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دریافت-7932/2/62:پذیرش7932/77/77:

چكيده
ای،موشكیوفضاییایران،تحركاتمنطقهایایرانبرایمبارزه

مهاربرنامههای 
هسته

باتروریسمتكفیری،تفسیرهایدوگانهامریكاازتروریسموحقوقبشر،گسترشالبیگری

ایپكدركنگرهوحمایتایرانازجنبشهایآزادیبخشمنطقهموجبشدندقانونگذاران

یبتحریمهایجامعگامبردارند.

امریكاتاپیشازبرجام،بهسمتتصو
مهمترین اولویت جمهوری اسالمی ایران در پذیرش برجام ،ترمیم اقتصاد و معیشت

هراسیازدریچهتعدیلتحریمهابود.بههمیندلیلدیپلماسیاجبار

كشوروكاهشبارایران
صدوپانزدهمینكنگرهامریكابهسمتناكارآمدسازیدیپلماسیاقتصادی،تجاریوبانكی
جمهوریاسالمیایران،تحدیدتوانموشكیسپاهپاسدارانومهندسیترتیباتمنطقهایاز

هایغیرهستهایمتمایلشدهاست.


سازی،تجمیعوهوشمندسازیتحریم
طریقمتراكم
مهمتریننوآوریمقالهایناستكهبااستفادهازروشتوصیفیـتحلیلیوباكمك

جمعآوری اطالعات از طریق اسنادی و كتابخانهای ،ضمن مطالعه تطبیقی سیاستهای

تحریمیكنگرهدردورانقبلوپسابرجام،درپایانراهكارهاییرابرایمقابلهبادیپلماسی
اجباركنگرهپیشنهاددادهاست.

هایغیرهستهای


دیپلماسیاجبار،كنگرهامریكا،برجام،تروریسم،تحریم
واژگان كليدي:


 .7دانشجوی دكتری علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده
مسئول) delavarpour110@gmail.com
بینالملل دانشگاه عالمه طباطبائیdehghani@atu.ac.ir
.6استاد روابط 
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فصلنامه


مقدمه
باوقوعانقالباسالمیوبهویژهبحرانگروگانگیری،روابطایرانوآمریكاواردمرحلهپرتنش
وبیاعتمادیگردید.ازآنزمانتحریمبهیكابزارسكاندارانسیاستخارجیآمریكابرایاعمال

فشاربرایرانتبدیلمیشود،منتهیدرهردورهاستفادهازآنبافرازونشیبهاییهمراهبودهاست.
ایبودهاندكههموارهمورداستفادهدولتمردانو

بهعبارتی«تهدید،تحریمومهار»همواره  9
گزینه
قانونگذارانآمریكاقرارگرفتهولیعیارهریكازآنهادربرشهایزمانیمختلفمتفاوتبوده
است.دراینمیانراهبردكنگرهنیزازاهمیتباالییبرخورداراستزیرالوایحتحریمیبایددرهر
دومجلسنمایندگانوسنایآمریكامصوّبشوند.بههمیندلیلدراینتحقیقبامطالعهتطبیقی
سیاستهایتحریمیآمریكادرقبلوپسابرجام،بهارزیابیتحریمهایآتیكنگرهآمریكاپرداخته
شدهاست.


بيان مساله
یكی ازویژگیهایسیاستخارجیامریكابویژهپس ازپایان جنگجهانیدوم،استفاده
مكرر قانونگذارانو رؤسای جمهورامریكا ازاهرمتحریمبرایدستیابی بهاهدافسیاسی و
اقتصادیبودهاست.استفادهازابزارتحریمدرسیاستخارجیامریكابهحدیافزایشیافتهاست
ناممیبرند

نالمللازآنباعنوان«اپیدمیتحریم»7یا«جنونتحریم»6
كهبرخیمحققانروابطبی 
).(Helms, 1999: 2برایمثالاز701تحریماقتصادیاعمالشدهبینسالهای7396تا،7330در
19موردامریكامشاركتداشتهوپسازآنانگلیسباسیزدهوشورویبایازدهمورددرجایگاه
تهاند(علیخانی.)99-90:7911،
بعدیقرارداش 
پسازپایان جنگسرد،استفادهازگزینهتحریمدرمیان سكانداران كاخ سفیدو كنگره
افزایش یافته است .نظریهپردازان حامی تحریم بر این باورند كه تحریمها به عنوان یك اهرم
تنبیهیدرروابطبینالملل،نقشمهمیرادرتغییررفتاربازیگرانمخالفایفامیكنند


(Selden,

.)1999: 7بهطوریكهباورودبههزارهسوممیالدی،سالحتحریمدرحالگذاربهمهمترینابزار
كنگره برای تغییر رفتار كشوری معین محسوب میشود (2017: 1

 .)Pifer,جایگاه تحریم در

سیاستخارجیكنگرهبهحدیتقویتشدهاستكهرژیمصهیونیستیبهمنظورهمراهسازی
قانونگذاران كنگره با اعمال تحریمهای گسترده علیه جمهوری اسالمی ،البیهایی را برای
1. Sanction Epidemic
2. Sanction Frenzy
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تقویتپلهایارتباطیباآنانایجادكردهاست.

