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چكيده
تحريم ،يک راهبرد اقتصادي منفي بوده و به نوعي «جايگزين ابزارهاي سختتر
قدرت» است .همانطور که سياستگذاران راهبردي کشور در مقابله با اعمال قدرت
سخت بايد ابتدا نقاط آسيبپذير و نحوه آرايش نيروهاي متخاصم را شناسايي
نمايند ،سياستگذاران راهبردي بايد بدانند راهبرد تحريم کدام قسمت از نظام
اقتصادي کشور را نشانه گرفته است ،چه نقشه تهديدي را ايجاد کرده و آرايش
نيروهاي متخاصم در مقابل هر يک از اليههاي اقتصاد ملي چگونه است؛ لذا
سؤال اصلي اين مقاله آن است که تحريمها کداميک از اليههاي نظام حاکميتي
جمهوری اسالمی ایران را نشانه گرفته است؟ و چگونه ميتوان نقشه اعمال فشار
بر نظام اقتصادي کشور را ترسيم نمود؟
بدين منظور و با استفاده از روش پژوهش تحليل محتوا ،مجموعه اسناد
تحريمهاي وارده بر جمهوري اسالمي ايران از طرف اياالت متحده آمریکا ،اتحاديه
اروپا و سازمان ملل بررسي و کدگذاري شدند و با استفاده از کاپاي کوهن اعتبار
کدگذاري به آزمون گذاشته شد و نتيجه مطلوب به دست آمد .در نهايت ،براي
ترسيم نقشه تهديد ،کدهاي نهايي با استفاده از مدل تحليل راهبردی واردن
مقولهبندي شده و نقاط اعمال فشار به دست آمد .يافتههاي اين پژوهش حاکي
از آن است که حسب تنوع و تعداد ،تحريمها بيش از همه بر مقوله تأمين ملزومات
ملي و پس از آن بر زيرساختهاي کشور اعمال فشار دارد و حلقه رهبري ،کمترين
سهم را در اسناد تحريمي به خود اختصاص داده است.
واژگان كليدي
تحريم ،الگوی واردن ،موضوعشناسي تحريم ،دستور کار راهبردي
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 -1مقدمه و بیان مساله
وظیفه دانش مطالعات راهبردي ،پيادهسازي مهمترین نقش سیاست کشوري ،یعنی
تأمین امنیت ملي است .بايد توجه نمود که امنیت ملي ابعاد گوناگوني دارد كه شامل
جنبههاي سیاسی ،نظامی و اقتصادی ميشود؛ هرچند پایهایترین سطح آن ،همان
امنیت فیزیکی و نظامی است ( .)Gray, 1999يكي از مهمترين تهديداتي كه امنيت
اقتصادي را تهديد ميكند ،محدوديتهاي تجاري و اقتصادي است كه از آنها با عنوان
تحريم اقتصادي ياد ميشود.
استفاده از تحريمهاي اقتصادي ،سابقهاي طوالني در روابط بينالملل دارد .از
قديميترين موارد تحريم ،ميتوان به محدوديت ايجاد شده از سوي پريكلها بر واردات
كاال از مگارا به بازار آتن در سال  432قبل از ميالد اشاره كرد ( .)Thucydides, 1972در
قرن بيستم يكپارچگي بيشتر اقتصاد جهاني ،موجب شد تحريم اقتصادي به ابزار مورد
عالقه قدرتهاي بينالمللي در جهت تحميل اراده خود بر ساير كشورها مبدل شود.
در 1919ميالدي« ،وودرو ويلسون» رئيسجمهور وقت امريكا ،تحريمهاي اقتصادي
را بهعنوان راهكاري اقتصادي ،صلحآميز و مهلك براي اداره جامعه جهاني توسط
جامعهملل پيشنهاد نمود (.)Hufbauer et al., 1990
موج جديد تحريمها با پايان جنگ سرد و ظهور نظام تكقطبي به راه افتاد و
قدرتهاي جهاني براي جلوگيري از هزينههاي مداخله نظامي در ساير كشورها ،از تحريم
به عنوان ابزاري جايگزين برای پيگيري سياستهاي خود بهرهبردند ( )Rogers, 1996از
اين رو ،شوراي امنيت سازمان ملل كه در  45سال نخست عمر خود ،تنها دوبار اقدام
به وضع تحريم عليه رودزيا ( )1996و افريقاي جنوبي ( )1977نموده بود ،تنها در
دهه  16 ،1990بار تحريمهاي جامع را عليه كشورهاي جهان مانند بوسني ،چچن و
سومالي به تصويب رساند )Cortright & Lopez, 2000(.در قرن اخير ،تحريمهاي يكجانبه
نيز رونق يافت؛ بنا بر مطالعه هوفبر و همكارانش طي سالهاي  1914تا  1998از
 115مورد تحريم اقتصادي در  68مورد ،اياالت متحده بهصورت يكجانبه اقدام به
تحريم نموده است ( )Hufbauer, 1999و روسيه در سالهاي  1992تا  1997در 35
مورد براي تحميل اراده خود بر جمهوريهاي تازه استقالل يافته از تحريم استفاده
كرده است ( .)Drezner, 1999
در حال حاضر ،تحريمها يکي از مهمترين تهديدهايي است که امنيت ملي کشور
جمهوري اسالمي ايران را تهديد مينمايد .تحريمهايي که توسط برخي نهادهاي
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1. Pericles
2. Megara
3. The League of Nations

بينالمللي و کشورها بر جمهوري اسالمي ايران تحميل شده و تأثير آن به روشني در
مقاالت و کتابهاي متعدد بررسي شده است .صريحترين اين تأثيرات را ميتوان در
گزارشهاي نهادهاي اقتصادي بينالمللي ،همچون صندوق بينالمللي پول و بانک
جهاني يافت.
هر چند مطالعه تحريمها ،امري ميان رشتهاي است (زهراني )1376 ،مقاله حاضر به
دنبال آن است که با استفاده از مدلهاي تحليل راهبردي و با تمرکز بر يکي از اين
مدلهاي تحليلي با عنوان «مدل پنج حلقهاي واردن» ،تحريمهاي تحميلي بر ايران را
در حوزههاي مختلف تحليل و موضوعشناسي نمايد؛ از اين رو ،پس از بررسي تعريف،
انواع و اهداف تحريمهاي اقتصادي در راهبردي سطح ملي ،مدل واردن معرفي شده و
سپس با استفاده از اين مدل ،تحريمهاي تحميلي بر کشور موضوعشناسي و دستهبندي
ميشود.
1

