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 پیش گفتار

ادبیات اقتصاد تحریم از جمله شاخه های علمی رشته اقتصاد و اقتصاد سیاسی است که 

های اقتصادی، متاسفانه در بین طبقه دانشگاهی، علیرغم تساوی عمر انقالب با تاریخ آغاز تحریم

اقتصاد و مردم عادی جایگاهی ندارد. در این سالها سواد تخصصی نخبگان اقتصادی دانشکده های 

وزشی بسزایی و سواد عمومی مردم عادی نسبت به تحریم، در حد صفر مانده، عمال هیچ متن آم

 مستند و روایت نشده و احتمالی در این زمینه، ، تجارب موفق و شکستترجمه یا تالیف نشده

 تحریم در دسترس نیست. و سنجش آثار و تبعات  یریشاخصی برای اندازه گ

 منجر شده تا:  "سواد تحریم"فقدان این 

 .دشمن در عملیات روانی و غیر روانی تحریم موفق شود 

  با اذهان مردم نسبت به چیستی و چرایی تحریم و چگونگی مقابله با آن نتوان

 باب صحبت گشود.

 های وضع . تحریموجود نداردگذرد شود و میبرآوردی دقیق از آنچه عارض می

 شوند.فایده نمی-شده هیچیک تحلیل هزینه

 شناسی نسبت به تحریمها و راه های مقابله با آنها نداریم.آینده 

  ایران  جمهوری اسالمیطی این سی سال عمال هیچ مقابله به مثلی از سوی

 انجام نشده است.

صاد تحریم آورده می شود. بنظر قتهایی از مسائل ادبیات ادر یک معرفی موجز نمونه

 های عملیاتی تحریم مفید باشند:تواند در بستهرسد دقت به این نمونه ها میمی

  مورد تحریم اقتصادی بین کشورها گزارش  212از ابتدای قرن بیستم تاکنون

 تحریم است!  021شده است که سهم امریکا به عنوان تحریم کننده از این میان 

 28 ها صرفا تجاری)اعم از تحریمهای صادراتی یا وارداتی(، ن تحریممورد از ای

مورد صرفا تحریمهای مالی )بیشتر شامل بلوکه شدن حساب و سرمایه( و  52
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های ترکیبی بوده اند. تحریمها برای باال بردن احتمال دستیابی به الباقی تحریم

ه د. بستاهداف سیاسی و فرهنگی خود، اغلب بصورت ترکیبی اعمال می شون

تحریمهایی که مشتمل بر ابزارهای مالی ، بانکی و خدمات حمل و نقل و بیمه 

 ای  شوند،  بسیار تبعات شدیدی دارند.

  از تحریمها، موفق بوده اند تا هدف تحریم  %12در تاریخ این تحریمها، تنها

با تحریم نفتی  0912کننده را برآورد سازند. تحریمهای نفتی در تاریخ که از 

 انجام شده، بال استثناء شکست خورده اند. ریکا علیه ژاپنآم

  سال داشته اند و تحریمهای شکست  2.5تحریمهای موفق متوسط بازه زمانی

 سال دارند. 8.5خورده متوسط دوره زمانی 

  ،تمامی تحریمها، در عین هزینه، متضمن فایده هم هستند. هر تحریم اقتصادی

ده دارد. هزینه های یک تحریم بر کشور وضع کننده و تحریم دو هزینه و دو فای

شنونده ، همزمان بر هر دو وارد می شود. کما اینکه فواید نیز دوسویه است. لذا 

ت فایده اس-موفق بودن یا عدم موفق بودن یک تحریم، مستلزم تحلیل هزینه

 ال و چهچه در کشور تحریم شونده و چه در کشور تحریم کننده، چه قبل از اعم

اقتصادی و چه غیر مالی. لذا -پس از آن، و چه هزینه ها و فواید مستقیم مالی

حسابداری اقتصادی و اجتماعی تحریم  یکی از مهمترین ابزارهای اقتصاددانان 

 و تصمیم گیران است. 

 فایده ، بیش از سه چهارم تحریمها، با شکست مواجه بوده اند. هر -بلحاظ هزینه

تحریم به درازا بکشد کشور تحریم شده این امکان را پیدا می  چقدر دوره زمانی

کند که هزینه های ان را کاهش دهد و در ضمن از مزیت نسبی حاصله از تحریم 

 برای یافتن محصوالت ملی جایگزین و تولید داخلی بهره مند شود.

 در اغلب تحریمها تاثیرات روانی بیش از تاثیرات عینی وارد شده و مورد عنایت 

 تحرمی کنندگان بوده است.
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 ه و اعالم میهزینه های تحریم به صورت کسری از تولید ناخالص ملی محاسب 

  % 1.5و بعد از آن  % 2.5، معادل 0985های تحریم قبل از شود. متوسط هزینه

 ،از تولید ناخالص ملی کشور تحریم شونده بوده است. این رقم در مورد عراق

 شده بود.  5.5%

  روند جهانی شدن اقتصاد موجب شده تا اقتصاد جهانی الیه های بیشتری داشته

باشد، اقتصادهای زیرزمینی در مراودات جهانی وسیعتر شود و راه های فرار متعدد 

گردد. از سوی دیگر در حوزه مراودات مالی جهانی شدن موجب یکپارچگی بیشتر 

قتصاد، با باال بردن درجه پیچیدگیها، تحریمهای گردیده است. لذا جهانی شدن ا

تجاری را شکست خورده تر و تحریمهای مالی را موفق تر کرده است. با اینحال 

، بانکهای شوینده پول و داللی های زیرزمینی، (offshoreفضاهای آفشور )

 دهند. درجه اثربخشی تحریمها را کاهش میکماکان 

  که سالها برای ایران استاندارد چارتز انگلستاننمونه تازه مطروحه مانند بانک 

میلیون یورو شد، نشان  121مراودات مالی انجام داده بود و اخیرا تنبیهی معادل 

ها است. از عدم پایبندی خود دولتها و بویژه بخشهای خصوصی به تحریم

با ایران، رها در دیگر کشوداستانها مربوط به همکاری خود شرکتها و بانکها 

 متعدد و متواتر است. 

توان مجموعة حاضر را گامی ابتدایی در مسیری دانست که در میبا توجه به موارد فوق 

ذیری تواند تأثیرپها میهای دقیق علمی و تنویر افکار عمومی از طریق رسانهصورت انجام فعالیت

 برساند. ها به حداقل ممکن نظام اسالمی را از آثار و تبعات تحریم

این مجموعه که با همکاری صمیمانة معاونت محترم پژوهشی دانشگاه اصفهان جناب 

اصل ح ،به سرانجام رسیددکتر محمد واعظ آقای دکتر محمد ربانی و ریاست پژوهشکده اقتصاد 

کار جمعی برخی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان است که اگر 

 یت خالصانه آنها نبود شاید پایانی بر این مجموعه نبود. عزم راسخ و ن
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الزم است از سرکار خانم محمدی که در ویرایش و تصحیح این متن و نیز سرکار خانم 

 درخشان که در طراحی جلد این مجموعه  ما را یاری کردند، تشکر و قدردانی بنماییم.

های خود، خطا و لغزش با راهنماییپیشاپیش از همه اساتید بزرگوار و پژوهشگران عزیز که 

 م.یکمال تشکر را دار ،نمایندموجود در این اثر را گوشزد می

 2و همکاران 0مهدی طغیانی

 0192اسفند
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 مقدمه

همچنان به عنوان یک  قرن بیست و یکم، همچون قرن پیش، تحریم اقتصادیاز آغاز 

هایی جایگزین جنگ مطرح است. اما پرسش« ای مرگباراسلحه»سیاست خارجی پراهمیت و 

ارد دچه شرایطی دولت یک کشور را بر آن میوجود دارد؛ اساسی راجع به این ابزار سیاستی قدرتمند 

( چه 2، 2115یا تغییر یک سیاست تحریم نماید؟ )دروری،  اقدام به اعمال تحریم اقتصادیکه 

ند؟ اهای تحریم در دستیابی به نتایج مورد نظر دخیلعوامل سیاسی و اقتصادی در موفقیت سیاست

 چیست؟  کشور هدف و های تحریم اقتصادی برای کشور تحریم کنندههزینه

المللی حاکم بر جهان کنونی است که از سوی کشورهای بین جزئی از دیپلماسی« تحریم»

کننده به عنوان ابزاری غیرنظامی برای اجبار دولتهای کشورهای هدف جهت انجام واکنش تحریم

، کاهش یا متوقف ساختن، یا تهدید به توقف، «یتحریم اقتصاد»شود. منظور از موردنظر اعمال می

ت. کننده اساز سوی دولت کشور تحریم روابط اقتصادی و تجاری و مالی متعارف با کشور هدف

در این تعریف، روابط در وضعیت بدون اعمال تحریم است. در واقع « متعارف»منظور از روابط 

ای غیرنظامی است که دیپلماسی را از گفتگو فراتر برده سالحی اقتصادی در میدان مبارزه ،تحریم

ممکن است دولت یک یا چند کشور از  1«کنندهتحریم»(. نهاد 2، 2117شود )ایلر، و وارد عمل می

                                                
1 Sender 
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است  شورویک 1«کشور هدف»باشد.  ملل المللی از قبیل سازمانو یا یک سازمان بین قبیل آمریکا

، «اهداف سیاست خارجی»که مستقیماً مورد اعمال سیاستهای تحریم واقع شده است. منظور از 

در پی  بطور صریح یا ضمنی تغییر در رفتارهای سیاسی کشور هدف است که کشور تحریم کننده

 (.22و  1، 2117کاران، آن است )هافبائر و هم

به کرسی نشاندن تصمیم کشور »های اعمال تحریم، ترین انگیزهمعموالً یکی از مهم

که  صادق است های اعمال شده از سوی آمریکااست. این مسئله خصوصاً در تحریم« کنندهتحریم

کمیت خویش در مسائل جهانی استمرار بخشیده و تثبیت نماید )هافبائر و اخواهد حهمواره می

 (. 5، 2117همکاران، 

 با هدف است. کشور تحریم کننده« ارعاب و تهدید»های تحریم، یکی دیگر از انگیزه

از طریق اعمال تحریم  ، تهدید به مقابلههای نامطلوب توسط کشور هدفجلوگیری از سیاست

نماید. اعمال تحریم دربردارنده سه دسته عالمت است: عالمت به کشور هدف که رفتارهای می

ه برای پیمانان کشور تحریم کننداش مورد پسند کشور تحریم کننده نیست؛ عالمت به همسیاسی

که مبنی بر اینجذب حمایت و همکاری علیه کشور هدف، و عالمت به مردمان کشور تحریم کننده 

 (.ایهای هستهکند)خصوصاً در مواردی از قبیل تروریسم و سالحدولت از منافع آنها حفاظت می

  تحريمهای استفاده از محدوديت

تجارب حاکی از عدم موفقیت اغلب تحریم های اقتصادی در دستیابی به اهداف و تغییر 

ت: های تحریم، نابسندگی آنهاسترفتار کشورهای هدف است. یک دلیل ساده برای شکست سیاس

رای اند. دلیل دیگر بها خیلی مالیم و نابسنده بودهیا اهداف خیلی بلندپروازانه بوده، یا تحریم

 تواند پادزهر خود را بسازد. تحریم اقتصادیهای تحریم این است که تحریم میشکست سیاست

های را در حمایت از دولت متحد نموده و همچنین جستجو برای جایگزین هدف ملّتتواند می

                                                
1 Target 
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قوی  پیمانانوجود هم تجاری را موجب شود. دلیل سوم برای شکست سیاستهای تحریم اقتصادی

ن ایشاه)با اهداف ایدئولوژیک، دینی، سیاسی و یا اقتصادی( برای کشور هدف بوده است که حمایت

دلیل دیگر برای شکست سیاستهای تحریم اقتصادی در نهایت را خنثی نموده است.  اثرات تحریم

به جهت پیگیری از منافع اقتصادی خویش  پیمانان کشور تحریم کنندهعدم حمایت و همکاری هم

 ملمحت ،پیمانان در خطر باشداتی همبوده است. این مسئله خصوصاً به هنگامی که منافع حی

 0981 در اوایل دههو روسیه فعلی  تر است. به عنوان مثال تحریم خط لوله گاز شوروی سابقالوقوع

پیمانان اروپایی حمایت نشد زیرا بنگاههای ، بوسیله همتوسط آمریکااوکراین  2102و نیز در بحران 

ر سر ب خوردند. جدالی که بین آمریکا و اروپااین کشورها شدیداً از این مسئله ضربه می اقتصادی

 ها گردید. همین مسئله در مورد تحریم ایراناثر شدن این تحریماین مسئله بوجود آمد منجر به بی

 (.9-7، 2117نیز صادق بوده است )هافبائر و همکاران، 

 تحريم های اقتصادی انواع 

مورد  به اهداف هایی به کشور هدفکوشد تا از طریق تحمیل هزینهمی کشور تحریم کننده

 شود: های زیر برای این کار اعمال مینظر خویش دست یابد. معموالً شیوه

-. تحریم تجاری هزینهو محدودیت واردات شامل محدودیت صادرات :تحریم تجاری -1

هایی در قالب از دست دادن بازارهای صادرات، ممنوعیت واردات کاالهای حیاتی، 

، قیمتهای بیشتر برای کاالهای وارداتی به قیمتهای کمتر برای کاالهای صادراتی

 سازد.وارد می کشور هدف

توقف جریان مالی )از قبیل مالیه بازرگانی، وام و اعتبارات بانک جهانی  :تحریم مالی -2

های بالعوض( از طریق بلوکه نمودن یا مصادره و صندوق بین المللی پول، کمک

 قرار دارد.  که تحت کنترل کشور تحریم کننده های کشور هدفدارایی

عموالً م های تجاری و مالی است. کشورهای تحریم کنندهها ترکیبی از تحریماغلب تحریم

تجاری ای هاز تحریم های مالیدارند به چند دلیل: اول اینکه تحریم اقبال بیشتری به تحریم مالی
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-دهندگان و یا تضمینها و نهادهای مالی بین المللی ارئهتر قابل اعمال هستند زیرا دولتراحت

رتر از پذیهای مالی هستند و در ثانی بازارهای مالی خصوصی نیز مقرراتکنندگان اصلی جریان

ت به بهای مالی در دست بازیگران محدودی نسبازارهای کاالیی هستند. همچنین تمرکز فعالیت

گر شود. از سوی دیمنجر به سهولت نسبی نظارت و تنبیه  در این بازارها می تجارت بین الملل

رمایه بازان و سپذیرتر بودن عوامل مالی از قبیل بانکداران و سفتهبازارهای مالی بدلیل ریسک

شود( برخالف بازارهای تجاری تحریم می« اجراکنندگان خصوصی»گذاران )که از آنها تعبیر به 

شوند. دلیل دیگر اینکه در اقتصادهای بازاری مدرن، منجر به تسریع و تشدید نتایج تحریم می

های اقتصادی شدیداً وابسته به دسترسی به منابع مالی است. وضع تجارت و دیگر فعالیت

شود بدون آنکه کشور تحریم ل در جریان تجاری میهای شدید مالی منجر به اختالمحدودیت

از قبیل ممانعت از قاچاق و ... را تحمل نماید.  های مرتبط با تحریم تجاریکننده بخواهد مشقت

تر سانزیرا آهای تجاری باشد تر از تحریماثربخش های مالیرود که تحریمبه دالیل فوق انتظار می

را  و تجاری قابل اعمال هستند و فرار از آنها دشوارتر است و همچنین اثرات تشدیدکننده بازاری

 (. 27-22، 2117انگیزند)هافبائر و همکاران، برمینیز 

 چارچوب تحلیل

های هندر تحریم یک فرمول ساده دارد: هزی توان گفت که موفقیت کشور تحریم کنندهمی

نی های تسلیم در برابر تحریم باشد. یعبزرگتر از هزینه مقاومت در برابر تحریم از سوی کشور هدف

ای ههای اقتصادی و سیاسی وارده به کشور هدف در اثر تحریم بایستی بزرگتر از هزینههزینه

به این دو ننده باشد. هم محاسامنیتی و سیاستی ناشی از تسلیم در برابر خواسته کشور تحریم ک

 ها. دهی کشور هدف به این هزینهبینی نحوه مواجهه و وزننوع هزینه دشوار است و هم پیش

 : کننده تحریم کشور برای تحریم انتظاری نتایج 1جدول 

 فشار هایماهر و نفوذ و قدرت و طرفين نسبی هایانگيزه به بستگی تحریم نهایی نتيجه

 هدف کشور T و است کننده تحریم کشور S. دارد کننده تحریم کشور
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 (. 50 ،2117 همکاران، و هافبائر) منبع:

 
ر زیاد باشد، یعنی اگر روابط مالی و تجاری بین دو کشو نفوذ بالقوه کشور تحریم کننده اگر

ننده نهایی کبسیار زیاد باشد احتمال موفقیت تحریم بیشتر است. اما نفوذ کشور تحریم کننده تعیین

اشد )مثالً نداشته ب نیست. اگر کشور تحریم کننده تمایل شدیدی به تسلیم نمودن کشور هدف

هنگامی که دولت کشور تحریم کننده صرفاً برای پاسخگویی به خواست عمومی به انجام عملی 

کشور  1در مقابله با کشور هدف دست به اعمال تحریم بزند(، آنگاه حتی وجود نفوذ و اهرم فشار

راجعه شود(. اگر کشور هدف م 0کننده موفقیت تحریم نیست )به جدول تحریم کننده تضمین

و روابط  2بزرگتر باشد و دارای نفوذ و اهرم فشار قویتری از کشور تحریم کننده در رابطه مبادله

ننده رسد مگر آنکه کشور تحریم کمالی باشد در این صورت موفقیت در تحریم نامحتمل به نظر می

اهداف مورد نظر خود باشد. در مقابل در صورتی که کشور  ای قوی برای دستیابی بهدارای انگیزه

یت های فشار بیشتر باشد احتمال دستیابی به موفقتر باشد و دارای اهرمتحریم کننده بزرگتر و قوی

 های تسلیم دردر تحریم بیشتر خواهد بود. حتی در این صورت اگر برآورد کشور هدف از هزینه

برای دستیابی به موفقیت وجود نخواهد داشت. در این وضعیت برابر تحریم باال باشد تضمینی 

 نتیجه نهایی بستگی به ارزش اهداف برای کشور تحریم کننده خواهد داشت. 

                                                
1  leverage 

2 terms of trade 

  مقياس نسبی کشورها و ميزان نفوذ کشور تحریم کننده

T S T S T S   

 

شدت نسبی 

ها و انگيزه

 منافع

T شکست تحریم شکست تحریم اندک موفقيت احتمال S 

احتمال موفقيت اما 

 وابسته به اهداف

T شکست تحریم نامشخص S 

T احتمال اندک موفقيت احتمال موفقيت موفقيت S 
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های تخمینی مستقیم تحریم در های مقاومت در وهله اول بستگی به هزینهمحاسبه هزینه

ای بین هبتواند همکاری م کنندهقالب میزان زیان تجاری یا مالی دارد. در صورتی که کشور تحری

یابند. در صورتی که افزایش می ها برای کشور هدفالمللی را برای خود جلب نماید این هزینه

ای هز تحریم حمایت نماید هزینها واجد مشروعیت از قبیل سازمان ملل های بین المللیسازمان

سیاسی تحریم برای کشور هدف بیشتر خواهد شد. اگر شرایط اقتصادی کشور هدف نامناسب یا 

واند تتشدید خواهد شد و برعکس اگر دولت کشور هدف قوی باشد می وخیم باشد، اثرات تحریم

ر برابر د و روسیه کشور تحریم کننده )مانند چینهای رقیب اثرات تحریم را تخفیف دهد. اگر قدرت

یابد. تهدیدهای نظامی از سوی کشور ( از کشور هدف حمایت کنند اثرات تحریم کاهش میآمریکا

 های تحریم برای کشور هدف شوند. اگر تحریمتوانند منجر به افزایش هزینهتحریم کننده نیز می

های سیاسی در کشور هدف شود و ابقای دولت حاکمه را به مخاطره افکند، منجر به نارضایتی

 های تحریم برای کشور هدف بیش از پیش خواهد بود. بدیهی است که هزینه

یه لهای اوکنندهتعیین و نظام حکومتی کشور هدف ماهیت اهداف کشور تحریم کننده

ا نظام ی های تسلیم هستند. در صورتی که کشور تحریم کننده خواهان تهدید امنیت ملیهزینه

طلبانه است و مورد مقاومت شدید داخلی کشور هدف باشد روشن است که هدفی بلندپروازانه و جاه

!(. !نمودن دموکراسیو حاکم دازی صدامبرای بران کشور هدف قرار خواهد گرفت )مانند تحریم عراق

 هایتوان به این هدف دست یافت. در چنین موارد تحریمهای معمول نمیدر اغلب موارد با هزینه

های داخلی را تغییر دهند یا احزاب و گروههای اقتصادی تنها در صورتی موفق خواهند بود که انگیزه

 . (52 ،2117 همکاران، و )هافبائررقیب را به حدی قدرتمند سازند که قادر به تغییر نظام شوند 
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 اهداف سیاست خارجی 

توان با نظر به تجارب، ، می1و شدت نسبی منافع های تسلیم کشور هدفبرای تحلیل هزینه

 :(51 ،2117 همکاران، و )هافبائررا برشمرد  کلی از اهداف مورد نظر کشور تحریم کنندهپنج دسته 

ر : منظور از مالیم دمالیم و محدود نسبتاً ایشیوه به هدف کشور سیاستهای تغییر -0

اهمیتی های ملی کشور هدف است که برای افراد آن کشور اینجا نسبت به ارزش

، آزارهای مذهبی،  اساسی دارد. این دسته از اهداف شامل مسائلی از قبیل حقوق بشر

 و ... است.

 از تحریم اقتصادی آمریکا در زمان جنگ سرد :تغییر نظام حکومتی کشور هدف -2

هت متزلزل ، و ...( ج، شیلی، کوباکشورهای سوسیالیستی و کمونیستی )اروپای شرقی

 نمود. های آنها استفاده مینمودن دولت

 مقابله با حمله نظامی احتمالی -1

 تضعیف و تخریب قدرت نظامی کشور هدف -2

  ستهای کشور هدفتغییرات اساسی سیا -5

 متغیرهای اثرگذار بر هزينه های مقاومت و يا تسلیم

در برابر تحریم  های مقاومت و همچنین تسلیم کشور هدفعوامل متعددی بر هزینه

دی کلی بنمتوان در یک تقسیتوانند نتیجه نهایی تحریم را تغییر دهند. میاثرگذارند که نتیجتاً می

 تقسیم نمود. « سیاسی»و « اقتصادی»این عوامل را به متغیرهای 

 متغیرهای سیاسی

 های مقاومت یا تسلیم در برابر تحریم اقتصادیاز جمله متغیرهای سیاسی اثرگذار بر هزینه

 توان به موارد زیر اشاره نمود:می

                                                
1 relative intensity of interest 
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-ای شبههاز قبیل فعالیت تحریم کنندههای جنبی استفاده شده توسط کشور سیاست -0

 های نظامی قانونی، مانورهای مخفیانه و ...نظامی، فعالیت

 های بین المللی برای اعمال تحریم میزان همکاری -2

 در حمایت یا مخالفت با تحریم های بین المللیورود پیدا کردن سازمان -1

 های بین المللی به کشور هدفیا عدم وجود کمکوجود  -2

  و کشور هدف گرمی روابط سیاسی اولیه کشور تحریم کننده -5

 . وجهه سیاسی دولت کشور هدف -6

  تحريماثرگذار بر هزينه های  اقتصادیمتغیرهای 

 و ر)هافبائتوان بر روی متغیرهای زیر تمرکز نمود از میان متغیرهای اقتصادی متعدد می

 :(62-60و  55 ،2117 همکاران،

در قالب مقادیر کل، یا درصدی از تولید ناخالص  شده به کشور هدفهای تحمیلهزینه -0

شور جهت تنبیه ک : تحریم اقتصادیشوندسرانه سنجیده می(، و یا بصورت GNP) ملی

ز شود. ااعمال می هدف بخاطر رفتارهای نامطلوبش نسبت به کشور تحریم کننده

شده ناشی از تحریم را با منافع استمرار های تحمیلحیث نظری، کشور هدف هزینه

ر است تهای خالص بیشتر بود، محتملکند، اگر هزینهه میهای خویش مقایسسیاست

که کشور هدف سیاستهای خود را تغییر دهد. مقادیر کل مقیاس مناسبی برای سنجش 

 و لیارد دالری برای چینیاثرات بالقوه روی کشور هدف نیستند، یک هزینه یک م

ری تینه به تولید ناخالص ملی معیار مناسبیکسان نیست. بنابراین درصد هز سوریه

 های وارده به کشور هدف است.برای سنجش هزینه

 که در قالب جریان و کشور تحریم کننده روابط تجاری و بازرگانی میان کشور هدف -2

دف ر هتجارت کاالیی طرفینی میان دو کشور به عنوان درصدی از کل تجارت کشو

: برای آنکه تحریم اثربخش باشد بایستی کشور تحریم کننده دارای شودسنجیده می
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روابط اقتصادی قابل توجهی با کشور هدف باشد. تحریم های اقتصادی از یک وجه 

های چشمگیر میان آنها استفاده تشابه خاص میان کشورهای مستقل به رغم تفاوت

استفاده از نیاز کشور هدف به «. ضروری دارندها نیاز به کاالهای انسان»کنند: می

کاالهای خاص و ایجاد محدودیت بر سر راه تأمین آن، سالح کشورهای تحریم کننده 

الواقع ابزارهایی برای سیاست خارجی هستند که با است. تحریم های اقتصادی فی

د. دارناعمال محدودیت بر مبادالت آزاد بین المللی سعی در دستیابی به اهداف خود 

 از سوی کشورهای چون عمده ادبیات اقتصادی تولید شده در زمینه تحریم اقتصادی

شده در این ادبیات از منظر کشور های تشریحتحریم کننده بوده است فلذا اغلب مدل

کنند و در پی شناخت عوامل موفقیت در تحریم تحریم کننده به این مسئله نگاه می

 (.9، 2117)ایلر،  هستند

کشور  GNPاندازه نسبی اقتصادی دو کشور نسبت به یکدیگر، که در قالب نسبت  -1

های : گذشته از مقدار هزینهشودسنجیده می کشور هدف GNPبه  تحریم کننده

اندازه  هشده توسط کشور تحریم کننده به کشور هدف، نتیجه تحریم بستگی بتحمیل

 نسبی دو کشور و روابط تجاری میان آنها دارد. 

: اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور هدف کشور هدف و ثبات سیاسی سالمت اقتصادی -2

دف های نابسامانی در کشور هدر تعیین نتیجه نهایی نقش به سزایی دارد. وجود زمینه

ما در کند ادر دستیابی به اهداف خویش را بسیار کم می زحمت کشور تحریم کننده

شد و اقتصادی با مقابل اگر کشور هدف در وضعیت ثبات و سالمت و اقتدار سیاسی

ست ا کار کشور تحریم کننده بسیار دشوار خواهد بود. البته خود فرآیند تحریم ممکن

و  هایگسترش نارضایتبر ثبات اقتصادی و سیاسی کشور هدف اثر بگذارد و منجر به 

 آن شود. اتحاد و انسجام داخلی یا تقویت 

ریم ( یا تحیا تحریم واردات )تحریم صادرات تحریم تجاری -نوع تحریم مورد استفاده -5

ها با یکدیگر مورد استفاده قرار : ممکن است یک نوع و یا چند نوع از این تحریممالی
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یا صادرات و یا هر دو است. تحریم  وارداتهای تجاری، کاهش بگیرند. هدف تحریم

ها نیز از طریق کاهش سرمایه گذاری یا نپرداختن و بلوکه کردن دارایی های مالی

منجر به کاهش تجارت  وام و اعتبارات یا باال بردن هزینه اعتبارات برای کشور هدف

با درجات مختلف بر روی تجارت  به ارزیابی اثرات تحریم 1شوند. مدل جاذبهمی

 واهیم پرداخت. شناسی به آنها خپردازد که در قسمت روشکاالیی دوطرفه می

ها را در چهر دسته کلی توان این هزینه: میهزینه وارده به کشور تحریم کننده -6

بندی نمود: منفعت خالص کشور تحریم کننده، اثرات جزئی بر کشور تحریم شاخص

 کننده، اثرات مالیم بر کشور تحریم کننده، اثرات شدید بر کشور تحریم کننده. 

 شناسی روش

های اقتصادی و علل  های مورد استفاده جهت تحلیل اثرات تحریمدر این قسمت به مدل

ها را به چهار دسته کلی تقسیم نمود: توان این مدلپردازیم. میشروع و ادامه و پایان تحریمها می

 رضه و تقاضا و نتایج رفاهیهای با رویکرد اقتصاد خرد که به اثرات تحریمها بر منحنی ع. مدل0

 توان به مدل جاذبهترین آنها میکه از مهم های تجارت بین الملل. مدل2پردازند؛ حاصل از آن می

که به رفتار استراتژیک  های نظریه بازی. مدل1تجارت اشاره نمود؛  و مدل منحنی پیشنهاد

 های نظریه انتخاب عمومی. مدل2پردازند؛ و هدف در تقابل با یکدیگر می کشورهای تحریم کننده

ا تکیه بر اقتصادی بها راجع به سیاستهای گیریبر تصمیم جویی گروههای ذینفعکه بر اثرات رانت

 گذاری تاکید دارند. تعادل در بازار سیاست

                                                
1 Gravity Model 



28  مجموعه مقاالت اقتصاد تحریم 

 

 هدف کشورهای بر تحريمرفاهی  های هزينه تخمین: مدل مازاد مصرف کننده

  به کشور هدف تحريم صادرات الف. محاسبه زيان رفاهی

 از هک بانکی اعتبارات قبیل از خاص کاالی یک برای تقاضا و عرضه منحنی (0) نمودار

1. دهدمی نشان را شودمی صادر هدف کشور به کنندهتحریم کشور 1,Q P تعادلی مقدار و قیمت 

 آمده بدست 1e نقطه در تحریم از پیش تقاضا و عرضه تعادل. دهدمی نشان را تحریم از  پیش

 میزان به Q کاالی عرضهاز  را هدف کشور پیمانانشهم و کننده تحریم کشور اول، حالت در. است

dQ االی کننده کتنها عرضه پیمانانشهم و کننده تحریم کشورسازند. در صورتی که محروم می

کاهش نخواهد یافت. بنابراین  dQمورد نظر نباشند، عرضه کل به کشور هدف به همان میزان 

انتقال پیدا خواهد کرد. این انتقال افقی متناظر با تحریم کشور هدف  2Sبه  1Sمنحنی عرضه از 

-دسترس کاالی مورد نظر برای کشور هدف است. سایر عرضهاز کل عرضه قابل dQبه میزان 

کنندگان در پاسخ به این بازار مورد تحریم و قیمتهای احتماالً باالتر، مقداری عرضه اضافی در 

نشان داده شده است(. در نتیجه، مقدار خالص  xدهند )که در نمودار با اختیار کشور هدف قرار می

کاهش خواهد یافت. قیمتهای تعادلی پس از تحریم،  yندازه شده به کشور هدف فقط به اعرضه

2P به میزان( در سطحی باالتر ،dP از قیمتهای اولیه )
1P  قرار دارد. بنابراین کشور هدف ناچار به

 پرداخت قیمتهای باالتر برای دستیابی به کاالی مورد نظر خواهد بود.

از این تحریم چقدر است؟ به زبان اقتصادی، پاسخ بستگی به رفاه  مقدار زیان کشور هدف

( دارد، یعنی به میزان کاهش عواید کشور هدف از رفته )یا کاهش در مازاد مصرف کنندهاز دست

مقدار  شده در ازایالتفاوت مبلغ واقعاً پرداختمبادالت بازاری. مازاد مصرف کننده برابر است با مابه

Pشده )مصرف Qده شکنندگان حاضربودند در ازای مقدار مصرف( با حداکثر مبلغی که مصرف

1کننده قبل از اعمال تحریم برابر مثلث بپردازند. در نمودار زیر مازاد مصرف 3 1P Pe


پس است. اما  

1، این مازاد به اندازه ذوذنقه 2Sبه  1Sاز اعمال تحریم و انتقال منحنی عرضه از  2 2 1P P e e  کاهش
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های رفاهی ناشی از اعمال هزینهدهنده نشان وارده به مصرف کنندگان یابد. این زیان رفاهیمی

 به کشور هدف است.  تحریم صادرات

 
 صادرات های¬تحریم اعمال از ناشی رفاهی زیان1 نمودار

 
شود. هرچقدر مشخص می 1«زیان رفاهی»معموالً تحت عنوان  کاهش مازاد مصرف کننده

 شیب منحنی تقاضا بیشتر باشد، به عبارت دیگر هرچقدر کاالی مورد تحریم برای کشور هدف

تر باشد و کاالهای جایگزین کمتری داشته باشد )از قبیل دارو(، و به اصطالح اقتصادی ضروری

برای آن کشور بیشتر خواهد بود. به تر باشد، زیان رفاهی حاصل از تحریم کششهرچقدر کاال بی

همین ترتیب هرچقدر شیب منحنی عرضه بیشتر باشد، یعنی هرچقدر قیود موجود روی افزایش 

عرضه در واکنش به افزایش قیمتها بیشتر و شدیدتر باشد، و به اصطالح اقتصادی هر چقدر کشش 

 بیشتر خواهد بود.  قیمتی عرضه بیشتر باشد، زیان رفاهی حاصل از تحریم برای آن کشور

                                                
1 welfare loss 
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1( در نمودار فوق برابر مساحت ذوذنقه WL) زیان رفاهی 2 2 1P P e e  است. به صورت تقریبی

دانست. بنابراین به صورت  dPو عرض  Qتوان این مساحت را برابر مساحت مستطیل با طول می

 توانیم بنویسیمتقریبی می

1.WL Q dP 
مرتبط با کشش قیمتی عرضه  dPتغییرات قیمت 

sE  و کشش قیمتی تقاضا
dE  .است

کشش قیمتی عرضه به نوبه خود برابر است با درصد تغییرات در مقدار عرضه )که به صورت تقریبی 

x/1با  Q 1شود( در واکنش به درصد تغییرات قیمت )نشان داده می/dP P است. به همین )

ترتیب، کشش قیمتی تقاضا برابر است با نسبت درصد تغییرات مقدار کاالی تقاضاشده )
1/y Q ،)

به درصد تغییرات قیمت )
1/dP P .)های قیمتی عرضه و دهنده کششبنابراین معادالت زیر نشان

 تقاضا هستند:

1

1

/

/
s

x Q
E

dP P
 

1

1

/

/
d

y Q
E

dP P
 

xشود، همچنین چنانکه روی نمودار مالحظه می y dQ  بنابراین در اینجا با سه .

,معادله فوق و سه مجهول ) ,x y dP:مواجهیم. با حل این دستگاه جبری خواهیم داشت ) 

1

1

.

[ ].s d

P dQ
dP

E E Q



 

WL.1از معادله فوق در رابطه  dPبا جایگذاری  Q dP :خواهیم داشت 

1.

[ ]s d

P dQ
WL

E E
 

P.1در این رابطه،  dQ از سوی کشور تحریم دهنده ارزش اسمی کاهش عرضه نشان

و واکنش سایر  پیمانانش، قبل از افزایش قیمتهای پرداختی توسط کشور هدفو هم کننده

باشد. در واقع در فاز اول تحریم، ای میکننده جهت پرکردن این شکاف عرضهکشورهای عرضه

P.1میزان محرومیت وارده به کشور هدف برابر  dQ  است. در فاز بعدی، کشش قیمتی تقاضا



  10 مبانی نظری تحریم اقتصادی

 

 

کننده تغییرات قیمت پیشنهادی توسط کشور هدف در واکنش به این تحریم است. کشش تعیین

در واکنش  کنندهکننده تغییرات مقداری عرضه توسط سایر کشورهای عرضهقیمتی عرضه تعیین

1به افزایش قیمتهای پیشنهادی کشور هدف است. بنابراین عبارت 

[ ]s dE E
ضریب »توان را می 

 . کشور هدف است کننده تاثیرات نهایی تحریم بر روی زیان رفاهینامید، که تعیین 1«تحریم

  هدف کشور از واردات تحريم رفاهی زيان محاسبه. ب

از  ناشی از تحریم واردات توان نشان داد که زیان رفاهیبا تحلیلی مشابه قسمت قبل، می

پیمانانش بر روی کاالهای وارداتی از این و هم و بستن بازارهای کشور تحریم کننده کشور هدف

« یدکنندهمازاد تول»بر  کشور به چه میزان است. البته در اینجا بایستی به جای مازاد مصرف کننده

-متدریافتی و حداقل قیهای بازاری التفاوت قیمتمابه« مازاد تولیدکننده»تمرکز نمود. منظور از 

 باشد. هایی که در صورت فقدان بازار تولیدکنندگان حاضر به پذیرش آن بودند می

در هر مرحله، ابتدا میزان  های ناشی از اعمال تحریم برای کشور هدفبرای محاسبه هزینه

 کنیم. زیانا محاسبه میکنندگان از بازارها در یک سال و بر حسب دالر رمحرومیت اولیه عرضه

 نماییمرا محاسبه می« ضریب تحریم»است. در مرحله بعد  dPاولیه کشور هدف از این تحریم برابر 

/1های قیمتی عرضه و تقاضا است )که برابر معکوس مجموع کشش [ ]s dE E هافبائر و()

 (. 202-200، 2117همکاران، 

 بعدی، همین منطق تحلیلی با جزئیات بیشتری برای تحلیل اثرات رفاهی تحریم در دو مدل

 شود.به کار گرفته می و کشور تحریم کننده بر کشور هدف اقتصادی

 واردات تحريمج. مدل تفصیلی تر برای تحلیل اثرات رفاهی 

کننده عرضه و تقاضای جهانی برای منعکس کشور هدف از لحاظ نظری، بازار صادرات

کنیم که اگر صادرات کشور هدف تحریم شود، تقاضای جهانی کاالهای آن کشور است. فرض می

                                                
1 sanctions multiplier 
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شده در قیمتهای فعلی کاهش یابد. اگر فرض کنیم که بازارها قبل از تحریم قاضابرای مقدار فعلی ت

توانیم اثرات رفاهی تغییرات قیمت و مقدار را استخراج نماییم. نمودار زیر تعادل در تعادل بودند، می

( نشان IM) کشور تحریم کننده ( و بازار وارداتEXقبل از تحریم را در بازار صادرات کشور هدف )

 دهد.می

 
 هدف کشور صادرات بازار2 نمودار
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 کننده تحریم کشور واردات بازار 3 نمودار

نمودار  Dنمودار عرضه و منحنی  Sدهد. منحنی رخ می WPتعادل اولیه جهانی در قیمت 

ده شدهنده متغیرهای تعادلی هستند. مقادیر عرضهدار نشانتقاضا در هر بازار است. متغیرهای ستاره

(SQ و تقاضا )( شدهDQ تعیین)( کننده مازاد بازارs DQ Q  در بازار )( یا کمبود
s DQ Q در )

Pباشند. اگر قیمتهای تعادلی جهانی )قیمتهای جهانی فعلی بازار می  باالتر از قیمتهای تعادلی )

*) کشور هدف در بازار صادرات

TPصادرکننده خالص این کاال است و مازاد  ( باشند، کشور هدف

با وضعیت متضادی مواجه است زیرا  فروشد. کشور تحریم کنندهبازاری را به خریداران خارجی می

کند که کشور هدف قیمتهای قیمت جهانی زیر قیمت تعادلی وی است. این مدل ساده فرض می

 کند. فعالً فرضقیمتهای خود را تحمیل می بازار جهانی نماید ولیصادراتی خود را تحمیل نمی

انند( مدارد )متغیرهای اقتصادی دیگر ثابت میسایر شرایط را ثابت نگه می کنیم تحریم تجاریمی

ا، هآن مدل گذاریم. خواهیم دید که درتر بعدی این فرض را کنار میهای پیچیدهو سپس در مدل

دهد. این درآمد ثروت کشور هدف را از طریق کاهش درآمدهای صادراتی کاهش می تحریم واردات
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از دست رفته همانند یک مالیات برای مجازات کشور هدف جهت اجبار وی به انجام سیاستهای 

 کند. دلخواه کشور تحریم کننده عمل می

جهانی حاصل از مبادالت این بازار برابر است با مجموع مازاد « رفاه»در این مدل ساده، 

( )که تعریف آنها در مدل قبلی مالحظه شد(. تحریم PS) ( و مازاد تولیدکنندهCS) مصرف کننده

شود. بادالت بازاری منجر به کاهش رفاه میاز طریق ایجاد اختالل در م همانند موانع تجاری

 بندی عموماً به عنوانکند. سهمیهبندی واردات عمل میبلحاظ نظری همانند سهمیه تحریم واردات

شود. یک تفاوت اصلی میان این دو این است گرایانه از یک کاالی خاص اعمال میاقدامی حمایت

نجر به کسب درآمدی از طریق فروش مجوز به تولیدکنندگان بندی مکه تحریم برخالف سهمیه

 کاالی خاصی شود. تحریم به معنای محدود ساختن صادراتخارجی جهت فروش کاالهایشان نمی

کشور )مانند کاالهای  ( یا تمامی کاالهای وارداتی از یکو سوریه و عراق )از قبیل نفت از ایران

  جهت تامین مالی سیاستهایش کاهش یابد. باشد با این هدف که توانایی کشور هدفکوبایی( می

( نشان داده شده است. که شوک 5و  2در نمودار ) اثرات رفاهی ناشی از ممنوعیت واردات

حاصل از تحریم با خط افقی تیره نشان داده شده است. در این حالت تحریم دارای دو اثر است: 

د. به یابیابد و در نتیجه درآمد کشور هدف کاهش میکاهش می ابتدا فروش صادراتی کشور هدف

Sتعادل )جای مقادیر تعادلی قبل از  DQ Q ( تساوی جدید  )2 2S DQ Qشود،  ( حکمفرما می

ه ب یابد. اثر ثانوی ناشی از افزایش قیمت واردات کشور تحریم کنندهکاهش می 2Pو قیمتها به 

2P  .2در این حالت کمبود بازاری کشور تحریم کننده برابر است 2D SQ Q باشد. می 
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 هدف کشور صادرات بازار 4 نمودار

 
 کننده تحریم کشور واردات بازار 5 نمودار

از سیاست تحریم به ترتیب زیر  کننده( بازتوزیع ثروت برای کشور تحریم 5در نمودار )

شده برای تولیدکنندگان کشور تحریم کننده است، که درآمد حاصل منفعت حاصل aاست: مساحت 
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کاهش خالص رفاه ناشی از تحریم  dو  cو  bاست. مساحت  از تولید کاالهای جدید رقیب واردات

دهنده زیانی است زیرا نشان نیز یک زیان رفاهی aکننده است. مساحت  در اقتصاد کشور تحریم

 داخلی است که ناچارند قیمتهای باالتری بپردازند.  برای مصرف کنندگان

دهنده درآمد دولت از فروش مجوز در قبال بایستی نشان cبر طبق نظریه تجارت، مساحت 

میه باشد. اما اکنون که سیاست تحریم اعمال شده است، چنین درآمدی وجود ندارد، اعطای سه

اضافی است و نه رانت انحصاری دولت به هنگام تحمیل موانع  نیز زیان رفاهی cبنابراین مساحت 

 . تجاری

نند کخود تجربه می نیز یک کاهش فروش را در بازار صادرات تولیدکنندگان کشور هدف

یابد. در این حالت زیان وارده به تر از سطح تعادل اقتصاد بسته کاهش میو قیمتها به پایین

ز اشی ان تولیدکنندگان در اثر این کاهش قیمتها بیش از منفعت حاصله برای مصرف کنندگان

ر شود که در نموداقیمتهای کمتر است. اقتصاد کشور هدف نیز با کاهش خالص ثروت مواجه می

و  gو  fو  eدهنده منفعت مصرف کنندگان است و مساحت نشان eشود. مساحت ( مالحظه می2)

h  تغییرات کل رفاه چنانکه در مدل قسمت قبل مالحظه گردید به مقدار انتقال منحنی و همچنین .

 های عرضه و تقاضا بستگی دارد. کشش

مرکز مت تحریمهای اقتصادی گاهی جزئی هستند و بر یک کاالی خاص کشور هدف

ر سایر موارد، دارند. اما د شوند و نتیجتاً اثر کمتری بر انتقال منحنی تقاضای کشور تحریم کنندهمی

ل بزرگتری در پی دارند. چنانکه در مدل قب ه و نتیجتاً زیان رفاهیتحریم های اقتصادی فراگیر بود

اشد( پذیرتر بتر باشد )کششمالحظه شد، هرچه منحنی عرضه داخلی کشور تحریم کننده صاف

ادر کنندگان داخلی کشور تحریم کننده قزیان رفاهی کشور تحریم کننده بیشتر خواهد بود. عرضه

دف، هر چه یابد. در بازار کشور هکامل تقاضای داخلی نیستند و نتیجتاً قیمتها افزایش میبه تامین 

ر پذیرتر باشد(، زیان رفاهی وارده به این کشور بیشتتر باشد )کششمنحنی تقاضای داخلی مسطح

خواهد بود. تولیدکنندگان داخلی کشور هدف حتی از تولیدکنندگان داخلی کشور تحریم کننده زیان 

ی توانند به راحتی براداخلی کشور هدف می شوند زیرا مصرف کنندگانبیشتری را متحمل می
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کاالی مورد نظر جایگزینی با قیمت کمتر بیابند. قیمتهای نسبی کمتر منجر به افزایش مازاد مصرف 

ان رفاهی منجر به زی دیشود. بنابراین تحریم اقتصاکنندگان با اندازه زیان تولیدکنندگان نمی

 (. 06-02، 2117آورد )ایلر، شود و نتیجتاً زیان رفاهی جهانی به بار میخالص هر دو کشور می

  د. تحريم صادرات

( از سوی VER) 1«محدودیت صادرات اختیاری»مشابه اعمال یک  تحریمهای صادرات

آینه تحوالت بازار صادرات کشور تحریم  کشور هدف باشد. بازار وارداتمی یم کنندهکشور تحر

کنیم که عرضه و تقاضای جهانی برای کاالهای کشور کننده است. در اینجا نیز مجدداً فرض می

کشور هدف است. در تحریم صادرات، عرضه واردات کننده قیمت بازاری برای تحریم کننده تعیین

ود، شگیرد. تحریمهای صادرات منجر به افزایش قیمت جهانی میکشور هدف تحت تاثیر قرار می

تر برای کاالهای کشور تحریم کننده در کشور هدف که منجر به قیمتهای باالتر و مقادیر پایین

برند زیرا به موازات های صادرات منفعت میشود. بنگاههای تولیدی در کشور هدف از تحریممی

د. یابتحریم این بازار توسط بنگاههای خارجی، فروش کاالهای تولیدشده داخلی افزایش می

لت کشور ای برای دوتولیدکنندگان کشور تحریم کننده با درآمد کمتری مواجه خواهند بود که هزینه

 شود. تحریم کننده محسوب می

و اثرات نهایی بستگی به میزان تجارت و روابط اقتصادی میان کشور  مقدار انتقال منحنی

دارد. همچنین کشش تقاضا برای کاالی کشور تحریم کننده در کشور  و کشور هدف تحریم کننده

واهد شد. مشابه نمودارهای نهایی است که کشور هدف متحمل خ کننده زیان رفاهیهدف تعیین

دهنده بازارهای پس از اعمال تحریم برای کشور تحریم ( نشان7( و )6(، نمودارهای )5( و )2)

باشند. در ( می1( و )2های )کننده و کشور هدف هستند. شرایط قبل از تحریم نیز همانند منحنی

 ننده. وضعیت فعلی، کشور تحریم کننده صادرکننده است و کشور هدف واردک

                                                
1 Voluntary export restraint 
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 هدف کشور واردات بازار 6 نمودار

 

 کننده تحریم کشور صادرات بازار 7 نمودار

دهنده منفعت نشان aاثر خالص رفاهی بر هر دو اقتصاد مجدداً منفی است. مساحت 

 مصرف کنندگان دهنده زیان رفاهینشان dو  cو  bاست، و مساحت  تولیدکنندگان کشور هدف
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بندی عمدی صادرات از سوی کشور همانند وضع یک سهمیه باشد. تحریم صادراتکشور هدف می

 fنشان دهنده منفعت مصرف کنندگان و مساحت  eبر روی خودش است. مساحت  تحریم کننده

دهنده زیان تولیدکنندگان از این تحریم در کشور تحریم کننده است. معموالً کاالهای نشان hو  gو 

د. شوخاص دارای اهمیت استراتژیک از سوی کشور تحریم کننده مورد تحریم صادرات واقع می

.. های نظامی، و .، سالحایهای توسعهیکی، کمکاین کاالها شامل دارو، تکنولوژی و سرمایه فیز

هایی اگر ظرفیت تولیدی کشور هدف را فعال کند برای چنین تحریم(. 08-06، 2117)ایلر، باشدمی

 وی منافعی به همراه خواهد داشت.

 های مالیتحريمه. 

 و وارداتی است. تجارت بین المللهای صادراتی  و قطع روابط مالی متفاوت از ممنوعیت

ه شوند. تحریم های تجاری بها با یکدیگر مرتبط میمالیه بین الملل از طریق موازنه ترازپرداخت

به طور  نیز گذارد، تحریم های مالیاثر می طور غیرمستقیم بر بازارهای مالی کشور هدف

گذارد. اما بلحاظ مکانیک قضیه، هر دو تحریم غیرمستقیم بر بازارهای کاالیی کشور هدف اثر می

یش وام و اعتبارات خو« صادرات» کنند. هنگامی که کشور تحریم کنندهشبیه یکدیگر عمل می

ای انتظاری های بهرهر واقع درآمد یا پرداختکند، د)ورودی سرمایه( به کشور هدف را تحریم می

سرمایه گذاران کشور هدف را کاهش داده است. هنگامی که کشور تحریم کننده کشور هدف را از 

نماید، در واقع عرضه وجوه را کاهش داده است و منجر به افزایش منابع مالی خویش محروم می

کنیم که کشور هدف نرخ جا نیز فرض میهزینه تامین مالی برای کشور هدف شده است. در این

 کند. دریافت می کند و آن را از بازار جهانیبهره خود را تعیین نمی

های کشور نیز اقدام به کاهش یا قطع درآمد حاصل از دارایی نوع دیگری از تحریم مالی

ا هنماید که به بلوکه کردن داراییهستند می که در وضعیت حاضر در کشور تحریم کننده هدف

مها نمود، این تحریمعروف است. اگر کشور هدف از بازارهای مالی کشور تحریم کننده استفاده می

ه شور تحریم کنندتوانند کامالً اثربخش باشند. برای محدودسازی جریان دارایی خارجیان، کمی

های خاصی داشته باشد. کشور تحریم کننده نبایستی بدهکار خالص به کشور شرطبایستی پیش
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(. در این وضعیت محتمل است که کشور هدف در صدد نسبت به چین هدف باشد )مانند آمریکا

ی و یا رار باشد و یا کشور هدف متقاضتالفی برآید. همچنین بایستی بازار مالی بین دو کشور برق

ای از تحریم مالی را ( مدل ساده8کننده وام و اعتبارات کشور تحریم کننده باشد. نمودار )استفاده

 دهد. نشان می

 
 (پول بازار در عرضه قابل) دادنیوام وجوه برای هدف کشور بازار 8 نمودار

 
ا ر دسترس برای کشور هدفدادنی یا اعتبارات قابلبازاری برای وجوه وام( تعادل 8نمودار)

 دسترس در نرخهای بهرهدهد. فرض کنید که کشور هدف دارای کمبود اعتبارات قابلنشان می

Dدسترس برای کشور هدف از خارج از (، اعتبارت قابل9جهانی است. در نمودار) SQ Q  به

2 2D SQ Q یابد. این کاهش در تقاضا منجر به کاهش قیمتهای دارایی در کشور هدف کاهش می

دهد. در اینجا نیز کشش تقاضا و عرضه در بازار هر شود و نتیجتاً نرخهای بهره را افزایش میمی

با  خالص کشور هدف ه به هر کشور است. زیان رفاهیکننده نهایی اثرات رفاهی واردکشور تعیین

 است.  dو  cو  bداده شده با ناحیه نقه نشانزذو
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 هدف کشور بر مالی تحریم رفاهی اثرات 9 نمودار

 
 معموالً منجر به آثار بازاری از سوی دیگر چنانکه پیش از این گفته شد، تحریم های مالی

 زند. بانکهای خارج از کشور تحریم کنندهدامن می شوند که به این زیان رفاهیای میتشدیدکننده

 آمیز درنظر بگیرندرا به عنوان یک مشتری مخاطره ، کشور هدفممکن است بخاطر تحریم مالی

د. باالتری را طلب نماین و نتیجتاً از اعطای اعتبارات به این کشور طفره بروند و یا نرخهای بهره

ای های کمی برهنگامی اثر بیشتری خواهد داشت که کشور هدف جایگزین این افزایش ریسک

داد های عرضه و تقاضا و همچنین تعالی خویش داشته باشد )نیروهای بازار بوسیله کششتامین م

شود(. از سوی دیگر جریان سرمایه بر جریان تجارت بازارهای دردسترس جایگزین مشخص می

گذارد )از طریق تغییرات نرخ ارز و تغییرات شرایط اقتصادی در کشور هدف(. از سوی دیگر اثر می

ور تحریم کننده برای تحریم کشور هدف روی روابط تجاری سایر کشورها با کشور تهدیدهای کش

ش خوی گذارد. همچنین اگر دولت کشور هدف معموالً برای جبران کسری بودجههدف اثر منفی می

میزتر آی این کشور بسیار مخاطرهاستفاده نماید، تحریم مالی برا از درآمد دارایی و استقراض خارجی

 (. 22-21، 2117است )ایلر، 
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 مدل جاذبه

 ، نه فقط روابط تجاریهای اقتصادی بر روی تجارت کشور هدف برای تحلیل اثرات تحریم

ود. گرچه شاستفاده می« مدل جاذبه»بلکه کل روابط تجاری کشور هدف، از  با کشور تحریم کننده

ده شمحدودساختن تجارت کشور هدف معموالً هدف اولیه تحریم نیست اما یکی از نتایج محقق

 است. 

مایه های سرو جریان های جدید تجارت بین المللبستر تحلیلی برای تحلیل مدل جاذبه

 میان دو کشور متناسب با اندازه ها بر این است که تعامالت اقتصادیگذاری است. اساس این مدل

این دو کشور و دارای نسبت عکس با فاصله میان آن دو کشور است. این مدلها دارای قدرت تبیین 

ام تعامالتی یابد. نظر فاصله زیاد بوده و با گذشت زمان نیز کاهش نمیتجربی باالیی هستند. تاثی

ین مدل دهد. ارا شکل می شود ساختار فضایی اقتصاد جهانیکه از این تعامالت دوطرفه نتیجه می

سم بق آن مقدار جاذبه بین دو جاست که بر ط ای به وام گرفته از مکانیک نیوتنیدر واقع استعاره

شور ک دارای رابطه مستقیم با جرم آنها و رابطه عکس با فاصله آنهاست. بر همین اساس، صادرات

i  به کشورj  ( تابعی از فاصله این دو کشورijd( و وزن اقتصادی این دو کشور ),i jM M است )

شوند. بنابراین یک مدل جاذبه در باب تجارت بایستی آن کشورها سنجیده می GNPکه غالباً با 

,پارامترهای  ,   :را در رابطه زیر تخمین بزند 

i j

ij ij

ij

M M
F G

d

 


 

نشده در مدل را جزء اخالل است که موارد تبیین ijیک مقدار ثابت است و  Gکه 

را تقاضا برای آن کاالها  iMو  را به عنوان عرضه کاالهای صادراتی iMتوان گیرد. میدربرمی

ijdتفسیر نمود و   ها به شده تجارت درنظر گرفت. این هزینههای درنظرگرفتههرا تمامی هزین

را  اذبهتوان معادله جیابند. در تجارت میشوند و با افزایش فاصله افزایش میقیمت کاال اضافه می

 (:2118به صورت زیر نوشت )فینسرا، 
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ای هگیری هزینهمرزی و اندازهو هم دربرگیرنده اثرات مجاورتتر یافتههای جاذبه بسطمدل

تر هستند. رویکردهای تجربی متفاوتی نیز برای حل مسائل اقتصادسنجی مرتبط تعامالت پیچیده

 (. 2118اند )کامبز، های پیچیده پیشنهاد شدهبا این چارچوب

شور، معموالً شامل فاصله دو ک نی اولیه مدل جاذبهدر مطالعات اقتصادسنجی، سه متغیر کانو

های جاذبه تجارت است. در اغلب مدل و مرز مشترک ( واقعی مشترکGNPتولید ناخالص ملی)

مشترکشان و کاهش فاصله آنها افزایش ( GNPتولید ناخالص ملی)دوطرفه میان کشورها با افزایش 

یل زبان توان افزود از قببه جز این متغیرهای کانونی، متغیرهای توضیحی دیگری نیز مییابد. می

 و مواردی از این قبیل. مشترک، سابقه استعمار

  1در تجارت روش منحنی پیشنهاد

-تجارت برحسب روابط مبادله نشان می، رضایتمندی یک کشور را برای منحنی پیشنهاد

دهد که کشور مورد نظر در ازای مقادیر مختلف کاالی وارداتی موردنیاز دهد. این منحنی نشان می

پردازد می خود حاضر است چه مقدار کاال صادر کند. این رویکرد به بررسی پیامدهای تحریم تجاری

ین کند و همچنرا تحلیل می با کشور تحریم کننده کشور هدف بر رابطه مبادله و اثرات تحریم

 دهد. را نیز نشان می اثرات رفاهی تحریم

 یک کشور که هدف بالقوه تحریم اقتصادی تعادل اولیه منحنی پیشنهاد (01) نمودار

( W( و همچنین منحنی پیشنهاد شرکای تجاری فعلی آن کشور )منحنی Tچندجانبه است )منحنی 

) کشور هدف دهد. محور افقی صادراترا نشان می
TX کشور  مودی مقدار واردات( و محور ع

هدف )
TM دهد. ( را نشان می 

                                                
( 28-23، 1389( ارائه شده است. در اینجا از مقاله ارزنده یاوری و محسنی )1992) این مدل توسط کامپفر و لوئنبرگ 1

 برای معرفی این مدل استفاده شده است.
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 تتجار تعادل: کننده تحریم کشورهای و هدف کشور تجارت پيشنهاد منحنی11 نمودار

 اقتصادی تحریم شرایط در خارجی

 

دهد و را نشان می تعادل تجارت خارجی کشور هدف T هر نقطه روی منحنی پیشنهاد

ر یک د بیانگر میزان حداکثر رفاه کاالهای وارداتی است که به ازای هزینه مقدار معینی از صادرات

صادرات به  که صرفاً بیانگر نسبت آید. نسبت قیمت یا رابطه مبادلهقیمت نسبی معین به دست می

 به. است پیشنهاد منحنی از نقطه هر روی مختصاتاست، برابر شیب خط گذرنده از مبدا  واردات

 شورک که شودمی مشاهده هدف کشور پیشنهاد منحنی روی مختصات مبدا از حرکت با کلی طور

. یدنما خریداری صادرات حسب بر کمتری هزینه قبال در را بیشتری واردات مقدار تواندمی هدف

 ولط در مبدا از حرکت دیگر، عبارت به. است کشور این تجاری اوضاع در بهبود معنای به امر این

 . شودمی منجر هدف کشور در رفاه افزایش به پیشنهاد منحنی

. دهد می نشان را( W)نمودار  جهان کشورهای دیگر برای پیشنهاد منحنی نمودار همچنین

 شورک با تجارت خالص یا و جهان کشورهای همه تجارت از ترکیبی اساساً پیشنهاد منحنی این

Wافقی محور روی هدف کشور واردات همان کاال جهانی صادرات طور مین. هاست هدف TX M 

T  عمودی محور روی هدف کشور صادرات همان، جهانی واردات و WX M اینجا در. است 

 TX اول کاالی تولید در جهانی نسبی مزیت دارای هدف کشور شودمی فرض سهولت برای

 بازار در TX فرد منحصربه کننده عرضه تنها هدف کشور حداقل ابتدا در دیگر عبارت به. است
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 نقطه. هستند TM کاال دومین صادرکننده و کاال این بالقوه واردکننده کشورها دیگر و است جهانی

 پیشنهاد منحنی الگوی در خارجی تجارت تعادل( E قطه)ن  W و T پیشنهاد منحنی دو بین تالقی

 هم طور به مبادله رابطه آن در که دهد می نشان را تعادلی نقطه، این. دهد می نشان را کاالیی دو

 . سازد می برابر را بازار در کاال دو هر برای( واردات و صادرات همان یعنی) تقاضا و عرضه زمان

 کشور بر (W) جهان کشورهای طرف از چندجانبه هایتحریم الزامات کنید فرض اکنون

T و هانج کشورهای بین تجارت کلی تحریم تحلیل، و تجزیه برای فرض ترینساده. شود اعمال 

 ورکش  و شود می کشور دو بین تجاری هایفرصت حذف باعث ممنوعیتی چنین. است T کشور

 منتقل مختصات مبدأ در( تجارت عدم ضعیت)و انزوا به(  E نقطه) تعادلی وضعیت از را هدف

 به (01) نمودار از که طور همان. گرددمی 1tبه  0tاز مبادله رابطه شدن وخیم باعث و سازدمی

 دفه کشور مشابه کنندهتحریم کشورهای در تجارت ممنوعیت هایهزینه شودمی مشاهده وضوح

 کشور نظیر را جهان کشورهای متقابالً هدف کشور تجاری شرکای ازسوی تحریم اجرای. است

ضعیتو به کشورها این مبادله رابطه در انحراف به و کنندمی منتقل انزوا وضعیت سمت به هدف

st دف کشور ه و کنندهتحریم کشورهای رفاه کاهش باعث نامتعادل وضعیت این. شودمی منجر

 هب را واردات خالص قیمت افزایش امر این و شودمی آنها مبادله رابطه جاییجابه میزان اندازه به

 چشمگیری هایتفاوت است ممکن کننده تحریم کشورهای میان در امر این البته. دارد همراه

 نندهصادرک کشورها از برخی که دارد وجود احتمال این درواقع چندجانبه تحریم در زیرا باشد داشته

 به اما پذیرد صورت کشورهایی چنین نفع به تحریم درواقع و شوند TXاول کاالی از خالص

 . شود W کشور مبادله رابطه بهبود سبب تواندنمی تحریم طورکلی

 میزان چه اینکه درواقع کند؟ می تعیین مبادله رابطه نوسان گسترش دامنه عاملی چه اما

 بستگی ورکش پیشنهاد منحنی انحنای مقدار به شود،می منتقل معین وضعیت یک در مبادله رابطه

 اوضاع در اما. کشورهاست با تجارت حجم میزان و تجاری هایکشش از تابعی انحنا این که دارد

 مبادله رابطه آن، تجارت میزان به اقتصاد اندازه باالی نسبت لحاظ به بزرگ کشور یک با تجارت

 شورک دو از یکی اگر درواقع. انزواست وضعیت در مبادله رابطه همان تجارت در کشور این تعادلی
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 نحنیم کوچک، کشور پیشنهاد منحنی که دارد وجود امکان این باشد کوچک بسیار تجارت طرف

 کنزدی ایاندازه به تقاطع محل کند، قطع مختصات مبدأ نزدیکی در را بزرگ کشور پیشنهاد

. گرفت ظرن در مستقیم خط یک ناحیه این در را بزرگ کشور پیشنهاد منحنی توانمی که مبدأست

 کندمی تتبعی (تجارت از قبل) بزرگ کشور در کاال نسبی قیمت از کوچک کشور حالتی چنین در

 کسب چندانی منفعت بزرگ کشور و دهدمی اختصاص خود به را تجارت از حاصل منافع تمام و

 یبآس بودن خودکفاجهت  به بزرگ کشور کشور، دو بین تجاری تحریم درصورت لذا. کندنمی

 مواجه دیدیش زیان با دارد تجارت به باالیی وابستگی که کوچک کشور مقابل، در. بیندنمی چندانی

 انآن پیشنهاد منحنی دارند تمایل تجارت در همواره کوچک کشورهای دلیل همین به. شد خواهد

 . باشد بزرگ کشور به نسبت بیشتری انحنای دارای

 انبهج یک هایتحریم اقتصادی تأثیرات خواهیممی اکنون مذکور هایتحلیل به توجه با

 به ،دهکننتحریم کشور توسط تحریم اجرای. کنیم بررسی را جهان کشورهای دیگر و هدف کشور

 جدید وضعیت به W وضعیت از هدف کشور با جهان کشورهای دیگر پیشنهاد منحنی جاییجابه

R ینا تجاری هایکشش اما. یابدمی کاهش کشورها از گروه این مبادله رابطه و گرددمی تبدیل 

 که ستا معنی این به و یابدمی کاهش کنندهتحریم کشور توسط تحریم رفع با کشورها از گروه

 برخوردار (W) اولیه پیشنهاد منحنی به نسبت تریبزرگ انحنای درجه از (R) جدید پیشنهاد منحنی

 به اند،دهنکر شرکت تحریم در که کشورهایی از دسته آن با تجارت تداوم به دستیابی اما. شودمی

 هدف ورکش برای تجارت بلکه است نگرفته قرار انزوا وضعیت در هدف کشور که است معنی این

tمبادله رابطه با  که ریطو به. یابدمی ادامه است، شده تروخیم قبلی مبادله رابطه به نسبت که 

. دارد بستگی تجاری هایکشش به و W به R انتقال میزان به مبادله رابطه شدن وخیم میزان

 شورهایک تعداد نسبت یا و کنندهتحریم کشورهای با تحریم از قبل هدف کشور تجارت سهم هرچه

 بزرگتر W به R انتقال میزان باشد، بیشتر اندننموده شرکت تحریم در که کشورهایی به کنندهتحریم

 نزدیک بهچندجان تحریم حالت به کننده تحریم کشورهای تعداد افزایش با اینکه به نظر. بود خواهد

t هدف کشور مبادله رابطه حالت این در شویممی  انزوا وضعیت در مبادله رابطه به tt حرکت 
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 دنیا شورهایک دیگر پیشنهاد منحنی کشش، تحریم در کنندگانمشارکت تعداد افزایش با. کندمی

(R) حرافان افزایش به امر این .گرددمی کششبی کامل تحریم تا که طوری به یابد می کاهش 

 . شودمی منتهی هدف کشور در مبادله رابطه (شدن تر وخیم)

 نکهآ فرض با. است جانبهیک هایتحریم مشابه چندجانبه هایتحریم اقتصادی تأثیرات

 واهدخ نزدیک انزوا وضعیت به هدف کشور باشد، داشتهن وجود کاال قاچاق و رقیب بازار هرگونه

 دو هر در تحریم تأثیرات طورکلی به لذا. آورد دست به را مطلوب واردات بود نخواهد قادر و شد

 تجاری هایکشش به همچنین و کننده شرکت کشورهای اقتصادی مقیاس و تعداد به مذکور حالت

 (.28-21 ،0189 محسنی، و )یاوری دارد بستگی

 1بازی نظريههای مدل

توسط طرفین در روابط  های استراتژیککننده انتخابتوصیف های نظریه بازیمدل

خش ببسیار بصیرتها برای تحلیل تحریم های اقتصادی اقتصادی و سیاسی هستند. این مدل

ری در هر دو گیکنند. تصمیمهستند. منافع یا عواید خالص انتظاری در طول بازی تحریم تغییر می

های نظریه بازی تبیینی از نتایج حاصل از تواند قبل و در حین بازی تغییر یابد. مدلطرف می

ورند. نتایج حاصل از آهمکاری در مقابل نتایج حاصل از رقابت در شرایط نااطمینانی فراهم می

ده طرف شهمکاری به هنگامی که استراتژی متخذه توسط یک طرف مشروط به استراتژی انتخاب

تژیک کننده تصمیمات سیاستی اقتصادی استراتواند تبیین، میدیگر است، یا اصطالحاً تعادل نش

علی و از وضعیت ف تحریم کنندهباشد. این بستر همکاری منجر به فراتر رفت تصمیمات کشور 

درنظر گرفتن تصمیمات سایر کشورها )اعم از حمایت یا فریبکاری( بر روی قدرت نفوذ و اجبار 

 شود. کشور تحریم کننده می

                                                
اخذ « شروع و ادامه تحریم: ورود نظریه بازی»( با عنوان 2117ایلر ) اقتصادیهای تحریماین مدل از فصل سوم کتاب  1

 شده است.
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اشتباه است اگر گمان کنیم که تحریم های اقتصادی دربرگیرنده نتایج استراتژیک نیستند. 

گذاری را به صورت استراتژیک صورتبندی نمود. اما به موازات ئاً نتوان سیاستممکن است که ابتدا

سازند، و هر یک از طرفین خود را متناسب با استمرار تحریم، اهداف استراتژیک خود را ظاهر می

رش کشور گگوید که شروع و استمرار تحریم وابسته به نبه ما می کنند. نظریه بازیآن تعدیل می

به ثمربخشی تحریم و انتظارات این کشور از بیشتر بودن منافع انتظاری تحریم نسبت  تحریم کننده

 از منافع استمرار های کشور هدفهای دیگر و به همین ترتیب، بیشتر بودن هزینهبه گزینه

 . باشدسیاستهای قبلی برانگیزاننده تحریم می

کند، الزم است که تمامی را آغاز می یک تحریم تجاری هنگامی که کشور تحریم کننده

های اقتصادی، انسانی و سیاسی آن را رصد نماید تا بر اساس اطالعات جدید راجع به ادامه هزینه

و  ودهبادی به اشکال متفاوتی قابل اجرا گیری نماید. از آنجا که تحریم های اقتصتحریم تصمیم

جهت چرایی و چگونگی اعمال، تغییر، و یا اتمام  های نظریه بازیوابسته به مورد هستند، مدل

ازی را توان نظریه ب. از موردهای بسیار ساده تا موارد بسیار پیچیده میاندتحریم قابل بکارگیری

ریم ها به کار گرفت. تح انجاماقتصادی از آغاز تا  دیپلماسی استراتژیکهای جهت تبیین انتخاب

ر یا عدم موفقیت سیاستها دیگ شوند که ادامه آن به علت تسلیم کشور هدفهنگامی متوقف می

 نداشته باشد.  منفعت  خالص مثبتی برای کشور تحریم کننده در پی

مات تواند به تبیین چرایی اتخاذ تصمیشده برای موضوع تحریم میبکارگرفته نظریه بازی

های یک کشور خصوصاً در شرایط نااطمینانی پیش روی دیپلماتیک و چرایی استمرار فعالیت

یانه که این معنای ابزارگرا کنند بهشود بازیگران عقالیی عمل میگذاری بپردازد. فرض میسیاست

ه هایشان هستند. بازیهای استراتژیک بوسیلحداکثرسازنده منفعت شخصی خویش از طریق کنش

شود. در مبحث تحریم، های ممکن تعریف میها، و ترجیحات راجع به کنشبازیگران، کنش

شور ، این است که کهای بین المللی هستند. قواعد بازیها و ائتالفبازیگران کشورها یا سازمان

ا دهد، کشور تحریم کننده نیز بانجام می های نامطلوبی از دیدگاه کشور تحریم کنندهکنش هدف

دهد. ابتدا کشور تحریم کننده از طریق اعمال تحریم به رفتارهای شروع تحریم واکنش نشان می
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، و دهددهد، سپس کشور هدف واکنش نشان مینامطلوب کشور هدف واکنش نشان میسیاسی 

شود، و در این بین کشورهای دیگر ممکن است به این بازی به همین ترتیب زنجیره تکرار می

بپیوندند و بسته به منافع خویش به همکاری با کشور تحریم کننده یا کشور هدف در هر مرحله 

نظریه بازی رفتار کشورها را از طریق برآورد منفعت خالص در هر مرحله  گیری بپردازند.تصمیم

کند. در صورت فرض اطالعات کامل، مسیر استراتژیک هر کشور در بینی میگیری پیشتصمیم

 شود.شود یعنی انتخاب یا توقف هر کنش در هر مرحله مشخص میریزی میهمان ابتدا پی

میمات بالقوه مبتنی بر منافع خالص نامطمئن را هر مرحله جدید مجموعه جدیدی از تص

دهنده تحریم خواهند بود که منفعت حاصل گذارد. بازیگران در صورتی آغازگر و ادامهپیش رو می

رای ب های آن ارزیابی نمایند. برای مثال، کشور تحریم کنندهاز این تصمیمات را بزرگتر از هزینه

های آن برآورد نماید. برای استمرار تحریم نیز تی منفعت آن را باالتر از هزینهشروع تحریم بایس

ریم، در مبحث تح این مسئله مصداق دارد. از دیگر مباحث اصلی در مطالعات مربوط به نظریه بازی

، کشور هدف اشده برای کشور تحریم کننده یبینیهای پیشتبیین اعتبار تهدیدها بر مبنای زیان

مکاری و های مبتنی بر هگیری استراتژیتصمیمات کشور تحریم کننده یا کشور هدف، و یا شکل

 باشد. ... می

  نظريه بازیمفاهیم کلیدی 

-یم یا انصراف کشور تحریم کننده های تحریم به تبیین چرایی تسلیم کشور هدفبازی

های متعدد و قواعد مختلفی در این زمینه وجود دارد. سه مفهوم کلیدی پردازند. با این وجود، بازی

های یافته، بازیمهم هستند. صورت معمولی در برابر صورت بسط در درک کاربردهای نظریه بازی

 ، و تعادل نرخ رشد. متوالی

اشد. بصورت بازی به بیان ساده تعیین نحوه درنظر گرفتن عایدی خالص تصمیمات می

صورت معمولی در حالت کلی جدولی از منافع خالص برای هر کشور است که نتایج ممکن را 

نماید. رختی استفاده مییافته یک بازی از یک رویکرد نموداری یا دنماید. صورت بسطفهرست می
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دهد )مقادیر داخل پرانتز عایدی خالص کنش ( یک بازی تحریم معمولی ساده را نشان می2جدول )

 دهد به صورت )کشور هدف، کشور تحریم کننده((.بازیگران را نمایش می

 

 معمولی تحریم بازی یک 2جدول 

   کشور هدف

 ادامه تسليم

 کشور تحریم کننده عدم تحریم  (1و  2) (2و  1)

 تحریم  (2و  1) (3و  3)

لیم شود تس کند که در صورتی که کشور هدفاین صورت معمولی یک بازی را توصیف می

 تحریم متوقف خواهد شد.

هایی هستند های متوالی بازیاند. بازیبوده 1های متوالیاغلب تحریم های تاریخی بازی

و به همین ترتیب ...  0کند، سپس بازیگر حرکت می 2کند، سپس بازیگر حرکت می 0که بازیگر 

 های جدید )وابسته بهگیری یک بازی جدید با ماتریس عایدی. در این حالت، در هر دوره تصمیم

متوالی  هایتوانند ابتدائاً به عنوان مواردی از بازی( وجود دارد. تحریمها میچگونگی حل بازی قبلی

-با آگاهی از عکس و هم کشور هدف اطالعات کامل بررسی شوند، زیرا هم کشور تحریم کننده

ای متغیر هنی بر عایدیها مبتدهند. واکنشالعمل طرف مقابل، نسبت به یکدیگر واکنش نشان می

(، کشور تحریم کننده نسبت به کشور هدف از طریق اعمال یا عدم اعمال تحریم 2است. در جدول )

اعمال نماید، کشور هدف از آن  دهد. اگر کشور تحریم کننده یک تحریم تجاریواکنش نشان می

هر کشور، اگر مبتنی بر فرض حداکثرسازی دهد. رفتار استراتژیک مطلع شده و واکنش نشان می

ف شود که عایدی خالص هر طرگیری میمنافع و عواید فردی باشد، منجر به انتخاب مسیر تصمیم

 سازد. را بهینه می

                                                
1 Repeated games 
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یافته یک بازی تحریم است، هر گره در این درخت دهنده صورت بسط(، نشان00نمودار )

یمات یافته دفعات متوالی تصمد است. صورت بسطگیری جدیدهنده یک مرحله تصمیمبازی نشان

 دهند. گیری استراتژیک میهم رفته تشکیل یک تصمیمدهد که رویرا نشان می

 
 تحریم بازی یافتهبسط صورت 11 نمودار

 
ر هدهنده مقادیری هستند که ها نشانها رقابتی هستند، که در آنها عایدیبرخی از بازی

ها توام با همکاری هستند، که در آنها تواند از طرف دیگر بگیرد. اما برخی دیگر از بازیبازیگر می

هر بازیگر در منافع حاصل از تصمیم سهیم است. یک نتیجه مبتنی بر همکاری به این دلیل 

باشند، یعنی اگر ( بهینه نطلبی شخصی )بازی رقابتیتواند محقق شود که نتایج مبتنی بر منفعتمی

ابند. یهای کمتری از حالت همکاری با یکدیگر دست میافراد به رقابت با یکدیگر بپردازند به عایدی

 ست. ا است که وجه تمایز بازی رقابتی و بازی مبتنی بر همکاری این مسئله حاکی از تعادل نش

 نش تعادلو  اقتصادیتگذاری سیاس

های مبتنی بر های رقابتی هستند و هم مولفهتحریم های اقتصادی هم دارای مولفه

ری پیمانی و روابط پیشینی قبل از ناسازگاتواند وابسته به همهای ملی میگیریهمکاری. تصمیم
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ها، هم تجربی و هم نظری، گویای این هستند که میزان داشته باشد. برخی مدل کشور هدف

ر و کشور هدف یک متغی مابین پیش از تحریم میان کشور تحریم کنندهخصومت در روابط فی

توضیحی در تبیین اثربخشی تحریم است. همچنین میان کشورهای تحریم کننده بالقوه نیز امکان 

 کارهایی است که نااطمینانی راجع پیمان و تشکیل ائتالفارد. ایجاد همرقابت و یا همکاری وجود د

دهد. هنگامی که یک پیمان طرف جانب کشور هدف را بگیرند کاهش میبه اینکه کشورهای بی

کنندگان مسیرهای استراتژیک محتمل بسیاری پیش روی خود خواهند شکل بگیرد، ائتالف تحریم

های متعددی عمل کنند، که منجر به پیچیدگی بسیار زیاد توانند به شیوهئتالف میداشت. اعضای ا

 شود. در زمینه تحریم چندجانبه می نظریه بازی

هستند، یعنی منفعت یک طرف دقیقاً برابر زیان  1«بازی با مجموع صفر»، های رقابتیبازی

)که بقیه کشورها را متاثر  2ایهای تحریم اثرات اشاعهطرف دیگر است. اما از آنجا که در بازی

 ور هدفو کش خالص )که فقط بین دو کشور تحریم کننده سازد( وجود دارند فلذا بازی رقابتیمی

اند. معموالً کشور تحریم کننده با جذب همکاری سایر کشورها برای جریان داشته باشد( نامحتمل

های بیشتری در صورت استمرار پیمانانش را متحمل هزینهحمایت از تحریم، کشور هدف و هم

 نماید. کننده( میسیاستهای نامطلوبشان )از دیدگاه کشور تحریم 

آسانی هستند.  های رقابتیبازی اند( ترسیم شده00( و نمودار )2هایی که در جدول )بازی

را وادار به انتخاب سیاست خاص موردنظرش نماید.  کند کشور هدفسعی می کشور تحریم کننده

دبیرانه است تکرد بیزند که کشور تحریم کننده گمان میبه انتخاب سیاستی میکشور هدف دست 

کوشد تا از طریق کاهش منابع و از سوی کشور هدف انتخاب نخواهد شد. کشور تحریم کننده می

و  ه جهانیهای جامعگیرندگان کشور هدف برای استمرار سیاستهایش، انگیزهدسترس تصمیمقابل

                                                
1 zero-sum game 

2 spillover effects 
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را تغییر دهد. کشور تحریم کننده و کشور هدف به همین شیوه بر سر  همچنین مردم کشور هدف

 پردازند. منابع به رقابت می

، بازیگر با هر رفتار استراتژیکش در پی حداکثرسازی منافع فردی های رقابتیدر بازی

ر تهای پیش روی هر کشور مهمبا توجه به انتخابها با یکدیگر خویش است. نحوه ارتباط عایدی

 (، چندان مهم نیست که کشور تحریم کننده2از مقدار عددی عایدی است. برای نمونه، در جدول)

یا سه واحد عایدی دست یابد، بلکه مهم این است که این عایدی از عایدی عدم اعمال تحریم  2به 

یم کننده با درنظرگرفتن مجموعه اطالعات خویش اقدام به انتخاب بیشتر باشد. کشور تحر

 نماید. استراتژی خود می

آور است. تهدیدهای معتبر منجر گیرد یک بازی التزامبازی بعدی که مورد بررسی قرار می

ژی مال استراتهنگامی که متعهد به اع شوند. کشور تحریم کنندهبه التزام به اعمال تحریم می

وضع م شود که به این استراتژی پایبند باشد تا مادامی که کشور هدفتحریم گردید، فرض می

گر های دیاثرشدن تحریمسیاسی اولیه خود را رها کند. عدم التزام منجر به نامعتبر شدن و بی

ن نگرش و برای آینده کشور هدف ایناپذیر باشد های بازی ملتزمانه بایستی برگشتشود. انتخابمی

یم را را دارد و این تصم تاریخی را ایجاد کند که کشور تحریم کننده قصد اعمال تحریم اقتصادی

است، که در آن التزام همانند  عملی خواهد نمود. این بازی همانند یک بازی مبتنی بر همکاری

 ها بر تصمیمات خویشعالمت به حامیان بالقوه کشور تحریم کننده است که رهبر تحریم یک

راسخ خواهد بود. التزام کشور هدف نیز قابل طرح است که بر اساس آن تحریم به مسئله بغرنج و 

 دحل مبتنی بر همکاری خواهای بدل خواهد شد. اگر التزام معتبر باشد، آنگاه بازی دارای راهپردامنه

 بود. 

 رویم. یک راه برای تجسم تفاوت بازی رقابتیمی اکنون به سراغ بازی مبتنی بر همکاری

و مبتنی بر همکاری یادآوری تمایز میان رقابت کامل و انحصارچندگانه در اقتصاد خرد است. 

کننده قاعده بازی است، همانگونه که هر کشور از نهای هر کشور به سایر کشورها تعییواکنش

عنی ، یکند. یک بازی کالسیکهای سایر کشورها به عنوان اطالعات جدید استفاده میواکنش
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معمای زندانی، گویای این است که بدلیل نامطمئن بودن بازیگران از واکنش طرف دیگر، تصمیمات 

استراتژیک خود را مبتنی بر نگرش خود از واکنش دیگر بازیگران و تاثیرات منافع خالص از این 

د ان کنکند. برای مثال، اگر دو مجرم دستگیر شوند، مجرم اول ممکن است گمها اخذ میواکنش

شود که هر مجرم دارای انگیزه دستیارش جهت تخفیف مجازات خود اعتراف خواهد کرد. فرض می

اعتراف باشند، با علم به اینکه عایدی اعتراف از عدم اعتراف بیشتر باشد. اما اگر هر دو اعتراف 

ندانی به نکنند، هر دو در وضعیت بهتری قرار خواهند گرفت )آزاد خواهند شد(. هیچ یک از دو ز

کند. نتیجه این خواهد شد که با مفروض بودن رفتار دیگری جهت انتخاب عدم اعتراف اعتماد نمی

توانند از دو استراتژی برای حداکثرسازی منفعت شخصی خویش بهره دیگری، گرچه زندانیان می

از  1بهینه-ا با انتخاب دومینپذیر خواهد بود. این معمدسترس بگیرند اما فقط یکی بهینه جمعی

کنند. بدین ترتیب هر دو اعتراف سوی دو زندانی حل خواهد شد، گرچه هر دو نیز عقالیی عمل می

خواهند نمود. این دو زندانی استراتژی رقابتی )غیرهمکارانه( را انتخاب خواهند نمود. در معمای 

 وجود ندارد.  2«استراتژی غالب»زندانی، 

هایی است که هر استراتژی دیگری غیر از آن منجر منظور از استراتژی غالب مسیر انتخاب

( استراتژی غالب کشور تحریم 00( و نمودار )2شود. در جدول )به بدتر شدن اوضاع بازیگر می

 ریم کننده به اعمال تحریم یک تهدید معتبراعمال تحریم است. بنابراین تهدید کشور تح کننده

است، یک جواب مبتنی بر همکاری برای بازی تحریم که  دهنده تعادل نشاست. این پیامد نشان

ل شود. راههای مختلفی برای تعریف تعادمی بلحاظ اجتماعی بهینه نیست زیرا منجر به زیان رفاهی

 شود:گذاری اقتصادی ارائه میدارد که در اینجا یک تعریف مختص به سیاستنش وجود 

                                                
1 second-best 

2 dominant strategy 
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یک کشور استراتژی سیاستی را اتخاذ نماید به قسمی که هیچ کشور دیگر  :تعادل نش

دهد،  یک رفتار متفاوت افزایش دیگر( نتواند رفاه خود را با یا کشور هدف )یک کشور تحریم کننده

 شده باشد. بندیالعمل کشورهای دیگر نیز به همین ترتیب صورتبا فرض اینکه استراتژی عکس

ای وجود داشته باشد. این مسئله در های نش چندگانهممکن است در یک بازی تعادل

اده از را در استف چین ،های تحریم مشهود است. برای مثال، فرض کنید که آمریکابسیاری از بازی

وند ربازار اوراق قرضه آمریکا تحریم نموده است به این دلیل که مطمئن نیست این وجوه کجا می

ه برای واست(. ممکن است این وج متداول بر علیه تروریسم بین المللی )این یک تحریم مالی

در یک کشور آفریقایی هزینه شود یا صرف تروریسم در خاورمیانه شود. فرض کنید  کشتار جمعی

که تحریم دارای منفعت خالص برای آمریکا باشد، و چین در اثر این تحریم یک کاهش منفعت را 

عت آمریکا را کاهش دهد. تواند تالفی نموده و منفتجربه نماید. چین در واکنش به آمریکا می

ه رفاه وی کند کای، یک مسیر استراتژیک انتخاب میع چنین مسئلهوآمریکا با اطالع از احتمال وق

دین کند و بسازد بلکه از زیان تجاری ناشی از کاهش روابط با چین جلوگیری میرا حداکثر نمی

 گیرد. ای بین دو کشور شکل میترتیب مصالحه

ا ر راجع به مقاصد یکدیگر جوهره تعادل نش و آمریکا اتی میان چینوجود تقارن اطالع

دهد، که ترکیبی از نتایج مبتنی بر همکاری و نااطمینانی به دلیل عدم وجود اطالعات تشکیل می

یک  هستند، که در آن هر کامل است. در ارتباط با موضوع تحریم، تعادلهای نش نتیجه دیپلماسی

ی گیری سیاسی جدیدآیند و جهتکشند و کوتاه میاز طرفین از برخی از منافع خویش دست می

 شود:های آتی دو اصل درنظر گرفته میپذیرند. در تحلیلرا می

مکاری بتنی بر هگویای این است که کشورها ممکن است در پی نتایج م نظریه بازی -0

 های کشورهای دیگر ندارند.باشند زیرا اطالعات کامل از واکنش

ده شتصمیمات ملی ممکن است در ابتدای تحریم به خوبی شناخته اقتصاد سیاسی -2

 نباشد.
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کننده نتعیی ،های سیاستی وارده به ثروتشود که شوک، فرض میاز منظر اقتصاد سیاسی

ها در بازی تحریم هستند. در اینجا سه ساختار مبنایی وجود دارد که در اکثر مطالعات موردی عایدی

یری در گ. هر مرحله تصمیمانداند، هر سه ساختار مبتنی بر ساختار بازیهای متوالیقابل کاربست

ای جدید از است. هر بازی فرعی مرحله 2«بازی فرعی»به نوبه خود یک  1«بازی متوالی»یک 

نشی به گیری به عنوان واکبا تکرار فرآیند تصمیم و کشور هدف تحریم است. کشور تحریم کننده

 . 4کنندرا انتخاب می 3«بهترین واکنش»های شامل حرکت دیگر کشورها، استراتژی

                                                
1 Sequential game 

2 Subgame 

3 Best-response 

 زمینه قابل توجه است:توجه به خبر زیر در این  4
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 تکراری تحريمبازی 

کند، که در واقع انحراف از سیاست حرکت می ، ابتدا کشور هدف1«بازی تحریم تکراری»در 

 کشور العملبالقوه است. انحراف سیاسی کشور هدف منجر به عکس مطلوب کشور تحریم کننده

شود، و ممکن است این کشورها اقدام به اعمال یا عدم اعمال تحریم نمایند. تحریم کننده بالقوه می

العمل کشور تحریم کننده، کشور هدف ممکن است تسلیم شده و رفتارهای سیاسی پس از عکس

خود را تغییر دهد و یا ممکن است تسلیم نشده و در برابر تقاضای کشور تحریم کننده مقاومت 

                                                

 
1 The Repeated Sanction Game 
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ماید. اگر کشور هدف به سیاست خود ادامه دهد، بازی جدیدی با همان قواعد و ساختار شروع ن

خواهد شد. این گزینه پیش روی کشور تحریم کننده وجود دارد که به تحریم ادامه دهد یا از آن 

دست بکشد. متعاقباً کشور هدف نیز یا تسلیم خواهد شد و یا مقاومت خواهد نمود و به همین 

. این بازی تا مادامی که یکی از طرفین به آن پایان دهد تکرار خواهد شد. تحریم های ترتیب

 توانند همواره ادامه داشته باشند. اقتصادی و انحرافات سیاسی می

، تحریم را سالهای متمادی بازی تکراری یک بازی فرسایشی است. کشور تحریم کننده

را بفرساید و تخریب نماید با این  جاً و آرام آرام اساس مقاومت کشور هدفکند، تا تدریتکرار می

امید که نهایتاً کشور هدف کوتاه بیاید و سر از سازش و مصالحه درآورد. تحریم های اقتصادی 

زمینه  یک بسته سیاستی در این کاآمری از این سنخ است. هر ساله در کنگره جانبه علیه ایرانیک

زی آمریکا ریشود. کشور تحریم کننده نیز از این مسئله اطالع دارد زیرا فرآیند بودجهتصویب می

مشخص است. عایدی خالص هر کشور تابعی از مدت زمانی است که کشور هدف و کشور تحریم 

 کننده بخواند سیاستهای خویش را ادامه دهند.

