثبات كشورهاي منطقه
تأثير ميگذارند ،نظير رئيسجمهور سوریه بشار اسد و جنبش حوثيها در یمن .این فعاليتها دقيقاً
همانهایي هستند كه در فصول  1و  0اشاره كردیم و گفتيم ميتوانند اختالفنظرهایي را در حاكميت
آمریكا در مورد نحوه حمایت از توافق برجام بهوجود آورند و اساساً این سؤال را پيش بكشند كه آیا باید
به اجراي برجام در دولت ترامپ متعهد بود یا خير.
سند برجام اهميت و ارزش بسياري براي آمریكا داشته است چه اینكه توانسته توانایي ایران براي
توسعه سالحهاي هستهاي یا پيشرفت بهسوي آنها را محدود كند .توانایي كه ميتوانست برداشتهاي ما
درباره امنيت ملي آمریكا را تغيير دهد .همانطور كه آمریكا بارها در جریان نظام تحریمهاي قبل از
برجام به صراحت بيان كرده بود ،كشورهاي حاشيه خليج فارس و فراتر از این منطقه اساساً از ایران بدون
سالحهاي هستهاي بسيار ميترسند و اگر ایران صاحب چنين سالحهایي ميشد فكر كنيد ترس آنها از
این كشور به كجا ميرسيد .از این منظر كشورهاي منطقه نيز مایل به حفظ برجام هستند ،چه اینكه
شاهزاده تركيالفيصل كه یكي از متفكران اصلي عربستان سعودي است در نوامبر  5116به صراحت این
تمایل را بيان كرد.
اگر فرض كنيم كه حفظ برجام یكي از اولویتهاي آمریكا و متحدانش است ،آنگاه راهبردي براي
مقابله با ایران ازجمله با استفاده از تحریمها بهدليل رفتارهاي دیگرش ميبایست تدوین شود و البته این
راهبرد باید با بندهاي سند برجام تداخل نداشته باشد و از آنها اجتناب كند .چارچوبي كه در این كتاب
آن را توسعه دادیم ميتواند براي این هدف مورد استفاده قرار گيرد.

نخست اینكه آمریكا ميبایست دوباره اهدافي را براي اعمال فشار تعریف كرده و گامهاي بازگشتي
حداقلي الزم براي ایران را نيز تعریف كند تا این كشور بتواند با برداشتن این گامها فشار تحریم را رفع
كند .در این مورد سه حوزه اصلي شناسایي ميشود:
 یك حذف یا كاهش محسوس حمایت نظامي یا مالي ایران از گروههایي كه تهدیدي براي ثبات
و یكپارچگي خاورميانه محسوب ميشوند و تعهد این كشور براي امتناع از این گروهها در آینده .این اقدام
باید شامل كشورهایي نظير یمن ،بحرین ،عراق و عربستان شود كه البته در این كشور آخر ایران نقش
حداقلي دارد ،گرچه مقامات عربستان معتقدند ایران در این كشور نيز دخالت دارد .ضمن اینكه حمایت
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ایران از گروههاي تروریستي فلسطيني را نيز نباید فراموش كنيم .در حالت مطلوب اقدامات ایران باید
شامل قطع حمایت از اسد رئيسجمهور سوریه و گروه حزباهلل شود ،اگرچه فشار بينالمللي براي این
كار ممكن است موفقيتهاي كامل نداشته باشد.
 دوم همكاري با گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر در ایران و اتخاذ تصميمات
معنادار براي پرداختن به نگرانيهاي موجود حقوق بشر در درون ایران نظير بحث اقليتهاي مذهبي و
سایر گروههاي جمعيتي كه در معرض این ریسك هستند.
 سه همكاري با نهادهاي بينالمللي در پرداختن به تهدیدهاي تروریسم جهاني نظير القاعده و
داعش .این اقدام ميتواند شامل تسليم كردن اعضاي القاعده كه در خاک ایران هستند باشد یا اینكه
ایران ميتواند به تالشهاي بينالمللي براي از بين بردن تهدیدات القاعده و داعش بپيوندد.

اما كار دیگري كه در مورد ایران باید انجام دهيم این است كه تا آنجایي كه ممكن است ميزان
آسيبپذیريهاي ایران ،منافعش و تعهد این كشور براي حمایت از ترورسيم و موارد نقض حقوق بشر و
همچنين آمادگي این كشور براي جذب این سياستها را بفهميم.
بهطور مشخص بعد از  11سال اعمال تحریمهاي فعال ،آمریكا و جامعه جهاني آسيبپذیريهاي
ایران در مورد تحریمها را بهخوبي شناختهاند .نفت و گاز دو صنعت مهم ایران هستند و صنایعي چون
پتروشيمي ،خودروسازي و كاالهاي مصرفي و هيدروكربنها نيز در این زمينه اهميت زیادي دارند .ایران
بحث اصالحات اقتصادي را ادامه ميدهد كه البته با توجه به ماهيت بحثهاي خصوصيسازي و حضور
عناصري چون سپاه و نگرانيهاي آنها در مورد نقششان در اقتصاد ایران این برنامه اصالحات با تزلزل
پيش ميرود .بخش مالي ایران نيز هنوز بسيار شكننده است و بهدليل استقراضهاي نامناسب و
سرمایهگذاريهاي ضعيف در معرض ورشكستگي است .رفع تحریمها تحت سند برجام هنوز به ایران
امكان ترميم كامل این بخشها را نداده است .ازین منظر هنوز ایران آسيبپذیريهاي فراواني نسبت به
تحریمها دارد .اما از طرف دیگر توانایي آمریكا و كشورهاي دیگر براي استفاده از این گزینهها بهدليل
توافق برجام محدود شده است.
از طرفي ميدانيم كه ایران لجاجت زیادي را در مقابله با تالشهاي ما براي پرداختن به دخالتهاي
منطقهاي را دارد ،حتي اگر تحریمهاي ما ميتوانست در این زمينه اعمال شود ایران بهشدت با اینگونه
دخالتها مخالفت ميكند .آمریكا در  1304دولت ایران را دولت مدافع و حامي تروریسم تلقي كرد و
تحریمهاي جامع آمریكا در  1332در پاسخ به حمایت ایران از حمالت تروریستي در نقاط مختلف جهان
تصویب شد .خصوصاً حمالت سال  1336بر برجهاي خوبر در عربستان كه  13افسر آمریكایي در آن
كشته شدند و  321نفر دیگر نيز زخمي شدند كه این حمالت تا حد زیادي سياستهاي منطقهاي ایران
را به نمایش گذاشت .همانطور كه در جاهاي دیگر نيز نوشتهام ،ایران به حمایت خود از تروریسم و
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مشاركت در فعاليتهایي كه حقوق بشر در این كشور را به مخاطره مياندازد بهرغم همه برنامههاي
تحریمي شدید عليه اقتصادش در آن سالها ادامه داد .این لجاجت و استمرار شاید یك دليلش اهميت
بسيار زیاد آن فعاليتها براي ایران و حفظ رژیم در این كشور باشد كه این مسئله را در مورد نقض حقوق
بيشتر خود نشان ميدهد یا اینكه فعاليتهاي مذكور نقش مهمي در سياستهاي خارجي دارند .عالوهبر
این فعاليتهاي مذكور هزینههاي كمي نيز براي این كشور دارد .بهعبارت بهتر تحریمها ميتوانند برنامه
هستهاي چند ميليارد دالري كه نيازمند حمایت جهاني است را از بين ببرند و این كار را بسيار راحتتر
انجام ميدهند تا یك برنامه كمك تسليحاتي چند ميليون دالري كه صرفاً نيازمند انتقال سالح از یك
نقطهبهنقطه دیگر براي استفاده یك سازمان تروریستي است.
نكته دیگر اینكه با توجه به شرایط سياست داخلي ایران ،عقبنشيني از حمایت از گروههاي
تروریستي و پایان نقض حقوق بشر آسيبپذیريهاي چنداني را در ایران بهوجود نميآورد .این امكان
وجود دارد كه مردم ایران حتي بدون وجود سازمانهایي مانند بسيج و نيروهاي امنيتي مغضوب آمریكا
به حمایت خود از جمهوري اسالمي در آینده نيز ادامه بدهند ،اما مطمئناً رژیم بدون داشتن این ابزارها
تسلط كمتري بر مردم خود خواهد داشت .در نتيجه از منظر سياستگذاري ملي ،رهبران ایران به این
نتيجه ميرسند كه با همكاري با آمریكا و تالشهایي كه براي بهبود حقوق بشر در ایران انجام ميشود
ممكن است آسيبپذیري زیادي در خود بهوجود آورند .به طریق مشابه اگرچه آنها ممكن است حمایت
از حزباهلل را ادامه دهند اما مطمئناً سياستمداران ایراني بهخصوص آنهایي كه اصالحطلبتر هستند
ميدانند كه این حمایت ميتواند ميزان تأثيرگذاري سياست خارجي ایران را در نقاط دیگر كاهش دهد.
با توجه به این مسائل آنهایي كه بهدنبال اعمال تحریم بر ایران هستند باید ميزان آسيبپذیري ایجاد
شده از اعمال تحریمها بر اثر این مسائل را دقيقاً در نظر بگيرند و بدانند كه نتيجه نهایي چنين فشارهایي
چه خواهد بود.

مسئله سوم این است كه آمریكا ميبایست سياستي را تبيين كند كه بهصورت دقيق و منسجم و با
بازدهي باال فشار را بر نقاطي كه آسيبپذیريها وجود دارد افزایش بدهد در عين اینكه از نقاطي كه این
آسيبپذیريها در آن وجود ندارد اجتناب كرده و بر آنها فشاري وارد نكند.
در اینجا برخالف مسئله هستهاي كه تا مدت زمان زیادي براي رهبران ایران اهميت نداشت و صرفاً
در دهه  5111براي آنها اهميت پيدا كرد ،تدوین یك سياست تحریمي كه بتواند منافع ملي ایران را
تحت تأثير قرار دهد و این كشور را وادار كند در زمينه مسائل تروریسم و حقوق بشر امتيازاتي را بدهد
از دشواريهاي بيشتري خواهد بود.
براي اینكه این سياستها اثرگذاري بيشتري داشته باشند طراحان سياست تحریمي باید این نكته
را در نظر بگيرند كه اعمال فشار صرف بر اقتصاد و حاكميت ایران ممكن است این كشور را مجاب نكند
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كه از حمایتش از حزباهلل دست بردارد .ایران در گذشته نيز فشارهاي زیادي در این زمينه را متحمل
شده و البته به همين فعاليتها ادامه داده است .درست است كه آمریكا هنوز یك تحریم جامع و جهاني
بر ایران اعمال نكرده است .این احتمال نيز درست است كه ممكن است ایران در پاسخ به این تحریمهاي
جهاني دست از فعاليتهاي مذكور بردارد اما حتي اگر تحریمها منجر شود ایران بهصورت كامل دست
از حمایت از حزباهلل بردارد ایجاد یك اجماع كامل جهاني در مورد این فعاليتهاي ایران مأموریتي است
كه تا به حال هيچكدام از رئيسجمهورهاي جمهوریخواه و دمكرات در آمریكا نتوانستهاند آن را انجام
دهند .براي مثال آمریكا براي دهههاي متوالي حزباهلل را تحریم كرده است ،اما اتحادیه اروپا چنين
تحریمهایي را فقط از پنج سال پيش عليه این سازمان اعمال نموده است و صرفاً هم این تحریمها بر
شاخه نظامي حزباهلل اعمال شده است و براي حزباهلل نيز بسيار راحت خواهد بود كه منابعش را از
شاخه نظامي به شاخههاي دیگر منتقل كند و ناگفته پيداست كه چنين تحریمهایي چندان اثرگذار
نخواهد بود .اما همين تحریم نيز مدتها طول كشيد تا شكل بگيرد .به همين دليلي راهبرد تحریم باید
این مسئله را در نظر داشته باشد كه نگاه جهان به ایران مانند نگاه آمریكا نخواهد بود ،خصوصاً با توجه
به حمایت ایران از جنگ در برابر داعش و سایر گروههاي تروریستي در سوریه كه در كنار حمایت ایران
از اسد اتفاق افتاده است ،ضمن اینكه تمایل ایران براي حفظ استقالل در منطقه خاورميانه ایجاد فشار
به ایران را دشوارتر خواهد كرد .اگرچه آمریكا و متحدانش در خاورميانه از این واقعيت ناخرسندند كه
فعاليتهاي ایران در سوریه بيشتر جهت منافع شخصي ایران است ،اما كشورهاي دیگر نگاه متفاوتي به
این مسئله سوریه دارند ،خصوصاً اروپا كه با بحث موج مهاجمان از سوریه و خاورميانه مواجه است.
بهترین راهبرد تحریم در این زمينه راهبردي است كه احتمال كم ایجاد حمایت بينالمللي از
تحریمها را بپذیرد و اذعان كند كه آمریكا باید در تحریمهاي خود همچنان یكجانبه عمل كند.
تحریمهاي هدفمند كه بر اشخاص و كنشگران خاص معطوف ميشود در این زمينه مفيد خواهد بود،
خصوصاً تحریمهایي كه خود ایران را هدف قرار دهند ،اما در عين حال نهادهاي خارجي و شركتهایي
كه با این كشور در این زمينه همكاري ميكنند را نيز تحت تأثير قرار دهند .بانكها ،شركتهاي
حملونقل ،شركتهاي بيمه و نظایر آن ميتوانند تحت توجه این تحریمها قرار گيرند ،خصوصاً آنهایي
كه به سازمانهاي تروریستي آمریكا یا كساني كه به نقض حقوق بشر مشغول هستند كمك ميكنند.
این كار هزینه تجارت با ایران و مرتبطينش را باال خواهد برد و بر سرمایهگذاري و تجارت اثر منفي
خواهد داشت .البته اقتصاد ایران با این تحریمها ویران نخواهد شد اما شرایط براي ایران دشوار خواهد
شد ،خصوصاً در بافتار رقابت با سایر اقتصادهاي درحال ظهور در جهان .فشار داخلي بر ایران افزایش
پيدا خواهد كرد و این كشور متوجه خواهد شد كه سياستهایش هزینههاي مشخص و روشني دارد.
درواقع بهجاي تحریم جامع عليه صنعت نفت ایران كه هزینه فعاليتهاي تروریستي این كشور را ميدهد،
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اعمال تحریمهاي هدفمند قابليت اغناي بينالمللي بيشتري داشته و به مردم ایران نيز پيام روشنتري
را منتقل ميكند ،اگرچه خود مردم ایران نيز شاید مخالف برخي از مباني این سياست تحریمي باشند،
ضمن اینكه این تحریمهاي هدفمند براي بانكها و شركتهاي بينالمللي نيز قابليت مدیریت بهتري
دارند .این راهبرد كه در قانون تحریمهاي كنگره در جوالي  5111نيز آمده ،خواهان شكيبایي و صبوري
بيشتري در اعمال تحریمهاست ،ضمن اینكه از آمریكا و تحریمكنندگان ميخواهد كه قبول كنند كه در
اینجا برخالف برنامه هستهاي ایران در آن احتمال رسيدن به ظرفيتهاي تسليحاتي باالیي وجود داشت،
ماهيت تهدید فعلي ایجاد شده ازسوي ایران قابل مدیریت شدن است و نگراني زیادي را ایجاد نميكند.
یك استدالل مخالف با این قضيه این است كه راهبرد مذكور ممكن است در مقاطعي در تعارض با
برجام قرار بگيرد .با اینحال تا زماني كه راهبرد تحریمها در یك بخش خاص بهصورت عمده متمركز
نشود ،نگراني از تداخل تحریمها با برجام به نوع تفسير ایران از این توافق بستگي خواهد داشت .تفسير
آمریكا كه در خود متن برجام نيز بهصراحت ذكر شده این است كه آمریكا حق دارد از قوانين تحریمي
خود كه قبل از برجام وجود داشته در زمينه تروریسم و حقوق بشر استفاده كند اما از این تحریمها در
یك بخش خاص بهصورت عمده استفاده نكنند .پس ساختار تحریمها از قبل وجود دارد و توصيف و
مبناي عمل است كه ميبایست مورد مداقه و بررسي قرار گيرد.
این كار به این معنا نيست كه الزاماً راهبرد تحریمهاي جدید در هيچ جا با بندهاي برجام در تناقض
نخواهد بود .مثالً ميتوانيم تصور كنيم كه یك بانك ایراني كه براساس برجام از تحریمها خالص شده
درحال حاضر انتقال پول از ایران به یك سازمان تروریستي را تسهيل كرده است و براساس این كار مورد
تحریم قرار ميگيرد .اگر رویكرد ما در اینجا براساس مدارک و شواهد باشد و اگر فقط همان بانك بهجاي
بخش كلي بانكداري مورد هدف قرار بگيرد آن گاه هم نهادهاي ایراني خود را از چنين مشكلي مصون
نگاه خواهند داشت و هم جامعه جهاني راهبرد مذكور را درک خواهند كرد .این نوع اعمال تحریم
بهصورت خفيف در چند جا اجرا شده است .بانكهاي ایراني فعال در انگلستان براي مثال از معامله با
برخي از نهادها و اشخاص در ایران بهخاطر ریسك تحریمها اجتناب ميكنند .اقدام یكي از بانكهاي
ایراني براي همكاري با  FATFدر سال  5116بهدليل اجتناب از ریسك مشكالت بانكي در درون ایران
خبرساز شد .این اقدام براساس همان فرضيات تحریمي آمریكا شكل گرفت و نشاندهنده رویكرد مقامات
آمریكایي در دهه گذشته بود؛ یعني اگر ایران ميخواهد در اقتصاد بينالمللي مشاركت داشته باشد باید
به معيارها و استانداردهاي آن نيز پایبند باشد.

