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چکيده
با دورنمای ھراس انگيز جنگ و غيرواقع بينانه بودن رويای مذاکرات سازنده ،تحريم به تنھا گزينه
غرب در مقابل ايران تبديل شده است .تحريم ھا در ھمه عرصه ھا مشاھده می شود :در عرصه مالی
مناسبات سنتی تجاری را مختل ساخته ،در صنعت نفت گلوگاه اصلی منابع درآمد ارزی را نشانه گرفته،
و درصنعت بيمه ،نقل و انتقال کاال را دشوار کرده است .بی ترديد تحريم ھا اقتصاد ايران را فلج کرده
اند ،اما آيا سياست تحريم موفق بوده است؟ دست کم بر اساس يک ضابطه مھم ،يعنی نگرانی غرب از
برنامه ھسته ای ايران ،نشانه ای از موفقيت تحريم ديده نمی شود .عالوه بر اين ،تحريم ،پيامدھای
ناخواسته بی شماری نيز داشته است )تقويت توان حکومت ايران به کاناليزه کردن توزيع کاال در جھت
مطلوب خود با صدمه ھای جدی بر مردم عادی ،تقويت اين برداشت که ھدف واقعی تغيير رژيم است،
سوق رھبران به سمت اقدام ھای تالفی جويانه ،و شکل گيری کالف پيچيده ای از مجازات ھا که
بازکردن آن سخت تر از بافتن آن است (.تحريم به خودی خود به پيامدھای معکوس منجر نمی شود ،اما
اين سياست به راحتی به گزينه آسان تر و ابزاری تبديل می شود که اثربخشی آن نه بر اساس ميزان
کمک به دسترسی به ھدف اوليه ،بلکه بر مبنای ميزان مخرب بودن آن اندازه گيری می شود .در موارد
آينده سياستگزاران بايد اثر بخشی سياست تحريم را به طور مداوم مورد بازنگری قرار دھند .در حال
حاضر اولويت بايد اين باشد که به ازا عقب نشينی واقع بينانه ايران در سياست ھسته ای خود ،يک رشته
تخفيف ھای معقوالنه به اين کشور ارايه شود.
تحريم ھا حاصل يک سياست واحد نبوده اند و طی تاريخ سی ساله خود ،توسط بازيگران مختلف
اعمال شده و اھداف متفاوتی را دنبال کرده اند .نتيجه نھايی اين فرآيند ،مجموعه يک جانبه و چندجانبه
ای از اقدام ھای تنبيھی بوده که عمال ھمه عرصه ھای مھم حيات اقتصادی ايران را ھدف قرار می
دھند .فرايندی که اساسا به اھداف سياسی گوناگونی مثل منع گسترش تسليحاتی ،مبارزه با تروريسم ،و
حقوق بشر پيوند خورده اما در نھايت با اين ھدف دنبال می شود که جمھوری اسالمی را در مقابل يک
انتخاب روشن قرار می دھد :اين که يا به مطالبات بين المللی در پرونده ھسته ای تمکين کند و يا پيامد
سخت محاصره اقتصادی را به جان بخرد.
داستان چگونگی توسل جامعه بين المللی به اين سياست ،خود يک پژوھش است در مطالعه
محدوديت ھا و استيصالی )برخی ناگزير و برخی خودساخته( که جھان در تالش برای تغيير سياست
ايران با آن رو به رو بوده است .داستان جذابيت غير قابل مقاومت تحريم ھا است ،ھم برای تندروھايی
که می خواھند حکومت ايران را به زانو درآورند و ھم برای ميانه روھايی که به تحريم به عنوان گزينه
بھتری در مقابل حمله نظامی می نگرند .و سرانجام اين داستان ابزاری است که به ھدف تبديل می شود
زيرا در نبود تغيير محسوس در عملکرد سياسی تھران ،تنھا راه سنجش اثربخشی تحريم ھا شدت و
ميزان خود تحريم ھاست .در اين ميان ھدف اوليه يعنی وادار کردن ايران به توقف برنامه ھسته ای
کمابيش به يک موضوع ثانوی بدل می شود.
يک مشکل کليدی اين است که ايران و غرب از دو زاويه کامال متفاوت به تحريم ھا می نگرند.
مبنای رويکرد مقام ھای آمريکايی و اتحاديه اروپا ،تحليل ھزينه -فايده است .بر اساس اين تحليل،
جمھوری اسالمی زمانی به اين نتيجه می رسد که ادامه برنامه ھسته ای ،تنگناھای اقتصادی را آن چنان
تشديد می کند که می تواند به يک شورش عمومی تھديد کننده حيات حکومت ايران منجر شود .اما
رويکرد تھران کامال متفاوت است .از ديدگاه تھران غرب مصمم به سرنگونی رژيم است و تحريم ھا
وسيله ای است برای رسيدن به اين ھدف و بنابراين تسليم ،به عنوان گزينه ای به مراتب خطرناک تر از
خود تحريم ارزيابی می شود .راھبرد ايران که ريشه در تجربه انزوای ديپلماتيک و جنگ ايران و
عراق دارد را می توان در دو کلمه خالصه کرد :مقاومت و بقا ،و اولی شرط دومی است.
بنابراين ايران به جای بازنگری سياست ھسته ای برای جلوگيری از تحريم ،ھمچنان به انطباق
سياست ھای اقتصادی خود برای سازگار شدن با شرايط ناشی از آنھا می پردازد .در ھمين راستا ھر
آنچه فعاليت از البی ھای درون سيستم سياسی ايران ديده می شود ،در جھت اقناع حکومت به تغيير
سياست ھای اقتصادی و نه برنامه ھسته ای بوده است .نکته مھم اينجاست که با آن که بخش ھای مھمی
از پايگاه حکومت ايران از تحريم ھا آسيب ديده است اما اين آسيب ھا در ھمه گروه ھای حامی حکومت
يکسان نبوده و برخی از آنھا اساسا زيانی نديده اند .موسسه ھای دولتی و شبه دولتی ھمچنان بر اقتصاد
تسلط دارند و شواھد گواه آن است که جريان ھای متصل به حاکميت در موقعيتی ھستند که می توانند با
دور زدن تحريم ھا و يافتن فرصت ھای جديد زيان وارده به منافع خود را به کمترين حد ممکن برسانند
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و از اين طوفان جان سالم به در ببرند .نتيجه نھايی اين است که اقتصاد سياسی کشور قالبی به خود
گرفته که دقيقا در جھت عکس آنچه ھدف کشورھای تحريم کننده بوده عمل می کند.
پيامدھای ناخواسته ديگری ھم وجود دارد .تحريم ھر چه وسيع تر می شود بيشتر شھروندان عادی
را مورد ھدف قرار می دھد .به رغم تاکيد غرب بر مستثنی کردن کاالھای اساسی و انساندوستانه
گزارش ھای زيادی از کمبود اينگونه کاالھا به خصوص داروھای ويژه به دست می رسد.
اين البته تا حدی از ناکارآمدی حکومت ايران ناشی می شود .اما فقط تا حدی ،زيرا تحريم ھا با
وسعت امروزی خود بناگزير اثرات ھراس انگيز ناخواسته و فزاينده ای دارند .ايرانيان با بحران جدی
کمبود ارز رو به رو ھستند .شرکت ھای خارجی از ترس آن که ناخواسته از خط قرمزی عبور کنند،
ترجيح می دھند از ھر گونه معامله ای ،حتی مجاز ،با ايران دوری کنند .مخارج مبادالت مالی رو به
افزايش است .اين شرايط باعث می شود که خشم عمومی به تساوی بين يک رژيم ناکارامد و يک دنيای
خارج بی تفاوت نسبت به مشکالت مردم ايران تقسيم شود.
در نھايت تحريم به عنوان يک ابزارفشار ديپلماتيک می تواند زمانی موثر باشد که دورنمايی برای
لغو آن در برابر تغيير سياست وجود داشته باشد .معيار سنجش اثربخشی تحريم ھا در آن چيزی است که
می توان با پايان تحريم به دست آورد و نه آنچه بر اثر تحريم حادث می شود .در اينجاست که مشکل
ديگری نمايان می شود ،چرا که در مورد تحريم ايران اين دورنما در بھترين تحليل ناروشن و غبارآلود
است .با وجود ماه ھا بی ميلی به اقرار اثرات مخرب تحريم مقام ھای ايرانی اکنون به طور فزاينده ای
لغو تحريم را به عنوان پيش شرطی برای ھر گونه توافق مطرح می کنند .اما اين کار در عمل بسيار
دشوار است .تحريم ھا آن چنان عميق و پيچيده اند که بدون يک چرخش بزرگ و غيرمحتمل در سياست
خارجی جمھوری اسالمی امکان دست يابی به آستانه الزم برای لغو تحريم ھای آمريکا دور از تصور
است .بنابراين تنھا گزينه موجود تعليق و يا معافيت ھای کوتاه مدت است که در بھترين حالت ممکن
است گام ھای محدود و برگشت پذيری را از جانب ايران به دنبال داشته باشد.
عالوه بر اين تحريم ھا حياتی مستقل يافته اند و به پديده ای تبديل شده اند که حتی پس از پايان اين
سياست می تواند ادامه حيات دھد .علت اين است که ھنجارھای مھم تجاری و مصرفی به علت تحريم
دگرگون شده اند .شرکت ھای خارجی که با تحمل ھزينه زياد از بازار ايران خارج شده اند ،دست کم در
نبود اطمينان کافی از پايدار بودن لغو مجازات ھا ،به راحتی به اين بازار باز نخواھند گشت.
و در نھايت يک خطر بزرگ ديگر ھم در اين ميان وجود دارد :با گذاشتن ھمه تخم مرغ ھا در سبد
تحريم ،شکست اين سياست عمال جنگ را به تنھا گزينه تبديل می کند.
ھمه اين ھا الزاما نافی تحريم به عنوان يک ابزار سياست نيست .حتی در مورد ايران نمی توان اين
امکان را ناديده گرفت که بدون تحريم ھا ايران ممکن بود پيشرفت بيشتری در زمينه برنامه ھسته ای
کند .تحريم ھنوز در مقابل رويارويی نظامی گزينه بھتری ست .اما تجربه کنونی دست کم به ما می
آموزد که در اعمال تحريم ھا بايد عقالنی تر و محتاطانه تر عمل کرد؛ وقتی تحريم ھای موجود عمل
نمی کنند بايد از وسوسه تشديد آنھا دوری جست؛ پيامدھای اجتماعی و اقتصادی تحريم ھا بايد به طور
دائم مورد بازبينی قرار گيرد و سياست تحريم بايد اين انعطاف و چابکی را داشته باشد که بتوان از آن و
به خصوص با لغو آن  -روند مذاکرات را زمانی که به جای اره ای زنجيری ضخيم به چاقوی ظريف
نياز است ،در سمت دستيابی به ھدف اوليه پيش برد.
در حال حاضر برای يک چرخش کامل در سياست تحريم ايران ديگر دير شده است .رژيم تحريمی
عظيمی وضع شده و دورنمای لغو کامل آن وجود ندارد .چالش پيش روی گروه ) 1+5پنج عضو دايمی
شورای امنيت به اضافه آلمان( تدوين يک بسته پيشنھادی انگيزه ساز است که ھم از نظر سياسی و ھم
از نظر قانونی واقع بينانه باشد و بتواند ھمزمان نگرانی ھای ايران را برطرف سازد .در مقابل چالش
ايران در اين است که بتواند پاسخ مناسبی بدھد.
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توصيه ھا
برای حل بحران کمبود دارو در ايران
به دولت ايران:
.1

افزايش کارايی سامانه تخصيص ارز ،صدور مجوز و رويه ھای گمرکی برای واردات دارو.

به دولت اياالت متحده آمريکا و اتحاديه اروپا:
 .2ارايه رھنمودھای روشن به موسسه ھای مالی با تاکيد براين که انجام فعاليت ھای تجاری مربوط به
امور انسان دوستانه مجاز است و مشمول مجازات نخواھد شد.
 .3اجازه درگير شدن يک نھاد بين المللی به عنوان واسطه برای تامين داروھای ويژه برای ايران را
در نظر بگيريد.

برای ادامه مذاکرات ھسته ای و تقويت امکان موفقيت
به کشورھای ] 1+5اعضای دايمی شورای امنيت سازمان ملل متحد و آلمان[ و دولت ايران:
 .4توافق در انجام مداوم و بی وقفه مذاکرات در سطح فنی برای دستيابی به يک توافق گام به گام و در
اين راستا در نظر گرفتن امکان استقرار يک گروه تماس در وين و يا استانبول برای ارتباط مرتب.
 .5پذيرش رسمی حق ايران در غنی سازی اورانيوم برای اھداف صلح آميز و در خاک خود و
ھمزمان تعھد اين کشور به صلح آميز ماندن اين برنامه.
به دولت ھای ايران و آمريکا
 .6انجام مذاکرات دوجانبه در حاشيه مالقات ھای  1+5و يا به طور موازی با آن برای حل مشکل
فوری غنی سازی  20درصدی

برای دستيابی سريع به توافقی در مورد موضوع غنی سازی  20درصدی
به گروه  1+5و دولت ايران
 .7تالش برای يک توافق که بر اساس آن:
الف-

ايران برای يک مدت اوليه  180روزه غنی سازی  20درصدی اورانيوم را متوقف و
موجودی کنونی اورانيوم  20درصدی خود را به ميله ھای سوخت ھسته ای تبديل می کند.

ب-

اعضای  1+5ايزوتوپ ھای پزشکی مورد نياز ايران را تامين می کنند ،اعمال ھرگونه
تحريم جديد را متوقف می کنند ،برخی از تحريم ھای موجود )به عنوان مثال ممنوعيت
فروش فلزات گرانبھا و فلزات نيمه تمام به ايران و يا ممنوعيت بازگرداندن درآمدھای
حاصل از فروش نفت ايران به کشور( را برای مدت  180روز لغو می کنند و برخی از
دارايی ھای مسدود شده ايران را آزاد می کنند.

برای حل مساله فردو
به گروه  1+5و دولت ايران:
 .8تالش برای يک توافق که بر اساس آن:
الف(

ايران از نصب بيشتر سانتريفوژ ھای پيشرفته در فردو خودداری می کند و اقدام ھای
شفاف ديگری ،مانند استفاده از اين مرکز فقط برای اھداف تحقيق و توسعه و اجازه
استقرار بازرس آژانس بين المللی انرژی اتمی در محل و يا نصب دوربين ھای کنترل از
راه دور ،را انجام می دھد.
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گروه  1+5تحريم ھای مربوط به صنعت پتروشيمی ايران را لغو می کند و به کشورھای
وارد کننده اجازه ادامه حفظ سطح فعلی واردات نفتی از ايران را می دھد.

برای دستيابی به يک توافق درازمدت تر
به گروه  1+5و دولت ايران:
 .9دستيابی به يک توافق که بر اساس آن:
الف(

ايران حجم ذخيره اورانيوم غنی شده  5درصدی را محدود می کند و ميزان اضافه بر آن را
به ميله ھای سوخت ھسته ای تبديل می کند؛ پروتکل الحاقی آژانس بين المللی انرژی اتمی
را می پذيرد و کد  3.1را اعمال می کند؛ و

ب(

اعضای  1+5فن آوری مدرن توليد سوخت ھسته ای را در اختيار ايران قرار می دھند؛
محدوديت ھای مالی را لغو می کنند؛ به تحريم ھای اعمال شده بر صادرات نفت پايان می
دھند ،گروه ) 5پنج عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد( ،به محض حل مسايل ميان
ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی ،قطعنامه جديدی را برای لغو تحريم ھای بين المللی
عليه ايران ،به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارائه می کند

برای عقالنی تر کردن فرآيند اعمال تحريم ھای آتی در مورد کشورھای ثالث
به آمريکا و اتحاديه اروپا:
 .10ايجاد مکانيسم مستقل برای ارزيابی و بازبينی دائمی پيامدھای اجتماعی و اقتصادی تحريم ھا ھم
قبل و ھم در طول اعمال آنھا برای جلوگيری از عواقب ناخواسته که به عموم مردم صدمه می زنند
و يا باعث افتادن در چرخه دايمی افزايش مجازات ھا می شوند.
 .11پرھيز در حد امکان از اعمال تحريم ھای چند سويه فاقد ھدف روشن استراتژيک و راھبرد خروج.
واشنگتن /بروکسل 25 ،فوريه 2013

گروه بين المللی بحران
 25فوريه 2013

گزارش شماره  138بخش خاورميانه

ايران و تارعنکبوت تحريم ھا
.I

ديباچه

در مرکز تالش ھا برای حل مناقشه ھسته ای ميان ايران و غرب ،اعمال تحريم ھای کمرشکن اقتصادی
قرار دارد که از آمريکا و اروپا سرازير شده و در نوع خود ھمه جانبه ترين نوع تحريم است .برداشت
1
ھا البته بسيار متفاوت است .از نظر بسياری از مقام ھای غربی اين تحريم ھا راه حل کليدی برای
اعمال فشار بر تھران؛ بدون دست زدن به اقدام نظامی است .رھبران ايران ،با آن که اخيرا به تاثير
اقتصادی تحريم ھا اذعان کرده اند ،اما با توجه به ترور دانشمندان ھسته ای ،خرابکاری و حمله ھای
سايبری ،آن را نشانه ای می بينند از اين که ھدف واقعی غرب سرنگون کردن حکومت ايران است تا
2
تالش برای تغيير رفتار حکومت ايران.
حتی اکنون ،که اميدھا برای از سر گيری مذاکرات ميان گروه ) 1+5اعضای دائمی شورای امنيت
سازمان ملل متحد به اضافه آلمان( و ايران اندک است ،مساله تحريم ھا اھميت بيشتری می يابد.
پرزيدنت اوباما پس از از سرگيری دور دوم رياست جمھوری ،اين دو مساله را به طور مستقيم به ھم
ربط داد.
"ما سخت ترين تحريم ھای تاريخ را ]عليه ايران[ اعمال کرده ايم .اين تحريم ھا بر اقتصاد ايران تاثير می
گذارد .راھی وجود دارد که ايران از انرژی ھسته ای صلح آميز بھره ببرد و در عين حال به تعھدات بين
المللی خود عمل کند و اين آرامش خاطر را برای جامعه جھانی فراھم کند که به دنبال توليد سالح ھسته ای
3
نيست.

رھبر جمھوری اسالمی در واکنش ،در ھمان حال که تالش برای توليد سالح ھسته ای را انکار می
کرد ،ھر گونه رابطه ای را ميان تنگنای اقتصادی و سياست ھسته ای انکار کرد:
"شما به قول خودتان تحريم ھای فلج کننده می گذاريد تا ملت را فلج کنيد .آيا اين نشان دھنده حسن نيت است يا
سوء نيت...آنھا ساده لوحانه فکر می کنند ملت زير فشار تحريم ھا فرسوده شده و از اين رو حسرت مذاکره با
4
آمريکا را دارد.
5

ديگر مقام ھای ايرانی از اظھارات اوباما که با وضع قانون جديد برای تنگ تر کردن حلقه
محاصره ھمراه بود ،ابراز شگفتی کرده اند .يکی از اين مقام ھا اظھار داشت:

 1يک مقام پيشين آمريکايی" :در مورد اھداف مورد نظر تحريم ھا سه نظر وجود دارد -1 :ترغيب ايران به مذاکره جدی در
مورد مساله ھسته ای )موضع رسمی غرب(؛  -2افزايش فشار طاقت فرسا به حدی که ايران تسليم شود؛  -3فروپاشی رژيم
ايران بر اثر تنگناھای اقتصادی .اگر به اندازه کافی به سياستگذاران بروکسل و واشنگتن گوش کنيد می توانيد ھر سه نظر را
مشاھده کنيد ".مصاحبه گروه بحران ،واشنگتن 15 ،فوريه 2013
 2برای مطالعه يک رشته بحث ھای اخير رجوع کنيد به  Crisis Group Middle East Briefing No34گروه ،1+5
ايران و مخاطرات ماجراجويی ھسته ای 15 ،ژوئن  .2012برای مرور بحران ھسته ای ايران رجوع شود به گزارش ھای
پيشين گروه بحران به خصوص
Crisis Group Middle East and Europe Report N°116, In Heavy Waters: Iran’s Nuclear
Program, The Risk of War and Lessons from Turkey, 23 February 2012; Asia Briefing
N°100, The Iran Nuclear Issue: The View from Beijing, 17 February 2010; Middle East
Report N°51, Iran: Is There a Way Out of the Nuclear Impasse?, 23 February 2006; and
Middle East Report N°18, Dealing with Iran’s Nuclear Program, 27 October 2003.
 3او ادامه داد " :من بسيار مايل به يک راه حل ديپلماتيک ھستم .در اين مورد قبل از تبليغات انتخاباتی ،طی آن و اکنون پس
از پايان انتخابات کامال روشن حرف زده ام .ما اجازه نخواھيم داد که ايران به سالح ھسته ای دست يابد .اما تصور من اين
است که ھنوز برای حل ديپلماتيک مساله وقت ھست...ما مصمم به حل مساله ھستيم و خود را مقيد بع آداب ديپلماتيک و
پروتکل نمی کنيم .اگر ايران واقعا مايل به حل اين مساله باشد اين فرصت برای آن ھا وجود دارد .نقل قول از "گفته ھای رييس
جمھور در يک کنفرانس خبری" ،کاخ سفيد 14 ،نوامبر .2012
 4نقل قول از نيويورک تايمز 17 ،فوريه .2013
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"حرف مھم است ،اما اراده مھم تر است .و ھيچ نشانه ای از اراده سياسی واشنگتن برای تعامل با ايران به
چشم نمی خورد .اين که کاخ سفيد نتواند عده ای تندرو در کنگره را متقاعد کند که به ديپلماسی يک شانس
واقعی بدھند ،بيانگر ھمان سياست ھای دوگانه برای اعمال فشار ]از يک سو[ و مجاب کردن ]از سوی ديگر[
6
است.

اين که تحريم ھا تا چه حد بتواند بر انتخاب بنيادين سياستگذاران ايران تاثير بگذارد ،يکی از
مھمترين پرسش ھاست .از سويی رھبران ايران اطمينان دارند که می توانند از طوفان ]تحريم[ بگذرند
آن چنانکه در گذشته شرايطی بس ناگوارتر را ،به ويژه در جريان جنگ ھشت ساله ايران و عراق ،تاب
7
آوردند .به جز اين ،تحريم ھا می تواند اقتصاد ايران را خفه کند و رھبران تھران ممکن است حاضر
شوند برای رفع اين تحريم ھا يک بھای تاکتيکی بپردازند بی آنکه ھدف ھای ايران الزاما تغييری کرده
باشد .بی ترديد اقتصاد ايران با کاھش شديد صادرات نفت و کاھش ارزش ﷼ ،فشار سنگينی متحمل
شده است .اما شواھد برای تاثير ھمزمان بر سياست ھای تھران کمتر به چشم می خورد .چند تحليل که
ھيچ کدام الزاما ديگری را نفی نمی کند می توان برای اين مساله طرح کرد .اول ،سيستم سياسی ايران
ممکن است در مقابل اثرات سياسی فشارھای اقتصادی مانند نارضايتی عمومی و يا خشم جامعه تجاری
8
نسبتا مقاوم باشد .دوم ،حکومت ايران عميقا اعتقاد دارد که ھر گونه تغيير سياست به عنوان نشانه
9
ضعف برداشت می شود و در نتيجه احتماال فشارھا را تشديد می کند ؛ و در نتيجه رھبری ايران مصمم
تر می شود ثابت کند که ھر چند تحريم ھا ممکن است بر ايران تاثير بگذارد اما ھرگز به ھدف اعالم
10
شده دست نخواھد يافت ".به گفته يک مقام اروپايی "راھبرد کنونی ايران "مقاومت تا پيروزی" است و
11
از اين جھت در تضاد مستقيم با رويکرد "تحريم تا پيروزی" غرب قرار می گيرد.
حتی با فرض اثربخشی تحريم ھا به عنوان يک ابزار سياسی ،پرسش ديگری در مورد عملی بودن
آن برای دستيابی به ھدف مطرح می شود :اعمال تحريم برای تغيير رفتار ،فقط زمانی سودمند خواھد
بود که امکان لغو سنجيده و انعطاف پذير آن در مقابل تغيير سياست وجود داشته باشد .بدون چنين
انعطافی غرب ھرگز نخواھد توانست انگيزه ھای الزم را برای ايران فراھم کند .معيار واقعی سنجش
موفقيت ،اعمال تحريم نيست بلکه امکان لغو آن است.
البته اين مساله ساده ای نيست .بيش از سه دھه پس از تحريم ھای آمريکا ،اعمال مجموعه بغرنجی
از تحريم ھای سازمان ملل متحد و تحريم ھای چندجانبه ،کالف پيچيده ای ساخته است که بازکردن آن
دست کم به ھمان اندازه دشوار است که بافتن آن .چند سانی ھدف ھا ،ھمراه با تنوع گروه ھای اعمال
5

در دوم ژانويه  ،2013پرزيدنت اباما قانون اختيارات دفاع ملی را امضا کرد که شامل تحريم ھای خارج از قلمرو آمريکا
در مورد صنعت انرژی ايران ،بيمه ،ترابری و کشتی رانی و ممنوعيت صدور فلزات گرانبھا به ايران می شود .رجوع کنيد به
 -NDAA of 2013,قانون آزادی ايران و مبارزه با گسترش جنگ افزارھای ھسته ای Dسال  ،2013بخش NDAA
Subtitle D –Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012.
6مصاحبه گروه بحران ،مقام ايرانی ،دسامبر .2012
 7رھبران ايران سال ھا تحت تحريم زندگی کرده اند و بسياری معتقدند که ھنوز می توانند ادامه دھند .يک عضو اتاق
بازرگانی گفت :اقتصاد ايران مانند پرنده ای است که بالھايش را بريده اند .اگر نمی تواند پرواز کند اما ھنوز می تواند راه
برود .يک ھزاره تجربه اقتصادی ،منابع غنی ،و مرزھای باز و طوالنی به حيات اقتصادی ايران کمک می کنند ".مصاحبه
تلفنی گروه بحران ،تھران آگوست .2012
 8تاجر ايرانی گله می کند که آن ھا ھيچ مجرايی برای طرح ناراحتی ھای خود را با دولت نداشتند و ترجيح دادند که ساکت
بمانند .مصاحبه گروه بحران دوبی ،استانبول ،آوريل  .2012عموم مردم به رغم نارضايتی گسترده به نظر می رسد تا حدود
زيادی ساکت ھستند .يک تحليل گر سياسی ايرانی گفت " :ايرانی ھا به دنبال تغييرات راديکال نيستند .وضعيت منطقه و تجربه
انقالبی اخير خود ما به اندازه کافی يادآور اين واقعيت ھستند که مرز ميان ھرج و مرج و استبداد بسيار اندک است ".مصاحبه
گروه بحران ،تھران ،ژوئن .2012
"9روشن است که ھدف تحريم ھا تغيير رژيم است .تحريم ھا قبل از بحران ھسته ای ھم وجود داشته و پس از آن ھم وجود
خواھند داشت .ايرانی ھيچ گاه خالص نخواھد شد زيرا ھمچنان بھانه ھای ديگری مثل حقوق بشر و مسايل منطقه ای وجود
خواھد داشت ".مصاحبه گروه بحران ،مقام ايرانی ،اکتبر 2012
 10به گفته يک عضو ھيئت مذاکره کننده ايران "طی دھه گذشته به خصوص در  7سال گذشته ايران ھمواره سعی در پيروی
از يک استراتژی امنيتی داشته که ھدف اصلی آن اثبات بی ثمر بودن رويکرد دوگانه ]فشار و مذاکره[ بوده است .ايران می
خواھد ثابت کند که رويکرد فشار باعث تقويت مذاکرات نخواھد شد و در اين زمينه موفق بوده است".رجوع کنيد به مھدی
محمدی  2013بن بست يا گشايش ".وطن امروز  1ژانويه 2013
11مصاحبه گروه بحران ،بروکسل  2012سپتامبر
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کننده تحريم با ساختارھای قانونی و اجرايی متفاوت ،تحريم را به طور فزاينده ای به ابزاری ُکند و
ناکارامد تبديل کرده است که مانع انعطاف و چابکی الزم برای پاسخگويی به حرکات ظريف ديپلماتيک
می شود .يک متخصص تحريم گفت" :تخفيف تحريم ھا به رقص در يک ميدان مين گذاری شده می
12
ماند".
برای سنجش موفقيت سياست تحريم ،بايد پيامدھای ناخواسته بالقوه آن ھم در نظر گرفته شود .کمبود
13
غذا و داروھای حياتی ،يادآور شرايط مشابه در عراق در اواخر دھه  ،1990در حالی فزونی است.
بسياری از شھروندان احتماال با اين نظر شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل که "سوء مديريت دولت
14
و فساد داخلی بيش از تحريم ھا عامل مشکالت کشور ھستند" موافقند .اما اثرات تحريم قابل انکار
15
نيست و اين باعث بدبينی مردم عادی نسبت به غرب شده است .در واقع شواھدی وجود دارد که
تنگناھای اخير در گذران زندگی مردم به تدريج افکار عمومی را به سمت مسئول دانستن بيشتر غرب
16
به دليل اين تنگناھا سوق می دھد .يک مبتکر اقتصادی برجسته ايرانی گفت" :جای تعجب است که
غرب سخت ترين تحريم ھا را عليه ملتی اعمال کرده که بيش از ھمه در خاورميانه متمايل به غرب
17
است".
اثربخشی تحريم ھا به عنوان ابزار فشار سياسی موضوع داغ مجادله ميان سياستگذاران ،ناظران
سياسی و دانشگاھيان است .با وجود برخی توافق ھا بر سر شرايط کارساز بودن تحريم ھا )مانند
ضرورت چندجانبه بودن؛ پيروی از اھداف کوچک و مشخص ،و اعمال آن بر کشورھای نسبتا
18
دمکراتيک( در رابطه با اثربخشی کلی سياست تحريم ،اختالف نظرھای زيادی وجود دارد .ايران ،به
12مصاحبه گروه بحران ،واشنگتن دسامبر 2012
13برای مرور اين که چگونه تحريم ھا مانع از تامين غذا و دارو شده اند رجوع کنيد به جوليان برگر و سعيد کمالی دھقان:
"ناتوانی ايران در دريافت داروھای حياتی به علت تحريم ھای بين المللی" ،گاردين 13 ،ژانويه 2013؛ جاناتان ساول و
مارکوس جرج" .عوارض جنبی تحريم ھا به نظام غذايی ايران صدمه می زند ".رويترز  28نوامبر 2012
Julian Borger and Saeed Kamali Dehghan, “Iran unable to get life-saving drugs due to
Guardian, 13 January 2013; Jonathan Saul and Marcus international sanctions”, The
George, “Sanctions side effect hits Iran’s food system”, Reuters, 28 November 2012.
14مصاحبه گروه بحران ،لندن  24دسامبر  .2012يک مشاور اقتصادی ايران خاطرنشان کرد" بدون ترديد سومديريت ھای
دولت ايران ،عدم آمادگی ،و يک رشته نارسايی ھای صنعت دارويی در ايران اين مشکل پيچيده را تشديد کرده است .اما بدون
ترديد کمبود دارو و وسايل پزشکی با تحريم ھا آغاز شد .قبل از تحريم ھا ايران ھمين دولت و ھمين سومديريت را داشته است
و با اين حال کمبود غذا و دارو وجود نداشت" .مصاحبه گروه بحران سيامک نمازی ،مديرکل ،گروه مشاوره اکسس ) Access
 ،(Consulting Groupدوبی  21دسامبر .2012
 15مقامات غرب تاکيد دارند که ھدف تحريم ھا مقامات تصميم گيرنده و نه مردم عادی ست و بنابراين ھمه تقصيرھا را متوجه
تھران می دانند .جان ساليوان ،يک سخنگوی خزانه داری آمريکا گفت" :اگر در واقع کمبود دارو در ايران وجود دارد ،به علت
انتخابی است که دولت ايران کرده است نه دولت آمريکا ".نقل از بورگر دھقانی:
Julian Borger and Saeed Kamali Dehghan, “Iran unable to get life-saving drugs due to
international sanctions”,
بعضی از مقام ھای غربی معتقدند که ايران در مورد کمبود دارو مبالغه می کند .رجوع شود به فريده فرھی" :مسوول کمبود
دارو در ايران کيست؟"
Farideh Farhi, “Who is Responsible for Medicine Shortages in Iran?”, Lobelog.com, 21,
January 2013.
 16بر اساس يک نظرسنجی موسسه گالوپ 47 ،درصد ايرانيان آمريکا را عامل تنگناھای خود و در عوض فقط ده درصد
دولت ايران را مقصر می دانند .اين گونه نظرسنجی ھا البته به خصوص در جوامع بسته اساسا غيرقابل اتکاست .رجوع کنيد
به محمد يونس" :ايرانيان نيش تحريم را احساس می کنند و مقصر را آمريکا و نه رھبران خود می دانندMohamed ".
Younis, “Iranians Feel Bite of Sanctions, Blame U.S., Not Own Leaders”, Gallup.com, 7
February 2013.
 17مصاحبه گروه بحران ،استانبول ،اوت 2012
 18برای مرور استدالل ھا در دو طرف بحث تحريم رجوع کنيد به "طراحی تحريم ھای ھدفمند سازمان ملل متحد" ،کنسرسيوم
تحريم ھای ھدفمند ،آگوست 2012؛
Sanctions”, Targeted Sanctions Consortium, August “Designing United Nations Targeted
;2012
رابرت پيپ" ،چرا تحريم ھای اقتصادی ھمچنان بی اثر ھستند؟ امنيت بين الملل )تابستان  (1998صفحه 66.17؛
Still Do Not Work,” International Security, vol. Robert A. Pape, “Why Economic Sanctions
;23, no. 1 (summer 1998), pp. 66-77
جرج لوپز و ديويد کورترايت "کنترل عراق :تحريم ھا کار کردند".
Lopez and David Cortright, ‘‘Containing Iraq: Sanctions Worked’’, Foreign Affairs, George
;vol. 83, no. 4, (July/August 2004), pp. 1-14
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عنوان يکی از کشورھايی که بزرگترين تحريم ھا را تجربه کرده ،نمونه مھم و واقعی برای مطالعه
19
موردی است.
ھدف اين گزارش عالوه بر تجزيه و تحليل ريشه ھا و دامنه تحريم ھای اعمال شده در مورد ايران،
ياد گرفتن از اين تجربه در اعمال تحريم بعنوان يک ابزار سياست گذاری است.