باوقوعحوادثیازدهسپتامبروافزایشاهمیتمبارزهباتروریسمدرساختارسیاستخارجی
دستانهباتروریسمبینالمللوتروریسمنیابتی،

امریكا،قانونگذارانامریكایییاادبیاتمقابلهپیش
كنند.باشكلگیریبهارعربیدر

تحریمهایجدیدیراعلیهبازیگرانمخالفخودتصویبمی
كندبااهرممقابلهبانقشبیثباتكنندهایراندرخاورمیانه،دامنه

خاورمیانه،كنگرهتالشمی
تحریمهایجمهوریاسالمیایرانراگسترشدهد.
حامیان گزینه تحریم بر این باورند كه دولتها بازیگرانی عقالنی و به دنبال بیشینهسازی
مطلویتخودهستندودرچنینشرایطیاگرمقداریهزینهبهآنهاتحمیلشود،دررفتارخود
تجدیدنظرمیكنند(.)Lalwani & winter-Levy, 2016:16
به منظور برآورد تحریمها در دوران پسابرجام ،الزم است نهادهای ذیربط اشراف دقیقی
نسبت به آرایش تحریمهاداشتهباشند .در حال حاضر كنگرهامریكا بهعنوانمهمترین كانون
تولید تهدید علیه جمهوری اسالمی ایران شناخته میشود و بیشترین كارشكنیها برای تحدید
اقتصادیـبانكیایرانازبرجام،توسطكنگرهسازماندهیمیشود.

انتفاع
بررسیپیشنویسلوایحتحریمیمرتبطباجمهوریاسالمیایراندركنگرهصدوپانزدهم

)نشانمیدهدكهتمامیآنهاپیشتردركنگرهصدوچهاردهم( 6072ـ)6076

( 6071ـ6071
مطرحشدهاند7.باتوجهبهاینكهتحریمهایپسابرجامیامریكا،بخشهایمختلفیرادرجمهوری
اسالمیایرانهدفگزاریكردهاست،ایناحتمالوجودداردكهدرآیندهنزدیكتفسیرهای
متفاوتداخلیازنقضبرجامتوسطامریكاافزایشیابد.
6هدفاصلی:مهمترینهدفاینمقاله،ارائهتصویردقیقیازآرایشتحریمهایكنگرهدر
دورانقبلوپسابرجاماست.
.7-9سؤالتحقیق:دردورانپسابرجام،روندتحریمهایكنگرهبهچهسمتیحركتكردهاست.
.7-9فرضیهتحقیق:كنگرهامریكادردورانپسابرجامدرچارچوبنظریهدیپلماسیاجبار،به
سمت هوشمندسازی و متراكمسازی تحریمهای غیرهستهای و تحدید انتفاع اقتصادی و بانكی
ایرانگامبرمیدارد.

.7-6روشتحقیقوگردآوریدادهها:بخشقابلتوجهیازاستناداتاینمقالهبارجوعبه
اسناد اولیه وزارت خارجه و خزانهداری امریكا ،كتابخانه كنگره ،گزارشهای مركز تحقیقات
.7نكhttps://www.congress.gov.:
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كنگره ،پایش جلسات استماع ،بررسی مفاد قوانین و لوایح تحریمی مرتبط با ایران و مطالعه
مقاالتوكتابهایمرتبطبادیپلماسیاجباربهدستآمدهاست.بهعبارتیاینمقالهبااستفاده
آوریاطالعاتازطریقاسنادیوكتابخانهایاست.


ازروشتوصیفیـتحلیلیوجمع


چارچوب نظري تحقيق
تحریمهایكنگرهامریكاعلیهجمهوریاسالمیایراندر 6مقطعقبلوپسابرجام،درقالب
نظریهدیپلماسیاجبارقابلتحلیلاست.دیپلماسی،بهمفهومهنربرقراریارتباطباسایركشورهاست
(ظریف.)7937،اغلبكشورهایجهانمیكوشندآندستهازاهدافخودراكهبهنیروینظامی
نیازدارند،نهازطریقجنگبلكهباتهدیدتأمینكنند(.)Waltz, 2004: 2دیپلماسیاجبار،تركیب
هوشمندانه6گزینهتهدیدودیپلماسیاست.موفقیتدربازدارندگیبهمعنایعدمحملهبهكشور
استولیموفقیتدیپلماسیاجباربهمیزانتغییررفتاركشورهدفبستگیدارد.
براساسنظریهدیپلماسیاجبار،كشورتهدیدكنندهباهزینههایروانی،سیاسیومالیكمتراز
تهاجمنظامی،بهاهدافخودمیرسند(امینیان.)79:7912،درایننوعدیپلماسی،هویجهاوجود
هایاقتصادیوتهدیدبهاستفادهازنیروینظامیاند (Art,

دارنداماچماقهابیشتروشاملتحریم

).2003: 125
استفادهازدیپلماسیاجبار،زمانیاستكههزینههاینپذیرفتندرخواستدولتاجباركنندهو
همچنینفوایدپذیرشآنهابرایدولتهدفبیشازفوایدپایداریدربرابردولتتهدیدكننده
باشد.دیپلماسیاجباردربرابرلیبیموفقولیدربرابركرهشمالیناكامبود).(Sechser, 2017: 52
هر چند در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و پس از دستیابی پیونگ یانگ به بمب
هایدیپلماسیاجباردربرابركرهشمالیفعالشدهاند7.

هیدروژنی،دوبارهگسل
مهمترینملزوماتموفقیتدیپلماسیاجبارعبارتنداز:
ارائهزمانمناسببهكشورهدف:كشورهدفبایدمتقاعدشودفرصتكمیبرایاجرای
درخواست دارد ،البته دولت اجباركننده بایستی زمان منطقی برای اجابت درخواستهایش را
بدهد(.)Alexander, 1992: 81
6

اعتبار تهدید :براساس «اصل اعتبار اجبارآمیز»  ،دیپلماسی اجبار هنگامی موفّق است كه
سیاستگذارانوحكمرانانكشورهدفدربرآوردتهدیدات،بهاینیقینبرسندكهعدمتمكین

.7نك.http://www.businessinsider.com:

2. Coercive Credibility
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بهدرخواستدولتیادولتهایاجباركننده،تبعاتناگواروجبرانناپذیریرابهكشورتحمیل