نكته چهارم آمریكا و متحدانش ميبایست اجراي تحریمات را رصد كرده و بهصورت مستمر فرضيات
ابتدایي خود درباره استقامت ایران اثرگذاري درد ناشي از تحریمها و نوع بهبود راهبرد تحریمها را مورد
ارزیابي مجدد قرار دهند .این كار بسيار واضح و مشخص است و بایستي انجام شود .با اینحال با توجه
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به محدودیتهایي كه در بخشهاي قبل گفتيم اثبات اثربخش بودن واقعي تحریمها سالها زمان ميبرد.

نكته پنجم آمریكا و متحدانش ميبایست به ایران بفهمانند كه چه اقداماتي براي رفع درد و فشار
باید انجام شود و پيشنهاد انجام مذاكرات براي رسيدن به یك توافق كه ميتواند فشار تحریمها را از بين
ببرد و در عين حال نيازهاي آمریكا را نيز پاسخگو باشد ميبایست به ایران ارائه شود.
از آنجایي كه راهبرد تحریمهایي كه در مورد آن صحبت كردیم براساس شواهد و رفتارها بنيانگذاري
شده است و نه براساس خود ایران ،دو مسير مشخص براي رفع نظام تحریمها وجود دارد .بهلحاظ اداري،
در صورتيكه رفتارهاي بد دیگر اتفاق نيفتدیا شواهدي بهدست بياید كه تحریمهاي اوليه را تحتالشعاع
قرار بدهد ،این تحریمها ميتواند از بين برود .بهلحاظ دیپلماتيك در ازاي تعهد ایران براي آمادهسازي
آمریكا و متحدانش ميتوانيم تحریمها را از این كشور برداریم.
در اینجا نيز آمریكا و متحدان باید آیندهنگري مناسبي داشته باشند .بدون شك آنهایي كه مخالف
برجام بودند با این استدالل كه آمریكا نميتواند اساساً با حاكميت فعلي ایران به توافق برسد ،خصوصاً
بهدليل رفتارها و روحيه تهاجمي این حاكميت ،ممكن است اینجا نيز شك و شبهه زیادي به ميان بياورند
و ممكن است بگویند كه ایرانيها هيچوقت به هيچ قراردادي پایبند نخواهند بود و اساساً هيچ معاملهاي
با ایران بر سر این موضوعات قابليت اجرا و اعتبارسنجي ندارد .با اینحال باید بپذیریم كه این نوع
استدالل در هر قراردادي كه با ایران ببندیم وجود خواهد داشت ،چه این قرارداد از طریق مذاكرات
بهدست بياید چه بهدليل عقبنشيني ایران بهدليل فشارهاي اقتصادي و سياسي كه البته این دومي
احتمال بسيار كمتري دارد .فقط از طریق سازماندهي مجدد حاكميت ایرانيان همان تغيير نظام است كه
ميتوان از این مشكل فرار كنيم و اگر بخواهيم مشكالت و دشواريهاي ذاتي این رویكرد را ذكر كنيم و
از كنار آنها بگذریم مشكالتي در راهبرد تحریم بهوجود خواهد آمد .در نتيجه سازماندهي یك توافق
ميتواند نتيجه چنين راهبردي باشد یعني بيشتر باید تالش كنيم مهندسي درستي از تحریمها داشته
باشيم و بدانيم در چه شرایطي به اهدافشان دست پيدا ميكنند.
اگر به نگاه اول معتقد باشيم هر توافقي كه بهدست ميآید نيازمند مشاركت و حمایت منطقهاي
است .حمایت ایران از تروریسم صرفاً بخاطر عقاید تخریبگرایانه و ویرانگر این كشور براي از بين بردن
نظامهاي حكومتي در نقاط مختلف جهان نيست بلكه بيشتر از مجموعهاي از منافع این كشور ناشي
ميشود كه برخي از آنها به تاریخچه انقالبيگري این كشور مربوط است و برخي نيز از منافع و نيازهاي
امنيت ملي این كشور ناشي ميشود .ایجاد نا آرامي و انقالبها در خارج ممكن است به ایدئولوژي مربوط
باشد و ممكن است تابعي از مسئله دفاع یك كشور .در نتيجه براي اینكه ایران بپذیرد كه مشاركتش در
این فعاليتها را قطع كند نياز به تضميني در مورد موقعيتش در منطقه خواهد داشت .مطمئناً طرفهاي
منطقهاي نيز كه آمادگي براي حضور در یك توافق با تهران را دارند چنين درخواستهایي را از آمریكا
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خواهند كرد و بهعبارت بهتر خواهان تضمينهاي مطلق و عيني در مورد عدم حمایت قطعي ایران از
سازمانهایش خواهند بود.
پس یك گام ابتدایي ایجاد تضمين براي همه طرفهاي موجود در منطقه در مورد تماميت ارضي
و سيستمهاي سياسي همسایگان آنها خواهد بود .فراتر از انجام امور دیپلماتيك براي آغاز چنين فرآیندي،
ایجاد تضمينهاي مذكور ميتواند بنيان الزم براي توافق بر موضوعات خاص و اقدامات الزم براي انجام
و اجراي یك توافق را بهوجود بياورد .پس از آن مسائل مشخص بهصورت جداگانه نيز ميبایست موردنظر
قرار بگيرد نظير شناسایي سطوح و اشكال قابل قبول حمایت ،مكانيسمهاي تبعيت ،فرآیندهاي بازگشت
تحریم ،فرآیندهاي برداشته شدن تحریم و مسائلي نظير این تا بتوان چارچوبي را براي ایران ایجاد كرد
تا از مشاركت در فعاليتهاي بد منطقهاي اجتناب كرده و در عوض به امتيازات تعریف شده خاصي برسد.
این كار دیپلماتيك ممكن است زمانبر و سخت باشد و سالها براي انجام آن زمان نياز باشد.
مشكل اصلي درست در اینجاست یعني تا چه ميزان جو بينالمللي الزم براي مذاكرات داراي
پيچيدگي خواهد بود .در مذاكرات برجام مشكالت عيني مرتبط با برنامه هستهاي ایران كه در تحریمهاي
غرب مدنظر بود و حتي موضوعات نامتجانستر نظير اوكراین خود را نشان داد .مذاكرهكنندگان برجام
ميتوانستند از این مشكالت عبور كنند كه البته دليل آن چندجانبه بودن گفتگوها و نظرات مختلفي
بود كه در این مورد ابراز ميشد و این مسئله فشار خاص خود را به مذاكرهكنندگان اعمال ميكرد .در
مذاكرات منطقهاي این كار دشوارتر خواهد بود ،خصوصاً با توجه به عوامل مخربي كه بهصورت متعدد
براي تحتالشعاع قرار دادن پيشرفتها در مذاكرات وارد عمل ميشوند .حمالت تروریستي ،تقابالت
نظامي در منطقه خليج فارس و حتي اقدامات موذیانه و حوادث خاص كه ممكن است بر اثر شانس اتفاق
بيفتد ممكن است در جریان مذاكرات بر روي راهحل نهایي اثر بگذارند .به همين دليل ایجاد و حفظ
فضاي درست براي گفتگوها بسيار دشوار است ،اما به هر حال براي به موفقيت رساندن چنين گفتگوهایي
ایجاد چنين فضایي نياز خواهد بود.
در زمينه مسئله حقوق بشر ایران ميتوان از تركيبي از تحریمها و مذاكرات بهعنوان ابزاري براي
بهبود شرایط استفاده كرد .اینجا نيز مهمترین ابزار مذاكراتي ،توافقهاي منطقهاي نيست چه اینكه
بسياري از كشورهاي منطقه درگير با مسائل حقوق بشر هستند .در عوض ميتوان از طریق مذاكرات و
تعامل با مقامات ایراني و اروپایي نظير گفتگوي ده سالهاي كه ما در این زمينه داشتيم و یا از طریق فشار
افزایشي بر ایران در زمينه عملكردش در حقوق بشر و پيشرفتهایي كه این كشور انجام داده شرایط
كلي حقوق بشر در ایران را بهبود داد.