الف) تعريف
در دهه  1920و اوايل دهه ،1930اصطالح تحريم اقتصادي به تحريمهاي «جامعه
ملل» 2اطالق ميشد .بنا بر مطالعه هوفبر و همكارانش ،اين تحريمها به  5مورد يعني
يوگسالوي ( ،)1921يونان ( ،)1925پاراگوئه و بوليوي ( )1932و ايتاليا ( )1935محدود
ميگردد ( .)Hufbauer et al., 1990در تعريف اين تحريمها گفته شده است« :اقدام تنبيهي
از جانب تعدادي از بازيگران بينالمللي ،بهويژه يك سازمان جهاني مانند جامعه ملل يا
سازمان ملل متحد ،در برابر يك يا چند كشور براي تخلف از چارچوبي كه مورد تأييد
جهاني قرار گرفته است ،جهت ترغيب يا ممانعت از يك رويه عملي خاص و تطبيق با
حقوق بينالملل « )Daoudi & Dajani, 1983(.دوكسي» نيز چارچوب مشابهي در تعريف
تحريمهاي اقتصادي ارائه ميكند« :تهديد به مجازات يا تحميل آن در پي شكست
هدف تحريمها در مراعات معيارها يا تعهدات بينالملل» (.)Doxey, 1980
هرچند امروزه اصطالح تحريمهاي سازمان ملل رايجتر شده است ،محدود كردن
اين تحريمها به موارد تحميلي از سوي يك نهاد بينالمللي نسبت به اعضايي كه از
 .1براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ک:

Sahar Ahdiyyih, S. (2011), The Impact of Economic Sanctions on Iran’s Economy And
Foreign Policy, thesis submitted for degree of Master of Public Policy, Georgetown
University.
Katzman, K. (2014) Iran Sanctions, Congressional Research Service, Research no. RS20871
2 League Of Nations
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 -2چارچوب نظری
 -1-2تحريم اقتصادي
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حقوق بينالملل تخلف نمودهاند ،چندان واقعبينانه نيست؛ از اين رو ،ليندسي درباره
تحريم ميگويد« :ابزاري كه يك كشور بهوسيله آن ،بخش عمدهاي از تجارت خود با
كشور ديگر را براي دستيابي به اهداف سياسي به حال تعليق درآورد» ()Lindsay, 1986
و «نيچيچ» و «والنستين» در اثر مشترك خود اين تعريف را ارائه ميكنند« :تحميل
رنج اقتصادي بهوسيله يك دولت بر دولت ديگر براي دستيابي به برخي مقاصد سياسي؛
تحريم بهوسيله مقامات سياسي كه در عمليات معمول در روابط اقتصادي دخالت دارند،
تأسيس يا اجرا ميشود» )Nincic & Wallensteen, 1983(.در واقع ،تعاريفي از اين دست
با استفاده از اصطالح اهداف سياسي به خارج كردن مواردي كه تحريمها با اهداف
تجاري وضع ميشوند ،نيز نظر دارند.
«گالتونگ» تعريفي ديگر ارائه ميدهد« :اقدامي از جانب يك يا چند بازيگر بينالمللي
در برابر يك يا چند بازيگر ديگر براي مجازات اهداف تحريمها با محروم كردن ايشان از
بعضي امتيازات و اجبار ايشان به تطابق با برخي هنجارهاي مهم از نظر اعمالكنندگان
تحريم» ( .)Galtung, 1967بر اين اساس ،تحريمها بهوسيله يك دولت ،گروهي از دولتها
يا سازماني بينالمللي بهعنوان شكلي از قدرت براي تأثيرگذاري بر رفتار يا سياست
ساير دولتها كه لزوماً متضمن تخلف از حقوق بينالملل نيست ،بهكارگرفته ميشوند.
در اين پژوهش ،تحريمهاي اقتصادي عبارت است از اقدامي از سوي يك سازمان
بينالمللي ،يك كشور يا دستهاي از كشورها براي اخالل در مبادالت اقتصادي معمول با
كشوري ديگر براي مجازات ،تغيير در سياستها يا نشان دادن موضع خود به مخاطبان
داخلي يا بينالمللي كه در مقابل سياستهاي كشور هدف انجام ميشود.
اساساً تحريم اقتصادي كه گاهي مترادف با «اجبار اقتصادي» تعريف ميشود،
تنها يكي از اسباب حكمراني اقتصادي است كه كام ً
ال با «انگيزش اقتصادي» « ،نزاع
اقتصادي» (توقيف راهبردي كشتيها) و «جنگ تجاري» از نظر شكل ،اهداف و
اقتضائات متمايز است .انگيزش اقتصادي شامل مشوقهاي اقتصادي اعم از امتيازات
تجاري و انتقال تكنولوژي است كه در ازاي انطباق سياسي كشور هدف با سياستهاي
كشور وضعكننده برقرار ميشود .از اين ابزار اقتصادي بهعنوان «تحريم مثبت» نيز
ياد ميشود .نزاع اقتصادي رويكردي بلندمدت براي مواجهه با دشمنان است ،در حالي
كه تحريم براي دستيابي به اهداف فوري سياسي وضع ميشود .جنگهاي تجاري نيز
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1. Economic Coercion
2. Economic Inducements
3. Economic Warfare
4. Trade War
5. Positive Sanctions

بهجاي تمركز بر اهداف سياسي امنيتي بر سر اختالف درخطمشيها و عملكردهاي
اقتصادي است (.)Chan & Drury, 2000; Baldwin, 1985; Ellings, 1985