جوی گوردن " :بازبينی تحريم ھای ھوشمند"
Joy Gordon, “Smart Sanctions Revisited”, Ethics & International Affairs,
;vol. 25, no. 3 (September 2011), pp. 315-335
جرج لوئيز "در دفاع از تحريم ھای ھوشمند :پاسخی به جوی گوردن" ،ھمانجا جلد  ،26شماره  1مارچ  ،2012صفحه -135
146
George Lopez, “In Defense of Smart Sanctions:
A Response to Joy Gordon”, ibid, vol. 26, no. 1 (March 2012), pp. 135-146.
19متخصصان تحريم در مرور موارد تحريم در نيمه دوم قرن بيستم به اين نتيجه رسيده اند که در  60درصد مواردی که
آمريکا در آن دخيل بوده ،تحريم ھا عمال پيش زمينه ای برای يک درگيری نظامی ھم بوده است .رجوع شود به
Monika Klimek and Jerome Venteicher, “Where Does Diplomacy End? The Turning of the
from U.S. Economic Sanctions to Military Dispute”, International Studies Screw
Association, Chicago, 1 March 2007.
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 .IIتنيده شدن تار تحريم ھا
از زمان تاسيس جمھوری اسالمی ايران در سال  ،1979اين کشور ھمواره با تحريم رو به
رو بوده است .در طی اين سال ھا عمق و گسترش تحريم ھا به طور چشم گيری افزايش داشته
است .مجموعه کنونی اين تحريم ھا آميزه ای است از اھداف و انگيزه ھای متفاوت سياسی و
چارچوب ھای مختلف حقوقی که طی  34سال گذشته توسط دولت ھای مختلف و موسسات بين
المللی تدوين و اعمال شده اند.
تحريم ھای يک جانبه آمريکا که از دھه  1980آغاز شد ،به تدريج به يک رژيم تحريمی گسترده و
بين المللی تبديل شد .موج اول تحريم ھا ) (1995-1979ريشه در واکنش آمريکا به بحران گروگان
گيری ،سياست ھای عمومی ضد آمريکايی تھران ،و حمايت تھران از گروه ھای خشونت گرا داشت.
موج دوم  2006-1995که آن ھم يک جانبه از سوی آمريکا اعمال شد چند ھدف را دنبال می کرد:
تضعيف حکومت ايران با ھدف قرار دادن صنايع نفت و گاز و جلوگيری از دسترسی به فن آوری ھای
خطرناک ھسته ای و موشکی .اين موج در عين حال با استفاده از اھرم مجازات ھای تحريمی برای
طرف ھای درگير در معامالت با ايران متحدان آمريکا را وادار به حمايت از تحريم می کرد .موج سوم
) (2010-2006شامل مجازات ھای ھدفمند چند جانبه و بين المللی بود که بر اساس نگرانی جامعه بين
المللی از بلندپروازی ھای ھسته ای ايران اعمال شد .ناکامی اين تحريم ھا برای پايان دادن به
رويارويی ،راه را برای يک موج جديد ،اين بار با شديدترين تحريم ھای وسيع و ھماھنگ يک جانبه و
چند جانبه ) 2010تا کنون( ھموار کرد.
 .Aتحريم ھای يک جانبه آمريکا
روز  4نوامبر  ،1979روزی که ديپلمات ھای آمريکايی در تھران به گروگان گرفته شدند ،نقطه عطفی
در روابط ايران و آمريکا بود .اولين واکنش دولت کارتر از جمله شامل تحريم واردات نفت خام از
20
ايران بود .طی ماه ھای پرتنش بعد از اين حادثه ،دولت کارتر با يک رشته احکام اجرايی مجازات
21
ھای زير را عليه ايران اعمال کرد :مسدود کردن  12ميليارد دالر دارايی ھای ايران در آمريکا،
22
ممنوعيت صادرات کاال به ايران و محدوديت شديد مناسبات مالی با ايران ،ممنوعيت تمام واردات از
23
ايران و منع شھروندان آمريکايی از سفر به ايران و انجام معامالت اقتصادی با اين کشور.
به دنبال آزاد شدن گروگان ھا در روز سوگند خوردن رونالد ريگان ،تمامی اين مجازات ھا به
استثنای مسدود شدن اموال ايران ،که ھمچنان به عنوان يک مورد خصومت باقي مانده ،توسط رييس
24
جمھوری جديد لغو شد .با اين ھمه چند سال بعد يعنی در ژانويه  1984پس از آکه وزارت امور
خارجه آمريکا ايران را به اتھام شرکت در انفجار در محل اقامت تفنگداران دريايی آمريکا در بيروت به
25
عنوان يک کشور حامی تروريسم اعالم کرد ،اين تحريم ھا دوباره به مرحله اجرا گذاشته شدند .اين
20پروکالماسيون  ،4702واردات نفت و توليد مواد نفتی از ايران  12نوامبر 1979
21حکم اجرايی  ،12170مسدود کردن دارايی ھای دولت ايران 14 ،نوامبر  .1979برخالف مصوبات کنگره حکم اجرايی می
تواند به طور يک جانبه از سوی رييس جمھور لغو شود.
22حکم اجرايی  ،12205ممنوعيت برخی مبادالت با ايران 7 ،آوريل  .1980غذا ،دارو ،و کمک ھای انسانی مستثنی شده
اند.
23حکم اجرايی  ،12211ممنوعيت ھای بيشتر در مبادالت با ايران 17 ،آوريل  .1980دفتر کنترل دارايی ھای خارج خزانه
داری آمريکا مسئول مديريت و اعمال تحريم ھاست.
24حکم اجرايی  ،12282لغو ممنوعيت مبادالت با ايران 23 ،ژانويه  – 1981لغو "ھمه تحريم ھا" يکی از شرايط توافق
الجزيره بود که در  19ژانويه  1981ميان ايران و آمريکا امضا شد .دو کشور توافق کردند که به دادخواھی ھای قانونی بين دو
دولت و شھروندان پايان دھند و مورد را به داوری بين الملل در تريبونال دعاوی دولت ھا که ھمچنان در ھيگ مشغول به اين
کار است واگذار کنند.
 25اين تصميم شامل ممنوعيت کمک مستقيم مالی آمريکا می شود و نمايندگان آمريکا در سازمان ھای بين المللی را موظف به
رای دادن عليه وام به ايران می کند و ھمچنين باعث ممنوعيت صدور اقالم دومصرفی به ايران می شود .اين ھا در قوانين
ديگری به نام قانون مديريت صادرات ،قانون کنترل تسليحات ،و قانون ضد تروريسم و مجازات اعدام مدون شده که شامل ھمه
کشورھايی می شود که در ليست تروريسم قرار دارند .برای مروز جزئيات ماجرای بمب گذاری  1983در بيروت رجوع شود
به
David Crist, The Twilight War: The Secret History of America’s Thirty-Year Conflict with
(New York, 2012), pp. 139-159. Iran
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رويکرد ايران را در اوج جنگ با عراق از دسترسی به کمک ھای مالی ،فن آوری ھای دومصرفی ،و
26
صادرات دفاعی آمريکا محروم کرد.
در ماه اوت  1986کنگره آمريکا قانون صادرات تسليحاتی را تصويب کرد که به موجب آن صدور
27
ھر گونه سالح آمريکايی و لوزام يدکی مربوطه به ايران ممنوع شد  .طی يک سال بعد ،رييس
جمھوری آمريکا ،به علت ادامه حمله ھای ايران به کشتی ھای زير پرچم آمريکا درخليج فارس ،و با
استناد به ادامه حمايت ايران از تروريسم ،واردات نفت خام از ايران و ھمه کاالھا و خدمات مربوطه را
28
ممنوع اعالم کرد .
با پايان جنگ ايران و عراق در سال  1988تالش ھای واشنگتن برای ممانعت از بازسازی توانايی
نظامی ايران آغاز شد .در سال  1992کنگره آمريکا قانون منع گسترش تسليحاتی ايران -عراق را
29
تصويب کرد که بر اساس آن فروش ھر گونه تسليحات متعارف و غير متعارف به ايران ممنوع شد.
با استناد به حمايت ھای ايران از جنبش ھای خشونت آميز در شرق مديترانه و به طور مشخص
گروه ھايی مانند حزب ﷲ لبنان و جھاد اسالمی و ھمچنين امضای قرار داد تکميل نيروگاه بوشھر با
30
روسيه ،دولت کلينتون اين مجازات ھا را تشديد کرد .در سال  1995کليه سرمايه گزاری ھای آمريکا
31
در صنايع نفت و گاز ايران و به دنبال آن مشارکت يا کمک کمپانی ھای آمريکايی در صنعت نفت
33
32
ايران ممنوع شد .مدت کوتاھی بعد از آن آمريکا کليه تجارت و سرمايه گذاری در ايران و ھمچنين
34
صادرات از طريق کشور ثالث به ايران را ممنوع اعالم کرد.
تاکنون دادگاه ھای فدرال آمريکا در  8حکم مستقل در مجموع خانواده  241سرباز کشته شده آمريکا را محق به دريافت 8.8
ميليارد دالر خسارت اعالم کرده اسند .رجوع شود به
Agence France-Presse, 6 July 2012.
26اختيار رييس جمھوری برای خارج کردن يک کشور از ليست تروريسم ،وابسته به تصويب کنگره در پی يک مھلت 45
روزه است .برای اين کار رييس جمھوری بايد تاييد کند که ايران طی  6ماه گذشته عملی در حمايت از اقدام ھای تروريستی
انجام نداده و عالوه بر اين تضمين کرده است که از تروريسم بين الملل در آينده حمايت نخواھد کرد .کنگره می تواند اين
تصميم را با وضع يک اليحه مخالفت که قابل وتو توسط رييس جمھوری است ،لغو کند .اين وتو خود می تواند به واسطه يک
اکثريت دوسومی ملغی شود .در سال  2008به ازای ھمکاری در زمينه برنامه ھسته ای ،نام کره شمالی از ليست تروريسم
خارج شد .ليبی نيز در سال  2006از اين فھرست خارج شد.
27چند ماه پس از رھا شدن گروگان ھای آمريکايی در لبنان دولت آمريکا با فروش اسلحه به ايران مخفيانه از اين تحريم ھا
تخطی کرد .برای اطالعات بيشتر در مورد ماجرای "ايران کانترا" رجوع شود به
Lawrence E. Walsh, “Final report of the independent counsel for Iran/Contra matters”,
United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 4 August 1993.
 28حکم اجرايی  ،12613ممنوعيت واردات از ايران  29اکتبر 1987
 29قانون منع گسترش تسليحات ايران و عراق ،جلد  26از قانون دفاع ملی برای سال مالی  ،1993قانون عمومی -102
 23 ،484اکتبر  .1992اين قانون تحريم ھايی عليه موسسه ھای خارجی اعمال می کند که تعداد و انواع بی ثبات کننده ای از
سالح ھای متعارف و يا سالح ھای کشتار جمعی به ايران می فروشند .تخطی از اين قانون باعث محروميت از کمک ھای
آمريکا ،تبادل فن آوری ،توافقات مربوط به توليد مشترک و فروش تسليحات آمريکايی به کشور مربوطه برای مدت يک سال
می شود .نمايندگان آمريکا ھم موظفند برای مدت يک سال در مجامع بين المللی عليه ارايه وام به آن کشور رای بدھند .رييس
جمھور می تواند کشوری را از اين قانون معاف کند به شرط آن که تا  15روز قبل داليل خود را برای ضرورت اين کار برای
منافع ملی آمريکا به کنگره گزارش کرده باشد .قانون اعمال قدرت اقتصادي در شرايط اضطراري بين المللي" )(IEEPA
ابزار ديگری ھم برای تنظيم روابط تجاری با کشورھای خاطی در اختيار رييس جمھوری می گذارد.
"30ايران و روسيه در مورد پروژه نيروگاه اتمی  800ميليون دالری توافق می کنند ".واشنگتن پست 9 ،ژانويه .1995
“Iran, Russia Agree on $800 Million Nuclear Plant Deal”, The Washington Post, 9 January
1995.
31
پرزيدنت کلينتون با اشاره به اين که "عملکرد دولت ايران يک خطر شديد و عيرمعمول را متوجه امنيت ملی ،سياست
خارجی ،و اقتصاد آمريکا می کند" ،در  15ماه مارس  1995اعالم وضعيت فوق العاده در روابط ميان دو کشور کرد .از آن
زمان تا کنون ھمه دولت ھای وقت آمريکا اين مصوبه را ساالنه تمديد کرده اند .پيش از آن در ھمان سال شرکت نفتی آمريکايی
 Paulقرارداد يک ميليارد دالری برای توسعه ميدان ھای نفت و گاز ايران امضا کرده بود .رجوع شود به Conocoکانوکو
Richter and Robin Wright, “Clinton Kills Pending Iran-Conoco Oil Deal”, Los Angeles
Times, 15 March 1995.
32حکم اجرايی  ،12957ممنوعيت مراودات با ايران در رابطه با توسعه منابع پتروشيمی 15 ،مارس .1995
 33حکم اجرايی  ،12959ممنوعيت برخی مراودات در رابطه با ايران 6 ،ماه مه  .1995جالب اين جاست که دوران
بالواسطه پيش از اين تحريم شاھد رشد چشمگير تجارت ميان ايران و آمريکا بوده است .آمريکا با حدود  2.2ميليلرد دالر حجم
تجارت از  1991تا  1994به ششمين منبع واردات به ايران تبديل شده بود.
34حکم اجرايی  ،13059ممنوعيت برخی مراودات با ايران 19 ،اوت  .1997اقالم با بيش از  10درصد محتوای آمريکايی
به عنوان محصول آمريکايی شناخته می شوند .رييس جمھوری می تواند بخشی از اين تحريم يا ھمه آن را لغو کند در صورتی
که  15روز پيش از آن کنگره را از اين تصميم آگاه ساخته باشد .احکام اجرايی  12957 ،19959 ،13059بعدا در قانون
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با درک اين واقعيت که بدون انقطاع مناسبات تجاری ايران با ديگر کشورھا ،تحريم ھای آمريکا به
تنھايی بسيار کم اثر خواھد بود ،واشنگتن به تدريج تالش خود را بر گسترش بين المللی اين تحريم ھا
متمرکز کرد .در سال  1996قانون تحريم ايران – ليبی ) که بعد ھا قانون تحريم ايران آی اس آ نام
گرفت( به تصويب رسيد که اولين نمونه تالش جدی آمريکا برای جلوگيری از سرمايه گذاری شرکت
35
ھای خارجی در صنايع انرژی ايران بود  .کشورھای اروپايی ھم از موضع اصولی و ھم از اين جھت
که در آن زمان درگير سياست "گفتگوھای اقتصادی" با تھران بودند ،با اين سياست به شدت مخالفت
37
36
کردند .اتحاديه اروپا کمپانی ھای اروپايی را از پيروی از قانون تحريم ايران )ای اس آ( منع کرد و
.38
اين رويارويی تقريبا به يک جنگ تجاری ميان دوسوی آتالنتيک تبديل شد اما اين رويارويی به دنبال
اقدام آمريکا در مستثنا کردن شرکت ھای اروپايی از شمول اين قانون ،به ازا ھمکاری ھای گسترده تر
39
ضد تروريستی و منع گسترش تسليحاتی ،پايان يافت.
انتخاب دور از انتظار محمد خاتمی در انتخابات رياست جمھوری سال  1997که به نظر می رسيد
به نرم تر شدن سياست ھای ايران منجر شود ،باعث تعديل اين تحريم ھا شد .در سال  1999کلينتون با
استفاده از اختيارات معاف سازی خود ،فروش دارو و مواد غذايی به ايران و سپس در سال 2000
40
واردات پسته ،فرش و خاويار ايران را مجاز اعالم کرد  .با اين حال نگرانی فزاينده آمريکا از
ھمکاری ھای ھسته ای ايران و روسيه ،به سرعت بر تعديل تحريم ھا سايه افکند .در سال 2000
کنگره آمريکا قانون منع گسترش تسليحاتی ايران را به تصويب رساند که به موجب آن تحريم ھايی عليه
شرکت ھای خارجی درگير در برنامه سالح ھای کشتار جمعی و موشک ھای باليستيک ايران اعمال
41
می شد.
در دوران رياست جمھوری جرج بوش ،توجه به تمامی به سمت پرونده ھسته ای ايران منحرف شد.
پس از آشکار شدن برنامه مخفی غنی سازی اورانيوم ايران در سال  ،2002سه کشور اتحاديه اروپا
) فرانسه ،بريتانيا و آلمان( وارد مذاکراتی نسبتا موفق و ديپلماتيک با تھران شدند .بر اساس توافق
حاصله ،ايران فعاليت ھای غنی سازی خود را تعليق کرد و با بازرسی مراکز ھسته ای خود از طريق
اجرای پروتکل الحاقی آژانس بين المللی انرژی اتمی ،موافقت نمود .در عوض سه کشور عضو اتحاديه

حمايت از آزادی ايران سال  2006مدون شدند ،و در نتيجه رييس جمھوری ديگر نمی تواند به طور يک جانبه اين احکام را
تغيير يا پايان دھد.
 35قانون تحريم ايران ،قانون عمومی  6 ،172-104اوت  .1996قانون در کنگره و سنا به اتفاق آرا به تصويب رسيد .بخش
مربوط به ليبی اين قانون در سال  2004لغو شد .طی سال ھای بعد محدوده ھای قانون گسترش يافت در حالی که محدوديت
ھايی برای اختيارات معاف کردن توسط رييس جمھوری وضع گرديد .در حالی که محدوده اوليه بر اساس سرمايه گذاری ھای
بيش از  20ميليون دالر در صنعت نفت ايران پيش بينی شده بود ،فھرست کنونی شامل مواردی از فروش بنزين به ايران تا
سرمايه گذاری در صنعت پتروشيمی ايران ،و تامين بيمه برای نفتکش ھای ايرانی می شود .رجوع شود به کنت کاتزمن:
"تحريم ھای ايران" سرويس تحقيقات کنگره  10ژانويه  .2013بر اساس اين قانون برای پايان تحريم ھا رييس جمھوری بايد
گواھی دھد که ايران فعاليت برای توسعه يا اکتساب تسليحات اتمی ،شيميايی و بيولوژيکی و ھمچنين فن آوری موشک ھای
بالستيکی را متوقف کرده ،از فھرست کشورھای حامی تروريسم خارج شده و خطر جدی را متوجه منافع امنيت ملی آمريکا و
متحدانش نمی کند .اين قانون در تاريخ  31دسامبر  2016پايان می يابد مگر آن که بار ديگر تمديد شود.
 36برای مرور "کفتگوی نقادانه" بين ايران و اروپا رجوع شود به برنارد کاوسلر "از تعامل تا مھار :روابط ايران با اتحاديه
اروپا و برنامه ھسته ای .2011-1192
“critical dialogue” between Iran and Europe see, Bernd Kaussler, “From Engagement to
Containment: EU-Iran Relations and the Nuclear Programme, 1992-2011”, Journal of
Balkan and Near Eastern Studies, vol. 14, no. 1, March 2012, pp. 53-76.
 37مقررات اتحاديه شماره  96/ 2271حفاظت در مقابل اثرھای خارج از قلمرو مقررات مصوب کشور ثالث و اقدام ھای
مبتنی بر و يا حاصل از آن 22 ،نوامبر .1996
 38در آن زمان سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه يووس دوتريو پرسيد" :يک کشور به باقی جھان ديکته می کند که چه
می توانند بکنند و چه نمی توانند .آيا اين درست است؟" نخستين چالش جدی اين قانون اعتراض شرکت فرانسوی توتال بود که
ھمراه با شرکای جزيی يعنی گازپروم روسيه و پتروناس مالزی يک قرارد  2ميليالرد دالری برای توسعه فاز  2و  3ميدان
بزرگ گاز پارس جنوبی را امضا کرده بود .رجوع شود به آدريان کرافت" :تھديد اتحاديه اروپا به شکايت در سازمان تجارت
جھانی در صورت اعمال تحريم ھای آمريکا" ،رويترز  27ماه مه 1998
Adrian Croft, “EU warns of WTO move if U.S. imposes sanctions”, Reuters, 27 May 1998.
"39گزارش به کنگره ،قانون تحريم ايران و ليبی :تصميم بر معافيت شرکت ھای توتال ،گازپروم و پتروناس برای فعاليت ھای
مشمول تحريم تحت اين قانون" ،وزارت امور خارجه آمريکا ،واشنگتن 1998
40کاتزمن" :تحريم ھای ايران" نقل قول باال
 41معافيت ھای ويژه برای ايجاد امکان ھمکاری بين اداره ملی ھوا-فضای آمريکا و آژانس فضايی روسيه وضع شد .رجوع
شود به قانون منع گسترش تسليحات ايران سال  ،2000قانون عمومی 14 ،178-106 ،مارس .2000
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42

اروپا ،قول ھمکاری ھای اقتصادی و مربوط به صنايع انرژی را به ايران دادند  .به رغم اين
مذاکرات ،رشته تحريم ھای جديد آمريکا عليه ايران در سال  ،2005نام تعدادی از افراد و موسسه ھای
43
متھم به حمايت از برنامه ھسته ای و موشکی ايران را در ليست سياه قرار داد.
در ژانويه سال  2006ھمراه با ناتوانی در پر کردن شکاف ميان دوطرف ،فعاليت ديپلماتيک سه
کشور اروپايی به شکست کامل منتھی شد ،ايران فعاليت غنی سازی خود را از سر گرفت و متعاقبا
44
آژانس بين المللی انرژی اتمی موضوع را به شورای امنيت ارجاع داد .در آن سال کنگره آمريکا،
بعضا در واکنش به گزارش ھايی مبتنی بر پيشرفت برنامه ھسته ايران قانون حمايت از آزادی در ايران
) (IFSAرا تصويب کرد .اين قانون از يک سو فرمان ھای اجرايی گذشته در مورد ممنوعيت سرمايه
گذاری در ايران و واردات از اين کشور را دوباره مدول کرد و از سوی ديگر حمايت از دموکراسی در
45
ايران را به سياست رسمی آمريکا بدل ساخت .اما مھم ترين نوآوری در اين رويکرد استفاده از تحريم
ھای مالی برای تکميل تحريم ھای قبلی ،که به نظر می آمد ايران به خوبی می توانست آنھا را دور
46
بزند ،بود .وزارت خزانه داری آمريکا بانک ھای اصلی ايران را در ليست سياه قرار داد و بر ساير
47
کشورھا برای دنباله روی از اين سياست اعمال فشار کرد .مقام ھای آمريکايي در سراسر جھان
شروع به ارائه اسناد و مدارک در مورد پيوند ھای سيستم مالی ايران با حزب ﷲ ،حماس و جھاد
اسالمی کردند .در اين مذاکرات مقام ھای آمريکايی ريسک ھمکاری مالی با ايران و پيامد مجازات ھای
آمريکا را تشريح کردند .به دنبال قطع مناسبات بسياری از موسسات مالی بين المللی با ايران و
48
جلوگيری آمريکا از استفاده ايران از دالر برای معامالت خود ،ايران عمال از نظر مالی مطرود شد.
انتخاب باراک اوباما به رياست جمھوری آمريکا به نظر می رسيد شانس جديدی را برای رويکرد
گفتگو بين ايران و آمريکا ايجاد کند .با اين حال سياست دوگانه تھديد و مذاکره ،با اين استدالل که
 42مصاحبه گروه بحران ،حسين موسويان ،مذاکره کننده ھسته ای پيشين در ايران ،واشنگتن  29اوت .2012
 43حکم اجرايی  ،11182انسداد دارايی ھای گسترش دھندگان تسليحات کشتار جمعی و حاميان آن ھا 28 ،ژوئن ،2005
موسسه ھای مشمول اين حکم شامل سازمان انرژی اتمی ايران و تعداد زيادی از بانک ھای ايران می شود .با شمول سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در اين حکم آمريکا برای اولين بار نيروی نظامی يک کشور را شامل تحريم کرده است .برای مرور
ليست کامل روجوع شود بهwww.state.gov/t/isn/c22080.htm:
44گزارش گروه بحران "ايران :آيا راھی برای خروج از بن بست ھسته ای وجود دارد؟ نقل قول بال
 45قانون حمايت از آزادی ايران فروش فن آوری تسليحات کشتار جمعی و يا تعداد و انواع بی ثبات کننده سالح ھای پيشرفته
متعارف را به ايران ممنوع می کند .اين قانون "مقادير الزم" بودجه را برای کمک به ايرانيانی که به طور رسمی مخالف
استفاده از خشونت و تروريسم ،خواھان پايبندی ايران به منع گسترش تسليحات ھسته ای ،طرفدار اصول دمکراتيک ،حقوق
بشر و آزادی ھستند و برای احقاق برابری فرصت ھا و يک دولت دمکراتيک مبارزه می کنند تخصيص داده است.
 46بخش  311قانون ميھن پرستی اياالت متحده آمريکا  Patriot Actکه به دنبال حوادث  11سپتامبر  2001به تصويب رسيد
به خزانه داری آمريکا اين اختيار را می دھد که از دسترسی افراد و يا موسسه ھای درگير پولشويی و يا تروريسم مالی به
سيستم مالی آمريکا جلوگيری کند .در سپتامبر  2005وزارت خزانه داری آمريکا بانک دلتا آسيا  BDAرا که حافظ دارايی
ھای کره شمالی است به عنوان يک موسسه پولشويی اعالم کرد .اين اقدام که برای پيونگ يانگ شوک آور بود پيش زمينه
موافقت  2007گفتگوھای شش جانبه بود و ھمچنين اقدام ھای مشابھی را عليه ايران برانگيخت .رجوع شود به مقاله ريچارد
اس تريسی" :استفاده از قانون ميھن پرستی برای تبديل پول کثيف کره شمالی به ابزار چانه زنی"
Richard S. Tracey, “Using the Patriot Act to Turn North Korea’s Dirty Money into a Bargaining Chip”, Strategic Studies Quarterly (summer 2009), pp. 124-140
در ژانويه  2006استوارت لوی ،معاون امور تروريسم و اطالعات مالی خزانه داری آمريکا ،با اقتباس از اين سياست در
مورد ايران يک اقدام جھانی را برای فشار به بخش خصوصی برای محدود کردن تجارت با ايران آغاز کرد .داوود دانش
جعفری وزير سابق دارايی ايران اقدام لوی را به عنوان "يک بازی جدی و نفس گير شطرنج" تشريح می کند .يک مقام
آمريکايی گفت" اين تھاجمی ترين و مستقيم ترين اقدامی است که ما موفق به شروع آن شده ايم و به نتيجه خواھد رسيد" رجوع
شود به رابين رايت "جنگ استوارت لوی" نيويورک تايمز 31 ،اکتبر .2008
47چندين سازمان بين المللی مانند گروه کاری مالی ) FATEسازمان محافظ  34اقتصاد بزرگ جھانی( و سازمان ھمکاری
اقتصادی و توسعه ) OECDشامل غنی ترين  30کشور جھان( در مورد رابطه با موسسه ھای مالی ايران اخطار کردند.
رجوع شود به
Louis Charbonneau, “Iran bank hit hard by U.N. sanctions: diplomats”, Reuters, 30 July
2007.
 48مصاحبه گروه بحران با مقام ھای آمريکايی ،واشنگتن دسامبر  . 2012قبل از سال  2008بانک ھای آمريکايی تحت يک
قانون معروف به "چرخش 180درجه ای می توانستند معامالت غيرمستقيم دالری را برای موسسه ھای مالی ايران انجام دھند.
در سال  2006وزارت خزانه داری آمريکا بانک صادرات ،يکی از بزرگترين بانک ھای ايران ،را به علت اتھام تسھيل
انتقال پول به حزب ﷲ از استفاده از سيستم بانکی آمريکا محروم کرد .دو سال بعد اين ممنوعيت به تمام بانک ھای ايرانی
تعميم داده شد .از آنجا که دالر ارز بين المللی معامالت نفتی است و بيشتر درآمد نفتی ايران از کانال سيستم بانکی آمريکا عبور
می کرد اين اقدام بيش از ھر چيز دريافتی ھای مربوط به نفت ايران را متاثر کرد .رجوع شود به
“Revoking an authorization previously granted to U.S. depository institutions to process
U-turn transfers”, U.S. Treasury Department, 6 November 2008.
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ھرگونه تالش ديپلماتيک فقط زمانی کارساز است که با اعمال فشار و تھديد فزاينده ھمراه باشد ،ادامه
يافت .اين رويکرد با رد ژست ديپلماتيک آمريکا توسط ايران ،بيشتر تقويت شد .اما يکی از پيامد ھای
ژست خيرخواھانه آمريکا بعد از دوران پر تنش جرج بوش اين بود که زمينه الزم برای ھمکاری ھای
بين المللی بيشتر در اين زمينه فراھم شود.
در نتيجه بين سال ھای  2009و  2012آمريکا از يک سو فشار ھای خود را افزايش داد و از
سوی ديگر برای اعمال مجازات ھای بيشتر به شورای امنيت سازمان ملل متحد متوسل شد .بعضا در
واکنش به حوادث پس از انتخابات رياست جمھوری ايران در سال  ، 2009ناکام ماندن تالش برای
49
مبادله اورانيوم غنی شده با سوخت ھسته ای ،و تا حدودی زير فشار کنگره ،دولت آمريکا مجازات
ھای اقتصادی گسترده تری را عليه ايران اعمال کرد .اين سياست منجر به تصويب قانون معروف "
تحريم ،پاسخگويی ،و محروميت ايران" سی آی اس آ دی ای شد که موسسات و افرادی را ھدف قرار
می داد که به صنعت انرژی ايران کمک می کنند .اين قانون ھمچنين توانايی ايران برای صادر کردن
50
نفت و معامالت بين المللی مالی را بشدت محدود کرد.
به تدريج دولت آمريکا يک رشته احکام اجرايی برای مجازات مقامات ايرانی مظنون به درگير
51
بودن در برنامه ھسته ای و موشکی ،نقض حقوق بشر و حمايت از رژيم سوريه در سرکوب مخالفان،
52
صادر کرد .گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی در سال  2011که در آن ابعاد احتمالی نظامی
53
برنامه ھسته ای ايران تشريح شده بود براين فشار ھا افزود .ھدف اين فشار ھا در درجه اول صنايع
54
پتروشيمی ايران و افراد درگير در برنامه ھسته ای بودند  .واشنگتن ھمچنين محدوديت ھای مالی را به
سطح باالتری ارتقا داد و کليه سيستم مالی ايران از جمله بانک مرکزی ايران را بعنوان "موسسات پول
55
شويی" اعالم نمود .در  31دسامبر  ،2011زير فشار کنگره و با ھدف محروم کردن ايران از منابع
حياتی در آمد مالی ،اوباما پس از توافق با کنگره بر سر رويکرد مرحله ای اعمال آن ،قانون معروف به

 49برای مرور روابط ايران و آمريکا طی دوره اول رياست جمھوری پرزيدنت اوباما و ابتکار تبادل سوخت ھسته ای رجوع
شود به تريتا پارسی" :يک چرخه تاس :ديپلماسی اوباما با ايران .New Haven, 2012
 50قانون عمومی ،195-111 ،اول جوالی  (CISADA) .2010قانون جامع تحريم ،پاسخگويی و محروميت ايران2010 ،
فروش بنزين ،سوخت ھواپيما و ديگر محصوالت سوختی را به ايران ممنوع و بانک ھای خارجی دارای مراودات مالی با
موسسه ھای ايرانی موجود در ليست سياه را از دسترسی به سيستم مالی آمريکا محروم کرد .اين قانون شامل يک "ماده
مخصوص" می شود که بر اساس آن شرکت ھايی که خاتمه روابط تجاری خود با ايران و خودداری از انعقاد قرارداد در آينده
را تضمين کنند از تحريم معاف می شوند .اگر رييس جمھور آن را برای منافع ملی الزم تشخيص دھد می تواند صادرات برخی
کاالھا ،خدمات و فن آوری ھا را از اين قانون معاف سازد .اگر رييس جمھوری به اين نتيجه برسد که ايران ديگر شرايط الزم
برای شمول در ليست کشورھای حامی تروريسم را ندارد و برنامه سالح ھای کشتار جمعی را متوقف کرده ،ھمه الحاقيه ھای
 CISADAبه قانون تحريم ايران لغو می شود .برای پايان دادن به تحريم ھای مربوط به حقوق بشر ايران بايد بدون قيد و
شرط ھمه زندانيان سياسی را آزاد کند؛ يک تحقيق و تفحص شفاف در مورد کشتار و دستگيری معترضان سال  2009را
آغاز کند؛ به نقض حقوق بشر پايان دھد؛ و يک سيستم قضايی مستقل ايجاد کند.
51حکم اجرايی  13553مسدود کردن اموال افراد مشخصی مرتبط با نقض جدی حقوق بشر توسط دولت ايران و انجام برخی
اقدامات ديگر 29 ،سپتامبر  .2010اين حکم دارايی ھای ھشت مقام ايرانی را در آمريکا مسدود و سفر آنھا را به آمريکا
ممنوع کرد .اين فھرست شامل محمدعلی جعفری ،فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،حيدر مصلحی وزير اطالعات ،و
سعيد مرتضوی دادستان کل سابق می شد .اين اقدام بيشتر جنبه نمادين داشت زيرا احتماال اين مقام ھا ھيچگونه اموالی در
آمريکا ندارند .به دنبال اين ،آمريکا کانادا و بريتانيا چند نفر ديگر را ھم در ليست سياه قرار دادند .رجوع شود به سعيد کمالی
دھقان" :مقام ھای ايرانی در ليست سياه آمريکا ،بريتانيا و کانادا" ،گاردين 8 ،جوالی .2011
 52حکم اجرايی  1352مسدود کردن دارايی ھای افراد مشخصی در ارتباط با نقض حقوق بشر در سوريه 29 ،آوريل .2011
اين حکم به طور عمده سپاه قدس ،بازوی خارجی سپاه پاسدران و فرمانده آن قاسم سليمانی را ھدف قرار داد .پيشتر در سال
 2007دولت بوش به علت اتھام اعمال بی ثبات کننده در عراق تحريم ھای مشابھی را در مورد سپاه قدس اعمال کرده بود.
رجوع شود به حکم اجرايی  13438مسدود شدن اموال افراد مشخصی که اقدامات ثبات دھنده را در عراق تھديد می کنند18 ،
جوالی .2007
 53اجرای توافق ايمنی ان پی تی و مصوبات قطعنامه ھای مربوطه شورای امنيت سازمان ملل متحد در جمھوری اسالمی
ايران" 8 ،نوامبر .2011
IAEA, GOV/2011/65, 8 November 2011.
 54حکم اجرايی  1357در مورد تحريم ھای بيشتر عليه ايران 23 ،مه  ، 2011اعمال تحريم ھای مالی مصوب در قانون
تحريم ايران را اجرايی می کند .در حالی که حکم اجرايی  ،13590تحريم ايران 21 ،نوامبر  ، 2011فھرست افراد مورد
تحريم را جھت شمول اشخاص درگير در صنعت انرژی و پتروشيمی ايران گسترش می دھد.
55اين اقدام بر اساس بخش  311قانون پاتريوت انجام شد .اين اقدام يک اخطار شديد در مورد ريسک ناشی از تعامل با موسسه
ھای مالی ايران از جمله بانک مرکزی ايران بود .رجوع شود به" :سياھه واقعيت ھا :تحريم ھای جديد عليه ايران" ،وزارت
خزانه داری آمريکا 21 ،نوامبر  .2011مقام ھای آمريکا استدالل می کنند که اين اقدام به علت کمک بانک مرکزی به ساير
بانک ھای ايرانی برای دور زدن تحريم ھا الزم بود .مصاحبه گروه بحران ،واشنگتن دسامبر .2012
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"اختيار دفاع ملی  "2012ان دی ای ای ،بخش  ،1245را امضا کرد .بر اساس اين قانون ،بانک ھای
56
خارجی از انجام معامالت مالی مربوط به نفت از طريق بانک مرکزی ايران منع می شدند.
اين قانون ھمچنين موسسات مالی آمريکا را ملزم می کرد که ھرگونه دارايی ھای ايران را توقيف
57
کنند و ھرگونه خريد نفت و محصوالت پتروشيمی ايران را از طريق کشور ثالث ،به استثنای
58
کشورھايی که توسط ان دی ای ای مورد ارفاق قرار گرفته بودند ،متوقف کنند .با اظھار استيصال از
آنچه سرکشی مداوم ايران خوانده می شد ،کنگره آمريکا در اول اوت  2012قانون "کاھش تھديد ايران
و حقوق بشر سوريه" را به تصويب رساند .اين قانون که بار ديگر احکام اجرايی گذشته را مدون کرد،
ليست فعاليت ھای مشمول تحريم و مجازات ھا را گسترش داد ،ارائه خدمات پيامی برای انجام معامالت
59
مالی و بيمه ھای تجاری را ممنوع کرد و مانع پرداخت مطالبات مالی مربوط به نفت ايران شد.
به رغم اعتراض کاخ سفيد مبنی بر "نگراني از تداخل با تحريم ھای پيشين" سال  2012با تصويب
60
يک قانون تحريمي سخت تر به نام "قانون آزادی و منع گسترش تسليحاتی ايران" پايان يافت  .اين
قانون تمامی صنعت انرژی ،کشتيرانی ،کشتی سازی و مديريت بندری ايران را به عنوان "موسسات
گسترش تسليحات" در ليست سياه قرار می داد.
اين قانون ھمچنين فروش و انتقال ھرگونه فلز گرانبھا را به ايران ممنوع می کرد که در نتيجه،
ايران قادر به دريافت بھای فروش نفت خود به صورت طال نيست.

