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  مقدمه
وتهرانطرفدومیانسردآغازجنگازویژهبهوایراندراسالمیانقالبپیروزيابتداياز

وعلمیمحافلدردوآنمیاننشیبوفرازپرروابطبهمربوطهايتحلیلوهادیدگاهواشنگتن،
ازمتنوعیمجموعهمیان،ایندر. تاسکردهتجربهراايفزایندهروندکشور،دوايرسانه

وبودهمدنظرخارجی،وداخلیهايحوزهدراقتصاديونظامیامنیتی،سیاسی،موضوعات
پیامدهايورفتارها،انگیزهازواکاويبهرو،پیششرایطفراخوربهآمریکاییوایرانینویسندگان

آفرینینقشچگونگیازواکاويومتحریمقولهاین،وجودبا. اندپرداختهنظرموردواقعه
و»زمانیتأخیر«نوعیباایران،بادولتاینتعاملکلیفضايدرآمریکاتحریمیهايدغدغه

مربوطهايتحلیلعمدهکهدارداشارهمعنااینبهتأخیريوجه. استشدههمراه»تحلیلیناپختگی«
مربوطپیشینهوپذیرفتهتأثیر2011سپتامبرهواقعازبعدشرایطازمتحدهایاالتتحریمیسیاستبه
آنازپیشدههدوحدودازکهاستحالیدراین. استماندهدورنویسندگانغالبقلمونگاهاز

اقالمزمینهدرایرانتحریمبهاهتمامازآشکاريهاينشانهکارتر،جمهوريریاستمقطعیعنی
داردتوجهآرائیفراگیريوجامعیتبهنیزتحلیلیگیناپختویژگی. استمشهودفناوريونظامی

هايدغدغهبرپافشاريبسیاريپایه،اینبر. شودمیمربوطتحریمبهاقداماهدافوهاانگیرهبهکه
اینبهودانستهآمریکاییطرفاصیلهايانگیزهتشریحبرايشایستهايمقدمهرانظامیوامنیتی

هايسیاستبرايداده،رخدولتدوتعاملیفضايدرکهگوناگونیتتحوالازنظرصرفترتیب،
ایران،تحریماهدافپیشبردمسیردرآمریکا)افزاريسخت(محور امنیتو) رئالیستی(گراواقع

  . اندقائلمحوريجایگاهی
فراهمیادشدهکاستیدوازرهاییبرايرازمینهممکنحدتاکهکوشدمیحاضرنوشتار

دومیانرقابتوتنشسالهسیتاریختقریبًانظرموردزمانیدورهسویکازمنظور،اینبه. آورد
هايسیاستمعنایابیچگونگیکهشدهسعیفضاایندروگرفتهبردرراایرانوآمریکادولت

ر مزبودورهدرآمریکاهايکابینهخارجیرفتاروسازيتصمیمچارچوبدرایران،علیهتحریمی
وتحریم  مقولهبهمربوطنظريمباحثبرابتنايبادیگر،سوياز. شودتشریح) اوباماتاکارتراز(

درتحولروندتشریحیفضايالملل،بینروابطپردازينظریهبستردرآنموقعیتویژهبه
با،)ایرانعلیه(تحریمیسیاستتعمیقوتداومضرورتمحوربرآمریکارهبرانهايدیدگاه

وامنیتیصرفًامالحظاتمیانبتوانآنرهگذرازتاشدههمراهنظريبسترسازينوعی
معنادارهايتفاوتیادشده،سیاستبرناظرهویتییاغیرماديهايدغدغهبامربوطگراينظامی

سیاست: اینکهازاستعبارتنوشتار،ایناصلیپرسشباال،توضیحبهتوجهبا. کردمشخصرا
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دراست؟بودهبرخورداررونديچگونهازگذشتههايدههطولدرایرانعلیهآمریکامیتحری
درایرانعلیهآمریکاتحریمیسیاست: اینکهازاستعبارتمحوريفرضیهنیزیابیپاسخجهت
بهپایبنديتداومکناردرکهايگونهبهبوده،برخوردارتکاملیرونديازگذشته  دههسهطول

ابعادتشریحضرورتبهتوجهبا. استشدهافزودهاشانگارانهسازهوجهبهگرا،واقعاتمالحظ
روندادامه،درویافتهاختصاصبحثهمینبهنیزحاضرنوشتاربخشاولینتحریم،مقولهنظري
هردراشانگارانهسازهوجوهبرتأکیدباهمراهگذشته،دههسهدرآمریکاتحریمیسیاستتحول
  . گیردمیقرارتوجهمورددوره،
. داشتاشارهمنابعازدستهچندبهتوانمیحاضر،بحثبهمربوطادبیاتپیشینهخصوصدر

بروداشتهتأکیدتحریمسیاستنظريابعادبرعمدهطوربهکهاستمقاالتیوکتباول،دسته
وکازرونی(آورند میفراهمریکاآمتحریمیرفتاربرتأملبرايرامناسبینظريبسترمبنااین

بهکهداشتاشارهمنابعیبهتوانمیارتباط،همیندر. )Jentleson ,2000و1390،توکلی
دیگرستهد) Alexander, 2009(اند پرداختهالمللبینروابطهاينظریهمنظرازتحریمتشریح

ونفعذيهايگروهنقشبرایرانعلیهآمریکاتحریمسیاستبررسیدرکهمقاالتیوکتب
برخی). 1385طباطبایی،و1385عنادي،(دارندپافشاريمربوطهايگیريتصمیمرونددرهاالبی

داده قرارتوجهموردایرانمهارکلیدستورکارچارچوبدرراآمریکاتحریمیمواضع،دیگر
Brzezinski, Scowcroft, Murphy ,1997) (عنوان بهگیريع جهتنو ینبر ا یگرد یو گروه

  دارندپافشارياتمیسالحبهدستیابیبرايایرانازممانعتبرايمناسبراهکاري
(Farrar, 2011) .تداوموگیريشکلفرآیندفهمدرگفته، پیشآثارازهریککهنیستشکی

باکهستاایناست،تحقیقایننگارندگانمدنظرآنچهحالبااین. بودمؤثرایرانتحریمسیاست
 یعامکان تجم ي،انگارسازهرویکردباایرانتحریمسیاستمیانپیوندایجادباوترعمیقبررسی

سیاستدیگر،عبارتبه. نمایندفراهمراایرانتحریمسیاستتداومواتخاذبرؤثرم یطشرا
قرنانیپایدهه،)ریگانوکارترهايدوره(سرد جنگگانهسهمقاطعدردولتاینتحریمی

گسترشروبهروندياز،)اوباماوبوش(سپتامبریازدهمازبعدشرایطو) کلینتوندوره(بیستم 
وقانونیمبنايشمول،دامنهانسجام،ازتدریجبهیادشدهمسیردرکهايگونهبهبوده،برخوردار

کهدارداشارهمهمنکتهاینبهمزبورتکاملیوضعیت. استگشتهمندبهرهبیشتريفراملیحمایت
البتهکه) گرایانهواقعرویکرد(ایرانتهدیدآفرینیوجهبرآمریکارهبراندائمیپافشاريرغمبه

نیزبحثموردرویکردانگارانهسازهوجهبهتدریجبهبوده،همراهبسطوقبضبامختلفمقاطعدر
  . استشدهافزوده
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  المللبینروابطپردازيیهنظردرآنجایگاهوتحریم: نظريچارچوب. 1
سیاسیاقتصادزوایايتنهانهکهايرشتهمیانموضوعیعنوان به) Sanction(تحریمادبیات

بردرراسیاسیروانشناسیتر،مهمهمهازوشناسیجامعهحقوقی،مباحثبلکهالمللیبین
در. استالمللبینبطروادرمباحثترینپیچیدهوترینمهماز،)5:1376زهرانی،(گیردمی

اجماعفقدانچونموارديبهتوانمیمربوط،شناختیروشومفهومیمشکالتومسائلزمینه
معتبرمعیارهاییتأمینوتعیینمشکلتحریم،مختلفانواعدرتنوعتحریم،تعریفبرتوافقیا

ازپردازاننظریهکهشدهباعثیادشدهوضعیت. کرداشارهآنآثارونتایجگیرياندازهبراي
کهنمایند،مبادرتآنبرناظرهاي انگیزهواهدافوتحریمرویکردبررسیبهمختلفزوایاي

بابایندرجامعاينظریهبهدستیابیامکانعدمیافقداندربایدراشرایطایننتیجهکمترین
ورئالیسملیبرالیسم،  لهنحسهمفروضاتونگرشبهادامهدر. )Jentleson,2000:126(دانست

  .شدخواهدتوجهتحریمخصوصدرانگاريسازه
  

  لیبرالنهادگراییلیبرالیستیرویکردزاویهازتحریم. 1-1
قواعدکهکشوريیافتهسازمانیاجمعیدستهتنبیهمنظوربهتنهاتحریملیبرالیسم،منظراز
مرجعالمللیبینهاي سازماناوًالمبنا،اینبر. شودمیاعمالکند،مینقضراالمللیبینجامعه
درنافذراهکاري) اقتصاديهايتحریمبعددرخاصه(سیاستاینوبودهتحریماعمالاصلی
نهایتدرکهشود؛تلقیبایدالمللیبینعرصهدر»عمومیبازدارندگی«نوعیتحققمسیر

ومعیارهاتثبیتوپیشبردبهطریقاینزاوساختهمجازاتدرگیررامتخلفبازیگرکوشد می
,yuantung(نمایدکمکالمللیبینهاينرم  يمبنا، در چارچوب پافشار ینبر ا). 2002:101

ضرورتباارتباطدرصرفًاآنکاربرد،تحریماعمالدرهنجارهاوقوانینوجودبرهایبرالل
وتحریمممیزوجهبهویژگیاین. استرفتنیپذیقواعدوهنجارهاازانحرافیرفتاربامقابله
,Koga(استشدهتبدیلنیزاجبار درهادولتناتوانیبربرخی،ارتباط یندر هم). 2005:14
  .)Nossal,1994:14(دارنداصرارالمللی بینعمومیافکارگرفتننادیدهزمینه
  

  یتدافع گرایینوواقعرویکردزاویهازتحریم. 1-2
مانندپردازانینظریهنمایندگیبهتدافعیساختارگرايگراییواقعجداگانهشاخهدوهبنظریهاین