 ای هزی دو مرحلبا

ای یک بازی تکراری است که فقط دو مرحله دارد. فرض کنید که کشور بازی دو مرحله

سر باز زند. کشور تحریم کننده واکنش نشان داده  از سیاستهای مطلوب کشور تحریم کننده هدف

است مقاومت کند یا تسلیم شود و در این کند. کشور هدف ممکن و کشور هدف را تحریم می

زمینه پیش صورت تصمیمش بازی را خاتمه خواهد داد. به عنوان مثال هنگامی که تحریم اقتصادی

جنگ باشد و ارتش کشور تحریم کننده کشور هدف را محاصره نموده باشند، تصمیم کشور هدف 

بازی  سازی به یکشروع جنگ. تمامی تحریمها قابل فشرده کننده خاتمه تحریم است و یاتعیین

ها و انتخاب بازیگران در این برش از های تغییر عایدیای هستند. با این وجود، پویاییدو مرحله

 روند. دست می

له هاست، اما مسئکننده عایدیتهدید معتبر به وارد کردن خسارت به کشور هدف تعیین

ه ختم ای بستگی به نحوهر تحریمی معتبر نیست. این بازی دو مرحله اینجاست که این تهدید در
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-های هر بازیگر منجر به بازیبازی توسط تصمیمات کشور هدف دارد. نااطمینانی راجع به واکنش

 وبندی در قالب بازی دشود. انتخاب حمله نظامی نیازی به صورتمی 1«استراتژی ترکیبی»های با 

زاب اح ،و دولت جدید سرنگون شود دولت با کودتا ای ندارد. فرض کنید که در گامبیاو مرحلهد

ممکن است واکنش نشان  انتخابات و ... را محدود سازد. در این حالت سازمان مللمخالف خود، 

داده و دولت گامبیا را تحریم نماید و آن را تا هنگامی که سیاستهای خود را تغییر ندهد متوقف 

العمل سازمان ملل است(. دولت گامبیا به این نسازد )مرحله اول شامل عمل دولت گامبیا و عکس

ه دهد کهایی را نشان میواکنش ن ،تحریم واکنش نشان داده و سازمان ملل نیز با توجه به آن

 شود )مرحله دوم(. منجر به پایان بازی می

 با استراتژی ترکیبی بازی

« یبیاستراتژی ترک»های با ها بلحاظ تحلیلی، بازیترین بازیترین و مشکلگرایانهواقع

های محتمل را با احتماالت خاص شکل ی از واکنشاها یک بازیگر رشتههستند. در این بازی

-بالقوه چگونه عکس دانند کشورهای تحریم کنندهدهد. کشورهای هدف اندکی هستند که میمی

. این شرایط ممکن است استدهند، چندتا خواهند بود، و وسعت تحریم تا چه حد العمل نشان می

برای کشورهای  ه به مجموعه اطالعات در آن مرحله، تغییر نماید.پس از چند مرحله معین با توج

هدف، اطالعات بایستی مبتنی بر سوابق و روابط فعلی بین المللی تقریباً کامل باشد: به عنوان 

اجه به عنوان سردمدار تحریمچیان مو نمونه هر فعالیت تروریستی ممکن است که با واکنش آمریکا

های با استراتژی ترکیبی شامل احتماالت هر کنش و واکنش به صورت تابعی از سوابق، شود. بازی

 های لفاظی صرف دست از فعالیت خویشباشند. کشورهای کمی با سیاستسیاست،  و اقتصاد می

 هایگیریکننده تصمیمها، تعییندارند. اهداف مورد تعقیب هر کشور، در قالب عایدیبرمی

ایشان ه، و کشور ثالث همگی خود را در قالب کنششور تحریم کننده، کشور هدفاستراتژی است. ک

 کنند.در مراحل مختلف معرفی می

                                                
1 mixed strategy 
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م هستند. هم ایران و ه ای از بازی با استراتژی ترکیبینمونه های اخیر علیه ایرانتحریم

های طرف مقابل نامطمئن هستند. هر دو کشور در سرزنش نسبت به کنش و واکنش آمریکا

ند. اجدیدی را شروع کرده و جنگ سرد کنندسیاستهای اتخاذی یکدیگر اظهارات تندی بیان می

ند، و زنقماری است که بر اساس دانش فعلی از روابط طرف مقابل دست به اقدام می دیپلماسی

دهد، به عنوان مثال یک رفتار است. رخدادهای جدید احتماالت را تغییر می ابزار این قمارتحریم 

 ا درهای محتمل جدیدی هم از سوی ایران و هم از سوی آمریکواکنش سیاسی از سوی اسرائیل

د شد. تر خواهاش نامطمئنپذیرتر شود، تصمیمات سیاستیتر و نوسانپی دارد. هر چه ایران قوی

وق شده فهای توصیفسازی در قالب یکی از بازیگرچه اغلب تحریم های اقتصادی قابل ساده

ژی تهای با استراهای بازیگران توام با نااطمینانی زیادی است بازیاست، اما هنگامی که حرکت

 تر است. گرایانهترکیبی واقع

ای کشور هتوانند واکنشمی گیران کشور تحریم کنندهمفهوم مبنایی این است که تصمیم

های کشور تحریم کننده را تواند کنشبینی نمایند، همانگونه که کشور هدف میرا پیش هدف

گر به العمل هستند. اگر هر دو بازیبدنبال بهترین استراتژی عکس بینی نماید، زیرا طرفینپیش

 ممکن را انجام دهند، بازی منتج به تعادل نش قسمی حرکت کنند که در هر بار بهترین واکنش

-ایدینیست، بلکه تعیین ع شود. مشکل علمی موجود در اینجا تعریف بازیگران یا قواعد بازیمی

 ها و نافرمانیهای اولیه محتمل به تهدیدها و محاصرههاست. در قسمت بعد به توصیف واکنش

 (. 25-15، 2117پردازیم )ایلر، سیاسی کشور هدف می

 و تحريم  محاصره نظامی

یدها معتبرند یا خیر بحث دیگری ها تهدید هستند. اینکه تهددر وهله اول، تمامی تحریم

، اثربخشی تحریم نوعاً از طریق توابع واکنش و توانایی 1«اقتصادی مدل بازی اجبار»است. در یک 

دید در جهت مداخله و به اتخاذ تصمیمات ج برای مجبور کردن کشور هدف کشور تحریم کننده

                                                
1 Economic coercion game model 
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ته تواند بر اقتصاد کشور هدف اساساً اثری داششود. آیا تحریم میاداره اقتصاد کشور هدف تعیین می

 تواند منجر به نتایج سیاسی کارآمد از دیدگاه کشور تحریم کننده شود؟ باشد یا می

رتی را به صو نتواند از طریق تحریم یا اقدام نظامی کشور هدف اگر کشور تحریم کننده

دگاه )از دی« به طریق صحیح»معتبر و باورپذیر تهدید کند، محتمل نخواهد بود که کشور هدف 

کشور تحریم کننده( واکنش نشان دهد. یک راه برای تضمین نمودن تهدید به تحریم یا اعمال آن 

ره فیزیکی و نظامی است. اگر عملیات نظامی برای تقویت تحریم انجام پذیرد، اقدام به محاص

بهره گرفته است. اما از آنجا  کشور تحریم کننده عمالً و به صورت غیررسمی از محاصره نظامی

 و که در حالت کلی خون بهای خون است، محاصره فیزیکی به معنای خاتمه تحریم اقتصادی

شروع واکنش نظامی است. همچنین اگر روابط اقتصادی با اقتصاد کشور تحریم کننده نسبت به 

کشورهای دیگر ناچیز باشد یا کشور تحریم کننده قدرت معتبری برای اعمال زور نداشته باشد، 

 توسط کشور هدف لفاظی صرف تلقی شوند. ابتدا تحریمها ممکن است از همان 

 ترین سالح تحریم بوده است. به عنوان نمونه یک کشور تحریم کنندهصره قدیمیمحا

کند. برای استفاده می بزرگ از ناوگان دریایی جهت قطع راههای دریایی به کشور هدف

ز مسدود طی را نیمحدودسازی واقعی تجارت، کشور تحریم کننده بایستی زمین و دیگر راههای ارتبا

دست به چنین کاری زدند. امکان استفاده از  ناپلئونی و انگلستان ، فرانسهسازد. در قرن نوزدهم

نیروی نظامی برای تحریم امری کارآمد است. بلحاظ نظری همکاری چندجانبه به معنای بکارگیری 

 فیزیکی است. هایچنین ممنوعیت

است. کشورهای  همچون یک محاصره اقتصادی ،در حالت افراطی آن فشار اقتصادی

از فشارهای اقتصادی و نظامی جهت اعمال سلطه خویش  طلب مانند آمریکاسلطه تحریم کننده

است و نوعی  دهد که تحریم عملی موازی با تجاوز نظامیمحاصره نشان می گیرند.بهره می

در  بیروت اقدام به محاصره نظامی اسرائیل 2116در سال برای مثال افروزی اقتصادی است. جنگ

نمود. این تجربه ناموفق نشان داد که محاصره بسیار دشوار است  اهللهای حزبواکنش به فعالیت

و گزینه خطرناکی است. تجارب تاریخی دیگر نیز حاکی از این هستند که محاصره چندان کارساز 
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ن و تریافروزی اقتصادی حتی در غیرانسانیدر هیچ کدام از جنگهای جهانی، جنگ»نبوده است: 

(. انفکاک میان 20، 0970)دوکسی، « ای نبوده استکنندهآن، عامل تعیین محابا ترین صوربی

افروزی اقتصادی و مناقشات نظامی گاهاً دشوار است. استفاده اسرائیل از نیروهای دریایی و جنگ

اند. استفاده ودهکننده نبگرچه این نیروها نهایتاً چندان تعیین ،از چنین تصمیماتی است ایجلوههوایی 

ر پس از تجاوزش به جزای به موازات اعمال تحریم علیه آرژانتین یروی نظامی توسط انگلیساز ن

های اقتصادی، نمونه دیگری از جهت تقویت تهدیدها و روش 0982( در سال 1)مالویناس فالکلند

 است.  جملهاین 

  تحريمتهديد يا 

 و کشور هدف ( به بررسی تعامالت استراتژیک میان کشور تحریم کننده2111) درزنر

ها بایستی قبل از شروع، پایان یابند تا از زیان پرداخته است و بیان نموده است که اغلب تحریم

وارده به هر دو کشور جلوگیری شود. در واقع، درزنر معتقد است که تهدیدها  از دست رفته رفاهی

ده شترین ابزار تحریم هستند به شرط آن که درست به کار گرفته شوند، فقدان موفقیت مالحظهقوی

های تاریخی نتیجه عدم اعتبار مقتضی تهدیدها بوده است. از دیدگاه وی احتمال موفقیت در برهه

های اعمال شده است. برآورد کمتر از حد مطلوبیت فشار تر از تحریممراتب محتملاین موارد ب

منجر به تردید در این استدالل شده است که ترغیب اقتصادی ابزار مفیدتری از فشار  2اقتصادی

 اقتصادی است. 

تحریم هستند؟ پاسخ در اما آیا واقعاً تهدیدها بلحاظ اقتصادی مرحله کارآمدی در فرآیند 

ا هزینه معتقد باشد حداکثر منفعت برابر تسلیم سیاسی ب صورتی مثبت است که کشور تحریم کننده

های فیزیکی و اقدامات مکمل نظامی در کنار اقتصادی اندک یا صفر است. از آنجا که محاصره

ریمها اند، تحلیل تاریخی این تحها شدهتحریمالشعاع قرار گرفتن اثربخشی تحریمها منجر به تحت

                                                
1 Malvinas 

2 economic coercion 
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، گزینه نظامی بایستی تا لحظه آخر تا مشخص شدن برای محققان دشوار است. در نظریه بازی

 نتیجه تحریم به تعویق بیافتد زیرا گزینه طبیعی بعدی است که وابسته به واکنش کشور هدف

 باشد. می

نشان داد که برخی کشورها ترسی از وارد  2116در سال  مات انتحاری کره شمالیاقدا

حریم شوند، کشور تندارند. هنگامی که تهدیدها علنی می شدن به جنگ به عنوان یک دیپلماسی

 ماند. می ر هدفروی درخت بازی حرکت کرده و منتظر واکنش کشو کننده

  تحريمهاشروع و ادامه 

بر مفهوم  1«هاعلت شروع و ادامه تحریم»( در پاسخ به پرسش از 0992) ایتون و انجرز

حریم های تو هر چه هزینه اند. هرچه یک طرف صبورتر باشددهیک کشور تمرکز نمو« ایستادگی»

آن کشور بیشتر خواهد بود و بهتر عمل خواهد نمود. « ایستادگی»برای آن کشور کمتر باشد، 

ر شود.  در حالت حدی، اگهای تحریم برای یک کشور درنظر گرفته میایستادگی تابعی از هزینه

بی دست خواهد ادستیترین نتیجه قابلبسیار زیادی داشته باشد، به مرجح« ایستادگی» کشور هدف

کننده است. این مدل (. در مدل ایشان، التزام نیز عاملی تعیین912، 0992یافت )ایتون و رنجرز، 

ای در هر طرف است، که چنین دنباله 2ای از التزامات و تعهدات دارای همپوشانیدهنده دنبالهنشان

ند، که یکی از طرفین یک استراتژی را انتخاب میدهد. هر گارا تشکیل می اساس یک بازی متوالی

های آینده را برای انتخاب بهترین تصمیم فعلی درنظر گرفته است. نشان داده تمامی دنباله انتخاب

 . اثرتر خواهند بودبیشتری باشد تحریمها کم« ایستادگی»شود که هرچه کشور هدف دارای می

ها تحت سطوح متفاوت التزام و با عایدی گیری منطقی است زیرا از تحلیلاین نتیجه

گذاران راجع به اعمال یا عدم اعمال تحریم استنتاج شده است. ایتون و اطالعات پیشینی سیاست

د که این به نوبه کنناپذیری رفتار میپذیر یا برگشتبه شیوه برگشت معتقدند که کشور هدف انجرز

                                                
1 toughness 

2 overlapping commitments 
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دهنده التزام یا عدم التزام کشور هدف است. در این مدل هر طرف با تاخیر از تصمیم نشان خود

 دهد. یابد و سپس با تاخیر واکنش نشان میطرف مقابل اطالع می

یدگاه )از د، رفتار انحرافی برای کشور هدف« دسترسنتیجه مرجح قابل»شود که فرض می

خواهد به آن پایان دهد. تحریمها صرفاً در ( است که کشور تحریم کننده میکشور تحریم کننده

از طریق ادامه بازی قابل دستیابی باشد، که  یابند که یک تعادل بازی فرعیصورتی استمرار می

کشور از رفتارهای کشور دیگر اطالع یافته باشد. منظور از بازی فرعی هنگامی است که یک 

گیری هستند که در آنها اطالعات کامالً بدست آمده است. برای های فرعی نقاط تصمیمبازی

حمله کرد، به جهان نشان داد که نسبت به اشغال  به کویت 0991در سال  نمونه، هنگامی که عراق

العمل خود را اعالن نمود، یک بازی فرعی را تشکیل عکس نگامی که آمریکاکویت ملتزم است. ه

خواست التزام عراق نیز احتماالً می داد. بازی فرعی جدید، واکنش عراق بود. واکنش سازمان ملل

که میزان التزام سازمان به ادامه اشغال کویت را مورد آزمون قرار دهد.واکنش عراق برای آن بود 

ملل به آزادسازی کویت را مورد آزمون قرار دهد. البته در پایان، اقدامات نظامی به جای ادامه 

 تحریم گسترده توسط سازمان ملل بکارگرفته شد و عراق را مجبور به ترک کویت نمود.

باشد؟ با مالحظه  تواند دائمی باشد و در عین حال دارای تعادل نشآیا یک تحریم می

، فقدان تعادل نش ممکن است به معنای فقدان و کره شمالی تحریمهای دائمی از قبیل کوبا

طرف مقابل باشد. با این وجود، عمر محدود رهبران فعلی « ایستادگی»اظالعات راجع به سطح 

ده شمسئله است که محدود بودن بازی تا حد زیادی بستگی به اهداف بیاناین کشورها مبیّن این 

ها در این بازی بستگی به (. استراتژی0992تحریمها دارد: فوت رهبران فعلی )ایتون و رنجرز، 

بت به اش نسبداند که استراتژی توقف رفتار سیاسی مذاکرات مجدد دارد. هنگامی که کشور هدف

، استراتژی مسلط است(، اش مزیت دارد )یا به اصطالح نظریه بازیاتژی ادامه رفتار فعلیاستر

تحریم  بداند که استراتژی توقف یابد. به همین ترتیب هرگاه کشور تحریم کنندهتحریم پایان می

نسبت به استراتژی ادامه آن مسلط است )به این معنا که عایدی بیشتری را نصیب این کشور 
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م برانگیز در این است که کدام طرف نهایتاً تسلینماید(، تحریم پایان خواهد یافت. مسئله چالشمی

 خواهد شد. خواهند شد. در این حالت، التزام منجر به تحریمهای دائمی 

شدستی ماند یا پیپرسش مهم دیگر این است که آیا هر کشور منتظر واکنش طرف مقابل می

خواهند کرد و نتیجتاً به طور همزمان حرکت خواهند نمود؟بلحاظ نظری، اقتصادهای کشورهای 

ی از خود رفتار نامطلوب بایستی فقط هنگامی تحریم را شروع نمایند که کشور هدف تحریم کننده

بروز دهد، و صرفاً تا هنگامی ادامه دهد که کشور هدف به این رفتار خود ادامه دهد و کشور تحریم 

ر هدف(. کشور شده کشوبینیکننده نیز منفعت خالص از تحریم ببرد )با مشخص بودن واکنش پیش

هد داد که این سیاست بخشی از استراتژی منتج هدف به رفتار ناخوشایند خود در صورتی ادامه خوا

باشد. در صورت دستیابی به اطالعات جدید و متعاقب آن واکنش فوری، حرکت  به یک تعادل نش

تابعی از منفعت خالص حاصل از التزام باشد، آنگاه  رسد. اگر ایستادگیتر به نظر میهمزمان محتمل

 گام خواهد بود تا تصمیم خود را به جهان نشان دهد. ریم کننده پیشکشور تح

متمرکز شدند  کشور هدف 1«استقامت»( بر روی 0999ایتون و انگرز در مقاله بعدی خود )

ر یک شود که بازیگران ددرنظر گرفتند. فرض می و آن را تابعی از تصمیمات کشور تحریم کننده

ند. در اثر کهای تحریم را کنترل میاند. کشور تحریم کننده هزینهبازی تکراری نامتناهی وارد شده

شوند. احتمال اینکه اعمال تحریم، هم کشور تحریم کننده و هم کشور هدف متحمل هزینه می

است. هنگامی که تحریمها دائمی باشند،  کشور هدف مقاومت به خرج داده و تسلیم نشود برابر 

 اش برای ادامه تحریم برابر میانگین وزنی )از طریقکند آستانه تحملکشور تحریم کننده فرض می

ب های خالص کشور تحریم کننده از تعقیکننده عایدیهایی است که تعیینعامل تنزیل( پرداختی

که از هدف کشور تحریم کننده اطالع دارد: اینکه کند تحریم هستند. کشور هدف فرض می

های مجازات کشور هدف بایستی بیش از عایدی ناشی از استقامت باشد. کشور هدف هزینه

همچنین با احتمال اینکه کشور تحریم کننده صرفاً لفاظی کرده باشد نیز مواجه است )با احتمال 

                                                
1 tenacity 
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ز رفتارهای قبلی کشور تحریم کننده است و در صورتی که تحریم ادامه (. این احتمال تابعی ا

/1یابد به   یابد. کاهش می 2

ی کشور و توانای از کشور تحریم کننده نتیجه بازی از طریق اثر متقابل تجربه کشور هدف

سبت شود. هر بازیگر نی کشور هدف در طول سالیان سال تعیین میتحریم کننده در حفظ فشار رو

اطالع است، اما در هر دوره جدید از آن آطالع های طرف مقابل بیبه برخی از رفتارها و عایدی

را  شده توسط کشور هدفهای متحملیابد. تصمیم کشور تحریم کننده احتمال افزایش هزینهمی

ن تواند تحت این گویای این است که کشور تحریم کننده میدهد. این مدل همچنیافزایش می

شرایط، کشور هدف را از طریق رفتارهای تند تحت فشار شدید قرار داده و منکوب سازد. التزام 

کشور تحریم کننده به تحریم، انگیزه کشور هدف را برای ممانعت از افزایش شانس استمرار تحریم 

 (.  201، 0999برد )ایتون و انگرز، از بین می

 های تحريم و تبانیهای چندجانبه: همکاری میان کشورها، کارتلتحريم

به اثرات  تواند بستگیاش میپیشرو و سایر متحدان بالقوه رابطه میان کشور تحریم کننده

ناشی از اتخاذ این سیاستها داشته باشد. اکنون این پرسش مطرح است که چگونه این  ایاشاعه

ن توان تحریم را به عنواسازی نمود؟ یا به عبارت دیگر، چگونه میای را بایستی مدلاثرات اشاعه

یک کاالی عمومی درنظر گرفت؟ تعهد و التزام چندجانبه دارایی اصلی نهادهای تحریم کننده از 

ز سازی تحریمها، استفاده ااست. در این حالت یک راه برای مدل یا اتحادیه اروپا سازمان مللقبیل 

شود. کند و تلقی می، است. کارتل تحریم همانند یک انحصار خرید یا فروش عمل میمفهوم کارتل

راجع به چگونگی همکاری میان کشورها، نظیر این استراتژی مبتنی بر ( 0992) مدل مارتین

 همکاری در مبحث تحریم است. 

منطق مبنایی موفقیت تحریم چندجانبه روشن است. اگر یک گروه انحصارگر از شرکای 

را بخاطر رفتار نامطلوبش قطع کنند، طبیعتاً منجر به  تجاری به یکباره روابطشان با کشور هدف

 به درک این پدیدار که چرا ترتیبات زیادی به کشور هدف خواهد شد. نظریه کارتل فشار اقتصادی

شکیل کند.یک کارتل تکنند کمک میمبتنی بر همکاری از قبیل تحریمهای چندجانبه عمل نمی
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دهد که از طریق محدودساختن مقادیر بازاری قیمت را به سطح حداکثرسازنده انحصارگر را مییک 

ازی سنیز تحریم چندجانبه همانند یک کارتل مدل رسانند. در نظریه بازیسود انحصاری خود می

 شود. می

 قیمت و مقدار تبانیهایی هستند که اعضای آن علناً بر سر سازمان« های تحریمکارتل»

آسان است: با یکدیگر بر سر قیمت و مقدار رقابت نکنید. این  کنند. توافق میان اعضای کارتلمی

شود. بازی کورنو بر می کورنو در نظریه بازی -صورت نهایی همکاری منجر به یک تعادل نش

قابت کنند تا ردارد )انحصار دوگانه( که مقدار عرضه را در یک بازار کنترل می روی دو بنگاه تمرکز

کورنو  -را کاهش داده و عایدی هر بنگاه را با رفتار مشابه انحصارگرایانه افزایش دهند. تعادل نش

: با این ی استنیز مشابه این باز نتیجه انتخاب همکاری توسط بنگاههاست. بازی اشتاکلبرگ

تفاوت که در آن برخالف تعادل کورنو، بازی به صورت همزمان نیست بلکه به صورت متوالی است. 

، اطالعات کامل برای طرفین حاصل شود که با انجام یک بازی متوالیدر این بازی فرض می

د و شرایط کنبازار را کنترل میشود. در بازی اشتاکلبرگ قیمت بازیگر پیشرو )بازیگری که می

ورها شود. در بازی تحریم، طرفین کشکند( مفروض گرفته میبازاری را به دیگر بنگاهها تحمیل می

 شود.است که بازیگر مسلط در بازی تحریم محسوب می هستند و بازیگر پیشرو آمریکا

د. یک پردازنبه رقابت می ور هدفکننده در بازی تحریم بر سر بازار  کشکشورهای شرکت

تحریم بایستی با نشان دادن تصمیم قاطعانه علیه کشورهایی که سعی در نجات کشور هدف  کارتل

بپردازند، کشورها را از نجات کشور هدف  خواهند به رقابت با کشورهای تحریم کنندهدارند یا می

پردازد، ب تحریم منع نماید. اگر یک اقتصاد قدرتمند مثل آمریکای جنایتکار به تحریم ایران از

ی انگیزد که براانصراف از بازار ایران از سوی این کشور به طور طبیعی سایر کشورها را برمی

که چنین  را کشورهایی مثل چین پرکردن کمبود عرضه در بازار ایران به رقابت بپردازند. اما آمریکا

 کند.قصدی دارند تهدید و مجازات می

ین ب الواقع چنین کارتلی است که در پی پی برقراری صلح با دیپلماسیفی سازمان ملل

ند، بایستی اکه بر سر سیاست تحریم با یکدیگر تبانی کرده المللی است. کشورهای تحریم کننده
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به منافع مبنایی یکسانی دست یابند. اگر این کشورها بزرگترین بازیگران باشند )مانند حالتی که 

بازارهای جایگزین اندکی موجود خواهد  سازمان ملل یک کشور را تحریم نماید(، برای کشور هدف

 بود. 

ساده و همانند یک انحصارگر است. اولین مشخصه این است که  های کارتلهمشخص

 کاالها بایستی همگون باشند و نتوان با تمایز محصول تقاضا برای آن را کاهش داد. اگر صادرات

مشتمل بر کاالها و خدماتی مشابه با سایر کشورها باشد،  های مالی کشور هدفو جریان و واردات

 ویژگی همگونی برآورده شده است. 

کاهش «. دناپذیر باشبایستی کشش منحنی تقاضای کارتل»دومین مشخصه این است که 

 لقیمت بوسیله یکی از اعضای کارتل با هدف دستیابی به سهم بزرگتری از بازار منجر به درآمد ک

ین ناپذیر باشد(. کارتلهای بکمتری برای آن کشور خواهد شد )در حالتی که منحنی تقاضا کشش

ین گیری یک کارتل ب، شکلاند. در تحریم صادراتالمللی ابتدائاً بر همین اساس شکل گرفته

ارت وابسته به تج که کشور هدف وقتی بهترین عملکرد را خواهد داشت کشورهای تحریم کننده

-ششک و تامین مالی کشورهای تحریم کننده باشد و همچنین تقاضای کشور هدف برای واردات

خود را به  ها نظامیکمک تجاوز نمود. آمریکا به خاک قبرس ترکیه 0972ناپذیر باشد. در سال 

ترکیه قطع نمود و بدین ترتیب قیمت ادامه این سیاست را برای ترکیه افزایش داد. کارتل تحریم، 

روختند ف، به سرعت شکست خورد زیرا کشورهای اروپایی به آسانی به ترکیه اسلحه میسازمان ملل

رای ترکیه با ب دند. تسلیحات نظامیداو بدین ترتیب قیمت این سیاست را برای ترکیه کاهش می

ان، ترکیه تحریم کنندگپذیر قابل تبادل بود. بدین ترتیب، به رغم شگفتی تحریمتقاضایی کشش

 تسلیحات نظامی آمریکا را دور زد. 

ارهای زاین است که بایستی رقبای چندانی وجود نداشته باشد. با سومین مشخصه کارتل

شکند. این فرسایش ریشه بسیاری از فرساید و درهم میجدید قدرت تحریم را به راحتی می

شور شده را به کشود که منابع ممنوعهاست. سودها نصیب کشورهایی میها در اعمال تحریمناکامی

از  مالحظه شد یکی و قبرس ال جنگ ترکیهکه در مث فروشند. فروش تسلیحات نظامیمی هدف
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ای جهت فروش تسلیحات نظامی منعقد معامله با ونزوئال روسیه 2116این موارد است. در سال 

ها را از روسیه خریداری نمود. روسیه با این کار های داخلی بود و سالحنمود. ونزوئال درگیر ناآرامی

اعتراضات بین المللی را برانگیخت زیرا ممنوعیت تجارت اسلحه توسط دیگر کشورها را زیرپا 

گذاشته بود. ولی با این کار منافع ناشی از این وضعیت )نیاز یک کشور ثروتمند نفتی به اسلحه( را 

 نصیب خود نمود. 

یق مجازات تواند از طربین المللی، منافع حاصل از تقلب در سیاست تحریم می در دیپلماسی

ر قانون از چنین تدبیری را د کاهش یابد. آمریکا کنندهکشور متقلب توسط سایر کشورهای تحریم

ای برای تقلب گنجاند تا سایر کشورها انگیزه 0996در سال  (ILSA) 1لیبی -های ایرانتحریم

تری برای انگیزه بیش دانیم کدام یک از اعضای کارتلنداشته باشند. اما مشکل اینجاست که نمی

د که در آورند. فرض کنیتقلب دارند، یا اینکه چه کشورهای جدیدی در نقش شوالیه سیاه سر برمی

لیه ایران، آمریکا از سایر کشورها بخواهد که به این تحریم بپیوندند زیرا ایران یک تحریم آمریکا ع

داند که کشورها انگیزه زیادی برای مشارکت تجاری با است. آمریکا همچنین می ایخطر هسته

واند برای این تمی ILSAایران دارند. به دلیل اینکه پاسخ منفی صریح به آمریکا بر طبق قانون 

ورت پیوندند. به صدر پی داشته باشد، کشورهای معینی به این تحریم میهایی را کشورها هزینه

کنندگان جدید دارای توابع واکنشی هستند که گویای این است که هزینه تجارت جنبی، این تحریم

ن صورت علیه ایران است. در غیر ای های پیوستن به ائتالفبا ایران یا مداخله نکردن بیشتر از هزینه

 این کشورها به ائتالف نخواهند پیوست و به همکاری با ایران ادامه خواهند داد. 

لب هایی برای عدم تقممکن است با مجازات متقلبان، انگیزه گذاری کارتلرهبران سیاست

ر دهی نماید، کشورهای دیگم را سازمانایجاد نمایند. هنگامی که کشور رهبر تحریم بکوشد تحری

افی های اضاغلب تمایل دارند از تقالهای این کشور خالص شوند و به همین دلیل نیاز به مشوق

 هایهای اضافی ممکن است در قالب کمکدارند تا مایل به پذیرش همکاری شوند. این مشوق

                                                
1 Iran–Libya Sanctions Act 



71  مجموعه مقاالت اقتصاد تحریم 

 

ای ثالث در مواجهه با اعمال های تجاری، وجهه ملی اعطا شوند. کشورهمالی، کاهش ممنوعیت

زنند همان گونه که بنگاهها در بازی مشابه تحریم، از میان همکاری یا رقابت دست به انتخاب می

هند. ددر بازارهایی که کارتل شکل گرفته است چنین رفتاری را در انتخاب قیمت و مقدار انجام می

 ها درمکاری باشد، اما این گزینههای عدم ههای گزینهمنافع همکاری بایستی بیش از هزینه

پذیر تعامل میان کشورهای متعدد تحریم های امکانشوند. درک شیوهفضایی نامطمئن انجام می

ین به تبیین ا توان با استفاده از چارچوب نظریه بازیدارای اهمیت فراوانی است که می کننده

 ( و درزنر0999، 0992) های نظریه بازی ایتون و انجرز(. مدل0992توافقات پرداخت )مارتین ، 

ر و کشو های قبلی مورد بحث قرار گرفتند به تعامالت میان کشور هدف( که در قسمت0999)

( به تبیین تعامالت میان کشورهای تحریم کننده 0992) ینپرداختند. اما مدل مارتتحریم کننده می

با یکدیگر پرداخته است. منافع حاصل از عملکرد انحصارگرایانه، خصوصاً به هنگامی که از ابزارهای 

ل از تقلب ی حاصبهره گرفته شود، بزرگتر از آنی است که نادیده گرفته شود. سودها فشار اقتصادی

ها ضعیف و گاهاً نامعتبر باشند، ممکن است بزرگتر از در این سیاست کارتل، خصوصاً اگر مجازات

رکایی گیرد که شای تعلق میها به کشورهای تحریم کنندهآنی باشد که از آن گذشت. این هزینه

یی از تجارت ستی درصد باالدارند که مایل به التزام کامل به تحریم نیستند. تحریمهای چندجانبه بای

توان این درس را گرفت که و مالیه کشور هدف را دربرگیرد تا بتواند موفق شود. اما از تاریخ می

ن کننده موفقیت تحریم نبوده است. مارتیهژمونی و سیطره اقتصادی و سیاسی هیچ یک تضمین

ده است و نتیجه گرفته ( بر اثرات همکاری میان چند کشور در مراحل تحریم تمرکز نمو0992)

ورهای های کشکننده موفقیت تحریم نیستند و کمکهای همکارانه نیز تضمیناست که تالش

جود دارد. و ثالث نیز ضرورتاً دلیل شکست نبوده است. در بازیهای تحریم، عموماً یک رهبر قدرتمند

را ترغیب یا مجبور به همکاری نماید که یا یک تواند در مواردی دیگران رهبر قدرتمند صرفاً می

استراتژی مسلط برای دیگران برای پیوستن به تحریم وجود داشته است، و یا یک تهدید معتبر از 

هایی رو دیگر کشورهای ناهماهنگ وجود داشته است. اینکه رهبر قدرتمند نسبت به اعمال هزینه
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ارتین است پرسش دشواری است. م یک تصمیم مطابق با تعادل نشتحریم  آیا پیوستن به ائتالف

 ( با سه مثال، ایده کارتل را با نظریه بازی پیوند زده است:0992)

است که در آن دو یا چند کشور به صورت همزمان به تحریم یک  1«اتفاق»اولین بازی، 

یند نماازند. در این بازی، دو کشور در وضعیت تعادل اقدام به اعمال تحریم میپردمی کشور هدف

کنند. کشورها )تصادفاً( بر سر هدف مشترک همکاری میبه عبارت دیگر (. 25، 0992)مارتین، 

، خودسرانه اقدام به حمله به ، به غیر از تحریمهای سازمان مللو انگلیس آمریکابرای مثال 

دهد که کشورهای تحریم ( نمودند. بازی اتفاقی هنگامی رخ می2110)( و افغانستان2111)عراق

( معتقد است هنگامی که یک 0992کنند. مارتین )چندگانه همانند یک کشور واحد عمل می کننده

وجود دارد، سایر کشورها بایستی به تحریم به عنوان یک استراتژی مسلط بپیوندند.  ر قدرتمندرهب

این  بهبه دلیل اهداف دارای اتفاقی اما به هنگام وجود رهبر ضعیف، کشورهای دیگر ممکن است 

 تحریم بپیوندند. 

سایر کشورها را مجبور به  که در آن یک رهبر قدرتمند است« 2بازی اجبار»دومین بازی، 

نماید. هدف کشور رهبر تحریم از این اجبار، مقابله با نااطمینانی تحریم می پیوستن به ائتالف

ی وجود تکند که در بازی اجبار، یک تهدید معتبر بایسموجود در بازی اتفاقی است. مارتین بیان می

داشته باشد تا سایر کشورها انگیزه داشته باشند بصورت چندجانبه عمل نمایند و به ائتالف ملتزم 

رهبر تابعی از اعتبار تهدید و التزام است. رهبر قدرتمند از  بمانند. قدرت کشور تحریم کننده

ند تا تصمیم کیم کننده استفاده میهای مثبت و منفی اقتصادی برای سایر کشورهای تحرانگیزش

 های ائتالف بنماید. خود را به آنها تحمیل نموده و آنها را وادار به پذیرش هزینه

                                                
1 Coincidence  

2 Coercion  
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است. در این وضعیت، هیچ یک از کشورهای  1«تعدیل همزمان»سومین بازی، بازی 

مال تحریم نیستند بلکه استراتژی مسلط آنها عدم اعمال دارای استراتژی مسلط اع تحریم کننده

بخواهد یک شریک تجاری بزرگ مثل  تحریم است. فرض کنید که که یک کشور مثل آمریکا

 ی برایابخواهد که به این تحریم بپیوندد. ژاپن ممکن است انگیزه را تحریم نماید، و از ژاپن چین

تحریم چین نداشته باشد، و همچنین تهدید معتبری نیز از جانب آمریکا بر علیه خویش احساس 

نکند. در این صورت تحریم برای ژاپن یک استراتژی معتبر نیست. در نتیجه، آمریکا ممکن است 

تحریم را به عنوان استراتژی مسلط شروع نکند، و اعمال تحریم صرفاً در حد لفاظی باقی بماند و 

 مدت باشد. یا تدبیری کوتاه

-را مجبور به تحمل هزینه به تعبیر مارتین، تحریمهای یکجانبه ممکن است کشور هدف

های گذار از شرکای قبلی به شرکای جدید تجاری نماید. ممکن است مجبور به پرداخت قیمتهای 

تواند به ب شود. اما اگر کشور تحریم کننده ای صادراتیا قیمتهای کمتری بر باالتری برای واردات

ا نسبت ههمکاری بین المللی در زمینه تحریم دست یابد و ائتالفی را با خود همراه سازد، این هزینه

تحریم (. بدون یک تهدید معتبر، اعمال 218، 0991به مقیاس اندک و گذرا خواهند شد )مارتین، 

دار سازد، زیرا کشورهای هدف ممکن است التزام کشور تحریم کننده در تحریمهای آتی را خدشه

جدید احتماالً کشور تحریم کننده را صرفاً یک کشور مخل در سیاست بین الملل درنظر گرفته و 

کنند. فقدان اعتبار در این وضعیت، ممکن است همچنین برای اعمال تحریم ضعیف تلقی می

با این کشور جهت اعمال تحریم کاهش دهد  های دیگر کشورها را برای پیوستن به ائتالفانگیزه

در اطراف کشور  تحریم و محاصره اقتصادی گیری یک کارتلو منجر به کاهش احتمال شکل

های متعدد پیش روی حاکی از امکان جبار، و تعدیل همزمان، اشود. سه بازی اتفاقهدف می

تحریمهای مبتنی بر همکاری کشورهای تحریم کننده است. حتی اگر یک استراتژی مسلط پیش 

                                                
1 Coadjustment game 
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گذاری اقتصادی وجود داشته باشد، تحصیل منافع برای اعضای ائتالف ممکن است روی سیاست

 با دشواری همراه باشد. 

 ارتلکند که در تمامی بازارهای تحریم بایستی کچنین حکم می منطق سیاسی ماکیاولیستی

یی شکل بگیرد که حجم باال شکل بگیرد. اگر کارتل از شرکای سابق تجاری و مالی کشور هدف

زهم جانبه عمل خواهد نمود. اما باموثرتر از تحریم یک اند، قاعدتاً بسیاراز روابط با این کشور داشته

جمعی ضرورتاً جواب ندهد و منتهی به هدف نشود، زیرا اغلب های دستهممکن است این تالش

پذیرند )مارتین صورت می های اجباری هستند و یا در شرایط تعدیل همزمانتحریمها یا تالش

 بهترین نمونه برای تحریمهای مبتنی بر تعدیل همزمان است که در آن اتحادیه اروپا (. کوبا0992

ند. او ایاالت متحده به صورت همزمان ولی جداگانه به تحریم فعال علیه این کشور اقدام نموده

 رون تحریم تا زمان مرگ فیدل کاستمایل به ادامه ای رسد که ایاالت متحده آمریکاچنین به نظر می

باشد. دیگر نه تقاضایی از سایر کشورها برای پیوستن به این تحریم دارد و نه تهدید معتبری علیه 

 و کره شمالی علیه ایران 2118کسانی که با کوبا رابطه دارند اعمال نموده است. تحریمهای تا سال 

های مشابهی هستند که البته آمریکا در این موارد بیشتر بر کشورهای جدیدی که نیز دارای ویژگی

. همچنین در مورد ایران پرسش از کند، فشار وارد میبخواهند با این کشورها رابطه برقرار نمایند

طبیعی  الف حالتدوره تحریم نیز موضوعیت یافته است زیرا طوالنی شدن دوره تحریم نه فقط برخ

ین های بیشتری برای تقلب و همچنمنجر به فرسایشی شدن آن نشده است بلکه همچنین فرصت

ده آین»گیرد که گیری بازارهای جدید فراهم شده است. به همین دلیل ایلر نتیجه میشکل

متحد نتواند به طور مؤثری اقدام به اعمال تحریم نماید،  چنانچه سازمان مللتحریمهای اقتصادی 

 (. 52، 2117)ایلر، « در مخاطره خواهد بود

یک چارچوب مبنایی اقتصادی برای درک چگونگی دستیابی به یک تحریم  نظریه کارتل

 افی برایآورد. کارتل تحریم با تالش برای فراهم آوردن منافع کمبتنی بر همکاری فراهم می

د کنهای منفی باز طریق مجازات اعضای خاطی سعی میاعضای خویش و همچنین ایجاد انگیزه

معتبری  کند بایستی تهدیدهایانگیزه تقلب را در آنها از بین ببرد. اقتصادی که تحریم را شروع می
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حدی باشد که  های ادعا شده اعالن کند و یا دارای قدرت بازاری بین المللی دربرای اعمال هزینه

انگیزه سازد.البته تمامی این موارد در کشورها را برای تقلب یا فراهم آوردن بازارهای جایگزین بی

تر باشد، خسارات احتمالی اقتصادی نظریه تحریم نیز مالحظه گردید. هرچه تحریم محدودکننده

و موفقیت  سارت اقتصادیناشی از آن بیشتر خواهد بود. البته تذکر این نکته حائز اهمیت است که خ

 در تحریم مترادف نیستند. 

هایی برای درک این مسئله که چرا چارچوب بازیهای اتفاقی، اجباری یا تعدیل همزمان

یابند و یا چرا خاتمه دهند یا خیر و همچنین چرا ادامه میتحریمهای مبتنی بر همکاری جواب می

. در قسمت بعد به مسئله علت ادامه یا خاتمه تحریمها در چارچوب نظریه آوردفراهم می ،یابندمی

 پردازیم. می بازی

 در عمل استراتژیادامه يا خاتمه تحريم: 

ه یابد به این دلیل که اداممبیّن این مسئله است که یک تحریم خاتمه می نظریه بازی

ند زیرا یابباشد. تحریمها خاتمه مینمی اتژی تعادلی نش در هر بازی فرعیدادن تحریم یک استر

ل عدم به دلی آورد یا کشور تحریم کنندهها سر تسلیم فرود مینسبت به ممنوعیت کشور هدف

به این دلیل پایان  0آموزد که اغلب آما می دهد. تاریخ بهتمایل به ادامه، به اقداماتش پایان می

اند که شرایط سیاسی کشور هدف از دیدگاه کشور تحریم کننده به اندازه کافی تغییر نموده یافته

است و کشور تحریم کننده شرایط جدید کشور هدف و یا سیاست جدیدش را پذیرفته است. 

، یا خاتمه تحریمها درنظر گرفته شوندتهدیدهای معتبر بایستی همچنین برای تحلیل علت ادامه 

زیرا اعتبار کشور تحریم کننده در صورتی که تحریمها بدون دستیابی به اهداف پایان یابند زیر 

اند که یک تحریم چقدر شود. تحریمهای دائمی این سوال را مطرح نمودهسوال رفته و مخدوش می

 اید. ه وجهه بین المللی خود را حفظ نمبایستی طول بکشد، قطع نظر از اینکه کشور تحریم کنند

آیا آثار تحریم در طول زمان فرسایشی است؟ اگر چنین است، آنگاه تصمیم به ادامه تحریم 

تند. سه دو نمونه از تحریمهای بلندمدت ، کره شمالیبایستی محدود به یک سقف زمانی باشد. کوبا

زمینه مشترک بین این دو مورد این است که تحریمها فراگیر بوده است، و دارای هدف مشترک 



  75 مبانی نظری تحریم اقتصادی

 

 

-یاستپذیر است؟ سامکان هستند: مرگ رهبران فعلی. آیا چنین کاری فقط از طریق فشار اقتصادی

ای کشور هبینی کرده و بکوشند که واکنشرا پیش گذاران بایستی عایدی از دیدگاه کشور هدف

ند، کنعمل می طرفهدف را بفهمند. این مسئله در مورد کشورهای ثالث که به عنوان ناظران بی

 های تحریم نیز مصداق دارد.، و همچنین میانجیکشورهای تحریم کننده اعضای ائتالف

ممکن است احساس  ر تحریمهای چندجانبه گاهی برخی کشورهای تحریم کنندهد

فرسایشی شدن قدرت تحریم را تجربه نمایندحال آنکه کشور تحریم کننده رهبر همچنان بر تصمیم 

خود پابرجاست. اگر منفعت خالص حاصله برای کشور تحریم کننده کمتر از حداکثر قابل دستیابی 

اشد، کشور تحریم کننده این انگیزه اقتصادی را خواهد داشت که تحریمها را کاهش دهد. برخی ب

ر دهند، دهای تحریمی برای مدت زمانی طوالنی ادامه میاز کشورهای تحریم کننده به ممنوعیت

یابند و ممکن است بدل به مینحالی که روشن است که این تحریمها به اهداف مورد نظر دست 

 شوند.  تنبیهی غیرضروری علیه مردم کشور هدف

 تابع واکنش تولید سه متغیر اصلی دارد:

ر : اقتصاد کشومنافع سیاسی حاصل از اجرای قوانین، قواعد و معاهدات بین المللی .0

جهانی را ایفا نماید. در این صورت  ممکن است نقش رهبری دیپلماسی تحریم کننده

های خودکار سیاسی از سوی این کشور رفتار نامطلوب سایر کشورها مواجه با واکنش

شود. از آنجا که اجرای قوانین و توافقات بین المللی بدون مداخله نظامی مشکل می

ین مجری قوانین بای که نقش است، منافعی فعلی و آتی عاید کشور تحریم کننده

نمونه آشکار این مسئله است که به تخلف از  شود. آمریکاکند میرا ایفا می المللی

-شاندهد. این واکنش نتفسیر خودش از قوانین بین المللی سریعاً واکنش نشان می

ه جای ب عنوانی ابزاری دیپلماتیکدهنده التزام به استفاده از سیاست اقتصادی به 

نیز بر همین  معاهده سازمان ملل 20استفاده از ابزارهای نظامی است )چنانکه ماده 

ور دانند که کشپیمانان کشور تحریم کننده و دشمنانش میمسئله داللت دارد(. هم
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 این سیاست را دارد و نتیجتاً اعضای ائتالف سازیتحریم کننده قصد حتمی پیاده

 تری از خود نشان دهند.ممکن است همکاری بیشتر و سریع

 :های مالی پس از تغییر سیاسیمنافع اقتصادی حاصل از افزایش تجارت و گردش .2

از تحریم ممکن است تغییر و تحوالت سیاسی باشد و  هدف کشور تحریم کننده

ی اهمچنین در کنار آن اهداف ضمنی اقتصادی را نیز دنبال نماید. کشور تحریم کننده

که تغییرات سیاسی را سبب شود ممکن است بازارهای جدیدی برای خود ایجاد نماید 

سبت به شرایط قبل از تغییر افزایش ن یا حداقل سهم خود را از بازارهای کشور هدف

های تجاری به عنوان شده روی تحریم بر روی جریاندهد. بسیاری از مطالعات انجام

در هر دو کشور هدف و کشور تحریم  دهنده اثرات تحریممتغیر ایجاد کننده و توضیح

لوب ن باشد که رفتار نامطاند. اگر برداشت کشور تحریم کننده ایکننده تمرکز نموده

شود، انتظار خواهد داشت که تحریم سیاسی کشور هدف منجر به کاهش تجارت می

در صورت اثربخش بودن منجر به تغییرات سیاستی شده که افزایش تجارت با کشور 

 هدف را در پی خواهد داشت. 

حالت کلی، کشورهای در : منافع اقتصادی حاصل از اطمینان سیاسی کشور هدف .1

یافته و باثباتی در طول زمان هستند. عالوه باثبات سیاسی دارای اقتصادهای توسعه

بر این، کشورهای صنعتی واجد این مشخصه هستند. البته بایستی به هنگام تعمیم، 

احتیاط به خرج دهیم. ادعای اینکه یک ممنوعیت که هدفش کاهش رفتارهای 

اً سیاست کشور هدف را باثبات خواهد نمود مدبّرانه نامطلوب سیاسی باشد ضرورت

ها ممکن است حاکی از این است که بهترین نیت 0990در سال  نیست. نمونه هائیتی

آوری از لحاظ اقتصادی شود )عسکری و همکاران منجر به نتایج وحشتناک و دهشت

 (. 2117، هافبائر و همکاران، 2111

مواجه  ،اگر قبل از دستیابی به اهداف بخواهد تحریم را پایان دهد نندهآیا کشور تحریم ک

های خاتمه تحریم خواهد بود؟ تصمیم راجع به دست کشیدن از تحریم، از دیدگاه نظریه با هزینه
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ده به کشور تحریم کننشود که استراتژی مسلط، خاتمه تحریم باشد. اگر هنگامی اتخاذ می بازی

هایی از قبیل کاهش اعتبار کشور تحریم کننده در تحریمهای آتی تحریم پایان دهد، مطمئناً هزینه

را متحمل خواهد شد. حفظ اعتبار در میان دیگر کشورهای تحریم کننده و کشورهای هدف آتی 

ست. این ا کشور هدف دهنده تصمیم بین المللی کشور تحریم کننده در مواجهه با استقامتنشان

 (.0999؛ 0992، های تکراری است )ایتون و انجرزمنطق بازی

  تحريمبه  نظريه بازیبندی رويکرد جمع

علت شروع تحریم، ادامه آن و هایی راجع به بصیرت چنانکه مالحظه نمودیم، نظریه بازی

به تهدید یا اعمال  آورد. مدلهای نظریه بازی مبتنی بر واکنش کشور هدفخاتمه آن فراهم می

که در این بازی شرکت دارد به  شورویهستند. هر ک واقعی تحریم از سوی کشور تحریم کننده

ت. چنین استراتژی منجر به بهترین نتیجه ممکن برای کشور مذکور دنبال استراتژی تعادلی نش اس

های سایر کشورهاست. در حالت کلی، تعادلهای نش بهینه پارتو نیستند، با درنظر گرفتن حرکت

است. ممکن است چند کشور تحریم کننده و چند  1«دومین سیاست بهینه»بلکه تحریم یک نتیجه 

. این کنندصورت جمعی یا مستقل از یکدیگر حرکت می کشور هدف وجود داشته باشند که به

ننده نحوه کبر اساس توابع واکنش تعیین های متوالیکشورها همانند بازیگرانی هستند که در بازی

 گیرند. واکنش طرفین به حرکت طرف مقابل تصمیم می

عامل کلیدی در موفقیت تحریم « ایستادگی»( معتقدند که 0999، 0992) ایتون و انجرز

تواند به اندازه کافی جهت تغییر سیاست است. همچنین از دیدگاه ایشان تهدیدهای طرفین می

 شوند به زبان ساده وقت تلف کردن هستند. درزنرقوی باشد، و تحریمهایی که خیلی طوالنی می

-های تجاری فعالیتداند، چرا که ممنوعیت( تهدید را بهترین ابزار تحریمی در دسترس می2111)

های هافبائر و هستند. از همین رو درزنر معتقد است که داده اعمال فشار اقتصادی های خاص

                                                
1 second-best policy 
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ه که تهدید به تنهایی توانست( با مشکالت جدی مواجه است زیرا بسیاری از مواردی 2117همکاران )

 گیرد. است جواب دهد را دربر نمی

 ،ارتلتوانند به هنگام تشکیل کبا استفاده از مبنای نظریه قیمت )اقتصاد خرد(، تحریمها می

باالترین کارآیی را داشته باشند. کارتل روابط تجاری و مالی را به صورت جهانی به اقتصاد کشور 

تواند از موضع سیاسی خود منحرف شود. کشور پیشگام تحریم ممکن نماید و نمیتحمیل می هدف

نهایتاً  و است مسلط باشد و توانایی تحمیل سیاست خویش را به دیگر کشورهای تحریم کننده

قلب و و سریعاً امکان ت کشور هدف داشته باشد. بدلیل محدودیت مقداری در حالت تشکیل کارتل،

شود. گرچه بلحاظ نظری اعمال استفاده از این فرصت سودآوری برای اعضای کارتل فراهم می

قدرت انحصاری علیه کشور هدف بایستی منجر به اثرات سیاستی شدیدی شود، اما کشورهای 

تدالل ( اس0998( و دروری )0991محدودی دارای چنین موقعیت بین المللی هستند. مارتین )

اند بدالیلی از قبیل فقدان معاهدات اند که تحریمها اثرات چندانی بر کشورهای هدف نداشتهکرده

و ارتباطات تجاری کشورهای تحریم کننده، و فقدان اقتصاد مقیاس برای کنترل قیمت و مقدار. 

 اند. تالشهای مبتنی بر همکاری نیز در حذف این نواقص کفایت ننموده

تگی بس عمل نمایند، نوع این بازی متوالی های متوالییمها همانند بازیهنگامی که تحر

( سه نوع بازی برای تبیین موارد تاریخی 0992دارد. مارتین ) به نحوه تعامل کشورهای تحریم کننده

دهند که دو یا چند کشور تحریم کننده دارای می رخ میهای اتفاقی هنگامطرح نموده است. بازی

-. بازیرا دارند های کشور هدفاهداف مشترکی باشند و قصد فعالیت همزمان برای تغییر سیاست

دهند که یک کشور تحریم کننده قدرتمند وجود دارد و یک سیاست های اجباری هنگامی رخ می

که به  گذارد. کشورهاییرا با تکیه بر قدرت اعتبار پیشگامی خویش به اجرا می مبتنی بر کارتل

یرند. در این حالت گکارتل نپیوندند بلحاظ اقتصادی مورد تهدید کشور تحریم کننده پیشگام قرار می

گیرد. برخی از کشورها نقش شوالیه سیاه را بازی تقلب از سیاست کارتل مورد تعقیب قرار می

بود  «بازی تعدیل همزمان»نند. اعتبار تهدید مشخصه این نوع بازی است. سومین نوع بازی، کمی

دهد که اعمال یا ادامه تحریم برای کشورهای تحریم کننده استراتژی مسلط که هنگامی رخ می
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معتبر علیه  تهدیدخورد که بدلیل ضعف رهبر، یک نباشد. بازی تطبیق همزمان به هنگامی کلید می

 وجود نداشته باشد.  کشور هدف یا اعضای بالقوه ائتالف

درباره اثربخشی تحریم ما را از اثربخشی اقتصادی به اثربخشی  های نظریه بازیمدل

( 0992( و مارتین )0992) های نظریه بازی ایتون و انجرزدهند. مدلسیاسی و انسانی سوق می

 نند. کچگونه کشورهای هدف را وادار به واکنش می دهند که کشورهای تحریم کنندهتوضیح می

 گناه کشور هدفمسئله بسیار مهمی که وجود دارد این است که اگر تحریمها به مردم بی

چگونه بایستی نسبت به این مسئله  شورهای تحریم کنندهخسارت وارد نماید در این صورت ک

دوستانه خواستار درنظر گرفتن این مسئله در تابع واکنش واکنش نشان دهند؟ نیروهای انسان

هستند. در بخش بعدی  «1تحریمهای هوشمند»کشورهای تحریم کننده و تبدیل محدودیت به 

های تحریمهای هوشمند پیوندهایی میان اثرات اولیه تحریمها، های بخش عمومی و تحلیلمدل

م ایجاد های طرفین به تحریگیری استراتژیک کشور تحریم کننده و کشور هدف، و واکنشتصمیم

 کنند. می

 2ی هوشمندهاتحريمهای انتخاب عمومی: مدل

شوند که به طور ای محسوب میه عنوان ابزارهای دیپلماتیک دولبهتحریمها در جهان ب

شود و هم دولت آن کشور. در گناه یک کشور میبالقوه هم منجر به آسیب دیدن شهروندان بی

ذاری گشوند. سیاستگناه نیز برای رفتارهای سیاسی دولتشان جریمه میواقع شهروندان بی

 یع حقوق شهروندان است، بدین ترتیب که این انگیزه را برایاقتصادی در پی اثرگذاری بر این تضی

                                                
1 smart sanctions 

های های بخش عمومی: تحریممدل»( با عنوان 2117ایلر )« های اقتصادیتحریم»این قسمت از فصل چهارم کتاب  2

 اند. اخذ شده است. ارجاعات مذکور در این قسمت نيز به نقل از همين منبع ذکر شده« هوشمند
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تحریمها به طور همزمان  1فراهم آورد که خواستار تغییر سیاست دولت شوند. شهروندان کشور هدف

ران کشور در کشور هدف آنها را برعلیه سیاستها و رهب 2کوشند تا با ترغیب گروههای ذینفعمی

( های خیابانییا آشوب آمیز )از قبیل کودتاهدف در قالب فرآیندهای سیاسی یا اعمال خشونت

دیگر  بینند؟ از سویبشورانند. به چه میزان شهروندان عادی کشور هدف از این سیاستها آسیب می

به حدی است که گروههای اثرگذار بر تصمیمات  های وارده به افراد کشور تحریم کنندهآیا آسیب

 آورند؟ آیا عایدیکشور تحریم کننده بر دولت این کشور جهت پایان دادن به تحریم فشار می

 های انسانی تحریم است؟گروههای ذینفع بیش از هزینه

گذاری اقتصادی در مبحث سیاست ( بر نظریه انتخاب عمومی0986) و لوئنبرگ کامفر

ر ب کشور تحریم کننده کنند که گروههای ذینفعاند. این دو محقق استدالل میتمرکز نموده

جود و گذارند، به نحوی که گویی بازاری برای تحریمتصمیمات شروع، ادامه و پایان تحریم اثر می

نیز وجود داشته باشد. در کشور هدف  دارد. این بازار تحریم همچنین ممکن است در کشور هدف

سوی  تحریم از« عرضه»سیاستهایی را داشته باشند که منجر به « تقاضای»رهبران ممکن است 

-پس سیاست کشور تحریم کننده شود. گروههای ذینفع در هر کشور همچون نیروهای اولیه در

کنند. این مطالعات بر -گذاران را ترغیب به عمل میکنند، و سیاستگذاری اقتصادی عمل می

این قسمت  هستند. در الواقع بسط نظریه بازیاند، و فیتصمیمات کشور تحریم کننده متمرکز شده

 پردازیم. ها میبه مرور این تحلیل

ا نیز در بر ر تحریم در اینجا بسط یافته و اثربخشی بشردوستانهپیوستار اثربخش بودن 

ست شده خود دشوند که به اهداف تعریفآمیز تلقی میگیرد. تحریمها عموماً هنگامی موفقیتمی

ا هیابند، اما این مسئله مورد تردید واقع شده است. خسارات و صدمات بشری وارده توسط تحریم

                                                
دستيابی  است فلذا در پی راهکارهای شود از آنجا که این مباحث برگرفته از ادبيات کشورهای تحریم کنندهتاکيد می 1

ط بر عليه دولت فعلی و سياستهای اتخاذ شده توس به موفقيت در تحریم هستند از جمله شوراندن شهروندان کشور هدف

 رسد حقانيت هدف تحریم اهميت اساسی دارد.به نظر می ؛ در حاليکهاین دولت

2 interest groups 
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( مورد بحث و فحص 2111( و اُسولیوان )2112، 0995) و لوپز رایتحققانی از قبیل کورتتوسط م

ستجو گذاری اقتصادی فعلی و جقرار گرفته است. این مطالعات در پاسخ به فقدان سودمندی سیاست

های ( بر روی ممنوعیت2111اند. اسولیوان )های بهتر برای آن شکل گرفتهجهت یافتن شیوه

ش متمرکز شده است. وی این پرس های تروریستیای برای توقیف فعالیتتجاری به عنوان شیوه

برای دستیابی به این هدف، درست انتخاب  را مطرح ساخته است که آیا تحریمها و کشور هدف

ز ( متمرک)قبل از مرگ قذافی ( و لیبی)قبل از مرگ صدام ، عراقایرانهای اند؟ وی بر نمونهشده

شده است. بصیرت کلیدی حاصل از مطالعه وی این است که تحریم، کشور هدف، و انتخاب اهداف 

ف تحریم انتخاب شوند. اگر اهدا ور تحریم کنندهبایستی با توجه به واقعیت و همچنین توانایی کش

وان تسازی خسارات وارده به سایرین و صرفاً صدمه زدن به گردانندگان کشور هدف باشد، میحداقل

 نامید. « هوشمند»چنین تحریمی را 

شده خویش رویکردهای ( در مجموعه مقاالت گردآوری2112، 0995) و لوپز کورترایت

اند. منظور از تحریم هوشمند یک روش آوری نمودهجمع مختلف متعددی را درباره تحریم هوشمند

های جانبی )به گروههای غیر هدف( دارد. تحریم موضعی است که سعی در حداقل نمودن خسارت

ی و های کمکی مالهای نظامی گرفته تا محدودسازی بستهشامل طیفی از ممنوعیت این تحریمها

شود از بر روی گروههای هدف خاصی متمرکز می شود. تحریمهای هوشمندتحریم مسافرت می

ای افراد هه کردن دارایییا ادوات نظامی. برای نمونه، بلوک کننده کشور هدفقبیل نخبگان هدایت

-گیرندگان کشور هدف است، یا تروریستها، و یا دیگر خشونترود جزء تصمیمخاصی که گمان می

طلبانی که ارزش تحریم را دارند از این قبیل است. ایده تحریم هوشمند بیانگر این است که از 

شود زیرا درآمد و دارایی و حداقل می طریق انتخاب صحیح یک تحریم ترکیبی، صدمات جانبی

صون م زندگی مردمان عادی کشور هدف از گزند صدمات سیاستهای تحریمی کشور تحریم کننده

 ماند. می

 هایی به شهروندان برای مقابلههزینه اندیشی است اگر گمان کنیم رهبران کشور هدفخام

ها خود را  در قالب افزایش وارده از تحریم و عبور از آن تحمیل نخواهند کرد. این هزینههای با زیان
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مالیات، کاهش دستمزدها یا خدمات کمتر دولتی نشان خواهد داد. همچنین ممکن است که رهبران 

 کشور هدف از این صدمات موضعی به عنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده نمایند، و کشور تحریم کننده

های انتقالی اضافی مقصر بدانند. در این بحثی نیست که اگر تحریمها بتوانند بر را برای این هزینه

هایی به مردم کشور خویش حاکمان کشور هدف متمرکز شوند، حاکمان این کشورها نیز هزینه

ر حاکمان کشور هدف تواند بتحمیل خواهند نمود. در اینجا دو بحث مطرح است: آیا تحریم می

متمرکز شود؟ و تا چه حد حاکمان کشور هدف از تحریمها به عنوان ابزار تبلیغاتی علیه کشور 

 با نظریه انتخاب تحریم کننده استفاده خواهند نمود؟ از اینجا رابطه درونی تحریمهای هوشمند

 .  شودمشخص می عمومی

های تجارت و مالیه صرفاً در مورد شهروندان یا با این وجود دشوار است که ممنوعیت

های تمرکزیافته باشد، مترادف ممنوعیت نهادهای خاصی اعمال شود. اگر تحریمهای هوشمند

یاست وان یک ساند. جریان فراگیر و عمومی تحریم به عنگویی شدهگران دچار ضد ونقیضتحلیل

رصتی فتوانند به عنوان هزینهمی های مبنایی آن است.صدمات جانبیاقتصاد کالن، یکی از ویژگی

خواهد به شهروندانش تحمیل نماید درنظر گرفته شود. در تحریم سال می که دولت کشور هدف

شدند یمعرفی م ها تحت عنوان مالیات آپارتاید، این هزینهه آفریقای جنوبیعلی سازمان ملل 0985

(. غرض از اعمال یک ممنوعیت تضعیف موتور اقتصادی کشور هدف 0986، و لوئنبرگ )کامفر

آورد. البته بهتر است موارد کشور را فراهم می های سیاسی ایناست که نیروی محرکه فعالیت

های مختص به هر مورد منحصر بفرد تحریمهای هوشمند را مورد به مورد بررسی نمود زیرا مولفه

هستند. حتی یک کشور هدف واحد نیز چند دهه بعد از تحریمهای قبلی، ممکن است تغییر و 

نایی تحریم برای تمرکز صحیح بر گروههای تحوالت شدیدی را تجربه نموده باشد. در هر حال توا

 باشد. هدف محل بحث و تأمل است و به آسانی قابل حل نمی

به طور صحیحی طراحی شده باشند، نسبت به تحریمهای  هنگامی که تحریمهای هوشمند

ند ریمهای هوشمند بتواناند. اگر بازاری برای تحریم وجود داشته باشد، و تحفراگیر و عمومی مرجح

 توانند از طریقعمالً می متمرکز شوند، این گروهها یا شهروندان کشور هدف بر گروههای ذینفع
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های فشار تصمیمات دولت را تغییر دهند. نظریه فرآیندهای سیاسی از قبیل تظاهرات و سایر اهرم

تبیین  شده است و بهروشی برای تبیین فرآیند تحریم در تمامی کشورهای تحریم انتخاب عمومی

-کند. تحریمها نهایتاً در صورتی که منافع آن از هزینهچرایی انتخاب تحریمهای هوشمند کمک می

ای هانسانهایش بیشتر باشد شروع خواهد شد و ادامه خواهد یافت. مطمئناً اگر ابزاری بر علیه 

یا کشور هدف باشد، در کشور تحریم کننده اعتراضاتی برخواهد  معمولی در کشور تحریم کننده

یل قرن بیست و یکم چنین انتقاداتی را بر علیه سیاست او او 0991در دهه  انگیخت. مثال عراق

 سازمان ملل به بهانه و اذیت شهروندان عراقی از جانب شورای امنیتار زبرانگیخت. آ سازمان ملل

جهت دستیابی به اهداف باالتر صلح و امنیت جهانی پذیرفته شده بود. اما « ناپذیر بودناجتناب»

پذیری چرا این تحریم به نحوی طراحی نشده بود که صدمات وارده به شهروندان به حد تحمل

ود در برگرفته بداده شود؟ در عوض، این تحریمها تمامی جوانب زندگی روزمره عراقیان را  تخفیف

 (.  81، 2112ض ابزارهای حقوقی بین المللی بود )اسپانک، و نق

پردازیم و سپس به می در قسمت بعد به مبحث تحریم از دیدگاه نظریه انتخاب عمومی

ره اشا و کشور هدف گذاری در کشور تحریم کنندهبر روی سیاست ای ذینفعاثرگذاری گروهه

تشریح این مسئله است که چرا  کنیم. پل میان نظریه انتخاب عمومی و تحریمهای هوشمندمی

گذاری اقتصادی هستند که نسبت به تحریمهای فراگیر گروههای ذینفع متقاضی ابزارهای سیاست

پردازیم و نقاط قوت و ضعف آن را تر هستند. سپس به مرور تحریمهای هوشمند میتمرکزگرایانه

 کنیم.ررسی میهای تجاری عام( بدر مقایسه با تحریمهای سنتی )از قبیل ممنوعیت

 : بازارهای تحريمتحريم از ديدگاه نظريه انتخاب عمومی

شوند: خریداران و کنندگان توصیف میدر علم اقتصاد، بازارها عموماً بوسیله شرکت

کنندگان در صورت وجود و داشتن مجوز قانونی فعالیت، آزادانه بر سر قیمت فروشندگان. این شرکت

کنند تا اینکه گویی یک دست نامرئی آنها را به یک قیمت و مقدار تعادلی زنی میو مقدار چانه

است. « سیاست»آن همان « کاال»گذاری نیز وجود دارند که سازد. بازارهای سیاسترهنمون می

شود و شهروندان آن را می« فروخته»کمّ و کیف سیاست همان مقداری است که بوسیله دولت 
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 توان هزینه فرصت تعقیب سیاستهای معینکنند. قیمت را در این بازار سیاست میمی« خریداری»

 هو هم در کشور تحریم کنند ها تفسیر نمود. این مسئله هم در کشور هدفدر مقابل سایر گزینه

بر غیرنظامیان در کشور هدف و کشور  ت اثرات تحریم( بر اهمی017، 0970) صادق است. داکسی

ده بر تجارت و صنعت در کشور تحریم کنن تحریم کننده تاکید نموده است. اعمال تحریم اقتصادی

 دهندگانگذارد. در کشورهای دموکراتیک که دولت بایستی رأیو همچنین کشور هدف اثر می

د را حفظ کند ضرورت خواهد داشت که اعمال چنین بارها و یا مخاطراتی توجیه و تبیین شود. خو

شوند گرچه در کشور هم در کشور تحریم کننده و هم در کشور هدف متأثر می گروههای ذینفع

 تحریم کننده این اثرات کمتر است.

 ندهسیاست اقتصادی توسط دولت کشور تحریم کنمبانی بازار سیاست به ترتیب زیر است. 

تقاضای اعمال تحریم را دارند و میزان تمایل به پرداخت  شود زیرا گروههای ذینفععرضه می

خیلی  Pکنند. اگر دولت اعمال یک سیاست را انتخاب نماید که هزینه آن خویش را نیز اعالن می

سد. رباال باشد، تقاضای اندکی برای آن وجود خواهد داشت و نتیجتاً مقدار تعادلی تحریم به صفر می

در این حالت قیمت بازاری همان هزینه استخدام دولت برای انجام عمل مورد نظر است. مقدار 

ر، ز سوی دیگتعادلی بازاری نیز میزان رفتاری است که دولت مورد نظر مایل به انجام آن است. ا

اگر شهروندان کشور تحریم کننده تقاضای انجام تحریم را داشته باشند، هزینه عدم عرضه تحریم 

( 02شود. نمودار )یابد و منجر به اعمال تحریم میاز سوی دولت کشور تحریم کننده افزایش می

 دهنده بازار تحریم در کشور تحریم کننده است. نشان
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 کننده تحریم کشور سياست بازار 12 نمودار

جه است. امشابهی با یک اختالف جزئی مو 1اقتصاد کشورهای هدف نیز با بازار سیاست

کشورهای هدف به صورت غیرمستقیم وقتی تقاضا برای تحریم دارند که رفتارهایی از خود بروز 

 شود. بازارهای سیاستبرای عرضه تحریم می های کشور تحریم کنندهدهند که منجر به واکنش

 های گوناگونی با یکدیگر پیوند دارند، همانند صادراتبه شیوه کشور تحریم کننده و کشور هدف

در کشور دیگر مرتبط است. هنگامی که کشور هدف سیاستهایی را  در یک کشور که با واردات

داند منجر به سیاستهای اقتصادی از سوی کشور تحریم کننده در واکنش به عرضه نمود که می

ای هالعمل از سوی کشور تحریم کننده با هزینهآن خواهد شد، در واقع متقاضی این سیاست عکس

های تولیدشده داخلی تعقیب این واردشده مازاد بر هزینه انتظاری شده است. این هزینه سیاست

سیاست انحرافی است. شهروندان کشور هدف بایستی تقاضای سیاست نامطلوب برای کشور تحریم 

کننده را داشته باشند و توانایی و تمایل برای پرداخت هزینه فرصت این سیاست )در مواجه با 

 ه باشند. های اقتصادی بین المللی( را داشتواکنش

است که مشابه بازار سیاست کشور  دهنده بازار سیاست کشور هدف( نشان01نمودار )

 است.  تحریم کننده

                                                
1 policy markets 
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 هدف کشور در سياست بازار 13نمودار 

 
تعادلی در بازارهای سیاست هر یابند که مقدار سیاست تحریمها هنگامی شروع و ادامه می

کاال )سیاست( که به معنای ادامه یافتن تحریم است مستلزم « مصرف»دو کشور مثبت باشد. ادامه 

ده های مالحظه شنسبت به هزینه کشور هدف بیشتر بودن منافع مالحظه شده گروههای ذینفع

عرضه  شود که یک بنگاه با تولید وگویای این مسئله است. فرض می است. منطق مبنایی اقتصاد

سازد. کشور هدف با تقاضای سیاست یک کاال در بازار در قیمتهای بازاری سود خود را حداکثر می

رد. خهای بین المللی را به جان میسازد و در ازای آن واکنشانحرافی، مطلوبیت خود را حداکثر می

 های آن است.دهد زیرا منافع حاصل از آن بیش از هزینهبه تحریم ادامه می کشور تحریم کننده

برای  شود. بنابراین توابع عایدیوسعت تحریم بوسیله پیامد تعادلی در بازار سیاست مشخص می

منافع  ا وهگیری هزینههر دو کشور در نظریه تحریم بر مبنای انتخاب عمومی بایستی شامل اندازه

 باشد. 

های اقتصاد تجارت همچنین با حوزه تجارت پیوند دارد. در کتاب نظریه انتخاب عمومی

ای بر سر راه تجارت به گروههای خاصی در اقتصاد داخلی و غیرتعرفه ای، موانع تعرفهبین الملل

ود. بلحاظ شکند، اما منجر به تغییرات کلی منفی روی منافع اجتماعی ناشی از تجارت میمی کمک

وان زنند. به عنتامین کننده منفعت آنها البی می سیاسی، این گروهها برای وضع موانع تجاری
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ار قرار مورد فش ارداتنمونه گروه تولیدکنندگان ممکن است دولت داخلی را برای وضع مالیات بر و

هد بود. خوا دهند، با علم به اینکه نتیجه کارشان افزایش قیمتها و کاهش رفاه مصرف کنندگان

 ال دارد.به دنب البته دولت نیز از این سیاست استقبال خواهد نمود زیرا برایش درآمدهای مالیاتی

نندگان توسط تولیدک جویانهگذاری متفاوت است، اما این فعالیت رانتگرچه وضع تحریم با تعرفه

ت. برای اعمال تحریم اس خاص در اقتصاد کشور تحریم کننده داخلی همانند فشار گروههای ذینفع

 پردازیم. می اکنون به توضیح گروههای ذینفع در کشور تحریم کننده و کشور هدف

  در کشور تحريم کننده گروههای ذينفع

اب گیری برای انتخی در باب چگونگی تصمیماابتدا با ایده ساده نظریه انتخاب عمومی

یاستمداران بر س کند. تصمیمات سیاستی ملی از طریق فشارهای گروههای ذینفعسیاست شروع می

کنند، که به دنبال حداکثرسازی منفعت شود. گروههای ذینفع همانند شهروندان رفتار میاتخاذ می

تقابل با شهروندان معمولی که به صورت غیرمستقیم از سیاست متاثر خود از سیاست هستند. در 

اد به برند. در تحلیل تحریم، افرشوند، گروههای ذینفع مستقیماً از سیاست منفعت یا زیان میمی

روع، ادامه و کننده در شتنهایی توانایی تغییر سیاست را ندارند. اما گروههای ذینفع نقشی تعیین

وند شد. این گروهها در هر جایی که ثروت عایدشده از سیاست مستقیماً توزیع میخاتمه تحریم دارن

 آورند. سر برمی

اند که در آن مطلوبیت تحریم برای عوامل ریزی نموده( مدلی را پی0988) و لوئنبرگ کامفر

وسط شود که مطلوبیت تشود. فرض میل تحریم حداکثر میبا منافع خاص برای اعما تحریم کننده

شود. درآمد در اقتصاد کشور تحریم کننده تابعی از سطح تحریم عوامل در هر دو اقتصاد حداکثر می

کننده توانایی کشور تحریم کننده برای تامین مالی است. درآمد تعیین شده علیه کشور هدفاعمال

کنند که درآمد از طریق اعمال فشار به دولت مالحظه می است. گروههای ذینفعمخارج سیاست 

فتن شود، و با درنظر گرکشور تحریم کننده برای واکنش به رفتار کشور هدف برایشان ایجاد می

 ود. بهای الزم برای اعمال نفوذ جهت اعمال سیاست، منفعت خالص قابل محاسبه خواهد پرداختی
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شار ف به دولت خود برای اعمال تحریم به کشور هدف کشور تحریم کننده گروههای ذینفع

پردازند. همانند بسیاری از آوری منافع خالص حاصل از این سیاست میآورند، و سپس به جمعمی

های سیاست منشأ اصلی نااطمینانی است و ش میزان هزینههای دیگر تحریم، نحوه سنجمدل

توانند بر رفتارهای می ورسازد. مردم هر کشها را با مشکل مواجه میمطالعات تجربی این مدل

را به عنوان  ( با این مبنای نظریه انتخاب عمومی0992) و لوئنبرگ دولت خود اثر بگذارند. کامفر

اند، که بر طبق آن به هنگامی که درآمد نهایی مبنایی برای سیاستمداری اقتصادی درنظر گرفته

د. این رسشده توسط عوامل بزرگتر از صفر باشد مبارزه برای اعمال تحریم به پیروزی میکسب

زیرا از این سیاست منفعت کسب  سازندعوامل کشور تحریم کننده را وادار به ادامه ممنوعیت می

ر و دارند )کامفکنند و هر گاه منفعتشان دیگر در این کار نباشد از فشارهای خود دست برمیمی

 (. 2112مرتنز، 

حاضر به پرداخت هزینه برای اعمال تحریم  ( معتقد است که گروههای ذینفع0997) بانتّی

، بیشترین منفعت ثروت ناشی از این ا این گروهها، به مانند حالت اعمال موانع تجاریهستند زیر

کنند. تعبیر انتخاب عمومی از فرآیند تحریم داللت بر این دارد که هر چه سیاست را کسب می

حریم بع به فشار علیه اعمال تبیشتر باشد انگیزه برای اختصاص منا روابط تجاری با کشور هدف

بیشتر خواهد بود. این به نوبه خود به معنای این است که هر چه روابط تجاری بیشتر باشد، 

 های سیاسی داخلی اعمال تحریم بر تجارت بیشتر خواهد بود. در نتیجه نظریه انتخاب عمومیهزینه

ی، داللت دارد )بانت ماقبل تحریم و احتمال اعمال تحریم تجاریبر رابطه عکس میان روابط تجاری 

0997 ،729 .) 

هنگامی که قیمتها بسیار پایین باشند، با کمبود سیاستهای تحریم روبه رو هستیم. 

تمایل دارند که مزیت کامل را از ابتکار عمل و تامین مالی سیاست توسط دولت  گروههای ذینفع

عاید خویش سازند. اما این دولت به دلیل ارزش اندک این سیاست فعالً تمایلی  کشور تحریم کننده

را  0991در دهه  بدلیل گسترش انرژی اتمی به شروع این سیاست ندارد. تحریمها علیه چین

ولت ای برای دتوان جزء این دسته از تحریمها تلقی نمود زیرا هزینه اعمال تحریم بر مواد هستهمی
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در آمریکا زیاد بود. در مقابل، در قیمتهای بیش از حد باال،  اندک بود ولی نارضایتی عمومی آمریکا

ای از تحریم را در پاسخ به تقاضای رد. دولت سطوح بیش از حد گستردهمازاد تحریم وجود دا

 نماید.گروههای داخلی برای آن عرضه می

 بود. اگر یک کشور فشارهای سختی جهت تحریم کوبا نمونه این مسئله، سیاست آمریکا

پردازان داخلی و خارجی دریافت نماید، سیاست ادامه خواهد یافت. نظریه را از گروههای ذینفع

انند. دانتخاب عمومی دلیل استمرار تحریمهایی از قبیل تحریم کوبا را دقیقاً همین مسئله می

گیری گروههای فشار برای ادامه ها،  و افراد منابع مالی برای شکلهای سیاسی، شرکتسازمان

 نمودند.  این سیاست را فراهم

های انتخاب عمومی نیز به قوت خود باقی است زیرا این مسئله سواری مجانی در مدل

به دنبال اعمال تحریم از سوی  سیاستها کاالهای عمومی هستند. هنگامی که گروههای ذینفع

 دارند که مایل به اعمال تحریم هستند هستند، گروههای ذینفع دیگری وجود کشور تحریم کننده

های اعمال تحریم که پیش روی گروههای ذینفع متقاضی تحریم است را خواهند هزینهولی نمی

بپردازند. خود دولت نیز یکی از گروههای ذینفع است که مایل به اعمال تحریم یا مخالف آن است، 

ایل به این پرداخت است. گروههای و همچنین مایل به پرداخت برای اعمال تحریم یا غیرمتم

)اپوزوسیون( مایل به پرداخت جهت جلوگیری از اعمال تحریم هستند، هر چه نیروهای  منتقد

تقاضا  تر خواهد بود )بدلیل افزایشموافق تحریم در کشور تحریم کننده بیشتر باشند، تحریم گران

، گروههای منتقد منحنی عرضه تحریم را به سمت چپ انتقال برای تحریم(. از دیدگاه علم اقتصاد

دهند و بدین ترتیب منجر به افزایش دهند مقدار عرضه را در هر سطحی از قیمتها کاهش میمی

ه کند کشوند )با فرض ثبات سایر شرایط(. دولت تحریمها را به میزانی اعمال میقیمتها می

رسازی کنند. امکان دارد که گروههای مخالف آنقدر قوی گروههای ذینفع تابع رفاه خود را حداکث

افع آنها های تحریمها بسیار بیشتر از منباشند، یا سیاست اعمال تحریم آنقدر ضعیف باشد که هزینه

ا علیه هباشد به قسمی که تعادل در مقدار صفر شکل بگیرد. در طیف مقابل ممکن است در تحریم
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شرایط به نحوی باشد که تحریمهای نامحدودی  و کره شمالی دیکتاتورهایی از قبیل مورد عراق

 شود. ضرورت یابد که در آنها تمامی روابط اقتصادی بطور کامل متوقف می

چه  جمهوری با مالحظه اینکهو تصمیمات رئیس ، تفاوت میان سیاستهای کنگرهدر آمریکا

و  اند زیاد خواهد بود. کامفرهایی موافقهایی در دولت در طرف مخالف قرار دارند و چه گروهگروه

حت خاصی ت اند که احتمال اینکه کنگره توسط گروههای ذینفع( استدالل نموده0992) لوئنبرگ

تاثیر قرار بگیرد بسیار بیشتر است، در حالی که رئیس جمهور بلحاظ تاریخی متعهد به اهداف 

، حاکی از این مسئله ، بخاطر تجاوزش به کویتعلیه عراق 0991سیاسی خارجی بوده است. تحریم 

علیه عراق در قوه مجریه آمریکا  است. در این مورد گرچه ترجیحاتی برای تحریمهای صادرات

وجود داشت، گروههای فشار خاصی علیه تحریم صادرات وجود داشتند. اما اعمال ممنوعیت کلی 

دهنده تمایل رئیس جمهور به منافع ملی در تقابل با منافع گروههای ذینفع خاص بود )کامفر نشان

 (.57، 0992و لوئنبرگ، 

جمهوری به عنوان یک را از منظر تصمیمات رئیس تحریمهای آمریکا( 2115دروری )

های تجربی وی حاکی از این است که رئیس جمهور کانون متمرکز بررسی نموده است. تحلیل

نماید که دارای یک اثر اقتصادی فوری ناشی از کاهش تجارت باشد، آمریکا اهدافی را انتخاب می

 و غه شرایط سیاسی داخلی را ندارد. این نتیجه تجربی مؤید فرضیه کامفرو رئیس جمهور دغد

وذ به دنبال اعمال نف ( هستند که پیش از این بیان شد. در مجموع، گروههای ذینفع0992) لوئنبرگ

های نظری است که روی اهمیت این بر سیاست تحریم هستند، اما شواهد تجربی حاکی از مدل

 گروهها تاکید دارند. 

-یم به تحلیل سیاستهای کشور هدف در قسمت بعد با استفاده از نظریه انتخاب عمومی

 پردازیم.

  در کشور هدف گروههای ذينفع

-ز شدهمتمرک خاب عمومی در باب تحریم عمدتاً بر اقتصاد کشور تحریم کنندهمطالعات انت

ده تحریم کنناند. دو دلیل برای این تمرکز وجود دارد. اول اینکه کشور تحریم کننده به عنوان اعمال
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ر کشور د شود. تحمیل تحریم مبتنی بر چگونگی اعمال فشار گروههای ذینفعدر نظر گرفته می

 تحریم کننده است. دوم اینکه این گروههای ذینفع غالباً در کشورهای عمده صنعتی از قبیل آمریکا

وجود دارند. از این رو بازتوزیع ثروت ناشی از تحریم ممکن است متضمن دست به دست  و اروپا

 نتیجتاً ارزش تحلیل را دارد. با این وجود بازار تحریم در کشور هدفها دالر باشد و شدن ملیون

نده و کنتر از بازار تحریم در کشور تحریم کننده باشد زیرا کشور هدف هم عرضهممکن است مهم

گیری سطح اعمال نفوذ و اثرگذاری گروههای هم مصرف کننده این رفتارهای سیاسی است. اندازه

شور های کدارای محوریت است. انتخاب سیاسی در کشور هدف برای نظریه انتخاب عمومی ذینفع

ل های رفتارهای سیاسی را تشکیگیرد زیرا تحریمها منافع و هزینههدف بوسیله تحریم شکل می

ای فوق هتحلیلدهند. یک نظریه ساده راجع به چگونگی تقاضای تحریم توسط کشور هدف از می

 قابل استنباط است.

خواهد رفتاری را عرضه نماید که ممکن است منجر می فرض کنید که دولت کشور هدف

اص خ ای به شهروندان کشور هدف و گروههای ذینفعبه واکنش تحریم شود. این تحریمها هزینه

سیاستهای انحرافی از سوی دولت کشور هدف، هزینه فرصت  نماید.به موازات اجرایتحمیل می

یابد. به یک معنا، این یک انتقال متحنی تقاضا به سمت راست در بازار سیاست تحریمها افزایش می

کشور هدف است، که دولت کشور هدف متقاضی تحریم به عنوان نتیجه انتخاب این سیاست 

ود. شتعیین می اقتصاد کشور تحریم کنندهخاص است. عرضه تحریمها بصورت برونزا توسط 

-هآورند، و بایستی هزینگروههای ذینفع در کشور هدف برای اعمال این سیاستهای خاص فشار می

های ناشی از اعمال تحریم را در صورت عرضه تحریم از سوی کشور تحریم کننده بپردازند. این 

خواهد بود )در قالب قیمتهای باالتر و کمیابی فراگیر(. این قیمت  مالیات نهایتاً بر دوش شهروندان

تجاری  هایها و کاهش درآمد ناشی از اعمال ممنوعیتدر بازار سیاست بین المللی ترکیبی از هزینه

 است. 

 وباتند. مجدداً کهس کشور هدف تحریمها بدنبال کاهش مطلوبیت نهایی گروههای ذینفع

یم به مستقیماً و غیرمستق و اروپا مثال خوبی برای این قضیه است. اتحادیه جماهیر شوروی سابق
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نمودند. در واقع این کشورها همانند گروههای ذینفع ها رژیم کوبا را تامین مالی میمدت سال

در غرب بود. اروپا خواستار  جماهیر شوروی خواستار برقراری نظام کمونیسمکردند. خارجی عمل می

سم ، رئیس جمهور از اشاعه کمونیشکر، سیگار و استفاده از شرایط توریستی کوبا بود. در آمریکا

ی ا و اغلب کشورهاواهمه داشت و به همین دلیل شروع به اعمال تحریم و اقدامات نظامی علیه کوب

نمود. در ارتباط با کوبا، آمریکا در نقش یک گروه مخالف ظاهر  0925بعد از سال  آمریکای مرکزی

-( نشان05( و )02شد، که حاضر به پرداخت هزینه برای ادامه یافتن تحریم شده بود. نمودارهای )

 . و کشور هدف در زمینه تحریم است ریم کنندهدهنده چگونگی ارتباط بازارهای سیاست کشور تح

 
 حریمت اعمال از پس کننده تحریم کشور سياست بازار در تقاضا و عرضه تعامل 14 نمودار

 

 
 تحریم اعمال از پس هدف کشور سياست بازار در تقاضا و عرضه تعامل 15 نمودار
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توجه داشته باشید که به موازات انتقال منحنی عرضه به سمت راست، قیمت اعمال تحریم 

ور تحریم کش یابد. در نتیجه اعمال فشار از سوی گروههای ذینفعکاهش می در کشور تحریم کننده

 شود. میتر کننده برای این سیاست اقتصادی راحت

م فرستد که میزان تحریاین عالمت را می به کشور هدف تصمیمات کشور تحریم کننده

Qدر سطح    این  سازد و سپساست. کشور تحریم کننده نتیجه بازار سیاست خود را تعیین می

 شدهدهد. کشور هدف این تحریمها را دادهسیاست انتقال می اطالعات را به کشور هدف از طریق

. اگر کندگیری میخود راجع به میزان تقاضا تصمیم در نظر گرفته و از طریق گروههای ذینفع

Dگروههای ذینفع کشور تحریم کننده تقاضای تحریمهای بیشتری داشته باشند )منحنی جدید 

Dدهد )منحنی جدید (، کشور هدف به سیاست جدیدی به آن واکنش نشان می  کشور هدف .)

هد )با درنظر دگیرد و کشور تحریم کننده با تحریم به آن واکنش نشان میاین سیاست را بکار می

ده(. از تحریم میان کشور هدف و کشور تحریم کننگرفتن قید روابط اقتصادی و سیاسی قبل و بعد 

اگر کشور هدف تقاضای انحراف بیشتری از سیاستهای مطلوب کشور تحریم کننده را داشته باشد، 

ر برابر دهد: سیاست دکشور تحریم کننده از طریق فشار دولت، منحنی تقاضا را به باال انتقال می

در بازار سیاست کشور تحریم کننده برای تطابق با تحریم Dسیاست. این حرکت با انتقال منحنی 

شود. شیب منحنی عرضه سیاست در بازار سیاست کشور هدف نشان داده میDانتقال منحنی 

کننده حساسیت )کشش( میزان مخالفت گروههای ذینفع کشور تحریم کننده )در بازار منعکس

اشد. بسیاست کشور هدف( میسیاست کشور تحریم کننده( و کشش دولت کشور هدف )در بازار 

برتر نهها هزیتر باشد، سیاست جدید به دلیل افزایش مخالفتهرچه منحنی عرضه سیاست مسطح

خواهد شد. این نتیجه قابل درک است زیرا کشور هدف بایستی قیمت باالتری برای خرید 

ریم کننده ور تحتر از دیدگاه کشور تحریم کننده بپردازد، با فرض اینکه کشسیاستهای انحرافی

ند. ا( تفسیر نسبتاً متفاوتی از این ماجرا ارائه داده0988) و لوئنبرگ واکنش نشان خواهد داد. کامفر
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-هایی برای برای جلوگیری از اعمال تحریمها از سوی کشور تحریم کننده میکشور هدف هزینه

تفاده از دو کنند. با اسجلوگیری می ناشی از فشار اقتصادی پردازد و بدین ترتیب از عدم مطلوبیت

منحنی تقاضا، که منحنی تقاضای مخالفین سیاست تحریم دارای شیب صعودی است، تحریم 

بهینه در جایی شکل خواهد گرفت که دو منحنی تقاضا یکدیگر را قطع نمایند. به موازات افزایش 

یابد و گروههای مخالف این سیاست تنها ، قیمت سیاست افزایش می1انحرافیتقاضا برای سیاست 

در صورتی مایل به پذیرش این گزینه خواهند شد که برای زندگی در شرایط تحریم به آنها پرداخت 

 جبرانی صورت پذیرد. 

این انتقال ثروت از یک گروه ذینفع به گروه دیگر نکته مورد تاکید انتخاب عمومی است. 

تمایل به پرداخت جهت ادامه سیاست را داشته باشند، نتیجه تعادلی در مقداری  ر گروههای ذینفعاگ

تحریمها نیز عالمت کمکی به گیرد. شود شکل میکه دولت برای اجرای سیاست پاداش داده می

های خارجی در حمایت از آنها و که حاکی از وجود کمک هستند گروههای مخالف در کشور هدف

اند که تمرکز ( نتیجه گرفته0988) و لوئنبرگ فشارهای خارجی بر علیه نظام فعلی است. کامفر

ن ترین واکنش ممککننده سیاست انحرافی ثمربخشتحریمها بر کاهش ثروت گروههای تقاضا

گر آنها به طور همزمان از گروههای ذینفع در کشور هدف که مخالف سیاست است، خصوصاً ا

 شده هستند حمایت نمایند. تحریم

بدنبال بازتوزیع درآمد به نفع خودشان از طریق زد وبند و ایجاد گروه فشار  گروههای ذینفع

 رفتن دولت برای گروههایبرای تحمیل یک سیاست خاص به دولت هستند. چگونگی درنظر گ

. کننده بسیاری از اثرات سیاسی استذینفع )به عنوان مخالف یا موافق گروههای ذینفع( تعیین

برای مثال امکان دارد که گروه مخالف نظام تحت شرایطی اصالحی بدل به حامی نظام گردد، 

 نمایند. می 2«حمایت از پرچم»چیزی که از آن تعبیر به اثر 

                                                
1 deviant policy 

2 rally-around-the-flag effect 
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 «قوا برای حمايت از پرچمع یتجم»اثر 

ست. ا مسئله خطرناکی برای کشورهای تحریم کننده ع قوا برای حمایت از پرچمیاثر تجم

از سیاستمداری اقتصادی و خسارات وارده به  گذاران کشور هدفاین اثر منتج از استفاده سیاست

لب نمایی جهت جباشد. برای مثال، کشورهای هدف مکن است از مظلومعنوان ابزاری تبلیغاتی می

( اول کسی بود که 0967آنها استفاده نماید. گالتونگ ) ملّیحمایت شهروندان با تحریک عواطف 

( این اندیشه را بسط داد. 0985و بالدوین ) این ایده را برای سیاستمداری اقتصادی بکار گرفت،

تواند استفاده از تحریمهای موضعی را که با هدف ( پیشنهاد نمود که این اثر می0997) هاس

اند را مختل سازد. تحریمها سازی خسارات وارده به افراد و گروههای بیگناه طراحی شدهحداقل

وند. شدر کشور هدف می« ع قوا برای حمایت از پرچمیتجم»گرایانه اغلب منجر به یک واکنش ملی

تحریمها با ایجاد کمیابی در کشور هدف، منجر به توانا ساختن دولت این کشور برای کنترل بهتر 

ا هسازند که دولتای در معنای کلی آن میو بدین ترتیب تحریمها قلعه شودتوزیع کاالها می

(. کشور تحریم کننده 81، 0997خود را اعمال نمایند )هاس، توانند درون آن کنترل سیاسی می

تواند اثرات خواستار از دست رفتن کنترل سیاسی دولت در کشور هدف است، اما این اثر می

 ها را از بین برد. ممنوعیت

هرچه تقاضای تجمیع قوا بیشتر باشد، تحریمها اثربخشی کمتری خواهند داشت. قیمتی 

یابد. گویی منحنی تقاضا برای اقدام حاضرند بپردازند افزایش می کشور هدفای( که مردم )هزینه

اولیه دولت کشور هدف به دلیل تغییر در سالیق و ترجیحات مردم این کشور به سمت راست انتقال 

 اند. در این موارد احتماالً( به بررسی تحریمها علیه دیکتاتورها پرداخته2112و مرتنز ) یابد. کامفرمی

یک  است. وفاداری همانند« برای حمایت از پرچم تجمیع قوا»، به فشار اقتصادی واکنش دیکتاتور

ود. این شته میدارایی فیزیکی جهت کمک به عملکرد مبادالت سیاسی میان حاکم و رعیت انباش

 کننده خریداریوفاداری از طریق اعطای رانت )از قبیل قراردادهای دولتی و ...( به گروههای دریافت

ی قوا تجمیع(. البته دیکتاتور راه پرغرامتی را برای دستیابی به 12، 2112شود )کامفر و مرتنز، می
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)اعمال قوانین حقوقی سخت و خشن های دراکویی پیماید، خصوصاً اگر دیکتاتور از روشملت می

 رحمانه( برای اعمال فرامین خویش بهره بگیرد. و بی

داخلی  یتجمیع قوانیز با پدیدار  همچنین از سوی دیگر امکان دارد که کشور تحریم کننده

ع تجمیهم خواهان  های انسانی باالست، کشور هدفدر جهتی دیگر مواجه شود. هنگامی که هزینه

باشد، و با انتقال برخی از فشارها به گروههای ی ملی خویش علیه حمله کشور تحریم کننده میقوا

حریم بر علیه اعمال ت کنندهی کشور تحریمتجمیع قواضد تحریم در کشور تحریم کننده خواهان 

کوبی و وفاداری ممکن است به عنوان اعمالی دارای از سوی آن کشور است. یکی از دالیلی که سر

( معتقد است که در دهه 0998، 0997) وابستگی همزمان متصور شوند همین مسئله است. هاس

کند که گرچه منفعت تحریم را به صورت همزمان اعمال نموده بود. هاس بیان می 75 آمریکا 0991

ه افکار توانند بحریم، عدم استفاده از اقدامات نظامی است ولی این تحریمها میآشکار استفاده از ت

ن های داخلی و بیتواند حمایتجمعی میعمومی کشور تحریم کننده صدمه بزنند. صدمات دسته

غاز آ(، به رغم این واقعیت که این تحریمها از المللی از تحریم را تضعیف نماید )همانند مورد عراق

ر برای عراق بودند )البته د شامل تدارکاتی برای فراهم آوردن کاالها و خدمات وارداتی بشردوستانه

 (. 79، 0997و نه تحریمهای بعدی عراق( )هاس،  0991تحریم سال 

یه یمها از مذاکرات اولنقشی حیاتی در فهم تحر حاصل سخن اینکه، نظریه انتخاب عمومی

ر آن است. و دوره استمرا کننده اثرات تحریمتا پایان یافتن آنها دارند. نهایتاً فعالیت بازاری تحمیل

سازی خسارت جانبی تحریمها برای شهروندان ها برای حداقلآخرین کوشش تحریمهای هوشمند

 و دیگر کشورها هستند.  دفبیگناه کشور ه

 هستند؟ تحريمبه چه میزان متقاضی  گروههای ذينفع

ا ی آمریکا عمومی بر کنگره دهنده فشارها و اعمال نفوذهای گروههای ذینفعشواهد نشان

گیری راجع به سیاستهای اقتصادی گویای این است به هنگام تصمیم سازمان ملل شورای امنیت

شده، بر روی که یک گروه واحد در دفاع از این تحریمها وجود نداشته است. شواهد گردآوری

یت با مردم جهت تاثیرگذاری بر قابل دفو کشور ه چگونگی مواجهه اقتصادهای کشور تحریم کننده
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( نظریه انتخاب 2112و مرتنز ) اند. کامفردولت برای تعقیب سیاستهای موردنظرش متمرکز شده

اند. تهنمود بکارگرفتغییر می را در زمینه تحریم در مواردی که بایستی نظام دیکتاتوری عمومی

یزان گذارد، و مهای داخلی بر اثربخشی تحریم اثر میاند که میزان مخالفتایشان نتیجه گرفته

تحریمها بایستی رصد شود تا مبادا گروههای مخالف را در مخاطره قرار دهد. تالش تحریم برای 

عمال نفوذ به نفع کشور تحریم های داخلی برای افقیرسازی مردم ممکن است توانایی مخالفت

 ( با استفاده از یک نوع مدل دیکتاتوری وینتراب2112کننده را تضعیف نماید. کامفر و مرتنز )

ند. ادرنظر گرفته (، وفاداری و سرکوب را به عنوان عوامل اثرگذار بر قدرت یک دیکتاتور0991)

ها روشن است، و رویکرد انتخاب نگی اثرگذاری تحریمها بر انواع رژیماهمیت تحقیق در باب چگو

عمومی یک روش برای تبیین چگونگی مبارزه و دفاع گروههای مختلف با یکدیگر در اداره سیاسی 

 کشور هدف است. 

