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مقدمه
تحریم پدیده و روندی است که ازسوی برخی کشورها و سازمانها و حتی شرکتها در برابر
ً
دیگر شخصیتهای بینالمللی خصوصا دولتها استفاده میشود .اعمال تحریمها با توجه
به ماهیتی که دارند در راستای اهداف مختلفی بهکار گرفته میشوند .برخی از تحریمها
برای نظم و صلح بینالمللی (بعد جهانی) و برخی دیگر برای اهداف سیاسی خاص یک
ً
کشور (بعد ملی) علیه دیگر شخصیتهای بینالمللی (خصوصا کشورها) اعمال میشوند.
ً
در گذشته تحریمها عمدتا بهصورت یکجانبه و در برخی موارد بهصورت چندجانبه اعمال
میشدند ،اما پس از جنگ جهانی اول و تشکیل جامعه ملل عالو ه بر اینکه سازوکار تحریم
در راستای صلح و نظم بینالمللی بهکار گرفته شد ،ازنظر گستردگی مشارکتکنندگان نیز
متحول شد .پایان جنگ سرد ،شروع دورهای از انواع تحریمهاست که از آن میتوان به رژیم
بینالمللی تحریمها یاد کرد؛ چرا که در این دوره تحریمها واجد شاخصهای مفهوم رژیم
بینالمللی بوده یعنی اجزای ماهوی ،تصمیمسازی ،اجرایی  -نظارتی و سنجش کارایی
تشکیلدهنده مجموعهای منسجم با عنوان رژیم بینالمللی تحریم است.
ً
آنچه در اعمال تحریمها امری واضح تلقی میشود این است که معموال قدرتهای
بزرگ توانایی اتخاذ تحریم علیه کشورهای ضعیفتر را دارند و این کشورهای هژمون
هستند که بهطور وسیع تحریمهای گونا گونی را علیه دیگر دولتها اتخاذ میکنند .ا گر در
فضای جنگ سرد ،آمریکا در تقابل استراتژیک با شوروی و برای حفظ هژمونی ،مجبور بود
از رژیمهای سیاسی سرکوبگر حمایت کند و مکتب ویلسونیسم را به نفع جکسونیزم کنار
بگذارد ،با فروپاشی شوروی ،سیاست خارجی آمریکا میبایست در تقابل با دشمن فرضی
دیگری که تروریسم بنیادگرا نامیده میشد ،از دمکراسیسازی جهانگرایانه با توسل به
قدرت نظامی حمایت میکرد .بهنظر میرسد که تحریم ،بخش آغازین توسل به حرکت
نظامیگرایانه بهمثابه گام آخر است (خلیلی و صلواتی.)136 :1393 ،
بنابراین در دو دهه گذشته استفاده از تحریمهای بینالمللی و چندجانبه بهعنوان
ابزاری برای مهار رژیمهای سیاسی و تغییر رفتار آنها رشد چشمگیری داشته است و در این
مسیر تغییرات و اصالحات زیادی را در روند تکاملی خود ،پشتسر گذاشتهاند .قدرتهای
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بزرگ سلطهگر برای کسب منافع بیشتر و رهایی از گزند تهدیدها علیه منافعشان ،به
تحریمهای چندجانبه روی میآورند و سعی دارند پشتیبانی و همکاری مؤثر جامعه جهانی
را جلب کنند.
ایران یکی از مهمترین کشورهایی است که قدرتهای بزرگ و مجامع بینالمللی در
ادوار مختلف سعی کردهاند از طریق اعمال تحریم آن را تحت فشار قرار دهند .تحریمهای
اقتصادی و تجاری دوره قاجاریه یکی از ابزار مورد استفاده روسها علیه ایران بوده است.
تحریمهای نفتی انگلستان در زمان ملی شدن نفت در سال  1952میالدی ازجمله
تحریمهای علیه ایران در قبل از انقالب اسالمی بوده است .با وقوع انقالب اسالمی موج
تحریمهای اعمالی علیه ایران بیشتر شد و در این راستا ایاالت متحده سعی کرده است
عالوهبر تحریمهای یکجانبه خود ،دیگر کشورها ،شرکتهای تجاری و سازمانهای
بینالمللی را به اتخاذ این تصمیم علیه ایران وادار کند .از زمان تسخیر سفارت آمریکا در
تهران و فرمان اجرایی جیمی کارتر مبنیبر توقیف همه داراییها و سرمایههای دولت ایران
در آمریکا ،این کشور بهانحای مختلف دولت ایران را مورد تحریم قرار داده است.
از سال  1384به بهانه غنیسازی اورانیوم ،تحریمهای اعمالی علیه ایران وارد فاز تازهای
شد .اظهارات مکرر مقامهای آمریکایی در سالهای اخیر نشان میدهد که بهزعم آمریکا،
برنامه هستهای ایران چالشی جدی برای منافع و امنیت آمریکا و رژیم صهیونیستی و حتی
ثبات خاورمیانه است .امروزه آمریکا همه توان سیاسی ،اقتصادی ،دیپلماتیک و نظامی
خود را بهکار گرفته تا بتواند با مشارکت سایر کشورها ،ایران را وادار به پذیرش خواستههای
خود کند (منظور و مصطفیپور« .)22 :1392 ،چندین نهاد تحریمهای گستردهای را علیه
ایران تحمیل کردهاند که شامل شورای امنیت سازمان ملل ،دولت آمریکا ،کنگره آمریکا
و اتحادیه اروپا هستند .تحریمها فقط بهدلیل فعالیت هستهای جمهوری اسالمی ایران
نیستند ،بلکه گاه تحریمها به بهانههای دیگر مانند فعالیتهای تروریستی و نقض حقوق
بشر اعمال میشود» (.)Jalilvand, 2015: 2
مجموعه تحریمهای اعمالی علیه جمهوری اسالمی ایران را میتوان جامعترین و
فرا گیرترین تحریمها ازسوی جامعه بینالمللی نام برد .این تحریمها را مراجع مختلف با
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استفاده از ابزارها بر ایران اعمال کردهاند .تحریمها با اینکه نتوانسته اهداف کشورهای
تحریمکننده (یعنی تغییر نظام جمهوری اسالمی) را برآورده سازد ،اما نقش کلیدی در
متقاعد کردن ایران برای پذیرش توافقنامه مربوط به برنامه هستهای ایفا کرده است .در
این پژوهش به دنبال این مسئله هستیم که در تحریمهای بینالمللی اعمال شده علیه
ایران ،چینش و تمرکز زمانی تحریمها ،تحریمکنندهها ،علت تحریمها و موضوع هدف
تحریمها چگونه بوده است؟ ازاینرو برای دست یافتن به یک گونهشناسی و دستهبندی
منطقی از این موارد ،تحریمهای اعمالشده علیه ایران را از سال  )1979( 1358مورد بررسی
قرار داده و بهطور عمده براساس بازه زمانی ،مراجع اعمال تحریمها و موضوع مورد هدف
تحریم دستهبندی و تحلیل شده است.

 .1بنیان نظری و مفهومی
 .1-1نظریه ثبات هژمونیک

«نظریه ثبات هژمونیک» 1که چارلز کیندلبرگر )1986( 2آن را در کتاب جهان در رکود1939-1929:
ارائه کرد ،استدالل میکند که به یک قدرت مسلط نیاز است تا قواعد تعامل میان دولتها را
بهمنظور جلوگیری از بروز معضل امنیت 3مرتبط با نظامی که فاقد نظارت چنین قدرتی است
ُ
به اجرا درآورد .سرچشمه این ایدهها در کتاب قدرت ملی و ساختار تجارت جهانی ،اثر آلبرت ا.
هیرشمان ،)1948( 4نیز بهچشم میخورد (اسمیت و همکاران .)31 :1392 ،رابرت کیوهین 5نظریه
ثبات هژمونیک مدنظر کیندل برگر را با توضیح رابطه بین اقتصاد کشور هژمون و سیستم تجارت
بینالمللی توسعه میدهد .او میگوید کشور هژمون نهتنها میتواند قوانینی را که در راستای
منافع او نیست ،منسوخ یا حداقل از افزایش آنها جلوگیری کند ،بلکه میتواند نقش مسلطی در
شکلگیری قوانین جدید داشته باشد .کیوهین نقش هژمون را اینگونه تعریف میکند :کنترل
1. Hegemonic Stability Theory
2. Kindleberger
3. Security Dillemmas
4. Hirschmann
5. Robert Keohane
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داشتن بر همه مواد خام ،کنترل همه منابع سرمایه ،کنترل بر بازار و همچنین برتری مطلق
هژمون در تولید کاالهایی که از ارزش بسیار باالیی برخوردارند (.)Keohane, 1984: 32