56اين ماده به اليحه تخصيص ملی دفاعی ملحق شده بود .دولت ابتدا به علت نگرانی افزايش جھانی قيمت نفت تمايلی به انجام
اين اقدام که با ھدف فلج کردن توان فروش نفت ايران طراحی شده بود نداشت .رجوع کنيد به جاش رجين "
Josh Rogin, “Menendez livid at Obama team’s push to shelve Iran sanctions amendment”,
Foreign Policy (online), 1 December 2011.
اول دسامبر  2011دويد کھن معاون امور تروريسم و اطالعات مالی در اول دسامبر  2011در سنا چنين شھادت ميدھد" :
الزم است آنگونه اقدام کنيم که اتحاد بين المللی ميان کشورھای متعھد به رويکرد دوگانه دچار شکاف نشود و سياست ما باعث
اعمال فشار واقعی به ايران شود ،نه اينکه بطور نا خواسته زمينه ای برای بھره برداری اقتصادی توسط ايران فراھم کنيم".
اما بعد از اينکه اتحاديه اروپا به علت نگرانی از حمله قريب الوقوع اسراييل به ايران تمايل خود را به تحريم نفت ايران اعالم
کرد و با ارائه اختيارات توسط کنگره برای اعمال برخی معافيت ھا و تضمين اينکه اعما ل اين تحريم ھا باعث تنش در بازار
نفت نخواھد شد اين شرايط تغيير يافت .بخصوص رئيس جمھور اين اختيارات را دريافت کرد که برخی از بانکھا را در
صورتی که کشورھای متبوع آنھا در  6ماه گذشته خريد نفت خود را از ايران بطور قابل توجھی کاھش داده باشند به مدت
 180روز از شمول اين تحريم معاف کند .عالوه بر اين وی ميتواند اين معافيت را با استناد به منافع امنيت ملی آمريکا برای
 120روز ديگر ھم تمديد کند .با اعالم اينکه لغو تحريمھا نيازمند تصويب گنگره است ،اما رئيس جمھور در اين مورد ميدان
عمل بزرگی دارد چرا که کنگره "کاھش قابل توجه" را تعريف نکرده است .رجوع کنيد به بخش  1245قانون دفاع ملی،
قانون عمومی  30 ،81-112 ،دسامبر 2011
57حکم اجرای  ،13599انسداد اموال دولت ايران و موسسات مالی ايران 5 ،فوريه 2012
 58حکم اجرايی  ،13622اجازه تحريمھای جديد در رابطه با ايران  30جوالی  .2012اين حکم عمال ھر خريدار جديد
محصوالت انرژی ايران را مورد تحريم قرار ميدھد .با توجه به اينکه موارد استثنايی فقط در مورد مشتريان فعلی صدق ميکند
 59اين قانون موارد زير را ممنوع ميکند :ھر گونه کمک به ارتقا سطح توانمندی ايران برای گسترش صنايع نفتی ) ھم در
ايران وھم در خارج( کمک به ايران برای نقل و انتقال نفت خام ،نفت پااليش شده ،شامل ارائه خدمات تضمينی ،و بيمه برای
شرکت ملی نفت ايران  NICو شرکت نفتکش ايران  ،NITCو خريد و يا تسھيل بدھی ھای ايران .اين قانون ھمچنين شامل
مجازات ارائه دھندگان خدمات پيام رسانی مالی به بانکھای ايرانی و ممنوعيت تحصيل دانشجويان ايرانی در رشته ھای مربوط
به انرژی ،علوم ھسته ای  ،و مھندسی ھسته ای در دانشگاه ھای آمريکا ميشود .از ھمه مھمتر ،بخش  504ارسال درامد ھای
نفتی ايران را به اين کشور شامل تحريم ميکند .اقدامی که برای ايران راھی جز انجام معامالت تھاتری با باقيمانده مشتريان
نفتی خود باقی نميگذارد .رجوع کنيد به قانون کاھش تھديد ايران و قانون عمومی.
See Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012, H.R. 1905 – Public Law:
112-158, 10 August 2010.
 60قانون آزادی و ضد گسترش تسليحات ايران  ،2012بخش  1241قانون دفاع ملی  ، 2013لغو يا اصالح نيازمند اقدام
کنگره است ،اما ريس جمھور نيز از برخی اختيارات معافی برخوردار است .رجوع کنيد به جاش راجين ،فارين پاليسی30 ،
نوامبر .2012
“White House opposed new Iran sanctions”, Foreign Policy (online), 30 November 2012.
دولت در کسب برخی معافيت ھا ،به ويژه در مورد تحريم مشتريان نفت خام ايران موفق بود .اين معافيت وابسته به اين بود که
"شرايطی فوق العاده مانع از آن شود که آن کشور بتواند خريد نفت و فرآورده ھای نفتی از ايران را به طور جدی کاھش دھد".
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عالوه بر اين ،اين قانون عمال صنايع توليدی ايران را که وابسته به واردات آھن و فوالد ھستند ،فلج
کرد و ارائه خدمات بيمه ای به موسسات ليست سياه را ممنوع و ھمچنين راديو تلويزيون دولتی ايران و
61
رئيس آن را مشمول تحريم اعالم کرد.
 .Bتحريم ھای چندجانبه و ھماھنگ
موفقيت تحريم ھای آمريکا تا حدود زيادی وابسته به عمل ھماھنگ با ساير کشورھاست .در اين رابطه
ھمراه کردن اروپا از نظر واشنگتن گامی تعيين کننده بود .خالف رويکرد آمريکا ،اتحاديه اروپا سياست
خود را بر گسترش پيوند ھای اقتصادی با تھران طی سال ھای  1990و  2000استوار کرده بود.
اما در سال  2005با شکست رويکرد ديپلماتيک فرانسه ،آلمان و بريتانيا اين وضعيت دگرگون
شد .با حمايت از اولين قطعنامه شواری امنيت سازمان ملل متحد در تحريم ايران به عنوان "يک واکنش
الزم و متناسب به بی اعتنايی ايران به نگرانی ھای جامعه بين المللی" ،شورای اتحاديه اروپا در فوريه
62
 2007اولين تحريم ھای اروپا عليه ايران را اعالم کرد .اين تحريم ھا که عينا از مفاد قطعنامه
شورای امنيت سازمان ملل متحد اقتباس شده بود ،ارائه کمک يا فن آوری مربوط به گسترش تسليحات
ھسته ای را به ايران ممنوع اعالم کرد و عالوه بر آن ممنوعيت سفر و توقيف اموال افراد و موسسات
63
درگير در برنامه ھسته ايران را نيز اعمال نمود.
64
در گام بعدی اتحاديه اروپا تحريم تسليحاتی و ممنوعيت ارائه وام به ايران را تصويب کرد  .در
فاصله سال ھای  2008تا  2010اتحاديه اروپا چندين بار اين قانون را بازنگری کرده که طی آن نام
65
افراد جديدی به ليست سياه اضافه شده و يا ابھامات قانون برطرف شده است.
درسال  2010در واکنش به ادامه فعاليت ھای ھسته ای ايران ،تصميم اين کشور به غنی سازی
اورانيوم تا  20درصد ،و به وضوح رد پيشنھاد اوباما برای مذاکره ،بروکسل يک قدم ديگر به جلو
برداشت .تحريم ھای جديد صنايع انرژي ايران ،تجارت ،ترابری ،سيستم بانکی و بيمه را ھدف قرار
66
داد  .محدوديت ھای اعمال شده از جمله شامل ممنوعيت سرمايه گذاری ،فروش ،ارائه يا انتقال ابزار يا
فن آوری به صنعت انرژی ايران و الزام کشورھای عضو به بازرسی محموله ھای مشکوک از ايران و
به ايران است .عالوه بر اين ،اتحاديه اروپا يک سری تحريم ھای مربوط به حقوق بشر را نيز در آوريل
67
 2011به اين ليست افزود .به دنبال گزارش نوامبر  2011آژانس بين المللی انرژي اتمي در مورد
ابعاد احتمالي نظامی برنامه ھسته ای ايران ،بريتانيا مناسبات مالی با ايران از جمله با بانک مرکزی
61اين تصميمات ) به غير از ممنوعيت فروش فلزات گرانبھا ( شامل کشورھای معاف شده بر اساس و خريد گاز طبيعی
نميشود .اين اليحه ھمچنين تحريمھا را به ھر شخص خارجی درگير تجارت با يک فرد و يا موسسه موجود در ليست
مخصوص وزارت خزانه داری آمريکا گسترش ميده
 62نتيجه گيريھای شورا در مورد ايران ،نشست  2776شورای روابط خارجی اتحاديه اروپا ،بروکسل  22ژانويه ،2007
موضع مشترک شورا به شماره 200و CFSP /140/در مورد اقدامات محدود کننده نسبت به ايران  27 ،فوريه  2007در
اين سند از تحريم ھای اتحاديه اروپا به عنوان "اقدامات محدود کننده" نام برده ميشود .اين اولين بار بود که اتحاديه اروپا اقدام
به عمل تحريم با ھدف مربوطه به منع گسترش تسليحاتی انجام ميداد )بر خالف موارد تحريم به علت تروريسم و يا حقوق
بشر( .رجوع کنيد به انيسه بصيری تبريزی و روت حانو سانتينی
مارچ“EU Sanctions against Iran : New wine in old bottles?” 2012
نتيجه گيری ھای شورا منعکس کننده توافقات کشورھای عضو در مورد اقدامات محدود کننده است ،اما حکم قانون ندارد .اين
نتيجه گيری ھا بعدا يا بصورت تصميم شورا که به اتفاق آرا گرفته می شود و يا در چارچوب مقررات شورا که با اکثريت
مشروط تصويب می شود ) البته در عمل مقررات ھم معموال با اتفاق آرا تصويب می شوند( حکم قانونی پيدا می کند .مقررات
مستقيما در اتحاديه اروپا عمل ميشود و برای ھمه شخصيات ھای حقيقی و حقوقی در اتحاديه الزم االجرا است.
 CFSP/140/2007/63در مورد اقدامات محدود کننده عليه ايران  27فوريه  2007موضع مشترک شورا
64موضع مشترک شورا  ،CFSP/246/2007اصالحيه موضع مشترک  CFSP/140/2007در رابطه با اقدام ھای محدود
کننده عليه ايران 23 ،آوريل 2007
65برای فھرست اطالعيه ھا رجوع کنيد به ضميمه در پايين و جدول در تارنما www.crisisigroup.org.
 66تصميم شورا در مورد اقدامات محدود کننده عليه ايران و ابطال موضع مشترک  26 ،جوالی  .2010اين قانون تامين
تجھيزات و يا وام برای صعنت نفت ايران و مراودات مالی با افراد و مواسسات موجود در ليست سياه را ممنو ع ميکند .
انتقال مبلغ بيش از  10.000يورو را ملزم به اعالم و مبلغ بيش از  40.000يورو را ملزم به کسب اجازه مينمايد و تمديد و
تجديد قرارداھای بيمه امضا شده قبل از تصويب اين قانون را ممنوع می کند.
 67عالوه بر گذاشتن نام افراد متھم به نقض حقوق بشر در فھرست سياه ،شورای اتحاديه اروپا تجھيزات کنترل اطالعاتی و
رديابی و شنود و ھمچنين فن آوری ھای ديگر قابل استفاده برای اھداف سرکوبگرانه را مشمول تحريم کرد .تصميم شورا
 ،CFSP/235/2011در مورد اقدام ھای محدود کننده عليه برخی افراد و موسسه ھا با توجه به وضعيت در ايران 12 ،آوريل
.2011
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68

ايران را قطع کرد .اتحاديه اروپا نيز فھرست موسسات مورد تحريم را گسترش داد و به بررسی بسط
69
دامنه تحريم ھا پرداخت.
با گذشت زمان ،بی نتيجه ماندن تالش ھای ديپلماتيک ،و افزايش احتمال حمله نظامی اسرائيل،
اتحاديه اروپا فشار ھای خود را افزايش داد .يک نماينده پارلمان اروپا اظھار داشت" :برای خاموش
کردن طبل جنگ بايد فشار به ايران را افزايش دھيم و بدترين واقعه برای اروپا در زمان بحران
70
اقتصادی حاضر اين است که يک جنگ جديد درخاورميانه بازار نفت را دچار تنش کند".
با اين پيش زمينه بود که در ژانويه  2012بروکسل تصميم گرفت از اول ژوئيه ھمان سال نفت و
محصوالت پتروشيمی ايران را تحريم کند .تحريم جديد ھمچنين شامل ممنوعيت بيمه کردن محصوالت
نفتی ايران ،ضبط دارايی ھای بانک مرکزی ،جلوگيری از صدور تجھيزات و فن آوری پتروشيمی به
71
ايران و ممنوعيت تجارت الماس و فلزات گرانبھا با ايران بود.
از جمله مخرب ترين اقدامات اتحاديه اروپا ،تصميم مارس  2012مبنی بر جلوگيری از دسترسی
72
ايران به سيستم خدمات پيامی مالی برای انجام نقل و انتقال پول به ايران بود  .در نتيجه ،انجمن جھانی
برای انتقال مالی بين المللی سوئيفت مستقر در بلژيک ،که بزرگترين محمل انتقال پول در جھان است،
تمامی بانک ھای ايران را از شبکه خود خارج کرد و بدين ترتيب عمال ھرگونه واردات مالی با اين
73
بانک ھا را غير ممکن ساخت .بعد از چندين دوره مالقات ھای ناموفق ميان ايران و گروه ،5+1
اتحاديه اروپا بار ديگر تحريم ھا را تشديد کرد و ھرگونه معامله با بانک ھای ايرانی )به استثنای برخی
واردات مواد مربوط به تامين غذا و دارو( ،واردات گاز از ايران ،صادرات گرانيت و محصوالت نيمه
تمام شده فلزی از جمله آلومينيوم و فوالد ،و و تجھيزات و فن آوری کشتی سازی به ايران را ممنوع
74
کرد .چند کشور ديگر از جمله ژاپن ،کره جنوبی ،استراليا ،زالند نو ،کانادا ،سوئيس و نروژ ھم با
پيوستن به اين تحريم ھا خود را در کنار آمريکا و اتحاديه اروپا قرار دادند.

68پس از اعالم اين تصميم گروھی معترض به سفارت بريتانيا در تھران حمله کردند .به رغم ابراز تاسف دولت ،لندن ھمه
کارکنان سفارت خود را بازپس خواند و ديپلمات ھای ايرانی را اخراج کرد و بدين ترتيب رابطه ديپلماتيک به پايين ترين سطح
خود در سال ھای اخير کاھش يافت .چند ماه بعد کانادا ھم روابط ديپلماتيک خود را با ايران به شدت محدود کرد .رجوع کنيد به
"انتقاد آيت ﷲ خامنه ای از حمله به سفارت بريتانيا در تھران" ،بی بی سی فارسی 7 ،اوت .2012
Holly Dagers, “Another Embassy Closed in Iran: What Does It Mean for Iranians?”,The
Huffington Post, 9 November 2012.
69نتيجه گيری شورا در مورد ايران ،نشست  3130شورای امور خارجه ،بروکسل ،اول دسامبر .2011
 70او ادامه داد " :ما بھای سنگينی برای ھر گونه حمله به ايران پرداخت خواھيم کرد زيرا برخالف آمريکا ،اروپا در تيررس
ايران قرار دارد و می تواند ھدف اقدام ھای تالفی جويانه و تروريستی قرار گيرد .مصاحبه گروه بحران ،بروکسل ،مه،
.2012
 71رجوع شود به نتيجه گيری ھای شورا در مورد ايران ،نشست  3142شورای امور خارجه ،بروکسل 23 ،ژانويه  2012و
تصميم شورا  CFSP/35/2012در اصالح تصميم شورا به شماره  . CFSP/413/2010خريد نفت ايران توسط اتحاديه
اروپا به ميزان  600ھزار بشکه در روز يعنی  18درصد صادرات نفت ايران بود .اتحاديه اروپا با در نظر گرفتن مصالح
ضربه پذيرترين اعضای خود يعنی يونان ،اسپانيا و ايتاليا که بيش از  10درصد نياز نفتی خود را از ايران تامين می کردند در
مورد کاھش تدريجی واردات نفت از ايران توافق کرد .تھران ابتدا اثرات تحريم را ناچيز خواند و تھديد به پيشدستی در قطع
صادرات نفت خود به اروپا کرد .ايران سپس طی يک اقدام نمادين فروش نفت به فرانسه و بريتانيا که فقط به ترتيب  1درصد و
 4درصد نفت خود را از ايران وارد می کردند را قطع کرد .بھای نفت به طور موقت به باالترين حد خود در  8ماه گذشته
رسيد )رجوع کنيد به جوبی واريک" ،ايران صادرات نفت را به فرانسه و بريتانيا متوقف می کند" ،واشنگتن پست 29 ،فوريه
،(2012
”Joby Warrick, “Iran halts oil shipments to Britain, France
اما افزايش توليد توسط ليبی ،عربستان و عراق اثرات اين اقدام بر اتحاديه اروپا و قيمت نفت را خنثی کرد.
 72مقرره شورا به شماره  2012/267در مورد اقدامات محدود کننده عليه ايران 23 ،مارچ .2012
 73الزارو کامپوس مدير  SWIFTاظھار داشت" :قطع ارتباط با بانک ھای ايرانی برای  SWIFTيک اقدام فوق العاده و
بی سابقه است...اين تصميم اتحاديه اروپا  SWIFTرا مجبور به اقدام در اين زمينه می کند ".نقل قول از "دستور به SWIFT
برای قطع ارتباط با بانک ھای ايرانی مورد تحريم به دنبال تصميم شورای اورپت" ،اطالعيه مطبوعاتی  15 ،SWIFTمارچ
.2012
 74اتحاديه اروپا تاکيد می کند که اين تحريم ھا به معنای يک ممنوعيت کامل تجارت با ايران نيست .مراودات مالی مربوط به
مواد غذايی ،تجھيزات پزشکی و احکام مربوط به اھداف کشاورزی و انسان دوستانه به مبلغ کمتر از  100ھزار يورو و
ھمچنين حواله ھای شخصی کمتر از  40ھزار يورو نيازمند صدور جواز نيستند .رجوع کنيد به تصميم شورا ،شماره
 CFSP/635/2112در مورد اقدامات محدود کننده عليه ايران 15 ،اکتبر .2012
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 .Cتحريم ھای سازمان ملل متحد
در فوريه  2006به دنبال عدم موافقت ايران به تعليق برنامه غنی سازی خود ،آژانس پرونده ايران را
به شورای امنيت ارجاع داد و اين شورا به مرور يک رشته قطعنامه ھای تحريمی عليه ايران تصويب
75
کرد .قطعنامه  1696از ايران می خواست که به مطالبات آژانس تمکين کند و طی  30روز فعاليت
76
ھای غنی سازی خود را متوقف سازد .به دنبال عدم ھمکاری ايران ،شورای امنيت قطعنامه  1737را
صادر کرد که بر اساس آن ارائه مواد و فن آوری ھسته ای به ايران و ھمچنين سفرھای بين المللی افراد
مربوط به برنامه ھسته ای و موشکی ايران منع و دارايی ھای اين افراد يا موسسات مربوطه توقيف می
77
شد .قطعنامه از کشورھا می خواست که از تحصيل دانشجويان ايرانی در رشته ھای حساسی که می
تواند مورد استفاده برنامه ھسته ای و موشکی ايران قرار گيرد جلوگيری کنند .سه ماه بعد قطعنامه
 1747شورای امنيت اين فھرست را گسترش داد و ھر گونه وام و کمک مالی به ايران )به استثنای
موارد مربوط به توسعه و يا اھداف انسان دوستانه( و صادرات تسليحات ايرانی را ممنوع کرد و يک
78
رژيم تحريمی ھم بر تسليحات متعارف اعمال کرد.
يک سال ديگر طول کشيد تا اعضای دايمی شورای امنيت در مورد دور جديد تحريم ھا توافق کنند.
در مارس  2008قطعنامه  1803شورای امنيت فھرست سياه افراد و شرکت ھای ايرانی را گسترش
داد و کشورھای عضو را ملزم کرد که در صورت وجود داليلی کافی به وجود محصوالت ممنوعه در
79
محموله ھای ايرانی آنھا را بازرسی کنند .قطعنامه ھمچنين از اين کشورھا خواست که در فعاليت ھای
80
مالی با بانک ھای ايرانی وقت و کنترل ويژه اعمال کنند.
به دنبال يک رشته مذاکرات دشوار ميان اعضای دايمی شورای امنيت سازمان ملل متحد و افشای
يک محموله مخفی ھسته ای در فردو و ھمزمان با آن اعالم غنی سازی  20درصدی توسط ايران،
81
شورای امنيت قطعنامه  1929را صادر کرد .اين قطعنامه فروش سالح ھای متعارف به ايران را
ممنوع می کند ،فھرست افراد و موسسات مورد تحريم را گسترش می دھد ،ممنوعيت ھای مسافرتی را
که قبال به شکل توصيه بود را برای کشورھای عضو الزام آور می کند ،به کشورھای عضو اختيار می
دھد که ھر گونه محموله ايرانی را بازرسی کنند ،سرمايه گذاری ايران را در صنعت اورانيوم و فعاليت

75طی يک اقدام تالفی جويانه ،ايران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی آژانس بين المللی انرژی اتمی را متوقف کرد .اجرای
توافق پادمان  NPTدر جمھوری اسالمی ،GOV/2006/15 ،آژانس 27 ،فوريه  .2006بنا به گفته نماينده ايران در
آژانس ،علی اضغر سلطانيه ،قطعنامه ھای شورای امنيت دست کم به پنج دليل پايه قانونی ندارند :تعليق غنی سازی توسط
ايران داوطلبانه و نه يک ضرورت قانونی بوده است و در نتيجه از سرگيری آن نمی تواند دليلی برای ارجاع به شورای امنيت
باشد؛ ماده  C 22نظام آژانس تنھا منوط به مواد ھسته ای تامين شده توسط آژانس است و نه آن طور که در مورد ايران صدق
می کند مربوط به توليد داخلی اين مواد؛ بازرسان سازمان ملل متحد در ايران با ھيچ گونه مانعی رو به رو نيستند؛ و بازرسان
آژانس ھم ھنوز ھيچ مورد عدم ھمکاری از سوی ايران گزارش نکرده اند .مصاحبه گروه بحران ،وين  17مه  .2012برای
مروز جامع اين مساله رجوع کنيد به پاول کر:
Paul Kerr, “Iran’s Nuclear Program: Tehran’s Compliance with International Obligations”,
Congressional Research Service, 18 September 2012.
76قطع نامه شورای امنيت سازمان ملل متحد شماره  31 ،1696ژوئيه 2006
 77بر اساس قطعنامه ،تحريم ھای شورای امنيت فقط در صورت تعليق ھمه فعاليت ھای مربوط به غنی سازی شامل تحقيقات
و توسعه به گونه ای که مورد تاييد آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار گيرد و تنھا برای طول زمان اين تعليق با ھدف ايجاد و
امکان مذاکره لغو می شود .اين تحريم ھا زمانی پايان می يابند که آژانس به اين نتيجه برسد که ايران به ھمه تعھدات خود بر
اساس قطعنامه ھای مربوطه شورای امنيت سازمان ملل متحد و درخواست ھای شورای حکام آژانس عمل کرده است .اين
قطعنامه تامين تجھيزات برای نيروگاه ھای آب سبک و سوخت ھسته ای برای ايران را مستثنی می کند .رجوع کنيد به قطعنامه
 1737شورای امنيت سازمان ملل متحد 27 ،دسامبر .2006
 78قطعنامه  1747شورای امنيت سازمان ملل متحد 24 ،مارچ  .2007وزير امور خارجه وقت ايران منوچھر متکی اين
گونه به قطعنامه شورا واکنش نشان می دھد" :اگر شما می خواھيد توانايی ھا و دارايی ھای مردم ايران به ويژه قھرمانان ملی
ما ]دانشمندان و پاسداران[ را که در قطعنامه به آن اشاره شده بلوکه کنيد ،من بايد به شما بگويم که سرمايه واقعی ما چيست:
ايمان به خداوند ،جستجوی عدالت ،و مقاومت عليه تھديد و ارعاب .آيا اين قطعنامه می تواند اين سرمايه ھای ارزشمند را از ما
بگيرد؟"
 79قطعنامه ھای بعدی تدوين می کنند که بازرسی از کشتی ھا در آب ھای بين المللی برخالف آب ھای ملی نيازمند کسب
اجازه از کشور صاحب پرچم کشتی است.
 80قطعنامه  1803شورای امنيت سازمان ملل متحد 3 ،مارچ 2008
 81شورای امنيت سازمان ملل متحد 9 ،ژوئن  .2010اين اولين قطعنامه ای است که در آن اتفاق آرا عليه ايران بدست نيامد.
ترکيه و برزيل که ھر دو در آن زمان عضو شورا بودند ،پس از مخالفت آمريکا و ديگران با پيشنھاد آنھا در مورد تفويض
سوخت ھسته ای که توافق ايران را جلب کرده بود به قطعنامه رای منفی دادند و لبنان از رای دادن خودداری کرد .قطعنامه
 1929دو خواست جديد به الزامات قبلی اضافه کرد :اين که بايد پيمان جامع ممنوعيت آزمايش ھسته ای را بپذيرد و از توسعه
موشک ھای بالستيک قادر به حمل سالح ھسته ای خودداری کند.
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ھای مربوط در ساير کشورھا را منع می کند ،و ارايه خدمات مالی )از جمله بيمه( به موسسات ايرانی
مشکوک به شرکت در فعاليت ھای ھسته ای ،و ايجاد شعبه ھای جديد بانک ھای ايرانی در خارج را
ممنوع می کند .از تاريخ ژوئن  ،2010شورای امنيت ،عمال به دليل مخالفت چين و روسيه ،موفق به
توافق در مورد تحريم ھای جديدی نشده است.
 .Dبازی موش و گربه :دور زدن تحريم ھا
موثر بودن تحريم ھا وابسته به ميزان توان اعمال آن است که به يک بازی موش و گربه ،ميان تالش
ايران برای دورزدن تحريم ھا و اقدام ھای کشورھای مختلف برای بستن راه ھای گريز ،تبديل شده
82
است .آمريکا با اعمال مجازات ھايی برای بانک ھا و شرکت ھای ناقض تحريم پيشتاز اين تالش ھا
83
شد .تالش ھا تاثيرگذار بود و از جمله می توان چندين مورد مجازات ھای سخت عليه برخی شرکت
84
ھای عمده مالی بين المللی )مانند لويد ،بارکلی ،کرديت سوييس و استاندارد چارتر( را مثال زد .اين
موارد باعث محتاط شدن ھر چه بيشتر ديگر شرکت ھا شد ،به حدی که حتی برخی معامالت مجاز ھم
85
از آن تاثير گرفتند .بسياری از شرکت ھای کوچک و متوسط که مديريت ھماھنگی ھا با اين مقررات
86
پيچيده برايشان گران تمام می شد ،بازار ايران را به کلی ترک کردند .چندين کشور حوزه خليج فارس
87
که معموال مايل به رنجاندن ھمسايه قدرتمندشان نبودند ،تصميم گرفتند از تحريم ھا پيروی کنند .حتی
ترکيه که ھنوز مناسبات نزديکی با ايران داشت در چند مورد محموله ھای ايران را مورد بازرسی قرار
داد و محموله ھای تسليحات ايران را که عازم سوريه بودند توقيف کرد و اين موارد را به سازمان ملل
88
متحد گزارش داد.
با اين ھمه ديوار تحريم غير قابل عبور نبوده و ايران ثابت کرده که ھم در دور زدن تحريم ھا و ھم
در پاک کردن رد پايش بسيار تواناست .يکی از مقامات بلند پايه ايران گفت" :پس از سه دھه زندگی
زير تحريم ما اکنون در موقعيتی ھستيم که می توانيم در اين زمينه خدمات مشاوره ای ارايه کنيم و
89
تجربيات و دانش خود را در اختيار کشورھايی قرار دھيم که در شرايط مشابھی ھستند .يک تاجر

 82برای مرور چگونگی ھماھنگی کشورھای مختلف برای تبعيت از قطعنامه ھای شورای امنيت رجوع شود به "گزارش
نھايی ھيئت کارشناسان تشکيل شده بر اساس قطعنامه  ،"1929سازمان ملل متحد ،که بر اساس آن درصد کشورھای عضو که
گزارش در مورد اجرای قطعنامه  1929ارايه کرده اند از  25درصد در سال  2011به  40درصد در سال  2012رسيد.
 83ماه مه  2011شاھد اولين مورد تحريم عليه برخی شرکت ھای ونزوئال ،امارات عربی متحده ،جرسی ،موناکو ،و اسراييل
به علت شرکت در تجارت نفت با ايران در تخطی از قانون تحريم ايران  ISAبود )مطابق با اصالحيه " (.CISADAتحريم
ھفت شرکت تحت اصالحيه قانون تحريم ايران" وزارت امور خارجه آمريکا 24 ،ماه مه  .2011در ژوئيه  2012دولت اباما
با گذاشتن نام يک بانک عراقی و يک بانک چينی در ليست سياه ،اولين مجازات ھا را در مورد خاطيان مقررات بانکی
 CISADAاجرا کرد" .وزارت خزانه داری بانک  Kunlunچين و بانک االف در عراق را به علت تجارت با بانک ھای
ايرانی تحريم می کند ".وزارت خزانه داری آمريکا 31 ،ژوئيه .2012
84آمريکا بانک ھای زير را به دليل مراودات غيرمجاز مالی با ايران جريمه کرده است :بانک  USBسوييس 100 ،ميليون
دالر در سال 2004؛ بانک ھلندی  ABN 80ميليون دالر در سال  ،2005بانک ليويد  TSBبريتانيا  350ميليون دالر و
بانک  Credit Suisseدر سويس  536ميليون دالر در سال 2009؛ بانک بريتانيايی بارکلی  298ميليون دالر در سال
 ،2010بانک ھلندی  IMG 619ميليون دالر ،بانک ژاپنی ميتسوبيشی  UJJ 8.6ميليون دالر و مبالغ  674ميليون دالر و
 1.92ميليارد دالر به ترتيب برای بانک ھای انگليسی  Standard Chartered Bankو  HSDCدر سال  .2012رجوع
شود به کاتزمن "تحريم ھای ايران" ،نقل قول باال.
 85مصاحبه گروه بحران ،عضو ھيئت کارشناسان شورای امنيت سازمان ملل متحد ،نيويورک  24ژوئيه .2012
 86يک تاجر اروپايی گفت" :مشکل اينجاست که مقررات به طور دايم در حال تغيير ھستند .در نتيجه حتی اگر نوع معامله در
زمان امضای قرارداد با ايران مجاز باشد ھيچ تضمينی وجود ندارد که در زمان تحويل محصول ھم وضع به ھمان صورت
باشد" .ديگران ھم نگرانی ھای مشابھی ابراز کردند .مصاحبه ھای گروه بحران با تاجران ايرانی و اروپايی ،بروکسل،
استانبول ،دوبی ،آوريل – دسامبر .2012
 87لويس شاربونه" ،بحرين ،امارات ،محموله مشکوک عازم ايران را بازرسی می کنند ".رويترز 18 ،سپتامبر  .2012يک
تاجر ايرانی ساکن دوبی گفت " :من نمی توانم اجاره دفتر خود در دوبی را از طريق حساب خود در يک بانک ايرانی بپردازم.
با اين که اين انتقال بانکی ھسچ ربطی به ايران ندارد باز امارت آن را مسدود می کند ".ديگران وضعيت خود را به صورت
"محاصره شده توسط تحريم ھا" تشريح کردند و از اجرای سختگيرانه مقررات محدود کننده بين المللی توسط مقامات امارات
گاليه داشتند .مصاحبه گروه بحران ،دوبی آوريل .2012
 88رجوع شود به گزارش نھايی ھيئت کارشناسان " :نقل قول باال.
 89مصاحبه گروه بحران ،سپتامبر  .2012ديگر مقام ھا بر توانايی کشور در دور زدن تحريم ھا تاکيد کرده اند .رجوع شود به
"رھبر انقالب :تحريم ھا را دور می زنيم ،".تابناک 8 ،سپتامبر  2010يا "احمدی نژاد :تحريم ھا را دور می زنيم ".بی بی
سی فارسی 4 ،دسامبر .2012
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ايرانی مقيم دوبی توضيح می دھد":قبل از تشديد تحريم ھا تجارت با ايران يک فعاليت پر ارزش و کم
ريسک بود که حاال تبديل شده به پرارزش و پر ريسک .اما ھنوز بسياری از شرکت ھا حاضرند به يک
90
ريسک حساب شده تن بدھند ".چندين موسسه مالی در آسيا که رابطه ای با آمريکا و اروپا ندارند ،با
91
انجام خدمات مالی برای ايران به سودھای ھنگفتی دست يافته اند .شرکت ھای نمادين که اغلب از
طريق چندين واسطه عمل می کنند در کار ارائه کاالھای ممنوعه ،پولشويی و انتقال کاال از طريق
92
کشورھای ھمسايه به ايران ھستند. .جالب اينجاست که بازار ايران پر از محصوالت مصرفی آمريکا از
سيب گرفته تا لباس ھای پرطرفدار که اغلب از کشورھای آسيايی از طريق دوبی وارد ايران می
93
شوند.
ايران از دو طريق در رفع تحريم ھا تالش کرده است .مدت ھا ايران تالش کرد با تغيير پرچم کشتی
94
ھای خود و ثبت آن ھا در محدوده ھای قانونی که سيستم حقوقی ضعيفی دارند ،و يا با از کار انداختن
95
دستگاه ھای ردياب کشتی ھا ،حرکات خود را مخفی نگاه دارد .پس از آن که زير فشار آمريکا
96
بسياری از کشورھا درھای خود را به روی شرکت ھای ايرانی بستند ،ايران تاکتيک ھای جديدی
97
اتخاذ کرد .از جمله اين تاکتيک ھا ،آميختن محصوالت نفتی ايران با توليدات کشورھای ديگر ،افزايش
98
توليد و صادرات برخی محصوالت نفتی مانند مواد سوختی نفتی که کمتر مورد موشکافی قرار داشت،
استفاده از انبارھای دور برای مخفی کردن محموله ھای نفتی ،و انتقال کشتی به کشتی نفت در ميان
99
اقيانوس بود .اين کشمکش شبيه بازی آمريکايی وک اِمول است که در آن موش ھايی از پنج سوراخ،
100
بدون ھيچ نظمی سر بيرون می آورند و بازيگر به طور دايم در حال بستن دو سوراخ است .آمريکا

 90مصاحبه گروه بحران ،دوبی ،آوريل  .2012ھمچنين رجوع شود به "وزير :بانک ھای کوچک روسی به صدور نفت
ايران کمک می کنند ".رويترز 12 ،فوريه .2013
 91مصاحبه ھای گروه بحران ،تاجران ايرانی ،استانبول آگوست .2012
 92بعضی از اين راه ھا بسيار پيچيده است که ھمزمان باعث افزايش کارآمدی و ھزينه آن می شود .مصاحبه ھای گروه بحران
با تاجران و سرمايه گذاران ايرانی ،دوبی ،استانبول ،آوريل و اوت  .2012برای  16راه دور زدن تحريم ھا توسط ايران
رجوع شود به مارک دوبوويز،
Mark Dubowitz, “So You Want to Be a Sanctions-Buster”, Foreign Policy (online), 10 August 2012.
 93قايقرانان ايرانی در بندر دوبی از وضعيت بد فضای تجاری در ايران ،کمبود توان خريد و محدوديت ھای مالی در ايران
شکايت کردند اما ھمچنان کاالھای خود را بين دوبی و بندرھای ايرانی نقل و انتقال می دھند .مصاحبه ھای گروه بحران ،دوبی
آوريل  .2012ھمچنين رجوع کنيد به کريم سجادپور ،موسسه کارنگی برای صلح بين المللی ،ژوئيه .2011
 94با آن که ھر کشتی يک شماره مشخص صادره توسط سازمان بين المللی کشتيرانی دارد بعضی مسئولين بنادر بدون توجه به
اين شماره اگر کشتی ارتباط واضحی با ايران نداشته باشد از تجسس بيشتر چشم پوشی می کنند .مصاحبه گروه بحران با مقام
سازمان ملل متحد ،نيويورک ،ژوئيه  .2012در فاصله سپتامبر  2008تا فوريه  2012شرکت خطوط کشتيرانی جمھوری
اسالمی ايران و شرکت ھای وابسته دست کم  878بار نام ،پرچم و يا جزئيات اطالعات مالکيتی  144کشتی خود را عوض
کرده اند .رجوع شود به
Rachel Armstrong, Stephen Grey and Himanshu Ojha, “Iran’s global cat-and-mouse game
on sanctions”, Reuters, 15 February 2012.
 95کريستوفر جانسون و پگ مکی،
Christopher Johnson and Peg Mackey, “Iran ships ‘off radar’ as Tehran conceals oil sales”,
Reuters, 13 April 2012.
 96ريچارد والدميس ،رويترز  8سپتامبر 2012
Richard Valdmanis, “Tuvalu to stop reflagging Iranian ships following US pressure”, and
“Sierra
;Leone removes nine Iranian vessels from shipping register”, Reuters, 8 September 2012
Benoit
Faucon and Colum Murphy, “Iran Shippers Face Difficulty Dodging Sanctions”, The Wall
Street Journal, 28 September 2012.
 97مصاحبه تلفنی گروه بحران با کارشناسان ايرانی نفت ،تھران ،سپتامبر .2012
 98حميرا ياموک و اما فرگه ،رويترز  20دسامبر 2012
Humeyra Pamuk and Emma Farge, “Iran sidesteps sanctions to export its fuel oil”, Reuters, 20 December 2012.
 99لوک پاچموتو و رندی فابی ،رويترز  13و  26سپتامبر .2012
Luke Pachymuthu and Randy Fabi, “Iran parks oil off Malaysia to dodge Western sanctions”, and“Vitol trades Iranian fuel oil, skirting sanctions”, Reuters, 13 and 26 September
2012.
 100مصاحبه گروه بحران با مقام ھای آمريکايی ،واشنگتن ،دسامبر .2012
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101

اميدوار بود که با ھدف قرار دادن تمامی اقتصاد ايران به اين بازی پايان دھد .اما برای بسياری از
شھروندان عادی ايران دور زدن تحريم ھا به يک شيوه زندگی بدل شده است .يک تاجر ايرانی می
گويد:
"علت اين که من در معامالت خود از چندين واسطه و شرکت ھای نمادين استفاده می کنم اين نيست که اين
شيوه سودآورتر است .من نه ھدف خبيثی دارم و نه پيوندی با دولت يا سپاه پاسداران .من اين کار را می کنم
چون برای گذران زندگی خود چاره ديگری ندارم .بنابراين اگر تحريم در را ببندد ،ناچار از پنجره وارد می
102
شوم و اگر پنجره بسته شود ،چاره ای جز استفاده از مجرای دودکش ندارم".

