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چکیده کاربردی

• ــه 	 ــی دارد. تحریم هــای ظالمان ــده جهان ــد فزاین ــزار سیاســت خارجــی کشــورها رون ــوان اب ــه عن ــم ب ــرد تحری کارب
آمریــکا بــر ضــد ایــران زمانــی بــه هــدف رســیده اند کــه اواًل همراهــی متحــدان آمریــکا و نهادهــای بین المللــی 

ــد. ــال کن ــه ای را دنب ــًا اهــداف مشــخص و واقع بینان را داشــته باشــد و ثانی
• ــک 	 ــد بخشــی از ی ــم بای ــه خــودی خــود هــدف نیســت بلکــه تحری ــم ب ــکا، تحری ــرات آمری ــرای حــزب دموک ب

راهبــرد جامــع نســبت بــه ایــران باشــد. تحریــم بایــد دارای راهبــرد خــروج و انعطــاف الزم بــرای ترغیــب ایــران 
بــه مصالحــه باشــد. ضمــن اینکــه از نظــر آنهــا اســتفاده بیــش از حــد از تحریم هــا می توانــد منجــر بــه دور زدن 
ــی دالر و در  ــکا و هژمون ــی امری ــام مال ــف نظ ــدد و در نتیجــه تضعی ــی متع ــران بین الملل ــط بازیگ ــا توس تحریم ه

ــود. ــا ش نتیجــه معکــوس شــدن نتیجــه تحریم ه
• حــزب جمهوری خــواه از تحریم هــای همه جانبــه و وســیع بــرای تخریــب ظرفیت هــای راهبــردی و حتــی ســقوط 	

ــان دوره ای و همبســتگی آن  ــات می ــد. الگــوی تاریخــی انتخاب ــاع می کن نظــام سیاســی در کشــورهای دیگــر دف
ــس  ــدن نشــان می دهــد کــه احتمــااًل حــزب دموکــرات حــدود 30 کرســی مجل ــن بای ــت پایی ــزان محبوبی ــا می ب
نماینــدگان و 3 کرســی ســنا را از دســت خواهنــد داد. در کنگــره امریــکا صرف نظــر از ســلطه اکثریــت دموکــرات و 
ــون  ــه قان ــران وجــود دارد. امــا تبدیــل آنهــا ب ــم ای ــرای تحری جمهوریخــواه، طرح هــا و پیش نویس هــای متعــدد ب
و اســتناد دولــت امریــکا بــه ایــن قوانیــن، مشــمول رقابــت میــان حــزب دارای اکثریــت در کنگــره و حــزب مســلط 

بــر کاخ ســفید اســت.
• اگرچــه هــر دو حــزب اصلــی آمریــکا تحریــم را ابــزار سیاســت خارجــی امریــکا می داننــد، امــا پیــروزی هــر کــدام 	

ــات تحریمــی  ــرای اقدام ــی ب ــات متفاوت ــر ۲0۲۲ تبع ــان دوره ای کنگــره در نوامب ــات می ــن احــزاب در انتخاب از ای
ــای  ــکا، راه احی ــر مجلســین امری ــران خواهــد داشــت. در صــورت تســلط جمهوری خواهــان ب ــر ضــد ای ــکا ب امری
برجــام و لغــو تحریم هــای هســته ای بــر اســاس قانــون مــرور توافــق هســته ای ایــران بســیار دشــوار خواهــد شــد 
چــرا کــه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه جمهوری خواهــان ســنا بــه حــد نصــاب دو ســوم بــرای خنثی ســازی وتــوی 
ــای  ــه احی ــدگان، اگرچ ــس نماین ــر مجل ــان ب ــلط جمهوری خواه ــورت تس ــوند. در ص ــک ش ــور نزدی ــس جمه رئی
برجــام ناممکــن نخواهــد بــود امــا اقدامــات قانونــی مجلــس تحــت ســلطه جمهوری خواهــان می توانــد راه توافــق 

بــا ایــران را ناهمــوار کــرده و احتمــال ریســک سیاســی بایــدن را بیــش از پیــش کاهــش دهــد.