1. Behavior Modification
2. Punishment
3. Signaling
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ب) اهداف
همانطور كه پيش از اين گفته شد ،تحريمها طيف وسيعي از اهداف سياسي را تعقيب
ميكنند كه تنها بخشي از آنها بهطور رسمي اعالم ميگردد و بخش مهمي از آنها
اعالم نميگردد؛ از اين رو ،تعيين دقيق اهداف تحريمها با مشكالت فراوان روبهروست.
بهطوركلي ،مطالعات انجام شده در اين حوزه ،اهداف تحريمها را به چهار دسته اصلي
تقسيم ميكنند (:)Alexander, 2009
نخست تغيير رفتار1؛ يكي از اهداف عمده تحريمها اجبار كشور هدف به تغيير سياست
يا رفتار خود منطبق با خواست يا اهداف سياسي كشور واضع تحريمها ،مانند رعايت
هنجارهاي بينالمللي يا اعاده به وضع قبلي است .از جمله اين تحريمها ميتوان به تحريم
ايتاليا توسط انگلستان و جامعه ملل (1935-36ميالدي) براي تحميل عقبنشيني از
حبشه و تحريمهاي سازمان ملل عليه عراق ( 1990-91ميالدي) جهت عقبنشيني
رژيم صدام از كويت و اجازه اتمام بازرسيها به بازرسان تسليحاتي اين سازمان اشاره
كرد ( .)Farrall, 2007در مورد ايران ،يكي از مهمترين اهداف تغيير رفتار ايران در پرونده
هستهاي قلمداد ميشود.
دوم مجازات2؛ هدف ديگر اعمال تحريم تنبيه كشور هدف است .اين تنبيه ،نه لزوماً
براي اعاده اوضاع به حال سابق ،بلكه بيشتر جهت ايجاد بازدارندگي و ممانعت از تكرار
آن رفتار از سوي كشور هدف و ساير كشورهاست كه به روشن شدن رفتارهاي غير قابل
قبول و ايجاد استانداردهاي بينالمللي درباره رفتارهاي مشروع كمك ميكند؛ مث ً
ال
تحريمهاي اياالت متحده در سال  1960عليه كوبا براي آن بود كه ساير كشورهاي
امريكاي التين از خط مشيهاي دولت كاسترو الگو نگيرند ( .)Leyton-Brown, 1987
سوم عالمتدهي3؛ وضع تحريمها ميتواند ،حاوي اين پيام براي همپيمانان
تحريمكنندگان باشد كه مواضع اعالمي از سوي واضع تحريمها با اقدام عملي همراه
است .در اينباره گفته شده است ،تحريمهاي پرهزينه توسط يك قدرت جهاني،
نشاندهنده عزم آن قدرت جهاني بوده و ديگر كشورها را براي پيوستن به آن تحريم
ترغيب مينمايد ( .)Martin, 1992براي مثال سازمان ملل و امريكا يك سال پيش از
تصميمگيري درباره حمله به عراق در سال  ،1991تحريم اقتصادي را در دستور كار
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قرار دادند .شايد اين تحريم بهترين وسيلهاي بود كه ميتوانست قاطعانه مخالفت با
اشغال كويت را به رژيم صدام اعالم نمايد ( .)Melby, 1998
چهارم بيثباتسازي1؛ در بعضي موارد ،هدف از تحريمها بيثباتي كشور هدف
جهت سرنگوني دولت يا نظام سياسي آن است .براي مثال ،تحريم كوبا توسط امريكا در
 1960جهت سقوط «فيدل كاسترو» بهعنوان دولتي با سياستهاي ضد امپرياليستي
بود (.)Rennack & Shuey, 1999
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ج) انواع
صاحبنظران با رويكردهاي گوناگوني انواع تحريمهاي اقتصادي را دستهبندي كردهاند.
در اين ميان ،سه رويكرد اصلي ديده ميشود:
نخست ،تقسيمبندي تحريمها از منظر واضعان تحريم ،دولتهاي قدرتمند يا
دولتهايي كه كشور هدف ،وابستگي قابل توجهي به آنها دارد ،براي دستيابي به اهداف
سياسي خود اقدام به وضع تحريمهاي يكجانبه 2ميكنند و در صورتي كه بتوانند ساير
دولتها را با خود همراه سازند ،تحريمهاي چندجانبه 3شكل ميگيرد .در موارد ديگر،
قدرتهاي بينالمللي با اعمال نفوذ در سازمانهاي بينالمللي ،تحريم اقتصادي را
به كشور هدف تحميل مينمايند .در شرايط كنوني نظام بينالملل ،مهمترين نهاد
بينالمللي وضع تحريمها شوراي امنيت سازمان ملل متحد است؛ چرا كه تمامي
كشورهاي عضو اين سازمان ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد ،متعهد به اجراي اين
تحريمها هستند (.)Alexander, 2009
دوم از منظر موضوعاتي كه هدف تحريم قرار گرفتهاند؛ برخي از صاحبنظران از
منظر موضوعاتي كه هدف تحريم قرار ميگيرند ،تحريمهاي اقتصادي را به چهار دسته
اصلي تقسيم ميكنند (:)Doxey,1980
 -1توقيف داراييهاي مالي 4توسط اعمالكننده تحريمها ،شامل يك يا چند مورد
از موارد زير )1( :توقيف يا ضبط داراييهاي بانكي دولت هدف يا اتباع آن؛ ( )2توقيف
يا مصادره ساير داراييهاي هدف تحريمها مانند سرمايهگذاريهاي انجام شده در كشور
اعمال كننده تحريمها؛ ( )4امتناع از تأمين مالي مجدد يا تغيير در برنامه بازپرداخت
بدهيها (اعم از اصل و سود)؛ ( )5تعليق يا لغو پروژههاي مشترك.
 -2اعمال كنترلهاي تجاري 5بر كاال و خدمات توسط اعمالكننده تحريمها ،شامل
يك يا چند مورد از موارد زير )1( :سهميهبندي واردات يا صادرات؛ ( )2محدوديت
1. Destabilization
2. Unilateral
3. Multilateral
4. Freezing Financial Assets
5. Trade Controls

صدور مجوزهاي واردات و صادرات؛ ( )3تحديد يا قطع كامل صادرات ؛ ( )4تحديد يا
قطع كامل واردات ؛ ( )5وضع تعرفههاي تبعيضي (شامل ناديده گرفتن روابط دول
كاملهالوداد)؛ ( )6تحديد يا لغو حق ماهيگيري؛ ( )7تعليق يا لغو موافقتنامههاي تجاري؛
( )8ممنوعيتهاي اعمالي بر صادرات كاالهاي راهبردي و فناوري پيشرفته.
 -3تعليق كمكها و حمايت فني توسط اعمالكننده تحريمها ،شامل يك يا چند
مورد از موارد زير )1( :كاهش ،تعليق يا لغو تسهيالت اعتباري با نرخ اعتباري يا نرخ
بازار؛ ( )2كاهش ،تعليق يا لغو كمكهاي فني ،نظامي ،توسعهاي و برنامههاي آموزشي؛
( )3رأي منفي به ارائه وامها ،امتيازات ،يارانهها و تسهيالت مالي براي كمكهاي فني
و غيره ،از سازمانهاي بينالمللي.
 -4وارد كردن شركتهايي كه با كشور هدف ،كسب و كار دو جانبه دارند در فهرست
شركتهاي ممنوعه .شامل ممانعت از معامالت شركتهاي كشور واضع تحريمها يا
كشورهاي ثالث با كشور هدف ،يا ممنوعيت شركتهاي كشور هدف از تجارت با كشور
واضع تحريمها.
سوم از منظر كساني كه ملزم به رعايت تحريمها هستند (مخاطبان تحريم) ،دولتها
در اجراي تحريمها ،بهطور طبيعي تابعان خود اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي را در
برابر نقض تحريمها مورد مجازات قرار ميدهند ،به اين تحريمها «تحريمهاي اوليه»
گفته ميشود .اما در بعضي موارد دولتها پا را فراتر گذاشته و اتباع دولتهاي ديگر را
در برابر تخلف از تحريمها مورد مجازات قرار ميدهند ،كه در اصطالح به آن «تحريمهاي
ثانويه» گفته ميشود .هر چند صاحبنظران در مشروعيت اين دسته از تحريمها به
تفصيل سخن گفتهاند و براي مقابله با گسترش اين تحريمها تالشهاي فراواني صورت
گرفته است  ،بخش عمدهاي از تحريمهاي فعلي عليه اقتصاد ايران ذيل تحريمهاي
ثانويه اياالت متحده تعريف ميشود.
1
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 .7ر.ك:.

1. Embargo
2. Boycott
3. Suspension Of Aid Or Technical Assistance
4. Blacklisting
5. Primery sanctions
6. Secondary sanctions

Rodman, K. ( 2001) Sanctions beyond Borders: Multinational Corporations and U.S.
Economic Statecraft, Rowman & Littlefield, Oxford; Meyer, J. (2009) “Second Thoughts
on Secondary Sanctions”, Journal of International Law, University of Pennsylvania, Vol.
30, Issue 3.