میكند(اسدی.)77:7930،

تحریمهای فراگیر و هوشمند :دیپلماسی اجبار هنگامی از اثربخشی الزم برخوردار

اجرای
تردهایعلیهبازیگرهدف،اعمالشود(.)Bruce , 2005: 19
استكهتحریمهایهوشمندوگس 
تحریمهادرچارچوبدیپلماسیاجباربر 6اصلفلجسازی،تعمیم،هوشمندسازی،تجمیع
تهدیداتواجماعسازیاستوارند(دالورپوراقدم.)92:7932،دراصلهوشمندسازی،شناسایی
توجهقرارمیگیرد.درهمینچارچوب«،ماتیو

هایآسیبپذیركشورهدفمورد

وتحریمبخش
مك اینیس»« ،7ماتیو لویت»" ،6تیموتی گایتنر" و "دیوید كوهن" از حامیان هوشمندسازی
هایاقتصادیبهسمتبخشانرژیوبانكمركزیاند(.)Mcinnis, 2015 : 48

تحریم
براساساصلهمراهسازی،امریكابامشاركتمتحدانشدراتحادیهاروپاوشرقاسیا،تالش
میكند شعاع جغرافیایی تحریمها را گسترش دهد .اصل تجمیع تهدیدها نیز به مفهوم اعمال
محدودیتهایهمزمانعلیهبخشهایاقتصادی،بانكی،صنایعنظامیوانرژیاست.براساس
اصل تعمیم ،كشور تهدیدكننده به سمت گسترش ابعاد تحریم گام برمیدارد (دالورپوراقدم،
 .)16 :7939برای مثال تا قبل از برجام ،تحریم كاالها و فن آوریهای دو منظوره جمهوری
اسالمیایرانباتوجیهمقابلهپیشدستانهباتسلیحاتهستهای،براساساصلتعمیمانجاممیشد.

تناسب :باید بین وزن امتیازات درخواستی دولت اجباركننده با وزن امتیازات ارائه شده به
بازیگرهدف«،تناسب»9برقرارباشد.
ارائه امتیازات متقابل:دردیپلماسیاجباردرقبالتقاضایدولتتهدیدكننده،بایدامتیازاتیرا
بهبازیگرهدفدادهشودتامطلوبیتاجرایآنبرایبازیگرهدفافزایشیابد.امتیازاتارائه
شدهبهبازیگرهدفنبایدآنچنانطوالنییادرقبالآنكارشكنیشودتابازیگرهدفازتداوم
اجرایدرخواستدولتاجباركنندهمنصرف شود.ازطرفی ،دولت اجباركننده باید بهكشور
هدف،اطمینانبدهدكهاجرایتعهداتتوافقشده،بهافزایشتقاضاهادرآیندهمنتهینمیشود
(.)Bruce, 2006 : 59
تركیب تهدید و گفتگو:یكیدیگرازشاخصهایدیپلماسیاجبار،تهدیدبهاستفادهازگزینه
نظامیقبلوحینمذاكراتاستتابیشترینامتیازازكشورهدفدریافتشود9.
1. Mr. J. Matthew McInnis
2. Matthew Levitt
3. Proportionality
.9نك.https://definitions.uslegal.com:
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وجودضعفهایداخلیدركشورهدف:دیپلماسیاجبارهنگامیازاثربخشیالزمبرخوردار
هاشكنندهوآسیبپذیرباشد.

استكهمقاومتاقتصادیكشورتهدیدشدهدربرابرتحریم
سازماندهی جنگ تبلیغاتی علیه كشور هدف :یكی از ملزومات موفقیت دیپلماسی اجبار،
همراهسازی افكار عمومی با اعمال تحریمهای گسترده علیه كشور هدف است .برای مثال

گسترش ایرانهراسی در  9سطح سپاههراسی ،ارائه اخبار انحرافی از ابعاد و اهداف برنامههای
موشكیوادعایتشكیلهاللشیعه 9،ابزارتبلیغاتیامریكابرایهمراهسازیافكارعمومیبا
هامحسوبمیشود(.)Afrasiabi, 2012: 125

تحریم
تمركز بر تغییر رفتار به جای تغییر رژیم سیاسی:دولتهدفبایدبهاینیقینبرسدكهمقصود
دولتیادولتهایاجباركننده،فقطبه«تغییررفتار»منحصرشدهاستوآنانقصدیبرایتغییر
ماهیترژیمندارند.درهمینرابطهمیتوانبهعدمكاراییدیپلماسیاجبارآمریكادربرابرعراق
اشارهكرد.درحالیكهوضعیتاقتصادیناگوارعراقواعمالشدیدتحریمهاییكجانبهآمریكا

دركنارتحریمهایچندجانبهشورایامنیتسازمانملل،میتوانستزمینهرابرایكسبموفقیت

دیپلماسیاجبارفراهمكندولیدرذهنصدام،اینانگارهنقشبستهبودكهدولتآمریكابه
دنبالتغییرنظامسیاسیحزببعثاست.بههمیندلیلدربرابرفشارتحریمهامقاومتمیكرد
(.)Alterman,2003 : 8

روندكاوي تحريمهاي كنگره امريكا تا قبل از برجام
محورتبلیغاتیكنگرهامریكابرایتحریمجمهوریاسالمیایرانتاقبلازامضایبرجامبه
ترتیبزمانیعبارتنداز:الف -تسخیرالنهجاسوسیامریكا؛ب -صدورانقالباسالمیبهسایر
ازجنبشهایآزادیبخشمنطقهبویژهحزباهلللبنانوحماس( Nacos,

كشورها؛پ-حمایت

برنامهریزیبرایاكتساب،انباشت،
مشاركتدرشبكهتروریسمبینالملل؛ث -

)1995: 18؛ت -
ساختواشاعهتسلیحاتاتمی؛ج-نقضحقوقبشر؛چ-تالشایرانبرایساختموشكهای
دورزدنتحریمهایشورایامنیتسازمانملل؛