برخالف دیدگاه لیبرالیستی کیوهین نسبت به هژمونی ،رابرت گیلپین از منظر رئالیستی به
هژمون نگاه میکند .گیلپین میگوید با وجود اینکه وضعیت اقتصاد لیبرالی برای توسعه بازارهای
بینالمللی در موقعیت هژمونیک یک ضرورت است ،اما تحکیم ،حفظ و عملکرد موفق اقتصاد
بینالمللی لیبرالی به یک رهبری سیاسی 1نیاز دارد .بهعبارتدیگر چارچوب اقتصاد سیاسی
بینالملل به رهبری یک کشور هژمون ،یک رکن کلیدی نظم بینالمللی و اقتصاد جهانی است.
کشور هژمون قادر و مایل است اول نظم بینالمللی را حفظ کند؛ دوم ،کاالهای عمومی 2فراهم
کند تا ثبات سیاسی بینالمللی تحکیم شود (.)Tai TingLiu and Ming Te, 2011: 218-219
نظریه ثبات هژمونیک نظریهای تلفیقی 3است که با نئولیبرالیسم و ساختارگرایی ارتباط
دارد .هم دانشپژوهان نوواقعگرا و هم نئولیبرالها ،ایده ثبات هژمونیک را در افقهای
نظریشان میگنجانند ،نئولیبرالها ثبات هژمونیک را برحسب عرضه کاالهای عمومی در
یک اقتصاد مبتنیبر تجارت آزاد تحلیل میکنند ،حال آنکه نوواقعگرایان آن را برای توجیه
سیاستهای حمایتگرانه بهکار میبرند (اسمیت و همکاران .)30-31 ،1392 ،طبق نظریه ثبات
هژمونیک ،ازآنجا که عرصه روابط بینالملل ،عرصه رقابت و نزاع دولتها (دولت  -ملتها) بر سر
قدرت است و جریان آزاد اقتصاد بینالملل نیز تابع معادالت قدرت است و با دست نامرئی
تحقق نمییابد ،قدرت هژمون ضمن جذب دولتهای ضعیفتر بهخصوص قدرتهای
درجه دوم به اعمال مقررات اقتصاد لیبرال میپردازد (قنبرلو.)857 :1385 ،
بنابراین میتوان گفت نظریه ثبات هژمونیک در روابط بینالملل ،تلفیقی از نظریههای
نئورئالیستی و نئولیبرالیستی است .طبق این نظریه یک دولت قوی و مسلط که مایل و قادر
به راهبری در عرصه بینالمللی است ،سیستم بینالمللی و واحدهای آن را کنترل میکند
و کاالهای عمومی در اختیار آنها قرار میدهد؛ این وظیفه هژمون با تحمیل فشارهای
1. Political Leadership
2. Public Goods
3. Hybrid Theory
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اقتصادی و رژیمهای بینالمللی (مانند تحریمها) به وادار کردن دولتهای مخل نظم
بینالملل (بهزعم خودشان) میپردازد .در این پژوهش با تکیه بر نظریه ثبات هژمونیک
تحریمهای اعمال شده علیه جمهوری اسالمی ایران که با فشارهای ایاالت متحده وضع
شده ،بررسی میشود.
ایاالتمتحده عالوهبر اعمال تحریمهای یکجانبه ،با نفوذ و تأثیرگذاری بر سازمانهای
بینالمللی و شورای امنیت و اتحادیه اروپا ،حوزه تحریمهای ایران را گسترش داد .هژمونی
ایاالت متحده با اعمال فشار بر تغییر موضع نسبت به تحریمهای ایران تأثیر زیادی داشته
است؛ چین که مدعی همکاری با کشورهای جهان سوم همانند ایران است ،برای خواست
هژمون مجبور شده است تا روابط خود را با ایران تا جایی ادامه دهد که به تنش با ایاالت
متحده منجر نشود .این سیاست را میتوان در برخی اقدامهای پکن در قبال ایران مشاهده
کرد؛ برای مثال میتوان به موافقت با فرستادن پرونده هستهای ایران در سال  2006به
شورای امنیت و رأی دادن به قطعنامههای  1696و  1835شورای امنیت علیه ایران اشاره
کرد.
ت متحده در
بهاینترتیب و با استفاده از نظریه ثبات هژمونیک و نقش هژمونیک ایاال 
اعمال تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسالمی ایران میتوان درک مناسبی از رژیم
بینالمللی تحریمها ،به لحاظ تئوریک بهدست آورد.
 .1-2مفهوم تحریم
«تحریم در لغت به معنای ناروا داشتن ،ناروا کردن و حرام کردن است» (معین« .)1037:1384،تحریم در لغت
فارسی و عربی به معنای حرام کردن ،بازداشتن و منع شدن است» (دهخدا ،1341 ،ج « .)420 :14لغت
سنکسیون در زبان فرانسه عبارت است از آالم و مجازاتهایی که عادالنه وضع میشود»
ُ
هوفبور و اِا گ )2001( 1تحریم را چنین تعریف میکنند« ،تحریم عبارت
(مؤمنی.)115 :1392 ،
ِ
است از الغای اجباری ،یا تهدید به الغای تجارت مرسوم و روابط مالی با یک کشور تحریم
1. Hufbauer and Oegg
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شده بهمنظور تغییر در سیاستهای آن کشور» ( .)Hufbaus and Oegg, 2001: 2در تعریف
دیگری آمده است از تدابیر قهرآمیز که دولت یا گروهی از دولتها علیه دولتی که به قوانین
بینالمللی تجاوز کرده اعمال میشود.
در این پژوهش منظور از تحریمهای بینالمللی ،مجموعهای از محدودیتها ،جریمهها
و تهدیدهایی است که از جانب کشورها ،نهادها و سازمانهای بینالمللی جهانی یا منطقهای
علیه یک یا چند کشور وضع میشود .بررسی منابع مختلف انگلیسی نشان میدهد که برای
بیان مفهوم تحریم از سه واژه « »Embargo« ،»Sanctionو « »Boycottاستفادهشده است.
در زبان فارسی گاه هر سه را به تحریم ترجمه میکنند و گاه معادلهای متفاوتی برای آنها
برمیگزینند که مورد اشاره قرار خواهد گرفت .در ادامه ،این موارد را تشریح میکنیم و در
انتهای مقاله به بررسی تحریمهای اعمال شده علیه ایران از این منظر خواهیم پرداخت.
البته باید توجه داشت که مصداقیابی این سه مورد کار همواره سادهای نیست؛ چرا که
مرزهای دقیق و روشنی میان آنها یافت نمیشود و ممکن است یک عنوان تحریمی قابلیت
انتساب به دو مورد از آنها را داشته باشد.
اصطالح «سنکشن» از حقوق رومی سرچشمه گرفته که در آنجا به معنای کیفری است
که بر شخص ناقض قانون تحمیل میشود .این اصطالح در معنای وسیع خود ،قابل اطالق
به هر اقدامی است که در حمایت از نظمی اجتماعی انجام شود که رفتار انسانی را تنظیم
میکند .هدف از اعمال یک سنکشن ،سببسازی رفتاری که با اهداف و استانداردهای یک
جامعه مطابقت داشته باشد و ممانعت از کنش متناقض با آن اهداف و استانداردهاست.
ً
متعاقبا یک سنکشن میتواند هدف سرکوب و پایاندهی به شکل ویژهای از رفتار نامطلوب
(ناظر به گذشته) و بازدارندگی در قبال چنان رفتاری (ناظر به آینده) را پیگیری کند
()International Encyclopedia of the Social Sciences, 2018؛ بنابراین در مفهوم
سنکشن ،ماهیت مجازات بودن آن برجسته است.
«امبارگو» ،واژهای است که در زبان التین عامیانه ریشه دارد و از طریق زبان اسپانیایی
وارد زبان انگلیسی شده است؛ در اسپانیایی بهمعنای تصرف ،توقیف و بازداشت بوده
است ( .)Etymonline, 2014امبارگو یکی از ابزارهای جنگ اقتصادی است که ممکن است

AK
F"#êS#ù
{
 70ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Õ #£Ý

سال  ،26شماره 99
B/

&

برای بازهای از اهداف سیاسی ،ازجمله نشان دادن عزم ،فرستادن یک سیگنال سیاسی ،تالفی
کردن اقدامهای کشوری دیگر ،واداشتن یک کشور به تغییر رفتار ،بازداشتن آن از مشارکت در
فعالیتهای نامطلوب و تضعیف توان نظامی آن مورد تمسک قرار گیرد (.).Shambaugh, n.d
امبارگو را بهصورت امتناع از فروش به یک کشور خاص تعریف کردهاند ( .)Citeman, 2009بنابراین
این اصطالح ناظر بر محدودسازی فعالیت و اقدام ،بهویژه دادوستد با یک کشور است.
در میان کاربردهای مفهوم امبارگو ،میتوان دو معنای کلی را تشخیص داد .1 :ممنوعیت
تجارتی مبتنیبر قانون علیه یک کشور و یا کنشگری خارجی بهطورکلی و  .2توقیف کشتیها
بهطور خاص .همچنین آن را به «منزویسازی جزئی یا کامل یک کشور از راه ممنوعیت
بازرگانی» نیز تعریف کردهاند .گفتنی است در زبان فارسی ،گاه معادل «ممنوعیت تجاری» را
برای آن بهکار بردهاند (بیات.)46 :1395 ،
واژه «بایکوت» از اسمی خاص 1گرفته شده است ( .)Britannica, n.d.یک بایکوت دولتی،
محدودیتی مطلق علیه خرید و واردات کاالهایی خاص از دیگر کشورهاست ()Citeman, 2009؛
ازاینرو قطع فعالیت و اقدام را هدف قرار میدهد.
ً
در ادامه اجماال سیری تاریخی از کلیت تحریمها بهدست آمده تا بحث را ملموستر سازد.
 .1-3بنیاد تاریخی و روند تکاملی تحریمها

ً
تاریخ تحریمهای اقتصادی بهعنوان ابزار سیاست خارجی تقریبا به  2500سال قبل

برمیگردد .اولین اقدامهای شناختهشده در این راستا اقدامهای تنبیهی یک کشور علیه
دیگر کشورها در  432سال قبل از میالد یعنی تحریم تجاری آتن 2بر دولت  -شهر مگارا

3

انجام شده است ( .)Nicolay, 2011: 145در روم باستان ،تحریم آب بر دشمن اعمال
میشد و پیش از آن ،قریب به  800سال قبل از میالد مسیح اولین قومی که مبادرت به
تحریم سایر اقوام کرد ،یهود بوده است .دولت چین نیز اولین دولتی است که به تحریمهای
1. Charles Cunningham Boycott
2. Athen
3. City-stste of Megara
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فراملی اقدام کرده است ( .)Dagani, 1983: 5در قرن هفدهم نیز آثاری از تحریمها وجود
داشته است که بیشتر در برابر مردم و اجتماع اعمالشدهاند؛ بنابراین تا اواسط قرن بیستم
ً
تحریمها عمدتا مکانیسمی بودند تا هنجارهای اجتماعی را با ایجاد قانون علیه آنها تحت
فشار قرار دهند (.)Baldwin, 2015: 890
تحریمهای جامعه ملل بهعنوان نخستین تجربه تحریمهای بینالمللی است.
ً
تحریمهای سازمان ملل متحد در دوران جنگ سرد ،گامی به جلو بوده و نهایتا تحریمهای
سازمان ملل پس از جنگ سرد را میتوان تکاملیافتهترین تحریمهای بینالمللی یاد کرد
(سجادپور و وکیلی .)62 :1394 ،امروزه برای نشان دادن افزایش مشروعیت تحریمها ،آنها را
هدفمند و هوشمند مطرح میکنند.
 .1-4انواع تحریم
در یک نگاه کلی ،تحریمها از منظر شدت و سطح اعمال به همهجانبه ،هوشمند 1،اولیه و ثانویه
تقسیم میشود .بهطوریکه تحریمهای همهجانبه کاال و خدمات مورد نیاز مردم کشور هدف را
شامل میشود؛ اما تحریمهای هدفمند یا هوشمند اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی
مورد نظرند که منشأ رفتارهای دولتی هستند .تحریمهای هوشمند پس از بحرانهای متعدد
حقوق بشردوستانه در کشورهای تحت تحریم مانند عراق مطرح شد .تحریمهای اولیه یا ابتدایی
تنها به محدودیت در روابط بین دو کشور مربوط میشود اما تحریم ثانویه در صورتی ایجاد میشود
که تحریمکننده در مورد دولتهایی که با کشور مورد تحریم رابطه ایجاد میکنند محدودیت و
ممنوعیت اعمال کند (انصاریان .)52-53 :1393 ،اولین ظهور قابلتوجه تحریمهای ثانویه طی
جنگ جهانی اول رخ داد ،زمانیکه متفقین به تهیه فهرستی از شرکتها و دولتهای بیطرف
اقدام کردند که دارای روابط بازرگانی با دشمنان آنها بودند (کدخدایی.)66 :1373 ،
بهطورکلی میتوان ادعا کرد که تقسیمبندی تحریمها بیش از آنکه جنبه حقوقی
داشته باشد ،جنبه آ کادمیک و آموزشی دارد .نمونههای مختلف تقسیمبندی تحریمها
1. Smart Sanction
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براساس شدت و سطح تحریم ،حوزه موضوعی ،الزامآوری ،هدف و منشأ تحریم وجود دارد
که در جدول  1آمده است.
جدول  .1اقسام تحریم
انواع تحریم
از منظر شدت و سطح اعمال تحریم 1همهجانبه ،هوشمند ،اولیه ،ثانویه
از منظر حوزه موضوعی
الزامآور بودن
نوع هدف