سازی انتخاب عمومی با پشتوانه ( در تالش برای مدل0997) برخی محققین نظیر بانتّی

جربی، از یک مدل ساده الجیت با متغیرهای انتخاب عمومی استفاده نموده است. وی معتقد است ت

 1«فشار»، و است که شیوه اصلی برای درنظر گرفتن تحریمها، به عنوان ابزاری برای فشار اقتصادی

است زیرا هدف آن تحمیل تغییری در  3یا تحریم 2«ممنوعیت»اقتصادی اندکی متفاوت از 

ام برای اقد و همچنین متقاعد ساختن دولت کشور تحریم کننده گروههای خاصی در کشور هدف

یر دابدر کشور تحریم کننده بایستی اقدام به ت است.بانتّی نتیجه گرفته است که گروههای ذینفع

 تواند صدمه زدن به کشور هدف باشدای بنمایند. بعالوه، تقاضای این گروهها نمیفشار چندجانبه

بلکه تقاضای آنها تحصیل مستقیم سود حاصل از تحریم و انتقال ثروت به این گروههای ذینفع 

در کشور تحریم کننده است. بانتی همچنین معتقد است که به دلیل خلط در معنای گروههای 

                                                
1 coercion 

2 embargo 

3 sanction 
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ای هشود، شواهد یافته شده و آزموننفع و اینکه شامل افراد، نهادهای ذینفع سیاسی یا دولت میذی

 های انتخاب عمومی دشوار است. تجربی فرضیه

ی برای تر، رجحان قویبانتی همچنین نتیجه گرفته است که بخاطر وجود گروههای ذینفع

(. گروهها در صورتی 120، 0997وجود دارد و این امری بدیهی است )بانتی،  تحریمهای صادرات

شکل خواهند گرفت که شرایط سیاسی برای عمل جمعی افراد بر علیه سیاست دولت مساعد باشد. 

به مخالفت با دولت خود جهت دست برداشتن از  یافتن اطالعاتی دال بر میل مردم کشور هدف

مک ک تواند در تبیین قدرت و نتیجه تحریم از منظر نظریه انتخاب عمومیاش میای فعلیسیاسته

 نماید. اما تا به امروز این اطالعات چندان در دسترس نبوده است. 

 1«های انتقالمکانیسم»این فرض است که  عامل اصلی دیگر در نظریه انتخاب عمومی

نیز پدیداری اقتصادی است. در  و کشور هدف کشور تحریم کننده موجود میان گروههای ذینفع

مانند موانع ههای انتقال اقتصاد بین الملل، تجارت پیوندی اساسی میان دو کشور است، و مکانیسم

کشور دیگری است، و بالعکس. نظریه انتخاب  در یک کشور، واردات کنند. صادراتعمل می تجاری

ی کنند و در پهای شخصی عمل میکند که گروههای ذینفع مبتنی بر انگیزهعمومی فرض می

ه عنوان چنین گروههایی ب های اقتصاد سیاسیستند. جنبهتحصیل ثروت از طریق وضع سیاست ه

اند، زیرا کشور تحریم کننده از وضع سیاست تحریم بدنبال بازتوزیع موجود پذیرفته شده واقعیت

ثروت به نحو خاصی )و در راستای منافع گروههای ذینفع خاصی( است. گروههای ذینفع کشور 

د. از نماینهایی مشابه، دولت خویش را مجبور به اعمال سیاستهای خاصی میههدف نیز با انگیز

ها برای اعمال نفوذ گروههای ذینفع روی آنجا که کشورها از حیث نحوه توزیع ثروت و زیرساخت

های انتخاب عمومی ناظر به این مسئله کار های خاصی در مدلدولت متفاوتند، تعمیم ویژگی

 دشواری است.

                                                
1 transmission mechanism 
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بندی این قسمت باید گفت که از دیدگاه انتخاب عمومی، تحریم ترکیبی از عبرای جم

رون د با اقتصاد بین الملل است. این رویکرد گویای این است که گروههای ذینفع اقتصاد سیاسی

مها به ، تحریهر کشور در جستجوی منافع خویش در مسئله تحریم هستند. در اقتصاد کشور هدف

ه اند: تعقیب رفتارهای سیاسی که منجر بعنوان محصول جانبی سیاستهای انحرافی پذیرفته شده

رآمد وی افزایش دشوند زیرا گروههای ذینفع در جستجشوند عقالیی درنظر گرفته میتحریم می

 شود که گروههای ذینفع برای اعمال، فرض میخویش از آن هستند. در اقتصاد کشور تحریم کننده

آورند و یا مستقیماً حاضر به پرداخت تحریم به عنوان واکنشی به شرارت کشور هدف فشار می

یمها خواهند که تحره از دولت خود میهای تحریم هستند. گروههای ذینفع کشور تحریم کنندهزینه

رکیب یابد. تشود و درآمدشان افزایش میرا اعمال نماید زیرا منافعشان با این سیاست تامین می

ای هاین دو بازار عرضه و تقاضای سیاست منجر به یک سیاست بین المللی در پیوند با فعالیت

گیری بازارهای بین المللی برای لشود. این ترکیب همچنین منجر به شکگروههای ذینفع می

خود تقاضای تحریم دارند، و کشورهای  شود. کشورهای هدف عمالً با رفتارهای سیاسیتحریم می

شور گیرد که هر کدهند. تعادل در جایی شکل میتحریم کننده با عرضه تحریم واکنش نشان می

این  ،. بر طبق نظریه انتخاب عمومیرفاه خود را با تعقیب رفتارهای مورد نظر خودش حداکثر نماید

( استدالل نموده 0997، ب0992) کند. بانتّیجویانه، نتیجه تحریم را روشن میهای رانتفعالیت

ایی دهد اما توانهای منطقی از اثرات تحریمها ارائه میاست که گرچه نظریه انتخاب عمومی تحلیل

 ها و نتایج این نظریات وجود ندارد. فرضیه آزمون

، تحلیل اثرات تقاضای روش دیگری برای بررسی تحریم از منظر نظریه انتخاب عمومی

ته مسئله پرداخو موضعی است. در قسمت بعد به این  برای تحریمهای هوشمند گروههای ذینفع

 شود.می
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 1: کاهش تناقض ستمگریتحريمهای هوشمند

گذاران و همچنین تر سیاستدر تحریم اخیراً مورد توجه جدی مسئله صدمات جانبی

ی بودن تحریمها به چگونگبه هنگام مذاکره راجع به قانونی محققان قرار گرفته است. سازمان ملل

( اول کسی بود که 0970) کند. داکسیمحدودسازی دسترسی به بازار توسط سیاست نیز توجه می

حوه ن بر روی سیاستمداری اقتصادی توجه نمود و به بحث راجع به به عوارض قوانین بین المللی

رداخت. پ های اقتصادی و همچنین انسانی تحریم توسط کشور تحریم کنندهدرنظر گرفتن هزینه

از این رو بایستی درنظر گرفته شوند که مواردی وجود داشته است که  های بشردوستانهنگرانی

تحریم منجر به ایجاد یا تشدید مشکالتی از قبیل بیماری، قحطی، کاهش منابع آب، و ... شده 

امری قابل انتظار در هر دو کشور  گناه کشور هدفاست. با این وجود صدمات وارده به مردمان بی

 حریم است. طرف ت

ناقض هستند. بر طبق ت اند که بدنبال تخفیف تناقض ستمگریمدعی تحریمهای هوشمند

وند شنیز به موازات حاکمان و گروههای هدف مجازات می ستمگری، شهروندان بیگناه کشور هدف

واند تافتد. آیا سیاستمدار اقتصادی میم، خود به دام ظلم کردن میو اصطالحاً برای مجازات ظال

فشارهای تحریم را به گروههایی که مسئول تغییر سیاستها و عامل تصویب و اجرای سیاستهای 

اند وارد نماید و منجر به تغییر رفتار سریع و کارآمد این گروهها شود، بدون آنکه انحرافی بوده

ای دهاند وارد آورد؟ تحریمهای هوشمند اییی که نقشی در این مسئله نداشتهصدماتی به بقیه گروهها

 تواند برسیاست اقتصادی از این دیدگاه می ای عمری به درازای خود تحریم است؛است که دار

 تر باشد. روی نخبگان سیاسی یک کشور متمرکز شده و بدین ترتیب اثربخش

 اند که در صورتی تحریمها کارآیی و اثربخشیشده با این وجود مطالعات دیگری قائل به این

حتی در صورتی که  طرف در کشور هدفشده به گروههای ناظر بیهای تحمیلدارند که هزینه

(. چارچوب انتخاب 118، 2115گان، باشند، کاهش یابد )میجر و مک مخالف کشور تحریم کننده

                                                
1 Cruel Paradox 
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)گروههای اثرگذار بر « مقصر»و گروههای « گناهبی»اینجا برای تعریف گروههای عمومی در 

رفتار کشور هدف و اجرای سیاستهای انحرافی( واجد اهمیت است. یک شیوه اقتصادی صرف و 

 هتحریم، درنظر گرفتن آنها به عنوان مجازاتی بر علی غیربشردوستانه برای مالحظه صدمات جانبی

سازمان  0985کشور هدف بخاطر اعمال سیاستهای نامطلوب است. یک نمونه از این مسئله، تحریم 

)تبعیض نژادی( طراحی شده  است. این تحریمها جهت حذف آپارتاید علیه آفریقای جنوبی ملل

یاسی به سیاهان اجازه رأی داده شود. از آنجا که سران قدرت بودند تا از طریق اصالح ساختار س

در این کشور ترکیبی از نخبگانی بودند که در جای جای این کشور ساکن بودند، خصوصاً زمینداران 

شد از وارد آمدن آسیب به عموم مردم اجتناب نمود؟ با مجازات این ثروتمندان، و تاجران، چگونه می

-اهکاالهای تولیدی آنها، و سایر شهروندان غیرسی گران آنها، مصرف کنندگانطبیعتاً صدماتی به کار

رداخت پای که آفریقای جنوبی بایستی برای لغو ممنوعیت کاالها میشد. مبلغ اضافهپوست وارد می

داخلی  کنندگانهای وارده به مصرف های این کاالها و نتیجتاً افزایش هزینهمنجر به افزایش هزینه

 (. 129، 2115گان، شد )میجر و مکمی

شود، این است که آیا بحث اساسی دیگری که در ارتباط با همین مسئله مطرح می

سیاستهایی که در یک اقتصاد دیگر به موقع اجرا گذاشته شده است، که هدف نهایی آنها ممکن 

اثری روی مردمی که مدافع حزب  توانداست تغییر کامل نظام سیاسی یک دولت خارجی است، می

( در باب 2112) و لوپز حاکم فعلی هستند نداشته باشد؟ در مجموعه مقاالت عمیقی که کورترایت

اند، در بسیاری از مقاالت، اعمال تحریمهای هوشمند بلحاظ ویرایش نموده تحریمهای هوشمند

و موفقیت چنین تحریمهایی محل تردیدهای بسیار جدی است. یکی  اندی دشوار تلقی شدهاجرای

است که زمانی به اجرا گذاشته  علیه عراق سازمان ملل 0991برانگیز، تحریم دیگر از موارد مناقشه

به این کشور شکل گرفت. این تحریمها از جانب آمریکا و انگلیس  انگلیس -شد که تجاوز آمریکا

فراگیر و گسترده بودند، اما سازمان ملل در پی کنارگذاشتن برخی از تحریمهای خویش بدلیل 

 عراق بود.  توسط های کشتار جمعیبدلیل مقابله با استفاده از سالح چماق -رویکرد هویج
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با  و دولت تواند به دو بازار منشعب شود: بازاری که در آن گروههای ذینفعبازار تحریم می

های تحریم با یکدیگر مبادله و تعامل دارند؛ و بازاری که سایر مردم کشور در مواجهه با هزینه

ای گروههای هبایستی بلحاظ نظری مستقیماً به البی کنند. تحریمهای هوشمندیکدیگر مبادله می

هزینه تحمیل کند یا وجوهی را که خرج سیاستهایی از سوی دولت کشور هدف  ذینفع کشور هدف

د منحنی بایر قرار دهد. تحریم دار است تحت تأثیمسئله شود که به گمان کشور تحریم کنندهمی

عرضه دولت کشور هدف را به سمت چپ انتقال دهد، و بدین ترتیب عرضه و نهایتاً مقادیر 

تقاضاشده در بازار سیاست را کاهش دهد. اگر منافع حاصل از اعمال رفتارهای نامطلوب از سوی 

 یابد. کشور هدف کاهش یابد، عرضه چنین رفتارهایی کاهش می

سعی دارند که سیاست اقتصادی را از حالت کالن به خرد سوق دهند.  تحریمهای هوشمند

جهت تغییر رفتارشان مستلزم این است که  تالش برای وادار ساختن عوامل خاصی در کشور هدف

 ری راجع بهگیگذاران فردی اثر بگذارد، گویی که تصمیمتحریمها بایستی مستقیماً بر سیاست

ود. شگذار همانند هر کاال و خدمات دیگری تعیین میسیاست درون تابع مطلوبیت سیاست

 کنند که سعی دارند فعالیت بازار سیاستها عمل میتحریمهای هوشمند همانند موانعی بر سیاست

ایی هرا از طریق وضع مالیات کاهش دهند. اقدامات مبتنی بر تحریمهای هوشمند به عنوان سیاست

هستند. با این  ایتوانند نادیده گرفته شوند زیرا مبتنی بر مبانی ایدئولوژیک قویکه نمی هستند

برند که تمامی چنین سیاستهایی را تحت وجود، تحریمهای هوشمند از سه مسئله اساسی رنج می

 اند. اند و استفاده از آنها را بیشتر در حد شعار و لفاظی قرار دادهتاثیر قرار داده

 یمها ابزارهایی دولبه هستند:. تحر0

های انسانی تحریم داشته سازی هزینهاز آنجا که همه تحریمها بایستی سعی در حداقل

داشته گناه نبر روی مردمان بی ایتوانند به نحوی طراحی شوند که اثرات اشاعهباشند، چگونه می

که برای اعمال سیاستهای نامطلوب برای کشور تحریم  در کشور هدف باشند؟ گروههای ذینفع

کنند بایستی هدف اصلی اعمال تحریمها باشند. هدف نهایی تحریمها بالقوه فشار وارد می کننده

م این بار اقتصادی تحریسیاسی است و اهداف اقتصادی هدف غایی آنها نباید باشد. نتیجه تاسف
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های تحریم از گذر صدمه زدن به مردم عادی )که برخی از آنها عضو گروههای است که جریان

گیرندگان در کشور هدف اثر بگذارد. در بهترین سناریو، تحریمها ذینفع هستند( بر روی تصمیم

هستند به نحوی که کشور هدف  حاوی تهدیدی معتبر در باب وارد ساختن چنین صدمات جانبی

 از سیاست انحرافی خود دست بکشد. 

کنیم که تحریمها پدیدارهای کالن اقتصادی هستند که بایستی به نحو مجدداً تاکید می

ای باشند. تهدید کردن مردم بایستی شامل آنهایی شود که معتبری دارای اثرات شدید و گسترده

یم ای تحرجانبهرا به صورت فراگیر و همه ایران ال حاضر آمریکادستی در قدرت حاکمه دارند. در ح

و تحریم مسافران شده است. نخبگان حاکم ایران نیز  نیز مشمول تحریم مالی نموده است. سوریه

اما نه لزوماً بیشتر از مردم این کشور.  بینند،احتماالً از این تحریم بخاطر شدت آن صدمه می

از مردم داشته باشند. در نتیجه « مالیات تحریم»نخبگان حاکم ممکن است انگیزه برای وضع 

لیغات تواند از آثار تحریم جهت تبشود. ایران میقیمتها افزایش یافته و کمیابی عمومی شدیدتر می

ها علیه ایران در طول زمان تبدیل به یک مورد تحریم کالسیک برای بگیرد. تحریم هسیاسی بهر

شده است. وجود بازارهای جایگزین به عنوان یک مسئله اجرایی ظاهر  1های سیاهمبحث شوالیه

-شده است. آمریکا از طریق گذراندن قوانین جدیدی بر علیه طرفینی که میانجی تحریم قرار می

گیرند چه در داخل و چه در خارج این کشور، برای گسترش دادن دامنه تحریم علیه ایران واکنش 

شود، که می دهد. این مسئله منجر به الیه دیگری از اعتبار در جانب کشور تحریم کنندهنشان می

لتزام ید ایران( از خود اهای سیاه )طرفین جدبایستی نسبت به این تهدیدهای جدید علیه شوالیه

نشان دهد. در این صورت شاید آمریکا مجبور به تهدید تحریم و ممنوعیت جدید علیه اقتصادهای 

( شود، که در عمل این تهدیدها دارای درجه اعتبار اندکی هستند و روسیه بزرگتری )از قبیل چین

 (.76، 2117)ایلر،  و نتیجتاً چندان اثربخش نخواهند بود

                                                
1 black knights 
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ها بخشیها و تنوعبستگیهای کشورهای هدف ممکن است از طریق ایجاد همدولت. 2

 شوند: گیری برای تحریمهای هوشمندمانع از هدف

پردازیم. همچون هر تدبیر می اکنون به دومین مشکل پیش روی تحریمهای هوشمند

عمل نموده و از اعمال سیاستهای جایگزین  اقتصادی دیگری، تحریم بایستی همچون یک کارتل

ای جهانی از مبادالت و دربرگیرنده شبکه یا تقلب درونی ممانعت به عمل آورد. تحریمهای مالی

 بایستی عمل کنند تا تحریم ثمربخش هاشرکای بازاری بالقوه است که هماهنگ با اعمال ممنوعیت

( 2112برای تشکیل کارتل با مشکالتی مواجه است. رید و همکاران ) گیری ائتالفباشد. اما شکل

ود اشاره شبه سه تفاوت میان کشورها که منجر به ایجاد مشکل بر سر راه این تشکیل کارتل می

 اند: نموده

ی گردد. برخی کشورها با انواع خاصبرمی« مشروعیت قانونی»به اولین تفاوت میان کشورها 

اند خصوصاً در زمینه تحریمهایی که منجر به وارد آمدن صدمات از تحریمهای اقتصادی مخالف

 شورویز کا گردد کهبرمی« مکانیسم اجرا»شود. دومین تفاوت به می انسانی بالقوه به کشور هدف

از  جمهور آمریکا( بر روی چگونگی استفاده رئیس2115به کشور دیگر متفاوت است. دروری )

صالحیت ایقاعی خویش برای اعمال تحریمها تمرکز نموده است. برخی کشورها و نهادها واجد 

ان دهند ی واکنش نشچنین مکانیسم محرکی که با آن سریعاً در برابر رخداد یک بحران بین الملل

 های دوربردبه آزمایش موشک برانگیز سازمان ملل، واکنش کُند و مناقشه2116نیستند. در سال 

های مختلف اعمال تحریمهای چندجانبه علیه این کشور گیری مکانیسممنجر به شکل کره شمالی

بر بوده و نتیجه آن ممکن است ضعیف باشد. سومین تفاوت های دیپلماتیک زمانتالشگردید. 

گردد. در آمریکا برمی« نهادهای مشروع برای اعمال و رصد تحریم»میان کشورها به تمایز میان 

تحریمهایی از قبیل بلوکه گذاری متصدی تنظیم و مقررات (OFAC) 1«اداره کنترل دارایی خارجه»

( تشریح 80، 2112های خارجی و توقیف امالک خارجی است. رید و همکاران )کردن دارایی

                                                
1 Office of Foreign Asset Control 
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های خارجی در عمل تحریم دشواری است زیرا مراجع قضایی حکم به اند که توقیف دارایینموده

، 2116) نو لیتا لنمایند. استیکه اقدام به اعمال چنین تحریمی نموده باشد می شورویمجرمیت ک

ک . از دیدگاه این محققین یاند: پولشویی( به مشکل اساسی دیگری در این زمینه اشاره نموده15

ارزه نماید و تواند با آن مبسیستم پولشویی بین المللی در جریان است که آمریکا به تنهایی نمی

ه ها را باز قبیل توقیف دارایی نتوانند تحریمهای مالی OFACیی از قبیل باعث شده است نهادها

های سودجویانه فراوانی در اینجا وجود دارد که همگی امکان طور کامل اعمال نمایند. انگیزه

 نمایند. پیمانی بین المللی را تضعیف میگیری ساختارهای همشکل

های مخصوص به خودش را به دلیل سرعت مالی همچنین چالششروع چنین اقدامات 

بایستی سریعاً وارد عمل شده و تقریباً از تمامی  باالی مبادالت مالی دارد. کشور تحریم کننده

یمیل که ارا زیر نظر بگیرد: از چند مکالمه تلفنی گرفته تا چند  رادارهای بین المللی کشور هدف

 پیمانانی برای کشور هدفها از یک کشور به کشور دیگر است. اگر همدهنده انتقال دارایینشان

ی شود و تمامی بازارهای مالی اصلوجود داشته باشد، اختفای این مسائل بیش از پیش تشدید می

لفن ریق یک تتواند از طهای درآمد و مبادالت جدید را توقیف نمایند. معامالت میبایستی گردش

 این کشور قصد بدست آوردن سود از این به خارج و یا با سودجویانی که با ارزیابی جدید از ریسک

 اوضاع را دارند سر بگیرد. 

های خارجی اول ماجراست. تحریمهای تجاری و این فقدان کنترل روی تحرکات دارایی

رد که آوبه سادگی این انگیزه را برای کشورهای ثالث فراهم می بندی اعتباری کشور هدفجیره

 -در نقش شوالیه سیاه ظاهر شده و کشور هدف را از تحریم نجات دهند. قانون تحریمهای ایران

در پی مجازات کشورهایی بود که به افراد، بنگاهها وکشورهای هدف  0996( از سال ILSA) لیبی

در طول دوره تحریم کمک نمایند. اگر آمریکا نیروهای کشتیرانی یک کشور  های آمریکاتحریم

شور آید. اما اگر یک کمی شورشی تولیدکننده نفت را تحریم نماید به نظر یک تحریم هوشمند

اید تواند تهدید به تحریم معتبری علیه آنها اعمال نمکه آمریکا نمی - و روسیه دیگر از قبیل فرانسه

اقدام به فروش اسلحه با این کشور نمایند دیگر این تحریم معنای خود را از دست خواهد داد.  –
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ری، حالتی که نهادهای دیگرکز شوند در توانند بر طبقه حاکمان کشور هدف متمتحریمها چگونه می

یا خصوصی، به نفع کشور هدف وارد عمل شده و بازارهای جدیدی برای این کشور اعم از عمومی 

در حد رؤیاپردازی باقی  فراهم آورند؟ با وجود سود برای کشورهای ثالث، تحریمهای هوشمند

 مانند و نیاز به اصالح دارند.می

 تر شدنن منجر به ضعیفتکثیر ارز خارجی کشورهای صنعتی بزرگ در سرتاسر جها

سازد )نیوکامب، شود و هدفگذاری چنین تحریمهایی را در عمل دشوارتر میمی تحریمهای مالی

پیمانی اگر به درستی تعبیه شوند و با قدرت اجرا شوند، بایستی از بسیاری (. ساختارهای هم2112

قتصادی های مثبت امطالعات حاکی از این هستند که انگیزهاز این مسائل جلوگیری نماید. برخی از 

 -نمایند که از آن تعبیر به رویکرد هویجپیمانی عمل میهای منفی در اجرای همکارآتر از انگیزه

 (. 0999، شود )درزنرمی چماق

 سیاه قرار دارند:های نظامی نیز در معرض مشکل شوالیه ممنوعیت. 1

روش قطع ف یکی از تحریمهای بسیار مشخص برای کاهش رفتارهای نامطلوب کشور هدف

(. اگر 2112است )برازسکا،  است که الگویی سرمشق از تحریمهای هوشمند تسلیحات نظامی

نظامی اعمال شود، کاهش تجارت نظامی با چنین انحراف سیاسی از طریق ادوات نظامی یا شبه

حات تسلی زند. با این وجود، بازار جهانیبه قدرت شورش و محاربه این کشور ضربه می شورویک

 ها را پیش روی خودمنه وسیعی از انتخابطلب دانظامی بسیار گسترده است، و کشورهای جنگ

دهد که اگر قیمت به نشان می 0991و اوایل دهه  0981(. تجارب اواخر دهه 2112دارند )الیوت 

در ربع قرن  اندازه کافی باال باشد، بازارها وجود خواهند داشت. در مواردی که تحریمهای نظامی

ند. انقش دالل برای صنایع نظامی داخلی خود ایفا نموده و انگلیس مریکااخیر وجود داشته است، آ

تر و افزایش جرایم بهترین راه برای کاهش شکست ( توصیه نموده است رصد دقیق2112باندی )

نظامی و ( معتقد است که ساختار بازار سیاه مبادالت 2112تحریمهای نظامی است. برازسکا )

همچنین ضعف فعلی رصد این مبادالت، اجرای تحریمهای نظامی را تقریباً ناممکن ساخته است. 

ای هبهترین نهاد برای رصد و بازرسی تخلفات از ممنوعیت شود که سازمان مللاغلب استدالل می
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رفتن پلماتیک، مایل به درنظر گباشد. به دلیل ماهیت سازمان ملل به عنوان یک نهاد دینظامی نمی

، 2112های عضو است )برازسکا، معیارهای اثبات بسیار سختی برای تایید تخلف یکی از دولت

(. با این وجود، حتی اگر سازمان ملل یک کشور را به عنوان متجاوز یا متخلف معرفی نماید، 017

 م دهد؟کدام دادگاه دارای صالحیت قضایی وجود دارد که محاکمه را انجا

 ( بیش از ده ممنوعیت نظامی گزارش شده است که سازمان ملل2117)تا  0991از سال 

ید جانبه )خرنمود. با این وجود با استفاده از تجارت سهرا در آن ایفا می نقش نهاد تحریم کننده

ود. ش( این تحریمها دور زده میشور هدفادوات نظامی توسط کشور ثالث و سپس فروش آن به ک

طه از طریق یک کشور واس از کشورهای مخالفش از قبیل آمریکا به عنوان نمونه، با این روش ایران

پرداخت. از آن ( میعراق -)جنگ ایران 0981در برابر نفت در دهه  به تجارت تسلیحات نظامی

 خورده نشان دادند، همانند موردپس تحریم تسلیحات نظامی خود را به عنوان تحریمهایی شکست

ی فراهم برای کشورهای ثالث ، زیرا منابع این کشورها )از قبیل الماس( این انگیزه راو نیجریه آنگوال

ان سازمان با علم به اینکه شورشی تحریم، سود کسب نمایند. شورای امنیت کرد که با دور زدنمی

قدام به نمایند، اآنگوال با استفاده از سود الماس جهت تامین مالی خرید اسلحه خویش استفاده می

الماس بدون مجوز از آنگوال نمود. این قضیه مبیّن این نکته است که  تحریمهای  ممنوعیت صادرات

را پایان  های محلی، در صورتی که به تنهایی اعمال شوند، محتمل نیست بتوانند کشمکشنظامی

 (. 2، 2111دهند )هافبائر و اوگ، 

به سرعت در زمان تحریم نظامی  ه تسلیحات نظامیسود بالقوه موجود برای یک کارخان

یابد، و نتیجتاً الزم است که جرایم سنگینی برای ثمربخش بودن تحریمها یک کشور افزایش می

ز ا وضع شود. اگر بازار دوم و یا سومی برای اسلحه وجود داشته باشد، حاکمان سیاسی کشور هدف

بینند. با این وجود، پرداخت قیمتهای باالتر برای خرید سالح منجر به ای نمیاین تحریمها صدمه

 باالتر، شدیدتری بر مردم این کشورهاست که خود را در قالب تورم وارد آمدن فشار اقتصادی

نظامی،  هایسازد. مشابه ممنوعیتهای مالیاتی بیشتر ظاهر میرداختتر، یا پسنگین نرخهای بهره

 پردازیم.نیز مواجه با مشکالتی است که در قسمت بعد به آن می تحریمهای مالی
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 1های ارزیهای مالی و بحرانممنوعیت

ا ر و جوهره و اساس تحریمهای هوشمند ، تحریم انتخابی توسط آمریکاتحریمهای مالی

ستند، ه اند. این تحریمها عموماً به راحتی قابل اعمال هستند، به سختی قابل دور زدنتشکیل داده

و همکاران،  تواند این اثرات تحریمها را تشدید نماید )هافبائرهای بازاری احتماالً میو واکنش

های بازاری مسئله کلیدی ، واکنش(. در اینجا نیز همانند تحریمهای نظامی2112؛ الیوت، 2117

های به معنای هزینه 2هستند زیرا دارای نااطمینانی هستند و بایستی از نزدیک رصد شوند. رصد

هد. افزایش دقابلیت تحریم را برای هوشمند بودن کاهش می است، که بیشتر کشور تحریم کننده

 شود. گناه انتقال داده میها احتماالً منجر به افزایش بار تحریم است که به مردم بیهزینه

دهد، گردش درآمد ، واکنش بازاری هزینه تامین اعتبار را افزایش میدر یک تحریم مالی

دهد. هزینه های دولتی ممکن است به و هم شهروندان کاهش می شور هدفرا برای هم دولت ک

گران بایستی این تحریمها را به عنوان ابزارهای راحتی به مردم کشور هدف انتقال داده شود. تحلیل

اسی و های سیتوانند جایگزین واقع شوند و همچنین برای فعالیتمحدودکننده بازارهایی که می

 ها شدیداً در سطح فردیاقتصاد کشور هدف ضروری هستند درنظر بگیرند. بلوکه کردن دارایی

کننده سیاست نیستند )غیر از موارد گیرد، اما افراد عموماً به تنهایی انتخابمورد هدف قرار می

، احتماالً خود داشته باشند گیریهای سیاسی نیز دخالت(. اگر افراد سرمایه گذار در تصمیمدیکتاتوری

کنندگان دارایی قرار ندهند و از طریق نهادهای واسطه وجوه خود را انتقال دهند. را در معرض بلوکه

ود خ این مناقشات راجع به ناکارآمدی تحریم خصوصاً در مطالعات مربوط به تحریمهای هوشمند

، در جایی که (. ایجاد یک بحران ارزی2112، و لوپز )کورترایت سازدرابه نحو شدیدتری آشکار می

شده و شدید ارزش ارز کشور هدف در مخاطره قرار دارد، ممکن است در اثر تحریم مالی هدفگیری

تواند در اثر ، میای شود. بحران ارزیایجاد شود و منجر به مشکالت کالن اقتصادی عدیده

                                                
1 currency crisis 

2 Monitoring 
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ادی اقتص شدید بوجود آید، خصوصاً اگر اقتصاد کشور هدف در معرض فروپاشی تحریمهای مالی

 1«عدم مطابقت ارزی»های ارزی در دهه اخیر در بنیان خود یک قرار داشته باشد. تقریباً همه بحران

دهد که یک کشور میزان (. عدم مطابقت ارزی وقتی رخ می99، 2116، و لیتان اند )استیلبوده

توجهی از بدهی خویش را در قالب ارز یک کشور دیگر قرار داده است، و در این صورت این قابل

ور قرار دیگر علیه این کشهای اقتصادی کشور ناشی از فعالیت کشور در معرض نوسانات اقتصادی

اند عدم مطابقت ارزی ناشی از عملکرد یک خواهد داشت. مطالعات زیادی وجود دارند که مدعی

-یب ارز شناور است. همچنین متغیرهای دیگری از قبیل بخش بانکی ضعیف و سیاستهای پولی

جاد . با این وجود، تحریمهایی که منجر به ایتوانند منجر به این مسئله شوندتدبیرانه و ضعیف می

ای خواهند بود و دیگر شوند دارای اثرات بسیار گستردهشرایط بحران ارزی در کشور هدف می

 باشند.  توانند یک تحریم هوشمندنمی

وازنه م های بازاری نیز بایستی مد نظر قرار بگیرند. به موازات کاهش ارزش یک ارز،واکنش

تعدیل خواهد شد. بازارهای مالی همچنین مکرراً  سریعاً انتقال یافته و ثروت کشور هدف هاپرداخت

پذیری ارزها، و ایجاد یا وخامت ها، تبدیلشوند و منجر به مسئله موازنه پرداختدارای اختالل می

گردند. هزینه های مبادالتی به نحو غیرمتناسبی افزایش مرتبط میبسیاری دیگر از مشکالت 

ها به بازیای از سیاست(.  همچنین ممکن است حجم گسترده19، 0998خواهد یافت )الزمن، 

های سیاسی مدیریت موازات سقوط مارپیچی و فزاینده ارز توسط کشور هدف انجام شود. جنبه

. ده است که بایستی شدیداً مواظب نتایج سیاستی آن باشیمعرضه و تولید ارز به حدی قوی و گستر

وند شبار ارزهای ملی در مقیاس جهانی نسبت داده میگاهی این نتایج به شکست آشکار و فاجعه

 (. 001، 2116، و لیتان )استیل

واند تبه صورت بالقوه می آیا مباحث فوق به معنای این است که نظریه انتخاب عمومی

ه توان حالتی را متصور شد کهای ارزی و تحریمها بکارگرفته شود؟ میبرای مسائلی نظیر بحران

                                                
1 currency mismatch 
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زنی برای تعویق بدهی و یا نکول کامل، در آن کشورهای دارای سابقه مشکالت ارزی، از قبیل چانه

های ارزی سوق داده خواهند شد. تهدید حراندر صورت اعمال تحریمهای اعتباری به سمت ب

صوصاً به تغییر سیاست کفایت نماید، خ تواند برای اجبار کشور هدفصرف به چنین تحریمهایی می

 وقتی که عمق و وسعت اثرات ناشی از سقوط ارز روشن باشد. 

توانند بر علیه خود کشور تحریم چنین میهم های بازاری کشورهای تحریم کنندهواکنش

کننده وارد عمل شوند، زیرا منجر به ایجاد وقفه در بازارهای مالی و همچنین بازارهای کاالیی 

، کشور هدف دارای انگیزه بین المللی برای شوند. به موازات سقوط ارزش ارز کشور هدفمی

بیشتر کاال است، و در نتیجه تقاضا برای ارز این کشور جهت خرید کاالهای آن افزایش  صادرات

 رود و نتیجتاً تقاضا براییابد. از سوی دیگر قیمت کاالهای خارجی برای این کشور باال میمی

ابد. یکاالهای خارجی کاهش یافته و نتیجتاً تقاضا برای ارز خارجی از سوی کشور هدف کاهش می

تر ارزش شود و از کاهش بیشترتیب این اثرات بازاری ثانویه منجر به تخفیف اثرات اولیه می بدین

 ارز کشور هدف جلوگیری نموده و حتی ممکن است مقداری از کاهش اولیه را جبران نماید. 

شده در  های هوشمند انتخاباحتماالً تحریم  صرف نظر از مباحث فوق، تحریمهای مالی

آتیه خواهند بود. این تحریمها به نسبت هم از جهت شروع و هم از جهت مدیریت برای کشور 

تباری کنند که درجه اعتر هستند. این تحریمها عالئمی بین المللی ارسال میراحت تحریم کننده

دهد. مردم کشور هدف که در معرض ان میو شرایط بالقوه ارزی این کشور را نش کشور هدف

تهدید تورمی بازارهای کاالیی و همچنین بازارهای اعتباری قرار دارند، ممکن است فوراً تقاضای 

پایان یافتن تحریمها و خالصی از صدمات  منظورکشور هدف با  مورد نظرپایان یافتن سیاست 

 داست. تحریمهای هوشمن ده تحریم هوشمندحاصله را بنمایند. تمامی این اثرات صرفاً جزئی از ای

بندی تحریمهای هوشمند و تکمیل حلقه ارتباطی نظریه مالی فراتر از این مسائل هستند. برای جمع

تحریمها یعنی مباحث قانونی های موضعی، الزم است بعد دیگر این و ممنوعیت انتخاب عمومی

تحریم را نیز مورد تحلیل قرار دهیم تا مشخص شود که چرا در آینده تحریمها به سمت تحریمهای 

 روند. هوشمند پیش می
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  تحريمهای هوشمندمباحث قانونی 

ا د هستند. اما قانونی بودن این تحریمهترین تحریم موجوبه نظر قانونی تحریمهای هوشمند

نی . منظور از تحریم قانودر گرو دو تعریف است: تعریف تحریم قانونی، و تعریف تحریم هوشمند

ممنوعیتی است که ریشه در یک توافق بین المللی مبنی بر استفاده از چنین سیاست اقتصادی پس 

انونی های قو قبل از اقدامات نظامی دارد. از آنجا که چنین سیاستهایی از حریم از انجام دیپلماسی

 بر این شورویروند، حائز اهمیت است که مشخص شود مراجع قضایی هیچ کداخلی فراتر می

)و  ه جهانیدر جامع سازمان ملل مسئله کنترل ندارد بلکه مراجع بین المللی از قبیل شورای امنیت

های اقتصادی در حوزه مورد صالحیت خویش( برای های بین المللی و اتحادیههمچنین ائتالف

 کنترل این حدود ذیصالح هستند. 

متمرکز شده است. مرحله جدیدی از  مباحث قانونی اخیراً بر روی موضوعات بشردوستانه

متمرکز شده است؛ بر طبق این اصل، بایستی تحریمها میان  1«تناسب»این مباحث حول اصل 

این کشور تناسب برقرار نمایند )اوکانل،  2کنند و قابلیت مجازاتصدماتی که به مردم عادی وارد می

ه تعیین اینکه چه هنگام تحریمها در قالب هزینه های ( معتقد است که گرچ2112(. کراون )2112

انسانی قانونی هستند به صورت قوی انجام شده است، اما نهایتاً در اجرا کار چندانی انجام نشده 

شود می فرض تقویتدر این رابطه بیش از پیش با این پیش است. صالحیت مشهود شورای امنیت

ای برای تعیین اختیارات قانونی خویش است، خصوصاً در ی صالحیت گستردهکه این شورا دارا

-51، 2112شرایطی که هیچ مرجع قانونی دیگری برای بازبینی این اختیارات وجود ندارد )کرون، 

50  .) 

گیری راجع به این موارد وجود ندارد. حتی اگر هیچ محکمه قانونی برای مذاکره و تصمیم

للی واجد مشروعیتی وجود داشته باشد، اطالعات راجع به اثرات و تاثیرات آن چنین محکمه بین الم
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کره  ای شود. اظهارات دولترسد منتج به نتیجهوجود ندارد. مناقشه بر سر این تاثیرات به نظر نمی

 این کشور منجر به یک علیه رژیم راجع به عدم رعایت اصل تناسب در تحریمهای آمریکا شمالی

شده است. نتیجه این شده است که این کشور در تالفی تجاوز اقتصادی آمریکا،  بحران بشردوستانه

 ای نموده است. های هستهاقدام به تولید سالح

یک راه برای توانایی رصد تحریمها یا هوشمندتر کردن تحریمها مشاهده نحوه واکنش 

 و چه در کشور هدف و تجارت و بازرگانی به این تحریمها چه در کشور تحریم کننده 1کسب و کار

 گذاری اقتصادیبر کسب و کار کشور هدف مبنای سیاست در طول تحریم است. اثرات تحریم

ازد. سشده آشکار میر روی مردم و دولت تحریمهای کسب و کار احتماالً خود را باست زیرا واکنش

بر روی کسب و کار در  های اعمال تحریم از سوی آمریکا( به تشریح اثرات و هزینه0998الزمن )

 این کشور پرداخته است. 

ور ین کشواقعاً برای کسب و کار در ا اگر هزینه های ناشی از اعمال تحریم از سوی آمریکا

هایی قانونی از سوی نظام حقوقی آمریکا علیه آن به عمل آید. در تواند پیشگیریفزاینده باشد، می

، تعدادی از مالکان آمریکایی در پاناما مجبور به 0989توسط آمریکا در سال  نتیجه تحریم پاناما

بخش از بسته تحریم باشد،  وارداتهای های خویش شدند. اگر محدودیتفروش زیر قیمت دارایی

، 0998کنندگان داخلی و خارجی تحمیل شود )الزمن، احتمال دارد که هزینه های باالتری به عرضه

تواند و باید اعاده مالی علیه دولت آمریکا داشته باشد (. آیا صاحبان کسب و کار در آمریکا می20

جر به کاهش سود و وارد آمدن خسارت به آن شده است؟ آیا در صورتی که اثبات نماید تحریم من

 نیست؟« حمایت از پرچم»این حالت عکس قضیه تجمیع قوا برای 

تواند تاحدی در اینجا راهگشا باشد. اگر صاحبان ، مینگاه از دریچه نظریه انتخاب عمومی

د، در گیری سیاسی اثرگذار باشنبر تصمیم و کشور هدف کسب و کار در هر دو کشور تحریم کننده

یاست کننده انتخاب ستواند تعییناین صورت برداشت آنها از هزینه های جدید ناشی از تحریم می

                                                
1 Businesses 
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دهد که به موازات اعمال تحریم توسط جدید باشد. در نتیجه، نظریه انتخاب عمومی پیشنهاد می

نین یابد منتهی همچلت کشور تحریم کننده به کشور هدف، اثرات آن به کشور هدف انتقال میدو

گیرد زیرا بر کسب و کار در این کشور اثرات این تحریم دامن خود کشور تحریم کننده را نیز می

خاص ممکن است از هزینه های وارده به کسب و کار ناشی از  گذارد. گروههای ذینفعنیز اثر می

تحریم متاثر شوند، به رغم اینکه برداشت عمومی این است که صاحبان کسب و کار کشور تحریم 

 برند. به عنوان مثال ممکن است کشورکننده از این سیاست خارجی بیش از افراد عادی منفعت می

بر روی کسب و کار مالیات جدیدی وضع  هزینه های تحریمتحریم کننده مجبور شود برای تامین 

به دلیل تحمیل این  ( اظهار داشته است که تحریمهای آمریکا0998نماید. بر همین مبنا الزمن )

 باشد و بایستی به طور کامل کنار گذاشته شود. هزینه های داخلی قانونی نمی

ریمهای تر از تعریف تحید گفت که در این زمینه، تعریف قانونی بودن تحریم مهمنهایتاً با

نیست. در مباحث فوق مالحظه گردید که تمرکز تحریم بر یک گروه خاص تا چه حد  هوشمند

 خاص از مردم کشور هدفتواند بر روی یک گروه به سختی می دشوار است و کشور تحریم کننده

و تحریمهای  ،تاثیرات منفی دلخواه را بگذارد. تحریمهایی از قبیل تحریم مسافرت، تسلیحات نظامی

حتی د. اما انگذاران ابتدائاً به عنوان تحریمهای هوشمند معرفی شدهتوسط محققین و سیاست مالی

توانند مردم عادی هر دو کشور را تحت تأثیر قرار دهند. آینده تحریمهای هوشمند این تحریمها می

های اساسی خسارات ناشی از های انسانی و اجتناب از بازتوزیعمنوط به هدف جلوگیری از خسارت

در آن  ،تحریم از نخبگان حاکم به مردم فقیر است. اگر این سیاستها به این اهداف دست یابند

صورت تحریمهای هوشمند سیاستهای اقتصادی واقعی آینده خواهند بود. با این وجود به موازات 

 یتوان مقابله با تخلف از قوانین بین المللتحمیل بیش از پیش تحریمها برای اجرای آنچه که می

ن ثرات تحریمهای هوشمند را از اینامید، ممکن است فضایی خاکستری شکل بگیرد که تحلیل ا

راجع به مبارزات نظامی بیش از آنکه متناسب با قوانین  هم دشوارت نماید. قوانین بشردوستانه

باشد، متناسب با محتوای اجرای قانون است.با تمسک به همین خطای اولیه، قوانین  حقوق بشر

(. اما آیا تمامی 17، 2112ای انجام رفتارهای غیرقانونی شده است )اوکانل، بشردوستانه متمسکی بر
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 تحریمها ابتدائاً واکنشی به تجاوز از معیارها و قوانین بین المللی است؟ وجود گروههای ذینفع

ی لنماید که رفتارهای نامطلوب سیاسی بین المللی که منجر به کاهش ثروت داختضمین می

گذاری تبرای سیاس شود منتج به واکنش خواهد شد، که اساس بکارگیری نظریه انتخاب عمومیمی

 اقتصادی است. 

  تحريمبه  انتخاب عمومیبندی رويکرد جمع

ورد. آحکمرانی اقتصادی فراهم می مبنایی برای اقتصاد سیاسی نظریه انتخاب عمومی

ب( از منتقدان این رویکرد بدالیل 0997) ( آغازگر این مطالعات بودند. بانتّی0986و لونئبرگ ) کامفر

ر د نظری و تجربی بود. اساس رویکرد انتخاب عمومی به تحریم این است که اگر گروههای ذینفع

، بر تصمیمات سیاست اثر بگذارند، در این و کشور هدف هر کشور اعم از کشور تحریم کننده

را متصور شد. این بازارها همانند بازارهای  توان وجود بازاری برای تحریم اقتصادیصورت می

میان دو کشور هستند. شوک سیاستی در یک بازار با بازارهای مقابل  شدهکاالها و خدمات مبادله

کند. با این وجود، نظریه انتخاب عمومی مبین این است که گروههای در کشورهای دیگر سرایت می

موجود در اقتصاد کشور تحریم کننده حاضر به پرداخت هزینه ها برای اعمال تحریم هستند تا 

ها ممکن است منافع گروههای ای گروه خود را کسب نمایند. ممنوعیتافزایش ثروت ناشی از آن بر

های آن را به دیگر صنایع یا مردم عادی انتقال ذینفع خاصی را تامین نماید و به طور بالقوه هزینه

یل ادهد. اقتصاد کشور هدف نیز با همین مسئله مواجه است. در کشور هدف نیز گروههای ذینفع م

سیاسی دولت علیه کشور تحریم کننده بالقوه هستند.  موردنظری رفتارهای هابه پرداخت هزینه

ع به های آنها راجگیریکننده تصمیمنحوه کسب درآمد و ثروت گروههای ذینفع از تحریم تعیین

 باشد. عرضه و تقاضای تحریم می

اهد وتر خهرچه تحریمها ابزارهای فراگیرتر و غیرهوشمندتری باشند، اثرات آنها گسترده

 اند که صدمات جانبیبود و گروههای بیشتری را دربر خواهد گرفت. مطالعات بسیاری مدعی شده

د، نمایتحریمها منجر به عدم اولویت تحریم شده و هزینه های تحریمها را بیش از منافع آنها می

 شود که اعمال. گفته میخصوصاً هنگامی که تحریمها در طول سالیان متمادی استمرار یابند
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-های مالی، و دیگر ممنوعیتهای نظامی، مسافرتی، گردشتحریمهای موضعی از قبیل محدودیت

از قبیل طبق حاکمان و نخبگان  های کاالها و خدمات خاص، مستقیماً ثروت گروههای ذینفع

، 2111، 0995) و لوپز دهد. کورترایتگیر در امور سیاسی را تحت تاثیر قرار میسیاسی تصمیم

شده راجع به تدابیر مختلف در این زمینه و مسائل و مشکالت گریبانگیر آن ( مطالعات انجام2112

ر روی زیرا بشود، شناخته می اند. چنین تدابیری تحت عنوان تحریمهای هوشمندرا گردآوری نموده

گیری و اجرای سیاستهای نامطلوب شوند که در تصمیممتمرکز می هایی در کشور هدفزیرمجموعه

ل گناه را حداقاند و صدمات جانبی به سایر گروههای بیمقصر بوده برای کشور تحریم کننده

ن هدفگیری تحریم چگونه انجام پذیر است در جریان سازند. همچنین مناقشاتی بر سر اینکه ایمی

ها برای بکارگیری تحریمها به صورت ( متذکر شده است که فرصت212، 0998) است. هاس

کارآمد و ثمربخش همچنان نادر است. با این وجود احتمال دارد که با وجود تقاضای ثابت برای 

تصادی، تحریمهای هوشمند جایگزین شده و از توده رصد صدمات انسانی ناشی از تحریم های اق

مردم حمایت نماید. سیاستمداران و محققان بایستی آشکارا در پی تدابیری باشند که خسارات و 

ای هصدمات جانبی را حداقل نماید و تا حد ممکن بر گروههای ذینفع مقصر متمرکز شوند، و انگیزه

نند کموازی برای کاهش این خسارات وارده تالش میاقتصادی مثبتی برای کشورهایی که به طور 

فراهم آورند. مورد هرچند جزئی که نبایستی مورد غفلت محققان این حوزه قرار گیرد این است که 

تحریمهای هوشمند نیز تحریم هستند. در نتیجه همچون هر تحریم دیگری پدیداری کالن است 

ر است که بتوان استراتژی را تصور نمود که صرفاً و دارای آثاری گسترده و فراگیر. نتیجتاً دشوا

 (. 2117دارای آثاری خرد )متمرکز بر روی برخی عوامل خرد( باشد )ایلر، 
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 1نتیجه گیری: چارچوب تحلیلی عملکرد تحريمها

ها و یا مردم یک کشور های تحریم گاهی معطوف به اثرات تحریمها بر روی دولتنظریه

سته فرض گرفته و بر نتایج خواسته یا ناخواهستند، و گاهی این اثرات را پیشو مکانیسم اثرگذاری 

 شوند. ها متمرکز میو نتایج مستقیم یا غیرمستقیم  تحریم

های اثرگذاری، دارای فروض متفاوتی راجع به عوامل، دسته اول نظریات تحریم، نظریه

-واضع ابتدایی واقع شدن اثرات میهای اثرگذاری، شرایط افزایش احتمال موفقیت، و ممکانیسم

گیرند )از قبیل وادار نمودن کشور ها یک مکانیسم واحد را مفروض میباشند. بسیاری از نظریه

بعدی های چند(. اما برخی دیگر از نظریات بر مدلهای کشور تحریم کنندهبه پذیرش خواسته هدف

 ( سه مسیر تغییر را متصور شده است:0982) برای مثال، اشتولتز اند.تمرکز نموده

ه نحوی نمایند بدر این وضعیت تحریمها یک نظام سیاسی را تضعیف می. مدل انقالبی: 0

 که سرنگونی آن رژیم تسریع شود. 

ور کشکه در آن هزینه های تعقیب یک سیاست نامطلوب از دیدگاه  :2. رویکرد گوشمالی2

یابد که کشور هدف از تسلیم شدن و رها کردن سیاست موجد تحریم کننده تا حدی افزایش می

 تحریم منفعت بیشتری بدست آورد. 

این مدل ترکیبی از سیاستهای هویج و چماق است که : 3دار انقالبی. مدل فرآیند جهت1

ه ب شود که تدریجاًمی منجر به تغییرات محدود خاصی در نظامات سیاسی و اجتماعی کشور هدف

 شود. سمت هدف مطلوب رهنمون می

-( سه فرآیند ممکن اثرگذاری تحریمها را چنین دسته0991پین لی ) به همین ترتیب، چین

 بندی نموده است: 

                                                
 ( برگرفته شده است.1111این قسمت از فصل دوم کتاب کراوفورد و کلوتز ) 1

2 thumbscrew approach 

3 process-oriented “evolutionary” model 
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ا خود دست بردارد ت مورد نظرپذیرد که از سیاستهای که در آن کشور هدف می. تسلیم: 0

 داده شده استفاده کند؛ های وعدهنماید و یا از پاداشاز مجازات جلوگیری 

 ازد. تر سخواهد خود را به کشور تحریم کننده نزدیککه در آن کشور هدف می . تطبیق:2

شود زیرا سیاست مورد که در آن کشور هدف مقاومت نموده و تسلیم نمی: 1سازی. درونی1

بینی افزاید که برای پیشای میلی دو متغیر زمینهداند. تعقیب خود را موافق نظام ارزشی خودش می

های تحریم در زمینه مورد نظر کاربردپذیرتر هستند: متغیر ساختاری که اینکه کدام یک از مدل

دهد، و متغیر ایدئولوژی که شباهت ایدئولوژی سیاسی دو درجه نفوذ متقارن دو کشور را نشان می

 سنجد. کشور را می

های اثرگذاری تحریم را به چهار دسته کلی تقسیم نمود. فرضیات و مدل ها،توان نظریهمی

ها شامل موارد زیر ها را تلخیص نموده است. این مدل( فروض این چهار دسته از مدل1جدول )

 هستند:

ترین مدل در باب نحوه عملکرد تحریمها است. این رویکرد فرض گسترده 2مدل اجبار

ثرسازنده طلب و حداکگیر نفعو تغییرات نخبگان دولتی تصمیم گیریکند که مکان تصمیممی

ن تغییرات با یافته با مقایسه منافع ایمطلوبیت خویش است که نسبت به تغییرات انتظاری یا تحقق

ی )به ساز عقالیگیرند. یک نخبه تصمیمو هزینه های آن واکنش نشان داده و تصمیم می ریسک

های تعقیب اهداف خویش را در صورت اعمال تحریم با در کلمه( بایستی هزینهمعنای اقتصادی 

(. 011-008، 0985نظر گرفتن هزینه های جدید ناشی از تحریم ارزیابی مجدد نماید )بالدوین، 

چگونگی ارزیابی تهدیدها و هزینه های تحریمها توسط نخبگان بستگی به عواملی از قبیل درک 

و میزان اعتبار تهدیدهای آنها دارد . برای آنکه تحریم بتواند  حریم کنندهآنها از مقاصد کشور ت

های بیشتری از منافع تعقیب یک سیاست خاص عمل نماید، الزم است کشور تحریم کننده هزینه

                                                
1 internalization 

2 Compellance model 
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ماید. به نرا به این کشور تحمیل نماید و یا تهدید معتبری دال بر اعمال چنین تحریمهایی اعالن 

ایستی باشند، کشور هدف نیز ب عبارت دیگر تحریمها بایستی قادر به صدمه رساندن به کشور هدف

این تهدید را باور داشته باشد، و در صورت اعمال تحریم، بایستی این صدمات را تجربه نمایند 

دی و نظامی دارای قدرت مطلقه (. اگر کشور هدف در زمینه منابع اقتصا002-96، 0985)بالدوین، 

 ناپذیر باشد، تحریمها شکست خواهند خورد. باشد، و در نتیجه بالنسبه شکست

، شودکه کم و بیش توسط برخی از سیاستمداران تعقیب می 1مدارمدل تعامالت ارزش

م دهند. کشورهای تحریبیانگر این است که نخبگان و مردم به مباحث اخالقی واکنش نشان می

ریزی و تثبیت هنجارهای بین المللی از کنند به دنبال پیکه بر اساس این مدل عمل می ندهکن

د. زننمابین را برهم میطریق مجازات خاطیان و کشورهایی است که معیارهای جهانی و قواعد فی

(. کشورهای 0970، شود )داکسیزات میشوند مجابه خاطر رفتارهایی که غلط تلقی می کشور هدف

شور گیرنده و عموم مردم کبینی و نگرش نخبگان تصمیمتحریم کننده در پی اثرگذاری بر جهان

زشی طرف های ارگیرندگان بایستی استداللهدف هستند. از این رو، برای موفقیت تحریم، تصمیم

عواملی که دارای رویکرد ایدئولوژک مشابهی هستند  مقابل را درک نموده و بپذیرند. از این رو

ود )لی، شتمایل به توافق بر اصول خاصی هستند که منجر به تسهیل ارتباط متقابل و مشارکت می

بندی جدیدی از مسئله ارائه دهد به نحوی که (. مباحث ارزشی ممکن است صورت155، 0991

ت دهند یا ممکن است درک نخبگان را از رفتارها و سیاستهای خاصی مشروعیت خود را از دس

منافع شخصی خویش دگرگون سازد. این تحریمها در صورتی موفق خواهند بود که این اطمینان 

وجود داشته باشدکه این مباحث ارزشی شنیده خواهند شد. این مباحث این عالمت روشن را برای 

است و حاضر به پرداخت فرستد که کشور تحریم کننده قصدش اغراض ارزشی کشور هدف می

تر از هزینه (. اعمال تحریم در این وضعیت مهم0995باشد )جوینر، هزینه های اعمال ممنوعیت می

 بر یک بخش اقتصادی یا نظامی است.  های وارده به کشور هدف یا اثرات تحریم

                                                
1 normative communication model 
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واکنشی به  که طبقه حاکم و مردمان کشور هدفکند فرض می 1مدل ممنوعیت منابع

دهند. اما در صورتی که توانایی کشور هدف در تعقیب اجبارها یا ارتباطات ارزشی نشان نمی

سیاستهای مورد انتقاد کاهش یابد، رفتارها و سیاستهای کشور هدف تغییر خواهد نمود. از این رو 

ساختن دولت کشور هدف از توانایی برای اعمال سیاستهای خویش این تحریمها اقدام به محروم 

ا عدم ی هایی است: سیاستهایی از قبیل نقض حقوق بشراست. اما این نوع تحریم دارای محدودیت

ودکفا خ شورویبرگزاری انتخابات آزاد نیاز به منابع چندانی ندارد. از سوی دیگر اگر کشور هدف ک

 اشد بلوکه کردن منابع این کشور سالبه به انتفاء موضوع است. و مستقل ب

متمرکز است با این تفاوت  های دولت کشور هدفنیز بر توانایی 2مدل گسیختگی سیاسی

های اجتماعی و سیاسی دولت از قبیل مشروعیت و جامعه مدنی و نه که در اینجا بر توانایی

ای از عوامل و نهادها درنظر های مادی تمرکز دارد. این مدل دولت را به عنوان مجموعهواناییت

گیرد و درنتیجه بیانگر این است که تغییر نگرش طبقه حاکمه دارای اهمیت کمتری از دستکاری می

مشروعیت سیاسی آنها درون کشور هدف است. تحریمها منتج به نارضایتی و شورش و یا انقالب 

ذیری پهای داخلی و سلطهشود زیرا مشروعیت دولت بستگی به حمایتعلیه دولت کشور هدف می

ز ترشدن آن اتواند موجد بحران مشروعیت یا وخیماختیاری مردم دارد. فشارهای بین المللی می

وده مردم شود. اگر تطریق تحمیل مشقات اقتصادی شود که منتج به انقالب یا تجزیه سیاسی می

بقه نخبگان متنفذ اعتمادشان به دولت از بین برود، آنگاه محتمل است که شورش و انقالب یا ط

صورت پذیرد که به نوبه خود منجر به تغییر سیاست کشور هدف خواهد شد. نقد وارده به این مدل 

ذیر پثبات و یا بلحاظ اقتصادی آسیباین است که صرفاً در مورد کشورهای بلحاظ سیاسی بی

 توانند در معرض چنین تحریمهایی قرار بگیرند که منتج به تغییر نظام سیاسی آنها شود. کامفرمی

تحریمها  اند که بر طبق آن اثراتتری از مدل گسیختگی سیاسی ارائه نمودهفرم پیچیده و لوئنبرگ

                                                
1 resource denial model 

2 political fracturemodel 
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 های وارده به-دارد. تحریمها و دیگر شوک در کشور هدف بستگی به سیاست گروههای ذینفع

توانند درآمد حامیان سیاستهای مورد انتقاد را کاهش دهند. در نتیجه تحریمها بر کشور هدف می

 ذارد.گفرآیندهای سیاسی در کشور هدف نه فقط از طریق اثرات آن بر درآمد گروههای ذینفع اثر می

ی روبه های سیاستوانند یکی از عوامل ایجاد فرصتمینتایج اقتصادی و سیاسی تحریمها 

توانند کسانی را که مخالف های اجتماعی باشد. از سوی دیگر، تحریمها میافزایش برای جنبش

 هستند را مورد خسارت قرار دهند.  تغییر سیاستهای دولت کشور هدف

 
 و فروض آنها تحریم های اثراتمدل -3جدول 

گروه اولیه 

مورد اصابت 

 اثرات

مکانیسم  شرايط موفقیت

 اثرگذاری

  عوامل

طبقه نخبگان 
 هگیرندتصمیم

حداقل وابستگی متقابل 
 اقتصادی یا نظامی

های فزاینده هزینه
 و )یا( منافع کاهنده

نخبگان 
گیرنده تصمیم

 عقالیی هستند

 مدل اجبار

 نخبگان
 هگیرندتصمیم

نخبگان به صراحت 
-مباحث ارزشی را می

 فهمند.

نخبگان  متقاعدسازی
گیرنده تصمیم

ها دغدغه ارزش
 را دارند

مدل 

ارتباطات 

 ارزشی

ساختارهای 
نهادی دولت 

 – کشور هدف
 اقتصاد

رفتارهایی که کشورهای 
در پی  تحریم کننده

تغییر آن هستند نیازمند 
 -منابع مادی باشد

حداقل وابستگی متقابل 
اقتصادی یا نظامی بین 

دو کشور وجود داشته 
 باشد

کاهش امکانات 
از  کشور هدف

طریق توقیف یا 
محدودساختن 

 منابع مهم

نخبگان 
گیرنده تصمیم

 -لجوج هستند
دولت برای 

اعمال سیاست  
امکانات نیازمند 

 مادی است

مدل توقیف 

 منابع



  020 مبانی نظری تحریم اقتصادی

 

 

نخبگان 
ه گیرندتصمیم

 و جامعه مدنی

 –نخبگان شکننده 
توانایی حمایت خارجی 

از گروههای مخالف 
 دولت کشور هدف

ایجاد بحران 
مشروعیت که 

منجر به افزایش 
ها  و یا نارضایتی

 انقالب شود

دولت نیازمند 
حمایت مردمی 
 و نخبگان است

مدل 

گسیختگی 

 سیاسی

 

  الگوی انتظارات تعارضی

اهمیت انتظارات در این است که انتظارات  مساله ی انتظارات از مسائل مهم در اقتصاد است.

که مبتنی بر وقوع پدید های آینده است، نقش تاثیر  1به عنوان یک متغیر ذهنی و محقق نشده

بنگاه های اقتصادی دارد. به طور مثال اگر بر  گذاری در تصمیم گیری های مرتبط به زمان حال

اساس مجموعه ای از اطالعات موجود در اقتصاد، بنگاه های اقتصادی انتظار داشته باشند که در 

می کند به گونه ای که خرید نهاده های سرمایه در  سال آینده قیمت ها به صورت فزاینده رشد

امسال نسبت به سال آینده مقرون به صرفه تر است، میزان نهاده هایی که برای سرمایه گذاری 

در امسال تهیه می نمایند را افزایش می دهند. بنابر این انتظارات یک عامل موثر و تاثیر گذار بر 

ابر این در نظر گرفتن انتظارات در تصمیم گیری ها باعث رفتارهای بنگاه های اقتصادی است. بن

ذهنی، هم اکنون تنزیل و ارزش گذاری شود و  می شود که بخشی از آینده را در قالب یک متغیر

 بر اساس آن تصمیم های زمان حال اتخاذ گردد.

ادبیات نظری مطالعات صورت گرفته در خصوص انتظارات را می توان به دو بخش تقسیم 

د. بخش اول، مطالعاتی است که تاثیر انتظارت بر یک پیامد خاص اقتصادی بررسی می کند. نمو

مطالعات گسترده ای در مورد تاثیر انتظارات بر پیامدهای رفتاری صورت گرفته است. همانند تاثیر 

                                                
1  Ex-Ante 
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(، بر رشد 2،0997(، بر مرگ و میر)هارد و مک گری1،0996انتظارات بر درآمد ) دامینتس

(، تقاضای تحصیل) ویلیس و 4،2112(، بی ثباتی شغلی)استیفنز3،2111ی و پیستافریمصرف)جاپل

(. در بخش دوم، مطالعاتی است که نقش جامعه و یا خانوار ها را در ایجاد انتظارات 5،0979روزن

(، آکواراو 0988)7(، تیلور و همکاران0970)6موثر می دانند. به طور مثال مطالعات کیتس

 (، از جمله مطالعات مربوط به این دسته می باشند.  2119)9الونده و کوهلر(، د2111)8همکارن

 انتظارات تعرضی، در هیچ کدام از مطالعات مذکور انتظارات تعارضی بررسی نشده است.

نوعی از انتظارات است که با توجه به وقوع یک محیط نا امن در آینده در اذهان بنگاه های اقتصادی 

گاه های اقتصادی، بر اساس شواهد و اطالعاتی متوجه شوند که در آینده شکل می گیرد. اگر بن

آنها صورت می گیرد، هم اکنون اقدام به رفتارهایی برای پیش  علیهامکان بروز تحریم و یا جنگ 

اقدام به ذخیره ی کاالهای ضروری  مثال مصرف کنندگان گیری اثرات تحریم و جنگ می نمایند.

کرده و یا سرمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری نخواهند بود. از انتظارات تعارضی در مبانی اقتصاد 

 تحریم استفاده ی زیادی می شود. 

مورد توجه قرار گرفت. در جنگ  توجه به تجارب انتظارات تعرضی از جنگ جهانی دوم

ی دوم به دلیل آنکه محیط و شرایط جنگ بر انتظار افراد از داشتن آینده ی خوب و مطمئن جهان

                                                
1 Dominitz 

2 Hurd and McGarry 

3 Jappelli and Pistaferri 

4 Stephens 

5 Willis and Rosen 

6 Kates 

7Taylor et al    

8 Akwara et al., 

1 Delavande and Kohler 
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تاثیر می گذاشت، این انتظارات حتی پس از جنگ جهانی نیز وجود داشت)ورویمپ و 

(. توقف جنگ، بهبود شرایط بازسازی و بهتر شدن وضعیت زندگی افراد باعث بروز 2119همکاران،

ظارات تعارضی می گردد. در نقطه ی مقابل، استمرار در جنگ، بدتر شدن خوش بینی و کاهش انت

شرایط امنیت و اقتصادی باعث بروز بدبینی از آینده می گردد. استمرار در بدبینی از آینده، به دلیل 

کاهش سرمایه های انسانی، تخریب زیر ساخت ها و دارایی ها و همچنین  استمرار در ناامنی ها) 

می گردد)کولیر و  1اعی، سیاسی و...( منجر به پدیده ای به نام دام تعارضیاقتصادی، اجتم

در واقع اگر چه جنگ به خودی خود دارای آثار واقعی است اما اثرات روانی ناشی  .(2111همکاران،

از آینده خوب یا آینده ی بد می تواند در رفتارهای فعلی افراد و بنگاه های اقتصادی تاثیر گذار 

م اصلی انتظارات تعارضی هم در این نکته است که اگر دو جامعه و یا دو کشور باهمدیگر باشد. پیا

در تعارض، کشمکش و یا جنگ باشند، دو نوع اثرات بر اقتصاد قابل تحلیل است. یک نوع اثرات 

واقعی و دیگر اثرات ذهنی. اثرات واقعی همان اثرات محقق شده از تعارض، کشمکش و یا جنگ 

ثرات ذهنی، بیانگر پیامدهای ذهنی است که هر فرد یا جامعه انتظار دارد که در آینده به است. اما ا

وقوع بپیوندد. بنابر این برای تحلیل اثرات اقتصادی تحریم که محصول تعارض میان دو جامعه 

است باید به ابعاد ذهنی این پدیده ها نیز توجه نمود و از بروز پدیده ی دام تعارضی در اقتصاد 

 لوگیری نمود. ج

در واقع پذیرفتن الگوی انتظارات تعارضی یعنی پذیرفتن نوعی الگوی انتظارات عقالیی در 

تصمیم گیری های یک فرد یا یک جامعه. یعنی همواره بخشی از تصمیم گیری های زمان حال 

شوارهایی دبرای یک فرد یا جامعه به انتظار فرد یا جامعه از آینده ی بستگی دارد که با سختی ها و 

 همراه است.

                                                
1 Conflict Trap 
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با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص انتظارات، باید انتظارات تعارضی را در بخش 

دوم مطالعات قرار داد با این تفاوت که در انتظارات تعارضی، محیط) جامعه( از ثبات و امنیت 

 برخوردار نیست و یا احتمال بی ثباتی و عدم امنیت در آینده وجود دارد. 

 1اول: ممنوعیت غالت ربه تج

 ممنوعیت غالتتحلیل پدیده ی -الف

در ، برای متقاعد نمودن هم پیمانان خود شوروی، اتحاد جماهیر 0979در اواخر دسامبر 

، 2دولت کارتر حمله کرد. در پاسخ به این حرکت، به افغانستاناجرای تعهدات ضد سرمایه داری 

از آبهای  شورویاقتصادی شامل محدودیت حق ماهیگیری اتحاد جماهیر  اتدمجموعه ای از تهدی

میلیون تن غله را 07 آمریکا، خدمات خطوط هوایی صادارات فناوری و همچنین توقف صادرات

 اعمال نمود.

 3هزینه ی این ممنوعیت برای دولت آمریکا قابل توجه بود. به گونه ای که رنالد ریگان

و  4ادعا کرد که هزینه ی این تحریم برای دولت آمریکا یک بیلیون دالر بوده است. اما دودی

 ( بهای تحریم را برای اقتصاد آمریکا به شرح زیر بیان نمودند:0981داجانی)

بیلیون  2.5صادر گردد، شورویهزینه ی خرید غالتی که قرار بوده به اتحاد جماهیر -0

 دالر،

شده به کشاورزان برای جایگزین کردن محصوالت دیگر به جای هزینه ی پرداخت  -2

 بیلیون دالر  2غالت، بیش از 

 بیلیون دالر تراز تجاری  2.5کاهش-1

                                                
1 The Grain Embargo 

2 Carter 

3 Ronald Reagan 

4 Daoudi and Dajani 
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مریکا، به شدت متضرر آ( بخش کشاورزی 0981مریکا)آبر اساس اظهارات وزارت کشاورزی 

اساس با توجه به  درصد کاهش یافت. بر این 21گردید به گونه ای که، درآمدهای کشاورزان 

، باعث آسیب به شوروی) نماینده ی مجلس(، تحریم اتحاد جماهیر 1اظهارات ادوارد کندی

تضرر م شورویکشاورزان آمریکا شد و مالیات دهندگان در آمریکا بیشتر از متجاوزین اتحاد جماهیر 

 شدند.

 زیرا که سایر حداقل بود. شورویهزینه های فرصت تحریم برای اتحاد جماهیر  ،در مقابل

فروش  نسبت به ممنوعیت و آرژانتین صادر کنندگان غالت مانند استرالیا، کانادا، اتحادیه ی اروپا

غله به شوروی بی اعتنا بودند و منافع آمریکا در تحریم را مد نظر قرار نداشتند. آرژانتین در میان 

ه گونه ای که دو هفته بعد از تصمیم آمریکا، وزیر کشاورزی این کشورها، نقش بیشتری داشت ب

، آرژانتین قرارداد 0981آرژانتین اعالم نمود که آرژانتین در تحریم مشارکت نمی کند و در آوریل 

غالت منعقد نمود. به همین صورت کشورهای  ساله ای با اتحاد جماهیر شوروی برای صادرات 5

، اتحاد جماهیر 0981ه غالت نیز صادرات خود را به شوروی افزایش دادند. در سال دیگر صادر کنند

به  2تن غالت را وارد نمود. این تجربه نشان داد که چگونه تحریم های یک جانبه 10شوروی، 

را  انافغانست اتحاد جماهیر شورویراحتی می تواند خنثی گردد. ضمن آنکه به طور طبیعی نیز، 

 را اتحاد جماهیر شورویترک نمود و ریگان چند ماه بعد از تحریم، ممنوعیت صادرات غالت به 

 لغو نمود.

تجربه ی مذکور مثالی است که نشان می دهد کشور تحریم کننده بیشتر از کشور تحریم 

ر هیشده) کشور هدف(، متضرر می گردد. زیرا زمانی که آمریکا اقدام به تحریم نمود، اتحاد جما

شوروی به راحتی به سراغ سایر عرضه کنندگان غالت رفت. در صورتی که آمریکا هیچ جایگزینی 

 نداشت.

                                                
1 Edward Kennedy 

2 Unilateral Sanctions 
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، تحلیلی متفاوت با آنچه در فوق مطرح گردید ذکر می کند. به اعتقاد وی، 1دیوید بالدوین

مریکا آ این مساله به دیپلماسی برای آمریکا قابل توجه بوده است ولی اگرچه هزینه های تحریم

مرتبط می گردد. او اعتقاد دارد که هزینه های تحریم چیزی فراتر از هزینه های مذکور است. به 

 گونه ای که این اقدام آمریکا در نهایت باعث گردید که اتحاد جماهیر شوروی از حمله به  لهستان

 گردید که یک موفقیت به حساب می آید.و جنوب آسیا متوقف 

در نقطه ی مقابل تحلیل مذکور، تحلیل دیگری وجود دارد که نشان می دهد تحریم تاثیر 

( به شرح ذیل 0982) 2چندانی بر ادامه و گسترش جنگ نداشته است. این تحلیل توسط هایگ

 ارائه می شود.

می کند. تحلیل اول آن است که هایگ دو استدالل برای رد تحلیل دیوید بالدوین ارائه 

ارتش اتحاد جماهیر شوروی آنچنان خسته شده بود که توان تدارک به حمله برای مکان دیگری 

را نداشت. همچنان، جنگ هزینه های زیادی در برداشت و به همین دالیل امکان تدارک حمله ی 

وعدم  جنگ در افغانستان دیگر وجود نداشت. بنابر این تحریم آمریکا عاملی نبود که باعث توقف

تسری و گسترش آن به سایر کشورها گردد، بلکه مشکالت خود ارتش بود که امکان حمله ی 

 مجدد را سلب می نمود.

تحلیل دوم آن است که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد، تحریم در سیاست های 

، تغییر و یا تعدیل ایجاد نموده است. در مقابل نسبت به لهستان اتحاد جماهیر شورویخصمانه 

شواهدی وجود دارد که بر اساس آن هم الکساندر هایگ و هم رونالد ریگان تاکید کرده اند که 

 در مقابل لهستان انجام می دهد، صحیح است. اتحاد جماهیر شورویآنچه 

اهیر اتحاد جمده برای توفق جنگ عامل بازدارنارتش بنابر این، هزینه های باال و خستگی 

 بوده و نقش تحریم های اقتصادی چندان اثرگذار نبوده است.شوروی 

                                                
1 David Baldwin 

2 Haig 
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 از الگوی انتظارات ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت سیاست تحریم،به منظور  اکنون

 تعارضی، استفاده می شود.

  در چارچوب الگوي پيش انتظارات تعارضي ارزيابي موفقيت يا عدم موفقيت سياست هاي تحريم

 1در چارچوب الگوی تعارضی باید به دو مفهوم اصلی، منافع نسبی برای تحلیل اثرات تحریم

س توجه نمود. بر اسا به عنوان دو واژه ی اصلی در ارزیابی سیاست های تحریم اقتصادی 2و شهرت

فع نسبی، باید هر گونه تحلیل و ارزیابی منافع و یا هزینه های سیاست تحریم به صورت مفهوم منا

نسبی باشد. بر این اساس اگر تهدیدهای اقتصادی آمریکا بر علیه اتحادجماهیر شوروی، توانسته 

باشد منافع بیشتری برای آمریکا نسبت به اتحاد جماهیر شوروی در طول زمان تحریم اعمال نموده 

، این سیاست یک سیاست موفقیت آمیز برای کشور تحریم کننده)آمریکا( بوده است. هم چنین باشد

کمتر از هزینه های  مریکا بر علیه اتحاد جماهیر شورویآتهدیدهای اقتصادی اگر هزینه های 

 باشد، سیاست تحریم کارآمد بوده است. اتحاد جماهیر شورویتحمیل شده بر 

نافع نسبی، تحلیل هزینه ها و منافع به صورت مطلق معنادار بنابر این بر اساس مفهوم م

یرد. مورد استفاده قرار گ نیست و نمی توان برای ارزیابی کارآمدی یک سیاست تحریم اقتصادی

این مساله در اظهارات کندی )نماینده مجلس امریکا( مستتر است. او با بیان انتقادی از سیاست 

م، اعالم نمود که تحریم های اقتصادی نه تنها هزینه های مطلق باالیی بر اقتصاد های تحری

آمریکا تحمیل کرده است، بلکه فراتر از آن، هزینه های نسبی آمریکا نسبت به اتحاد جماهیر 

شوروی بوده است. بنابراین عقالنیت حاکم در تحلیل یک الگوی تعارضی توجه به هزینه و منافع 

 اعمال تحریم است. نسبی ناشی از

                                                
1 Relative Gains 

2 Reputation 
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، اعتقاد داشتند که هیچ ابزاری به غیر 2و برژینسکی 1، کارتر، وانسدر چارچوب منافع نسبی

از تحریم وجود نداشت که بتواند هزینه های بیشتری را نسبت به آنچه آمریکا به اتحاد جماهیر 

 شوروی اعمال نمود، تحمیل کند.

کشور تحریم کننده انتظار دارد که تعارضات بر اساس مفهوم شهرت ، فرض بر این است که 

میان او و کشور هدف درطول زمان و در موضوعات مختلف پایدار باقی می ماند و امکان جبران 

کردن و یا اعمال واکنش های مشابه از سوی کشور هدف وجود دارد. بنابر این باید سیاست هایی 

ن آن از سوی کشور هدف) تحریم شده(، کشور تحریم کننده به گونه ای باشد که در صورت جبرا

منافع بیشتری برای کشور تحریم کننده در طول زمان ایجاد نماید. بنابر این ریشه ی مفهوم شهرت 

بر فرض استمرار در بروز تعارضات میان دو کشور است. یعنی همواره یک بازی پرتنش میان دو 

ره بتواند منافع بیشتری از سیاست کشور وجود دارد که برنده بازی کشوروی است که در هر دو

 های اقتصادی خود ببرد. 

از مفهوم شهرت در سیاست ممنوعیت غله، استفاده شده است. این مساله در اظهارات 

آمریکا با اتحا جماهیر  "(در کنگره ی آمریکا مشاهده می شود. وانس بیان کرد که0981وانس)

ده است. این چالش ها در عرصه ی اقتصادی، شوروی از دیرباز با چالش های متعددی رو برو بو

هم یکی از مسائل م سیاسی و نظامی و سایر عرصه می باشد. در این خصوص، مساله افغانستان

 ."است. همچنین اتیوپی، یمن جنوبی، آسیای جنوب شرقی و کشورهای دیگر

که مهمترین مساله در عرصه  ، در دفتر خاطرات عنوان کرده بود0981کارتر درسوم ژانویه 

ی سیاست های توسعه ی بین الملل درزمان رئیس جمهوری وی، مساله ی اتحاد جماهیر شوروی 

بوده است که این مساله در آینده با مجموعه ای از مسائل آشفته و اخالل گرایانه همراه خواهد 

 بود.

                                                
1 Vance 

2 Brzezinski 
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که دولت آمریکا از مفهوم بنابر این با توجه به اظهارات کارتر و وانس، مشاهده می گردد 

 شهرت مطلع بوده و سیاست تحریم در چارچوب مفهوم شهرت طراحی شده است. 

جمع بندی این مبحث داللت بر آن دارد که دولت کارتر به هر دو مفهوم منافع نسبی و 

شهرت در الگوی تعارضی توجه داشته است. اما سوال این است که چرا با وجود آنکه قصد دولت 

، تحت فشار قراردادن اتحاد جماهیر شوروی بوده و بر اساس مبانی نظری حاکم بر الگوی آمریکا

تعارض نیز اقدام صورت گرفته است ولی در عمل نتیجه، معکوس شده است؟ در ادامه سه تحلیل 

 برای پاسخ به سوال مذکور وجود دارد که به آنها پرداخته می شود:

مشاوران دربرآورد هزینه های اعمال تحریم به مسکو تحلیل اول، آن است که کارتر و 

تحلیل دوم آن است که هزینه واقعی اعمال تحریم بر اتحاد جماهیر شوروی  دچار اشتباه شده اند.

ناچیز بوده و یا شوروی هزینه های واقعی تحریم را کتمان نموده است. تحلیل سوم آن است که 

 است. تخمین هزینه های آمریکا اغراق آمیز بوده

 تحلیل اول:عدم برآورد صحیح هزینه های اعمال تحریم بر اتحاد جماهیر شوروی

اتحاد جماهیر شوروی  "(، بیان کرده بود که0981سازمان امنیت ملی) در نشست کارتر

ع این مساله بیان گر آن است که تحریم، مناف ."دامه سیاست ممنوعیت غله دارداتمایل بیشتری به 

داشته است. استدالل کارتر و مشاوران وی چنین بود  اتحاد جماهیر شورویی بیشتری برای نسب

هم به  ، برای نگهداری دام ها، غالت  زیادی الزم است و آرژانتیناتحاد جماهیر شورویکه در 

و بوده است، نمی تواند غالت روبر درصدی در صادرات 51، با کاهش 0981دلیل آنکه در سال 

 جایگزین مناسبی برای صادارت غالت باشد. ضمن آنکه با درخواست آمریکا از استرالیا و کانادا

، سیاست تحریم موثر خواهد بود. اما آنچه اتحاد جماهیر شورویمبتنی بر عدم صادرات غالت به  

 اتحاد جماهیر شورویفزایش قیمت غالت در که کارتر و مشاوران وی به آن توجه نکرده بودند، ا

و انگیزه ی باالی آرژانتین برای استفاده از فرصت موجود جهت صادرات  به سبب کاهش واردات

بوده است. در واقع تحلیل نادرست وزارت کشاورزی آمریکا در فرایند تصمیم سازی برای اعمال 

 ای تحریم گشت.سیاست تحریم، باعث عدم موفقیت سیاست ه
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 یمال تحریم بر اتحاد جماهیر شوروتحلیل دوم:هزینه های واقعی ناچیز اع

 25اضطراری غالت با  اقدام به صادرات با اعمال تحریم دراتحاد جماهیر شوروی، آرژانتین

میلیون دالر بود. اگرچه اتحاد جماهیر شوروی توانست با  21درصد نرخ باالتر نمود. این رقم حدود 

غالت، حلقه ی تحریم را بشکند، اما مقدار واردات از آرژانتین هنوز پاسخگوی تمام تقاضای  واردات

ولیدات گوشت و افزایش قیمت آن گردید.  این غالت نبود. این مساله منجر به کاهش میزان ت

مساله باعث اعمال هزینه یک بیلون دالری بر اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی گردید. در واقع اعمال 

سیاست های تحریم غالت از طریق تاثیر گذاری بر بازار گوشت، اثر بیشتری بر اقتصاد اتحاد 

ر شوروی در بیان این اثرات کوچک نمایی جماهیر شوروی داشته است، هرچند که اتحاد جماهی

 کرده است.

 تحلیل سوم: اغراق آمیز بودن تخمین هزینه های تحریم

. هزینه های درا در سه قالب تقسیم بندی نمودن هزینه های تحریم 2و داجانی 1ودیداا

.  3دست رفته برای صادراتخرید دولت، یارانه های پرداخت شده به کشاورزان و فرصت های از 

برآوردهای صورت گرفته توسط این افراد یا اغراق آمیز بوده و یا اشتباه است. اول آنکه اگرچه 

هزینه های خرید غالت به منظور صادرات اتحاد جماهیر شوروی باال بوده ولی دولت می توانست  

های جهانی بفروشد. بنابر این دولت می توانست مقدار قابل توجهی را در اواسط تابستان در بازار

بیلیون دالر را جایگزین نماید. نکته ی دوم آنکه این دو محقق،برآوردهای یارانه را به  2در حدود 

صورت اشتباه برآورد نموده اند. زیرا دولت کارتر پرداخت یارانه برای سطح های زیر کشت ذرت و 

فرصت صادرات گندم هم وجود نداشت. زیرا که صادارت گندم کاهش داده بود. ضمن آنکه هزینه 

درصد طی شش ماه اول ممنوعیت صادرات غله به اتحاد جماهیر  17درصد و ذرت  26گندم، 

                                                
1 Daoudi  

2 Dajani 

3 Lost Export Opportunities  
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انویه ژ طی  شوروی، افزایش یافته بود. در اولین سال مالی تحریم، صادارات غالت در بازار جهانی

درصد افزایش یافت. این مساله به خاطر تقاضای باال در بازارهای  1،  0981تا ژانویه ی  0979ی 

. اما به هر حال به اعتقاد دانشمندان علوم سیاسی و اقتصاد، هزینه های آمریکا بود مکزیک و چین

یق تری را می طلبد. زیرا که از هزینه های اتحاد جماهیر شوروی بیشتر بود که این خود نگاه عم

 ( تحلیل گردد.GNPابعاد تحلیل در مورد هزینه ها، باید در چارچوب تولید ملی ناخالص) 

اما در چارچوب تحلیل الگوی انتظارات تعارضی، نکته ای وجود دارد که بر اساس آن می 

ر رسید. نکته در این است که اگ توان به یک جمع بندی مشخص و دقیق از ارزیابی اثرات تحریم

برای کشور صادرکننده بیشتر از کشور هدف باشد، پیشنهاد کشور هدف درارائه  هزینه های تحریم

 امتیارات به کشور صادر کننده حداقل خواهد بود. با توجه به مذاکرات برژینسکی و سفیر روسیه

، مشاهده می گردد که امتیاز پیشنهادی روسیه به 0981( در مارس 1ولی دوبرنیندرآمریکا) آنات

 آمریکا حداقل بوده است.

پیشنهاد اتحاد جماهیر شوروی این بود که در ازای توقف تحریم ها، تالش می کند که 

قع می کند. در واحاکم شود و در یک زمان مشخص افغانستان را ترک  دولت جدیدی در افغانستان

امتیاز ویژه ای برای آمریکا در بر نداشت. بنابر این در چارچوب یک  پیشنهاد اتحاد جماهیر شوروی

الگوی انتظارات تعرضی، دولت کارتر درصدد بود که با اعمال انتظارات باالی تعارضی موجب آسیب 

و تحلیل هزینه های باال شود ولی از آنجا که پیشنهادات مطرح شده روسیه در  رساندن به روسیه

 قبال تحریم، امتیازات حداقلی برای امریکا در برداشت، باید پذیرفت که سیاست ممنوعیت صادرات

وده رای آمریکا ناکارآمد بب غالت به اتحاد جماهیر شوروری به عنوان یک سیاست تحریم اقتصادی

 است.

                                                
1  Anatoly Dobrynin 
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 ی گازتحريم خط لولهی دوم :تجربه

انرژی از  ، کشورهای اروپای غربی به منظور متنوع کردن واردات0971در اواخر دهه ی 

کشورهای عضواپک، مذاکراتی را با اتحاد جماهیر شوروی برای واردات گاز از سیبری آغاز نمود. 

بیلیون مترمکعب  21ل اکیلومتری برای انتق 5111ماهیر شوروی، ایجاد خط لوله ی پیشنهاد اتحاد ج

گاز طبیعی در سال بوده است. پیشنهاد احداث خط لوله گاز طبیعی دو ویژگی برای کشورهای 

، واردات انرژی خود را تضمین OPECاروپای غربی داشت. اول آنکه در مقابل کشورهای عضو 

مت مناسب برای احداث خط لوله می توانست به ایجاد اشتغال کشورهای می نمودند. دوم آنکه قی

داد اما آمریکا با بستن قرار ، کمک نماید.اروپای غربی که درشرایط رکود با بیکاری روبرو بودند

 میان کشورهای اروپای غربی با اتحاد جماهیر شوروی مخالف بود. با توجه به قرارداد مذکور،آلمان

درصد از نیازهای گاز خود را از اتحاد جماهیر شوروی تامین می نمودند.  11 ربی، ایتالیا و فرانسهغ

بود. زیرا که بر اساس آن آمریکا و هم پیمانان اروپایی آمریکا  1این مساله بر خالف پیمان ناتو

 2در اوتاوای 0980الی ممنوعیت هایی را برای کشورهای کمونیسم اعالم نموده بودند. در جو

آمریکا، رئیس جمهور وقت آمریکا، ریگان به منظور جلوگیری از انعقاد قرارداد خط لوله، اعالم نمود 

گاز طبیعی از اتحاد جماهیر شوروری به  که آمریکا حاضر است به منظور احداث خط لوله صادرات

را به اتحاد جماهیر شوروی عرضه نماید. به  کشورهای اروپای غربی، فناوری های پیشرفته خود

 شرط آنکه کشورهای اروپای غربی از قرارداد مذکور امتناع نمایند.

مالی  غربی، قرارداد تامین ، آلمانپاسخ اروپایی ها به پیشنهاد آمریکا منفی بود و دو ماه بعد

بیلیون دالر میان شرکت های  7/1خط لوله را پذیرفت و در سپتامبر همان سال، قراردادی با ارزش 

اروپایی و دولت اتحاد جماهیر شوروی به امضاء رسید و ایتالیا و آلمان غربی نیز بعد از مدتی قرارداد 

 خرید گاز را امضاء کردند.

                                                
1 NATO 

2 Ottawa 
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پیش آمده، سعی داشت که تحریم های اقتصادی بیشتری بر علیه آمریکا با توجه به وضع 

، مجموعه ای از تحریم های 0980اتحاد جماهیر شوروی اعمال نماید به گونه ای که در دسامبر 

اقتصادی شامل تحریم صادارت نفت و تجهیزات گازی به اتحاد جماهیر شوروی را اعمال نمود. 

اری با آمریکا برای تحکیم اعمال تحریم ها نبودند زیرا اما کشورهای اروپای غربی حاضر به همک

که قرارداد خط لوله در صورت استمرار به تحریم ها، تحت تاثیر قرار می گرفت. شش ماه بعد، 

را به همپیمانان خود برای مشارکت درتحریم بر علیه اتحاد جماهیر  آمریکا فشارهای دیپلماسی

ه آنهم تاثیری نداشت. زیرا که طرح خط لوله همچنان پابرجا بود. در ژانویه شوروی بیشتر نمود ک

قرارداد خرید گاز را با اتحاد جماهیر شوروی منعقد نمود و آمریکا در پاسخ به  ی سال بعد، فرانسه

ی ااین اقدام، فروش تجهیزات گاز و نفت و فناوری های مرتبط با این محصوالت را به شرکت ه

اروپایی از طریق کاهش تخصیص یارانه های مرتبط به محصوالت مذکور به شرکت های 

آمریکایی، گران تر نمود. ضمنا هر فرد حقیقی یا حقوقی که اقدام به انجام مبادالت مربوط به 

سال زندان و پرداخت یکصد هزار  01محصوالت مذکور با شرکت های اروپایی نماید، محکوم به 

 ی شد.دالر جریمه م

در پاسخ به این اقدام آمریکا، شکاف عمیقی میان هم پیمانان آمریکا در ناتوصورت گرفت 

موضع مخالفت خود را در مورد اعمال تحریم های مذکور  غربی و فرانسه و کشورهایی چون آلمان

ریم اگرچه آمریکا مجددا با اعمال تحبا تاکید و فشار بر ساخت و تکمیل خط لوله گاز بیان نمودند. 