جانمانندپردازانینظریهنمایندگیبهتهاجمیساختارگرايگرایی واقعووالتاستفانووالتز
سیککالرئالیسمبرخالفگرایینوواقعگذاربنیانعنوانبهوالتزکنت. شودمیبنديتقسیممرشایمر
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اینهستندتهاجمیذاتیطور بهقدرتکسبدرونیخواستدلیلبهبزرگهايقدرتمعتقدندکه
امنیتپیدرچیزيهرازفراترهاآن. استبقافقطهادولتقصدکهدهدمیقرارمدنظررافرض
رفتارتدافعیورطبهتاکندمیتشویقراهادولتآنارشی،ومرکزياقتدارفقدانوالتز،نظربه. هستند
حفظهادولتنگرانیاولینبنابراین. زنندبرهمراآناینکهنهنمایندحفظراقواموازنهوکنند

پردازندمیرقابتبهیکدیگرباقدرتسربرمنظوراینبهواستالمللبیننظامدرخودوضعیت
عنصرازوريبهرهدلیلبهاما).85:1386پرست،اقارب(استبقابرايوسیلهبهترینقدرت،کهچرا

متفاوتیابزارهايونکردهاکتفاامنیتبرقراريدرزورنیرويازاستفادهبهصرفًاهادولتعقالنیت،
تبلیغات،ومتقاعدسازي: شاملکهبردخواهندکاربهآنارشیکمحیطدرامنیتبرقراريبرايرا

  ).43:1376زهرانی،(استنظامیاقدامواقتصاديتحریممصالحه،وزنیچانه: دیپلماسی
یاغیرقانونیاعمالمجازاتعنوان بهراهاتحریملیبرال،طیفبرخالفهارئالیست

دولت،محوريجایگاهبهنسبتشناسانههستیرویکردبرمبنايونکردهتعریفغیراخالقی
کننده اعمالدولتآن،چارچوبدرکهانددانستهانجمنیصرفًاراالمللیبینهاي سازمان
واداریامتقاعدچندجانبههايتحریمدرشرکتبراينیزراهادولتدیگرکوشدمیتحریم
  .(Koga,Opcit:39)نماید
اقتصادي،تحریمازجملهابزارهرگونهازاستفادهالمللی،بینآنارشیشرایطدر،بیترتنیابه
و(Compel)اجبارمیانتواننمیدیگرلذا. شودتلقیبایدالمللیبینحیاتهايواقعیتازبخشی

جايبهاصطالحدواینازگرایان نوواقعهمدلیلهمینبه. شدقائلايفاصلهوتفاوتتحریم،
مربوطاقتصاديهايتحریمچندگانهماهیتبهبعد،  نکته). 20همان،(کنند میاستفادهیکدیگر

یعنیاقتصاديهايتحریماهدافچندگانهماهیتبرجبار،امقولهازفراترترتیب،اینبه. شودمی
. داشتتوجهبایدنیزالمللیبیننمادگراییوداخلینمادگراییتضعیف،خاص،بازدارندگی
بهحریفمتقاعدکردنجهتدرتحریمبه تالش طرف اعمال کننده) Deterrence(بازدارندگی

در) بازدارندگیازنوعاین(دلیلهمینبهوداشتهگرایشحاصلنفعازفراترهايهزینهپذیرفتن
سوءرفتارتوقفوجلوگیريکهچرادارد،قرار) لیبرالرویکرد(عمومیبازدارندگیباتضاد

تحریمابزارازگیريبهرهبه) Weakening(تضعیف. دهدمیقرارهدفراتنبیهطریقازهادولت
خصوصدر. دارداشارههدفدولتدفاعیوامینظواقتصاديهايپتانسیلتضعیفبراي

داشتتوجهباید) International and Domesticsymbolisms(المللی بینوداخلینمادگرایی
اجبارشرایط،ایندرودانستهمتخلفبازیگررفتارتغییرراتحریماصلیهدفگرایان،نوواقعکه
بهتوجهباداخلینمادگرایی. شودتلقی) متخلف(اتمجازبهمعطوفارادهازنماديتنهاتواندمی
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فراملی،مالحظاتکناردرتحریمترتیب،اینبه. یابدمیمعناداخلینفوذذيهايگروهکارکرد
  ).Ibid:35-41(هستنیزنفوذذيالبیگروهتمایالت  کنندهمنعکس

  
  انگاريسازهزاویهازتحریم. 1-3

ازالمللی،بینروابطدررویکردهاازايگستردهرشتهبهکهاستعنوانیانگاريسازه
ازايگونه. شودمیدادهپساساختارگراانگاريسازهتاونتعلمیگراییواقعرویکرد

اجتماعینظریهدروي. شودمیشناختهونتالکساندرنامبهکهاستمهماینجادرانگاريسازه
  :کهداندمیالمللبینسیستمازساختارينظریهیکراانگاريسازهالملل،بینسیاست

  هستند؛المللبینسیاستتحلیلاصلیواحدهايهادولت-
  اند؛الذهنیبینهادولتسیستمدراساسیساختارهاي-
ساختهتعاملفرآینددروشاناجتماعیساختارهايتوسطهادولتمنافعوهاهویت-

  شود؛می
  .)227:1384ونت،(گذارندمیاثرهمبرمتقابلصورتبهکارگزاروساختار-

بااجتماعیواقعیتیراهاتحریمخردگرا،نظریاتبرخالفانگاريسازهمکتبپیروان
موردایندر. دادکاهشماديموجودیتیبهراآنتواننمیکهدانندمیاياندیشهخاستگاهی

استناقصتعریفیکنیم،تعریفتنبیهیامجازاتصورتبهصرفًاراهاتحریمکهزمانیشده،بیان
 يبرا ین،بنابرا). Alexander, 2009:10(دهدقرارپوششتحتراتحریمانواعتواندنمیکه

ابزارعنوانبهتحریمازاستفادهازپیشوبیشکلمه،واقعیمعنايبهؤثرم یمتحر یمرژ یکیجادا
آنقابلیتوقانونیصورتبهخودهايخواستهارسالدرفرستندهقدرتبهبایدخارجی،سیاست

مفروضه  مربوط  یگرد). Drulakova, ,2010:2(بودمتکیتحریماعمالبهبخشیمشروعیتدر
  :خالصه کرد یرز يمحورها درتوان یرا م

تیاکثرکهشدهانیبموردنیدر ا: است یخاص و عموم یبازدارندگ م،یتحرازهدف-
داشته و اگر  ازین یجهان تیصلح و امن يخود در برقرار هیاولمنافعگذاشتناكها به اشتردولت

به  قیتشو ،بدون مجازات بماند، متجاوزان بالقوه در سراسر جهان ،هدف گریباز رفتار متجاوزانه
متوقف شود، همه  ياو در مقابل، اگر هر متجاوز در هر نقطه شوندیتکرار عمل متخلفانه م

  ).koga,Opcit:11(متوقف خواهند شد دیبا درك تهد گرید ،وهمتجاوزان بالق
محور دولت یشناسیعد هستب يانگارسازه: ها هستنددولت یالمللنیب يهامیتحر فرستنده-

و  یها و البته گاهدولت ،المللرا در جامعه بین یکنشگران اصل ییعن. پذیردرا می یجریان اصل
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که به رابطه کنشگران  یاما در مورد نگاه. داندها مینماینده دولتتر، افراد دقیق یشاید به بیان
اتخاذ و بر قوام متقابل  یبینابین یالملل دارد، رهیافتعنوان کارگزاران با ساختار نظام بین به

عواملوشرایطرویکرد،اینطبق).331:1388رزاده،یمش(کندیکید مأکارگزار و ساختار ت
  .شودواقعمثمراقتصاديهايتحریمکارگیريبهدرتواندمیهمبامتوأالمللیبینوداخلی
دستگاهوجوهترینبنیاديازیکی :یابدمیمعناکارگزارهنجارسازيفضايدرتحریم-
تحریم،رویکردفضايدرمبنا،اینبر. استکارگزاروساختارمتقابلرابطهانگاري،سازهعلی

نیازالمللی بینهنجارهايایجادبهها، تحریماجرايازنظرمورداهدافپیشبردبرايکارگزار
شکلغیردولتیودولتیسطحدوهردروفراملیوملیائتالفطریقازکههنجارهاییدارد،
کناردرانگاران سازه،اساس ینبر ا). Ibid:59(شودمیمنجرمختلفنهادهايایجادبهوگرفته
ایندر. دارندتأکیدنیزآننهاديزیربناهايبهرحمانه، بیحقیقتیعنوان بهتحریمبهتوجه

حلطبیعیطوربههادولتشودمیسببجمعیاقدامشدننهادینهکهبودمعتقدونتارتباط،
  ). Wendt,1996:59-60(کنندواگذارالمللیبینهاي سازمانبهراویژهمشکالت
کانوندرتعبیريبهکهاستگرانکنشهویتی،شناختهستیحوزهدردیگرمهممسئله

ودادهقوامعقالنیهاي گزینشبههاهویتزاویه،ایناز. گیرد میقرارانگاريسازهرهیافت
چگونگیشرایط،ایندر. دهند میشکلهاهویتبهنیزالملل بینسیاستهنجاريالگوهاي

استدیگريوخودازبیناذهنیهمفبهوابستهنیزهادولتمحاسباتبرقدرتتأثیر
مثالً(باشد،بیشترهمبهنسبتهادولتیگانگیاحساسهرچهنمونه،عنوانبه). 36:1385ونت،(

اشتیاقبیشترنیزجمعیامنیتیهايرویهسمتبه) بدانندلیبرالودموکراتیکغربی،راخود
همبهنسبتهرچهبالعکس،وشودمیتقویتها آنمیانهمکاريدرنتیجهودهند مینشان

بودخواهدبیشتريخودمحوريبرمبتنیشانروابطباشند،داشتهبیشتريدورياحساس
دردموکراتیکصلحادبیاتبهانگاريسازهشناسانه هستیبعداین). 333همان،مشیرزاده،(

دشمنشورهايکعلیههاتحریمچراکهدهدتوضیحتواندمیوشدهنزدیکلیبرالیسمرویکرد
شود،میدورگرایینوواقعادبیاتازمیزانهمانبهوشود میاعمالمتحدودوستازبیش