2

بازرگانــی ،مالــی و بانکــی ،ســرمایهگذاری ،حملونقــل ،تحریــم افــراد ،انتقــال
دانــش و فنــاوری ،سیاســی ،نظامــی ،ورزشــی و فرهنگــی ،آموزشــی ،مســافرتی
اجباری 3،اختیاری

4

با اهداف استراتژیک 5،با هدف تغییر رفتار دولت تحریمشونده

داخلی یا بینالمللی بودن (منشأ تحریم) تحریم خصوصی (ملی) ،دولتها علیه یکدیگر ،تحریمهای جمعی

6

مأخذ :انصاریان1393 ،؛ مؤمنی1392 ،؛ وکیل.1392 ،

 .1-5مراحل تحریم و بعد اجرایی آن
در هر تحریم چهار مرحله را میتوان تمییز داد .مرحل ه اول طراحی 7تحریم است که توجه
به اهداف تحریم اهمیت پایهای دارد .اجرا ،8نظارت 9و اعمال 10دیگر مراحل تحریم است.
 .1برخی دیگر از این منظر تحریمها را به دو دسته «فرا گیر» یا  Comprehensiveو «گزینشی» یا Selective

طبقهبندی میکنند.
 .2تحریمها ممکن است بهموجب تصمیم شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ شوند که در این صورت اجباری
تلقی میشوند یا اجرای آنها به اختیار دولتها وا گذار شود که در این صورت اختیاری قلمداد میشوند.
3. Mandatory
4. Voluntary

 .5در این حالت ،منافع استراتژیک یک کشور در خطر قرار دارد بهطوریکه تحریم ،جایگزین جنگ میشود چون
ً
هزینهاش از جنگ کمتر است و برای کشور یا کشورهای اعمالکننده کامال توجیهپذیر است.
 .6شامل تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریمهای اعمالی ازسویدیگر سازمانها و نهادها
مانند اتحادیه اروپا میشود.
7. Design
8. Implementation
9. Monitoring
10. Enforcement
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مسئولیت اجرا و نظارت بر تحریم بنابه نوع آن متفاوت است؛ بهگونهای که در تحریمهای
یکجانب ه آمریکا ،وزارت خزانهداری این مسئولیت را داراست .در اتحادیه اروپا مسئولیت
تمام تحریمهای نظامی برعهده کشورهای عضو گذاشت ه شده است .مسئولیت اجرای سایر
تحریمها ازجمله مالی ،تجاری و ممنوعیت پرواز برعهده کمیسیون است .شورای اتحادیه اروپا
نیز مسئولیت نظارت را برعهده دارد .در تحریمهای بینالمللی مرتبط به شورای امنیت ،هرچند
اجرای تحریمها برعهده تکتک اعضا گذاشته شده است اما شورای امنیت ،نهاد کمیته تحریم
را بهطور اختصاصی برای هر رژیم تحریم بهعنوان رکن فرعی شورا برمبنای ماده ( )29تأسیس
کرده است تا در حوزه اجرا و نظارت بر تحریم فعالیت کند .کمیتههای تحریم شامل یک
نماینده از یکایک اعضای شورای امنیت است و ریاست آن سالیانه بین اعضا ،چرخشی
خواهد بود (سجادپور و وکیلی.)53 :1394 ،
ازآنجاکه در این پژوهش ،از یکسو در پی شناخت گونههای مختلف تحریمها از
جهات گونا گون و ازدیگرسو به دنبال تطبیق دادن تحریمهای اعمال شده علیه ایران بر
اینگونهها هستیم ،روش توصیفی  -تحلیلی را مورد استفاده قرار دادهایم .در همین راستا،
پرسش اصلی این مقاله آن است که تحریمهای اعمالشده علیه ایران از چه جهاتی قابل
دستهبندی است و گونههای مختلف آنها چیست و هر عنوان تحریمی در کدام دست ه قرار
میگیرد؟ در پاسخ به این سؤال ،این فرضیه مورد ارزیابی قرار میگیرد که تحریمهایی که
علیه ایران وضعشدهاند ،از حیث مرجع صدور ،حوزه موضوعی ،علت غایی ،شدت ،سطح،
نوع هدف و الزامآور بودن یا نبودن تفکیکپذیرند .همچنین پرسشهای فرعی هم مانند
مقایسه درصد تحریمها در حوزههای گونا گون ،با روش جمعآوری دادههای مورد نیاز از
طریق کتابخانهای و اسنادی مورد پاسخدهی قرار گرفتهاند.

 .2یافتههای تحقیق و تحلیل آن
از وقوع انقالب اسالمی در ایران در سال  1979( 1357م) و تقابل انقالب اسالمی و آرمانهای
ت متحده و همپیمانان غربی آن ،به بهانهها
آن با نظام بینالملل موجود به رهبری ایاال 
و دالیل مختلف ،تحریمهای متعددی علیه ایران اتخاذ شده است .این تحریمها طیف
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متعدد و متنوعی را شامل میشود که اغلب با اهداف حدا کثری تغییر نظام در ایران و اهداف
حداقلی تضعیف و تغییر رفتار این کشور مورد استفاده قرار گرفته است .در یک نمای کلی،
 9قانون تحریمی و  19فرمان اجرایی تحریمی ویژه ایران ازسوی ایاالت متحده 6 ،قطعنامه
امنیت سازمان ملل متحد و  8موضع و  3مقررات تحریمی ازسوی اتحادیه اروپا را
شورای
ِ
شامل میشود .مجموعه این تحریمها ،مبنای تحلیل این پژوهش است .در ادامه مجموع
این تحریمها را برحسب موضوع دستهبندی کرده و مقاطع حساس و دالیل اعمال تحریم
علیه ایران را در این مقاطع مشخص کردهایم .ازاینرو ،نخست همه تحریمهای اعمالی علیه
ایران ،تحریمکنندهها ،موضوعهای اصلی تحریم ،زمان اعمال آنها را شناسایی و دستهبندی
کرده و مشخص شده که دستهبندی موضوعی هدف تحریمها چگونه بوده است و تحریمهای
ایاالت متحده ،شورای امنیت و اتحادیه اروپا چه موضوعهایی را شامل شده و هرکدام چه
بخشهایی از اقتصاد ،فناوری ،امور دفاعی یا دیگر فعالیتها را تحت تأثیر قرار داده است.
در مورد قرارگیری عنوانهای مختلف تحریمی در سهگانه سنکشن ،امبارگو و بایکوت ،با
توجه به توضیحهای ارائ ه شده در قسمت مبانی نظری از مدل مفهومی ذیل استفادهشده است:
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

مأخذ :یافتههای تحقیق.
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 .2-1تحریمهای اعمال شده علیه ایران قبل از سال 2005
تحریمهای اعمالی علیه جمهوری اسالمی ایران تا سال  2005بهطور عمده شامل
ت متحده آمریکا بهعنوان
تحریمهای یکجانبه ایاالتمتحده است .در دوران معاصر ،ایاال 
یکی از قطبهای قدرتمند اقتصادی ،از اولین پرچمداران اعمال تحریمهای اقتصادی بوده
است .ذکر این نکته ضروری است که پس از پایان جنگ استقاللطلبانه آمریکا ،این کشور
در معاهدهای که با انگلستان به امضا رساند ،استفاده از حربه تحریم اقتصادی را عملی
غیرانسانی تلقی کرد و بهکارگیری آن را در هر وضعیتی برخالف مصالح و منافع بشری برشمرد
و آن را محکوم کرد .بااینوجود ،این کشور بهویژه بعد از جنگ جهانی دوم بیشترین
استفاده را از این اهرم علیه سایر کشورها داشته است .بهطوریکه طبق آماری که در
سال  2007منتشر شد ،بعد از جنگ جهانی اول تا آن سال تعداد  183تحریم اقتصادی
اعمال شده بود که  140مورد آن را آمریکا انجام داده است (رضائی.)6 :1391 ،
تحریمهای ایاالتمتحده علیه جمهوری اسالمی ایران از اوایل انقالب تابهحال بهانحای
مختلف وجود داشته است و بیانگر این است که آنها خواهان تغییر استراتژیهای ایران
هستند .بهطورکلی قوانین مصوب کنگره ،اساس تحریمهای یکجانبه ایاالتمتحده آمریکا را
تشکیل میدهند .با استناد به این قوانین ،رؤسای جمهور آمریکا فرمانهایی را صادر میکنند
که در حقوق اساسی آمریکا به فرمان (دستور) اجرایی 1معروفند .این فرامین برحسب شرایط
زمانی مختلف صادر میشوند که الزماالجراست و در صورت تأمین اهداف لغو میشوند.
در  29ا کتبر  1987رئیسجمهور وقت آمریکا ،ریگان ،با صدور دستور اجرایی شماره  12613اساس
مقررات تحریم علیه ایران را پایهگذاری کرد و این مقررات تا امروز شاهد تحوالت زیادی بوده است .توجیه
صدور دستور مذکور ،اتهام حمایت ایران از تروریسم بینالمللی و ادعای اقدامهای تجاوزگرایانه علیه
ج فارس بود .این در شرایطی است که ایاالتمتحده بهموجب
کشتیهای غیرجنگی در آبهای خلی 
بیانیه الجزایر در سال  1980در برابر جمهوری اسالمی ایران متعهد شده بود همه تدابیر محدودکننده و
تحریمها را رفع کند که نسبت به ایران تا آن زمان اعمال میشد (وکیل و تحصیلی.)260 :1392 ،
1. Executive Order
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اولین تحریم اعمالی ایاالتمتحده آمریکا درخصوص جمهوری اسالمی ایران در  14نوامبر
 1979و در پی انقالب ایران و تسخیر النه جاسوسی (دستگیری دیپلماتهای آمریکایی در
تهران) اعمال شد .رئیسجمهور کارتر 1با یک فرمان اجرایی اموال ایران را در ایاالت متحده
مصادره و اعالم کرد که «وضعیت موجود در ایران ،تهدید غیرعادی و فوقالعاده برای امنیت
ملی ،سیاست خارجی و اقتصاد ایاالت متحده بهوجود آورده است» .رئیسجمهور ریگان

2

بعد از کشته شدن  241نفر از تفنگداران ایاالت متحده در سال  1983در بیروت ،ایران را به
لیست کشورهای حامی تروریسم افزود ( .)Samore, 2015: 3بنابر تصور ایاالتمتحده آمریکا،
طر حریزی یا انفجار پایگاه تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال  )1983( 1362با حمایت ایران
بوده است .به همین دلیل در نظر ایاالتمتحده آمریکا ،ایران اقدام تروریستی انجام میدهد
و در پی دستیابی به سالح هستهای است ،با صلح خاورمیانه مخالف است و درکل با شیوهها
و قوانین بینالمللی همراهی نمیکند (فرزیننیا .)86 :1376 ،نام نهادن ایران بهعنوان حامی
تروریسم ،دلیلی برای اعمال ممنوعیتها و محدودیتها علیه ایران تا به امروز است (.)Ibid.