، آلمان غربی و فرانسه سعی در تهدید کشورهای مذکور داشت ولی این هایی بر ایتالیا، انگلستان

مساله اعتبار آمریکا در میان این کشورها متزلزل نمود. زیرا که بنا به اظهارات بالدوین در پاییز 

رفا باعث تشدید اختالف نظر میان اعضای ناتو گردید )بالدوین، ، این اقدامات آمریکا ص0982

 (.289، ص:0985

.نیز ریگان اعالم نمود که تمام تحریم های اعمال شده بر علیه 0982نوامبر سال  01در 

 کشورهای اروپایی برداشته می شود زیرا که توافقاتی با اتحاد جماهیر شوروی در زمینه صادرات

و محصوالت حاصل شده و با کشورهای اروپایی نیز توافقاتی صورت پذیرفته است.این اعالم،  کاال
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یک اعالم دو پهلو و مشکوک بود. زیرا که کشورهای اروپایی ارتباط خود را با اتحاد جماهیر 

ماه بعد از سخنرانی ریگان، بیش  6شوروری حفظ نموده بودند، به گونه ای که شرکت های اروپای 

بیلیون دالر مبادالت تجاری جدید با اتحاد جماهیر شوروی صورت دادند. اگرچه در نهایت  5/0از 

گاز از سیبری متوقف شد ولی این مساله به خاطر کاهش قیمت و تقاضای نفت  پروژه ی واردات

 است پرهزینه(، سیاست های تحریم خط لوله گاز یک سی0991)2و مبری 1بود. درواقع به اعتقاد مایر

 (.207،ص0991با اثر بخشی پایین بوده است) مایر و همکاران،

ضمن آنکه این اقدام آمریکا، محیط ناامن تجاری را برای طرفین تجاری و بنگاه های 

 AEGاروپایی ایجاد نمود، به گونه ای که بنا به اظهارات یک مقام مسئول در شرکت معتبر 

عدم اصمینان به طرفیت آمریکا از مهمترین دستاوردهای سیاست تحریم بوده ،بدون شک، آلمان

کشورهای آمریکایی  (.در واقع موضوع تحریم باعث شد که صادرات202،ص،HSE ،0991است)

 همواره با تردید و ابهام صورت گیرد و این مساله سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به اروپا

 اتحادیه اروپا را تحت شعاع قرار می داد که برای اعضای ناتو قابل توجه بوده است.

تجربه ی تحریم های اعمال شده به سبب احداث خط لوله گاز توسط دولت ریگان بر علیه 

اتحاد جماهیر شوروی بر خالف الگوی انتظارات تعارضی بوده است. زیرا که تصمیم دولت آمریکا 

ست از هم پیمانان برای اعمال تحریم ها فاقد انتظارات تعارضی بود که خود به تحریم و درخوا

هزینه های باالیی از تحریم را تحمیل می نمود. دوم آنکه کشورهای اروپای غربی حاضر به تسلیم 

و اطاعت از پیشنهاد آمریکا نبودند. زیرا که هزینه های فرصت باالیی را بر آنها تحمیل می نمود. 

 ثرات این تجربه در قالب الگوی انتظارات تعارضی تحلیل می گردد.در ادامه ا

                                                
1  Moyer 

2  Mabry 
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برای هر بازیگر در هر  2، باید دستورالعمل هایی1در نظریه ی بازی، یک استراتژی کامل

گیری فراهم نماید. حتی اگر انتخاب صورت گرفته توسط بازیگر،  3یک از موقعیت های تصمیم

 باشد. 4یک انتخاب خارج از تعادل

است که احتمال دست یابی به 5ریه ی بازی، یک رفتار زمانی مبتنی بر مسیر تعادل در نظ

استراتژی های مورد نظر بازیگر مثبت باشد و یک رفتار زمانی خارج از مسیر تعادل است، اگر 

(. 9،ص:2118احتمال قطعی دردست یابی به استراتژی های مورد نظر بازیگر صفر باشد)اسالنچف،

، اگر یک بازیگر اشتباه کند و هر دو بازیگر نیز اشتباه را متوجه شوند به گونه ای به بیان ساده تر

غیر منتظره ناشی از یک تصمیم اشتباه رخ داده باشد، بازیگران  که در یک نقطه از بازی، یک اتفاق

ود. ه شده می شهمچنان به بازی ادامه می دهند ولی این مساله باعث زیان بازیگری که دچار اشتبا

تحریم های خط لوله ، مثال بارزی از رفتار خارج تعادل است. رفتار خارج از مسیر تعادل در این 

الگو، تحریم های آمریکا بر علیه کشورهای اروپای غربی بود. زیرا هم پیمانان آمریکا می دانستند 

دولت  باشد. اما چراکه این تصمیم آمریکا، یک تصمیم اشتباه است، هرچند ممکن است عقالیی 

آمریکا چنین تصمیمی اتخاذ نمود؟ دو دلیل برای رفتار خارج از تعادل وجود دارد. دلیل اول مربوط 

 به نحوه ی اعالم ممنوعیت بر بنگاه های کشورهای اروپای غربی است.

سیاست اعمال تحریم آمرسکا، سیاست تحریم بر بنگاه های کشورهای اروپای غربی و نه 

یم بر علیه دولت ها بوده است. زیرا که تحریم بر منافع نسبی بنگاه ها تاثیر می گذارد اعمال تحر

و می تواند تاثیرات بیشتری نسبت به تاثیر تحریم بر دولت ها داشته باشد. در این زمینه، دولت 

                                                
1 Complete Strategy 

2 Instructions 

3 Decision Nodes 

4 Off The Equilibrium Path 

5  On The Equilibrium Path 
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ریگان اشتباه نداشت اما اشتباه دولت او بدین خاطر بود که فکر می کرد دولت های هم پیمان او 

 بر علیه تحریم های اعمال شده بر شرکت های اروپای غربی اعتراض نمی کنند.

دلیل دوم نیز فقدان رویه واحد در رژیم سیاست خارجی آمریکا بود. دیدگاه دولت ریگان در 

وزیر دفاع  1مورد تحریم خط لوله به دو گروه تقسیم می شود. گروه اول به رهبری کاسپر وینبرگر

اد داشت احداث خط لوله می تواند باعث اعمال تحریم هایی مانند عدم ارسال آمریکا بود که اعتق

فناوری های مورد نیاز به اتحاد جماهیر شوروی شود که منافع بیشتری برای آمریکا به همراه 

داشت. ضمن آنکه اعمال محدودیت در ارسال فناوری ها می تواند فناوری های نظامی را در 

به اعتقاد وینبرگر، تحریم ها بر اتحاد جماهیر شوروی و نه کشورهای  برداشته باشد. به عبارتی

اروپای غربی به عنوان کشور هدف، می تواند هزینه های قال توجهی را بر اتحاد جماهیر شوروی 

 تحمیل نماید.

در نقطه ی مقابل، گروه دوم به رهبری وزیر کشور، الکساندر هایگ قرار داشت. او اعتقاد 

د قرارداد خط لوله با کشورهای اروپای غربی به دلیل منافعی که برای اتحاد جماهیر داشت که انعقا

شوروی ایجاد می کند، به نفع آمریکا نیست ولی متوقف کردن آن در زمان کنونی دیر شده است. 

زیرا که اعمال هرگونه تحریم بر کشورهای اروپای غربی نتیجه ای جز ایجاد و تشدید اختالف 

نان آمریکا در بر نخواهد داشت. در نهایت دولت ریگان متوجه شد که به دلیل حمایت میان هم پیما

هم پیمانان از شرکت های هدف )تحریم شده توسط آمریکا(، هزینه های ممنوعیت برای آمریکا 

و شرکت های طرف قرارداد به کشورهای تحریم شده، باال و انتظارات تعارضی در حداقل میزان 

ین مساله بیانگر وضعیت خارج از مسیر تعادل است که درچارچوب  الگوی انتظارات  خود بوده است. ا

 تعارضی توجیه پذیر است.

                                                
1 Caper Weinberger 
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یکی از الگوهای مهم و معتیر  HSE، بیان می شود. الگوی 0HSEدر این قسمت الگوی 

تاکنون ، HSE، مطالعات 2در تحلیل و ارزیابی اثرات اقتصادی تحریم است. به اعتقاد ریچارد الینگز

 دریزنر،) حریم  است که به چاپ رسیده استبهترین تالش برای تحلیل ارزیابی سیاست های ت

(. داده هایی که در این الگو استفاده می شود وسیع و قابلیت استفاده و به کارگیری 011ص0999

لعه ی امتغیرهای متعدد مستقل را دارا می باشد. بنابر این با وجود آنکه چندین سال از انجام مط

هنوز از این الگو استفاده می شود. در این قسمت ، الگوی به هنگام شده ی  HSEاولیه ی توسط 

HSE(ارائه می شود.0999توسط دریزنر ) 

 3به کارگیری متغیرها

 4اندازه امتیاز

و سایر مطالعات مربوط به  HSEدر خصوص مطالعات   5یکی از مشکالت کد گذاری

تعریف متغیر وابسته ای است که به واسطه ی آن بتوان موفقیت ارزیابی سیاست های تحریم، 

تحریم را بیان نمود. تعریف موفقیت کامال به واقعیت های به دست آمده برای کشور تحریم کننده 

مقدار  از 6در استمرار یک سیاست توسط آن کشور بستگی دارد، که این مساله خود یک معیار جزیی

 8ر کشور تحریم کننده می تواند یک امتیاز جزیی از طریق یک تقاضایاست. امتیاز مورد نظ 7امتیاز

                                                
1 Hufbauer, Schott, and Elliott 

2 Richard Ellings 

3 Operationalizing the variables 

4 Concession size 

5 Coding problems 

6 Partial measure 

7 Concession  Magnitude 

8 Demand 
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واهی خسنگین)حمله های غیر مستمر( و یا یک امتیاز کامل از طریق یک تقاضای کوچک)مانند عذر

و درجه ی دست یابی به  0( باشد. یک معیار مناسب برای مقدار امتیاز، به اندازه تقاضادیپلماتیک

، یک تجربه ی تحریم را به چهار HSEتقاضا توجه دارد. برای تعیین اندازه ی تقاضا،   هدف مورد

 بخش تقسیم بندی می کنند. این چهار بخش به شرح زیر است:

، یک تغییر در رژیم کشور هدف، قطع فعالیت تغییرات مالیم در سیاست خارجی کشور هدف

ه در سیاست خارجی کشور هدف. در کد گذاری بر روی های نظامی کشور هدف، تغییرات عمد

به بخش های  چهار بخش، بخش اول)تغییرات مالیم در سیاست خارجی کشور هدف( کد یک و

 اختصاص می یاید. 2دوم تا چهارم کد 

در نظر گرفته  2در مورد درجه ی دست یابی به هدف، در مطالعات اولیه، کد های یک تا 

ه عدم موفقیت در سیاست تحریم صرف نظر از اندازه ی تقاضا را در بر می شد. اما به دلیل آنک

 نغییر کرد. 1نداشت، تعدیل شد و از صفر تا 

که یک مقدار  2بنابر این با ضرب کد موفقیت یک اهداف در اندازه ی تقاضا ، اندازه امتیاز 

یت یک باشد، مقدار باشد و موفق 2کمی است، به دست می آید. به طور مثال اگر اندازه ی تقاضا 

(. بر اساس این منطق، چون حاصلضرب اندازه تقاضا در 2در  0می گردد ) حاصلضرب  2امتیاز 

موفقیت یک مقدار ثابت از امتیاز است، یک امتیاز بزرگ از یک تقاضای کوچک برابر است با یک 

ان زیر را به عنو امتیاز کوچک از یک درخواست بزرگ. با توجه به موارد مطرح شده می توان فرمول

 فرمول اندازه امتیاز، بیان کرد.

𝐶𝑂𝑁𝑆 = 𝐷𝐸𝑆 × 𝑆𝑈𝐶 

 میزان موفقیت است. 𝑆𝑈𝐶، اندازه ی تقاضا و  𝐷𝐸𝑆 ، اندازه ی امتیاز، 𝐶𝑂𝑁𝑆که 

با استفاده از فرمول فوق و کد گذاری آن می توان واژگانی برای تبیین ارتباط امتیاز با 

 ، این واژگان مشاهده می شوند.2طور مثال در جدول تقاضا طراحی نمود. به

                                                
1 Size of the demand 

2 Concession size 
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 مهای تحری( درانجام مطالعات ارزیابی سیاستمتغیر وابسته ) اندازه ی امتیازی امتیازده : نحوة2جدول

تعداد مشاهدات با  توصیف کد کد
 ی نظامیموارد حمله

تعداد مشاهدات بدون 
 ی نظامیموارد حمله

 11 12 بدون امتیاز 1

 09 09 امتیاز کم برای تقاضای کم 0

امتیاز کم برای تقاضای باال و  2
 تقاضای باال برای امتیاز کم

22 21 

ز کامل برای تقاضای مهم یا اامتی 1
 امتیاز مهم برای تقاضای مهم

02 01 

 08 25 امتیاز مهم برای تقاضای مهم 2

 011 002 جمع 

 0999ماخذ: دریزنر،

وضعیت تحریم که  مورد بررسی قرار گرفته  002نشان می دهد از  2همانطور که جدول

مورد فاقد حمله ی نظامی است. دراین خصوص برای هر وضعیت تحریم، یک کد  011است، 

 امتیاز مقداری وجود که این امتیاز بیانگر تمایز میزان موفقیت در اعمال تحریم است.

 1ماندگاری حادثه تحريم

، ماندگاری پیامد یک ممنوعیت، تا زمانی باقی می ماند که HSEبر اساس فروض الگوی 

بتوانند توالی تعارض ها را پیش بینی نمایند. در این خصوص  کشور تحریم کننده و کشور هدف

برای بیان دوره ی ماندگاری تحریم الزم است. این معیار، سال هایی که در آن  2یک متغیر تقریبی

درصد از تحریم های اعمال شده، دوره  HSE ،71ه می باشد. بر اساس مطالعات تحریم اعمال شد

 سال داشته اند. 5ماندگاری کمتر از 

                                                
1 Duration of The Sanctions Episode 

2 Proxy Variable 
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  1هزينه ی فرصت توقف در تحريم

می کند، تخمین هزینه  2، که این الگو را تحسین پذیرHSEیکی از ویژگی های الگوی 

است. در الگوی  3یزی فراتر از برآورد ناخالص تجاریاست. این تخمین ها چ های کشور هدف

HSE منقطع شده به واسطه ی تحریم برآورد می 4، کشش قیمتی تقاضا و عرضه ی تجارت های

ا و خصوصشود که یک تقریب مناسب برای برآورد هزینه های تحمیل شده از انقطاع دارایی ها 

نه ی فرصت کشور هدف، باید هزینه های سرمایه گذاری ها در کشور هدف است. برای برآورد هزی

برآورد شده از کمک های پرداخت شده به کشور هدف کسر شود. به طور مثال اگر هزینه های 

میلیون دالر باشد و آمریکا  75فرصت ممنوعیت تجارت یوگوسالوی توسط اتحاد جماهیر شوروی، 

ی از منع تجارت و تحریم میلیون دالر( را به منظور کاهش فشارهای ناش 25کمک هایی)مثال 

های اتحاد جماهیر شوروی اعمال نموده باشد، در این صورت هزینه ی فرصت تحریم برای کشور 

، هزینه HSEمیلیون دالر خواهد بود. بر اساس مطالعات انجام شده توسط الگوی  51یوگوسالوی 

از یک سوم  کشور هدف بوده است و بیش GNPهای کشور های هدف، صفر تا شانزده درصد از 

آنها را در بر داشته است و میانگین GNPاز ممنوعیت های اعمال شده بر کشور هدف، یک درصد 

. بر اساس الگوی 5کشور ها است GNPدرصد از  0.8هزینه های برآورد شده برای کشورهای هدف 

HSEاساس ر ها ب، هزینه های کشور تحریم کننده به طور مقایسه ای محاسبه نمی شود ولی هزینه

                                                
1 Opportunity Costs of Deadlock 

2 Admirable 

3 Gross Trade 

4 Disrupted Trade 

در زمان حمله به کویت برآورد نشده است. بر اساس  ، وضعيت عراقHSE  الزم به ذکر است که در مطالعات 5 

 عراق بوده است. GNPدرصد از  48برآوردهای انجام شده هزینه ها  تحریم عراق 
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کد گذاری می شوند. هر قدر هزینه های کشور تحریم کننده معنادا  2تا  0، از 1رتبه بندی ترتیبی

نزدیک می شود. اگر چه بر اساس این الگو،  0و هر قدر ناچیز باشد به سمت  2تر باشد به سمت 

ارد ولی د هزینه های کشور صادر کننده در قالب کد گذاری رتبه ای تبیین بهتری از اثرات تحریم

در زمانی که محقق بخواهد شکاف میان هزینه های حقیقی بین کشور تحریم کننده با کشور هدف 

را برآورد کند، باید از معیارهای کاردینالی، استفاده نماید. به هر حال در این  الگو، از هر دو معیار 

د از موارد تحریم، کشور تحریم کننده هزینه درص 22.7ترتیبی و کاردینالی استفاده شده است. در 

درصد دیگراز کشور های تحریم کننده، هزینه، حداقل بوده است. علت  21ای متحمل نشده و در 

این مساله آن است که در این الگو کمک هایی که خارج از دایره ی مبادالت تجاری انجام می 

غیر در صورت عدم ورود مت-می شود که  شود، لحاظ نمی شود. این مساله باعث تقویت این فرضیه

کشور تحریم کننده هرگز اقدام به تحریم کشور هدف نمی کند مگر آنکه هزینه  -انتظارات تعارضی

 های کشور هدف، بیشتر از هزینه های کشور تحریم کننده باشد.

 2انتظارات تعارضی دو طرفه ی آينده نگر

ان کشور هدف و کشور تحریم کننده، یک تقریب مناسب برای توزیع پرداخت منافع می 

دو کشور، پیش از وقوع تحریم است. در واقع مراودات بیانگر نحوه ی تعامالت دو طرفه 3مراودات 

باشد، بر اساس کد گزاری رتبه ای، امتیاز یک  4ی میان دو کشور است. مثال اگر تعامالت خصمانه

عیار، یک معیار مهم است. زیرا که عدم همکاری داده شده است.  این م 1باشد، امتیاز  5و اگر دوستانه

های دو طرفه میان دو کشور را که عموما به صورت یک متغیر ناملموس است، نشان می دهد. 

                                                
1 Ordinal 

2 Expectation of Future Bilateral Conflict 

3 ِِAlignment 

4 Hostile 

5 ِA ِmicable 
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این معیار بیانگر انتظارات و یا پیش بینی کشورهای تحریم کننده و هدف از نحوه ی ارتباط آنها 

است. امتیاز دو کشور مقدار یک است اگر در  1در آینده است. معیار مذکور، یک معیار سه بخشی

می گردد، اگر کشور هدف و کشور تحریم کننده،  1باشد. امتیاز آنها  2طول تحریم، رقابت آنها پایدار

داده می  2داشته باشند. اگر هیچ کدام از این دو حالت نباشد ، امتیاز 3توافق نامه ی رسمی امنیتی

 شود. 

 4مراودات جديد

را که تغییر می کند. زی تعارضی آینده نگر با تغییر در تصمیم های کشور هدفانتظارات 

واکنش های کشور هدف در طول زمان تحریم و پیش از آن به دلیل انتظارات آتی از وضعیت 

دلیل این مساله آن است که   میان دو کشور می گردد. 5تحریم باعث برهم خوردن تعادل رفتاری

ظارات تعارضی آینده نگر، منافع نسبی و شهرت اهمیت دارد. با برهم خوردن منافع نسبی و در انت

یا شهرت، انتظارت تعارضی آتی تغییر کرده و این تغییر)افزایش( باعث تغییر)کاهش( تعداد امتیازات 

 دد.رمی شود. تغییر در منافع نسبی و یا شهرت نیز به نحوه ی مراوده و ارتباط دو کشور باز می گ

نتواند بر انتظارت تعارضی آینده تاثیر گذارد، مراودات  اگر مراودات قبلی کشور هدف 

جدیدی که بعد از تعادل رفتاری میان دو کشور تحریم کتتده و هدف برقرار می شود یک وضعیت 

ه توجه نشده است. ، به این مسالHSEجدید و تاثیر گذار بر انتظارت تعارضی آینده است. در الگوی 

است  رضیادر واقع به دلیل آنکه مراودات دو کشور عامل تاثیر گذار در شکل گیری انتظارات تع

 ود.ارزیابی سیاست های تحریم توجه ش باید به مراودات به عنوان یک متغیر مستقل و تاثیر گذار در

                                                
1 Trichotomous 

2 Enduring Rivalry 

3 Formal Security Alliance 

4 Realignment 

5 Balancing Behavior 
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د را برای شکل گیری مورد تحریم، می توان دوازده مور 002با توجه به موارد بررسی شده از 

مراودات جدید بیان کرد که این دوازده مورد خود در دو دسته قابل تقسیم است. در گروه اول، 

عمل می کند. به طور  کشور هدف، مراوده ی خود را با کشور تحریم کننده به صورت جنگ سرد

م روی، نسبیت به هژ مونی کمونیسمثال واکنش یوگوسالوی در برابر تحریم های اتحاد جماهیر شو

 واکنش نشان داد و مراودات خود را به سمت کشورهای غربی هدایت نمود. بنابر این مراودات جدید 

 

 یآمار یها آزمون یبرا مستقل و وابسته یرهايمتغ 4جدول 

دسته بندی متغیر) درصورت  توصیف متغیر نوع متغیر متغیر
 وجود(

متغیر کد 
دسته بندی 

 شده

 
 
 
 

 اندازه  امتیاز

 
 

 وابسته 
 
 

 
 
 
 

 معیار رتبه ای برای معناداری امتیاز

 1 بدون امتیاز

 0 امتیاز کم برای تقاضای کم

امتیاز کم برای تقاضای باال و 
 تقاضای باال برای امتیاز کم

2 

امتیاز کامل برای تقاضای 
مهم یا امتیاز مهم برای 

 مهمتقاضای 

1 

 2 امتیاز مهم برای تقاضای مهم

ماندگاری حادثه 
 ی تحریم

دوره های زمانی تحمیل تحریم بر  مستقل
 ) بر اساس سال(کشور هدف

- - 

هزینه ی فرصت 
اعمال تحریم به 

 کشور هدف

هزینه های تحریم اعمال شده  بر  مستقل
بر اساس درصدی  کشور هدف

 GNPاز

- - 

هزینه ی فرصت 
اعمال تحریم 

برای کشور 
 تحریم کننده

 )معیار کاردینال(

هزینه های تحریم اعمال شده  برای  مستقل
کشور تحریم کننده بر اساس 

 GNPدرصدی از

- - 

هزینه ی فرصت 
اعمال تحریم 

 

 

 

 
 0 منافع خالص

 2 هزینه حداقل یا بدون هزینه
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برای کشور 
 تحریم کننده

 )معیار رتبه ای(

 1 0هزینه ی جزیی HSEکد گذاری بر اساس  مستقل

 2 2هزینه ی معنادار

 0999ماخذ: دریزنر،

یوگسالوی با اتحاد جماهیر شوروی قبل از رفتن یوگوسالوی به سمت کشورهای غربی و بعد از 

آن دو وضعیت متفاوت را در برخواهد داشت که هر دو به دلیل تاثیر گذاری بر انتظارات تعارضی 

ث عآینده نگر می توانند اثرات متفاوتی بر تحریم داشته باشند. در گروه دوم، انقالب های داخلی با

تغییر در روابط سیاست خارجی می گردد. به طور مثال مراوده ی ایران با آمریکا قبل و بعد از 

انقالب اسالمی، دو نوع اثر کامال مختلف بر انتظارات تعارضی خواهد داشت. قبل از انقالب اسالمی، 

عمال ت امراوده ی ایران و آمریکا دوستانه و موضع گیری آمریکا برای هرگونه تصمیم گیری جه

ایران با موضع گیری کنونی آمریکا متفاوت است. برای کد گذاری متغیر مراودات جدید  علیهتحریم 

یا معمولی ) بی تفاوت نسبت  3بدین گونه عمل می شود که اگر کشور هدف از یک وضعیت خنثی

دف از ه به تغییر مراودات( به یک وضعیت خصومت آمیز، تغییر رفتار دهد، امتیاز یک و اگر کشور

تغییر رفتار دهد، امتیاز دو داده می شود.  ،5به یک وضعیت خصومت آمیز 4یک وضعیت صمیمی

، توصیف و کد گذاری متغیر وابسته)اندازه ی امتیاز( ومتغیرهای مستقل یا توضیحی را 1جدول 

 نشان می دهد.

 

 متغیرهای وابسته و مستقل برای آزمون های آماری   1جدول ادامه 

                                                
1 Minor Costs 

2 Significant Costs 

3 Neutral 

4 Cordial 

5 Antagonistic 
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دسته بندی  توصیف متغیر متغیر نوع متغیر
 درصورت وجود(متغیر)

کد متغیر 
دسته 

 بندی شده

انتظارات 
تعارضی 
دو طرفه 
ی آینده 

 نگر

 
 مستقل

ارتباط اولیه میان دو کشور هد 
ف و تحریم کننده ، بر اساس 

 HSEمطالعات 

 

 0 خصومت آمیز

 2 معمولی یا خنثی

 1 صمیمی

انتظارات 
تعارضی 

دو 
ی طرفه

 آینده نگر

 

 

 مستقل

 ارتباط اولیه میان دو کشور هدف
و تحریم کننده، بر اساس 

 معیارهای دیگر(

 0 1رقابت تحمیلی

 2 2ارتباط خنثی

 1 3توافقات رسمی

مراودات 
جدید 
کشور 
 هدف

معیار مراودات جدید بالفاصله یا   مستقل
 در طول اعمال ممنوعیت ها

 1 4عدم مراوده جدید

 0 5مراوده مالیم

 2 6مراوده معنادار

شکاف  
در هزینه 
 ی فرصت

لگاریتم طبیعی تفاوت میان  مستقل
کشور تحریم کننده و کشور 

 هدف

          -       - 

 0 7عدم همکاری مستقل

                                                
1 Enduring Rivals 

2 Neutral Relationship 

3 Formal Allies 

4 No Realignment 

5 Moderate Realignment 

6 Significant Realignment 

7 No Cooperation 
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همکاری 
با کشور 
تحریم 

 کننده

معیار همکاری های بین المللی  
 برای اعمال تحریم

 2 1همکاری کم

 1 2همکاری مالیم

 2 3همکاری معنادار

 1999ماخذ: دریزنر،

 

متغیر های کنترل توضیحی دیگری را که در تخمین های آماری می تواند مورد  2جدول 

 می دهد.استفاده قرار گیرد نشان 

 یآمار یها آزمون و نيتخم انجام جهت استفاده قابل  و گرید کنترل یها ريتغم5جدول 

کد متغیر  دسته بندی متغیر  توصیف متغیر متغیر
دسته 
بندی 

 شده

نوع رژیم کشور 
 هدف

به کارگیری متغیر مجازی دموکراتیک 
 یا دیکتاتوری

 0 دموکراتیک 

 1 دیکتاتوری

همراهان کشور 

 4هدف

به کار گیری متغیر مجازی در صورت 
وجود همراهان بین المللی در طول 

 دوره ممنوعیت

 0 وجود همراه

 1 عدم وجود همراه

به کار گیری متغیر مجازی در صورت   تهدید نظامی 
 اعمال در طول دوره ممنوعیت

 0 تهدید نظامیاعمال 

عدم اعمال تهدید 
 نظامی

1 

                                                
1 Minor Cooperation 

2 Modest Cooperation 

3 Significant Cooperation 

4 Target Assistance 
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پایداری رژیم 

کشور  1داخلی

 هدف

 
 
 
 

اقتصاد بهداشت و ثبات سیاسی پیش 
 از اعالم ممنوعیت 

بدون  2اقتصاد سیاسی

 استرس

0 

با  3اقتصاد سیاسی

 مشکالت معنادار

2 

اقتصاد سیاسی قوی و 

 4با ثبات

1 

مشاجره فراوانی در 
میان نهادها داخلی در 

طول دوره ی 

 5ممنوعیت

 

 0999ماخذ: دریزنر،

 

 HSE آزمون های آماری

در ادامه دو نوع آزمون بر اساس الگوی معرفی شده ی بیان می شود. آزمون اول، مربوط 

به زمانی است که کشور تحریم کننده ترجیح می دهد از ممنوعیت های اقتصادی به عنوان ابزاری 

 تحریم استفاده نماید. در آزمون دوم آنچه که بر مقدار امتیاز و دوره ی زمانی تحریم کشور هدف

 تاثیر می گذارد را بررسی می کند.

                                                
1 Target Regime's Domestic Stability 

2 Distressed Political Economy 

3 Political Economy with Significant Problems 

4 Strong and Stable Political Economy 

این معیار، یک معیار جایگزین با سه معیار اقتصاد سیاسی بدون استرس، اقتصاد سیاسی با مشکالت معنادار و اقتصاد   5

 سیاسی قوی و با ثبات است.
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   (1) داليل شروع تحريم آزمون اول

فرضیه ی قالب و اصلی در این آزمون این است که اعمال تحریم توسط کشور تحریم 

تاثیر گذار است. در واقع تحریم اقتصادی ابزار کارآمدی برای آسیب رساندن  هدفکننده بر کشور 

به اقتصاد کشور هدف است. در این قسمت سه تحلیل معرفی می شود. توزیع شکاف هزینه های 

 .4و آزمون فرضیه ی سیاست های داخلی در آغاز تحریم 3. آزمون شرط ممنوعیت 2فرصت

 هزينه هاي فرصتتوزيع شکاف 

تحریم اعمال شده فرصت این است که هزینه های ، 5یکی از فرضیه های بازی ممنوعیت

هزینه های فرصت تحریم بر کشور تحریم کننده باشد. اگر  همواره باید بیشتر از بر کشور هدف

که توزیع هزینه های فرصت دو  5خالف این باشد فرضیه رد می شود. با توجه به اظالعات جدول 

کشور تحریم کننده و هدف را نشان می دهد، مشاهده می گردد که فرضیه ی مذکور تایید می 

کشور بررسی شده با فرضیه ی مذکور سازگار  002شود. تنها یک کشور وجود دارد که از میان 

است. هزینه ی فرصت کشور کانادا به عنوان کشور تحریم  0972در سال  نیست و آنهم کانادا

کانادا بوده است. در حالی که هزینه های فرصت برای  GNPدرصد  2، 0972در سال  کننده ژاپن

 پن بوده است.ژا GNPژاپن یک درصد از 

                                                
1 Testing the Causes of Sanctions Initiation 

2 Testing the coercion condition 

3 Coercion Condition 

4 Test of the ِDomestic Politics Hypothesis of Sanctions Initiation 

5 Coercion Game 



  029 مبانی نظری تحریم اقتصادی

 

 

 

 هدف و کننده میتحر کشور دو فرصت یها نهیهز عیتوز6جدول 

تعداد  1تفاضل هزینه های فرصت ردیف
 مشاهدات

 درصد

 1.88 0 صفر 0

 50.75 59 بین صفر تا نیم درصد  2

 02.28 02 بین نیم تا یک درصد 1

 25.22 29 درصد 5بین یک تا  2

 5.26 6 درصد  01تا  5بین  5

 2.19 5 درصد 01بیشتر از  6

 011 002 جمع

 1999ماخذ: دریزنر،

اکنون اگر تفاضل کمتر از یک را اثرات مالیم و اثرات بین یک تا ده درصد را محسوس و 

درصد از  62.90نشان می دهد، در 5همانطور که جدول  اثرات بیشتر از ده شدید تعریف شود،

اعمال شده)جمع ردیف های یک، دو و سه(، تفاضل هزینه های فرصت کشور تحریم تحریم های 

مورد،  62.90کننده به کشور تحریم هدف، یک درصد بوده است. این مساله گویای آن است که در 

درصد)جمع ردیف های چهار  11.7تحریم کشورها اثرات مالیمی بر کشورهای هدف داشته است و 

 درصد اثرات تحریم ها شدید بوده است. 2.19وس و تنها و پنج( اثرات تحریم محس

بر اساس این تحلیل می توان انتظارات تعارضی را نیز تحلیل نمود و بر اساس آن اقدام به 

ادامه تحریم و یا آغاز تحریم نمود. به طور مثال اگر هزینه ی فرصت کشور تحریم کننده پایین 

تظارات تعارضی از منظر کشور تحریم کننده کاهشی خواهد باشد و یا در طول تحریم پایین بیاید، ان

بود یعنی کشور تحریم کننده وضعیت آتی تحریم را بهتر می بیند. در این چارچوب در مورد مساله 

ی ممنوعیت غالت به اتحاد جماهیر شوروی، اگر امریکا انتظارات تعارضی را مناسب ببیند و یا 

                                                
هزینه ی فرصت کشور تحریم کننده  بر   -کشورهدف GNPبر اساس درصدی از  هزینه ی فرصت کشور هدف 1

   کشور تحریم کننده GNPاساس درصدی از
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ببیند، اقدام به اعمال تحریم و  نه های فرصت کشور هدفهزینه ی فرصت تحریم را کمتر از هزی

 یا استمرار در آن می کند.

به کشور تحریم  کشور هدف (، صادرات0981و کیگلی)1الزم به ذکر است که ریچاردسون 

دف را به عنوان معیاری برای و یا خود رقم صادرات کشور ه GNPکننده را به عنوان درصدی از

برآورد هزینه های قطع رابطه ی دو کشور برآورد نموده اند. اما به چند دلیل این روش مناسب 

نیست. زیرا اوال، جریان مالی را حذف می کند و به آن توجهی نمی کند. دوم آنکه، کشور تحریم 

صادر کند را در نظر نمی گیرد.  کننده، این واقعیت را که کشور هدف می تواند به بازارهای دیگر

کشور تحریم کننده را داشته باشیم و  GNPسوم آنکه اگر نسبت صادرات کشور تحریم کننده به

همین نسبت را برای کشور هدف در نظر داشته باشیم با تقسیم این دو عبارت به یکدیگر ) برای 

 زیر به دست می آید:محاسبه ی نسبت صادرات کشور تحریم کننده به کشور هدف( رابطه ی 

𝐸𝑥𝑠

𝐸𝑥𝑡
 . 

𝐺𝑁𝑃𝑡

𝐺𝑁𝑃𝑆
 

 𝐺𝑁𝑃𝑡هستند و  کشور تحریم کننده و کشور هدف به ترتیب صادرات 𝐸𝑥𝑡و  𝐸𝑥𝑠که 

به ترتیب تولید ملی ناخالص کشور هدف و کشور تحریم کننده می باشند. همانطور که  𝐺𝑁𝑃𝑆و

𝐺𝑁𝑃𝑡مشاهده می شود با افزایش تولید ناخالص ملی کشور تحریم کننده عبارت  

𝐺𝑁𝑃𝑆
کاهش می یابد   

𝐸𝑥𝑠که در نتیجه نسبت 

𝐸𝑥𝑡
ده، کم اثرتر را کاهش می دهد. در واقع اثر تحریم را بر کشور تحریم کنن 

جلوه می دهد. چهارم آنکه، کشش قیمتی تقاضا را در مورد برآورد هزینه های فرصت تحریم در 

 نظر نمی گیرد.

                                                
1 Richardson and Kegley 
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 آزمون شرط ممنوعيت 

نتایج  7جدول می شود.1آزمون تفاضل میانگین برآورد آزمون شرط ممنوعیت از طریق 

 آزمون را نشان می دهد.

 تيممنوع شرط آزمون7جدول 

 

 1999ماخذ: دریزنر،

انجام شده است. الزم به ذکر است که مواردی   tدرصد معناداری آزمون 01آزمون در سطح 

افتاده است از مشاهدات حذف شده است. زیرا در صورت اعمال  که در آنها مراودات جدید اتفاق

 می گردد. 2این موارد کدهای انتظارات تعارضی نادرست برآورد و نتایج دارای چولگی

                                                
1 Difference of Means Test 

wSke 2 

ارزش میانگین با  
 مراودات خصومت آمیز

ارزش میانگین با 
 مراودات خنثی

ارزش میانگین با مراودات 
 کاردینال

معیار رتبه ای 
هزینه فرصت 
کشور تحریم 

 کننده

2.2 
(1.072) 

0.5 
(1.192) 

0.5 
.(1002) 

معیار کاردینالی 
هزینه فرصت 
کشور تحریم 

 کننده

1.027 
(1.021) 

1.111 
(1.08) 

1.118 
(1.119) 

 

هزینه فرصت 
 کشور هدف

1.166 
(1.217) 

1.708 
(1.011) 

2.52 
(1.628) 

 10 29 21 مشاهدات
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پرانتز( بزرگتر از مقادیر  زنشان می دهد مقادیر به دست آمده )خارج ا 7ور که جدول طهمان

 جدول 

این مساله گویای آن است که هزینه های فرصت کشور تحریم کننده با نحوه  )داخل پرانتز ( است.

ی مراودات دو کشور رابطه ی منفی دارد. هر قدر مراودات به سمت خضمانه حرکت کند، میانگین 

ی هزینه فرصت پایین تر م هزینه فرصت باالتر می رود و هر قدر مراودات از خضمانه تقلیل یابد،

 رود.

جام داد. ان می توان بر اساس رقابت تحمیلی، ارتباط خنثی و توافقات رسمیآزمون فوق را 

 نتایج آزمون را نشان می دهد. 8جدول 

گین . هرقدر میانهمانند جدول قبل الگوی انتظارات تعارضی را تایید می کند 8نتایج جدول 

زینه ی ارزش هزینه های فرصت برای کشور تحریم کننده به سمت مراودات خصمانه برود، ه

 کمتر می شود. فرصت برای کشور تحریم کننده بیشتر و برای کشور هدف

 دیگر برای شرط ممنوعیت آزمون  8جدول

ارزش میانگین با  
 رقابت تحمیلی

ارزش میانگین با 
 مراودات خنثی

ارزش میانگین 
 توافقات رسمی

معیار رتبه ای هزینه فرصت 
 کشور تحریم کننده

2.61 

(1.081) 

0.66 
(1.192) 

0.25 
(1.198) 

معیار کاردینالی هزینه فرصت 
 کشور تحریم کننده

1.152 
(1.150) 

1.112 
 (1.106) 

 1.112- 
(1.111) 

 1.528 هزینه فرصت کشور هدف
(1.518) 

0.12 
(1.122) 

0.08 
(1.101) 

 11 59 8 مشاهدات
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 سياست هاي داخلي در آغاز تحريمآزمون فرضيه ي 

در این قست نقش دموکرات یا دیکتاتور بودن یک رژیم بر هزینه های فرصت تحریم 

بررسی می شود. فرضیه ی حاکم بر این آزمون این است که اگر کشور تحریم کننده، یک کشور 
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 رهایدموکرات باشد، هزینه های فرصت تحریم کمتر از کشور دیکتاتور است. در واقع کشو

دموکرات می توانند با هزینه های کمتری سیاست های تحریم را اعمال نمایند. دلیل این مساله 

آن است که در کشورهای دموکراتیک، از طریق فشارهای مردمی به دولت امکان برقراری تحریم 

همگام شده اند، هزینه های فرصت  فراهم می شود وچون خود مردم برای تحریم کشور هدف

کمتری برای تحریم ایجاد می شود. ولی از آنجا که کشور دیکتاتور، به آرای مردم توجه ندارد، 

هزینه هایی را هم برای همراه کردن مردم باید بپردازد. زیرا که ممکن است نظر قالب مردم با نظر 

انتظار  ه های بیشتری می گردد. بنابر ایندیکتاتور یکسان نباشد و این مساله باعث تحملیل هزین

این است که در کشوری که مردم آن با حکومت برای تحریم یک کشور هدف اجماع نظر دارند، 

کمتر از هزینه های کشوری باشد که مردم آن با حکومت برای تحریم یک کشور هدف اجماع نظر 

 ندارند.

ت که آغاز تحریم بر اساس نظر نکته ی دیگر در نوع تحریم است. در کشورهای دموکرا

این نوع تحریم باعث می شود که  است. 1عموم شکل می گیرد، قالبا نوع تحریم به صورت نمادی

یک کشور بهانه های خوبی برای استفاده از تحریم های کم هزینه داشته باشد. ازآنجا که دو سوم 

 ن یا دیکتاربودن آمریکا قابل تاملمورد تحریم به آمریکا تعلق دارد، مساله ی دموکرات بود 002از 

(، آمریکا را به عنوان یک کشور دموکرات بیان 0999است. در مطالعه ی انجام شده توسط دریزنر)

مشاهده 2کرده است اما صراحتا گفته شده که باید نقش آمریکا را هم به عنوان یک قدرت هژمون 

ان یک هژمون است یا دموکرات هنوز جای نمود. بنابر این اینکه آمریکا در مظالعات تحریم به عنو

                                                
1 Symbolic 

اثرات متفاوت حکومت های دموکرات و دیکتاتور بر به نکته ی قابل تامل در این است که دریزنر با وجود اعتقاد  2 

هزینه های فرصت تحریم، واژه ی هژمونی قدرت را به جای دیکتاتوری به کار می برد. برای توضيح بيشتر در خصوص 

  (،بيست و یکمين همایش بانکداری اسالمی مراجعه شود.1389برزانی)مفهوم هژمونی به باستانی فر و واعظ 
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، نقش دموکرات و دیکتاتور بودن کشور تحریم 9(. جدول 009،ص0999بررسی و تامل دارد)دریزنر،

 کننده بر هزینه های فرصت تحریم نشان می دهد.

 آزمون فرضیه ی سیاست های داخلی در آغاز تحریم 9جدول 

ارزش میانگین کشور تحریم  
 کننده ی دموکرات

رزش میانگین کشور تحریم ا
 کننده دیکتاتور

معیار رتبه ای هزینه فرصت کشور 
 تحریم کننده

0.62 

(1.171) 

2.16 
(1.089) 

معیار کاردینالی هزینه فرصت 
 کشور تحریم کننده

1.118 
(1.129) 

1.288 
(1.206) 

 0.62 هزینه فرصت کشور هدف
(1.111) 

2.60 
(1.922) 

 0.88 امتیازاندازه 
(1.051) 

0.60 
(1.201) 

 08 96 مشاهدات
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درصدی)  95در سطح اطمینان   tنشان می دهد بر اساس مقادیر آماره  9همانطور که جدول 

مقادیر داخل پرانتز(، هزینه های فرصت تحریم هم بر اساس معیار رتبه ای و هم معیار کاردینالی 

معنادار بوده و اندازه ی امتیاز هم بر اساس  معنادار است. همچنین این هزینه ها برای کشور هدف

بنابر این هر قدر کشور تحریم کننده، دیکتاتور تر باشد، دموکرات و دیکتار بودن تغییر می کند. 

هزینه های فرصت تحریم برای کشور هدف و خود کشور تحریم کننده بیشتر می شود و هر قدر 

برای کشور هدف و خود کشور تحریم کننده  کشور دموکرات تر باشد، هزینه های فرصت تحریم

ارگیری تحریم های نمادی )غیر نظامی(که قالبا کمتر می شود. این مساله گویای آن است که به ک

توسط کشورهای دموکرات انجام می شود در مقابل تحریم های غیر نمادی) نظامی( که قالبا توسط 

 کشور دیکتاتور انجام می شود از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر است.
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 (1) داليل پیامد های تحريمآزمون دوم

مبتنی بر معرفی عوامل تاثیر گذار بر امتیاز کشور و مون ین آزافرضیه ی قالب و اصلی در 

است. بدین منظور با تصریح الگوهای رگرسیونی، از تخمین  طول دوره ی زمانی تحریم کشور هدف

 استفاده شده است. 2رتبه ای پروبیت

 عوامل تاثير گذار بر امتياز کشور هدفتحليل 

الگوهای پروبیت رتبه ای، فرض بر این است که یک مقدار پیوسته ی کمی برای اندازه در  

ی امتیاز وجود دارد که توسط متغیرهای رتبه ای قابل مشاهده است. به عبارت دیگر، این مقدار 

ی امتیاز( توسط متغیرهای مستقل تعیین می شود. یک تکنیک میتنی بر پیوسته ی کمی )اندازه

از دو مجموعه ی پارامترها ایجاد می   3ت رتبه ای،تخمین های حداکثر راست نماییتخمین پروبی

کند. یکی ضرائب متغیرهای مستقل و دوم مقادیر آستانه ای از معیار مشاهده نشده ای که بر 

 تغییرات معیار وابسته مشاهده شده تاثیر می گذارد. 

لگو، یش بینی می کند. در این االگوی انتظارات تعارضی، متغیرهای مستقل را مستقیما پ

یک تابع لگاریتم طبیعی از تفاضل هزینه ها برای برآورد انتظارات تعارضی استفاده می شود. اگر 

باید از توقف بیشتر در تحریم اجتناب کند.  شکاف هزینه های فرصت افزایش یابد، کشور هدف

 دازه ی امتیاز رابطه ی مثبت وجود دارد. بنابر این میانبنابر این بین هزینه های فرصت تحریم با ان

اندازه ی امتیاز و انتظارات تعارضی، یک ارتباط دو طرفه ی مثبت وجود دارد. در مقابل معیار توافقات 

 جدید کشور هدف اثر منفی بر اندازه ی امتیاز دارد.

ا متغیرهای مستقل رتقریب های به کار رفته در برآورد در آزمون سیاست های داخلی نیز 

شتر است اگر که بی مستقیما پیش بینی می کنند. بر اساس نتایج این تقریب ها، امتیاز کشور هدف

                                                
1 Testing the causes of sanctions outcomes 

2 Ordered Probit Estimation 

3 Maximum Likelihood 
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به کار می رود با  1حکومت موجود کم ثبات تر باشد. بنابراین معیارهایی که برای ثبات سیاسی

 اندازه ی امتیاز رابطه ی معکوس دارند.

را بر اساس تخمین های پروبیت رتبه ای نشان  HSEخمین از متغیرهای دو ت 01جدول 

می دهد. در الگوی اول تنها از سه متغیر مستقل استفاده شده است. درصورتی که در الگوی دوم 

 ،هشت متغیر مستقل استفاده شده است.

 آزمون تابع امتیاز 01 جدول

 

 متغیر مستقل
 الگوی دوم                        الگوی اول

ضرایب تخمین 
 زده

ضرایب تخمین  tآزمون 
 زده

 tآزمون 

شکاف هزینه های 
 فرصت

1.059**2 2.919 1.227 1.277** 

 3*2.121 1.220 2.659 **1.265 مراودات

 *-2.180 -1.598 -2.601 **-1.667 مراودات جدید

تهدید به حمله ی 
 نظامی

  1.081 1.298* 

 *-2.121 -1.029   4قدرت کل

همراهان کشور 
 هدف

  1.275- 0.201-* 

بهداشت در کشور 
 هدف

  1.225- 2.211-* 

همکاری با کشور 
 تحریم کننده

  1.121- 2.191-* 

                                                
1 Political Stability 

  ، معناداری در سطح یک درصد است.**عالمت 2  

 تدرصد اس پنجمعناداری در سطح  عالمت *،3 

4 Aggregate Power 
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Log 

likelihood 

029.8-  022.10-  

  011  011 تعداد مشاهدات

 1999ماخذ: دریزنر،

نشان می دهد شکاف هزینه ی فرصت بر اتدازه ی امتیاز در  01همانطور که نتایج جدول 

 هر دو الگو تاثیر مثبت دارد. بنابر این هر قدر شکاف هزینه ی فرصت بیشتر باشد، کشور هدف

تعارضی  ظاراتامتیاز بیشتری واگذار می نماید. متغیر مراودات نیز اثر مثبت دارد. یعنی هرقدر انت

میان دو کشور کاهش یابد، کشور هدف امتیاز بیشتری واگذار می کند. این مساله بدین معنا است 

که اگر یک توافق دوستانه و یک توافق خصمانه هزینه های فرصت یکسانی داشته باشند، توافق 

از دارند. ر اندازه ی امتیدوستانه مورد تایید قرار می گیرد. اما توافقات جدید در هر دو الگو اثر منفی ب

این مساله بدین معنا است که اگر تعادل میان کشور هدف با کشور تحریم کننده به سبب تهدید 

های کشور تحریم کننده برهم بخورد و منجر به افزایش انتظارات تعارضی گردد، اندازه ی امتیاز 

ه است، داللت بر معناداری آورده شد 9کاهش می یابد. آزمون نسبت راست نمایی هم که در جدول 

الگوهای رگرسیونی مذکور در سطح یک درصد است. در الگوی دوم تهدید به حمله ی نظامی می 

تواند باعث افزایش اندازه ی امتیازهای گردد ولی افزایش قدرت کشور تحریم کننده بر اندازه ی 

زایش یم کننده عاملی برای افامتیاز اثر منفی دارد. در واقع این فرضیه که افزایش قدرت کشور تحر

اندازه ی امتیازات است رد می شود. نتیجه ی دیگر این است که با افزایش همراهان کشور هدف) 

مثال تحریم همزمان چند کشور(، اندازه ی امتیاز کاهش می یابد و این آزمون تجربه شده فرضیه 

ای ن می کند اعمال تحریم هو بیا -که مورد قبول بسیاری از سیاست گذارن است -را ی سیاسیی

مشترک می تواند وجاهت قانونی بیشتر و اثر گذاری بیشتری داشته باشد، رد می کند. ضمن آنکه 

 همراه شدن با کشور تحریم کننده برای تحریم کشور هدف اثر منفی بر اندازه ی امتیاز دارد.

 یم بیان می شود.در ادامه در قالب یک الگوی دیگر عوامل موثر بر طول زمان زمان تحر
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 کشور هدف عوامل تاثير گذار بر طول زمان زمان تحريمتحليل  -2-2-2

، عوامل موثر بر طول دوره ی زمانی تحریم را بر اساس دو الگوی مختلف نشان 00جدول 

 می دهد.

لگو ادر الگوی اول متغیر مستقلی تحت عنوان فقدان انتظارات تعارضی وجود ندارد و در 

همانطور که الگوی اول نشان می دهد،  دوم متغیرهای مراودات و مراودات جدید وجود ندارد.

و کشور تحریم کننده  مراوات بر طول دوره تحریم اثر منفی دارد. در واقع زمانی که کشور هدف

م دگاری زمان تحریمراودات نزدیکی داشته باشند، انتظارات تعارضی کاهش و اثر کمتری بر مان

دارد. مراودات جدید اثر مثبتی بر طول دوره تحریم دارد. همچنین اگر تفاضل در هزینه فرصت 

افزایش یابد، طول دوره ی تحریم کاهش می یابد. همچنین افزایش به تهدید نظامی و پایداری 

کشور هدف سیاسی کشور هدف اثر منفی بر دوره ی زمانی تحریم دارد ولی قدرت کل، همراهان 

 و همکاری با کشور تحریم کننده بر دوره ی زمانی تحریم اثر مثبت دارند.

در الگوی دوم از معیارهای دیگری برای انتظارات تعارضی و پایداری سیاسی استفاده شده 

 است. که در واقع نتایج فرضیه ی انتظارات تعارضی را تایید می نماید.

 م: عوامل موثر بر طول زمان تحری00جدول

 

 متغیر مستقل
 الگوی دوم                        الگوی اول

ضرایب تخمین 
 زده

ضرایب تخمین  tآزمون 
 زده

 tآزمون 

مقدارثابت)عرض از  
 مبدا(

2.250 2.200*1 0.199 2.129 

  وجود ندارد **2.912 -1.511 مراودات

  وجود ندارد **1.112 1.888 مراودات جدید

فقدان انتظارت 
 تعارضی

 -2.815 -1.522  وجود ندارد

                                                
 معناداری در سطح پنج درصد است. *، معناداری در سطح یک درصد است و عالمت**عالمت 1  
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تفاضل  در هزینه 
 فرصت

1.052- 2.159-* 1.220- 1.772- 

تهدید به حمله ی 
 نظامی

1.265- 1.908- 1.028 1.512 

 1.227 1.081 0.665 1.001 قدرت کل

همراهان کشور 
 هدف

1.256 1.758 1.121 0.027 

پایداری سیاسی 
 کشور هدف

1.250- 0.159- 5.158- 1.658- 

همکاری با کشور 
 تحریم کننده

1.082 0.126 1.127 1.176 

Log 

likelihood 
027.95-  022.91-  

  010  011 تعداد مشاهدات

 0999ماخذ: دریزنر،
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 فصل دوم

 

 های اقتصادیی استفاده از تحریمتاریخچه
 

 

توصنند صز صتتت نه هوچکدصم نمی نه جنگ مستتتم و  ه نه جنگ صامیتتت   »
ستو س  جدص ووند  ه  ددصم صز صن   ه هه ننوص  صهاصی  ه ص   سمو هی هه صهدص   

 (51  ص 5891مدصی صامی       سو س 1) نوند ه لدهن « ووند.سو سی تل ی می

  ه   صامیتتت    م  تنب  ه ند ه   صنم  مم ن  ه یه وه ی م ت هتت ت  ن   »

 (3)موسولونی.« 2و فدصد ی  خو  پ سخ گون

 مقدمه

اقتصادی یکی از اجزای سیاست خارجی بیشتر  4هایبه لحاظ تاریخی استفاده از تحریم

ها هم برای نفوذ سیاست خارجی و دستیابی به اهداف امنیت ملی، بیشتر دولت. ها بوده استدولت

اخلی ها به نیازهای سیاسی دز این تحریمکنند، و هم با استفاده اهای اقتصادی تکیه میبر تحریم

های اقتصادی ابتدای اروپای مدرن، تحریم در گذشته و در. دهندو فشارهای اقتصادی پاسخ می

گرفت، اما غالبا در طول جنگ به عنوان ابزار فرعی برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می

                                                
David Baldwin1 

)18, p1181Renwick (2 

Mussolini3 

 کردند،می دهاستفا آن از خود دوران در نویسندگان از کدام هر که دارد مشابه نسبتا معنی با کلماتی التین زبان در تحریم 4

. ایمآورده تحریم عنوان به را همه هاقیمت برخی در ولی است شده متمایز هم از متن در کلمات این معنای امکان حد تا

 . است شده استفاده تحریم عنوان به. . . «  و ،embargo، sanction، blocking » مانند کلماتی مثال عنوان به
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قبل از میالد اعمال کرد،  212های اقتصادی را در سال تحریم در واقع یونان. 1رفتبکار مینظامی 

در . 2ی جنوبی یونان منع شدندکاال از شبه جزیره ها )اهالی پاتخت یونان( از وارداتزمانی که آتنی

ای هو سایر تحریم های تجاریها از ممنوعیت، دولتهای مذهبی و تحوالت اروپاطول جنگ

در . 3دکردنهای خاص مسیحی استفاده میها به حمایت از اقلیتاقتصادی برای مجبور کردن گروه

 شد و به این شکل بوداستفاده می های اقتصادی غالبا در زمانهای جنگ، تحریماواخر قرن نوزدهم

ی این کاالها به کشورهای شد و عرضهکنترل می ی کاالهای استراتژیکو عرضه که صادرات

 . (9، ص 0952، 4شد )مدلیکاتخاصی منع می

در بیشتر کشورها  0921هایی غیر از جنگ تا سال های اقتصادی در زماناستفاده از تحریم

 ( پس از جنگی کشورهای متفق )متفقینپس از آن به دنبال تصویب معاهده امامعمول نبود، 

 دهها را آغاز نموهای اقتصادی علیه کشورهایی که تجاوز نظامی به دیگر دولتجهانی اول، تحریم

ی های ابتدایهای اقتصادی،در سالبه تحریم تهدیداگر چه این پیمان در . بودند، صورت گرفت

کشورها صورت گرفت،  برای حل مشکالت و مشاجرات در مورد مرزهای بین المللی 0921ی دهه

 . های بزرگ و قدرتمند موفق نبودها در مقابل تجاوز دولتاما این تحریم

                                                
 افراد یهمه بر میالد از قبل 232 تا 225 سالهای بین فرانسوی اهالی بر را تجاری ممنوعیت روم دولت گذشته در 1

 را انفرانسوی با نقره و طال فروش و خرید حق نیستند محل آن اهالی آنهایی حتی کس هیچ که معنا این به کرد وضع

 (ببینید را 3 ص ،1175 هریس، یمقاله. )نداشتند

Pericles, History of the Pelopennesian War (transl. by Rex 2

Warner) (Penguin Books,5812) 559–533.  

 در 1531 سال در یا. شد تحمیل پروتستانی اقلیت بر هاییتحریم چنین کاتولیک از حمایت برای 1521 سال در 3

 عمالا پروتستان و کاتولیک یفرقه دو هر بر هاییتحریم چنین مذهبی آزاد هایفرقه برخی از حمایت برای سوئیس

 (Bader and Bangerter, 2001, 18–20. )شد

Medlicott4 
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، برای تجاوز به کشور علیه کشور ایتالیا 0915ها در سال تحریم در حقیقت، این گونه

ی و مبادالت خاص تجاری صورت در مقیاس محدود اجرا شد و تنها برای تسلیحات نظام 1اتیوپی

 هدیدیتبه همین صورت، پیمان . شدهای بین المللی نمیو شامل فروش نفت و سایر تجارت گرفت

صورت گرفت )و البته هیچ وقت اجرا  2برای تجاوز به استان منچوری علیه ژاپن 0910که در سال 

ها برای ایجاد صلح جهانی و برای کاهش تجاوزات این تحریم. ها استنشد( از این دست پیمان

ی رایانهگبه محض اینکه کشورها اقدامات نظامی و تجاوز در نتیجه. گرفتبین المللی صورت می

 .دادند تا بتوانند از این اقدامات بکاهندهای اقتصادی قرار میدیدند، آن را در تحریمکشوری را می

ل های اقتصادی موثر شکها، پیمانی برای تاسیس رژیم تحریمفعالیت برای سامان دهی به این

 . را جلب کند ایاالت متحده بطور قابل توجهی حمایت گرفت که در ابتدا موفق نشد

د های شدیاز کنترل و ایاالت متحده و دوم بریتانیا های جهانی اولدر مقابل، در طول جنگ

صورت گرفت )مالوی 3های محورها علیه قدرتکردند و ممنوعیت انتقال داراییصادراتی پیروی می

های اقتصادی بسیاری از این کنترل. (027-021صص  ،0921، دامک 18-11،صص 2110

های جامع اقتصادی نظام محدودیت گ جهانی دومپس از جن ایاالت متحده آمریکا ای شد تاتجربه

علیه  با ادعای مبارزهو سایر کشورهای مرتبط با آنان و همچنین  کمونیستو مالی علیه کشورهای 

 . (89-88، صص 0999، 4؛ فیتزجرالد26-19، صص 2110کند )مالوی  المللی طراحیتروریسم بین

های اقتصادی ی عظیمی از تحریم، گستره2110 با حمله به ایاالت متحده در یازده سپتامبر

در این بخش استفاده از . های حامی آنها صورت گرفتو مالی علیه تروریست جهانی و گروه

                                                
Abyssinia1 

Manchuria2 

3Axis powers :آغاز از پیش هاآن متحد کشورهای دیگر ژاپنو ،ایتالیا نازی، آلمان اتحاد حاصل محور نیروهای 

 (روم ،بلغارستان ،مجارستان ایتالیا، آلمان، ،ژاپن. )باشدمی دوم جهانی جنگ

Malloy, Fitzgerald4 
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دهیم یمه برخی از این سواالت پاسخ های اقتصادی را از رویکرد تاریخی بررسی کنیم و بتحریم

اند و آنها با این ابزار چگونه به اهداف امنیت های اقتصادی رفتهکه چرا کشورها به دنبال تحریم

در  های بین المللییافتند؟ همچنین تاحدی نقش سازمانملی و سیاستهای خارجی خود دست می

ر این لذا د. سازیمهداف امنیتی روشن میهای اقتصادی را برای دستیابی به ااستفاده از تحریم

ی آن را در های اقتصادی، تاریخچهبخش، پس از تفسیری کلی از اهداف و ماهیت تحریم

های اقتصادی در طول سپس بطور ویژه به تحریم. دهیمهای دور مورد بررسی قرار میگذشته

پس از جنگ جهانی دوم،  های اقتصادیبه تحریم . همچنینپردازیمجنگ جهانی اول و دوم می

های و در پایان نیز جدولی کامل از تحریم کردهبندی شده، اشاره که بر اساس اهداف و تاثیرات دسته

ی اول قرن بیست و یکم( را نیز های جدید )دههدهیم و تحریمارائه می بیستماقتصادی در قرن 

 . کنیمبه آن اضافه می

 های اقتصادیتحريم هدفماهیت و  

 . این هدفثابت مانده است های اقتصادی از منظر تاریخی تاکنونماصلی از تحری هدف

است، که با هدف تحت فشار قراردادن یک  معموالً محدود کردن تجارت و تامین مالی خارجی

ال المللی اعمبرای دستیابی به اهداف سیاست خارجی و امنیت بین کشور خاص و یا افراد خاصی،

اشی ی نهاهای تحریم به اهداف خود و مطلوبیتیابی سیاستی میزان دستبرای  بررس. شودمی

ها و معیارهایی را تعیین اهداف آن را تعریف نموده و سپس شاخصباید ها، ابتدا از این سیاست

کنیم که پس از گذر دوران با نگاهی تاریخی بتوانیم بررسی کنیم که آیا اهداف مورد نظر از تحریم 

 . یا نهحاصل شده است 

د ضامن عملکرقانون و قواعدی است که  ،نیازمند اصول منسجم یک رژیم تحریمی موثر

بی به یاهای مقرراتی برای دستاصول قانونی و تکنیک اینمناسب و سازگار تحریم ها باشد . 

 . های اقتصادی بسیار مهم هستنداهداف کالن و سیاسی تحریم



068  مجموعه مقاالت اقتصاد تحریم 

 

تواند ترکیبی از اهداف را داشته باشد: تعدیل میهای اقتصادی به لحاظ تاریخی تحریم

، مجازات یا تالفی، یا به عنوان عالمتی به کشور هدف است که به او بفهماند رفتاری کشور هدف

تصادی های اقبه عالوه تحریم. المللی بوده استگرانه یا بر ضد منافع بینعملی از جانب او تجاوز

کند و از سوی دیگر به بقای صلح با دیگران کمک اهداف نظامی را تامین میعقالیی از یک سو 

ها به عنوان ابزاری برای ایجاد خود ای از موارد ممکن است استفاده از تحریمالبته در پاره. کندمی

 . کفایی و محدود نگه داشتن روابط استفاده شود

های اهداف دیگری نیز برای تحریم پس همانطور که اشاره شد با وجود اینکه در طول تاریخ

ورت ص ها به عنوان تنبیه یا مجازات کشور هدفاقتصادی در نظر گرفته شده است، اما غالبا تحریم

فتار ها غالبا موجب تغییر در رلذا این نوع تحریم. گرفت که امکان گریز یا نقض آن وجود نداشتمی

 . (18-17، صص 0985، 1المللی بوده است )زولرکشور هدف در راستای اهداف بین

ا های واقعی و یهای اقتصادی شکلبه لحاظ تاریخی اجبار یا منع از دسترسی، در تحریم

. اندهای اقتصادی شکل مثبت یا منفی نیز داشتههمچنین تحریم. اندبه خود گرفته 2تهدیدی

شود، در صورت کنار گذاشتن می های مثبت به این صورت است که به کشوری قول دادهتحریم

به او شود، که در واقع در شرایط فعلی  3های مستقیم یا غیر مستقیمیکمک ،ی فعلیرفتار و رویه

های منفی مقادیر واقعی یا تهدیدی تحریم. 4ها تحریم شده استی کنونی از این کمکبه دلیل رویه

کند هایی را از آنها منع مییا کسب سودکند و هایی را بر دولت هدف تحمیل میهستند که هزینه

یشتر های مثبت بتحریم. های خاصی کنندروی از سیاستتا با اعمال فشار آنها را مجبور به دنباله

                                                
Zoller1 

 ملع در اما شد، خواهد وضع هایتحریم چنان فعلی یرویه و رفتار نگذاشتن کنار صورت در که شودمی تهدید تنها2

 . شودنمی اجرا لحظه همان در

 . آورد بدست سودی بتواند تا دهند قرار کشور آن کاالهای اختیار در را خود داخلی های بازار مثال3

 . است کرده بررسی را منفی و مثبت اقتصادی هایتحریم مختلف ابعاد( 20 ص ،Baldwin( )1185) بالدوین4
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 هجانببرای مثال در طول مذاکرات شش . گیرددر مذاکرات سیاسی خارجی مورد استفاده قرار می

ی شمالی را ترغیب به کنار گذاشتن ، آن چیزی که کرهی شمالیای کرهمربوط به انرژی هسته

ها هایی بود که در قالب میلیونای از زمان کرد، قول مربوط به کمکای خود در بازهانرژی هسته

یک  .های فنی به این کشور داده شدهای مالی، و کمکهای سنگین نفتی، بخششتن سوخت

ت های مثبت و منفی است، که تلفیق درسهای اقتصادی، متکی بر تحریمی تحریمسیاست بهینه

 –ها بر ضد افراد غیر دولتی به عالوه تحریم. شوداین دو در هر مورد بسته به شرایط تعیین می

ت اسهایی ها شامل افراد و شرکتتر است و این تحریمبسیار شدید -های تجاری افراد و سازمان

 . ها با این گونه اهداف تحریم شده روابط تجاری دارندکه بر خالف تحریم

وسط جانبه تهای یکبر تحریم ی اروپای آمریکا و کشورهای اتحادیههای اخیر تکیهدر سال

 شورای امنیت سازمان ملل افزایش یافته و همین امر باعث ایجاد اثرات اقتصادی و قانونی مهم در

 . شده )هدف( گذاشته است های تحریمها و افراد و سازماندولت

های اقتصادی مورد های مقرراتی و قانونی برای اجرای تحریمحال چه نوعی از  تکنیک

گان شده های مشروعی که با تحریمهایی باید بر افراد و بنگاهگیرد و چه نوع تحریماستفاده قرار می

 شود؟ اعمالاند الف تحریم( حفظ کردهروابط تجاری خود را )بر خ

تواند شکلهای شود میهای تحریمی از طریق آنها اجرا میابزارهای قانونی که سیاست

 کنند که بطور خاص برخی ازهایی پیروی مینامهها از اساسبرخی از دولت. مختلفی داشته باشد

ا به کنند که قدرت رنی پیروی میفعالیتها را منع کرده است در حالی که دیگر کشورها از قوانی

دهند تا با این تفویض قدرت بتوانند قواعد، الزامات و شرایط گذاران میگان دولتی یا قانوننمایند

های ا خارج شوند که باید برای آنها محدودیته هنامیت اساسخاص را دور بزنند و از محدود

 های دولتیهای تحریمبر حق بودن برنامه قابل محاسبه بودن و. ای در مبادالت ایجاد نمودویژه

  .ای و ماهیتی بررسی کردتوان با بررسی چگونگی قانون و مقررات مربوطه بصورت رویهرا می

یک کشور، با هم همکاری کرده و با در پیش گرفتن  در برخی اوقات کشورها در تحریم

 ن مثال در طول جنگ جهانی دومبه عنوا. کنندها را بیشتر میی تحریم، تاثیر تحریمیک رویه
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، 1قواعد کنترلی صادراتی خود را در مورد کشورهای دشمن یکسان نمودند )دوماک آمریکا و بریتانیا

های اقتصادی و موارد تحریمپس از بیان کلیات و مفاهیم اصلی بحث، . (50-22، صص 0921

 . گیردریخی در ادامه مورد بحث قرار میاهداف آنها به لحاظ تا

 های اقتصادی از منظر تاريخیتحريم

یابی به اهداف اقتصادی، سیاسی و یا ایدئولوژیک خود در طول تاریخ کشورها برای دست

ها ابتدا برای کاهش قدرت اقتصادی ها، دولتدر طول جنگ. اندهای اقتصادی زدهدست به تحریم

نیروی اقتصادی یک جزء حیاتی در قدرت دولت بود و در . 2دادندوی را در تحریم قرار می ،دشمن

، 3کارشد )ی نظامی با ارتش از ابزارهای اقتصادی نیز استفاده میطول مسیر جنگ در کنار حمله

ها نبود بلکه عالمت و پیامی های تحریمی دولتمهقدرت اقتصادی تنها هدف برنا. (001، 0926

طرف ی تحریم شده متحد بودند و یا در برخی موارد به صورت بیهایی بود که با کشورهادولتبه 

ها از این جهت تحریم 4ی عالمت دهیجنبه. ها قرار بگیرندقرار داشتند که ممکن بود هدف تحریم

دتر بها بود، به این معنی که رابطه بین کشورها ها پیامی ابتدایی در بین دولتتحریم. مهم است

 . های دیگری در پیش گرفته شودشده است و برای دوری از مشاجرات نظامی باید سیاست

های سنتی تحریم مانند محاصره افتاد، کشورها به تکنیکهای نظامی اتفاق میاگر جنگ

ریانوردی ، پس از اینکه قدرت ددر قرن نوزدهم. (122،ص 0986، 5آوردند )راتنبرگنظامی روی می

                                                
Domke1 

 اعراب نبی جنگ در مثال عنوان به گرفته،می قرار استفاده مورد نیز دور بسیار زمانهای از هاتحریم این احتماال البته2

 اقعو در. کردندمی استفاده دشمن تضعیف برای غذا و آب تحریم از( یزید اصحاب و( ع) حسین امام جنگ مانند) نیز

 . بود دوران آن نظامی هایتاکتیک جزء اقتصادی تجهیزات به نیافتن دست برای نظامی یمحاصره

Carr3 

signaling4 

Rothernberg5 
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توانستند ها نیز افزایش یافت، بطوریکه میاستفاده از محاصره نظامی دریایی افزایش یافت، و نیروی

های محاصره. برای مدت زمان طوالنی قدرت اقتصادی دولتی را هدف قرارداده و کنترل کنند

ی گرفت و یا تنها به آنها اجازهت میصور های دشمنمعموال با تخریب و یا گرفتن کشتی دریایی

و بر هم زدن کشتیرانی  به عالوه برای منع تجارت با دشمن. 1شدداده نمیبارگیری و بارگذاری 

های های بی طرفی را که در آبآنها، اغلب کشورهای مدعی و قدرتمند حق جستجو و کنترل کشتی

ی عبور کاالهای خاصی که برای کردند را داشتند و تنها اجازهمیآزاد به سوی دشمن حرکت 

 . دادندهای نظامی کاربردی نداشت را میفعالیت

 0765سال  در آمریکای قبل از استقالل، اولین تحریم اقتصادی مهمی که رخ داد بایکوت

یسی در واکنش به افزایش شدید ایجاد شد که کاالهای انگل 2بود که در طول بحران مالیاتی شدید

، 0977، 3بریندر مستعمرات بایکوت شد)اُ مالیاتها و حقوق گمرکی توسط پارلمان انگلیس

با لغو قانون پارلمانی به این تحریم پاسخ داد اما  0776نیز در سال  دولت بریتانیا. (26-21صص

ی پرداخت حقوق فرمانروایان را اجرایی کرد که به موجب آن وظیفه 4اً  قانون تاونشندبعد

اهالی مستعمرات نیز با بایکوت کاالهای . ی هر مستعمره گذاشتو قاضیان را بر عهده 5مستعمراتی

                                                
 و دارویی هایکشتیگذاری به بار یهاجاز حتی که نمودیم مشاهده اخیر سالهای در غزه یمحاصره در را مورد این1

 . شدنمی داده هم غذایی

Stamp Act2 

O’Brien3 

Townshend4 

colonial5 
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 0771در دسامبر  1انگلیسی مجددا واکنش نشان دادند، که در نهایت به اعتراض چای بوستون

 . (062-019، صص 0962منجر شد )میلر، 

، در اروپا های ناپلئونیهای ابتدایی استقالل یافتن آمریکا و همزمان با جنگدر سال

در فت. ربه شمار می ترین اجزای سیاست خارجی ایاالت متحدههای اقتصادی یکی از اصلیتحریم

ی  آمریکا قوانینی را تصویب کرد که برای حفظ امنیت و ، کنگره0819و  0792بین سالهای 

ها و ناوها در حمل و نقل به آمریکا وضع هایی را بر کشتیها و ممنوعیتکشور محدودیت مصلحت

در . (21، ص 2110د )مالوی، تر کنکرد تا روابط تجاری ایاالت متحده را با دیگر کشورها محدود

قانون »ای را در پیش گرفت که به رویه 2توماس جفرسون ، رئیس جمهور وقت آمریکا،0817سال 

های آمریکایی برای حمل و نقل معروف شد، و بر اساس این رویه حرکت کشتی« 3مراوده ترک

 یهای کشورهاکشتیها از آمریکا توسط کاالهای کشورهای خارجی و همچنین حمل و نقل کاال

در  تیجهدرنو  یدماهیت سخت این قوانین باعث شد تا اعتراضاتی در داخل پدید آ. شد دیگر ممنوع

و آمریکا شدت یافت  های بین بریتانیاکشمکش 0800در سال . شود لغواین قوانین  0819سال 

های آمریکایی حرکت کشتیاز هایی را در پیش گرفت که بر طبق آن مانع زیرا دولت بریتانیا سیاست

ولت د. بودند مانند فرانسه لستانل تجارت با کشورهای دشمن انگشد که در حاهای آزاد میدر آب

تسریع  0802های کاملی را بر انگلستان وضع کرد تا در روند جنگ عیتآمریکا نیز در واکنش ممنو

 . شود

                                                
Boston Tea Party1 :به اعتراض در امریکایی های نشین مستعمره و افتاد 1773 سال دسامبر 16 در که اتفاقی 

 رتابپ چای بوستون در هاانگلیسی سمت به آنها به قاضیان و حاکمان دستمزدهای کردن واگذار و مالیات سیاستهای

 . کردند

Thomas Jefferson2 

intercourse acts-non3 
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ادی های اقتصبصورت وسیع از محاصره و فرانسه ، انگلستانهای ناپلئونیدر طول جنگ

ریب ر مستقیم تاثیر زیادی در تخهای اقتصادی بصواگر چه دنبال کردن محاصره. کردنداستفاده می

های صنایع دفاعی کشور مقابل نداشت، اما به دلیل نابودی تجارت و بازرگانی و همچنین محدودیت

. افتادیم ی دشمن اتفاقغذایی که ناشی از عدم تجارت مناسب بود، تضعیف قابل توجهی در جبهه

های محدودی روابط اروپایی منزوی کند، که تنها موفقیت انگلستان قصد داشت تا فرانسه را کامال از

های اقتصادی باالیی های انگلستان هزینهاگر چه تحریم. (21-0، صص 0921، 1بدست آورد )جک

، اما برای اینکه اقتصاد فرانسه را که در بیشتر مواد اولیه و مواد غذایی آوردبار به  ی اروپابر قاره

های ی نسبی ناشی از محاصرهها. در هر حال، موفقیتد، از پای درآورد کافی نبودکفا بوخود

نکته  ها اینانگلستان و فرانسه، در طول این جنگ و کنترل تجارت توسط هر دو کشور اقتصادی

دارد  های اقتصادی وجودها و تحریمی وسیعتر از کنترلکند که در آینده امکان استفادهرا بیان می

های اقتصادی تنها در زمانهای ، دولت آمریکا از تحریمدر طول قرن نوزدهم. (0981، 2)داکسی

برای مثال در . (0967، 3کرد)برمان و گارسونی محدود میهای شدید، استفادهجنگ یا ضرورت

ی ایاالت سواحل جنوبی دستور محاصره واشنگتن ت در ی دول، اتحادیهداخلی آمریکا طول جنگ

، در طول 0898در اواخر سال . (059، ص 0922، 4را صادر کرد تا آنها را منزوی و مجزا کند )بمیس

ساس تصمیم مشترکی را گرفتند که بر ا و رئیس جمهور آمریکا ، کنگرهطول جنگ آمریکا و اسپانیا

 .5شد، را به اسپانیا ممنوع کردندذغال سنگ و دیگر کاالهایی که در جنگ استفاده می آن صادرات

                                                
Jack1 

Doxey2 

Berman and Garson3 

Bemis4 

 . 731 مورد در 30 ،25 یشماره ،1181 آپریل  22 ،( Cong. J. Res) رس ج و کنگره5
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 0915در سال  1، پس از اتمام جنگ آمریکا و اسپانیا، رئیس جمهور روزولتدر همین رابطه

ی آغاز اعمال کرد، این ممنوعیت به عنوان نقطه نی دومینیکممنوعیتی را علیه جمهور

ی تأمین منافع ملّهای اقتصادی با هدف ارتقای ثبات سیاسی و های صادراتی و تحریممحدودیت

 . (09-08، ص 0920، 2آید)آتوارتبه شمار می آمریکای التینآمریکا در تعامل با 

صادی های اقتای برای استفاده از تحریمهای تازهالملل فرصتدر تجارت بین گذارییهسرما

 ارداتدر مقابل تغییر در و و بلژیک برخی از کشورهای صنعتی مانند انگلستان. ایجاد کرده است

کسب قدرت . 4(22-20، ص 0996، 3)داکسی مواد غذایی و مواد خام بسیار آسیب پذیر هستند

های جنگی موفق، نیازمند دسترسی به مواد اولیه مانند آهن، نفت و دیگر صنعتی پایدار برای تالش

های خارجی بسیار اهمیت پیدا کرده بود، لذا موفقیت نظامی یابی به بازاربنابر این دست. کاالها بود

ی م توانایی الزم را برای دستیابی به بازارهای خارجی در هنگام محاصرهوابسته به این بود که مرد

زیرا به دلیل بهبود . ها(تحریم ها داشته باشند )توانایی در دور زدناقتصادی و دیگر کنترل

های زندگی اجتماعی و ی واقعی جنگی، به محدودههای نظامی، فضای جنگ از محدودهفناوری

طرف نیز دریافتند که در الگوی خاص زندگی های بیحتی دولت. ی نیز گسترده شده بوداقتصاد

ها باشند و حتما تغییر در روابط اقتصادی دیگر کشورها در توانند جدا از سایر کشوراقتصادی نمی

 . (0996)داکسی،  خواهد گذاشتآنها نیز تاثیر

ر د و جنگ اقتصادی مانند محاصره در نتیجه بسیاری از قوانین جنگی در قرن نوزدهم

قواعد سنتی بین . در زمانهای قدیم (12-10، ص 0988، 5اوایل قرن بیستم منسوخ شد )االگاب

                                                
Roosevelt1 

Atwater2 

Doxey3 

 . است کرده فراهم آنها سیاسی هایانگیزه همراه به را اقتصادی هایتحریم از کامل ایتاریخچه داکسی یمطالعه4

Elagab5 
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کرد )آن را ناشایست ی اقتصادی را محدود میالملل،اعمال تحریم در جنگ از طریق محاصره

 های هوایی و همچنین گستردگیها و جنگپیشرفت تکنولوژی و وجود زیردریاییخواند(، اما با می

های حمل و نقل بسیار گسترده شده است، جلوگیری از حمل و نقل و قاچاق، بطوریکه راه

جهانی و  ه افزایش تجارتبه عالو. ی اقتصادی بطور خودکار امکان پذیر نیستمحاصره

« 2ثالثکشورهای »را از طریق کشورهای بی طرف یا  1هاتحریم دور زدن یگذاری بین المللسرمایه

ی های مستقیم اقتصادی برااین کشورها در جنگ نیستند لذا با محدودیت. تر ساخته استآسان

ذا ل. توانند با هر دو طرف در دو زمان و دو مکان معامله کنندهای دشمن مواجه نیستند و میدولت

گذاری سایر کشورهای بی طرف  و الزم شد تا تجارت و سرمایه متخاصمای هبرای دولت

غیر  و های تجاری آنها را کنترل کنند تا فرصتی برای انتقال و تجارت کاالهای استراتژیکفعالیت

 . استراتژیک به کشورهای دشمن نداشته باشند

 اولهای اقتصادی در طول جنگ جهانی تحريم

قبل از آن،  سالهایی از همه تصادی در طول جنگ جهانی اول بیشهای اقتکنیک جنگ

در جنگ  4اصلی متفقین . ویژگی3ها بسیار موثر هستندتوسعه یافت و ثابت کرد که این تکنیک

ی اقتصادی کردند و این تحریم اقتصادی، اولین را محاصره ریشاتو  جهانی اول این بود که آلمان

                                                
circumvent1 

third countries2 

 economic) اقتصادی جنگ یواژه که است کرده بیان خود یمطالعه در( Medlicott، 1152) مدلیکات3

warfare )خاطر همین به و شد استعمال گرفت قرار محاصره و اقتصادی هایکمبود و فشار در آلمان که زمانی از 

 (. Medlicott 1152, 130–31) شد ضعیف هم

allied powers4 
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فی که با طرتحریم اقتصادی بود که فراتر از قلمرو خاصی گسترده شده و لذا تمامی کشورهای بی

 . (52-26، ص 0952، 1، مدلیکات0990)آمبروسیوس، در بر گرفتکردند را نیز آلمان تجارت می

 های ثانویو تحريم انگلستان الف( لیست سیاه

اعالم کرد که در واکنش به جنگ زیر  های فراگیری را علیه آلمانتحریم دولت انگلستان

های متفق تجارت ها قدرتدر این تحریم. 2صورت گرفت 0905مارس  05دریایی آلمان، در تاریخ 

های طرفبی طرف را به عنوان مهمترین اهداف اقتصادی در نظر گرفتند و لذا آلمان با کشورهای 

. دنددر نظر گرفته شاقتصادی تحریم مهم  هدفکردند به عنوان یک که با آلمان تجارت می ثالثی

هایی که در کشورهای بی طرف انگلستان با زیرکی هر چه تمام لیست سیاهی از افراد یا نهاد

کردند یا کار می به سود آلمان یا بصورت مشترک هم با آلمان و هم با متفقینکردند و فعالیت می

دولت انگلستان . (21-05، ص 0952، 3بود )مدلیکات مظنون به این فعالیتها بودند را تهیه کرده

مجدد کاالهای  کرد و حتی از صادراتتجارت با چنین نهادها و افرادی را بطور کامل منع می

ط ی اقتصادی زمان جنگ توسبه عالوه محاصره. شدانگلیسی به چنین موسساتی جلوگیری می

 نهاآبطوریکه  شدهای تجاری میطرف و انجمنهایی با کشورهای بینامهانگلستان شامل توافق

. اینداً صادر نمهای تجاری آنهامجددبه هیچ عنوان نباید کاالهای انگلیسی را به آلمان یا به رابطه

کشورهای بی طرف خاصی که مظنون به تجارت با آلمان بودند  همچنین دولت انگلستان واردات

طرف بودند و رابطه های خصوصی یا افرادی که در کشورهای بیرا محدود کرد، رابطه با نهاد

                                                
Ambrosius, Medlicott1 

 یاصرهمح از خروج. نبود پذیرفته آلمان به کمکی هیچ و شد ممنوع آلمان با مستقیم تجارت تحریم یبسته این در2

 شدندمی رلکنت انگلستان توسط کردندمی نقل و حمل کاال آزاد آبهای در که هاییکشتی تمامی زیرا بود مشکل اقتصادی

 از فهرستی از نیز انگلستان با پیمان هم طرف بی کشورهای تمامی و انگلستان و باشند نداشته آلمان با ارتباطی هیچ که

 یرغ دریایی نقل و حمل و کشتی هیچ لذا. بود مشخص آن مقصد و زمان که کزدندمی پیروی خدمات و کاال نقل و حمل

 (15-13 ص ف1140 ،(Jack) جک. )نبود پذیرفته لیست درون موارد از

Medlicott3 
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کرد و همچنین واردات از را محدود  -یا مظنون به این رابطه بودند –تجاری با دشمن داشتند 

به عالوه  .کردند را محدود کردکشورهایی که از سیستم حمل و نقل دریایی انگلستان تبعیت نمی

نترل ک ی را از این جهت تحتانگلیس شهروندانی های تجاری همهجاسوسان انگلیسی فعالیت

ایی هسیعتر از محاصرهبسیار متفاوت و همچنین و در حقیقت، این نوع از محاصره. دادندقرار می

ی سواحل دشمن به شد، روش قدیمی کنترل و محاصرهاجرا می های ناپلئونیبود که در جنگ

تر علیه کشورهای بی طرف و ای شدیدهای منطقهروش جدید کنترل قاچاق با اعمال تحریم

 . (12-28، ص 0911، 1، تبدیل شد )گویچاردهای آنها به خاطر تجارت با دشمنملت

 آمريکا لیست سیاهب( 

تاکید زیادی بر حقوق خود به عنوان یک کشور بی طرف قبل از ورود به جنگ آمریکا 

جاوز به به عنوان ت های اقتصادی انگلستانای و تحریمهای صادراتی فرا منطقهداشت و به کنترل

پس از اینکه . 2کردی آمریکا و همچنین عامل ناراحتی جدی تاجران آمریکایی، اعتراض میسلطه

 و ها علیه آلمانعیتآمریکا نیز وارد جنگ شد، شروع به همکاری با دولت انگلستان در ممنو

های خود را بصورت قانون تصویب عیتآلمان کرد و ممنودارای رابطه با کشورهای هم پیمان و 

ها را صادر کرد، که دقیقا مشابه کنترل« به تجارت با دشمن»فرمان مربوط  0907و در سال  نمود

نگلستان های ابه عالوه آمریکا از سیاست. های اقتصادی وضع شده توسط انگلستان بودو محدودیت

ادی کشورهای بی طرف نیز تبعیت کرد و مذاکراتی با آنان های اقتصدر مورد کنترل و تحریم

                                                
Guichard1 

 کرد تمخالف آن با انگلستان اما کرد آماده طرف بی کشورهای رانیکشتی حقوق حفظ برای پیشنهادی طرحی آمریکا2

 یمطالعه. )کردمی اعتراض انکلستان محدودیتهای علیه آمریکا 1116 تا 1114 سالهای بین در. بود آن موافق آلمان ولی

 (. ببینید را 100-87 ص ،1140 جک،
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های مشابه علیه آلمان و متحدانش متقاعد کند طراحی کرد تا آنها را برای دنباله روی از محدودیت

 . (116، ص 1؛ گویچارد08،ص 0907، )داکسی

 ، یکی از مهمترین عوامل شکستهای اقتصادی متفقینمعتقدند که تحریم اغلب مورخین

 های متحد بیشتر به خاطر همکاری انگلستانتاثیر این تحریم. (21-15، ص 0921، 2بود )شاو آلمان

گذاری و اعمال قدرت بود، بطوریکه آنان دقیقا اصول قانونی مشابهی برای افرادی و آمریکا در قانون

عالوه  به. کندگذاری میهای اقتصادی تجارت و یا سرمایهبخشی از کنترل که بر خالفداشتند 

گذاری خارجی در آلمان آلمان و همچنین کاهش سرمایه های متحد باعث کاهش صادراتتحریم

 هایو سایر فشار بطور کلی استفاده از فهرست سیاه. 3درصد در طول دوران جنگ بود 81بیش از 

ا متحدان طرف( ب)بیثالثهای انگلستان و آمریکا علیه تجارت کشورهای ای توسط دولتفرا منطقه

 . رودشمار میه ب جنگ اقتصادی درآلمان، ابزاری موثر 

 های اقتصادی در طول جنگ جهانی دومتحريم

های اقتصادی که ، تحریم4حث کردیم، در طول دوران بین دو جنگهمانطور که در باال ب

متجاوز به دست کشیدن از تجاوز  یشد، در وادار کردن کشورهاحمایت می 5ی مللتوسط جامعه

                                                
Doxey,Guichard1 

Shaw
2

 

 ارفش اعمال در ارزشمند بسیار تاثیری مجموع در را اقتصادی هایتحریم تاثیر( Medlicott) مدلیکات دلیل همین به3

 (. 633 ص ،2 ج ،1152 مدلیکات،) داندمی المللی بین صلح حفظ و اقتصادی

war years-inter4 :داشت وجود دوم و اول جهانی جنگ دو بین که است دورانی . 

League of Nations5 :نتیجه در اول جهانی جنگ از بعد که بود دولتیمیان المللیبین سازمان یک ،ملل جامعه 

 سال تا جهانی سازمان این. شد تاسیس خورشیدی1211 تا1218 هایسال طی در ورسای، عهدنامه امضای

 عضو، 58 این از عضو 42 که عضوداشت،58 تناوب به مدت، این طی در که داشت، اجرایی رسمیت خورشیدی،1324

 . پرداختندمی فعالیت به موسس و اصلی عضو عنوان به ایران جمله از
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ود که ها این بیکی از دالیل عدم تاثیر تحریم. و تعرض به حقوق دیگر کشورها، چندان موثر نبود

ها وجود نداشت و همچنین از یک اصول و فراگیر در اعمال تحریمها ، همکاری جامع در بین دولت

تفاوت در قانون و مقررات و تفاوت در . کردندقانونی مشابهی در مورد تنظیمات خود تبعیت نمی

سازی ی ملل همچنین فقدان پیادهها به خاطر بصیرت پایین اعضای جامعهسیاست بین دولت

 دوم در جنگ جهانی های اقتصادی متفقیندر مقابل تحریم .قوانین ملی و مقررات مدیریتی بود

بسیار  1های متفقگیری در میان قدرتهای بین دو جنگ بود، زیرا تصمیمتر از سالبسیار موثر

 2هایدرتبین ق ی کاالهای استراتژیکتر در مورد عرضههای بسیار واقعیمتمرکز شده بود، سیاست

طرف( بصورت متمرکز های قانونی فراملی بر کشورهای سوم )بیمحور بود و همچنین کنترل

های محور های اقتصادی در مجزا سازی )ایزوله کردن( قدرتبخشی ازاین تحریم. صورت گرفت

ی ی منسجم طراحموضوعهها بر اساس اصول بصورت اقتصادی بسیار موثر بود، زیرا این تحریم

انی های بازرگکرد و نظارت و کنترل فعالیتتر میهای بین المللی را سادهشده بود که همکاری

 . نمودکشورهای هدف را تسهیل می

 در طول جنگ جهانی دوم انگلستان لیست سیاهالف( 

ی موثر از یک برنامه ، دولت انگلستان0920ریکا وارد جنگ شود در سال قبل از اینکه آم

ی امهانگلستان برن وزارت جنگ اقتصادی. های محور استفاده کردهای اقتصادی علیه قدرتتحریم

. ودب عت آلمانتر با هدف تخریب صنی بسیار وسیعتحریمی اجرا کرد که بخشی از یک برنامه

درصد کاهش داد )مدلیکات،  81آلمان را در دو ماه تا حدود  های وارداتی انگلستان صادراتکنترل

نقل تولیدات برای بازار و  بر خالف جنگ جهانی اول، جلوگیری حمل. (116-112، ص 0952

                                                
Allied powers1 :زیمرک هایقدرت مقابل در هم با که هستند کشورهایی خاص، معنایبه(: متفقین) متفق هایقدرت 

 . جنگیدند دوم جهانی جنگ محوردر نیروهای اولو جهانی جنگ در

Axis powers2 :آغاز از پیش هاآن متحد کشورهای دیگر و ژاپن ،ایتالیا نازی، آلمان اتحاد حاصل محور نیروهای 

 . باشدمی دوم جهانی جنگ
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 و طوریکه با ایجاد لیست سیاهه منابع بود، بهای تر از کنترلهای آزاد کم اهمیتآلمان در آب

های مربوطه به ی کشورها، بطور کل از حمل و نقل دریایی کاالبرای همه 1گواهی کشتیرانی

های آمریکا و انگلستان بطور پس از اینکه آمریکا وارد جنگ شد، دولت. شددشمن جلوگیری می

ی وسیع برای مهوزارت جنگ اقتصادی انگلستان از یک برنا. دندوسیعی از لیست سیاه استفاده نمو

جنگ اقتصادی نامحدود استفاده نمود، که با هدف تخریب صنعت آلمان و همچنین استفاده از 

یز های بی طرف را نشد )یعنی کشورکنترل صادرات بر تجارت کشورهای بی طرف تشکیل می

ای مورد استفاده همان تدابیر جنگ جهانی اول بود هتکنیک. ی جنگ اقتصادی کرد(وارد برنامه

ه قبل های لیست سیاه نسبت ببرای مثال فرایند. بار توسعه یافته و تصحیح شده بودند که این

تجاری مردم  هایو رویههای مالی تر بودند، زیرا جزئیات بیشتری در مورد داراییبسیار جامع

. گرفتکردند، را در بر میمی های محور فعالیتز قدرتگی اطرف( که به نمایند)بیثالثکشورهای 

صادر  0919 سال ی اول جنگ تابه عنوان مثال هیأت بازرگانی آن زمان چهار دستور را در مرحله

هایی ها و بانکاسم در آن وجود داشت و شامل شرکت 651کرد و لیست سیاهی درست کرد که 

مردم انگلستان نیز اخطار داده شد که هیچ  به. 2متهم بودندشد که به همکاری با دشمن عمی

 . 3نداشته باشند« بخش تجارت با دشمن»ای با افراد بدون مجوز از مبادله

                                                
ship warrant1 :توانستمین رانیکشتی هیچ گواهی این بدون و کردمی صادر کشتیرانی برای انگلستان که بود گواهی 

 (. 13 ص ،Doxey، 1180داکسی) کند استفاده انگلستان نقل و حمل یا تسهیالت از

 , .No. 1131S. R. & O ,) کنید مراجعه 1131 سپتامبر 13 در «دشمن با تجارت» مورد در شده صادر دستور به2

1166 .) 