صد وصله تحريم که در مورد ايران اعمال می شود کامال موثر است به طوری که منبع اصلی در
آمد کشور يعنی فروش نفت و محصوالت پتروشيمی را مختل کرده ،زيرساخت سيستم بانکی را از شبکه
ھای جھانی جدا ساخته ،کشور را مجبور به استفاده از معامالت کم بازده کرده ،باعث اختالل در
واردات محصوالت دومصرفی شده و حتی به طور مستقيم بعضی از نيازھای پايه ای مانند مواد غذايی
103
و دارو را دچار اختالل کرده است .تحريم ھای يک جانبه و چندجانبه آمريکا و اروپا عميق تر و
موثرتر از تحريم ھای سازمان ملل متحد بوده و بيشترين صدمه را به ايران زده است.
ناتوانی مشھود تحريم ھا در دستيابی به تغييرات مورد نظر در سياست ھای ايران باعث رشد اين
تفکر در ميان برخی سياستگذاران و تحليل گران شده که حکومت ايران ھنوز به گونه تعيين کننده ای از
اين تحريم ھا متاثر نشده و تنھا اگر چشم انداز فروپاشی اقتصادی  -به درجه ای که اساس موجوديت
جمھوری اسالمی را تھديد کند – در ميان باشد ،می تواند موثر واقع شود .از جمله اين تحريم ھای
فراگيری که شايد به منظور رسيدن به اين ھدف اعمال شود می توان از موارد زير نام برد :تحريم کامل
تمامی تجارت و سرمايه گزاری )به استثنای غذا و دارو(  ،تحريم بين المللی صادرات نفت ايران،
ممنوعيت کليه پروازھای مسافربری و باری به ايران و از ايران به خارج ،ممنوعيت سفر ھمه مسوالن
104
جمھوری اسالمی ،و اخراج ايران از سازمان ھای بين المللی .با اينکه نمی توان اين استدالل را با
اطمينان رد کرد ،اما دست کم اين پرسش جدی وجود دارد که آيا حتی اينگونه تحريم ھای فراگير اساسا
می توانند در مواضع رھبری ايران که ظاھرا معتقد است تنھا گزينه خطرناک تر از تحريم تھديد تسليم
105
به آن است ،خلل وارد کند؟

 101قانون دفاع ملی  2013که بخش بزرگی از اقتصاد ايران را ھدف قرار می دھد قدمی به سوی تحريم کامل تجاری است.
رجوع شود به جابی واريک ،واشنگتن پست 6 ،ژانويه 2013.04.15
Joby Warrick, “New Iran sanctions target industry in bid for deal curbing nuclear program”, The Washington Post, 6 January 2013.
 ( 102مصاحبه گروه بحران ،استانبول اوت .2012
 103ظاھرا محدوديت ھای مالی و موانع ترابری باعث قطع موقت واردات گندم ،برنج ،خوراک پرنده و روغن خوراکی در
سال  2012شد .رجوع شود به نيلوسکی کواسواناگه و پريسا حافظی ،رويترز 8 ،فوريه 2012
Niluksi Koswanage and Parisa Hafezi, “Signs build that Iran sanctions disrupt food imports”, Reuters, 8 February 2012; Glenn Greenwald, “Iran sanctions now causing food insecurity, mass suffering”, The Guardian, 7 October 2012.
 104مصاحبه ھای گروه بحران با تحليلگران آمريکايی ،واشنگتن ،فوريه .2013
 105يک عضو ھيئت مذاکره کننده ايرانی نوشت " :حقيقت اين است که ايران بر باالترين حد تحريم ھا غلبه کرده و توانسته
سيستم ھای حياتی خود را با آن وفق دھد .شايد آمريکا بتواند بھای يک کاالی اساسی را برای مدتی باال ببرد اما ايران اين نکته
را روشن کرده است که سانتريفيوژھا ھنوز مشغول به کارند و ھرگز برچيده نخواھند شد .رجوع شود به محمدی"سال ،2013
بن بست يا گشايش ".نقل قول باال.
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 .IIIآثار تحريم ھا
آثار تحريم ھا به اندازه طبيعت تحريم ھا پيچيدھاست .تمامی بخش ھای اقتصاد و بازيگران آن به طور
يکسان يا آنگونه که مورد نظر بوده آثار تحريم را احساس نکرده اند .ھمگام با روند شکل گيری و
گسترش تحريم ھا شرايط ھم به علت تالش ايران برای دور زدن تحريم ھا در حال دگرگونی است.
تجريه و تحليل دقيق اثر واقعی تحريم نيازمند جداکردن آن از آثار سوءمديريت مسئوالن ايرانی و
مشکالت ساختاری است که ھمزمان به علت محدوديت اطالعات کاری بسيار دشوار است .در اين
بررسی بايد آماج مختلف و در نتيجه معيارھای متفاوتی را برای سنجش موفقيت در نظر گرفت .در اين
رابطه ،ميزان موفقيت تحريم ھايی که عملکرد ايران در زمينه حقوق بشر را ھدف قرار داده بسيار
106
ضعيف بوده است .ھمچنين به عنوان مثال آيا می توان از موفقيت قابل اعتنايی در زمينه حمايت ايران
107
از متحدان دولتی و غيردولتی خود نام برد؟ در عرصه ھای ديگر ،به خصوص برنامه ھسته ای ،اين
برآورد بيشتر آميزه ای از موفقيت و ناکامی بوده است.
 .Aتاثير تحريم بر برنامه ھسته ای و موشکی ايران
طی سه دھه گذشته تھران پيشرفت ھای قابل مالحظه ای در زمينه دانش و توانايی فن آوری ھسته ای و
موشکی به دست آورده است .با اين حال اين کشور ھنوز برای برخی موارد و اجزا کليدی اين برنامه،
108
به منابع خارجی وابسته است .بنابراين با اين که بيشتر اجزا سانتريفيوژھا در داخل توليد می شوند،
109
تحريم ھا به يقين سرعت توليد به ويژه در واحد نظنز را کند کرده است .به ھمين ترتيب تشديد کنترل
صادرات ،توانايی ايران را در دريافت مواد و تجھيزات دومصرفی مانند فوالد پردازش شده با کيفيت
باال ،تارھای کربن ،پمپ ھای توليد خالء ،و وسايل اندازه گيری دچار اختالل کرده است .در مخمصه

 106تغيير قابل مالحظه ای در تعداد اعدام ھا ،بازداشت ھای سياسی و روزنامه نگاران زندانی ديده نمی شود .مصاحبه گروه
بحران با فعاالن حقوق بشر ايرانی ،واشنگتن ،بروکسل ،آوريل -دسامبر  .2012ھمچنين رجوع شود به "آزادی در جھان"
فريدام ھاوس.12-2006 ،
 107به نظر می رسد که از زمان آغاز جنبش سوريه حمايت ايران از رژيم سوريه ثابت بوده و شايد حتی تشديد شده باشد.
مصاحبه ھای گروه بحران ،مقام ھای آمريکا و فرانسه ،واشنگتن و پاريس ژانويه -فوريه  .2013رجوع شود به
“Tehran denies Revolutionary Guards in Syria”, Agence France-Presse, 17 September
2012; Michael Peel and Najmeh Bozorgmehr, “Iran gives Syria $1 bn import credit line”,
Financial Times, 16 January 2013.
“Iranianدر فوريه ايران از دست دادن يک فرمانده سپاه پاسدارن در سوريه را تاييد کرد .رجوع شود به فرناز فصيحی.،
general is killed in Syria”, The Wall Street Journal, 13 February 2013.
ايران به تامين فن آوری موشکی به حماس که در نوامبر  2012عليه اسراييل به کار رفت مباھات کرد .علی الريجانی
سخنگوی مجلس شورای اسالمی گفت :ما با افتخار می گوييم که ھم به صورت نظامی و ھم مالی از فلسطينی ھا حمايت می
کنيم .رژيم صھيونيستی بايد درک کند که توان نظامی فلسطين حاصل توان نظامی ايران است...ما ممکن است بيکاری ،تورم و
مشکالت ديگر اقتصادی داشته باشيم اما داريم منطقه را دگرگون می کنيم و اين دستاورد بزرگی است ".نقل قول از توماس
ادبرينک ،نيويورک تايمز  21نوامبر .2012
Thomas Erdbrink, “Iranian missiles in Gaza fight give Tehran government a lift”, The New
York Times, 21 November 2012
برای اطالعات بيشتر در مورد جنگ غزه رجوع شود به گزارش خاورميانه گروه بحران ،شماره  ،133اسراييل و حماس :آتش
و آتش بس در يک خاورميانه جديد"Middle East, 22 Israel and Hamas: Fire and Ceasefire in a New
November 2012.
 108مصاحبه گروه بحران ،اولی ھاينونن ،معاون پيشين آژانس بين المللی انرژی اتمی ،واشنگتن  7فوريه .2013
 109تمامی اين وقفه ھا به علت دشواری در تامين نيازھا نبوده بلکه برخی از آن ھا مربوط به خرابکاری و حمله ھای سايبری
می شود .رجوع شود به ديويد آلبرايت ،پاول برنان ،آندريا استريکر ،کريستينا والروند و ھوستون وود ،موسسه علوم و امنيت
بين الملل 5 ،مارچ .2012
“Preventing Iran from Getting Nuclear Weapons: Constraining its Future Nuclear Options”, Institute for Science and International Security, 5 March 2012.
ھدف اعالم شده ايران استوار بر  50.000سانتريفيوژ در نطنز تا سال  2011بود .به گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی،
در فوريه  2013تنھا  25درصد اين مرکز قابل استفاده است .رجوع شود به گزارش مديرکل آژانس  ،GOV/2013نقل قول
باال .جی سالومون و چالز لويسنون ،وال استريت چورنال 8 ،ژانويه .2011
Jay Solomon and Charles Levinson, “Sanctions slow Iran’s warhead capability”, The Wall
Street Journal, 8 January 2011.
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مشابھی ،اين تحريم ھا توان ايران را در توليد انبوه سانتريفوژھای پيشرفته به جای مدل ھای منسوخ
110
 IR-1محدود کرده و ساخت نيروگاه آب سنگين را به تاخير انداخته است.
آثار تحريم ھمچنين در عرصه موشک ھای دوربرد و با برد متوسط قابل مالحظه است .سيستم ھای
سوخت جامد به ويژه نيازمند مواد وارداتی مانند پودر آلومينيوم و تانگستن و نمک ھای اکسيد کننده
ھستند و اختالل در دستيابی به اين مواد ايران را مجبور به استفاده از جايگزين ھای زير استاندارد می
111
کند .تاخير طوالنی پرواز آزمايشی موشک سجيل 2-با برد  2000کيلومتر که از فوريه 2011
112
متوقف مانده ،گواه اين مدعاست .اين چالش ھا در ظاھر بيشترين تاثير را بر توليد موشک ھای
دوربردتر دارد و احتماال برنامه موشک ھای ميان قاره ای بالستيک ايران را به طور موقت متوقف
113
خواھد کرد.
به رغم اين وقفه ھا برنامه ھسته ای و موشکی ايران و ھمگام با آن نگرانی ھای غرب افزايش
114
داشته است .از زمان اعمال تحريم ھای بين المللی چندجانبه در سال  ، 2006ايران به پيشرفت ھايی
در چند عرصه دست يافته است .از جمله اين که توانسته به غنی سازی  20درصدی دست يابد و کار
115
نيروگاه ھسته ای بوشھر را تکميل کند .عالوه بر اين ،ايران به طور مداوم آزمايش موشکی خود را
انجام داده ،توليد رده ھای جديدی از موشک ھای برد کوتاه و متوسط را اعالم کرده ،و با بھبود دقت ،و
116
مرمت موشک ھا موفق به پرتاب ماھواره به فضا شده است.

 110سانتريفيوژھای ايرانی  IR-1بر اساس طراحی ھلندی مربوط به  40سال پيش است که از طريق شبکه عبدالقدير خان
پاکستانی به دست آمده است .اين سانتريفيوژھا از کارايی باال برخوردار نيستند و به طور دايم دچار مشکالت فنی می شوند.
رجوع شود به سيمون ھندرسون و اولی ھاينونن،
“Nuclear Iran: Technical Issues Overshadowing Negotiations”, Washington Institute of
Near East Policy, 23 October 2012.
نسل جديد سانتريفيوژھای پيچيده تر ) (IR-2m, IR-5, IR-6, IR-6sسه تا  5برابر کارامدتر ھستند .مصاحبه گروه بحران
با کارشناس منع گسترش تسليحات ،وين ،دسامبر  .2012ايران طی چند سال گذشته اين گونه ماشين ھا را آزمايش می کرد و تا
فوريه  2013سه دسته از سانتريفيوژھای  IR-2mبه اندازه ھای مختلف و يک دسته ماشين ھای  IR-4را در مجموعه نطنز
نصب کرده است .رجوع شود به "اجرای موافقتنامه ھای پادمان و بندھای مربوطه در قطعنامه ھای شورای امنيت سازمان ملل
متحد ،گزارش مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی ،ژوئن .2013
“Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security
Council resolutions in the Islamic Republic of Iran”, Report by director general, IAEA,
GOV/2013/6, 21 February 2013.
آژانس ھمچنين گزارش داد که ايران تاريخ تکميل نيروگاه آب سنگين اراک را از  2013به  2014موکول کرده که
احتماال با مشکالت ناشی از تحريم ارتباط دارد .رجوع شود به کلسی داونپورت ،داريل کيمبال و گرگ تيلمان 16 ،نوامبر
.2012
Kelsey Davenport, Daryl G. Kimball, and Greg Thielmann, “The November 2012 IAEA Report on Iran and its Implications”, Arms Control Now, 16 November 2012.
 111مصاحبه گروه بحران ،گرگ تيلمان ،انجمن کنترل تسليحات ،واشنگتن 5 ،دسامبر .2012
 112موسسه بين المللی برای مطالعات استراتژيک ،ژوئيه 2012
“Iran sanctions halt long-range ballistic-missile development”, The International Institute
for Strategic Studies, July 2012.
 113يک مطالعه جديد ارزيابی سابق آمريکا مبنی بر توانايی ايران در پرواز آزمايشی موشک ھای بالستيکی ميان قاره ای در
سال  2015را مورد ترديد قرار می دھد .رجوع شود به استيون ا .ھيلدرت ،سرويس تحقيقات کنگره 6 ،دسامبر .2012
A. Hildreth, “Iran’s Ballistic Missile and Space Launch Programs”, Congressional Research
Service, 6 December 2012.
 114بنا به گفته علی اکبر صالحی وزير امور خارجه ايران ،تحريم ھا "کار ما را کندتر می کند اما مانع آن نخواھند شد،".
مصاحبه گروه بحران ،نيويورک 25 ،سپتامبر  .2012يوکيا آمانو مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی اخيرا گفت" :ما
شاھديم که پيشرفت غنی سازی پديده ثابتی بوده است .مقدار ]اورانيوم غنی شده[ به طور ثابت در حال افزايش است ".نقل قول
از رويترز 20 ،نوامبر .2012
“Iran nuclear work at constant pace despite sanctions – IAEA”, Reuters, 20 November
2012.
 115مصاحبه گروه بحران ،سفير ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی ،وين  16مه .2012
 116در سال  ،2012ايران با پرتاب آزمايشی موشک فتح 110-با برد حدود  300کيلومتر نشان داد که ھمه ھمسايه ھای منطقه
خليج فارس را در تيررس دارد .موشک ھای بالستيکی تعديل شده برای پرتاب ماھواره ھای سفير و نويد به فضا در سال ھای
 2011و  2012مورد استفاده قرار گرفته بود .رجوع شود به يگانه ترابی ،رويترز  21اوت 2012
;“Iran unveils new missile, starts air defense site”, Reuters, 21 August 2012
"گزارش نھايی ھيئت کارشناسان" نقل قول باال" :گزارش ساالنه قدرت نظامی ايران" ،وزارت دفاع آمريکا ،آوريل
 .2012با وجود اين پيشرفت ھا قدرت ارعاب متعارف ايران به علت سال ھا منفعل بودن و تحريم تسليحاتی به طور قابل
توجھی کاھش يافته است .در ھمين حال ھمسايگان ايران ميليون ھا دالر تسليحات پيشرفته کسب کرده اند.
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 .Bآثار تحريم ھا در صنايع انرژی ايران
ايران صاحب بزرگترين ذخاير ھيدروکربن جھان است و به طور طبيعی اين ذخاير ،به عنوان منبع
117
اصلی درآمد کشور ،مھمترين ھدف تحريم ھا بوده است .در طی سال ھا آمريکا و متعاقب آن اتحاديه
اروپا يک استراتژی سه گانه برای مسدود کردن اين شريان حياتی اتخاذ کرده اند .نخستين رويکرد که
در قانون تحريم ايران در  1996منعکس بود،با ھدف جلوگيری از سرمايه گذاری در صنايع نفت و گاز
ايران و در نتيجه مختل کردن رشد و حفظ توانايی ھا اتخاذ شد .اما اجرای عملی اين قانون بی مشکل
نبود چرا که آمريکا می خواست ھمزمان مصالح اقتصادی و تجاری متحدان خود را به خطر نيندازد .اما
با اين حال اثر ھراس انگيز اين قانون ھمراه با شرايط قراردادی غير جذاب ايران بسياری از سرمايه
118
گذاران را دلسرد کرد.
پيامدھای رويکرد اول بسيار گسترده بود .سرعت توليد در ميدان ھای نفتی سالخورده ايران به
119
سرعت کاھش يافت ،به گونه ای که توقف و يا معکوس کردن اين روند دست کم به  300ميليارد
120
دالر سرمايه گذاری طی ده سال آينده نياز دارد .ھمزمان چندين شرکت عمده ،يا از بازار ايران خارج
شده و يا فعاليت خود را کاھش داده اند و اين مساله به معنی از دست رفتن بيش از  60ميليارد دالر
121
سرمايه گذاری در صنعت انرژی ايران است .خروج شرکت ھای غربی از بازار سرمايه گذاری
انرژی ايران ،به وسيله شرکت ھای آسيايی و اروپای شرقی که بسياری از آن ھا ھم از ايران دوری
122
کرده اند ،جبران نشده است .به عنوان جايگزينی ھر چند نامطلوب ،ايران ناچار شد به سرمايه گذاران
داخلی و پيش از ھمه به سپاه پاسداران روی بياورد .يک مقام پيشين می پرسد" :آيا به علت پشت کردن
شرکت ھای اروپايی و آمريکايی به ما ،ما بايد پروژه ھای توسعه را متوقف کنيم؟ چه چيز غير از سپاه
123
پاسداران با سال ھا تجربه در ساختن تونل و پل می تواند جايگزين اين شرکت ھا باشد؟"

 “Country Analysis, Brief for Iran” 117اداره اطالعات انرژی آمريکا ،در سال  2011درآمدھای نفتی  72درصد
درآمد ارز خارجی ايران را تشکيل می داد .رجوع شود به اکبر ترکان و حامد فرنام" :مديريت منابع نفتی و تامين مالی پروژه
ھای نفتی" ،مرکز مطالعات استراتژيک -شورای تشخيص مصلحت نظام و جمھوری اسالمی ايران ،اکتبر  ،2012در تارنمای
www.csr.ir/Pdf/Content2589/156.pdf
 118يک کارشناس انرژی ايران گفت " :ايران در گذشته چندين فرصت برای انعقاد قرارداد با شرکت ھای مھم نفت و گاز
داشته است .اما زمانی که شرکت ھايی مثل توتال ENI ،و ديگران برای اين کار صف کشيده بودند ايران نتوانست اين کار را
بکند .اگر اين قراردادھا امضا شده بودند بدون ترديد به علت منافع شرکت ھای اصلی غربی در ايران اين بازی بسيار تغيير می
کرد .به عوض ،ايرانی ھا مذاکرات را به درازا کشاندند و مطالباتی را طرح کردند که با تحليل نفع -زيان اين شرکت ھا
خوانايی نداشت .اگر ايران منافع استراتژيک خود را بھتر تبيين کرده بود با پذيرش نرخ ھای اجرتی باالتر برای شرکت ھای
نفتی بزرگ بين المللی برای خود يک توان البی کردن بزرگی عليه تحريم دست و پا می کرد".
 119اين کاھش به علت صدمه به ذخاير ،کاھش فشار گاز و تحليل ذخاير موجود برای منابع ساحلی  8درصد و برای منابع دور
از ساحل  10درصد تخمين زده می شود .بدين معنا که کاھش توليد نفت خام به ميزان  400تا  500ھزار بشکه در روز است.
رجوع شود به آژانس اطالعات انرژی آمريکا ،نقل قول باال .برخی قانونگذاران ايرانی اخطار کرده اند که ادامه اين روند با
توجه به رشد مصرف داخلی می تواند در اين دھه ايران را به يک وارد کننده نفت تبديل کند .رجوع شود به "کميسيون انرژی
مجلس :ھفت سال ديگر صادرات نفت ايران قطع می شود ،".سياست روز 14 ،آوريل .2011
" 120وزير نفت خبر داد :نياز  300ميليارد دالری صنعت نفت به سرمايه گذاری" ،سياست روز 8 ،نوامبر  .2011با وجود
اختالف نظر ميان کارشناسان نفت در مورد ميزان سرمايه گذاری الزم برای بازسازی صنعت نفت ايران ھمه در اصل نياز
ايران به سرمايه گذاری و فن آوری مدرن ھم عقيده اند .مصاحبه ھای گروه بحران ،واشنگتن ،استانبول ،اوت .2012
 121رجوع شود به جکسون فالويا کراس ،بلوبرگ 1 ،دسامبر .2010
Jackson Flavia Krause, “Sanctions cost Iran $60 billion in oil investments, Burns says”,
Bloomberg, 1 December 2010.
از  42شرکت خارجی فعال در بخش انرژی ايران در سال  27 ،2005شرکت تا سپتامبر  2012از اين عرصه کنار کشيدند.
برای فھرست کامل رجوع شود به  GA0-13-173Rاداره پاسخگويی دولت آمريکا 7 ،دسامبر .2012
“Firms Reported to Have Sold Iran Refined Petroleum Products or Engaged in Commercial Activities in Iran’s Energy Sector”, GAO-13-173R, U.S. Government Accountability Office, 7 December 2012.
 122مصاحبه ھای گروه بحران با کارشناسان نفت ،دوبی ،بروکسل ،آوريل-اکتبر .2012
 123مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران اوت  – 2012بنا به گزارش ھا سپاه پاسداران انقالب اسالمی استفاده زيادی از پروژه
ھای نيمه تمام برده است .اين نکته به ويژه در مورد شرکت ساختمانی و مھندسی معروف به خاتم االنبيا صدق می کند .بنا به
گفته مسئوالن ايرانی ،تا ژوئيه  ،2011سپاه بيش از  25ميليارد دالر قرارداد در صنعت نفت و گاز منعقد کرده است" .شرکت
ملی نفت :قراردادھای نفتی خاتم االنبيا  25ميليارد دالر است ".بی بی سی فارسی 31 ،جوالی  .2011سپاه ھمچنين مشارکت
خود را در ديگر عرصه ھا ار جمله ارتباطات ،ساختمان ،بانکداری و ترابری گسترش داده است .رجوع شود به فردريک
وھری و ھمکاران:
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در مجموع آژانس بين المللی انرژی اتمی پيش بينی می کند که حتی با حل بحران ھسته ای و لغو
124
تحريم ھا ،ايران قادر نخواھد بود تا سال  2020به توليد  4ميليون بشکه در روز دست يابد .تحريم
ھا ھمچنين تالش ھای ايران را برای بھره برداری از منابع عظيم گاز طبيعی خود خنثی کرده اند .ايران
125
به رغم داشتن دومين ذخيره بزرگ گاز جھان ،در زمينه صدور گاز طبيعی مقام  25را در دنيا دارد.
با اين وجود به علت بھای باالی نفت ،ايران قادر است درآمد ھنگفتی از فروش نفت به دست بياورد
126
و اين مساله منجر به اتخاذ رويکرد دوم از سوی اياالت متحده آمريکا شده است .ھدف اين رويکرد
مکانيزم ھای پرداخت نفتی ايران به ويژه در کشورھايی بوده است که از مجرای بانک مرکزی ايران
127
استفاده می کنند .ھر دو طرف ابتدا نسبت به موفقيت اين سياست ترديد داشتند اما اجرای اين سياست
128
به واسطه اشباع بازار نفت تسھيل شد .در نتيجه ھمه وارد کنندگان عمده نفت ايران ،واردات خود را
129
يا متوقف کردند و يا کاھش دادند.
سومين رويکرد توان ايران برای نقل و انتقال نفت را ھدف قرار داد .اتحاديه اروپا ارايه خدمات
بيمه ای برای محموله ھای نفت ايران را ممنوع کرد و بخش ھای ترابری و کشتيرانی ايران و صنعت
131
130
کشتی سازی کشور را مورد تحريم قرار داد .اياالت متحده آمريکا ھم به اين کاروان پيوست.
132
پيامدھای تحريم بيمه ای بسيار گسترده بود و حمل نفت ايران را به کار پرخطری بدل کرد .مصرف
133
کنندگان عمده ای مانند ژاپن و کره جنوبی مجبور به کاھش خريد خود شدند .در نتيجه ،صادرات نفت

Frederic Wehrey et al., “The Rise of the Pasdaran”, Rand Corporation, 2009; Kaveh
Omidvar, “The Revolutionary Guards Appropriates State Assets?”], BBC Persian, 28 May
2012.
متخصصان انرژی ايران اما تحليل نسبتا متفاوتی ارايه می کنند .سپاه قراردادھای خود را به صدھا پيمانکار ايرانی می
دھد که دارای تخصص در عرصه مورد نياز ھستند ولی الزاما پايبندی به اصول سياسی و ايدئولوژيک سپاه پاسداران ندارند.
مصاحبه تلفنی گروه بحران ،کارشناس ايرانی نفت ،تھران ،ژوئيه .2012
 124رجوع شود به "دورنمای جھانی انرژی در سال  ،"2012سازمان ھمکاری و توسعه – آژانس بين المللی انرژی.2012 ،
 125در حالی که بيش از دوسوم منابع گاز طبيعی ايران دست نخورده مانده ،صادرات ايران فقط يک درصد از کل تجارت
جھانی گاز را تشکيل می دھد .آژانس اطالعات انرژی آمريکا ،نقل قول باال.
 126طی  7سال رياست جمھوری احمدی نژاد ،ايران  531ميليارد دالر درآمد نفتی يعنی به مراتب بيشتر از  157ميليارد دالر
درآمد نفتی طی رياست جمھوری محمد خاتمی  2009-1997و  141ميليارد دالر درآمد تحت رياست جمھوری رفسنجانی
 1997-1989داشته است .رجوع شود به "مديريت منابع نفتی و تامين مالی پروژه ھای نفتی" ،ترکان و فرنام.
 127رجوع شود به بخش  1245قانون دفاع ملی .2012
 128يک متخصص انرژی اتمی ايران گفت" :درک ايران اين بود که تحريم نفتی محکوم به شکست است .کشورھای اروپايی
که درگير يک بحران مالی ھستند ،حاضر نمی شوند امنيت انرژی خود را به مخاطره بيندازند .آمريکا حاضر نيست قيمت نفت
را در سال انتخاباتی به خطر بيندازد؛ و با تنش ھای موجود در منطقه ھيچ کس حاضر نيست با دومين توليد کننده نفت جھان
سر شاخ شود .اين تحليل واقعا ساده لوحانه بود ".مصاحبه گروه بحران ،تھران سپتامبر  .2012يک کارشناس ديگر گفت:
"دست کم گرفتن تحريم ھای نفتی يک اشتباه بزرگ بود .اين اولين بار نبود که کشورھا در مقابل فشار آمريکا تسليم شدند .در
سال  1995ژاپن يک وام  450ميليون دالری به ايران را لغو کرد .ھمان سال ،چين از يک توافق پيشين برای ساختمان يک
نيروگاه اتمی  300مگاواتی کنار کشيد ".مصاحبه گروه بحران ،کارشناس ايرانی انرژی ،تھران ،اوت  .2012مقامات آمريکا
ھم زياد مطمئن نبودند يک مقام عالی رتبه گفت " :اين ھميشه مانند يک قمار بوده زيرا ما نمی دانستيم واکنش چه خواھد بود".
نقل قول از ارشاد محمد ،جاستيا پاوالک و وارن استروبل.
“Inside the West’s economic war with Iran”, Reuters, 28 December 2012.
برای تضمين موفقيت ،مقام ھای آمريکايی جھت حمايت بين المللی تالش زيادی کردند و حتی با مرور زيرساخت نفتی منطقه
اين اطمينان را حاصل کردند که افزايش توليد می تواند کمبود نفت ايران را جبران کند .بازگشت ليبی به بازار نفت با 1.6
ميليون بشکه در روز پس از سقوط قذافی ،افزايش توليد عراق به  650ھزار بشکه در روز ،و از ھمه مھمتر افزايش توليد
عربستان به ميزان  1.5ميليون بشکه در زو )و دستيابی به رکورد  10ميليون بشکه در روز( کمک زيادی به جبران از دست
رفتن نفت ايران کرد .رجوع شود به "دورنمای انرژی در سال .2012 ،IEA ،"2012
 129جی ساالمون و کيت جانسون ،وال استريت جورنال 7 ،دسامبر 2012؛
Jay Solomon and Keith Johnson, “U.S. renews exemptions from Iran sanctions”, The Wall
Street Journal, 7 December 2012; Trevor Houser, “Iran Sanctions: The Year in Review”,
Rhodium Group (rhg.com), 11 February 2013.
 130رجوع شود به تصميم شورا CESP/35/2012 ،اصالح تصميم شورا ،CFSPT/413/2010 ،مقرره شورا )(EU
شماره  ،2012/56اضالح مقرره شورا ) (EUشماره  ،2010/161مقرره اجرايی شورا ) ،2012/54 (EUمقرره اجرايی
)ٍ (EUشماره  ،2010/961مقرره شورا ).2012/267 (EU
 131رجوع شود به قانون کاھش تھديد ايران و حقوق بشر سوريه و قانون آزادی ايران و منع گسترش تسليحاتی.
132رجوع شود به “How Iran’s main oil buyers deal with insurance sanctions”, Reuters, 30
August 2012.
 133رجوع شود به کاتزمن" ،تحريم ھای ايران" نقل قول باال.
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ايران از متوسط روزانه  2.5ميليون بشکه در سال  2011به ميزان يک ميليون بشکه در روز در
134
ژانويه  2013کاھش يافت.
در حالی که ايران در مديريت محدوديت ھا در مورد محصوالت پتروشيمی تا حدودی موفق
136
135
بوده ،ميزان اين موفقيت در مواجھه با تحريم نفت به مراتب ضعيف تر بوده است .پس از مدتھا
انکار اثرات تحريم ،مقام ھای ايران سرانجام اعتراف کردند که تحريم ھا باعث کاھش  40درصدی
137
فروش نفت و کاھش  45درصدی توانايی ايران در بازگرداندن درآمدھا به کشور شده است.
 .Cآثار اقتصادی تحريم ھا
جدا کردن آثار ستيزه ھای گذشته و نارسايی ھای ساختاری از تحريم ھای قديمی و جديد کار آسانی
نيست .ھر کدام از اين اختالل ھا به نوبه خود باعث سقوط ارزش ارز و فرار مغزھا و سرمايه شده
138
است .برآورد قابل اتکا ھمچنين به واسطه کمبود داده ھای قابل اعتماد دشوار شده است .صرف نظر
از اين تصوير ناشفاف ،گسترش شديد تحريم ھا در دوره دوم رياست جمھوری پرزيدنت محمود احمدی
139
نژاد  2013-2009بی ترديد برای حکومت ايران غافلگير کننده بود .اقتصاد کشور که به خودی

 134آنتونی دی پاوال و اسحاق آندروف 2 ،اوت 2012
Anthony DiPaola and Isaac Arnsdorf, “Iran loses $133 million a day on embargo as oil
buoys Obama”, SFGate/Bloomberg News, 2 August 2012.
با انتقال مسئوليت بيمه به تانکرھای ايرانی توسط برخی کشورھا به ويژه چين و کره جنوبی و انجام تضمين ھای داخلی توسط
برخی کشورھای ديگر مانند ژاپن صادرات نفت ايران از  850ھزار بشکه در روز در سپتامبر  2012در پايان سال به 1.56
ميليون بشکه در روز افزايش يافت .رجوع شود به گزارش رويترز 13 ،فوريه .2013
“IEA sees Iran oil sales falling as sanctions bite”, Reuters, 13 February 2013.
برخی از کارشناسان نفت معتقدند که به علت فروش "غيرعيان" نفت از طريق تبادل ميان اقيانوس و شيوه ھای مخفيانه ديگر
کاھش واقعی صادرات نفت ايران کمتر از آن است که به نظر می رسد .مصاحبه ھای تلفنی گروه بحران ،کارشناسان نفت
ايران ،تھران ژوئيه  .2012شيوه ھای جايگزين ايران برای مقابله با اثرات کاھش صادرات شامل موارد زير است :کاھش
توليد در ميدان ھای مختلف )به جای بستن آنھا که باعث ھزينه دوباره برای راه اندازی آتی می شود(؛ تبديل برخی نيروگاه ھا
از مصرف گاز به نفت؛ و گسترش امکانات ذخيره ای .ارايه تخفيف ھای بزرگ به مشتريان نفت به علت نگرانی از سقوط آتی
به عنوان راھی غيرعقالنی ارزيابی می شد .مصاحبه ھای تلفنی گروه بحران ،کارشناسان ايرانی نفت ،خارک ،اکتبر .2012
ھمچنين رجوع شود به جان ون شايک 7 ،سپتامبر ،2012
John van Schaik, “Market Forces: Iran is Selling More Than Meets the Eye”, Energy Compass, 7 September 2012.
 135تا سال  2010ايران  40درصد نياز به بنزين داخلی خود را وارد می کرد .با افزايش خطر تحريم ھای آمريکا ،ايران
شروع به سھميه بندی مصرف داخلی کرد ،سوبسيد ھا را کاھش داد ،و ظرفيت پااليش داخلی را افزايش داد ،واشنگتن پست،
 24ژوئن .2010
“Iran is ready for planned U.S. sanctions targeting fuel imports, analysts say”, The Washington Post, 24 June 2010.
اما بنزين توليد شده در داخل گران تر و غير استاندارد است و اين مساله آلودگی ھوا را تشديد کرده است.
Najmeh Bozorgmehr, “Sanctions hit Iran petrol imports”, Financial Times, 11 October
2012; Mohsen Asghari, “Iran pollution worsens as thousands die”, BBC, 7 January 2013.
با سرمايه گذاری در ظرفيت داخلی پااليش محصوالت نفتی ،ايران با توجه به نيازھای منطقه ای برای اين محصوالت و
مشکالت ترابری ،توانست بخشی از اثرات تحريم را خنثی کند .مصاحبه تلفنی گروه بحران ،بيژن خواجه پور مدير اجرايی آتيه
بين الملل ،وين  7ژانويه .2013
 136ميزان توليد از رقبای منطقه ای مثل عراق ،کويت و امارات کمتر شده است .رجوع شود به "دورنمای انرژی سال
 ،"2012آژانس بين المللی انرژی -سازمان ھمکاری و توسعه اقتصادی ،2012 ،(OECD) .صفحه 116؛ خاوير بالس،
واشنگتن پست  10اوت 2012
Javier Blas, “Iraq’s oil output overtakes Iran’s”, The Washington Post, 10 August 2012.
 137رجوع شود به "درآمدھای نفتی ايران به علت تحريم ھا  45درصد کاھش می يابد ،".بی بی سی 7 ،ژانويه  .2012برای
اولين بار در تاريخ ،ايران برای فروش برخی از توليدات نفتی خود به بخش خصوصی روی آورد .اما با توجه به منابع مالی
محدود اين بخش و عدم آشنايی آن به روند انعقاد قراردادھا تحت شرايط فشار خارجی اين استراتژی چندان موفق نبود .مصاحبه
ھای گروه بحران با کارشناسان ايرانی نفت ،تھران ،واشنگتن ،سپتامبر -دسامبر 2012؛ "بخش خصوصی  20ميليون بشکه
نفت صادر کرد ".خبرگزاری مھر 23 ،اکتبر .2012
 138با اشاره به آنچه "جنگ اقتصادی" عنوان می شود ،دولت انتشار شاخص ھای اقتصادی را به عنوان يک مساله امنيت ملی
متوقف کرد" .مرکز آمار ايران :آمار تورم محرمانه برای مقامات ارسال می شود" ،بی بی سی فارسی 29 ،اوت .2012
 139محمود احمدی نژاد با شعار "آوردن پول نفت بر سر سفره مردم" انتخاب شد .برای انجام اين قول او به يک سياست
اقتصادی مبتنی بر رفاه اجتماعی روی آورد .يک سال بعد از انتخاب او  50اقتصاددان برجسته اخطار کردند که سياست پولی
او ھمراه نرخ پايين بھره می تواند "غول تورم را از خواب بيدار کند" و "رشد اقتصادی را کاھش دھد" ".اقتصاد دانان ايران
به سياست احمدی نژاد حمله می کنند" ،آژانس فرانس پرس 16 ،ژوئيه  .2006وزير سابق اقتصاد ،داوود دانش جعفری گفت:
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خود به علت ھزينه ھای سرسام آور دولت ،نرخ پايين بھره ،و ارائه وام ھای بی مالحظه در سراشيب
140
سقوط بود ،با ضربه ای سھمگين مواجه شد .بعضا در پاسخ به اين شرايط در دسامبر ، 2010
احمدی نژاد برنامه اصالحی متھورانه ای را برای لغو يارانه نيازھای پايه ای و محصوالت نفتی اجرا
141
کرد .برای محدود کردن آثار اين سياست در زندگی مردم ،دولت تصميم به پرداخت ماھانه  45دالر
به  64ميليون شھروند گرفت.
با اين که اين پرداخت ھا کمک حياتی به ميليون ھا خانوار بود ،اما ھمزمان باعث تضعيف بخش
صنعتی شد .يک اقتصاددان گفت" :حذف يارانه ھا صنايع ايران را از انرژی ارزان محروم کرد .برنامه
ريزی ضعيف و امکانات و منابع ناکافی باعث شد که دولت سھم  30درصدی صنايع از درآمدھای
حاصل از اين رفرم را ناديده بگيرد و در عوض اين عايدی را برای افزايش تعداد دريافت کنندگان
142
کمک ھای نقدی مصرف کند .در نتيجه ايران نتوانست با افزايش توليد داخلی اثر تحريم را جبران کند
و در عوض تامين کاالھای واسطه و مواد خام تحليل رفت و اين مساله توليد صنعتی را بيش از پيش
143
مختل کرد.
درآمدھای نفتی در سال  2012رو به افول گذاشت .روز اول مارس ،بانک اسالمی نور در دبی که
144
مھمترين مجرای بازگرداندن درآمدھای نفتی به ايران بود ،مناسبات مالی خود را با ايران قطع کرد.
ھفته بعد سويفت اعالم کرد که ترخيص نقل و انتقاالت مالی را برای موسسات مالی ايرانی که در ليست
145
سياه قرار دارند متوقف می کند .با مسدود شدن دالرھای نفتی در خارج ،دورنمای بحران ارزی در
ايران اجتناب ناپذير شد .واکنش ضعيف بانک مرکزی و ادعاھای نابھنجار ،ھرگونه اعتماد عمومی را
به توان دولت در کنترل بحران از بين برد .يکی از مسئوالن ايرانی اعتراف کرد" :معلوم نيست ميان

در دوران من ھيچ موضع خوبی نسبت به تحريم ھای گذشته و يا افراد با تجربه و ھيچ گونه برنامه ای برای آينده وجود
نداشت ".رجوع شود به بی بی سی 23 ،آوريل 2008
“Ahmadinejad under fire on economy”, BBC, 23 April 2008.
 140بر اساس داده ھای بانک مرکزی واردات از  31ميليارد در سال  2005به  62ميليارد در سال  2011افزايش يافت.
ھمزمان نقدينگی از  700ميليارد به  3176تريليون ﷼ يعنی  4برابر افزايش يافت که به اخطار ولی فقيه منجر شد .رجوع
شود به "مقام معظم رھبری :راھی برای کنترل نقدينگی بيابيد" ،".روند نقدينگی در آمار رسمی ،".دنيای اقتصاد 25 ،اوت.
 141در سال  2010يارانه ھا در حدود  70ميليارد دالر يعنی  20درصد توليد ناخالص ملی تخمين زده می شد .برنامه اصالح
يارانه ھا که مورد ستايش صندوق جھانی پول قرار گرفته بود برای پايان دادن به يارانه ھا تا سال  2015طراحی شده بود.
رجوع شود
Dominique Guillaume, Roman Zytek, and Mohammad Reza Farzin, “Iran – The Chronicles of the Subsidy Reform”, IMF, July 2011.
اما اجرای اين برنامه موضوع اختالف دايمی ميان متخصصان و مقام ھای ايرانی بوده است .برای يک تحليل نقادانه اجرای
طرح اصالح يارانه ھا رجوع شود به "خطاھای ھدفمندسازی يارانه ھا" ،آرمان 19 ،دسامبر 2012
 142مصاحبه گروه بحران ،اقتصاددان ايرانی ،دوبی آوريل .2012
 143يک کارخانه دار گفت" :گاھی کل خط توليد به علت يک پيچ که ما به علت تحريم قادر به تھيه آن نيستيم ،تعطيل می شود".
يک مبتکر صنعتی ديگر توضيح داد" :حتی اگر ما مواد خام را از يک منبع جايگزين تامين کنيم روند کنترل کيفيت باعث ماه
ھا تاخير می شود .سياست دولت در کاھش واردات برای مبارزه با تورم و کاھش بھای کاالھای مصرفی بسياری از توليد
کنندگان داخلی را که قادر به رقابت نيستند ورشکسته کرده است .در ميان آنھا که توانسته اند جان سالم به در ببرند برخی توليد
را به شدت کاھش داده اند و برخی تعداد زيادی از کارکنان خود را اخراج کرده اند .اين وضعيت مشکل مزمن بيکاری را
تشديد کرده است .مصاحبه ھای تلفنی گروه بحران .مبتکران صنعتی ايران ،تھران ژوئن -سپتامبر 2012؛ فرناز فصيحی و
جی سالومون ،وال استريت جورنال 3 ،ژانويه .2012
Factories and Shops, Tighter Sanctions Exact Farnaz Fassihi and Jay Solomon, “In Iran’s
Toll”, The Wall Street Journal, 3 January 2012
 144مصاحبه گروه بحران ،اقتصاددان ايرانی ،دوبی ،آوريل  .2012الن کول ،نيويورک تايمز 29 ،فوريه 2012
Alan Cowell, “Dubai bank says it cut ties with Iranian institutions”, The New York Times,
29 February 2012; Amir Paivar, “Iran currency crisis: Sanctions detonate unstable rial”,
BBC, 2 October 2012.
 145مديران  SWIFTمی گويند" :چاره ای جز پيروی از قوانين قلمروی که ما در آن عمل می کنيم )قانون بلژيک( نبود.
نگرانی ما در مورد پيامدھای اين مساله بود که اگر اصل اعتماد و بی طرفی سياسی ما تحت تاثير فشار خارجی قرار گيرد،
کشورھا ممکن است به راه ھای ديگر ابتدايی مانند فکس و ايميل برای پيام رسسانی مالی خود روی بياورند و اين پديده ممکن
است سيستم مالی جھانی را دچار چند پارچگی کند ".مصاحبه ھای گروه بحران ،الھولپ 4 ،سپتامبر  .2012گزارش ساالنه
 SWIFTنشان می دھد که  49بانک و موسسه مالی ايرانی به شبکه SWIFTمتصل بوده اند و اين مراوده ھای مالی حدود
 89درصد تجارت خارجی کشور را در بر می گرفت .رجوع شود به سويفت خدمات خود به بانک ھای ايرانی را متوقف می
کند ".بی بی سی فارسی 15 ،مارچ  .2012نزديک به دوجين موسسه مالی ايرانی که در ليست سياه تحريم ھا قرار ندارند
ھچنان متصل به سويفت باقی ماندند .در پاسخ ايران در تابستان  2012يک سيستم داخلی پيام رسانی مالی مستقر کرد.
"جزييات سامانه ايرانی سپام" ،خبر آنالين ،اول ژوئيه .2012
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محمود بھمنی )رييس بانک مرکزی( و ديويد کوھن )معاون امور تروريسم و اطالعات مالی وزارت
146
خزانه داری آمريکا( کداميک به اقتصاد ايران بيشتر صدمه زده است".
ايرانيان در جستجوی عرصه ھای امنی برای سرمايه گذاری ،با دست پاچگی به خريدن دالر و
يورو روی آوردند .به تدريج باد کردن مصنوعی ﷼ ھم ديگر قابل ادامه نبود .در ژانويه و اکتبر
 2012واحد پولی ايران دو سقوط آزاد را تجربه کرد و در نتيجه تقريبا  80درصد ارزش خود را در
147
مقابل دالر از دست داد .نوسانات شديد ارزی ھمزمان اقتصاد و تجارت را از تعادل خارج کرد .يک
تاجر گفت" :در حالی که نرخ ارز ھر  10دقيقه تغيير می کند ،کسی نه می تواند چيزی بخرد و نه
148
چيزی بفروشد .مانند ضربان نامتناسب قلب ،اين وضعيت دارد اقتصاد را نابود می کند".
نگرانی از کمبودھای ناشی از تحريم باعث شد که ھم دولت و ھم مردم اقدام به ذخيره کاال کنند؛
149
پديده ای که خود باعث افزايش فشارھای تورمی شد و نرخ ساالنه تورم از  12درصد در اکتبر
 2010به  27.4درصد در دسامبر  2012با باالترين ميزان تورم در بخش ساختمان و بازار بورس
150
رسيد .ديگر شاخص ھای اقتصادی ھم ھمين روند را دنبال کردند .بنا بر داده ھای مرکز تحقيقات
مجلس شورای اسالمی ،در فاصله اکتبر  2011تا اکتبر  ،2012توليد داخلی  40درصد کاھش و
بيکاری  36درصد افزايش يافت .اين در حالی است که بھای کاالھای مصرفی و کاالھای پايه ای به
151
ترتيب  87درصد و  112درصد افزايش داشته است .يک مشاور تجاری در ايران می گويد" :تيرگی
152
اوضاع يادآور روزھای جنگ است".