به دنبال آن ،بیل کلینتون 3در سال  1995دو فرمان اجرایی صادر کرد و طبق آن تجارت
و سرمایهگذاری در ایران ممنوع شد .در همان سال ،وی قانون تحریمهای ایران و لیبی را
امضا کرد ،این قانون تحریمهایی را علیه شرکتی شامل میشد که در بخش انرژی ایران
بیشتر از حد معینی سرمایهگذاری کرده بودند .دومین قانون تحریمها 4برای ایران بود که
بهصورت گسترده سرمایهگذاری در بخش انرژی را شامل میشد ( .)Ibid.: 4براساس قانون
تحریمهای ایران و لیبی همه شرکتهایی که بیش از  20میلیون دالر در توسعه منابع نفتی
ایران سرمایهگذاری کنند ،مجازات خواهند شد.
در ژوئن  ،2005جورج بوش فرمان اجرایی  13382را مبنیبر مصادره دارایی افراد
حقیقی مرتبط با برنامه هستهای ایران صادر کرد .در جدول  2مهمترین فرامین اجرایی و
قوانین تحریمی ایاالتمتحده علیه جمهوری اسالمی ایران تا سال  ،2005آورده شده است.
1. Jimmy Carter
2. Ronald Reagan
3. Bill Clinton
4. Iran Sanctions Act
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جدول  .2برجستهترین تحریمهای اعمالی ایاالتمتحده علیه ایران تا سال 2005
توسط

عنوان

تاریخ

فرمانهای اجرایی
12170،12205،12211

نوامبر 1979
تا آوریل
1980

توقیف داراییها و اموال ایران و منع تجارت برخی اقالم
شامل واردات همه کاالها از ایران
جیمی کارتر
در سال  ،1981براساس قرارداد الجزایر این ممنوعیتها
برداشته شد

کشور حامی ترور

ژانویه 1984

فروش تسلیحات و کمکهای خارجی به ایران ممنوع شد

اعالم ریگان

سپتامبر
1987

فرمان اجرایی 12613

ا کتبر 1987

رونالد ریگان واردات همه نوع کاالها (بهخصوص نفت) از ایران ممنوع شد

قانون عدم اشاعه تسلیحات
نامتعارف ایران  -عراق

ا کتبر 1992

انتقال کاالها یا تکنولوژی مربوط به تسلیحات کشتارجمعی
جورج بوش
و برخی سالحهای متعارف به ایران ،تحریم شد

سیاست مهار دوجانبه
ایران و عراق

آوریل 1994

جورج بوش تشدید محدودیتهای تسلیحاتی و فناوری علیه ایران

فرمان اجرایی 12613

نوامبر  1994بیل کلینتون با صادرات سالحهای کشتارجمعی مقابلهشد

-

شرح عناصر برگزیده

رونالد ریگان ممنوعیت فروش تجهیزات غواصی به ایران

فرمان اجرایی  12957و
12959

ممنوعیت هرگونه سرمایهگذاری ایاالتمتحده در ایران
مارس تا مه
بیل کلینتون شامل بخش نفت و همچنین ممنوعیت انتقال کاال از
1995
ایاالت متحده به ایران

قانون تحریمهای ایران
و لیبی

اوت 1996

تحریم شرکتهایی که بیش از  20میلیون دالر در بخش
بیل کلینتون
نفتی ایران سرمایهگذاری کردهاند

فرمان اجرایی 13059

اوت 1997

بیل کلینتون گسترش ممنوعیت صادرات به ایران

قانون منع تکثیر
تسلیحات کشتارجمعی
ایران

مارس 2000

قانون اعتبارات کشاورزی

ا کتبر 2000

تحریم همه اشخاص حقیقی و حقوقی که کاالهای
بیل کلینتون مربوط به سالحهای کشتارجمعی و موشکهای
بالستیک برای ایران فراهم میکنند
-

منع دریافت ضمانتنامههای صادراتی دولت آمریکا

فرمان اجرایی 13224

جورج بوش تحریم داراییهای حامیان (شرکتها و مؤسسهها) مالی
سپتامبر 2001
تروریست بینالمللی
(پسر)

فرمان اجرایی 13382

توقیف داراییها و اموال حامیان و تولیدکنندگان
جورج بوش
تسلیحات کشتارجمعی

ژوئن 2005

مأخذ :منظور و مصطفیپور1392 ،؛.Samore, 2015
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 .2-2تحریمهای بعد از سال 2005
تحریمهای اعمالی علیه ایران بعد از سال  2005شامل سه دسته کلی؛ تحریمهای ایاالت
متحده آمریکا ،تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریمهای اتحادیه اروپاست.
 .2-2-1تحریمهای ایاالتمتحده

ت متحده تا قبل از سال  2006بااینکه گستردگی زیادی داشتند ،اما در مقابل
تحریمهای یکجانب ه ایاال 
تحریمهای جدیدی که علیه جمهوری اسالمی ایران وضع کردند ،ناچیزند .از سال 2006تا ،2013حدود
پنج قانون و تعداد زیادی فرمانهای اجرایی ازسوی کنگره و دولت آمریکا علیه کشور ایران صادر شده
است .همچنین آنها با مطرح کردن پرونده هستهای جمهوری اسالمی در شورای امنیت و تصویب
قانونهای تحریمی متعدد ویژه ایران ،خواستار ایجاد فشار بیشتری بر جمهوری اسالمی ایران بودهاند.
جدول  .3مهمترین قوانین و فرامین اجرایی ایاالتمتحده برای اتخاذ تحریم علیه ایران ()2015-2006
عنوان

تاریخ

تحریمکننده

شرح عناصر برگزیده

قانون حمایت از آزادی در
1
ایران

سپتامبر
2006

بوش

تحریم کشورهای سرمایهگذار در ایران که به توسعه سالح
هستهای و کشتارجمعی در این کشور کمک میکنند؛ تدوین
ممنوعیت تجارت با ایاالتمتحده؛ جلوگیری از پولشوییهای
مرتبط با سالحهای کشتارجمعی

فرمان اجرایی 13438

ژوئیه 2007

بوش

توقیف داراییهای افراد حقیقی و حقوقی که از دید آمریکا ،در
تالشاند تا عراق را بیثبات کنند

قانون تحریمهای جامع،
پاسخگویی و عدم
2
سرمایهگذاری

ژوئیه 2010

کنگره و اوباما

تحریم فروش بنزین به ایران ؛ تحریم مؤسسههای مالی خارجی
که از برنامه هستهای ایران حمایت میکنند

فرمان اجرایی 13553

سپتامبر 2010

اوباما

توقیف داراییهای اشخاص دولتی ایرانی که حقوق بشر را نقض
میکنند

قانون اختیارات دفاع
3
ملی

مارس 2011

کنگره و اوباما

تحریم بانکهای خارجی که با بانک مرکزی ایران در ارتباط
هستند ؛ توقیف اموال و داراییهای ایرانیانی که از دید ایاالت
متحده حقوق بشر را نقض میکنند

)1. Iran Freedom Support Act (ISLA
)2. Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act (CISADA
)3. National Defense Authorization Act (NDAA

گونهشناسی تحریمهای بینالمللی اعمالشده علیه جمهوری اسالمی ایران ()1358-1395ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 79

عنوان

تاریخ

تحریمکننده

شرح عناصر برگزیده

فرمان اجرایی 13572

آوریل 2011

اوباما

توقیف اموال و داراییهای افرادی که حقوق بشر را در سوریه
نقض میکنند ،شامل افراد ایرانی

فرمان اجرایی 13574

مه 2011

اوباما

تأیید اصالحات انجام شده در«قانون تحریمهای ایران»

فرمان اجرایی 13590

نوامبر 2011

اوباما

تحریم حمایتهای مالی و تکنولوژی در بخشهای انرژی و
پتروشیمی در ایران برای جلوگیری از توسعه منابع انرژی این کشور

قانون پاتریوت ایاالت
متحده

نوامبر 2011

کنگره و اوباما

مطرح کردن بخش مالی ایران بهعنوان حوزه «نگرانیهای
پولشویی اولیه»

دسامبر 2011

کنگره و اوباما

محدود کردن صادرات نفت ایران؛ تدوین بخش  311پولشویی

فرمان اجرایی 13599

فوریه 2012

اوباما

مسدود کردن کل دارایی دولت ایران در حوزه قلمرو ایاالتمتحده

فرمان اجرایی 13606

آوریل 2012

اوباما

مسدود کردن دارایی و اموال افرادی که در نقض حقوق بشر از
طریق تکنولوژی ارتباطات دخالت داشتهاند

فرمان اجرایی 13608

مه 2012

اوباما

تحریم دور زنندگان تحریمها

فرمان اجرایی 13622

ژوئیه 2012

اوباما

تحریم مؤسسههای مالی خارجی که فروش نفت را تسهیل میکنند

قانون کاهش تهدید ایران و
حقوق بشر روسیه

اوت 2012

کنگره و اوباما

فرمان اجرایی 13628

ا کتبر 2012

اوباما

قانون اختیارات دفاع ملی

فوریه 2013

تصویب کنگره
و موافقت
اوباما

توقیف داراییها و اموال اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام
به تأمین کاال یا خدمات در بخش انرژی ،ساخت کشتی و
کشتیرانی کنند و یا عملیات مذکور را بیمه کنند؛ ممانعت از
ورود درآمدهای نفتی به داخل کشور؛ تحریم ورود طال ،گرانیت،
زغال کک ،آلومینیوم و نرمافزارهای صنعتی مرتبط با بخشهای
انرژی و کشتیرانی با ایران؛ تحریم صداوسیمای ایران و ریاست
آن بهدلیل نقض حقوق بشر

قانون حمایت از آزادی و
مقابله با گسترش سالحهای
هستهای در ایران

ژانویه 2013

کنگره و اوباما

تحریم علیه بخش انرژی ،کشتیرانی و کشتیسازی در ایران؛
تحریم ورود فلزات گرانبها به ایران

فرمان اجرایی 13645

ژوئیه 2013

اوباما

تحریم مشارکت در صنعت خودروسازی ایران؛ توقیف دارایی
بانکهایی که با ریال رایج در ایران تجارت میکنند

بخش  1245قانون
اختیارات دفاع ملی

2

1

تحریم علیه حمایت از بخش نفت ایران؛ تحریم ناقضان حقوق
بشر در ایران و سوریه ؛ تحریم شرکتهای مرتبط با سپاه پاسداران
گسترش قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر روسیه

مأخذ :همان.