تهای؛ح-
بالستیكباقابلیتحملكالهكهس 
خ -حمایت از بشار اسد؛ د -فعالیتهای امنیتی و اطالعاتی حزب اهلل لبنان و سپاه قدس در
امریكایالتین؛-پولشویی(.)Zarate, 2013: 95
ریمهای
ممهمترینمصوبات كنگرهامریكا تاقبل ازامضایبرجامكه بااستنادبهآنها،تح 
یازدهگانهباالعلیهجمهوریاسالمیاعمالشدهاست،عبارتنداز:
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مهای ایران و لیبی مصوب سال 1996؛تحریمها،
تحریمهای ایرانوعراقدرسال7336؛تحری 
مسؤولیتپذیری و محرومسازی ایران مصوب

سال2010

؛ قانون حقوق بشر سوریه و كاهش

تهدیدات ایران).(Hass, 2012: 325
واشنگتندر دههاول انقالبمتأثراز فشار افكار عمومیداخلامریكا بهدلیل تسخیرالنه
گیریحزباهلللبنان،ارائهنظریهامالقرایجهانشیعهوتداعیارتباطایرانبا


جاسوسی،شكل
انفجارمقرتفنگداراننیرویدریاییامریكادربیروت،تحریمهایخودراباادبیاتمبارزهبا
كرد.حتیبلوكهكردنداراییهایایراندرامریكاوتحریمهایتجارینیزدر

تروریسمتوجیهمی
قالب مبارزه با تروریسم انجام میشد .این نوع تحریمها با رویكرد انعكاس تصویری خشن و
هنجارشكنازجمهوریاسالمیایرانپیگیریمیشدند(.)Katzman, 2009: 16

نیزبهاتهامنقش هدایتگریایراندرانفجار

وزارتامورخارجهامریكااز 73ژانویه 7319
پایگاهدریاییامریكادربیروتبامشاركتحزباهلللبنان،جمهوریاسالمیایرانرا

اكتبر7319
در فهرست حامیان تروریست قرار داد 7.این تحریمها شامل اعمال برخی محدودیتها برای
هایدومنظوره،ممنوعیتكمكهایخارجیامریكاومخالفتبااعطایتسهیالتنهادهای

كاال
بینالمللیمالیـبانكیبود.

دردههآخرقرنبیستم،سیاستهایتحریمیكنگرهبیشتربهسمتمهاردوگانهایرانوعراق
متمركزمیشود(.)Fayazmanesh, 2008: 38

در دهه اول قرن بیست و یكم ،اغتشاشات حین و پس از انتخابات دهمین دوره ریاست
جمهوری،نقطهعطفیدرتصاعدتحریمهایحقوقبشریكنگرهامریكامحسوبمیشود( Ilias,
26

 .)2010:بهطوریكه در كنگره صدودوازدهم و صدوسیزدهم ،قوانین تحریمی متعددی علیه

جمهوری اسالمی ایران با ویترین دفاع از ارزشهای بشردوستانه و حمایت از معترضان به نتایج
انتخاباتبهتصویبمیرسد.اینتحریمهابیشتراشخاصحقیقیوحقوقیوابستهبهقوهقضائیه،

سپاهپاسداران،صداوسیما،وزارتخانههایكشوروفناوریاطالعاتوارتباطاتراهدفگیری
كردهبودند.ازطرفیبرخیاشخاصحقیقیوحقوقیوابستهبهوزارتاطالعاتونیرویانتظامی
نیزدرفهرستتحریمهایحقوقبشریكنگرهقرارمیگیرندكهپیشازآنسابقهنداشتهبود.
معمارانتحریمهایحقوقبشریایراندركنگره،درپیشنویسلوایحتحریمیخودبیشتر
برمواردیهمچوننقضحقوقاقوام،اقلیتهایدینی،حقوقزنان،فرقههایضالهمانندبهائیت،
1. U.S. Department of State, 1984
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فقدان انتخابات دموكراتیك و نقض معاهدات بینالمللی بشردوستانه مانند «عهدنامه بینالمللی
معاهدهبینالمللیحقوق

حقوقسیاسیومدنی»«7،معاهدهحذفتماماشكالتبعیضنژادی»6و«
تأكیدمیكردند9.

فرهنگی،اجتماعیواقتصادی»9
الگوی كنش راهبردی ایاالت متحده در روند دیپلماسی اجبار ،معطوف به تشویق سایر
بازیگرانبهاعمالتحریموفشاراقتصادیبیشتربهجمهوریاسالمیایراناست

(Cheraghlou,

).2015: 18درهمینچارچوب،شدیدترینتحریمهایكنگرهامریكادربازهزمانی،6003-6072
لشد.دیپلماسیاجبارهنگامیازاثربخشیالزمبرخورداراستكهتحریمهای

درسال6070اعما
یكپارچهوگستردهایعلیهبازیگرهدف،اعمالشود.بررسیسیرتطورتحریمهایایراننشان

میدهد كه از سال  6003تا امضای برجام در ژوئیه  ،6076امریكا به همراه شركای خود در

ایوغیرهستهایمنسجمیراعلیهجمهوریاسالمی


هایهسته

سیا،تحریم
اتحادیهاروپاوشرقا
ایرانبهتصویبرساندندكهازمصادیقآنمیتوانبهترتیببهتصویبتحریمنفتوبانك
مركزیایرانتوسطكنگرهامریكاوپارلماناروپادرسالهای6070و6077اشارهكرد.ازطرفی

امریكابهخوبینشانمیدهدكهراهبردكنگرهازسال 6070بهسمت

بررسیاسنادتحریمهای 
شودكهبهخوبیمیتوانآثارآنرادرتصویبقانون

تصویبقوانینجامعتحریمیمتمایلمی
سیسادایاتمدیدقانونآیساتاسال6062مشاهدهكرد.
هایداخلیدرسوریه،شكلگیریپدیدهداعشدرمجاورتسرزمینیایران