 146مصاحبه گروه بحران ،اکتبر  .2012يک سرمايه گذار برجسته ايرانی عمق بی اعتمادی در بازار را تشريح کرد" :وقتی
که بانک مرکزی اعالم می کند که طی  48ساعت ارزش ﷼ بازسازی و نرخ ارز تثبيت می شود و بعد ھيچ اتفاقی نمی افتد
ما چگونه می توانيم باور کنيم که دولت کنترل اوضاع را در دست دارد .شواھد گواه آن است که صندوق آنھا با سرعتی بيش از
انتظار خالی می شود .مثال اگر آنھا ارز کافی در اختيار دارند چرا بانک سھميه  2000دالری مسافران را نصف کرد؟"
مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران ،آوريل .2012
 147نرخ دالر در بازار آزاد از  10500﷼ در دسامبر  2011به  41000﷼ در اکتبر  2012افزايش يافت ،قبل از آن که
در فوريه  2013به  37000﷼ برسد .از انقالب  1979تاکنون ارزش ﷼ به طور دايم کاھش يافته است .در سال 1979
ارزش دالر معادل  70﷼ بود و در زمان انتخاب احمدی نژاد به رياست جمھوری ،به  9000دالر رسيد (.رجوع شود به
آرش حسينی نيا" ،سرنوشت ﷼ از سال  75تا اين روزھا" ،راديو اروپای آزاد/راديو آزادی 15 ،سپتامبر  .2012بعضی از
اقتصاد دانان ايرانی دولت را متھم می کنند که برای ايجاد توھم اين که ارز قوی عالمت قدرت و پرستيژ اقتصادی است ،به
صورت مصنوعی ارزش ﷼ را باال نگه می دارند .ديگران استدالل می کنند که با توجه به اين که ايران تقريبا يک سوم نياز
غذايی خود را وارد می کند کاھش ارزش ﷼ اثرات مھلکی بر بھای کاالھای مصرفی خواھد داشت .مصاحبه ھای گروه
بحران ،تھران اکتبر  ،2012جھانگير آموزگار 6 ،اوت .2012
“The Rial Saga”, Middle East Economic Survey, 6 August 2012.
ايران به ترتيب  ،90 ،45و  50درصد نياز مصرفی برنج ،روغن خوراکی و قند خود را وارد می کند .رجوع شود به "تاثير
نرخ ارز بر قيمت تمام شده کاالھای اساسی" ،خبرگزاری مھر 5 ،ژوئن .2012
 148مصاحبه گروه بحران ،استانبول اوت .2012
 149مصاحبه ھای تلفنی گروه بحران ،اقتصاددانان ايرانی ،تھران ،آوريل -اکتبر  .2012ھمچنين رجوع شود به سارا مک
فارلن و مايکل ھوگان ،رويترز  3اوت :2012
Sarah McFarlane and Michael Hogan, “Iran boosts strategic grain stocks with wheat
”buy.
"دستور ويژه احمدی نژاد برای ذخيره سازی تامين  3ماه نياز کاالھای اساسی" ،خبرگزاری مھر 27 ،جوالی .2012
 150نرخ تورم  2012باالترين نرخ رسمی در  7سال گذشته بود .بنا بر بانک مرکزی انديس بھای مصرفی از سال 2005
چھار برابر افزايش داشته است" .بانک مرکزی ايران نرخ تورم در آذرماه را اعالم کرد ".بی بی سی فارسی 9 ،ژانويه
 .2013اقتصاددانان و ادارات دولتی در مورد دقيق بودن آمار رسمی ترديد می کنند .بيشتر متخصصان معتقدند که نرخ
بيکاری و تورم بيش از آمار اعالم شده بانک مرکزی است .برای اطالعات بيشتر برای رونق دور از انتظار بازار بورس
رجوع کنيد به يگانه ترابی ،رويترز 12 ،دسامبر .2012
“Iran’s stock market rally defies economic slump, raises risk of a bubble”, Reuters, 12
December 2012.
 151رجوع کنيد به "مجلس :کاھش  40درصدی توليد و کاھش  63درصدی اشتغال در ايران" ،انتخاب 25 ،دسامبر  .2012با
افول توليد بيکاری يعنی بزرگترين مشکل مزمن اقتصادی ايران افزايش شديدی يافت .صنعت خودرو سازی ايران که طی دھه
گذشته شاھد  5برابر افزايش توليد بود ،فقط نصف سال گذشته خودرو توليد کرده .رجوع شود به "توليد خودرو در ايران تقريبا
نصف شده است ".بی بی سی فارسی  12دسامبر 2012؛ برايان مورفی و ناصر کريمی ،آسوشيتدپرس 1 ،اکتبر .2012
Brian Murphy and Nasser Karimi, “Rare labor petition in Iran shows economic alarm”,
Associated Press, 1 October 2012.
152مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران ،اکتبر .2012
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به رغم تنگناھای شديد ،دولت ايران – مھمترين بازيگر عرصه اقتصاد ايران و تنھا توزيع کننده
153
دالرھای نفتی – ھنوز ابزار زيادی برای جلوگيری از فروپاشی اقتصادی در اختيار دارد .در اين
رابطه تالش ايران به مراتب بيشتر روی تطبيق اقتصاد بر واقعيت تحريم متمرکز بوده تا جلوگيری از
آن .ھمچنين ھرگونه فعاليت البی در ايران در جھت اقناع حکومت ايران برای سياست ھای اقتصادی آن
بوده ،و نه نرمش در زمينه سياست ھسته ای .تحريم ھا ھمچنين باعث جھت گيری تجارت ايران به
سوی آسيا و از جمله کشورھای ھمسايه شد ،کشورھايی که به گفته يک مقام اروپايی "نه بضاعت
154
برانگيختن خشم آمريکا را داشتند و نه توان موضع گيری خصمانه عليه ايران ".تجارت با چين از 3
155
ميليارد دالر در سال  2002به  44ميليارد دالر در سال  2011رسيد و روابط تجاری با ھند ھم
156
رشد انفجاری مشابھی را تجربه کرد .ميلياردھا دالر کاالھای ايرانی به عراق و افغانستان سرازير
می شوند .محصوالت بازصادر شده آمريکايی و اروپايی ،راه خود را از طريق ترکيه و امارات متحده
157
عربی به بازار ايران باز می کنند .تجربه مشترک تحريم ،ايران ،کره شمالی و سوريه را ھم به
158
يکديگر نزديک تر کرده است.
اقتصاددانان و مبتکران ايرانی عموما براين عقيده ھستند که چندسانی تنوع منابع اقتصاد ايران،
159
جلوی فروپاشی زودھنگام آن را می گيرد .يک مقام سابق گفت" :اشتباه است اگر به توان ضربه
پذيری ايران کم بھا دھيم .نه به اين علت که ما برای ھر چيز يک برنامه جايگزين داريم ،بلکه چون طی
160
ھزاره ھا آموخته ايم چگونه راه خود را در زمان ھای آشفته و دشوار باز کنيم ".با اين ھمه ،از دست
دادن نزديک به نيمی از درآمد نفتی دولت را ناگزير به اجرای سياست ھای رياضت کشی می کند.
161
کسری بودجه سال  2014-2013نزديک به  40درصد تخمين زده می شود ،ھر چند اين کسری تا
 153مصاحبه گروه بحران ،جواد صالحی اصفھانی ،پرفسور اقتصاد در دانشگاه فنی ويرجينيا ،واشنگتن  15اکتبر .2012
ھمچنين رجوع شود به
“Understanding the rial’s free-fall”, Lobelog.com, 4 October 2012.
154مصاحبه گروه بحران ،بروکسل ،سپتامبر  .2012ايران با اعمال تحريم واردات کاال از شرکت ھای اروپايی تحريم ھای
اروپا را تالفی می کند .رجوع کنيد به " قطع واردات اروپا" ،دنيای اقتصاد 14 ،آوريل .2012
 “Direction of Trade Database” 155صندوق جھانی پول .IMF
 156اين برای ھند بسيار سودآور بوده و صادرات را افزايش داده است .رجوع کنيد به ريک گلدستون نيويورک تايمز 9 ،فوريه
2012؛
“India explores economic opportunities in Iran, denting Western sanctions plan”,
رضا زندی "مھم ترين ميھمان تھران"  ،شرق 6 ،سپتامبر .2012
" 157جزييات تجارت  9ماھه ايران" دنيای اقتصاد 28 ،دسامبر  .2012با افزايش محدوديت ھا برای شرکت ھای ايرانی
مستقر در دوبی ،بسياری از شرکت ھا فعاليت خود را به ترکيه منتقل کرده اند .به گفته مسؤالن ترکيه ،در پايان سال ،2011
 2140شرکت ايرانی در ترکيه مشغول فعاليت بودند که نسبت به سال  2010يک رشد  41درصدی را نشان می دھد .در 9
ماه اول 2012ف  651شرکت جديد فعاليت خود را در ترکيه آغاز کردند .رجوع شود به  21 ،Today’s Zamanاکتبر
2012؛
“Number of Iranian funded firms tops list for ninth month”, Today’s Zaman, 21 October
;2012
وال استريت ژورنال  26دسامبر .2012
”“UAE exports to Iran slide in first half
ايران ھم چنين طی قراردادی امکان دسترسی به بندر چاه بھار را برای اين کشور که راه مستيقمی به دريا ندارد فراھم آورد.
رجوع شود به جاشوا ھرش ،ھافينگتون پست 5 ،سپتامبر .2012
Joshua Hresh, “Afghanistan’s trade deal with Iran complicates U.S. aims”, The Huffington
Post, 5 September 2012
158در اکتبر  2012ايران وکره شمالی يک قرارداد ھمکاری علمی و فنی امضا کردند و ھمزمان ايران و سوريه ھمکاری ھای
ھای خود را در زمينه دسترسی محدودشان به سوخت افزايش دادند .رجوع شود به جان پارک Iran Primerموسسه صلح
اياالت متحده 7 ،سپتامبر 2012؛
”John Park, “What’s Behind New Iran and North Korea Pact
جسيکا دوناتی ،رويترز 31 ،اکتبر .2012
“Iran and Syria swap fuels as both aim to dodge sanction”, Reuters, 31 October 2012.
 159مصاحبه ھای گروه بحران دوبی ،استانبول ،واشنگتن ،آوريل – دسامبر.2012
 160مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران سپتامبر .2012
 " 161آمار رسمی از کسری بودجه" ،دنيای اقتصاد 16 ،دسامبر  2012صندوق جھانی پول تخمين می زند که در سال 2012
اقتصاد ايران  5.9درصد انقباض داشته و در ھمين حال نرخ بيکاری  14درصد باال رفته است .برخی از اقتصاد دانان اين
آمار را بی اندازه خوشبينانه می دانند ..مصاحبه گروه بحران با اقتصاددانان ايرانی ،واشنگتن ،دسامبر .2012
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حدودی به واسطه افزايش ارزش ريالی ارز حاصل از فروش نفت جبران می شود .دولت مجبور به قطع
وسيع ھزينه ھا و نيمه تمام گذاشتن پروژه ھای توسعه شده و در نظر دارد ماليات ھا را افزايش دھد،
162
کوپن ھای مواد غذايی توزيع کند ،و بودجه رياضتی برای سال آينده ارائه دھد .در اين فاصله مجلس
اجرای مرحله دوم اصالح يارانه ھا را با اين استدالل که در شرايط فعلی در توانايی کشور نيست،
163
متوقف کرده است .با اين که بعضی از تحليلگران معتقدند که واقعيت ھای جديد اقتصادی می تواند
164
"باعث رشد توليد داخلی و صادرات غيرنفتی شود ،اکتساب چنين توانايی ھايی دست کم يک فرايند
165
درازمدت و نامطمئن خواھد بود .در حال حاضر به نظر می رسد که ايران با اتکا به ذخاير ارزی
166
خود به دنبال خريد زمان است.
حکومت ايران که زمانی تمامی قطعنامه ھای بين المللی را "کاغذ پاره بی ارزش" و "مسخره" و
168
167
ناچيز و بی اثر می خواند ،به تدريج به تاثير مخرب تحريم ھا اعتراف می کند .اين لحن جديد
احتماال ھدف ھای مشخصی دارد ،پيش از ھر چيز منحرف کردن خشم عمومی از سوء مديريت دولت
169
به سمت غرب .اما ھدف فقط خشم عمومی نيست و چندين مقام جمھوری اسالمی را نيز در بر می
گيرد .از جمله اين چھره ھا علی الريجانی رييس مجلس است که مديريت اقتصادی دولت را به سياست
"رابين ھودی" تشبيه کرد و  80درصد مشکالت اقتصادی را ناشی از سوء مديريت دولت و تنھا 20
درصد آن را مربوط به تحريم دانست .ھمچنين بسياری از امام جمعه ھا ،در اين انتقاد از مديريت احمدی
170
نژاد ھم صدا شده اند .می توان گفت که "تحريم ھمزمان ھم ناجی و ھم مايه لعن و نفرين رياست
 162از آن جا که تقريبا  60درصد اقتصاد شامل ماليات نمی شود ،درآمدھای مالياتی فقط  7تا  8درصد توليد ناخالص ملی
ايران را تشکيل می دھد .دولت در نظر دارد درآمدھای مالياتی را دوبرابر کند اما احتماأل اصالحات الزم برای اين کار سال ھا
طول می کشد .رجوع کنيد به "درآمد نفتی و فرار مالياتی ،دو چالش عمده بودجه کشور" ،مردم ساالری  17دسامبر؛ "محمود
احمدی نژاد :بودجه خيلی جاھا صفر شده است" بی بی سی فارسی 9 ،اکتبر" 2012گام دوم ھدفمندسازی يارانه ھا در بودجه
 92وابستگی به نفت کاھش می يابد ".خبرگزاری فارس 5 ،نوامبر  " .2012بودجه  92کل کشور انقباضی است"،
خبرگزاری دانشجويان ايران 28 ،اکتبر 2012؛ الدن ناصری 24 ،Bloomberg ،ژانويه 2013
”“Iran may hand staple-food coupons to help poor, Mehr Says
 163حمدی نژاد با در نظر گرفتن رفرم يارانه ھابه عنوان مھم ترين ميراث اقتصادی خود تاکيد را بر ادامه و حتی تسريع اين
برنامه گذاشت .اما از آن جا که اولين دور آن به تورم دامن زد پارلمان به توقف اين روند رای داد .رجوع شود به جھانگير
آموزگار 14 ،Middle East Economic Surveyدسامبر “Iran’s Subsidy Reform: RIP”2012
164مصاحبه ھای گروه بحران ،اقتصاددانان ايرانی ،واشنگتن ،وين ،نوامبر ،دسامبر .2012
 165احمد ميرطاھری "از نفت سفره ھا تا اقتصاد بی نفت" ،دنيای اقتصاد 23 ،ژانويه  .2013تشديد محدوديت ھا روی
واردات فلزات و مواد خام به احتمال زياد باعث صدمه به رشته ھای مختلف صنعتی از جمله ساختمان ،ماشين سازی و
خودروسازی می شود .مصاحبه گروه بحران ،مشاوران اقتصادی ايرانی  ،دوبی ،واشنگتن ،آوريل ،نوامبر .2012
 166بنابر صندوق جھانی پول ،ذخاير ارز خارجی ايران حدود  1.6ميليارد دالر است .با توجه به اين که مقامات ايرانی مرتبأ
تخمين ھای متناقضی را اعالم می کنند .تأييد مستقل اين عدد غيرممکن است .مصاحبه گروه بحران ،مقام  ،IMFواشنگتن،
دسامبر 2012
 “Ahmadinejad calls U.N. nuke sanctions ‘worthless paper’” 167آسوشيتدپرس 11 .ژوئن .2010
مخالفان احمدی نژاد از او به علت اظھارات متناقض در مورد اثرات تحريم انتقاد می کنند .با وجود بی اثر خواندن آن در ابتدا،
رئيس جمھور بعدا تحريم ھا را عامل مشکالت اقتصادی ايران خواند .رجوع شود به "انتقاد سخنگوی کميسيون امنيت ملی
مجلس ايران از کاغذ پاره ناميدن تحريم ھا" بی بی سی فارسی  12اکتبر .2012
 168اين اقرارھا ابتدا توسط رييس جمھور و بعد اعضای کابينه او انجام شد .رجوع کنيد به توماس اردبرينک نيويورک تايمز،
 3جوالی 2012؛
”“Iran’s president says new sanctions are toughest yet
واشنگتن پست  1نوامبر 2012؛
Ahmadinejad admits impact of sanctions on Iran”, The Washington Post, 1 November
"وزير صنعت و تجارت ايران :تحريم ھا فلج کننده است" بی بی سی فارسی 10 ،ژانويه .2013
 169ھدف ھم چنين بھبود روحيه از طريق القاء حس مقاومت بود .مصاحبه تلفنی گروه بحران تحليلگر مسائل سياسی ايرانی
تھران اکتبر  .2012در آستانه انتخابات مجلس در مارس  ،2012پالکاردھای تبليغاتی در سطح تھران و ديگر شھرھا شرکت
در اتنخابات را برابر دفع خطر جنگ و تحريم نشان می دادند .مشارکت  65درصد ادعا شده به عنوان شاھدی بر حمايت
مردمی از سياست خارجی کشور وانمود می شد .پرس تی وی 29 ،فوريه  2012؛ رابرت ورت" نيويورک تايمز 2 ،مارس
2012
“Iran’s government declares huge turnout in first national vote since ‘09 protests”,
 170رجوع شود به "مشکل تحريم نيست ،بی تدبيری است" ،فرارو  5اکتبر  2012منتقدان احمدی نژاد را به سوء مديريت
اقتصاد و ناديده گرفتن نصايح متخصصان متھم کردند .رييس جمھور ساختارھای دولتی برنامه ريزی را برچيد و متخصصان

ايران و تارعنکبوت تحريم ھا
گزارش شماره  138بخش خاورميانه – گروه بين المللی بحران

Page 26

171

جمھوری احمدی نژاد بوده است" زيرا در حالی که مشکالت اقتصادی را دو چندان کرده ،ھمزمان
172
توجيھی ھم برای برخی گرفتاری ھای عميق و عموما خودساخته او نيز فراھم ساخته است.
 .Dآثار سياسی تحريم ھا
سياست تحريم ،دست کم برای برخی از طرفداران آن ،بر اين اميد استوار است که گسترش نارضايتی
عمومی حکومت ايران را در مقابل يک انتخاب مھم قرار می دھد :تغيير سياست ھای ھسته ای و يا
173
خطر يک خيزش توده ای .يک مقام آمريکايی اين نقطه نظر را چنين جمع بندی می کند":رژيم شايد
حاضر باشد بھای سنگينی برای بلندپروازی ھای ھسته ای بپردازد ،اما پرسش اينجاست که مردم ايران
174
تا چه زمانی حاضر به پرداخت ھزينه خواھند بود".
اگر ھدف در واقع اين بوده ،بايد گفت که عالئم موفقيت اين سياست به ندرت ديده می شود .سال
175
 2012چند مورد اعتراض صورت گرفت اما اين اعتراضات با سرعت خاموش شدند .با توجه به
سابقه انقالب خونين ايران و سرنوشت جنبش پس از انتخابات  2009و پيامدھای تيره بھار عربی،
176
تمايل به يک خيزش جديد در مردم ايران بسيار ضعيف به نظر می رسد .يک فعال سياسی تبعيدی

و تکنوکرات ھای باتجربه را به کار نگرفت .مصاحبه ھای تلفنی گروه بحران با تحليل گران سياسی ايرانی ،تھران آوريل –
اکتبر  .2012برخی ديگر استدالل کردند که ولخرجی ھای او و عدم سرمايه گذاری در زيرساخت اقتصادی کشورھا در مقابل
فشارھای خارجی آسيب پذيرتر کرد .رجوع کنيد به مھدی حسن زاده "غفلت ھای ديروز و خسارت ھای امروز" ،خراسان10 ،
نوامبر .2012
 171مصاحبه ھای تلفنی گروه بحران ،دسامبر  .2012ھمچنين رجوع کنيد به ناصری نقل قول باال.
“Ahmadinejad gets blame and sanctions as economy sputters”.
 172يک تحليلگر ايرانی گفت" :اگر وضعيت بحرانی اقتصادی و مشکالت بين المللی به اين وخامت نبود احمدی نژاد در دوره
دوم رياست جمھوری اش با استيضاح روبرو می شد ".مصاحبه تلفنی گروه بحران  ،تھران ،آوريل  .2012دفتر ولی فقيه به
پارلمان دستور داد که از استيضاح وزير دارايی و تحقيق و تفحص در مورد مديريت اقتصاد توسط رييس جمھور برای حفظ
مصالح عالی تر نظام صرف نظر کند کند .رجوع کنيد به ناصر کريمی ،آسوشيتدپرس 7،اکتبر :2012
“Iran’s parliament drops impeachment over economy”, Associated Press, 7 October
;2012
مارکوس جرج ،رويترز 21 ،نوامبر 2012
“Ahmadinejad off the hook as Iran’s parliament withdraws summons”, Reuters, 21
November 2012.
يک مقام اروپايی گفت " :قربانی کردن احمدی نژاد برای خامنه ای ممکن نيست .تنش داخلی در زمان محاصره اقتصادی برای
رژيم يک کابوس است ".مصاحبه گروه بحران ،بروکسل ،اکتبر.2012
 173برخی طرفداران تحريم ھای سخت استدالل می کنند که نگرانی رژيم از خيزش گرسنگان تنھا عاملی است که می تواند
رژيم را وادار به عقب نشينی در زمينه ھسته ای بکند .فيليپ ھاموند ،وزير دفاع بريتانيا گفتک "تنھا چيزی که می توانند رژيم
را به عقب نشينی وادار کند مشاھده و يا احساس يک خطر حياتی است .اگر سطح فشار اقتصادی به جايی برسد که منجر به
اختالالت تھديدکننده رژيم و اعتراض در خيابان ھای تھران بشود آنوقت آن ھا ممکن است سياست خود را عوض کنند ".نقل
قول از  6 ،The Observerاکتبر اکتبر  .2012سرمقاله بلومبرگ 7 ،اکتبر :2012
“Turning Iran’s Currency Crisis Into a Revolution”, editorial, Bloomberg, 7 October 2012.
 174مصاحبه گروه بحران ،مقام آمريکايی ،واشنگتن ،فوريه  .2013ھمچنين رجوع شود به کارن و يانگ و اسکات ويلسون،
واشنگتن پست 10 ،ژانويه 2012
”“Public ire one goal of Iran sanctions, U.S. official says
 175مصاحبه ھای تلفنی گروه بحران ،تحليلگران سياسی ايرانی ،تھران ،ژوئيه – اکتبر  .2012در ژوئيه  2012کمبود خوراک
مرغ باعث انفجار قيمت جوجه و حرکات اعتراضی در نيشابور شد .در اکتبر  2012بعد از سقوط ارزش ﷼ صدھا
تظاھرکننده خشمکين ھمراه با تجار بازار جلوی بانک مرکزی جمع شدند و فرياد زدند" :سوريه را رھا کن فکری به حال ما
کن ".در ھر دو مورد نيروھای امنيتی به سرعت جمعيت را پراکنده کردند .به دنبال آن رژيم چند بار با انجام مانورھای خيابانی
ضد شورش عزم خود را برای مقابله با ھر گونه حرکتی از اين نوع نشان داد .رجوع شود به حسين باستانی و علی ھمدانی،
 27 ،BBCجوالی 2012؛
;“Growing anger in Iran over cost of chicken as sanctions bite”, BBC, 27 July 2012
;Kasra Naji, “Iran police clash with protesters over currency crisis”, BBC, 3 October 2012
Rick Gladstone, “West is foolish to celebrate Iran’s rial crisis, Ayatollah says”, The New
York Times, 10 October 2012; Farnaz Fassihi, “Grass-roots boycott of bread and dairy
shows discontent as sanctions bite”, The Wall Street Journal, 25 June 2012.
 176مصاحبه ھای تلفنی گروه بحران ،فعاالن ايرانی جامعه مدنی و اپوزيسيون ،تھران ،شيراز ،اکتبر .2012

ايران و تارعنکبوت تحريم ھا
گزارش شماره  138بخش خاورميانه – گروه بين المللی بحران

Page 27

گفت" :رھبران ايران چندان نگران دورنمای يک "بھار تھران" نيستند .اعتماد به نفس آنھا در اين مورد
177
ريشه در سرکوب موفق جنبش سبز در سال  2009دارد".
اما بدون ترديد عالئم خشم عمومی به علت فروپاشی اقتصادی مشاھده می شود .بيشتر انتقادات
متوجه حکومت ايران است اما شواھدی وجود دارد که غرب نيز به طور فزاينده به علت سياست
مجازات فله ای خود مورد غضب قرار می گيرد .يک تاجر ايرانی گفت" :ايرانی ھا الزاما ارتباط
مستقيمی ميان افزايش بھای کاالھای توليد شده در داخل کشور و تحريم نمی بينند .بنابراين آنھا دولت را
مواخذه می کنند .اما کمبود دارو اين وضعيت را عوض کرده و مردم به طور روزافزون غرب را
178
مسئول تنگناھای خود می دانند".
بخشی از پشتيبانان و پايه ھای مھم حکومت ايران از مجازات ھای بين المللی صدمه ديده اند اما نه
ھمه آنھا ،و ھمينجا ھم آسيب ھا به گونه ای نبوده که به اعمال فشار برای تغيير سياست تھران در زمينه
179
ھسته ای بدل شود .به رغم تالش ھای قابل توجه در جھت خصوصی سازی ،دولت و موسسه ھای
نيمه دولتی ھنوز بر اقتصاد غلبه دارند .شواھد گواه آن است که ھر چند کاھش درآمد نفتی به ھمه صدمه
زده ،اما گروه ھايی که پيوند نزديک با دولت دارند ،بھتر توانسته اند با اين طوفان رو به رو شوند .اين
گروه ھا توانسته اند راه ھای دور زدن تحريم ھا را بيابند ،از موقعيت ھای جديد استفاده کنند و آسيب ھا
180
ھا را به کمترين حد ممکن برسانند.
181
ھر چند فشارھای اقتصادی جنگ قدرت در درون حکومت ايران را تشديد کرده است ،اما اين
اختالف ھا تاکنون وارد عرصه سياست ھسته ای و اصرار بر حق ايران برای غنی سازی ،يعنی ريشه
واقعی تحريم ،نشده است .بعد از قريب يک دھه تبليغ عمومی ،مساله ھسته ای از نظر سياسی به تابويی
تبديل شده که نمی توان به آن دست زد .يک تحليلگر ايرانی می گويد:
حتی جريان ھای معتدل تر سياسی در ايران در مورد سياست ھسته ای تنھا به لحن انتقاد می کنند و نه به اصل
آن .تقريبا تمامی رھبران پنج دھه گذشته ،فارغ از شخصيت و يا اعتقاد ايدئولوژيک ،از شاه گرفته تا رييس
جمھورھای اصالح طلب و يا محافظه کار ،در مساله ھسته ای درگير بوده اند .به جز برخی مالحظات برای
182
حفظ ظاھر ،ترديدی نيست که رھبری ايران ھمچنان ھمان راه گذشته را ادامه خواھد داد.

توجه ھا بيشتر بر اين نکته متمرکز است که چگونه با تغيير سياست ھای اقتصادی ،می توان تحريم
را دور زد و يا حتی آن را به يک فرصت تبديل کرد تا اين باشد که با تغيير سياست ھسته ای تحريم ھا
را به پايان برسد .در واقع حس محاصره بالقوه می تواند به يک موضع جنگجويانه بينجامد .به گفته يک
مذاکره کننده ھسته ای سابق ايران "ذھنيت محاصره ظاھرا راديکال ھا را در ميان نخبگان سياسی
تقويت کرده که استدالل می کنند چون تحريم ھا اکنون ھمان بھايی را به ايران تحميل کرده که دستيابی
183
به بمب اتمی ممکن بود تحميل کند ،ايران ممکن است بر آن شود که گام آخر را نيز بردارد".
 177مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران ،ژوئيه  .2012يک فرمانده سپاه پاسداران گفت" :فرض ما اين است که اعتراضات
ممکن است در شھرھای کوچکتر دور از تھران اتفاق بيفتد .مشکالت معيشتی و آسيب پذيری طبقه کارگز از عواملی است که
می تواند جرقه حرکات اعتراضی را بزند .اما ما در زمينه برخورد با آن تجارب کافی داريم ".نقل قول از "پيش بينی يک
فرمانده سپاه :ناآرامی از شھرستان ھا شروع می شود ".بی بی سی فارسی 24 ،ژانويه .2013
178مصاحبه گروه بحران ،تاجر ايرانی ،استانبول ،اوت  .2012يک دگرانديش ايرانی گاليه کرد" :غرب در مورد ھدف
سياست فشار خود صادق نبوده است .از يک سو رھبران آن ادعا می کنند که نمی خواھند مردم عادی صدمه ببينند از سوی
ديگر ظاھرا ھدف آنھا اين است که نارضايتی اقتصادی به حد انفجار برسد و به طور معجزه آسا مشکالت آنھا را با جمھوری
اسالمی حل کند ".مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران ،نوامبر .2012
 179مصاحبه ھای تلفنی گروه بحران ،فعاالن سياسی ايرانی ،تھران وين ،بوستون ،مه – نوامبر .2012
 180مصاحبه ھای تلفنی گروه بحران ،اقتصاددانان ايرانی ،تھران ،آوريل – دسامبر  .2012پديده مشابھی طی جنگ ايران و
عراق اتفاق افتاد ،زمانی که نھادھای انقالبی و مذھبی تحت کنترل مستقيم ولی فقيه – مانند بنياد مستضعفان و بنياد جانبازان –
به يک مجموعه بزرگ اقتصادی تبديل شدند که بنا به گزارش ھا نزديک به يک چھارم اقتصاد کشور را کنترل می کردند.
رجوع شود به ديويد تالر ،عليرضا نادر ،شھرام چوبين ،جرالد گرين ،شارلوت لينچ ،و فردريک وری ،رند ،موسسه تحقيقات
دفاع ملی“Mullahs, Guards, and Bonyads”.2009 ،
 181برخی از نمايندگان مجلس ،رييس جمھور را متھم کردند که عمدا و با اھداف سياسی در بازار ارز خرابکاری می کند.
"آشفتگی بازار ارز عمدی است" خبرگزاری مھر سپتامبر  .2012سرمقاله يک روزنامه نزديک به ولی فقيه استدالل کرد :با
توجه به اين که اين دولت باالترين حد حمايت و بيشترين درآمد نفتی تاريخ را داشته است ،رييس جمھوری نمی تواند با اين حقه
ھا ناکارامدی ھای دولت را بپوشاند" .اين حنا ديگر رنگی ندارد ،".جمھوری اسالمی 12 ،نوامبر .2012
 182مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران اکتبر .2012
 183مصاحبه گروه بحران ،حسين موسويان ،پرينستون 6 ،ژانويه .2013
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 .Eپيامدھای ناخواسته يا پيش بينی نشده تحريم ھا
موضع رسمی سياستگذاران غربی اين است که مجازات ھای اقتصادی با دقت طراحی شده و از نوع
تحريم ھای "ھوشمند" ھستند که نه شھروندان عادی بلکه نخبگان سياسی را آماج خود قرار می دھند.
اما با فراگشت مرحله به مرحله تحريم ھا ،جامعيت ،سختی ،و توان آن در درھم شکستن اقتصاد ،به
طور فزاينده ای به معيار موفقيت تبديل شده است .با جايگزينی تدريجی تحريم ھای وسيع به جای تحريم
ھای ھدفمند ،اثر اين تحريم ھا ھم کم کم گسترده شد و تمامی ابعاد زندگی را متاثر کرد و صدمه ھای
درازمدت اجتماعی حاصل از آن ،باعث تشديد انتقاد عمومی از غرب شد .بر ھمين اساس ،محمدرضا
فياض ،سفير ايران در امارات متحده عربی ،ادعا کرد که انگيزه اصلی غرب در اعمال تحريم ھا
185
"صدمه زدن به مردم ايران به اميد ايجاد يک خيزش اجتماعی است".
ھمان طور که به کرات ديده شده ،اعضای قشر نخبگان ،به علت دسترسی گسترده به امکانات
حکومت ايران ،بھترين شرايط را دارند که از تحريم جان سالم به در ببرند و حتی از شرايط جديد سود
ببرند .سيستم چندگانه نرخ ارزی و توزيع کمک ھزينه ھای يارانه ای ،ابزار توانمندی به دست بخش
ھايی از حکومت می دھد تا وفاداری بخرند و ھسته اصلی حاميان حکومت را تحت محافظت خود قرار
186
دھند .سپاه پاسداران و شرکت ھای وابسته به دولت از امتياز دسترسی به نرخ ارزان ارز سود زيادی
187
برده اند .برعکس آسيب پذيرترين اقشارجامعه که کمترين پيوند را با حکومت دارند ،قادر به دور
زدن آثار تحريم و يافتن جايگزين برای کاالھای ممنوعه نيستند و نمی توانند از شرايط تنگنا برای
افزايش سود خود استفاده کنند .از اين رو تعجب آور نيست که رھبران اپوزيسيون و فعاالن حقوق بشر
188
به طور پيوسته با تحريم ھای گسترده مخالفت کرده اند.
نمونه ھا بی شمارند .محدوديت ھای بانکی و کاھش ارزش ﷼ ،پرداخت شھريه را برای
دانشجويان به شدت مشکل کرده است و بسياری از آن ھا مجبور به ترک تحصيل شده اند زيرا دسترسی
189
به کمک ھزينه ھای يارانه ای ندارند يا خانواده ھای آن ھا قادر به کمک به آن ھا نيستند .در اين ميان
زنان بيش از مردان از تحريم ھا آسيب ديده اند .در دوران کساد اقتصادی ،فرصت ھای تحصيلی و
190
اقتصادی برای زنان با سرعت بيشتری تحليل می رود تا برای مردان.
184