نامشخصبهتوجهباکشورهاازدستهدوهربههادولتواکنشبایدرویکرداینطبقچراکه
  ). 1391،112شاپوري،ونژادسلطانی(باشدیکسانالمللبیننظامساختاربودن
آرايمبنايبر: المللبینروابطفرهنگیاسرشتوتحریممیانتعاملبهتوجهرتضرو- 
احساسبهبایدنیزموارديدرونبودهالمللیبینعرصهدرتعاملشکلتنهاهمکاريونت،

وبارزهاينشانهکماکانگرچهداشت؛توجه) همکاريازفراتر(مشتركهویتوهمبستگی
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مبناستهمینبر). 109- 114: 1385ونت،(خوردمیچشمبهتعارضوکشاکشازغالبیحتی
،1هابزي: گویدمیسخنالمللبینروابط»فرهنگ«یانظامسرشتگانهسهاشکالازويکه

سیاستوانگاريسازهرویکردازوجهاینرابطهدرباره). Wendt,2004:79(3کانتیو2الکی
بهنیازاقتصاديسالحکارگیرندهبهبزرگهايدرتقحتیاوقات،اغلبگفتتوانمیتحریم

صورت،اینغیردر. دارندهدفکشورعلیهخودمتحدینهمکاريحداقلیاالمللیبینهمکاري
). 59:1386رفیع،(بودنخواهندخارجیسیاستبرايمؤثريسالحهاتحریم

عدموالمللنبیروابطبرهابزيفرهنگحاکمیتدلیلبهسردجنگدورهدرچنانکه
بعداما. بودنادرهاتحریمکارآمديموارد،)شرقبلوك(هدفدولتعلیهائتالفگیريشکل

وکمیابعادتقویتزمینهغرب،باهمسازيجهتدرروسیهرفتارتغییروسردجنگپایاناز
,Collins(شدفراهم) مللسازمانمجوزباهمراه(المللیبینهايتحریمکیفی ؛ )2009:240-241
ریشهسردجنگپایانوزداییتنشماننداياندیشهتغییراتدرانگاريکه از منظر سازه یتحول

شدمنجراقتصاديهايتحریمکارگیريبهدولتیرویکردتقویتبرايايمقدمهبهوداشت
)Koga,Opcit:53 .(  

  
  ایرانعلیهآمریکاتحریمیرفتارتحولیروندانگارانهسازهتحلیل. 2

گرا با نظم اسالم یاروییرو يبر مبنا ينوظهور یامکه با پ یراندر ا یانقالب اسالم یروزيپ
 ینهبزرگ همراه بود، به زم یگرانمحور بازقدرت با اراده طلب ییو تقابل رها المللی ینب طلبانه یرهچ

در  یژهو پس، به یناز ا. شد یلدولت تبد یننسبت به ا یکاول آمرمعم يها در برداشت ییرتغ یاصل
در مواضع  یراناز ا »محوریدتهد یدرک«در تهران،  یکاچون اشغال سفارت آمر یحوادث یهسا

الگويبراینازپیشکه  شديو راهبرد یکروابط نزد یگزینرهبران آن، جا یو اعمال یاعالم
در  یکاییجنگ سرد، طرف آمر ینوع یريگشکلیعنیایطشرایندر. داشتسایهدواینتعامل

 یانگرفت که در م یشکنش را در پ یااز اقدام  يامجموعه یران،متصور ا یدبا تهد یاروییرو یرمس
  .برخوردار است یخاص یتاز اهم »یمتحر یاستس«،آن

                                                                                                                                                                      
اگرودارد ینظام يبر فاکتورها یاديز یدکأوجود دارد، ت یگراند یبو تخر یروزيپ يتالش برا ي،در فرهنگ هابز .1

  .ها زورشان را محدود نخواهند کرددولتدهدرخهمجنگی
مهم است اما   یقدرت نظام گذارند، یهم احترام م یتحاکمکه دارند به  يرغم تضادهایها علدولت یدر فرهنگ الک .2

.یستن یتاولو یک
عمل یمیصورت تو به کنند یحل و فصل م یزيها منازعات خود را بدون جنگ و خونردولت یدر فرهنگ کانت .3

.کنند می
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  )ریگانوکارتر (ینیدر مرحله جن یرانا یهعل یکاآمر یمیتحر یکردرو. 1- 2
بر اساس دستورالعمل . صورت گرفت 1979نوامبر  8تاریخدرآمریکایمیاقدام تحر یننخست

دالر  یلیونم 300به ارزش  يامحمولهارسالازیحات،قانون مهار صدور تسل 2کارتر برابر با بخش 
آن  ينوامبر همان سال اتکا 12در  يو. ممانعت به عمل آمد یرانبه ا ینظام یدکیشامل قطعات 

قانون گسترش تجارت،  232بخش  يدانست و بر مبنا یتیامن یديرا تهد یرانفت خام ادولت به ن
کارتر در  ینهمچن)67- 1380،68یخانی،عل(دولت را ممنوع اعالم کرد ینواردات نفت خام از ا

ازایرانهايداراییخروجضرورتبرمبنیایرانیمسئولینبرخیپیشنهادبهفوريالعمل عکس
»المللیبیناضطرارياقتصادياختیارات«قانوندرخوداختیاراتاساسبرایی،آمریکهايبانک

)IEEPA (ملیهايضرورتقانون«و«)NEA(،هايداراییواموالواعالماضطراريراوضعیت
عنوانتحت) 12205(اجراییفرمانصدوربانیز1980آوریل7دروي.کردمسدودراایران

واضطرارياقتصادي،اختیاراتقانون203بخشطبق»ایرانبااصخمعامالتممنوعیت«
اعالمممنوعراایرانبامعامالتدیگروتجارتملی،هايضرورتقانون301بخشوالمللی بین

گیريگروگانواقعهمیانارتباطبهبایدبحثاینپایاندر.)Cannon Farrar,2011:2356(کرد
درواقع،در. کرداشاره) ایرانعلیه(دولتاینتحریمیحظاتمالوآمریکاییهايدیپلمات

،)امریکاسفارتتسخیرحادثهپیدر(دولتدومیانسردجنگنوعیبهوتنشتشدیدفضاي
المللی بینهايتحریمجهتخوداروپاییمتحدانحمایتآوردندستبهصدددرمتحدهایاالت

چارچوبدراروپاییمتحدانبهآمریکافشار. برآمدمللنسازماچارچوبازخارجاماایرانعلیه
پذیريانعطافتوافقبهشد،برگزارناپلدرسالهمانمه18و17درارتباطهمیندرکهاجالسی

شدهمنعقدایرانباگیريگروگانبحرانازقبلکهقراردادهاییتمامیاوالً،کهچراشد،منجر
جهتهاتالشمنطقیپیشرفتصورتدرشداعالماینکهدوموبودتحریمازمستثنايبود،

مبنی(انگلیستکروانهمواضعپیدریادشدهشرایط. شوندمیتعلیقهاتحریمها، گروگانآزادي
مستثناکردنمحوربر( ژاپنو) تحریمدامنهدرتهرانباآتیتجاريقراردادهايقراردادنتنهابر

نیزهاتحریمازدستهاینکهکردثابت) ایرانباپتروشیمیعمجتمساختبهمربوطمعامالت
پایانیروزهايدرگیري گروگانداستانپایانازپس. رساندنمیخوداهدافبهراآمریکا
  .کردلغوراایرانبرضدها تحریمتمامویژهدستور10صدورباويکارتر،جمهوري ریاست

 يسازبر محور موازنه یران،ا یهعل یمیتحر یاستاعمال س يبرا یگانر ینهکاب یهاول يهاانگیزه
 ینبر ا. شده است ییشناسا) یلیدر صحنه نبرد تحم(و عراق  یراندو دولت ا یانم یاتیو عمل ینظام

در جهت کاهش  ي،امنطقه يساز موازنه راهبردیشبردمتحده بر محور پیاالتا یمبنا، از هدف اصل
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 یناول). Fayazmanesh, 2003:226(سخن گفته شده است  یرانا اتییو عمل یتوان دفاع یجیتدر
بهدومنظورهخصوص بهوپیشرفتهفناورينوعهرصدورامکانشدیدتحدیدهدفبا که ابتکاري

 Herman, fall)است )Operation Staunch(»استانچعملیات«بود،شدهطراحیعراقوایران

1983سالدرکه»عملیاتبهکمکهرگونهجریانقطع«بهموسوم، جانبه یکسیاستی؛(1991:58
 یافتهیفتخف یصادرات هاي یتمحدود یب،ترت ینبه ا 1.شداعمال) عراقوایرانجنگاوجدر(

نیااعمالدنبالبه، دوباره برقرار شد و 1981در سال  یکاییآمر يها گروگان يبعد از آزاد
سالدردالرونیلیم200به1984دردالراردیلیمکیازرانیابهسالحروشفزانیمم،یتحر

، اجراییفرمانیکقالبدر1984مارسدرادامه،در). 1386،210ستوده،(2افتیکاهش1987
وظریف(شدتکرارنیز1987ژوئیهدرامرهمینوشدممنوعایرانبهشیمیاییموادبرخیصادرات

ازواردات12613شمارهاجراییفرمانطبقریگانسال،همیناکتبردر). 95-94: 1376یرزایی،م
ممنوعکشوراینبهنیزرانظامیبالقوهي استفادهدارايکاالينوع14صدوروکردتحریمراایران

بهاي هستهفناوريصدورروندربمحدودیتاعمالزمینهدرکنگرهحرکتبهدیگرمورد. ساخت
را متهم  یرانا یکاامور خارجه وقت آمر یروز جرج شولتز، 1984یهژانو 13در . یابد میارتباطایران

نام آن به  یجهدر نت. لبنان مشارکت داشته است یاییدر یروين یگاهپا يگذارکرد که در بمب
) یجنوب یمنکوبا،  یه،سور یبی،شامل ل(یللالمینب یسماز ترور یتمتهم به حما يفهرست کشورها

  ). 1391،61ي،آباد نجف یچوپان(تهران به اجرا درآمد  یهعل یديجد يهامحدودیتوشداضافه
از  یرانبه ا یحاتاز فروش تسل يدر جهت خوددار یکاآمر یاستاست که س یحتوض یانشا

حاصل از  يدر فضا 1986و 1985يهاسال یکه جنگ آغاز شده بود، تنها در ط 1980سپتامبر 
جدال  یدبه تهران که تشد ینمک فارلشدن سفر فاشپیدراما. شدلغوکنترا-یرانا يماجرا