( Trotter) تروتر یمطالعه انگلستان توسط اول جهانی جنگ زمان اقتصادی هایتحریم مورد در بیشتر مطالعات برای3

 . نمایید مراجعه 662 ص
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 اآمريک لیست سیاهب( 

ت ها و مکانیسم لیسدر ممنوعیت بر خالف جنگ جهانی اول، همکاری آمریکا با انگلستان

در طول جنگ، . یعنی دو سال قبل از ورود خود آمریکا به جنگ آغاز شد 0919از سال  سیاه

به  طور اساسی بر کنترل وجوه خارجی و صدور مجوز صادراته های اقتصادی آمریکا بتحریم

همکاری »ی ن آمریکا لیست سیاهی را بنیان نهاد تا مسئلههمچنی. کشورهای بی طرف متمرکز بود

لیست سیاه آمریکا در آن زمان . های محور را روشن کندبرای قدرت« 2اعمال مقدماتی»و « 1پنهان

زمانی که رئیس جمهور . 4شدنامیده می« 3شده های تحریملیست قطعی اعالم شده از ملت»

 ن لیست را منتشر کرد، وی اعالم کرد:ای 0921در سال  روزولت

ه  ه  هدفی ه ند ه  صس س . . . ه  ف    ده ن م صه  ی صن  لوست  صست     »
ت  . یفم ی دند ن  آلم   م نند نک وتتتب هند صنم لو  9898  ف م   صج صنی وتتتم ی 

ه  ه دلم ت ف م   صج صنی وو  تم می هندزم نی ده ن م صه  ی صن  لوس   ند  می

ص  ده دلم ت ه نب یصت ه ند  ی موی  صه صج ص وو   ه ه  مشخیه 9898  وم ی 

صن  ف م   ه ص  وب هندص  آلم نی ه صنم لو نی هه  نب ل  صی   ه ص  چنو  صف ص   نوا 
 «. 5هه  نب ل خوصهد  صو 

ی کنترلی آنها از آغاز تنها به افرادی که فهمید که برنامه داری ایاالت متحدهخزانه بعدها

ی آنها بودند دسترسی تحت سلطه محور بودند و یا شهروند کشورهای واقعاً شهروند کشورهای

                                                
corporate cloaks1 

fronts operating2 

Proclaimed List of Certain BlockedNationals3 

 . فرمایید مالحظه 1141 سال در را 2818Fed. Reg.  6E, 5§  8785 یشماره فرمان4

 1141 سال در 3555Fed. Reg.  6, 2, § 2417 یشماره اعالم5
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حور بی دقت ناکارآمد بوده است و در حقیقت برای کنترل اعمال کشورهای مدر مجموع داشته و 

 . (11-12، ص 0922داری آمریکا، بوده است )خزدانه

ن آ بر طبق ی لیست سیاهی را طراحی کرد که بصورت رسمی برنامه داری آمریکاخزانه

 همانند جنگ جهانی. ها نفوذ و حضور داشت تحت کنترل قرار گیردی نازیهر فردی که در شبکه

های های اقتصادی و مالی بر قدرتو آمریکا در اجرای تحریم و تعامل انگلستاناول، همکاری 

و حامیان  که با آلمان ثالث های تجاری و مردم آنها، و بر نهادهای بی طرف کشورهای محور، نهاد

( فقینهای متفق )متی تحریمی موثری بود که توسط کشورمهآنها تجارت و داد و ستد داشتند، برنا

به عالوه اجرای این برنامه توسط آمریکا، انگلستان و دیگر کشورهای متفق بر . به اجرا در آمد

شمن های دلیت افرادی که با دولتاساس اصول مدنیت و قوانین جنایی در ممانعت از تجارت و فعا

 های اقتصادی فرا مرزیکردند، مبنای قانونی موثر و قابل اجرایی را در تحمیل تحریمتجارت می

ها در تجارت و تامین مالی با این حال، شکافی در عادالنه بودن اجرای این تحریم. ایجاد کرد

وجود بای در بین کشورها فرا منطقه المللی وجود داشت که به خاطر تفاوت در تعریف عدالتبین

 . آمده بود

دیگر  و سنامه تجارت با دشمنو آمریکا متکی بر اسا در هر دو جنگ جهانی بریتانیای کبیر

 های محور وهای صادراتی و تحریم دارایی مالی علیه قدرتقوانین و مقررات، به اعمال کنترل

ها در تمام طول جنگ نیز باقی این کنترل. (0921، 1پرداختند )دومکیهای تحت کنترل آنها نهاد

، 0927ی، )دومکتبدیل شد کمونیستهای صادراتی علیه کشورهای ماند و پس از آن فورا به کنترل

و آمریکا موجب اجرای موثر  انگلستانی های دو جانبه، همکاریدر طول این دوره. (26-19ص 

 طرف که با آلمانها و افراد کشورهای بیمرزی علیه نهادهای مالی فراهای تجاری و تحریمکنترل

 نشان داد که در طول جنگ جهانی دوم ی متفقینتجربه. تجارت داشتند، شد نازی و متحدان آن

یاست های سهای بین المللی بین دولتیک رژیم تحریم اقتصادی موثر و جامع، نیازمند همکاری

                                                
Domke1 
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های تجاری گذار در طراحی نوع تحریم منتخب علیه دشمن و مردم و نهادهای قانونگذار و قدرت

 .باشدها نیز الزم میگذاری و تحمیل آن تحریمآنها است و همچنین این همکاری در اجرا، قانون

ه بدون ک دهدنیز نشان میمتحد  های تحریم اقتصادی سازمان مللتجربیات اخیر برخی از برنامه

های کافی بین المللی بین کشورها، های قانونی و مقرراتی و همچنین بدون همکاریکنترل

 1. شوداجه میهای اقتصادی در رسیدن به اهداف خود با شکست موتحریم

تر طور کلیه و ب در ادامه جنگ، آمریکا رژیم قانونی جامعی را برای کنترل صادرات

های های اقتصادی )شامل فرمان تحریم مالی( علیه کشورهای بلوک شوروی و دولتتحریم

ای هنیز کنترل طور مشابه، انگلستانه ب. (52-19، ص 2110در آسیا اعمال کرد )مالوی،  کمونیست

ی جانبه ی چندکمیته»تر مبتنی بر اصول ی صادراتی جامعهاصادراتی زمان جنگ خود را به کنترل

را  4ناتو و متحدین غربی 3تقویت کرد و در طول جنگ سرد« 2های صادراتیهمکاری در کنترل

ی اصلی دولت انگلستان به تدریج هسته ی دومدر دوران پس از جنگ جهان. کردرهبری می

 . تبود را کنار گذاش های اقتصادی خود در دوران جنگ که شامل تحریم مالی و لیست سیاهتحریم

                                                
 جدید زیمبابو( )Rhodesia) آرهودسیا علیه متحد ملل سازمان اقتصادی هایتحریم در توانمی را شکست این1

Zimbabwe )و انگلستان هاتحریم این در. کرد مشاهده داشت ادامه 1171 سال تا و شد آغاز 1166 سال در که 

 . نکردند چندانی کمک آمریکا

for MultilateralExport Controlsordinating Committee -Co2 

(CoCom) 

Cold War3 

NATO and western allies’4 
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رفت به شمار می ابزار جنگ اقتصادی 1داری آمریکاوزارت خزانه از این پس لیست سیاه

که  (OFAC3داری )های خارجی وزارت خزانهی کنترل داراییدر حقیقت اداره. (0991، 2)کندریکت

بر عهده  0966های لیست سیاه آمریکا را پس از سال های تحریمی و اجرای برنامهمسئولیت فرمان

 . 4دیدها میهای جنگی و آژانس اجرایی این تحریمتیداشت، ضرورتاً خود را در مأمور

ا به ر اندش از یک کشور تحریم کننده بودهبیشامل که چندجانبه های تحریممورخین 

های قابل توجه بر دولتهای محور در دستیابی به اهداف و تحمیل هزینه ترهای موفقعنوان تحریم

، ص 0951، 5)کوهن انددادههای جنگی را ارتقاء ها فعالیتبا این نوع تحریم معتقدند کهدانند و می

های ای را در اجرا و تحمیل قواعد تحریمهای چند جانبههای متفق رویکرداگر چه قدرت. (22-26

ول های مقرراتی و اصهای متنوع و شکافی که بین تکنیکسازگاریکردند، اما نادنبال میمالی 

 بیراتعها دولتبرای مثال . کردمیهای تحریمی کم برنامهگذاری کامل بوجود آمد، تاثیر قانونی آنها

های تجاری داشتند و ها و نهادها، شرکتهبرای بنگا« 6تعهد کنترل »مختلف از عدالت و مفهوم 

 مشکالت. های مالی متحد را به چند بخش تقسیم کرده بودهای تحریمها سیاستاین تفاوت

تحریمی موثر تا به امروز در ایجاد رژیم  یهاگذاران زمان جنگ در طراحی برنامهسیاست ویرپیش

از  های برخیهای اقتصادی بین المللی موثر، ادامه دارد و این ضعف در بسیاری از برنامهتحریم

 . استکشورها قابل مشاهده 

                                                
US Treasury Department1 

Kendrick2 

Treasury Department’sOffice of Foreign Assets Control3 

های تحریمی آمریکا قرار داشت و همین سازمان در مرکز سیاست OFACهای اقتصادی های تحریمبرنامه 4

 نمود.سپتامبر علیه تروریسم اجرایی می 11را پس از های تحریمی آمریکا سیاست

Cohen5 

control liability6 
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 های اقتصادی پس از جنگ جهانی دومتحريم

پس از جنگ جهانی اول و تبعات آن، توجه بسیاری به این مطلب جلب شد که کشورها به 

ادی های اقتصرفته و تحریم های نظامی به سمت جنگ اقتصادیها و ستیزهجای استفاده از جنگ

های اقتصادی تفاده از تحریماس لذا در طول جنگ جهانی دوم. های نظامی شودجایگزین جنگ

ن دیدگاه ی همیو مطالب ذیل آن نیز در ادامه بسیار مورد استقبال قرار گرفت که ایجاد لیست سیاه

ها غالبا برای تخریب نظم و تضعیف عملیات ارتش و یا به عنوان مکملی در تحریم. مطرح شد

 . گرفتهای مرزی مورد استفاده قرار میجنگ

مورد استفاده قرار گرفته  0921تا  0902های مورد تحریم اقتصادی که بین سال 00از 

چهار مورد از این موارد توسط چند کشور . های نظامی بوده استمورد مربوط به فعالیت 9، 1است

نبال ها نتایج متفاوتی را به داین تالش. المللی صورت گرفته استی مشاجرات بینیهوبرای تس

موفق بوده و  0925در سال  به عقب نشینی از بلغارستان در وادار کردن یونان برای مثال، اندهداشت

 . شکست خورد 0911ی در اواسط دهه به عقب نشینی از اتیوپی در مواردی مانند وادار کردن ایتالیا

های خارجی نیز مورد توجه استفاده از سایر سیاست جنگ جهانی دوم ی پس ازدر دوره

نشینی ها همچنان برای وادار کردن برخی از کشورها در عقبکشورها قرار گرفت، اما تحریم

 ایهای تجاوز و تصرفات منطقهها، برای رها کردن برنامهکشور های نظامی از مرزهای دیگرنیرو

این در . گرفتای نظامی کشورها مورد استفاده قرار میهیا بطور کلی برای دست کشیدن از برنامه

که شرایط اقتصادی فشارهای زیادی را بر کشورهای درگیر جنگ وارد کرده بود، ایاالت  دوره

المللی برای مخالفت با عملیات نظامی، نقش بسزایی را بازی ی آمریکا به عنوان پلیس بینمتحده

های نظامی خود را را مجبور کرد تا نیرو و انگلستان رانسهف ،آمریکا 0956برای مثال در سال . کرد

ای، مصر را های کمک غذایی و توسعهبا پیشنهاد 0961خارج کنند و در اوایل سال  کانال سوئز از

ها دار زیر عالوه بر روند تحریمدر نمو. وادار کرد تا از حمایت شورشیان در یمن و کنگو دست بردارد

                                                
 . است شده داده نمایش 2-1 جدول در که1
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مالحظه  2111تا سال  0902های بین المللی را نیز از سال توانید روند دخالت آمریکا در تحریممی

اقتصادی  هایدهد روند استفاده از تحریمنمودار زیر نشان می. باشدبر مطلب فوق می مؤیدکنید که 

ر شده ها بسیار بیشتت آمریکا نیز در این تحریمدر طول زمان بیشتر شده است و عالوه بر آن دخال

به دلیل همگرایی بیشتر کشورها و همچنین فهم این مطلب که تحریم  0991ی البته در دهه. است

ه ها بصورت گروهی و چند جانباقتصادی با اتحاد بین کشورها تاثیر بیشتری دارد، اغلب تحریم

 . ار صریح و شدید استصورت گرفته است اما همچنان حضور آمریکا بسی

 

 1914 یهاسال نيب هامیتحر نیا در کایآمر حضور و یاقتصاد یهامیتحر روند 1نمودار 

 2111 تا

اقتصادی،  هایاستفاده تحریماز ها برای متوقف کردن عملیات نظامی با البته بیشتر تالش

، به قبرس زاقتصادی بسیار آمریکا بر ترکیه به خاطر تجاوهای مثال با وجود فشار. موفق نبوده است
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های فشار دولت جیمی کارتر 0981های در سال. 1سال در آنجا ماندند 11ای حدود های ترکیهنیرو

از  در حقیقت پس. دست بردارد که تاثیر گذار نبود زیادی را بر شوروی وارد کرد تا از افغانستان

، دیگر هیچ قدرت بزرگی نتوانست تنها با استفاده و جریان عقب نشینی از کانال سوئز 0956سال 

همانطور که بعد از . های نظامی قدرت بزرگ دیگری شودهای اقتصادی مانع حرکتاز تحریم

های بیان کرد، تحریم 2جرج اچ بوشحسین به کویت، رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی  تجاور صدام

تنها برای جلوگیری از پیشروی نظامی عراق بوده است )بوش و  0991در سال  آمریکا علیه عراق

 . (0998، 3اسکاوکرافت

های اقتصادی کشور توانایی ها برای تضعیفمعموال در مواردی مانند موارد فوق، تحریم

ارجی های نظامی خرا در اجرای سیاست ی کشور مربوطههای بالقوهشوند تا تواناییمقصد وضع می

ی تجارت کاالهای های چند جانبهعقالنیت پشت بسیاری از کنترل این نکته. کاهش دهد

آمریکا معموال علیه  0921ی است که در اواخر دهه ی اقالم خاص نظامی()به عالوه استراتژیک

ها علیه شوروی پس از منابع رسمی آمریکا دلیل و اساس تحریم. کردشوروی و چین اعمال می

البته حاصل شدن . اندامر ذکر کردهرا همین  0981در اوایل  4و بحران لهستان تجاوز به افغانستان

یف ، چرا که تخریب و تضعتردید داردها جای شک و ج مثبت و موفقیت در مورد این نوع تحریمنتای

 . اقتصادی بسیار مشکل است های بزرگ تنها با تحریمی نظامی قدرتنیرو

را ملی های امنیتی و فتالشها برای تخریب نیروی نظامی یک کشور متضمن ایجاد کنترل

ی توسعه در صنایع نظام ،های آنهای چند منظوره و همچنین فناوریتا با استفاده از کاال ،باشدمی

ها اب تحریمهایی را در کتکننده چنین کنترلمعموال کشورهای تحریم. کشور مقصد نیز کنترل شود

                                                
 . 2-1 جدول در 1-74 مورد1

2 George H, Bush 

3Bush and Scowcroft 

 2-1 جدول در 3-81 و 1-80مورد4
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و  ی شورویبرای مثال انجمن تحریم کننده. دهندهای مقصد قرار میبر سیاستهای خارجی دولت

 کاالهای وضع کردند که هر دو با هدف کنترل صادرات وران جنگ سردهایی را در دچین، کنترل

نموده  های نظامی جلوگیریی فنی در سالحبه چین و شوروی بود، تا بتوانند از توسعه استراتژیک

، 1اران)هافباور و همک. ی صنایع نظامی تضعیف کنندو نیروی اقتصاد شوروی و چین را در توسعه

 . (00، ص 2117

 ادر دوران مدرن بیشتر تالشهای تخریبی علیه فعالیت نظامی کشورها، مواردی بوده که ب

. 2دای جلوگیری شوهای کشتار جمعی به ویژه سالح هستهی سالحها سعی شده از توسعهتحریم

ی هایهای تولید و نگهداری چنین سالحعلیه فعالیت 0981و  0971ی سریعا در دهه آمریکا و کانادا

د تا از توانایی در فرایند کانادا سعی کر 0972در سال . کردندهای دقیق و محکم استفاده از تحریم

ای نیز ستههای هجلوگیری کند تا از تولید سالح و پاکستان سازی و کنترل این فرایند در هندغنی

ت شد همدس ی شمالیآمریکا در تحریم و ایجاد فشارهای مالی با کانادا علیه کره. جلوگیری شود

چند  سپس آمریکا با تالشی. ی شمالی جلوگیری کندتا از خرید تجهیزات غنی سازی توسط کره

، یوان، تاهای آن را به آفریقای جنوبیای و فناوریجانبه حمل و نقل و کشتیرانی سوخت هسته

ربوط های مای و فناوریهای هستهی سالح، هند و پاکستان منع کرد تا از توسعه، آرژانتینبرزیل

ما تنها نقش ا. هایی در مورد کره و تایوان بسیار موفقیت آمیز بودچنین تالش. به آن جلوگیری کند

رد ت و در موای داشکمی در بازداشتن آفریقای جنوبی، برزیل و آرژانتین از دستیابی به سالح هسته

ود را خ ایهای هستهزمانی که هند و پاکستان آزمایش. هند و پاکستان نیز با شکست مواجه شد

                                                
1Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, Barbara Oegg 

أمل ةای کشتار جمعی شایسته تکنندگان در کنار شعار مبارزه با سالحدر این زمینه توجه به نیت و هدف اصلی تحریم 2

ةا را دارند و ضمن تجربه عملی استفاده از آنها، ةای اینگونه سالحزرادخانهاست چه اینکه خود این کشورها بزرگترین 

 رند.دادهند، بلکه در مسیر توسعه و ارتقاء آنها گام بر میهیچگونه اقدام قابل توجهی برای نابودی آنها صورت نمی
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های خارجی به این دو کشور را تکمیل کردند، آمریکا منع شدید مبادالت و کمک 0998در سال 

 . نامید 1«نظامی آمریکا کنترل صادرات قانون»ایجاد کرد و این عمل را 

سین ح صدام. و لیبی بود دو نمونه از موارد موفق در جلوگیری از سالح کشتار جمعی عراق

عراق قصد داشت تا  شت و با استفاده از درآمدهای نفتیبه منابع نامحدود نفتی دسترسی دا

شارهای و ف مللهای سازمان ای ایجاد کند که با تحریمهای شیمیایی، بیولوژیکی و هستهسالح

آشکار  2111ی آمریکا به عراق در سال ن مطالب با حملهای. 2ها نیمه تمام ماندآمریکا، این فناوری

قت لیبی نیز برای دستیابی به رئیس جمهور وهمچنین در اقدامی داوطلبانه معمر قذافی . شد

معی های کشتار جهای تولید سالحها به فعالیتهای نفتی آمریکا و پایان دادن به تحریموریفنا

های آمریکا و نه فعالیتها و فشارهای سازمان ملل، اما فارغ از این موارد موفق، نه تحریم. پایان داد

یران و ها منع کند و همچنین نتوانست اایرا از پیوستن به باشگاه هسته و هند نتوانسته پاکستان

 . (01، ص 2117ای خود باز دارد )هافباور و همکاران، را از آرزوی هسته ی شمالیکره

ز مورد نیها در سیاست خارجی کشورها به دالیلی غیر از جنگ و امنیت ملی البته تحریم

ح هایی اشاره کرد که برای تغییرات صریتوان به تحریمبه طور ویژه می. استفاده قرار گرفته است

های خارجی سیاست مباحثگیرند، که البته جزء یا ضمنی در رژیم یک کشور مورد استفاده قرار می

در مورد کشورهای  تحریم با این هدف معموال در دوران جنگ سرد. 3باشدو مسائل دیگر می

(، 0961) توان به تحریم آمریکا علیه کوباگرفت، برای مثال میتر مورد استفاده قرار میکوچک

که با روی کار آمدن رافائل . ( اشاره کرد0971( و شیلی )0962) (، برزیل0961) جمهوری دومینیکن

                                                
US Arms Export Control Act1 

اش از صدام در خالل جنگ هشت ساله تحمیلی به ایران اروپاییدریغ آمریکا و متحدان های بیادعای فوق با حمایت 2

های مالی، فنی، نظامی و تسلیحاتی آمریکا و همپیمانانش در ها و پشتیبانیاسالمی در تناقض است. چه اینکه حمایت

 این دوره بر کسی پوشیده نیست.

 باعث نهایتا بالقوه مشکالت وجود شرایطی در که است دولت کردن ثبات بی همان رژیم تغییر این محدود حالت یک3

 . شودمی رژیم تغییر
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و سالوادور  0962در برزیل در سال  2، جوا گوالرت0960در جمهوری دومینیکن در سال  1تروجیلو

 . ها بسیار تعدیل شد، این تحریم0971در شیلی در سال  3هآلند

ش از های آمریکا تسلیم نشد و بیالبته فیدل کاسترو، رئیس جمهور کوبا، در مقابل تحریم

های بلوک شرق از کوبا جستجو علت این امر را باید در حمایت فشارها را تحمل کرددهه این  2

تا  0991های را دریافت کرد، بین سال هاییکمکاسترو از شوروی ک 0991قبل از سال . کرد

توسط تعدادی از کشورها مورد تشویق و حمایت قرار گرفت، که برخی از آنها به خاطر  2116

های آمریکا علیه کوبا را بسیار بیشتر که تحریم 0996در سال  4بورتون -مسهل قانونواکنش علیه 

های مالی محدودی نیز از برخی همچنین کاسترو کمک. دادندها را انجام میکرد، این حمایت

 5رئیس جمهور وقت هوگو چاوزهای ونزوئال پس از پیروزی مانند کمککشورها دریافت میکرد، 

 . دریافت کرد 2112ه در سال ک

ر د رهبری رئیس جمهور کارتر و تحت ی آمریکاابتکارات کنگره با 0971ی در اواخر دهه

رار ق های ایاالت متحدهی مورد تمرکز شد و جزء اولین اهداف تحریممسئله« حقوق بشر»آمریکا، 

های دیگر، به شدت سعی کردند تا ی غربی و بخشهای سرکوب کننده در نیم کرهرژیم. گفت

در برخی از موارد، این تقاضا موجب ایجاد تغییرات . های حقوق بشر خود را ارتقاء ببخشندشاخص

م ها، بقای رژیهای عمومی شد، اما در برخی دیگر تغییرات مطلوب سیاستکوچکی در سیاست

نیز آمریکا پس از پایان  0977در سال  برای مثال در مورد کشور نیکاراگوئه. کردمی موجود را تهدید

                                                
Rafael Trujillo1 

João Goulart2 

Salvador Allende3 

ctBurton A-Helms4 :یافتمی وسعت بسیار کوبا علیه آمریکا هایتحریم آن موجب به که بود ایتصویبیه . 

Hugo Chavez5 
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داد  1های اقتصادی و نظامی خود، این پیام را به رژیم آناستاسیو سوموزاها و حمایتدادن به کمک

در  2راسنرژیم آلفردو استالبته آمریکا با تحریم علیه ر. کندکه در واقع آمریکا به سقوط او کمک می

در  .ها شکست خورددر تغییر رفتار حکومت وادورلو السا ( و رژیم نظامی آرژانتین0977) پاراگوئه

ی ریکا از مداخله(، آم0990) در هایتی 4( و رائول سدراس0987) در پاناما 3اگموارد مانوئل نوری

ی هابه همین صورت، تحریم. استفاده کرد 5ن کردن حکومت مستبد و آتوکراتنظامی برای بیرو

ایفا  0991در نیکاراگوئه در سال  6هاکست انتخاباتی ساندینیستنقش حداقلی، در ش 0980سال 

 . کرد

های اقتصادی علیه همسایگان خود استفاده از تحریماتحاد شوروی نیز قبل از فروپاشی 

 هر زمان که شوروی برای سرنگون کردن دولت. کرد که البته با موفقیت بسیار کمی روبرو بودمی

شد، مانند کرد با شکست مواجه میهای اقتصادی استفاده میمتمرد در بلوک سوسیالیست از تحریم

 0958تنها موفقیت او در سال . 0960لبانی در سال و آ 0928تحریم علیه یوگوسالوی در سال 

 . علیه فنالند بود

یز ن های اقتصادی فضایی بود که پس از جنگ سردهدف تغییر رژیم در استفاده از تحریم

با همین هدف  0991ی دهه اوایلها در همچنان ادامه داشت، بطوریکه بیش از نیمی از تحریم

های ی دولتبرای توسعه ی اروپاتوسط آمریکا و اتحادیهبار اهداف اول  این. شکل گرفتند

                                                
Anastasio Somoza1 :نیکاراگوئه وقت جمهور رئیس . 

AlfredoStroessner2 

Manuel Noriega3 

Raul Cédras4 

روشن است که ادعای حمایت از حقوق بشر و نسبت استبداد به حاکمیت کشورها با معیارهای آمریکایی و در جهت  5

 گردد.حفظ و تأمین منافع این کشور مطرح می

Sandinistas6 
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 0981و  0971های البته در دهه. در همین راستا شکل گرفت انقالب و کودتااز طریق ساالر مردم

بر روی  0991ی گرفت اما در دههمورد استفاده قرار می کای التینیها بیشتر در آمراین تحریم

. درآمد (ی اروپاصورت چند جانبه )بصورت همزمان توسط آمریکا و اتحادیهه آفریقا متمرکز شد و ب

های اقتصادی توسط کشورهای غربی در انتخابات ماالوی تاثیر قابل توجهی داشت بطوریکه تحریم

همچنین . پایان دهد 0992در سال  1ی هاستینگ کاموزو بانداساله 11به ریاست جمهوری  توانست

ایفا  2111ل در سا یهتحریمهای اقتصادی تاثیر مهمی در استقرار مجدد دولت دموکرات در نیجر

های اقتصادی وجود دارد که از موارد موفق دیگری نیز در تغییر دولت و رژیم توسط تحریم. کرد

(، 0996(، بوروندی )0992) (، کامرون0992) (، گینه استوایی0992) توان به مورد توگوبین آنها می

 . ( اشاره کرد0999) ( و ساحل عاج0992گامبیا )

 قانونیی آمریکا های مخدر، کنگرهگیر شدن کوکائین و داروبا همه 0981ی در اوایل دهه

آن زمان  تا. کنند همکاریهای ضد مواد مخدر کرد که سایر کشورها با آمریکا در فعالیت تصویبرا 

ی مواد مخدر از تحریم اقتصادی آمریکا تنها کشوری بود که برای مجازات کشورهای تولیدکننده

مخدر  ی موادکننده و حمل و نقل کننده با این تصویب لیستی از کشورهای تولید. کرداستفاده می

در دولت  .گرفتندورد تحریم کشورها قرار میخودکار کشورهای درون این لیست، متهیه شد و بطور 

 . تر دنبال شدنیز این رویه بطور جدی بیل کلینتون

های اقتصادی علیه تروریسم توسعه یافت و افراد و تحریم 0991ی در اواسط دهه

جزئی یا کلی مورد تحریم قرار  صورته دادند را بکشورهایی که اقدامات تروریستی انجام می

ها علیه تحریم. نام داشت، مورد تحریم قرار گرفت 2ن الدن که القاعدهب سامهاُی شبکه. دادندمی

رار تروریسم قمبارزه با نیز از این پس در ذیل عنوان توضیح داده ای که قبال کشورهای هسته

ع ی این عنوان بسیار وسیگستره واشنگتن و  و حمله به نیویورک 2110سپتامبر  00پس از . گرفت

                                                
1HastingsKamuzu Banda 

Osama bin Laden’s al Qaeda network2 
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ا یعنی رئیس جمهور وقت آمریک. تبلیغات وسیع کشورهای زیادی نیز به آمریکا پیوستند باشد و 

دولت بوش  در این دوره. ها را تاکید کردلزوم تحریم« 1جنگ علیه ترور»نیز تحت عنوان  بوش

شد و ها میلیستی را تهیه کرد که در سرتاسر دنیا اعم از خاور میانه و آفریقا شامل تروریست

داری خزانه. گرفتندم قرار میهایی که به آنها پناهندگی بدهند نیز مورد تحریهمکاران و کشور

را مورد بررسی قرار داد تا در اولین اقدام بلوکه کردن  هاروند انتقاالت مالی تروریست آمریکا

این نوع مباحث تا به امروز ادامه دارد و غالب . صورت گیرد آنهاهای مالی علیه ها و تحریمحساب

 . 2گیردمی انجام« مبارزه با تروریسم»و « قوق بشرح»ها ذیل عناوین تحریم

را  2111تا  0900های اقتصادی در بین سالهای طور خالصه روند تحریمه بزیر  جدول

جهانی را نیز بر حسب میلیارد دالر نشان  های هر دوره بر صادراتنمایش داده است، و تاثیر تحریم

ای ههای اقتصادی در هر دوره، مجموع هزینهالبته برای نشان دادن میزان موفقیت تحریم. دهدمی

دهد صورت سالیانه بر کشورهای مقصد مورد محاسبه قرار گرفته است که نشان میه تحمیل شده ب

ور که همانط. وارد کند حریم شده فشار اقتصادیها در هر دوره چقدر توانسته بر کشورهای تتحریم

دلیل این . در جدول روشن است، تعداد موارد تحریم در هر دوره بطور کلی روندی افزایشی دارد

است  المللیبین مخاصماتی های مستقیم برای تسویهافزایش در طول زمان، یکی کاهش جنگ

ثانیاً در طول زمان اهمیت اقتصاد در دیپلماسی . پیش گرفته شود شود راهی دیگر درکه باعث می

اسی ی اوضاع اقتصادی هر کشور و ثبات سیالمللی بیشتر شد و با گسترش دموکراسی رابطهبین

تر یافتنیتدس المللی از طریق جنگ اقتصادییابی به اهداف بینلذا دست افزایش یافتهحکومت آن 

تر اینکه گسترش روابط تجاری بین کشورها و کاهش مرزهای اقتصادی ماز همه مه. گردیده است

                                                
war on terror1 

سوء استفاده آمریکا از مفاهیم مورد احترام بشریت مانند مبارزه با تروریسم و حمایت از حقوق بشر و... بر کسی  2

م ین حقوق بشر و عدهای تروریستی خود ساخته و ناقضپوشیده نیست. عملکرد آمریکا در برخورد با برخی گروه

 بندی تروریست خوب و بد شاهدی بر دروغین بودن این ادعاهاست.برخورد با برخی دیگر و تقسیم
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های آن را کند و تحریم یک کشور در چنین شرایطی هزینهالمللی باالیی را ایجاد میوابستگی بین

 ر کههمانطو. دهد و لذا تاثیر بیشتری در رسیدن به اهداف تحریم خواهد داشتبسیار افزایش می

نیز روندی کامال صعودی  هدفهای تحمیل شده بر کشور کنید هزینهدر جدول زیر مشاهده می

 کند.البته همة این موارد نقیض را نیز اثبات می. شوددارد که از همین دالیل ناشی می

 

 یکشورها یابر آنها یهانهیهز ،یزمان یهادوره اساس بر را یاقتصاد یهامیتحر 8جدول 

 11211 تا 1915 یهاسال نيب ،یجهان صادرات بر آن ريتاث و مقصد

 دوره
تعداد موارد 

 تحریم

های ساالنه مجموع هزینه
تحمیل شده بر کشورهای مقصد 

 )به میلیارد دالر(

 تاثیر بر صادرات
)به میلیارد 0جهانی
 دالر(

0900-0905 0 82/1 05 

 موجود نیست 25/1 2 0906-0921

0920-0925 2 1 25 

0926-0911 1 1 11 

 موجود نیست 19/1 1 0910-0915

0916-0921 1 21/1 25 

0920-0925 0 72/1 51 

0926-0951 8 19/0 65 

0950-0955 5 00/0 91 

0956-0961 01 72/0 025 

0960-0965 05 28/2 081 

0966-0971 2 22/2 111 

                                                
ی مبتنی بر سالنامه 1140تا  1115جهانی از سال  تاثیر بر مجموع صادرات در مورد این جدول توضیح اینکه اوالً 1

صندوق بین »المللی است و همچنین مبتنی بر آمار مالی بین 1145در سال « سازمان ملل»آماری تجارت بین الملل 

جهانی در  ی مربوط به تاثیر بر صادراتمنبع سه داده باشد. ثانیاًمی 2000تا  1150( بین سالهای IMF« )المللی پول

همان دوران محاسبه  اطالعاترت استقرایی از سایر بصو 1140-1136و  1125-1121و  1115-1111های دوره

 شده است. 
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0970-0975 01 20/2 821 

0976-0981 25 80/6 0881 

0980-0985 05 97/2 0821 

0986-0991 21 91/28 1111 

0990-0995 12 75/11 2925 

0996-2111 01 20/27 6175 
متحد و آمارهای مالی بین الملل صندوق  های آماری تجارت بین الملل سازمان مللمأخذ: جداول و آمارهای، سالنامه

 1( در مسائل مختلف.IMFبین المللی پول )

های اقتصادی که با اهداف سیاست خارجی بین کشورها ای از تحریمخالصه 2-0جدول 

 کننده تا عالوه بر کشورهای تحریم دهدنشان می 2111تا  0902صورت گرفته را در بین سالهای 

 وری کلی بر. با مرتر شودروشنهای اقتصادی نیز تحریم الیل و اهدافروند د ،و کشورهای هدف

 هام، تحریقرن نوزدهم ابتدایی هایدههدر  گویای این واقعیت است کههای اقتصادی اهداف تحریم

به ن کار با ایگرفته تا شکل می هدفبیشتر با اهداف تضعیف نیروی نظامی و اقتصادی کشور 

های بیشتر به خاطر فعالیتبه بعد،  0991 یهاهای دههسال ازاما . خود برسند نظامیاهداف 

 یو برقراری دموکراس یا به قصد ارتقای حقوق بشر های کشتار جمعی،های سالحو برنامه ایهسته

به قصد جلوگیری از تجاوز و جنگ  و فارغ از شعاری بودن اهداف، بیشترهایی اعمال شده تحریم

 . گرفته استورت ص

 اقتصادی قرن بیست و يکم هایتحريم

تر شدن مفاهیمی چون ی اول قرن بیست و یکم با پر رنگهای اقتصادی در دههتحریم

 های کشتار جمعی، صلح جهانی و بطور کلی عناوین وعلیه سالح ، دموکراسی، فعالیتحقوق بشر

ها در این دوره از سوی یک کشور صادر بیشتر تحریم. گرفتاهدافی به ظاهر متعالی شکل می

                                                
 جفری هوفباور، کالید گری ینوشته ،2007 سوم، ویرایش ،«اقتصادی هایتحریم بر مروری» کتاب از گرفته بر1

 . جاُ باربارا و الیتوآن کیمبرلی اسکات،
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ن های بیها و نهادگرفت و یا از طرف سازمانشد و بیشتر با همکاری چند کشور صورت مینمی

 . شدالمللی صادر می

ها و دیگر مواردی که در طول سال ، ایران، میانماری شمالیها علیه کرهفارغ از تحریم

ا هشود، اولین تحریم در این سالگیرد و در ادامه به آنها اشاره میمورد تحول بسیاری قرار می

هدف از . صورت گرفت علیه هاییتی 2115تا  2110های بین سال ی اروپاتوسط آمریکا و اتحادیه

پس از . از قدرت بود تا با این کار حقوق بشر ارتقاء یابد 1یدژان برتراند آریستها حذف این تحریم

در انتخابات، از سوی او  یدآریست شدن ژان برتران در هاییتی و برنده 2111انتخابات نوامبر سال 

 2110صورت گرفت و در پی آن در ژانویه  یالمللةای حاکم بر نظام بینرویههایی با مخالفت

پس از  .های اقتصادی خود را به هاییتی تعلیق نمودندیکی یکی کمک ی اروپاکشورهای اتحادیه

میلیون دالر وام که از نهادهای بین المللی برای کمک به هاییتی تصویب شده  511آن آمریکا نیز 

بیشتر کشور را در دست گرفتند و در پی آن رئیس  2112ی فوریهها در شیشور. بود را بلوکه کرد

نشاندن  برای فرو آمریکا و سازمان ملل طلبهای صلحهگرو. ید تبعید شدژان برتراند آریستجمهور 

به ید سعی کرد آریست 2112در ماه مارس . ها و آرام کردن شرایط شروع به مداخله کردندشورش

. دگی گرفتنرفت و پناه اما مجبور شد به جامائیکا برود و سپس به آفریقای جنوبی ی باز گرددهاییت

 های بلوکه شده را برای مردم هاییتیآمریکا در چارچوب همکاری موقت، کمک 2112در جوالی 

جه رسید، به نتی برای ارتقای حقوق بشر ی اروپاههای کشورهای اتحادیپس از اینکه تالش. باز کرد

نیز  2116در اکتبر . های خود علیه هاییتی را برداشتتحریم ی اروپااتحادیه 2115در سپتامبر سال 

را علیه هاییتی برداشت اعمال شده بود(  0990های نظامی )که در سال آمریکا بخشی از ممنوعیت

های جدید خریداری کند و کمک کرد تا کشور به شرایط و به پلیس هاییتی اجازه داد سالح

                                                
1Jean-Bertrand Aristide 
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برای ریاست جمهوری  2116ی فوریه 7باز گردد و به دنبال آن انتخابات  1دموکراسی انتخاباتی

تجهیزات و خدمات دفاعی به هاییتی را  ی صادراتاجازه پس از آن ایاالت متحده. صورت گرفت

 . صادر کرد

 2112در سال  علیه زیمبابوه ی اروپادومین تحریم در این دهه توسط آمریکا و اتحادیه

 دسیاسی و اجازه دادن به برگزاری انتخابات آزا ها توقف سرکوبهدف از این تحریم. صورت گرفت

 های ارتشیممنوعیتی را بر فروش تجهیزات نظامی و کمک ی اروپا، اتحادیه2112ی فوریهدر . بود

های داخلی استفاده کرد، اعمال کرد و به زیمبابوه و فروش تجهیزاتی که از آنها بتوان در سرکوب

تن از مقامات کشوری آن زمان،  09و  همچنین بر رئیس جمهور وقت زیمبابوه یعنی رابرت موگابه

ها در واکنش به تجاوز سیاسی به این تحریم. ها را اعمال کردکردن دارایی ممنوعیت سفر و بلوکه

و ستاد انتخاباتی او در جریان انتخابات مارس  2حامیان نخست وزیر وقت یعنی مورگان تیسیوانگریا

نها های آی کشوری و خانوادهرئیس جمهور موگابه و اعضای باالرتبهآمریکا نیز ورود . بود  2112

ها ها و ممنوعیتی اروپا وسعت تحریم، اتحادیه2112در جوالی . ممنوع کرد را به ایاالت متحده

 دستور 2118و  2115، 2111های آمریکا نیز در سال. تن از مسئولین کشوری توسعه داد 52را به 

با ا رتیک در زیمبابوه راهای دموکیی که رویههای افراد و نهادهارسمی برای بلوکه کردن دارایی

ها علیه ی اروپا مجدداً تحریم، اتحادیه2118و  2116در سال . صادر کرد ،کردندمشکل مواجه می

 به 2118در مارس . تشدید نمود PF -ZANU3حزب حاکم رئیس جمهور موگابه و اعضای دولتی

های آمریکا و هایی که در جریان انتخاباتی ریاست جمهوری صورت گرفت، تحریمدنبال نزاع

                                                
ای برای تحریم کشورها از طرف آمریکا بوده است، دموکراسی جاهایی که بهانهمنظور از دموکراسی در اینجا و دیگر  1

مورد نظر آمریکا و انتخاب زمامدارانی است که منافع واشنگتن را تأمین کنند و نه دموکراسی حقیقی و حاکمیت مردم 

 بر سرنوشت خود است.

Morgan Tsvangirai2 

FrontZimbabwe African National Union Patriotic 3 
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د، موگابه ی انتخابات شدر این جریان با وجود اینکه تیسیوانگریا برنده. ی اروپا تقویت شداتحادیه

توافق کرد  تموگابه با تیسیوانگریا بر سر تقسیم قدر. ی انتخابات معرفی کردخود را به عنوان برنده

 وریلآدر . های اصلی را نیز در دست گرفتاما فرمانروایان استانی را تعیین کرد و کنترل وزارت

در  .تر از زمان رسمی انتخاباتی  بود، موگابه انتخاباتی را تدارک دیدبا اینکه یک سال زود 2102

ی های سیاسو دستگیریزمانی که موگابه قدرت را در دست داشت، رژیم او متهم به خشونت، آزار 

اروپا این  یی اروپا زیمبابوه را در تحریم نگهداشتند، البته اتحادیهبسیار شد و آمریکا و اتحادیه

 . های فردی خود را کاهش داداواخر تحریم

ها حریموضع این ت. های اقتصادی وضع کردآمریکا علیه گینه بیسائو تحریم 2111در سال 

سپتامبر  02در  1ژنرال وریسیمو کوریا سیبرا. بود 2111کودتای سپتامبر  توسط آمریکا در واکنش به

. زد دست به کودتا 2پس از انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور کومبا یاال 2111

آمریکا نیز در واکنش به این اقدام برای جلوگیری از تغییر دولت به دست کودتاگران و باز گرداندن 

در نهایت پس . های اقتصادی زدادارات به ریاست جمهوری اسمی و انتخاب شده، دست به تحریم

های خود را بصورت رسمی مجددا انتخابات برگزار شد، آمریکا تحریم 2112از اینکه در سال 

 . برداشت

اقتصادی و آمریکا دست به تحریم  ی اروپای آفریقا، اتحادیهاتحادیه 2111در سال 

کودتای نظامی در این  2111مارس  05پس از اینکه در . زدند  3(CRA)جمهوری آفریقایمرکزی

 آفریقای مرکزیهای اقتصادی علیه تحریم 2111در ماه جون  ی اروپاافتاد، اتحادیه کشور اتفاق

. را محدود کرد این جمهوریهای اقتصادی به کها و کمنیز همکاری 2111در دسامبر . وضع کرد

ی نهم صندوق ی توسعههای کالن در برنامهی اروپا به ساخت جاده و کمکهای اتحادیهتحریم

                                                
General Verissimo Correia Seabra1 

Kumba Yala2 

Central African Republic3 
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ها با هدف بازگشت به دموکراسی و تامین قضایی  محدودیت. ی اروپایی هم کشیده شدتوسعه

را بست  آفریقای مرکزیصادی به دولت های اقتپس از آن آمریکا هم راه کمک. اعمال شده بود

ابات پس از اینکه انتخ. در این اتحادیه خود داری کرد با این کشوری اروپا نیز از مشارکت و اتحادیه

های خود را ی اروپا تحریمبرگزار شد، اتحادیه 2115مجلس و ریاست جمهوری در مارس و می 

آفریقای های خود را برداشت و برداشت و در پی آن آمریکا نیز ممنوعیت 2115جوالی  0در 

 . اتحادیه اروپا شناخته شد شریکمجددا به عنوان  مرکزی

راتیک هایی را علیه جمهوری دموکها و ممنوعیتمتحد تحریم للسازمان م 2111در سال 

ای در شمال شرق های قبیلههای حامی صلح خود را در واکنش به جنگاعمال کرد و نیرو 1کنگو

ورای ش 2115در ماه جوالی . بود هدف اصلی تحریم، توقف تجاوز به حقوق بشر. مستقر کرد کنگو

های نظامی و منوعیتمرا تصویب کرد که بر اساس آن  0596ی امنیت سازمان ملل قطعنامه

 2118تا سال . وضع شد دولت کنگوهای مالی علیه مسافرتی  و همچنین  مسدود شدن  حساب

. ی کنندنظامی جلوگیر تجهیزاتای بتوانند از قاچاق گونهه شد تا بها هر ساله تجدید مینیز تحریم

ها تعدیل شد و به جای اینکه بر دولت کل کشور تحریم وضع شود، تنها بر تحریم 2118ر مارس د

به  کنگودر نهایت . وضع شد ،کردندفعالیت می کنگوافراد و نهادهای غیر دولتی که در شرق 

. ست دادرا از دبرای برقراری نظم  خودای مختلف تقسیم شد و دولت تاثیر گذاری های قبیلهبخش

کشور  های مختلفهایی غیر قانونی در بخشفعالیت کنگوکار درون ارتش های بزهها و شبکههوگر

 2112 در نوامبر. ها نقش موثری داشتهای اقتصادی بر تضعیف این گروهتحریم کهدادند انجام می

ماه شورشی ایجاد  08به مدت  های امنیتی،جاد وقفه در فعالیتپس از ورشکسته شدن دولت و ای

شورای  .ها به دست شورشیان افتادشد که در پی آن بخش شمالی کشور و اردوگاه نظامی فرانسوی

ماهه بر آنها وضع کرد و علیه افرادی که صلح را  02، یک ممنوعیت مسافرتی امنیت سازمان ملل

 . ل نمودتحمیهای نظامی بودند، ممنوعیت بر هم زده

                                                
Democratic Republic of the Congo1 
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های تحریم. ممنوع کرد الماس سخت را از ساحل عاج ها وارداتتحریم 2115در دسامبر 

 2102 فوریهشود که آخرین مورد آن در تا به امروز هر ساله تجدید می 2115سازمان ملل از سال 

هایی وضع کرد تحریم 2116ی فوریهدر  های سازمان ملل، آمریکا نیزبه دنبال تحریم. تجدید شد

و واردات، بازرگانی تجاری، تامین مالی و تسهیالت مبادالتی و تجاری را برای ساحل  که صادرات

ها را ممنوع ها و درگیریعاج ممنوع کرد، و همچنین هر گونه مبادالت مالی با افراد دخیل در جنگ

پس از انتخابات ریاست جمهوری باقی ماند و هر ساله تکرار  1012ها تا اواخر این تحریم. کرد

 2جدید یعنی آالسان کوتارا منتخباز واگذار کردن قدرت به رئیس جمهور  1الرنت گباگبو. شدمی

های جنگ. به خود اختصاص داده بود، خود داری کرد 2101درصد آرا را در انتخابات نوامبر  52که 

 1111ها ادامه داشت، که حدوداً جان به غیر نظامیان و سربازان مخالف ماه گباگبو و تجاوزنظامی 

ها ریماین تح. هایی علیه گباگبو وضع کردنیز تحریم ی اروپااتحادیه 2100 آوریلدر . نفر را گرفت

اعضای اتحادیه  شد و همچنین همههای مالی میشامل ممنوعیت مسافرتی و مسدود شدن حساب

 2100 آوریلدر . کردی گباگبو منع میی وام و خرید اوراق قرضههای مالی و تهیهرا از کمک

واخر او سازمان ملل بصورت نظامی برای غلبه بر گباگبو وارد عمل شدند و وی را در  ارتش فرانسه

ی البته پس از دستگیری و. کردند های مخالف دستگیر)پایتخت هلند( توسط گروه الهه در 2100

 . ها برداشته نشد و تا به امروز برخی از آنها باقی مانده استی تحریمنیز همه

برای  و تالشبه دلیل حمایت از تروریسم پیگیری  0986سال ها علیه سوریه از تحریم

مریکا نیز توسط آ 2111های پس از در سال آغاز شد. های کشتار جمعیساخت موشک و سالح

پس از سرکوب شدید مردم در تظاهرات علیه  2100در سال . های مضاعف قرار گرفتمورد تحریم

قبل از این جریان ابتدا در سال . تحریم پیدا کردنددلیل جدیدی برای  ، آمریکا و اروپابشار اسد

تحریم علیه  آمریکا یعنی جرج بوشتوسط رئیس جمهور وقت  01118در دستور اجرایی  2112

                                                
Laurent Gbagbo1 

Alassane Ouattara2 
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تجهیزات نظامی  های افراد خاص، ممنوعیت وارداتاجرا شد که شامل  مسدود شدن حساب سوریه

غیر از مواد غذایی و  ،ی موادهمه و موارد قابل استفاده در مسائل نظامی، ممنوعیت بر صادرات

. باشدهای سوریه بر فراز آمریکا و فرود آنها در آمریکا میه و ممنوعیت پرواز هواپیمادارویی به سوری

های مالی بانکهای ها نیازمند همکاری نهادهای آمریکایی برای کنترل جریانهمچنین تحریم

به عنوان اولین بانک تجاری سوریه  2116 آوریلدر . دتجاری سوریه و جلوگیری از پول شویی بو

و ی اقدامات تا همه ه شددستور داد آمریکاهای و به بانک شد شویی نامیدهلی در پولنهاد ما

های جدیدی ، آمریکا تحریم2118ی فوریهدر . های الزم را با نهادهای مربوطه انجام دهندکنترل

ترین دجدی. های مالی اضافه کردحساب یاعمال کرد و افراد جدیدی را به لیست مسدود سوریهعلیه 

ها علیه سوریه مربوط به رئیس جمهور بشار اسد و دولت اوست که به خاطر استفاده از دلیل تحریم

توسط آمریکا و در می  2100 آوریلها در این تحریم. قدرت نظامی علیه شهروندان صورت گرفت

 1. صورت گرفت ی اروپاتوسط اتحادیه 2100

 ،تجاوز به حقوق بشر با توجیهسودان  علیه 0989های سال ی تحریمامهآمریکا در اد

ر های جدید داین تحریم. ی اول قرن بیست و یکم نیز بر سودان اعمال کردهایی را در دههتحریم

در . صورت گرفت 2111بود که در سال  2ی غربی دارفورها در منطقهواکنش به منازعات و جنگ

ها ها و موارد نظامی بر غیر دولتیحالس واردات ممنوعیت ، شورای امنیت سازمان ملل2112ی جوال

ها گسترش بیشتری پیدا تحریم 2116در سال . ها نقش داشتند وضع کردو افرادی که در درگیری

 های دارفورافرادی که در درگیریهای های مسافرتی و  مسدود شدن حسابکرد و شامل ممنوعیت

، تالش برای 01211طبق دستور اجرایی  ایاالت متحده 2116 آوریلدر . شدنقش داشتند، نیز می

                                                
 آماده پترسون یموسسه توسط که 2012 و 2011 سال در روسیه های تحریم مطالعاتی مورد به بیشتر مطالعات برای1

 .http://www. piie: کنید استفاده زیر لینک از یا فرمایید عهمراج شده

com/publications/papers/sanctions-syria-2011. pdf 

Darfur2 



212  مجموعه مقاالت اقتصاد تحریم 

 

سازمان ملل نیز به  2116 آوریلدر . گرانه را تصویب کردبرقراری صلح در دارفور و اعمال مداخله

ف حقوق بشر و تهدیدی برای امنیت بین المللی دانست های دارفور را خالدلیل اینکه جنگ

تر های نظامی از واردات تجهیزات وسیعممنوعیت 2101در سال . را تصویب کرد 0672ی قطعنامه

 در دارفور کمک ها و افراد غیر دولتیشد و تمامی ابزار و لوازمی که برای تمرین و کمک به گرو

ی و های شورشی گروای بین همهنامهبا شرایط جدید توافق. کند، نیز مورد تحریم قرار گرفتمی

 . های سازمان ملل همچنان برقرار بوداما تحریم. دولتی شکل گرفت

های خود برای کمک به کشور گینه را که به اختیدپر ی اروپااتحادیه 2115 آوریلدر 

تعیین شده بود، را میلوین یورو  65لغ بر و با( 2117-2112ی اروپایی )توسعه قسطعنوان نهمین 

و در ادامه اعمال  نفر کشته 051حدود با معترضین  سرکوبها در واکنش به تحریم. قطع کرد

. ، وضع شدبرای بقاء در قدرت صورت گرفت 1نظامی که توسط کاپیتان موسی دادیس کامارا

های سیاسی در گینه اعالم کرد و نگرانی خود را در مورد انتخابات آزاد و فرایند ی اروپااتحادیه

، 2119امبر در نو. های سیاسی بیشتری وجود داشته باشددرخواست کرد که در گینه باید شفافیت

ی ها، تعداد افرادی که حساب2119های نظامی را اعمال کرد و در دسامبر ی اروپا ممنوعیتاتحادیه

آمریکا  2119در . های مسافرتی قرار داده را افزایش دادو مورد ممنوعیتکرده آنها را مسدود  مالی

بر در دسام. های مشابهی را بر کاپیتان کامارا و حزب او اعمال کردندی اروپا نیز تحریمو اتحادیه

. درت رسیدو به ق ی انتخابات شدنیز انتخاباتی آزاد برگزار شد و بر اساس آن آلفا کوندا برنده 2101

ها البته اموال کسانی که مسئول درگیری. برداشته شد 2100ی اروپا در مارس های اتحادیهتحریم

 . شناخته شدند، مصادره شد

و سفر مقامات  فروش تجهیزات نظامی به ازبکستان ی اروپااتحادیه 2115در اکتبر 

این ممنوعت در واکنش به خود داری از اجازه مقامات ازبکستان . ممنوع کردازبکستان به اروپا را 

اعمال  2115ها در می های دولت علیه اعتراضجهت جستجوی بین المللی در مورد سختگیری

                                                
Captain Moussa Dadis Camara1 
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 ی اروپاهم از سیاست اتحادیه سوئیس. شد که در این اعتراضات بیش از صدها نفر کشته شدند

میلیون دالر پرداختی  21آمریکا نیز . اعمال کرد 2116ی هایی را در ژانویهتبعیت کرد و محدودیت

ی اروپا اتحادیه 2116در سال . برای خدمات هوایی ازبک را در همین رابطه بلوکه کرد

 د کردهای نظامی را علیه ازبکستان گسترش داد و برای یک سال دیگر تمدیممنوعیت

ی اتحادیه. ماه دیگر وضع نمود 6از مقامات رسمی ازبک برای  تن 02های مسافرتی را بر ممنوعیت

ی با ازبکستان اجازه 2115اروپا توافق کرد که در صورتی که بر سر مسائل ایجاد شده در سال 

در سال . ردهای مسدود شده را مجددا باز خواهد کها داده شود، حسابخانهمذاکره در سطح وزارت

مانده  های باقیتحریم 2119نیز محدودیت ویزا را برای مقامات ازبک حذف کرد و در اکتبر  2118

 . های خود را برداشتندبه دنبال آن آمریکا و سوئیس نیز تحریم. را نیز برداشت

گرفت را در بالروس صورت  2116و آمریکا انتخاباتی را که در مارس  ی اروپااتحادیه

در رأس قدرت قرار داشت، ادعای پیروزی در  0992که از سال  1الکساندر لوکاشنکو. تقلبی دانستند

های مسافرتی بر وی وضع کردند و و آمریکا محدودیت ی اروپااتحادیه. انتخابات جدید را داشت

، در واکنش 2118در سپتامبر . انتخابات را مسدود کردند های او و مقامات رسمی دخیل درحساب

 ،ر معترضین به انتخابات توسط دولت بالروس، ایاالت متحدهو دیگ 2به آزاد کردن الکساندر کازولین

ی اروپا بخشی از نیز اتحادیه 2118در اکتبر . بالروس را برداشت ها علیه پتروشیمیتحریم

به دلیل تقلب دیگری در انتخابات توسط  2101البته در سال . های مسافرتی را برداشتممنوعیت

های جدیدی وضع کردند که تا به امروز ادامه ی اروپا تحریمالکساندر لوکاشنکو، آمریکا و اتحادیه

 . دارد

کا آن را سازمانی در انتخابات )که دولت آمری پس از پیروزی حماس 2116ی در ژانویه

 آمریکا وند. های مالی بر حماس وضع کردتحریم ی اروپاداند( آمریکا و اتحادیهتروریستی می

                                                
Alexander Lukashenko1 

Alaksander Kazulin2 
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ی در ادامه نیز آمریکا و اتحادیه. از حماس تقاضا کردند تا از خشونت دست بر دارد ی اروپااتحادیه

ی فلسطین نیز فشار آوردند تا د را حذف کردند و به کشورهای همسایههای خواروپا جریان کمک

در  .به عمل آوردندرا مسدود کنند و از مبادالت آنها نیز جلوگیری  ی مقامات فلسطینیهاحساب

ای و تعدادی دیگر از وزرا که با حماس رابطه فیاضسالم  پس از انتخاب نخست وزیر 2117سال 

امی در ادامه افرادی از آمریکا اختیار تم. های مالی علیه مقامات فلسطینی را برداشتد، تحریمنداشتن

ی اروپا نیز ممنوعیت در همین زمان اتحادیه. مبادالت با مقامات فلسطینی را در دست گرفتند

 . 1این منطقه پرداخت کرد هایی را بهرا برداشت و کمک های مالی به فلسطینیانکمک

د وضع کر هایی را علیه محصوالت مهم کشاورزی گرجستانروسیه تحریم 2116 آوریلدر 

هستند، صورت  که بیشتر ساکنان آن روس 2اخازیبستیای جنوبی و آوکه در واکنش به حمله به ا

تا زمانی که  تجارت جهانیورود روسیه به سازمان  ،در عوض گرجستان نیز اعالم کرد. گرفت

روسیه نیز تمام حمل و نقل به داخل و از گرجستان را . ها را بر ندارد، ممنوع خواهد کردتحریم

را به گرجستان باز گرداند و قیمت نفت صادراتی  یمهاجر غیر قانون 0111بیش از حدود . متوقف کرد

به  اخازیبو آ ستیای جنوبیوی نظامی در اجنگها 2118. در آگوست یز افزایش دادبه گرجستان را ن

روسیه هر دو منطقه را به عنوان مناطقی مستقل و بدون وابستگی سیاسی به گرجستان . پایان رسید

مجددا خطوط هوایی بین  2101ی در ژانویهرفت. لذا روابط بین دو کشور رو به بهبود . اعالم کرد

 .روسیه و گرجستان باز شد و دو کشور به توافقی مبنی بر کنترل جریان تجاری بین مرزی رسیدند

 .خود در مورد عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی صرف نظر کرد مخالفتگرجستان نیز از 

                                                
شی از پوصهیونیستی و چشم شایان ذکر است که مالک کمک و پذیرش رسمی دولت فلسطین، سازشکاری با رژیم1

ها علیه دولت قانونی فلسطین در غزه همچنان ادامه دارد و ها و ممنوعیتحقوق فلسطینیان است و از این جهت تحریم

  تنها کرانه باختری و دولت خودگردان از آنها معاف شده است.

South Ossetia and Abkhazia2 
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سازمان  چارچوب قواعد اعضایا در محصوالت کشاورزی تا امروز ادامه دارد ام ممنوعیت صادرات

 . شودهای گرجستان به روسیه صادر میتجارت جهانی برخی از آشامیدنی

ن میلیو 1، آمریکا از پرداخت ی نظامی علیه دولت انتخابی در فیجیدر واکنش به حمله

 رده وکتعلیق  را ط نظامی با فیجیرواب استرالیا و نیوزلند. دالر کمک به فیجی خود داری کرد

پس از آن قدرت به . ها خودداری نمودندمسافرتی اعمال کردند و  از پرداخت کمک ممنوعیت

. دهای خود را برداشتنپس از آن استرالیا و نیوزلند تحریم. گشتباز 1رئیس جمهور راتو جوزفا ایلویال

ی نیوزلند را بیرون کرد، نیوزلند نیز هرتبی عالیپس از اینکه فیجی نماینده 2117در سال 

 هایمنوعیتمبه همین منظور نیوزلند . های خود را با وسعت بیشتری مجددا اعمال کردتحریم

یز از ن ی اروپااتحادیه. ی آنها و برخی از شهروندان فیجی اعمال کردمسافرتی بر نظامیان، خانواده

ود را های خهای خود به فیجی صرف نظر کرد و آمریکا و استرالیا تحریممیلیون یورو کمک 211

روی کار است، یعنی تا  2هر سه کشور تصمیم گرفتند تا زمانی که دولت باینیماراما. گسترش دادند

و  2102ینیماراما انتخاب شد و تا سال مجددا با 2119در انتخابات . ها ادامه یابداین تحریم 2119

 . ها تمدید شدانتخابات جدید تحریم

 .4کودتایی نظامی کرد و دولت را در دست گرفت در هندوراس 3میشلتی 2119ی در ژانویه

عضاء و های خارجی به هندوراس را لغو کرد و بر اآمریکا نیز در واکنش به چنین اقدامی کمک

ا لیا رفراندومی را تقاضا کرد تا مجدداز. های مسافرتی وضع کردطرفداران دولت میشلتی ممنوعیت

معلوم شود چه کسی باید بر قدرت باشد ولی دادگاه هندوراس این رفراندوم را غیر قانونی اعالم 

هندوراس را قطع کردند و سفیران های خود به کمک ی اروپادر واکنش به این اتفاقات اتحادیه. کرد

                                                
Ratu Josefa Iloilo1 

Bainimarama2 

ttiMichele3 

 . نشست او جای به خود و کرد برکنار را هندوراس جمهور رئیس زالیا مالنوئل4
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 هندوراس را از عضویت ،پس از آن سازمان دول آمریکایی. فرا خواندند این کشورخود را از پایتخت 

 1انتخاباتی آزاد برگزار شد که در آن پورفیریو لوبو 2119نهایتا در نوامبر . در این سازمان بر کنار کرد

های خود را به کمک ی اروپاز آن آمریکا و اتحادیهی انتخابات ریاست جمهوری شد و پس ابرنده

 . نیز هندوراس مجددا به عضویت سازمان دول آمریکا درآمد 2100 ژوئندر . هندوراس از سر گرفتند

ها و اغتشاشات مداوم در واکنش به خشونت 01516مطابق دستور اجرایی  2101 آوریلدر 

الی هایی را بر سومتحریمآمریکا سومالی مانند دزدی نظامی دریایی و تجاوزات نظامیان سومالی، 

های افراد خاص و نهادهایی که در های شامل مسدود کردن حساباین تحریم. اعمال کرد

به امروز  ها تااین تحریم. گشتکردند، میو یا از آن حمایت میاشتند فعالیتهای ضد صلح نقش د

 . هم ادامه دارد

 ن مللو سازما در واکنش به تجاوز به معترضین در لیبی، استرالیا، کانادا 2100ی فوریهدر 

ری ها جلوگیاولین هدف این تحریم. هایی را بر معمر قذافی و رژیم او وضع کردندو آمریکا تحریم

ای هاسترالیا حساب. اش از قدرت بوداز تجاوزات نظامی بود و دومین هدف آن حذف قذافی و خانواده

کانادا عالوه بر مسدود کردن حسابها قذافی و . تن از اعضای دولت او را مسدود کرد 22قذافی و 

آمریکا نیز  2100ی فوریهدر . ع اعالم کرددولتش هر گونه مبادالت مالی با آنها را نیز ممنو

میلیارد دالر دارایی تحت  11های نظامی به لیبی را متوقف و های آنها مسدود کرد و کمکحساب

ها و صورت هم رأی مسدود کردن حسابه سازمان ملل نیز ب. بلوکه کرد را ی قضایی آمریکاحوزه

پس از سرپیچی قذافی . از همکارانش تحمیل کرد نفر 01و  اشدهممنوعیت سفر را به قذافی، خانوا

 .ی هوایی به او را صادر کردی حملهاز قوانین سازمان ملل و حمله به معترضین، سازمان ملل اجازه

می و آمریکا تجهیزات نظا ، فرانسهانگلستان. های خود را گسترش دادآمریکا تحریم 2100 آوریلدر 

مان در اکتبر ه. ی هوایی را رهبری کردرا برای مقابله با این شورش فراهم کردند و ناتو نیز حمله

ی پس از مرگ قذافی شوای مل. سال نیز به ترتیب پسران و سپس خود قذافی از قدرت حذف شدند

                                                
Porfirio Lobo1 



  217 های اقتصادیتاریخچة استفاده از تحریم

 

 

ت ملی آنها را تحت نیروی امنیهای نظامی رقیب تالشی گسترده کرد و انتقالی لیبی در حذف گروه

 . متحد کرد

های ابتدایی قرن بیست و یکم صورت گرفته که های جزئی بسیاری در خالل سالتحریم

ها در طول اما برخی تحریم. و تنها به موارد مهم آن اشاره کردیم کردهی آنها خودداری از ذکر همه

ز مدتها بلکه ا مربوط به این قرن نیستو تاسیس آنها  ها در حال پیشرفت و تحول بودهالاین س

ا هتوان جزء این گونه تحریمرا می و میانمار ی شمالیهای ایران، کرهتحریم. اندقبل آغاز شده

روند  .گرفته استو روال جدیدی به خود  هکردعلیه این کشورها هر ساله تغییر ها تحریم. دانست

م خواهی بیانل های ایران به طور مفصتحریم یهای مربوط به ایران را در بخش تاریخچهتحریم

توان به این موضوع می دهة اخیری شمالی در های کرهدر مورد تحریم اما به عنوان مثالکرد. 

 تا از صادرات ،ی شمالی وضع کردهایی را بر کرهتحریمآمریکا  2111 آوریلدر  اشاره کرد که

وضع کرد  یهای جدیدتحریمنیز  2112در آگوست . تجهیزات نظامی به کره شمالی جلوگیری کند

و استرالیا تحریم های مالی را بر  ژاپن 2116در سپتامبر . که به خاطر فروش سالح به یمن بود

ر د. ای نقش داشتندهستههای ی شمالی وضع کردند که در جریان برنامهنهادها و افرادی از کره

در واکنش به این . ای خود را آزمایش کندخواهد سالح هستهاعالم کرد می شمالیکره 2116اکتبر 

سال  در. ی شمالی را به ایران و سوریه در برنامه محدود کردن تولید اضافه کرداقدام، آمریکا کره

رات برخی کاالها و تجهیزات نظامی را تحریم و برخی صاد 0708طی قطعنامه  سازمان ملل 2117

جنوبی حمله کرد و  شمالی بدون دلیل به کشتی کره کره 2101در سال . ها را مسدود کردحساب

 شمالی در خارج مرزها را تحریم وبی تمامی مبادالت تجاری با کرهجن کره. دریانورد را کشت 26

ها تا به امروز ادامه دارد و با روند تحریم. د را بیشتر کردهای خوکرد و آمریکا نیز وسعت تحریم

 . تغییر زیادی رخ نداده استنیز  2100دسامبر  07و جانشینی پسرش در  1مرگ رهبر کره شمالی

                                                
il-Kim Jong1 
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بصورت روند  2111در قرن بیستم در جدول زیر و پس از سال  هاای از تحریمخالصه

  تاریخی در جدول بعدی آمده است.

 
 1914 یهالسا نيب یخارج استيس اهداف با یاقتصاد یهامیتحر از یاخالصه 9جدول 

 2111 تا

ی شماره
 مورد

ی کنندهتحریم
 اصلی

 اهداف کشور تحریم کننده های فعالسال کشور مقصد

 ی نظامیغلبه 0908-0902 آلمان انگلستان 02-0

07-0 
ی ایاالت متحده

 آمریکا
 0908-0907 ژاپن

از نفوذ در  بازداشتن ژاپن -0
 آسیا

برای انحراف  فشار بر ژاپن -2
های خود به اقیانوس کشتی
 اطلس

 0921-0908 روسیه انگلستان 08-0

 تجدید حمایت برای متفقین -0
 در جنگ جهانی اول

ثباتی در رژیم ایجاد بی -2
 بلشویک

 0920 یوگوسالوی سازمان ملل 20-0
های یوگوسالوی مانع فعالیت

ای به آلبانی برای تجاوز منطقه
 0901و برگشتن به مرز 

 0925 یونان سازمان ملل 25-0
به  بلغارستانبرگرداندن 

 ای خودهای منطقهمرز

 سازمان ملل 12-0
و  پاراگوئه
 بولیوی

 ایجاد صلح در جنگ چاکو 0912-0915

 آزاد کردن دو شهروند انگلیسی 0911 شوروی انگلستان 11-0

15-0 
، سازمان ملل

 انگلستان
 0916-0915 ایتالیا

یی های ایتالیاعقب نشینی نیرو
 از اتیوپی

18-0 
، ایاالت متحده

 انگلستان
 سلب مالکیت 0127-0918 مکزیک
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 ی نظامیغلبه 0925-0919 و ژاپن آلمان ان، انگلستمتفقین 19-0

 0920-0921 ژاپن ایاالت متحده 21-0
عقب نشینی از جنوب غربی 

 آسیا

 0927-0922 آرژانتین ایاالت متحده 22-0
 هاحذف نفوذ نازی -0
ثباتی دولت پرون )رئیس بی -2

 (جمهور وقت آرژانتین

26-0 
کشورهای  اتحادیه

 عربی
 ایجاد سرزمین خانگی فلسطین 0926 اسرائیل

 0929-0928 هلند ایاالت متحده 28-0
به رسمیت شناختن جمهوری 

 اندونزی

 تلفیق حیدرآباد با هند 0928 حیدر آباد هند 28-2

 شوروی 28-1
آمریکا، 

، انگلستان
 فرانسه

0928-0929 

گیری جلوگیری از شکل -0
 غربی دولت آلمان

 تلفیق برلین غربی در آلمان -2
 شرقی

 0955-0928 یوگوسالوی شوروی 28-2

ی اردوگاهی ایجاد منطقه -0
 شوروی

ثباتی در دولت تیتو بی -2
جمهور وقت )رئیس

 یوگوسالوی(

28-5 

ی آمریکا، کمیته
های همکاری
نظامی 

(CoCom) 

شوروی، گروه 
تجاری بلوک 

 شرق
0928-0992 

 ممانعت از مواد استراتژیک -0
تضعیف نیروی نظامی  -2

 بلوک شوروی

 0971-0929 چین آمریکا 29-0
 و کمونیسم نفوذواکنش به  -0

 ی شمالیکمک به کره
 تضعیف نیروی نظامی -2

51-0 
آمریکا و سازمان 

 ملل
کره ی 
 شمالی

0951 
 تضعیف نیروی نظامی -0
ثبات کردن دولت بی -2

 یکمونیست
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 0951-0950 ایران آمریکا و انگلستان 50-0
بازگرداندن ملی شدن  -0

 صنعت نفت
 ثبات کردن دولت مصدقبی -2

 0952 استرالیا شوروی 52-0
های شوروی برگرداندن فراری

 به استرالیا

 برگرداندن تبت به هند 0960-0952 پرتقال هند 52-2

 0982-0952 انگلستان اسپانیا 52-1
بهره بردن از  سلطه بر جبل 

 الطارق

52-2 
آمریکا، ویتنام 

 جنوبی
 0972-0952 ویتنام شمالی

ممانعت از تاثیر نظامی  -0
 ویتنام شمالی

مجازات برای تجاوز به  -2
 ویتنام جنوبی

52-2 
آمریکا، ویتنام 

 جنوبی
 0998-0975 ویتنام شمالی

 المللیمحاسبات بین -0
 نشینی از کومبادعقب  -2
 بهبود حقوق بشر -1

 اسرائیل آمریکا 56-0
0956-0981 

های در دوره
 متناوب

ی نشینی از منطقهعقب -0
 سینا

 222 قطعنامهاجرای  -2
 سازمان ملل

با  سازشاجبار به مذاکرات  -1
 فلسطین

56-2 
 و آمریکا، انگلستان

 فرانسه
 0956 مصر

تضمین عبور آزاد از کانال  -0
 سوئز

 تاوان ملی سازی -2

 عقب نشینی نظامی از سوئز 0956 انگلستان آمریکا 56-1

 0962-0956 الئوس آمریکا 56-2
ثبات سازی دولت سوانا بی -0

 فوما )شاهزاده وقت الئوس(
 کمونیسمی ممانعت از غلبه -2

 کنترل ایریان غربی 0962-0957 هلند اندونزی 57-0
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 0961-0957 تونس فرانسه 57-2
بازداشتن از حمایت شورشیان 

 الجزایری

 دنبال کردن سیاستهای شوروی 0959-0958 فنالند شوروی 58-0

 آمریکا 61-0
جمهوری 
 دومینیکن

0961-0962 
 تخریب در ونزوئالتوقف  -0
ثبات کردن دولت بی -2

 تروجیلو

 0971-0961 چین شوروی 61-2

 تخلف ازتالفی  -0
 های شورویسیاست

تخریب اقتصاد و کاهش  -2
 قدرت نظامی چین

 0961 کوبا آمریکا 61-1

 تسویه ادعای مالکیت -0
ثبات کردن دولت بی -2

 کاسترو
جلوگیری از تجاوز نظامی  -1

 به سایر کشورها کوبا

 تسویه ادعای مالکیت 0965-0960 سیالن آمریکا 60-0

 0965-0960 آلبانی شوروی 60-2
 پیمانی با چینتالفی هم -0
ثبات کردن دولت بی -2

 هوگزها

60-1 
آمریکا ، متفقین 

 غربی

جمهوری 
دمکراتیک 

 آلمان
 دیوار برلین 0960-0962

 0962-0962 برزیل آمریکا 62-0
 تسویه ادعای مالکیت -0
ثبات کردن دولت بی -2

 گوالرت

 متحد سازمان ملل 62-2
آفریقای 

 جنوبی
0962-0992 

 اتمام جدایی نژادی -0
 بیایاستقالل بخشی به نام -2

 0961-0962 رومانی شوروی 62-1
محدود کردن استقالل 

 اقتصادی



202  مجموعه مقاالت اقتصاد تحریم 

 

 آمریکا 61-0
جمهوری 

 متحده عربی
0961-0965 

های نظامی در توقف فعالیت
 یمن و کونگو

 افزایش فشار بر مرزهای مالزی 0966-0961 مالزی اندونزی 61-2

 0966-0961 اندونزی آمریکا 61-1

افزایش فشار بر مرزهای  -0
 مالزی

ثبات کردن دولت بی -2
 سوکارنو

 0961 ویتنام جنوبی آمریکا 61-2
 سرکوبی آسان -0
 NHUحذف  -2

 ثبات کردن دولت دیمبی -1

61-5 
متحد،  سازمان ملل

سازمان اتحادیه 
 آفریقا

 آزاد کردن مستعمرات آفریقایی 0972-0961 پرتقال

 ادعای سلب مالکیت 0966-0962 تونس فرانسه 62-0

 0966-0965 شیلی آمریکا 65-0
کم کردن قیمت افزایش 

 ی مسیافته

 0967-0965 هند آمریکا 65-2
ها به سوی تغییر سیاست

 کشاورزی

65-1 
متحد  سازمان ملل
 ، انگلستان

، زامبیا 
 زیمبابوه

0965-0979 
ن هاقانون اکثریت توسط سیا

 آفریقایی

 های داخلیاتمام جنگ 0971-0967 بیافرا نیجریه 67-0

 0968 پرو آمریکا 68-0
صرف نظر از خرید هواپیماهای 

 نظامی از فرانسه

 ادعای سلب مالکیت 0972-0968 پرو آمریکا 68-2

 0971-0971 شیلی آمریکا 71-0
 ادعای سلب مالکیت -0
 بی ثبات کردن دولت آلندی -2

 0970 ، پاکستانهند آمریکا 70-0
 توقف مبارزه در شرق پاکستان

 )بنگالدش(

 نامه دفاعیباز تأسیس توافق 0970 جزیره مالت انگلستان 70-2
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 0979-0972 اوگاندا انگلستان-آمریکا 72-0

ن انداخت تالفی برای بیرون -0
 هاآسیایی

 ارتقای حقوق بشر -2

 ثبات کردن دولت امینبی -1

 0972-0971 آمریکا، هلند اتحادیه عرب 71-0

در واکنش به حمایت  -0
آمریکا از اسرائیل در جنگ 

 اکتبر
برگرداندن اسرائیل به  -2

 0967قبل از مرزهای 

 ارتقای حقوق بشر 0977-0971 کره جنوبی آمریکا 71-2

 0978-0972 ترکیه آمریکا 72-0
عقب نشینی نیروهای ترکیه از 

 ی قبرسجزیره

 0976-0972 هند کانادا 72-2
 یاجلوگیری از انفجار هسته -0
های امنیتی اجرای حفاظت -2

 ایتر هستهشدید

 0976-0972 پاکستان کانادا 72-1

های امنیتی اجرای حفاظت -0
 ایتر هستهشدید

سازی جلوگیری از غنی -2
 ایهسته

 0976-0975 کره جنوبی آمریکا، کانادا 75-0
سازی جلوگیری از غنی

 ایهسته

 آزادی مهاجرین یهودی 0992-0975 شوروی آمریکا 75-2

 آمریکا 75-1
آفرقای 
 جنوبی

0975-0982 
های امنیتی اجرای حفاظت -0

 ایتر هستهشدید
 یاجلوگیری از انفجار هسته -2

 0979-0975 کامبوج آمریکا 75-2
 ارتقای حقوق بشر -0
طلبی جلوگیری از توسعه -2

 ویتنام

 0991-0975 شیلی آمریکا 75-5
 ارتقای حقوق بشر -0
 بازگرداندن دموکراسی -2



202  مجموعه مقاالت اقتصاد تحریم 

 

 ارتقای حقوق بشر 0980-0976 اوروگوئه آمریکا 76-0

 0977-0976 تایوان آمریکا 76-2
سازی جلوگیری از غنی

 ایهسته

 0976 اتحادیه عرب آمریکا 76-1
های تحریمی بر ضد محدودیت

 های آمریکاییبنگاه

 ارتقای حقوق بشر 0980-0977 پاراگوئه آمریکا 77-0

 ارتقای حقوق بشر 2115-0977 گواتماال آمریکا 77-2

 ارتقای حقوق بشر 0981-0977 آرژانتین آمریکا 77-1

 کانادا 77-2
،انجمن ژاپن
 اروپا

0977-0978 
های امنیتی تقویت حفاظت

 ایهسته

 0979-0977 نیکاراگوئه آمریکا 77-5
 ارتقای حقوق بشر -0
 ثبات کردن دولت ساموزابی -2

 ارتقای حقوق بشر 0980-0977 الساروادور آمریکا 77-6

 ارتقای حقوق بشر 0982-0977 برزیل آمریکا 77-7

 0992-0977 اتیوپی آمریکا 77-8
 ارتقای حقوق بشر -0
 تسویه ادعای سلب مالکیت -2

 0981-0978 آلبانی چین 78-0
در تالفی انشار مطالب ضد 

 چینی

 0980-0978 برزیل آمریکا 78-2
های امنیتی تقویت حفاظت

 ایهسته

 0982-0978 آرژانتین آمریکا 78-1
های امنیتی تقویت حفاظت

 ایهسته

 0982-0978 هند آمریکا 78-2
های امنیتی تقویت حفاظت

 ایهسته

 0981-0978 شوروی آمریکا 78-5
آزادی فعالیت مخالفین )مانند 

 شارانسکی(

 0981-0978 مصر اتحادیه عرب 78-6
عقب نشینی از فرایند کمپ 

 دیوید

 0988-0978 ویتنام چین 78-7
عقب نشینی نیروهای نظامی از 

 جکامبو
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 2112-0978 لیبی آمریکا 78-8

ین ب به تروریسم پایان دادن -0
 الملل

جلوگیری از دنبال کردن  -2
 ای و شیمیاییهای هستهسالح

 ثبات کردن دولت قذافیبی -1

 0980-0979 ایران آمریکا 79-0
 هاآزاد کردن گروگان -0
ی ادعای سلب تسویه -2

 مالکیت

 2110-0979 پاکستان آمریکا 79-2
های امنیتی تقویت حفاظت

ای و جلوگیری از دنبال هسته
 ایهای هستهکردن سالح

 0979 کانادا اتحادیه عرب 79-1
جلوگیری از حرکت سفارت خود 

 از تآلویو به اورشلیم

 0982-0979 بولیوی آمریکا 79-2
 ارتقای حقوق بشر -0
جلوگیری از حمل و نقل  -2

 مواد مخدر

 0980-0981 شوروی آمریکا 81-0

های عقب نشینی نیرو -0
 شوروی از افغانستان

تضعیف نیروی نظامی  -2
 شوروی

 2111-0981 عراق آمریکا 81-2

پایان دادن به حمایت  -0
 تروریسم بین المللی

اتهام به استفاده از  -2
 های کشتار جمعیسالح

 0991-0980 نیکاراگوئه آمریکا 80-0

پایان دادن به حمایت از  -0
 سالوادورشورش ال

ثبات کردن دولت بی -2
 ساندینیستا

 0987-0980 لهستان آمریکا 80-2
نظامی در ارتقای مقررات  -0

 لهستان
 مخالفت آزاد -2
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 ی مذاکرات همکارانهادامه -1

 0982-0980 شوروی آمریکا 80-1

ارتقای مقررات نظامی در  -0
 لهستان

لغو احداث خط لوله شوروی  -2
 اروپا -

تضعیف قدرت نظامی و  -1
 اقتصادی شوروی

80-2 
 انجمن اروپا

)کشورهای اروپای 
 غربی(

 بازیابی دموکراسی 0986-0980 ترکیه

 0982 آرژانتین انگلستان 82-0
 های نظامی ازعقب نشینی نیرو

 لندی فالکجزیره

 0990-0982 سورینام هلند 82-2

 ارتقای حقوق بشر -0
 محدود کردن متحدین کوبا -2

 و لیبی

 برهم زدن کودتا -1

 0986-0982 لسوتو آفریقای جنوبی 82-1

بازگرداندن مظنونین به  -0
 های ضد دولتیفعالیت

ثبات کردن دولت شیف بی -2
 جاناتان

 فرانسه استرالیا 81-0
0981-0986 
0995-0996 

ای در توقف آزمون هسته
 اقیانوس آرام جنوبی

 0981 شوروی آمریکا 81-2
تالفی کردن سقوط کردن 

 ایهواپیمای کره

 0988-0981 زیمباوه آمریکا 81-1

تعدیل مخالفین در سازمان  -0
 علیه سیاستهای آمریکا ملل

از سر گرفتن حمل غذا به  -2
 )جنوب بولیوی( متابلی

عذر خواهی به خاطر  -1
 کایییمطالب ضد آمر
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81-2 
آمریکا،سازمان 

دولتهای کارائیب 
 شرقی

 0981 گرنادا
-ثبات کردن دولت بیشاپبی

 آوستین

 رومانی آمریکا 81-5
0981-0989 
0991-0991 

 ارتقای حقوق بشر -0
محدودیت شرقی بر  -2

 مهاجرین

دموکراسی و تاسیس  -1
 انتخابات

 0982 ایران آمریکا 82-0

حمایت از  پایان دادن به -0
 تروریسم بین المللی

جنگ با  پایان دادن به -2
 عراق

های اتهام داشتن سالح -1
 کشتار جمعی

 0997-0982 لبنان آمریکا 82-2
های واکنش به صحبت -0

 هانظامیاسیران با غیر
 خلع سالح حزب اهلل -2

85-0 
آمریکا،کشورهای 
مشترک المنافع با 

 انگلستان

قای یآفر
 جنوبی

0985-0990 
پایان دادن به تبعیض نژادی 

 )سیاه و سفید(

 0986 سوریه آمریکا 86-0
پایان دادن به حمایت از 

 تروریسم بین المللی

 0992-0986 آنگوال آمریکا 86-2

های بیرون کردن نظامی -0
 کوبایی

مخالفت با دولت  -2
 مارکسیست

 0999-0986 ترکیه یونان 86-1

های دست کشیدن از ادعا -0
 ی اژهنسبت به جزیره

های عقب نشینی نیرو -2
 نظامی از قبرس

 ارتقای حقوق بشر -1
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 باز گرداندن مأمور فرانسه 0986 نیوزیلند فرانسه 86-2

 اگثبات کردن دولت نوریبی 0991-0987 پاناما آمریکا 87-0

 0991-0987 هاییتی آمریکا 87-2

 بازیابی دموکراسی -0
توقف قاچاق مواد  -0

 مخدر
 ارتقای حقوق بشر -1

 0988-0987 السالوادور آمریکا 87-1
گردادن تصمیمات عفو باز

 عمومی

 2110-0987 فیجی د،استرالیا،نیوزیلنهند 87-2
 بازیابی دموکراسی -0

 هاحفاظت از حق اقلیت -2

88-0 
آمریکا،اتحادیه 

 ،ژاپناروپا
 0988 بورما

 بازیابی دموکراسی -0
 ارتقای حقوق بشر -2

88-2 
 ، آمریکا،انگلستان

 متحد سازمان ملل
 0988 سومالی

پایان دادن به جنگ  -0
 داخلی

 ارتقای حقوق بشر -2

 کاهش ارتباطات با چین 0991-0989 نپال هند 89-0

 0989 چین آمریکا 89-2
تشکیل میدان تالفی برای  -0

 من ان تیان
 ارتقای حقوق بشر -2

 0989 سودان آمریکا 89-1
 داخلی اتمام جنگ -0
 بازیابی دموکراسی -2
 ارتقای حقوق بشر -1

 اخکاراب-نشینی از ناگورانوعقب 0989 ارمنستان ترکیه ،آذربایجان 89-2

91-0 
 آمریکا،سازمان ملل

 متحد
 0990-0991 عراق

 عقب نشینی از کویت -0
 هاآزاد کردن گروگان -2

91-0 
 آمریکا،سازمان ملل

 متحد
 2111-0990 عراق

های کشتار انهدام سالح -0
 جمعی

 صدامبات کردن دولت ثبی -2
 حسین )هدف آمریکا(

 ارتقای حقوق بشر -0 0991-0991 السالوادور آمریکا 91-2
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 پایان دادن به جنگ داخلی -2

 0991-0991 کنیا آمریکا، دانر غربی 91-1
 پایان به سرکوب سیاسی -0
 برقراری دموکراسی -2

91-2 
آمریکا، بلژیک ، 

 ، فرانسه
 برقراری دموکراسی 0997-0991 زئیر

 لغو اعالم استقالل 0991 وانیلیت شوروی 91-5

91-6 
آمریکا، عربستان 

 سعودی
اردن ، یمن و 

 همکاران
0991-0997 

را مجبور به تحریم  سازمان ملل
 کند علیه عراق

90-0 
متحد،   سازمان ملل

آمریکا، اتحادیه 
 اروپا

 اتمام جنگ داخلی در بوسنی 2110-0990 یوگسالوی

 توقف تولید سالح 0990 چین آمریکا 90-2

 برقراری رژیمی مبتنی بر قانون 0992-0990 تایلند آمریکا 90-1

 0997-0990 اندونزی آمریکا، هلند 90-2
 ارتقای حقوق بشر -0
اتمام جنگ و تجاوز به  -2

 در تیمور شرقی حقوق بشر

 استقالل تیمور شرقی 0999-2112   

90-5 
آمریکا، سازمان 

 متحد ملل
 بازیابی دموکراسی 0992-0990 هاییتی

90-6 
آمریکا، اتحادیه 

 اروپا
 0990 شوروی

زگرداندن دولت و با توقف کودتا
 فگورباچ

 افزایش حقوق اقلیت روسی 0995-0990 ترکمنستان شوروی/ روسیه 90-7

 0995-0990 پرو آمریکا 90-8
 ارتقای حقوق بشر -0
 ارتقای دموکراسی -2

92-0 

انجمن اقتصادی 
های آفریقای دولت

 غربی، سازمان ملل
 متحد

 لیبریا
0992-0998 
2111-2116 

 پایان جنگ داخلی -0
پایان حمایت شورشیان  -2

 علیه سیارالئون

92-2 
،  اکوادور،فرانسه

 آلمان
 0992 توگو

 ارتقای حقوق بشر -0
 ارتقای دموکراسی -2
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92-1 
آمریکا، سازمان 

 متحد ملل
 0991-0992 ماالوی

 ارتقای حقوق بشر -0
 ارتقای دموکراسی -2

92-2 
،  اتحادیه اروپا

 اسپانیا
 2111-0992 گینه

 ارتقای حقوق بشر -0
 ارتقای دموکراسی -2

 ارتقای دموکراسی 0992-0992 الجزایر اتحادیه اروپا 92-5

 0998-0992 کامرون آمریکا 92-6
 ارتقای حقوق بشر -0
 ارتقای دموکراسی -2

 پایان تحریم ارمنستان 2112-0992 آذربایجان آمریکا 92-7

92-8 
 سازمان ملل

 متحد،آمریکا،المان

حزب 
 کمونیست

 کامبوج
0992 

 یکمونیستفشار بر بخش  -0
 کامبوج

 ارتقای دموکراسی -2

 افزایش حقوق اقلیت روسی 0999-0992 استونی روسیه 92-9

 0992-0992 فرانسه چین 92-01
لغو فروش تجهیزات نظامی به 

 تایوان

 0995-0992 نیکاراگوئه آمریکا 92-00
تقویت کنترل داخلی بر  -0

 ارتش
 تسویه ادعای سلب مالکیت -2

 2111-0992 لیبی متحد سازمان ملل 92-02
متهمین حادثه تسلیم کردن 

  الکربی

 افزایش حقوق اقلیتهای روسی 0998-0992 التویا شوروی، روسیه 92-01

91-0 
امریکا، سازمان 

 متحد ملل
 شمالیکره 

0991-0992 
2112 

های سالح توقف برنامه
 ایهسته

91-2 
امریکا، اتحادیه 

 اروپا
 بر هم زدن کودتا 0991 گواتماال

 متحد سازمان ملل 91-1
، آنگوال

اتحادیه ملی 
 مستقل آنگوال

0991-2112 
 پایان جنگ داخلی -0
 ارتقای دموکراسی -2

91-2 
آمریکا، اتحادیه 

 اروپا
 0998-0991 نیجریه

 ارتقای حقوق بشر -0
 ارتقای دموکراسی -2
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توقف حمل و نقل مواد  -1
 مخدر

 0991 سودان آمریکا 91-5
پایان دادن به حمایت تروریسم 

 المللیبین

 0997-0991 کراینوا روسیه 91-6
رسمیت شناختن کنترل  -0

 روسیه بر دریای ناوگان سیاه
 ایرها کردن سالح هسته -2

 0996-0991 قزاقستان روسیه 91-7

ای ایمن کردن سالح هسته -0
 و حقوق نظامی

استقالل داخلی نژادهای  -2
 روسی

حقوق مربوط به منابع  -1
 انرژی قزاق

 تغییر نام ملی 0995-0992 یوگوسالوی یونان 92-0

 0995-0992 آلبانی یونان 92-2
ی آزادی رهبران زندانی شده

 یونانی

92-1 
متحد،  سازمان ملل
 اتحادیه اروپا

 های داخلیتوقف جنگ 0995-0992 راوانا

92-2 
آمریکا، اتحادیه 

 ، ژاپناروپا
 بازیابی دموکراسی 0998-0992 گامبیا

 های مرزیپایان دادن به جنگ 0998-0995 پرو، اکوادور آمریکا 95-0

 ارتقای حقوق بشر 0995 ترکیه اتحادیه اروپا 95-2

96-0 
اعضای شرقی 
 اتحادیه آفریقا

 بازیابی دموکراسی 0999-0996 بوروندی

96-2 
آمریکا، اتحادیه 

 اروپا
 بازیابی دموکراسی 2111-0996 نیجیریه

96-1 
آمریکا، دانرهای 

 غربی
 0998-0996 زامبیا

 ارتقای حقوق بشر -0
 اصالح قانون اساسی -2

 ارتقای حقوق بشر -0 0998-0996 کلمبیا آمریکا 96-2
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و نقل مواد توقف حمل  -2
 مخدر

 جلوگیری از فعالیتهای انقالبی 0996 پاراگوئه آمریکا 96-5

97-0 
متحد،  سازمان ملل

انجمن دولتهای 
 آفریقای غربی

 های داخلیجلوگیری از جنگ 2111-0997 رالئونسی

 2110-0998 هند آمریکا 98-0
 ایآزمایش هستهبه تالفی  -0
محدود کردن برنامه  -2

 ایهسته

98-2 
آمریکا، اتحادیه 

 اروپا
 2110-0998 یوگوسالوی

 توقف تجاوز به کوزوو -0
بی ثبات کردن دولت  -2

 شویچمیلو

 0999-0998 ایتالیا ترکیه 98-1
باز پس دادن رهبران بخش 

 کُرد

99-0 
آمریکاف سازمان 

 متحد ملل
 تحویل دادن اسامه بن الدن 2112-0999 افغانستان

99-2 
آمریکا، اتحادیه 

 ، فرانسهاروپا

انجمن 
های دولت

آفریقای 
 غربی

 بازیابی دموکراسی 0999-2112

 دموکراسیبازیابی  2110-0999 پاکستان آمریکا، ژاپن 99-1

 2111 اکوادور آمریکا 11-0
های جلوگیری از فعالیت

 های فشارگروه

متحد و آمارهای مالی  های آماری تجارت بین الملل سازمان مللمأخذ: جداول و آمارهای، سالنامه

 1.( در مسائل مختلفIMFبین الملل صندوق بین المللی پول )

 

                                                
 اسکات، جفری هوفباور، کالید گری ینوشته ،2007 سوم، ویرایش ،«اقتصادی هایتحریم بر مروری» کتاب از برگرفته1

 . اُاج باربارا و الیتوآن کیمبرلی
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 2111 سال از پس یاقتصاد یهامیتحر11جدول 

ی شماره
 مورد

 ی اصلیکنندهتحریم
کشور 
 مقصد

های سال
 فعال

 اهداف کشور تحریم کننده

10-0 
، ی اروپااتحادیه
 آمریکا

 2115-2110 هاییتی
 ارتقای حقوق بشر -0
ن جی افزایش فشار بر دولت -2

 برتراند آریستاید

12-0 
، ی اروپااتحادیه
 آمریکا

 2101-2112 زیمبابوه
 برقراری دموکراسی  -0
تضعیف دولت رئیس  -2

 جمهور موگابه

 2112-2111 وگینه بیسائ آمریکا 11-0
 ارتقای حقوق بشر -0
 گران تضعیف کودتا -2

11-2 
ی آفریقا، اتحادیه
، ی اروپااتحادیه
 آمریکا

جمهوری 
ی آفریقا

 مرکزی
2111-2115 

 برقراری انتخابات آزاد -0
 گران تضعیف کودتا -2

 متحد سازمان ملل 11-1
جمهوری 

دموکراتیک 
 نگوک

2111-2101 

 حقوق بشرارتقای  -0
ای های قبیلهتضعیف گروه -2

 کاربزه
های بین کاهش جنگ -1

 ایقبیله

12-0 
 ،، سازمان مللفرانسه

ی آمریکا، اتحادیه
 اروپا

 2101-2112 ساحل عاج
 ارتقای حقوق بشر -0
 ارتقای دموکراسی -2
 حذف گباگبو -1

12-2 
ی آمریکا، اتحادیه

 اروپا
 سوریه

2112- 
2101 

 ارتقای حقوق بشر -0
 تضعیف دولت بشار اسد -2

 2101-2112 سودان آمریکا، سازمان ملل 12-1
 ارتقای حقوق بشر -0
ارتقای برقراری صلح و  -2

 های شورشیحذف گروه

 2101-2115 گینه ی اروپااتحادیه 15-0
 ارتقای حقوق بشر -0
 تضعیف کاپیتان کامارا -2
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15-2 
، ی اروپااتحادیه
 ، آمریکاسوئیس

 ارتقای حقوق بشر -0 2119-2115 ازبکستان

16-0 
، ی اروپااتحادیه
 آمریکا

 بالروس
2116-2118 
2101- 

ارتقای دموکراسی و ایجاد 
 انتخابات آزاد

16-2 
، ی اروپااتحادیه
 اسرائیلآمریکا، 

مقامات 
 فلسطینی
طرفدار 
حزب 
  حماس

 ارتقای حقوق بشر 2116-2117

 -2116 گرجستان روسیه 16-1

 ارتقای حقوق بشر -0
بیرون کردن نیروهای  -2

نظامی از استیای جنوبی و 
 آخازیه

16-2 
 ،استرالیا، نیوزلند

، ی اروپااتحادیه
 آمریکا

 -2116 فیجی
 ارتقای حقوق بشر -0
 تضعیف دولت باینیماراما -2

19-0 
ی آمریکا، اتحادیه

، سازمان دول اروپا

 (OASآمریکا )

 2119 هندوراس
 برقراری دموکراسی -0
 تضعیف دولت میشلتی -2

 2101 سومالی آمریکا 01-0
 برقراری دموکراسی -0
 ارتقای حقوق بشر -2

00-0 
، آمریکا، کانادا

 استرالیا، سازمان ملل
 2100 لیبی

جلوگیری از تجاوزات  -0
 ارتقای حقوق بشرنظامی و 

اش حذف قذافی و خانواده -2
 از قدرت
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 فصل سوم

 

 

 تجربه تحریم در سایر کشورها

 

 مقدمه

تحریم به عنوان یک ابزار متعارف در عرصه سیاسی و اقتصادی مورد توجه بیشتر کشورها 

در این راستا واکنش کشورهای هدف ، کارآمدی تحریم و  بوده است. خصوصا آمریکا و انگلستان

اثرات اقتصادی آن از نکات قابل توجه است. بر این اساس در قسمت اول از این فصل به بررسی 

پرداخته می شود و در انتها در قالب یک جدول،  0یردرو  مطالعاتکشور بر اساس  12تجارب 

 گردد.جمع بندی می اثرات سه نوع تحریم مالی، تحریم واردات و تحریم صادرات

  دروری، تجربه تحریم های اعمال شده  بر اساس مطالعات گزیده ای از فصلدر این 

ضمن بیان دوره ی زمانی ی شود هر تجربه سعی مبیان می شود. در  ( ، بیان2115تا  0961)

صادی اثرات اقت و  بهانه ی تحریم، کشور یا کشورهای تحریم کننده، واکنش کشور هدفتحریم، 

 ندیجمع بدر یک جدول ،  تحریم برای هر کشور تجاربتحلیل  بخش، بیان شود و در انتهای این

 می شود. 