باتصاعدناآرامی
و حمایت آشكار امریكا از مخالفان دولت قانونی بشار اسد ،بخشی از تحریمهای كنگره
صدوسیزدهم( 6079ـ،)6079بهسمتتحریمهایحقوقبشریبرونمرزیمعطوفمیشودو
برخی از كارگزاران نظام با ادبیات صیانت از حقوق شهروندان معارض سوری در فهرست
گیرندكهازمصادیقآنمیتوانبهتصویبقانونحقوقبشرسوریهو


هایامریكاقرارمی
تحریم
كاهشتهدیداتایراناشارهكرد6.
فعالیت كنگره صدویازدهم ( 6070ـ  )6003با گسترش همكاریهای سیاسی و اقتصادی
زمانمیشود.قانونگذارانامریكاییهموارهبراساس

دولتدهمباكشورهایامریكایالتینهم
اصلمونروئه،هرگونهحضوردشمندرحیاطخلوتخوددرامریكایالتینرابهعنوانتهدید
)1. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR
2. The Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination
)3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR
.9نكhttps://www.state.gov:
5. U.S. Congress, 2012
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حیاتیعلیهمنافعامریكاارزیابیمیكنند(.)Sexton, 2011: 259بههمیندلیلباادعایمقابلهبا

حضورایراندرنیمكرهغربیوبااكثریتآرا«،الیحهمقابلهبانفوذایراندرامریكایالتین»7را
بهتصویبمیرساندكهدر61دسامبر6076باتوشیحباراكاوباما،رئیسجمهوروقتامریكابه

قانون تبدیل میشود .در قسمت پنجم این قانون ،وزارت امور خارجه امریكا مكلّف شده بود
ظرف 710روزطرحراهبردیرابرایآنچهكه«حلمسئلهحضوروگسترشفعالیتخصمانه
ایران» در منطقه امریكای التین خوانده شده بود ،تدوین كند .در این قانون از وزارت امنیت
داخلینیزخواستهشدنظارتبیشتریبرمرزهایامریكاباكاناداومكزیكداشتهباشدتاازورود
عناصرسپاهقدسوحزباهلللبنانبهخاكایاالتمتحدهامریكاپیشگیریشود.بهعبارتیازسال
،6076بخشیازدیپلماسیتحریمكنگرهبهسمتتدوینراهبردهایسیاسیـامنیتیبلندمدتدر
قبال جمهوری اسالمی ایران متمایل میشود (2012: 183

 .)Humire,از طرفی قانونگذاران

پذیریومحرومسازیایران،

آمریكاازسال 6070وباتصویبقانونجامعتحریمها،مسئولیت
محدودیتهایگستردهایراعلیهبخشانرژیوبانكیایرانتصویبمیكنندكهتاپیشازآن
سابقهنداشتهاست.نكتهقابلتأملایناستكهاتحادیهاروپانیزهمزمانوارداتنفتازایرانرا
تحریممیكند.باتوجهبهوابستگیباالیبودجهسنواتیجمهوریاسالمیایرانبهدرآمدهای
نفتیوازطرفیمقاومنبودناقتصادجمهوریاسالمیایراندربرابرتحریمها،فشارهایاقتصادی
ایبهایرانواردمیشودكهتاپیشازآنسابقهنداشتهاست.

وبانكیگسترده
فعالیتكنگرهصدودوازدهم(6076ـ،)6077باتوسعهبومیفعالیتهایموشكیوفضایی
جمهوری اسالمی ایران همزمان میشود .از سال  6076همین دلیل ،بخشی از سبد تحریمهای
كنگرهبهسمتتحریمقرارگاهوصنایعموشكیوزارتدفاع،سپاهپاسدارانوستادكلنیروهای
مسلحتمركزمییابد.

میتواننتیجهگرفتكهتاپیشازبرجام،شعاعوتراكمتحریمهایكنگرهبهحدیگسترده
شدهبودكهتمامینهادهایاقتصادی،بانكی،پولیوتجاریراهدفگیریكردهبود.بهعبارتی
تحریمهانتوانستهبودندبخشهایموشكیوهستهایراتحتتأثیرقراردهندزیراجمهوریاسالمی
سازیصنایعموشكیوهستهایباوجودشرایطتحریم،توانستهبودبه

ایرانبامقاومسازیوبومی
توسعهخودادامهدهد.برعكسبهدلیلمقاومنبودناقتصادكشوردربرابرتحریمها،بیشترینفشار
براینبخشواردشد.درنتیجهمهمترینسالحراهبردیكنگرهتاقبلازبرجامبهسمتتغییررفتار

1. Countering Iranian sway in Latin America
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هستهایایرانبااهرمهایجنگاقتصادیمعطوفشدهبود.قانونگذارانامریكاییبراینباوربودند
كه،هوشمندسازیتحریمهایانرژی،بانكیواقتصادیوریلگذاریسیاستهایكنگرهدرقالب
نظریهدیپلماسیاجبارمهمترینعاملوادارسازیایرانبهمیزمذاكراتبود.