در . یوستبه وقوع پ یلحاتیتس یماشکال تحر ترین یداشت، اصل یرا در پ یکاییکاران آمرمحافظه
امنیتقانون»الف«تبصره  509و بند  یحاتقانون کنترل صادرات تسل 40خصوص بخش  ینا

فهرستدرمندرجاقالمگونههرصدوربنداینمفاداساسبر. استتوجهقابلدیپلماتیکجمعی
 يبر مبنا). 1388،83ی،متق(شدممنوع) اجارهکمک،فروش، (نحوهربهآمریکانظامیاقالم

البته از . ع شدممنو یکابه آمر یرانورود هر نوع کاال از مبدأ ا یزن 1987اکتبر  29ییفرمان اجرا
                                                                                                                                                                      

اس قراین و شواهدي مشخص، ي عراق در چارچوب تحریمی عملیات مزبور، بر اس رغم تعبیه الزم به یادآوري است که به.1
هاي تسلیحاتی، اطالعاتی و اقتصادي آمریکا برخوردار  اي از مساعدت این دولت در طول جنگ تحمیلی از حجم گسترده

، مجله سیاست دفاعی، سال پنجم، »سیاست خارجی آمریکا در مورد جنگ تحمیلی«حسینی،  سیداصغر کیوان:ك. م. بود
.105- 125، صص)1376تابستان (3ي  شماره

ازینرانیاکهيطوربهنشدنظرمورديها حسالبهرانیایابیدستازمانعنشیمتحدوکایآمريها میتحرنیاحالنیبا ا.2
).210:1386ستوده،(نمودیمنیتأمیشرقيکشورهاراهازیجنگادواتوسالحيحوزهدرراخود
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شده است؛ چرا که  یدر جنگ تلق یرانا یروزياز پ یريجلوگ يبرا یتالش ،امر ینا یبرخ يسو
 يهایکبه تاکت یرانا یزرا شروع کرد و پس از آن ن یراننفت ا يحمله به تانکرها 1984صدام از 

بوده و در پاسخ  قبولقابلیرغ یرانیاعالم کرد اقدام طرف ا یکاآمر. عراق متوسل شد یهعل یمشابه
ترتیب،اینبه .کردمبادرتیتکو ویژهبه،حامل نفت عراق و متحدان آن يبه اسکورت تانکرها

سپتامبردرنتیجهدر. شدجنگواردمستقیمطوربهخود،طرفیبیهايوعدهرغمعلیدولتاین
وشدنابودکاییآمرینیروهايتوسطایرانبهمتعلقنفتیسکويیکوکشتییک1987اکتبرو

جملهاز. تهران به اجرا درآورد یهها را علیماز تحر يسریکآمریکانشدهاعالمجنگاینپیدر
 یجمله امکانات غواصازتجهیزاتهرگونهصدور، 1987سپتامبر23درریگانتصمیماساسبر

به آن  یشرفتهپ يبا فناور یزاتگروه از تجه 15اکتبر همان سال ارسال  23و در  یکاساخت آمر
 یسم،نشان دهد در مقابله با ترور ینکها يبرا یگانر یزاکتبر ن 29در . کشور ممنوع شد

موجب آن را صادر کرد که به 12613از کنگره ندارد، دستور العمل  يکمتر یريپذانعطاف
ت مقررات معامال یکاآمر يداربه دنبال آن، خزانه. شدیممنوع م یرانواردات کاال و خدمات از ا

نمود که در ده ماه اول سال  ینواردات نفت خام از آن تدو یتبا آن دولت را با هدف ممنوع
  ).Fayazmanesh,Ibid:226-227(یدرسیدالر م یلیاردم 8/1به  1987

 گسترش منع قانون«تصویب در چارچوبیکاآمر کنگره1987سالدرکهاستذکربهالزم
 را ممنوع شده غنی تولید اورانیوم و تسهیالت ، پلوتونیوم شده غنی ورانیوم، صدور ا»اآمریک اي هسته

را نیز  آمریکایی هاي شرکت دیگر از سوي در کشورهاي اي هسته هاي نیروگاه ساخت کرد و همچنین
  . نمود منوط از دولت رسمی اخذ مجوزي به

 هاي تعهد شرکت کردنقانونی براي بسترسازي ه، ب حرکت این هاي و انگیزه اهداف در خصوص
نهایینکته.(Melliot and Heginald,1989:262-263)است شده اشاره ایران در قبال آمریکایی

تا1987فوریهفاصلحداز، ایرانمورددرریگانخارجیسیاستهاي دورهبندي تقسیمدراینکه
یاسدبنديسیاستاعمالمحوربر) ایرانبا(ويجویی مقابلهدورهترین سحساعنوان به،1988ژوییه
  ).Hooglund,1993:32(استشدهگفتهسخننظامیودیپلماتیکهاي عرصهدرمهار

دورهدرآمریکاتحریمیسیاستجنینیبعداثباتبرايکهدالیلییاچراییخصوصدر
  :کرداشارهزیرمواردبهتوانمیاستطرحقابل) ریگانوکارتر(بحثموردزمانی
  :ایرانعلیهتحریمیرویکردجامعیتوفراگیريعدم-

اقتصاديسالحواسطهبهبتواندکشوريآنکهبرايشد،اشارهنظريقسمتدرکهگونه همان
ودخرسطحدوهردرشرایطیمجموعهبایدیابد،دستخارجیسیاستدرخوداهدافبه

حاصلمخاطببازیگرتحریمبرویژهتمرکزمسیردربرآیندينهایتدروآمدهفراهمکالن



)38پیاپی (93بهار، 8شماره  ،سال دومهاي راهبردي سیاست،  ي پژوهش فصلنامه  42

زمان با همد،یورزیمخصومترانیابانکهیارغمبه1980دههطولدرمتحدهاالتیااما. شود
یپدرمرحلهچنددر،يشوروباییایجغرافیکینزددردولتنیامهمگاهیجانظرداشتندر
زینراآنبایکینزداستیسیمقطعدریحتوبرآمدتهرانباخودزیآم خصومتروابطتیریمد
ناتمام  کنترارانیاو  نیفارلمکيماجرا يها با افشا تالش نیا تیدر نها چندهر گرفت،شیپدر

اشارهمتصوراهدافازبسیاريتحققعدمبهبایدارتباط،همیندر).44، 1389،یمیابراه(ماند 
ازتسلیحاتینیازهايتأمینبرايایرانهايفرصتچونموارديدرناکامینوعاین. تداش

اجماعفقدانوآمریکاتحریمیمواضعبااروپاییمتحدینهمراهیعدمتحریم،ازفرارمجاري
رغمبهدورهایندر. استتشخیصقابلایرانبامقابلهجهتدرآمریکایینخبگانمیانالزم

ازنفتخریدبههمچنانآمریکاتروریسم،حامیکشورهايلیستدرایرانگرفتنقراروجنگ
واشنگتننیازموردنفتتولیدکنندهعمدهمنبعدومیندولتاین1987سالدرودادادامهایران

  دورهدرتحریم،بهانگارانهنگاه سازه يبر مبنا ین،بنابرا).Cannon Farrar,Op.cit:2356(بود
بازدارندگیهدفدوباارتباطدرایرانعلیهمتحدهایاالتتحریمیرویکردبحث،موردزمانی
  .ماندناکامعمومیوخاص
  :سردمحورجنگمعادالتتأثیرتحتآمریکاتحریمیرویکرد-

تهدیدمحوربرداشتازچیزهرازبیشبحث،موردزمانی  دورهدرامریکاتحریمیسیاست
تهران،انقالبیمواضعکناردرمیان،ایندر. گرفت میتأثیرایرانبهنسبتدولتاینرهبران
یادشدهبرداشتبرنیزمسکوبا) ایران(دولتاینروابطخصوصدرواشنگتندائمیدغدغه

هابزيفرهنگازریگانوکارترهايکابینهتحریمیرویکردمبنا،اینبر. داشتفراوانیتأثیر
  .پذیرفتمیاثرشدتبهنیزدمحورسرجنگمالحظاتقالبدر

  :تحریمسیاستگرايجانبهیکویژگی- 
وبودهگراجانبهیکشدتبهمرحلهایندرآمریکاتحریمیرفتارباال،نکتهتأثیرتحت

گیريشکلازمانعسرد،جنگشرایط. شودنمیمشاهدهگرایی چندجانبهازهایی نشانهچندان
. شدمیایرانعلیههاتحریمتحمیلتايراسدرالمللیبینائتالف
اینجمهوررؤساي،....،اجراییدستورهايعملکرد،مواضع،چارچوبدردلیلهمینبه
جامعهمالحظاتیااروپاییمتحدینآرايبرکنندهتعیینپافشاريازهایی نشانهتواننمیدولت

 يکه بر مبنایدر حال). Maloney,2010:140(کردمشاهدهمللسازمانقالبدرالمللیبین
 یربناهايرحمانه توجه شده، بلکه به زیب یقتحق یکعنوان  ها بهیمتنها به تحرنه يانگارسازه
  . شودیم یدتأک یزآن ن ينهاد
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  )بیستمقرنپایانیدهه(انتقالیمرحلهدرایرانعلیهآمریکاتحریمیرویکرد. 2-2
جاماندهبهابرقدرتتنهاعنوانبهآمریکانقشایفايايبرنوظهوريشرایطبروزبا1990دهه

آمریکارهبراندهه،چهارازبعدنوبتنخستینبرايکهوضعیتی. بودهمراهسردجنگدورهاز
محوربرممکنهاي گزینهوکالنراهکارهايشناساییعرصهدرنوینیهاي ضرورتبارا

»جدیدکانون«عنوانبهعراقازبعدایرانمیاناینرد. بودکردهمواجهنوآورانههاي گیري جهت
فراوانیقابلیتواستعدادازمتحدهایاالتزعمبهکهدولتیشد؛میمطرحايمنطقهتهدیدهاي

این). 80- 1372،86هالیس،(بودبرخوردار"دیگرعراق"بهشدنتبدیلوصداممسیرادامهبراي
واقتصاديبازسازيجریاندلیلبهکویت،بحرانازلحاصفضايدرهمآنتحلیل،شیوه

آنازتاآنجاکهشد؛تشدید) ایران(کشورایندر) دفاعیونظامیحوزهدرویژهبه(فناوري
شدمیبردهنامخاورمیانهسطحدرآمریکاتحریمیهاي سیاستخاصمخاطبعنوانبه
قانونبوش،دولتکهشدباعثیادشدهعملیوبرداشتیشرایط). 71-1372،72امیراحمدي،(