ز به عنوان یک متغیر وابسته و تحریم های را، نرخ ریدر الگوی دروالزم به ذکر است 

به عنوان متغیر مستقل در نظر  اقتصادی شامل تحریم های مالی، تحریم های صادارت و واردات

                                                
1 Drury  
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ضمن آنکه دوره ی زمانی تحریم به صورت ماهیانه مورد استفاده قرار گرفته  گرفته شده است.

 . 1است

 تجربه تحريم آرژانتین

و آمریکا قرار  دو بار مورد تحریم های انگلستان 0982تا  0977طی سال های  آرژانتین

به طول انجامید و مورد دوم که تشدید کننده ی تحریم  0982که تا  0977گرفت. مورد اول از سال 

به طول انجامید. در تحریم های دوره ی  0982ع و تا سال روش 0978های دوره اول بود. از سال 

 دوم، انگلستان هم به عنوان کشور تحریم کننده به یاری آمریکا آمد.

، جیمی کارتر)رئیس جمهور وقت آمریکا( در پاسخ به اعتراض های 0977در فوریه ی 

،  ان مللدوستانه سازم نسبت به موضع گیری های مغرضانه و تبعیض آمیز و ضد بشر - آرژانتین

ای و آمریکا به ج آوردبیان کرد که سازمان ملل باید کمک های خود را به آرژانتین به تعلیق در 

سازمان ملل اقدام به کمک می کند. در واقع آمریکا با اعالم تحریم آرژانتین از طریق سازمان ملل 

 ، سعی در تنبه دولت آرژانتین داشت.آمریکا به آرژانتین و تحدید به عدم کمک

اعالم نمود که نیازی به کمک های آمریکا ندارد و درصدد  آرژانتین در مقابل این اقدام،

تا از طریق بازار سرمایه ی داخل، بخش های اقتصادی و ارتش را تامین مالی نماید. با این  برآمد

اقدام، بدهی های دولت آرژانتین افزایش یافت و اعتراضات آرژانتین نسبت به احقاق حقوق خود از 

، رئیس جمهور آرژانتین، 2098. در سال راه به جایی نبرد، 0982تا  0977، از سال های سازمان ملل

                                                
و مالی( بر نرخ ارز، مثبت  در این مطالعه اگر اثرات شوک های ناشی از تحریم ها) صادارت،واردات 1

نشان  1درجدول -1نشان داده شده( یعنی تحریم اثر مثبت داشته است. اگر منفی باشد)با عدد 1+ درجدول.1عدد باباشد)

نشان داده شده( یعنی تحریم اثر خنثی  1درجدول -1داده شده(، تحریم اثر منفی داشته است و اگر صفر باشد)با عدد

 .داشته است
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) جزایر 2هزار نفر فرد نظامی به مالویناس 2111، لشکر نظامی مجهزی قریب به 0گالتیاری

ی آمریکا سریعا تحریم های اقتصاد بود، اعزام نمود. انگلستان و ، که مستعمره انگلستان4(1فالکلند

نیز تمام کمک ها و مراودات تجاری  در این سال دولت انگلستان .را علیه این کشور وضع کردند

 را قطع نمود. خود با آرژانتین

مدیریت بانک  ، به سبب سوء0982تا  0975در سال های  موقعیت اقتصادی آرژانتین

به شدت تضعیف شد؛ شایان ذکر ، (نظامیدر بخش )بویژه افزایش بدهی های دولت درمرکزی 

قطع شده بود و تا  0977نیز از سال کمک های اقتصادی و نظامی آمریکا به آرژانتین است که 

دولت وقت آرژانتین به ریاست جمهوری گالتیاری( این وضعیت  )یکسال پس از فروپاشی 0982سال 

 ادامه داشت.

ویناس، اثرات شدیدی بر اقتصاد و بخش پولی آرژانتین بر جا تصمیم حمله آرژانتین به مال

، به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تحمیل جنگ، 0982گذاشت به گونه ای که بعداز سال های 

 شد.  5سال بعد، سه بار تضعیف 5ارزش پول در طول 

ال ، تمام تحریم های اعمدولت وقت آرژانتین به ریاست جمهوری گالتیاری پس از فروپاشی

 -8یو تحریم اعتبار 7شامل تحریم های تجاری - 6شده بر علیه آرژانتین که از نوع تحریم کامل

  بود، توسط آمریکا و انگلستان برداشته شد.

                                                
1 Galtieri 

2 Malvinas 

3 Falkland Islands 

 
 .طرف است شود و مورد ادعای هر دوها فالکلند نامیده میاین جزایر توسط آرژانتین مالویناس و توسط انگلیسی 4

5 Devaluate 

6 Full Sanctions 

7 Trade 

8 Credits 
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 ، تحریم های صادرات0982تا  0977(، درطی سال های 2115بر اساس مطالعات دروری)

لی در نهایت واکنش تحریم های صادراتی  وارداتی خنثی و منفی بر تحریم داشته  اثردر ماه اول 

 . 1استمنفی بر تحریم داشته اثر  نیز تحریم مالیبوده است. 

 تجربه تحريم برزيل

دو تجربه ی تحریم را به  ، برزیل0982تا  0977و  0962تا  0962در طی سال های  

، با اعمال فشار چپ گرا ها) کمونیست ها( به رئیس 0962طه ی آمریکا تجربه نمود. در سال واس

(، قانون محدودیت فعالیت اقتصادی و سلب مالکیت شرکت های 2جمهور وقت برزیل) گوالرت

 یخارجی برای تولیدات نفتی تصویب گردید. این اقدام یک حرکت ضد سرمایه داری بود که در ط

آن، فعالیت شرکت های وابسته به محصوالت نفتی و سرمایه گذاران آمریکایی را در برزیل تحت 

درصد از کمک های اقتصادی و نظامی خود  75شعاع قرار می داد. پس از اعمال این قانون، امریکا 

درت قگوی دولت برزیل، تاثیر زیادی بربازیابی ف نمود. این مساله به گفته سخنرا به برزیل متوق

دولت برزیل  و بهبود اقتصادی داشت. اقدام دیگر آمریکا تحت تاثیر قرار دادن صندوق بین المللی 

 0921برای به تاخیر انداختن وام به برزیل بود. از سوی دیگر، از سال  ( و سازمان مللIMFپول)

وام های  بود که ای آمریکای التین، آمریکا بزرگترین عرضه کننده وام به برزیل و کشوره0965تا 

، تصویب 0962تا  0961خود به برزیل را هم محدود کرد. به گونه ای که آمریکا در بین سال های 

درصد آن را به برزیل اعطا  21کرده بود که ششصد میلیون دالر وام به برزیل اعطا نماید ولی تنها 

 فت. نمود. با اتمام کار دولت گوالرت، بسته کمک های امریکا نیز تغییر یا

، کمک های نظامی را از آمریکا به سبب سوء استفاده ، دولت نظامی برزیل0977در سال 

سال کمک های خود را قطع نمود. در سال  7از نیروی ارتش قبول نکرد. آمریکا متعاقب آن، برای 

                                                
ت. به ها بوده اسکننده از اثربخشی تحریمدر مطالعه دروری منظور از اثر مثبت و منفی چیزی است که مدنظر تحریم 1

 کننده است.متحیعبارت دیگر اثر مثبت به معنای تأثیرگذاری تحریم و اثر منفی به معنای تأثیرگذاری بر خالف نظر 

2 Goulart    
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که خود ، دولت ریگان، روش جدیدی برای کمک به ارتش برزیل ابداع نمود. در این روش 0982

نوعی تحریم بود، بازار سرمایه بین المللی برزیل به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می گرفت و 

 اعتبارات اعطایی به برزیل را محدود می نمود. 

نکته جالب در مورد تحریم برزیل آن است که رشد اقتصادی برزیل، در طی سال های 

در  به شدت رشد کرد اماواقعی برزیل  GDP، 0962. به گونه ای که در سال افزایش یافتتحریم 

. ضمن آنکه وابستگی اقتصاد برزیل به آمریکا طی سال رشد قدری کاهش یافتاین  0977سال 

درصد به  62برزیل به آمریکا در طی این سال ها از  ، کاهش یافت و صادرات0977تا  0962های 

 درصد کاهش یافت.  21درصد به  15زیل از آمریکا از بر درصد کاهش و واردات 07

م برداشته برزیل، مساله تحریدر  آمریکا  نسبت به حفظ حقوق بشر دیدگاهدر نهایت با تغییر 

تحریم ها صاداراتی و  0962تا  0962(، درطی سال های 2115بر اساس مطالعات دروری) .1شد

 مالی در ماه اول  اثر مثبت داشته و در نهایت اثر منفی داشته است. وارداتی خنثی بوده ولی تحریم

 تجربه تحريم شیلی

دو دوره ی تحریم را تجربه کرده است. در دهه  0991تا  0965شیلی در طی سال های 

، به دلیل افزایش تقاضای بین 0965، شیلی بازار مس جهان را رهبری می کرد. در سال 0961ی 

دالر افزایش یافت. از آنجا  1.18دالر به  1.16، بهای مس خام به ازای هر پوندمس، المللی برای 

از این افزایش قیمت متضرر می  2که شرکت های آمریکایی مرتبط با تولیدات مس و آلومینیم

شدند، دولت آمریکا در راستای عدم توجه دولت شیلی به حفظ و کنترل بازار مس وارد عمل شده 

مس از شیلی و همچنین اعمال محدودیت در کمک های اعطایی به  رداتو با محدود کردن وا

در  شیلی سعی در کنترل قیمت جهانی بازار مس داشت. به گونه ای که با اعمال این سیاست ها 

 دالر، تحریم های آمریکا برداشته شد. 1.16، با بازگشت قیمت هر پوند مس به 0966سال 

                                                
 های آمریکا در مورد حقوق بشر و... مالک تحریم یا لغو تحریم کشورهاست.جالب توجه است که تنها دیدگاه 1

 آلومينيم کاالی جانشين مس است. 2
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 21، 0965شیلی بود. به گونه ای که در سال  ناسب برای صادراتآمریکا یک متقاضی م

درصد از صادرات مس شیلی به آمریکا صورت می گرفت که با اعمال  تحریم آمریکا در سال 

درصد  9، به 0971تحریم ها، سهم صادرات شیلی به آمریکا تا سال  و با وجود برداشته شدن 0965

 کاهش یافته بود.

درصد از کل محصوالت صادراتی شیلی را وارد می کرد، اما با  11وجود آنکه آمریکا با 

اعمال تحریم ها)قطع کمک ها و وام ها( شیلی را مجبور به اتخاذ سیاست های قیمتی در جهت 

شیلی شدت بیشتری گرفت. زیرا  علیه،تحریم ها 0971کاهش قیمت جهانی مس نمود. در سال 

در آن سال -از سیاستمداران چپ گرا) کمونیست( -1هی سالوادر آلندکه رئیس جمهور وقت شیل

آمریکا بالفاصله وام و کمک های خود به شیلی را متوقف نمود. پس از کشته شدن  پیروز شده بود.

، دعوت و کشمکش سیاسی برای دست یابی به قدرت میان گروه های 0971در سپتامبر سال  هآلند

 ارتش، قدرت را به دست گرفت.  ،مختلف باالگرفت و در نهایت

میز آنجر به شکل گیری سیاست های تبعیضم 0981و  0971افزایش تحریم ها در دهه ی 

دولت شیلی گردید و دولت نظامی شیلی با اعمال فشار بر مجلس، خواستار تصویب قوانین بیشتر 

شد. دولت  ق بشردر محدودیت آزادی افراد در رفتارهای گروهی و مجازات برای معترضان به حقو

تمام این تحریم ها  0991آمریکا در واکنش، کمک های خود را به ارتش متوقف نمود که در سال 

 لغو شد. 

به طور کلی در تحلیل اثرات تحریم باید عنوان شود که وابستگی شیلی به مبادالت بین 

باال و  مبدهی های دولت گردید. تور المللی و رشد پایین اقتصادی منجر به تضعیف پولی و تشدید

 هاییم بود و در مقابل سرمایه گذاریواقعی، از پیامدهای اقتصادی تحر GDPبی ثباتی در رشد  

(، درطی 2115بر اساس مطالعات دروری) افزایش داشت.0980تا  0977خارجی در طی سال های 

اثر منفی و تحریم مالی اثرات  اثرخنثی، تحریم واردات ، تحریم صادرات0966تا  0965سال های 

                                                
1 Salvador Allende 
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، تحریم های صادرات و واردات اثر خنثی و 0991تا  0971مثبت داشته است. در طی سال های 

تحریم مالی تنها در ماه اول اثر مثبت داشته و در کل اثر آن خنثی بوده است. در طی سال ها 

ته بجا گذاشاثرات تحریم صادرات و واردات خنثی بوده و تحریم مالی اثرات مثبت ، 0991تا  0971

 .است

 تجربه تحريم چین

 تحریم چین به سبب ساختار کمونیستی حاکم بر آن همواره مورد توجه آمریکا بوده است.

 ،تحریم های اعمال شده به چین بیشتر به دلیل ماهیت کمونیستی حاکم بر آن0989تا قبل ازسال 

، با اعتراضات  دانشجویان 0989تواما اعمال می شد. در سال  بود که از طریق آمریکا و انگلستان

به سیاست های دولت چین و کشتار آنها، تحریم آمریکا آغاز گردید.  1من پکناندر میدان تیان

را  ای بین المللیتحریم های اعمال شده  فعالیت های استقراضی شرکت های چینی از شرکت ه

آمریکا به  درصد صادرات 7چین از آمریکا تامین می شد و  درصد از واردات 02محدود می کرد. 

بسیاری از کشورها  0989علیه چین، در سال  چین صورت می گرفت. در زمان اعمال تحریم

ای هتاثیر زیادی نپذیرفت. در طول سالمشارکت نکردند. در واقع  اقتصاد چین از تحریم ها، 

، ادامه داشت. در واقع 0992درصد بود  که این روند تا سال  GDP ،01.2تحریم، رشد تولید واقعی 

تا  مهمی نمی افتاد در عمل اتفاق تحریم های این دوران بیشتر از نوع واکنش های سیاسی بود و

چین به سبب مشارکت در فروش سیستم های موشکی و  هعلی، تحریم ها 0992اینکه  در سال 

به شکل دیگری مطرح گردید. این تحریم ها در قالب کاهش  به ایران و پاکستان تسلیحات نظامی

فروش دانش فنی موشکی آمریکا به چین بود. این اقدام آمریکا باعث شد که چین به صورت  

ن و پاکستان نفروشد و این موضوع  موجب شکل گیری بازار مستقیم تجهیزات جنگی را به ایرا

 بر اساس مطالعات .گردیدسیاه وسیعی، خصوصا در مورد محصوالت مرتبط با تجهیزات مذکور 

، تحریم صادرات در ماه اول تاثیر مثبت داشته 0998تا  0989(، درطی سال های 2115دروری)

                                                
1   Beijing Tiananmen 
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اردات اثر خنثی داشته است. اثر تحریم مالی ولی در کل بی اثر بوده است. ضمن آنکه تحریم و

 فقط در ماه اول منفی بوده و در کل اثر خنثی داشته است.

 تجربه تحريم کامرون

صورت پذیرفت. در اوایل  0998تا  0992توسط آمریکا طی سال های  تحریم های کامرون

شدت گرفت و در نهایت منجر به کشته شدن رئیس ، در گیری های سیاسی در کامرون 0992سال 

که مورد حمایت دولت آمریکا بود، گردید. با انتخاب رئیس جمهور  0991جمهور کامرون در سال 

نفت از کامرون به آمریکا  دیگر، که او هم مورد توافق آمریکا نبود، کمک های آمریکا و واردات

نفت، قهوه و تولیدات کشاورزی وابسته بود. در سال  ه صادراتمتوقف گردید. اقتصاد کامرون ب

درصد  1.12، به 0990درصد بود که در سال  7.5، رقم صادرات این محصوالت با آمریکا 0991

 GDPکاهش یافت. به گونه ای که اقتصاد کامرون از این کاهش تحت تاثیر قرار گرفت. رشد 

درصد بود. اما با تغییرات در دولت کامرون، از سال 2.9، 0992تا  0990واقعی در طی سال های 

 بر اساس وضعیت رشد اقتصادی و ثبات سیاسی در کامرون بهتر گردید. 2111تا  0995های 

منفی داشته  ت، تحریم صادرات اثرا0998تا  0992(، درطی سال های 2115مطالعات دروری)

در ماه اول اثر خنثی و در کل اثر منفی داشته است. ضمنا تحریم مالی در ماه اول وتحریم واردات 

 اثر منفی و در کل اثر مثبت داشته است.

 تجربه تحريم کلمبیا

رئیس جمهور  مخدر دارد. کشور کلمبیا سابقه طوالنی در تجارت کوکائین و مواد

جارت مواد مخدر، مورد اتهام امریکا ( به سبب عدم همکاری با آمریکا در زمینه ت1سامپلرکلمبیا)

 امتناع ، دولت کلمبیا از امضای معاهده مبتنی برعدم تجارت مواد مخدر به اروپا0996بود. در سال

، آمریکا در پاسخ به این اقدام کلمبیا اقدام به اعمال تحریم های اقتصادی 0996نمود. در اوایل سال 

ادامه داشت، را کاهش داد و  0991خود به ارتش کلمبیا که از سال نمود. آمریکا کمک های مالی 

                                                
1  Sampler 
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قهوه، گل و سایر کاالهای کلمبیایی را تحریم کرد. با بر کنار شدن سامپلر در  همچنین واردات

، تحریم ها نیز برداشته شد. در واقع اگر چه فساد سیاسی و مساله ی تجارت مواد مخدر 0998سال 

به معامالت مواد ، 1ا هنوز پابر جا است ، کلمبیا در قالب قراردادهای آزاد تجاری  با آمریکادر کلمبی

مساله ی شورش ها ی توجه به برای حل تهدید های اقتصادی کلمبیا، . در واقع مخدر می پردازد

 حائز اهمیت است. نظامی و  بازرگانان مواد مخدر 

ها ستگیبمواد اولیه مانند قهوه و گل است و این وا اقتصاد کلمبیا وابسته به تولید و صادرات

. در واقع آمریکا، مهمترین  شریک تجاری  خارجی کلمبیا دهدآمریکا درصد باالیی را تشکیل می به

درصد از صادرات  21.2کلمبیا از آمریکا بود و  درصد از واردات 16.0، 0996بوده است. در سال 

واقعی( در طی دوران اول ریاست جمهوری GDPمی شد. اقتصاد کلمبیا) انجاممبیا به آمریکا کل

بر اساس درصد رشد داشت و پس از آن دوران رکود را تجربه نمود.  2.28(، 0995تا 0990سامپلر)

،تحریم صادرات اثر خنثی داشته است. 0998تا  0996(، درطی سال های 2115مطالعات دروری)

ات در ماه اول اثر مثبت و در کل اثر منفی داشته است. تحریم مالی نیز اثرات منفی تحریم وارد

 داشته است.

 تجربه تحريم کوبا

تاکنون مورد تحریم های آمریکا  0961از سال  کوبا به دلیل ماهیت کمونیستی همواره

ر اتحاد جماهی است. با فروپاشی بلوک شرق قرار داشتههمواره مورد حمایت در مقابل بوده است و 

، 0961، تحریم ها بر علیه کوبا شدت بیشتری  یافت. در آغاز دهه ی 0981شوروی در دهه ی 

مراودات تجاری خود را قطع  0965آمریکا  مراودات تجاری خود را با کوبا کاهش داد و از سال 

                                                
1 Free Trade Agreement 



216  مجموعه مقاالت اقتصاد تحریم 

 

، 2ر تخریب کاستروخود سعی د 1، آمریکا از طریق شبکه های جاسوسی0971نمود. در دهه ی 

 رئیس جمهور کوبا داشت. 

ها در خالل این سال. بوده و هستجریان  علیه کوبا درتحریم های آمریکا در ابعاد وسیعی 

 :اقدامات آمریکا علیه کوبا به قرار زیر است

، آتش 3، تهاجم های نظامی، تخریب های عمدی صنایعCIAاقدامات هماهنگ تروریستی 

ترور ، تهدید به ترور، تغییر و تحول در ساختار منطقه ای،  ،4های کشاورزیسوزی تعمدی در زمین 

و ترس شرکت های داخلی و خارجی برای  5تهدید جنگی از طریق ارسال موشک، ایجاد رعب

 .6انجام مبادله با شرکت های کوبایی و طراحی طیف وسیعی از جنگ های اقتصادی

 نگوالآمریکای التین، اتیوپی و آ تیمونیساگرچه تحریم های مذکور بر بیشتر کشورهای ک

نیز برقرار بود ولی این فشار ها روز به روز بر کوبا بیشتر و بیشتر می شد. به گونه ای که در دهه 

 . از دست داد، کوبا بیشتر شرکای تجاری و بین المللی خود را 0991ی 

با  -،روی و سرمایه گذاری های خارجی کوبا در روسیهاتحاد جماهیر شو بعد از فروپاشی

مساله تحریم ها علیه کوبا همچنان  -را برکوبا سنگین تر می نمود های تحریموجود آنکه هزینه

تا  0961(، درطی سال های 2115بر اساس مطالعات دروری) از دغدغه های روزانه آمریکا است.

در ماه اول  در ماه اول مثبت و در کل منفی است . اثر تحریم واردات ، اثر تحریم صادرات2115

 منفی و در کل مثبت است. تحریم مالی در کل اثرات مثبت داشته است.

                                                
1  Intelligence Network 

2 Castro 

3 Industrial Sabotage 

4 Agriculture Arson  

5  Intimidation 

6  Economic War 
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 تجربه ی تحريم السالوادور

تا  0987، 0980تا  0977در دوره ی زمانی،  تحریم های اعمال شده بر علیه السالوادور

 توسط امریکا اعمال شده است.  0991تا  0991و  0988

درصد از کمک های نظامی به السالوادور توسط آمریکا صورت می 91، 0977در سال 

، کاهش 0977،این کمک ها در سال پذیرفت. به دلیل مشکالت سیاسی میان آمریکا و السالوادور

، به دلیل کاهش ارزش قهوه  که یکی از محصوالت کلیدی صادراتی السالوادور 0978یافت. در سال 

واقعی طی سال  GDPاقتصاد این کشور دچار مشکل گردید. به گونه ای که  به حساب می آید،

ه بر اقتصاد، عامل داشت. در واقع اثر کاهش قیمت قهودرصد کاهش  11،  0981تا  0977های 

تاثیر گذار بر تولید ناخالص داخلی واقعی بوده است. اما به دلیل وابستگی اقتصاد السالوادور به 

 قتصاد این کشور از تحریم همواره زیاد بوده است.پذیری اضربه 1آمریکا

)سال های عدم تحریم(، کمک های آمریکا به السالوادور 0981تا  0981در طی سال های 

، به دلیل کشته 0987، کاهش یافت. در سال 0988تا  0987دو برابر گردید ولی در سال های 

درصد از کمک های خود را کاهش  01تفنگ دار نیروی دریایی آمریکا در خیابان، آمریکا  2شدن 

نفر از اعضای  6، 0989بود. در اواخر سال  موضوع حقوق بشر ،، بهانه ی تحریم0991داد. در سال 

در السالوادور کشته شدند. این مساله منجر به اعمال تحریم های آمریکا از 2یک فرقه ی مسیحی 

ور گردید. درخواست آمریکا از مجلس السالوادور تغییر طریق کاهش کمک های نظامی به السالواد

، تحریم ها 0991قانونی جهت حمایت از این فرقه ی مذهبی بود که پس از تغییر قانون در سال 

                                                
السالوادور از آمریکا بوده است.  درصد از واردات 30السالوادور به آمریکا و  درصد از صادرات 33، 1177در سال  1

 31درصد و واردات آن از امریکا  43، افزایش یافت و صادرات السالوادور به آمریکا 1186این وابستگی در سال 

 درصد گردید.

2Jesuit  
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درصد به صورت ساالنه  1،  0992تا  0989واقعی السالوادور در طی سال های GDPبرداشته شد. 

 درصد بوده است.  06.8سالیانه  رشد داشته است و این در حالی است که تورم

(، تحریم اول ناکارآمد بوده و تحریم دوم کارآمد 0991)هافبائر و دیگرانبا توجه به مطالعات 

درصد از  12.0درصد از واردات السالوادور امریکا تامین می شد و  17.9، 0991بوده است. در سال 

، با وجود تحریم های مرحله 0995تا  0990ال های صادرات به آمریکا صادر می گردید. در طی س

درصد بوده است که خود گویای  6.2واقعی در سال های مذکور،  GDPی سوم، متوسط رشد 

 ناکارآمدی تحریم ها در دوره ی سوم بوده است.

 ، اثرات تحریم صادرات0980تا  0977(، درطی سال های 2115بر اساس مطالعات دروری)

خنثی بوده است. اثر تحریم مالی در ماه اول مثبت و در کل خنثی بوده است. در طی  و واردات

اثرات تحریم صادرات و واردات خنثی بوده است.  اثر تحریم مالی در  ،0988تا  0987سال های 

اثر تحریم ، اثر تحریم صادرات منفی، 0991ماه اول مثبت و در کل منفی بوده است. در سال 

 واردات مثبت و اثر تحریم مالی منفی بوده است.

 تجربه تحريم اتیوپی

و جایگزینی ماریام از سوی حزب نظامی حاکم  1، پس از برکناری، سالسی0976در سال 

بر اتیوپی سریعا تمام زمین ها و حقوق مالکیت های صنعتی، ملی شد که این مساله شرکت های 

ا در اتیوپی را هم در برداشت. در واکنش به این اقدام، آمریکا کمک آمریکایی و دارایی های آنه

های خود به اتیوپی را کاهش داد و اتیوپی نیز در مقابل قراردادی با اتحاد جماهیر شوروی برای 

، اوضاع بد کشاورزی و 0982دریافت کمک های انسان دوستانه و نظامی منعقد نمود. در سال 

یوپی به اقتصاد این کشور آسیب رساند. آمریکا تنها کمک های انسان فقدان کمک های مالی به ات

 دولت اتیوپی به اقتصاد آن هایسیاستدوستانه محدودی اعمال می داشت و به دلیل مخالفت با 

                                                
1 Selasi 
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 1با برکنار شدن  رئیس جمهور وقت اتیوپی و برگزاری انتخابات آزاد 0992کمک نمی کرد. تا سال 

 ، تحریم ها کنار گذاشته شد. سال در اتیوپی 06بعد از 

 0.89، 0976تا  0971( یعنی در سال های 0976رشد تولید واقعی اتیوپی، قبل از تحریم )

درصد بود  5، 0986تا  0977درصد بود. درطی دوران تحریم، رشد اقتصادی واقعی طی سال های 

 1.1به  0992تا  0991درصد رسید و در سال های  6رقم رشد به  0988تا  0986و در سال های 

خنثی بوده است.  (، اثرات تحریم صادرات2115درصد کاهش یافت. بر اساس مطالعات دروری)

در ماه اول منفی و در کل مثبت بوده است.ضمن آنکه اثر تحریم مالی نیز منفی  اثرتحریم واردات

 بوده است.

 تجربه تحريم گواتماال

دو دوره ی تحریم را تجربه  0991تا  0991و  0986تا  0977ی سال های گواتماال در ط

نکه بود. ضمن آ ، گواتماال توسط آمریکا متهم به سوء استفاده حقوق بشر0977در سال  کرده است.

قتل های سیاسی که توسط چپ گرایان)کمونیست ها( و محافظه کاران در گواتماال برای به دست 

آوردن قدرت صورت می گرفت، انگیزه ی آمریکا را برای اعمال تهدید بیشتر می نمود. در سال 

دید. بعد ، این تحریم ها بیشتر گر0980، کمک های نظامی و وام ها کاهش یافت و در سال 0977

، تحریم 0986در گواتماال، دولت ریگان در نهایت در سال  0982از انتخاب دموکراتیک در سال 

درصد  16گواتماال به آمریکا و  درصد از صادرات 17، 0976ها را بر علیه گواتماال لغو نمود. در سال 

ماال همچنین با اتحاد جماهیر شوروی مراودات آن از آمریکا صورت می پذیرفت. گوات واردات

درصد رشد ساالنه  02.2واقعی  GDP(، 0978تا  0976تجاری داشت. در اوایل سال های تحریم)

درصد کاهش یافت. رشد سالیانه  1.61این رشد به  0986تا  0979داشت ولی در طی سال های 

 02.5به  0986تا  0980سال درصد بود که از  01.7، 0981تا  0976قیمت در طی سال های 

                                                
های استبا سی به معنای انتخاباتی است که به پیروزی افراد همسودر ادبیات تحریم اقتصادی انتخابات آزاد معموالً 1

 کننده بینجامد.تحریم
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درصد رسید. نسبت کسری  0.5درصد به  09، از 0982،تا 0982درصد رسید و طی سال های 

درصد  07.6به  0986درصد بود که تا سال  8.8، 0976از آغاز تحریم یعنی سال  GDPبودجه به 

 رسید.

ور وقت ، به دلیل کشته شدن شهروندان آمریکا درگواتماال، رئیس جمه0991در سال 

به دلیل  0991(، دولت گواتماال را تهدید به تحریم های اقتصادی نمود. بعد از سال 1آمریکا)بوش

، 0991، تحریم ها برداشته شد. در سال و امنیت شهروندان آمریکایی بهتر شدن وضعیت حقوق بشر

گواتماال از آمریکا  درصد از واردات 21کا صورت می پذیرفت و گواتماال به آمری درصد صادرات 25

درصد  2.11واقعی  GDPدرصد بود و رشد  20.9، 0991تا  0985در طی سال های  بود. نرخ تورم

، رشد مناسب ساالنه در 0991بود. گواتماال از جمله کشورهای آمریکای التین است که دردهه ی 

GDP (، درطی سال 2115درصد( داشته است. بر اساس مطالعات دروری) 2)ساالنه واقعی

اثرات تحریم صادرات و واردات خنثی بوده است. اثرتحریم در ماه اول منفی  0986تا  0977های

درماه اول اثرات تحریم های صادارت  ،0991تا  0991درطی سال های و در کل مثبت بوده است.

 ثر مثبت بوده است. ولی تحریم واردات اثرات مثبت داشته است.ومالی منفی و در کل ا

 هائیتیتجربه تحريم 

نفر از معترضان کشته شدند و  11، ، بعد از انتخاب رئیس جمهور هائیتی0987در سال 

که متهم به کشتن این افراد بود، تبعدید شد و یک دولت نظامی  2رئیس جمهور منتخب دووالیر

برای آنکه بتواند آشوب ها را کنترل کند، حکومت را در دست گرفت. دراین راستا ، دولت آمریکا از 

( را اعمال نمود. 0991تا 0987طریق محدودکردن کمک های خود به هائیتی دوره ی اول تحریم )

نتخابات جدید تحریم ها برداشته شد. تولید ناخالص واقعی هائییتی طی ، با برگزاری ا0991در سال 

درصد   00.2درصد  در سال بود که طی این سال ها، متوسط قیمت ها  0.15سال های تحریم 

                                                
1 Bush 

2Duvalier   
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، کمک های مالی و استقراض کاهش داشت. در تحریم  های اعمال شده توسط آمریکا بر هائیتی

هائیتی به  درصد از صادرات 82(، 0986ل از تحریم)برفت. تا قهای مورد نیاز مورد تهدید قرار گ

، با تشدید 0990هائیتی از آمریکا بود. در سال  درصد از واردات 62امریکا صورت می گرفت و 

ا از راعتراضات و برکناری رئیس جمهور وقت هائیتی، آمریکا مجددا تحریم های خود بر هائیتی 

. آمریکا درصدد بود که قدرت را به رئیس جمهور به کنار رفته بازگرداند. دراین مرحله، ر گرفتس

ضمن تحریم اعتبارات و مبادالت با هائیتی، شرکت های نفتی آمریکا از انجام مبادله تجاری نیز 

 81، 0990منع شدند. ضمن آنکه دارایی ها و وام های هائیتی در آمریکا توقیف شده بود. در سال 

 GDPدرصد از واردات آن هم از آمریکا وارد می شد.  65درصد صادرات هائیتی به آمریکا بود و 

درصد  25.0درصد رشد داشت و اقتصاد هائیتی ساالنه  2.0، 0995تا  0990واقعی طی سال های 

یم تحریم، اثر تحرساالنه را تجربه می کرد. در واقع با توجه به رشد اقتصادی طی سال های  تورم

، برگزاری مذاکره با ها در این دوره بی اثر بوده است. راه کار هائیتی برای کاهش اثرات تحریم

دولت آمریکا و گفتگو میان رئیس جمهور برکنار شده با رئیس جمهور جدید بوده است. بر اساس 

ریم های صادرات و واردات اثر خنثی ،تح0991تا  0987(، طی سال های 2115مطالعات دروری)

، اثر تحریم 0992تا  0990داشته است ولی تحریم مالی اثر منفی داشته است. اما در طی سال های 

مالی و صادرات در ماه اول اثر مثبت داشته  ودر کل این دو تحریم اثر منفی داشته است. اما تحریم 

 واردات اثر مثبت داشته است.

 ندتجربه ی تحريم ه

در چهار دوره زمانی مختلف با بهانه های  تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا بر هند

است. در این دوره آمریکا  0967تا  0965مختلف صورت گرفته است. دوره ی اول طی سال های 

با هند در خصوص بهبود برنامه های کشاورزی هند اختالف داشتند. بسته های کمک غذایی آمریکا 

تولید می شد. رئیس جمهور وقت  الت کشاورزی بودکه در داخل هند نیزوبه هند از نوع محص
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( اعالم کرد که بسته کمک ها باید متوقف شود تا هند برنامه ی اولویت محصوالت 1آمریکا )جانسون

کشاورزی را تغییر دهد. در همین راستا با حمله ی پاکستان به کشمیر، کمک های نظامی آمریکا 

و کمک های نظامی تحت تحریم قرار به هند نیز متوقف شد. بنابر این هند از منظر مواد غذایی 

 گرفت.

 11، 0962محصوالت آمریکا به شمار می رفت . در سال  بازار خوبی برای صادرات هند

درصد از صادرات هند به آمریکا صورت می گرفت. در  08هند از آمریکا بود و  درصد از واردات

ساله برای تولیدات محصوالت  5ا پذیرفتن هند برای تهیه یک برنامه ی درنهایت ب 0976سال 

کشاورزی مورد توافق آمریکا و کوچک تر شدن بسته های غذایی حمایتی برای هند، تحریم ها 

برداشته شد. اقتصاد هند در طی این سال ها وضعیت مناسبی نداشت زیرا صنعتی و بزرگ نبود. 

ی حمایت از شکل گیری بخش صنعت بود. در طی سال های بیشتر کمک های آمریکا نیز برا

درصد کاهش  6،  0965واقعی در سال  GDPدرصد در سال بود.  00.2تحریم اول، رشد قیمت ها 

تنها یک درصد افزایش داشت. بخش کشاورزی رونق نداشت و این روند تا سال  0966و در سال 

م های دوره اول، به دلیل رشد کارخانجات نیز ادامه داشت. در مقابل، بعد از تحری 0977های 

درصد در طی سال های  2.6واقعی، به  GDPصنعتی)که مورد نظر آمریکا بود(، رشد ساالنه ی 

 ( رسید. 0977تا  0966)

 رساندکه بر اساس آن صادرات ، آمریکا سندی را به تصویب سازمان ملل0978در سال 

به کشورهایی که برای اهداف غیر صلح آمیز و برای آزمایش های هسته ای  2غنی شده اورانیم

وابستگی تجاری زیادی به آمریکا نداشت. زیرا  استفاده می کنند، ممنوع است. در این زمان، هند

هند به آمریکا عرضه  درصد از صادرات 01خود را از آمریکا تامین می کرد و  درصد از واردات 02

 نه تنها خرید های خود را متوقف می شد. بر این اساس هند توجهی به بیانیه سازمان ملل نداشت و

                                                
1 Johnson 

2 High Grade 
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حجم باالیی از اورانیم  0982نکرد ، بلکه از حضور کارشناسان سازمان ملل امتناع نمود. و در سال 

 6.5واقعی هند،  GDPرشد 0978تا  0975وارد کرد. در طی سال های  شده را از فرانسه 1ضعیف

 0970درصد بوده است. در واقع تحریم های دوره ی دوم و سوم) 2.2( درصد و رشد قیمت ها)تورم

 ( بر هند اثر گذار نبوده است.0982تا

ان بر سر موضوع کشمیر و و پاکست ، با افزایش درگیری های هند0998در ماه می سال 

و آمریکا و افزایش نگرانی های  افزایش برنامه های هسته ای بدون توجه به هشدار سازمان ملل

پاکستان از حمله ی نظامی هند به پاکستان، آمریکا اقدام به اعمال تحریم نمود. این تحریم ها 

فنی تجهیزات نظامی  به هند بود که با بی ازطریق محدود کردن کمک های خود و فروش دانش 

 روند رو به رشدی در صادرات 0991توجه ی دولت هند مواجه گردید. اقتصاد هند در دهه ی 

درصد از صادرات مربوط  62.9داشت. به گونه ای که  2محصوالت کشاورزی و کارخانه ای)صنعتی(

، این 0998کارخانه ای بوده است. در سال درصد محصوالت  12.5به محصوالت کشاورزی و 

درصد در سال  6.275واقعی  GDPدرصد تغییر کرده بود. با توجه به رشد  25.6  و 51.8سهم به 

  ، تحریم های دوره ی سوم امریکا بر هند تاثیر محسوس و مستقیمی نداشته است.

ل (تنها تحریم )دوره ی او0967تا  0965(، طی سال های 2115بر اساس مطالعات دروری)

 مالی در ماه اول اثر مثبت داشته است و این تحریم به همراه سایر تحریم های صادرات و واردات

)دوره دوم(، تحریم واردات خنثی بوده 0972تا  0970اثر خنثی داشته است. در طی سال های 

 مثبت و در کل اثر منفی داشتهوتحریم مالی اثر مثبت داشته ولی تحریم صادرات در ماه اول اثر 

)دوره سوم(، تحریم واردات و مالی خنثی بوده  و تحریم صادرات 0982تا 0978است. طی سال های 

(،تحریم واردات 2115تا  0998در ماه اول اثر مثبت و در کل اثر منفی داشته است. طی سال های )

                                                
1  Low Grade 

2 Manufacturing 
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ل درات درماه اول اثر مثبت و در کاثر خنثی داشته و تحریم مالی اثر مثبت داشته است. تحریم صا

 اثر آن خنثی بوده است.

 اندونزیتجربه تحريم 

مختلف تحریم را دو دوره ی  0995تا  0991و 0966تا  0961اندونزی در طی سال های 

تجربه نموده است. دوره ی اول مربوط به شورش های اندونزی بود که در نهایت منجر به شکل 

گردید. به دلیل آنکه اندونزی، مالزی را به عنوان یک کشور  0961گیری استقالل مالزی در سال 

مستقل قبول نداشت و آن را حمایت نمی کرد، مورد تحریم آمریکا واقع شد. آمریکا از کشورهای 

نیز برای تحریم اندونزی استفاده کرد. به گونه ای که بسیاری از این کشورها  عضو سازمان ملل

خ  به واکنش های اندونزی نسبت به مالزی، سرمایه گذاری های خود در اندونزی را متوقف در پاس

و چهار برابر شدن  0962و  0961نمودند. این مساله موجب افزایش دو برابر قیمت ها در سال های 

این افزایش   .در اندونزی دو برابر گردید CPI،0966گردید و در سال  0965قیمت ها در سال 

واقعی GDP، 0966تا  0961در اندونزی با رکود همراه بود. بدینگونه  که در طی سال های  تورم

زی به سبب عدم رعایت حقوق ن، اندو 0995تا  0991در سال های  درصد رشد ساالنه داشت. 0.7

 کشورها برخیه آمریکا در تیمور شرقی، توسط آمریکا مورد تحریم قرار گرفت. به گونه ای ک بشر

را وادار نمود که به اندونزی ابزارآالت جنگی صادر نکند. آمریکا همچنین  با اعمال تحریم های 

( اندونزی را تحت فشار قرار و صادرات درصدی در مراودات تجاری)واردات 21اعتباری و کاهش 

واقعی اندونزی با وجود بحران ارزی  GDP، رشد 0997تا  0991اما در طی سال های  داد.

درصد بود. این مساله گویای آن است که تحریم های دوره دوم  8کشورهای آسیای شرقی حدود 

(، طی دو دوره تحریم 2115اثر چندانی بر اقتصاد اندونزی نداشته است. بر اساس مطالعات دروری)

ی صادرات و واردات خنثی بوده ولی تحریم اثرات یکسان داشته است. بدین گونه که تحریم ها

 مالی اثر مثبت داشته است. 
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 عراقتجربه ی تحريم 

تجربه کرده   2111تا  0991و  0987تا  0981دو دوره تحریم را طی سال های   عراق

دوره ی اول تحریم به خاطر بمباران شیمیایی عراق  بر معترضان کردستان عراق و سربازان  است.

ایرانی بود. واکنش آمریکا به این اقدام عراق، صرفا اعمال تحریم فروش جت های جنگی به عراق 

بود. در واقع عراق به سبب مخالفت های ایران با آمریکا از واکنش حداقلی آمریکا برای تحریم 

، عراق از لیست  کشورهای تروریسم 0989تفاده نمود. ضمن آنکه با حمایت های آمریکا، در سال اس

 خارج شد. 

درصد بود و متوسط  2.9، متوسط رشد تولید واقعی عراق، 0989تا  0980در طی سال های 

عراق از آمریکا  درصد از واردات7، 0981درصد بوده است. در سال  00.2طی این سال ها  نرخ تورم

درصد از محصوالت عراق به آمریکا صادر می شد. در واقع اگرچه تمایز  1تامین می شد و تنها 

میان اثر تحریم  دوره ی اول بر اقتصاد عراق به دلیل وجود جنگ ایران و عراق آسان نیست ولی 

اساس آمار مذکور پایین بوده و هم  به دلیل آنکه هم وابستگی مراودات تجاری عراق با آمریکا بر

تحریم آمریکا ، در مورد کاالهای اقتصادی ویژه ای نبوده و صرفا محدود به جت های جنگی است، 

 می توان استدالل نمود که تحریم اعمال شده توسط آمریکا بر عراق تاثیر گذار نبوده است.

است. این  0991کویت در دوم آگوست  به دومین دوره ی تحریم مربوط به حمله ی عراق

بر قرار بود، بسیاری از کشورهای عضو سازمان  2111تا  0991دوره از تحریم که طی  سال های 

اقدام به تحریم و کاهش مراودات تجاری خود با عراق نمودند. در این مرحله بر خالف  دوره  ملل

محصوالت غذایی به عراق نیز  مواد نفتی عراق مورد تحریم و واردات ی اول تحریم، صادرات

توسط بیشتر اعضای کشورهای عضو سازمان ملل ممنوع اعمال گردید. با وجود تحریم های اعمال 

سرانه  GDP، رشد 0996تا  0991شده بر عراق، رشد اقتصادی عراق مطلوب بوده است. از سال 

درصد رسید. یکی از دالیل  02.8به  2110تا  0997درصد بود که  در سال های  01.7سالیانه ، 

اصلی عدم موفقیت سیاست های تحریم در دوره ی دوم ، توجه کشورهای تحریم کننده به نفت  
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(، طی سال 2115بر اساس مطالعات دروری) .1بوده که این مساله اثر تحریم ها را خنثی می نمود

ه ی اول(، تحریم های مالی و واردات خنثی بوده و تحریم صادرات اثرات )دور0987تا  0981های 

)دوره ی دوم(، تحریم ها تنها در ماه اول اثر مثبت 2111تا  0991طی سال های  منفی داشته است.

 داشته ولی در کل خنثی بوده است.

 لیبیتحريم  تجربه

همواره مورد  0987سال  لیبی به دلیل حمایت از گروه های تروریستی مخالف آمریکا، از

آمریکا، لیبی را به  2112تا 0978توجه  تحریم های آمریکا بوده  است به گونه ای که از سال 

تحریم های آمریکا با تحریم فروش لوازم نظامی   زیر نظر داشته است. 2عنوان یک کشور متجاوز

د نفت از لیبی، تحریم با ممنوعیب فروش خری 0982آغاز گردید. در سال  0987به لیبی، در سال 

ها تشدید شد زیرا که لیبی از درآمدهای نفتی برای کمک به تروریست های مخالف آمریکا استفاده 

، ارتش آمریکا با حضور نظامی در آب های مدیترانه  و تحریک کشتی 0986می کرد. در مارس 

سایت  د و همچنینهای جنگی لیبی، در نهایت پس از درگیری ها ، دو کشتی نظامی لیبی غرق  ش

لیبی، کشورهای زیادی به جز آمریکا  علیهموشکی لیبی منهدم شد. در تحریم های اعمال شده 

لیبی همکاری داشت. در  علیهبا آمریکا  ، فرانسه0986مشارکت جدی نداشتند و تنها در پایان سال 

تحریم هایی  ر لیبی، سازمان مللنفر د 271و کشته شدن  011با بمب گذاری در پرواز  0992سال 

در خصوص لغو سفرهای هوایی به لیبی و فروش تجهیزات نظامی اعمال نمود. در دوران تحریم 

درصد در  1.72واقعی GDPمواجه بود. رشد  ، اقتصاد لیبی با تورم0991ها خصوصا  در دهه ی 

ها، بیشتر به صورت واکنش مستقیم تروریستی بود. به گونه سال بود. واکنش غزافی  به تحریم 

                                                
های اقتصادی رشد باالیی آمارهای داده شده قدری مشکوک است. اگرچه کشورها پس از جنگ با آزادسازی ظرفیت 1

برابر غذا که پس از حمله عراق به کویت وضع شد، این رکوردها های سنگین نفت در کنند ولی بدلیل تحریمرا تجربه می

 رسد.بیشتر ساختگی از طرف دولت صدام به نظر می

2 Belligerency 
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ای که در ازای افزایش فشارهای تحریم، واکنش های ترورسیتی افزایش می یافت. بر اساس 

اثر منفی داشته ولی تحریم  اثر مثبت و تحریم واردات (، تحریم صادرات2115مطالعات دروری)

 اول اثر مثبت و در کل اثر منفی داشته است. مالی در سال

 ماالویتحريم  تجربه

از سوی آمریکا تحریم شد. بهانه ی تحریم عدم  0992تا  0992درطی سال های  ماالوی

، رئیس جمهور وقت با رهبران احزاب مخالف خود 0992در سال  در ماالوی بود. رعایت حقوق بشر

به سبب عدم تغییر اساسی در رشد دستمزدها، درگیر  شد و بیست و دو نفر در این درگیری ها 

دولت  علیهدر مقابل، کمک های غرب و بانک جهانی  ( کشته شدند.1توسط ارتش دولت وقت)باندا

و انتخاب دولتی متمایز با  0992از انتخابات در سال  ماالوی در قالب تحریم ، متوقف شد. پس

ماالوی به آمریکا صورت  درصد از صادرات 05، 0990دولت باندا، تحریم ها برداشته شد. در سال 

درصد از واردات خود را از آمریکا تامین می کرد. اقتصاد ماالوی در طی دهه  1.1می گرفت و و 

 0991برابر بیشتر از سال  01آسیب می دید به گونه ای که قیمت مواد غذایی،  ، از تورم0991ی 

درصد بود که گویای  2.25واقعی ساالنه در طی سال های تحریم GDPشده بود. اما رشد 

ناکارآمدی اثرات تحریم است. یکی از دالیل ناکارآمدی تحریم، کوتاه بودن زمان تحریم و جبران 

میلیون دالر  011بیش از  دی به ماالوی بوده است. به گونه ای که سازمان مللکمک های اقتصا

خنثی  (، تحریم صادرات واردات2115به  ماالوی کمک نموده است. بر اساس مطالعات دروری)

 بوده ولی تحریم مالی اثر منفی داشته است.

 )برمه(میانمارتحريم  تجربه

را توسط  0991تا  0988)برمه(، یک دوره ی تحریم دو ساله در طی سال های میانمار

، یک گروه نظامی، دولت وقت را سرنگون 0988تجربه کرده است. در سال  آمریکا و انگلستان

کردند. نگرانی های آمریکا و انگلستان از اینکه دولت جدید از متحدین چین نشود، افزایش یافت 

                                                
1 Banda 
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نیز با برقراری انتخابات و بر  0991میان مار گردید. درسال  علیهو بهانه ای برای اعمال تحریم ها 

رش گر، تحریم ها بر طرف شد. تحریم های اعمال شده از نوع تحریم های مالی، کناری دولت شو

 درصد از صادرات خود را به ژاپن 8، میان مار 0987بود. در سال  و صادرات محدودیت در واردات

از واردات خود را از آنها تامین می نمود. بر  درصد 11غربی و آمریکا صادر می کرد و  و آلمان

(، تحریم صادرات واردات خنثی بوده ولی تحریم مالی اثر منفی داشته 2115اساس مطالعات دروری)

 است.

 تجربه ی تحريم نیکاراگوئه

 فراوانی دارد. این یکی از کشورهای آمریکای مرکزی است که منابع غنی و نیکاراگوئه

را تجربه  0995تا  0992و  0988تا  0980، 0979تا 0977کشور سه دوره ی تحریم طی سال های 

 کرده است.

، باعث روی کارآمدن دولت نظامی گردید که 0971در اوایل دهه ی جنگ های داخلی 

ت خود جهت تقوی مورد  نظر آمریکا نبود. زیرا دولت جدید قوانینی موافق با حفظ حقوق کارگری در

تصویب نموده بود که مورد توافق آمریکا نبود. بر این اساس آمریکا کمک های اقتصادی و فروش 

آمریکا به  با افزایش فشارهای 0979ممنوع نمود. اما در سال  تجهیزات پلیس را به نیکاراگوئه

های دولت نیکاراگوئه و لغو قوانینی بدهی پرداخت  مبتنی بر باز( IMFبین المللی پول)صندوق 

موافق با حفظ حقوق کارگری، تحریم ها برداشته شد. بدهی های جاری دولت نیکاراگوئه باال بود 

درصد از  26، 0977و وابستگی اقتصادی نیکاراگوئه به آمریکا نیز باال بود. به گونه ای که در سال 

درصد رسید. در طول  15این رقم به  0980د و تا مبادالت تجاری نیکاراگوئه با آمریکا انجام می ش

 درصد بود که گویای اثر بخشی تحریم است. 0.5دوران تحریم رشد واقعی تولید ناخالص داخلی 

به سمت گروه های چپ و  دوره ی دوم تحریم به سبب تمایل دولت وقت نیکاراگوئه

ی برای جبران خسارت های دوره ی اول تحریم خصوصا تمایل به همکاری اتحاد جماهیر شورو

بود. این مساله منجر به اخراج سفیر نیکاراگوئه از آمریکا گردید. ضمن آنکه دولت نظامی که در 

قدرت را در دست داشت مورد توافق آمریکا نبود که در نهایت با دست گیری قدرت  0982سال 
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شد. در طول دورات تحریم،  به سبب آنکه، توسط گروه های مورد نظر آمریکا تحریم ها برداشته 

نیکاراگوئه یکی از بازارهای مهم برای فروش محصوالت کشاورزی آمریکا بود، قوانینی برای بهبود 

وضعیت زمین و کشاورزی اعمال نمود که این مساله به بخش کشاورزی آمریکا ضربه وارد نمود. 

درصد  209از  0985کم بود به گونه ای که تورم در سال شدیدی حا ، تورم0981در اواسط دهه ی 

درصد در طی  2.8درصد رسید. رشد تولید ناخالص داخلی  900درصد و در دو سال بعد به  680به 

(، منابع الزم جهت توسعه ی IMFدوره ی دوم تحریم بود.ضمن آنکه صندوق بین المللی پول)

  ا فراهم نمی کرد.اقتصادی نیکاراگوئه را به سبب فشارهای آمریک

پلیس و برهم  51بود. با کشته شدن  ، موضوع حقوق بشردوره ی سوم تحریم هابهانه ی 

کنترل  2به رهبری ساندیستا 1خوردن آرامش و احتمال افزایش شورش های مجدد، ارتش مردمی

ف شد. در دهه ی کشور را به دست گرفت که با روی کارآمدن دولت ساندیستا تحریم ها متوق

آن به آمریکا انجام می  درصد از صادرات 26از آمریکا و  نیکاراگوئه درصد از واردات 25، 0991

درصد  1.2، به 0992، منفی بوده ولی در سال 0991تا  0990شد. رشد تولید واقعی طی سال های 

(، در دوره ی اول، تحریم صادرات در ماه اول اثر 2115العات دروری)بر اساس مط رسیده است.

منفی و در کل خنثی بوده است.اثر تحریم واردات نیز خنثی بوده است. اثر تحریم مالی در ماه اول 

مثبت و در کل خنثی بوده است. در دوره ی دوم، تحریم مالی اثر منفی داشته است.تحریم صادرات 

و در کل اثر منفی داشته است ولی تحریم واردات درماه اول اثر منفی و درکل درماه اول اثر مثبت 

اثر مثبت دارد. در دوره ی سوم، تحریم مالی اثر مثبت دارد ولی در ماه اول تحریم صادرات و 

 واردات اثر منفی و تحریم صادرات در کل اثر مثبت و واردات خنثی است.

                                                
1 Popular Army 

2 Sandista 
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 تجربه ی تحريم نیجريه

مورد تحریم آمریکا قرار گرفت. بهانه ی اصلی  0998تا  0991های  سالطی  نیجریه

بود که به سبب شورش ها و ناآرامی های ایجاد شده به سبب کودتای  تحریم آمریکا حقوق بشر

 رت نظامی در نیجریهدر نیجریه برگزار شده بود. با در دست گرفتن قد 0991بعد از انتخابات سال 

و حکومتی که مورد توافق و نظر آمریکا نبود، تحریم ها بر علیه نیجریه آغاز گردید. در نهایت در 

 ، با برگزاری انتخابات جدید تحریم ها برداشته شد.0998سال 

 95وابستگی شدیدی به نفت و مواد معدنی دارد به گونه ای که بیش از  اقتصاد نیجریه

به نفت و ومواد معدنی اختصاص داشت. تولید واقعی  0991درصد از صادارت این کشور در دهه ی 

درصد رشد داشته است و قیمت مواد غذایی  6.1به صورت ساالنه  0999تا  0990طی سال های 

درصد از وادرات خود را از آمریکا تامین  7.9، 0990برابر شده است. در سال  9هم در این سال ها 

 درصد از صادارت خود )که بیشتر نفت بود( را به آمریکا صادر می نمود. 26.9ی کرد و م

 با اعمال تحریم ها، با وجود کاهش کمک هایی که برای فعالیت های توسعه ای به نیجریه 

سال میلیون دالر در  21به  0991میلیون دالر در سال  278از طریق نهاد های بین المللی می شد)

( و همچنین ممنوعیت فروش 0999میلیون دالر در سال  029و 0997میلیون در سال  211، 0995

 نفت و اعمال تحریم های تجاری، رشد تولید واقعی مناسب بوده است.

درماه اول مثبت  (، اثر صادارت خنثی بوده و اثر واردات2115بر اساس مطالعات دروری)

 ی دارد. اثر تحریم مالی نیز مثبت بوده است.ولی در کل اثر منف

 تجربه ی تحريم پاکستان

. دوره ی اول مورد تحریم آمریکا قرار گرفتدو بار  0991تا  0970طی سال های پاکستان 

بود. بهانه ی اصلی برای  0991تا  0979و دوره دوم طی سال های  0972تا  0970طی سال های 

ل پاکستان به استفاده از انرژی هسته ای برای تولیدات انرژی اعمال تحریم در هر دو دوره، تمای

فروش های هسته ای با اهداف نظامی متهم شده بود  ، پاکستان به خاطر0970بوده است. در سال 

ه ی اول ، تحریم دورکه با تصمیم پاکستان برای توسعه ی نیروگاه های هسته ای توسط فرانسه
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دوره ی دوم تحریم، به دلیل تاخیر فرانسه در ساخت نیروگاه های هسته ای و اقدام لغو گردید. در 

خود پاکستان در این عرصه با بی توجهی به هشداراهای آمریکا، مرحله ی دوم تحریم ها آغاز 

گردید. آمریکا با تحریم کمک های اقتصادی و نظامی و همچنین اعالم محدودیت های مالی 

دادن پاکستان برای توقف فعالیت های هسته ای داشت. همچنین در دهه سعی در تحت فشار قرا

، تحریم ها بر دانش فنی و سوخت هسته ای پابر جا بود. با وجود تحریم ها، پاکستان در 0981ی 

، 0981تا  0978واقعی طی سال های  GDPعرصه ی رشد اقتصادی موفق بوده است. متوسط رشد

درصد بوده است. با وجود آنکه در سال  6.11، 09981ر دهه ی درصد بوده و در سال های دیگ 6.0

، در 0981درصد از مخارج دولت پاکستان، مخارج نظامی بوده است ولی در دهه ی  28، 0982

تمام بخش های اقتصادی، پاکستان رشد قابل توجه ی داشته است. بر اساس مطالعات 

و مالی درماه اول منفی و در کل خنثی بوده است.  (، در دوره ی اول، تحریم صادرات2115دروری)

نیز خنثی بوده است. در دوره ی دوم،تحریم های صادرات و واردات خنثی بوده  اثر تحریم واردات

 ولی تحریم مالی اثر مثبت داشته است.

 ناماتجربه ی تحريم پا

. بهانه ی اصل تحریم، مورد تحریم آمریکا قرار گرفت 0991تا  0987ی طی سال ها پاناما

در دست گرفتن قدرت در پاناما توسط فردی نظامی بود که امریکا او را دیکتاتور خطاب می کرد. 

با اعالم تهدید های نظامی از سوی آمریکا، موج اعتراضات مردمی در پاناما شکل گرفت و این 

رت آمریکا در پاناما گردید. واکنش آمریکا، محدود کردن پرداخت های اعتراضات باعث تخریب سفا

بین المللی بانکی و عدم پراخت مالیات شرکت های آمریکایی در پاناما و عدم انجام مبادله تجاری 

 از طریق دالر بوده است. با پاناما

پاناما از آمریکا  درصد از واردات 15کا و به آمری پاناما ، دو سوم صادرات0986در سال 

درصد تولید  011تامین می شد. با اعمال تحریم های تجاری و اعتباری، به سبب بدهی دولت که 

ناخالص بود، وضعیت اقتصادی بدتر شد. به گونه ای که طی سال های تحریم رشد اقتصادی واقعی 
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(، تحریم 2115درصد بوده است. بر اساس مطالعات دروری) 1.5 درصد و نرخ تورم 1.65سالیانه 

 صادرات خنثی بوده و تحریم واردات و مالی اثر منفی داشته است.

 راگوئهتجربه ی تحريم پا

اول . دوره ی مورد تحریم آمریکا قرار گرفتدو بار  0998تا  0987طی سال های  پاراگوئه

بوده است. بهانه  0998تا  0996و دوره ی دوم از سال های  0980تا  0977تحریم در سال های 

 بوده است. ی اصلی آمریکا برای تحریم در دوره ی اول، سوء استفاده از حقوق بشر

آن را  ، درگیری با قبیله های سرخپوست در پاراگوئه بود کهمشکل پاراگوئه

مشکالت سرخپوستان در پاراگوئه جدی بود.  0952می نامیدند. بعد از کودتای  1دردسرسرخپوستی

این مساله گریبان گیر سیاست مداران طرفدار حقوق سرخپوستان شده بود. با افزایش جرم و جنایت 

ریم ح، بهانه ی تحقوق سرخپوستانسیاست مداران طرفدار بر علیه سرخپوستان و زندانی کردن 

های دوره ی اول با به تعلیق درآمدن کمک های نظامی به پارگوئه آغاز گردید. آمریکا، همچنین 

بعد از اتخاذ سیاست هایی جهت بهبود  0980جریان اعتبارات را محدود نمود. درنهایت در سال 

پاراگوئه به آمریکا  اتدرصد از وارد 05، 0977، تحریم ها برداشته شد. در سال وضعیت حقوق بشر

 پاراگوئه از آمریکا تامین می شد. و به همان میزان صادرات

توسط آمریکا اعمال گردید.  0996دوره ی دوم تحریم ها به سبب کودتای بعد از انتخابات 

ر انتخابات دیگر دآمریکا سریعا کمک های اقتصادی و نظامی خود را متوقف نمود و با برگزاری 

در رکود قرار داشت. رشد تولید  0991در دهه ی  ، تحریم ها لغو گردید. اقتصاد پاراگوئه0998سال 

 1.0، این رشد 0981درصد بود. در صورتی که در دهه ی  2.2واقعی سرانه، در طول دوران تحریم 

، 0995تصادی در پاراگوئه در سال درصد بوده است. کمک های بین المللی جهت توسعه ی اق

میلیون دالر کاهش  77.6به  0999و در سال  012، به 0997میلیون دالر بود که در سال 081.2

 و واردات (، در دوره ی اول و دوم تحریم های صادرات2115یافت. بر اساس مطالعات دروری)

                                                
1 Ache Indians 
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ل تحریم مالی در ماه اول اثر منفی و در کل خنثی بوده است. خنثی بوده است. اما در دوره ی او

 اما در دوره ی دوم، تحریم مالی در ماه اول اثر مثبت و در کل اثر منفی داشته است.

 روتحريم پتجربه 

 0967. در سال مورد تحریم آمریکا قرار گرفتدو بار  0998تا  0968طی سال های  پرو

، احتمال ساماندهی نظامی ارتش پرو برای جنگ را در اذهان دولت خرید میراژ های جنگنده فرانسه

ت )دارایی های شرک آمریکا تقویت می کرد. همچنین دولت پرو اقدام به مصادره دارایی های آمریکا

بود.  0961( در پرو نمود. که این مساله مخالف توافقات نفتی آمریکا با پرو در سال  1استاندار نفتی

و در اختیار گرفتن منابع نفتی،  2با در دست گرفتن قدرت نظامی توسط بلوندی 0968ر سال د

با پرو، که قبال متهم به فرار مالیاتی شده بود، تحت تاثیر قرار گرفت.  3IPCتجدید قرارداد شرکت  

دولت آمریکا نیز در مقابل اقدام به مصادره دارایی ها و تعلیق درآوردن کمک های نظامی و 

اقتصادی خود به پرو نمود. با توافق آمریکا با پرو برای مذاکره جهت جبران خسارت های طرفین، 

 در نهایت تحریم های دوره ی اول پایان یافت.

، به دلیل مشاجره و در آستانه ی جنگ قرار گرفتن دو 0998تا  0995در طی سال های 

 اعمال نمود. کشور اکوادور و پرو، آمریکا تحریم ها را بر هر دو کشور

 0989رشد نامنظمی داشته است. در طی سال های  0991تا  0981اقتصاد پرو از دهه ی

درصد  7.7، 0997تا  0992درصد، در سال های  1.52، رشد تولید ناخالص واقعی در سال، 0991تا 

(، تحریم 2115درصد بوده است. بر اساس مطالعات دروری) 1.9، 2110تا  0998و در سال های 

دوره ی اول خنثی بوده وتنها در ماه اول، اثر تحریم مالی مثبت بوده است. اما اثرات تحریم  های

در ماه اول اثر منفی و در کل اثر مثبت داشته  ها ی دوره ی دوم متفاوت است. تحریم صادرات

                                                
1 Standard Oil 

2 Belaunde 

3 International Petroleum Company 
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شته است. تحریم مالی در ماه اول در ماه اول اثر مثبت و درکل اثر منفی دا است. تحریم واردات

 اثر منفی و در کل خنثی بوده است.

 تجربه ی تحريم آفريقای جنوبی

دو دوره تحریم را تجربه کرده است.  0992تا  0975در طی سال های  آفریقای جنوبی

نظامی را به قتل رساند. کشورهای ، شصت و چهار غیر 0961پلیس آفریقای جنوبی در سال 

، دولت آمریکا به 0962آفریقایی دیگر در البی با آمریکا درخواست اعمال تحریم نمودند. در سال 

و اعمال محدودیت بر منابع بانکی اتخاذ نمود  و واردات صورت اسمی تحریم هایی را بر صادرات

مالیم  0971تا  0961در طی سال های  ریم ها جدی تر شد. نرخ تورم، این تح0975تا در سال 

بود و این تحریم ها به دلیل وجود معادن طال و الماس و ساختار بازار انحصاری در اختیار آفریقای 

درصد  2.9، 0960تا  0958واقعی طی سال های  GDPجنوبی تاثیر زیادی بر اقتصاد آن نداشت. 

، اقتصاد 0976تا  0962درصد بوده است. از سال  2.9است و تورم طی سال های مذکور رشد داشته 

درصد از واردات کاالی  20.6، 0976آفریقای جنوبی به بازارهای آمریکا وابسته تر شد. در سال 

آفریقای جنوبی از آمریکا تامین می شد و ده درصد از صادارت خود را به آمریکا صادر می کرد. 

 درصد بوده است. 1.68، 0975تا  0970واقعی از سال  رشد تولید

باعث شد که تمام متقاضیان خرید  ، واکنش آمریکا به آزمایش هسته ای هند0972در سال 

را با محدودیت هایی روبرو کند. آفریقای جنوبی به سبب بی  اورانیام خام از جمله آفریقای جنوبی

این مساله و توجه به توسعه ی فعالیت های هسته ای، مورد تحریم آمریکا قرار گرفت. در  توجه به

، 0992تا  0985بیشتر شد. از سال  1شدت تحریم ها، خصوصا به سبب جنبش آپارتاید 0986سال 

GDP  ،است.درصد بوده  05.1در سال رشد داشت وتورم در این سال ها  1.5واقعی در آفریقا 

در ماه اول اثر منفی  (، در دوره ی اول، تحریم صادرات2115بر اساس مطالعات دروری)

داشته و در کل خنثی بوده است. اثر تحریم های وادات و مالی نیز خنثی بوده است. در دوره ی 

                                                
1 Apartheid 
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 تریم های واردادوم،تحریم صادرات در ماه اول اثر مثبت داشته و درکل اثر آن منفی بوده است. تح

 و مالی د رماه اول اثر منفی داشته ودر کل اثر آن مثبت بوده است.

 جنوبی کرهتجربه ی تحريم 

یک دوره تحریم را تجربه کرده است. بهانه  0977تا  0971کره جنوبی در طی سال های 

ر بوده است. اقتصاد کره دهمانند کره شمالی اقدامات هسته ای ی اصلی تحریم کره جنوبی انجام 

درصد ازصادارات کره  26.7، 0972، رشد سریعی دربخش صنعت داشت.در سال 0971دهه ی 

کره جنوبی از آمریکا بوده است. رشد  درصد از واردات 25.7جنوبی به آمریکا صورت می گرفت و 

تا  0969ی که در طی سال های باال بوده است. به گونه ا 0971تولید ناخالص واقعی در دهه ی 

 8.7در این سال ها  درصد بوده است. در صورتی که نرخ تورم 9.78،واقعی GDP، رشد 0971

خنثی بوده ولی  (، تحریم های واردات و صادرات2115درصد بوده است. بر اساس مطالعات دروری)

 تحریم مالی اثر مثبت داشته است.

 حريم سريالنکاتجربه ت

 0960یکبار تحریم را تجربه کرده است. در سال  0965تا  0960سریالنکا طی سال های 

به دلیل اعالم دولت سریالنکا مبنی بر سود آور نبودن سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت های 

ر ب نفتی آمریکایی برای سریالنکا و مصادره کردن دارایی آن شرکت ها،آمریکا تحریم های خود را

علیه سریالنکا که مبتنی بر حذف کمک های اقتصادی  و نظامی بود، اعمال نمود. از آنجا که 

(، همراهانی نداشت، نتوانست IBRDسریالنکا در بانک بین المللی توسعه وبازسازی زیر ساخت ها)

 اعتبارات حمایتی را جذب کند و با برکنار شدن نخست وزیر  و انتخاب دولت جدید و قول دولت

جدید مبنی بر جبران خسارت های شرکت های نفتی آمریکا، تحریم ها برداشته شد. اقتصاد 

سریالنکا، ساالنه دهه  GDPسریالنکا، اقتصادی بر مبنای کائوچو، نارگیل و برنج بود. رشد واقعی 

 درصد بوده است. 0.0 درصد و تورم 1.9، 0951ی 
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بی اثر بوده و تحریم  و صادرات ریم های واردات(، تح2115بر اساس مطالعات دروری)

 تنها در ماه اول تحریم اثر منفی بر تحریم داشته و در کل تاثیر گذار نبوده است.  مالی

 سودانتجربه تحريم 

 مساله ی حقوق بشر تجربه ی تحریم را تجربه نموده است. 2115تا  0989سودان از سال 

به طور خاص، قحطی، منجر به جنگ های داخلی در سودان گردید. به گونه ای که سودان توان 

، کمک های 0989باز پرداخت بدهی های خود به آمریکا را نداشت. بر این اساس، آمریکا از سال 

متوقف نمود. این مساله تا شش  اقتصادی و نظامی خود را به سودان به غیر از کمک های غذایی

به سبب مشکالت  0990ماه به طول کشید و مساله بدهی های آمریکا نیز فراموش شد. در سال 

بردولت سریالنکا مبنی بر استفاده کمک های  سیاسی و کمبود مواد غذایی فشارهای سازمان ملل

برابر  511، قیمت ها  0991تا  0986ای غذایی برای گرسنگان افزایش یافت. در طی سال ه

برابر رسید. اقتصاد سودان،  2511به  0991تا  0991افزایش داشتند و این افزایش طی سال های 

واقعی ساالنه به  GDP، رشد 2111تا  0992اقتصادی مبنی بر کشاورزی است. در طی سال های 

برابر  01، 0995تا  0991های  درصد بوده است. هرچند که قیمت ها طی سال 5.75طور متوسط، 

و  تحریم های واردات ،0991تا  0989درطی سال های  (،2115بر اساس مطالعات دروری)گردید. 

تحریم  ،2115تا  0992در طی سال ها تاثیر گذار بوده است. نیز  بی اثر بوده و تحریم مالی صادرات

 تحریم های صادرات و مالی خنثی بوده است. واثر منفی بر تحریم داشته دات های وار

 سوريهتجربه تحريم 

، 0981از سال ، یکبار تحریم را تجربه کرده است. 0992تا  0986طی سال های  سوریه

، آمریکا، 0985 . در سالمریکا معرفی شده بودآسوریه به عنوان یک کشور تروریست از سوی 

سوریه را متهم به همکاری با هواپیماربایان نمود و این مساله مقدمه ای برای آغاز تحریم ها گردید. 

، سوریه متهم به توسعه ی سالح های شیمیایی شد و در همان سال آمریکا تحریم 0986در سال 

به کویت، تحدید ها تا  های خود را آغاز نمود. در همان سال با اعالم محکومیت حمله ی عراق
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سوریه در خلیج فارس و موضع گیری ها در برابر عراق،  حدودی کم اثرتر گردید. ضمنا دیپلماسی

در  با تروریست خواندن اسرائیل 0990، محدود تر می کرد. اما از سال  0991تحریم ها را تا سال 

، مجددا تحریم ها شدت بیشتری و به صورت 0990در سال  1اسرائیل -کنفرانس دوستی عرب

نیز با اتهامات اسرائیل  2116و منابع مالی( شکل گرفت. در سال  و واردات تحریم کامل)صادرات

انه تر یکا و سوریه خصمبرای همکاری با حزب اهلل لبنان، روابط بین المللی آمر به سوریه و ایران

 واقعی ساالنه GDPگردید. اقتصاد سوریه وابسته به نفت، زیتون و صنایع کشاورزی است. رشد 

تا  0991درصد بوده است. رشد قیمت ها به غیر از سال های 7.57، 0998تا  0991طی سال های 

(، درطی 2115بر اساس مطالعات دروری)درصد بوده است، روند مالیمی داشته است.  81، که 0995

لی تحریم های وارداتی خنثی بوده بوده و گذار ، تحریم های صادرات اثر2115تا  0991سال های 

 .استمنفی بر تحریم داشته اثر  نیز تحریم مالی است. بوده است.

 تايوانتجربه تحريم 

، یکبار تحریم را تجربه کرده است. بهانه ی اصلی 0977 تا 0976طی سال های  تایوان

 ،تحریم توسط آمریکا همان بهانه ی مربوط به استفاده از فناوری هسته ای بود که در مورد هند

و کره جنوبی نیز قبال عمل شده بود. تحریم آمریکا به گونه ای بود که صادارت هسته ای  پاکستان

قف نشد ولی صادارات امتیازات هسته ای متوقف شد و در نهایت با موافقت تایوان مبنی بر متو

توقف پروژه رآکتور هسته ای، تحریم ها متوقف گردید. رابطه ی تجاری تایوان با آمریکا در دهه 

درصد  20شد وتایوان از آمریکا تامین می  درصد از واردات 22، 0975خوب بود. در سال  0971ی 

(، در دوره ی 2115تایوان به آمریکا صورت می گرفت. بر اساس مطالعات دروری )  از صادرات

تحریم، تنها صادرات تحریم اثر مثبت داشته است ولی تحریم های مالی و واردات اثرات خنثی 

 داشته است.

                                                
1 Arab–Israeli Peace Conference 
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 گامبیاتجربه تحريم  

پس از کودتای یک دوره تحریم را تجربه کرده است.  0998تا  0992گامبیا طی سال های 

دولت وقت گامبیا که مورد حمایت آمریکا بود، تحریم های آمریکا  علیه 0992خونین در سال 

،تحریم ها برداشته شد. آمریکا با محدود 0998و بعد از برگزاری انتخابات آزاد در سال شروع شد

ای نظامی و ارتشی به گامبیا و مراودات دیپلماسی، گامبیا را تحت فشار قرار می کردن کمک ه

درصد  5.68واقعی سالیانه،   GDPداد. گامبیا، یک اقتصاد کوچک و مبتنی بر کشاورزی داشت. رشد

بود که همان رشد قیمت را نیز در برداشت. بر اساس مطالعات  2110تا  0997بود در طی سال های 

اثر خنثی داشته است ولی تحریم های مالی اثر  (، تحریم های صادارت و واردات2115دروری)

 مثبت داشتند.

 تايلندتجربه تحريم 

یک دوره تحریم را تجربه کرده است. در سال های  0991تا  0991تایلند طی سال های 

ای تار سیاسی و جنگ ه، دولت نظامی بر تایلند حکومت می کرد که با افزایش کش0988تا  0976

داخلی، امریکا شروع به محدود کردن کمک های خود نمود. محتوای تحریم های تایلند در 

بود. که در نهایت به  0988تا  0976راستاهای همان محدودیت های اعمال شده طی سال های 

و در اعمال گردید  0991خاطر البی شرکت های آمریکایی موجود در تایلند، تحریم ها در سال 

 ،نهایت با بهبود وضعیت حمایت از شرکت های مذکور و به ادعای آمریکا، بهبود مساله حقوق بشر

 تحریم ها بر طرف شد.

درصد بوده  5 درصد و نرخ تورم 01، 0992تا  0988واقعی سالیانه از سال   GDPرشد

درصد از  11تایلند، در صنایع غذایی و پوشاک بود و  درصد از صادرات 0991،78.9است. در سال 

(، 2115با آمریکا انجام می داد.  بر اساس مطالعات دروری) 0989مراودات تجاری خود را در سال 

ته اثر منفی داش تحریم صادرات در ماه اول اثر مثبت و در کل خنثی بوده است. تحریم های واردات

 حریم های مالی نیز اثر مثبت داشته است.است و ت
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 تجربه ی تحريم ترکیه 

تحریم را تجربه کرده است. بهانه ی تحریم با یک  0978تا  0972ترکیه طی سال های 

به بهانه ی  عدم رعایت حقوق افراد یونان ،  0972آغاز گردید. در سال   مشکل سیاسی در قبرس

مایت ، در ح-ملیت افراد ترک و فرزندان آنها را به رسمیت نمی شناختکه -ترک ساکن در قبرس 

از شهروندان ترک زبان ساکن در ترکیه به قبرس ، سعی دردست گرفتن قدرت در قبرس داشت. 

این اقدام یونان مورد حمایت ارتش ترکیه بود. شهروندان ترکیه ی ساکن در قبرس نیز با این اقدام، 

غییر دادند. دولت آمریکا د واکنش به این اقدام ترکیه اقدام به تحریم از سکونت خود را از قبرس ت

رشد  0971و  0961طریق حذف کمک های نظامی به ترکیه نمود. اقتصاد ترکیه در طی دهه ی 

درصد بوده است. در سال  6.5، 0978تا  0961واقعی بین سال های  GDPمناسبی داشت. رشد

درصد بوده است. در طول دوران تحریم، رشد  02با آمریکا ، سهم مراودات تجاری ترکیه 0971

درصد کمتر، مخارج دولت افزایش و بیکاری تشدید شده بود. بر اساس مطالعات  6.5واقعی از میزان 

نها در ماه اول اثر ت خنثی بوده و تحریم مالی و واردات (، اثر تحریم های صادرات2115دروری)

 مثبت داشته ولی در نهایت تحریم مالی نیز خنثی بوده است.

 اروگوئهتجربه ی تحريم 

، تحریم را تجربه نموده است. دولت اروگوئه در 0980تا  0976اروگوئه در طی سال های 

مل ح متهم به بد رفتاری با زندانیان سیاسی شده بود. آمریکا در واکنش به این اقدام، 0976سال 

تسهیالت نظامی را به اروگوئه ممنوع کرد و دو سال بعد، کمک های اقتصاد محدود شد. در دوره 

تحریم اقتصاد اروگوئه با بی ثباتی قیمت ها روبرو بود. تا آنکه با روی کار آمدن میانه روها در 

دید. لغو گراروگوئه، مجددا خرید و فروش تسهیالت نظامی از آمریکا ازسر گرفته شد و تحریم ها 

 درصد از صادرات 00، 0976اقتصاد اروگوئه، یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و دامداری بود. در سال 

بر اساس مطالعات آن از آمریکا تامین می شد.  درصد از واردات 8.1اروگوئه به آمریکا و 

مثبت ولی در کل منفی بوده است. اثر تحریم در ماه اول اثر تحریم های صادرات  (،2115دروری)

 مثبت بوده است. واردات منفی و اثر تحریم مالی
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 تحاد جماهیر شورویتجربه ی تحريم ا

، پنج مرتبه مورد تحریم آمریکا قرار 0981تا  0975اتحاد جماهیر شوروی از سال های 

تحریم ها، جلوگیری از گسترش کمونیسم درجهان بود گرفته بود. بهانه ی اصلی آمریکا از اعمال 

، تحریم ها  0981.هرچند که بیشتر این اقدامات از نظر مقیاس و مقدار کم بوده است. اما از سال 

، آمریکا سریعا واکنش شدت بیشتری گرفت. با حمله ی اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان

مطرح شد.  0981م عدم حضور امریکا در المپیک مسکو در سال ممنوعیت ارسال غالت و اعال

بیشتر تحریم غالت، فناوری و سفر بوده است. ارتباط تجاری آمریکا  0981تحریم های بعد از سال 

، 0975تا  0971واقعی بین سال های  GDPرشدبا اتحاد جماهیر شوروی خصوصا محدود بود. 

 درصد بوده است. 5.11

، اثر تحریم های 0991تا  0975در طی سال های (، 2115دروری)بر اساس مطالعات 

در ماه اول تاثیر منفی داشته و در کل بی اثر بوده است. اما  خنثی بوده و تحریم واردات صادرات

تا  0978ر طی سال های در ماه اول اثر مثبت داشته و در کل بی اثر بوده است. د تحریم مالی

، تحریم ها فقط بر صادرات اثر داشته و تحریم واردات و مالی خنثی بوده است.در طی سال 0981

.تحریم صادرات در ماه اول اثر منفی داشته و در کل اثر مثبت داشته است.و 0982تا  0981های 

ر مثبت داشته و بقیه ی ،تنها تحریم صادرات اث0980اثر سایر تحریم ها خنثی بوده است. در سال 

، تحریم های صادرات و مالی خنثی بوده است ولی 0981تحریم ها بی اثر بوده است.در سال 

 تحریم واردات اثر منفی داشته است. 

خالصه ی اثرات تحریم های اقتصادی بر کشورهای مذکور را نشان  0به طور کلی جدول

و مالی(در ماه اول موثر بوده است.  ، صادرات ( بیانگر آن است که تحریم )واردات0می دهد. عدد )

( در انتهای ماه درج شود یعنی که در طول دوره ی تحریم اثر تحریم مثبت بوده 0اگر این عدد)

( باشد بیانگر نا کارآمدی تحریم )واردات ، صادرات و مالی( در دوران تحریم) ماه -0است. اگر عدد)

ا انتهای دوره ( است. اگر عدد صفر باشد یعنی تحریم ها اثری نداشته است. مبنای اثر اول و ی

 است. گذاری تحریم ، افزایش در نرخ ارز کشور هدف
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 خالصه ی اثرات شوک های ناشی از تحریم های اقتصادی 1جدول
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تحریم  دوره تحریم نام کشور هدف
صادرات 

 در ماه
 اول

تحریم 
صادرات 

در ماه 
 آخر

تحریم 
 واردات
در ماه 

 اول

تحریم 
 واردات
در ماه 

 آخر

تحریم 
مالی 

در ماه 
 اول

تحریم 
مالی 

در ماه 
 آخر

 -1 -1 1 0 0 -1 0977-0982 آرژانتین

 1 1 1 1 -0 0 0978-0982 آرژانتین

 -0 0 1 1 1 1 0962-0962 برزیل

 -0 -0 1 1 1 1 0977-0982 برزیل

 1 -0 -1 0 -1 -1 0992-0998 کامرون

 0 0 -0 -0 1 1 0965-0966 شیلی 

 1 0 1 1 1 1 0971-0991 شیلی

 0 0 1 1 1 1 0971-0991 شیلی

 1 -0 1 1 1 0 0989-0998 چین

 1 -0 1 1 1 0 0990-0998 چین

 -0 -0 -0 0 1 1 0996-0998 کلمبیا

 0 0 0 -0 -0 0 0961-2115 کوبا

 1 0 1 1 1 1 0977-0980 السالوادور

 -0 0 1 1 1 1 0987-0988 السالوادور

 -0 -0 0 0 -0 -0 0991-0991 السالوادور

 -0 -0 0 -0 1 1 0976-0992 اتیوپی

 1 -0 1 1 1 1 0977-0986 گواتماال

 0 -0 0 0 0 -0 0991-0991 گواتماال

 -0 -0 1 1 1 1 0987-0991 هائیتی

 -0 0 0 0 -0 0 0990-0992 هائیتی

 1 0 1 1 1 1 0965-0967 هند

 0 0 1 1 -0 0 0970-0972 هند

 1 1 1 1 -0 0 0978-0982 هند

 0 0 1 1 1 0 0998-2115 هند

 0 0 1 1 1 1 0961-0967 اندونزی

 0 0 1 1 1 1 0991-0995 اندونزی
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 1 1 1 1 -0 -0 0981-0987 عراق

 1 0 1 0 1 0 0991-2111 عراق

 -0 0 -0 -0 0 0 0978-0998 لیبی

 -0 -0 1 1 1 1 0992-0992 ماالوی

 -0 -0 1 1 1 1 0988-0991 مارمیان 

 1 0 1 1 1 -0 0977-0979 نیکاراگوئه

 -0 -0 0 -0 -0 0 0980-0988 نیکاراگوئه

 0 0 1 -0 0 -0 0992-0995 نیکاراگوئه

 0 0 -0 0 1 1 0991-0998 نیجریه

 1 -0 1 1 1 -0 0970-0972 پاکستان

 -0 0 1 1 1 1 0979-0986 پاکستان

 -0 -0 -0 -0 1 1 0987-0991 پاناما

 1 -0 1 1 1 1 0977-0980 پاراگوئه

 -0 0 1 1 1 1 0996-0996 پاراگوئه

 1 0 1 1 1 1 0968-0972 پرو

 1 -0 -0 0 0 -0 0990-0995 پرو

 1 1 1 1 1 -0 0975-0982 آفریقای جنوبی

 0 -0 0 -0 -0 0 0985-0992 آفریقای جنوبی

 0 0 1 1 1 1 0971-0977 کره جنوبی

 1 -0 1 1 1 1 0960-0965 سریالنکا

 0 0 1 1 1 1 0989-0992 سودان

 1 1 1 1 -0 -0 0991-2115 سودان

 -0 -0 1 1 0 0 0986-0992 سوریه

 1 1 1 1 0 0 0976-0977 تایوان

 0 0 -0 -0 1 0 0991-0991 تایلند

 0 0 1 1 1 1 0996-0998 گامبیا

 1 0 1 1 1 1 0972-0978 ترکیه

 0 0 1 1 -0 0 0976-0980 اروگوئه

 1 0 1 -0 1 1 0975-0991 اتحاد جماهیر شوروی

 1 1 1 1 0 0 0978-0981 اتحاد جماهیر شوروی
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 1 1 1 1 0 -0 0981-0982 اتحاد جماهیر شوروی

 1 1 1 1 0 0 0980-0980 اتحاد جماهیر شوروی

 1 1 -0 -0 1 1 0981-0981 اتحاد جماهیر شوروی

 2115، یدرور ماخذ:

 جمع بندی

و مالی در  ، وارداتشوک های تحریم های صادرات(، اثر 2115بر اساس مطالعات دروری)

آغاز و پایان دوره تحریم بر نرخ ارز بررسی شده است. جمع بندی نتایج داللت بر آن دارد که تحریم 

درصد از کشورها در آغاز دوره، اثر مثبت داشته ولی تحریم صادرات در پایان  18.22صادرات  در 

درصد از کشورها در آغاز  21.59درصد کشورها اثر داشته است. تحریم واردات بر  21.59بر دوره 

درصد از کشورها در آغاز دوره، اثر مثبت  62.70و پایان دوره، اثر مثبت داشته است. تحریم مالی در 

حریم درصد کشورها اثر داشته است. در واقع اثر ت20.08داشته ولی تحریم مالی در پایان دوره بر 

ر ند که اثر تحریم دشتر اثر کوتاه مدت داشته است. هر چبر کشورها )تحریم صادرات و مالی(بی

درصد کشورها نمی رسد. بنابر  22پایان دوره بر اساس فراوانی کل کشورها، در بیشترین حالت به 

رها  واین به نظر می رسد که تحریم بیشتر یک ابزار کوتاه مدت اقتصادی باشد که به تناسب کش

 می تواند اثرات متفاوتی داشته باشد.
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 چهارمفصل 
 

 

 

 علیه ایران اقتصادیهای سیر تاریخی تحریم

 

 مقدمه

های اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین مسائل روز مورد بحث های اخیر تحریمدر سال

در مجامع علمی ایران قرار گرفته است. اما تعداد انتشارات علمی، کتاب، مقاله و نوشته در این 

ها و دهاز دا زمینه، به شکلی شگفت آور کم بوده است. برای بررسی علمی هر موضوع و استفاده

، ابتدا باید روند تاریخی آن را مورد بحث و بررسی قرار داد. در فصل اول تاریخچه ات گذشتهتجربی

های های اقتصادی در جهان مورد بررسی قرار گرفت که در جداول مربوطه به برخی از تحریمتحریم

تصادی قهای ااقتصادی ایران نیز در روند تاریخی نیز اشاره شد. در این فصل بطور ویژه به تحریم

 دهیم. پردازیم و وسعت و نوع آنها را مورد توجه و بررسی قرار میعلیه ایران می

های اقتصادی در سطح جهانی نشان دهنده آن است یک بررسی اجمالی از تاریخ تحریم

ژه این به وی و سیاست تحریم اقتصادی داشته از استفادهرا در  به سزایی که دولت آمریکا سهم

 دوحدود  ،در مجموعی ساده با یک محاسبه بیشتر شده است. 0991و  0981 هایدر دهه نقش

همین به  .توسط دولت آمریکا اعمال گردیده است (2111)تا سال  های اقتصادی جهانسوم تحریم

قالب اسالمی با ان های اقتصادی علیه ایران نیز شدت یافته است که در یک روند کلی،شکل، تحریم

به و ایران  آغاز شدایران  روند جدیدی در تحریم 0158آبان سال  01و تسخیر سفارت آمریکا در 
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ل . به این دلیهای تجاری و اقتصادی آمریکا و متحدان اروپایی آن مواجه شدبا تحریمطور رسمی 

ا می، از جانب آمریکا بوده یهای پس از انقالب اسالهای علیه ایران در سالکه تقریبا تمام تحریم

یه های اقتصادی آمریکا علگرفته است، لذا ابتدا در بخشی مجزا تحریم صورتبه تحریک آمریکا 

های سایر کشورها را در مورد ایران مورد بررسی قرار کنیم و سپس تحریمایران را بررسی می

 اهیم داد.ها را در جدولی نمایش خوای از تحریمدهیم و در نهایت خالصهمی

های )بر اساس دادههای اقتصادی در سطح جهانی تحریم مروری اجمالی بر روند تاریخی

نشان دهنده آن است که دولت آمریکا همواره بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست فصل اول( 

در مجموع، دوسوم تحریم های اقتصادی جهان توسط و همانطور که اشاره شد، تحریم داشته است. 

، یعنی در طول نزدیک 0991فاصله جنگ جهانی اول تا سال  . درتآمریکا اعمال گردیده اس دولت

تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته  005سال، در مجموع  75به 

مورد از  77 عامل اصلی. دولت آمریکا است سال هر تحریم در 0.5شد که به طور متوسط برابر با 

بوده  0991 -0902کل تحریم ها در طی دوره  %67های اقتصادی جهان، یعنی متحری005کل 

 .است

، سهم آمریکا در ، به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد0991اما از سال 

های اقتصادی به شدت افزایش یافته است. به کاربرد سیاست تحریم اقتصادی و تعداد تحریم

افزایش  %92های اقتصادی جهان به سهم آمریکا در کل تحریم 0999-0991ه طی دوره ای کگونه

 یافت. 

