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 چكيده
ایایرانبرایمبارزهای،موشكیوفضاییایران،تحركاتمنطقههستههایمهاربرنامه

گریباتروریسمتكفیری،تفسیرهایدوگانهامریكاازتروریسموحقوقبشر،گسترشالبی
بخشمنطقهموجبشدندقانونگذارانهایآزادیایپكدركنگرهوحمایتایرانازجنبش

هایجامعگامبردارند.یبتحریمامریكاتاپیشازبرجام،بهسمتتصو
معیشتمهم و اقتصاد ترمیم پذیرشبرجام، در ایران اولویتجمهوریاسالمی ترین

هابود.بههمیندلیلدیپلماسیاجبارهراسیازدریچهتعدیلتحریمكشوروكاهشبارایران
ریوبانكیصدوپانزدهمینكنگرهامریكابهسمتناكارآمدسازیدیپلماسیاقتصادی،تجا

ایازجمهوریاسالمیایران،تحدیدتوانموشكیسپاهپاسدارانومهندسیترتیباتمنطقه
ایمتمایلشدهاست.هایغیرهستهسازی،تجمیعوهوشمندسازیتحریمطریقمتراكم

تحلیلیوباكمكمهم استفادهازروشتوصیفیـ تریننوآوریمقالهایناستكهبا
اطالعجمع كتابخانهآوری و اسنادی طریق از سیاستات تطبیقی مطالعه ضمن هایای،

كارهاییرابرایمقابلهبادیپلماسیتحریمیكنگرهدردورانقبلوپسابرجام،درپایانراه
اجباركنگرهپیشنهاددادهاست.


ایهایغیرهستهدیپلماسیاجبار،كنگرهامریكا،برجام،تروریسم،تحریمواژگان كليدي:
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 مقدمه
باوقوعانقالباسالمیوبهویژهبحرانگروگانگیری،روابطایرانوآمریكاواردمرحلهپرتنش

اعتمادیگردید.ازآنزمانتحریمبهیكابزارسكاندارانسیاستخارجیآمریكابرایاعمالوبی

هاییهمراهبودهاست.نشیبشود،منتهیدرهردورهاستفادهازآنبافرازوفشاربرایرانتبدیلمی

اندكههموارهمورداستفادهدولتمردانوایبودهگزینه9همواره«تهدید،تحریمومهار»بهعبارتی

هایزمانیمختلفمتفاوتبودهقانونگذارانآمریكاقرارگرفتهولیعیارهریكازآنهادربرش

ییبرخورداراستزیرالوایحتحریمیبایددرهراست.دراینمیانراهبردكنگرهنیزازاهمیتباال

دومجلسنمایندگانوسنایآمریكامصوّبشوند.بههمیندلیلدراینتحقیقبامطالعهتطبیقی

هایآتیكنگرهآمریكاپرداختههایتحریمیآمریكادرقبلوپسابرجام،بهارزیابیتحریمسیاست

شدهاست.


 بيان مساله
ویژگی استفادههیكیاز پایانجنگجهانیدوم، پساز بویژه ایسیاستخارجیامریكا

قانون اهدافسیاسیومكرر تحریمبرایدستیابیبه اهرم از امریكا رؤسایجمهور گذارانو

اقتصادیبودهاست.استفادهازابزارتحریمدرسیاستخارجیامریكابهحدیافزایشیافتهاست

برندناممی6«جنونتحریم»یا7«اپیدمیتحریم»المللازآنباعنواننكهبرخیمحققانروابطبی

(Helms, 1999: 2)در7330تا7396هایتحریماقتصادیاعمالشدهبینسال701.برایمثالاز،

موردامریكامشاركتداشتهوپسازآنانگلیسباسیزدهوشورویبایازدهمورددرجایگاه19

(.99-7911:90اند)علیخانی،تهبعدیقرارداش

كنگره میانسكاندارانكاخسفیدو تحریمدر ازگزینه استفاده پایانجنگسرد، پساز

استافزایش نظریهیافته تحریم. كه باورند این بر تحریم حامی یكاهرمپردازان عنوان به ها

 ,Selden)كنندرانمخالفایفامیالملل،نقشمهمیرادرتغییررفتاربازیگتنبیهیدرروابطبین

كهباورودبههزارهسوممیالدی،سالحتحریمدرحالگذاربهمهمترینابزار.بهطوری(7 :1999

محسوبمی معین كشوری رفتار تغییر برای )كنگره درPifer, 2017: 1شود تحریم جایگاه .)

استكهرژیمصهیونی بهحدیتقویتشده همراهسیاستخارجیكنگره سازیستیبهمنظور

تحریمقانون اعمال با كنگره البیگذاران اسالمی، جمهوری علیه گسترده برایهای را هایی
                                                                                                                                               
1. Sanction Epidemic 
2. Sanction Frenzy 
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هایارتباطیباآنانایجادكردهاست.تقویتپل

باوقوعحوادثیازدهسپتامبروافزایشاهمیتمبارزهباتروریسمدرساختارسیاستخارجی

المللوتروریسمنیابتی،دستانهباتروریسمبینامریكایییاادبیاتمقابلهپیشگذارانامریكا،قانون

گیریبهارعربیدركنند.باشكلهایجدیدیراعلیهبازیگرانمخالفخودتصویبمیتحریم

تالشمی كنگره نقشبیخاورمیانه، با مقابله اهرم دامنهكندبا ایراندرخاورمیانه، ثباتكننده

هایجمهوریاسالمیایرانراگسترشدهد.تحریم

دولت كه باورند این بر تحریم گزینه بیشینهحامیان دنبال به و عقالنی بازیگرانی سازیها