توصیه ها

• ــود. 	 ــل ش ــی تبدی ــه بین الملل ــای چندجانب ــه تحریم ه ــکا ب ــه آمری ــای یک جانب ــد تحریم ه ــازه ده ــد اج ــران نبای ای
در شــرایط کنونــی هنــوز امــکان احیــای برجــام وجــود دارد و بنابرایــن احتمــال ارجــاع پرونــده هســته ای ایــران 
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بــه شــورای امنیــت بســیار پاییــن اســت. امــا در صــورت کمرنگ شــدن امیدهــا بــرای احیــای برجــام، کشــورهای 
ــه  ــای چندجانب ــزم اســنپ بک و بازگشــت تحریم ه ــه اســتفاده از مکانی ــد ب ــد از کارت تهدی ــام می توانن عضــو برج

ــد. ــتفاده کنن ــی اس بین الملل
• ــران 	 ــه ای ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــده باش ــی مدیریت ش ــد چانه زن ــام بای ــای برج ــرات احی ــران در مذاک ــی ای چانه زن

ــا رســیدن  ــال کنــد کــه امــکان احیــای برجــام ی ــه ای دنب ــاز بیشــتر را به گون ــرای دریافــت امتی ــی ب ــد چانه زن نبای
ــرود و در واقــع، اصــل چانه زنــی بی معنــا شــود. مذاکره کننــدگان  ــی از بیــن ب ــه کلّ ــا آمریــکا ب ــه توافــق بهتــر ب ب
ــا، در  ــو تحریم ه ــیر لغ ــی مس ــروج یعن ــرد خ ــام در راهب ــل ابه ــا مث ــام تحریم ه ــف نظ ــاط ضع ــد از نق ــران بای ای
راســتای غیرموجه ســازی رویکــرد غیرســازنده طــرف امریکایــی اســتفاده کــرده و کشــورهای دیگــر را بــا موضــع 

خــود همــراه کننــد.
• هیــأت حاکمــه امریــکا بــه خصــوص نخبــگان دموکــرات نگراننــد کــه کاربــرد افراطــی تحریمهــا بر ضد کشــورهای 	

دیگــر منجــر بــه تمایــل تعــداد بیشــتری از کشــورهای تحــت تحریــم امریــکا بــه ایجــاد راه هــای تعامــل پولــی 
و مالــی جایگزیــن دالر در عرصــه جهانــی شــود. ایــن نگرانــی مؤیــد ایــن توصیــه اســت کــه ایــران همزمــان بــا 
ــا کشــورهای دیگــر  تــاش بــرای رفــع تحریم هــای امریــکا، بایــد راه هــای تعامــل پولــی و مالــی جایگزیــن را ب
از جملــه چیــن و روســیه دنبــال کنــد و از ایــن طریــق فشــار بــه امریــکا بــرای رفــع تحریم هــا را افزایــش دهــد.

• حتــی در صــورت احیــای برجــام، تحریم هــای اولیــه امریــکا باقــی خواهــد مانــد و ایــن می توانــد موانعــی را بــرای 	
ــی  ــش خصوص ــاالن بخ ــرایطی، فع ــن ش ــد. در چنی ــاد کن ــزرگ ایج ــادی ب ــرکت های اقتص ــا و ش ــا بانک ه کار ب

می تواننــد نقــش مهمــی در تثبیــت راه هــای جایگزیــن بــرای تعامــات پولــی و بانکــی بــازی کننــد.
• ــروج 	 ــکان خ ــی از ام ــرس ناش ــان در ت ــزرگ همچن ــی ب ــات مال ــا و موسس ــام، بانک ه ــای برج ــورت احی در ص

مجــدد امریــکا از برجــام خواهنــد بــود. بنابرایــن بخــش خصوصــی بایــد از ابزارهــای خــود در جهــت واقعی ســازی 
انتظــارات از برجــام اســتفاده کــرده در نتیجــه مانــع از شــکل گیری بحــران انتظــارات بی پاســخ در آینــده نزدیــک 

شــود.
• ــت بیــش از حــد1 	 ــس از امضــای برجــام در ســال ۲01۵ مشــکل تبعی ــران پ ــا ای ــع کار اقتصــادی ب یکــی از موان

ــق  ــوان از طری ــدودی می ت ــا ح ــکل را ت ــن مش ــود. ای ــکا ب ــای امری ــی از تحریم ه ــات مال ــرکت ها و موسس ش
ــرد. ــل ک ــی ح ــرکای خارج ــران و ش ــی ای ــای خصوص ــان بخش ه ــادی می ــی و اقتص ــای حقوق رایزنی ه