انتقالممنوعیتتحمیلهدفباو1992سالدرراعراقوایرانبهسالحگسترشعدم
ترینمهم. نمایدامضادو،آنبهکنندهثبات بیمتعارفتسلیحاتودوگانهکاربردباهاییفناوري
دیپلماتیکامنیت1986قانونیعنیآن40بخشبود،اجراقابلایرانمورددرکهقانوناینبخش
شاملتحریم،1602بندبامطابق. شدممنوعایرانبهآمریکاصادراتهرگونهآن،پایهبرکهاست

کشتارجمعی،سالحبهدستیابیدرکهشود میخارجیکشوریاشخصیاآمریکاییشخصهر
کشورهايتحریم(ثانویههايتحریموعموضروينیز1605بنداین،برعالوه. کندکمکایرانبه

) شودمیپیشرفتهمتعارفهايسالحبهآندستیابیبهمنجرکهایرانبهکاالصادرکنندهخارجی
  ). 63آبادي،پیشین، نجفچوپانی(بود متمرکز

در،دموکرات بعد از جنگ سرد کابینهاولینرهبرعنوانبه ینتونکل دورهدرمزبوررویکرد
 عراق،وایرانزمانهممهاریه،پا ینبر ا. رفت یشبه پ "مهار دوجانبه"به نام  تريیافتهنسازماقالب

 یزيتجو اجراییراهکارکهنشدباعثزمانی همنگاهنوعاینکهنماندناگفته .گرفتقراردنظرم
وگستردگیازایرانبهمربوطبخشکهايگونهباشد؛ به یکسانهر دو دولت مخاطب  يبرا یزن

کهگفتسخنآنفناوري–ياقتصاد بعدازبایدزمینهایندر. بودبرخوردارشاخصیپیچیدگی
 منبع عنوانبه(ی مال منابع کشور به این بییادستازممانعتاساسبرگستردههاي تحریماعمال

. )1387،220ینی،حس یوانک(را مورد نظر داشت) و تسلیحاتی دفاعی از سیاست پشتیبانی
 به معطوف هاي از پادمان در مورد حمایت تهران رهبران شد که مواضع ید، تأک ترتیب این به

 گسترش منع و پیمان) IAEA(اي  هسته انرژي المللی بین آژانس از قبیل کشتار جمعی هاي سالح



)38پیاپی (93بهار، 8شماره  ،سال دومهاي راهبردي سیاست،  ي پژوهش فصلنامه  44

 تري دقیق ها و استانداردهاي نترلآن از ک یهو باید عل نبوده اطمینان قابل) NPT(اي هسته هاي سالح
پیشبردوطراحیهايینهدر خصوص زم). Chubin and Green,1998:159-160(شوداستفاده
رهبريهايدورهدرایرانعلیهمالیوفناوري_اقتصاديقرنطینهیاتحریماعمالسیاست

توجهبایدابتدادر. کردفلتغ)ایپکخاصه(آنمدافعالبیواسرائیلنقشازتواننمیکلینتون،
آمریکادیپلماسیدستگاهدرمزبورالبیتأثیرگذاريوحضوردامنههاسالایندرکهداشت

ازیکیکهشد؛برخوردارخاصیعمقوگستردگیازایرانوخاورمیانهباارتباطدرویژهبه
سایهدرکهدهشبیانخصوصایندر. گردد میبازبوشرهبريهايسالبهآندالیل

تاکهسافواسرائیلمیانمذاکرهآغازضرورتبرويپافشاريویژهبه( بوشهاي سیاست
برايدالريمیلیارددهاعتبارکردنبلوکهچونرژیم،اینعلیههایی محدودیتاعمالمرحله
انیهودیوآویو تلمیانروابط،(Goldberg, 1996: xvii)رفت پیشبهسازي شهركتوسعه
آن،بهواکنشدروشدهبرخوردارخاصیامنیتیشرایطاز) دیاسپورا(اصلیسرزمینازخارج

ایندر. (Lipset, 1997:174)شدتشدیددموکراتحزببهآمریکایهودیانجامعهگرایش
»ایرانمسئله«محوربراسرائیلاهدافوها برنامهپیشبردبرايفرصتمساعدترینکهبودوضعیت

تشدیدبرکهدیگرينکاتازتوانمیآن،برافزون. )Brzezinski, 1997: 30(گرفت شکل
: بردنامبود،مؤثرایرانتهدیدبهنسبت) آمریکادر(یهودالبیوآویوتلناامنیتصوریااحساس

آمریکاراهبرديمالحظاتچارچوبدراسرائیلراهبردياعتبارکاهشوسردجنگپایان
(Schroeder, همکاريشورايباآمریکانظامیهمکاريچشمگیرافزایش،( 1994:25-43

کشوريتنهااسرائیل،کهبودآننشانگرکه) 1991سالدرکویتنبردباهمگام(فارسخلیج
  ؛(Barnet, 1991:35)کند میتأکیدآنبرمنطقهدرخودمنافعحفظبرايدولتاینکهنیست

و  اقتصادي بازدارندگی ینوع یريگشکلبهایران،علیهکلینتونمیتحریمساعیازدیگريبعد
شود؛ یمربوط م) با ژاپن همراه(اروپایی متحدین میان"کارساز یاجماع"یجادبر محور ا فناوري

، از چالش حاصل از فقدان  ایران علیه ملل سازمان هاي تحریم فقدان یطکه در شرا یاستیس
). Klawson,1993:87-88(کاست یم یزن) یرانا یمتحرینه در زم(دولت  ینايرفتار یتمشروع

با  و ساختاري ، سازمانی رفتاري فرهنگ سازي همسان واشنگتن براي ناگفته نماند که هرچند مساعی
امورخارجه جامعه اروپا در  وزراي ییابا گردهم زمانو هم 1993، از ژوئن اروپایی متحدان

 ساختنمنزوي"در مورد شیوه  اروپایی هاي ابتدا تردید دولت آغاز شد، اما از همان رگلوکزامبو
کشور،  با این "تجارت"و ) انتقادي مباحث("وگو گفت حل راه"ها بر  آن و پافشاري "ایران

وصف،اینبا). Clawson.1995:39-44(کرد آمریکا را مخدوش رهبران مطلوب دورنماي
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 یفاکسکه در نشست هالنکرد، چنان ینینشعقب ییاروپا ینمتحد آرايجلبسیاستازتونکلین
 یرانا یهعل یدجد هاي یمتحر یشبر افزا یمبن G7گروه  یت، درصدد جلب حما1997کانادا در سال 

در نشست مزبور، داماتو طرح خود را در سنا مطرح  يو یناکام یر پد  (Wright,2007:109).برآمد
یافتیم يتسر یزن یبیل یعنیثالث  يبه کشورها یرانا ینفت يهایمتحر آن،اساسبرکه،کرد

دالر  یلیونم 40از  یشرا که ب يهر نهاد یمقدرت تحر ،جمهوریسبه رئ قانون،این). 2:1376ی،ملک(
گذاري یهسرما یبیو ل یراننفت ا یعدر صنا) یافتدالر کاهش  یلیونم 20سال به  یکالبته پس از ( 
 یرانا ینفت یهبن یهعل یمیتحر چندجانبهنظامیکاجرايمزبور،قانونحقیقتدر. کردمیاعطاند،ک

  ینهدر زم ینتونکل یگرتوان به چند ابتکار دیبحث م ینا یاندر پا). 46:1376ی،فره(را مدنظر داشت 
  : اشاره داشت یرانا یهعل یمتحر یاستس یشبردپ

 يگذاریهکامل دادوستد و سرما یت،که شامل ممنوع1996مه  6-12959ییدستور اجرا - 
 یخارج يهاو شرکت یکاییآمر يهاشرکتوسیله بهخارجدرایراننفتمعاملهجملهاز

  .(Ibid)ها بودوابسته به آن
که قصد صدور  راییکه صادرات به کشورها ؛1997وت ا19-13059ییفرمان اجرا - 

  ).Antonenko,2001:5(اشتند ممنوع کرد را د یرانبه ا یکاآمر يمجدد کاالها
داد میگسترشراپیشیناجراییهايفرمانکه؛1998ژوییه28-13094اجراییفرمان- 

جمعیکشتارهايسالحبرنامهبهکنندهکمکواحدهايباآمریکاتجارتجمهور،رئیستا
وایرانتسلیحاتگسترشعدمقانونمضامینبامزبورهايتحریمالبته. کندقدغنراایران
نهشد،میاعمالکنندهعرضهواحدهايبرهاتحریماینکهازغیربهداشت،مشابهتعراق

  ). 89:1387زندي، غرایاق(حکومت
قرنپایانیدههدرایرانعلیهآمریکاتحریمسیاستانگارانهسازههايویژگیمجموع،در
  :استتشخیصقابلزیرمحورهايدربیستم
: تحریمرویکردپیشبردبسترعنوانبهالمللیبینهنجارهايبه) آمریکا(کارگزارایبنديپ- 

ازپسدموکراتجمهور رئیساولینعنوانبهکلینتونکابینهکاردستورترینمهممنطقىطوربه
قالبدرآنچهبود؛جدیدوضعیتمقتضیاتبامتناسبوبدیعاىآموزهارائهآمریکا،سردجنگ

- Post(فراسدبندىکتریند containment Doctrine (،جدیدينسبتًاهویتیمختصاتبایستمی
تحلیلوبرداشتسطحنیزآنراستايدروکردهترسیمدولتاینخارجیسیاستبرايرا

ازناشیفضايایندر. نمایدتجویزتهدیدهايکانونوالمللبیننظامبهنسبتراکارآمدي
وهنجاريماهیتازایرانمورددرویژهبهآنتحریمیسیاست،»بودنآمریکایىعناىم«بازتعریف
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افزارگراينرمرویکرددرتوانمیرامزبورماهیتازبخشی. شدبرخوردارتوجهیقابلهویتی
یاغییاواپسگراهايدولتبامقابلهضرورتو"دموکراسیپیشبرد  آموزه"قالبدرکلینتونکابینه

استفادهموردنیزایرانرفتاريهايویژگیتشریحوتفسیربرايکهارزشیالگويکرد؛ساییشنا
  . گرفتمیقرار