مطلویتخودهستندودرچنینشرایطیاگرمقداریهزینهبهآنهاتحمیلشود،دررفتارخود

.(Lalwani & winter-Levy, 2016:16كنند)تجدیدنظرمی

تحریمب برآورد منظور استنهادهایذیه الزم پسابرجام، دوران در ربطاشرافدقیقیها

آرایشتحریم عنوانمهمترینكانوننسبتبه به امریكا كنگره حالحاضر در باشند. داشته ها

می شناخته ایران جمهوریاسالمی علیه تهدید بیشترینكارشكنیتولید و برایتحدیدشود ها

شود.اقتصادیـبانكیایرانازبرجام،توسطكنگرهسازماندهیمیانتفاع

نویسلوایحتحریمیمرتبطباجمهوریاسالمیایراندركنگرهصدوپانزدهمبررسیپیش

(6076ـ6072دهدكهتمامیآنهاپیشتردركنگرهصدوچهاردهم)(نشانمی6071ـ6071)

هایمختلفیرادرجمهوریهایپسابرجامیامریكا،بخشحریمباتوجهبهاینكهت7اند.مطرحشده

گزاریكردهاست،ایناحتمالوجودداردكهدرآیندهنزدیكتفسیرهایاسالمیایرانهدف

متفاوتداخلیازنقضبرجامتوسطامریكاافزایشیابد.

ایكنگرهدرهترینهدفاینمقاله،ارائهتصویردقیقیازآرایشتحریمهدفاصلی:مهم6

دورانقبلوپسابرجاماست.

هایكنگرهبهچهسمتیحركتكردهاست..سؤالتحقیق:دردورانپسابرجام،روندتحریم9-7

.فرضیهتحقیق:كنگرهامریكادردورانپسابرجامدرچارچوبنظریهدیپلماسیاجبار،به9-7

متراكم هایغیرهستهسازیتحریمسمتهوشمندسازیو بانكیایو اقتصادیو انتفاع تحدید

دارد.ایرانگامبرمی

ها:بخشقابلتوجهیازاستناداتاینمقالهبارجوعبه.روشتحقیقوگردآوریداده6-7

خزانه و وزارتخارجه اولیه گزارشاسناد كنگره، كتابخانه تحقیقاتداریامریكا، هایمركز
                                                                                                                                               

 .https://www.congress.gov:نك7.
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قوا مفاد بررسی پایشجلساتاستماع، مطالعهكنگره، و ایران با مرتبط تحریمی لوایح و نین

هایمرتبطبادیپلماسیاجباربهدستآمدهاست.بهعبارتیاینمقالهبااستفادهمقاالتوكتاب

ایاست.آوریاطالعاتازطریقاسنادیوكتابخانهازروشتوصیفیـتحلیلیوجمع


 چارچوب نظري تحقيق
تحریم علیه امریكا قالب6جمهوریاسالمیایراندرهایكنگره در مقطعقبلوپسابرجام،

نظریهدیپلماسیاجبارقابلتحلیلاست.دیپلماسی،بهمفهومهنربرقراریارتباطباسایركشورهاست

كوشندآندستهازاهدافخودراكهبهنیروینظامی(.اغلبكشورهایجهانمی7937)ظریف،

(.دیپلماسیاجبار،تركیبWaltz, 2004: 2بلكهباتهدیدتأمینكنند)نیازدارند،نهازطریقجنگ

گزینهتهدیدودیپلماسیاست.موفقیتدربازدارندگیبهمعنایعدمحملهبهكشور6هوشمندانه

استولیموفقیتدیپلماسیاجباربهمیزانتغییررفتاركشورهدفبستگیدارد.

هایروانی،سیاسیومالیكمترازورتهدیدكنندهباهزینهبراساسنظریهدیپلماسیاجبار،كش

هاوجود(.درایننوعدیپلماسی،هویج7912:79رسند)امینیان،تهاجمنظامی،بهاهدافخودمی

 ,Art)اندهایاقتصادیوتهدیدبهاستفادهازنیروینظامیهابیشتروشاملتحریمدارنداماچماق

2003: 125).

هاینپذیرفتندرخواستدولتاجباركنندهوازدیپلماسیاجبار،زمانیاستكههزینهاستفاده

همچنینفوایدپذیرشآنهابرایدولتهدفبیشازفوایدپایداریدربرابردولتتهدیدكننده

.(Sechser, 2017: 52)باشد.دیپلماسیاجباردربرابرلیبیموفقولیدربرابركرهشمالیناكامبود

بمبه پیونگیانگبه دستیابی از پس و ترامپ دونالد جمهوری ریاست دوره در چند ر

7اند.هایدیپلماسیاجباردربرابركرهشمالیفعالشدههیدروژنی،دوبارهگسل

مهمترینملزوماتموفقیتدیپلماسیاجبارعبارتنداز:

رصتكمیبرایاجرایارائهزمانمناسببهكشورهدف:كشورهدفبایدمتقاعدشودف

برایاجابتدرخواست منطقی بایستیزمان دولتاجباركننده البته هایشرادرخواستدارد،

(.Alexander, 1992: 81بدهد)

تهدید اعتبار براساس اجبارآمیز»: اعتبار كه6«اصل است موفّق هنگامی اجبار دیپلماسی ،

دات،بهاینیقینبرسندكهعدمتمكینگذارانوحكمرانانكشورهدفدربرآوردتهدیسیاست
                                                                                                                                               

 http://www.businessinsider.com.:نك7.
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هایاجباركننده،تبعاتناگواروجبرانناپذیریرابهكشورتحمیلبهدرخواستدولتیادولت

(.7930:77كند)اسدی،می

برخوردار :هوشمند و فراگیر هایتحریم اجرای اثربخشیالزم از هنگامی اجبار دیپلماسی

(.Bruce , 2005: 19ایعلیهبازیگرهدف،اعمالشود)تردههایهوشمندوگساستكهتحریم
برتحریم درچارچوبدیپلماسیاجبار تجمیعاصلفلج6ها هوشمندسازی، تعمیم، سازی،