 .8بعنوان مثال نگاه كنيد:

Davidson, N. (1998) “U.S. Secondary Sanctions: The U.K. and E.U. Response”, Stetson
Law Review, Vol. XXVII; Clark, H. (2004) “Dealing with U.S. Extraterritorial Sanctions
and Foreign Countermeasures”, University of Pennsylvania Journal of International Law,
Vol 25:1.
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 -2-2تحريم از منظر راهبرد کالن ملي
راهبرد کالن ،دانش و هنری است که تحت هر شرایطی قدرت ملی را به منظور کنترل
حریفان ،با تعيين اندازه و روشي خاص توسط تهدید ،قوای مسلح ،فشار غیرمستقیم،
سیاست ،طفره و گریز و دیگر ابزارها ،بسیج مینماید تا عالیق و مقاصد ملی را برآورده
سازد .این نوع استراتژی در صالحیت سیاستمداران است و از نظر حیطه و وسعت
دید اعم از استراتژی نظامی ،سیاسی ،اقتصادی است (کالینز .)1370 ،همچنين بنا بر
تعریف لیدل هارت ،وظیفه راهبرد کالن آن است که تمامی یک یا چند ملت را طوری
هدایت و هماهنگ کند که در راستای دستیابی به اهداف سیاستهای بنیادی قرار
گیرد)Gray, 1999(.
اگر تعريف گري از راهبرد ملي را در نظر داشته باشيم  ،آنگاه ميتوان اظهار کرد
که در واقع ،اين ابزارهاي در دسترس يک سياستمدار ،تعبير ديگري از راهبردهاي در
دسترس وي است که ابزار نيل به اهداف سياسي واقع شده است؛ يعني از يك سو به
راهبرد به مثابه يک مفهوم مستقل نگاه ميشود و به آن لفظ راهبرد اطالق ميگردد
و صفتهاي اقتصادي ،نظامي ،فرهنگي و غيره به آن اضافه ميشود؛ و از سوي ديگر با
عنايت به ماهيت ابزاري راهبرد در مقابل سياستها و خطمشيهاي عمومي ،به اين
راهبردها ابزار اقتصادي ،نظامي يا فرهنگي گفته ميشود.
به ديگر سخن ،سياستمداران براي پيشبرد اهداف ،منويات و کشورداري ابزارهاي
متعددي را در اختيار دارند .اين ابزارها اعم از ابزارهاي نظامي ،ديپلماتيک ،اقتصادي،
علمي و فرهنگي است .هرچند که ابزار نظامي ،ابزار کليدي و نهايي در پيشبرد اهداف و
منافع ملي است ،اما کاربرد ديگر ابزارها همچون ابزارهاي اقتصادي به عنوان جايگزين
يا مکمل ابزار نظامي ويژه و پراهميت است (.)O’Sullivan, 2003
استراتژيهاي اقتصادي (يا همان ابزارهاي اقتصادي در دسترس يک سياستمدار)
را ميتوان به دو دسته استراتژيهاي مثبت و منفي تقسيم نمود .هم استراتژيهاي
اقتصادي مثبت (جهت تحريص و ترغيب ديگر کشورها و نهادها به مشارکت در پيشبرد
اهداف و منافع ملي) و هم استراتژيهاي اقتصادي منفي (جهت بازدارندگي و پرهيز
دادن ) در جاي خود به کار سياستمدار ميآيند ( .)O’Sullivan, 2003از اين منظر روشن
است که تحريم اقتصادي جزو راهبردها يا ابزارهاي اقتصادي منفي محسوب ميشود.
همچنين اگر تقسيمبندي ليدلهارت ( )1967راجع به تقسيمبندي راهبرد به دو
1
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3

4

« .1استفاده یا تهدید به استفاده از قدرت برای دستیابی به اهداف سیاسی»()Gray, 1999
2. Statecraft
3. Inducements/Incentives
4. Deterrence

دسته راهبردهاي مستقيم (که به دنبال پيروزي مستقيم از طريق برخورد مستقيم
است) و غيرمستقيم (که به دنبال پيروزي بدون رويارويي مستقيم است) را بپذيريم،
ميتوان تحريم را به عنوان يک راهبرد غيرمستقيم طبقهبندي نمود.
در مجموع ،ميتوان گفت که تحريم ،يک راهبرد اقتصادي منفي در سطح ملي
است که به صورت غيرمستقيم اجرا ميشود.
هوفبر ،اسكات و اليوت ( ،)1990يكي از پيشگامان بررسي اهداف و آثار تحريمهاي
اقتصادي بهشمار ميروند .ايشان در كتابي با عنوان «بازنگري در تحريمهاي اقتصادي»
به بررسي  115مورد از تحريمهاي بينالمللي اعمال شده بين سالهاي 1914تا ،1990
از جمله تحريمهاي نفتي ليبي( 1982و  )1986پرداختهاند .آنها با بررسي تأثيرات
اين تحريمها بر كشورهاي هدف ،به اين نتيجه ميرسند كه از ميان اين موارد ،تنها
 40مورد از تحريمهاي اقتصادي مؤثر بودهاند .به عبارت ديگر ،تنها در  34درصد موارد
يكي از اهداف اين تحريمها محقق شده است و در باقي موارد تحريمها به اهداف خود
نرسيدهاند .اين ارزيابي ،سرآغازي بر بررسي آثار تحريمهاي اقتصادي به شمار ميرود.
پيپ ( )1997در مقالهاي ،اعتبار ارزيابي هوفبر و همكارانش را زير سؤال برده
است .وي بر اين عقيده است كه با تدقيق در موارد موفقيت تحريمها از ديدگاه
هوفبر و همكارانش كه بر  40مورد بالغ ميشود ،تنها در  5مورد ميتوان به موفقيت
تحريمها حكم كرد و در  3مورد نيز نتيجهگيري مشخصي اعم از موفقيت يا شكست
حاصل نميشود؛ از اين رو ،از ميان  115مورد تحريم اقتصادي تنها  5مورد را ميتوان
موفقيتآميز دانست؛ چرا كه بهطور مثال ،در  18مورد نيروي نظامي اهداف تحريم را
محقق ساخته است ،نه خود تحريم؛ و در  8مورد نيز خواستههاي كشور تحريمكننده
برآورده نشده است .در نتيجه ،خوشبيني به تأثير تحريمها در گذشته بيپايه است و
در آينده نيز احتمال اثربخشي بيشتر اين تحريمها نميرود.
بالدوين ( )1998در مقالهاي ،روش سختگيرانه پيپ در تعيين موفقيت يا شكست
تحريمها را مورد انتقاد قرار داده است ،از نظر وي ،پيپ در ارزيابي اهداف و آثار تحريمها،
اسباب و اهداف تحريمها را با يكديگر اشتباه گرفته و اهداف سياسي و غيرسياسي
تحريمها را به درستي از يكديگر تفكيك نكرده است؛ از اين رو ،معيار صحيحي براي
موفقيت تحريمها ارائه نمينمايد و از تعيين موفقيت نسبي تحريمها با توجه به اهداف
چندگانه آنها بازمانده است .در نتيجه ،بدون مقايسه هزينه وضع تحريمها با هزينه
1
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 .1براي مطالعه بيشتر در زمينه نظريه تحريم ،ر.ک .اثر ارزشمند از مؤسسه بروکينگز:

O’Sullivan, Meghan L. (2003) Shrewd sanctions : statecraft and state sponsors of
terrorism, Washington D.C.: The Brookings Institution.
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استفاده از ابزارهاي ديگر ،رأي به مفيد نبودن تحريمها داد ه است .وي در نهايت ،روش
گزينشي پيپ در ارزيابي مجدد پژوهش هوفبر و همكارانش را ناقص و فاقد وجاهت
تشخيص ميدهد.
كورترايت و لوپز ( )2000در ادامه اين مطالعات 14 ،مورد از تحريمهاي جامع در
سالهاي  1990تا  1999را مورد بررسي قرار دادهاند .اين دو نتيجه گرفتند كه در
 3مورد از هر  4مورد ،تحريمها تا حدي مؤثر بودهاند ،اما فقط در دو مورد از هر 10
مورد موفقيت چشمگير ديده ميشود .هرچند در اينجا نيز سختگيري بيش از اندازه
در تطبيق كامل پيامدها و اهداف اعالمي ديده ميشود.
الکساندر ( ،)2009در کتابی با عنوان «تحریمهای اقتصادی» به بررسی تاریخچه و
مبانی اقتصادی تحریمها پرداخته است .نويسنده در فصل دوم اين كتاب تحت عنوان
اقتصاد سياسي بينالملل و تحريمهاي اقتصادي ،پس از ارائه مدلي از تحوالت اقتصاد
بينالملل به بازبيني تجارب عملي وضع اين تحريمها در مورد كشورهاي مختلف
ميپردازد و در انتها نتيجه ميگيرد ،در موارد گوناگون تأثير تحريمها به دو مؤلفه قدرت
اقتصادي كشور تحريمكننده و ضعف اقتصادي كشور هدف تحريم وابستگي كامل دارد.
در مطالعات اخير ،شاخههاي حقوق تحريم و مواردي از اين دست نيز عم ً
ال به ادبيات
موضوع اضافه گرديده است که از اين ميان ميتوان به کار خوب راث بون و همکاران ()2013
اشاره نمود .ايشان با بررسی تحریمهای ایاالت متحده ،به شرکتهای چند ملیتی
امریکایی و غیر امریکایی در مواجهه با این تحریمها پيشنهاد ميكنند آشنایی کامل
با این مقررات و پیروی از آنها ،تنها راه مدیریت این ریسک است.
 -3-2تحريمهاي تحميلي بر جمهوري اسالمي ايران
در ایران ،مطالعه در حوزه تحریمهای اقتصادی ،پس از واکنش ایاالت متحده به بحران
گروگانگیری سفارت امریکا در تهران و تصویب نخستین دور تحریمهای اقتصادی علیه
ایران در اول خرداد  ،1359مورد توجه قرار گرفت .اما گرایش جدی پژوهشگران به این
حوزه را پس از اعمال تحریمهای ایاالت متحده تحت عنوان قانون داماتو -کندی ()1996
و تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل در جریان پرونده هستهای میتوان مشاهده
کرد (.)Feathers, 2001
كشورهاي غربي پس از تصویب شش قطعنامه شورای امنیت در پرونده هستهای
ایران  ،با وضع تحريمهاي اقتصادي ،تحت عناوين مختلف ،اقتصاد ايران را هدف قرار
1

 .1قطعنامههاي  )2008(1835،)2008(1803 ،)2007(1747 ،)2006(1737 ،)2006(1696و )2010(1929
درباره مسئله هستهاي ايران

دادهاند .مهمترين تالشها در اين راستا ،از سوي اياالت متحده در قالب تصويب قوانين
تحريمي يا صدور فرامين اجرايي ديده ميشود؛ از مهمترين نمونههاي اين قوانين و
فرامين ميتوان به قانون تحريم ايران ( ، )1996قانون جامع تحريم ايران و پاسخگويي
( ، )2010فرمان اجرايي( 12925اوت )1994و فرمان اجرايي( 13590نوامبر )2011
اشاره كرد .اتحاديه اروپا نيز در همراهي با اين تحريمها ،اقدام به وضع محدوديتهايي
در قالب مقررات  ،تصميمات و مقررات اجرايي شوراي اروپا ،بهويژه در سال 2012
نموده است.
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 -4-2مدل پنج حلقهای تحلیل راهبردي
برای انجام تحلیل راهبردي نیازمند مدلی دقیق ،ساده و قابل تعمیم هستیم .مطابق با
مدل پنج حلقهای واردن  ،هر موجودیت راهبردي (یعنی موجودیتی که دارای اختیار،
دارای قدرت تصمیمگیری و عملکننده باشد) دارای  5جزء است که به صورت حلقههای
متداخل در دل یکدیگر قرار میگیرند .این حلقهها عبارتند از:
1 .1حلقه رهبري9؛ اين حلقه هدایت  ،رهبری و هویت بخشی به کل نظام را برعهده
دارد .بدون این عنصر نمیتوان نظام را یک موجودیت راهبردي شمرد .نظام
اطالعاتی نیز در این حلقه جای میگیرد .شایان ذکر است که این عنصر،
غیرقابل جایگزینی است و در صورت از دست رفتن آن ،کل نظام دچار فروپاشی
یا تغییر هویت میگردد.
2 .2حلقه ملزومات حیاتی10؛ اين حلقه جریان ورودیهای الزم برای فعالیت رهبر
و کل نظام ميباشد .این حلقه تا حدی قابل جایگزینی است ،اما نه زیاد.
3 .3حلقه زیرساختها11؛ آنچه برای ایجاد جریان ملزومات اساسی و غیر اساسی
مورد نیاز است .اجزای این حلقه تا حدی قابل جایگزینی و حتی تا حدی قابل
صرفنظر کردن است.
8

 .4براي مشاهده فهرست كامل اين قوانين ر.ك  :دالورپور اقدم ،مصطفی و جلیل محبی (« )1391ابعاد ،اهداف و ماهیت
تحریمهای جمهوری اسالمی ایران» ،سازمان بسیج حقوقدانان ،صفحه  97به بعد.
5. Council Regulation
6. Council Decision
7. Council Implementing Regulation
8. Warden›s 5rings Model Of Strategic Analysis
9. Leadership
10. Organic Essentials
11. Infra-Structure
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1. Executive Orders
)2. Iran Sanctions Act (ISA
)3. Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act (CISADA
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4 .4حلقه جامعه1؛ اجزای تشکیلدهنده نظام که مقدار بیشتری از حلقه قبلی قابل
از دست رفتن است.
2
5 .5حلقه ساز و کار دفاعی ؛ مختص موجودیتهای ذیحیات است که نظام را در
مقابل تهاجمات بیرونی حفاظت میکند.
البته هر یک از حلقههای فوق ،خود دارای خرده نظامهایی مشابه نظام کالن هستند
و خود داراي خردهحلقههاي رهبري ،ملزومات حياتي و غيره ميشوند.
شکل  :1مدل پنج حلقهاي تحليل راهبردي واردن ()Warden III, 1995
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جدول  :1مثالهايي از تحليل با مدل واردن ()Warden III, 1995