بحث ششم اینكه آمریكا و متحدانش ميبایست این احتمال را بپذیرند كه فارغ از خوب بودن
راهبردهاي تحریمي آنها ،این اقدامات ممكن است با شكست مواجه شود .آمریكا و متحدان ميبایست
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آمادگي اذعان به شكستها یا تغيير مسير را داشته باشند یا اینكه ریسك ادامه دادن مسير فعلي كه
ميتواند نتایج بدي در بلندمدت داشته باشد را به جان بپذیرند.
همانطور كه قبالً گفته شد راهبرد تحریم در مسير رسيدن به اهداف خود با دشواريهاي فراواني
مواجه ميشود ،خصوصاً در شرایطي كه نظام حاكم بر ایران تغيير نميكند و البته بارها گفتهایم اقدام
بالقوه آمریكا براي تغيير رژیم در ایران با توجه به روابطي كه این دو كشور داشتهاند آثار معكوس خواهد
داشت .با توجه به پيچيدگيهاي موجود در این اقدامات ،آمریكا و متحدان بهتر است به توافق دوجانبهاي
با ایران برسند و از تحریمها بهعنوان منبع و اهرمي الزم براي اعمال فشار استفاده كنند كه این حالت
نيز ميتواند با شكست مواجه شود یا بهدليل اینكه خود این اقدام ماهيتاً دشوار است یا بهدليل عوامل
ناهمگوني كه در قضيه دخيل هستند .اگر این اقدام شكست بخورد باید درعوض بر اقداماتي متمركز شد
كه آسيبهاي ایجاد شده از ناحيه رفتارهاي منطقهاي ایران را به حداقل ميرساند ،یعني مثالً یك
سياست مهار كامل را اجرا كرد یا در قضيه حقوق بشر ميبایست دست به اقداماتي زد كه وضعيت متوسط
زندگي ایرانيها را بهطور كلي بهبود ببخشد.
روسیه در اوكراین
دولت روسيه و حاميان اصلي اقتصادي آن در درون این كشور درحال حاضر در معرض شدیدترین
تحریمها هستند كه بدتر از آنها فقط در مورد كره شمالي اعمال شده است .اعمال تحریمها عليه روسيه
بهدليل نقش این كشور در بيثباتيهاي اوكراین و الحاق جزیره كریمه در سال  5114انجام شده و حاوي
سختترین و شدیدترین فشارهاي دیپلماتيك بوده است كه این شدت از سال  5111به بعد شتاب
بيشتري نيز گرفته است .تحریمهاي مذكور بر اثر قيمتهاي پایين نفت تقویت شده و توانستهاند اثر
اقتصادي مستقيمي بر روسيه بگذارند ،چه اینكه كاهش رشد توليد ناخالص ملي روسيه در سالهاي
 5114و  ،5112باال رفتن تورم و كاهش ارزش پول ملي این كشور بهخوبي این مسئله را نشان ميدهد.
نكته دیگر اینكه تحریمهاي مذكور توانستهاند نگرشي منفي را در مورد حركت روسيه به سمت دمكراسي
و عضویتش در جامعه جهاني بهوجود بياورند و به این مسئله اضافه كنيد اخراج روسيه از گروه جي  0را
كه در سال  5114اتفاق افتاد و آن گروه از آن به بعد جي  1ناميده شد .همه اینها نمود تغييراتي است
كه بر اثر تحریمها در روسيه اتفاق افتاده است.
اما این سؤال هنوز پابرجاست كه آیا تحریمها توانستهاند بر رفتار روسيه خصوصاً در حوزه اوكراین
تأثير بگذارند و اگر نه دورنمایي وجود دارد كه این تحریمها بتوانند در آینده چنين اثري بگذارند .مورد
روسيه نمود بارزي از چارچوب فشار و استقامت تحریمهاست كه در این كتاب به آن پرداختهایم .اگرچه
دونالد ترامپ ممكن است در دوران خود به فكر كم كردن تحریمها عليه روسيه باشد ،كاري كه البته با
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مصوبه جوالي  5111كنگره بسيار سخت خواهد شد ،اما نظام تحریمها عليه روسيه نيازمند مطالعه و
تعمق بيشتري است تا همگان بفهمند كه چارچوب بهكار گرفته توسط آمریكا با توجه به مهم بودن
مسئله و كشور هدف چه بوده است.
رویکرد تحریمی تا به حال
آمریكا و اتحادیه اروپا تحریمهاي خود را در پاسخ به فعاليتهاي روسيه در اوكراین در مارس 5114
عليه مسكو تصویب كردند .اما منشأ این بحران بسيار به عقبتر برميگردد و به دوران فروپاشي اتحاد
جماهير شوروي مربوط است ،یعني وقتي كه كشور مستقل اوكراین شكل گرفت .در این كشور همواره
یك شكاف اجتماعي و فرهنگي ميان جمعيت روسزبان در شرق و اوكراینيزبانها در غرب اوكراین
وجود داشته است كه این شكاف نشاندهنده اختالفها و تفاوتهاي عميقتر در كل منطقه بوده است.
در سال  ،5113این تفاوتها به شكل بارزي خود را نشان داد ،خصوصاً وقتي اوكراینيها براي مشاركت
بيشتر اقتصادي در اتحادیه اروپا تالش كردند و از طریق انعقاد یك تفاهمنامه ،فرآیند پيوستن به این
اتحادیه را كليد زدند .این توافق سالها ميان اوكراین و اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گرفته بود و نهایتاً
در سال  5113امضا شد یعني در آن سال مشخص شد كه طرفين آمادگي نهایي كردن چنين قراردادي
را پس از مدتها مذاكره دارند.
در آگوست  5113دولت روسيه تصميم گرفت كه آشكارا مخالفت خود در مورد توافق مذكور را ابراز
كرده و نشان دهد این توافق عمالً بهمعناي جدا شدن اوكراین و افتادن این كشور در دامنه نفوذ اروپا و
بهتبع آن فاصله گرفتن از روسيه خواهد بود .روسها براي این كار واردات از اوكراین را در معرض
بازرسيهاي شدیدتر قرار دادند و عمالً باعث شدند روند تجارت ميان دو كشور كُند شود .روسها درواقع
هشدار ميدادند كه اگر اوكراین بخواهد در مذاكرات با اتحادیه اروپا پيش برود ،بازرسي بر محمولههایش
دائمي خواهد شد .در سال  5113روسيه  52درصد بازار اقتصاد اوكراین را بهخود اختصاص ميداد و
عمالً این به این معنا بود كه اگر اوكراین بخواهد به فرآیند اروپایي شدن ادامه بدهد دست به یك نوع
خودكشي زده است.
در پایيز  5113دولت اوكراین در همكاري نزدیك با اتحادیه اروپا مسيرهایي را براي جبران
خسارتهاي ناشي از كاهش تجارت با روسيه از طریق اروپا بهوجود آورد اما روسيه نيز به نشانه قدرت
اقتصادي خود فشار به اوكراین را افزایش داد و شرایطي بهوجود آمد كه در نهایت رئيسجمهور وقت
اوكراین ویكتوریا نوكوویچ تصميم گرفت از مذاكرات وقت اوكراین و اتحادیه اروپا بيرون بياید.
روسها كه ظاهراً در پس این اقدام بودند اصالً گمان نميكردند تبعات این تصميم ميتواند بر
روندهاي سياسي داخلي در اوكراین تأثير عميق بگذارد .تظاهركنندگان بالفاصله در خيابانهاي شهر
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كيف جمع شدند و عصبانيت خود در مورد توقف مذاكرات با اتحادیه اروپا را ابراز كردند .بقيه تظاهركنندگان كه
حامي رئيسجمهور و تصميمش بودند و به مسكو تمایل داشتند نيز بالفاصله به خيابان آمدند و انتظار ميرفت
تقابل جدي ميان دو گروه شكل بگيرد .در دسامبر  5113بعد از هفتهها تظاهرات و اعتراضات خياباني پليس
اوكراین تالش كرد افراد را از مكانهاي عمومي دركيف خصوصاً از محوطه بزرگي كه در این شهر به «ميدان»
معروف است بيرون براند .در  11دسامبر روسيه تالش كرد به یانوكوویچ یك بسته اقتصادي گرانقيمت ارائه كند
كه در آن قيمت واردات گاز از روسيه یكسوم كاهش پيدا كرده و همچنين روسيه پانزده ميليارد دالر استقراض
خارجي اوكراین را خریداري ميكرد .اما در ماههاي ژانویه و فوریه  5114شرایط بدتر شد و خشونت در
خيابانهاي كيف افزایش پيدا كرد و نهایتاً در پایان ماه فوریه عمالً دولت اوكراین سقوط كرد ،یانوكوویج از كشور
فرار كرده و دولت و كشور را به نيروهاي غربگرا سپرد .دولت جدید نيز با ممنوع كردن زبان روسي بهعنوان
زبان دوم باعث افزایش تنشها در شرق اوكراین شد.
در ماه فوریه  5114جزیره كریمه كمكم از اوكراین جدا شد و در مارس  5114رسماً از روسيه
تقاضا كرد كه به این كشور بپيوندد .دولت روسيه نيز این تقاضا را پذیرفته و بهصورت رسمي در 10
مارس جزیره كریمه را به خود ملحق كرد .آشوب و خشونت سپس به تمام شرق اوكراین كشيده شد و
ظهور گروههاي شبهنظامي طرفدار روسيه ،كه البته خيليها اعتقاد داشتند نيروهاي نظامي روسيه نيز
بهرغم انكار مسكو در درون آنها هستند ،به گسترش آشوب دامن زد.
آمریكا و اتحادیه اروپا با اعمال تحریم بر روسيه و اشخاص و نهادهایي در اوكراین كه ظاهراً در
خشونت در شرق اوكراین دخيل بودند و به تصاحب كریمه كمك كرده بودند به این قضيه پاسخ داد.
تحریمها بر حوزههایي نيز اعمال شد كه همكاري با روسيه را در زمينه نظامي و فعاليتهاي دفاعي
محدود ميكرد .در سپتامبر  5114آمریكا و اتحادیه اروپا دامنه تحریمها را گسترش داده تا بخشهاي
بيشتري از اقتصاد روسيه را دربربگيرد كه این اقدامات عبارت از موارد زیر بود.
 جلوگيري از ارائه اوراق قرضه جدید یا اسناد مالي دیگري كه سررسيد آنها باالتر از  31روز باشد
آن هم به اشخاصي كه در حوزه فعاليتهاي مالي روسيه مشغول بودند.
 جلوگيري از ارائه اوراق قرضهاي كه سررسيد آنها بيش از  31روز باشد به اشخاصي كه در حوزه
انرژي در روسيه فعاليت ميكردند.
 جلوگيري از صادرات كاالها و خدمات به حوزه خدمات مالي یا فناوريهایي كه به كشف و
حفاري منابع آب عميق مربوط باشد یا حفاريهاي قطب شمال یا پروژههاي نفت شل كه بتوانند به توليد
نفت روسيه كمك كنند آن هم به افرادي كه در حوزه انرژي روسيه فعال بودند.
 ممانعت از ارائه اوراق قرضه داراي باالتر از سررسيد  31روز به اشخاص فعال در حوزه دفاع در روسيه.
 اعمال تحریم بر اشخاص فعال در بخش دفاعي روسيه.
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این تحریمها با هدف اعمال هزینههاي اقتصادي بر روسيه و مجاب كردن این كشور براي پيدا كردن
منابع مالي جدید در پروژههاي نفت و گاز خارج از دامنه سرمایهگذاران آمریكایي و اروپایي اعمال شد.
در شرایط معمول منابع مالي جایگزین معموالً منابع داخلي خواهند بود ،با اینحال تحریمها زماني اعمال
شد كه قيمتهاي نفت جهاني بهشدت در تابستان و پایيز  5114پایين آمد و از نقطه اوج خود یعني
بيش از  112دالر در هر بشكه براي نفت برنت در  13ژوئن  5114این قيمت  25درصد كاهش پيدا
كرده و با بيش از  22دالر در هر بشكه نفت برنت در پایان همان سال رسيد و با این كار درآمدهاي
صادراتي روسيه بهشدت افت كرد .والدیمير پوتين رئيسجمهور روسيه در آوریل  5112اعالم كرد كه
درآمدهاي نفتي از دست رفته حدود  161ميليارد دالر به اقتصاد این كشور ضرر زده است و حفره
عظيمي در درآمد  321ميليارد دالري كه روسيه از صادرات انرژي كه این كشور در سالها به آن انس
گرفته بود وارد كرده است .با همه اینها اقتصاد روسيه یك سنت قدیمي داشت كه ميتوانست با كم
كردن واردات ،كمبودهاي حوزه صادرات را جبران كند .سياستي كه با اعمال تحریمهاي جبراني دولت
روسيه عليه اروپا شدت بيشتري گرفت .همانطور كه قبالً نيز گفتم اقتصاد روسيه توانست نوعي توازن
را از طریق كاهش واردات با درآمد از دست رفته در صادرات در سال  5114ایجاد كند و از آثار سوء این
مسئله در ارزش پول ملي خود جلوگيري كند ،كاهشي كه البته در پایيز  5114شروع شد و تا اوایل سال
 5112ارزش روبل كاهش پيدا كرد.
در اوایل سال  5112اقتصاد روسيه در حالت بدي بود و بسياري از منابع ارزي روسيه براي
بازپرداخت بدهيهاي خارجي این كشور صرف ميشد .این فشار چالشهایي را براي ذينفعان اصلي
اقتصادي روسيه ایجاد كرد و یكي از بانكهاي مهم این كشور نيازمند  10ميليارد دالر وام در دسامبر
 5112بود تا خود را نجات دهد .تداوم كاهش قيمتهاي نفت و اصرار غربيها به اعمال تحریمها ،فشار
بر روسيه و آسيب بر این كشور را افزایش داده بود .در ژوئن  5111آمریكا بر تحریمهاي خود اصرار كرده
و فهرست اشخاص و نهادهاي موضوع تحریم را بهصورت مقطعي بهروزرساني كرد تا با فهرست تحریمهاي
اتحادیه اروپا هماهنگ شود .همانطور كه گفته شد كنگره نيز مصوبهاي را در جوالي  5111تصویب كرد
كه محدودیتهاي اعمال شده بر شهروندان آمریكایي در مورد مشاركت در پروژههاي نفت و گاز و سایر
فعاليتهاي مرتبط با روسيه را محدود ميكرد .اگرچه سؤالهایي در مورد نوع اجراي این تحریمها در
دولت آقاي ترامپ وجود دارد ،اما روند كلي این است كه آمادگي در این دولت براي ادامه فشارها بر
روسيه وجود داشته و اثر عملي آن نيز این بوده كه به روسيه نشان داده شود كه در حالت فقدان پيشرفت
سياسي در اوكراین فشارهاي تحریمي ادامه پيدا كرده و حتي امكان افزایش آنها نيز وجود خواهد داشت.
در مقابل این فشار فزاینده ،روسيه ،اوكراین و اروپایيها دو دور مذاكره براي حل بحران را برگزار
كردند كه هر دو در آغاز خود شامل یك آتشبس در مناطق شرقي اوكراین بود .اولين دوره مذاكرات كه
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به مينسك  1معروف بود به شكست انجاميد ،اما مذاكرات مينسك  5كه در فوریه سال  5112انجام شد
توانسته تا حدودي موفق باشد اگرچه مفاد این توافق نيز بارها نقض شده است و هر دو طرف جنگ در
موارد متعدد آن را زیر پا گذاشتهاند .ضمن اینكه فرآیند سياسي مورد نياز در توافق مينسك  5تحت
فشار مسائل سياسي داخلي در اوكراین و مناقشات موجود در كيف نيز بوده است و از آن آسيب دیده
است .در زمان نوشتن این كتاب ،ضرباالجلهاي توافق مينسك بارها تمدید شده اما هنوز هيچ اثري از
پایبندي طرفين توافق به آن دیده نميشود و بهنظر ميرسد كه تحریمهاي اعمال شده بر روسيه براي
مدتزمان طوالني ادامه خواهد داشت.
استفاده از الگوي پیشنهادي
موضوع روسيه و اوكراین فرصتي است تا چارچوب تحریمها در یك مسئله زنده مورد ارزیابي قرار بگيرد