 15تحریم اقتصادی را علیه  60دولت آمریکا  تنها در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون

د دالر میلیار 791کل جمعیت جهان و  %22میلیارد نفر، یعنی  2.1کشور جهان، با جمعیتی بالغ بر 

 :ری این تحریم ها عبارت بودند ازصادرات جهان، به اجرا گذاشت. اهداف ظاه %09، یعنیصادرات

 مورد،  22: جلوگیری از نقض حقوق بشر-

 مورد،  02بین المللی:  مبارزه با تروریسم-

 مورد،  9ای: منع گسترش سالح های هسته-
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 مورد،  6حمایت از حقوق کارگران: -

  مورد 1حفظ محیط زیست: -

  .مورد 7جلوگیری از گسترش مناقشات و جنگ های داخلی: -

و در  0991ی های خود در دههآمریکا در بیشتر تحریمکه نکته قابل توجه این است 

های بین المللی یا کشورهای اروپایی را نهادالش نموده ت 2111ها پس از سال بسیاری از تحریم

ورد تحریم ا به تنهایی مبا خود همراه کند و سیاست آمریکا بیشتر بر این بود که کشور یا گروهی ر

 المللی را علیه خود کاهش دهد. های بینواکنش ،هاد تا عالوه بر افزایش تاثیر تحریمقرار نده

 ايرانهای آمريکا علیه تاريخچه تحريم

و از قدمتی طوالنی در تاریخ  نیستغربی موضوع تازه ای  کشورهایتحریم ایران توسط 

ولین تجربه غرب در ارتباط با تحریم . اویژه پس از انقالب اسالمی برخوردار استه معاصر ایران ب

که  1رددایران به دوران حکومت مصدق و سیاست او مبنی بر ملی شدن صنعت نفت بر می گ

ه تنها بر ایران ک آمدند با استفاده از ابزار تحریم و فشار اقتصادیدرصدد بر آمریکا و انگلستان

دولت  البته.کنند شدن صنعت نفت را مهار درآمدش منابع حاصل از فروش نفت بود، جریان ملی

 بازارهای خارجی و فروش نفت به قیمتی کمتر از آنچهمصدق نه تنها عقب ننشست بلکه با توسعه 

 ای که غرب درستتوانست از مهلکه و نیز انتشار قرضه داخلی که در بازارهای جهانی وجود داشت

بدلیل اختالف با همپیمانان داخلی و تداوم توطئه خارجی دولتش  بیرون آید هرچند که ،کرده بود

  د.مرداد سقوط کر 28با کودتای آمریکایی 

ی اول بازگرداندن ملی شدن صنعت ها در مرحلهاهداف آمریکا و انگلستان در این تحریم

نفت به شرایط سابق بود که این نتیجه حاصل نشد و در درجه دوم بی ثبات کردن دولت مصدق 

 . بدست آمدذکر شده است. که این هدف با سقوط زود هنگام دولت مصدق 

                                                
  2-1در جدول  1-51مورد 1
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پیروزی انقالب و در سال  زمان ویژه آمریکا، دره غرب و بتحریم ایران از سوی  تجربه دوم

رخ داد. تحریم صنعت نفت در این مقطع از طریق فراخواندن کارشناسان  میالدی( 0979) 0157

 در مورد کلیه اطالعات به همراه بردنخارجی و عدم تأمین قطعات زیر ساخت این صنعت و نیز 

میلیون بشکه نفت قبل از  2 حدود روزانه که صادرات ایکشف منابع جدید نفتی آغاز شد به گونه

میلیون بشکه نفت رسید. این امر ناگهانی باعث کاهش عرضه و متعاقباً  0انقالب به یک باره به زیر 

 اسالمی ایران، با جمهوری میاند که در این دالر ش 12دالر به مرز  02افزایش قیمت نفت از 

بازارهای جدیدی را به روی خود گشود و در آن شرایط بسیار سخت از این  دالری، 11فروش نفت 

 . عبور کردبحران 

بلوک شرق های روند حرکت جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب و عدم پیروی از برنامه

 زنند.های بیشتری بباعث شد تا کشورهای غربی برای تسلیم کردن ایران دست به تحریم و غرب

ایگاه جامان بر ایران این بود که ایران به دلیل ذخایر فراوان نفت و گاز  ارهای بیدلیل اصلی فش

ه طور ب. بخشی نیز برخوردار بوددر جهان داشت و از ایدئولوژی الهامعرضه انرژی  خاصی در تأمین

ا ر ه استکه بسیاری از آنها به همراه کشورهای دیگری صورت گرفت های آمریکاکلی تحریم

 :استهای خاص خود دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگی 6به توان می

 (0980-0979گیری)گروگانابتدایی انقالب و دوره  -0

 (0988-0980) عراق -دوره جنگ ایران -2

 (0989 – 0992دوره بازسازی ) -1

 (0991 – 2110، مهار دوجانبه )دوره کلینتون -2

 2110سپتامبر  00پس از واقعه  -5

 های شورای امنیتقطعنامهپس از  -6

های فوق بحث خواهیم کرد و ی جزئیات بیشتر در مورد هر یک از دورهدر ادامه با ارائه

 کنیم.ی روند تاریخی مطرح میهای شکل گرفته در هر دوره را با ارائهتحریم
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 (9199-9191گیری)گروگانابتدايی انقالب و دوره 

 میالدی، 0981یا  0158 در سالایران پس از انقالب  تصادی آمریکا علیهاولین تحریم اق

. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون 1گرفت صورتگیری سفارت آمریکا در واکنش به گروگان

دالر تجهیزات نظامی را که در زمان محمدرضا پهلوی به امضا رسیده بود، لغو و فروش تجهیزات 

های دولت ایران در آمریکا را مصادره دالر دارایی میلیارد 02را غیر قانونی نمود،  ایراننظامی به 

لیه ک نمود و کلیه مبادالت تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایاالت متحده

 .2را قطع نمود ایرانمناسبات دیپلماتیک خود با 

به آمریکا پیوستند و فروش  و ژاپن ر، از جمله اتحادیه اروپامتعاقبا چندین کشور دیگ

ا ب را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. ایرانتجهیزات نظامی و اعطای وام به 

دی  11های آمریکایی در، پس از آزاد سازی گروگان0980ژانویه  09ها در وجودی که این تحریم

 تحریم ایران دست کشیدند، اما ایاالت متحده های اروپایی از ادامه، به ظاهر لغو و دولت0159

الجزایر، مبنی بر لغو تحریم و مداخله نکردن در امور داخلی ایران،  برخالف تعهدات خود در بیانیه

یل های آمریکایی و امتناع از تحوهای ایران به بهانه مطالبات شرکتدارایی با مسدود کردن گسترده

تر در مقیاسی گستردهایران ها علیه چنان به اعمال تحریمایران، هم خریداری شدهتجهیزات نظامی

زمانی 0982ژانویه یا  0162ماه ایران، از دی ها علیه های گسترده و آشکار تحریمنشانه .داصرار کر

 .شد ترآمریکا بود، آشکار وزیر خارجه« 3جرج شولتز»که 

                                                
 2-1جدول  1-71مورد 1

Yale .Regulating Covert Action”, “1112n, James E. Baker. William Michael Reisma2

University Press.ISBN 0-300-05051-3 pp.62. 

George Shultz3 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0300050593
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 (9199-9199) عراق -دوره جنگ ايران 

مریکا با حمایت آشکار (، آ0159 -0167ایران )علیه  عراق ساله 8در زمان جنگ تحمیلی 

البته مقصود آمریکا و  و اقتصادی عراق در کنار رژیم بعث قرار گرفت. و تجهیز نظامی از صدام

شهرت یافت. در « 1مهار دوجانبه»ها به اسرائیل در سیاست خود در زمان جنگ همان بود که بعد

تر خواستند جنگ هرچه بیشمی اسرائیلادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت که آمریکا و 

های آن برای هر دو کشور باال رفته و موجب تخریب هر دو کشور شود. مهار ادامه یابد تا هزینه

اق که ایران و عرگرفت. یعنی برای اینی آتش جنگ صورت میدو جانبه در دوران جنگ با تغذیه

 ی تسلیحاتی آتش جنگ را روشن نگه می داشتند.را تخریب و تضعیف کنند، با تغذیه

 220نظامی آمریکا در لبنان که  مقرگذاری در دولت آمریکا به دلیل بمب 0982در ژانویه 

را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. این امر موجب منع  ایرانکشته بر جای گذاشت، 

(، کنترل صادرات کاالهایی که 0986)از سال  ایرانو فروش کلیه تجهیزات نظامی به  ادراتص

مله از ج ایرانهای مالی به باشند و قطع کلیه کمکدارای مصارف دوگانه نظامی و غیر نظامی می

ا سه هدف میالدی آمریکا ب 0982تحریم سال  .مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید

پایان دادن به جنگ با عراق  -2پایان دادن به حمایت از تروریسم بین المللی،  -0؛ 2صورت گرفت

ت با حمای)که در آن زمان توسط عراق های کشتار جمعی و شیمیایین سالحبه داشت اتهام -1و 

 صمیم کنگره( طبق ت0987اکتبر  29) 0166آبان  7در گرفت(. در ادامه مورد استفاده قرار می غرب

وسیعی از  ایران تحریم شد. این تحریم دامنه های آمریکایی بهآمریکا، ورود کاالها و فرآورده

البته  .گرفتو راهبردی را در بر می آوری علمی، نظامیهای اقتصادی، فنها و ممنوعیتمحدودیت

جنگ تحمیلی، عراق میالدی یعنی یک سال پس از آغاز  0981نا گفته نماند که آمریکا در سال 

های شیمیایی و کشتار جمعی مورد تحریم قرار داد،که اهداف آمریکا از را نیز به اتهام داشتن سالح

                                                
dual containment1 
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تفاده عراق جلوگیری از اس ت از تروریسم بین المللی و ثانیااین تحریم نیز اوال، پایان دادن به حمای

 .1های کشتار جمعی بیان شده بوداز سالح

حرکت  2ریگان رونالد ، رئیس جمهور وقت آمریکا یعنیایران با عراق طول جنگ درالبته 

ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از بین المللی گسترده

 در قالب تحریم نبود بلکه بصورت پنهاننه ، که این حرکات شودزی ایران در جنگ علیه عراق پیرو

 ها قابل مشاهده بود. تنها در رویه

های مالی بین المللی مانند بانک جهانی ابالغ کرد دولت آمریکا به نماینده خود در سازمان

مالی  هایمخالفت نمایند و به تبع آن کمک ایرانها به که با هرگونه وام و کمک مالی این سازمان

 تعلق گیرد،کاهش داد.  ایرانتوانست به هایی که میها را به میزان وامن سازمانآمریکا به ای

دولت ریگان ایران را در لیست کشورهایی قرار داد که در ترافیک بین المللی  0987در سال 

ت و فروش تجهیزا وسیله موانع بیشتری را در برابر صادراتباشند و بدینمواد مخدر درگیر می

از ایران را تحریم نمود. البته این تحریم شامل خرید نفت ایران به  قرار داد و واردات ایراننظامی 

 .شدمنظور فروش به کشورهای دیگر )بازارهای خارج از آمریکا( نمی

 (9191 – 9111دوره بازسازی )

و آغاز دوره بازسازی، مناسبات اقتصادی  0988در سال  عراق -پس از پایان جنگ ایران 

وامبر اما به رغم این که در ن.به میزان قابل توجهی بهبود یافت و اتحادیه اروپا ایرانو سیاسی بین 

 های نظامیدهای ایران برای قرارداآمریکا را موظف کرد تا بابت پیش پرداخت ،3دادگاه هیگ 0990

غو ها را لمیلیون دالر به ایران غرامت بپردازد، آمریکا نه تنها چیزی از تحریم 278لغ ملغی شده مب

                                                
های بی چون و چرای فنی و مالی ی بعدی آمریکا در قبال عراق و حمایتشایان ذکر است که این تحریم با رفتارها 1

 و نظامی در تناقض است.

Ronald Reagan2 

3Hague Court .دادگاه بین المللی برای بر قراری عدالت بین کشورها است : 
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 طقهخود در منمورد نظر المللی ها را برای تحقق نظم جدید بیننکرد، بلکه دور جدیدی از تحریم

 .میالدی( به اجرا درآورد0991) 0172خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال 

پس از . 1را برای عقب نشینی از کویت مورد تحریم قرار داد یکا عراقآمر 0991در سال 

حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت(، به منظور با ) 0990شکست عراق در جنگ 

بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب  ایرانجلوگیری از برتری یافتن 

مجددا اقدام به تنگ کردن  0992در سال « منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق»ن قانو

ی ایران و عراق توسط در واقع در این دوران مهار دو جانبه .حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود

شور به مردم بتواند اوضاع داخلی ک گرفت تا با فشار اقتصادیهای شدید اقتصادی صورت میتحریم

 را نابسامان و در نتیجه کشور را تخریب و تضعیف نمایند. 

 (9111 – 1009، مهار دوجانبه )دوره کلینتون

 2تونکلین رئیس جمهورآغاز سیاست جدیدی بود که متعاقبا توسط دولت  هاتحریم این

مدون گردید. هدف سیاست مهار دو جانبه که دور جدیدی از  3«بهمهار دوجان»تحت عنوان 

و جلوگیری از  ایرانهای گسترده علیه ایران را آغاز کرد، عمدتا مهار اقتصادی و نظامی تحریم

ی و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظام برتری یافتن آن بر منطقه بود؛ زیرا تحریم اقتصادی عراق

 .آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود

آمریکا این بود که  حدود دو سال بعد از اجرای این قانون، برداشت بیشتر هیأت حاکمه

 انیرارفت کارساز نبوده و موجب تغییر رفتار سیاست مهار ایران آن چنان که در ابتدا انتظار می

ر جمهوری وقت آمریکا دیسئر و نشده است، لذا بیل کلینتونهای سلطه جمطابق با نظر قدرت

                                                
 2-1در جدول  1-10مورد 1

lintonCill B2 

dual containment policy3 



  275 ها علیه ایرانسیر تاریخی تحریم

 

 

از تروریسم بین المللی و مخالفت  ایرانمیالدی(، به دلیل آنچه که حمایت 0995)مارس  0172سال 

یران را صنعت نفت اهای آمریکایی در توسعه با صلح خاورمیانه می نامید، هرگونه مشارکت شرکت

 .را تحریم نمود ایرانکلیه مبادالت اقتصادی با  0996مه  ماه منع کرد و در

، 02957( با امضای دستورالعمل اجرایی 0995مه 6) 0172اردیبهشت  06وی همچنین در 

 29گذاری در این کشور را ممنوع اعالم کرد. در معامالت تجاری با ایران و سرمایهتقریباً تمامی 

جمهور آمریکا اجازه یافت یسئ(، با تصویب طرح داماتو، ر0995ر سپتامب21) 0172ریور شه

 .گذارند، تحریم کندآوری صنعت نفت را در اختیار ایران میهای غیرآمریکایی را که فنشرکت

یس صهیونیستی کمیسیون ئر« 2گیلمنبنیامین»میختگی با طرح پس از آ 1قانون داماتو

الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه قانون داماتو داشت، در قالب قانون روابط بین

آمریکا تصویب و سپس به  در کنگره(0996اوت  5) 0175مرداد  02مجازات ایران و لیبی در 

 رسید.  امضای کلینتون

کرد تا هر شرکت خارجی را که لت آمریکا را موظف میدو« تحریم ایران و لیبی»قانون 

البته  3کند، تحریم و مجازات نماید.میلیون دالر در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری  21بیشتر از 

و  بار دیگر با تصویب کنگره 0181مرداد  02سال مقرر شده بود در  5این قانون که برای مدت 

نکته بسیار مهم این است که تا قبل از تصویب قانون داماتو  .تمدید شد« 4جرج دبلیو بوش»امضای 

ن نامه و دستور العمل بود که مسئولیهای اقتصادی علیه ایران به صورت بخشداماتو تمامی تحریم

گره تبدیل نکگرفتند و به قانون مصوب تصمیم به اعمال آن میآمریکا مختلف  یهادولتی در دولت

 ی آمریکا رفت و تصویب شد و بخشنگرهداماتو اولین قانونی بود که به ک . اما قانوننشده بود

                                                
1d'amato law 

2Benjamin Gilman 

3Pub. L. 104-172, 110 Stat. 1541, 5 August 1116, note to 50 USC §1701, 1111. 

4george w. bush 
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اجرایی آن برای دولت الزم االجرا شد و بصورت بخش نامه درآمد. پس از این قانون در تاریخ 

 های اقتصادی علیه ایران قوانین دیگری را نیز شاهد خواهیم بود. تحریم

که هدف آن منع هرگونه « و مجازات مرگ با تروریسم مبارزه»قانون  0996در آوریل 

مات تجهیزات و خد ایرانهای مالی به کشورهایی که به و جلوگیری از کمک ایرانمبادالت مالی با 

به  صادرات دولت کلینتون 01159بخشنامه  0997دهند به تصویب رسید. در آگوست نظامی می

 .منع کردرا داشتند  ایرانکشورهایی را که قصد صدور مجدد کاالهای مزبور به 

ده موسسه روسی را به دلیل  دولت کلینتون 0999و متعاقبا ژانویه  0998در جوالی 

 ایراندولت آمریکا  0999در سپتامبر  مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم کرد.

و  «تحریم ایران و لیبی»قانون  .های جدیدی قرار دادمورد تحریم ،را به دلیل نقض آزادی مذهب

کنند گذاری در صنعت نفت ایران میهای غیر آمریکایی که اقدام به سرمایهتهدید مجازات شرکت

 .مواجه گردید با مخالفت شدید اتحادیه اروپا

 تحریم ایران و»های اروپایی را از رعایت قانون ای شرکتبا صدور بخشنامه اتحادیه اروپا

های مربوطه قادر به منع کرد و اعالم نمود که در صورت اعمال هرگونه جریمه ای شرکت« لیبی

دریافت خسارت خواهند بود. همچنین اتحادیه اروپا به دولت آمریکا اخطار داد که در صورت اجرای 

 ن به اقدامات تالفی جویانه دست خواهد زد. در مقابل واکنش اتحادیه اروپا دولت کلینتوناین قانو

دولت آمریکا اعالم کرد که شرکت  0998نشینی مقطعی گردید. برای مثال در مه ناچار به عقب

جنوبی تحریم نخواهند شد و از گذاری در پروژه پارس و شرکای آن به خاطر سرمایه توتال فرانسه

 .باشندمستثنی می« لیبی -قانون تحریم ایران »تحریم مربوط به 

، یرانا، به منظور تشویق و تقویت روند اصالحات در در دور دوم ریاست جمهوری کلینتون

 0998در دسامبر برای مثال، . برداشت ایرانهایی را در جهت رفع تحریم اقتصادی دولت آمریکا گام

وریل باشند حذف شد. در آایران از فهرست کشورهایی که درگیر ترافیک بین المللی مواد مخدر می

مواد غذایی و دارویی به ایران، لیبی و سودان را آزاد  ای صادراتکلینتون با صدور بخشنامه 0999

 .ساخت
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ر مورد مشخص صدور قطعات برای دولت آمریکا شرکت بوئینگ را د 0999در نوامبر 

ن باشند، از قوانیفروخته شده و هنوز تحت ضمانت می ایرانهواپیماهایی که پیش از تحریم به 

خانم آلبرایت از مداخله گذشته آمریکا در امور  2111تحریم مستثنی ساخت. باالخره در مارس 

راق اظهار تاسف کرد و متعاقبا تحریم برخی ع -در طی جنگ ایران داخلی ایران و حمایت از عراق

غیر نفتی ایران از جمله فرش، خاویار و پسته را لغو نمود. اما، در مجموع این اقدامات  از صادرات

 یرانابه اندازه کافی پیوسته و چشمگیر نبودند تا بتوانند تاثیر قابل توجهی بر روند تحوالت سیاسی 

 .بگذارند

سو و تشدید بحران اقتصادی و از یک ایرانیافتن دوره موسوم به اصالحات در  با پایان

 2111گشت. در نوامبر به روال قبلی خود باز کم کم ایراناز سوی دیگر، روند تحریم  سیاسی عراق

با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران به « نظامی ایران توانمنع گسترش »قانون 

های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم تصویب رسید. این قانون پرداخت کمک

کلیه کشورهایی را که در  ،تصویب قانون اعتبارات کشاورزی 2111اکتبر  آمریکا کرد. متعاقبا، در

 .های صادراتی دولت آمریکا محروم ساختودند از دریافت ضمانت نامهلیست کشورهای تروریستی ب

ای یافت. در شدت دوباره ایرانروند تحریم اقتصادی  با آغاز ریاست جمهوری جورج بوش

ای رهیک شرکت ک« نظامی ایران توانمنع گسترش »دولت بوش با استناد به قانون  2110ژانویه 

ماه مورد تحریم قرار داد. در  ایرانهای موشکی و شیمیایی به ت سالحرا به خاطر فروش قطعا

شرکت چینی به خاطر فروش قطعات سالح های 2مجددا یک شرکت کره ای و  2110 ژوئن

قانون  2110توسط دولت آمریکا تحریم شدند. باالخره، در آگوست  ایرانموشکی و شیمیایی به 

 .له تمدید شدلیبی برای یک دوره پنج سا -تحریم ایران

  1009سپتامبر  99پس از واقعه 

 افکار عمومی آمریکا نسبت با طراحی تبلیغاتی نظام سلطه،، 2110سپتامبر  00پس از واقعه 

به  نایراو  ای و عملکرد رژیم های عراقهای هستهبه خطر تروریسم بین المللی، گسترش سالح
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ا و استرالی ارتش آمریکا با همکاری ارتش های بریتانیا 2110اکتبر . در آماده شدندای سابقهنحو بی

را به اشغال خود درآورد وحکومت طالبان را سرنگون  نیروهای افغانی، افغانستان« اتحادیه شمال»و 

 .کرد

و  و مردم آمریکا، ایران، عراق در خطابه خود به کنگره بوش جمهوررئیس 2112در ژانویه 

ارتش آمریکا و کشورهای متحد  2111خواند. باالخره در مارس «  شرارت محور»کره شمالی را 

دولت آمریکا  2112حسین را سرنگون ساختند. در مه  آن به عراق حمله کردند وحکومت صدام

حریم ت ایران، ارمنستان و چین را به دلیل فروش قطعات و کاالهای نظامی به یوچند شرکت مالد

نیز چند اقدام مشابه انجام پذیرفت. اما در مجموع طی این دوره مسئله تشدید  2111کرد. در سال 

 .های آمریکا قرار نداشتدر صدر اولویت ایرانتحریم اقتصادی 

 ایرانای گیری پرونده هستهحسین و شکل از سوی دیگر، پس از سرنگونی حکومت صدام

ن به لحاظ کیفی، با اعمال نفوذ آمریکا وارد مرحله کامال متفاوتی شد قتصادی ایرامسئله تحریم ا

از ب ایرانهای همه جانبه علیه هم به اعمال تحریم های شورای امنیت سازمان مللو پای قطعنامه

قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به صورت مستقیم برضد ایران صادر شده  6ن گردید. تا کنو

 .گرددبر می 2116که اولین آنها به سال 

 های شورای امنیتقطعنامهپس از 

های مختلف به تصویب رسیده است. نامه علیه ایران در سالبطور کلی شش قطع

و  0811هایقطعنامه ،2117در سال  0727یقطعنامه، 2116در سال  0717و  0696 هایهقطعنام

ده است. با توجه به روند به تصویب رسی 2101در سال  0929قطعنامه و  2118در سال  0815

ای تههای هسهای اولیه تمرکز بر تعلیق تمامی فعالیتشود که در قطعنامهها مشاهده میقطعنامه

ها، نهادهای مرتبط با مله برخی از بانکایران بوده که در ادامه برخی از اشخاص و نهادها از ج

ها تحریم شده و فعالیت و داد و ستد ای و موشکی و افراد مرتبط با این سازمانهای هستهفعالیت

 .گرددبا آنان ممنوع می
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میالدی، یک دادگاه فدرال آمریکا، دستور  2116های اقتصادی، در سال در کنار تحریم

ایران را به نفع متعلق به  1پارسه()تخت جمشیدی باستان هاییونترین کلکساسترداد یکی از بزرگ

ر های اشغالی صادر کرد. ددر سرزمین فلسطینیان طلبانهدیدگان ناشی از عملیات شهادتصدمه

التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف که به دعوت دانشمندان ایاالت همین سال آمریکا ده نفر از فارغ

ر د جهت شرکت در یک گردهمایی به کالیفرنیا دعوت شده بودند را بازداشت و زندانی کرد. متحده

، ایران را از لیست 2«یاهو»و « مایکروسافت»های آمریکایی میالدی نیز شرکت 2117سال 

 .کنند، خارج ساختندکشورهایی که خدمات وب دریافت می

، با وارد ساختن اتهاماتی ی آمریکادار، وزارت خزانه2117 سال اکتبر 25چنین در روز هم

های وابسته به سپاه پاسداران انقالب های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکتلیستی از بانک

چون مههای صهیونیستی های خود قرار داد و با استفاده از قدرت البیرا در لیست تحریم 3اسالمی

                                                
1http://www.iran-press-service.com/ips/articles-2006/july-2006/artefacts_3706.shtml 

2http://www.theregister.co.uk/2007011007/yahoo_google_microsft_iran0 

ی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتند به دارطرف وزارت خزانهاز2007اکتبر 25، پنجشنبهامی نهادهایی که در روز اس3

 : شرح زیر است

 (مرکزی آنهمه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه )ایران بانک صادرات

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 قدس نیروی–سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران

 (همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن)بانک ملی

 (587 پالک–محمدیه میدان–خیابان مولوی  – تهران)بانک کارگشایی

 (روسیه – مسکو) ZAO ایرانبانک ملی 

 (بریتانیا – لندنمسئولیت محدود)–بانک ملی 

 (افغانستان – کابل – و ملی های صادراتبانک آریان )پروژه معامالتی مشترک میان بانک

 (آنهمه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی )بانک ملت

MELLAT BANK SB CJSC(ارمنستان – ایروان) 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
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ها و مؤسسات این بانک، بانک جهانی نیز اعالم کرد از دادن خدمات به «آیپک»تشکیالت 

 .خودداری خواهد کرد

نیز به  و انگلستان 1های کاخ سفید نظیر کاناداسیاستهمکار با به دنبال آمریکا کشورهای 

های ایرانیان از انگلستان با مسدود کردن حساب2یسبارکال طور رسمی به آمریکا پیوستند. بانک

و ملی ایران در کنار آمریکا قرار گرفت و اعالم کرد اقدامات این بانک  های صادراتجمله بانک

راردادن برای ق داری آمریکاهای خارجی در وزارت خزانهانگلیسی در پی تصمیم دفتر کنترل دارایی

. کانادا نیز اعالم کرد 3المللی صورت گرفته استهای بینتحریم نظام بانکی ایران در لیست سیاه

 .ایران حمایت خواهد کرداز اقدامات کاخ سفید در فشار به 

ام که در جریان انتخاباتی خود برای احراز مق رئیس جمهور جدید آمریکا، «4باراک اوباما»

ریاست جمهوری اعالم کرده بود که آمادگی دارد بدون هیچ قید و شرطی با ایران مذاکره کند، روز 

من این اضطرار ملی »های اقتصادی ایران اعالم کرد: با تمدید تحریم 2119مارس  02شنبه پنج

یدی تهد»وی با خواندن ایران به عنوان «کنم.را در رابطه با ایران برای یک سال دیگر تمدید می

                                                
 (بریتانیا)مسئولیت محدود – المللی پرشیابانک بین

 
. برای اطالعات بیشتر به سایت استشورای امنیت نیز تحریماتی علیه ایران وضع نموده 1737ه دنبال قطعنامبهکانادا1

 زیر مراجعه فرمایید:

http://www.iranfocus.com/en/?option=com_content&task=view&id=10308 

2Barclays Bank 

3http://www.ft.com/cms/s/544260ce-33ff-11dd-861b-

0000771fd2ac,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcm

s%2Fs%2F0%2F544260ce-33ff-11dd-861b-

0000771fd2ac.html%3Fnclick_check%3D1&_i_referer=&nclick_check=11axzz2MNis8

6b0 

4Barack Obama 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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های دولت ایران ها و سیاستاقدام»برای امنیت ملی آمریکا مدعی شد: « العادهنامتعارف و خارق

 العاده برای امنیت ملی ودر تضاد با منافع آمریکا در منطقه است و تهدیدی نامتعارف و خارق

 «.دشوسیاست خارجی آمریکا محسوب می

از اذهان پاک  سوی رئیس جمهور آمریکاهای گذشته از تحریم طرحدر حالی که هنوز 

های فلج از تحریم 2100در سال  اروپایی برخی از کشورهای، سران این کشور به همراه بود نشده

وایل ا ای سخن گفتند.اتحادیه اروپاکننده بانکی و نفتی ایران در صورت مقاومت در بحث هسته

الملل درباره در تهدیدی اعالم کرد که در صورت عدم همکاری ایران با جامعه بین 2100دسامبر 

های جدید)از جمله تحریم نفت( بر این کشور خواهد ای خود، اقدام به اعمال تحریمبرنامه هسته

ه علیرغم ک از قول سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد کرد. خبرگزاری فرانسه

ر نظهای جدید بر ایران صرفتهدید تهران به بستن تنگه هرمز، اتحادیه اروپا از اعمال تحریم

 .نخواهد کرد

های عامل و در نهایت بانک از بانکمورد صنایع نفتی، چند  2100سال  اخرسرانجام در او

هایی تحریم آمریکا، 2102 ژانویه 01در تاریخ . همچنین 1مرکزی ایران را در مورد تحریم قرار دادند

اعمال کرد، که گفته می شد بزرگترین تامین کننده محصوالت  2را علیه تاجر دولتی انرژی چین

مارات امانند شرکت نفتی سنگاپور و  های نفتی خصوصینفتی تصفیه شده ایران است. شرکت

  تحریم شدند. ی رابطه با ایرانبه واسطه هایی هستند کههم از دیگر شرکت 3متحده عربی

                                                
به صراحت اذعان کرد که  ،2011در دوم دسامبر  رویترز،بزرگترین خبرگزاری صهیونیستی انگلیس در گزارشی البته1

های ایرانی به این مسئله تأکید شده است که های امریکایی و انگلیسی در مورد تحریم بانکهای میان مقامدر نشست

در  تواند این مسائل راها وجود ندارد و ایران میای بر غیرقانونی بودن آنها قانونی است، هیچ نشانهفعالیت این بانک

 .ها به چالش بکشددادگاه

2Zhuhai Zhenrong 

3Singapore's Kuo Oil Pte  FAL و 
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بال ق ب به ویژه آمریکا در قبال ایرانهای یک جانبه یا چند جانبه غرناکارآمدی تحریمالبته 

ها و فشارها علیه ایران، آمریکا و دیگر کشورهای اثبات شده بود اما با دو چندان کردن تحریم

و تحریم  تحریم نفتهمچنین  ای داشتند.ی هستهاروپایی امید به تسلیم شدن ایران در مورد برنامه

ورت صهمزمان با تعطیلی سفارتخانه ایران در لندن  ،مثل انگلیس های ایرانی مستقر در اروپابانک

 گرفت.

 ها علیه ايرانهای ساير کشورها و نهادی تحريمتاريخچه

 علیه ايران های اتحاديه اروپاتحريم

دلیل فشارهای آمریکا و عدم نتیجه یافتن مذاکرات ایران و آژانس در چند سال اخیر به 

یه هایی از طرف اتحادیه اروپا علبین المللی انرژی اتمی و شرایط خاص بین المللی ایران، تحریم

 باشد.ایران تصویب شد که موارد آن به قرار زیر می

این خود علیه ایران را سخت تر کرد. تحریمهای  ، اتحادیه اروپا2101اوت  02در تاریخ 

گذاری مشترک در ایران در حوزه های صنایع نفت و گاز و اتحادیه در این تاریخ ایجاد سرمایه

 کشورهای عضو باید تامین بیمه وبه موجب این تحریم الف(  ن را ممنوع کرد.آوابسته به  صنایع

تواند تسلیحات و تجهیزات که می و صادرات واردات، ب( بیمه اتکایی به دولت ایران را ممنوع کنند

فروش  ، ج(است ممنوع ایران با قرارگیرد استفاده مورد«دوگانه استفاده»ویا اورانیوم سازی غنیدر 

عرضه یا انتقال تجهیزات انرژی و فن آوری مورد استفاده ایران برای پاالیش، میعان سازی گاز 

 .ممنوع است شاف و تولیدطبیعی، اکت

تحریمها علیه ایران را به طور قابل توجهی  ، وزرای خارجه اتحادیه اروپا2100در ماه مه 

شخص جدید را به لیست شرکتها و افراد شامل تحریم خود اضافه کردند  011گسترش دادند و نام 

در ماه اکتبر،  اشاره کرد. 0ایران اسالمی جمهوری کشتیرانی خطوط به میتوان جمله آن از که

                                                
1IRISL 
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به بهانه نقض حقوق  هانفر اعمال کرد، این تحریم 29اتحادیه اروپا تحریمهای دیگری را علیه 

 نفر ایرانی را به لیست سیاه 081، اتحادیه اروپا نام 2100 صورت گرفته است.در یکم دسامبر بشر

ها و اعمال ممنوعیت سفر برای افرادی که هدف از آن مسدود کردن داراییکرد اضافه ها تحریم

، اتحادیه 2102ژانویه  21در تاریخ  هستند.فعال ای ایران های هستهاعالم شد که در رابطه با برنامه

 و ایران خام نفت ونقل حمل یا و خرید ،واردات جدید قراردادهای هرگونه عقداروپا به فوریت 

توانند در صورت اعضای اتحادیه اروپا می حال این با. کرد اعالم راممنوع نفتی هایفراورده

مقامات  سال خریداری کنند. انتی از ایران را تا ماه جوالی همدید نفت و فراورده های نفصالح

جارت ت تهای بانک مرکزی و ممنوعیاتحادیه اروپا گفتند که همچنین برای مسدود کردن دارایی

 .اعالم آمادگی کردندو نهادهای دولتی ایران  هاطال و سایر فلزات گرانبها با بانک

 سازمان ملل تحريمهای

ها را علیه ایران اعمال کرده است؛ در چهار دوره از تحریم شورای امنیت سازمان ملل

 .21011و  2118، 2117، 2116سالهای 

ها علیه جمهوری اولین دور تحریم 0696قطعنامة  2116ژوئیة  10شورای امنیت در تاریخ 

ای های صلح آمیز هستهملل متحد علیه فعالیت سازمان منشور 21اسالمی ایران را تحت مادة 

سدود ای و ممواد حساس هسته وارداتها . اولین دور تحریم2جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد

 . 3تحت پوشش قرار داد رانی مرتبط با برنامه هسته ای راهای افراد و شرکتهای ایکردن دارایی

                                                
1www.globalpolicy.org,UN Sanctions Against Iran. 

آمریکا صورت گرفت که در بخش قبل نیز به آن اشاره شد، اما در این بخش به ها به تحریک هر چند این تحریم2

 گیرد.قرارمی تر مورد بررسیصورت دقیق

خواهد مطابق با اختیارات حقوقی از بندهای اجرایی پیش نویس این قطعنامه آمده است: از تمامی کشورها می 5در بند 3

ری های مربوط به غنی سازی و بازفرآوتواند به فعالیتملی و قانونیشان از انتقال هرگونه اقالم، مواد کاال و فناوری که می

 ند.ایران شود، جلوگیری کن
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 27ها علیه ایران، شورای امنیت در تاریخ عالوه بر این و در راستای اولین دور تحریم

را علیه فعالیت های  0727قطعنامة  2117مارس  22و در تاریخ  0717قطعنامة  2116دسامبر 

های جدید . دور دوم تحریمها شامل سالح1ای جمهوری اسالمی ایران تصویب کردآمیز هسته صلح

های علیه ایران، با هدف مسدود کردن دارایی بیش از و تحریمهای مالی است. این دوره از تحریم

های ای و توسعه موشکگروه، شرکت و افراد درگیر در حمایت از کارهای حساس هسته 28

 اقتصادی هایتحریم دور سومین 2118 مارس 1 درتاریخ امنیت شورای .2ترش یافتگس ،بالستیک

                                                
بایست اقدامات الزم به منظور گیرد که کلیه کشورها میمده است: شورای امنیت تصمیم میآاین قطعنامه  3در بند 1

ها و ممانعت از عرضه, فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمینشان یا بوسیله اتباعشان, یا با استفاده از کشتی

اعم از اینکه منشاء آن در قلمروشان  -بکارگیری در راستای منافع ایران  هواپیماهای تحت پرچمشان و یا استفاده و

سازی، های مرتبط با غنیتواند به فعالیتنسبت به کلیه اقالم, مواد, تجهیزات, کاالها و فناوری که می -بوده یا نباشد 

مه آمده است: شورای امنیت تصمیم قطعنا 12ی یا آب سنگین ایران کمک نماید را به مورد اجرا گذارند.در بند ربازفرآو

های مالی و سایر منابع اقتصادی که در تاریخ پذیرش این قطعنامه و یا ها کلیه اعتبارات، داراییگیرد که تمامی دولتمی

یا در کنترل اشخاص یا نهادهایی هستند که در ضمیمه  ،هر زمان دیگری پس از آن در قلمروشان قرار دارد و متعلق به

اند، یا دیگر اشخاص و نهادهایی که شورای امنیت یا کمیته تشخیص دهد، یا تمامی اشخاص یا مشخص شدهقطعنامه 

نهادهایی که از طرف آنان و یا با هدایت آنان، یا به وسیله نهادهای متعلق به آنان یا در کنترل آنان عمل می کنند مسدود 

ی مالی، هااطمینان حاصل کنند که از هر گونه اعتبارات، دارایی خواهند نمود و نیز تصمیم می گیرد که تمام دولتها باید

ر قرار الذکیا منابع اقتصادی که توسط اتباعشان یا اشخاص یا نهادهای در قلمروشان در اختیار اشخاص و نهادهای فوق

و از تدریس یا ها خواسته شده است تا هوشیاری به خرج دهند از تمامی دولت 17گیرد ممانعت خواهد شد.برابر بند 

ای ایران های هستهآموزش تخصصی اتباع ایرانی، در قلمروشان یا توسط اتباعشان، در مورد رشته هایی که به فعالیت

 کمک می کند جلوگیری به عمل آورند

 از تمامی کشورها تقاضا شده است که در تدارک،فروش یا انتقال هر گونه تانک رزمی،وسائل ترابری رزمی 6برابر بند 2

زرهی،سیستمهای توپخانه ای با کالیبر بزرگ،هواپیمای رزمی،هلیکُپترهای آفندی،کشتیهای جنگی،موشکها یا سیستمهای 

به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سرزمینشان یا توسط اتباعشان یا با استفاده از کشتیها یا هواپیمای دارای ، موشکی

و در تدارک هر گونه کمک تکنولوژیک به ایران یا آموزش،کمک  پرچمشان به ایران،اعمال مراقبت و ممنوعیت کنند

گذاری،داللی یا سایر خدمات،و انتقال منابع یا خدمات مالی مربوط به تدارک،فروش،انتقال،تولید یا استفاده مالی،سرمایه
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 قطعنامه این در .کرد تصویب یرانا اسالمی جمهوری ایمیزهسته صلح هایفعالیت علیه را

ها فزایش یافت. این تحریما هاشرکت و افراد درمورد مالیهای محدودیت و سفر هایمحدودیت

اقالم با مصارف نظامی و غیر نظامی مورد استفاده برای پوشش دادن  ممنوعیت نسبی در تجارت

سپتامبر  27شورای امنیت در تاریخ . 1گسترش دادمی این نوع تکنولوژی به ایران رافروش تما

ای های صلح آمیزهستهفعالیت راعلیه 0815ها علیه ایران قطعنامة و در ادامه دور سوم تحریم2118

دراین قطعنامه که دارای چهار بند است تنها نسبت به . صویب کردجمهوری اسالمی ایران ت

را علیه  0929قطعنامة  2101ژوئن  9امنیت در تاریخ  . شورایهای قبلی تاکید شده استقطعنامه

ای جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد.در این قطعنامه که دور چهارم های صلح آمیز هستهفعالیت

 هایبانک علیهشود، شورای امنیت خواستار اقداماتی حسوب میاز تحریمهای شورای امنیت م

ی ای یا موشکهای هستهجدید ایرانی در خارج از کشور در صورت مظنون بودن در ارتباط با برنامه

رار دادن ق متحد علیه ایران با در لیست سیاه های تسلیحاتی سازمان مللایران شده است. تحریم

                                                
نهادهای مالی بین المللی از قطعنامه اخیر از تمامی کشورها و  17در بند . نیز اعمال مراقبت و ممنوعیت کننداز این فقرات

 های امتیازی با دولت جمهوری اسالمی ایران نشوند.خواهد تا وارد تعهدات جدید هبه،کمک مالی و واممی

شـورا از تمامی کشورها می خواهد در پذیرفتن تعهدات جدید عمومی برای کمک های مالی جهت تجارت  1برابر بند 1

، ضمانت نامه ها یا بیمه، به اتباع خود یا سازمان هایی که در چنین ای صادراتبا ایران، از جمله ارائه اعتبارنامه ه

شورا از تمامی کشورها در خواست کرده است بر  این قطعنامه  10در بند . هایی دست دارند، هوشیار باشندتجارت 

موجود در ایران، خصوصا بانک ملی و بانک صادرات و  هایبانکفعالیتهای موسسات مالی کشور خود با تمامی 

 ، شورا از تمامی11بر اساس بند . شـعـبـات و زیـرمـجـمـوعـه هـای آنـان در خـارج از این کشورهوشیار بـاشـنـد

 وکشورها می خواهد مطابق با قوانین و اختیارات حقوقی ملی خود و مطابق با قوانین بین المللی، خصوصا قانون دریا 

توافقنامه های بین المللی مرتبط با هوانوردی غیرنظامی، محموله هایی را که توسط کشتی ها و هواپیماهایی که به سمت 

ایران و یا از ایران، توسط شرکت هواپیمایی ایران و یا شرکت حمل و نقل دریایی جمهوری اسالمی ایران وارد فرودگاه 

 قرار دهند.ها و بنادر آنها می شوند را مورد بازرسی 
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سه شرکت تحت کنترل کشتیرانی جمهوری اسالمی و متعلق به سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

 1گسترش یافت.

 های ساير کشورهاتحريم

 هایدر سال ایران در اعمال فشار بر جمهوری اسالمی آمریکابا  کشورهای اروپایی همراهی

های مآنها نیز تحری ،ضد ایران ی آمریکا برههای تعریف شداخیر قابل توجه است. به موازات تحریم

                                                
باید مانع از تامین و فروش مستقیم و این قطعنامه شورای امنیت تصمیم می گیرد که همه کشورها می 8برابر بند 1

های دارای کالیبر سنگین، هواپیماهای جنگی، سیستم های جنگی زرهی،های جنگی، ماشینغیرمستقیم هرگونه تانک

ثبت شده در ( ایغیرهسته)های متعارف که در زمره سالحهای موشکی ها یا سیستمناوها، موشک بالگردهای تهاجمی،

پیگیری  هستند، تجهیزات مرتبط با آنها از قبیل قطعات یدکی و اقالمی که توسط شورای امنیت یا کمیته سازمان ملل

ایی هط اتباع و شخصیتاند، از خاک این کشورها یا توسمشخص شده «کمیته»وسوم به ( م2006) 1737کننده قطعنامه 

ها یا هواپیماهای زیر لوای این کشورها حتی اگر در خاک این کشورها تحت حاکمیت قضایی این کشورها یا تحت کشتی

امین بایست مانع از تگیرد که همه کشورها میشورای امنیت همچنین تصمیم می. آغاز شده یا نشده باشد، به ایران شوند

هایی که مرتبط با تامین، فروش، انتقال و تهیه، دمات مالی، رهنمود یا دیگر خدمات و کمکهای فنی، منابع و خآموزش

ساخت، نگهداری و استفاده از چنین تسلیحات و مواد مرتبط با آنها به ایران از طریق اتباع خود یا از طریق خاک خود 

ها بر تامین، فروش، انتقال، تهیه، محدودیت خواهد تا هوشیاری وشوند؛ شورای امنیت در این راستا از همه کشورها می

آمده است: شورای  23در بند . الذکر و مواد مرتبط با آنها را به اجرا درآورندساخت و استفاده از همه تسلیحات فوق

های یدگهای فرعی یا نماینها، شرکتامنیت از کشورها می خواهد تا تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند که مانع از افتتاح شعبه

گذاری مشترک جدید، های ایرانی در خاک خود شوند، همچنین تدابیری اتخاذ کنند که مانع از سرمایهادارات بانک

ایی هایی شوند که تحت حاکمیت قضهای ایرانی و بانکگرفتن مالکیت منافع در داخل یا حفظ یا ایجاد روابط میان بانک

مانعت به عمل آید، در صورتی که اطالعاتی در اختیار داشته باشند دال بر این کشورها هستند تا از ارایه خدمات مالی م

، شورای امنیت 24برابر بند .ای ایران نقش داشته باشندهای هستهتواند در گسترش فعالیتها میاین که اینگونه فعالیت

قلمروهای آنها جلوگیری به عمل خواهد تا اقدامات مقتضی اتخاذ کنند که از نهادهای مالی ایران درون از کشورها می

های کند به وسیله محاکم قضایی خود از افتتاح دفاتر نمایندگی یا شرکتآورد. شورای امنیت از کشورها در خواست می

های بانکی در ایران جلوگیری کنند در صورتیکه آنها اطالعاتی داشته باشند که شرایط معقولی فراهم فرعی یا حساب

 .ای ایران کمک کندهای هستهتواند به فعالیتمالی می کند که چنین خدمات
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ی سیاست اعالم کرد که در ادامه2118در ژوئن  . دولت انگلیساقتصادی را با وقفه آغاز کردند

کند. ترین بانک ایران، یعنی بانک ملی را ضبط و تحریم میهای بزرگتحریم برضد ایران، دارایی

های ایرانیان از جمله بانک ، حسابهای انگلستانترین بانکیکی از بزرگ« 1بارکلیز»بانک 

 و بانک ملی ایران را مسدود کرده است.  صادرات

های وزارتخانه های های هلند، بر طبق بخشنامهبرخی از دانشگاه 2118اوایل سال 

واندند؛ ای خرانی به دلیل آنچه مسائل مربوط به فن آوری هسته، از پذیرش دانشجویان ایشورویک

 .ممانعت کردند

ت ارزی با معامال آلمان 3دویچه بانکبلژیک و  2«المبرت بروکسل»هایهمچنین بانک

را به شرکت ایرانی  02های سوئیس دارایی ، 2118در آوریل  4قطع کردند. 2118را در سال  ایران

ضد ایران، ضبط و مصادره نمود.  بر سازمان ملل ی دستورهای تحریمی شورای امنیتبهانه

های جدید بخش ترابری و شرکت تجاری و شخص ایرانی را مشمول تحریم081 ی اروپااتحادیه

تند ی اتمی ایران پیوسرست تحریم شدگان پروندههایی در این خصوص به فهانرژی کرد. شرکت

 .های کشتیرانی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران ارتباط دارندکه با شرکت

( امضا کرد، 0187اردیبهشت  06) 2118مه  5در روز  5«والدیمیر پوتین»با فرمانی که 

 برضد جمهوری اسالمی ایران سازمان ملل به طور رسمی به تحریم های شورای امنیت روسیه

ها و ها و دستگاه های دولتی، بانکتمامی سازمان»پیوست. در فرمان والدیمیر پوتین آمده است: 

 زی قضایی روسیه باید به خاطر داشته باشند که اها و اشخاص حقوقی و حقیقی زیر حوزهمؤسسه

                                                
1Barclays Bank 

2Bank Brussel Lambert 

3Deutsche Bank AG 

4http://www.reuters.com/article/2007011012/us-bush-merkel-

idUSN0136347520071112 

5Vladimir Putin 
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ای که آوری هستهاز انتقال یا تأمین هر نوع مواد یا تجهیزات و یا فن2118 مارس سال  1تاریخ 

از خاک روسیه به ایران ممنوع  ها وجود دارد،ی نظامی و غیرنظامی از آنامکان استفاده ی دوگانه

 ت.اس

، بانک ملتاساس آمریکا مبنی بر اینکه بانک پس از اعالم اتهام بیکه  شایان ذکراست

حامی مالی نهادهای تروریستی هستند، بانک جهانی از دادن خدمات  ایران ملی و بانک صادرات

از  های سازمان مللی تحریمبه بهانه های ایرانی خودداری کرد. همچنین روسیهبه این بانک

 به ایران خودداری نمود. « 111اس »اعی ی دفارسال سامانه

های تحریمی است که های اقتصادی، تحریم علمی نیز از نمونهافزون بر اعمال تحریم

 CNRS1 برای نمونه سازمان. برخالف ادعای حمایت از ملت ایران از سوی غرب اعمال شده است

هایی برضد تمامی دانشمندان تحریم 2118، در سال ترین سازمان پژوهش علمی اروپا، بزرگفرانسه

 . 2ها وضع کردایرانی در تمام رشته

های دولتی چین از گشایش سند اعتباری برای بازرگانان ایرانی خود بانک 2118در سال 

به دنبال  نیز هند. 3های اقتصادی چین علیه ایران بودی تحریمداری کردند، و این جزء برنامه

های مالی و تجاری در مورد ساخت انرژی تحریم 2118ای ایران در سال هسته تحریم برنامه

شرکت ایرانی را در  02نیز دارایی  ای را در دستور کار خود قرار داد. در همین زمان سوئیسهسته

 25، 2118های خود مصادره کرد و معامالت ارزی با ایران را قطع کرد. در مصر نیز در سال بانک

 2118اوت سال ماه در . منع گردیدند SESAME ی دانشمند ایرانی از شرکت در کنفرانس پروژه

                                                
1Centre national de la recherchescientifique 

2www.nature.com,Published online 10 December 2008 | Nature456, 680-681 (2008) | 

doi:10,10380456680b 

3http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=207611 
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فت ویزا از سوی مصر، نتوانسته در میالدی تیم المپیاد دانش آموزی ایران، به دلیل عدم دریا

 .1بیستمین المپیاد جهانی کامپیوتر در قاهره شرکت کند

 یل در تحريم آمريکا علیه ايرانئنقش اسرا

های آمریکا علیه ایران قابل توجه و ضروری است. یل در تحریمئبررسی تاثیر و نقش اسرا

مل شاه پهلوی داشته است. این روابط شاو همزیستی تاریخی با  همانند آمریکا، اسرائیل نیز رابطه

له و یا تامین مالی خطوط لو اسرائیلنفت ایران به  مبادالت اقتصادی بین دو کشور اعم از واردات

شد، در این رابطه باید متذکر شد ( توسط شاه ایران می2یل )شهر اشکلونئانتقال نفت و گاز به اسرا

درصد  71تا  51یل آغاز شد و در آن زمان حدود ئنفت ایران به اسرا صادرات 0951که در سال 

(. همچنین 52، ص 2118منش، شد )فیاضنفت مورد مصرف اسرائیل توسط ایران تامین می

های امنیت داخلی )تمرین دادن اسرائیل به شاه در تدارک خدمات هوشمند )در امنیت ملی(، نیرو

ی فناوری موشک و ایجاد روابط نظامی )مانند کمک به شاه در توسعه های امنیت شاه( ونیرو

 در مقابل نفت ایران، کاال و اسرائیلکرد. لذا ( کمک میمشارکت با شاه علیه قدرت نظامی عراق

  کرد.کرد و ایران را به لحاظ نظامی یاری میخدمات به ایران صادر می

به ایران  اسرائیلتخمین زده بود که صادرات کاالهای  0978دسامبر  11پست در واشنگتن 

ت گرفت و سخمیلیون دالر بوده است. اما ایران در مقابل نفت تنها کاال تحویل نمی 021حدود 

، تجهیزات 3کرد. بر طبق گزارش جاناتان مارشالیافت میافزارهای نظامی و علوم مربوطه را نیز در

ن دالر میلیو 511رانی شاه در ایران حدود برای ایران تدارک دید در آخر حکم سرائیلانظامی که 

                                                
1INTERNATIONAL AFFAIRS: Iranians Fume Over a Closed SESAME - 

Bhattacharjee 314 (5806): 1668b 

Science,http://www.sciencemag.org/content/3140580601668,2.summary 

2Ashkelon 

3Jonathan Marshall 
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نیز  اسرائیلهای سیاسی ایران و (. از همکاری069، ص 0987ارزش داشت )مارشال و همکاران، 

 . 1توان به همکاری نیروی امنیتی شاه )ساواک( و موساد اشاره نمودمی

این  .یل خیلی خوشایند نبودئسودمند ایران )شاه( و اسرا برای مردم ایران روابط دوجانبه و

مردم  یتفکر و احساس به این دلیل در بین مردم بوجود آمده بود که ایران کشوری بود که توده

اسالمی، قتل، غارت، و ایجاد های زمینسریل با تصرف ئبودند و در مقابل اسرا مسلمانآن 

در خالل جنگ هشت ساله ایران و . خود بجا گذاشته بود های نژادپرستانه کارنامه تلخی ازحرکت

عراق، اسرائیل هدف خود را تالش برای توازن قوا و در نتیجه تخریب و تضعیف هر دو طرف 

 نویسد:( در زمان جنگ ایران عراق می20، ص 0988) 2ساموئل سجو دانست.متخاصم می

و   ی  س تف هت هسو ی دمی هو  یژن  خمونی ه صدصم صس صئوتصز  ندگ   »

هجو   صی . ه   ه یژن   هلمبت نی صف صیی ه ممخت صتتت   صینتد. هن ه  صن      ن صق

تخ نب ه تضتتفوش وتتدند ه   ه دشتتوی ه ص   صستت صئوتهبم ن  نموجه صز  ندگ   

 صس صئوتت  ف نی مدت یوالنی صست . صم  صگ  نک ی   پو هز وتو   ت ستوست     
ی   صن ص  ه وتتتدر  ی نک صیزن هی  یصهب  ه   تف مت ه   هنتد ده آ   ت جوح می

ن  ط صخمال  نوا  ی  صن ص  صز نظ  آم نک  ه صستت صئوت نک ت مشتتم دی  صوتت   صم 

زم   جنگ آوتک ی وتد ده نکی صز تف هت سالنآ آم نک  ه  صس صئوت هو . آم نک    

ص  صز من هع نف  ه صن ژ  ه هوشتتم    ه  ثب ت وتتد   وز صتم م جنگ یص هه مناله

   تضفوش ند ه  ی م  هت صس صئوت ص صمه جنگ یص هه منالهوتد  صمون  ن هه می 
 صنستتت  ه لبص هه ص صمه جنگ ادیتمند  ی منط ه میه تخ نب هوشتتتم   ه  هل  

ه   م ده  هه صن ص  یص  ی جنگ صصال مخ لش هسو ی یصغب هو . لبص صس صئوت دمک

                                                
ی توسط بختیار رابطه 1157بصورت ابتدایی توسط آمریکا و انگلیس ایجاد شد. اما در سپتامبر  1157ساواک در بهار  1

 1171ی ژانویه 25قبل از سرنگونی شاه ایران در  BBCاین رابطه در گزارش  سیاسی خود را با موساد برقرار کرد.

ها و های ایران و اسراعیل در دوران شاه در گزارشات خبرگزاریاعالم شده است. شواهد بسیار دیگری از همکاری

 اسناد منتشره از اسراعیل وجود دارد.

2Segev 
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  5899)ستتجو   «خوصستت  تف  ل ادیت ه ه  نخوی . ند ه میصهدص  خو  نمی

 (541ص 

نویس ختاری خورد.های دیگر نویسندگان اسرائیل نیز به چشم میچنین شواهدی در نوشته

 نویسد:می ( در مورد جنگ ایران عراق220، ص 2111) 1معاصر اسرائیل یعنی شالیم

 هس   صی  ده ه   ه ی   جنگ وکس  هخویند.  صس صئوتهطوی صندآل  

صن  صس  ده ه   ه  ی نک جنگ هسو ی  صس صئوتصم   همو  هبم ن  ستن ینو ه ص   

  تجبواصت نظ می هه صن ص   ه  خال  ن هتتته یوالنی نکدنگ  یص تخ نب دنند.
  یصهی ه ص  یهنآ صستت صئوته   وتتدند آم نک  پا صز صن الت توستت   ممنونو 

 ی صن  جنگ  هخشتتتود  هه آتم جنگ ه  هصم هوشتتتم  آ  هو . ت  زم نی ده ن صق

  ه   صی   ه ستتوینه ده نو هه   وتت ای  ی ه صهتوصند هه نو ه یگو  ه وتتد  نمی

 (14  ص 8119منم  ) فو ض«هسمند مل آ وو . صس صئوت

، هر دو کشور به لحاظ اقتصادی و ای ایران و عراقساله 8بعد از اینکه در طول جنگ 

با حمله آمریکا به عراق و تضعیف  0990نظامی به شدت آسیب دیدند، و پس از اینکه در سال 

صاد های اقتصادی آمریکا علیه ایران، اقتتا با افزایش تحریم ، اسرائیل بسیار تالش کرد2دولت عراق

برای رسیدن به این هدف اسرائیل سه داده و تضعیف کند. تحت فشار قرار نیز و دولت ایران را 

حمایت  -0کرد: دلیل را برای تحریم ایران تنظیم و طراحی نمود و در مجامع بین المللی مطرح می

دستیابی  تالش برای -1میانه و ی صلح در خاورمخالفت با رویه -2ل ایران از تروریسم بین المل

 ی انجام داد، به طور ویژههای بسیارهای کشتار جمعی. در ادامه اسرائیل با آمریکا  البیبه سالح

                                                
1Shlaim 

با  1111، و عمل نکردن به اخطارهای بین المللی آمریکا در سال 1110به کویت در سال  در واکنش به تجاوز عراق2

های های عراق را از کویت بیرون راند. در پی این تجاوز عراق، تحریمائتالفی از دیگر کشورها به عراق حمله کرد و نیرو

 شدیدی نیز بر عراق وضع شد که در مجموع موجب تضعیف دولت عراق شد. 
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 تشکیل داد که توسط مجله 0997ال ( را در سAIPAC) 1عمومی آمریکا و اسرائیل روابط کمیته

و اسرائیل مطرح شد  3بعد از انجمن بازنشستگان آمریکاقدرتمند به عنوان دومین البی  2فورچون

یکی  4های آمریکا علیه ایران به کار برد.های متنوعی برای بقاء و همچنین تشدید تحریمتاکتیک

 از اعضای کردند ومی ها را علیه ایران تهیهلیستی از اتهاماین بود که  ،AIPACهای از تاکتیک

ند. برای کن توزیع اعضای کنگرهسایر ای سفارشی آن را بین تا با نامه کرددرخواست می کنگره

 بصورت زیر است:AIPACای در سایت های توصیهمثال قسمتی از یکی از نامه

 ه : نم نندگ   ه سن توی»

ه   نونستتت  ت  م  هم  خو  یص ه ص  صنج     د م  صن  مطلتب یص می 

ج نبه نلوه صن ص  صنالم دن   ت  زم نی ده صن ص   م ن  خو  یص صز ت هینستتت  کن
شتتم ی ه   ده   صتلح ه تف وب  ستمو هی هه ستال    هو  صلمللی  مخ لف  ه  یهنه

 (AIPAC   8111)«جمفی پ ن    هد

                                                
1American-Israeli Public Affairs Committee (AIPAC) 

2Fortune magazineای آمریکایی )منتشر شده توسط اسراعیل( که بیشتر به مسائل اقتصادی و مالی : مجله

 پردازد.می

3American Association of Retired Persons 

صفحه  1117( Hueyی هویی )( مطالعهPACAIی مسائل عمومی آمریکا و اسراعیل )ی کمیتهی رتبهبرای مشاهده4

ی سیاسی یک کمیته AIPACی وال استریب اشاره شده است، را مالحظه فرمایید. در واقع همانطور که در مجله 16

اجرایی نیست، بلکه این کمیته گروهی برای البی با روئسای آمریکایی توسط اسراعیل است و توسط وجوه خصوص 

های دیگر البی AIPAC. البته در کنار (a24،  ص Greenberger  ،1116 رود )گرین برگشاسراعیل تامین مالی می

گذاری اسراعیل و آمریکا اسراعیلی نیز در آمریکا بصورت فعال وجود دارد. یک دیگر از این سازمانها همکاری سرمایه

(American-Israeli Cooperative Enterpriseاست. که نام افرادی که در کنگره ) ی آمریکا علیه ایران رأی به

http://www.us-دهد. )برای مثال سایت نیسد و آنها را مورد تشویق قرار میدهند را میتحریم می

Israel/impsa.html-israel.org/jsource/US .را مالحظه فرمایید) 

http://www.us-israel.org/jsource/US-Israel/impsa.html
http://www.us-israel.org/jsource/US-Israel/impsa.html
http://www.us-israel.org/jsource/US-Israel/impsa.html
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« لحمخالفت با ص»و « حمایت از تروریسم بین المللی» شعاریل و وابستگان آن، با ئاسرا

ا منزوی ر ردندکمخالفت می اسرائیلهای هایی را که با فعالیتها و نهادشتند تمامی سازمانسعی دا

نیز اصطالحی مبهم و طیفی است « های کشتار جمعیسالحتالش برای دستیابی به . »نمایند

 (.018، ص 0992، 1)کمپشودهای کشورهای جهان میشامل بسیاری از سالح

ار برای آماده کردن افک هایی در کنگرهفراتر از نوشتن نامه اسرائیلهای البته تاکتیک

های نهادهای تحقیقاتی که اعضای آن غالبا تاثیر به سزایی در تعیین سیاست ایجادبود. نمایندگان 

ی براواشنگتن نهاد »داشتند. مثالی برای این گونه نهادها  اسرائیلآمریکا در جهت خواست 

است،  3ترین اعضای این نهاد مارتین ایندیکاست. یکی از قدرتمند« 2ر نزدیکهای خاوسیاست

 ی یهودیکند که غالبا از کمیتههزار دالر، پشتیبانی می 011را با  AIPACکه اعضای زیادی از 

، باشد )کامنمی« برای سیاست خاور نزدیکواشنگتن نهاد »هستند، این شخص مدیر اجرایی 

و آمریکا را حفظ کرده است و در  اسرائیلای دوجانبه با رابطه همواره (. ایندیک،25، ص 0995

ژه ی امنیت ملی شد که به طور وینهایت مدیر اجرایی بخش مسائل مربوط به خاور میانه در کمیته

(. 25، ص 0995 4میرفت )کامن اسرائیلبه  نمایندهکرد و به عنوان به رئیس جمهور کمک می

. همواره است5تحقیقات فعلی آن یعنی پاتریک کالوسون مدیرنفوذ نهاد و یکی دیگر از اعضای با 

ز ای تصویب آنها یکی اشود بری آمریکا مطرح میدر کنگره زمانی که موردی علیه ایران یا عراق

همواره با مبالغه همراه است. وی ارائه شده توسط کالوسون است. شواهد  آنسخت موافقین سر

 توان درستی یا نادرستیکه نمی گرددمطرح میهایی شود یا دادهمدارکی نادرست بیان می گاهی

 کند و معموال پر از عباراتیآن را ثابت کرد. اما بیانات وی قبل از هر چیزی تفکر وی را بیان می

                                                
1Kemp 

2Washington Institute for Near East Policy 

3Martin Indyk 

4Kamen 

5PatrickClawson 
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، «دار ایران به عنوان کشوری مسئله»، «ایهای غیر حرفهآدمکش»، «هارفتار اشتباه ایرانی»چون 

شد باو ... می« هارفتارهای غیر قابل قبول ایرانی»، «ی سیاسیدارای رفتارهای تجاوز گرایانه»

های او در مورد ایران غالبا مشابه با (. سیاستهای پیشنهادی وی و اتهام0999، 0997)کالوسون، 

 1تنظیم شده است.  اسرائیلآن چیزی است که توسط 

در تنظیم و نفوذ در سیاستهای  اسرائیل، ریکا و عراقدر مجموع حداقل پس از جنگ آم

آمریکا در مورد ایران بسیار موفق عمل کرده است. در اجرای این سیاستها نیز با نفوذ در بخشهای 

های تحقیقاتی فرعی در نهادهای و بخش AIPAC، به ویژه صهیونیستیهای مختلف و ایجاد البی

رژیم نخست وزیر وقت ، ی ریاست جمهوری کلینتونه در آغاز دورهزمانی کوارد شده است. 

تدارک دید، وی تاکید کرد را  AIPACمالقات کلینتون با مدیر  2رابین اسحاقیعنی صهیونیستی 

آمریکا بسیار موثر هستند و با دولت کلینتون همکاری  که این نهادها در آموزش نفوذ در کنگره

، 2110، 3منش) فیاض(0991، واشنگتن برای کمک به  AIPACالزم را دارند )درخواست رابین از 

 (227ص 

 تحوالت سیاست مهار دوجانبه

ا اجرحدود ربع قرن است که وجود دارد و  ی ایران و عراقباید گفت سیاست مهار دو جانبه

ای با چه هدفی صورت ی هستههای تحریم به بهانهشود. حال سوال این است که سیاستمی

گیرد، به چه سمتی خواهد رفت و چقدر به طول خواهد انجامید؟ و آیا روند مذاکرات ایران با می

که  دتوان زمانی را تصور کرپیماید؟ و آیا در پایان میآژانس همانند ظاهرش روندی تکاملی را می

 های اقتصادی در دنیا تعامالت بین المللی داشته باشد؟ایران بدون تحریم

                                                
 ( مراجعه شود.2008منش )برای مطالعات و شواهد دقیقتر به فصل چهارم کتاب فیاض1

2Yitzhak Rabin 

3SasanFayazmanesh 
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برای حمله به ایران، هدف از فشار بر ایران  تا چراغ سبز آمریکا به عراق 0981در سال 

گان یی زمان راسالمی بود. سیاستهای مهار دو جانبه از بین بردن نظامها و ثانیا اوال آزادی گروگان

یک از طرفین جنگ پیروز نخواهند شد. دولت ریگان بطور ی این مطلب بود که هیچ تضمین کننده

های شیمیایی بست. در نهایت زمانی که دریافتند ی عراق از سالحکامل چشم خود را بر استفاده

ا مستقیم ایران ر حسین را شکست دهد، ایران را متجاوز نامیدند و بطور ایران ممکن است صدام

سال هزینه  8ی جنگ ایران و عراق تحمیل مسئول ادامه یافتن جنگ دانستند. در مجموع نتیجه

به ایران و کشته شدن حدود یک میلیون ایرانی و عراقی و تخریب و تضعیف اقتصادی هر دو کشور 

معنی بود که ایران و  به این اسرائیلمهار دو جانبه برای آمریکا و  0981ی بود. بنابر این در دهه

 . مایندنهای بسیاری را با یک جنگ طوالنی بر هم تحمیل عراق یکدیگر را تخریب نموده و هزینه

دید های شمفهوم مهار دو جانبه به صورت تحریم پس از جنگ و به ویژه در دوران کلینتون

تبدیل شد. در مورد عراق آمریکا از  علیه عراق های سازمان مللآمریکا علیه ایران و تحریم

شد های بیشمار اعمال میهای نظامی محدودی نیز استفاده کرد. به صورت رسمی تحریمفعالیت

های رفت که به دلیل سختیشد. در این دوران امید بسیاری میتر میو به صورت فزاینده شدید

ورها شورش داخلی ایجاد شود و در نتیجه هر دو دولت بر طبق امیال اقتصادی فراوان در این کش

« 1محرومیت اقتصادی»تخریب شوند. لذا در این دوران مهار دو جانبه مترادف  اسرائیلآمریکا و 

ق های اقتصادی در عرای این محرومیتشده بود. البته از لحاظ رنج انسانی و فشار بر مردم، هزینه

ی ن بود. برای مثال بر طبق تخمینی حدود نیم میلیون کودک عراقی در نتیجهبسیار بیشتر از ایرا

 (.2111مارس  2، 2اردینها جان خود را از دست دادند )گمتحری
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شامل انتظار برای نتیجه دادن  رویکرد مهار ایران و عراق 0991ی در هر حال در دهه

گرفت. در می 1کامال ریاکارانه و بسیار محدود صورتهایی که ی اقتصادی و البته با کمکمحاصره

 سرائیلای آمریکا به عراق از سوی دیگر فشار دوست دیگر یعنی ادامه مهار دو جانبه به معنای حمله

کاران جدید در ( و بسیاری محافظه2)لیکوداسرائیلگرای ، دیدگاه حزب راستعلیه ایران بود. این

نتوانست بر سیاست خارجی آمریکا غلبه پیدا کند. اما زمانی  0991ی آمریکا بود. این دیدگاه در دهه

سپتامبر  00انتخاب شد این دیدگاه مورد استقبال قرار گرفت. در واقع پس از  3که جرج دبلیو بوش

، البته باید دانست که حرکت نظامی با شدبه عراق تصویب  کاران حملهمحافظهبا فشار نو 2110

ه در ی آن تراژدی بود کله به سادگی نیست و لذا تصویب آن کمی مشکل بود. نتیجهاین فاص

افتاد و آثار نابسامانی آن تا به امروز ادامه دارد.  عراق با ترکیبی از مرگ و تخریب و جراحت اتفاق

اما زمانی که محافظه کاران در مورد عراق به نتیجه رسیدند و حمله صورت گرفت، سریعا به سراغ 

ی موشکی آمریکا به ایران را داشتند. برای مثال وال ایران آمدند و بسیاری از آنها در خواست حمله

می  11در  شوداداره می 5محافظه کارانی چون نورمن پادهورتس که تحت نفوذ 4ژورنال استریت

کنم که رئیس جمهور بوش ی آمریکا به ایران، امیدوارم و دعا میدر مورد حمله»نوشت:  2117

حمله به ایران مطلبی بدون »بیان داشت  6ی کامنتریی مجلهو نویسنده« چنین کاری را بکند

ای ایران باید صورت گیرد و احتماال به های هستهرنامهسوال است که در شرایط فعلی علیه ب

                                                
1to bear fruit 

2Israeli Likud Party 

شود وی جزء ی بسیار خوبی با اسراعیل داشت این دیدگاه را پذیرفت و گفته میرابطه دلیل اینکه جرج دبلیو بوشبه 3

 تن از سران مخفی فراماسونری در جهان است.  30

4Wall Street Journal 

5Norman Podhoretz 

6Commentary magazine 
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های این محافظه کاران جدید و همکاران برای تحقق برنامه«. منجر شود 1براندازی روحانیت

است  هایی که بر سر راه آنهاد باید نیرورسآنها در مهار دو جانبه با مفهوم جدید به نظر میی اسرائیل

 را کنار بزنند. 

آورید که امید به این بود که این دو کشور جنگ ایران و عراق را به خاطر می سیاست زمان

یکدیگر را ویران کنند و پس از اینکه عراق به دست آمریکا افتاد، تمام فشارها بر این بود که آمریکا 

د وای بها روند رفتاری ایران به گونهایران را مورد حمله موشکی قرار دهد. اما با وجود تمام فشار

دنیا را برای چنین عملی متقاعد کند. در نهایت، سیاستی که در مهار دو  که آمریکا نتوانست دیدگاه

ه ای ایران بود. در این جریان با تبلیغات گستردجانبه مورد استفاده قرار گرفت مباحث برنامه هسته

انداختن به راه  ای توسط ایران با هدف استفاده از آن وو فشارهای روانی در ساخت بمب هسته

ذب دیگر افکار دنیا را به سمت ایران متمرکز کردند تا بتوانند از جنگ سوم جهانی و مطالب ک

و آسیا فشارهای اقتصادی را بر  ی اروپاو سایر کشورها در اتحادیه طریق همکاری سازمان ملل

وجود داشت، ادامه  0991ی ر برنامه مهار دو جانبه دههایران دو چندان کنند تا همان هدفی که د

 ( 219، ص 2118، 2منش)فیاضیابد

ناگفته نماند که تا به اینجا در بدست آوردن توافق کشورهای مختلف در تحریم ایران به 

اند اما با این حال نتوانستند فشار الزم را بر ایران وارد ای نیز موفق بودههای هستهدلیل برنامه

« 3ارمه»نند. لذا همانطور که مالحظه شد مبتنی بر ایدئولوژی عالقه و اهداف سیاست گذاران، ک

ی داشته باشد که تخریب و تضعیف سیاسی، نظامی و اقتصادی از مصادیق آن ایتوانست هر معنمی

 به عنوان عوامل اصلی اسرائیلی سیاست واحد آمریکا و . این مطالب نشان دهندهرودبه شمار می

ای از زمان باشد و اگر در دورهاسالمی می نظامهای اقتصادی پس از انقالب در طول دوران تحریم
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های اقتصادی کمتر شده است به دلیل آن است که سیاست دیگری را برای مهار در شدت تحریم

های اقتصادی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف ثابت اند. فهم و دانستن تحریمپیش گرفته

ی صدق پیشگویی مقام معظم رهبری است که علیه ایران، نشان دهنده اسرائیلیکا و آمر

ای خود دست بردارد و غنی سازی را کامال کنار بگذارد، هسته فرمایند، حتی اگر ایران از برنامهمی

های خود برای ضربه و تخریب جمهوری اسالمی بر نخواهند دست از تالش اسرائیلآمریکا و 

 ی خود را تغییر خواهند داد. ها بهانهداشت و تن

 های اقتصادی علیه ايرانآمدهای تحريمپی

های اقتصادی در کشورهای مختلف مطالعات بسیاری صورت گرفته در بررسی تاثیر تحریم

که در  دانند. اما نکته مهم این استها را کم تاثیر و یا غالبا بی تاثیر میو اکثر این مطالعات تحریم

طرح کننده م این مطالعات اهداف تحریم اقتصادی را که از جانب کشور یا کشورهای تحریماکثر 

به کویت  دهند. به عنوان مثال زمانی که عراقها قرار میشده است را مالک اثر بخشی تحریم

و  های اقتصادی و حمالت نظامی و ... توسط آمریکاحمله کرد و آن را تصرف کرد، با تحریم

که  ها به دلیل اینکه به هدف خود، توانستند عراق را از کویت بیرون کنند. این تحریمانگلستان

 یهای کرهشوند. تحریمهای موثر قلمداد میبیرون کردن عراق از کویت بود رسیدند، تحریم

د این ای به دلیل اینکه باعث نشد سالح هستهای و تولیبرای دست کشیدن از برنامه هسته شمالی

یر شوند. اما در مفهوم کلی تاثهای غیر موثر قلمداد میهای خود دست بکشد، تحریمکشور از برنامه

ی وسعههای تهای اقتصادی باید میزان تغییر در تولید، رشد اقتصادی، شاخصهای تحریمو پیامد

دهد را ی ملی را نمایش میهای دیگر که رفاه و توسعهبسیار از متغیر و بیکاری و انسانی، تورم

  1مورد بررسی قرار داد.

                                                
 تر است و مجال آن در این سخن کوتاه نیست.ی دقیق این موارد نیازمند تحقیقی مجزا و بسیار گستردهمطالعه1
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ها ایران در جریان انقالب اسالمی با رشد اقتصادی قابل توجهی همراه بوده و تحریم

. سطح رفاه مردمی روند مناسب و رو به 1نتوانستند روند این رشد اقتصادی را چندان متأثر کنند

ی انسانی نیز در ایران )سطح سواد، امید های توسعهی را دنبال کرده است و آمارهای شاخصرشد

ی روند رو به رشد ایران است. به زندگی، درآمد سرانه و ...( از منابع بین المللی نیز نشان دهنده

نی بودن اهای اقتصادی در ایران )عدم ناگهی قابل توجه این است که دائمی بودن تحریمالبته نکته

ی شرایط عدم تحریم و شرایط تحریم و پیدا کردن میزان تاثیر شود تا مقایسهآن( موجب می

های اقتصادی بر کشور را سخت و پیچیده کند. اما کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی تحریم

 . تها تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نداشته اساند که تحریمدر ایران و جهان بر این عقیده

ها علیه ای ایران موجب ایجاد موج جدیدی از تحریمی هستهدر چند سال اخیر که برنامه

 باال، کاهش نرخ رشد تولید، ، تورمایران شد، و به ویژه در یکی دو سال اخیر، نوسانات اقتصادی

 ری از مشکالت و نوسانات اقتصادیهای بخش خصوصی و بسیاافزایش بیکاری، کاهش فعالیت

های اقتصادی در ایران بوجود آمد که برخی آن را )یا بخش قابل توجهی از آن را( متاثر از تحریم

ها، رانت دانند. البته عوامل دیگری چون رکود جهانی، اجرای طرح هدفمند سازی یارانهمی

های شده است، اما از تاثیر تحریم های داخلی و .... موجب تشدید این نوسانات و مشکالتخواری

 توان غفلت کرد. های تولیدی نمیاقتصادی بر رفاه اجتماعی و بخش

های اقتصادی تاثیر ای که تحریمتوان در نظر گرفت. ابتدا دورهی زمانی را میلذا دو دوره

ای که دورهی دوم، ای( و دورههای هستهقابل توجهی در اقتصاد ایران نداشت )تا قبل از تحریم

ی قبل تاثیر بیشتری بر اقتصاد ایران داشته است. لذا در این های اقتصادی به نسبت دورهتحریم

                                                
فارغ از چند سال اخیر که دالیل کاهش رشد اقتصادی بسیار متعدد است و البته یکی از این دالیل تاثیر بیشتر 1

دالیل موجب شده تا بخش یا سهمی از کاهش رشد که مربوط باشد. متعدد بودن های اقتصادی بر اقتصاد کشور میتحریم

ر سالهای ها بر اقتصاد ایران دهای اقتصادی است مشخص نباشد و به همین دلیل نظرات متعددی در تاثیر تحریمبه تحریم

 کنیم.بیان می ها بر اقتصادی بیشتر شده که در ادامه دالیل آن رادانیم تاثیر تحریماخیر وجود دارد. اما بطور کلی می
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دالیل  پردازیم و سپسها علیه ایران بصورت کلی میبخش ابتدا به دالیل کم تاثیر بودن تحریم

 دهیم.ر میای( بر اقتصاد ایران را مورد بررسی قراهای اخیر )هستهافزایش تاثیر تحریم

 ها بر ايراندهندة آثار تحريمعوامل تقلیل

ان در بر اقتصاد ایرعلیرغم تعدد و تنوع آنها های اقتصادی تحریم تردالیل اثر بخشی کم

 های پس از انقالب عبارتند از:طول سال

 ها تدریجی و دائمی بودن تحریم -

 وجود درآمدهای نفتی به همراه افزایش قیمت جهانی نفت  -

 ای جایگزینی واردات اتخاذ استراتژی توسعه -

 رقابت جهانی -

 عدم همراهی کامل اقتصادهای نوظهور مستقل با تحریم  -

 بانکداری برون مرزی -

 پردازیم.در ادامه به بررسی مختصر موارد فوق می

 :هاالف( تدريجی و دائمی بودن تحريم

ها و سازگاری بودن تحریمیجی و دائمیتوان تدرترین آنها را میاز میان موارد فوق مهم

وتاه های اقتصادی را کثیر تحریم، تأدانست. چراکه بسیاری از مطالعاتها با تحریماقتصاد ایران 

و  دهشدر بلند مدت ساختار کشورها نسبت به تحریم مربوطه واکسینه  و کنندمیمدت ارزیابی 

ه ک گرددها اعمال باید نوع جدیدی از تحریملذا و تشدید آن چندان تاثیری نخواهد داشت.  تداوم

 نشده باشد. مقاومساختار کشور هدف در مورد آن 

ها علیه جمهوری اسالمی سبب شده است که متناسب وضع تدریجی و در طول زمان تحریم

با آنها تدابیری برای مقابله نیز طراحی شود از جمله اینکه روابط با کشورهای متخاصم به حداقل 

انیان و یا ارتباط با ایر ها، با تعبیههای دور زدن تحریملیل یافته است. عالوه بر این راهممکن تق

ای پایدار و ایدئولوژیک با جمهوری اسالمی دارند سبب شده مقیم خارج و یا دیگرانی که رابطه
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 های جدید صرفاً هزینة مبادالتی بیشتری را بر کشور تحمیل کند. اگرچه برخیاست که تحریم

های مقطعی در بازار ارز و برخی کاالهای عمدتاً وارداتی یا وابسته به واردات همواره وجود نابسامانی

 داشته است. 

آنها  شود اثربخشیبر آن تأکید می شایان ذکر است که آنچه در مطالعات مربوط به تحریم

هاست. ای هدف با تحریممدت و کمی اثر آنها در بلندمدت بدلیل انطباق ساختاری اقتصادهدر کوتاه

رآوردن ها برای به زانو دهای اقتصادی بیشتر به عنوان مکمل سایر سیاستبه عبارت دیگر تحریم

 های چندجانبهشود. چرا که در بلندمدت حفظ انسجام تحریممدت طراحی میکشور هدف در کوتاه

روز راه به جایی نخواهد برد شدة امهای یکجانبه نیز در شرایط اقتصاد جهانیدشوار بوده و تحریم

 (.2101)هافباور و همکاران، 

 ب( وجود درآمدهای نفتی :

شده است تا بتواند بر وجود درآمدهای نفتی برای جمهوری اسالمی همواره سبب می

من کنند، فائق آید. در ضهای اقتصادی بر کشور وارد میهای مبادالتی بیشتری که تحریمهزینه

تی شد با مخارج دولشود را میها وارد میدر اقتصاد کشور بدلیل فشار تحریمخالءهای فراوانی که 

 تأمین شده از این درآمدها پوشش داد. 

 وکاهش تولید  ةجبران کننددر برخی مقاطع زمانی ، عالوه بر این افزایش قیمت نفت

به  ،کشور. زیرا با هر بار تحریم و در نتیجه کاهش صادرات نفت ه استبودایران صادرات نفت 

طور داد، قیمت نفت بنفت جهانی را به خود اختصاص می عرضةباالیی در  سهمدلیل اینکه ایران 

را  کاهش صادرات واسطةیافت و افزایش قیمت نفت درآمد از دست رفته به ناگهانی افزایش می

 . کردجبران می

 تژی جايگزينی واردات:ج( اتخاذ استرا

ساله از بعد از انقالب( الزم بود یکی از  5مدت )ی میانهای توسعهمهبرای طراحی برنا

ای پیگیری شود. استراتژی توسعة اقتصادی کشور در دهة آغازین پس از های توسعهاستراتژی
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ی ، استراتژهای بعد از آن، علیرغم شرایط ناشی از جنگ تحمیلیانقالب اسالمی و برخی سال

، تولید داخلی، سالیق مصرفی داخلیتوسعه مبتنی بر جایگزینی واردات بود. در این استراتژی 

کشش درآمد داخلی، سطح تقاضای داخلی، صنایع داخلی کشور و... در کانون توجه قرار دارند و 

دهی شوند که استقالل اقتصادی، کاهش وابستگی و دفع ای جهتهدف آن است که به گونه

برداری از امکانات و منابع داخلی تهدیدات خارجی حاصل شود. به همین دلیل عمدتاً ناظر به بهره

کشور برای رسیدن به درجاتی از خودکفایی یا خوداتکایی است و در راستای این استراتژی، صنعتی 

م، دای همچون فوالد، گنشود و تولید کاالهای پایهشدن از طریق جایگزینی واردات دنبال می

 .گرددنبال مید یاقتصاد کامل استقالل تحقق تا  سیمان و...

گرایانه از آنها تا های حمایتاز الزامات این استراتژی ایجاد صنایع نوزاد و اعمال سیاست

در این  برسند. ابزارهای حمایتی (المللیرقابت در صحنه بین)قابلیت زمانی است که به مرحله بلوغ

ش یا به افزایو  و غیرهمانند محدودیت واردات، تعرفه ؛ های رقیب استسیاست یا معطوف به کاال

ری )حید های مالیاتی و...بهره، معافیتهای کممانند انرژی ارزان، وامداخلی توجه دارد مزیت کاالی 

 (.0191مطلق، 

( 0951-0971)طی سالهای التینابتدا توسط کشورهای آمریکایکه این استراتژی اگرچه 

ش ناکارامد شدن صنایع داخلی و افزای و در نتیجهحمایت زیاد از صنایع و به دلیل  ته شدبکار گرف

مخاطرات ناشی از ضعف و فساد سازوکار حمایتی  ، برخیکنندگان داخلیقیمت تولید برای مصرف

و ایجاد انحصارات و... با توفیق زیادی در توسعة صنعتی کشور همراه نبود، اما توانست اقتصاد ملی 

های تجاری به جایگاهی برساند که علیرغم هزینة باالتر قادر به ها و محدودیترا در مقابل تحریم

 (.0187ایستادگی در مقابل زورگویی بیگانگان و حفظ استقالل کشور باشد )اکبری 

 د( رقابت جهانی :

توان با وصف رقابت شدید شدة اقتصادی و تجاری امروزه را میمشخصة روابط جهانی 

 هایدر حال حاضر بدست آوردن سهم بازار در جهان مسأله اصلی بسیاری از شرکت .وصیف نمودت

د، کنبزرگ است. زمانی که کشوری رابطة اقتصادی و تجاری خود را با کشور دیگر محدود می
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ها و تولیدکنندگان رقیب در سایر کشورها فرصت را غنیمت شمرده و با پیشنهادی جایگزین شرکت

حریم شوند. لذا تا زمانی که ترود به بازار مذکور البته با قیمتی قدری باالتر از قبل میمتقاضی و

 المللی نباشد، تاثیر کمتری بر کشور هدف بجا خواهد گذاشت. اقتصادی بین

های بزرگ برای استفاده از مزایای اقتصادی عالوه بر این باید توجه داشت که شرکت

مندی از مزایای تقسیم کار جهانی بصورت و نیز بهره 2و گستره 1مختلف از جمله صرفه به مقیاس

ها سبب شده است که در زمان اند؛ تمایل به حفظ سهم بازار برای این شرکتچند ملیتی درآمده

شان در کشور هدف بیابند. برای مثال چنانچه شرکت هایی را برای حفظ جایگاهتحریم، خود آنها راه

ک و سهامدار اصلی در آمریکا، ژاپن و آلمان باشد، در صورتی که آمریکا تولیدکننده دارای سه مال

آید تا بر اساس قانون دیگران و از طریق فروش کاال را مشمول تحریم کند درصدد بر می

المللی اش را حفظ نماید. البته در شرایط چندجانبه بودن و بینهای خود روابط تجاریگینمایند

وده مدت بها نیز کوتاهگونه تحریمن وجود نخواهد داشت که در مقابل اینها این امکابودن تحریم

های زیادی برای آنها همراه کنندگان دشوار است و با هزینهو در بلندمدت حفظ انسجام تحریم

 (. 0189خواهد بود )وصالی و ترابی، 

ری آوفنهای تجاری و شایان ذکر است که در شرایط رقابت شدید جهانی، رفع نیازمندی

لزوماً منحصر به طرق رسمی نیست و بسیاری از مسیرهای غیررسمی اگرچه با ریسک و هزینة 

ترین سازد. تجربة ایران در خرید فنیترین نیازهای متقاضایان را برآورده باالتر ولی قادر است جزیی

نقالب اسالمی های پس از اقطعات مورد نیاز برای هواپیماها و تجهیزات نظامی و... در کل سال

 مؤید این موضوع است.

                                                
0 Economy of scale 

2 Economy of scope  
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 عدم همراهی کامل اقتصادهای نوظهور مستقل با تحريم و( 

کشورهای مستقل  های علیه ایران از ابتدای انقالب اسالمی همواره با مخالفتتحریم

های یکجانبة آمریکا به بهانة های ابتدایی انقالب اسالمی، تحریمجهان مواجه بوده است. در دهه

گرفته و همین های اروپایی قرار میمهری کشورها و شرکتاز تروریسم همواره مورد بی حمایت

شده است تا در مبادالت تجاری بتوان آنها را به عنوان رقیبی جایگزین ایاالت متحده امر سبب می

 و همپیمانانش نمود. 

این موضوع سبب شد تا آمریکا در صدد باشد تا کشورهای دیگری را در بهانة جدید 

های های پس از صدور قطعنامهای با خود همراه سازد. در تحریمها یعنی برنامة هستهتحریم

هایی را علیه ایران وضع و اجرا نمود. اما این بار وجود سازمان ملل متحد، اتحادیة اروپا نیز تحریم

های اقتصادی نوظهور مانند چین، هند، برزیل، روسیه، ترکیه و... سبب شده است تا بتوان از قدرت

طریق این کشورها که قادرند در برابر تهدیدات ایاالت متحده ایستادگی بیشتری نمایند، اثرگذاری 

که به  در دنیا 1های بیمة مجددهای اقتصادی را تقلیل داد. برای مثال پس از اینکه باشگاهتحریم

دند گر همکار با ایران سرباز زهای بیمهپردازند، از بیمة شرکتهای بیمه میای شرکتپوشش بیمه

های بیمة مجدد چینی به گران از همکاری با ایران شد، شرکتو همین امر سبب استنکاف بیمه

های تشرطی که منافعی از محل مبادالت عاید اتباعشان باشد، حاضر شدند به بیمة مجدد شرک

همکار با ایران بپردازند و این موضوع الاقل بیمة بخشی از مبادالت تجاری را حل کرد )بی نیاز، 

0191 ،590.) 

عالوه بر این انجام مبادالت تجاری بصورت تهاتری در مقابل دریافت نفت خام و یا 

ر ی خود بجای دالهای نفتی و بدون انجام مبادالت مالی و یا پذیرش دریافت مالی با ارزهافرآورده

 المللی خود نماید.های بینتوانست کمکی نسبی به ایران در زمینة تأمین نیازمندی

                                                
0 Reinsurance  
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 ه( بانکداری برون مرزی

مدتی است که در ادبیات اقتصادی و مالی 1اصطالح بانکداری برون مرزی یا دور از ساحل

ز امنیت بیشتر اطالعات مندی اجهان مطرح شده است. در این نوع بانکداری افراد به امید بهره

هایشان و دوری از تر به سپردههای کمتر و یا معافیت مالیاتی، دسترسی آسانمالی خود، نرخ

های ذاری داراییگهای مالی و سیاسی بر جریانات مالی شخصی، اقدام به سپردهثباتیتأثیرگذاری بی

یا کشورهای کوچک ولی باثبات دن ها که بیشتر درکنند. این بانکمرزی میهای برونخود در بانک

ش کنند تا نقاند فرصتی برای افراد ایجاد میمانند لوکزامبورگ، اندورا، سوئیس و... واقع شده

 (.0189گری مالی را در شرایط تحریم ایفا نمایند )وصالی و ترابی، واسطه

د وانین ضهایی، قهای نامشروع از چنین بانکالزم به ذکر است که بدلیل رواج استفاده

شویی در حال محدود ساختن آنهاست با این حال هنوز خألهای فراوانی در مبادالت مالی آنها پول

 ها از آنها بهره برداری کرد.توان برای تقلیل آثار تحریموجود دارد که می

 بر ايران های اقتصادی اخیرعوامل تشديدکنندة آثار تحريم

عوامل  های اقتصادی بر ایران تقلیل یابد،أثیر تحریمشدند تا تدر مقابل عواملی که سبب می

نظام اسالمی  ای برهای اقتصادی اخیر با بهانة برنامة هستهدیگری سبب تشدید تأثیرگذاری تحریم

 ترین این عوامل عبارتند از:است. مهم شده

 ها چندجانبه شدن تحریم-

 ها های دور زدن تحریمبسته شدن بسیاری از مسیر-

 د شدن دسترسی به نظام مالی بین المللی  محدو-

 هدف قرار دادن فروش نفت و کسب درآمدهای نفتی -

 طرح تحول اقتصادی اجرای آثار ناشی از های اقتصادی با همزمانی تحریم-

                                                
0 Offshore banking 
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 ای خارجیآوری، مواد خام و واسطهوابستگی شدید تولید داخلی به فن-

 وابستگی نظام ارزی کشور به دالر و یورو-

 هاعدم مدیریت افکار عمومی در مورد اثربخشی تحریم-

 ها:شدن تحريمالف( چندجانبه

 کاسفارت آمری تسخیرپی  در پس از انقالب اسالمی جدی علیه ایران نخستین تحریم

 گاهی و سیاسی داشتند ةبیشتر جنب ی فراگیر هاتحریمانقالب پس از اولیة سال  21در  .اعمال شد

های اقتصادی حمایت تعداد محدودی از تحریم از شد و اروپا فقطافزوده می نهاآضعف  شدت و بر

  کرد.می

توان در سه دستة حمایت از تروریسم، نقض در طول این مدت را میها تحریم هایبهانه

نة و بهامهمترین علت  های اخیرطی سالای خالصه نمود. با این حال حقوق بشر و برنامة هسته

ة ظالمانه در شورای امنیت پس از ارجاع قطعنام 2 پی صدور در وبوده ای امه هستهتحریم ایران برن

ای و المللی انرژی اتمی و به بهانة واهی عدم شفافیت در برنامة هستهپروندة ایران از سازمان بین

بیشتری به  کشورهای های آمریکایی و صهیونیستی علیه ایران،نیز تبلیغات پرحجم و وسیع رسانه

، شرکای تجاری آسیایی ایران بویژه کره و اتحادیه اروپااند و ی ایران پیوستههاتحریمیت از حما

 هایحریمتبه کرد نیز حتی امارات که سود کالنی از محل ترانزیت کاال به ایران دریافت میژاپن و 

عالوه بر مبادالت تجاری، این وضعیت سبب کاهش اطمینان  .(2100، 1ملحق شد )نینا مامدوا اخیر

گذاری در ایران گردید؛ لذا از این طریق گذاران خارجی و باالتر ارزیابی شدن ریسک سرمایهسرمایه

 ای خارجی بود.هم اقتصاد کشور شاهد کاهش جریانات سرمایه

ن های جانشیشدن راه ها را افزود، موجب بستهچنین جریانی عالوه بر اینکه شدت تحریم

غم های یکجانبة قبلی علیردر استفاده از محصوالت سایر کشورها شد. به عبارت دیگر در تحریم

                                                
0Nina Mamedova, Ph.D. (Econ.), Iran sector head, Institute of Oriental Studies, 

Russian Academy of Sciences (Moscow, RF). 
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های ایران مانع از تحمل فشاری مضاعف از افزایش هزینة مبادله، عملکرد رقبا در تأمین نیازمندی

ر کنار هم و در مقابل ملت های اخیر عمالً بسیاری از رقبا دگشت اما در تحریممحل تحریم می

 اند.ایران ایستاده

 ها :های دور زدن تحريمب( بسته شدن بسیاری از مسیر

ها و استفاده از مسیرهای جایگزین برای در طول سالیان تحریم اقتصادی، دور زدن تحریم

ی و حتها و سایر موارد مورد نیاز برای کارشناسان، دولتمردان آوریتأمین تجهیزات، قطعات، فن

به امری عادی و طبیعی تبدیل شده بود و هر یک انباشتی از تجربیات در  تجار و بازرگانان ایرانی

جود های اخیر بویژه واین زمینه داشتند. با این حال چندجانبه شدن و نیز گستره و تنوع تحریم

با هزینة  اهای مالی و بانکی سبب شده است تا بسیاری از مسیرهای قبلی مسدود شده و یتحریم

مبادلة بسیار باالتری در جریان باشد. در این میان همسایگان و کشورهایی که سابقاً به عنوان 

بین قرار گرفته و مبادالت تجاری اتباع شریک تجاری همکاری بیشتری با ایران داشتند زیر ذره

دور  تر شدن فرایندتر و پرهزینهآنها با ایران به شدت محدود و کنترل شد و همین امر به پیچیده

 ها انجامید.زدن تحریم

 ج( محدود شدن دسترسی به نظام مالی بین المللی  

های جدیدی آمریکا و اتحادیة اروپا، تحریم مالی و بانکی ایران است. ایالت یکی از تحریم

ای همتحده به موجب قانون کنگره بانک مرکزی ایران را تحریم کرد و مبادالت مالی با بانک

شورای امنیت که از کشورها  0727نی را محدود ساخت. اتحادیة اروپا نیز در پی قطعنامة ایرا

های های مالی به ایران خودداری ورزند، تحریم مبادالت مالی با بانکخواهد از ارائة کمکمی

 مالی سوئیفت برای نقل و ها، محدودیت شبکةایرانی را تصویب و اجرا نمود. از جملة این تحریم

 (. 2115، 1تقاالت پولی میان ایران و دیگر کشورهاست )کوپران

                                                
0 Cooper 
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مرزی، استفاده از نظام قدیمی حواله و یا اگرچه امروزه ابزارهایی از جمله بانکداری برون

تند المللی راهگشا هسهای پوششی واسطه در دیگر کشورها برای مبادالت مالی بینایجاد شرکت

 شود این مبادالت به دشواری انجام گیرد. ها سبب میولی هزینة مبادلة و ریسک باالتر آن

 د( هدف قرار دادن فروش نفت و کسب درآمدهای نفتی

های اقتصادی مطرح شد که وجود درآمدهای در بخش عوامل تقلیل دهندة آثار تحریم

ها بویژه برای اقشار فقیر و نفتی دولت و انجام مخارج دولتی همواره به کاهش اثرات تحریم

های اخیر تالش شده است که دولت ایران از نمود. اما در تحریمرآمد جامعه کمک شایانی میدکم

های نفتی آمریکا و اتحادیة اروپا در مورد منع کشورها از خرید نفت این درآمد محروم شود. تحریم

 هایران و یا تالش برای کاهش میزان وابستگی به نفت ایران برای در دورة زمانی معین سبب شد

 است که فشار بیشتری بر بودجة دولت از حیث درآمدها وارد آید. 