(.دراصلهوشمندسازی،شناسایی7932:92تهدیداتواجماعسازیاستوارند)دالورپوراقدم،
ماتیو»گیرد.درهمینچارچوب،توجهقرارمیپذیركشورهدفموردهایآسیبوتحریمبخش

7«مكاینیس لویت»، 6«ماتیو گایتنر"، "تیموتی كوهن"و هوشمندسازی"دیوید حامیان از
(.Mcinnis, 2015 : 48اند)هایاقتصادیبهسمتبخشانرژیوبانكمركزیتحریم

اروپاوشرقاسیا،تالشبراساساصلهمراهسازی،امریكابامشاركتمتحدانشدراتحادیه

تحریممی جغرافیایی شعاع اعمالكند مفهوم به نیز تهدیدها تجمیع اصل گسترشدهد. را ها
براساسزمانعلیهبخشهایهممحدودیت انرژیاست. صنایعنظامیو بانكی، هایاقتصادی،

برمی گام تحریم سمتگسترشابعاد به تهدیدكننده كشور تعمیم، )دالاصل ورپوراقدم،دارد
7939 فنآوری16: و كاالها تحریم برجام، از قبل تا برایمثال جمهوری(. منظوره هایدو

شد.ای،براساساصلتعمیمانجاممیاسالمیایرانباتوجیهمقابلهپیشدستانهباتسلیحاتهسته

امتیازاتا:تناسب وزن با امتیازاتدرخواستیدولتاجباركننده بینوزن بهباید شده رائه
برقرارباشد.9«تناسب»بازیگرهدف،

دردیپلماسیاجباردرقبالتقاضایدولتتهدیدكننده،بایدامتیازاتیرا:متقابل امتیازات ارائه
بهبازیگرهدفدادهشودتامطلوبیتاجرایآنبرایبازیگرهدفافزایشیابد.امتیازاتارائه

طوالنییادرقبالآنكارشكنیشودتابازیگرهدفازتداومشدهبهبازیگرهدفنبایدآنچنان

بایدبهكشور دولتاجباركننده ازطرفی، منصرفشود. اجرایدرخواستدولتاجباركننده
شودهدف،اطمینانبدهدكهاجرایتعهداتتوافقشده،بهافزایشتقاضاهادرآیندهمنتهینمی

(Bruce, 2006 : 59.)
هایدیپلماسیاجبار،تهدیدبهاستفادهازگزینهیكیدیگرازشاخص:فتگوگ و تهدید تركیب

9نظامیقبلوحینمذاكراتاستتابیشترینامتیازازكشورهدفدریافتشود.
                                                                                                                                               
1. Mr. J. Matthew McInnis  
2. Matthew Levitt  
3. Proportionality 

 https://definitions.uslegal.com.:نك9.
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هایداخلیدركشورهدف:دیپلماسیاجبارهنگامیازاثربخشیالزمبرخورداروجودضعف

پذیرباشد.هاشكنندهوآسیبدربرابرتحریماستكهمقاومتاقتصادیكشورتهدیدشده

اجبار،:هدف كشور علیه تبلیغاتی جنگ سازماندهی ملزوماتموفقیتدیپلماسی از یكی

تحریمهمراه اعمال با عمومی افكار مثالسازی برای است. هدف كشور علیه گسترده های

گسترشایران انحرافسطحسپاه9هراسیدر اخبار ارائه اهدافبرنامههراسی، و ابعاد هاییاز

 ادعایتشكیلهاللشیعه، برایهمراه9موشكیو تبلیغاتیامریكا سازیافكارعمومیباابزار

(.Afrasiabi, 2012: 125شود)هامحسوبمیتحریم

دولتهدفبایدبهاینیقینبرسدكهمقصود:سیاسی رژیم تغییر جای به رفتار تغییر بر تمركز

منحصرشدهاستوآنانقصدیبرایتغییر«تغییررفتار»دولتهایاجباركننده،فقطبهدولتیا

ماهیترژیمندارند.درهمینرابطهمیتوانبهعدمكاراییدیپلماسیاجبارآمریكادربرابرعراق

هاییكجانبهآمریكااشارهكرد.درحالیكهوضعیتاقتصادیناگوارعراقواعمالشدیدتحریم

توانستزمینهرابرایكسبموفقیتانبهشورایامنیتسازمانملل،میهایچندجدركنارتحریم

به نقشبستهبودكهدولتآمریكا اینانگاره دیپلماسیاجبارفراهمكندولیدرذهنصدام،

كردربرابرفشارتحریمهامقاومتمیدنبالتغییرنظامسیاسیحزببعثاست.بههمیندلیلد

(Alterman,2003 : 8.)



 هاي كنگره امريكا تا قبل از برجام روندكاوي تحريم
محورتبلیغاتیكنگرهامریكابرایتحریمجمهوریاسالمیایرانتاقبلازامضایبرجامبه

صدورانقالباسالمیبهسایر-تسخیرالنهجاسوسیامریكا؛ب-ترتیبزمانیعبارتنداز:الف

 ,Nacosهایآزادیبخشمنطقهبویژهحزباهلللبنانوحماس)ازجنبشحمایت-كشورها؛پ

ریزیبرایاكتساب،انباشت،برنامه-الملل؛ثمشاركتدرشبكهتروریسمبین-(؛ت18 :1995

هایتالشایرانبرایساختموشك-نقضحقوقبشر؛چ-ساختواشاعهتسلیحاتاتمی؛ج

هایشورایامنیتسازمانملل؛دورزدنتحریم-ای؛حتهبالستیكباقابلیتحملكالهكهس

د-خ اسد؛ بشار قدسدرفعالیت-حمایتاز سپاه و لبنان حزباهلل اطالعاتی و امنیتی های

(.Zarate, 2013: 95پولشویی)-امریكایالتین؛

تحممهم آنها، به استناد با كه امضایبرجام قبلاز تا امریكا هایریمترینمصوباتكنگره

گانهباالعلیهجمهوریاسالمیاعمالشدهاست،عبارتنداز:یازده
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ها،تحریم؛1996 سال مصوب لیبی و ایران یهامیتحر؛7336ایرانوعراقدرسال هایتحریم