)1. Iran Sanction Act (ISA
2. Section 1245 of National Defense Authorization Act FY 2012
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ایاالت متحده با تصویب قوانین تحریمی و فرامین اجرایی خاص ایران ،بخشهای
انرژی ،خودروسازی ،بانکها ،اموال ایرانیان ،برخی شخصیتهای مهم ایرانی ،بخش
کشتیرانی و دیگر بخشهای حملونقل انرژی جمهوری اسالمی ایران را مورد هدف قرار
داده است .تا قبل از سال  2005این کشور حدود سه قانون و هشت فرمان اجرایی مطرح
کرده است که این تحریمها بیشتر بر ممنوعیتهای تجارت و توقیف اموال ایرانیان و
ممنوعیت کمکهای تسلیحاتی به ایران تأ کید داشتهاند .از سال  2005تا کنون حدود 8
قانون تحریمی و  11فرمان اجرایی ازسوی ایاالتمتحده علیه جمهوری اسالمی ایران اتخاذ
شده که بیشترین محدودیتها بر بخش انرژی و بخش مالی بوده است.
 .2-2-2تحریمهای سازمان ملل متحد

فرانسه ،آلمان و انگلیس در سال  2003به دنبال این تحول که جمهوری اسالمی بهصورت محرمانه
به احداث جایگاه غنیسازی اورانیوم در نطنز و پروژه تولید آبسنگین ارا ک پرداخته است،
مذا کراتشان را با ایران شروع کردند؛ اما بعد از انتخاب محمود احمدینژاد بهعنوان رئیسجمهور
جدید در سال  ،2005مذا کرات منحل شد و ایران توقف تبدیل اورانیوم را پایان داد .به دنبال آن،
در سال  ،2006آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع
داد .بعد از توقف دور دیگر مذا کرات در تابستان  ،2006شورای امنیت اولین سری از قطعنامههای
تحریمی را علیه ایران اتخاذ کرد ( .)Samore, 2015: 6شورای امنیت در سالهای بعد ،بهصورت
وسیع و گسترده تحریمهایی علیه جمهوری اسالمی ایران وضع کرد .سیاستهای قدرتهای
ً
ت متحده به همراه وظایف شورای امنیت ،بهعنوان مهمترین مرجع حفظ
بزرگ خصوصا ایاال 
صلح و امنیت بینالمللی ،ازجمله عوامل فشار بر جمهوری اسالمی ایران از سال  2006بودهاند.
آنه ا با مطرح کردن موضوع هستهای ایران در سازمان ملل متحد ،سعی در قانونی کردن و
افزایش گستره و حجم تحریمهای ظالمانه داشتهاند .در این راستا ،شورای امنیت از سال 2006
با صدور قطعنامههای متعددی ،برنامه هستهای جمهوری اسالمی ایران را با چالش جدی
مواجه ساخته و تحریمهای گونا گونی را بر کشور تحمیل کرده است .در جدول  4مهمترین
قطعنامههای شورای امنیت که علیه جمهوری اسالمی صادر شده ،آمده است.
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جدول  .4مهمترین تحریمهای شورای امنیت علیه ایران
شماره
قطعنامه

تاریخ صدور

برجستهترین عناصر

1696

ژوئیه 2006

تحریم تجارت اقالم و تکنولوژی مربوط به غنیسازی اورانیوم و همچنین تحریم
مسافرتها و داراییهای افراد فعال هستهای ایران

1737

ممنوعیت صادرات مواد ،تجهیزات کاال و تکنولوژی مربوط به فعالیتهای هستهای یا توسعه
سیستمهای پرتابی سالحهای هستهای؛ ممنوعیت همکاریهای فنی ،آموزشی و مالی به ایران
دسامبر 2006
در زمینه فناوری هستهای؛ ممنوعیت صادرات تجهیزات و مواد هستهای از ایران؛ مسدود کردن
داراییهای افراد و شرکتهایی که در زمینه هستهای و برنامههای موشکهای بالستیک فعالیت دارند

1747

مارس 2007

گسترش لیست تحریمهای افراد و شرکتها؛ افزایش ممنوعیت صادرات تجهیزات
نظامی ایران؛ محدودیت در زمینه کمکهای مالی یا وام به ایران

1803

مارس 2008

گسترش ممنوعیتهای تجارت در مواد و تجهیزات هستهای حساس؛ ممنوعیت
مسافرت افراد تحریم شده؛ گسترش لیست افراد و شرکتهای تحریم شده

1835

تحریم ایران ازطرف همه کشورها از فروش ابزارهای نظامی؛ خواست افزایش همکاری
سپتامبر 2008
ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی

1929

ممنوعیت سرمایهگذاری ایران در فعالیتهای هستهای ایران ؛ منع صادرات
سیستمهای تسلیحاتی مهم به ایران و همچنین ممنوعیت کمکهای فنی ،آموزشی
و مالی به ایران در زمینه فناوری هستهای؛ افزایش بازرسی کشتیهای ایرانی توسط
کشورها؛ گسترش لیست تحریمهای افراد و شرکتها؛ کشورها باید از خدمات مالی که
به ایران اجازه میدهد تا از تحریمها فرار کند ،جلوگیری کنند

ژوئن 2010

مأخذ :انصاریان1393،؛ وکیل و تحصیلی.1392 ،

 .2-2-3تحریمهای اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در  27فوریه  23 ،2007آوریل  7 ،2007اوت  2008و  17ژوئن  2010بهترتیب
همگام با قطعنامههای  1747،1803 ،1737و  1929به اتخاذ مواضع مشترک و همسو با
شورای امنیت سازمان ملل متحد مبادرت ورزید .این اتحادیه در  26ژوئن  2010به تصویب
تحریمهای مستقل از تحریمهای شورای امنیت بر ایران اقدام کرد که در روز بعد یعنی در
 27ژوئن  2010اجرایی شد .از این تاریخ به بعد اتحادیه اروپا به اتخاذ تحریمهای مستقل
و متعدد علیه جمهوری اسالمی ایران پرداخته است .در جدول  5مهمترین تحریمهای
اعمال شده ازسوی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسالمی ایران آورده شده است.

AK
F"#êS#ù
{
 82ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Õ #£Ý

سال  ،26شماره 99
B/

&

جدول  .5مهمترین مواضع ،مقررات و تصمیمهای اتخاذ شده ازسوی اتحادیه اروپا در راستای تحریم ایران
عنوان

موضع شورای اتحادیه
CFSP/2007/140

موضع شورای اتحادیه
CFSP/2010/413

موضع شورای اتحادیه
CFSP/2011/235

موضع شورای اتحادیه
CFSP/2012/35

موضع شورای اتحادیه
CFSP/168/2012
موضع شورای اتحادیه
CFSP/2012/152

موضع شورای اتحادیه
CFSP/2012/635

تاریخ
تصویب

موضوعهای اصلی

فوریه 2007

ممنوعیت صادرات تکنولوژی حساس هستهای و موشک بالستیک؛
ممنوعیت کمکهای مالی و فنی مربوط به فعالیتهای هستهای و
موشکی به ایران؛ مسدود کردن داراییها و ممانعت از سفرهای افراد و
شرکتهای مشخص

ژوئیه 2010

ممنوعیت صادرات تسلیحات و مواد به ایران؛ منع کمکهای مالی و
فنی مربوط به فعالیتهای هستهای و تسلیحاتی؛ ممنوعیت صادرات
تکنولوژی و تجهیزات کلیدی مربوط به صنعت نفت و گاز طبیعی؛ جلوگیری
از بیمه و تمدید بیمه نهادها و شرکتهای ایرانی؛ گسترش لیست افراد و
شرکتهای مورد هدف تحریم؛ ممنوعیت سوختگیری و سایر خدمات به
کشتیهای ایرانی

آوریل 2011

مسدود کردن داراییها و جلوگیری از مسافرت (به اتحادیه اروپا) افرادی که
حقوق بشر را در ایران نقض کنند

ژانویه 2012

ممنوعیت وارد کردن ،خرید و انتقال نفت خام یا تولیدات پتروشیمی
ایران؛ منع و جلوگیری از بیمه و تمدید بیمه فروش یا انتقال نفت خام
ایران؛ ممنوعیت صادرات تکنولوژی و تجهیزات صنعت پتروشیمی و تدارک
کمکهای مالی و فنی در این بخش؛ ممنوعیت فروش طال ،فلزات گرانبها
و همچنین الماس به ایران؛ گستردهتر شدن لیست اقالم با مصرف دوگانه؛
انسداد داراییهای برخی نهادهای ایرانی

مارس 2012

ممنوعیت فروش تجهیزات کنترل یا رهگیری اینترنت و سایر وسایل
مخابراتی مشابه

مارس 2012

منع ارائه خدمات مالی به بانکهای ایرانی توسط فراهمکنندگان ارتباطات
مالی ،مانند سوئیفت که امکان مبادله بانکی بینالمللی را در سراسر جهان
فراهم میکند؛ ممنوعیت هرگونه تعامل بین بانکهای ایرانی و اروپایی مگر
با اخذ مجوز تحت شرایط خاص

ا کتبر 2012

ممنوعیت خرید ،انتقال یا واردات گاز طبیعی از ایران؛ ممنوعیت صادرات
تکنولوژی کشتیسازی؛ گسترش دامنه تجهیزات ممنوعه در صنعت نفت،
گاز و پتروشیمی برای فروش به ایران؛ افزودن 34شخص ایرانی جدید به
لیست مشمول انسداد داراییها ازجمله وزرای نفت و نیرو ،بانک مرکزی
ایران و چندین شرکت نفت و پتروشیمی
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عنوان

تاریخ
تصویب

ممنوعیت خرید ،انتقال یا واردات گاز طبیعی از ایران؛ ممنوعیت بر
همه معامالت بانکهای اروپایی که با بانکهای ایران در ارتباطاند؛

تصمیم شماره
 2012/365شورای
اتحادیه

موضوعهای اصلی

 16ا کتبر  2012ممنوعیت بر ارتباط اتحادیه اروپا در ساخت تانکرهای نفتی برای ایران؛
اعمال ممنوعیت بر اتحادیه اروپا برای فروش ،تأمین یا انتقال تجهیزات و
تکنولوژی کلیدی دریایی و نرمافزار برای تکمیل فرایندهای صنعتی
محدودیتهای صادرات و واردات انرژی از ایران ،اعمال محدودیت
بر تأمین مالی شرکتها و نهادهای معین ،بلوکه کردن سرمایه و منابع
اقتصادی ،اعمال محدودیت بر انتقال سرمایه و ارائه خدمات مالی ،اعمال
محدودیت بر حمل و انتقال کاالها و تکنولوژی و خدمات

مقررات شماره
 267/2012شورای
اتحادیه اروپا

مارس 2012

مقررات شماره
 1263/2012شورای
اتحادیه اروپا

تعریف دامنه گسترده محدودیتهای اعمال شده بر بانکهای اتحادیه
اروپا؛ ممنوعیت انتقال سرمایه بین بانکهای تحت صالحیت اتحادیه اروپا
و مؤسسههای مالی و اعتباری و صرافیهای ایرانی؛ ممنوعیت بر اتحادیه
دسامبر 2012
اروپا برای فروش ،تأمین یا انتقال نرمافزارهای تکمیل فرایندهای صنعتی
به ایران؛ ممنوعیت بر اتحادیه اروپا جهت واردات ،خرید و انتقال گاز
طبیعی ایران یا صادر شده از ایران

مقررات شماره
 1016/2012شورای
اتحادیه اروپا

مقررات شماره  1016/2012مقررات جدیدی را به مقررات شماره 267/2012
 15نوامبر 2012
اضافه کرده است