روندكاوي تحريمهاي كنگره آمريكا در دوران پسابرجام
پایشوبررسیمفادلوایحتحریمیمرتبطباایراندركنگرهنشانمیدهدكهقانونگذاران

امریكاییدردورانپسابرجام،اهدافاستراتژیكزیررادراولویتقراردادهاند:



*تجمیع لوایح تحریمی شناور به قوانین جامع تحریمی
دردورانریاستجمهوریدونالدترامپ،بخشیازسیاستهایتحریمیكنگرهازطریق
تجمیعلوایحمسكوتوشناوربهقوانینجامعپیگیریمیشود.لوایحشناوربهلوایحیاطالق
میشوندكهدرمرحلهبررسیدركمیتههایدائمیكنگرهاند.باتوجهبهاینكهبیشاز 60الیحه

هایدائمیكنگرهدرحالبررسیاند،تصویبتحریمهایجامع

تحریمیمرتبطباایراندركمیته
ومادردراولویتسیاستهایتحریمیكنگرهامریكاقرارگرفتهاستكهازمصادیقآنمیتوان
الیحهمقابلهبادشمنانامریكابهوسیلهتحریمها»7اشارهكردكهازتجمیعچهارالیحه

بهتصویب«
تحریمیدرحالبررسیدركنگرهحاصلشد(.)Killic, 2017: 3
تمدیدقانونتحریمهایایرانتاسال6062نیزدرزمرهقوانینتحریمیمادرمحسوبمیشودكه
درمفادآنبرتحریمهایموشكی،تروریستیوحقوقبشریاشارهكردهاست).(Katzman, 2017: 9


*گسترششعاع تحریمهای سپاه پاسداران
انونگذارانكنگرهدردورانپسابرجامباگنجاندنفرامیناجراییرؤسایجمهورامریكادر
پیشنویسلوایحتحریمیمرتبطباجمهوریاسالمیایران،شعاعتحریمهایسپاهپاسدارانرا
گسترشدادهاند.ایناقدامباهدفكاهشاختیاراترئیسجمهورامریكابرایچشمپوشیاز
برخی تحریمها انجام میشود .بیشترین تحریمهای سپاه پاسداران با ارجاع به  9فرمان اجرایی
 79991،79669و 79619اعمالشدهاند 6.بخشدیگریازاقداماتخصمانهكنگره،ازطریق
متهمسازیسپاهپاسدارانبهمداخلهدرامورداخلیسایركشورهاپیگیریمیشودكهبهوضوح

1. Countering America's Adversaries Through Sanctions
.6نكhttps://www.whitehouse.gov:
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میتوانمصادیقآنرادر«الیحهپیشگیریازبیثباتسازیعراقوسوریه»مشاهدهكرد7.



مهای موشكی
*متراكمسازی تحری 
یكیدیگرازسیاستهایآتیكنگره،تصاعدهزینههایسیاسیومالیایرانبرایتوسعه

صنایعموشكیوماهوارهایاست.برایمثالدربخشچهارمقانونمقابلهبادشمنانامریكابه

وسیلهتحریمها،رئیسجمهورمكلفشدهاستبااستنادبهقانوناختیاراتاقتصادیدرشرایط
اضطراری بینالمللی ،دارایی شركتهای كمك كننده به فعالیتهای موشكی ایران را مسدود
موشكهایبالستیكایران»

كند.مصداقدیگرمیتوانبهطرح«الیحهتحریمهاوپیشگیریاز

اشارهكرد.درصدرالیحهمذكورتصریحشدهاست:
«وزارتخزانهداریبایدبهتحریماشخاصیكهبهانتقالیاوارداتتسلیحاتمتعارفپیشرفته
یاموشكهایبالستیكیافناوری،قطعاتواطالعاتفنیبهایراننقشدارند،مبادرتكند»6.

قانونگذاران امریكایی در دوران پسابرجام با انعكاس اخبار انحرافی و بزرگنمایی تهدید
موشكیایران،حمایتتقنینیخودراازاستقرارسامانههایموشكیامریكادركشورهایشورای
همكاریخلیج فارس،شرق اسیاوشرقاروپاباادعایمقابلهباموشكهایبالستیكایراناعالم
كردهاند9.
تصریحشده،اشخاصونهادهاییكهپیشبینی

درقسمت«606الیحهمسئولیتپذیریایران»
هایبالستیكایرانمشاركتداشتهباشند،درفهرستتحریمهاقرار

میشوددرتوسعهموشك

دهدكهادبیاتتحریمیجدیدیدركنگرهدرحالشكلگیریاستكه

گیرند.اینامرنشانمی
در آن با اهرم امنیت پیشدستانه ،شعاع تحریمهای موشكی ایران در آینده گسترش مییابد
(.)McCarthy, 2016: 15


*گسترش شعاع اتّهامهای مرتبط با پولشویی
یكیازحوزههاییكههمچناندرصدرسیاستهایتحریمیكنگرهاست،مقابلهباپولشویی
میدهدكهقانونگذارانامریكاباادعایمقابله
میباشد.بررسیسیاستهایتحریمیامریكانشان 

با پولشویی و انتقال تسلیحات به گروههای به اصطالح تروریستی ،كارشكنی برای فروش
هواپیماهایمسافربریراهمچنانادامهمیدهندكهبهوضوحمیتواننشانههایآنرادر«الیحه
.7نكhttps://projects.propublica.org:
.6نكhttps://www.govtrack.us:
.9نكhttp://www.aipac.org:
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ممنوعیتكمكبانكصادراتوواردات امریكابرای تروریسم» و «الیحهممنوعیت وزارت
خزانهداریازصدوربرخیمجوزهادرارتباطباصادراتیاصادراتمجددهواپیمایمسافری
نیزرئیس جمهور

تجاریبهایران»مشاهدهكرد.در«الیحهشفافیتمنابعمالیتروریسمایران»
امریكامتعهدشدهاستكهافرادتحریمشدهراازفهرستخارجنكندمگراینكهبرایكنگره

تائیدكندكهشخصونهادمذكوربهصورتدانسته بهیكسازمانتروریستییادرحمایتاز

تروریسم،كمكمالی،مادیوفناورانه»نكردهاست7.