2010 سال مصوب ایران سازیمحروم پذیریومسؤولیت  كاهش و سوریه بشر حقوق قانون؛

 .(Hass, 2012: 325)ایران تهدیدات

دلیلتسخیرالنه به عمومیداخلامریكا افكار فشار از انقالبمتأثر اول دهه واشنگتندر

ارائهنظریهامجاسوسی،شكل القرایجهانشیعهوتداعیارتباطایرانباگیریحزباهلللبنان،

تحریمانفجارمقرتفنگ بیروت، در ادبیداراننیرویدریاییامریكا با را باهایخود اتمبارزه

هایتجارینیزدرهایایراندرامریكاوتحریمكرد.حتیبلوكهكردنداراییتروریسمتوجیهمی

می انجام تروریسم با تحریمقالبمبارزه ایننوع انعكاستصویریخشنوشد. رویكرد با ها

(.Katzman, 2009: 16شدند)هنجارشكنازجمهوریاسالمیایرانپیگیریمی

گریایراندرانفجارهدایتنیزبهاتهامنقش7319ژانویه73رتامورخارجهامریكااززاو

اهلللبنان،جمهوریاسالمیایرانراپایگاهدریاییامریكادربیروتبامشاركتحزب7319اكتبر

داد. تروریستقرار حامیان فهرست تحریم7در محدودیتاین برخی اعمال شامل برایها ها

هایخارجیامریكاومخالفتبااعطایتسهیالتنهادهایهایدومنظوره،ممنوعیتكمككاال

المللیمالیـبانكیبود.بین

هایتحریمیكنگرهبیشتربهسمتمهاردوگانهایرانوعراقدردههآخرقرنبیستم،سیاست

(.Fayazmanesh, 2008: 38شود)متمركزمی

 یكم، و بیست قرن اول دهه ریاستدر دوره دهمین انتخابات از پس و حین اغتشاشات

 ,Iliasشود)هایحقوقبشریكنگرهامریكامحسوبمیجمهوری،نقطهعطفیدرتصاعدتحریم

به26 :2010 علیهطوری(. متعددی تحریمی قوانین صدوسیزدهم، و صدودوازدهم كنگره در كه

ارزش از ویتریندفاع با نتایجهایجمهوریاسالمیایران به معترضان حمایتاز و بشردوستانه

اینتحریمانتخاباتبهتصویبمی بیشتراشخاصحقیقیوحقوقیوابستهبهقوهقضائیه،رسد. ها

وسیما،وزارتخانه هدفسپاهپاسداران،صدا گیریهایكشوروفناوریاطالعاتوارتباطاترا

وابستهبهوزارتاطالعاتونیرویانتظامیكردهبودند.ازطرفیبرخیاشخاصحقیقیوحقوقی

گیرندكهپیشازآنسابقهنداشتهبود.هایحقوقبشریكنگرهقرارمینیزدرفهرستتحریم

هایحقوقبشریایراندركنگره،درپیشنویسلوایحتحریمیخودبیشترمعمارانتحریم

هایضالهمانندبهائیت،زنان،فرقههایدینی،حقوقبرمواردیهمچوننقضحقوقاقوام،اقلیت
                                                                                                                                               
1. U.S. Department of State, 1984  
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نقضمعاهداتبین انتخاباتدموكراتیكو فقدان مانند بین»المللیبشردوستانه المللیعهدنامه

المللیحقوقمعاهدهبین»و6«معاهدهحذفتماماشكالتبعیضنژادی»7،«حقوقسیاسیومدنی

9كردند.تأكیدمی9«فرهنگی،اجتماعیواقتصادی

سایرالگو تشویق به معطوف اجبار، دیپلماسی روند در متحده ایاالت راهبردی كنش ی

 ,Cheraghlou)بازیگرانبهاعمالتحریموفشاراقتصادیبیشتربهجمهوریاسالمیایراناست

،6003-6072هایكنگرهامریكادربازهزمانی.درهمینچارچوب،شدیدترینتحریم(18 :2015

هایلشد.دیپلماسیاجبارهنگامیازاثربخشیالزمبرخورداراستكهتحریماعما6070درسال

بررسیسیرتطورتحریمیكپارچهوگسترده اعمالشود. هایایراننشانایعلیهبازیگرهدف،

می سال از كه 6003دهد ژوئیه در امضایبرجام در6076تا شركایخود همراه به امریكا ،

ایمنسجمیراعلیهجمهوریاسالمیایوغیرهستههایهستهسیا،تحریماتحادیهاروپاوشرقا

ترتیببهتصویبتحریمنفتوبانكایرانبهتصویبرساندندكهازمصادیقآنمی توانبه

اشارهكرد.ازطرفی6077و6070هایمركزیایرانتوسطكنگرهامریكاوپارلماناروپادرسال

بهسمت6070دهدكهراهبردكنگرهازسالامریكابهخوبینشانمیهایبررسیاسنادتحریم

توانآثارآنرادرتصویبقانونشودكهبهخوبیمیتصویبقوانینجامعتحریمیمتمایلمی

مشاهدهكرد.6062سیسادایاتمدیدقانونآیساتاسال

رمجاورتسرزمینیایرانگیریپدیدهداعشدهایداخلیدرسوریه،شكلباتصاعدناآرامی

تحریم از بخشی اسد، بشار قانونی دولت مخالفان از امریكا آشكار حمایت كنگرهو های

شودوهایحقوقبشریبرونمرزیمعطوفمی(،بهسمتتحریم6079ـ6079صدوسیزدهم)

فهرست در معارضسوری شهروندان حقوق از صیانت ادبیات با نظام كارگزاران از برخی

توانبهتصویبقانونحقوقبشرسوریهوگیرندكهازمصادیقآنمیهایامریكاقرارمیریمتح

6كاهشتهدیداتایراناشارهكرد.