• بخــش خصوصــی ایــران تــا انتخابــات میــان دوره ای کنگــره آبــان امســال در شــرایط ابهــام نســبت بــه تعامــات 	
ــره  ــد کنگ ــواه بتوان ــزب جمهوریخ ــه ح ــت. چنانچ ــد داش ــرار خواه ــیایی ق ــرکای آس ــا ش ــاری ب ــادی و تج اقتص
ــر ضــد ایــران  ــر اجــرای تحریم هــای کنونــی ب ــه دنبــال نظــارت ب امریــکا را در اختیــار بگیــرد، بیــش از پیــش ب
و ســختگیرانه تر کــردن آنهــا خواهــد بــود و در ایــن راســتا، بــه اقدامــات قانونــی جدیــد بــرای تضعیــف تعامــات 

1  Overcompliance
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تجــاری و اقتصــادی ایــران بــا همســایگان و دیگــر کشــورهای آســیایی دســت خواهــد زد. بنابرایــن در چشــم انداز 
ــا شــرکت های خارجــی و یافتــن بازارهــای هــدِف  ــه تعامــات تجــاری ب کوتاه مــدت و میان مــدت، تنوع بخشــی ب

ــود. ــه می ش ــن توصی جایگزی

مقدمه

ــور در  ــن کش ــفارت ای ــری در س ــه گروگان گی ــف از جمل ــای مختل ــه بهانه ه ــامی و ب ــاب اس ــدای انق ــکا از ابت آمری
ــران  ــه موشــکی و هســته ای، ای ــت از تروریســم و توســعه برنام ــوق بشــری، حمای ــن حق ــت موازی تهــران، عــدم رعای
ــکا  ــده امری ــای فزاین ــال تحریم ه ــیر اعم ــت. در س ــرار داده اس ــود ق ــه خ ــپس ثانوی ــه و س ــای اولی ــت تحریم ه را تح
ــه  ــوان نقط ــون را می ت ــل کلینت ــوری بی ــت جمه ــال 1۹۹۹ در دوره ریاس ــو در س ــون دامات ــب قان ــران، تصوی ــه ای علی
ــراد، نهادهــا و شــرکت های  ــه اف ــه علی ــون، تحریم هــای ثانوی ــن قان ــر اســاس ای عطــف مهمــی دانســت، چــرا کــه ب
ــکا  ــا آمری ــل دهــه 1370 در صــدد برآمــد خــاء رابطــه ب ــران از اوای ــران اعمــال مــی شــد. ای ــا ای خارجــی همــکار ب
ــکا در  ــد و آمری ــران کن ــرفته جب ــورهای پیش ــایر کش ــادی س ــای اقتص ــرکت ها و نهاده ــا ش ــکاری ب ــق هم را از طری
ــم  ــران شــود. نقطــه عطــف مه ــا ای ــی ب ــایر بازیگــران بین الملل ــکاری اقتصــادی س ــع هم ــرد مان ــاش ک ــش، ت واکن
ــه  ــر ضــد برنام ــت ب ــی در شــورای امنی ــاع بین الملل ــران، ایجــاد اجم ــر ضــد ای ــکا ب ــد تحریم هــای آمری دیگــر در رون
ــران را در  ــا ای ــن تحریم ه ــود. ای ــه 1۹۲۹ ب ــه خصــوص قطعنام ــی ب ــای تحریم ــران و صــدور قطعنامه ه هســته ای ای
نوعــی محاصــره اقتصــادی قــرار داد چــرا کــه کلیــه کشــورها از هرگونــه تعامــل اقتصــادی، تجــاری، صنعتــی، بانکــی، 
ــران  ــت ای ــا تحــت مالکی ــی ی ــا، شــرکت ها، کشــتی ها، و نفتکش هــای ایران ــراد، نهاده ــه اف ــات ب ــه خدم بیمــه ای و ارائ
ــو قطعنامه هــای تحریمی شــورای  ــاد برجــام در ســال 13۹۴ و لغ ــا انعق ــی ب ــع می کــرد. اگرچــه تحریم هــای بین الملل من
ــد  ــر مانن ــن دیگ ــت عناوی ــکا تح ــه امری ــای ثانوی ــی تحریم ه ــه و برخ ــای اولی ــا تحریم ه ــد، ام ــته ش ــت برداش امنی
مســائل حقــوق بشــری و حمایــت از تروریســم باقــی مانــد. ضمــن اینکــه خــروج دولــت ترامــپ از برجــام عمــًا همــه 