و امكان اعمال اصالحات در یك چنان نظام تحریمي ارزیابي شود .نخست آمریكایيها ميبایست اهداف
اعمال درد و فشار تحریمها را مشخص كنند و همانطور كه گفته شد گامهاي بازگشتي حداقلي را براي
روسيه معين نمایند تا این كشور متوجه شود در چه صورتي ميتواند فشارها را از روي خود بردارد .از
نقطه آغاز فشار تحریمها ،مقامات آمریكایي تأكيد كردند كه هدف تحریمها پایان دادن به دخالت روسيه
در اوكراین و اعمال فشار مسكو بر دولت كيف است و همچنين حلوفصل موضوع جزیره كریمه.
رئيسجمهور قبلي آمریكا آقاي اوباما این مسائل را در زمان اعمال تحریمها در مارس  5114به صراحت
بيان نمود ،اما هنوز ابهاماتي وجود دارد كه روسيه باید دقيقاً چه كارهایي انجام دهد تا تحریمها از روي
این كشور برداشته شود.
نخست اینكه آمریكا و مقامات اروپایي بيانيههاي متناقض و مبهمي را در این مورد صادر كردند و
هنوز كسي نميداند كه تحریمها دقيقاً در كجا ميتواند رفع شود .در اوایل سال  5116آمریكا و مقامات
اروپایي بهصراحت اعالم كردند كه تحریمهاي اعمال شده عليه روسيه در صورتيكه مفاد قرارداد توافق
مينسك 2بهصورت كامل اجرا شود از روي این كشور برداشته خواهد شد ،اما تحریمهایي كه صرفاً بهدليل
اشغال كریمه بر روسيه وضع شده كه بيشتر بر اشخاص روسي و اكرایني اعمال گردیده ،تا زماني كه
جزیره كریمه در اختيار روسيه باشد ادامه پيدا خواهد كرد .دولت ترامپ هم نظرات متفاوتي در این
زمينه ارائه كرده اما بر موضع مذكور پایبند بوده و كنگره آمریكا نيز در جوالي  5111در مصوبه جامع
تحریمي خود بر آن تأكيد كرده است .اگر بپذیریم كه موضوع به این ترتيب است باید گفت تصویري
روشن و منطقي به روسيه در این زمينه ارائه شده است.

اما نكته دوم اینكه آمریكایيها باید تا آنجایي كه ممكن است درک درستي از آسيبپذیريها ،منافع،
تعهدات و ميزان دخالت روسيه در تماميت ارضي اوكراین و آمادگي روسيه براي پذیرش فشار را بهدست
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بياورند .از منظر هدفگذاري بر آسيبپذیريهاي اقتصاد روسيه ،تحریمها توانسته موفقيت عمدهاي
بهدست بياورد .كشورهاي تحریمكننده ظرافت بسيار باالیي در شناسایي نقاط ضعف اقتصاد روسيه به
خرج دادهاند و توانستهاند توانایي روسيه در مدیریت استقراضهاي خارجياش را تحت تأثير قرار بدهند.
درک این نقطه ضعف به آمریكا و اتحادیه اروپا این امكان را داد تا با اعمال فشار دقيق بر اقتصاد روسيه
به هدف خود دست پيدا كنند ،در عين اینكه اروپایيها از عرضه گاز طبيعي توسط روسيه نيز همچنان
بهرهمند بمانند و اینكه این تحریمها باعث فروپاشي اقتصادي گستردهتر نشوند .بدینترتيب فشار و درد
ایجاد شد و این ذهنيت براي روسيه بهوجود آمد كه اگر شرایط را عوض نكند تحریمهاي جديتري در
آینده متوجه این كشور خواهد بود .البته تحریمكنندگان كمي هم از شانس برخوردار بودند ،مثالً اگر
تحریمها عليه روسيه در زماني اتفاق ميافتاد كه نفت باالي  111دالر بود ،شاید آثاري كه بر اقتصاد
روسيه وارد ميشد آسيبهاي بسيار ميبود .با اینحال فارغ از مسئله زمانبندي مناسب تحریمها ،طراحي
درست آنها نيز نقش مهمي ایفا كرد .اگرچه استقراضهاي فعلي آسيبپذیري كمي پيدا كردند اما نياز
روسيه به سرمایهگذاري خارجي و اتكاي این كشور به صادرات نفت و گاز همچنان اهداف خوبي براي
اعمال فشار تحریم تلقي ميشوند .مصوبه جدید تحریمي كنگره آمریكا كه در جوالي  5111تصویب شد
سعي ميكند بر این آسيبپذیريها بيشتر تمركز كرده و انگيزه و تمایل تجار و شركتها براي معامله با
صنعت نفت و گاز روسيه را كاهش دهد و امكان ارائه دانش فني در این حوزه به روسيه را از شركتها
سلب نماید ،ضمن اینكه امكان اعمال تحریمهاي بيشتر در آینده خصوصاً بر اوراق قرضه دولت روسيه را
نيز بهوجود ميآورد.
با توجه به همه موفقيتهایي كه تحریمها عليه روسيه داشته اما این تحریمها عمالً نتوانسته درک
كاملي از ارزشهاي ملي روسيه و آمادگي این كشور براي جذب هزینههاي تحریمها ،خصوصاً آنهایي كه
به قضيه كریمه مرتبط هستند داشته باشد .نظام تحریمها هنوز باید درک درستتري از این مسئله پيدا
كند كه روسيه آمادگي كامل دارد كه در زمينه تصاحب جزیره كریمه هرگونه فشار و دردي را متحمل
شود .همانطور كه در باال گفتيم نظام تحریمها بهخودي خود در دو موضوع مناقشات شرق اوكراین و
جزیره كریمه تفاوتهایي دارد ،اما با اینحال بهنظر ميرسد بر اعمال تحریمهاي مرتبط با جزیره كریمه
ميزان آمادگي روسيه براي پذیرش این فشارها درست لحاظ نشده است.

نكته سوم در اعمال تحریمها این است كه آمریكایيها ميبایست راهبردي را براي افزایش فشار
بهصورت دقيق و سازمان یافته بر نقاطي كه آسيبپذیريهاي بيشتري وجود دارد طراحي كنند ،در عين
حال این نظام تحریمي از نقاطي كه آسيبپذیري زیادي ندارند اجتناب كند .تا به حال نظام تحریمها از
نوعي صبوري و متانت در اعمال فشار و درد به روسيه برخوردار بوده است .این شكيبایي البته كامالً به
راهبردهاي استراتژیك مربوط نبوده چه اینكه اروپایيها مدام اصرار داشتند كه تحریمهاي شدیدتر عليه
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روسيه اعمال نشود زیرا ميتواند تجارت معمول و مشروع ميان اروپا و روسيه را به خطر بيندازد .دولت
ترامپ نيز داراي رویكرد نامتجانسي نسبت به روسيه بوده است و همين مسئله باعث شده انتظارات براي
اعمال فشارهاي بيشتر تحریمي به روسيه كاهش پيدا كند و ابهامات زیادي نيز در مورد نحوه اجراي
تحریمها عليه روسيه در دوران دولت ترامپ وجود دارد .با اینحال بسياري در درون بازارها هنوز منتظر
فشارهاي جدید بر روسيه هستند و این فشارها را اگر ازسوي كنگره بر اروپا و ترامپ تحميل شود
ميپذیرند.
همانطور كه قبالً گفتيم تحریمكنندگان تا به حال امكان فشار بر روسيه را در فرصتهاي متعدد
مورد استفاده قرار دادهاند و امكان افزایش فشار تدریجي و روشمند بر روسيه نيز از دست رفته است و
عمالً این مسئله باعث شده تحریمكنندگان نتوانند از فشارهاي سياسي وارد شده به امتيازات سياسي از
طرف روسيه برسند .مطمئناً پيشرفتهاي محسوسي در نظام تحریمها بهوجود آمده است ،خصوصاً از
این منظر كه اشخاص و سازمانهاي بيشتري به ليست تحریمها در بين سالهاي  5112ـ  5111اضافه
شدند .اما نتيجه اینكه اگرچه تحریمها كاهش پيدا نكردهاند اما نيروي اصلي موجود در پشت آنها كاهش
پيدا كرده و دچار زوال شده است .مثالً خود من در سفري كه در دسامبر  5116به مسكو داشتم متوجه
شدم رستورانها در این شهر توان سرو پنير پارميسان را نداشتند .اما به هر حال این ناتواني هدف
تحریمكنندگان نبود و هيچ وقت كاهش عرضه چنان محصوالتي باعث نخواهد شد روسيه به پاي ميز
مذاكره بياید .بهلحاظ سيستماتيك روسيه هنوز تحت فشار است اما امكان تبدیل این فشار اقتصادي به
تغيير سياست عمالً در سيستم تحریمها دیده نميشود .آنچه مشخص است اینكه این روش باید تغيير
كند و طراحي تحریمهاي بيشتر همراه با جریمههاي سنگينتر براي اقتصاد روسيه باشد تا این كشور
فشار را احساس كند .بهعبارت بهتر روسيه خود را با فشار ناشي از تحریمهاي فعلي انطباق داده است و
اگر قرار است فشار شدید جدیدي به روسيه اعمال نشود حداقل نباید به روسيه اجازه داد از این توان
انطباق خود براي كم كردن فشار ناشي از تحریمها استفاده كند .تحریمهایي كه در جوالي  5111اعمال
شد نقطه آغازي بر این قضيه است ،اما اتخاذ تصميمات بيشتر و هدف قرار دادن بخشهاي بيشتري از
اقتصاد روسيه یعني فراتر از نفت و گاز نظير توانمندي این كشور براي جذب سرمایهگذاري بينالمللي
در حوزه استقراضهاي خارجي باید مدنظر قرار گيرد ،خصوصاً حاال كه آمریكا و اتحادیه اروپا در اتحاد با
یكدیگر تالش ميكنند كمك كشورهاي مختلف در دنيا نظير ژاپن به روسيه را كاهش دهند.

اما نكته چهارم اینكه باید اجراي راهبرد تحریم رصد شده و فرضيات ابتدایي در مورد استقامت
روسيه و اثرگذاري فشار تحریمها در پایين آوردن این استقامت و نوع بهبود راهبرد تحریم مورد ارزیابي
مجدد قرار بگيرد .بسياري از افراد در دولت آمریكا و در دولتهاي اروپایي اجراي تحریمها را رصد
ميكنند ،اما مشخص است كه بسياري از این اجراكنندگان تحریم با این احتمال مواجه هستند كه نيروي
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فشار ناشي از این تحریمها درحال زوال است و اثرگذاري قبلي خود را ندارد .اما همانطور كه گفته شد
ميبایست ارزیابي مجددي از فرضيات صورت بگيرد و فشار تشدید شود تا استقامت روسيه در برابر
تحریمها و فشارهاي ناشي از آن بهمرور زمان كاهش پيدا كند.
اگرچه آمریكا و اروپا اصرار دارند كه روسيه باید كنترل خود بر جزیره كریمه را پایان دهد ،اما هيچ
نشانهاي كه بتواند نشان دهد روسيه ممكن است این كار را انجام دهد وجود ندارد .روسيه جزیره كریمه
را در ساختار سياسي خود حل كرده و این سرزمين را بخشي از كشور خود ميداند .مردم ساكن در
كریمه نيز اعالم كردهاند كه حاضرند بخشي از روسيه باقي بماند و حداقل نظرسنجيهاي مختلف این
قضيه را تأیيد ميكند .متن توافق مينسك  5در مورد اوكراین نيز به نوعي این قضيه را تأیيد ميكند كه
كریمه و كنترل روسيه بر آن باید جداي از دخالت روسيه در شرق اوكراین در نظر گرفته شود .اگرچه
این مسئله بهصراحت در توافق مذكور ابراز نشده است اما ميتوان گفت اگر چنين اذعاني در توافق
مينسك  5وجود نداشت روسيه حاضر به پذیرش آن نميشد و روسها با علم به اینكه آمریكایيها و
اروپایيها به نوعي كنترل مسكو بر كریمه را پذیرفتهاند ،حاضر شدند این توافق را امضا كنند.
درحال حاضر شاخصهایي از اثرگذاري تحریمها در روسيه وجود دارد ،نظير ركود ،تورم و كمبود
برخي از كاالها كه عموم مردم روسيه آن را احساس ميكنند و همچنين تهدید بزرگتري وجود دارد
كه ممكن است سيستم مالي روسيه در آینده دچار ورشكستگي شود كه این قضيه در بين ثروتمندان
روسيه بيشتر احساس ميشود .اما باید گفت با همه این اقدامات دولت روسيه فعالً عملكرد خوبي در
مقابله با تحریمها در داخل این كشور داشته است .برمبناي یافتههاي یك سازمان غيردولتي روسي كه
نظرسنجيهاي مختلف در این كشور را انجام ميدهد نرخ محبوبيت آقاي پوتين در روسيه در دسامبر
 5112باالي  02درصد بوده است كه نشان ميدهد از محبوبيت او نسبت به فوریه و مارس  5114چيزي
كم نشده است .حتي اگر فرض كنيم كه نتایج این نظرسنجيها توسط دولت تا حدودي دستكاري شده
است ،اما هيچ مدركي وجود ندارد كه اثبات كند پوتين محبوبيت خود را در ميان مردم روسيه در زمان
مشكالت اقتصادي از دست داده باشد .در نتيجه اگرچه فشار اقتصادي به روسيه وارد شده ،اما نميتوان
استدالل كرد كه این فشار دقيقاً بر پوتين وارد آمده و او را مجاب كرده كه از مسيرهاي دیگري براي
پرداختن به مشكالت ناشي از تحریم استفاده كند.
در این زمينه روسها تالش كردند بازارهاي جدیدي براي صادرات انرژي خود پيدا كرده و منابع مالي
جدیدي را براي آن ایجاد كنند تا صرفاً به آمریكا و ایاالت متحده متكي نباشند .در دسامبر  5112روسيه
برنامههاي خود را براي صدور اولين اوراق قرضه دولتي در چين اعالم كرد كه ظاهراً یك ميليارد دالر ارزش
داشت .بانكهاي خصوصي روسيه نيز از سال  5113اقدامات مشابهي را انجام دادند .گزارشهاي مشابهي
نيز وجود داشته كه روسيه و چين روابط خود در حوزه گاز طبيعي را افزایش خواهند داد و ارزش معامالت
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در این حوزه را به چهارصد ميليارد دالر در بلندمدت خواهند رساند .راهبرد روسيه مدیریت مشكل از طریق
بياثر كردن تحریمهاست و كمتر به نگرانيهاي اروپا و آمریكا در این زمينه توجه دارد .منافع روسيه در
نامزد شدن دونالد ترامپ براي انتخابات ریاستجمهوري آمریكا نيز البته وجود داشته كه موضوع این كتاب
نيست اما شاید بتوان گفت عالقه روسيه به این مسئله ناشي از تمایل این كشور براي مقابله با فشار تحریمها
بوده است .روسها همچنين تالش كردند از شتاب تحریمها كم كنند و براي این كار به دولتهاي اروپایي
خصوصاً آنهایي كه ميتوانند اجماع اروپایي عليه روسيه را بشكنند نزدیك شدند ضمن اینكه تالش كردند
با توافقنامههاي آتشبس در اوكراین همكاري بيشتري انجام دهند تا بهانه را از دست كساني بگيرند كه
بهدنبال فشار بيشتري عليه روسيه در اروپا و آمریكا هستند .البته ترس مستمر برخي از اروپایيها از اینكه
ممكن است تحریمها عليه روسيه از كنترل خارج شود و امكان دارد روسيه جریان گاز بر روي اروپا را قطع
كند به روسها در این زمينه كمك كرده است ،درحالي كه همه ميدانند این كارها ضربه شدیدي به اقتصاد
روسيه خواهد زد .پس از منظر فشار و استقامت ،استقامت روسها بسيار قوي بهنظر ميرسد و یا حداقل
در سطح قضيه و در ظاهر چنين بهنظر ميآید.