یادوستمخاطببازیگرماهیتتعییندامنهتاکهگرانکنشهویتبهتوجهبعداز- 
اآمریکوقترهبرانتهدیدمحورواقعدرومنفیبرداشتبهتوانمییابد،میتسريدشمن،

  . بودشدهتبدیلایرانتحریمسیاستفکريمبنايبهکهوضعیتیشد؛واقفایرانبهنسبت
نزددریابیمشروعیتوالمللیبینسازيفرهنگمنظرازتحریمسیاستناکارآمدي- 

باهمکاريبعدازویژهبهکلینتونگرايچندجانبهسیاستسایهدر:بازیگراندیگرومتحدین
ایندر. شدبرخوردارطلب همکاريوگرایانهمثبتویژگیازالمللبینامنیتشرایط،مللسازمان

زمینهدرویژهبهمللسازمانمنشورهفتمفصلتأثیرگذارىدامنهافزایشچونهاییشاخصبهمورد
محورحفظبرالمللىبینتمهیداتجدیدنسلگیرىشکلجهتدرکوششبشردوستانه،مداخله
حسینی،کیوان(کرد اشارهتوانمی،.... المللى؛بینکیفرىدیوانگیرىشکلروندتتقویصلح؛
کمکالمللیبینعرصهدرکانتیفضايتقویتبهکهیادشدهتدابیروجودبا.)169- 172: 1390
دستنظرموردموفقیتبهایرانتحریممحوربرمتحدینمیانتوافقایجادزمینهدرکلینتونکرد،
  .نشدبرخوردارالزممشروعیتازويتحریمیگرايجانبهیکرفتارنیزدلیلهمینبهونیافت
  

  )اوباماوبوش(یافتهسازمانرویکرديسويبهایرانعلیهآمریکاتحریمسیاستتحول.ج
لطمه زد،  یکاآمر یتیامن یمبه حر يآوربه گونه شگفت 2001سپتامبر 11که در  یستیواقعه  ترور 

در . دولت به همراه داشت ینا یخارج یاستس يو رفتار یوجوه برداشت يرا برا یفراوان يمدهایاپ
 ییراتیبا تغ یرانله ائنسبت به مس یزن يبوش پسر و همکاران نومحافظه کار و یتیامن یکرد، رویانم ینا

آن بخش یتو عناصر هو یسمآموزه مبارزه با ترور یانم یبخشیوندپ یدر واقع، چگونگ. رو شدهروب
، به بخش مهم یرانا يابا پرونده هسته)Allison,2004:67(و منع گسترش،  یحاتکنترل تسل یژهوبه

 ینبوش در خصوص قراردادن ا یحهرچند موضع صر. شد یلنوپا تبد ینهکاب يدستور کار راهبرد
حتیبسیاريبراي،(Katzman,2012:61)) محور شرارت(یطانیش یگرانباز یفدولت در رد

در کنار آن، انتشار اسناد مربوط  .)84: 1384ین،والرشتا(بود انگیز تعجبنیزآمریکااروپاییمتحدین
دردولتاینايهستههايفعالیتبرايآشکارنشدهمنطقهدوعنواننطنز و اراك به یتبه دو سا

 شوراي هب) البرادعی(ايهستهانرژيالمللیبینآژانسوقتدبیرکلگزارشویژهبهو2002اوت
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ساخت،روروبهجدیديامواجبارادواینمیانآلودتنش ي، فضا2003اوت  26در  آژانس حکام
پیشبردمحوربرمتحدهایاالتسويازکهدریافتابتکارهاییدرتوانمیراآناوجنقطهکه

  . شداجراوطراحیایرانايهسته  پروندهعلیهتحریمسیاست
اروپاییکشورهايویژهبهآژانسعضوکشورهايترغیبجهتدریکاآمراولیههايگام

ناقضراایرانآژانس،اینکهبرپافشاريدولت،آنرهبرانبه زعم. یافتشدتایرانضدبر
NPT1383خلیلی،(شدمیارزیابیتهرانعلیهتحریماعمالمسیردرگامنخستینکند،معرفی :

آمریکاداشت،قرارآژانسبازرسیتحتایرانکهمدتیرسراسدرمنظوراینبراي). 89- 90
درآن،راستايدروبودهتسلیحاتیهايبرنامهپیدردولتآنکهدهدنشانکوشیدمی

مقرراتوقوانینازتهراننکردنپیرويمواردبرتاداشتسعینیزآژانسهاينشست
شودهموارامنیتشورايبهآنايهستهوندهپرارسالمسیرنهایت،درتانمایدتأکیدالمللیبین

)5:Andrews and Chamberlain, 2004 .(کهعاملسهبهمتحدهیاالت، اینهزم یندر ا
برنامهبودنمخفی: کردمیاستنادبرد،میسؤالزیرراایرانايهستهبرنامهبودنآمیزصلح
نهایت،دروآن؛موشکیوايتههسبرنامهبینپیوندوجود؛2002تادولتاینسازيغنی

 Qzcan(است برهزینهونبودهصرفهبهمقرونبومیسازيغنیاقتصادي،منظرازاینکهبرتأکید

and Qzdamar,2009:124 .(ياز مجرا یرانا یمبر ضرورت اعمال تحر یکامداوم آمر يپافشار 
اما. شدروروبهآژانسحکامشورايحمایتوهمراهیبا،2003ژوئنازویژهبه یتامن يشورا

پاریس،توافقنامهچارچوبدرسازيغنیهايفعالیتتعلیقبادولتآنداوطلبانهموافقت
کردنظرصرفمزبور،تهدیدازحکامشورايکهصورتاینبهداد؛تغییررایادشدهشرایط

)Taylor,2010:61-61 (محوربرخودرامواضعدامنهآن،بهواکنشدرنیزمتحدهایاالتو
شکست ).Jones,2010:137(داد گسترشایران،) وجودي(تهدیدتصویرازبزرگنمایی
ویژهبهوخانشبکهبادولتآنمیانارتباطوجوداتهامطرح،اروپا یکايبا ترو یرانمذاکرات ا

دندبوحوادثیترینمهمازاسرائیل،مورددر) نژاداحمدي(ایرانجدیدجمهوررئیسمواضع
بر) اروپاییمتحدینکناردر(آمریکادیپلماتیکفشارهايافزایشباعث2005سالدرکه

  ). Vogelaar,2009:46(شد امنیتشورايطریقازایرانتحریممحور
G-8گروهاجالسطی،2006ژوئیه12درونشستثمربهیادشدههايگیريپینهایت،در

کردندموافقتامنیتشورايبهایرانايهستهپروندهلارسابانیزچینوروسیهمسکو،در
)Hufbauer,2012:34(شوراپیدرپیهايقطعنامهتصویبوطرحبرايفضاآناثردرکه؛
1696قطعنامهزمینهایندر. دادافزایشتدریجبهراایرانتحریمدامنهکهشد،فراهم) امنیتي(
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1803قطعنامهو) 2007مارس(1747قطعنامه،)2007ردسامب(1737قطعنامه،)2006ژوییه( 
فناوريوارداتی،وصادراتیهايتحریمازايمجموعهآن،چارچوبدرکهاست؛توجهقابل

ایرانیهايبانکبرخیویژهبهحقوقیوحقیقیاشخاصازطیفیعلیهايبیمهومالی،)نظامی(
آمریکاتحریمیهايسیاستیادشده،تحولبستررد.)200:1389،ینورانوزنژادیعز(شدمقرر
باآنداريخزانهوزارت2007سالدرازجمله. شدبرخوردارجدیدي  جلوهازنیزایرانعلیه
رامزبورهايبانکباخارجیهايبانکفعالیتدامنهایرانی،هاي بانکازسیاهیفهرستارائه

،2008دسامبردرایرانیمقاماتبرخیزعمبه). Mohammed,2012(ساختمحدود
کرد تحمیلایرانوارداتبردرصد30تا10بینهایی هزینهمزبور،مالیهايمحدودیت

)Maloney,Op.cit:139 .(درایران،علیهالمللیبینهايتحریماعمالازپسکوتاهیمدت
آن،چارچوبدرکهرساندتصویببهرا"جامعتحریمقانون"آمریکاکنگره2010ژوئن

مالینظامبهآندسترسیونفتفروشزمینهدرایرانعلیه) آمریکا(موجودهايتحریم
  .شدمواجهجدیديمحدودیتباالمللیبین

رويپیشهايگزینهدامنهاوباما،رهبريبه2009سالانتخاباتدرهادموکراتپیروزيپیدر
اینبه. شدروهروبخاصیتحوالتباایرانتحریمرویکردپیشبردچگونگیخصوصدرآمریکا
دربارهترغیبگزینهگو،وگفتودیپلماسیگزینهایران،متقاعدسازيچونهاییگزینهترتیب،
دستوردرامنیتیهاي تضمینواقتصاديهايمشوقدربارهترغیبگزینهاي، هستهانرژيوفناوري

سازيغنیهايفعالیتبهمربوطاخبارموج،تدریجبه اما). Ibid:132(گرفتقرارنوپاکابینهکار
ضرورتمحوربرالمللیبینانتظاراتتشدیدباکهقمشهرحوالیدرتأسیساتیدرایرانايهسته
ايهستهپروندهترشدنزمینه بحرانیبود؛مقارنتهرانرفتارهايازناشیهاينگرانیفصلوحل

مانورچرخششاهدپساینازبنابراین،). Dawson,2011:153-170(کرد فراهممزبور را
دیگراز ).109:1390متقی،(هستیمهمکاريمقابلدرایرانبرفشارراستايدرآمریکادیپلماتیک

سازمان  یتامن يتوسط شورا 2010ژوئن  9یخدر تار 1929قطعنامهتصویبیادشده،شرایطنتایج
 یمتعارف نظام ییتوانا ي،اهستهسالحتوسعه  زمینهدرایرانیتوانایقطعنامه،اینموجببه. ملل بود

قطعنامه  یبتصو يهاینهدر خصوص زم. هدف قرار داده شد یرانا یبخش مال ،بار یننخست يو برا
 يالزم برا یطدولت موفق شد که شرا ینچرا که ا ،توجه داشت یکاآمر يبه تحول رفتار یدمزبور، با

تسلیحاتیبا برنامه  يبانک مرکز یژهبه و یرانا یو بانک یپول ينهادها یانوجود ارتباط م یريباورپذ
تا حوزه  المللیبینهايتحریمگسترش دامنه  یدجد تجربهاساس،اینبروساختهفراهمراآن

باورند  ینبر ا یبرخ). Cannon Farrar,Op.cit:2371(نمایدعملیراایرانپولیومالیتعامالت
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تداومبه،داشتتمرکزالمللیبینمالینظامبهایراندسترسیساختنه بر محدودمزبور ک یکردکه رو
دولتشداريخزانهوزارتمحوریتبهبوشزماندرکهدارداشارهکمپینیمواضعبهاوباماپایبندي

گرفتشکلایرانینهادهايباخارجیهايبانککاروکسبازجلوگیريهدفبا
)Dobbins,2009:136(.  