مأخذ :منظور و مصطفیپور1392،؛ .Samore, 2015

 .2-2-4برگشتپذیری تحریمها

همانطور که در نمودار  1نشان داده شده است از سال  2005بهدلیل فعالیت هستهای
جمهوری اسالمی ایران و ارجاع پرونده هستهای کشور به شورای امنیت ،حجم تحریمهای
اعمالی علیه ایران افزایش یافت .بیشترین حجم تحریمها بین سالهای  2010تا  2014بوده
است .اجماع بینالمللی به رهبری ایاالتمتحده به دالیلی همچون مبارزه با فعالیتهای
تروریستی ،تولید و تکثیر سالحهای کشتارجمعی (سالح هستهای و موشکهای بالستیک)،
نقضهای حقوق بشر ،نقضهای مقررات کنترل صادرات ایاالت متحده و امنیت ملی و
منطقهای و حمایت از دمکراسی ،در این مدت حجم گستردهای از تحریمها را بر کشور
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ً
خصوصا بخش انرژی اعمال کرده است .مسئله مهم این است که این حجم عظیم تحریمها
باعث شده که برگرداندن شرایط به حالت ماقبل تحریمها با دشواریهای زیادی روبهرو
شود؛ از یکسو دولتهای غربی تمایل زیادی به رفع تحریمها ندارند و ازسویدیگر شدت
تحریمها باعث محدود کردن هرگونه فعالیت اقتصادی در ایران شده است .برای مثال با
باال رفتن ریسک انرژی ایران کشورهای سرمایهگذار تمایلی به انتقال سرمایه و تکنولوژی به
کشور ندارند .بنابراین برداشت تحریمها بسیار دشوار شده است.
برداشته شدن تحریمهای اعمالی علیه ایران نیازمند طی کردن مراحلی است
که بسته به نوع تحریم و تحریمکننده متفاوت خواهد بود .تحریمهای ایاالت متحده
ً
که شامل قوانین و فرمانهای اجرایی رؤسای جمهور این کشور میشود معموال برای
توقفشان نیازمند معیارهای خاص و معینی است .در موارد زیر دولت آمریکا بهتنهایی
میتواند تحریم را لغو یا اصالح کند .1 :مسدود کردن اموال اشخاصی که در سوریه
فعالیت میکنند .2 .افراد غیرآمریکایی که تحریمهای ایران و سوریه را نقض کردند.
 .3مسدود کردن برخی افراد که با سوءاستفاده از حقوق بشر با دولت ایران در ارتباط
هستند .4 .مصادره 12میلیارد دالر از اموال و داراییهای ایران .5 .مسدود کردن اموال
و داراییهای ایران و همچنین مؤسسههای مالی ایرانی .6 .مجوز اعمال تحریمهای
بیشتر علیه ایران .7 .منع ترا کنش مالی با افرادی که با تروریسم در ارتباطاند و از آن
حمایت میکنند .8 .مسدود کردن داراییهایی که به گسترش سالح در ایران کمک
مابقی تحریمهای ایاالت متحده علیه ایران به معیارهای خاص و پیچیده
میکنند.
ِ
(با تشخیص کنگره و دولت) نیاز است تا برداشته شوند .در مورد قطعنامههای شورای
امنیت نیاز است قطعنامه جدید برای فسخ یا تغییر قطعنامههای قبلی صادر شود.
برای تغییر یا فسخ قوانین و مقررات تحریمی اتحادیه اروپا نیز ضروری است اجماع
چندگانه در اتحادیه یادشده صورت گیرد.

1

)1. http//:crisisgroup.be/interactives/iran/sanctions/spider-web.html (observed: 6/21/2016
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ایران
نمودار  .1میزان و حجم تحریمهای بینالمللی علیه
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 .2-3دستهبندی تحریمها ازلحاظ هدف موضوعی
در این بخش از مقاله ،تحریمهای اعمالی علیه ایران را براساس موضوع هدف تحریم
دستهبندی میکنیم .بهطورکلی تحریمهای بینالمللی اعمال شده علیه جمهوری اسالمی
ایران بخشهای زیر را تحت تأثیر قرار داده است .1 :بخش انرژی .2 ،بخشهای مالی و بانکی،
 .3بخش هستهای و موشکی .4 ،ممنوعیت مسافرت .5 ،مسدود کردن دارایی .6 ،ممنوعیت
تجارت .7 ،تسلیحات.
 .2-3-1تحریمهای ایاالت متحده و مهمترین اهداف آن

همانگونه که گفته شد ایاالتمتحده با صدور فرمانهای اجرایی و قوانین مختلف سعی
کرده است جمهوری اسالمی ایران را با فشار اقتصادی روبهرو سازد .از اولین تحریم رسمی
ایاالت متحده در سال  1979تا کنون بیش از  19فرمان اجرایی و  9قانون تحریمی ویژه
ایران ،صادر کرده است .بررسی آماری این تحریمها نشان میدهد بخش انرژی حدود 19
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درصد از این تحریمها را به خود اختصاص داده است .طبق بررسیهای گروه بینالمللی
بحران  ،)http://crisisgroup.be(1تحریمهای بخش انرژی تأثیر زیادی بر اقتصاد ایران
داشتهاند .بخش مالی و بانکی نیز حدود  17درصد این تحریمها را دربرمیگیرد .در این
نوع تحریمها مبادالت مالی و بانکی ایران با محدودیتهای شدیدی روبهرو شده است
که حتی بعد از توافق هستهای و پسابرجام این محدودیتها بر بخش بانکداری جمهوری
ت متحده شامل
اسالمی ایران اعمال میشود .دیگر موضعهای هدف تحریم ازسوی ایاال 
بخش موشکی و هستهای ،مسافرت افراد و دیپلماتهای ایران ،ممنوعیتهای تجاری و
مسدود کردن داراییهای ایران نیز هرکدام حدود  16درصد از تحریمهای ایاالت متحده
ت متحده در طول این دوره سعی
را به خود اختصاص داده است؛ بنابر بررسی آماری ،ایاال 
کرده ابعاد و بخشهای مختلف اقتصاد کشور را از طریق اعمال تحریمها با محدودیتهای
جدی مواجه کند.
نمودار  .2گونهشناسی موضوعی تحریمهای ایاالت متحده علیه ایران ()2015-1979
اﻧﺮژي
%19

ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن داراﻳﻲ
%16

ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺠﺎري
%16

ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻲ
%17

ﻣﻮﺷﻜﻲ و ﻫﺴﺘﻪ اي
%16

ﻣﺴﺎﻓﺮت
%16
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1. International Crisis Group
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 .2-3-2تحریمهای شورای امنیت و مهمترین اهداف آن

در سال 2006سازمانبینالمللیانرژیاتمیپروندههستهایایرانرابهدلیلاینکه گفتهشدهبودتهران
ً
به وظایفش عملنکرده ،به شورای امنیت ارجاع داد .سیاستهای قدرتهای بزرگ خصوصا ایاالت
متحده به همراه وظایف شورای امنیت ،بهعنوان مهمترین مرجع حفظ صلح و امنیت بینالمللی،
ازجمله عوامل فشار بر جمهوری اسالمی ایران از سال  2006بودهاند .آنها با مطرح کردن موضوع
هستهای ایران در سازمان ملل متحد ،سعی در قانونی کردن و افزایش گستره و حجم تحریمهای
ظالمانه علیه کشور داشتهاند .شورای امنیت سازمان ملل از سال  2006تا کنون با صدور قطعنامههای
شماره  1696،1737،1747،1803،1835و  1929علیه جمهوری اسالمی ،برنامه هستهای و توسعه
سیستمهای پرتابی موشکی و سالح هستهای و فناوری هستهای را مورد تحریم قرار داده است.
مهمترین ویژگی تحریمهای شورای امنیت ،اختصاص آن به برنامه هستهای ایران است.
قطعنامههای شورای امنیت عالوه بر اعمال ممنوعیتها و محدودیت علیه بخش نظامی و
تسلیحات هستهای ،همکاریهای فنی ،آموزشی و مالی در زمینه فناوری صلحآمیز هستهای
ایران را نیز ممنوع اعالم کرد .بررسی قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران ،این مسئله را
نمایان میکند که هدف اصلی از اعمال این تحریمها محدود کردن فعالیتهای هستهای و
موشکی جمهوری اسالمی ایران بوده است .طبق این بررسی ،حدود  35درصد این تحریمها
موضوع هستهای و موشکی جمهوری اسالمی ایران را مورد هدف خود قرار داده است .با وجود
فراوانی منابع نفت و گاز برای تأمین انرژی مورد نیاز کشور ،فناوری هستهای و توسعه آن بهمثابه
برگ برندهای برای جمهوری اسالمی ایران بود که هژمون بینالمللی به همراه قدرتهای
اروپایی از طریق شورای امنیت سازمان ملل آن را با چالش روبهرو ساخته است .استفاده از
انرژی هستهای ازیکسو ،باعث کاهش گازهای گلخانهای و آلودگیهای محیط زیستی میشود
و ازسویدیگر ،عدم قطعیت در مورد ماندگاری نفت و گاز در آینده ،ایران را ملزم میدارد تا
ترکیب انرژی خود را با توسعه فناوری هستهای گسترش دهد و از وابستگی بیشازحد خود به
ً
سوختهای فسیلی بکاهد .نهایتا اینکه ،جامعه جهانی بهسمت استفاده از انرژیهای پا ک و
کنترل آلودگی حرکت میکند که وقفه در برنامه هستهای ایران میتواند باعث کندی حرکت در
این مسیر شود .انرژی هستهای ،امروزه حدود  16درصد برق جهان را تأمین میکند.

ﻫﺴﺘﻪاي اﻳﺮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪي ﺣﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻮد .اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻪاي ،اﻣﺮوزه ﺣﺪود  16درﺻﺪ ﺑﺮق ﺟﻬﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﻲﻛﻨﺪ.
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نمودار  .3گونهشناسی موضوعی تحریمهای شورای امنیت علیه ایران
ﻧﻤﻮدار  .3ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان
ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻲ
%6

اﻧﺮژي
%6

ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن داراﻳﻲ
%29

ﻣﻮﺷﻜﻲ و ﻫﺴﺘﻪ اي
%35

ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺠﺎري
%6
ﻣﺴﺎﻓﺮت
%18

مأخذ :همان.

ﻣﺄﺧﺬ :ﻫﻤﺎن.