184وزير امور خارجه وقت آمريکا ھيالری کلينتون گفت" :ھدف ما فشار به دولت ايران به خصوص عناصر سپاه پاسداران
است بدون افزايش فشار به مردم عادی که استحقاق زندگی بھتری دارند ".وزارت امور خارجه آمريکا 4 ،ژانويه .2010
185مصاحبه گروه بحران ،ابوظبی؛  19آوريل .2012
 186مراکز تبديل ارز نشان دھنده قدرت دولت در مقابل بخش خصوصی است که از رکود رنج می برد .ھمينطور تقسيم نابرابر
يارانه ھا و کسب گزينشی ماليات اين امکان را به رژيم می دھد که فشار اقتصادی را بيشتر متوجه طبقه متوسط باال که عموما
متمايل به غرب ھستند ولی زمينه شورش در آنھا کمتر است بکند .مصاحبه ھای گروه بحران ،اقتصاددانان ايرانی ،تھران،
اکتبر  .2012ھمينطور رجوع کنيد به جواد صالحی اصفھانی ،فارين چاليسی آنالين 12 ،اکتبر .2012
“With Friends Like These”, Foreign Policy (online), 12 October 2012
 187يک تاجر ايرانی شکايت داشت" :افرادی که نبايد دارند استفاده می برند .ھر کسی که به سپاه پاسداران وصل باشد می تواند
با يک نامه اعتباری ،ارز  12260ريالی در مقابل دالر به دست بياورد .بعد می تواند ھمين ارز را در بازار آزاد با دو سه
برابر قيمت بفروشد ".مصاحبه گروه بحران ،استانبول ،اوت  .2012در حقيقت نمی توان تمام سپاه را ھم در يک کاسه قرار
داد .وضعيت پيچيده تر از اين است .مصاحبه ھای تلفنی گروه بحران ،،اقتصاددانان و تحليلگران سياسی ايرانی ،تھران ،اکتبر
– دسامبر  .2012يک تحليلگر گفت" :سپاه يک سازمان بی شکل و غيرشفاف است و ھزاران واحد وابسته دارد .ھمچنين
سازمان ھای مذھبی و خيريه ديگری وجود دارد .معلوم نيست که چه کسی از شرايط اقتصادی سود برده و چه کسی زيان".
مصاحبه تلفنی گروه بحران ،فريده فرھی 28 ،دسامبر .2012
188ھادی قائمی مدير کمپين بين الملل حقوق بشر در ايران گفت "علت اين که جامعه حقوق بشر ايران با تحريم ھای جامع
مخالف است اين است که اين تحريم ھا به مردم عادی بيشتر صدمه می زند تا به رژيم .طبقه متوسط موتور تحول و حمايت از
فضای باز سياسی است؛ اما تحريم ھا اين طبقه را درگير تالش برای بقای اقتصادی می کند و به تضعيف جنبش حقوق بشر و
دمکراسی می انجامد ".مصاحبه تلفنی گروه بحران ،نيويورک 18 ،دسامبر  .2012در داخل ايران ھم رھبران اپوزيسيون
موضع مشابھی در برابر تحريم ھای جامع گرفته اند .رجوع شود به توماس اردبرينک ،واشنگتن پست ،ا اکتبر .2009
“Iranian opposition warns against stricter sanctions”, The Washington Post, 1 October
2009.
189مصاحبه ھای گروه بحران ،دانشجويان ايرانی ،واشنگتن ،بروکسل ،بوستون ،آوريل – نوامبر 2012؛ ھمچنين رجوع شود
به "تصميم وزارت علوم برای دعوت از دانشجويان بورسيه خارجی به داخل کشور" خبرگزاری مھر 29 ،سپتامبر 2012؛
يگانه تربتی ،رويترز  17اکتبر .2012
“Iranian students feel the pain as currency collapses”, Reuters, 17 October 2012.
190برای مرور اثرات تحريم ھا بر زنان ايرانی رجوع شود به گزارش شبکه اقدام جامعه مدنی بين المللی ،ژوئيه .2012
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191

می توان گفت که منفی ترين پيامد تحريم ھا آثار آنھا بر نظام درمانی ايران بوده است .سقوط
192
ارزش دالر که بھای داخلی و وارداتی را به شدت افزايش داده ،بحران را تشديد کرده است .گزارش
ھای زيادی مبنی بر کمبود داروھای ويژه برای بيماران مبتال به سرطان ،کم خونی ،بيماری قند ،ام اس
193
و ديگر بيماری ھای جدی وجود دارد .با اين که سيستم بيمه بھداشتی تا حدود زيادی خودکفاست،
194
وابستگی به واردات مواد اوليه اصلی و داروھای تحت حمايت حق انحصاری ،ادامه دارد.
اين در حالی است که مقام ھای آمريکا و اتحاديه اروپا به کرات و به درستی تاکيد کرده اند تحريم ھا
195
شامل صادرات دارو ،غذا و کمک ھای انسانی نمی شود .اما دامنه محدوديت ھای مالی آنچنان است
196
که تا حدود زيادی اثر اين معافيت را خنثی می کند .با توجه به اين مشکل وزارت خزانه داری
آمريکا طی حکمی ،به شرکت ھای آمريکايی اجازه داد که برخی داروھا را بدون جواز به ايران
197
بفرستد .به ھمين منظور آلمان ھم به بانک ھای خود اختيار داد که برخی معامالت بانکی مربوط به
“Killing them Softly: The Stark Impact of Sanctions on the Lives of Ordinary Iranians”, International Civil Society Action Network, July 2012.
 191کمبود دارو و تجھيزات پزشکی با وجود آن که نتيجه تحريم ھا بود ،به واسطه عدم آمادگی عمومی دولت تشديد شد .دولت
اقدام به ذخيره مواد اوليه اساسی دارويی و داروھای ويژه نکرد؛ رجوع شود به محمد حسين نجاتی"عضو کميسيون بھداشت و
درمان مجلس :تنھا برای دو ماه آينده ذخيره دارويی داريم ،".خبر آنالين 10 ،نوامبر  ،2012دولت به اندازه کافی ذخيره ارزی
کنار نگذاشت ،رجوع شود به خبر آنالين 14 ،دسامبر 2012؛ و در انجام سريع پرداخت ھا به داروخانه ھا کوتاھی کرد که
منجر به از دست رفتن منابع مالی آن ھا شد .مصاحبه ھای تلفنی گروه بحران ،داروسازان ايرانی ،تھران ،تبريز ،مشھد ،اوت
.2012
 192روسای دانشکده ھای پزشکی در سراسر ايران نسبت به افزايش بھای دارو و تجھيزات پزشکی اخطار می کنند" .ھشدار
دانشگاه ھای پزشکی ايران در مورد افزايش  530درصدی قيمت دارو" ،بخش فارسی بی بی سی 11 ،نوامبر .2012
اطالعات درباره افزايش روزانه داروھای ويژه ،اعالم شده توسط داروخانه ھای اصلی تھران را می شود در اين سايت ھا
يافت .www.13abanpharmacy.com/?status=newdrugs:به علت نگرانی از کمبودھای بيشتر و افزايش قيمت
ھا ،بيماران به ذخيره کردن دارو روی آورده اند که به نوبه خود بحران را شديدتر کرده است .بسياری از داروخانه ھا برای
جلوگيری از اين وضعيت به سھميه بندی داروھای خود دست زده اند .مصاحبه تلفنی گروه بحران ،داروسازھای ايرانی،
تھران ،اکتبر .2012
193کمبودھا بر داروھای ويژه و حتی داروھای معمول از جمله قرص ضد بارداری و داروھای بيھوشی نيز تاثير گذاشته است.
رجوع شود به گزارش گلناز اسفندياری:
“Iranian media say sanctions taking toll on seriously ill patients”, Radio Free Europe,
15 October 2012.
بعضی از بيمارستان ھا به ناچار به شيوه ھای بسيار قديمی بيھوش سازی ،از جمله استفاده از کلروفورم ،در جراحی ھای
غيرعمده استفاده می کنند .مصاحبه تلفنی گروه بحران ،مدير ،بيمارستان خصوصی ،شيراز ،نوامبر " .2012داروھای بيھوشی
کمياب شدند" خبرگزاری فارس 9 ،نوامبر  .2012برای مشاھده ليست  50داروی کمياب رجوع شود به "اسامی  50قلم
داروی ناياب در ايران" ھفته نامه تجارت فردا 13 ،اکتبر 2012
 194مرضيه وحيد-دستجردی ،وزير پيشين بھداشت اعالم کرد که  96درصد داروھای کشور و  85درصد تجھيزات پزشکی
در داخل ساخته شده اند .به عالوه ،ايران ساالنه  2.5ميليارد داروھای ويژه ،داروھای مدرن و ترکيبات دارويی وارد می کند.
رجوع شود به" :تحريم نبودن داروی ايران يک دروغ بزرگ است" ،خبرگزاری فارس 25 ،اکتبر  .2012وضعيت رو به نا
بسامانی به حدی است که مدير جامعه ھموفيلی نوشت" :اين يک گروگان گيری بی شرمانه از ضعيف ترين و قابل آسيب ترين
افراد جامعه ايران توسط کشورھايی است که ادعای حمايت از حقوق بشر دارند .حتی چند روز تاخير ]در دستيابی به دارو
برای بيماران مبتال به ھموفيلی[ می توان پيامدھای جدی از جمله خونريزی و معلوليت به جا بگذارد .نقل از مقاله نجمه
بزرگمھر ،واشنگتن پست 4 ،سپتامبر .2012
Najmeh Bozorgmehr, “In Iran, sanctions take toll on the sick”, The Washington Post, 4
September 2012.
فاطمه ھاشمی دختر رييس جمھوری اسبق ايران رفسنجانی و مدير بنياد بيماری ھای خاص در نامه ای به دبير کل سازمان ملل
متحد نوشت" :اگرچه دارو در ليست تحريمھاي اعمال شده قرار نگرفته ،اما تبعات تحريم ،عدم امكان انتقال وجوه از طريق
سيستم بانكي و نيز فضاي رعبآميز ايجاد شده كه باعث دشواريھا يا توقف جدي در مبادالت تجاري با ايران شده است ،سايه
سنگين خود را بر بخش بھداشت و درمان انداخته و در نتيجه ،ورود داروھايي كه در ايران توليد نميشوند و نيز مواد اوليه
دارو ،دچار وقفه شده ".رجوع شود به نامه فاطمه ھاشمی به بن کی بان ،بنياد بيماری ھای خاص 14 ،آگوست .2012
 195مصاحبه گروه بحران با يک مقام آمريکايی ،واشنگتن ،فوريه .2013
 196واردات محصوالت دارويی و پزشکی از آمريکا و اروپا  50درصد و  30درصد کاھش يافت .رجوع شود به ارشاد
محمد،
;“U.S. pharmaceutical exports to Iran cut in half in 2012”, Reuters, 8 February 2013
فريبا صحرايی ،تحريم و دارو :درد بی درمان ،بی بی سی فارسی 8 ،فوريه  .2013به گفته دبيرکل سازمان ملل متحد "حتی
شرکت ھايی که جواز ضروری واردات خوراک و دارو را دارند ھم برای پيدا کردن بانکی که خريد و فروش آن ھا را انجام
دھد ،با مشکل رو به رو ھستند .نقل قول از رويترز 5 ،اکتبر :.2012
Michelle Nichols and Louis Charbonneau, “U.N. chief says sanctions on Iran affecting
”its people
 197منتقدان بر آنند که اين ليست شامل پايه ای ترين مواد پزشکی از جمله سوزن ،عصا و دماسنج نيز می شود .به علت نگرانی
در مورد محصوالتی که استفاده دوگانه دارند ،مقام ھای وزارت خزانه داری آمريکا تمايلی به گسترش اين ليست برای
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198

صدور دارو را انجام دھند .با اين ھمه ،اين تالش ھا به نتيجه معناداری منجر نشده است .بانک ھای
خارجی به علت نگرانی از گرفتاری ھای ناشی از نقض احتمالی تحريم ،به انجام ھرگونه معامله ای با
199
ايران بی ميل ھستند .به نظر می رسد دوری جستن از ھرگونه مناسبات مالی با ايران امن ترين راه
است.
وارد کنندگان ايرانی دارو با چالش ھای طاقت فرسايی رو به رو ھستند .يکی از اين مشکالت
گرفتن نامه ھای اعتباری است .يک وارد کننده ايرانی گفت:
"بيشتر واردکنندگان ايرانی اکنون از بانک ھالک ترکيه تقاضای نامه ھای اعتباری می کنند .آمريکا اين کانال
تنگ را تحمل می کند .اما مشکل اينجاست که اين بانک به علت باال بودن تقاضا و مدت زمان طوالنی الزم
برای تصويب اعتبار ،از بازکردن حساب ھای جديد خودداری می کند .مشکل به ھمين جا ختم نمی شود .قبل
از اين محدوديت ھا ما بايد معادل  3درصد مبلغ اعتبار را به صورت نقد در حساب می گذاشتيم ،اما اکنون
200
آنھا مبلغی معادل کل اعتبار و يا حتی بيشتر از آن را به علت عدم تعادل ارزی مطالبه می کنند".

دست کم در کوتاه مدت و ميان مدت جايگزين کردن داروھای متعارف آمريکايی و اروپايی با منابع
201
ديگر ممکن نيست .عالوه بر اين پيامدھای کامال ناخواسته ای وجود دارد که اثرات منفی بر اقتصاد
سياسی ايران می گذارد .از جمله اين که قاچاقچيان داروھای تقلبی ،از فرصت استفاده کرده و به
سودھای فراوانی از اين راه دست می يابند .يک صادر کننده محصوالت دارويی به ايران گفت:
"در ايران يک شبکه مافيايی دارويی متشکل از گروه ھای شبه دولتی و شرکت ھای دولتی وجود دارد .آنھا از
نفوذ خود برای ثبت داروھايی با کيفيت پايين و دريافت ارز ارزان برای واردات استفاده می کنند و اين داروھا
را با قيمت بسيار باال در بازار آزاد می فروشند .من در ديگر کشورھای منطقه ھم کار می کنم اما اين حد فساد
202
را در ھيچ جا نديده ام".

تحريم ھا ھمچنين ايمنی پرواز را در ايران به خطر انداخته است .تحريم فروش ھواپيما و لوازم يدکی به
ايران توسط آمريکا ،امکان تعمير ھواپيماھا را از ايران گرفته و اين مساله باعث شده که آمار سوانح
203
ھوايی در ايران به طور غيرمعمولی باال باشد ".بيشتر ايرانی ھا قادر به درک منطق اينگونه
204
محدوديت ھا نيستند.

دربرگرفتن داروھای حياتی ندارند .مصاحبه گروه بحران ،واشنگتن 13 ،دسامبر  .2012به ليست محصوالت پزشکی که
مشمول تحريم نيستند مراجعه شود:
www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/med_supplies_10
222012.pdf.
 198بانک ھا بايد معامالت پولی با ايران را ممکن سازند" فرانکفورتر آلگماينه 2 ،دسامبر “Banken sollen .2012
Geldgeschäft mit Iran ermöglichen”, Frankfurter Allgemeine Zeitung,
 199يک کارشناس تحريم گفت" :سال ھا مقام ھای وزارت خزانه داری آمريکا اين ھدف را دنبال می کردندکه موسسات مالی
کشورھای ديگر را از معامله با ايران بازدارند .اکنون ،موانع اداری به حدی زياد شده اند که حتی داشتن جواز خزانه داری ھم
تغييری بوجود نمی آورد .مصاحبه گروه بحران ،واشنگتن  .2012يک سفير اروپايی ساکن تھران گفت "با وجود چک سفيد
دولتمان ،صنايع دارويی نمی خواھند با ايران سر و کاری داشته باشند و ما ھم قادر نيستيم آنھا را به اين کار مجبور کنيم" .
مصاحبه گروه بحران ،واشنگتن ،اکتبر .2012
 200مصاحبه گروه بحران ،وارد کننده ايرانی محصوالت دارويی ،دوبی 18 ،دسامبر  .2012حتی اگر موجودی مالی و ھزينه
واردات ھم تامين باشد ،ارسال کاال با مشکالت ديگر گره خورده است .يک نماينده منطقه ای يک شرکت دارويی اروپايی گفت:
"ما اجازه نداريم توليدات خود را به بندرعباس ارسال کنيم .مقصد نھايی را بايد دوبی اعالم کنيم و از آنجا کاالھا بايد دوباره به
ايران فرستاده شوند .بعد بايد در امارات اطمينان بدھيم که محصوالت ما مورد استفاده دوگانه ندارند .در اين فاصله بايد
محصوالت خود را در دوبی انبار کنيم .اين مراحل باعث  40تا  80درصد خرج اضافی می شود ".مصاحبه گروه بحران،
 20دسامبر .2012
 201ثبت ساده يک فورمول اغلب نيازمند مراحل طوالنی بوروکراسی است .به عالوه ،داروھايی که از ھند ،بنگالدش و چين
وارد می شوند کيفيت پايينی دارند .مصاحبه گروه بحران ،دوبی ،دسامبر . 2012
 202مصاحبه گروه بحران 20 ،دسامبر  ،2012دوبی.
203اين ممنوعيت ھا در زمان دولت کلينتون اعمال شدند .ھر چند که دولت ھای بوش و اوباما پس از دريافت مجوز از دفتر
کنترل دارايیھای خارجی آمريکا ،اجازه فروش قطعات يدکی الزم برای عملکرد ايمن ھواپيماھای غيرنظامی ساخت آمريکا را
صادر کردند ،در سال  ،2012اتھام انتقال سالح به سوريه در مورد تقريبا ھمه خطوط ھوايی اصلی ايران ،مجوز فروش را
در عمل بی فايده کرد .رجوع شود به گزارش آسوشيتدپرس 19 ،سپتامبر :2012
Katzman, “Iran Sanctions”, op. cit.; Bradley Klapper, “US lists 117 Iranian planes arming Syria’s Assad
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ھمچنين ارتباط ايرانی ھای داخل و خارج از کشور با مشکالت ويژه ای رو به رو است .فرستادن
205
پول به سازمان ھای خيريه مستقر در ايران بسيار دشوار است و مردم نمی دانند با بسته شدن ناگھانی
206
حساب ھای بانکی و سوال و جواب ھای سخت سر مرز چگونه کنار بيايند .جامعه مدنی ،حوزه
فرھنگ و فعالين اجتماعی که به خودی خود زير فشارھای سخت قرار دارند ،اکنون با مشکالت مالی
شديد رو به رو ھستند .محدوديت صدور فن آوری اطالعاتی و مخابراتی ،ھر چند توان حکومت ايران
207
را برای کنترل شھروندان کاھش داده ،اما ھمزمان اطالع رسانی را ھم برای مردم دشوار کرده است.
208
بسياری از ناشران مستقل قادر به تامين مالی فعاليت ھای خود نيستند و ورشکسته شده اند.
تنگنای اقتصادی ايران ،چه تحريم عامل ،يا باعث تشديد آن باشد ،می تواند فضای اجتماعی
مسمومی را ايجاد کند که نه به سود منافع درازمدت مردم ايران است و نه به سود غرب .آمار جنايت و
210
209
فساد در حال فزونی است و قاچاق و شبکه ھای زيرزمينی ،جای مجراھای تجاری را گرفته اند.
در واقع شبکه قاچاق به تدريج به بخش اساسی از اقتصاد در سايه ايران تبديل شده و بنا بر برخی

ميزان تصادفات ھوايی خطوط ھوايی ايران نزديک به  40درصد باالتر از آمريکای شمالی است؛ بيش از  1000ايرانی
از سال  1996تا کنون بر اثر سوانح ھوايی جان خود را از دست داده اند .رجوع شود به
aviation-safety.net/database/dblist.php?Country=EP
204رجوع شود به مقاله توماس اردبرينک ،نيويورک تايمز 14 ،ژوئيه 2012
“Iran’s aging airliner fleet seen as faltering under U.S. sanctions”, The New York
Times, 14 July 2012.
 205پس از زمين لرزه ھای سال  2003و  ،2012وزارت خزانه داری يک جواز موقت برای سازمان ھای ھمياری صادر
کرد که چندين بار تمديد شد .ھر چند جواز اين در سال  2003صادر شده بود ،به رغم آن در سال  2012بيشتر موسسه ھای
مالی از انتقال کمک ھای مالی به بانک ھای ايرانی خودداری کردند .رجوع شود به "دولت اوباما اجازه کمک ھای انسانی در
رابطه با زمين لرزه را داد" ،فارين پاليسی 22 ،اوت .2012
Josh Rogin, “Obama administration allows earthquake relief money for Iran”, Foreign
Policy (online), 22 August 2012.
 206يک تاجر ايرانی مقيم پراگ گفت ":تحريم ھای مالی به مردم عادی ايران ضربه می زند .حساب ھای بانکی من در
جمھوری چک بسته شده است .وقتی از مسئوالن خواستم که به من بندھای مربوط به قانون تحريم را نشان دھند ،آن ھا بھت
زده شدند و پاسخی نداشتند .برای من به عنوان يک شھروند ايرانی بدون ھيچ رابطه ای با دولت اين رفتار رياکاری به حساب
می آيد ".مصاحبه تلفنی گروه بحران ،پراگ نوامبر  .2012برای مرور چگونگی تاثير تحريم بر ايرانيان در آمريکا رجوع
شود به
“Unintended Victims: The Impact of the Iran Sanctions on Iranian Americans”, joint venture by the Asian Law Caucus, the Iranian American Bar Association, the National Iranian
American Council and the Public Affairs Alliance of Iranian , November 2012.
 207در مارچ  2012پرزيدنت اوباما گفت" :فن آوری ھايی که بايد زندگی مردم را بھبود دھد اکنون بر عليه آن ھا استفاده می
شود .به علت اقدامات رژيم ايران ،يک پرده الکترونيکی به دور ايران کشيده شده است – مانعی که جلوی جريان آزاد اطالعات
و ايده ھا به ايران را می گيرد و بقيه جھان را از تعامل با مردم ايران که کيفيت ھای زيادی برای ارايه دارند محروم می کند".
نقل قول در مک اسپتالنيک ،رويترز  20مارچ 2012
“Obama assails Iran’s ‘electronic curtain’ in video message”, Reuters, 20 March 2012.
کنگره متوجه اثرات غيرسازنده تحريم ھا در اين عرصه شد و معافيت ھايی را به تحريم ھا اضافه کرد .متعاقبا با صدور يک
جواز عمومی به دولت اوباما محدوديت ھا در مورد نرم افزارھا و خدمات مربوط به بازار ارتباطات فردی را کاھش داد.
اعضای اپوزيسيون گاليه داشتند که اين گام ھا ناکافی ھستند و خواھان گسترش آن به نرم افزارھا و فن آوری ھای بيشتری
شدند .مصاحبه علی اکبر موسوی خوئينی ،رييس پيشين کميته فن آوری ارتباطات مجلس ايران ،واشنگتن 10 ،نوامبر .2012
مقام ھای آمريکايی ،با توجه به ابھامات دنيای فن آوريھای دومصرفه ،جانب احتياط را می گيرند .مصاحبه گروه بحران،
واشنگتن ،دسامبر  .2012ھمچنين رجوع شود به جيمز بال ،واشنگتن پست 14 ،اوت .2012
”James Ball, “Sanctions aimed at Syria and Iran are hindering opposition, activists say
 208زمانی که مجبور به شب کاری باشيد طبعا نمی توانيد به مسايلی مانند دمکراسی و حقوق بشر بپردازيد ".مصاحبه تلفنی
گروه بحران ،تھران ،ژوئيه  .2012ھمچنين رجوع کنيد به مقاله گاردين 22 ،ژانويه 2013
“Media Analysis: Paper Prices and Unintended Consequences: How Sanctions Have Lim;ited Access to Independent Publications in Iran”, Iran Media Program, 16 October 2012
Sune Engel Rasmussen, “Iranian artists hit by sanctions”, The Guardian, 22 January 2013.
 209به گفته پليس "کشفيات جرم سرقت در سال  90در مقايسه با مدت مشابه  9درصد درصد افزايش يافته است ".پليس ايران،
 9مه  .2012يک تاجر ايرانی گفت :ھمه جا بايد رشوه بپردازيد .در گذشته ھيچ فسادی نبود ،اما امروز فراگير شده است".
مصاحبه ھای گروه بحران ،استانبول ،اوت .2012
 210ميزان قاچاق در فاصله  2011تا  58 ،2012درصد افزايش يافته است .در حدود  80درصد تلفن ھای ھمراه به فروش
رسيده در ايران 90 ،درصد پوشاک وارداتی و  40درصد وسايل خانگی به صورت غيرقانونی خريداری شده اند” .رشد 58
درصدی ارزش كاالي قاچاق كشف شده "،دنيای اقتصاد 6 ،سپتامبر  .2012رييس مجلس شورای اسالمی ،ارزش کامل
قاچاق تا  18ميليارد دالر ارزيابی و مقام ھای بانفوذ اطالعاتی را متھم به بھره بری از آن کرد .رجوع شود به "  81ميليارد
دالر قاچاق کاال در کشور مطرح است”  ،خبر آنالين 7 ،ژانويه .2013
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211

گزارش ھا  21درصد توليد ناخالص ملی را تشکيل می دھد .اين مساله الزاما حکومت ايران را تھديد
نمی کند ،بلکه باعث نوعی ھمزيستی ميان نھادھای وابسته به دولت مانند سپاه پاسداران و شبکه فراملی
212
قاچاق شده است .احتماال با گذشت زمان ،شبکه ھای جنايی ،سازمان يافته و پيچيده تر می شوند به
213
طوری که حتی بعد از لغو تحريم ھا ھم به حيات خود ادامه می دھند .نزديکی ايران به دو کشور
دارای آمار باالی فساد يعنی عراق و افغانستان ،اين مساله را تشديد می کند و می تواند ثبات درازمدت
214
منطقه را در خطر قرار دھد.

 211فرصت برای فعاليت اقتصادی فاسد به صورت تصاعدی افزايش يافته است .به گفته يک کارشناس اقتصاد پنھان ايران،
"سيستم چند نرخی ارز شرايط را برای فساد آماده می کند .دستکاری صورت حساب ھا به تجار اين امکان را می دھد که با
فروش بخشی از ارز دريافت شده به نرخ پايين در بازار سياه سود زيادی ببرند .تفاوت قيمت ھمچنين باعث ايجاد انگيزه برای
قاچاق می شود .سقوط ارزش ﷼ عمال تصحيح قيمت ھا توسط رفرم يارانه ھا را خنثی کرده است .مصاحبه گروه بحران،
محمدرضا فرزانگان ،پرفسور اقتصاد دانشگاه فيليپس ماربورگ 9 ،ژانويه  .2013ھمچنين رجوع شود به الدن ناصری و
يگانه صالحی ،بلومبرگ 26 ،ژوئن 2012؛ "سھم  21درصدی اقتصاد پنھان" دنيای اقتصاد 6 ،سپتامبر .2012
 212در ژوئيه  ،2011پرزيدنت احمدی نژاد در لفافه سپاه پاسداران را متھم به استفاده از اسکله ھای سپاه برای واردات
غيرقانونی کرد .او گفت که بازار سيگار قاچاق ميلياردھا دالر سود نه فقط برای جانيان بين المللی بلکه ھمچنين برای "برادران
قاچاقچی" خودمان به ارمغان آورده است .رجوع شود به .www. youtube.com/watch?v=XxusPYQ50Is
فرمانده سپاه پاسداران محمد علی جعفری اين اتھام را رد کرد .رجوع شود به "مبادالت تجاری در اسکله ھای سپاه انجام نمی
شود ".خبرگزاری مھر 2 ،جوالی .2011
 213به گفته يک کارشناس "قاچاق يادگيری در حال انجام کار است ".مصاحبه ھای گروه بحران ،بروکسل 4 ،سپتامبر .2012
ھمچنين رجوع شود به جابی واريک ،واشنگتن پست ،اول نوامبر 2012؛ “In Iran, drug trafficking soars as
take bigger bite” sanctions
پيتر آندرياس ،اينترنشنال استاديز کوارترلی ،جلد  ،2005شماره  ،(2005) 49صفحه 360-335
”“Criminalizing Consequences of sanctions: Embargo Busting and Its Legacy
 214در  2012عراق و افغانستان از لحاظ رتبه فساد در ميان  174کشور رده بندی شده توسط موسسه "شفافيت بين المللی" به
ترتيب مقام  169و  174را احراز کردند.
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 .IVيک پيروزی ناموفق؟
 .Aيک چرخه باطل
به رغم اثر عميق تحريم بر اقتصاد ايران ،اين تحريم ھا تاکنون در دستيابی به ھدف اصلی يعنی تغيير
سياست ھسته ای ايران موفق نبوده اند و البته چندان جای تعجبی وجود ندارد .ميان برداشت
سياستگذاران در واشنگتن و بروکسل از تحريم ،و برداشت تھران از تحريم ،تفاوت ھای اساسی وجود
دارد.
در حالی که غرب به تحريم ھا به عنوان ابزاری ديپلماتيک برای وادار ساختن ايران به محدود
کردن برنامه ھسته ای و پايان دادن به استفاده نظامی از آن نگاه می کند ،ايران تحريم ھا و اساسا کل
مساله ھسته ای را به عنوان پوششی برای بی ثبات کردن حکومت ايران می داند .مقام ھای آمريکا و
اتحاديه اروپا ادعا می کنند که "تحريم ھا به رھبران ايران می آموزد که ناديده گرفتن خواست جامعه
215
بين الملل به مجازات ھای سخت تری منجر می شود که حکومت ايران را از پای می اندازد و
216
برعکس" ،اگر ايران با مسئوليت عمل کند می تواند به اين تحريم ھا پايان بخشد .در مقابل ،مسئوالن
ايران خاطرنشان می کنند که فشارھای اقتصادی پيش از مساله ھسته ای ھم اعمال می شده و "بخش
اساسی و دائمی سياست آمريکا عليه ايران" را تشکيل می داده و بنابراين" ،از آنجا که غرب با
217
موجوديت جمھوری اسالمی مشکل دارد ،ايران چه ھمکاری کند و چه نه ،مورد لعن خواھد بود".
به ھمين ترتيب تصور واشنگتن و بروکسل که ايران ممکن است زير فشار تسليم شود ،در تناقض
شديد با برداشت ھای تھران است .اين تصور مقام ھای غربی ،مبتنی بر چند پيشينه تاريخی است :در
سال  1988به رغم شعار "جنگ جنگ تا پيروزی" ،آيت ﷲ خمينی "جام زھر را نوشيد" و پايان جنگ
به بن بست رسيده ايران و عراق را پذيرفت .در سال  2003در آستانه حمله آمريکا به عراق ،ايران با
ارائه يک پيشنھاد و توافق ھمه جانبه پذيرفت که غنی سازی اورانيوم را متوقف کند .نتيجه گيری از اين
218
چند مورد نادر ،اين است که ايران زمانی که با تھديد حياتی رو به رو شود ،کوتاه می آيد.
با اين حال داليل خوبی ھم برای اين استدالل موجود است که سال  ، 2013شباھتی به سال ھای
 1988و  2003ندارد .با آن که پايان دادن به جنگ عراق در سال  ،1988تصميم بسيار تلخ و
ناگواری بود ،اما از ديدگاه ولی فقيه ،آن تصميم در راستای تضمين بقای جمھوری اسالمی گرفته شد.
حال آن که ،سازش بر سر مساله ھسته ای با اياالت متحده که ھدف آن ،به اعتقاد جمھوری اسالمی،
تغيير رژيم است ،چنين نتيجه ای نخواھد داشت .به نظر آيت ﷲ خامنه ای ،تن دادن به خواسته ھای
219
غرب باعث تخفيف فشارھا نخواھد شد .بنابراين محاسبه پيامدھای آن ساده نيست ،زيرا سازش ،اين
خطر را نيز به دنبال دارد که تصوير ضعيفی از ايران ،چه در داخل و چه در صحنه بين المللی ،به جا
بگذارد و به جای تضمين بقای رژيم ،آينده آن را به خطر بيندازد .بر اساس اين ديدگاه ،پذيرش توافق و
220
نه مقابله با آن ،زھری است که می تواند جمھوری اسالمی را از پا بيندازد.
عالوه بر اين ،برخالف تصور عمومی ،پيشنھاد سال  ،2003دعوتی بود از آمريکا برای گفتگو بر
سر مسايل اصلی مورد اختالف ،و نه پيشنھاد تغيير سياست يک جانبه و بدون قيد و شرط از جانب
221
ايران.
 215مصاحبه گروه بحران ،مقام آمريکايی ،واشنگتن ،مه .2012
216مصاحبه گروه بحران ،مقام ارشد اروپايی ،بروکسل ،مه .2012
217مصاحبه گروه بحران ،يک مقام ايرانی ،دسامبر .2012
 218مصاحبه گروه بحران ،يک مقام آمريکايی ،واشنگتن ،مه نومابر  ،2012مقام اروپايی ،مه ،سپتامبر .2012
219مصاحبه تلفنی گروه بحران ،ديپلمات پيشين ايران ،تھران فوريه 2013؛ ھمچنين رجوع شود به تريتا پارسی ،ھافينگتن
پست 20 ،ژوئن 2012
”“The U.S. and Iran’s mistaken path to war
 220مصاحبه تلفنی گروه بحران ،مقام سابق ايرانی ،تھران فوريه  .2013ھمچنين رجوع کنيد به گزارش گروه بحران" ،در
ميان امواج سھمگين" صفحه  ،26نقل قول باال .بعضی از ايرانی ھا استدالل می کنند با توجه به اين که عراقی ھا تا آن زمان
از خاک ايران رانده شده بودند آتش بس  1988به تھران اجازه داد که اعتبار خود را حفظ و اعالم پيروزی کند .رجوع شود به
حسين موسويان و محمدعلی شبانی ،نيويورک تايمز 3 ،ژانويه.
 221نامه امضا نشده ايران توسط سفير سويس در ايران )حافظ منافع آمريکا در تھران( از طريق فکس به وزارت امور خارجه
آمريکا و کاخ سفيد ارسال شد .اين نامه ظاھرا حاوی اين پيشنھاد بود که در پاسخ به پايان دادن دشمنی ھا توسط واشنگتن ،لغو
ھمه تحريم ھا و جلوگيری از فعاليت سازمان مجاھدين خلق ايران ،به حمايت از گروه ھای فلسطينی و لبنانی پايان می دھد،
ھمکاری خود را با آمريکا در عراق و افغانستان افزايش می دھد و شفافيت بيشتری را در برنامه ھسته ای تضمين می کند.
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نکته حايز اھميت ديگراين است که برای بسياری از رھبران ايران اين فشارھا ديرآشناست و بدتر
از آن که پيشتر تجربه کرده اند ارزيابی نمی شود .ايران در تاريخ اخير خود دو تحريم نفت را تجربه
کرده است :تحريم نفت ايران در سال ھای  1953-1951به رھبری بريتانيا )پس از ملی شدن نفت(
222
بسيار موثر بود اما نخست وزير مصدق تسليم نشد .مورد دوم ،تحريم نفت ايران توسط آمريکا پس از
بحران گروگانگيری سال  1979اعمال شد که آن ھم به ھدف خود دست نيافت و گروگان ھای آمريکايی
223
 444روز در اسارت ماندند.
ايران ھمچنين در گذشتهء نزديک ،با دو مورد بحران ارزی دست و پنجه نرم کرده است .در فاصله
 1983تا  1987در حالی که کشور درگير يک جنگ تمام عيار با عراق بود ،درآمد نفتی ايران از 21
ميليارد دالر به  6ميليارد دالر سقوط کرد .يک دھه بعد در گرماگرم بحران مالی آسيا ،در آمد نفتی بار
224
ديگر از  19ميليارد دالر در سال  1996به  10ميليارد دالر در سال  1998کاھش يافت .شرايط
کنونی – به رغم کمبود منابع و رشد قيمت ھا – به وخامت اوضاع در طول سال ھای  1980که جنگ
باعث کمبودھای گسترده و قطع مداوم برق می شد نيست .آيت ﷲ خامنه ای که ابتدا به عنوان رييس
جمھور و بعد به عنوان ولی فقيه در زمان اين بحران ھا در مسند قدرت بود گفت:
"چالش ھايی که جمھوری اسالمی امروز با آن رو به روست چيز جديدی نيست .اين نه يک تحليل بلکه يک
واقعيت است....زمانی نفتکش ھا و کشتی ھای ما در خليج فارس ھدف قرار می گرفتند .زمانی بود که عراق
بندرگاه نفتی اصلی ما را در جزيره خارک بمباران می کرد .ما اين حوادث را به چشم خود شاھد بوده ايم .ما
225
ھمه اين ھا را تجربه کرده ايم و اين فشارھا برای ما چيز جديدی نيستند".