صدویازدهم 6070)فعالیتكنگره گسترشهمكاری6003ـ با اقتصادی( و سیاسی های

یكاییهموارهبراساسگذارانامرشود.قانونزمانمیدولتدهمباكشورهایامریكایالتینهم

اصلمونروئه،هرگونهحضوردشمندرحیاطخلوتخوددرامریكایالتینرابهعنوانتهدید
                                                                                                                                               
1. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
2. The Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination  
3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 

 https://www.state.gov :نك9.

5. U.S. Congress, 2012 
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بههمیندلیلباادعایمقابلهباSexton, 2011: 259كنند)حیاتیعلیهمنافعامریكاارزیابیمی .)

را7«انفوذایراندرامریكایالتینالیحهمقابلهب»كرهغربیوبااكثریتآرا،حضورایراندرنیم

باتوشیحباراكاوباما،رئیسجمهوروقتامریكابه6076دسامبر61رساندكهدربهتصویبمی

تبدیلمی بودقانون شده مكلّف امریكا خارجه وزارتامور اینقانون، قسمتپنجم در شود.

برایآنچهكه710ظرف وروگسترشفعالیتخصمانهحلمسئلهحض»روزطرحراهبردیرا

ایران وزارتامنیت« از قانون این در تدوینكند. بود، شده امریكایالتینخوانده منطقه در

داخلینیزخواستهشدنظارتبیشتریبرمرزهایامریكاباكاناداومكزیكداشتهباشدتاازورود

كاپیشگیریشود.بهعبارتیازسالاهلللبنانبهخاكایاالتمتحدهامریعناصرسپاهقدسوحزب

،بخشیازدیپلماسیتحریمكنگرهبهسمتتدوینراهبردهایسیاسیـامنیتیبلندمدتدر6076

می متمایل ایران اسالمی جمهوری )قبال قانونHumire, 2012: 183شود طرفی از گذاران(.

ازسال تصویبقانونجامعتحریم6070آمریكا سازیایران،پذیریومحرومها،مسئولیتوبا

كنندكهتاپیشازآنایراعلیهبخشانرژیوبانكیایرانتصویبمیهایگستردهمحدودیت

سابقهنداشتهاست.نكتهقابلتأملایناستكهاتحادیهاروپانیزهمزمانوارداتنفتازایرانرا

توجهبهوابستگیباالیبودجهسنواتیجتحریممی با مهوریاسالمیایرانبهدرآمدهایكند.

ها،فشارهایاقتصادینفتیوازطرفیمقاومنبودناقتصادجمهوریاسالمیایراندربرابرتحریم

شودكهتاپیشازآنسابقهنداشتهاست.ایبهایرانواردمیوبانكیگسترده

هایموشكیوفضایی(،باتوسعهبومیفعالیت6077ـ6076فعالیتكنگرهصدودوازدهم)

می همزمان ایران جمهوریاسالمی سال از تحریم6076شود. سبد بخشیاز هایهمیندلیل،

كنگرهبهسمتتحریمقرارگاهوصنایعموشكیوزارتدفاع،سپاهپاسدارانوستادكلنیروهای

یابد.مسلحتمركزمی

هایكنگرهبهحدیگستردهحریمتواننتیجهگرفتكهتاپیشازبرجام،شعاعوتراكمتمی

گیریكردهبود.بهعبارتیشدهبودكهتمامینهادهایاقتصادی،بانكی،پولیوتجاریراهدف

ایراتحتتأثیرقراردهندزیراجمهوریاسالمیهایموشكیوهستههانتوانستهبودندبخشتحریم

ایباوجودشرایطتحریم،توانستهبودبهسازیصنایعموشكیوهستهسازیوبومیایرانبامقاوم

ها،بیشترینفشارتوسعهخودادامهدهد.برعكسبهدلیلمقاومنبودناقتصادكشوردربرابرتحریم

ترینسالحراهبردیكنگرهتاقبلازبرجامبهسمتتغییررفتاربراینبخشواردشد.درنتیجهمهم
                                                                                                                                               
1. Countering Iranian sway in Latin America  
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گذارانامریكاییبراینباوربودندصادیمعطوفشدهبود.قانونهایجنگاقتایایرانبااهرمهسته

هایكنگرهدرقالبگذاریسیاستهایانرژی،بانكیواقتصادیوریلكه،هوشمندسازیتحریم

ترینعاملوادارسازیایرانبهمیزمذاكراتبود.نظریهدیپلماسیاجبارمهم



 هاي كنگره آمريكا در دوران پسابرجام روندكاوي تحريم
ایراندركنگرهنشانمی دهدكهقانونگذارانپایشوبررسیمفادلوایحتحریمیمرتبطبا

اند:امریكاییدردورانپسابرجام،اهدافاستراتژیكزیررادراولویتقرارداده


یمیتحر جامع قوانین به شناور تحریمی لوایح تجمیع  *

سیاست بخشیاز طریقدردورانریاستجمهوریدونالدترامپ، از هایتحریمیكنگره

قوانینجامعپیگیریمی به شناور لوایحیاطالقتجمیعلوایحمسكوتو به لوایحشناور شود.