متحدهایاالتتقنینیمرجعرفتاردرگرا،تحریمهاينوآورينوعاینازدیگريلوهج
»ایرانگذاريضدسرمایهوگوییپاسخجامع،تحریم«بهموسومقانونزمینهایندر .شدآشکار

)CISADA (مارسدرورسیدتصویببهکنگرهاعضايمثبتيأر412با2009دسامبردر
میزانوشدت،داخلیتحلیلگرانبرخی. دشتأئیدآرااتفاقبهریباًتقسنادرنیز2010

،مهمنکته). 71:1390کاردان،وخانیعبداله(انددانستهسابقهبیراقانوناینبودنضدایرانی
داشتند چراکه  یرانا يبر بخش انرژ) یساداس(مزبورقانونکنندگانتدوینکهاستخاصیتأکید

 یرانا يانرژ هاي یرساختکه در ز ییهاشرکتقراردادندند که با هدفباور بو ینبر ا ینانا
 ياالعادهکنند فرصت فوقمیصادرآنبهشدهیهتصف ینفت يهافرآورده یاکرده  يگذاریهسرما

 یو کمک مال ياهسته يهااعمال فشار بر دولت مزبور در جهت توقف برنامه توسعه سالح يبرا
توانمیی،به عبارت). Cannon Farrar,Op.cit:2349(شودیهم مالملل فراینب یسمبه ترور

دعوتایرانعلیهاقتصاديجنگبهراکشورهاعمًالآمریکاقانون،اینتصویبباکهگفت
گسترشتوانمیرامرحلهایندرآمریکاچشمگیروردهايادستدیگراز. استکرده

کشورهاي2002ازپیش. آوردحساببهمللسازمانازخارجالمللیبینچندجانبههايتحریم
نگرانکمترفارس خلیجدرآنيراهبردقدرتیامنطقهدرایرانهاي فعالیتبهنسبتاروپایی

بهکههمکاريشد؛جدیديمرحلهوارد2010ازایرانتحریمدرهمگراییبهتمایلاما. بودند
دیگرهمکاريجلبدامنهکهنماندناگفته. شدتبدیلجهانیهاي همکاريازايسابقه بیدرجه
آمریکازمینهایندر. شدکشیدهنیزايمنطقهحوزهبهتحریم،سیاستتشدیدمسیردرهادولت
راایرانبراقتصاديومالیهايمحدودیتاعمالبرايعربیکشورهايهمکاريتاکردسعی
بهپیوستندرسعوديعربستانوتاماراهمکاريجلببهتوانمیارتباط،ایندر. کندجلب

داشتاشاره"همفکرکشورهايائتالف"عنوانبا) آمریکارهبريتحت(رسمیائتالفی
(Cordesman,2013:46).  

 یانجر یگريحوادث د یر، تحت تأثاوبامادولتسويازتحریمیفشارهايافزایشروند
بر علت شد؛  یدمز يمستندات رفتار یبرخهمراه با  یراناز اتهام به ا يامورد دامنه یندر ا. داشت
مداخله آن در امور  ویکاعربستان در آمر یرترور سف يتهران برا یزيرچون برنامه یاتهامات
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چون حمله به سفارت انگلستان در تهران  یدر کنار اقدامات فارس یجخلیهحاش يکشورها یعیانش
17درآژانسگزارشازباید،رتباطا یندر ا. یهسور یو مداخله در جنگ داخل 2011در نوامبر 

بااي هستهفناوريتوسعهبهایرانباراولینبرايآنچارچوبدرکهگفتسخن2011نوامبر
را  یديجد یقانون يهابسته یزن یکاآمر شرایط،ایندرکهنماندناگفته. شدمتهمنظامیمقاصد

ارائه کرد ) یقبل ینقوان یتتقو در کنار اصالح و(یراناجانبهیکهايیمتحر یدتشد يبرا
)Ibid:1 .( بانک  ییشواز پول یرا بر محور نگران 13590یی، اوباما فرمان اجرا2011در نوامبر

قانون مجوز  یبپس از تصو یکاآمر يمرزبرون هاي یمتحر ینهمچن. صادر کرد یرانا يمرکز
وي). Reardon,2012:137(یافتیشافزا یتوجهطور قابل در دسامبر به) NDAA(یدفاع مل

امضابود،شدهتصویبمجلسدوهرتوسطقبالًکهراملیدفاعاجازهقانوندسامبر31در
ایراننفتفروشبرايمعامالتتسهیلبهکهکشوريهرمالینهادهايقانون،اینطبق. کرد

. شدندمیمحروممتحدهایاالتمالیسیستمازهمچنینمتخلفان. شد میتحریمکرد،میکمک
وایراننفتخریدتحریمتحمیلدراروپااتحادیهتوسطزمان همطوربهتقریبًامزبورقانون

هايتحریمنتیجهدرهمچنین. گرفتقراراستفادهموردآنمرکزيبانکهايداراییانسداد
کره،%)4(هند،%)20(چینیعنیایراننفتعمدهمشتریاناروپا،اتحادیهوآمریکامشترك

هايتحریمقانونازفرارمنظوربه(را آنازخودنفتخرید%) 20(ترکیهو%) 38(جنوبی
  ). McQuaile,2012(دادندکاهش) متحدهایاالت
ازنفتیهايفرآوردهونفتخریدمنعهدفبااوباما13622اجراییدستور،2012هییژودر

برخوردارقانونیمجوزاینازمتحدهتایاالجمهوررئیسآن،اساسبرکهشدصادرایران
کاهشرادولتآنازخودنفتخریدمیزانچشمگیريطوربهکهراکشورهاییکهشدمی

کاهشقانون"2012تاودرهمچنین. نمایدمعافمجازاتازماههششبازهیکبرايدهند،
اینبهوابالغاوباماسطتوبود،رسیدهکنگرهتصویببهکه"سوریهبشرحقوقوایرانتهدید

خریدمنعتشدیدضمنکهايدورهشد؛آغازایرانعلیههاتحریمازدیگريمرحلهترتیب،
درنیزراجدیديهايتحریمایران،ازپتروشیمیمحصوالتونفتیهايفرآوردهنفت،
دررونداین. شدمیشاملايبیمهوکشتیرانیخدماتارزي،مشارکتاوراقخریدهايحوزه
مدنظرراایرانمالیوبانکیبیشترهايتحریمکه) 2012فوریه(13599اجراییدستور  سایه

تمامنیزبودملیدفاعاجازهقانون1245بخشمکملکهاجراییدستور. شدتشدید،داشت
امکانوکردهاعالممسدودرامرکزيبانکازجملهایراندولتمالکیتتحتمنافعواموال

ازدیگريکشورهریاتهرانبازداريآن،دیگرهدف. دانستمنتفیراهاآنانتقالوقلن
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اختیاراتقانونهاي تحریمدورزدنهدفباآننفتخریدبرايپرداختسازوکارهايایجاد
  ).Ataev,2013:28(بودملیدفاع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

سپتامبر،ازدهمیازبعديفضاردکایآمریمیتحراستیسانگارانهسازهبعدحیتشرجهتدر
  :استطرحقابلریزنکات
  :رانیادیتهدیبرساختگوجهتیتقو- 

رادههسهحدودکه (رانیا ياهسته یمساع يهاسال یکه در تمام تیواقع نیا يبر مبنا 
 یمزبور در قالب نوع يهاتیفعالکهاستسپتامبرازدهمیبعد از  يتنها در فضا) شودیمشامل

یبرساختگیژگیوبرادشدهیيفضادرکایآمر) Diamond,2012:13(،شدهریتفسدیتهد
 یو داخل یجهان يهاانفعالوفعلازمزبورتحولکهنماندناگفته. کرديپافشارمزبوردیتهد

 ياهسته برنامهصورت،هردر. دشهم برخوردار  یو اجتماع یاسیو از وجوه س رفتهیپذ ریتأث زین
یتیامنویمعرفیرعقالنیغيگریبازعنوانبهراآنتادادراامکاننیمتحده ااالتیابهرانیا

گریدبهانقالبصدور: چونیاقداماتبهاستممکنشدنياهستهصورتدرکهدینما
با آتش و  يباز استیس گرفتنشیپالملل، درنیبطیکارانه در محخراباعمالکشورها،

  .(Posen ,2010:165)دست زند  رانگریجنگ و کیيانداز راه
  

  :آمریکاتحریمیسیاستهنجارسازيوجه- 
هنجارسازيویژگیازایران،علیهتحریمسیاستعرصهدرکارگزارنقشدرمتحدهایاالت

آژانسنقشسازيفعالطریقازمزبورویژگی. بردمیبهرهمزبورسیاستپیشبردبرايالمللیبین
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روابطازمربوط،نهاديزیربنايتقویتجهتدر. شدمحققامنیتشورايومیاتانرژيالمللیبین
بهمربوطمذاکراترونددراروپااتحادیهنقشبهکهوضعیتیشد؛بردهسودنیزفراآتالنتیکی

موضوعیوجهانیايدغدغهقالبدرایرانمسئلهترتیب،اینبه. دارداشارهایرانايهستهپرونده
وآفرینصلحارادهکاردستوردراشاعه،منعبعدازخاصهالملل،بینامنیتبرايزآمیمخاطره

ازیکیعنوانبه"عمومیبازدارندگی"مقولهزاویهازمزبورنکته. گرفتقرارالمللیبینسازامنیت
آژانسازایرانپروندهارجاعترتیب،اینبه. استتأملقابلنیزانگاريسازهمنظرازتحریماهداف