ــد. ــده را برگردان ــو ش ــا لغ تحریم ه

ایــن رونــد طوالنــی و دائمی تحریم هــای آمریــکا بــر ضــد ایــران ایــن تلقــی اولیــه را پدیــد مــی آورد کــه تحریــم ایــران 
بــه بخــش جدایــی ناپذیــر سیاســت خارجــی امریــکا در قبــال ایــران تبدیــل و بــه تعبیــر جــواد ظریــف وزیــر خارجــه 
ســابق ایــران امریــکا بــه تحریــم ایــران معتــاد شــده اســت. بــر ایــن اســاس، ســوال اصلــی ایــن نوشــتار ایــن اســت 
کــه متغیرهــای سیاســت داخلــی امریــکا چــه تاثیــری بــر تحریم هــای ایــن کشــور بــر ضــد ایــران داشــته اســت ؟ بــه 
عبــارت دیگــر، آیــا دیدگاه هــا و اقدامــات بخش ــهای مختلــف حاکمیــت، احــزاب سیاســی اصلــی و اندیشــکده های فعــال 
دربــاره ایــران یکســان و در یــک راســتا بــوده اســت؟ در واقــع هــدف ایــن نوشــتار بررســی ابعــاد مختلــف سیاســت های 
تحریمــی امریــکا بــر ضــد ایــران بــا در نظــر گرفتــن متغیرهــای سیاســت داخلــی ایــن کشــور اســت تــا از ایــن طریــق، 



8 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

ــکا  ــف نظــام سیاســی و الیه هــای تصمیم ســازی امری ــن بخش هــای مختل ــی بی ــی احتمال ــی و همگرای عوامــل واگرای
شناســایی و توصیه هایــی بــرای مواجهــه مناســب ایــران بــا تحریم هــا اســتخراج شــود. بــه ایــن منظــور، ابتــدا جایــگاه 
ــکا اشــاره خواهــد  ــم در سیاســت خارجــی آمری ــه طــور خــاص، تحری ــزار سیاســت خارجــی و ب ــوان اب ــه عن ــم ب تحری
شــد و ســپس در ســه بخــش بــه ترتیــب آموزه هــای احــزاب دموکــرات و جمهوریخــواه، دیدگاه هــای دولــت و کنگــره 
امریــکا و اندیشــکده های فعــال دربــاره ایــران بررســی خواهــد شــد. در پایــان نتیجــه گیــری و توصیه هــا خواهــد آمــد.

تحریم ابزار سیاست خارجی 

تحریــم نوعــی اقــدام تنبیهــی اســت کــه توســط دولت هــا بــر ضــد یکدیگــر بــا هــدف تغییــر رفتــار یــا حتــی تغییــر 
ــه درازای تاریــخ برمی گــردد، امــا در دوران مــدرن، دولت ملت هــا  ــه ب نظــام سیاســی انجــام می شــود. ســابقه ایــن روی
ــد از  ــای قدرتمن ــه دولت ه ــی ک ــا جای ــده اند؛ ت ــوردار ش ــم برخ ــال تحری ــرای اعم ــری ب ــتر و کارآمدت ــای بیش از ابزاره
تحریــم بــه عنــوان ابــزار جایگزیــن جنــگ در راســتای تامیــن منافــع ملــی خــود اســتفاده می کننــد. در واقــع، تحریــم 
بدیــل مســالمت آمیز اقدامــات نظامــی کشــورها در مواجهــه بــا کشــورهای رقیــب یــا متخاصــم اســت. دو گونــه اصلــی 
ــی اســتفاده می شــود و  ــری هــای نظام ــه درگی ــواًل در هنگام ــه معم ــم نظامی تســلیحاتی ک ــم وجــود دارد؛ تحری تحری

دیگــری تحریــم اقتصــادی کــه ابــزار فشــار اقتصــادی بــر کشورهاســت.