نكته پنجم اینكه آمریكایيها باید شرایطي كه روسيه ميتواند از طریق آنها فشار تحریمها را كنار
بزند بهصورت آشكار به روسها پيشنهاد كنند و همچنين پيشنهاد مشخصي بدهد كه چطور ميتوان از
طریق مذاكرات به یك توافق جامع رسيد كه تحریمها را كنار بزند در عين اینكه نيازهاي آمریكا و اروپا
برطرف شود.
در این زمينه غربيها سيگنال مشخصي دادهاند كه این كشور چه كار باید بكند كه تحریمها كنار زده
شوند .براي این كار مذاكراتي انجام شده و ماهيت اصلي فعاليتهاي رفعكننده تحریم را به نمایش گذاشته
شده است .اما سؤالي كه بيپاسخ مانده این است كه نيازهاي غربيها بهعنوان كشورهاي تحریمكننده دقيقاً
از چيست .در آمریكا و اروپا بهصورت كلي این حس ثابت وجود دارد كه اوكراین عمالً نميتواند تماميت
ارضي خود را مانند شرایط قبل از سال  5113بهدست بياورد اما هنوز خبرها و گزارشهایي بيرون ميآید
كه نشان ميدهد برخي دیگر در اروپا احساس متفاوتي نسبت به مسئله اوكراین دارند .همانطور كه در
بخشهاي قبلي گفته شد پذیرش این نكته كه روسها حاضر نيستند به هيچ وجه كریمه را پس بدهند
خود نكته مهمي در اروپا و آمریكا بوده است ،اما پيغامهاي متناقضي كه از اروپا و همچنين از دولت آمریكا
در این زمينه بيرون ميآید تا حدودي باعث سردرگمي مسكو شده است.

نكته ششم اینكه آمریكا و متحدان باید این امكان را بپذیرند كه فارغ از هدفمند بودن و نظاممند
بودن تحریمها و اینكه خوب طراحي شدهاند این اقدامات ممكن است به شكست بينجامند و این شكست
ممكن است بر اثر نارسایيهاي ذاتي راهبرد تحریم و همچنين درک نادرست از هدف و باال رفتن
غيرمنطقي استقامت روسها و ظرفيت آنها در این مقابله باشد .در هر حالت آمریكا و متحدان ميبایست
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آماده باشند كه این نكته را بپذیرند كه شكست آنها طبيعي بوده است و به همين دليل مسير خود را
عوض كرده و یا اینكه مسير فعلي را ادامه دهند و تبعات آن را نيز كه ممكن است در بلندمدت بهوجود
آید بپذیرند.
همانطور كه قبالً گفته شد تحریمهاي اروپا و آمریكا قبل از دولت ترامپ نيز با شدت عليه روسيه
دنبال ميشد .حال باید مذاكرات بيشتري با مقامات اوكرایني انجام گردد تا مشخص شود كه آیا ممكن
است توافقي بهدست آید كه بتواند منافع اوكراین و تماميت ارضي این كشور را تضمين كند و همچنين
امنيت سایر كشورهاي شرق اروپا را تأمين نماید و آیا این توافق امكانپذیر خواهد بود و از طرف دیگر باید
با روسها نيز در مورد تحریمها مذاكراتي صورت گيرد و مشخص شود كه نقطه پایان تحریمها دقيقاً كجا
خواهد بود ،خصوصاً در شرایط فعلي كه آقاي ترامپ تمایل دارد تحریمها عليه روسيه كالً به پایان برسد.
این نتيجهگيري حاوي نكته مهمي در مورد تحریمهاست و آن اینكه اگر اهداف فشار تحریم جابجا
شوند و عوض شوند ،این جابجایي اهداف نباید با بياحتياطي صورت گيرد .اگر آمریكا الحاق جزیره كریمه
به روسيه را نميپذیرد و مخالف شرایط فعلي در اوكراین است بهدليل ضرورت حفظ موضع متحد با
اروپایيها و پایبند ماندن به توافق مينسك  5ميتوان عمالً از الحاق كریمه به روسها صرفنظر كرد.
پذیرش این مسئله ميتواند در پایان نتایج خوبي بههمراه داشته باشد زیرا عمالً باعث ميشود یكي از
بزرگترین مشكالت تاریخي روسها با اوكراینيها از ميان برداشته شود .اما از منظر درد و استقامت
ناشي از تحریمها پذیرش الحاق كریمه كه البته معكوس شدن آن و از بين رفتن آن یكي از اهداف اصلي
تحریمها بود ميتواند آثار زیانبار بسيار زیادي داشته باشد مگر اینكه نظام تحریمها به نوعي بازطراحي
شود تا این واگذاري و الحاق مورد پذیرش عمومي قرار گيرد .این مسئله آستانههاي نامشخص را براي
كشور هدف تحریم بهوجود ميآورد و همچنين ميتواند باعث سوءدرک در كشورهاي تحریمكننده شود.
پس شفافيت اهداف و انتقال درست آنها به تمام طرفهاي قضيه نقش مهمي در موفقيت تحریمها خواهد
داشت .به همين دليل تالش آمریكایيها و اروپایيها براي ایجاد شفافيت بيشتر در قضيه تحریمهاي
اوكراین در سال  5116توانسته تا حد زیادي این مشكل را مرتفع كند.
جمهوري دمکراتیک خلق كره یا همان كره شمالی
جمهوري دمكراتيك خلق كره یا همان كشوري كه عموماً با نام كره شمالي ميشناسيم از زمان پيدایش
خود بعد از جنگ جهاني دوم یك كشور ممنوعه در نظام جهاني قلمداد شده است .كره شمالي بهعنوان
یك كشور زیردست اتحاد جماهير شوروي و چين در دوران جنگ سرد تا حد زیادي از جهان غرب فاصله
گرفته و منزوي شد .با اینحال حتي در این بافتار رفتارهاي كره شمالي بسيار عجيب و غریب و گاهي
تهدیدكننده و خطرناک بوده است .براي مثال كره شمالي دست به یك سلسله عمليات گسترده آدمربایي
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در اوایل دهه  1341زد كه حداقل تا اوایل دهه  1311ادامه پيدا كرد و هدف از این كار جمع كردن
گروهي از متفكرا ن ،منابع اطالعاتي و اطالعات فرهنگي براي استفاده دولت كره شمالي بود .در دوران
جنگ سرد ،افسران اطالعاتي كره شمالي و نيروهاي ویژه توانستند با استفاده از تونلهاي حفر شده در
زیر مرز به كشور كره جنوبي نفوذ كرده كه برخي از این تونلها حتي امكان اشغال پنهان كره جنوبي را
براي كره شمالي فراهم ميكرد و در هر ساعت هزاران سرباز كره شمالي ميتوانستند از طریق این تونلها
عبور كنند .اشغال كوئبلو در 1360توسط كره شمالي باعث تنشهاي جدي ميان این كشور و آمریكا شد
و بحثهاي فراواني در آمریكا درمورد روش مقابله با كره شمالي درگرفت و امكان از سرگيري جنگ كره
نيز باال بود .در این وضعيت اقدامات كره شمالي از زمان پایان جنگ سرد ،خصوصاً برنامه این كشور براي
دسترسي به سالحهاي هستهاي و آزمایشات بعدي كه در این حوزه انجام داد و همچنين آزمایش
موشكهاي بالستيك دوربرد همه نشاندهنده تاریخچهاي از اقدامات است كه عمالً هيچ كشور دیگري در
دنيا خواهان پيگيري آن نبوده است .چنين اقداماتي ازسوي كره شمالي عمالً نشانههایي از یك نظام سياسي
است كه تهدیدي براي همسایگان و امنيت بينالمللي و ثبات جهاني بهصورت كلي قلمداد ميشود.
رویکرد تحریمهاي كره تا به حال
جامعه جهاني به اقدامات كره شمالي پاسخ داده است ،خصوصاً به برنامه هستهاي و موشكي این كشور و
این پاسخ از طریق اعمال تحریمهاي سازمان ملل بر كره شمالي بوده است .این تحریمها از قطعنامه
سازمان ملل در اكتبر  5116آغاز ميشود كه در آن شوراي امنيت تجارت با كره شمالي در حوزه كاالهاي
هستهاي و موشكي را ممنوع كرده و تحریمهاي مالي را بر مجموعهاي از اشخاص و نهادها وضع كرده
است كه این فهرست اشخاص و نهادها درحال حاضر یعني در ژوئن  5111بالغ بر  23شخص و  46نهاد
از زیرمجموعه دولت و ارتش كره شمالي ميشود .سپس تحریمها گسترش یافت و جنبههاي مختلف
اقتصاد كره شمالي خصوصاً صادرات اصلي این كشور یعني زغالسنگ را دربرگرفت و بر ارتباطات كره
شمالي با اقتصاد بينالمللي اثر گذاشت .در دسامبر  5116عمالً براساس تحریمهاي سازمان ملل امكان
روابط دیپلمایتيك كامالً آزادانه براي كره شمالي در كشورهاي عضو سازمان ملل از كشورها سلب شده
است و كشورها موظفند محمولههاي ارسالي به كره یا وارد شده از این كشور را كامالً بازرسي كنند،
ضمن اینكه مجاز نيستند طيفي از فعاليتهاي مالي و اقدامات مرتبط را به كره شمالي و عناصر مرتبط
با آن ارائه دهند.
خود دولتها نيز نظامهاي تحریمي جداگانه را عليه كره شمالي اعمال كردهاند .آمریكا در این سالها
برنامه تحریمهاي ملي خود عليه كره را مدام گسترش داده كه اوج آن ممنوعيت كامل و جامع هرگونه
رابطه با كره شمالي در مارس  5116بوده است و این ممنوعيت جامع برمبناي چند دهه اقدامات تحریمي
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خاص شكل گرفته است .كره جنوبي و ژاپن نيز نظامهاي تحریمي خود را داشتهاند و در سالهاي گذشته
تالش كردند فشار بيشتري را به كشورهاي دیگر بياورند كه آنها نيز از تجارت با كره شمالي امتناع كنند .براي
مثال در دسامبر 5116ژاپن ورود هرگونه كشتي كه قبالً در بنادر كره شمالي بوده به بنادر خود را ممنوع كرد.
تعامالت اقتصادي كره جنوبي با كره شمالي نيز مدتهاست كه در حد بسيار پایيني بوده است و بجز دو سه
پروژه مشترک هيچ تعامل اقتصادي خاصي ميان این دو كشور همسایه صورت نگرفته است .كره جنوبي در
دوران ریاستجمهوري پارک تالش كرد روابط اقتصادي و سياسي خود را با چين گسترش دهد تا چين را
متقاعد كند كه از رابطه با كره شمالي فاصله گرفته یا روابطش را با این كشور كاهش دهد .تمایل كره جنوبي
براي استقرار سيستم دفاع موشكي آمریكا در سال  5116نيز نوعي اهرم براي اعمال فشار به چين بود تا
رویكردش در برابر كره شمالي را تغيير دهد .اگرچه پاسخ چينيها به این اقدام تا حدودي اميد به همكاري
در این مسئله را از بين برده است .متحدان اروپایي و كشورهاي دیگر نيز سعي كردهاند فشار مخصوص به
خود را بر كره شمالي داشته باشند و دیپلماتهاي اروپایي سفرهاي متعددي به كشورهاي مختلف انجام
دادهاند تا آنها را مجاب كنند كه از روابط اقتصادي و نظامي با كره شمالي فاصله بگيرند.
تمام این اقدامها براي اعمال فشار بر كره شمالي صورت گرفته است به نحوي كه این كشور رفتار
خود را تغيير دهد .شواهد و نشانههایي وجود داشته است كه نشان ميدهد این فشارها تا حدودي با
موفقيت همراه بوده است .براي مثال در كتاب «جنگ خزانهها» نوشته خوان زاراته این نویسنده به
موضوع بانك دلتا آسيا اشاره ميكند كه در سال  5112مشخص شد حدود  52ميليون دالر از سرمایههاي
شخصي و خانوادگي آقاي كيم را در اختيار دارد .اعمال تحریمها در سال  5112عليه این بانك باعث
عصبانيت كره شمالي شد و بسياري معتقدند نقش مهمي در متقاعد كردن كره شمالي به حضور در
مذاكرات  6جانبه با آمریكا و كشورهاي دیگر یعني چين ،ژاپن ،روسيه ،كره جنوبي و آمریكا ایفا كرد ،كه
این مذاكرات به برچيده شدن و بازرسي امكانات هستهاي كره شمالي در سال  5111انجاميد .قبل از آن
تصميم چين براي قطع جریان صادرات سوختهاي گرمایشي به كره شمالي نيز نقش مهمي در كشاندن
كره شمالي به مذاكرات  6جانبه داشت ،اگرچه بررسي دقيق فعاليتهاي موشكي و هستهاي كره نشان
ميدهد كه این اعمال فشار ازسوي چين عمالً نقش چنداني در اصالح رفتار كره شمالي نداشته است.
پس ،این فشارها سطحي بوده است .نكته این است كه فشار تحریم بر كره شمالي شكل گرفته است
اما نباید فراموش كنيم كه این فشار به جهان خارج نيز وارد شده است .از سال  5112كره شمالي پنج
آزمایش هستهاي انجام داده است .این كشور ادعا ميكند كه با این آزمایشها توانسته توان خود در حوزه
فني را باال ببرد و از این طریق هفت سالح هستهاي و حرارتي جدید را توليد كند .اگرچه شك و شبهه
منطقي فراواني وجود دارد كه كره شمالي واقعاً توانسته باشد به این حد از پيشرفت فني برسد ،اما این
پيشرفتها غيرممكن هم نيست .ضمن اینكه ميتوان تصور كرد كره شمالي توانسته كالهكهاي هستهاي
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قابل سوار شدن بر روي موشك را بهوجود بياورد ،بهخصوص كالهكهایي كه خود كره شمالي بتواند آنها
را توليد كرده و بهصورت استاندارد بر روي موشكها سوار كند .با توسعه فني این مسئله ،كره شمالي
نشان داده كه نهتنها ظرفيتهاي فيزیكي الزم براي تهدید و حتي حمله به دشمنانش را دارد ،بلكه
ميتواند در آینده نزدیك سواحل غربي آمریكا را نيز هدف قرار دهد .همچنين این كشور توانسته استقامت
چشمگيري در مقابل فشار یكنواخت تحریمي غرب و چين به نمایش بگذارد.
اما اینكه این توانایيها تا چه حد است ،هنوز سؤالي است كه پاسخي به آن داده نشده است .بنابر
گزارشهاي منابع غيردولتي مختلف این امكان وجود دارد كه كره شمالي در آینده برنامه هستهاي و
ظرفيتهاي هستهاي را با یك پيماننامه صلح با آمریكا معامله كرده و از طریق آن سربازان آمریكا از
كره بيرون رفته و از اقتصاد بيمار كره شمالي حمایت شود .این احتمال نيز وجود دارد كه كره شمالي
هيچ برنامهاي براي واگذار كردن برنامههاي هستهاي و موشكي خود نداشته و صرفاً فضا را براي پيشرفت
بيشتر آن در آینده فراهم ميكند .با توجه به تاریخ نظامهاي دیكتاتوري و تمایل آنها براي كنار گذاشتن
برنامههاي سالحهاي كشتارجمعي نظير آنچه براي معمر قذافي و ليبي اتفاق افتاد یا اینكه گرفته شدن
این سالحها بهصورت اجباري مانند آنچه در مورد صدام اتفاق افتاد ،آقاي كيم جونگ اون رهبر كره
شمالي شاید درحال حاضر به این نتيجه رسيده باشد كه سالحهاي هستهاي و موشكهاي دوربرد بخشي
اصلي از نظام حاكميتي او هستند و این نظام را در برابر حمالت بيروني محافظت ميكنند.
آمریكا از زمان بيل كلينتون تا دوره آقاي ترامپ سياست واحدي را براي مقابله با كره شمالي و
سالحهاي هستهاياش بهكار بسته است .عالوهبر این كنگره آمریكا نيز بهصورت مستمر آمادگي خود را
براي اعمال فشار بر كره شمالي بهدليل رفتارهایش اعالم كرده و نشان داده مایل است مصوبهها و
تحریمهاي بيشتري را تصویب كند .در نتيجه این احتمال وجود دارد كه تحریمها در آینده نيز بهعنوان
بخشي از سياست آمریكا در مقابل كره ادامه پيدا كند.
استفاده از الگوي پیشنهادي ما
سؤال اساسي كه مطرح ميشود این است كه تحریمها با چه هدفي اعمال ميشوند .استفاده از الگوي
پيشنهادي ما احتماالت این مسير و نيازهاي آمریكا را بيشتر مشخص ميكند.