ظهوربهمنجرآن،علیهقطعنامهچندینتصویبسپسوامنیتشورايبهاتمیانرژيالمللیبین
مکملعنوانبهمتحدهایاالتسويازترسختبسیارهايتحریماتخاذکهشد؛نوآورانهالگویی
بار،یناولبرايآمریکاکهشدهبیانخصوصایندر. شدمیشاملراامنیتشورايهايتحریم
امريداد؛قرارتروریستیهايسازمانلیستدروکردتحریمرسمًاراکشوریکنظامیسازمان

تداومجهانهژمونتنهانظرموردهنجارهايسازيپیادهراستايدررویهیکعنوانبهتواندمیکه
کهکشوريعنوانبهایرانتصویرکشیدنبهباشدموفقبنابراین آمریکا.)1387،17،زهرانی(یابد 

قالبدرالمللیبینسطحدرراآنهویتندارد،المللی بینهنجارهايکردنعملیبهتمایلی
  . نمایدتبلیغوترسیم"گریزقانوندیگري"

هنجاريالگوهايازآنتأثیرپذیريوبازیگرانعقالنیگزینشهویت،بینرابطهزاویهاز
بررسیمختلفزوایايازبایدراسپتامبریازدهمازدبعتحریمیسیاستالملل،بینسیاست

هماهنگیونزدیکیاحساسفقداندلیلبهبوشهايسالدرفراآتالنتیکی،روابطبعداز. کرد
باایرانتحریممحوربرآتالنتیکسويدومیانجمعیامنیتیرویهاروپا،وآمریکامیانالزم

کهشدمواجهتوجهقابلتحولیبااوبامادورهدربورمزشرایط. شدروروبهمهمیهايچالش
بحثدیگروجه. کردمشاهدهایرانعلیهتحریمدامنهگسترشوتقویتدرراآنپیامدتوانمی
نسبیطوربهمتحدهایاالتپایه،اینبر. گرددبازمیآمریکاوروسیهمیانتعاملالگويبه

درگیري تصمیممختلفهايصحنهدرروسیهسازشچالیاآفرینمحدودیتمواضعباهمواره
ازپوتینامنیتیوسیاسیمطالباتدرکهشرایطیبود؛مواجهایرانايهستهپروندهخصوص

وداشتریشهجهانیعرصهدرکشورشنقشحداکثرسازيبهمعطوفانتظاراتویژهبهغرب
ویادشدهاهدافتحققيبرافرصتیعنوانبهمزبورپروندهازمسکوکهشدمیباعث

موضوعمحوربرفراآتالنتیکیتعاملالگويترتیب،اینبه. بنگردمقابلطرفازامتیازگیري
وآمریکاروابطکهدرحالیبود؛نوساندرکانتیوالکیوضعیتدومیاندرایران،تحریم
  .بودبرخوردارالکیوهابزيهايمشخصهازعمدتًاروسیه
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نتیجه
عملیونظريمتغیرهايازمرتبطیهمبهمجموعهبهکهشدسعیحاضرنوشتارچارچوبدر
هايدههطولدرایرانعلیهآمریکاتحریمیسیاستتکاملیروندآن،بستردروشدهاشاره

موضوعاتدرجانبه یکآمریکاییهايتحریمشاهدجنینیمرحلهدر. شودواکاويگذشته
قانونتصویبباانتقالی،مرحلهدر. هستیمجمهوررئیساجراییهايفرمانبرمبتنیوتجاري
لحاظبهوشداعمالایرانعلیهبار نخستینبرايفرامرزيدوگانهآمریکاییهاي تحریمداماتو،
هاتحریمشدتبرجمهور رئیساجراییهايفرمانکناردرکنگرهمصوبقوانیناجرایی،ضابطه
تحریمبرگازونفتحوزهدرویژه بهگذاري سرمایههايتحریم،مرحلهایندرهمچنین. افزود

عرصهدرچندجانبهویکسطحبرعالوههاتحریمیافته،سازمانمرحلهدر. شدافزودهتجاري
وروندهااینتمامی. رسیدتصویببهامنیتشورايالمللیبینهايتحریمقالبدرونهادي

نظربهوداشتهشدتوعمقابعاد،گستره،لحاظبههاتحریمسعوديسیرازحکایتفرآیندها،
استممکنحتیوداشتهادامههمچنانایرانتهدیدادراكتداومبهبستهجریان،اینکهرسدمی

انگاري،سازهارزشیعقالنیتچارچوبدرمتحدانشوآمریکاسوياز  نیزمربوطهايهزینه
  .شودتوصیفمنطقیامري
مذاکراتروند،2013سالاواخرازکهشودمیارائهزمانیدرحاضرنوشتاریگر،دسوياز

میانبدیعیتوافقاتوکردهطیرانوظهوريوجدیدمسیراي،هسته  پروندهمحوربردولتدو
هايدولتجبههوایرانمیانآتیهايرایزنیومذاکراتروندخصوصدر. گرفتشکلآنان

  :استتوجهقابلنکتهچندشده،معروف1+5گروههبکهکنندهمذاکره
ایراناتمیپروندهازگشاییگرهضرورتمحوربراوبامادولتمعتدلمواضعرغمبه: اول

مهارسیاستکانوندرایرانبهنسبتتهدیدمحورنگاهکماکاندیپلماسی،ومذاکرهطریقاز
سیاستپایه،اینبر. نیستپذیرتفکیکويمواضعازمزبوربرداشتوداشتهقراردولتاین

تهاجمیرویهبهبازگشتآستانهدردائمًاواقعدروبودهپذیرانعطافشدتبهآمریکازنیچانه
  .داردقرار "میزروينظامیگزینه"اصطالحبهیا

تأثیرالمللیبینوايمنطقهداخلی،گوناگونمتغیرهايازماتریسیازمذاکراتروند: دوم
) زمانیمقطعهربامتناسب(مزبورمتغیرهايسیالنقشبهبایدتحلیلنوعهردروپذیرفته
هايقدرتمیانتعاملالگويبهمربوطتحوالتکهرسدمینظربهمیان،ایندر. داشتعنایت
افراطیوگراخشونتجریانواوکراینبحرانچونوقایعیبهواکنشدرآنچهویژهبهبزرگ
  .استبرخوردارخاصیاهمیتازکرد،بروز) داعش(اسالمیدولت
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بهمربوطهايحساسیتازکماکانوضعیت،ترینخوشبینانهدرحتیمذاکراتروند: سوم
گاههیچآمریکاییطرفدیگر،عبارتبه. بودخواهدمتأثرپیشرفتههايفناورياشاعهمنعمقوله

تنکند،واردايخدشههادولتدیگربرابردرآنفناوريطلبیبرترياصلبهکهتوافقاتیبه
درآنچهاست؛همراهدیگريمالحظاتباایرانموضوعباارتباطدریادشدهنکته. دادنخواهد

ازناشیبحرانمدیریتخصوصدرآمریکامشروعیتمنطقه،سطحدرايهستهدومینويقالب
  .استتوجهقابل....   المللیبینوايمنطقهسطوحدرايهستهاشاعه

به1+5فضايدرکهآمریکاوایرانمیانجاريمذاکراتروندکهگفتتوانمیپایاندر
کهراهکاريشود؛تلقیدولتدوهررويپیشهايگلوگاهآخرینازبایدرود،میپیش

  . استداربرخورآنازفراترواي منطقهامنیتکاردستوردرمستقیمنفوذيوبردازحالدرعین
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  منابع
  یفارس )الف

، مطالعات»فارس؛ نقش آمریکا و جایگاه ایرانامنیت خلیج«، )1389(ابراهیمی، شهروز، -
.خاورمیانه، شماره یک

هاي اصلی روابط نظر پارادایمالملل از مامنیت بین«، )1386(، محمدرضا، پرستاقارب-
  .16آورد سیاسی، شماره ، ره»المللبین

  .95- 96، اطالعات سیاسی اقتصادي، شماره »نگاهی دیگر: ایران و آمریکا«، )1374(، امیري، مجتبی- 
ي علیرضا طیب،  ، ترجمه»اي ایران سیاست خارجی منطقه«، )1372(امیراحمدي، هوشنگ، -

.71- 72ي  اقتصادي، شمارهـ سیاسیاطالعات
یه جمهوري المللی عل هاي بینکارکرد تحریم«، )1391(آبادي، حمید، نجف چوپانی-

الملل  نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روابط بین، پایان»اسالمی ایران در سیاست مهار ایران
  .وزارت امور خارجه، تهران

، مطالعات سیاسی »اي ایرانسیاست آمریکا در قبال برنامه هسته«، )1383(خلیلی، اسداهللا، -
  .12روز، شماره 

، پژوهشنامه حقوق و »بی سالح اقتصاديشرایط و سطح کامیا«، )1386(رفیع، حسین، -
  .4علوم سیاسی، شماره

  .وزارت امور خارجه: ، تهراننظریه تحریم اقتصادي، )1376(زهرانی، مصطفی، -
، »مبانی نظري تحریم اقتصادي علیه جمهوري اسالمی ایران«، )1387(زهرانی، مصطفی، -

  .  2نشریه اقتصاد، شماره
المللی و سیاست خارجی جمهوري اسالمی م بینتحوالت نظا، )1386(ستوده، محمد، -
  .انتشارات بوستان کتاب: ، قمایران
چرخه منفی برسازي و : ایران و آمریکا«، )1391(نژاد، احمد، شاپوري، مهدي، سلطانی-

  .1خارجی، شماره ، روابط»اياستمرار مناقشه هسته
، سیاست خارجی، »ایران البی یهودیان آمریکا، کارگزار تحریم«، )1385(طباطبایی، علی، - 
  .1شماره
جانبه آمریکا علیه  هاي یک تحریم«، )1376بهار (ظریف، محمدجواد، میرزایی، سعید، -
  .1ي  سال یازدهم، شماره ،، سیاست خارجی»ایران
بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران با «، )1389(عزیزنژاد، صمد، سیدنورانی، محمدرضا، -

  .61لس و پژوهش، شماره ، مج»تأکید بر تجارت خارجی
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نژاد، ، ترجمه محمد متقیتحریم ایران، شکست یک سیاست، )1380(علیخانی، حسین،     -
  .المللی دفتر مطالعات  سیاسی و بین: تهران
، سیاست »حزب دموکرات آمریکا و جمهوري اسالمی ایران«، )1385(عنادي، مراد،    -

  .3و2شماره 20خارجی، سال
  .پژوهشکده مطالعات راهبردي: ، تهرانايایران و مساله هسته، )1387(اوود، زندي، دغرایاق - 
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