ــدی  ــه جدی ــی دوم زمین ــگ جهان ــس از جن ــی پ ــای بین الملل ــور نهاده ــا، ظه ــه تحریم ه ــال یک جانب ــر از اعم فرات
ــرد.  ــم ک ــی فراه ــی بین الملل ــی و حقوق ــر ضــد اشــخاص حقیق ــه ب ــا چندجانب ــی ی ــای جمع ــال تحریم ه ــرای اعم را ب
ــه پیــش از  ــدام اولی ــوان اق ــه عن ــم را ب ــد تحری ــار دادن ــت اختی ــه شــورای امنی ــل متحــد ب ــدگان منشــور مل تنظیم کنن
صــدور مجــوز اقــدام نظامــی بــر ضــد کشــورهای ناقــض صلــح و امنیــت بین المللــی بــه کار گیرنــد. بــر ایــن اســاس، 
ــه، از  ــای یک جانب ــال تحریم ه ــار اعم ــر در کن ــال اخی ــاد س ــی هفت ــکا ط ــوص آمری ــه خص ــد ب ــورهای قدرتمن کش
ــه  ــد. ب ــی اســتفاده کرده ان ــه بین الملل ــرای اعمــال تحریم هــای چندجانب ــت ب ــد شــورای امنی ــی مانن نهادهــای بین الملل
ــه بهانه هــای حقــوق بشــری، تروریســتی و منــع  طــور خــاص، آمریــکا پــس از جنــگ ســرد کشــورهای مختلــف را ب

ــو 13۹7: 7۹–80(.  ــت )قنبرل ــرار داده اس ــادی ق ــای اقتص ــت تحریم ه ــترش تح گس

ــا  ــدی تحریم ه ــا و کارآم ــاد، پیامده ــه ابع ــی در زمین ــات فراوان ــورها، تحقیق ــط کش ــم توس ــال تحری ــوازات اعم ــه م ب
 Felbermayr, Kirilakha, Syropoulos, Yalcin,( صــورت گرفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه، ِفلبِرمایــر و همــکاران
ــای  ــه یافته ه ــی 1۹۵۵-۲016 ب ــازه زمان ــی در ب ــای بین الملل ــول تحریم ه ــیر تح ــی س ــا بررس and Yotov 2020( ب

ــترین  ــا بیش ــت؛ اروپ ــه اس ــش یافت ــر افزای ــای اخی ــا در دهه ه ــال تحریم ه ــه اعم ــه اینک ــیده اند؛ از جمل ــی رس مهم
کشــورهای تحریم کننــده و آفریقــا بیشــترین کشــورهای تحریــم شــونده را در خــود جــای داده انــد؛ تنــوع تحریم هــای 
اعمالــی بیشــتر شــده اســت؛ ســهم تحریم هــای تجــاری در حــال کاهــش و تحریم هــای مالــی و مســافرتی در حــال 
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افزایــش بــوده اســت؛ هــدف اصلــی تحریم هــا بــه شــکل فزاینــده بــه موضوعــات حقــوق بشــری و دموکراســی متمایــل 
ــد.  ــش یافته ان ــان کاه ــد و از آن زم ــاال رفته ان ــال 1۹۹۵ ب ــا س ــا ت ــت تحریم ه ــه موفقی ــًا اینک ــت و نهایت ــده  اس ش
ــای  ــری تحریم ه ــد. اوج گی ــر را نشــان می ده ــه اخی ــازه شــش ده ــم در ب ــت کشــورهای تحــت تحری شــکل 1 کمّی
بین المللــی در دهــه اول قــرن جدیــد میــادی ناشــی از حــوادث 11 ســپتامبر و پیامدهــای بین المللــی آن بــوده اســت 

 .)Felbermayr, Kirilakha, Syropoulos, Yalcin, and Yotov 2020(

)Felbermayr, Kirilakha, Syropoulos, et al. 2020:5( شکل 1تعداد کشورهای تحت تحریم

ــا ناکامی تحریم هــا در رســیدن  ــادی در زمینــه موفقیــت ی ــی تحریم هــای بین المللــی، تحقیقــات زی ــد کلّ جــدای از رون
بــه اهــداف انجــام شــده اســت. یافتــه اصلــی اکثــر ایــن تحقیقــات ایــن اســت کــه تحریم هــای اقتصــادی در تغییــر 
ــوان  ــه عن ــد )Haass 1997; Gause 1999; Nurnberger 2003(. ب ــاکام بوده ان ــم ن ــار کشــورهای تحــت تحری رفت
نمونــه، همــان طــور کــه جــدول زیــر نشــان می دهــد هفبائــر و همــکاران بــا بررســی بیــش از ۲00 مــورد تحریم هــای 
مختلــف اعمالــی بــر ضــد کشــورها بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه فقــط حــدود 3۴ درصــد ایــن تحریم هــا تــا حــدودی 
ــد. آن دســته از تحریم هایــی کــه هــدف محــدودی ماننــد آزادی زندانیــان  ــه اهــداف خــود موفــق بوده ان در رســیدن ب
ــد  ــر مانن ــداف دیگ ــه اه ــی ک ــا تحریم های ــیده اند، ام ــت رس ــه موفقی ــدود ۵0% ب ــد، ح ــال می کرده ان ــی را دنب سیاس
تغییــر نظــام سیاســی و تضعیــف قــدرت نظامــی کشــورها را دنبــال کرده انــد فقــط ۲0 تــا 30 درصــد بــا موفقیــت همــراه 