* ایجاد پروندههای جدید حقوق بشری در دادگاههای امریكا
خشی از حوزههای مناقشه انگیز ایران و امریكا كه تهدیدات نوینی برای انتفاع اقتصادی ـ
آورد،گشایشپروندههایجدیدقضاییعلیهایران


تجاریایراندردورانپسابرجامبهوجودمی
دردادگاههایامریكابرایاخذغرامتازایراناست.درآیندهنهچنداندوربخشیازتنش
حقوقی ایران و امریكا به سمت تقابل قضایی متمایل میشوند كه بهصورت غیرمستقیم  با
بلوكهسازی درآمدهاواموالایران،انتفاعاقتصادی ایران در دورانپسابرجامرابا چالشهایی

الیحهاجرایعدالتبرایگروگانهایسابقامریكادرایران»6

مواجهمیسازد.برایمثالدر«
تصریحشدهاست:
"«ایران باید بابت گروگانگیری كاركنان سفارت امریكا در ایران در فاصله زمانی سوّم نوامبر
1979تا بیستم ژانویه  1981به كاركنان سفارت و خانوادههای آنان غرامت پرداخت و به هریك از
كاركنان برای هر روز گروگانگیری ،مبلغ  70هزار دالر پرداخت كند»9.


نتيجهگيري
مهمتریننتایجحاصلازاینتحقیقعبارتنداز:
قانونگذارانكنگرهصدوپانزدهمبراینباورندكهتداومفشاربرگلوگاهاقتصادیوبانكیهایغیرهستهای،درنهایتایرانرابهسمت

ایرانازطریقهوشمندسازیوانباشتهسازی تحریم
ایوادارمیسازد.براساسمبانینظریدیپلماسیاجبار،امریكا

تغییرسیاستهایموشكیومنطقه
حداقلدرمیانمدتواردگزینهنظامینمیشودولیچماقآنراهمچنانبهعنوانیكعامل

.7نكhttps://www.gop.gov:
2. S. 868: Justice for Former American Hostages in Iran Act of 2015
. 9نك https://www.foreign.senate.gov:
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سازیهزینهها

تنظیمكنندهفشاربرایرانحفظمیكند.ازطرفی،كاخسفیدبهسمتسرشكن

متمایلمیشود،بهطوریكهبخشیازهزینههایمواجههباایرانراباكنگرهواتحادیهاروپاتقسیم
میكند.درنتیجهدردورانپسابرجامودردورانریاستجمهوریدونالدترامپ،نقشكنگره

ترمیشود.
درسیاستخارجیامریكادرقبالایرانپررنگ 
امریكابراینباوراستكهگسترشبُردودقّتموشكهایبالستیكایران،افزایشحضور
سپاهقدسدرسوریهوحمایتایرانازحزباهلل،دغدغههایمشتركامریكاواتحادیهاروپا

محسوبمیشوند.بههمیندلیلامریكادرچارچوبدیپلماسیاجباربهدنبالآناستباتدوین

هایغیرهستهایهماهنگیرا،علیهایراناتخاذكنند.

استراتژیمشتركبااتحادیهاروپا،تحریم
هایرفتاریامریكانشانمیدهدكهواشنگتنگزینهاصالحبرجاموگنجاندنبرخی

پایشپازل
گیرانهبهبرجامرادنبالمیكند.اصالحاتبرجامیبیشتربهسمتنظارتبر

تبصرههایسخت
یتهایغنیسازیتمركز
مراكزنظامی،اعمالمحدودیتهایموشكیودائمیكردنمحدود 
یافتهاند.

دولتترامپبابلندكردنچماقبازگشتتحریمهایهستهایوگنجاندنسپاهپاسدارانبه
هایموشكیومنطقهایایران


هایتروریستیوزارتخارجه،گزینهتغییرسیاست

فهرستسازمان
رادردستوركارقراردادهاست.دولتوكنگرهامریكابراینباورندكهباتوجهبهوابستگی
هایعمرانیایرانبهصادراتنفتوگاز،درصورتیكههزینههای

باالیبودجهسنواتیوطرح
سازیشریانهایاقتصادیوبانكیایرانشود،تهرانناچار

تحریمچنانباالرودكهباعثفلج
است با برآورد هزینهها ،امتیازاتی را به حامیان تحریم بدهد .همزمان دولت ترامپ از طریق
ای،سیگنالهاییرابهایرانارسالكندكهاولویتامریكامنحصربهتغییر

متحداناروپاییومنطقه
رفتاراست.درراهبرددیپلماسیاجبارامریكا،نقشواسطهایاتحادیهاروپابرایمدیریتتنش
بینواشنگتنوتهرانتقویتخواهدشد.واشنگتنبراینامراذعاندادكهحفظبازارامریكابرای
اتحادیهاروپابسیارمهمترازایراناست،بهطوریكهبررسیرفتارشركتهایاروپایینشانداده

داریامریكاراپرداختكردهاندولیحاضربهقطعروابط


هایوزارتخزانه
استكهآنانجریمه
تجاریواقتصادیباامریكانشدهاند.

با توجه به گزارههای باال ،جایگاه تحریم در سیاست خارجی دولت ترامپ و كنگره
صدوپانزدهم برجستهتر میشود و نقش تنظیمكنندگی رفتار ایران را بازی میكند .از طرفی
معمارانتحریمكنگرهبااستنادبهآثارقانونسیسادابراینباورندكهپاشنهآشیلایراندراقتصاد
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فتهاست.بههمیندلیلهرچندروبنایتحریمها،بهسمتمقابلهبادستاوردهایموشكییانفوذ

نه
منطقهایتمركزیافتهولیزیربنایتحریمهایكنگره،نهادهایبانكی،مالیوتجاریراهدف
گیری میكند .در نتیجه قرائن نشان میدهند هوشمندسازی جنگ اقتصادی و ارزی در صدر
هایكنگرهمدعیاندهرگونهمحدودسازیدستیابیایران

دیپلماسیاجبارامریكامیگیرد.نئوكان
بهارزهایقوی،روندتوسعهموشكهایبالستیكوتوسعهنفوذایراندرمنطقهراكُندمیكند.