در پاسخ مقام ھای آمريکا و اتحاديه اروپا استدالل می کنند که تحريم ھای اخير بی سابقه ھستند و برای
226
نشان دادن اثر خود احتياج به زمان دارند .نظر اين مقامات بر آن است که نبايد به اثرات کوتاه مدت
تشديد تحريم ھا ،بلکه به انباشت درازمدت اين اثرات ،به عنوان عاملی که رژيم را به تسليم وامی دارد،
نگاه کرد .يک مقام بلندپايه آمريکا گفت" :ما به اثرات درازمدت تحريم ھا بر صنايع نفت و گاز ايران
نظر داريم .تصور کنيد  5يا  10سال ديگر که ايران قادر به تامين مصرف نفت داخلی خود ھم نباشد چه
227
خواھد شد ".اما رھبری ايران معتقد است که زمان به نفع او عمل می کند .يکی از مقام ھا استدالل
می کند که "غرب درخواھد يافت که قلدری با ايران بی ثمر است .اما حتی اگر به چنين نتيجه ای نرسد،
228
رخوت به تدريج غلبه می کند و تحريم ھا به تدريج تحليل می روند.
اصل نامه به اصطالح "معامله بزرگ" را که توسط دولت بوش رد شد می توان در تارنمای زير مشاھده
کرد .www.nytimes.com/packages/pdf/opinion/20070429_iran-memo-expurgated.pdf:آيت
ﷲ خامنه ای تاکيد دارد که برنامه ھسته ای ايران وابسته به فشار خارجی نيست .او اخيرا گفت برخالف دروغ ھای غرب ما
ھرگز مذاکره در مورد مسايلی مانند مساله ھسته ای را ترک نکرده بوديم که به آن بازگرديم" .رھبر انقالب :ما ميز مذاکره را
ترک نکرده بوديم که بازگرديم" ،انتخاب 16 ،اکتبر .2012
 222رويارويی با يک کودتا پايان يافت که به سرنگونی دولت مصدق انجاميد .رجوع شود به مارک ج .گازيوروسکی و ملکوم
بيرنه" ،محمد مصدق و کودتای  ،"1953نيويورک 2004
Mark J. Gasiorowski and Malcolm Byrne (eds.), Muhammad Mosaddeq and the 1953
Coup in Iran (New York, 2004); and Christopher de Bellaigue, Patriot of Persia: Muhammad Mossadegh and a Tragic Anglo-American Coup (New York, 2012).
 223رجوع شود به سوزان مالونی و ری تکيه ،نوامبر 2011
“The Self-Limiting Success of Iran Sanctions”, International Affairs, vol. 87, November
2011.
224فروش نفت ايران  2012-1959اطالعات در  .www.cbi.ir/simplelist/4454.aspxدر ھر دو مورد ايران
با اعمال سياست ھای رياضت کشی و کاھش شديد واردات واکنش نشان داد .ايران با کاھش حدود  5ميليالرد دالر از واردات
در  9ماه اول سال مالی )مارچ -2012مارچ  (2013ظاھرا از تجربه قديم خود استفاده می کند .رجوع شود به پاتريک
کالوسن
Weather the Economic Storm?”, Foreign Policy (online), 11 October, 2012 “Will Iran
"افت نزديک به  5ميليارد دالری واردات ايران" بی بی سی فارسی 4 ،ژانويه.
 225از "سخنرانی آيت ﷲ خمينی برای مقامات دولت" ،تارنمای رسمی آيت ﷲ خامنه ای 24 ،ژوئيه  .2012در سال ھای
اخبر ولی فقيه از موضوعات اقتصادی برای ناميدن سال ھای ايرانی استفاده کرده است) .مانند سال "جھاد اقتصادی" و يا سال
"توليد ملی و حمايت از نيروی کار و سرمايه داخلی.
 226مصاحبه گروه بحران ،مقام آمريکايی ،واشنگتن ،ژوئن  ،2012فوريه .2013
 227مصاحبه گروه بحران ،واشنگتن ،مه .2012
 228مصاحبه گروه بحران ،مقام ايرانی ،اکتبر  .2012اين برداشت با حکم اخير دادگاه عالی اتحاديه اروپا مبنی بر لغو تحريم
اتحاديه بر برخی بانک ھای ايرانی تقويت شده است .نظر دادگاه اين بود که شورای اروپا مدارک کافی برای اثبات ارتباط ميان
بانک صادرات و بانک ملت و برنامه اتمی ايران نداشته است .شورا دو ماه برای اعتراض فرصت دارد .بيش از  30مورد
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در اين راستا ايران خود را برای يک درگيری درازمدت آماده می کند .پايه اصلی اين استراتژی
230
ايده مقاومت اقتصادی است که مقاومت را برابر با پيروزی می داند .از اين منظر ،اقناع دشمن از
231
استقامت رژيم و بی ثمر بودن تالش ھا برای سرنگونی آن ،ارزش ھرگونه رياضت کشی را دارد".
ايران و آمريکا ممکن است بر سر يک صفحه شطرنج نشسته باشند اما ھر کدام با قوانين متفاوتی
بازی می کند .نتيجه اين وضعيت بی شباھت به يک چرخه معيوب نيست .با ھدف فشار بر ايران ،غرب
تھديدھا را تشديد می کند .به داليلی که در باال مطرح شد ،ايران برای اثبات عدم تمکين به غرب به اين
فشارھا پاسخ نمی دھد .ھمين به نوبه خود ،باعث تشديد بيشتر تحريم ھا می شود که موفقيت آن ،نه بر
اساس ھدف اوليه يعنی توقف برنامه ھسته ای ايران ،که صرفا بر مبنای کميت و پيامدھای قابل اندازه
گيری اقتصادی سنجيده می شود .در نھايت ھمچنان که غرب بر فشار خود ،نه فقط به واسطه تحريم ھا
بلکه حتی از طريق خرابکاری ،می افزايد ايران ھم بيش از پيش مجاب می شود که بايد به ھمان رفتار
خود ادامه دھد .تنھا گزينه ھايی که برای ايران باقی می ماند اين است که به برنامه ھسته ای سرعت
232
بخشد و يا به خرابکاريی ھايی که در توان دارد توسل جويد.
 .Bدشواری گشودن يک گره کور
ھر دو طرف مذاکره با يک معضل رو به رو ھستند .ھر طرف برای حفظ موضع خود مقدار زيادی از
زمان و انرژی – جدای از شھرت و موقعيت – خبرای اين مساله فدای منافع ديگر کرده است .پيشرفت
ھای قابل مالحظه ايران در زمينه ھسته ای با ھزينه ھای بزرگ اقتصادی درازمدت به دست آمده اند.
بنابراين از کف دادن اين دستاوردھا بدون دستيابی به يک پيشرفت محسوس در زندگی مردم عادی از
233
ديدگاه عموم غير عاقالنه و حتی غيرمسئوالنه است .به عبارت ديگر ،ھر چه اين رويارويی طوالنی
تر شود ،ايران ناگزير است بھای باالتری را برای تغيير سياست خود مطالبه کند .احتماال درصدر
234
خواسته ھای ايران لغو ويرانگرترين تحريم ھا يعنی محدوديت ھای مالی و نفتی است.
شرايط برای غرب ھم به ھمان اندازه پيچيده است .غرب مجموعه چشمگيری از تحريم ھا را اعمال
کرده که تا چندی پيش قابل تصور نبود زيرا کسی گمان نمی برد آمريکا و به خصوص اتحاديه اروپا
جرات بازی با بازار نفت را داشته باشد .تسھيل تحريم ھا اتحادی را که با دشواری به دست آمده به خطر
مشابه در اروپا در جريان است .رجوع شود به رويترز 6 ،فوريه “EU court rules for second time .2013
”against Iran bank sanctions
 ( 229به گفته آيت ﷲ خامنه ای "اين تصور که علت دشمنی جبھه استکبار اتخاذ سياست و يا تصميمات خاصی است ،غلط
است...علت ھمه فشارھا موضع مستقل و عدم تسليم در مقابل سيستم ھژمونيک است...به رغم تحريم ھا ،جمھوری اسالمی قوی
تر شده است...طی  33سال گذشته ايران با تحريم ھای سياسی ،امنيتی ،نظامی و اقتصادی زيادی رو به رو بوده است ،اما ملت
ايران اين فشارھا را خنثی کرده و به واسطه مقاومتش حتی قوی تر ھم شده است....ملت ايران ھرگز در برابر فشار تسليم
نخواھد شد و اين دشمن را خشمگين کرده است ".از "بيانات در ديدار شرکت کنندگان در ششمين ھمايش ملی نخبگان جوان".
وب سايت آيت ﷲ خامنه ای 3 ،اکتبر .2012
"230در يک اقتصاد مقاومتی کشور به رشد خود ادامه می دھد ،اما ھمزمان آسيب پذيری آن کم می شود .به عبارت ديگر
اقتصاد ما نبايد به واسطه توطئه دشمن به طور جدی صدمه ببيند ".از سخنرانی ولی فقيه برای محققين و مسئولين شرکت ھای
علمی و فنی" 29 ،ژوئيه  ،2012تارنمای آيت ﷲ خامنه ای.
 231مھدی محمدی "مقاومت محدود ،مصونيت نامحدود" ،کيھان 21 ،ژانويه .2012
 232بررسی روند تشديد دو جانبه رويارويی طی چند سال گذشته نشان می دھد که تحريم ھا ھر چند باعث افزايش فعاليت ھسته
ای نشده باشند ،باعث کند کردن پيشرفت ھای ھسته ای ھم نشده اند .تقريبا يک ماه بعد از اعمال تحريم ھای يک جانبه آمريکا
در مورد افراد و موسسه ھای درگير در برنامه ھسته ای در  27ژوئن  ،2008ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی اطالع
داد که فعاليت ھای تعليق شده غنی سازی اورانيوم را از سر می گيرد .سپس تقريبا دو ھفته بعد از تصويب قطعنامه شورای
امنيت سازمان ملل متحد در مارچ  ،2007ايران اعالم کرد که با نصب  3000سانتريفيوژ در مرکز ھسته ای نطنز به سطح
ظرفيت صنعتی غنی سازی می رسد .مدت کوتاھی بعد از تحريم بانک مرکزی توسط آمريکا و اعالم تحريم ھای اتحاديه اروپا
بر واردات نفت ايران در اوايل  ،2012ايران غنی سازی اورانيوم را در تاسيسات زيرزمينی فردو آغاز کرد .اخيرا بعد از
يک دور جديد تحريم ھا توسط واشنگتن ،بروکسل ،ايران با مباھات تکميل نصب سانتريفيوژھا در فردو را اعالم کرد .به کرات
ايران تھديد کرده که مجازات ھا را با اقدامات تشديد کننده پاسخ خواھد داد )مانند غنی سازی باالی  20درصد ،يا خروج از ان
پی تی( اما تاکنون چنين کاری نکرده است .برخی تحليلگران معتقدند که حمالت سايبری اخير به مھمترين شرکت نفت
عربستان سعودی در واقع اخطاری از جانب ايران بوده است که در صورت تشديد جنگ اقتصادی ،ايران می تواند به تاکتيک
ھای ديگری متوسل شود .مصاحبه تلفنی گروه بحران ،مسوول نفتی در دوبی دسامبر  .2012نيکول پرل روت ،نينيورک
تايمز 23 ،اکتبر .2012
”“In cyber attack on Saudi firm, U.S. sees Iran firing back
 233مصاحبه گروه بحران ،مقام ايرانی ،دسامبر 2012؛ حسن موسويان ،واشنگتن  29اوت .2012
 234ھمان منبع.
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می اندازد و پيامدھای سياسی مھمی در واشنگتن و پايتخت ھای اروپايی به ھمراه خواھد داشت .بدون
يک عقب نشينی جدی از سوی ايران ،امکان اين که آمريکا و اروپا به چنين اقدامی دست بزنند بسيار
ضعيف است.
اين مساله در رابطه با ايده اعمال تحريم به عنوان ابزار ديپلماتيک برای تغيير سياست  -در مقابل
ايده تحريم به عنوان ابزار تعزيزی برای فروپاشی يک رژيم -اھميت فوق العاده دارد .اين تحريم ھا
ھمانقدر موثر ھستند که دورنمای لغو آنھا در مقابل سياست واقعی است .در رابطه با ايران شرايط در
بھترين تحليل ناشفاف و گل آلود است .مقام ھای ايرانی ھر چند به اکراه اشتياق خود را به لغو تحريم ھا
نشان می دھند اما اين عمل را ھمواره شرط اصلی ھر توافقی اعالم می کنند با اين که فکر می کنند
235
احتمال پذيرش آن از سوی غرب بسيار ضعيف است .برعکس به نظر می رسد که مقامات ايرانی از
اين می ترسند که سازش ھای آنھا در بھترين حالت فقط با لغو بخشی از تحريم ھا و يا اقدام ھای نمادين
236
پاسخ گفته شود .اين واقعيت که تاکنون ھيچ پيشنھاد جدی تخفيف تحريم ھا ارائه نشده ،اين موضع
237
سرسختانه را تقويت می کند.
مالحظات سياسی ھم خود مانعی در راه پيشرفت است .حتی با فرض تمايل ايران به سازش،
استاندارھا برای لغو تحريم بسيار باالست .رييس جمھوری می تواند بسياری از آن ھا را لغو کند اما
238
بسياری از آن ھا توسط کنگره مدون شده اند و در نتيجه فضای زيادی برای مانور وجود ندارد.
رييس جمھوری ھمچنين می تواند از اختيار معاف سازی خود و محدوده ھای انعطاف موجود در زمينه
239
اعمال مجازات ھا استفاده کند .اما اين گونه ميان برھا که به راحتی قابل برگشت ھستند ،احتماال باعث
240
عقب نشينی قابل توجھی از سوی ايران نخواھد شد.
عالوه بر اين ھمه تحريم ھای آمريکا مربوط به مساله ھسته ای نيستند و بسياری از آن ھا با سياست
ھای داخلی و خارجی ايران ارتباط دارند .بنابراين بدون يک چرخش اساسی در سياست ھای ايران ،که
در حال حاضر نامحتمل به نظر می رسد ،تسھيل جدی در تحريم ھا ممکن به نظر نمی رسد .اين مساله
در مورد تحريم ھای مربوط به حقوق بشر ،ليست مقام ھای متھم به مشارکت در تروريسم و يا سالح
241
ھای کشتار جمعی و حضور ايران در ليست کشورھای حامی تروريسم صدق می کند.
بنابراين ھدف ھای بلند پروازانه تحريم ھای يک جانبه و چند جانبه ظاھرا با ھدف محدودتر اما
فوری تر محدود کردن برنامه ھسته ای در تناقض است .اين وضعيت به واسطه مواضع بعضا متناقض
ميان قوه مجريه و مقننه پيچيده تر می شود ،به خصوص که ظاھرا قانونگذاران کمتر از دولتمردان
 235برای مرور مطالبات اخير ايران در رابطه با تحريم ھا ،رجوع شود به گزارش گروه بحران،
The P5+1, Iran and the Perils of Nuclear Brinkmanship.
با انتشار پيشنھاد  5گانه ايران به  1+5طی مالقات ژوئن  2012در مسکو توسط ھيئت نمايندگی ايران در سازمان ملل
متحد ،جزئيات تازه ای آشکار شد .تخفيف تحريم ھا در صدر ليست بود .ايران پيشنھاد کرد که به شرط برداشتن ھمه تحريم
ھای يکجانبه و چندجانبه حاضر به ھمکاری با آژانس در مورد مساله احتمال ابعاد نظامی برنامه ھسته ايش خواھد بود .متعاقبا
ايران اعالم کرد که در پاسخ به لغو تحريم ھای سازمان ملل آمادگی سازش بر سر فعاليت ھای غنی سازی  20درصدی را
دارد .رجوع شود به باربارا اسلوين ،ال مانيتور 4 ،ژوئيه 2012
“Iran seeks sustained dialogue”, Al-Monitor.com, 4 July 2012.
 236مصاحبه گروه بحران ،مقام ايرانی ،دسامبر  .2012وقتی در بحبوحه اعتراض ھای خيابانی به دنبال سقوط ارز ايران در
اکتبر  ،2012وزير امور خارجه آمريکا ھيالری کلينتون گفت تحريم ھا می تواند "در مدت کوتاھی لغو شود به شرط اين که
دولت ايران حاضر به ھمکاری صميمانه با جامعه بين المللی باشد" ،آيت ﷲ خامنه ای پاسخ داد"حاال \کشورھای غربی[ اذعان
دارند که اگر ايران از انرژی ھسته ای دست بردارد آنھا تحريم ھا را لغو می کنند .آن ھا دروغ می گويند .تصميم آنھا عليه ملت
ايران در دشمنی ديرباز آن ھا ريشه دارد ".نقل قول از رويترز 3 ،اکتبر 2012
”“West is foolish to celebrate Iran’s rial crisis, Ayatollah Says
 237رجوع شود به انجمن کنترل تسليحات ،ژانويه 2013
“History of Official Proposals on the Iranian Nuclear Issue”, Arms Control Association,
January 2013.
 238رجوع شود به جدول در ضميمه  Aپايين ،مثال احکام اجرايی برای ممنوعيت تجارت با ايران )12959 ،EO ،12957
 ( EO13059 ،EOبه واسطه قانون حمايت از آزادی ايران ) IFSAو (ISADAمدون شده بودند .به ھمين ترتيب تحريم
بخش ھای انرژی و پتروشيمی ايران ) ( EO13590و نقض کنندگان حقوق بشر ) ( EO13606متعاقبا در قانون کاھش تھديد
ايران و حقوق بشر سوريه ) (TRAمدون شدند.
 239مصاحبه گروه بحران ،متخصصان تحريم و مقام ھای سابق آمريکايی ،واشنگتن دسامبر .2012
 240مصاحبه ھای گروه بحران ،مقام ھای ايرانی ،اکتبر –دسامبر .2012
 241آمريکا برای تعيين نام افراد مشمول تحريم و ھمچنين برای برداشتن اين تحريم از يک روش مبتنی بر مدارک به دست آمده
از ھمه منافع استفاده می کند .مصاحبه گروه بحران ،مقام ھای آمريکايی ،واشنگتن دسامبر  .2012اين شامل احکام اجرايی
) EO 13224دخالت در تروريسم() EO13382 ،گسترش دھندگان سالح ھای کشتار جمعی) EO 13606 ،نقض کنندگان
حقوق بشر( می شود.
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عالقمند و يا متقاعد به راه حل ديپلماتيک ھستند و با کم توجھی به نظرات متحدان واشنگتن ،تاکيد اصلی
را بر تحريم می گذارند .بنابراين در فضای کنونی سياسی واشنگتن نمی توان انتظار داشت که کنگره
چندان به رييس جمھور تمکين کند.
با اين که تحريم ھای اتحاديه اروپا انعطاف پذيرتر است ،اما با توجه به اين که معيارھای لغو آن
242
مشخص نشده ،پايان دادن به اين تحريم ھا احتياج به اتفاق رای کامل دارد و کار آسانی نيست .عالوه
بر اين ارتباط ميان اجزا مختلف تحريم ھای آمريکا ،اتحاديه اروپا ،و سازمان ملل متحد ،وضعيت را
بغرنج تر کرده زيرا لغو يک عرصه تحريم ممکن است بدون لغو عرصه ھای ديگر چندان اثری نداشته
باشد .به عنوان مثال تطبيق محدوديت ھای مربوط به بيمه محموله ھای نفتی ايران ،نيازمند تغييرات
قانونی توسط مجالس اتحاديه اروپا و آمريکاست .اما چنين تغييری ھم به خودی خود اثر چندانی ندارد
زيرا حتی با فرض رفع موانع ترابری ،ايران به علت محدوديت ھای پولی بين المللی قادر به دسترسی
به درآمد نفتی خود نخواھد بود .به ھمين ترتيب ھر گونه چرخش در سياست تحريمی اتحاديه اروپا ،به
قدم ھای موازی از سوی واشنگتن برای خنثی کردن تحريم ھای ثانويه وابسته است .ھمچنين نرمش از
سوی اروپا در صورت ادامه تحريم ھای آمريکا احتماال از طرف تھران به عنوان يک حقه تاکتيکی
243
برداشت می شود.
و باالخره در بسياری موارد به نظر می رسد که آثار تحريم خود حيات مستقلی پيدا کرده که ،دست
کم در کوتاه مدت ،پذيرای پايان تحريم ھا نيست .علت اين است که برخی رفتارھای مراوده ای و
مصرفی بعد از طی زمان و انرژی برای تطبيق با تحريم تغيير کرده اند .شرکت ھا و کشورھايی که از
ايران فاصله گرفته اند به راحتی به سوی مناسبات عادی اقتصادی با ايران نمی شتابند ،به خصوص اگر
مطمئن نباشند که لغو تحريم ھا درازمدت است .لغو موقت تحريم ھا ھر چند فرجی ايجاد می کند اما
اثرات آن محدود است چون به خاطر عدم اطمينان بسياری راغب به از سرگيری روابط نخواھند بود .به
خصوص در عرصه صنعت نفت ،تصفيه خانه ھا به تدريج نفت خام ايران با ويژگی ھای مشخص خود
را ترک کرده اند ،و آماده سازی آن ھا برای برای بازگشت به نفت خام ايران ھم کاری پر خطر و ھم از
244
نظر اقتصادی غيرمعقول است.
در مجموع طبيعت چند ھدفی و چند اليه ای بودن تحريم ھا ،عمال در تناقض با ھدف تحريم قرار
گرفته چرا که توانايی واشنگتن و بروکسل را برای پاسخگويی سريع به واکنش مثبت ايران محدود کرده
245
است .با گذشت زمان ھمانطور که تحريم ھا ھم رشد کرده و استخوانی شده اند ،توان خود را نيز به
عنوان ابزار موثر در يک روند ديپلماتيک که در آن بيشتر به يک چاقوی جراحی احتياج است تا اره
زنجيری از دست داده اند.

 242لغو تحريم ھای اتحاديه اروپا نيازمند مذاکرات دشواری در ميان  27کشور عضو است؛ موضوع به اندازه کافی مشاجره
انگيز است که حتی طرح آن بدون عقب نشينی ھای جدی از سوی ايران غير محتمل به نظر می رسد .مصاحبه ھای گروه
بحران ،مقام ھای اتحاديه اروپا ،بروکسل ،اکتبر  .2012مقام ديگری گفت :اين فرض که لغو تحريم ھای اتحاديه اروپا از ھمه
آسان تر است ،درست نيست .برای صعود به اين قله تالش زيادی شد و به ھمين ترتيب پايين آمدن از آن ھم کاری پر زحمت
برای اتحاديه اروپا خواھد بود ".مصاحبه ھای گروه بحران ،بروکسل ،ژوئن .2012
 243يک مقام ايرانی اظھار داشت "اگر ما با گروه  1+5مذاکره می کنيم انتظار ما برای حرکت متقابل از گروه  1+5است و نه
 .EU-3مصاحبه گروه بحران ،تھران ،نوامبر .2012
 244تجريبات اخير در مورد کشورھای تحت تحريم نشان می دھد که ايجاد تغيير در قانونگذاری ھای چند اليه حتی در صورت
تغييرات جدی سياسی در کشور مورد تحريم تا چه اندازه دشوار است .رجوع شود به گزارش آسيايی گروه بحران ،شماره
 ،231ميانمار ،سياست رفرم اقتصادی 12 ،جوالی  .2012در مورد ايران ھم قانون تحريم ايران و ھم قانون تحريم ھای جامع
و عدم سرمايه گذاری ايران ) (CISADAنه فقط به فعاليت ھای ھسته ای بلکه ھمچنين به نقش آفرينی منطقه ای و پرونده
حقوق بشر ايران پيوند داده شده اند .الزمه لغو اين تحريم ھا اين است که ايران برنامه موشک ھای ھسته ای و بالستيک خود را
متوقف کند ،اقداماتی جھت خارج شدن از ليست کشورھای حامی تروريسم انجام دھد ،ھمه زندانيان سياسی را آزاد کند ،و در
زمينه استقرار يک نظام قضايی مستقل پيشرفت ھايی را نشان دھد.
 245در پاسخ به پرسش در مورد گزينه ھای بلقوه برای لغو بعضی از اقدامات محدود کننده ،يک مقام ارشد اتحاديه اروپا گفت:
" من اصال نمی دانم چون ھرگز به آن فکر نکرده ام ".مصاحبه گروه بحران ،بروکسل ،اکتبر  .2012يک مقام ديگر اروپايی
پيچيدگی تحريم ھا را تاييد می کند" :اغراق نيست اگر بگويم ھيچ کس در کشور من رژيم تحريم را به طور کامل درک نمی
کند ".مصاحبه گروه بحران ،وين ،دسامبر  .2012مقام ھای ايرانی ھم به ھمين ميزان از ظرافت ھای تحريم و گزينه ھای واقع
بينانه برای لغو آنھا ناآگاه ھستند .مصاحبه گروه بحران با مقام ھای کنونی و پيشين ايرانی ،مارچ  -2012ژانويه .2013
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 .Vنتيجه گيری
 .Aبازانديشی تحريم ھا
از تجربه طوالنی جامعه بين المللی در تحريم ايران درس ھای مھمی می توان آموخت .در صدر اين
آموزه ھا می توان سواالتی را برشمرد که در زمينه کارايی تحريم به عنوان ابزار اعمال فشار
ديپلماتيک يعنی برای تحميل تغيير سياست مطرح می شوند .با آن که نمی توان با اطمينان ادعا کرد که
در صورت عدم وجود تحريم ايران پا را اين ھم فراتر نمی گذاشت ،اما به جرات می توان گفت که
تحريم ھا ھمگام با پيشرفت برنامه ھسته ای ايران به جلو رفته اند .در واقع اگر معيار پيشرفت برنامه
ھسته ای را رشد نگرانی عمومی نسبت به آن بدانيم ،بدون ترديد تحريم از دستيابی به ھدف اعالم شده
خود عاجز بوده است.
ثانيا تجربه ايران نشان داده که دقيقا به علت عدم کسب موفقيت ،تحريم به پديده ای مستقل با ديناميزم
درونی خود تبديل می شود .به عبارت ديگر معيار موفقيت تحريم ھا به تدريج به شمارش آنھا و ميزان
سختی ھايی که ايجاد می کنند تقليل می يابد ،بدون توجه به اين که آيا اين سختی ھا الزاما تغييری در
سياست ھای تحريم شونده ايجاد می کند يا نه .تمايل به اعمال تحريم ھای فزاينده عليه کشورھايی مانند
ايران و سوريه منعکس کننده فشار چند گرايش رقيب است :نياز سياسی به نفس "عمل کردن" در مقابل
بی عملی ،تمايل قابل درک به پرھيز از واکنش ھای پرمخاطره مانند دخالت نظامی ،و وسوسه داشتن
ابزاری که بتوان آثار آن را در قالب تنگناھای اقتصادی اندازه گرفت .در واقع تحريم نوعی مصالحه
است که می تواند ھم تندروھا را که خواھان مجازات ھای پرھزينه ھستند و ھم ميانه روھا را که
خواھان پرھيز از جنگ ھستند راضی کند .در اين ميان می توان انگيزه ھای ناصوابی را ھم در ھر دو
طرف ديد :گرايش به تشديد تحريم ھا فقط با ھدف تشديد آن ھا از جانب تحريم کننده و ھمچنين گرايش
تحريم شونده به استفاده از شرايط بحرانی برای تحکيم موقعيت مذاکراتی خود در آينده .در مورد ايران،
اين ديناميزم فزاينده ،خود را در تشديد ھمگام برنامه ھسته ای ايران و تحريم ھا نشان می دھد.
يک نکته مھم ديگر اين است که ھر چه تحريم ھای وسيع تر و پردامنه تر می شوند امکان خطا
رفتن آنھا بيشتر می شود و خود بيشتر به ابزاری در دست ھمان کسانی تبديل می شوند که قرار بود به
وسيله تحريم تضعيف شوند .تجزيه عراق در زمان صدام حسين و نوار غزه تحت رھبری حماس نشان
می دھد که در زمان تحريم آنھا که در قدرت ھستند به مراتب بھتر می توانند با مشکالت اقتصادی رو
246
به رو شوند تا مردم عادی .اعوجاج اقتصادی حاصل از تحريم ھا می تواند توسط حاکمان برای ارائه
گزينشی کاالھای کمياب به ھواداران خود و محروم کردن اقشار غيروفادار جامعه ،مورد سواستفاده
قرار گيرد .اکنون با گسترش اقتصاد جنگی در سوريه ،ما به خوبی شاھد ھستيم که چگونه عمال
247
حکومت می توانند از اين وضعيت سود ببرند.
و در نھايت نبايد پيامدھای انسانی تحريم را که فاقد اثرات فوری و ھيجان انگيز مانند تلفات جنگی
است اما می تواند به ھمان اندازه بيرحمانه و مخرب باشد ،ناديده گرفت .عالوه بر اين بايد توجه کرد که
ھر گونه تحريم درازمدت منجر به خسارت ھای جدی اجتماعی می شود که کار بازسازی بعد از آن را
به شدت دشوار می کند .تجربه عراق مثال بسيار گويايی برای ھر دو نکته فوق است.
ھمه اين ھا الزاما به معنای محکوميت کامل تحريم ھا نيست .اما بدون ترديد اين تجارب نشان می
دھد که فارغ از اين که تحريم ھا صفت "ھدفمند" يا "ھوشمندانه" و يا ھر عنوان ديگری را يدک بکشند،
ارتباط ميان تنگناھای اقتصادی حاصل و ھدف سياسی تحريم ھا و اثرات عملی تحريم ھا بايد به طور
پيوسته مورد ارزيابی و تجزيه کامل قرار گيرد .دولت ھای غربی ،از طريق استفاده از مجازات ھای
مالی ،راه نوينی را برای چالندن اقتصاد ديگر کشورھا کشف کرده اند .اما اين بدان معنی نيست که،
بدون ارزيابی – و بازبينی ھای چندباره و مداوم – اثربخشی سياسی و پيامدھای اقتصادی و انسانی ،اين
ابزار با شتاب و به عنوان گزينه اول مورد استفاده قرار گيرد.

 246رجوع شود به گزارش خاورميانه گروه بحران ،شماره  13 ،73مارچ Ruling Palestine I: Gaza - 2008
Under Hamas, 13 March
گزارش خاورميانه گروه بحران ،شماره  9 ،24نوامبر .Round Two in Gaza, 9 November 2008 - 2008
 247رجوع شود به گزارش خاورميانه گروه بحران ،شماره  .128اول اوت Syria’s Mutating Conflict, 1 - 2012
.August 2012.
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 .Bتحريم ھا :مورد ايران
بررسی موفقيت ھای اقتصادی و کاستی ھای سياسی و انسانی تحريم ھای اعمال شده در مورد ايران،
نشان وجود ھمه عوارضی است که در باال طرح شد :بينش محدودی که شدت تحريم ھا را به عنوان
معيار موفقيت آنھا می بيند ،منجر شدن تحريم ھا به روندی خودکار ،افسار گسيختگی انگيزه ھای نابجا،
پيامدھای مخرب اجتماعی و انسانی ناشی از تحريم ،و اين خطر که با گذاشتن ھمه تخم مرغ ھا در سبد
تحريم با شکست آن عمال گزينه ای جز جنگ باقی نماند .مانند نمونه ھای اخير ،تجربه ايران ھم نياز
248
فوری به يک ارزيابی دقيق اثرات تحريم ھای وسيع و درازمدت را به ما يادآوری می کند .اما از
سوی ديگر برای تغيير جھت و توقف روند تحريم ديگر دير شده است .پرسش اينجاست که در شرايط
بی اعتمادی متقابل در مورد برنامه ھسته ای ايران که موضوع اصلی تحريم ھاست چگونه می توان به
پيش رفت.
ناکامی تحريم ھا و ديگر مجازات ھا در تغيير سياست ھسته ای ايران ،نتيجه گيری ھای متفاوتی را
برانگيخته است .برخی اين گونه استدالل می کنند که پاسخ مناسب به ناکارايی فشارھا ،فشار بيشتر است
زيرا رژيم بايد اثرات تحريم را بيشتر احساس کند تا مجبور به تغيير سياست شود .آنان که به اراده
حکومت ايران برای دستيابی به سالح ھسته ای ايمان دارند استدالل می کنند که ھيچ چيز به جز احساس
249
خطر و سرنگونی قريب الوقوع نمی تواند حکومت ايران را وادار به تغيير سياست کند .و باالخره
آنھا که به دنبال يک راه حل ديپلماتيک ھستند معتقدند که تحريم ناکارامد و حتی زيانبخش است زيرا
باعث تقويت اين تصور می شود که ھدف در واقع تغيير رژيم است و در نتيجه حکومت ايران را برآن
می دارد که از ھر گونه سازشی که می تواند به عنوان ضعف تلقی شود دوری بجويد .بعضی حتی
معتقدند که اين سياست ھا می تواند برعکس حکومت ايران را به گذشتن از خط قرمز ھسته ای ترغيب
250
کند .طرفداران اين نظريه آمريکا را متھم می کنند که بر سياست دوگانه فشار و ديپلماسی به اندازه
251
سياست فشار تمرکز نکرده است.

 248يک گروه دو حزبی متخصصان امنيت ملی و مقام ھای سابق توصيه کردند :اگر مھمترين و عاجل ترين اھداف تحريم
از ھدف ھای ديگر جدا می شد ،آمريکا بھتر می توانست اثربخشی تحريم ھا را بسنجد .يا به عبارت ديگر :اگر حل مساله ھسته
ای مھمترين ھدف تحريم ھاست بنا بر اين رويکرد تحريم و ھمگام با آن راھبرد مذاکراتی در اين مورد ،بايد در رابطه با
اثربخشی آن برای رسيدن به ھمين ھدف سنجيده شود .رجوع شود به پروژه ايران ،دسامبر “Weighing Costs .2012
”and Benefits of International Sanctions Against Iran
در حال حاضر چندين اداره مختلف دولتی آمريکا اثرات تحريم را روی بخش انرژی ،اقتصاد و سياست و جامعه ايران بررسی
می کند .اما با توجه به اين که آمريکا فاقد نمايندگی ديپلماتيک در ايران است ،در بھترين حالت اين ارزيابی ھا ناقص ھستند.
ھيئت متخصصان سازمان ملل متحد ھم ساالنه گزارشی منتشر می کند که در آن اثرات تحريم و فعاليت ھای ايران در دور زدن
تحريم ھا تشريح می شود .بيشتر اعضای اين ھيئت از کشورھای اعمال کننده تحريم ھستند و اين مساله ابھاماتی در زمينه پيش
داوری اين افراد ايجاد می کند و از وزن توصيه ھای آنان می کاھد .مصاحبه گروه بحران ،متخصصان تحريم ،بروکسل،
سپتامبر  .2012باالخره اتحاديه اروپا به عنوان يک جامعه واحد و نه کشورھای عضو -فاقد يک مکانيزم روشن برای ارزيابی
اثرات تحريم است .با اين که تحريم ھای يک جانبه عامل اصلی تنگناھای انسانی است ،اما جداکردن آن از اثرات تحريم ھای
بين المللی تقريبا غيرممکن است .شورای امنيت سازمان ملل متحد با تکيه بر روش ھای تشريح شده در کتاب ارزيابی تحريم
ھای سازمان ملل متحد که روی  4+4عرصه امنيت جھانی )سالمتی ،تغذيه ،آب ،بھداشت ،آموزش ،حکمرانی ،موقعيت
اقتصادی ،محيط فيزيکی و جمعيت شناسی( تمرکز دارد ،می تواند در جھت نظارت گزارش دھی و ارايه توصيه در مورد
فجايع انسانی ناشی از تحريم ھای ايران اقدام کند .اين کتابچه در تارنمای زير قابل دسترسی است.
http://ocha net.unocha.org/p/Documents/IASCSanctionsHB2004.pdf.
ھمچنين رجوع کنيد به نامه  5عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد اثرات انسانی تحريم ھا ،300/1995/S
13آوريل .1995
" 249ايران تنھا زمانی توقف می کند که ھزينه حرکت به سمت سالح ھسته ای از ھزينه عدم انجام اين کار بيشتر باشد .تنھا
تھديد موجوديت رژيم می تواند اين ھدف را عملی کند ".مصاحبه گروه بحران ،مقام دفاعی اسراييل ،اورشليم دسامبر .2012
 250يک مقام سابق ايرانی گفت" :اين با ھيچ منطقی قابل توضيح نيست که ايران به عنوان يک امضا کننده ان پی تی که فاقد
سالح ھسته ای است ،از کره شمالی که از ان پی تی خارج شده و چندين سالح ھسته ای توليد کرده بيشتر مورد تحريم باشد .من
فکر می کنم غرب دارد ايران را در جھت اشتباھی ھدايت می کند .مصاحبه حسين موسويان ،پرينستون 6 ،ژانويه .2013
 251ولی نصر مشاور پيشين وزارت امور خارجه آمريکا ،استدالل می کند که اقدامات خرابکارانه و فشار اقتصادی آمريکا
دستيابی به سالح ھسته ای را برای روحانيون به يک نياز اساسی تبديل می کند .بدون چنين تسليحاتی ايران می تواند با
سناريوی ليبی مواجه شود :فشار اقتصادی باعث خيزش سياسی می شود و اين زمينه را برای دخالت نظامی نيروھای خارجی
که به واسطه نبود سالح ھسته ای در ايران احساس امنيت می کنند فراھم می کند .ھر چه تھديد ثبات داخلی ايران به واسطه
تحريم ھا بيشتر شود احتمال دنبال کردن سالح ھسته ای توسط رژيم حاکم با غرب برای خريدن زمان جھت رسيدن به اين ھدف
بيشتر می شود“Hard-line US Policy tips Iran toward belligerence”, Bloomberg, 5 January ".
.2012
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بنا به استدالل "گروه بين المللی بحران" و در نبود ھر گونه نتيجه گيری روشن در مورد اھداف
252
واقعی ايران ،داليل خوبی برای نگرانی نسبت به جوانب نظامی برنامه ھسته ای ايران وجود دارد.
اما به ھمان اندازه داليل محکمی برای پرھيز از يک درگيری نظامی با ابعاد و پيامد غيرقابل پيش بينی
و ھمچنين ترديد در کارايی تحريم ھا دست کم به شکل کنونی آن وجود دارد .پرسشی که امروز مطرح
است اين است که آيا گروه  1+5می تواند ترکيبی از تحريم ھای مقدماتی و ابتکارھای سياسی ارائه کند
که بتواند ايران را به برداشتن گام ھای اساسی در مساله ھسته ای ترغيب کند و ھمزمان به غرب
اطمينان کامل دھد و آغازگر روند مذاکرات بلندپروازانه جديد باشد و اين که آيا اين ھمه ،قبل از زمانی
253
که برای آمريکا و اسراييل دير باشد ،قابل دستيابی است.
پاسخ صادقانه به اين پرسش اين است که نمی دانيم .تھران ممکن است از مدت ھا پيش به اين نتيجه
رسيده باشد که بمب اتمی تنھا بازدارنده ممکن برای جلوگيری ازتغيير رژيم است .تھران ممکن است
چنين تصميمی را اخيرا در واکنش به سياست ستيزه جويانه غرب گرفته باشد ،و يا ممکن است اصال
چنين تصميمی نگرفته باشد .آنچه واضح است اين است که تمامی گزينه ھای ديگر بدتر از يک توافق
مبتنی بر مذاکرات به نظر می رسد؛ اين که يک پيشنھاد معنی دار منطقی ھنوز به ايران نشده است
)ھمانطور که ايران ھم در ارائه يک پيشنھاد سازشگرانه کوتاھی کرده است( ،و اينکه چنين پيشنھاداتی
بايد خيلی پيش تر ارائه می شد .با توجه به تعميق برنامه ھسته ای ايران از يک سو ،و عمق تحريم ھا از
سوی ديگر ،و ھمچنين شدت بی اعتمادی ،يک توافق بزرگ که نيازمند کنار گذاشتن سال ھا دشمنی
ميان دو طرف باشد غير واقعی به نظر می رسد .تسکين دادن نگرانی ھای غرب و گشودن شبکه بغرنج
تحريم ھا در يک قدم عملی نيست.
در عوض ،ھدف اوليه بايد رويکردی گام به گام برای استقرار يک روند سازنده باشد که زمان
بيشتری به حل مساله ھسته ای بدھد ،و به دو طرف اجازه دھد که توان خود را برای مقابله با عھدشکنی
254
طرف مقابل حفظ کند .با گذشت بيش از يک دھه بحران ھسته ای ھرگونه رويکرد موفق ديپلماتيک
نيازمند زمان و شکيبايی است .ھم برنامه ھسته ای ايران و ھم رژيم تحريمی پديده ھايی چند اليه ھستند
255
و بنابراين توقف آنھا به ناگزير آرام و دست کم در حال حاضر غيرکامل خواھد بود.