 .2-3-3تحریمهای اتحادیه اروپا و مهمترین اهداف آن

اﻫﺪاف آن
ﺗﺮﻳﻦ
اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ
اتحادیهﻫﺎي
 .2-3-3ﺗﺤﺮﻳﻢ
مواضع مشترک و همسو با شورای امنیت سازمان ملل
اتخاذ
ﻣﻬﻢبه
فوریه و2007
اروپا از 27

ایراندر 29
ورزﻳﺪ و
شورای ﻣﺒﺎدرت
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ
ﻣﻮاﺿﻊ
2007
اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ از
امنیت را بر
اﻣﻨﻴﺖهای
ﺷﻮرايتحریم
مستقل از
ﻣﺸﺘﺮكموهای
اولین تحری
اﺗﺨﺎذ2010
29ﺑﻪژوئن
ﻓﻮرﻳﻪ و در
27ورزید
مبادرت

ژوﺋﻦ  2010اوﻟﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ را ﺑﺮ اﻳﺮان اﻋﻤﺎل ﻛﺮد .ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﻮﺋﻴﻔﺖ ،ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎي

اعمال کرد .تحریم سوئیفت ،تحریم بخشهای مختلف نفت و گاز ایران ،تحریمهای کاال و تکنولوژی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﻳﺮان ،ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي ﻛﺎﻻ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي،

و همچنین ممنوعیت ارائه خدمات به بخشهای مختلف انرژی ،کشتیرانی و ممنوعیت واردات و

ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ واردات و ﺻﺎدرات ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ از اﻳﺮان ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﺿﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان در

صادرات گاز و نفت از ایران ،ازجمله مهمترین مواضعی است که اتحادیه اروپا علیه ایران در این مدت

اﻳﻦ ﻣﺪت در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﻘﺮرات و ﻫﺸﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺤﺮﻳﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان وﺿﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﻲ

موضع
هشت
مقررات و
اﻳﻦسه
حدود
اتحادیه
دﻫﺪاست.
گرفته
اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢدر
کردهﺑﺨﺶ
وضعاﺳﺖ.
ایرانﺑﻮده
علیهدرﺻﺪ
تحریمی 21
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز( ﺑﺎ
اﻧﺮژي )
ﺑﺨﺶ
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ
اروپاﻫﺪف
ﻮﺿﻮع
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣ
پیش ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن

تحریﺟم
این
موضوع هدف
دهد
نشان م
ﻫﺎيمها
ﺑﺨﺶتحری
بررسی این
انرژی اﺳﺖ.
ﻫﺎي
ﻣﺤﺪودﻳﺖ
بیشترینآن را ﺑﺎ
اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ
اﺳﺖیﻛﻪ
ﻣﻬﻤﻲ
است .ﻳﻜﻲ از
ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻧﻴﺰ
(نفت ودر 17
بخشﺳﺎﺧﺘﻪ
هاﻣﻮاﺟﻪ
ﺪي
ﺳﻮﺋﻴﻔﺖ،اروپا
ﺑﺎﻧﻜﻲاتحادیه
است که
مهمی
بخ اش
ﻛﺸﻮریکی از
بانکی نیز
ﮔﺮﻓﺘﻪمالی و
ﺻﻮرتبخش
بودهﻣﻪاست.
درصد
آن ﻣﺮﻛﺰ
ﻳﻌﻨﻲ
ﺷﺒﻜﻪ
هایاروﭘﺎ،
ﺗﺤﺎدﻳﻪ
ﺷﻮراي
ﻣﺎﺑﻴﻦ 27
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎ
گاز)،بادر21ﭘﻲ
ﻣﺎرس 2012
اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ
مه ﺟﺎري
موافقتناﻫﺎي
ﻫﺎﻳﻲپیﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ
مارسﻣﺆﺳﺴﻪ
17ﻋﻨﻮان
در ﺑﻪ
اﻳﺮاﻧﻲ را
مواجه ﺑﺎﻧﻚ
ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﻪ
صورت گرفته
 ،2012در
ﻫﺎياست.
ساخته
ﻣﺎﻟﻲ،جدی
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲهای
ﻋﻤﻠﻴﺎتمحدودیت
ﺟﻬﺎﻧﻲ را با

الکترونیکی ﻣﺎﻟﻲ
عملیاتﺷﺒﻜﻪ ﭘﻴﻐﺎﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
سوئیفت،اروﭘﺎ
ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي
اتحادیهﻛﺮدﻧﺪ.
شورایآن ﻗﻄﻊ
کشوراﻟﻤﻠﻠﻲ
ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻴﻦ
را ﻧﻘﺾ ﻛﺮده ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﻴﻢجهانی
یعنی مرکز
بانکی
اروپا ،شبکه
مابین 27

مالی ،ارتباط همه بانکهای ایرانی را بهعنوان مؤسسههایی که تحریمهای جاری اتحادیه اروپا را
نقض کرده با شبکه بینالمللی آن قطع کردند .کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که به
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شبکه پیغامی مالی سوئیفت مستقر در بروکسل دستور دهند تا اتصال  25بانک ایرانی واقع در لیست
سیاه را ،ازجمله بانک مرکزی ایران ،از این شبکه منقطع و از خدمات این سرویس محروم کنند.
در این خصوص و در تطابق با نتیجهگیری شورا در  1دسامبر  ،2011شورا موافقت کرد
با تشدید اقدامهای سختگیرانه در بخش انرژی ،شامل تحریم مرحلهای واردات نفت
خام ایران به اروپا ،در بخش مالی شامل بانک مرکزی ایران ،در بخش حملونقل بهعالوه
محدودیتهای بیشتر بر صادرات ،بهطور برجسته روی طال ،کاالها و فناوریهای حساس
با کاربری دوگانه ،بهعالوه بیشتر اشخاص تعیین شده و نهادهای مشخص (دارای نقش)،
شامل موارد تحت کنترل توسط سپاه پاسداران میشود.
تمرکز بیشتر تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا ،کاهش درآمدهای عمومی و دولتی
ایران با ممانعت از فروش نفت ایران بود که این امر با توجه به اینکه فروش نفت سهم
عمدهای در درآمد کشور دارد باعث میشود توسعه کشور ،امرارمعاش و سالمت و رفاه افراد
جامعه و دیگر موارد را تحت تأثیر قرار دهد.
نمودار  .4گونهشناسی موضوعی تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران
انرژی
%21

مسدود نمودن دارایی
%17

ممنوعیت تجاری
%17

مالی و بانکی
%16

موشکی و هستهای
%12

مأخذ :همان.

مسافرت
%17
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 .2-4دستهبندی تحریمها از منظر هدف عمومی
در این قسمت به تحریمهای اعمال شده علیه ایران از جهت هدف عمومی یا علت غایی
آنها مینگریم تا آنها را در یکی از عناوین سنکشن ،امبارگو یا بایکوت تقسیمبندی کنیم؛ البته
گونهشناسی این قسمت ،بهدلیل نبود معیارهای قطعی و روشن تفکیک میان سه گونه
یادشده ،بهطور خاص ،مشمول عنوان تیپولوژی خواهد بود؛ و نه تا کسونومی .توضیح آنکه
در شناسایی وجه ممیزه سه مفهوم باال ،مرجع صدور ،سطح و حوزه کلی تحریمها مدنظر
قرار میگیرند که درباره هر عنوان تحریمی ،ممکن است مشخصههای مربوط به همه این
سه مؤلفه در یکی از دستههای موردنظر جمع نشود؛ افزون بر آن مفاهیمی مثل سنکشن
ً
و امبارگو دارای معانی موسع و مضیق یا عام و خاص هستند و نتیجتا باید دید عنوان مورد
بررسی به کدام دسته نزدیکتر است.
چنانکه ذکر شد ،تحریمهای پیش از سال  2005میالدی ،از آغاز انقالب اسالمی ،یعنی ،1979
ً
عمدتا بهصورت یکجانبه و ازسوی ایاالت متحده آمریکا علیه ایران اعمال شدهاند که دالیلی
همچون تسخیر النه جاسوسی ،انفجار بیروت و تالش برای دستیابی به سالح هستهای برای
صدور فرامین اجرایی متضمن آنها ذکر شده است (جدول  .)2در نگاه اول ممکن است چنین
بهنظر آید که اعمال این عناوین تحریمی ،بهطورکلی ناظر بر کیفردهی به کنشگری است که
با انقالبی ایدئولوژیک ،و پیآیندهای آن در عرصه سیاستهای اعمالی ،به چالشگری نظام
بینالملل ،برخاسته است؛ هرچند این سخن خالی از وجه نیست ،اما نمیتوان همه این
ً
تحریمها را مشمول نوع سنکشن دانست؛ چرا که اوال اهدافی چون تالفی اقدامهای کنشگران،
واداشتن آنها به تغییر رفتار و حتی تضعیف توان نظامی آنها که در این عناوین تحریمی قابل
ً
تشخیص است ،از اهداف اعمال سایر گونهها ،بهویژه امبارگو نیز است .ثانیا ،در تعریفی از
سنکشن ،به مفهوم خاص ،که بهنظر میرسد حد مناسبی از جامعیت و مانعیت را داراست ،آن
را بهصورت «استفاده مشروع بینالمللی از محدودیتهای اقتصادی توسط یک کنشگر (دولت
یا سازمان بینالمللی) یا گروهی از کنشگران علیه کنشگر یا گروهی از کنشگران با هدف مجازات
آنها بهدلیل نقض هنجار و قانون بینالمللی خاص یا جلوگیری از نقض هنجار یا قانون بینالمللی
که در نظر تحریمکنندگان بااهمیت تلقی میشود» تعریف کردهاند (بیات.)46 :1395 ،
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بنابراین بهنظر میرسد بیشتر عنوانهای مذکور در این بازه زمانی که محدودسازی
ً
تجاری را هدف خود قرار دادهاند ،ازآنجا که صرفا براساس قواعد آمریکا وضع شده و فقط
مشروعیت داخلی برای آن کشور داشته و فاقد مشروعیت بینالمللی ،به مفهوم صدور
مرجع بینالمللی و با استناد به نقض هنجارها یا مقررات بینالمللی است از عنوان سنکشن
به مفهوم دقیق آن خارج میشود .در این میان ،بهاستثنای فرمان اجرایی  12613در
ا کتبر  ،1987و بخشی از فرامین اجرایی  12205 ،12211و  12170که واردات همه کاالها،
ازجمله نفت را از ایران ممنوع کرده است و مصداقی از بایکوت و قطع اقدام تجاری است،
بقیه مواردی که دادوستد و بازرگانی را محدود ساختهاند در حوزه شمول عنوان امبارگو
قرار دارند .مواردی که ناظر به توقیف داراییها و اموال ایران است ،مانند قسمتهایی
از فرامین اجرایی  12205 ،12211و  ،12170فرمان اجرایی  ،13224در سال  2001و 13382
در سال  ،2005ازآنجا که بهطور مستقیم ناظر بر محدودسازی یا قطع فعالیتهای بازرگانی
نیستند ،از مصادیق امبارگو و بایکوت خارج بوده و در مفهوم وسیع سنکشن و مجازات
ت متحده نیز در توضیح
اقتصادی توصیف میشود .شایان ذکر است که خزانهداری ایاال 
برنامههایی که برای مبارزه با گسترش سالحهای کشتارجمعی طراحی شدهاند برای مثال
دستور اجرایی  ،13382از عنوان سنکشن بهره برده است (.)www.treasury.gov
در بازه سال  2006تا  ،2015جمهوری اسالمی ایران با سه دسته از تحریمها براساس
مرجع صدور آنها مواجه بوده است .در دسته نخست که شامل تحریمهای ایاالت متحده
است ،با همان استدالالت مطرح شده در باال با گونههای متفاوتی سروکار داریم؛ بسیاری
از قسمتهای فرامین اجرایی و قوانین تحریمی که محدودسازی تجاری و انزوای اقتصادی
ایران را هدفگذاری کردهاند ،همچنان مشمول عنوان امبارگو هستند مانند تحریمهای
اعمالی قانون حمایت از آزادی در ایران ،قانون تحریمهای جامع ،پاسخگویی و عدم
سرمایهگذاری ،بخش  1245قانون اختیارات دفاع ملی و قانون حمایت از آزادی و مقابله
با گسترش سالحهای هستهای در ایران .آندسته از مقررات که منع کلی واردات از ایران
را مطرح میکنند ،بایکوت دانسته میشوند و عناوینی که مجازات توقیفی برای داراییها و
اموال اشخاص یا نهادهای مرتبط با ایران در نظر گرفتهاند ،سنکشن در مفهوم عام هستند؛
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مانند فرامین اجرایی  13606 ،13599 ،13572 ،13553 ،13438و  13645و نیز بخشهایی
از قوانین اختیارات دفاع ملی .تحریمهای ثانویه که علیه طرفهای ثالثی است که با ایران
تجارت میکنند ،فروش نفت را تسهیل میکنند یا در صنایع ایران مشارکت دارند (موضوع
ً
بخشی از قانون اختیارات دفاع ملی و فرامین اجرایی  13622و  )13645ازآنجا که معموال
با محرومسازی عناصر مورد تحریم در تجارت با ایاالت متحده است منطقیتر است که
مشمول امبارگو دانسته شوند و در صورت تقنین توقیف اموال آنها ،سنکشن خواهند بود.
تحریمهای اتحادیه اروپا که در قالب مواضع ،تصمیمها و مقررات شورای اتحادیه اعمال
شدهاند ،نیز چنین تقسیماتی دارند؛ ممنوعیتها و محدودیتهای تجاری این اتحادیه،
بهدلیل فقدان عنصر بینالمللی بودن ،مشمول عنوان سنکشن ،در مفهوم خاص نیستند .از
این میان ،ممنوعیتهای صادرات تکنولوژی حساس ،صادرات تسلیحات ،جلوگیری از بیمه،
ممنوعیت سوختگیری کشتیها ،ممنوعیت فروش فلزات گرانبها و الماس ،منع خدمات
مالی و بانکی و سوئیفت را میتوان امبارگو دانست؛ ممنوعیت خرید و واردات نفت خام یا
محصوالت پتروشیمی ایران (موضوع قسمتی از موضع شورای اتحادیه  )CFSP/2012/35و
گاز طبیعی و انرژی (موضوع قسمتی از موضع شورای اتحادیه شماره ،/2012/635CFSP
تصمیم شماره  2012/365و مقررات شماره  )267/2012بایکوت هستند و مسدودسازی
و بلوکینگ داراییها و ممانعت از سفر به اروپا برای افرادی که ناقض حقوق بشر دانسته
میشوند (موضوع موضع شورای اتحادیه  CFSP/2011/235و بخشی از مقررات شماره
 1263/2012شورای اتحادیه اروپا) سنکشن در معنای عام بهشمار میروند (منظور و