ادبیاتجدیدیدرراهبرددیپلماسیاجباركنگرهامریكادرقبالایراندرحالنهادینهشدن
ناممیبرند.دراینراهبردبهمنظورمقابله

استكهازآنباعنوان«دیپلماسیتقنینیپیشدستانه»
هایپیشدستانهایعلیهجمهوریاسالمیایرانمی

بازدارندهباتهدیدهایاحتمالیایران،تحریم
شود.برایمثالبخشیازتحریمهایكنگرهعلیهسپاهپاسدارانباادبیاتمقابلهپیشدستانهباتثبت

هاللشیعهدرژئوپلیتیكغرباسیااعمالشدهاند.اینرویكرددرادبیاتتحریمینئوكانهای
كنگرهازبروزبیشتریبرخورداراست.
هایبزرگاقتصادیوبانكیبرایسرمایهگذاریدرایران،


كنگرهبهمنظورارعابشركت
گسترشمیدهد.

شعاعتحریمهایمرتبطباپولشوییرا
 بررسی مفاد لوایح مطروحه مرتبط با ایران در كنگره نشان میدهد كه قانونگذارانامریكاییباسوارشدنبرامواجصیانتازامنیت،ثباتوصلحمنطقهای،بهدنبالآنهستندكهتا

محدودیتهاییرابرایتداومرزمایشهایموشكیسپاهپاسداراناعمالكنند.
 با ارعاب كشورهای عرب حوزه خلیج فارس از ماهیت و اهداف برنامههای موشكی وفضاییایران،بسترمساعدیبرایاستقرارسامانههایموشكییكپارچهامریكادرخلیجفارسبا
هزینهكشورهایعربمنطقهفراهممیشود.
باگسترشتحریمهایغیرهستهایكنگره،بارروانیوریسكشركتهایبزرگتجاریو

اقتصادیبرایسرمایهگذاریدرایرانافزایشیافته.اینامربهصورتمستقیممحدودیتهاییرا

برایتوسعهدیپلماسیبانكی،تجاریواقتصادیایراندردورانپسابرجامبهوجودآوردهكه
برجامرابهصراحتنقضمیكند.

بخشCمواد61،62و63
در نتیجه كنگره امریكا در چارچوب دیپلماسی اجبار ،با متراكمسازی و هوشمندسازی
هایغیرهستهایوباهدفتحدیدانتفاعاقتصادیوبانكیایراندردورانپسابرجام،گزینه

تحریم
هایموشكیومنطقهایجمهوریاسالمیایرانرادردستوركاردارد.

تغییرسیاست
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پيشنهادها
هایتحریمیكنگرهامریكا،توصیهمیشودتدابیرواقداماتذیل

بهمنظورمقابلهباسیاست
موردتوجهنهادهایذیربطقرارگیرد:
ها،ایجادوانتقالشوكهایروانیبهكشوردردوبخش


یكیازتبعاتگسترشتحریم
گذاریاست.بههمیندلیلتوصیهمیشودبخشیازدیپلماسیعمومی


نظامپولیوامنیتسرمایه
جمهوری اسالمی ایران به سمت مهار شوكهای روانی تحریم بر بخشهای ارزی و پولی
كشورسازماندهیشود.
 یكی از مهمترین اهداف معماران تحریم ایران ،اخالل در فرآیند ترمیم روابط سیاسی ـاقتصادیایرانبااتحادیهاروپاست.بههمیندلیلتوصیهمیشوددرنقشهراه 9سالهدیپلماسی
پارلمانیواقتصادیجمهوریاسالمیایران،تدوینمدالیتهپارلمانیوسیاستخارجیایرانو
اتحادیهاروپابراساساهدافومنافعمشتركدراولویتقرارگیرد.
 تعهد ایران به اجرای برجام ،یكی از برگهای برنده ایران برای به چالش كشاندنسیاستهایتحریمیدولتوكنگرهامریكاست.بههمیندلیلیكیازاهدافمعمارانتحریم
ایران،تحریكتهرانبهاتخاذدیپلماسیهیجانیوخروجازبرجاماست.بههمیندلیلمتولیانامر
بایدتدوینتدابیربازدارندهدرهر9بخشفنی،سیاسیودفاعی/امنیتیدردستوركارقراردهند
كهعالوهبرارائهپاسخمقندرانه،نقضبرجامنیزنباشد.
امریكابههیچوجهمایلنیستدرسطحافكارعمومیبهعنوانناقضبرجاممتهمشود.درنتیجه بخشی از دیپلماسی عمومی ایران الزم است به سمت طرح موارد نقض برجام از طرف
امریكامتمركزشود.
 در هر  9موضوع فعالیتهای بیثبات كننده ،حقوق بشر و تروریسم ،تفسیرهای ایران وامریكامتفاوتاستكهاینموضوعمحدودیتهاییرابرایرفعكاملتحریمهابهوجودآورده
است.بههمیندلیلبهنظرمیرسددرآینده،فهرستموارداختالفیبهكمیسیونمشتركبرجام

گسترشیابد.درنتیجهالزماستتركیبوراهبردمنسجمیبرایتقویتحضورهیأتهایایرانی
دراینكمیتهباشدتاازتحدیدانتفاعاقتصادیوسیاسی(ترمیموتوسعهروابطباسایركشورها)
دردورانپسابرجامپیشگیریشود.
 طراحان لوایح تحریمی با پیروی از «اصل رقیقسازی منافع برجام» و «افزایش هزینههایریزیمیكنندانتفاعاقتصادیومالیایراندردورانپسابرجامرابهحداقل

منطقهایایران»برنامه
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كاهشدهند.اینامراهمیتارزیابیواقعگرایانهازظرفیتهایدیپلماسیاقتصادیرادوچندان
میكند.بههمیندلیلالزماست،تدوین«برنامهجامعتوسعهدیپلماسیاقتصادی»دردستوركار
معاونتاقتصادیوزارتامورخارجهقرارگیرد.
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