نخست باید اهداف اعمال درد را شناسایي كرده و گامهاي بازگشتي حداقلي براي كره شمالي براي
رفع تحریمها را نيز تعيين كنيم .در اینجا بهتر است نقاطي را براي اعمال درد انتخاب كنيم كه نيازمند
اقدامات بازگشتي حداقلي الزم ازسوي كره شمالي باشد .این مسئله به این دليل است كه هرگونه تصميم
در مورد آینده نظام كره شمالي و اینكه تا كجا پيش ميرود به توقعات آمریكا از تحوالت نظامي و سياسي
كره شمالي در آینده بستگي خواهد داشت.
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در ظاهر قضيه ،اهداف آمریكا و اقدامات بازگشتي حداقلي ازسوي كره شمالي با هم همپوشاني
دارند .آمریكا ميخواهد كره شمالي تسليحات هستهاي را در كنار برنامه موشكي كنار بگذارد و آنها را
براي اعتبار سنجي به جامعه جهاني تسليم كند .كره جنوبي ،ژاپن و سایر كشورهاي ذينفع نيز دنبال
این هدف هستند .این هدف با بيانيه گفتگوهاي  6جانبه سال  5112انطباق دارد كه در آن كره شمالي
متعهد شد همه ظرفيتهاي تسليحاتي هستهاي و برنامه موشكي را واگذار كرده و آنها را براي
اعتبارسنجي به پادمانهاي آژانس بينالمللي انرژي هستهاي و سازمانهاي دیگر واگذار كند .این هدف
با بيانيه مشترک سال  1335در مورد غيرهستهاي شدن شبهجزیره كره نيز كه ازسوي دو كره صادر شد
انطباق دارد .حداقل این تبعيت در بندهاي منطبق با برنامه هستهاي مشخص است .برنامه موشكهاي
دوربرد كره شمالي نيز در وضعيت مبهمتري قرار دارد .اگرچه تحریمهاي پياپي سازمان ملل كره شمالي
را از آزمایش موشكهاي بالستيك منع كرده است ،اما این نكته كليدي باقي ميماند كه تا جایي كه كره
شمالي واقعاً تغيير سياست جدي انجام ندهد آمریكا دليلي براي عقبنشيني نخواهد داشت .خصوصاً با
علم به تاریخچه پرفراز و نشيب تعليق آزمایشهاي موشكي كره و دیگر توافقهایي كه براي تعليق در
این زمينه اتفاق افتاده است.
در اینجا مشكل دیگري كه در مورد برنامه هستهاي كره شمالي وجود دارد و خود را نشان ميدهد
اینكه ،این كشور آمادگي خاصي براي كنار گذاشتن برنامههاي هستهاي و موشكي نشان نداده است.
درواقع در بيانيه  6جانبه سال  5112كره شمالي اظهار كرد كه حق داشتن انرژي صلحآميز هستهاي را
دارد و سایر طرفهاي این بيانيه نيز با آن موافقت كردند و پذیرفتند آب سبك براي مصرف در رآكتور
كره شمالي به این كشور داده شود .از این منظر سطح توقعات ما از كره شمالي و اقدامات آتي آن تا حد
زیادي مشخص ميشود .همانطور كه سطح توقعات ما در موضوع ایران و روسيه مشخص بود و بهعبارتي
همه بهدنبال یك راهحل دیپلماتيك هستند كه بر اثر تحریمها كره شمالي برنامه هستهاي خود را در
اختيار همگان قرار بدهد تا مدیریت شود ،اما احتمال حذف آن وجود نخواهد داشت .فشار به كره شمالي
براي پذیرفتن برخي از محدودیتها در مورد برنامه موشكي نيز در این زمينه بسيار الزم خواهد بود،
خصوصاً با توجه به ماهيت تحریكآميز این برنامه و انتقادهاي مشابهي كه درمورد نپرداختن توافق برجام
به توانایيهاي موشكي ایران به خود دیده است.

نكته دوم اینكه آمریكایيها ميبایست تا آنجا كه ممكن است آسيبپذیريها ،منافع و تعهد كره
شمالي به برنامههاي هستهاي و موشكي این كشور را درک كنند تا آمادگي این كشور براي جذب فشار
را نيز مورد تحليل قرار دهند .همگان از آسيبپذیريهاي گسترده كره شمالي آگاهي دارند .كارشناسان
نيز ميتوانند تصویر دقيقتري از نظام سياسي و اقتصادي در این كشور ارائه دهند .اگرچه منابع اطالعاتي
در این مورد بسيار اندک است اما به اندازه كافي چنين منابعي براي ترسيم تصویري مناسب از نظام
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حاكم در این كشور وجود دارد .این آسيبپذیريها ممكن است بهدليل تسلط یك طبقه حاكم بر كشور
كره شمالي از ميزان اهميت باال یا پایيني برخوردار باشد .رهبري كره شمالي عمالً نشان داده كه تمایلي
براي در نظر گرفتن منافع مردمش ندارد و درواقع یك طبقه حاكم منزوي از همه منافع كار قشر كارگر
برخوردار ميشود .در دوران رهب ري كيم جونگ اون و تا حدود كمتري در دوران رهبري پدرش كيم
جونگ ایالین مسئله تا حدودي تغيير كرد .نشانههایي وجود داشته كه این كشور به سمت اقتصاد
بازارمحور متمایل شده است .اما هنوز نشانههاي كمي در دست داریم كه نشان دهد رفتار دولت كره
شمالي با طبقه كارگر در آینده بتواند تغيير جدي پيدا كند.
به همين دليل موضوع كره شمالي اساساً در جامعه بينالمللي بسيار متفاوت از ایران و روسيه است.
در این حالت كره شمالي ویژگيهایي شبيه به نظام عراق در دوران صدام را نشان ميدهد ،یعني نظامي
كه حاضر است درد را بهعنوان یك افتخار ملي بپذیرد و عمالً این درد را به مردم خود وارد كند .دولت
كره استقامت بسيار زیادي در دفاع از برنامههاي موشكي و هستهاي خود به نمایش گذاشته است .با در
نظر داشتن این مسئله ميتوان گفت كه نظام حاكم بر این كشور تا حد زیادي نسبت به دردي كه به
مردم از ناحيه فشار بيروني وارد ميشود بياعتنا خواهد بود و حاضر است هر اقدامي را براي حفظ منافع
هستهاي و موشكي خود انجام دهد.
ازسوي دیگر تجربياتي از نحوه مواجهه كره شمالي با فشار بيروني وجود دارد ،خصوصاً تجربه بانك
دلتاي آسيایي كه در قسمتهاي قبل از آن صحبت كردیم .سؤال این است كه چه نوع فشاري بهصورت
مناسب در زمان مناسب و براي اهداف مناسب باید به كره شمالي وارد كرد تا این كشور مجاب به پذیرش
خواستههاي ما شود .از این منظر شناسایي آسيبپذیريهاي ملي كره بهخوديخود كفایت نخواهد كرد،
بلكه باید آسيبپذیريهاي نظام حاكم بر این كشور و حتي آسيبپذیريهاي شخصي افراد مؤثر در
حكومت شناسایي شود .در این حالت اعمال تحریم بسيار راحت تر از اعمال فشار به كل یك كشور خواهد
بود .ازسوي دیگر عدم درک درست از آسيبپذیريهاي كشور هدف ميتواند خطر غيرمؤثر شدن این
فشارها را نيز بههمراه داشته باشد.
ضمن اینكه این مسئله ميتواند این معنا را نيز داشته باشد كه آسيبپذیريهاي كره شمالي و
اعمال فشار بر آنها بيشتر فرصتهاي آتي را از آنها سلب ميكند تا فرصتها و موقعيتهاي فعلي .تا
آنجایي كه كره به رفتار فعلي خود ادامه بدهد یك مشكل بينالمللي خواهد بود و شاید این مسئله براي
بسياري در طبقه حاكم پذیرفتني باشد .اما براي خود شخص كيم جونگ اون كه تالش ميكند كشورش
را یك كشور مدرن در دنيا معرفي كند این مسئله اصالً پذیرفتني نيست .به هر حال كيم تالش كرده
حتي بهصورت ظاهري تأسيساتي را در كشورش بسازد كه با تأسيسات مشابه در كره جنوبي براي ميزباني
المپيك زمستاني رقابت كنند .این به این معنا نيست كه ميتوان صرفاً با دادن ميزباني رقابتهاي
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بينالمللي به كيم او را متقاعد به واگذاري برنامههاي هستهاي و موشكياش كرد اما به هر حال در
تصویري كه از اعمال فشار بر كره ترسيم ميكنيم باید همه احتمالها و انگيزهها را در نظر داشته باشيم
چرا كه همه آنها ميتوانند در تنظيم یك راهبرد درست كمك كنند .خصوصاً در زماني كه هدف اصلي
و واقعي نظام تحریمها در تمام اشكال خود یك شخص واحد در پيونگ یانگ پایتخت كره جنوبي است.