الیحه60اند.باتوجهبهاینكهبیشازهایدائمیكنگرهشوندكهدرمرحلهبررسیدركمیتهمی

هایجامعاند،تصویبتحریمهایدائمیكنگرهدرحالبررسیمیمرتبطباایراندركمیتهتحری

توانهایتحریمیكنگرهامریكاقرارگرفتهاستكهازمصادیقآنمیومادردراولویتسیاست

یحهاشارهكردكهازتجمیعچهارال7«هاوسیلهتحریمالیحهمقابلهبادشمنانامریكابه»بهتصویب

(.Killic, 2017: 3تحریمیدرحالبررسیدركنگرهحاصلشد)

شودكهنیزدرزمرهقوانینتحریمیمادرمحسوبمی6062هایایرانتاسالتمدیدقانونتحریم

.(Katzman, 2017: 9)هایموشكی،تروریستیوحقوقبشریاشارهكردهاستدرمفادآنبرتحریم


پاسداران سپاه یهامیتحر شعاعگسترش*

انونگذارانكنگرهدردورانپسابرجامباگنجاندنفرامیناجراییرؤسایجمهورامریكادر

هایسپاهپاسدارانراپیشنویسلوایحتحریمیمرتبطباجمهوریاسالمیایران،شعاعتحریم

برایچگسترشداده هدفكاهشاختیاراترئیسجمهورامریكا ایناقدامبا پوشیازشماند.

میبرخیتحریم انجام تحریمها بیشترین شود. به ارجاع با پاسداران اجرایی9هایسپاه فرمان

ازطریق6اند.اعمالشده79619و79669،79991 اقداماتخصمانهكنگره، بخشدیگریاز

هوضوحشودكهبسازیسپاهپاسدارانبهمداخلهدرامورداخلیسایركشورهاپیگیریمیمتهم
                                                                                                                                               
1. Countering America's Adversaries Through Sanctions   

 https://www.whitehouse.gov :نك6.
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7مشاهدهكرد.«ثباتسازیعراقوسوریهالیحهپیشگیریازبی»توانمصادیقآنرادرمی


موشكی یهامیتحر سازیمتراكم*

ازسیاست تصاعدهزینهیكیدیگر هایسیاسیومالیایرانبرایتوسعههایآتیكنگره،

قانصنایعموشكیوماهواره برایمثالدربخشچهارم بهایاست. دشمنانامریكا ونمقابلهبا

ها،رئیسجمهورمكلفشدهاستبااستنادبهقانوناختیاراتاقتصادیدرشرایطوسیلهتحریم

داراییشركتاضطراریبین فعالیتالمللی، به مسدودهایكمككننده را هایموشكیایران

«هایبالستیكایرانموشكهاوپیشگیریازالیحهتحریم»توانبهطرحكند.مصداقدیگرمی

اشارهكرد.درصدرالیحهمذكورتصریحشدهاست:

داریبایدبهتحریماشخاصیكهبهانتقالیاوارداتتسلیحاتمتعارفپیشرفتهوزارتخزانه»

6«.هایبالستیكیافناوری،قطعاتواطالعاتفنیبهایراننقشدارند،مبادرتكندیاموشك

امری بزرگقانونگذاران و انحرافی اخبار انعكاس با پسابرجام دوران در تهدیدكایی نمایی

ازاستقرارسامانه هایموشكیامریكادركشورهایشورایموشكیایران،حمایتتقنینیخودرا

هایبالستیكایراناعالماروپاباادعایمقابلهباموشكاسیاوشرقفارس،شرقهمكاریخلیج

9اند.كرده

بینیتصریحشده،اشخاصونهادهاییكهپیش«پذیریایرانالیحهمسئولیت»606قسمتدر

درفهرستتحریمشوددرتوسعهموشكمی قرارهایبالستیكایرانمشاركتداشتهباشند، ها

گیریاستكهدهدكهادبیاتتحریمیجدیدیدركنگرهدرحالشكلگیرند.اینامرنشانمی

ا اهرم با آن تحریممنیتپیشدر شعاع گسترشمیدستانه، آینده در ایران موشكی یابدهای

(McCarthy, 2016: 15.)


پولشویی با مرتبط هایاتّهام شعاع گسترش *

هایتحریمیكنگرهاست،مقابلهباپولشوییهاییكههمچناندرصدرسیاستیكیازحوزه

دهدكهقانونگذارانامریكاباادعایمقابلهمیهایتحریمیامریكانشانباشد.بررسیسیاستمی

گروه به تسلیحات انتقال و پولشویی فروشبا برای كارشكنی تروریستی، اصطالح به های

الیحه»هایآنرادرتواننشانهدهندكهبهوضوحمیهواپیماهایمسافربریراهمچنانادامهمی
                                                                                                                                               

 https://projects.propublica.org:نك7.

 :نك6.
https://www.govtrack.us 

 http://www.aipac.org :نك.9



 (62)پیاپی79پاییز،62شماره،هفتمسالدیسیاست،هایراهبرپژوهشفصلنامه 112
 

برای وارداتامریكا تروریسمممنوعیتكمكبانكصادراتو » ممنوعیتوزارت»و الیحه

خزانهداریازصدوربرخیمجوزهادرارتباطباصادراتیاصادراتمجددهواپیمایمسافری

تجاریبهایران در« كرد. جمهورنیزرئیس«الیحهشفافیتمنابعمالیتروریسمایران»مشاهده

افرادتحریم متعهدشدهاستكه ازفهرستخاامریكا رجنكندمگراینكهبرایكنگرهشدهرا

بهیكسازمانتروریستییادرحمایتازتائیدكندكهشخصونهادمذكوربهصورتدانسته

7نكردهاست.«تروریسم،كمكمالی،مادیوفناورانه


امریكا هایدادگاه در بشری حقوق جدید هایپرونده ایجاد* 

حوزه امخشیاز و ایران انگیز اقتصادیـهایمناقشه تهدیداتنوینیبرایانتفاع كه ریكا

هایجدیدقضاییعلیهایرانآورد،گشایشپروندهتجاریایراندردورانپسابرجامبهوجودمی

نهچنداندوربخشیازتنشدردادگاه درآینده ایراناست. برایاخذغرامتاز هایامریكا

مت قضایی تقابل سمت به امریكا و ایران میحقوقی بهمایل كه باشوند  غیرمستقیم صورت

چالشبلوكه با را دورانپسابرجام انتفاعاقتصادیایراندر اموالایران، و هاییسازیدرآمدها

برایمثالدرمواجهمی درایرانالیحهاجرایعدالتبرایگروگان»سازد. 6«هایسابقامریكا

تصریحشدهاست:

 نوامبر سوّم زمانی فاصله در ایران در مریكاا سفارت كاركنان یگیرگروگان بابت باید ایران»"

 از هریك به و پرداخت غرامت آنان هایخانواده و سفارت كاركنان به 1981 ژانویه بیستم تا 1979

9«.كند پرداخت دالر هزار 70 مبلغ گیری،نگروگا روز هر برای كاركنان


 گيري نتيجه

مهمتریننتایجحاصلازاینتحقیقعبارتنداز:

گذارانكنگرهصدوپانزدهمبراینباورندكهتداومفشاربرگلوگاهاقتصادیوبانكیقانون-

ای،درنهایتایرانرابهسمتهایغیرهستهتحریمسازیوانباشتهایرانازطریقهوشمندسازی

سازد.براساسمبانینظریدیپلماسیاجبار،امریكاایوادارمیومنطقههایموشكیتغییرسیاست

شودولیچماقآنراهمچنانبهعنوانیكعاملحداقلدرمیانمدتواردگزینهنظامینمی
                                                                                                                                               

 https://www.gop.govنك:7.

2. S. 868: Justice for Former American Hostages in Iran Act of 2015 
 https://www.foreign.senate.gov نك:9 .
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ایرانحفظمی بر فشار كاخسفیدبهسمتسرشكنتنظیمكننده ازطرفی، هاسازیهزینهكند.

هایمواجههباایرانراباكنگرهواتحادیهاروپاتقسیمهبخشیازهزینهشود،بهطوریكمتمایلمی

كند.درنتیجهدردورانپسابرجامودردورانریاستجمهوریدونالدترامپ،نقشكنگرهمی

شود.ترمیدرسیاستخارجیامریكادرقبالایرانپررنگ

ایبالستیكایران،افزایشحضورهامریكابراینباوراستكهگسترشبُردودقّتموشك

دغدغه واتحادیهاروپاسپاهقدسدرسوریهوحمایتایرانازحزباهلل، هایمشتركامریكا

شوند.بههمیندلیلامریكادرچارچوبدیپلماسیاجباربهدنبالآناستباتدوینمحسوبمی

اهنگیرا،علیهایراناتخاذكنند.ایهمهایغیرهستهاستراتژیمشتركبااتحادیهاروپا،تحریم

دهدكهواشنگتنگزینهاصالحبرجاموگنجاندنبرخیهایرفتاریامریكانشانمیپایشپازل

دنبالمیهایسختتبصره برجامرا به بهسمتنظارتبرگیرانه اصالحاتبرجامیبیشتر كند.

هایغنیسازیتمركزیتهایموشكیودائمیكردنمحدودمراكزنظامی،اعمالمحدودیت

اند.یافته

ایوگنجاندنسپاهپاسدارانبههایهستهدولتترامپبابلندكردنچماقبازگشتتحریم

ایایرانهایموشكیومنطقههایتروریستیوزارتخارجه،گزینهتغییرسیاستفهرستسازمان

براین امریكا دولتوكنگره دردستوركارقراردادهاست. توجهبهوابستگیرا باورندكهبا

هایهایعمرانیایرانبهصادراتنفتوگاز،درصورتیكههزینهباالیبودجهسنواتیوطرح

تهرانناچارسازیشریانتحریمچنانباالرودكهباعثفلج هایاقتصادیوبانكیایرانشود،

هزینه برآورد بدهاستبا تحریم حامیان به را امتیازاتی همها، طریقد. از ترامپ دولت زمان

هاییرابهایرانارسالكندكهاولویتامریكامنحصربهتغییرای،سیگنالمتحداناروپاییومنطقه

نقشواسطه درراهبرددیپلماسیاجبارامریكا، برایمدیریتتنشرفتاراست. ایاتحادیهاروپا

اینامراذعاندادكهحفظبازارامریكابرایبینواشنگتنوتهرانتقویتخواهدشد.واشنگتنبر

هایاروپایینشاندادهترازایراناست،بهطوریكهبررسیرفتارشركتاتحادیهاروپابسیارمهم

اندولیحاضربهقطعروابطداریامریكاراپرداختكردههایوزارتخزانهاستكهآنانجریمه

.اندتجاریواقتصادیباامریكانشده

گزاره به توجه كنگرهبا و ترامپ دولت خارجی سیاست در تحریم جایگاه باال، های

برجسته میصدوپانزدهم نقشتنظیمتر و میشود بازی را ایران رفتار طرفیكنندگی از كند.

براینباورندكهپاشنهآشیلایراندراقتصادسیسادامعمارانتحریمكنگرهبااستنادبهآثارقانون
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ها،بهسمتمقابلهبادستاوردهایموشكییانفوذفتهاست.بههمیندلیلهرچندروبنایتحریمنه

هدفایتمركزیافتهولیزیربنایتحریممنطقه مالیوتجاریرا نهادهایبانكی، هایكنگره،

میگیریمی قرائننشان نتیجه در صدركند. ارزیدر هوشمندسازیجنگاقتصادیو دهند

اندهرگونهمحدودسازیدستیابیایرانهایكنگرهمدعیگیرد.نئوكانسیاجبارامریكامیدیپلما

كند.هایبالستیكوتوسعهنفوذایراندرمنطقهراكُندمیبهارزهایقوی،روندتوسعهموشك

ادبیاتجدیدیدرراهبرددیپلماسیاجباركنگرهامریكادرقبالایراندرحالنهادینهشدن

برند.دراینراهبردبهمنظورمقابلهناممی«دستانهدیپلماسیتقنینیپیش»تكهازآنباعنواناس

ایعلیهجمهوریاسالمیایرانمیدستانههایپیشبازدارندهباتهدیدهایاحتمالیایران،تحریم

دستانهباتثبتپیشهایكنگرهعلیهسپاهپاسدارانباادبیاتمقابلهشود.برایمثالبخشیازتحریم

اینرویكرددرادبیاتتحریمینئوكانهاللشیعهدرژئوپلیتیكغرباسیااعمالشده هایاند.