حلقهها

بدن
مغز

رهبر

کشور
دولت

•چشم

•ارتباطات

•اعصاب

•امنیت

ملزومات حیاتی

غذا و اکسیژن

انرژی و پول

زیرساختها

رگها ،استخوانبندی ،ماهیچهها

راهها ،کارخانهها و فرودگاهها

جامعه

سلولها

مردم

ساز و کار دفاعی

گلبولهای سفید

نیروهای نظامی ،پلیس ،آتشنشانی
1. Population
2. Fighting-Mechanism

برای نابودسازی يک نظام ،چندين راه وجود دارد :میتوان تکتک حلقهها را از بین
برد و در نتيجه نظام را از بين برد .راه ديگر آن است که با از بين بردن حلقه رهبري،
ماهيت آن نظام را از بين برد و آن نظام را از کار انداخت.
هنگام تحلیل باید دقت نمود که کل نظام دشمن مخاطب ماست و نه ساز و کار
دفاعی آن .به عبارت ديگر ،نبايد تصور نمود که تنها راه مقابله با يک نظام ،تهاجم به
ساز و کار دفاعي آن نظام است .ممکن است که حتي با در پيشگرفتن برخي تمهيدات،
بتوان کاری کرد که ساز و کار دفاعی اص ً
ال به کار نیفتد.
در مدل پنج حلقهای تحلیل ،حالت ایدهآل آن است که با تأثیرگذاری بر اجزای نظام،
شرایط طوری رقم بخورد که ساز و کار دفاعی نظام به کار نیفتد  )Warden III, 1995(.این
مسئله را میتوان با استفاده از مفهوم راهبرد غیرمستقیم (تشریح شده توسط لیدل
هارت و بوفر) مورد تحليل قرار داد.

1

1. Content Analysis
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 -3روش پژوهش
در اين پژوهش ،براي جمعآوري دادهها از روش مطالعات کتابخانهاي اسناد منتشره
راجع به تحريمهاي اعمالي عليه ايران استفاده شده است .همچنين براي تحليل دادهها
از روش تحليل محتوا کمک گرفته شده است.
وينسنت و همکاران ( )2007چارچوب زیر را براي انجام پژوهشهاي تحليل محتوا
ارائه نمودهاند:
1 .1تعريف منابع دادهاي :اولين قدم در پژوهشهاي تحليل محتوا ،نوعشناسي
منابعي است که قرار است مورد تحليل محتوا واقع شود .اين منابع بر اساس
محدوده موضوعي پژوهش انتخاب ميگردند .در پژوهش حاضر که راجع به
تحريمهاي اعمالي «اياالت متحده ،اتحاديه اروپا و شوراي امنيت سازمان
ملل» بر عليه جمهوری اسالمی ايران صورت ميگيرد ،منابع دادهها عبارتند
از «هر گونه سند رسمي که توسط منابع تقنيني اياالت متحده ،اتحاديه اروپا
و شوراي امنيت سازمان ملل راجع به اعمال تحريم» منتشر گرديده است.
2 .2جمعآوري منابع :گام دوم ،شناسايي و يافتن منابعي است که دادههاي مزبور
در آن يافت ميشود .اين منابع ممکن است شامل متن ،تصوير يا صوت باشد.
در پژوهش حاضر ،منابع صرفاً مشتمل بر متنهايي است که به صورت رسمي
توسط مراجع تقنيني اياالت متحده ،اتحاديه اروپا و شوراي امنيت سازمان
ملل منتشر شده است.
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3 .3کدگذاري :در اين گام ،کدهاي مشخصي براي نقل قولهاي معنادار در نظر
گرفته ميشود و به صورت جداولي ارائه ميگردد.
4 .4تحليل محتوا :در اين گام سعي ميشود تا با استفاده از يک مدل پيشين يا
مدلي اکتشافي ،تکرار کدها و تأکيدات يافت شده در متن توصيف گردند .در
اين تحقيق ،کدها در قالب مدل پنج حلقهاي واردن مرتب گرديدهاند .به عبارت
ديگر ،محتواي اسناد تحريمي تحليل محتوا گرديدهاست تا کدهاي يافت شده
ذيل بخشهاي مختلف مدل واردن قرار گيرند.
5 .5تفسير نتايج :در گام نهايي با مقايسه توزيع کدهاي مستخرج و تأکيدات
ايشان ،ميتوان تفسيري از ذهنيت و مقصود ارسالکننده پيام به دست آورد.
در اين پژوهش ،منظور از تفسير نتايج ،به دست آوردن ذهنيت سياستگذاران و
تحريمکنندگان ايران با استفاده از تحليل سيستمي بر اساس مدل واردن است.
در تحليل محتوا ميتوان اعتبار کدگذاري را از طريق تعدد کدگذاران حاصل
نمود ( .)Vincent et al., 2007بر اين اساس ،کدگذاري بايد به صورت پايدار و سازگار
صورت گيرد؛ به طوري که کدگذاري بايد ميان کدگذاران سازگار باشد (پايايي ميان
کدگذاران ) و در مورد هر کدگذار ،در طول زمان هم سازگار و باثبات باقي بماند (پايايي
درون کدگذاران ) (.)Bryman & Bell, 2007
براي نشان دادن اين سازگاري و همبستگي ،از شاخصي به نام کاپاي کوهن استفاده
ميشود؛ اين ضريب مانند آلفاي کرونباخ بين صفر و يک تغيير ميکند و ارزشگذاري
آن به شرح زير است:
	-همبستگي باالي  0.75بسيار خوب
	-همبستگي بين  0.6و  0.75خوب
	-همبستگي  0.4و  0.6قابل قبول
کاپا درجه توافق ميان کدگذاران را از آن جهت ميسنجد که بر حسب شانس نباشد.
از اين ضريب در کدگذاري اطالعات متني استفاده ميشود .مانند مشاهده ساختار
يافته و انواع تحليلهاي متني (.)Bryman & Bell, 2007
1

2

3

4
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5

1. Quotation
2. Consistent
3. Inter-Coder Reliability
4. Intra-Coder Reliability
5. Cohan›s Kappa

 .4موضوعشناسي تحريمهاي تحميلي بر ايران با استفاده از مدل واردن
همانطور که گفته شد ،وظيفه راهبرد کالن دستيابي به اهداف و مقاصد ملي است .اگر
يک کشور يا نهاد بينالمللي بخواهد کشور ديگري را به پيروي از منويات خود وادار سازد
تا عاليق و منافع خود را تأمين نمايد ،آنگاه بايد با استفاده از قدرت سازماندهيشده
کشور مقابل را به اطاعت وادارد .اگر بخواهيم اين امر را با استفاده از مدل واردن مورد
تحليل قرار دهيم ،آنگاه ميتوان مجموعه تحريمها را به مثابه استراتژيهاي اقتصادي
منفي در نظر گرفت که به منظور اعمال فشار بر حلقههاي نظام اقتصادي کشور طراحي
و اعمال شدهاند .همانطور که گفته شد ،هدف پژوهش حاضر آن است که با تحليل
راهبردي تحريمهاي اعمالشده معلوم گردد که کدام بخش از کشور هدف تحريم قرار
گرفته است .به عبارت ديگر ،هدف آن است که موضوعات و اهداف تحريمهاي اعمالي
با عنايت به تحليل راهبردي مورد شناسايي واقع شود.
بدين منظور با تحليل محتواي اسناد منتشره راجع به تحريم عليه ايران توسط اياالت
متحده ،اتحاديه اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل ،کدهاي زیر به دست آمده است.
1