ه ها، ملیت خاصی ندارد بشایان ذکر است که بدلیل اینکه نفت خام غیر از برخی ویژگی

های دیگران در دریاهای آزاد به فروش توان نفت خام را به نام سایر کشورها و با کشتیآسانی می

 رساند. 

 ای خارجیآوری، مواد اولیه و کاالهای واسطهتولید داخلی به فنو( وابستگی شديد 

شدن آن کمک شایانی نمود، وابستگی بسیار های اخیر به روشناز جمله مسائلی که تحریم

های، تجهیزات و قطعات زیاد تولیدات به ظاهر داخلی به ارز و واردات مواد اولیه، کاالهای واسطه

ثباتی ری خارجی بود. این میزان وابستگی عمالً سبب شده است که بیآوساخته شده و در نهایت فن

در بازار ارز و یا مشکالت ایجاد شده در مبادالت مالی تأثیر خود را بر تولید بجا گذاشته و تولید 

یط رود تولید داخلی در شراداخلی را دچار نوسانات و مشکالت جدی نماید؛ علیرغم اینکه انتظار می

 آفرینی مثبتی کند.المللی نقشبین وجود فشارهای
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این وابستگی تا جایی ادامه یافته است که حتی در تولید محصوالت کشاورزی و دامی نیز 

های های اولیه وارداتی، به محض ایجاد اختاللی در نرخ ارز یا سیاستبدلیل وابستگی شدید به نهاده

 ضه، بازار آنها دچار تالطم گردید. وارداتی، تولید داخلی دچار مشکل شده و بدلیل کمبود عر

 ز( وابستگی نظام ارزی کشور به دالر و يورو:

گذرد، مبتنی بر ارزهای غالب تنظیم شده است. نظام ارزی کشور به تبع آنچه در دنیا می 

به عبارت دیگر عمدة صادرات کشور در ازای دریافت این دو ارز انجام گرفته و عمدة واردات نیز بر 

ه تواند تعریف و استفادهایی که مییابد؛ علیرغم مشکالت و هزینهدو ارز سامان می اساس همین

های ارز و... در پی داشته باشد، استفاده از نظام ارزی بر از یک سبد ارزی متنوع در اثر تغییرات نرخ

های قالمللی با این ارزها در اتاپایة دالر و یورو سبب شده است که در شرایط قفل مبادالت بین

 د. برتسویة بانک مرکزی مربوطه نتوان مبادالت مالی حتی با کشورهای دیگر را به پیش

 اقتصادی: تحولطرح اجرای  آثار ناشی از  های اقتصادی باهمزمانی تحريمه( 

های نهم و دهم، طرح تحول اقتصادی بود. های اقتصادی دولتترین برنامهاز جمله مهم

گذاری اقتصادی در آن زمان محسوب طرح هر یک از الزامات سیاست اگرچه محورهای مختلف این

تر شدند، اما بصورت واقعی شوکی را به اقتصاد ملی وارد ساختند که پتانسیل نوسانات جدیمی

 آورد. بعدی را بوجود 

بر بازارها تا تثبیت روندهای جدید باعث  سوء مدیریت و فقدان پیگیری و استمرار نظارت

ر شوک قیمتی ناشی از اجرای این برنامة تحولی اقتصادی بویژه در زمینة هدفمندی شد تا آثا

گیری فضای های اقتصادی همسو شده و تبعاً ضمن شکلها، با شوک ناشی از تحریمیارانه

رین وار بویژه در بازار سکه و طال که دارای کمتثباتی و رفتارهای رمهنااطمینانی در اقتصاد، زمینة بی

گذاری در شرایط نااطمینانی است و ارز که بدلیل سوء مدیریت در تزریق دولتی، رمایهریسک س

 نمود، نوسان بزرگتری را در اقتصاد رقم زند.بازاری متالطم را تجربه می
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 ها:ح( تاثیر عدم مديريت ادراک مردم و افکار عمومی در اثر بخشی تحريم

های ای اقتصادی همواره مورد تأکید اتاقهیکی از عواملی که در توفیق و اثربخشی تحریم

هاست گیری ادراک عموم جامعه هدف در اثربخشی تحریمکننده است، شکلفکر کشورهای تحریم

(. به عبارت دیگر اینکه هر نارسایی اقتصادی بجا یا نابجا به پای اثرات 2101)هافباور و همکاران، 

ار، احتکار و وتی اقتصادی بواسطة رفتارهای رمهثباها نوشته شود و فضای نااطمینانی و بیتحریم

های دولت سوداگری برخی افراد ناآگاه در جامعة هدف، تشدید شود، مردم در حمایت از سیاست

 گردد.ها مهیا میبخشی تحریمخود دچار تردید و دودلی شده و زمینه برای اثرات

ها و نسبت دادن سانهبر این اساس دامن زدن و بزرگ کردن مشکالت اقتصادی توسط ر

 ها انجامیدهگیری ادراک عمومی نامناسب در جامعه در زمینة تحریمهمة آنها به تحریم، به شکل

کنندگان  است. در مقابل چنانچه ادراک عمومی به نحو مناسبی و به نوعی خدمت به اهداف تحریم

ستادگی در مقابل آنها ها تعدیل شده و امکان ایمدیریت شود خودبخود بسیاری از آثار تحریم

 گردد.تر میفراهم

)که بسیاری از آنها به همراه کشورهای دیگری صورت های آمریکابه طور کلی تحریم

دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک  6توان به علیه جمهوری اسالمی ایران را میگرفت( 

 :باشدهای خاص خود میدارای ویژگی

 هاتحريممفاد  بهانه تاريخ دوره

 0980-0979 دوره ابتدای انقالب
مسأله تسخیر 
 سفارت آمریکا

قرارداد فروش صدها میلیون دالر لغو 
)امضا شده قبل از تجهیزات نظامی

فروش تجهیزات انقالب(، ممنوعیت 
 02 مسدود نمودن ،ایراننظامی به 

های دولت ایران دالر دارایی میلیارد
کلیه مبادالت ، ممنوعیت در آمریکا

 تجاری بین ایران و آمریکا

 و دوره جنگ ايران

 عراق
0980-0988 

حمایت از 
 تروریسم

منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات 
ایران، کنترل صادرات نظامی به 
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دارای مصارف دوگانه نظامی  کاالهای
ها و وامقطع کلیه ، و غیرنظامی

المللی نهادهای بینهای مالی کمک
، (0986ز )اانایربه نظیر بانک جهانی 

کاالها و کلیه ورود ممنوعیت 
)از ایران های آمریکایی بهفرآورده
0987) 

 دوره بازسازی
0992 – 
0989 

 
منع گسترش »تصویب قانون

در « تجهیزات نظامی ایران و عراق
 0992سال 

دوره 

 )سیاستکلینتون

 (مهار دوجانبه

2110 – 
0991 

از  حمایت
تروریسم و 
روند مخالفت با 

 خاورمیانهصلح 

های آمریکایی مشارکت شرکتمنع 
لیه ک، منع در توسعه صنعت نفت ایران

، تجاری و مبادالت اقتصادی
(، 0995)از ایرانبا  گذاریسرمایه

 «تحریم ایران و لیبی»قانونتصویب 
 هایشرکتدر تحریم و مجازات کلیة 

ز ا بیشگذاری کنندة سرمایهخارجی 
میلیون دالر در صنعت نفت  21
 (0996)ازانایر

 99پس از واقعه 

 سپتامبر
2112-2111 

قرار دادن ایران 
 در محور شرارت

های سابق و تشدید اجرای تحریم
های طرف قرارداد با بویژه شرکت

 ایران

پس از 

های قطعنامه

شورای امنیت در 

 ایبحث هسته

تا  -2111
 کنون

تالش برای 
تولید سالح 

 ایهسته

چهار دوره  های سازمان ملل:تحریم
سالهای تحریم شورای امنیت در 

 .2101و  2118، 2117، 2116

 01اخراج حداقل  های آمریکا:تحریم
 التحصیل دانشگاه صنعتی شریف فارغ

، تحریم توسط 2116در سال 
در  های مایکروسافت و یاهوشرکت
وزارت های مالی توسط ، تحریم2117

 22، 2117اکتبر  خزانه داری آمریکا
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جانبه های یکتحریم 2101ژوئن 
قانون  2101ژوئن ، کنگره آمریکا

صادر  هایتحمیل مجازات به شرکت
ی محصوالت نفتی به ایران، کننده

علیه سپاه  های جدیدژوئن تحریم 00
، نیروی مقاومت بسیج، پاسداران

 ، نیروی نظامی ایران و فرمانده آن
تحریم تاجر چینی  2102ژانویه  01

کردن تجارت نفتی با  برای متوقف
 ایران و ...

اوت  02 های اتحادیه اروپا:تحریم
گذاری سرمایهممنوعیت  2101

ماه مه ، مشترک با حضور در ایران
شخص جدید از  011، تحریم 2100
 081تحریم  2100 دسامبرایران، 

 2102ژانویه  21شخص جدید، 
 قراردادهای گونه هر عقدممنوعیت 

 نقل و حمل یا و خرید واردات، جدید
 .نفتی هایفراورده و ایران خام نفت

 .1(20-21، ص 2117مآخذ: )هافباور و همکاران، 

 منابع و مآخذ

، بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران با تاکيد بر 1388عزیز نژاد، صمد، سيد نورانی، سيد محمد رضا،  -1

 .211-165، صص 61ی مجلس و پژوهش، شماره تجارت خارجی، مجله

ی ها بر اقتصاد و سيستم بانکی ایران، مجلهبانک ، اثرات تحریم1389وصالی ساناز ، ترابی مهرنوش،  -2

 .44-38، صص 111بانک و اقتصاد، شماره 

                                                
 .است شده تکمیل( معتبر هایسایت و جدید های کتاب مانند) منابع سایر از استفاده با هاداده از برخی0 
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 فصل پنجم

 

 

 

 مقابله با تحریم اقتصادیای بر مقدمه

 

 

دستتتی دته خوصهود  ه صز  نگ ص  غ فت صستتت ا  لاهم   نگ ص  صز صه غ فت  

 نوسمند.

 علیه السالمحضرت علی 

 مقدمه

تحریم های اقتصادی از نظر سیاسی ابزاری برای اعمال سیاست خارجی در صحنه ی 

 شور هدفک و صادرات دیپلماسی بین المللی و از نظر اقتصادی در حکم وضع یک تعرفه بر واردات

است. به لحاظ اقتصادی تحریم ها موجب کاهش عرضه ی کاالهای وارداتی و نیز کاالهای داخلی 

 متکی به فناوری، مواد اولیه و به طور کلی نهاده های خارجی است.

( بر این باور بود که کشورهای قدرتمند می توانند با اعمال فشارهای 0925هیرشمن)

د. اما این نظریه در طول زمان با آزمون های آماری و اقتصادی از کشورهای ضعیف امتیاز بگیرن

( معتقد 0981اقتصادسنجی اعتبار خود را از دست داده است. فریدمن )به نقل از داودی و داجانی، 

 ."روی هم رفته تحریم های اقتصادی سالح مؤثری در پیکار سیاسی نیست "است:

ی برای پیشبرد اهداف سیاسی ( نیز بر عدم اثربخشی تحریم های اقتصاد0967گالتونگ)

 تأکید نموده است.  
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و  ( تحریم ها سه پیام در بر دارد: پیامی برای کشور هدف2117از نظر هافبوئر و همکاران)

آن این که ما از اقدامات شما چشم پوشی نمی کنیم؛ پیامی برای متحدین که عمل ما گفته های 

پیامی برای داخل کشور که ازمنافع حیاتی مردم حفاظت می کنیم. ما را تصدیق می کند و نهایتا 

از نظر آنها دراغلب موارد تحریم ها به تغییر رفتار  کشور هدف نمی انجامد. بر این مبنا به نظر می 

رسد تحریم اقتصادی اساسا برای هدف سیاسی وضع می شود و آن حفظ وجاهت هژمونیک نهاد 

 د و سازمان های بین المللی تحت نفوذ آنها است.سیاسی اعم از کشورهای قدرتمن

تشدید تحریم ها از دو راه اقتصادی و غیر اقتصادی امکان پذیر است. از نظر اقتصادی 

تشدید تحریم ها به واسطه ی گسترش سطح تحریم ها و نیز افزایش عمق آن ها میسر می شود. 

 1عملیات روانی و تغییر احساس عمومیاما تشدید تحریم ها به روش غیر اقتصادی عمدتا از طریق 

جامعه نسبت به اثربخشی تحریم های اقتصادی صورت می پذیرد. لذا اصوال مقابله با تحریم های 

اقتصای منحصر به راه حل های اقتصادی نیست. به عنوان نمونه پیشگیری از اجماع جدید و یا 

ی و اجراء تحریم ها می تواند نقض اجماع کشورهای متحد در فرایند تصمیم سازی، تصمیم گیر

به کمک روش های دیپلماتیک انجام گیرد. در هر حال، به طور کلی تحریم کنندگان برای اعمال 

فشار و تحقق اهداف خود در پی تشدید تحریم ها و افزایش تدریجی تعداد تحریم کنندگان، قلمرو 

 های مشمول تحریم هستند. و دامنه تحریم ها، افراد و بخش

و حجم تأثیر تحریم های اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که از آن جمله عمق 

می توان به  اراده ی سیاسی حاکمان، انسجام اجتماعی توده ها و میزان درون زایی اقتصاد کشور 

یاسی ساشاره نمود. بدیهی است که نظام اقتصادی باید مقوم نظام سیاسی باشد. چنانچه نظام  هدف

آرمان ها و ارزش های متفاوت از نظام حاکم بین الملل داشته باشد باید بتواند نظام اقتصادی هم 

سو با ارزش های حاکم بر جامعه ی خود را طراحی کرده و امکان  مقابله با تهدیدهای ناشی از 

 اعمال قدرت هژمونیک غالب را فراهم آورد. 

                                                
perception1  
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بلی و نیز یافتن متحدین جدید در عرصه ی به لحاظ سیاسی تالش برای حفظ متحدین ق

سیاست بین الملل و نیز توجیه افکار عمومی نسبت به ریشه ها و عوامل، فرایندها و سازوکارهای 

تعامل و نیز پیامدها وآثار تحریم ها بخشی از فرایند مقابله با تحریم ها را شکل می دهد. باور به 

کشور و نیز غالب کشورها در محیط بین الملل حقانیت مواضع توسط اکثریت جامعه در درون 

ت است. بدیهی اس هموارکننده ی مسیر مقابله بدون عقب نشینی از مواضع اصولی کشور هدف

اقدامات اجتماعی وسیاسی برای شکل دهی اتحاد و انسجام ملی علیه دشمن خارجی)تحریم کننده( 

تصادی است، ولی این کتاب بر ابعاد اقتصادی مقابله تأکید بخش مؤثری از مقابله با تحریم های اق

 ویژه ای دارد. 

در این فصل ابتدا به گام های منطقی مقابله با تحریم ها و در ادامه به عوامل تعیین کننده 

ی اثربخشی تحریم ها و روش های مقابله با آن ها می پردازیم. همچنین با توجه به تأثیر تحریم 

عوامل تولید)کار و سرمایه(، کاالها و خدمات، ارز و  پول و نیز متغیرهای کلیدی ها بر بازارهای 

، بیکاری، تجارت خارجی و بودجه کل کشور ضمن بررسی نحوه ی تأثیر تحریم توزیع درآمد، تورم

را بیان  ها بر بازارها و متغیرهای مذکور، راه های مقابله با عدم تعادل ها و اختالل های ایجادشده

 می کنیم.

 مراحل مقابله با تحريم اقتصادی

 گام اول( پیش نگری و  پیش بینی:

آسیب شناسی، عارضه یابی و نیز تحلیل و پایش مستمر شاخص های اقتصادی متناسب  

با نظام سیاسی به ویژه مؤلفه های مرتبط با تجارت و مالیه ی بین الملل از یک سو و محیط 

ن المللی از جمله مسائل مرتبط با حقوق بین الملل، سیاست بین الملل و فرااقتصادی مراودات بی

روابط بین الملل گام آغازین در فرآیند مقابله با هرگونه تحریم اقتصادی است. به عبارت دیگر 

شناخت محیط کالن اقتصاد بین الملل و اقتصاد ملی و تحلیل متناسب با آن، آغاز فرآیند پیش 

 .  نگری و پیش بینی است
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 گام دوم( برآورد و پیش گیری مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل از جمله اصل بازدارندگی:

بدیهی است وجود گلوگاه ها، حفره ها و نقاط آسیب پذیر در فضای عمل اقتصادی، دول  

متخاصم را در اجرای منویات خود متجری می سازد. از این رو دفع تهدیدهای ناشی از تحریم 

 م حذف گلوگاه ها و رفع آسیب ها است. اقتصادی مستلز

 گام سوم( واکنش متناسب در صورت اقدام خصومت آمیز: 

اتکاء به توانمندیها و مزیت های ذاتی اقتصاد داخلی مبنای اصلی طراحی هرگونه عکس 

العمل در مقابل تحریم اقتصادی است. طراحی مسیرهای موازی برای تولید و تجارت کاالها و 

تصادی های اقهای جایگزین از راه تعامل با شبکهانجام اقدام رورتی انکارناپذیر است.خدمات  نیز ض

 از جمله ی مسیرهای موازی است. المللیبین

 گام چهارم( اقدام متقابل مبتنی بر کالن راهبرد های نظام

یی وپاهای آمریکایی و ارهای متقابل برضد شرکتانجام اقدامدر شرایط کنونی اقتصاد ایران 

، ها و کشورهای هدفبرقراری تعرفه برضد شرکت ذینفع در تحریم های اقتصادی از طریق

ها برقراری ممنوعیت معامله با شرکت، ها و کشورهای هدفبندی کاال و تجارت با شرکتسهمیه

رای ب تنظیم فهرست سیاه، ها و کشورهای هدفتحریم اقتصادی متقابل شرکت، و کشورهای هدف

ها و کشورهای های شرکتمسدود کردن دارایی ، ها و کشورهای هدفکارگزاران اقتصادی شرکت

 امکان پذیر است. محدودسازی توان تحرک کشورهای هدف در بازار انرژی ،هدف

 

کلیه اقدامات از نظر زمانی در چهار بازه ی آنی، کوتاه مدت، میان مدت، و بلندمدت قابل 

 جراء است.برنامه ریزی و ا

از نظر اقتصادی میزان اثربخشی تحریم های اقتصادی به متغیرهای متعددی بستگی دارد. 

فرض ضمنی دراین فصل آن است که تحریم های مورد نظر وضع موجود تحریم های ایران است. 

 این تحریم ها در شرایط جاری عبارت است از:
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خارجی و مشارکت در طرح های تولید انتقال فناوری و انجام سرمایه گذاری  تحریم -0

وتوسعه با هدف جلوگیری از ظرفیت سازی تولید به خصوص در مورد نفت،گاز و انرژی باالخص 

  انرژی هسته ای

تحدید نقل و انتقاالت مالی با هدف جلوگیری از ورود درآمدهای ارزی به چرخه تجاری  -2

  کشور

سی بانک مرکزی به درآمدهای ارزی، تحریم بانک مرکزی با هدف جلوگیری از دستر -1

  اختالل در پشتوانه پولی کشور و محدویت هر چه بیشتر جریان تجارت خارجی

 ارزیهش درآمدهای های نفت و گاز با هدف کاتحریم -2

ممنوعیت مبادله ی  فلزات گران بها و طال و مسدود کردن وجوه با هدف سلب امکان  -5

  ت آمده یا ذخیره  شده در کشورهای دیگراستفاده از درآمدهای ارزی به دس

ترکیب شکننده منابع دولت به ویژه وابستگی بودجه به بدیهی است در اقتصاد ایران 

سهم باالی کاالهای واسطه ای ، سلطه مالی بر بازار پول و افزایش پایه پولی، درآمدهای نفتی

ابری در نابر، وارز و تمایل بازار ارز به چند نرخی شدنغلبه سیاسی بر بازار ، وارداتی در سبد واردات

 زمینه ای برای تسهیل اثربخشی تحریم ها در کوتاه مدت شده است.توزیع درآمد 

 ی اثربخشی تحريم هاعوامل تعیین کننده

برای این که روش مقابله با تحریم ها دانسته شود ابتدا باید آنچه موجب اثربخشی تحریم 

بررسی قرار گیرد. پیش فرض های زیر در خصوص میزان اثربخشی تحریم ها  ها می گردد مورد

 در ادبیات موضوع اقتصاد تحریم مورد قبول اکثر نظریه پردازان قرار گرفته است:

)فقدان گزینه های متعدد( موجب  ( شرایط اضطراری حاکم بر اقتصاد کشور هدف0

 ی می گردد.اثربخشی بیشتر تحریم های اقتصاد

( حجم باالی مراودات اقتصادی از حیث تحرک عوامل تولید و نیز کاالها و خدمات بین 2

 )قبل از تحریم( تحریم ها را مؤثرتر می کند. تحریم کننده و کشور هدف
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به تولید ناخالص ملی(  و واردات ( بین درجه ی باز بودن اقتصاد)نسبت مجموع صادرات1

 و اثربخشی تحریم ها رابطه ی مستقیم برقرار است. 

( تفاوت میزان تولید ناخالص ملی کشور تحریم کننده و کشور تحریم شونده براثربخشی 2

 (0997تحریم ها بی اثر است.)مورگان و شبک، 

قابت بین ر ( مشارکت و همکاری بیشتر تحریم کنندگان به علت امکان تقلب بین آنها و5

موجب کاهش اثربخشی تحریم ها  خودشان برای کسب منافع یک جانبه ی تجارت با کشور هدف

 (2117و هافبوئر و همکاران،  2111، ؛درزنر2115)دروری، 1می گردد.

 ( کسری تراز تجاری موجب اثربخشی باالتر تحریم ها می گردد.6

از حیث کاالها و خدمات و نیز مقاصد جغرافیایی  کشور هدف صادرات( درجه تمرکز 7

 موجب اثربخشی بیشتر تحریم ها می گردد.

 ( گسترش و تعمیق تحریم ها امکان اثربخشی آن را افزایش می دهد.8

به تولید  ه( هزینه ی باالتر تحمیل شده به کشورهدف)نسبت هزینه ی اضافی تحمیل شد9

 ناخالص داخلی( تحریم ها را اثربخش تر می سازد.

( تحریم های پرهزینه برای کشورتحریم کننده بستر مناسب تری برای کاهش 01 

 (2111اثربخشی تحریم ها فراهم می آورد.)شبک، 

 یش میامکان اثربخشی آن را افزا ( افزایش جمعیت متأثر از تحریم ها در کشور هدف00

 (0996دهد.)مورگان و شبک، 

( اضافه می کند که درگیر کردن نهادهای بین المللی تا حدود زیادی مشکل 2115دروری)

ناهماهنگی، عدم شفافیت و رقابت مخرب بین تحریم کنندگان را کاهش داده و بر اثربخشی تحریم 

اء می کند همین نقش را ایفها تأثیر مثبت دارد. همچنین اقدامات پنهانی که به عنوان مکمل عمل 

                                                
 تی درح آنها که است شده سبب انرژی به کننده تحریم کشورهای به عنوان نمونه نياز پاره ای از 1

 نمایند. ها واسطه طریق از ایران نفت خرید به اقدام دوباره تحریم، صورت
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که در بالغ بر دو سوم تحریم ها نقش مستقیم دارد همواره  امریکا می نماید. از این رو ایاالت متحده

با  را ه ی اروپامتحد به ویژه شورای امنیت آن سازمان و نیز اتحادی تالش می کند سازمان ملل

 خود همراه سازد.

( بر این باورند که اقتصادهای دستوری نسبت به 2111( و نیز بولک و السویل)0995کروم)

 اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد توان پاسخگویی باالتری به تحریم ها  دارند. 

دو  بین الملی به عنوان تیغالزم به یادآوری است که وابستگی متقابل و متزاید بازارهای 

را تا حدود زیادی وابسته به تجارت خارجی  لبه عمل می کند. از یک طرف اقتصاد کشور هدف

نموده و از سوی دیگر امکان تأمین کاال و خدمت مورد نظر در فضای بسیار پیچیده ی مبادالت 

 م از این حیث نامعلوم است. ر تحریبین المللی را فراهم می سازد؛ لذا برآیند اث

در بلندمدت تحریم اقتصادی از طریق کاستن درآمد بخش موجب نیز بدیهی است که 

اقتصاد ملی می گردد. همزمان، بخش های مبتنی بر جایگزینی  1تضعیف بخش های تجارت محور

 از فرصت رانت جویانه ای برخوردار شده و رشد می کنند. واردات

 ای کلی مقابله:روش ه

با توجه به موارد پیش گفته در خصوص نحوه ی اثربخشی تحریم ها در این قسمت به 

 طور اجمالی روش های مقابله با تحریم های اقتصادی ارائه می گردد.

صل ا ،( پیش بینی راه حل های موازی برای ایجاد قابلیت انعطاف در مواقع بروز مشکل0

سبد درآمد)تولید( و هزینه)مصرف( به طور عام  2است. متنوع سازیکلیدی مقابله با تحریم خارجی 

امکان مقابله با شرایط خاص را فراهم می سازد. به عنوان نمونه دوگانه سوز کردن خودروها یکی 

، گسترش CNGاز بهترین راه حل های مقابله با تهدید به تحریم بنزین بوده است. طبعا عالوه بر 

                                                
trade-oriented sectors3 

Diversification2   
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لید خودروهای هیبریدی و به طور اعم متنوع سازی سبد تولید و تالش برای تو LPGسوخت 

ومصرف انرژی هم در صنعت خودرو و هم در سایر نیازها یک راهبرد اصولی برای مقابله با تحریم 

ها است. سهم انرژی های نو، پاک و تجدید پذیر در سبد انرژی کشور بسیار اندک است، که می 

طی یک برنامه ی مدون تولید انواع انرژی در کشور توسعه طلبد با حمایت ویژه از بخش خصوصی 

 سریع یابد.

( اگرچه جابجایی نیرو کار، سرمایه و محصول بین کشورها موجب منافع متقابل می گردد، 2

مبادله ی عوامل تولید و تجارت با کشورهایی که مشترکات راهبردی عمده با ما ندارند زمینه ی 

را فراهم می سازد. هم سویی منافع؛ برداری از اشتراکات اعتقادی، وابستگی شکننده و ناپایدار 

ولین بار ا امریکا سیاسی، امنیتی، اقتصادی و ... می باشد. الزم به یادآوری است که ایاالت متحده

را تصویب نمود. به عبارت دیگر اصول تجارت با دشمن  "قانون تجارت با دشمن" 0907در سال 

از اصول عام تجارت بین الملل متفاوت است. برای مثال تجارت کشورهای مسلمان با غیرمسلمان 

تابع اصول و قواعدی است که یکی از قواعد کلیدی آن نفی سلطه ی اقتصادی و سیاسی غیر 

 اری نسبت به مبانی اعتقادی و نظام ارزشی بیمسلمین بر مسلمانان است. در غیر این صورت پاید

 مفهوم خواهد بود.

( به طور طبیعی حجم باالی تجارت خارجی زمینه ی ایجاد وابستگی به تولیدات خارجی 1

 و منابع ارزی تکافوی تقاضای و در نتیجه تشدید نیاز ارزی است. در شرایط عادی چنانچه صادرات

ل بازار ارز برقرار می گردد؛ اما در شرایط تحریم کلیه ی این معادالت دگرگون ارز را بنماید تعاد

می شود. لذا اصل کلیدی آن است که کاالهای اساسی و راهبردی همچون غذا، دارو، سوخت و 

نیازهای دفاعی مبتنی بر منابع، توان و جهت گیری های داخلی باشد. جهت گیری در این راستا 

که به عنوان نمونه شکل دهی الگوی تغذیه متناسب با توان داخلی جزئی از الزامات زیادی دارد 

آن است. مصرف سرانه مرغ در ایران طی سه دهه ی گذشته بالغ بر پنج برابر شده است اما هشتاد 

درصد از سویای مورد نیاز برای خوراک طیور وارداتی است. تخصیص یارانه کاالیی به برنج، روغن 

، تهدید سالمت و افل شدید دو دهه به تشدید مصرف، گسترش وارداتو شکر طی بیش از 
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کشاورزی و صنایع وابسته شده است. البته بدیهی است که وارد کردن و انتقال فناوری به داخل و 

 نیز بومی سازی آن و ایجاد صنایع صادراتی از مزایای باز بودن اقتصاد است. 

ه تفاوت بسیار زیاد حجم تولید در کشور تحریم کننده وکشور ( مطالعات نشان می دهد ک2

هدف موجب تشدید اثربخشی نشده است. بدیهی است دامنه و قلمرو تحریم ها متغیر کلیدی است، 

اما تعیین کننده های اصلی سایر متغیرها از جمله وابستگی عمده به خارج است؛ لذا قدرت اقتصادی 

ده باشد. البته این موضوع ابعاد سیاسی، جامعه شناختی و روان تحریم کنندگان نباید مأیوس کنن

 شناختی نیز دارد که از حوصله ی این کتاب خارج است.  

چند کشور برای تحریم یک کشور به تقلب و  ( نمونه های زیادی وجود دارد که ائتالف5

اری و حاشیه ی سود افزون شده و پنهان کاری تعدادی از همان کشورها برای استفاده از خأل تج

شرکا شده است. لذا پارادوکس موجود آن است که در نگاه اول تصور می  به طور کلی دور زدن

شود یافتن متحدین جدید بر اثربخشی تحریم ها تأثیر مثبت دارد اما عمال آزمون ها و مشاهدات 

ئتالف متحدین نیز نباید موجب وادادگی کشور عکس آن را نشان می دهد.  بر این اساس وجود ا

 شود. هدف

( شاید اصلی ترین متغیر در تشدید اثربخشی تحریم ها کسری بیشتر تراز پرداخت های 6

خارجی است. بدیهی است تشدید کسری موجب تشدید تصاعدی اثربخشی تحریم ها می شود. لذا 

درآمدهای ارزی حاصل از نفت، گاز و پتروشیمی،کاهش مستمر حذف وابستگی بودجه ی دولت به 

حمایت از تولید محصوالتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت نیازهای اساسی،  واردات

به ویژه صادرات  ، پرهیز از خام فروشی و تشویق صادراتیا خالص ارزبری منفی همراه باشد

الت دانش بنیان و خدمات تخصصی؛ اصول محوری مقابله با تحریم های اقتصادی خارجی محصو

 باشد. 

مواد خام و چند محصول محدود به چند کشور محدود موجب بی ثباتی  ( صادرات7

درآمدهای ارزی می گردد. تالش مستمر برای تکمیل زنجیره ی محصوالت و ارتقاء ارزش افزوده 
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و نیز یافتن شرکای جدید تجاری موجب تنوع بخشی، قابلیت انعطاف، افزایش درآمدهای  ی آن ها

 ارزی و تثبیت بازار ارز به عنوان یکی از بازارهای اصلی اقتصاد به ویژه اقتصاد ایران می گردد.

( جلوگیری از تشدید تحریم ها به ویژه به کمک دیپلماسی خارجی، دیپلماسی عمومی) 8

.( و دیپلماسی اقتصادی و نیز استفاده از ظرفیت های حقوقی برای طرح دعوا علیه رسانه ای و ..

تحریم های غیرقانونی در محاکم بین المللی و نیز مدیریت افکار عمومی برای تسلیم نشدن در 

 برابر عملیات روانی تحریم کنندگان نیز برای تحدید اثربخشی تحریم ها مؤثر است.

دا اقتصادی، سپس اجتماعی و در نهایت سیاسی و تغییر رفتار ( اثربخشی تحریم ها ابت9

است. کاهش هزینه های اقتصادی تحریم ها از طرق پیش گفته و نیز  دولتمردان کشور هدف

یافتن متحدین و شرکای جدید و همچنین افزایش هزینه ی تحریم برای تحریم کنندگان می تواند 

 هش دهد.اثربخشی تحریم ها را کا

قدام و نیز ا ( عملیات روانی، نقض اجماع ها، نفوذ بین متحدین علیه منافع کشور هدف01

متقابل به ویژه بر اساس توانمندی ها و ظرفیت های اقتصاد داخلی و نیز مبتنی بر هنجارهای بین 

 المللی می تواند هزینه ی تحریم را برای تحریم کنندگان افزایش دهد.

 ( مصون سازی و ایجاد چتر حمایتی ایمنی برای گروه های خاصی از مصرف کنندگان00

به ویژه طبقاتی که قدرت انتقال آثار تحریم به دیگران را ندارند) مثال کارگران، کشاورزان 

وکارمندان(  و نیز اعمال محدودیت های مقداری برای پاره ای از نیازهای اساسی و نهاده های 

 تولید می تواند جمعیت متأثر از تحریم را کاهش دهد. 
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 کلیدی آثار تحريم ها بر بازارها و متغیرهای

 ی اصلیبر بازارهای اقتصادی آثار تحريم ها( 9

بر بازارها ی عوامل تولید)کار و سرمایه(، کاالها و خدمات، ارز و    1به طور کلی تحریم ها

ر ، بیکاری، تجارت خارجی و بودجه کل کشور تأثیرگذاپول و نیز متغیرهای کلیدی توزیع درآمد، تورم

ضمن بررسی نحوه ی تأثیر تحریم ها بر بازارها و متغیرهای مذکور، راه های  در ادامه بوده است.

 مقابله با عدم تعادل ها و اختالل های ایجادشده را بیان می کنیم.

اقتصاد ایران به طور سنتی از مسائل و مشکالت متعددی من جمله کسری تراز تجاری، 

، مداخالت بروکراتیک در تعیین کسری حساب سرمایه، کمبود سرمایه گذاری مستقیم خارجی

نرخهای اصلی )ارز، سود بانکی و ...(، رقابت ناپذیری محصوالت داخلی)کیفیت پایین و قیمت باال(، 

تنوع اندک محصوالت صادراتی و بازارهای هدف)فقدان بازار گسترده(، فقدان یکپارچگی 

اعده(، قررات) غلبه مصلحت بر قسیاستهای ارزی، پولی،تجاری،درآمدی و مالی، بی ثباتی قوانین و م

عدم تعادل در بازار ارز، وابستگی به درآمدهای ارزی نفت و گاز و فقدان ارتباط نظام مند بین 

 بازارهای ارز، پول، سرمایه و نیروی کار رنج می برد.

اهداف کلی افزایش ثبات اقتصادی، تأمین نرخ مناسب رشد، دستیابی از منظر علم اقتصاد 

 ، کاهش بیکاری، ارتقاء رقابت پذیری محصوالت صادراتی و افزایش صادراتب تورمبه نرخ مطلو

ین ب کاالهای مصرفی، و بهبود رابطه مبادله غیرنفتی، افزایش قدرت پول ملی، کاهش واردات

 در ارتباط با تعادل بازار ارز مطلوب است. به ویژه کاالهای صادراتی و وارداتی 

نظر به این که تحریم های اقتصادی از طریق ایجاد اختالل در بازار ارز عمده ی تأثیر خود 

 بر اقتصاد را اعمال می کند در ابتدا به آثار تحریم ها بر بازار ارز می پردازیم.

  الف( اثر تحریم ها بر بازار ارز

                                                
 در این فصل منظور از تحریم ها نوع تحریمهای وضع شده عليه جمهوری اسالمی ایران است. .1
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ش تقاضای آن موجب بروز عدم تعادل جدی در بازار ارز شده کاهش عرضه ی ارز و افزای

است. جهش نرخ ارز و ایجاد انتظارات جدید در کارگزاران اقتصادی مبنی بر رشد متزاید این نرخ 

موجب تشدید تقاضای سفته بازی و بروز نوسانات شدید در این بازار شده است. سیاست تعیین نرخ 

توجه به وجود بارار موازی ارز عمال موجب بروز رانت گسترده در  ارز مرجع و سپس ارز مبادالتی با

رخ ارز باعث ن اتنوساناین بازار شده است. به دلیل وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی، 

 گردد. ای روی بخش واقعی و پولی اقتصاد ملّی میاثرات گسترده

است. اهمیت انتخاب نظام ارزی نرخ ارز نقطه ی تالقی اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی 

مناسب برای هر کشور با توجه به مؤلفه های نهادی، سیاسی، ساختاری و اقتصادی بی تردید در 

ردیف انتخاب نظام اقتصادی  است. مطابق نظریه اقتصاد کالن، امکان دسترسی به یک تعادل با 

ری های پولی ومالی سازگاثبات دراقتصاد زمانی میسر خواهد بود که سیاستهای ارزی با سیاست

باید در نظر داشت که نرخ ارز نه فقط متغیری اساسی در بخش تجارت  وهماهنگی داشته باشد.

عنوان یک متغیر کالن و درچهارچوپ سیاستهای کالن اقتصادی باید مورد خارجی است  بلکه به

 .لحاظ قرار گیرد

یمت کاالهای وارداتی به تورمی است، زیرا که حداقل، ق ارزش اسمی پول داخلی تنزل

مضافا، چون تقلیل اسمی موجب تغییر ترکیب تقاضا به نفع  د.دهواحد پول داخلی را افزایش می

دهد، اضافه تقاضا گردد در عین حال که عرضه آنها را کاهش میای)داخلی(میکاالهای غیر مبادله

 .روددهد و قیمت آنها باال میبرای کاالهای داخلی را افزایش می

می انجامد. اما سایر متغیرها از جمله  به طور طبیعی افزایش نرخ ارز به افزایش صادرات

أثیر تعیین میزان تقیمت تمام شده و میزان رقابت پذیری کاالهای صادراتی نیز نقش مؤثری در 

ازد. از معین سدارد. محاسبه کشش صادرات نسبت به میزان افزایش نرخ ارز میتواند اثر نهایی را 

وارداتی دامن می زند. تحلیل میزان و ترکیب کاالهای وارداتی  طرف دیگر افزایش نرخ ارز به تورم

می تواند مبنایی برای یافتن آثار خالص افزایش نرخ ارز باشد. وضعیت تراز تجاری کشور می تواند 

آثار متعدد و بعضا متعارض دارد. در سنجش برآیند آثار مفید باشد. به طور کلی هر سیاست 
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سیاستگزار باید مجمعه اهداف مطلوب را تعیین نموده تا با توجه به وضعیت موجود و قیود میزان 

 بهینه ی متغیرهای هدف به کمک یک مدل تحلیلی تعیین گردد.

متغیرهای اساسی تعیین کننده نرخ ارز واقعی تعادلی شامل رشد بهروری )به عنوان نماینده 

امل طرف عرضه(، موقعیت سیاست های پولی و مالی، شاخص تعرفه )یا موقعیت رژیم تجاری( عو

 غیرنفتی نسبت به تولید ناخالص داخلی( است. و صادرات و تراز منابع )تفاوت میان واردات

 هایژگیوی ایهپ بر باید در شرایط کنونی اقتصاد ایران  ارز نرخ به طور طبیعی سیاست

 :پذیرد صورت زیر محوری معیارهای مبنای نیز بر نظام اقتصادی و ساختاری و نهادی

 معدنی اولیه کاالی و موادخام صادرات و تولید به کشور اتکای و وابستگی کیف و کم -0

 کشاورزی و

 واردات جایگزینی برای داخلی کاالهای محدودیت -2

 ایسرمایه تجهیزات و ایواسطه کاالهای واردات به اقتصاد خارجی بخش وابستگی -1

 دهیقرض و مستقیم هایگذاریسرمایه شامل سرمایه، ورودی جریان اهمیت درجه -2

 رسمی و خصوصی

 .ارز بازار گرانمعامله تعداد محدودیت و مالی بازارهای یافتگیتوسعه درجه -5

 

  اثر تحریم ها بر بازار عوامل تولید)کار و سرمایه(ب( 

افزایش قیمت عوامل تولید، محدودیت تأمین ارز، هزینه و زمان زیاد گشایش اعتبار ارزی، 

هزینه ی باالی تأمین نقدینگی و دریافت تسهیالت بانکی از جمله آثار تحریم ها بر بازار عوامل 

 پاره ای از بنگاه ها موجب تشدید بیکاری می گردد.تولید است. نیزکاهش نیروی کار و تعطیلی 

  ج( اثر تحریم ها بر بازارکاالها و خدمات

کاهش عرضه ی کاالها به ویژه کاالهای وارداتی و کاالهای ارزبر و تشدید تقاضا برای 

بورس بازی و احتکار ناشی از تغییر انتظارات و احساس ناامنی نسبت به آینده از جمله آثار تحریم 

فی بر تاثیر من ی دارد.نامتقارنآثار تحریمها بر بخش های تولیدی  ا بر بازار کاالها و خدمات است.ه
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نهاده ها و تاثیر مثبت بر بخش های کمتر وابسته به واردات و  بخش های وابسته به واردات

 از جمله ی این آثار نا متقارن است.برخوردار از فرصت های صادراتی 

 

  اثر تحریم ها بر بازار پولد( 

ناشی از افزایش نرخ ارز، کاهش عرضه و تشدید تقاضا موجب کاهش مانده  افزایش تورم

های واقعی پول نزد مردم می گردد. این امر باعث تشدید تقاضای پول می گردد. استقراض از 

ده و دور باطلی از تشدید بانک مرکزی خود موجب افزایش پول پرقدرت و دامن زدن به تورم ش

 تورم را رقم می زند.

نرخ رشد متناسب، حفظ وظایف ذاتی پول، دستیابی به در خصوص بازار پول اهداف کلی 

لوب، مط از طریق مدیریت ادوار تجاری، یافتن نرخ تورم اشتغال کامل، کاهش نوسانات اقتصادی

مطلوب است. هر نوع سیاست پولی باید قادر باشد با شناخت دقیق  پول ملیتثبیت قدرت خرید 

 مؤلفه های عدم تعادل بازار پول نسبت به تثبیت بازار اقدام نماید.

راهبردها و راهکارهای زیر برای تحدید آثار تحریم ها پیشنهاد می  در خصوص بازار پول

 شود:

)به عنوان مثال از طریق فروش تاکید بر تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی  -

  دارایی های مازاد بانک های دولتی وسهام شرکت های آنها(

های ویژه و پیش فروش سکه توسط بانک انتشار اوراق مشارکت، طراحی سپرده -

  مرکزی به منظور کاهش حجم نقدینگی

های دولتی با طراحی نوین و جذابیت کافی جهت انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت -

 ز خرید در بازار ثانویه  با

ها تسهیل استفاده از ابزارهای بازار سرمایه نظیر صکوک نفتی و افزایش سرمایه بنگاه -

 برای تامین مالی
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استفاده هر چه بیشتر از روش های تهاتری در تجارت خارجی جهت پرهیز از افزایش  -

  خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی

  پولی مند کردن بازار غیر متشکلنظام -

متوقف کردن هر گونه طرح و مصوبه در زمینه عدم پرداخت و استمهال معوقات بانکی  -

و اجرای کامل مصوبات مربوط به نحوه بازپرداخت مطالبات غیر جاری بانک هابه 

  منظور کاهش آن

 ی اقتصادی بر متغیرهای کلیدیهاآثار تحريم( 1

کلیدی پیش گفته مورد بررسی قرار گرفته به اختصار آثار تحریم ها بر متغیرهای  در ادامه

 و راه های مقابله با آنها ارائه می گردد.

  الف( اثر تحريم ها بر تورم

ی به دلیل رشد فزاینده نقدینگ تقاضا افزایشناشی از  به طور مزمن در اقتصاد ایران تورم

ی به بانک مرکزی، وجود بی انضباطی در حاصل از بدهی های دولت، موسسات و شرکتهای دولت

اتخاذ سیاستهای مالی و کسری بودجه دولت، بی انضباط در سیاستهای پولی )مانند افزایش یکباره 

اعتبارات بانکی در سطح ملی و استانی(، رشد هزینه های دولت به عنوان یکی از اجزاء تقاضای 

ار ملی توسط دولت و نیز تورم ناشی از فش کل وفراهم بودن امکان برداشت از منابع صندوق توسعه

در قیمت گذاری شرکتهای دولتی ) هزینه تمام شده  cost-plusهزینه به علت نظام قیمت گذاری 

به عالوه سود(، افزایش حقوق و دستمزد در بخشهای وسیع دولتی و عمومی بیش از بهره وری 

وری تولیدات داخلی به دلیل عدم نیروی کار، رشد شاخص قیمت کاالهای وارداتیف کاهش بهره 

رقابت در صنایع داخلی و همچنین تورم ناشی از علل ساختاری به علت حاکمیت اقتصاد دستوری 

به جای اقتصاد بازار آزاد، عدم شفافیت قیمتهای تمام شده و به تبع آن عدم تخصیص بهینه منابع، 

بودن بهره وری در بخش های مختلف  باالبودن درجه تمرکز و قدرت انحصاری اقتصاد ایران، پایین

اقتصادی، وابستگی شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، سهم اندک درآمدهای مالیاتی از 
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بودجه کل دولت، باالبودن درجه ریسک تجاری کشورف پایین بودن درجه آزادی تجاری، وابستگی 

مانند  عواملیتولید کل و نیز بودجه دولت به درآمدهای نفتی، پایین بودن درجه انعطاف پذیری 

وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، عدم وجود فضای 

 رقابتی مناسب در فضای اقتصادی و ناکارامدی نظام توزیع از جمله عوامل ساختاری تورم زا است. 

داخلی و وارداتی موجب کاهش مانده های و اقعی پول شده و  کاهش تولید و بروز تورم

تقاضای نقدینگی را افزایش می دهد. انتظارات تورمی نیز موجب تشدید تقاضا و دامن زدن به تورم 

  برای کاهش تورم پیشنهاد می شود: می گردد.

  کنترل رشد نقدینگی -

 مدیریت بازار ارز  -

  کاالهای اساسی و ضروریمدیریت تأمین، ذخیره سازی  و توزیع  -

 و جلوگیری از قاچاق کاالهای ضروری  مدیریت صادرات -

مدیریت انتظارات و جلوگیری از تشویش اذهان عمومی به ویژه از طریق رسانه های  -

  عمومی

  کنترل بازار کاالهای انحصاری و جلوگیری از قیمت گذاری های فرصت طلبانه -

  کاال و مقابله با احتکار و گران فروشیاصالح شبکه های توزیع  -

  پرهیز از تأمین مالی تورمی -

 ب( اثر تحريم ها بر بیکاری

همان گونه که در بخش آثار تحریم بر بازار عوامل تولید بحث شد، در کوتاه مدت فشار به 

 تولید داخلی موجب کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری به ویژه در صنایع با ارزبری خالص  می

زمینه ی افزایش تولید و اشتغال به ویژه در بخش  شود. بدیهی است در میان مدت، کاهش واردات

های واجد مزیت مطلق و نسبی درون اقتصاد کشور می گردد. پیش بینی می شود در اقتصاد ایران 

جات و وبخش ها و زیربخش های معدن، نفت، گاز و پتروشیمی، گردشگری، صنایع دستی، منس

کفش، ترانزیت و سوآپ و نیز بخش کشاورزی در گروه های مرتبط با نیازهای اساسی غذایی، 
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جنگل، مرتع، شیالت، صنایع تبدیلی و نیز محصوالت صادراتی این بخش در میان مدت رشد 

 بیشتری داشته باشند.

 ج( اثر تحريم ها بر تجارت خارجی

میل به  البته با افزایش نرخ ارز صادراتدر کوتاه مدت تجارت خارجی محدود می گردد. 

میل به کاهش دارد؛ ولی متغیرهای مربوط به سیاست های ارزی، رژیم تجاری  افزایش و واردات

 و کشش های قیمتی و درآمدی محصوالت داخلی و خارجی برآیند آثار را تعیین می کنند.

در یک کشور نسبت به کشورهای طرف مبادله بیشتر  تورمدر صورتی که نرخ به طور کلی 

)  کاهش و مقدار واردات نیابد، میزان صادرات افزایشباشد واز طرفی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم 

راز پرداختها تیابد، همین امرسبب کسری می افزایشها نسبت به داخل( قیمتبه دلیل پایین بودن 

د را محصوالت تولیدی خو قیمتشوند . در شرایط تورمی تولیدکنندگان داخلی مجبور میشودمی

دهند این در حالی است که کاالهای  افزایشهای تامین نهادهای تولیدی هزینه افزایشبا توجه به 

ت د را از دسدر نتیجه تولید داخل قدرت رقابت خو شودمیپایین تری عرضه  قیمتوارداتی با 

 دهد.می

 عبارت است از: های تجاری و ارزی مناسب سیاست اساساً

 حفظ ثبات در سیاست گذاری های اقتصادی و تجاری -

 تنوع بخشی به محصوالت صادراتی و بازارهای هدف صادراتی -

 بازنگری در نظام تعرفه ای موجود به گونه ای که: -

o  جهانی لحاظ شود.مزیت رقابتی تولیدات داخلی و قیمت بازارهای 

o  حمایت از تولیدات داخلی برای یک دوره زمانی معین و مشروط به کاهش

 قیمت، ارتقای کیفیت و افزایش عملکرد صادراتی انجام شود.

 تعیین نرخ ارز مناسب با عملکرد درونی اقتصاد -

ارز، نرخ ارزی است که از یک طرف قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای واقعی نرخ 

کسری  که منجر به بروز غیرنفتی و واردات شکاف گسترده میان صادرات ،المللی را حفظ کردهبین
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و از طرف دیگر قدرت  را حذف کند بزرگ تراز تجاری )بدون احتساب درآمدهای نفت( شده است

فظ سیل واردات کاالهای آنان حرقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خارجی و 

 . کمبود شدید ارز به ویژه پول ملیکند و به تبع آن موجب رونق امر تولید و کاهش بیکاری شود

کشورهای تحریم کننده موجب افزایش نرخ ارز شده و هجوم تقاضای سفته بازی نیز مدیریت 

افزایش قیمت نسبی کاالهای افزایش نرخ ارز باعث  انتظارات را شدیدا با مشکل مواجه می سازد.

 قابل مبادله به غیر قابل مبادله می شود.

یکی از مشکالتی در امر تأمین مالی وجود دارد سخت بودن مبادالت مالی خارجی به 

واسطه وجود تحریم هاست. افزایش هزینه های مبادله به واسطه تحریم منجر به افزایش هزینه 

د. همچنین وجود این مشکالت منجر به طوالنی تر شدن های تولید و غیررقابتی شدن آن می گرد

دوره عملیات تولید می گردد. نتیجه کلی این امر در سرمایه گذاری کاهش بازدهی نسبی سرمایه 

 گذاری است.

 ارائه می گردد.در خصوص  تجارت خارجی زیرتوصیه های سیاستی 

  متناسب با درآمدهای ارزی کشور مدیریت واردات -

  تسریع در انتقال فناوری و جایگزینی تولید داخل بجای واردات -

  با سبد ذخایر و منابع ارزی کشور متناسب کردن الگوی واردات -

 استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه در تجارت غیر نفتی  -

  ای تهاتریاستفاده هر چه بیشتر از شیوه ه -

 کشور   و واردات کارآمد سازی مقررات و مراحل اجرایی صادرات -

 د( اثر تحريم ها بر بودجه دولت

کسری بودجه دولت از طریق کاهش درآمدها و افزایش هزینه ها یکی از آثار تحریم 

سیاست ها و راهبردهای زیر برای افزایش درآمدها و کاهش هزینه های دولت اقتصادی است. 

 توصیه می شود:
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از طریق تصویب الیحه اصالح قانون مالیاتهای مستقیم و  ارتقاء درآمدهای مالیاتی -

 برقراری ضمانتهای اجرایی مالیاتی

کاهش و جلوگیری از گسترش معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی با هدف افزایش  -

 مالیاتیمنابع 

  گسترش پایه های مالیات بر ارزش افزوده و افزایش نرخ آن -

ارائه سازوکارهایی جهت کنترل و نظارت مستمر بر رفتار مالی شرکتهای دولتی جهت  -

  بر قراری انضباط مالی و وصول به موقع مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی

موال مازاد دولتی و برقراری مکانیسم های جدید اجرایی و قانونی جهت فروش ا -

  استفاده از ابزارهای بازار سرمایه

اتخاذ راهبردهای صرفه جویی و برقراری انضباط مالی در پرداختهای عمومی بویژه  -

 مصارف هزینه ای 

  سرعت بخشیدن در واگذاری تصدی های دولتی و تمرکز بر امور حاکمیتی -

های قانونی مواد ظرفیتبرقراری سیاست ها و راهبردهای عملیاتی در استفاده از  -

( قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تسریع در اتمام طرحهای عمرانی 221( و )202)

نیمه تمام و جدید و واگذاری آنها به بخش خصوصی از طریق اجرای قراردادهای 

  و کاهش حجم تصدیهای دولتی از این طریق 1( PPPمشارکت عمومی خصوصی )

، مدلی برای تامین مالی پروژه PPPمومی خصوصی یا همان مشارکت عیادآوری می شود 

های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه های سیستم های ارتباطاتی، فرودگاه ها و کارخانه های 

تولید برق است. شریک بخش عمومی می تواند در سطح ملی، ایالتی یا محلی باشد و شریک 

کنسرسیومی از شرکت هایی با تخصص خصوصی نیز می تواند یک شرکت کامال خصوصی یا 

های مختلف باشد. مشارکت عمومی خصوصی می تواند طیفی از یک فرم و شکل ساده قرارداد 

                                                
Private partnership-Public1  
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کوتاه مدت واگذاری مدیریت بهره برداری تا یک قرارداد بلندمدت شامل تامین منابع مالی، برنامه 

 برگیرد.  ریزی، ساخت، عملیات و اجرا، بهره برداری، نگهداری و... را در

 ه( اثر تحريم ها بر توزيع درآمد

قدرت خرید مردم کاهش می یابد. گروهی از تولید کنندگان و مصرف  با افزایش تورم

که قادر به انتقال فشارهای وارده بر خود به دیگران نیستند بیشترین کاهش رفاه را تجربه  کنندگان

خواهند کرد. میل به نابرابری در این شرایط تشدید می گردد. بنگاه های کوچک تولیدی به ویژه 

 هبنگاه هایی که با فناوری سنتی تولید میکنند بیش از بنگاه های متوسط و آنها هم بیش از بنگا

 ها متحول می شود. . توزیع درآمد به زیان این بنگاههای بزرگ از تحریم ها تأثیر می پذیرند

 منابع:

0. Hufbauer, Gary C., Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliot, 

Barbara Oegg (2117), Economic Sanctions Reconsidered, 1rd 

Edition, Washington: Institute for International Economics. 

 

2. Crumm,  Eileen M. 0995 “The Value of Economic Incentives 

in International Politics.” Journal of Peace Research, 12(1, 

August): 010–111. 

 

1. Doxey, M. 0987. International Sanctions in Contemporary 

Perspective. London: Macmillan Press Ltd. 

 

2. Drezner, Daniel W. 2111. “Bargaining, Enforcement, and 
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Counterproductive?” International Organization, 52(0, 

Winter): 71–012. 
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 1تحریممطرح در موضوع  هایکتاببررسی برخی 

 

 

 

 

 مقدمه
عنوان تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد های اقتصادی بهتحریم

ای هدهنده نظر یک کشور درخصوص سیاستهای آن کشور و یا حداقل نشانتغییر در سیاست

تر به ، بیشها و محاصره اقتصادی(. اگر چه تحریم0066: 0987، باشد )کارترسایر کشورها می

سیاست جهان معاصر مربوط است اما استفاده از این شیوه در تاریخ سابقه طوالنی دارد. شاید اولین 

، 0908های اقتصادی تا سال باستان برگردد. تحریم در عصر یونان 2مورد مستند به فرمان مگارین

نظامی بود ولی پس از جنگ جهانی اول کشورهای عضو جامعه به عنوان مکملی برای اقدامات 

 1(های برقرار شده علیه کشورهای مرکزی )متحد آلمانملل، تحت تاثیر نتایج حاصل از تحریم

                                                
این مطلب با همکاری سرکار خانم حليمه صفا درگيری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان  1

 نگاشته شده است.

Megarian 2 

Central Powers 3 
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توسل به سالح اقتصادی را به عنوان ابزاری غیرنظامی در متن میثاق جامعه ملل گنجاندند 

 (.26، 2111)علیخانی، 

ر به تدانند. این برداشت بیشهای دیپلماتیک میتحریم اقتصادی را جزئی از مهارتبرخی 

ر د های پیشین مربوط بوده است. در اوضاع کنونی، استراتژی برای برپاکردن جنگ اقتصادیقرن

. تر از مفهوم سنتی استهای جاری عصر نوین دارای اهدافی بسیار گستردهجریان خصومت

الگوی تحریم دچار تغییر شده است. به طوری که از تحریم اقتصادی  0991مخصوصاً بعد از دهه 

ورانی، نشود )عزیزنژاد و سیدعنوان سیاست برتر یا جایگزین ابزار نظامی با هزینه کمتر یاد میبه

0188 :066.) 

ی بین شدن، وابستگی متقابلشتاب روزافزون جهانیدر دنیای پیچیده امروز و با

عنوان عامل تولید استفاده به اقتصادکشورها ایجاد شده است وکشورها نه تنها از منابع داخلی خود

بنابراین   .شوندمند میالمللی نیزجهت افزایش قدرت تولید خود بهرهنمایند بلکه ازمنابع بینمی

کردن فشار بر های اقتصادی به عنوان یکی از ابزارهای نظام سلطه برای وارداعمال تحریم

ر دو های سنگین برای هسایرکشورها در راستای دستیابی به مقاصد سیاسی خود، همراه با هزینه

 (.1: 0190طرف مخاصمه می باشد )آذربایجانی و صفا، 

به همین جهت بررسی ماهیت تحریم و آثار آن بر اقتصاد کشور از اقداماتی است که 

سازد و این فرصت را برای برداری از آن را ممکن میمدیریت فشارهای ناشی از تحریم و بهره

ا را به ههای مناسب، تبعات زیان بار این قبیل تحریمکند که با اتخاذ سیاستدولتمردان فراهم می

 حداقل ممکن برسانند.

 دهد. بنابراینمطالب فوق ضرورت مطالعه در حوزه تحریم اقتصادی را به وضوح نشان می

رسی به بر های مختلفباشد که از جنبهاثر قابل توجه در این زمینه می 8ی هدف این پژوهش، معرف

 اند. تحریم اقتصادی پرداخته
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 1کتاب تحريم اقتصادی: قانون و سیاست عمومی-9

اثری  2به قلم ساموئل کرن الکساندر “تحریم اقتصادی: قانون و سیاست عمومی”کتاب 

باشد. کتاب مذکور از جمله کتبی است که تحریم صفحه می 159قابل توجه و مفید و دارای 

اقتصادی را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داده و با حمایت انتشارات پالگریو مک میالن در 

 راهی بازار نشر شده است.2119سال 

نگارنده این کتاب در فصل اول با بیان سابقه تاریخی از سیاست تحریم اقتصادی، بیان 

های اقتصادی به عنوان مکملی برای اقدامات نظامی بوده میالدی تحریم 09 دارد که در قرنمی

همین  گیرد. ازکند و روند شتابانی را به خود میاست؛ این روند پس از جنگ جهانی اول تغییر می

 رو مورد توجه ویژه دانشگاهیان و سیاستمداران و... قرار گرفته است.

لی تجارت و مالیه بین الملل بکارگرفته شده در های اصتمرکز فصل دوم بر بررسی تئوری

دارد که تئوری مزیت نسبی بینشی را برای تجارت جهانی است. طبق آن نویسنده اظهار می

صاد ریزی کنند که در اقتای برنامههای اقتصادی را به گونهکند تا تحریمسیاستمداران فراهم می

های استخراج شده از ذارند. در ادامه با تحلیل دادهجهانی امروز اثرات بیشتری را از خود بر جای گ

، نشان داده شده است که ارتباط مهمی بین 2و بانک جهانی 1المللیهای بینبانک تسویه حساب

اقتصادهای عمده جهان و بازارهای مالی وجود دارد. این اطالعات همچنین بیانگر این است که 

رهای صنعتی نیز در بازارهای مالی جهانی شده امروز همچنان فعالیت و کشو ایاالت متحده

 دهند.هژمونیک خود را ادامه می

                                                
1 Economic Sanctions: Law and Public Policy 
2 Samuel Kern Alexander 

3 Bank for International Settements 

4 World Bank 



  119 های مطرح در موضوع تحریمبررسی برخی کتاب

 

 

اده از های اقتصادی با استفالمللی تحریمفصل سوم به تجزیه و تحلیل ابعاد حقوق بین

ای ههای ملی در راستای اعمال تحریمالملل بکارگرفته شده توسط دولتمبانی اصلی قانون بین

 اقتصادی اختصاص دارد.

خصوص اعمال سیاست های بزرگ جهان دردر فصل چهارم نیز عملکرد برخی از دولت

گیرد. نتایج ارزیابی ویژه عملکرد حقوقی و نظامی ایاالت تحریم اقتصادی مورد بررسی قرار می

دهد که تفاوت معناداری بین کشورها در طراحی نشان می و ژاپن ، اتحادیه اروپا، انگلستانمتحده

 اهداف سیاست عمومی و مقررات تحریم وجود دارد.

ی با های اقتصادششم به تجزیه و تحلیل مبانی قانونی و حقوقی تحریم فصل پنجم و

پردازد. و در ادامه چگونگی اجرای این اصول از می های ایاالت متحدهتمرکز ویژه بر رژیم تحریم

 گیرد.های تجاری ثالث نیز مورد بررسی قرار میها و سازمانسوی شرکت

 های مدنی به عنوانموضوع فصل هفتم بررسی استفاده از حقوق خصوصی برای خسارت

 باشد.یک ابزار سیاست تحریم اقتصادی می

نظارتی برخی از کشورهای جهان سوم به منظور جلوگیری های قانونی و فصل هشتم، پاسخ

 نماید.را بررسی می های اقتصادی ایاالت متحدهاز اثرات حقوقی برون مرزی تحریم

موضوع فصل نهم ترتیبات دوجانبه میان کشورهای عمده برای همکاری و هماهنگی در 

ی اباشد. بدین منظور نویسنده ضمن ترسیم تاریخچهمیهای برون مرزی سازی تحریماجرا و پیاده

و شرکای اصلی تجاری آن، نشان داده است  جانبه بین ایاالت متحدههای متقابل دواز همکاری

طرف شده اما مشکالت حقوقی و قانونی همچنان وجود های برون مرزی تا حدودی برکه چالش

 دارد.

-ها و شرکتای از خطرات حقوقی و نظارتی ایجاد شده از سوی بانکدر فصل دهم دسته

و قوانین ضد پول  های مالی ایاالت متحدههای خارجی به تصویر کشیده شده است که تحریم

 کند.شویی را نقض می
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ود شو در آخرین فصل این کتاب ضمن بحث در حوزه ساختمان نهاد چندجانبه، بیان می

لمللی اهای مالی بینهای قابل توجهی در ایجاد چنین نهادی به منظور اجرا رژیم تحریمه پیشرفتک

 الملل صورت گرفته است. در مقابل تروریسم بین

-های هماهنگ در آینده باید تالشدر نهایت نویسنده معتقد است که برای اعمال تحریم

نامه ها و نهادهای دو جانبه و چندجانبه قهای بین المللی و اصالحات نهادی در جهت وضع تواف

 صورت گیرد.

 1مهار دوگانه ها و سیاستها، جنگايران: تحريم و اياالت متحدهکتاب  -1

نوشته ساسان  “مهار دوگانه ها و سیاستها، جنگوایران: تحریم ایاالت متحده”کتاب 

اقتصاد و سرپرست مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، درباره شروع  ، استاد2منشفیاض

یری گباشد. این کتاب عالوه بر مقدمه و نتیجههای ایاالت متحده علیه ایران میو علل سیاست

ر ریگان د و فصل است که نگارنده به طور کلی مباحث مختلفی نظیر نقش دولت کارتر 01شامل 

های و انواع سیاست های متعدد برضد ایران توسط دولت کلینتون، وضع تحریمجنگ ایران و عراق

 دهد.سپتامبر را مورد توجه قرار می 00علیه ایران بعد از حوادث  خصمانه جورج بوش

ایجاد محدودیت بر ایران اختصاص های ای از سیاستفصل اول این کتاب به بیان مقدمه 

دارد. فصل دوم حاوی مباحثی در زمینه  استراتژی مهار دوگانه در مقابل ایران است. در این فصل 

 دارد که انسداد اقتصادیهای سیاست مهار دوگانه، بیان مینویسنده ضمن مرور اجمالی بر ریشه

، حکم سود بادآورده را داشت که با بهانه حمله به سفارت های ایاالت متحدهبرای بانک 0979

آمریکا به جیب زدند. وی برخالف باور رایج این را حرکتی حساب شده برای محافظت از منافع 

داند. در ادامه نیز با ذکر چندین سند، نقش دولت آمریکا های آمریکایی مینهادهای مالی و شرکت

 دهد.حسین به ایران را به وضوح نشان می در حمله صدام

                                                
1 The United States and Iran: sanctions, wars and the policy of dual containment 

2 Sasan Fayazmanesh 
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میالدی پرداخته و  0981نگارنده در فصل سوم به تشریح سیاست مهار دوگانه در دهه 

به صورت مخفیانه انجام  حسین در دوره کارتر که حمایت آمریکا از صدامدارد درحالیبیان می

طرفانه در جنگ این حمایت به صورت رغم اظهار سیاست بیشد با روی کارآمدن ریگان عالمی

 تری صورت پذیرفت.آشکارا و با شدت بیش

خصوص نقش در فصل چهارم  پس از بررسی مختصر از رابطه بین اسرائیل و شاه، در

 اسرائیل در سیاست مهار دوگانه به تفصیل پرداخته شده است. 

، 2، برژینسکی0ختلف نظیر ایندیکموضوع فصل پنجم بررسی نظرات و نقش افراد م

باشد. نویسنده در ادامه نیز ، های متعدد در راستای سیاست تحریم میو البی 2، آلبرایت1داماتو

 دهد.سازمان مجاهین خلق و مبارزات آنها برای سرنگونی دولت ایران را مورد توجه قرار می

های و سیاست 2111در سال  فصل ششم بر انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده

 در قبال خاورمیانه و به طور خاص کشور ایران تمرکز دارد. نامشخص دولت بوش

شور کشد که طی آن کفصل هفتم و سه فصل متوالی پس از آن، مسیری را به تصویر می

ارنده شود. نگهای سرکش رانده میبه باالترین سطر از فهرست دولت ایران از سوی ایاالت متحده

پردازد که منجر به تشدید تهدیدات آمریکا و اسرائیل در مقابل ایران همچنین به شرح رویدادی می

 و تصویب اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران شد.

نیت اختصاص دارد. در شورای ام 0727و  0717های فصل یازدهم نیز به بررسی قطعنامه

 ود.شآخرین فصل این کتاب نیز به طور کلی درخصوص نتایج اعمال سیاست مهار دوگانه بحث می

از سوی انتشارات راتلج  2118می سال  01باشد و در صفحه می 262کتاب مذکور حاوی 

 به چاپ رسید.

                                                
1 Indyk 
2 Brzezinski 
3 D’Amato 
4 Albright 
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 1ای مجددتحريم اقتصادی، مالحظه-1

های اخیر، به معنی باز پساحث بحث برانگیز در دههتحریم اقتصادی به عنوان یکی از مب

گیری روابط معمول تجاری یا مالی از سوی یک دولت است که گیری عمدی یا تهدید به بازپس

و همکارانش ) از محققان مؤسسه  2پیامدهایی را به دنبال دارد. از همین رو گری کالید هافبائر

علوم اقتصادی بین المللی پترسون در واشنگتن( در این زمینه مطالعاتی را انجام داده اند. به طوری 

های اقتصادی است که در که کتاب حاضر به عنوان سومین نسخه در خصوص بازنگری تحریم

 منتشر شده است. 2117سال 

 های اقتصادی در رسیدنی است که در آن تحریمهدف اصلی این مطالعه شناسایی شرایط

به اهداف سیاست خارجی موفق عمل کنند. باتوجه به اینکه درجه تأثیرپذیری تحریم به ترکیب 

 2تأثیر اقتصادی و سیاسی آن بستگی دارد؛ بر این اساس کتاب مذکور به دنبال پاسخ گویی به 

 پرسش محوری به شرح ذیل می باشد:

 ی در دستیابی به اهداف سیاست خارجی چه سابقه ای دارند؟های اقتصادتحریم

ه ها نقش مثبتی در رسیدن به نتیجشود که تحریمچه عوامل سیاسی و اقتصادی، منجر می

 سیاست خارجی مورد نظر را داشته باشند؟

 کند؟هایی را تحمیل میکننده چه هزینهو تحریم ها بر هر دو کشور هدفتحریم

هایی به منظور هدایت سیاستگذاران در با استفاده از تجارب به دست آمده، چه توصیه

 استفاده از تحریم در آینده را می توان ارائه نمود؟

فصل است که در فصل آغازین ضمن یک بازنگری تاریخی از  6این کتاب مشتمل بر 

-ال تحریم و همچنین محدودیتکننده و انگیزه آنها از اعمها ، در خصوص کشورهای تحریمتحریم

 شود. های موجود در وضع تحریم نیز صحبت می

                                                
1 Economic Sanctions Reconsidered 

2 Gary Clyde Hafbauer 
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ارچوب به معرفی چ“ تجزیه و تحلیل مطلوبیت تحریم”نویسندگان در فصل دوم، با عنوان 

ند و اها پرداختهتحلیلی این مطالعه و متغیرهای توضیحی مورد استفاده جهت بررسی تحریم

کنند. در ادامه این یف، مدت زمان و پیامدهای تحریم بیان میهمچنین روش خود را در زمینه تعر

های تجاری، مالی و سیاسی برکشورهای فرستنده نیز فصل جهت بررسی اجمالی در زمینه هزینه

 شاخص استفاده شده است. 2از 

چندین متغیر سیاسی و نقش آنها در “متغیرهای سیاسی”در فصل سوم، تحت عنوان 

دسته از  5شود. در این راستا متغیرهای سیاسی با توجه به مورد نظر بررسی میدستیابی به نتایج 

اهداف سیاسی شامل: تغییرات جزئی در سیاست، تغییر رژیم، اخالل در ماجراجویی نظامی، تضعیف 

 اند.های عمده دیگر، تقسیم بندی شدهشدن پتانسیل نظامی و تغییر سیاست

است. در این فصل با یک رویکرد مشابه نقش “یمتغیرهای اقتصاد”عنوان فصل چهارم،

 ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.متغیر اقتصادی مؤثر بر موفقیت تحریم

بررسی ماهیت و  “تحریم پس از جنگ سرد ”از محورهای مهم در فصل پنجم با عنوان 

حد، مت یم از جانب سازمان مللپیامدهای مباحث جدید در زمینه تحریم نظیر: افزایش وضع تحر

های وضع شده در فدرال، افزایش نگرانی برای دموکراسی و به تحریم روی آوردن ایاالت متحده

های مالی هدفمند در راستای منزوی کردن رهبران ثبات در آفریقا و همچنین استفاده از تحریم

 معترض می باشد.

های آماری چند متغیره صورت فصل آخر این کتاب نیز، جمع بندی و گزارشی از تحلیلدر 

می گیرد. نهایتاً با استفاده از تجارب گذشته، پیشنهاداتی به سیاستگذاران برای اعمال تحریم در 

 ، ارائه می شود.20قرن 

های مهای ناشی از تحریشایان ذکر است که نویسندگان این اثر برای برآورد هزینه

-به ترتیب از روش مازاد مصرف ها بر جریان تجارت کشور هدفاقتصادی و بررسی اثر این تحریم

 اند.استفاده نموده کننده و مدل جاذبه
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به فروش  CD-ROMصفحه است و در دو حالت همراه یا بدون  211این کتاب حاوی 

های آماری های اقتصادی، تحلیلمطالعه موردی در زمینه تحریم 072آن  CD- ROMمی رسدکه 

های جدید این نویسندگان و همچنین جداول، اعداد و ارقام این کتاب را پوشش و پایگاه داده

 دهد.می

 1المللی و اقتصاد سیاسی در عملهای اقتصادی: سیاست بینتحريم -4

اد المللی و اقتصاقتصادی: سیاست بین هایتحریم”در کتاب خود تحت عنوان  2رابرت ایلر

عی پردازد. این کتاب در قطع رقهای اقتصادی و سیاسی تحریم میبه بیان جنبه “سیاسی در عمل

به چاپ رسیده  2117باشد که توسط انتشارات پالگریو مک میالن در سال صفحه  می 217و حجم 

 است.

 ورت گرفته است:های مختلف این کتاب صدر زیر نگاهی اجمالی به فصل

ای لبنان هنویسنده در نخستین فصل این کتاب ضمن بیان تاریخچه مختصری از تحریم

و کره شمالی و همچنین اهداف کلی این مطالعه، مبحث تحریم و اقتصاد سیاسی را نیز مورد توجه 

 دهد.قرار می

جارت ی تهاهای اقتصادی، مدلفصل دوم این کتاب نیز به منظور تجزیه وتحلیل تحریم

الملل را در کانون توجه دارد. در واقع در این فصل با استفاده از یک مدل پایه، نحوه اثرگذاری بین

های اقتصادی بر رفاه دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه نویسنده با در تحریم

نش الزم ها بیمدلدارد که بررسی این نظرگرفتن تحریم اقتصادی به عنوان موانع تجاری بیان می

 کند.را برای سیاستگذاران فراهم می

 نظران علوم سیاسیفصل سوم برشروع و تداوم تحریم تمرکز دارد. اقتصاددانان و صاحب

ردازند. پبا بکارگیری تئوری بازی به بررسی گزینه اعمال تحریم به عنوان اولین گام دیپلماسی می

                                                
1 Economic Sanctions International Policy and Political Economy at Work 

2 Robert Eyler 
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 شود و در راستایل قبل به تفصیل بیان میدر این بخش کتاب، موضوعات مطرح شده درفص

های اقتصادی به ادغام نظریه اقتصاد سیاسی پرداخته شده است. نویسنده ارزیابی اثرات تحریم

تصادی های اقدارد که تحریمعالوه بر تشریح مسائل سیاسی و اقتصادی قبل از تحریم، بیان می

 میمات سیاسی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.منجر به بازتوزیع ثروت شده و این به نوبه خود، تص

فصل چهارم، به طور کلی عوامل مؤثر بر تحریم هوشمند و نتایج آنها را مورد بحث قرار 

 دهد.می

موضوع فصل پنجم، معرفی یک مدل سیاسی اقتصاد کالن جهت بررسی شرایطی است 

های اقتصادی ل کرده و آسیبهای پولی و مالی عمهای اقتصادی به مثابه سیاستکه در آن تحریم

های اخیر در سطح کالن اقتصاد آزاد به ارزیابی را به دنبال دارد. این مدل با استفاده از پیشرفت

پردازد. به عبارت دیگر فصل پنجم راه را برای بررسی سیاست تحریم اثرات تحریم بر نرخ ارز می

طه بواس رب رفاهی بر کشور هدفهمانند هر سیاست اقتصاد کالن دیگر که منجر به اثرات مخ

 نماید.نوسانات نرخ ارز شده را باز می

دهد: در حالت اول ها را مورد بررسی قرار مینویسنده در فصل ششم اثرپذیری تحریم

ر ها فقط به عنوان شعارهای سیاسی در نظاثر باشد که در این مورد تحریمتواند کامالً بیتحریم می

ا هشوند. دوم، موفقیت اقتصادی وجود دارد. در این حالت برای مؤثر واقع شدن تحریممیگرفته 

وارد ساخت. در این راستا مطالعاتی به منظور برآورد جهت و  باید آسیب اقتصادی را بر کشور هدف

ته نیز صورت گرفهای زمانی های اقتصادی در قالب سریبزرگی شوک نرخ ارز در اثر وضع تحریم

 است.

ی از نتایج پردازد. یکهای سیاستی در این زمینه میگیری و توصیهفصل آخر به بیان نتیجه

 و به صورت چندجانبه ها باید همانند یک کارتلکسب شده در این مطالعه این است که تحریم

 جانبه وضع شوند تنها سببها به صورت یکاعمال شوند. به عبارت دیگر در صورتی که تحریم

 خواهند شد.  تغییرات سیاسی محدود در کشور هدف
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هايی از عقالنیت های اقتصادی و تصمیمات رياست جمهوری: مدلتحريم -5

 1سیاسی

وشته ن“ هایی از عقالنیت سیاسیهای اقتصادی و تصمیمات ریاست جمهوری: مدلتحریم”

دهد. کتاب کتابی است که تحریم را از دیدگاه سیاسی مورد بررسی قرار می 2ای. کوپر دروری

به بازار کتاب  2115صفحه و از سوی انتشارات پالگریو  مک میالن در سال  225مذکور حاوی 

 عرضه شده است.

فصل است که در نخستین فصل آن، نویسنده ضمن اشاره به برخی  9این کتاب مشتمل بر 

رفته درحوزه تحریم، بیان می دارد که برای قضاوت در مورد اثربخش بودن از مطالعات صورت گ

 ها باید بر اهداف و شرایطی که منجر به اعمال آنها شده نیز در کنار سایر موارد توجه نمود.تحریم

نویسنده برای ارزیابی دیدگاه مرسوم در  “اقتصادی در نظریه و عملتحریم ”در فصل دوم،

 های اقتصادی و دالیل ناکارآمدیادی، به صورت تخصصی اثربخشی تحریمهای اقتصمورد تحریم

دهد. در این فصل به طور خاص به چگونگی تعریف محققان از تحریم آنها را مورد بررسی قرار می

 شود. و نیز نحوه اثرگذاری این تعاریف بر تجزیه و تحلیل پرداخته می

 ه ذیل آن به ارزیابی تجربی معیارهایاست ک “بررسی اثربخشی تحریم”عنوان فصل سوم، 

های وضع شده پرداخته شده است و با تحلیل موجود نشان مرسوم در موفقیت و شکست تحریم

-شود که نوع رژیم کشور تحریم شونده و تحریم کننده و همچنین دخالت نهادهای بینداده می

 ها اثرگذار است.المللی به میزان قابل توجهی بر موفقیت تحریم

مدل عقالنیت سیاسی به منظور توضیح تصمیم  1ویسنده در بخش چهارم این کتاب از ن

ل نماید. در اولین مدریاست جمهوری در خصوص اعمال یا تغییر قوه قهریه اقتصادی استفاده می

این عامل ویژه در  1یاشد که می تصمیم ریاست جمهوری به عنوان تابعی از روابط با کشور هدف

                                                
1 Economic sanctions and presidential decisions: models of political rationality 

2 A. Cooper Drury 
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نرخ تشدید  -2و کشور هدف  میزان تنش بین ایاالت متحده -0دیپلماسی قهری وجود دارد: 

سطح برانگیختگی کشور هدف؛ دو عامل نخست اثر مثبتی را بر تحریم برجای می  -1اختالف 

 گذارند در حالی که مورد سوم به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند.

فصل پنجم تجزیه و تحلیل تجربی در مورد تصمیم ریاست جمهوری برای برقراری موضوع 

سیاست تحریم اقتصادی می باشد که در این راستا نویسنده ازداده های دو سری زمانی مجزا مربوط 

کشور است که  28کند. این داده ها شامل استفاده می 0990-2111و  0992-0996به دوره های 

در هر  المللیدهد که عوامل بیناند. نتایج نشان میهدف تحریم قرار گرفته توسط ایاالت متحده

و پس از آن، بزرگترین نقش را در انتخاب سیاست قهریه اقتصادی از جانب  دو دوره جنگ سرد

 کاخ سفید را داشته است.

واند های سران یک کشور می تیریفصل ششم این کتاب به بیان این پرسش که آیا سوگ

 در انتخاب گزینه تحریم به عنوان یک ابزار سیاست خارجی اثرگذار باشد؛ اختصاص یافته است.

گیری از الگوی الجیت، عوامل مؤثر بر تصمیمات دراری در فصل هفتم این پژوهش با بهره

 کند.یریاست جمهوری برای ایجاد تغییر در سیاست تحریم اقتصادی را بررسی م

ود. شدر فصل هشتم نیز مسئله سیاست داخلی و انتخاب تحریم به تصویر کشیده می

کند که تحریم از برخی جوانب تحت تأثیر مالحظات سیاسی داخلی قرار نویسنده در ادامه بیان می

 گیرد و قدرت داخلی رئیس جمهور بر شدت تحریم وضع شده اثرگذار است.می

عه چهار محور اساسی را بررسی کرده است: اول، بررسی نهایتاً فصل نهم این مطال

 .های اقتصادی وضع شده علیه کشور هدفتصمیمات رئیس جمهور به منظور ایجاد تغییر در تحریم

های سیاست اقتصادی خارجی و سیاست خارجی. بعد، مقایسه دوم، بیان تفاوت موجود بین تحریم

و پس از آن. و در آخر، ذکر برخی مفاهیم برای  در دوران جنگ سردهای وضع شده بین تحریم

 درک بهتر نسبت به تحریم اقتصادی و تحلیل سیاست خارجی.
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 تحريم ايران: شکست يک سیاست -6

، ضمن تشریح 0تألیف دکتر حسین علیخانی “تحریم ایران: شکست یک سیاست”کتاب 

ها و مصوبات آمریکا های تحریمی، به بررسی سیر تکاملی تحریمسابقه تاریخی از اتخاذ سیاست

پردازد. در این کتاب به تفصیل، فرآیند تیرگی فزاینده روابط علیه ایران از جنبه نظری و عملی می

-81گیری سال آمریکا تشریح شده است که از زمان سقوط شاه و بحران گروگان –تجاری ایران 

های مانده است و ناگزیر شرکت طرفه باقیایران به صورت یکشود. تحریم آغاز می 0979

اند. در حالی که آمریکاییتجارت با ایران را در دست گرفته -و عمدتأ اروپای غربی–غیرآمریکایی 

نکردن با ایران هستند. آمریکا برای پاسخ دادن به این اقدام کوشید در خصوص  ها مجبور به معامله

م را بشکند، قوانین فرامرزی وضع کند. اما اعتراض متحدان آمریکا که هر کشور ثالثی که تحری

توانستند با ایران قطع رابطه کنند این رهیافت را ناممکن ساخت. خصومت رسمی آمریکا با نمی

ا را مشکل ههای صاحب نفوذ طرفدار اسرائیل فزونی گرفته و مسئله رفع تحریمایران با نقش گروه

 اند که تنها نتیجه سیاستد زیادی از ناظران آمریکایی اکنون معتقد شدهساخته است. اما تعدا

المللی است. کتاب تحریم ایران جزییات تحریم، محروم شدن آمریکا از بخش سودآور تجارت بین

ند. کوضع قوانین فرامرزی را به دقت بررسی و تحلیلی نقادانه و جامع از این سیاست عرضه می

لی جامع و با استناد به مدارک متقن، منابع مکتوب مهمی را بررسی کرده این اثر همچنین به شک

، ، وارداتها بر اقتصاد ایران را در چهار حوزه صادراتاست. نویسنده در این کتاب  تأثیر تحریم

 نهایت اعالم میدهد. در سرمایه گذاری و کمک مؤسسات مالی بین المللی مورد ارزیابی قرار می

ی آن نتوانسته است آمریکا را به اهداف خود برساند. دارد که تحریم ها به رغم وسعت و گستره

وی هدف از تدوین این کتاب را شناساندن ابعاد مختلف موضوع تحریم آمریکا بر ایران در گذشته 

و اوضاعی  بهتر دریافتکند تا بتوان، تأثیر سیاسی و اقتصادی این تحریم ها را و اکنون معرفی می

 ها شود.ی کاربرد این تحریمرا بررسی کرد که مایه

                                                
Hossein Alikhni 1 
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دن و لن باشد که از سوی انتشارات توریس در نیویورکصفحه می 216کتاب مذکور دارای 

 به چاپ رسیده است. 2111در سال 

مختلف این  سند مهم است که موارد ذیل در فصول 02فصل و  01این کتاب دربرگیرنده 

 کتاب توسط نویسنده به تفصیل مطرح شده است:

ها: جز الینفک سیاست خارجی تحریم -2های بی اعتمادی: پیشینه تاریخی ریشه -0

ها: تحریم -5گیری حل بحران گروگان -2گیری ها: واکنشی منطقی بر گروگانتحریم -1آمریکا 

ای الیحه -8ها تر شدن تحریمسخت -7نفوذ های ذیهای جدید: تأثیر گروهتحریم -6گام بعدی 

تحریم  -01های ایران و لیبی اصل فرا سرزمینی در قانون تحریم -9برای عذاب رئیس جمهور  

 ایران: سیاستی منطق ناپذیر

 های یک جانبه ایاالتهای پرمخاطب در زمینه تحریمکتاب حاضر به عنوان یکی از کتاب

یه ایران نگارش یافته است. مترجم امیدوار است با ترجمه و معرفی این اثر بتواند به عل متحده

های تر از موضوع تحریمدانشجویان و دانش پژوهان حوزه سیاست در نیل به هدفی همه جانبه

 شود، کمک نماید.اقتصادی که با هدف اعمال فشار سیاسی تحمیل می

 قانونی يا ابزار نسل کشی؟های اقتصادی: راه حل اعمال تحريم -9

نوشته جف “ های اقتصادی: راه حل قانونی یا ابزار نسل کشی؟اعمال تحریم”کتاب 

های اقتصادی به رشته تحریر درآمده است. پر با تمرکز بر بستر تاریخی و جهانی تحریم 0سیمونز

 بیراه نیست اگر این را اثری قابل توجه در این زمینه بدانیم.

رای های صورت گرفته بو تالش ورد باارزشی درخصوص بحث اقتصاد کوبااین کتاب دستا

-باشد. نویسنده در این مطالعه ضمن توجه به مالحظات اخالقی و قانونی، تاریخچهفروپاشی آن می

متحد را از دیرباز تا  شده از جانب جامعه ملل و سازمان ملل المللی وضعهای بینای از تحریم

 دوران مدرن به تصویر می کشد.

                                                
Geoff Simons 1 
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رودزیا  و های کلیدی نظیر برلین، آفریقای جنوبیدر این راستا نگارنده به بررسی نمونه

ر وضع د پردازد. در ادامه سیمونز عالوه بر بررسی نقش منحصر به فرد و گسترده ایاالت متحدهمی

 عراق ، ویتنام، لیبی، ایران وها، به توصیف طیف وسیعی از کشورهای هدف از جمله کوبااین تحریم

 پرداخته است. 

ع واقرا گرسنگی، افزایش نرخ بیکاری و در ها بر مردم کشور عراقوی آثار وضع این تحریم

های اقتصادی به عنوان یک مکانسیم مؤثر در قلب جمعیت زیرا تحریمداند. کشی میبه نوعی نسل

 نظامی، همیشه آثار ویرانگری را به دنبال دارد.غیر

 باشد:فصل تحت عناوین ذیل می 5کتاب مذکور حاوی 

 تاریخچه -0

 متحد از جامعه ملل تا سازمان ملل -2

 نقش ایاالت متحده -1

 قانون و عدالت طبیعی -2

 مورد عراق -5

توسط انتشارات پلوتو به چاپ رسیده  0999جوالی سال  0ای در صفحه 202این کتاب 

 است.

 

 1المللیها: سیاستمداری اقتصادی و روابط بینپارادوکس تحريم -9

استادیار  2دنیل دبلیو درزنرهای اقتصادی، اثر یکی از ارزشمندترین مطالعات در حوزه تحریم

تمداری ها: سیاسپارادوکس تحریم”علوم سیاسی در دانشگاه کلرادو است که محوریت مطالعه وی بر 

                                                
1 The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations 

2 Daniel W. Derzner 
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توسط انتشارات  0999باشد. این کتاب برای نخستین بار در سال می“ المللیاقتصادی و روابط بین

 به چاپ رسیده است. دانشگاه کمبریج در انگلستان

عه ها به مطالها در بررسی رفتار تحریمنویسنده در کتاب خود جهت آزمون مدل نظریه بازی

 پردازد.می 0991موردی اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 

 گردد:ای مطرح میصفحه 122ای از مباحث مهم این کتاب در ذیل پاره

اشاره به برخی مطالعات انجام شده در مورد نویسنده در نخستین فصل این کتاب ضمن 

 پردازد.های اقتصادی، به معرفی کلی متدولوژی این پژوهش نیز میتحریم

 _هاینظریه باز _های اقتصادی تمرکز فصل دوم بر تشریح مدل انتظارات متعارض تحریم

و  هدفاست. از جمله متغیرهای کلیدی این مدل، هزینه فرصت وضع تحریم بر هر دو کشور 

تصادی های اقبینی اعمال تحریمدر این فصل چارچوبی را برای پیش باشد. درزنرکننده میتحریم

کند. وی در این راستا چندین گیری اثرات آن در صورت اجرای تحریم بیان میو نیز جهت اندازه

)هافبائر،  HSEهای این کتاب با استفاده از دادهنماید که البته در فصل چهارم فرضیه را مطرح می

 ( مورد آزمون قرار گرفته است.2و الیوت 0اسکات

ا، نتایج هدهندگی مدل نظریه بازیدر سومین فصل این کتاب جهت تبیین قدرت توضیح

مطالعه مهم از  1حاصل از مطالعات آماری قبلی در ادبیات تحریم مورد بررسی قرار گرفته است. 

کور را مدل مذ ج تحریم شامل: تحریم غالت، تحریم خط لوله و تحریم اقتصادی و حقوق بشرنتای

 مورد حمایت قرار می دهند.

دی های اقتصاموضوع فصول پنج، شش و هفتم این کتاب به طور کلی بررسی تحریم

-جماهیر شوروی اسبق می یافته از اتحادشده از جانب روسیه علیه کشورهای تازه استقاللاعمال

ای هباشد. هر یک از این فصول به ترتیب مباحث قدرت روسیه در اعمال تحریم، جزئیات تحریم

                                                
Schott 1 

Elliot 2 



152  مجموعه مقاالت اقتصاد تحریم 

 

یافته و بررسی امتیازات کسب شده با استفاده از کشور تازه استقالل 02وضع شده علیه تمامی 

 کشد.تحلیل بولین را به تصویر می

چگونه مدل مورد بررسی ، امکان انتخاب از  دهد کهنویسنده درفصل هشتم توضیح می

 ماید.نکننده فراهم میهای مختلف سیاستی تهدید و ترغیب را برای کشور تحریممیان گزینه

هایت گیرد. و در نمیای از نتایج نظری و تجربی را در برآخرین فصل این کتاب نیز خالصه

 ست. نویسنده پیشنهاداتی را برای تحقیقات آتی ذکر نموده ا

 و مآخذ منابع

دومين همايش ملي ، (. اقتصاد مقاومتی و اقتصاد جهانی1391. )ليمهصفا درگيری، ح ریم؛آذربایجانی، ک

 .1-12، گذار اقتصادي و اقتصاد مقاومتي

(. بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران با تأکيد بر تجارت 1388نورانی، محمدرضا. )عزیزنژاد، صمد؛ سيد

 .165-211، 16(61، )هاي مجلس شوراي اسالميمرکز پژوهش فصلنامهخارجی، 

، مترجم: محمد متقی نژاد، مرکز چاپ و تحريم ايران: شکست يک سياست(. 1384عليخانی، حسين. )
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