نكته سوم اینكه آمریكا ميبایست راهبردي را براي افزایش تدریجي فشار بر نقاط بيشتر آسيبپذیر
بهصورت مؤثر و روشمند و اجتناب از نقاطي كه آسيبپذیري كمتري دارند تهيه كند .با دركي كه ما از
كره شمالي داریم و قرار دادن آن بر عنصر دوم چارچوب مشخص شده در این كتاب حال ميتوانيم
راهبردي را تنظيم كنيم كه بتواند فشار زمانمند و مشخصي را بر كره شمالي وارد نماید .درواقع بهجاي
اعمال تحریمهایي كه بهصورت تقابلي باشد یعني نشاندهنده اقدامات متقابل آمریكا در برابر اقدامات
كره باشد ،یعني سياستي كه در دو دولت گذشته آمریكا نيز جریان داشته است ،گروه دولت آقاي ترامپ
ميبایست رویكرد جامعتري را در این زمينه بهكار بندند كه در آن پيشنهادهایي به كره شمالي منظور
شده باشد و مشخص شود كه تحریمها به چه شكلي اعمال خواهد شد.
نخست این راهبرد ميتواند حاوي یك پيشنهاد براي گفتگوهاي خصوصي بهجاي اعمال تحریمهاي
بيشتر باشد .تيم ترامپ باید با مذاكرهكنندگان كره شمالي بيشتر درگير شده و براساس این گفتگوها
بفهمد كه دورنماي كره شمالي از توافق نهایي چيست .چه امتيازاتي این كشور خواهد داد و در ازاي آن
چه اتفاقي ميافتد .تقریباً مشخص است كه این حالت دورنماي مطلوب كره شمالي خواهد بود .اما اینكه
نيازهاي پایاني این كشور چه چيزهایي است مسئلهاي است كه در آینده مشخص خواهد شد.
اگر فرض كنيم كره شمالي خواهان یك حلوفصل منطقي در پایان این داستان است ،آنگاه آمریكا
ميتواند گامهاي دوجانبهاي را ترسيم كند و نقاط پایين و حداقلي را نيز به نمایش بگذارد .براي مثال اتحاد
دو كره بهعنوان بخشي از یك توافق ابتدایي دور از ذهن خواهد بود و در نتيجه كره شمالي نيز نميتواند در
مراحل ابتدایي توافق آمریكا را مجاب كند كه سربازانش را از كره بيرون بكشد .اما گامهاي كوچكتري وجود
دارد كه هر دو طرف ميتوانند براي كاهش تنشها بردارند ،مثالً توقف آزمایشهاي موشكي و مانورهاي
مشترک گسترده .از اینجا ميتوان به گامهاي اساسيتر و بزرگتر رسيد كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت.
در ميانمدت آمریكا ميبایست تصویر دقيقتري به كره شمالي در مورد تبعات شكست مذاكرات
ارائه كند .این مسئله ميتواند هم در مورد تحریمها باشد و هم فشارهاي خاصي كه بر شرایط مالي و
فعاليتهاي خارجي طبقه حاكم در كره شمالي اثر ميگذارد .این نوع نگرش كامالً منطبق با رفتار فعلي
آمریكا و همچنين راهبردهاي سازمان ملل است .آنچه در اینجا نيست عدم همكاري كامل چين و خواست
این كشور براي اعمال فشار پایدار بر كره خواهد بود .البته این مسئله ممكن است در آینده تغيير كند
چه اینكه در پایان ماه آوریل  5111چينيها تمایل بيشتري به اعمال فشار در این زمينه نشان دادند و
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خرید زغالسنگ را از كره شمالي بهصورت كلي ممنوع كردند .این امكان نيز وجود دارد كه همكاري مذكور
در برخوردهایي كه ميان دولت ترامپ و دولت چين بهوجود ميآید كامالً از بين برود چه اینكه مناقشات
زیادي بين این دو دولت خصوصاً در مورد دریاي چين جنوبي وجود دارد كه هنوز حل نشده است .آمریكا
ميبایست خواست خود براي همكاري با چين براي رسيدن به یك راهحل دیپلماتيك در موضوع كره شمالي
را به این كشور به اثبات برساند و حتي حاضر باشد امتيازاتي را نيز در این زمينه به چين بدهد .اما آمریكا باید
این را نيز به چين بفهماند كه خواهان مشاركت بيشتر چين در این زمينه است كه اگر این مشاركت اتفاق
نيفتد ممكن است تبعات ناخواستهاي براي چين بههمراه داشته باشد ،نظير استقرار بيشتر نيروهاي آمریكا در
منطقه كه به امنيت چين لطمه ميزند .تحریم نهادهاي چيني نيز باید در نظر گرفته شود خصوصاً در جایي
كه نياز است .اما مهمترین مالحظه چين در ارتباط با كره شمالي مسائل اقتصادي نيست بلكه خطر بيثباتي
در شبه جزیره كره است كه ميتواند به چين سرایت كند ،خصوصاً بحث مهاجریني كه از كره شمالي به چين
سرازیر ميشوند یا استقرار نيروهاي نظامي بيشتر آمریكا در منطقه .پس آمریكا ميبایست انتخابهاي چين
در این زمينه را مشخص كند تا این كشور نيز تمایل براي اجتناب از بيثباتي و بحران را نشان دهد و به كره
شمالي فشار بيشتري وارد كند تا این كشور به توافقي در زمينه بحران هستهاي و موشكي خود با جهان غرب
برسد و البته این نظام تحریم نيازمند همكاري كشورهاي دیگر به غير از چين نيز خواهد بود.
در ميانمدت البته نظام تحریمها كه درحال حاضر اعمال ميشود باید ادامه پيدا كند تا توانایي كره
شمالي براي بهدست آوردن مواد و تجهيزاتي كه به برنامههاي موشكي و هستهاياش كمك ميكند از
بين برود و همچنين مانع از صادرات سالح ازسوي كره شمالي شود .براساس گزارش  51فوریه 5111
شوراي امنيت سازمان ملل ،كره شمالي فعاليتهاي مذكور را بيتوجه به قطعنامههاي تحریمي سازمان
ملل ادامه داده است كه این فعاليتها باعث شده رژیم حاكم در پيونگ هانگ به ارز خارجي مورد نياز
خود براي ادامه فعاليتها دسترسي داشته باشد .پس جلوگيري از انتقال ارز و قراردادهایي كه ميتواند
به كره شمالي در این زمينه كمك كند باید یكي از اولویتهاي نظام تحریم باشد.

نكته چهارم؛ آمریكایيها ميبایست اجراي تحریمها را بهصورت مستمر رصد كنند و فرضيات ابتدایي
خود درباره كره شمالي را مورد ارزیابي مجدد قرار دهند .این قسمت نيازمند توضيح زیادي نيست چرا
كه در قسمتهاي قبل در مورد آن صحبت شد.