جدول  :2کدهاي مستخرج از اسناد تحريمي عليه جمهوری اسالمی ايران
نقل قولهاي مستخرج از اسناد تحريم
کدهاي مستخرج از تحريمهاي اعمالي از طرف اياالت متحده
بلوکهکردن اموال و داراييهاي کشور ايران ()1

تحريم فروش بنزين ()16

ممنوعيت کمکهاي دولتي اياالت متحده ()2

تحريم فروش تجهيزات و خدمات مربوط به بخش انرژي
و پتروشيمي ()17

ممنوعيت فروش سالح به ايران ()3

تحريم خريد نفت خام ،گاز طبيعي و محصوالت پتروشيمي
از ايران (با قيد استثنائات) ()18

ممنوعيت صدور کاالهايي با مصرف دوگانه ()4

تحريم بيمه موجوديتهاي ايراني ()19

رأي دادن عليه استقراض به ايران در قراردادهاي
چندجانبه ()5

تحريم خريد اوراق قرضه 1ايراني ()20

توقف کمک اياالت متحده به سازمانهايي که به ايران
ياري ميرسانند ()6

تحريم معامله با بخش انرژي ايران ()21

تحريم فعاليتهاي منطقهاي ايران ()7

تحريم معامله با صنايع کشتيسازي و کشتيراني ايران ()22

 .1بنا بر تعريف کالوزويتس ،راهبردي عبارت است از «بهرهگيري از قدرت سازماندهي شده در جهت دستيابي به
اهداف سياسي»
 .2شایان ذکر است که برخي از موارد درج شده در ستون ابزارهاي تحريمي ،به لحاظ قانوني الزامآور تلقي نميشوند
و به صورت توصيهاي ارائه گرديدهاند ،اما با عنايت به اينکه هدف از تدوين اين جدول موضوعشناسي ،نقاط مدنظر
تحريمکنندگان با استفاده از مدل واردن بوده است ،کدگذاري شدهاند.
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نقل قولهاي مستخرج از اسناد تحريم
تحريم تجارت و سرمايهگذاري اياالت متحده در ايران
(با قيد برخي استثنائات) که شامل زيرمجموعههاي تحريم بيمه و بيمه اتکايي پذيرهنويسي اوراق ()23
شرکتهاي امريکايي نيز ميشود ()8
2

تحريم بخش انرژي ايران ()9

3

تحريم صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ()24

تحريم سرمايهگذاري در احداث خطوط لوله انرژي ( )10تحريم معامالت فلزات گرانبها ()25
تحريم سرمايهگذاري در صنايع )11( LNG

تحريم صنعت خودروسازي ()26

تشويق به خروج سرمايه از بخش انرژي ايران ()12

تحريم معامله ريال ()27

تحريم فروش فناوريهاي نظامي ()13

تحريم بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و نظام بانکي
ايران)28( 4

تحريم فروش فناوريهاي مربوط به استخراج اورانيوم
()14

تحريم پرداختهاي نقدي 5به ايران ()29

تحريم برخي از اشخاص ذينفوذ ايراني و داراييهاي
تحريم فروش فناوريهاي مربوط به ضدشورش ()15
ايشان ()30
کدهاي مستخرج از تحريمهاي اعمالي از طرف شوراي امنيت سازمان ملل متحد
انسداد 6دارايي برخي اشخاص ايراني ()31

تحريم توسعههاي مربوط به موشکهاي بالستيک ()37

تحريم انتقال اشياي مربوط به صنعت هستهاي ( )32تحريم فروش سيستمهاي عمده نظامي ()38
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تحريم انتقال اشياي مربوط به صنعت موشکي ()33

تشويق به کاهش تعامالت با بانکهاي ايراني ()39

تحريم انتقال اشياء با کاربرد دوگانه ()34

تشويق به هشياري در مقابل استقراض ،اعتباردهي و
تأمين سرمايه براي ايران ()40

تحريم صدور لوازم و فناوري نظامي ()35

پايبندي به بازرسي محمولههاي با مقصد يا مبدأ ايراني ()41

تحريم سرمايهگذاريهاي ايران در معدنکاوي اورانيوم
و فناوريهاي مرتبط با هستهاي ()36
کدهاي مستخرج از تحريمهاي اعمالي از طرف اتحاديه اروپا
تحريم واردات نفت خام از ايران ()42

تحريم معامله با بانکهاي ايراني و تراکنشهاي سوئيفت7
()46

تحريم بيمه کشتيهاي ايراني با محموله نفتي و
پتروشيمي ()43

تحريم اعتباردهي ،تضمين و بيمه صادراتي به ايران ()47

تحريم معامالت فلزات گرانبها ()44

تحريم فروش صنايع فلزي و فناوري مربوطه به ايران ()48

انسداد داراييهاي بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ايران ()45
1. Bonds					5. Hard-Currency
				2. Reinsurance
6. Freezing
				3. Underwriting
7. SWIFT system
4. Banking system
تحريم خدمات کشتيراني به ايران ()49

حال ميتوان کدهاي به دست آمده از تحليل محتواي اسناد را در تناظر با الگوي
براون قرار داد تا مشخص گردد هر يک از موارد براي تهاجم به کداميک از حلقههاي
نظام حاکميتي طرح شده است .شایان ذکر است که در مواردي ،يک تحريم (و کد
مربوط به آن) بيش از يک حلقه را مورد هدف قرار ميدهد و لذا در برخي موارد يک
کد در بيش از يک طبقه جا گرفته است:
رديف

حلقه هدف

کدهاي متناظر تحريمهاي عليه جمهوري اسالمي ايران

1

رهبر

 30و 31

2

ملزومات حیاتی

3

زیرساختها

49 ،47 ،46 ،45 ،43 ،41 ،39 ،29 ،28 ،24 ،23 ،22 ،19 ،10

4

جامعه

47 ،46 ،44 ،39 ،29 ،27 ،26 ،19 ،16

5

ساز و کار دفاعی

41 ،38 ،37 ،35 ،34 ،33 ،31 ،30 ،15 ،13 ،7 ،4 ،3

،32 ،29 ،27 ،26 ،25 ،21 ،20 ،18 ،17 ،16 ،14 ،12 ،11 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1
48 ،44 ،42 ،40 ،36 ،34