 252رجوع شود به گزارش ھای پيشين به ويژه گزارش گروه بحران .نقل قول باال
In Heavy Waters; Iran: Is There a Way Out of the Nuclear Impasse?; and Dealing with
Iran’s Nuclear Program.
 253می توان گفت که ايران با تکميل تاسيسات زيرزمينی خود و از يک خط قرمز اسراييل عبور کرده است .ھر چند نوسانات
مواضع اسراييل ارزيابی اين را مشکل می سازد .اخيرا نخست وزير بنجامين نتانياھواعالم کرد که خط قرمز اسراييل نقطه ای
است که در آن ذخيره اورانيوم  20درصدی ايران به ميزان کافی برای توليد يک بمب ھسته ای کفاف کند .او پيش بينی کرد که
اگر ھيچ چيزی تغيير نکند ايران در تابستان  2013به اين نقطه می رسد .رجوع شود به جفری ھلر ،رويترز  27سپتامبر
.2012
“Netanyahu draws ‘red line’ on Iran’s nuclear program”, Reuters, 27 September 2012
برای مرور خط قرمزھای سابق اسراييل رجوع شود به گراھام آليسون ،فارين پاليسی 11 ،اکتبر .2012
Graham Allison, “Red Lines in the Sand”, Foreign Policy (online), 11 October 2012
برای مطالعه ديدگاه ايران در مورد فردو رجوع شود به "فعاليت کامل فردو برای ايمن ساختن برنامه ھسته ای صلح آميز
ايران" ،خبرگزاری فارس  21نوامبر  .2012ظاھرا نگرانی ھا اکنون متمرکز بر ارزيابی اين است که ايران در چه زمانی
وارد "محدوده نامريی" خواھد شد –يعنی زمانی که ايران بتواند مقدار کافی اورانيوم با درجه غنای تسليحاتی برای توليد يک يا
چند کالھک اتمی بسازد ،بدون آن که برای دنيای خارج قابل تشخيص باشد و يا بتواند اين کا را با سرعتی انجام دھد که
تشخيص آن توسط غرب عمال بی معنی شود .بيشتر تخمين ھا اين زمان را از اواسط  2014پيش بينی می کنند .رجوع شود به
موسسه علوم و امنيت بين الملل 14 ،ژانويه .2013
”“U.S. Nonproliferation Strategy for the Changing Middle East
 254يک متخصص منع گسترش تسليحات ھسته ای گفت " :درست ھمانطور که آمريکا می خواھد اھرم ھای الزم برای تضمين
اين که ايران به تعھدات خود عمل کند داشته باشد ،آن ھا ھم به اھرم ھايی برای اطمينان از انجام تعھدات آمريکا نياز دارند .در
واقع آمريکا بايد خواھان اين باشد که ايران اھرم ھای الزم را در اختيار داشته باشد چون بدين ترتيب امکان اين که آن ھا به
توافق ھا عمل کند بيشتر خواھد بود .اگر آمريکا ترک کامل فعاليت ھای ھسته ای را مطالبه کند ،آن ھا مانند کره شمالی به زير
پا گذاشتن ھر گونه توافق ھسته ای سوق داده خواھند شد ،.مصاحبه گروه بحران ،جرج پرکوويچ ،مدير برنامه سياست ھسته
ای ،موسسه کارنگی برای صلح جھانی ،واشنگتن 1 ،ژوئن .2012
 255يک متخصص آمريکايی نوشت" :غيرواقع بينانه است که انتظار داشته باشيم کشوری يک شبه به اين نتيجه برسد که توليد
سالح ھسته ای منطبق با منافع ملی آن نيست .چنين تصميمی بايد در يک فرايند به دست بيايد که طی آن به دنبال يک رشته
مراودات روشن می شود که ھزينه ايستادن در مقابل خواست جامعه بين المللی بيشتر از قايده سالح ھسته ای است؛ نکته ای که
مثال به دنبال چندين سال مذاکره ليبی را به سوی چنين تصميمی سوق داد .و ...توافق حاصله در گفتگوھای  6جانبه در مورد
کره شمالی نشان می دھد که ممکن است در واقع تاکيد بر يک تصميم دايمی استراتژيک ممکن است ناخواسته رژيم ھای شرور
را از برداشتن گام ھای کوچکتر که می تواند جھان را امن تر کند ،از جمله سازش ھای نيم بندی که بدون ترک کامل خواست
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چالش اصلی در تدوين يک بسته معناداری از سوی پی  1+5است که تخفيف ھای واقع بينانه ای را
در رژيم تحريمی در مقابل يک عقب نشينی معنی دار و واقع بينانه در برنامه ھسته ای ايران ارائه دھد.
تخفيف معنادار تحريم ھا برای ايران به معنی توقف اقداماتی است که به سالمت اقتصادی ايران صدمه
256
زده است .و واقع بينانه بودن آن در اين است که اين تحريم ھا بتوانند با توجه به معذورات سياسی و
257
اقتصادی کشورھای تحريم کننده ،لغو ،بخشوده ،و يا تعليق شوند .از سوی ديگر ھر گونه عقب نشينی
ايران در مساله ھسته ای بايد دست کم به غرب اين اطمينان را بدھد که ايران غنی سازی  20درصدی
را متوقف ،اورانيومی که تا کنون به اين درجه غنی سازی شده را از کشور خارج ،و مجموعه فردو را
258
تعطيل می کند.
در ماه ژوئن " 2012گروه بين المللی بحران" دقيقا ھمين پيشنھاد را ارائه کرد .اين پيشنھاد ھنوز
ھم تا حدود زيادی پاسخگوست ،ھر چند به علت عواملی مانند کامل شدن مجموعه فردو ،تحريم ھای
بيشتر ،موفقيت ايران در تبديل بخشی از اورانيوم ھگزافلورايد  20درصدی به قرص اکسيد اورانيوم
259
برای توليد سوخت ھسته ای ،اين پيشنھاد نيازمند تغييراتی است.
در مورد ساختار و شيوه مذاکرات :نياز به يک مذاکره پايا و درازمدت بيشتر از ھميشه احساس
می شود .دستيابی به توافق روی جزئيات احتماال نيازمند يک مذاکره طوالنی است و مالقات ھای گاه به
گاه در سطح باالی ديپلماتيک مانند مالقات  26فوريه در آلماتی سودمند نخواھند بود .به علت پيچيدگی
260
فنی مساله مالقات در سطح کارشناسان الزم است .ايران و گروه  1+5می توانند در وين و يا
استانبول گروه ھای تماس مستقر کنند که بتوانند به طور مستمر و به دور از چشم رسانه ھا مذاکره کنند.
مذاکرات مستقيم و دو جانبه ميان ايران و آمريکا ھم بايد به طور جدی مورد نظر قرار گيرد .مذاکراتی
قبال به کرات از سوی واشنگتن مطرح شده اما خواستگاه طرح آن عموما به گونه ای نبوده که ايران را
261
به پاسخ مثبت ترغيب کند.
مساله فوری غنی سازی  20درصدی اورانيوم :ايران بايد آماده باشد که غنی سازی  20درصدی
را برای يک دوره  180روزه تعليق کند و مجموعه فعال موجود اورانيوم  20درصدی خود را به ميله
263
262
ھای سوخت تبديل نمايد .اين فعاليت در فردو را به طور موثر محدود می کند و با پاسخگويی به

ھای گسترش تسليحاتی کشورھا می تواند برای مدتی زرادخانه آن ھا را محدود کند ،برحذر دارد .ھر چند ممکن است ايده آل
نباشد اما بدين وسيله می توان زمان الزم را برای دستيابی به يک راه حل دايمی خريد در حالی که ھمزمان نيازھای امنيت ملی
ما ھم در اين مدت تضمين می شود ".جوفی جوزف" :اشتباه استراتژيک ،مجله دمکراسی ،جلد  ،4بھار .2007
 ( 256ضميمه  Aدر پايين آن دسته از تحريم ھايی را نشان می دھد که لغو ،تغيير و يا تعليق آن بيشترين کمک را به ايران می
کند.
 257درجه دشواری در لغو ،تغيير و يا تعليق تحريم ھا ھم در ضميمه  Aدر پايين مشخص شده است.
 258رجوع شود به گزارش گروه بحران ،نقل قول باال
The P5+1, Iran and the Perils of Nuclear Brinkmanship.
 259ھمان منبع.
260اعضای تيم ھای مذاکره کننده ايران و آمريکا ھر دو تاييد می کنند که مالقات ھای دو گروه در ژوئيه  2012در استانبول
از جمله سازنده ترين و موفق ترين گفتگوھای دو طرف تاکنون بوده است .مصاحبه ھای گروه بحران ،مقام ھای ايران و
آمريکا ،ژوئيه  ،2012فوريه .2013
 261به عنوان مثال در فوريه  ،2013جو بايدن معاون رييس جمھوری ،با اين پيش فرض که مقام ھای ايران در مورد مذاکرات
جدی ھستند ،بار ديگر تمايل آمريکا به انجام اين گونه مذاکرات را اعالم کرد .وزير امور خارجه ايران از اين ايده استقبال کرد
و آن را "گامی به پيش" توصيف کرد .ھمزمان ،چند روز بعد بخشی از قانون کاھش تھديد ايران و حقوق بشر سوريه اجرايی
شد که ايران را از دريافت ارز خارجی از محل فروش نفت خود محروم می کرد – تحولی که مشکالت موجود در اجرای
ظريف سياست فشار و تعامل را برجسته می کند .روز بعد آيت ﷲ خامنه ای اين پيشنھاد را رد کرد و گفت "ملت ايران زير
فشار مذاکره نمی کند...آمريکا يک اسلحه را بر ايران نشانه گرفته و می خواھد ما با آن ھا گفتگو کنيم .ملت ايران با اين اقدام
ھا مرعوب نمی شود ".رجوع شود به ديويد سينگر ،نيويورک تايمز 7 ،فوريه 2013
”“Supreme Leader of Iran rejects direct talks with U.S.
 262اکسيد اورانيوم نگرانی ھای کمتری از جھت گسترش تسليحاتی ايجاد می کند .چون قبل از غنی سازی به درجه تسليحاتی،
بايد به گاز تبديل شود .اين خود يک روند طوالنی است که برای بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی قابل تشخيص است .از
ژوئن  ،2012زمانی که گروه بحران ،اولين بار اين توصيه را مطرح کرد ،ايران تقريبا  40درصد از اورانيوم با غنای 20
درصدی خود را به اکسيد اورانيوم تبديل کرده است .مقام ھای اسراييلی گفته اند که اين حرکت برخی از نگرانی ھای آن ھا را
در مورد امکان حرکت سريع به سوی تسليحاتی شدن تخفيف داده است .رجوع شود به گلداستون ،نيويورک تايمز 30 ،اکتبر
.2012
”“Israeli defense chief says Iran postponed nuclear ambitions
در ماه ژوئن گروه بحران نوشت" :اين وضعيت برد-برد است از اين جھت که خطر گسترش تسليحاتی را به طور معناداری
کاھش می دھد...در حالی که ھمزمان به ايران اجازه می دھد که ذخيره خود را در داخل کشور نگه دارد ".نقل قول باال
The P5+1, Iran and the Perils of Nuclear Brinkmanship
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مھمترين نگرانی غرب زمينه را برای يک عمل متقابل با ارزشی برابر فراھم می سازد .ھمزمان گروه
 1+5اقدامات زير را انجام می دھد:
 -1تامين ايزوتوپ ھای درمانی که برای معالجه  850.000بيمار سرطانی الزم است.
 -2توقف اعمال ھر گونه تحريم جديد.
 -3تغيير ،بخشش يا تعليق بعضی از تحريم ھا برای ھمان دوره  180روزه .مثال ھم آمريکا و ھم
اتحاديه اروپا می توانند ممنوعيت فروش و انتقال فلزات گرانبھا )مانند طال( و ھمچنين فلزات نيمه
264
پردازش شده )مانند فوالد( به ايران را لغو کند .به جای اين و يا ھمراه با اين ،آمريکا می تواند
خريداران باقی مانده نفت ايران را از تحريم ھای مالی اعمال شده در مورد پرداخت به ايران از
مجازات معاف سازد .اتحاديه اروپا ھم می تواند ممنوعيت مبادالت مالی ميان بانک ھای اروپايی
265
و ايرانی را لغو کند.
266
 -4موافقت با آزاد کردن بخشی از دارايی ھای مسدود شده ايران.
اين معامله مقدماتی می تواند نشانه ای از تمايل ھر دو طرف برای خروج از بن بست و نافی اين تصور
باشد که تحريم ھا اجتناب ناپذير ھستند و ھمچنين می تواند دورنمای حل مسايل پيچيده تر را گسترش
دھد .اگر بعد از شش ماه مذاکرات در سمت درستی حرکت کند ،دو طرف می توانند تعليق ھا را برای
 180روز ديگر تمديد کنند.
حل مساله فردو :در ماه ژوئن "گروه بحران" خاطرنشان کرد که انتظار اينکه ايران تاسيسات فردو
را تعطيل کند غيرواقع بينانه است .اين تحليل اکنون که کار ساختمان فردو کامل شده بيش از پيش به
حقيقت نزديک شده است .با اين حال ايران بايد بپذيرد که وضعيت را در حالت فعلی ثابت نگه دارد و از
نصب سانتريفوژھای پيشرفته که مساله حساسی برای آمريکا و اسراييل است خودداری کند .در نظنز
ايران می تواند توليد و مدرنيزه کردن سانتريفوژھا را ادامه دھد اما تنھا بعد از کسب توافق در مورد
267
ترفيع سطح پادمانی الزم با آژانس بين المللی انرژی اتمی.

 263در حال حاضر ايران غنی سازی  20درصدی را فقط در فردو انجام می دھد .بر اساس "پرسشنامه اطالعات طراحی"
) (DIQاين مجموعه برای غنی سازی  5درصدی و  20درصدی طراحی شده است .رجوع شود به مدير کل آژانس بين
المللی انرژی اتمی ،فوريه 3013
“Implementation of safeguards in Iran: GOV/2013/6”, Director General of the IAEA, 6
February 2013.
 264اين گزينه به ايران امکان اين را می دھد که نفت خود را به صورت پاياپای در مقابل طال معامله کند و فوالد و آلومينيم
مورد نياز برای صنايع خود را تھيه کند .پرزيدنت اوباما می تواند با استفاده از اختيارات خود بند  1245قانون آزادی و منع
گسترش تسليحاتی  2012را از اجرايی شدن معاف کند و بدين ترتيب بر اساس منافع امنيت ملی آمريکا برای يک مدت 18
روزه قابل تمديد اجازه فروش ،تامين و انتقال اين گونه فلزات vhبه ايران صادر کند .قبل از شروع مذاکرات فوريه 2013
بين ايران و گروه  1+5در قزاقستان گزارش ھا حاکی بود که گروه  1+5می خواھد به ازای بسته شدن فردو پيشنھاد تخفيف
تحريم ھا در مورد ممنوعيت تجارت به وسيله طال و ساير فلزات گرانبھا را به ايران ارايه کند .رجوع شود به ارشاد محمد،
رويترز 10 ،فوريه “Big powers to offer easing gold sanctions at Iran nuclear talks”2013
مقام ھای ايرانی بالواسطه اين پيشنھاد را رد کردند .يک سخنگوی وزارت خارجه اظھار داشت" :اخيرا ]غرب[ گفته است که
فردو را ببنديد ،غنی سازی اورانيوم را متوقف کنيد ،و ما اجازه معامله از طريق طال به شما می دھيم....آن ھا می خواھند به
ازا اجازه تجارت با طال يک حق را از ملت بگيرند ".نقل قول ،رويترز 18 ،فوريه .2013
 265اين اقدام به ايران اجازه بازگرداندن ارز خارجی به داخل کشور برای حفظ ثبات ﷼ را می دھد .اوباما می تواند از اختيار
خود برای معاف کردن از ممنوعيت بازگرداندن دريافت ھای نفتی به ايران استفاده کند )بخش  504قانون کاھش تھديد ايران و
حقوق بشر سوريه( برای انجام تغييرات مشابه در بندھای مربوطه تصميم شورای اتحاديه اروپا ،اين اتحاديه احتياج به تصميمی
با اتفاق آرا دارد )تصميم شورا  CFSP/413/2010بر اساس اصالحيه تصميم شورا  2012/635/CFSPو مقرره
.( 1263/2012
 266اجرايی کردن تصميم برای آزاد کردن بخشی از دارايی ھای مسدود شده ايران ،بايد به سادگی از طريق يک تصميم
اجرايی توسط رييس جمھوری آمريکا و شورای اتحاديه اروپا عملی باشد.
 267بيشتر غنی سازی ايران با سانتريفيوژھای قديمی  IP-1که پيوسته از کار می افتند انجام شده است .ايران دست کم  7سال
روی توليد ماشين ھای کارامدتر کار کرده است .در فوريه  2013ايران اطالع داد که در نظر دارد  3000سانتريفيوژ از نوع
مدرن تر و با راندمان باالتر  IR-2mدر نطنز نصب کند .تا زمان نوشتن اين مطلب ايران  180و  162واحد آن را به ترتيب
در تاسيسات غنی سازی سوخت و تاسيسات آزمايشی نطنز نصب کرده است .در اين تاسيسات ھمچنين تعدادی از مجموعه ھای
کامل و نيمه کامل ديگر مدل ھای پيشرفته نيز نصب شده اند .وزارت خارجه اين اقدام را "يک حرکت تحريک آميز ديگر"
خواند .در حالی که دفتر نخست وزير اسراييل ،بنجامين نتانياھو اظھار داشت که اين اقدام "ثابت می کند که ايران با سرعت به
سوی خط قرمز حرکت می کند ".نيويورک تايمز  3فوريه  2013.04.18احتمال اين که ايران از اين نسل جديد سانتريفيوژھا
دست بردارد ضعيف است .از نقطه نظر منع گسترش تسليحاتی اگر تعداد اين سانتريفيوژھا محدود بماند و فعاليت آنھا با
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قدم ھای ديگر مانند توافق ايران برای استفاده از مرکز فردو تنھا برای تحقيقات و ترفيع توافق
پادمانی آژانس برای فردو ايجاد امکان برای حضور دائمی بازرسان و يا نصب سيستم ھای مشاھده
دوربينی را نيز در بردارد .در عوض آمريکا و اتحاديه اروپا می توانند تحريم ھای مربوط به صنايع
268
پتروشيمی ايران را لغو کنند .يا فشار را از روی باقی خريداران نفت ايران ،برای کاھش خريد نفت
269
ايران ،کم کنند.
مقابله با پيامد ھای انسانی تحريم ھا :ھمانطور که گفته شد و به رغم اين که تحريم ھا به طور
رسمی مواردی مانند دارو را مستثنی می کنند ،اما اثرات ھراس انگيز و ديگر پيامدھای ناخواسته آنھا
270
عمال وضعيت را به شدت وخيم کرده است .وزارت خزانه داری آمريکا و شورای اتحاديه اروپا بايد
رھنمودھای روشنی برای ترغيب بانک ھا برای انجام مراودات پولی مربوط به امور انسانی ارائه دھند.
271
چنين حرکتی فقط تا حدودی مساله را حل می کند چرا که محدوديت ھای ايران در دستيابی به ارز
غربی و چالش ھای پيش رو در زمينه کسب خدمات ترابری و بيمه ،ھمچنان خريد داروھای خارجی را
دشوار خواھد کرد.
با توجه به گستره محدود اين مشکل يعنی اين که کمبودھا تقريبا  50محصول دارويی را در بر می
272
گيرد ،يک راه حل عملی می تواند رجوع اين کار به واسطه مستقلی مانند يک آژانس بين المللی باشد.
به نوبه خود ايران ھم بايد مقررات مربوط به تخصيص ارز ،صدور جواز و قوانين گمرگی مربوط به
واردات دارو را تسھيل کند.
بعد از اين مرحله مقدماتی ،يک نقشه راه جزئی تر شامل عقب نشينی ھای متقابل و در چارچوب
يک توافق درازمدت می تواند شامل موارد زير باشد:
-1

تعھد ايران به حفظ ذخيره اورانيوم  5درصدی زير سقف توافق شده و تبديل مقادير اضافه بر اين
سقف به ميله ھای سوخت .به عوض گروه  1+5فن آوری مدرن و ايمن توليد ھسته ای در اختيار
274
273
ايران می گذارد و ھمزمان محدوديت ھای مربوط به سيستم مالی ايران برداشته می شود.

بازرسی دقيق و مالحظات ايمنی پيشرفته ھمراه باشد ،وجودشان در نظنز کمتر جای نگرانی دارد .اما مساله فردو به علت
آسيب پذيری کمتر آن در مقابل يک حمله نظامی در صورت يک حرکت سريع به سمت تسليحاتی شدن کامال متفاوت است.
 268برای تخفيف تحريم ھا بر صنايع پتروشيمی ايران ،که منبع مھم کسب درآمد است ،الزم است که دولت آمريکا معافيت ھايی
در مورد بندھای مربوطه در حکم اجرايی  13622و بخش  201قانون کاھش تھديد ايران و حقوق بشر سوريه  2012اعمال
کند .اتحاديه اروپا به نوبه خود بايد بندھای مربوطه را در تصميم شورا به شماره  CFSA/35/2012و مقرره ھای مربوطه
شورا را تغيير دھد.
 269جھت ايجاد امکان برای ايران برای حفظ ميزان کنونی صادرات نفت ،پرزيدنت اوباما بايد از اختيار خود برای اعمال
معافيت بر مبنای بخش  1245قانون مجوز دفاع ملی  2012استفاده کند که بر اساس آن مشتريان نفت ايران برای يک مدت
قابل تمديد  120روزه از مجازات ھا معاف می شوند.
 270مقام ھای آمريکايی تاکيد می کنند که صرافت الزم را به خرج داده اند که صادرات دارو به ايران دچار اختالل نشود و مقام
ھای ايران را متھم به سوءمديريت و استفاده تبليغاتی از اين موضوع می کنند .مصاحبه گروه بحران ،مقام ارشد آمريکايی،
واشنگتن ،فوريه  .2013با اين وجود به واسطه تحريم ھا بانک ھای بين المللی مايل به ھيچ گونه مراوده مالی با ايران از جمله
موارد مربوط به مسايل انسان دوستانه نيستند و اين مساله ھمچنين باعث کمبود ارز خارجی الزم برای تجارت با توليد کنندگان
آمريکايی و اروپايی شده است .رجوع شود به سيامک نمازی ،وودرو ويلسون ،فوريه .2013
“Sanctions and Medical Supply Shortages in Iran”, Viewpoints no.20, Woodrow Wilson
Center for Scholars
مقام ھای خزانه داری آمريکا مايل به ارايه "ليست سفيد" از موسسه ھای مالی معتبر که مجاز به انجام مراودات مربوط به
خريدھای پزشکی ايران باشند نيست زيرا چنين اقدامی عمال تعدادی از بانک ھا را در موقعيت انحصاری در رابطه با اين
تجارت سودآور قرار می دھد .ھمچنين اين اقدام اين خطر را نيز به ھمراه دارد که به عنوان محملی برای انجام معامالت
ممنوعه مورد سواستفاده واقع شود .مصاحبه ھای گروه بحران ،واشنگتن ،دسامبر .2012
 271يک راه حل ديگر اين است که خزانه داری آمريکا و مقام ھای اتحاديه اروپا مجوز عمومی و يا مشخص برای موسسه ھای
مالی رسمی کشورھای ثالث صادر کنند .که بر اساس آن اين موسسه ھا بتوانند پرداخت ھای مربوط به نيازھای انسانی را با
بانک ھای ايرانی که اکنون مورد تحريم ھستند انجام دھند .مصاحبه گروه بحران ،يک متخصص  19 ،OFACفوريه
(2013.283
 272فاطمه ھاشمی ،مدير بنياد بيماری ھای ويژه ايران پيشنھاد کرد که چنين کانالی از طريق سازمان جھانی مواد غذايی و
کشاورزی ) (FAOو بانک کشاورزی ايران که مورد تحريم واقع نشده است ،ايجاد شود .مصاحبه ھای تلفنی گروه بحران،
فاطمه ھاشمی؛ نماينده  FAOدر ايران ،تھران 6 ،دسامبر  .2012با اين ھمه می توان استدالل کرد که اين کار برای يک
آژانس بين المللی مانند سازمان بھداشت جھانی مناسب تر است.
 273فن آوری مربوط به نيروگاه ھای غير نظامی آب سبک شامل تحريم ھای سازمان ملل متحد نمی شود.
 ( 274اقدامات ممکن از جمله شامل لغو انتصاب ايران به عنوان يک محدوده قضايی پولشويی ،خارج کردن برخی از بانک
ھای ايرانی از فھرست موسسه ھای مورد تحريم )و در نتيجه اجازه استفاده از سويفت توسط آنھا( ،و لغو ممنوعيت ارايه
خدمات پيام رسانی مالی به ايران می شوند.
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 -2در مقابل توافق ايران برای تاييد و اجرای پروتکل الحاقی و نظام نامه ) 301که بر اساس آن
تھران موظف به مطلع کردن آژانس از ھر گونه تصميم برای ايجاد تاسيسات ھسته ای جديد می
شود( و استقرار يک سيستم پيشرفته بازرسی پادمانی در مراکز ھسته ای آن ،آمريکا و اتحاديه
اروپا تحريم ھای مربوط به نفت را لغو می کنند و بار ديگر ايران می تواند صادرات نفتی خود را
275
افزايش دھد .اين قدم نيازمند حد بااليی از ھماھنگی ميان واشنگتن ،بروکسل و ھمچنين
کشورھای توليد کننده نفت مانند عربستان سعودی است که احتماال می بايستی جھت ايجاد فضا
276
برای ايران توليد نفت خود را کاھش دھند.
برای تسھيل پيشرفت مذاکرات ھر دو طرف از ابتدا بايد اصول جامع توافق نھايی را روشن کنند :به
رسميت شناختن حق ايران توسط  1+5مبنی بر غنی سازی اورانيوم برای اھداف صلح طلبانه در خاک
277
خود و از جانب ايران پذيرش نگرانی ھای مشروع بين المللی در مورد برنامه ھسته ای ايران و
توافق برای احتراز از کسب توانمندی ھايی که می تواند در کوتاه مدت سمت و سوی صلح آميز برنامه
را منحرف کند .در تئوری ھر دو طرف عالئمی از تمايل به حرکت در اين جھت نشان داده اند .وزير
امور خارجه ايران گفت:
ما آماده ايم که نگرانی ھا نسبت به طبيعت صلح آميز برنامه ھسته ای خود را به رسميت بشناسيم .ما آماده
پذيرش ھر اقدام شفاف کننده که بتواند به جھان تضمين دھد مانند پروتکل الحاقی  3.1ھستيم .اين گونه اقدامات
با فتوای ولی فقيه عليه سالح ھای اتمی که ما آماده ايم آن را در سازمان ملل به عنوان يک سند قانونی ثبت
278
کنيم ،در يک راستا قرار دارد.

ھمچنين در مارس  2011ھيلری کلينتون وزير امور خارجه پيشين آمريکا گفت" :موضع ما اين است که
تحت يک رشته شرايط سختگيرانه و توقف برگشت ناپذير برنامه سالح ھسته ای ايران ،اين کشور می
279
تواند تحت يک رژيم بازرسی آژانس بين المللی انرژی اتمی حق غنی سازی اورانيوم داشته باشد".
به طور موازی ايران و آژانس بايد روی يک چارچوب برای پاسخ به  13پرسش باقی مانده آژانس
280
در مورد ابعاد محتمل نظامی برنامه ھسته ای ايران توافق کنند .گروه  1+5و ايران بايد روی فرمولی
توافق کنند که لغو گام به گام ديگر تحريم ھای مربوط به مساله ھسته ای را با حل موارد اختالف
مشخص بين ايران و آژانس پيوند می دھد .پس از پاسخ قانع کننده ايران به سوال ھای آژانس ،گروه 5
 275برای از سر گيری واردات نفت از ايران شورای اروپا بايد اقدام به لغو و يا تعليق تحريم ھای مربوط به واردات نفت خام و
ھمچنين تحريم ھای ممنوع کننده ارايه خدمات بيمه به محموله ھای ايرانی کند .ھمزمان رييس جمھوری آمريکا بايد حکم
اجرايی  13622را ملغی و کشورھايی را که واردات نفت خود را از ايران از سر می گيرند برای يک مدت قابل تمديد 120
روزه از تحريم ھا معاف کند .رييس جمھوری ھمچنين بايد اقدام بر معافيت تحريم ھای مربوط به بيمه محموله ھای محصوالت
انرژی ايران نمايد .و باالخره ھم اتحاديه اروپا و ھم آمريکا می بايستی شرکت ملی نفت ايران و شرکت نفتکش ھای ايرانی را
از ليست خارج کنند.
 276مصاحبه گروه بحران ،مقام آمريکايی ،واشنگتن نوامبر  .2012اين مساله ساده ای نيست .در واقع ھر گونه تعليق موقت
عمال بی فايده خواھد بود چون به علت عدم اطمينان از ثبات تطبيق مجدد پااليشگاه ھايی که خود را به تدريج به عدم استفاده از
نفت خام ايران عادت داده اند ،از نظر اقتصادی به کاری غيرعقالنی بدل می کند .عالوه بر اين ھمه جنبه ھای مربوط به فروش
نفت ايران از جمله ترابری ،بيمه و مراودات مالی بايد به طور ھمزمان ترميم شوند .با توجه به اين که به احتمال زياد بازار
نفت در سال  2013اشباع نخواھد بود ،بدون ھمکاری کشورھای اوپک يافتن مشتری برای نفت ايران دشوار خواھد بود.
 277ھمان طور که گروه بحران نوشته است" :در حالی که پيش از آن که آژانس بين المللی انرژی اتمی طبيعت صلح آميز
برنامه ھسته ای ايران را تاييد کند به رسميت شناختن حق ايران بر اساس ان پی تی واقع بينانه نيست ،اما گروه  1+5بايد به
ايران اين اطمينان را بدھد که در صورت عملی شدن اين شرط  ،ايران حق غنی سازی در خاک خود تحت نظارت آژانس را
خواھد داشت .اما تا زمانی که اين شرايط محقق شوند گزوه  1+5بايد رسميت بالفعل اين حق را به ايران ارايه کند ھر چند با
محدوديت ھای منطقی شامل سقف  5درصدی غنی سازی ،محدود کردن تاسيسات به نظنز و فردو ،تثبيت تعداد و نوع
سانتريفيوژھای موجود در اين تاسيسات برای يک دوره مورد توافق ،و اجرای يک سيستم نظارتی دقيق توسط بازرسان ھسته
ای سازمان ملل متحد .نقل قول باال
The P5+1, Iran and the Perils of Nuclear Brinkmanship, op. cit
 278مصاحبه گروه بحران ،علی اکبر صالحی ،نيويورک 25 ،سپتامبر .2012
 279رجوع شود به پيتر کاريل 30 ،آوريل 2012
“U.S. position on Iran enrichment: more public recognition than policy shift”, Arms Control Now.
 280از زمانی که آژانس بين المللی انرژی اتمی جزئيات مسايل حل نشده با ايران را در نوامبر  2011انتشار داده است ،مقام
ھای ايرانی و آژانس 9 ،بار برای تدوين موافقت نامه ای که بر اساس آن ايران بتواند پاسخ ھای الزم را ارايه دھد مالقات کرده
اند .تا اين لحظه اما پيشرفت بسيار کند بوده است .رجوع شود به جاناتان تيرون و الدن ناصری ،بلومبرگ 14 ،فوريه 2013
“Iran, IAEA fail to agree on deal; no new date set for talk”.
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بايد قطعنامه جديدی جھت لغو تحريم ھای موجود به سازمان ملل متحد ارائه دھد و پرونده ايران را به
آژانس بين المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد ارجاع دھد.
فارغ از ترتيب دقيق گام ھای مورد توافق ،زمان در اين ميان اھميت ويژه ای دارد .با توجه به
برگزاری انتخابات رياست جمھوری در ماه ژوئن  2013برخی استدالل می کنند که تھران تا آن زمان
281
اقدام معناداری نخواھد کرد و برای ھرگونه رويکرد جدی بايد تا پس از انتخابات صبر کرد .ممکن
است چنين باشد .اما تجربه نشان می دھد که درک ديناميزم درونی سياست در ايران و پيش بينی واکنش
ھای ايران برای سياستگزاران غربی بسيار دشوار است .يک توافق ھسته ای موقت می تواند در
سياست داخلی ايران مساله ساز باشد و در نتيجه با انتخابات تداخل کند؛ از سوی ديگر چنين توافقی
ممکن است از حمايت مردمی برخوردار باشد و برعکس سياست ھای انتخاباتی را تسھيل کند .ھمين
مساله در مورد رييس جمھور جديد ھم صدق می کند .او ممکن است اشتياق زيادی برای يک دستاورد
سريع در زمينه ھسته ای داشته باشد و يا راه محتاطانه پرھيز از مناقشه داخلی را بگزيند.
در ھر صورت تقريبا ھمه روی اين نکته توافق دارند که تصميم کليدی در اين زمينه توسط ولی فقيه
و نه رييس جمھوری اتخاذ می شود .راه پيش رو در ھر حال طوالنی و دشوار خواھد بود .حرکت در
اين مسير ھر چه زودتر شروع شود بھتر است.
واشنگتن/بروکسل  25فوريه 2013

 281مصاحبه گروه بحران ،تحليلگر آمريکايی ،واشنگتن ،فوريه .2013
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ضميمه  :Aفھرست تحريم ھای يک جانبه ،چندجانبه و بين المللی وضع شده بر ايران
.1

کليد توضيحات
درجه دشواری لغو تحريم ھا

درجه دشواری تعليق تحريم ھا
قوه مجريه قدرت تعليق تحريم ھا را دارد .اين گروه
شامل دستورات اجرايی رئيس جمھور آمريکا می شود که
ھيچ ارتباطی با قوانين کنگره ندارند.

قوه مجريه قدرت لغو و يا تغيير تحريم ھا را دارد.
اين گروه شامل دستورات اجرايی رئيس جمھور آمريکا
می شود که ھيچ ارتباطی با قوانين کنگره ندارند.

قوانينی که دولت تنھا برای مدت کوتاھی )با قابليت
تمديد( می تواند آنھا را به حالت تعليق درآورد و گاھا بايد
به قوه مجريه داليل اين عمل را توضيح دھد .و يا مواردی
که توافق جمعی برای تعلق اين تحريم ھا الزم است .اين
گروه شامل برخی قوانين کنگره آمريکا می شود که به
رئيس جمھور آزادی عمل در اجرای آنھا داده اند و يا
قوانين تحريمی اتحاديه اروپا می شود که تغيير آنھا
نيازمند توافق کامل بين تمامی اعضا اتحاديه می باشد.

توافق جمعی برای لغو يا تغيير اين تحريم ھا الزم
است .اين گروه شامل قوانين تحريمی اتحاديه اروپا می
شود که تغيير آنھا نيازمند توافق کامل بين تمامی اعضا
اتحاديه می باشد.

تحريم ھای شورای امنيت که تعليق آنھا نيازمند
قطعنامه جديدی در شورا می باشد.

تحريم ھای شورای امنيت که لغو آنھا نيازمند
قطعنامه جديدی در شورا می باشد.

قوانينی که امکان تعليق آنھا وجود ندارد .اين گروه
شامل برخی قوانين کنگره آمريکا و دستورات اجرايی
مربوط به آنھا می شوند.

قوانينی که برای لغو آنھا شرايط دشواری تعيين شده
و ھر تغييری در آنھا در اختيار قوه مقننه است .اين
گروه شامل تحريم ھای کنگره آمريکا و يا دستورھای
اجرايی مرتبط با آنھا می شود.
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 دستورات اجرايی رئيس جمھور آمريکا.2

Year
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U .S. Congressional
Legislation
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Authorization Act of 1993

Iran Sanctions Act (ISA)

Iran Nonproliferation Act
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Accountability, and Divestment
Act of 2010 (CISADA)

Iran-Syria-North Korea NonProliferation Act (INKSNA)
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قوانين کنگره آمريکا
.3

Year
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Council Decision
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Council Decision
2011/235/CFSP, Council
Regulation 359/2011

Council Decision
2012/35/CFSP, amending
2010/413/CFSP, Council
Regulation 267/2012

U N S ecurity C ouncil
R esolutions

United Nations Security
Council Resolution 1737

United Nations Security
Council Resolution 1747

United Nations Security
Council Resolution 1803

United Nations Security
Council Resolution 1929

X

Terrorism

X

Rights

Human

Trigger

Terrorism

Human
Rights

Trigger

Other

Other

X

X

Arms

X

X

X

Arms

X

X

X

X

ssile

Nuclear/Mi

X

X

X

Nuclear/Mi
ssile

X

Financial

X

X

X

Financial

X

X

X

X

Travel
bans

X

X

bans

Travel

Targets
Energy

X

Energy

Targets

X

X

X

X

Freeze

Asset

X

X

X

X

Asset
Freeze

Trade ban*

X

X

X

Trade ban*

X

X

X

Other

X

Other

Status

Amended

Amended

Amended

Replaced

Status

H

L

L

L

Impact

Economic

H

L

H

N/A

Economic
Impact

Ease of

2

2

2

N/A

3

3

3

3

3

3

3

3

Repealing Suspending

Ease of

2

2

2

N/A

Ease of
Ease of
Repealing Suspending

 قطعنامه ھای شورای امنيت سازمان ملل.5
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قوانين اتحاديه اروپا.4

ايران و تارعنکبوت تحريم ھا
گزارش شماره  138بخش خاورميانه – گروه بين المللی بحران

ضميمه  :Bطبقه بندی تحريم ھا بر اساس ھدف و انگيزه آنھا

Page 50