مصطفیپور1392 ،؛ .)Samore, 2015
تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ایران که با ارجاع پرونده ایران به این
نهاد ازسوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قالب  6قطعنامه صادر شدند ،با مشروعیت
بینالمللی و به استناد مقررات بینالمللی محسوب میشوند؛ بنابراین تحریمهای تجاری
مشمول قطعنامه  1696و نیز تحریم مسافرتها و داراییهای افراد فعال هستهای ایران
ً
سنکشن محسوب میشوند؛ قطعنامههای  1737و  1747نیز دقیقا چنین وضعیتی
دارند .نکته مهم در قطعنامه  1803آن است که در بند هفتم و پیوست یکم خود مقرراتی
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از دو قطعنامه پیشین و این قطعنامه را سنکشن میخواند (.)United Nations, 2008
قطعنامه  1929نیز چهار بار به بخشهایی از این قطعنامه و قطعنامههای 1747 ،1737
و  1803با لفظ سنکشن اشارهکرده است ( .)Ibid., 2010بنابراین با توجه به توضیحات
پیشین و متن خود قطعنامهها میتوان گفت همه تحریمهای شورای امنیت سنکشن
بودهاند؛ البته در قسمت خبری شورای امنیت در مورد تحریم تسلیحاتی مشمول قطعنامه
ً
 1929عبارت  Arms Embargoذکر شده است که ظاهرا ناظر به ماهیت این نوع از تحریم
یا تسامح در تعبیر است ( .)https://www.un.orgبرخی پژوهشگران نیز چنین اظهارنظر
کردهاند که محدودیتهای تجاری و اقتصادی که از طریق قطعنامههای شورای امنیت
علیه ایران اعمال شده است ،تحریم بهمعنای دقیق (بهعنوان معادل سنکشن) هستند و
محدودیتهای تجاری و اقتصادی آمریکا و اروپا ممنوعیت تجاری (بهعنوان معادل امبارگو)
است (بیات.)46 :1395 ،

 .3جمعبندی و نتیجهگیری
ل شده علیه جمهوری اسالمی ایران
در این مقاله به بررسی تحریمهای بینالمللی اعما 
پرداخته شد .همانگونه که نشان داده شد ،ایاالتمتحده یکی از اولین کشورهایی است
که ایران را مورد تحریم قرار داده است؛ از زمان گروگان گرفتن دیپلماتهای آمریکایی در
تهران و فرمان اجرایی  12170کارتر مبنیبر توقیف همه داراییها و سرمایههای دولت ایران
در آمریکا ،این کشور بهانحای مختلف دولت ایران را مورد تحریم قرار داده است .ایاالت
متحده برای افزایش فشار بر جمهوری اسالمی ایران ،با مطرح کردن پرونده هستهای
ایران در شورای امنیت ،نگاه سازمان ملل و اتحادیه اروپا را نیز بهسوی خود جلب کرد.
بدینترتیب شورای امنیت و اتحادیه اروپا نیز بهصورت مستقل به اتخاذ موضع تحریم علیه
ایران پرداختهاند.
ل شده علیه جمهوری اسالمی ایران در قبل و
دو تفاوت عمده بین تحریمهای اعما 
بعد از سال  2005وجود دارد؛ نخست ،ا کثر تحریمهای قبل از سال  ،2005بهتنهایی و یک
کشور علیه ایران اعمال میکرد ،اما در تحریمهای بعد از سال  2005نقش ایاالت متحده
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در اعمال تحریمها چه از سمت اتحادیه اروپا و چه از سمت شورای امنیت برجسته است؛
ایاالت متحده سعی کرد با مطرح کردن پرونده هستهای ایران در شورای امنیت ،نگاه
سازمان ملل و اتحادیه اروپا را نیز بهسوی خود جلب کند .بدینترتیب شورای امنیت و
اتحادیه اروپا نیز بهصورت مستقل اما در راستای خواست هژمونی ایاالت متحده به اتخاذ
ل شده علیه ایران تا قبل از سال
موضع تحریم علیه ایران پرداختند .دوم ،تحریمهای اعما 
ً
 2005اهداف محدودتری را دنبال میکردند و معموال شامل کنترل داراییهای ایران در
ایاالتمتحده میشدند اما تحریمهای بعد از سال  2005ابعاد گستردهای دارند.
یکی از ویژگیهای عمده تحریمهای بینالمللی  2005تا  2016علیه ایران ،تأثیرگذاری
ً
فراوان این تحریمها بر بخشهای اقتصادی و خصوصا بخش انرژی جمهوری اسالمی
است .رویهمرفته ،رژیم تحریمهای اقتصادی وضع شده علیه ایران را میتوان بهعنوان
ل شده ازسوی ایاالت متحده و جامعه بینالملل نامید.
پیچیدهترین تحریمهای اعما 
اقتصاد ایران با بانکها ،بازارها و تجارت جهانی ادغام شده است .مطرح کردن مسائلی
همچون حقوق بشر ،ثبات منطقهای و نگرانیهای اشاعه تسلیحات هستهای ازسوی
کشورهای تحریمکننده باعث شد ،مزیتها و فرصتهایی را که ویژگیهای اقتصاد جهانی
برای ایران فراهم کرده بود از طریق ایجاد ممنوعیتها و محدودیتهای مختلف از بین
برود .ایران در جهان رتبه اول را ازلحاظ ذخایر گازی به خود اختصاص داده است و ازلحاظ
ذخایر نفت در رتبه چهارم جهانی قرار دارد .ایران همچنین در مجاورت تنگه هرمز قرار دارد؛
آبراهی که هر روز میلیونها بشکه نفت از طریق آن به بازارهای بینالمللی سرازیر میشود.
این ویژگیهای ممتاز باعث شده است ،موقعیت انرژی جمهوری اسالمی ایران در جهان
رتب ه باالیی بگیرد .ایاالت متحده ،اتحادیه اروپا ،سازمان ملل و برخی دیگر از کشورهای
جهان با هدف کاهش نقش و سهم ایران در جریان انرژی جهانی و بهدنبال آن ضربه زدن
به اقتصاد ایران (با دانستن این نکته که اقتصاد ایران وابسته به انرژی و عایدات حاصل از
فروش آن است) 1،از طریق ممنوعیت سرمایهگذاری و ورود تکنولوژی به بخشهای مختلف
 .1نفت با  25درصد تولید ناخالص داخلی 85 ،درصد درآمد ارزی 65 ،درصد درآمد دولت سهم بسیار زیادی در اقتصاد
ایران دارد.
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انرژی ایران ،جلوگیری از انتقال و فروش نفت و گاز ،اعمال محدودیت و وقفه در برنامه
هستهای ایران و محدودیتها در بخش انتقال داراییها و اموال ایرانی در سیستم مالی
بینالمللی ،دست به تحریم ایران زدند .ازاینرو ،ضروری است جمهوری اسالمی ایران
ً
در راستای کاهش خسارات ناشی از تحریمها اوال سیاستهایی را اتخاذ کند که مجامع
ً
ً
و سازمانهای بینالمللی خصوصا سازمان ملل متحد علیه کشور بسیج نشوند و ثانیا با
اهمیت دادن به تنوعبخشی در ابعاد مختلف اقتصاد کشور ،از اقتصاد وابسته به نفت گذر
کند .قدرتهای بزرگ به رهبری ایاالت متحده با دانستن این نکته که جمهوری اسالمی
ایران کشوری است که به درآمدهای نفتی وابسته است سعی دارند بخش انرژی کشور را
محدود کنند؛ بنابراین باید از وابستگی به منابع نفتی بکاهیم تا بتوانیم از گزند تحریمهای
این حوزه در امان باشیم.
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منابع و مآخذ
1.1اسمیت ،روی و همکاران ( .)1392اقتصاد سیاسی بینالملل در سده بیست و یکم (موضوعها و
تحلیلهای معاصر) ،ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی و روحاهلل طالبی آرانی ،تهران ،نشر مخاطب.
2.2انصاریان ،مجتبی ( .)1393تأثیر تحریمهای تحمیلی بر ایران از منظر دکترین امنیت انسانی ،تهران،
مؤسسه تدبیر اقتصاد.
3.3بیات ،محسن (« .)1395جهانی شدن اقتصادی و نقش تهدید نظامی در راهبرد آمریکا برای کارآمدی
تحریم ایران» ،فصلنامه سیاست ،دوره  ،46ش .1
4.4خلیلی ،محسن و فاطمه صلواتی (« .)1393گستردهسازی و استمرار تحریمها علیه ایران بنیان زیر نظری
سازوکار تحریم/توازن در ساختار نظام بینالمللی» ،مطالعات اقتصادی سیاسی بینالملل ،سال اول ،ش .1
5.5دهخدا ،علیا کبر ( .)1341لغتنامه ،جلد چهاردهم ،تهران ،مؤسسه لغتنامه دهخدا.
6.6رضائی ،ا کبر (« .)1391ارزیابی تأثیر تحریمهای اقتصادی هوشمند ایاالت متحده آمریکا بر تغییر رفتار
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