كنگرهازبروزبیشتریبرخورداراست.

گذاریدرایران،هایبزرگاقتصادیوبانكیبرایسرمایهكنگرهبهمنظورارعابشركت-

دهد.گسترشمیشوییراهایمرتبطباپولشعاعتحریم

می- نشان كنگره در ایران با مرتبط مطروحه لوایح مفاد قانونبررسی كه گذاراندهد

ای،بهدنبالآنهستندكهتاامریكاییباسوارشدنبرامواجصیانتازامنیت،ثباتوصلحمنطقه

هایموشكیسپاهپاسداراناعمالكنند.هاییرابرایتداومرزمایشمحدودیت

اهدافبرنامه- ماهیتو خلیجفارساز ارعابكشورهایعربحوزه هایموشكیوبا

هایموشكییكپارچهامریكادرخلیجفارسبافضاییایران،بسترمساعدیبرایاستقرارسامانه

شود.هزینهكشورهایعربمنطقهفراهممی

هایبزرگتجاریوایكنگره،بارروانیوریسكشركتهایغیرهستهباگسترشتحریم-

هاییراگذاریدرایرانافزایشیافته.اینامربهصورتمستقیممحدودیتاقتصادیبرایسرمایه

اقتصادیایراندردورانپسابرجامبهوجودآوردهكه تجاریو برایتوسعهدیپلماسیبانكی،

كند.برجامرابهصراحتنقضمی63و62،61موادCبخش

كنگر نتیجه متراكمدر با اجبار، دیپلماسی چارچوب در امریكا هوشمندسازیه و سازی

ایوباهدفتحدیدانتفاعاقتصادیوبانكیایراندردورانپسابرجام،گزینههایغیرهستهتحریم

ایجمهوریاسالمیایرانرادردستوركاردارد.هایموشكیومنطقهتغییرسیاست
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 هاپيشنهاد
شودتدابیرواقداماتذیلهایتحریمیكنگرهامریكا،توصیهمیاسیاستبهمنظورمقابلهب

موردتوجهنهادهایذیربطقرارگیرد:

ایجادوانتقالشوكیكیازتبعاتگسترشتحریم- هایروانیبهكشوردردوبخشها،

اسیعمومیبخشیازدیپلمشودگذاریاست.بههمیندلیلتوصیهمینظامپولیوامنیتسرمایه

شوك مهار سمت به ایران اسالمی بخشجمهوری بر تحریم روانی پولیهای و ارزی های

سازماندهیشود.كشور

روابطسیاسیـ- ترمیم فرآیند در اخالل ایران، تحریم مهمتریناهدافمعماران یكیاز

بههمیندلیلتوصیهمی اتحادیهاروپاست. اقتصادیایرانبا سالهدیپلماسی9شوددرنقشهراه

تدوینمدالیتهپارلمانیوسیاستخارجیایرانو پارلمانیواقتصادیجمهوریاسالمیایران،

اتحادیهاروپابراساساهدافومنافعمشتركدراولویتقرارگیرد.

برگ- از یكی برجام، اجرای به ایران كشاندنتعهد چالش به برای ایران برنده های

بههمیندلیلیكیازاهدافمعمارانتحریمهایتحریمسیاست یدولتوكنگرهامریكاست.

ایران،تحریكتهرانبهاتخاذدیپلماسیهیجانیوخروجازبرجاماست.بههمیندلیلمتولیانامر

بخشفنی،سیاسیودفاعی/امنیتیدردستوركارقراردهند9بایدتدوینتدابیربازدارندهدرهر

ارائهپاسخمقندرانه،نقضبرجامنیزنباشد.كهعالوهبر

امریكابههیچوجهمایلنیستدرسطحافكارعمومیبهعنوانناقضبرجاممتهمشود.در-

طرف از نقضبرجام سمتطرحموارد استبه دیپلماسیعمومیایرانالزم بخشیاز نتیجه

امریكامتمركزشود.

- هر فعالیت9در وثباتهایبیموضوع تفسیرهایایران تروریسم، و حقوقبشر كننده،

هابهوجودآوردههاییرابرایرفعكاملتحریمامریكامتفاوتاستكهاینموضوعمحدودیت

رسددرآینده،فهرستموارداختالفیبهكمیسیونمشتركبرجاماست.بههمیندلیلبهنظرمی

هایایرانیردمنسجمیبرایتقویتحضورهیأتگسترشیابد.درنتیجهالزماستتركیبوراهب

دراینكمیتهباشدتاازتحدیدانتفاعاقتصادیوسیاسی)ترمیموتوسعهروابطباسایركشورها(

دردورانپسابرجامپیشگیریشود.

- پیرویاز لوایحتحریمیبا برجاماصلرقیق»طراحان سازیمنافع » هایافزایشهزینه»و

كنندانتفاعاقتصادیومالیایراندردورانپسابرجامرابهحداقلریزیمیبرنامه«رانایایمنطقه
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هایدیپلماسیاقتصادیرادوچندانگرایانهازظرفیتكاهشدهند.اینامراهمیتارزیابیواقع

اردردستورك«برنامهجامعتوسعهدیپلماسیاقتصادی»كند.بههمیندلیلالزماست،تدوینمی

معاونتاقتصادیوزارتامورخارجهقرارگیرد.
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