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
از موضوعشناسي فوق ميتوان این نتايج را استخراج نمود:
•اليه ملزومات حياتي ،بيشترين تعداد و متنوعترين موضوعات کدي را به خود
اختصاص داده است؛ به طوري که هم گستره متنوعي از وروديهاي اقتصادي
مورد تحريم واقع شده است و هم گزارههاي مربوطه در تمامي اسناد تحريمي
اياالت متحده ،اتحاديه اروپا و شوراي امنيت تکرار شده است .موضوعات
مربوطه عبارتند از:
o oدرآمدهاي ملي
o oتأمين سرمايه خارجي
o oواردات کاال و فناوريهاي انحصاري
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براي اطمينان از پايايي کدگذاري ،ابتدا محققان به صورت مجزا کدگذاري نموده و
سپس نظامهاي کدگذاري به دست آمده را با يکديگر مقايسه نمودند .بر اساس مقايسه
صورت پذيرفته ،ميزان همبستگي کدگذاريها با استفاده از ضريب کاپاي کوهن قبل
از همانديشي  0.8281و ضريب مزبور پس از همانديشي  0.8437به دست آمده است
که با «همبستگي باال» تفسير ميشود.
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o oبخش انرژي (اعم از فسيلي و هستهاي)
o oخودروسازي
o oکشتيراني
o oصنايع فلزي
با توجه به آنکه اليه ملزومات حياتي ،اکثريت کدها را به خود اختصاص دادهاست،
ميتوان به صورت معقولي نتيجهگيري کرد که نقطه تمرکز راهبرد تحريم اقتصادي،
همان وروديهاي نظام اقتصادي کشور است .بر اين اساس ،تصميمگيران راهبردي
بايد در مقابله با راهبرد تحريم و کاهش اثر آن ،درونزا کردن وروديهاي اقتصاد را
در دستور کار داشته باشند.
•اليه حلقه رهبري ،کمترين کدها را به خود اختصاص داده است و محتواي آن
کدها نيز کام ً
ال مستقيم و تکبعدي (بلوکه کردن اموال و تحريم فعاليتهاي
بينالمللي افراد معين) است .اين امر نشاندهنده آسيبپذيري اندک کشور
از اين ناحيه است.
•زيرساختهاي مورد توجه در تحريمها عبارتند از:
o oصنايع حمل و نقل و کشتيراني
o oتراکنشهاي مالي
o oبيمه تجاري و حمل و نقل
o oزيرساختهاي انتقال انرژي
o oرسانههاي جمعي بينالمللي
مشخص است که تمامي موارد فوق (به جز رسانههاي جمعي) به نحوي به
زيرساختهاي تأمين درآمد ملي از محل فروش نفت اشاره دارد؛ لذا دومين دستور
کاري که از محل تحليل راهبردي تحريمها ميتوان استخراج نمود ،تالش براي کاهش
آسيبپذيري زيرساختهاي مزبور و مآالً کاهش وابستگي به اين بخش در اقتصاد
کشور است.
•کدهاي مرتبط با اليه جامعه همه مرتبط با کاالي پرمصرف در کشور است؛
يعني تأثيرگذاري بر اليه جامعه از طريق کاالهاي مشخصي (مانند خودرو و
بنزين) صورت ميگيرد؛ لذا دستور کار سومي که ميتوان از طريق تحليل
فوق به دست آورد ،ضرورت آسيبشناسي و بازمهندسي فرايندهاي مرتبط با
تأمين اين کاالها ،به همراه فرهنگسازي براي مصرف اين کاالهاست.
اگر بخواهيم بر اساس مطالب فوق نقشه تهديدهاي ناشي از تحريمهاي اعمالي بر

جمهوري اسالمي ايران را حسب تعداد و تنوع تهديدها ترسيم نماييم الگوي زیر به
دست خواهد آمد.
تنوع موضوع تهدیدها

ملزومات
حیاتي

زیرساختها

جامعه
تعداد تهدیدها

رهبري

شکل  : 2فراوانی و تنوع تهدیدهای ناشي از تحريمهاي اقتصادي

مجموعاً ميتوان گفت با تحليل راهبرد ميتوان حداقل چند دستور کار راهبردي
متناسب با حوزههاي باال استخراج و ارائه نمود که براي مقابله با راهبردهاي تحريم
اقتصادي تحميلي ضروري است:
	-از آنجا كه حلقه رهبري با كمترين تعداد و نوع تهديد روبهروست ،به نظر
ميرسد ادامه وضعيت فعلي و حفظ استقالل حلقه رهبري و جلوگيري از بروز
شكاف در اين حلقه كفايت ميكند.
	-در دو حلقه ملزومات حياتي و زيرساختها ،پيگيري سياستهاي كلي اقتصاد
مقاومتي با تأكيد بر عناصر درونزاي اقتصاد ،مقاومسازي زيرساختها و تأكيد
بر توليد بومي در خوشههاي صنعتي ،گلوگاهي ضرورري ميباشد .اين عناوين
در سياستهاي كلي امنيت اقتصادي نيز منعكس گرديده است.
	-حلقه جامعه بهطور جدي مورد تهديد تحريمها ،بهويژه محدوديت در تأمين
كاالهاي پر مصرف قرار گرفته است؛ لذا رعايت بند ديگري از سياستهاي كلي
اقتصاد مقاومتي مبني بر كنترل و بهينهسازي مصرف ميتواند مانع تهديد اين
حلقه توسط تحريمها گردد.
	-در نهايت ،حلقه دفاعي با تهديد تك بعدي روبهروست كه اين امر فراتر از

تحليل راهبردي تحريمهاي تحميلي بر جمهوري اسالمي ايران(مبتني بر الگوي واردن)  /حميدرضا نيكوگفتارصفا و علي ردادي

دفاعي

93

تحريمهاي يك دهه اخير بوده و سابقه آن به پيروزي انقالب اسالمي باز ميگردد.
موجوديتهاي حلقه دفاعي در طول بيش از سه دهه با اين تحريمها روبهرو
بوده و رشد و بالندگي اين حلقه در اين مدت ،نشانگر مقاومت مناسب اين
حلقه ميباشد؛ لذا تقويت موتورهاي رشد اين حلقه در راستاي سياستهاي
كلي امنيت ملي و منويات مقام معظم فرماندهي كل قوا دام ظله العالي بايد در آينده
نيز در دستور كار قرار گيرد.
از مطالعه كارهاي پيشين كه قريب به اتفاق آنها از سوي كارشناسان غربي صورت
گرفته است (و در ابتداي اين مقاله به مهمترين آنها اشاره شد) ميتوان نتيجه گرفت،
تالشهاي صورت گرفته بهكلي از ديدگاهي متفاوت با اين پژوهش برخوردارند؛ چرا
كه مطالعات گذشته بيشتر از منظر واضعان تحريم و بر مبناي ميزان تحقق اهداف
تحريمكنندگان ،بهويژه اهداف اعالمي از سوي ايشان انجام شده ،حال آنكه اين تحقيق
از منظر دفاع از امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران در برابر تحريمهاي اقتصادي صورت
گرفته است.
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