نكته پنجم؛ آمریكا باید شرایط الزم براي رفع تحریمها را به كره شمالي گوشزد كرده تا این كشور
بداند چه مسيري را براي مذاكرات و رسيدن به توافق براي رفع تحریمها دنبال كند تا شرایطي بهوجود
بياید كه آمریكا و متحدانش نيز راضي شوند .همانطور كه در باال گفته شد و فارغ از مسير فعلي تحریمها
این كار ميبایست یكي از بخشهاي اصلي راهبرد تحریم باشد .خصوصاً با توجه به اینكه كره شمالي
توجه زیادي به ماهيت آسيبپذیريهاي اقتصادي خودش و عقبنشيني در این زمينه ندارد.
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ششم اینكه؛ آمریكا و متحدان ميبایست این احتمال را در نظر بگيرند كه فارغ از خوب بودن راهبرد
تحریم ،اقدامات آنها ممكن است یا بهدليل نواقص موجود در خود راهبرد و یا درک غلط از كشور هدف
و یا باال رفتن استقامت كره شمالي ممكن است با شكست مواجه شود .در هر حالت آمریكا و متحدان
ميبایست آمادگي اذعان به شكست و تغيير مسير را داشته باشند یا مسير فعلي را با همه ریسكها و
مشكالتش كه ممكن است در بلندمدت بهوجود بياید را ادامه دهند.
اگرچه این عنصر از چارچوب بهصورت یك امكان مطرح شده است اما ميتوان منطقاً اظهار كرد كه
این مسئله ميتواند محتملترین نتيجه راهبرد تحریم باشد كه البته در نهایت به هيچگونه حلوفصل
دیپلماتيك منجر نخواهد شد .آمادگي كره شمالي براي جذب فشار با این فرض كه رهبري این كشور
ميتواند به حيات خود ادامه دهد و مردم بيشتر فشار را متحمل خواهند شد ،عمالً كفایت و كارآیي
تحریمها را از بين خواهد برد .به همين دليل راهبرد پيشنهادي تالش ميكند دیپلماسي را بيش از پيش
در كانون توجه قرار دهد و نشان دهد كه در صورت شكست سياست تحریم ،راهبرد آمریكا ميبایست
تهاجميتر شده و به سمت مهار كره شمالي پيش برود تا هرچه بيشتر اثر تهدیدات این كشور از طریق
بازدارندگي هستهاي و موشكي گرفته شود و مانع از اشاعه توسط این كشور شود و به مردم كره شمالي
كمك كند تا آمادگي الزم براي سقوط حكومت و عوض شدن رژیم را داشته باشند.
در این حالت كره شمالي نشاندهنده یكي از موضوعات اصلي حاكم بر این كتاب است و آن اینكه
تحریمها اساساً ابزاري براي اعمال فشار هستند نه بيشتر و نه كمتر .اعمال فشار ميتواند به رسيدن به
راهحل كمك كند اما فقط در شرایطي كه واقعاً چنين راهحلي وجود داشته باشد .در پایان اثرگذاري
تحریمها بهعنوان یك ابزار ارتباط نزدیكي با یكپارچگي خود سياست تحریمي خواهد داشت و آمادگي
كشور هدف براي پاسخگویي به فشاري كه به آن اعمال ميشود نيز باید در این بين لحاظ شود.
نتیجهگیري
این كتاب با یادآوري مسائل مختلف در مورد تحریمها آغاز شد و اینكه تحریمها چه جایگاهي در سيستم
حكومتي در گذر تاریخ داشتند و چه تغييراتي در قرن گذشته به خود دیدند .این مشاهده از درک
مسيرهاي اعمال تحریم ،ابزارهاي استفاده از آنها و منطق موجود در استفاده از آنها نشئت ميگيرد و
اینكه این مسائل در گذر زمان و در عصر جدید چه تغييراتي كردهاند .مواردي كه در این كتاب به آنها
پرداخته شد و خصوصاً بحث ایران ،لزوم این بحث را مشخص كرد ،خصوصاً وقتي كه جزئيات ابزارهاي
تحریم را با دقت بيشتري در نظر گرفتيم .واقعاً چه كسي در  435سال پيش از ميالد در آتن و در یونان
فكر ميكرد كه نظام تحریمي براساس ابزارهاي خودش بتواند سازوكار پرداخت وامهاي یك بانك به
بانك دیگر در هزاران كيلومتر آن سوتر را مشخص كند .چه كسي در آن زمان فكر ميكرد كه نظام
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تحریمي وجود داشته باشد و مهندس آن مثالً آقاي جانكري وزیر خارجه آمریكا بتواند در وزارت خارجه
كشور تحریم شده ،یعني روسيه ،بنشيند و با آقاي سرگي الوروف مالقات كند و همزمان آنها بتوانند با
دولتهاي اروپایي از طریق ویدئو كنفرانس درباره موضوعات دیگر نظير اوضاع خاورميانه و تغييرات
اقليمي صحبت كنند .جهان امروز مكان كامالً متفاوتي نسبت به  435سال قبل از ميالد است و درسهایي
كه ما از ابزارهاي مورد استفاده در آن زمان فراگرفتهایم كامالً متفاوت با شرایط فعلي است .اما دليل
اینكه محققان حوزه تحریم از مفاهيم جنگهاي قبل از ميالد مسيح براي بررسي تحریمها استفاده
ميكنند این است كه نشان دهند در برخي موارد مردم تغيير زیادي نسبت به آن زمان نكردهاند و
انگيزهها و تمایالت آنها نيز تغييري نكرده است ،مسئلهاي كه من نيز در این كتاب به آن پرداختهام.
درواقع درد و فشار در برابر استقامت و مقاومت قرار ميگيرد .اینها در كنار عناصر طبيعت انساني و وجود
ميتوانند رابطه ميان منافع اقدامات و تصميمات دولتها و فرهنگها را در تمام جهان معين كند و این
مقایسه بهراحتي قابل انجام است كه البته كتاب حاضر سعي كرده از تحليلهاي ریاضياتي بسيار انتزاعي
در این مقایسه اجتناب كند و در عوض روشي را براي ارزیابي تحریمها و طراحي آنها و باال بردن اثر آنها
ایجاد كند كه براساس لحاظ كردن منافع ابتدایي ،چارچوبهاي ذهني ،ارزشها و غيره است و در عوض
به طراحان تحریمها و برنامههاي تحریمي خاص این امكان را بدهد كه براساس شرایط و اقتضائات خود
موادي را به تحليل و مدل الگوي خود براي پرداختن به مشكالت و كشورهاي مختلف اضافه كنند.
نتيجهاي كه از این كتاب گرفته ميشود یك فرآیند  6مرحلهاي از ایجاد نظام تحریم و اعمال آن
است كه در چارچوب كلي تأثيرگذاري بر استقامت كشور هدف از طریق فشار تعریف ميشود .این 6
مرحله عبارتند از:
ـ یك؛ شناسایي اهداف اعمال تحریم و تعریف گامهاي بازگشتي حداقلي از طرف كشور هدف
بهطوري كه آن كشور بتواند از طریق آنها فشار را از روي خود بردارد .این كار ميبایست با دقت و شفافيت
باالیي انجام شود خصوصاً در ارتباط با شرایطي كه فرض ميشود پيروزي در آنها بهدست ميآید .درواقع
اگر بخواهيم نظام تحریم را بدون اهداف خاص آن تعریف كنيم این نظام تحریم هيچ اثري نخواهد داشت
و بيفایده خواهد بود ،همانطور كه ایجاد یك چارچوب تحليلي براي سنجش اثرگذاري اقدامات تحریمي
نيز از همين روش تبعيت مي كند .براي مقاصد این كتاب تعریف شرایط پيروزي نيز اجازه ميدهد تا
تحليلي از سطوح استقامت حریف هم در شرایط مطلوب و هم در حوزه سایر منافع بهوجود بياوریم.
مهمتر اینكه در این مرحله الزم نيست این اقدامات حداقلي را به كشور هدف ابالغ كنيم و بهدالیل فني
كه در مذاكرات بهوجود ميآید شاید باعث شود هيچ وقت شرایط مطلوب نظر ما به طرف مقابل منتقل
نشود .اما به هر حال كشور تحریمكننده خودش باید از این شرایط و اهداف اطالع داشته باشد.
ـ دوم؛ درک حداكثري ماهيت كشور هدف ازجمله آسيبپذیريها و منافع و تعهدش به هر آن
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كاري كه باعث تحریمها شده است و آمادگي آن كشور براي جذب فشار .این كار نيازمند تحليل عميق
و دقيق كشور هدف و تعریف اولویتهاي ملي آن با شفافيت حداكثري است .این اولویتها ميبایست
براساس ارزش طبقهبندي شوند ،حتي اگرچه جداسازي این اولویتها در این طبقهبندي ممكن است
مصنوعي باشد .نكته موجود در اینجا صرفاً این نيست كه توالي ریاضياتي دقيقي از منافع كشور هدف را
بهوجود بياوریم بلكه مهم درک این نكته است كه هدف سياستهاي تحریم دقيقاً كجاست و قرار است
در این سلسلهمراتب چه نقاطي را تحت تأثير قرار دهد .در این مسير اعمال تحریمها ميتواند با دركي
از ميزان فشار اقدامات همراه شود .براي ایجاد این سازه بهتر است دركي هرچه كاملتر و جامعتر از
تاریخ و فرهنگ كشور موردنظر داشته باشيم و از ایجاد تخمينهاي سطحي و اغراقگرایانه در مورد
اهميت یك اولویت یا منفعت ملي اجتناب كنيم .توجه ویژه نيز ميبایست به این نكته داده شود كه از
مقایسه نكته به نكته آن كشور با وضعيت خودمان پرهيز كنيم و به هيچ وجه خودمان را درجاي آن
كشور قرار ندهيم و بهعبارت بهتر فكر نكنيم كه كشور تحریم شده ذهنيتي مشابه در مورد مشكالت با
كشور تحریمكننده دارد.
ـ سوم ؛ ایجاد راهبردي دقيق ،روشمند و داراي بازدهي براي افزایش تدریجي فشار بر نقاطي كه
آسيبپذیري در آن وجود دارد در عين اجتناب از نقاطي كه داراي آسيبپذیري نيستند .درواقع
سياستگذاران ميبایست ميزان آمادگي خود براي اعمال فشار بر رقيب را كامالً تعریف كنند تا بتوانند بر
كشور تحریم شده غلبه كنند .سياستگذاران ميبایست از پيش بدانند كه آیا آمادگي براي ورشكست
كردن كشور هدف را دارند به نحوي كه به هر حال مردم آن به فقر مطلق بيفتند ،البته الزم نيست در
گام اول براساس این اطالعات قدمي بردارند اما ميبایست آمادگي این مسئله را داشته باشند و بدانند تا
چه جایي ميتوانند پيشرفت كنند و اینكه تحریمها تا چه اندازه ميتوانند اثرگذار باشند به نحوي كه
مشكالت ناخواسته را در كشور هدف نظير مشكالت انساني بهوجود نياورند .شاید در اینجا الزم نباشد
كه سياستگذاران محدودیتهاي سياستهاي تحریمي خود را بهصورت كامل بدانند اما به هر حال اطالع
از آنها و چالشهایي كه ممكن است بر اثر آنها بهوجود بياید الزم است .استقامت كشور تحریمكننده و
درک ميزان استقامت در كشور رقيب نيز در ایجاد موفقيت نقش مهمي دارد .براي مقاصد تحليل حاضر
این اطالعات البته با هدف دیگر موردنظر قرار ميگيرد ،یعني كمك به سازماندهي سازههاي درد و فشار
بر كشور هدف.
ـ چهارم؛ رصد اجراي تحریمها و ارزیابي دوباره و مستمر فرضيات ابتدایي موجود در مورد استقامت
كشور هدف ،اثرگذاري تحریمها در پایين آوردن این استقامت و چگونگي بهبود دادن راهبرد تحریم .این
كار مي بایست با جمع كردن عناصر اصلي در مورد استقامت شكل بگيرد به نوعي كه تصویري از ميزان
اثرگذاري تحریمها ایجاد شود و سنجش ميزان فشار نيز بهدست بياید.
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ـ پنجم؛ ارائه یك نقشه راه مشخص به كشور هدف در مورد شرایط الزم براي رفع تحریمها و
همچنين پيشنهاد دنبال كردن مذاكره براي رسيدن به توافقي كه بتواند فشار تحریمها را كنار بزند ،در
عين اینكه نيازهاي كشورهاي تحریمكننده را برطرف كند .همانطور كه در مورد ایران گفته شد هر نظام
تحریمي كه براي رسيدن به راهحل سياسي و دیپلماتيك طراحي ميشود و نه صرفاً براي اعمال درد
سادیستي بر كشورها ،نيازمند ایجاد نوعي گفتگو با كشور هدف خواهد بود .براي اینكه تحریمها اثر كافي
و الزم را داشته باشند و نقشي در ایجاد راهحل ایفا كنند كشور تحریمكننده ميبایست در نوع اطالعرساني
به كشور هدف كامالً صریح و مشخص باشد و در مورد تحریمها به او توضيح داده و چگونگي رفع آنها را
نيز برایش تعيين نماید.
ـ ششم؛ پذیرش این واقعيت كه فارغ از خوب بودن نظام تحریمها ،كشور تحریمكننده ممكن است
بهدليل نواقص ذاتي موجود در راهبرد یا عدم درک مناسب از هدف یا باال رفتن استقامت كشور هدف
در تحریمهاي خود با شكست مواجه شود .در هر حالت یك كشور ميبایست آمادگي پذیرش شكست یا
تغيير مسير را داشته باشد یا به مسير فعلي خود ادامه داده و ریسك تبعات بلندمدت آن را به جان بخرد.
این مرحله ميتواند حاوي هرگونه چارچوبي در حوزه سياستهاي خارجي و مسائل امنيت ملي باشد اما
به هرحال این مرحله بهصورت خاص براي تحریمها منظور شده است .همانطور كه قضيه عراق نشان
ميدهد ،تحریمها در گذشته نوعي ابزارهاي اعمال فشار بودند كه همه انتظار داشتند ادامه پيدا كرده و
نتایجي را بههمراه داشته باشد .عالوهبر این اگر و زماني سياست زیربنایي تحریمها با شكست مواجه شد
تقصيرها به گردن خود ابزارها ميافتد .این روشي است كه در مورد تحریمهاي گذشته وجود داشته است
و باید گفت كه نه تنها مسير بدي براي تحليل سياستهاي تحریم بوده ،بلكه به درگيريهایي در
بلندمدت نيز منجر شده است و تحليلهایي از این دست بود كه در مورد نظام تحریم عراق وجود داشت
و در نهایت به جنگ سال  5113در این كشور منجر شد .بنابراین نباید فراموش كنيم كه هيچ كشوري
بدون ارزیابي هزینهها و منافع جنگ و بدون انجام دادن فرآیندهاي دیپلماتيك معمول وارد جنگ نخواهد
شد و تحریمها نيز ميبایست از روش مشابهي تبعيت كنند.
در پایان اجراكنندگان تحریم ميتوانند چارچوبهاي ذهني و برداشتهاي خاص خود را از نظام
تحریمها و نحوه اثرگذاري آنها بر كشور هدف براساس منافع كشور تحریمكننده داشته باشند ،اما به هر
حال تحریمها صرفاً ابزاري براي گرفتن دشمن و زمين زدن آن نيست و ميتوانند آثار دیگري داشته
باشند .تحریمهاي نفت ژاپن و تحریم صدام حسين بعد از جنگ اول خليج فارس نشان داد دشمن به
دام افتاده شده هيچ گزینهاي در اختيار ندارد و عمالً نميتواند رقباي خود را راضي كند و چنين دشمناني
كه در دام افتادهاند ممكن است پاسخهاي قاطعي را به نمایش بگذارند و ایجاد دردسر كنند.
پس هدف طراحي یك نظام پرپيچوخم از تحریمهاست كه در نهایت بتوانند سياست كشور
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تحریمكننده را اعمال كنند و مسير را تا پایان بهدرستي طي كنند .در این مسير ميبایست مدام دیوارهایي
در كنار راه كشيد تا از ایجاد نتایج غيرقابل پيشبيني جلوگيري كرد یعني همان انحراف از مسير اصلي
تحریمها ،ضمن اینكه مسيرهاي چندگانهاي براي رسيدن به یك هدف واحد باید ترسيم كرد و با همه
اینها همه مسيرها باید در یك مسير بزرگتر قرار بگيرند كه كشور تحریمكننده آن را مشخص كند.
پس وظيفه اصلي طراحان تحریم و تحليلگران آنها این است كه مسير درست در این زمينه را طراحي
كنند .درواقع یك البيرنت تودرتو بسازند تا درون راهروهاي آن كشور تحریمكننده بتواند مقاصد خود را پيش
ببرد .اگر این هزارتو طراحي خوبي داشته باشد و در طراحي آن مقامات ارشد كشور تحریمكننده نقش ایفا
كرده باشند نتایج مثبتي به بار خواهد آورد .بهعبارت بهتر این مقامات باید اجراكنندگان تحریم و دیپلماتهاي
خود را براي طراحي بهتر این هزارتو بهكار بگمارند تا مطمئن شوند كشور تحریمكننده به اهداف خود ميرسد،
ضمن اینكه در طول اجراي تحریمها نيز مدام باید به فكر این باشند كه راههاي گریز را ببندند و حریف خود
را به سمت مسيري هدایت كنند كه مدنظر كشور تحریمكننده است.
نكته آخر اینكه وقتي تحریمكننده به نتایج مطلوبش رسيد ميبایست به تحریمشده این امكان را دهد
كه از منافع خارج آمدن از البيرنت تودرتو بهرهمند شود .بهعبارت بهتر كشور تحریمشونده ميبایست بفهمد
كه به نتایج مطلوب رسيده است و با گذر از این هزارتو حال آزادانه ميتواند كارهاي خود را پيش ببرد .آنهایي
كه بهخوبي با بازي گربه و موش تحریمها آشنایي دارند ميدانند كه وقتي اهداف كشور تحریمكننده تأمين
ميشود كشور تحریم شده ميتواند از شر تحریمها خالص شده و از منافع وعده داده شده به آن استفاده كند.
اگر كشور تحریمكننده پيروزي را نپذیرد و بخواهد اهداف جدیدي را تعریف كند تهدیدي جدي براي كل
نظام تحریمها بهوجود ميآید .اما اگر از نتایج بهدست آمده راضي باشد ميتواند از طراحي كه در هزارتوي
خود بهوجود آورده نيز راضي شود .كشور تحریم شده نيز این نكته را بداند كه فقط او در این البيرنت قرار
نگرفته است بلكه همه اعضاي جامعه جهاني ممكن است در آینده الزم باشد از دل این هزارتو عبور كنند.
و آخراالمر اینكه سازنده این البيرنت باید بداند كه كشور تحریمشده به تنهایي نميتواند از دل این
راه پر پيچو خم بگذرد و در جاهایي نياز به كمك كشور تحریمكننده دارد یا اینكه كشور تحریمكننده
باید تشخيص بدهد سطح اهداف را پایينتر بياورد تا حالت منطقيتري پيدا كنند ،چه اینكه فقط این
كشور تحریم شده نيست كه ميخواهد به پایان این البيرنت برسد و كشور تحریمكننده نيز باالخره
بهدنبال پایاني براي این داستان است .پس تحریمكننده نيز ميخواهد كه تحریم شده این مسير را به
پایان برساند چرا كه آنجاست كه موفقيت روش كشور تحریمكننده به اثبات خواهد رسيد .پس كارآیي،
انعطاف و خالقيت و قابليت انطباق باید صفات اصلي كشور تحریمكننده باشند و همين صفات هستند
كه به او كمك ميكنند تا فشار ناشي از ابزارهاي تحریم را با اهداف دیپلماتيكي كه از آنها انتظار دارد
منطبق كند و كار خود را به سرانجام برساند.
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