.)Hufbauer, Schott, Elliott, and Oegg 2007:158–159( بوده انــد
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Hufbauer p. 159  2 شکل

ــه  ــه و چندجانب ــای یک جانب ــدی تحریم ه ــم، کارآم ــاره تحری ــی درب ــات پژوهش ــث در ادبی ــن مباح ــم تری ــی از مه یک
اســت. باپــات در پژوهــش خــود میــزان موفقیــت تحریم هــای یک جانبــه و چندجانبــه را مــورد بررســی قــرار داده اســت. 
همــان طــور کــه در شــکل 3 در زیــر آمــده اســت، یافته هــای او نشــان می دهــد کــه بــر خــاف بســیاری از ادعاهــا 
 Drezner 2003; Hufbauer,( ــه ــای چندجانب ــبت تحریم ه ــه نس ــه ب ــای یک جانب ــودن تحریم ه ــر ب ــاره کارآمدت درب
Schott, Elliott, et al. 2007(، درصــد موفقیــت تحریم هــای چندجانبــه باالتــر اســت. بــه بیــان دقیق تــر، کمتریــن 

ــال  ــد اعم ــوع واح ــک موض ــر ی ــه ب ــای یک جانب ــا تحریم ه ــه ی ــت ک ــی اس ــا در حالت ــذاری تحریم ه ــزان تاثیرگ می
می شــود یــا تحریم هــای چندجانبــه بــر موضوعــات متعــدد. در مقابــل، بیشــترین تاثیرگــذاری تحریم هــا زمانــی اســت 
کــه تحریم هــا بــه شــکل چندجانبــه بــر یــک موضــوع واحــد و مشــخص اعمــال می شــوند یــا تحریم هــای چندجانبــه 
 Bapat and Morgan( ــوند ــال می ش ــی اعم ــای بین الملل ــی نهاده ــا نقش آفرین ــراه ب ــدد هم ــات متع ــر موضوع ب

 .)2009:1090

Bapat 2009: 1090 شکل 3 مقایسه موفقیت تحریم های یکجانبه و چندجانبه
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ــه در  ــه ک ــان گون ــم، هم ــرار دهی ــورد بررســی ق ــکا را م ــای آمری ــت تحریم ه ــه طــور خــاص موفقی ــم ب ــر بخواهی اگ
جــدول زیــر آمــده اســت تحریم هــای یک جانبــه آمریــکا بــر ضــد کشــورهای دیگــر توفیــق چندانــی نداشــته اســت. 
بــه عنــوان نمونــه، در فاصلــه زمانــی 1۹70 تــا 1۹8۹ از ۴1 مــورد تحریــم یک جانبــه آمریــکا بــر ضــد کشــورهای دیگــر 
ــه موفقیــت  ــا ۲000 از 11 مــورد تحریــم یک جانبــه آمریــکا فقــط ۲ مــورد ب ــازه زمانــی 1۹۹0 ت فقــط 8 مــورد و در ب
ــج  ــر در پن ــورهای دیگ ــد کش ــر ض ــکا ب ــه امری ــای یک جانب ــان دهنده ناکامی تحریم ه ــار نش ــن آم ــت. ای ــیده اس رس

دهــه گذشــته بــوده اســت. 

شکل Hufbauer 4 ص 128

در مجمــوع می تــوان گفــت کــه در ســال های اخیــر کشــورهای قدرتمنــد بــه شــکل فزاینــده از تحریــم بــه عنــوان ابــزار 
ــرض  ــم در مع ــر کشــورهای تحــت تحری ــا ب ــن تحریم ه ــذاری ای ــا اثرگ ــد ام سیاســت خارجــی خــود اســتفاده کرده ان
ــن و  ــداف معی ــه اه ــد ک ــراه بوده ان ــتر هم ــت بیش ــا موفقی ــی ب ــواًل تحریم های ــرار دارد. معم ــّدی ق ــام ج ــد و ابه تردی

ــده اند. ــال ش ــی اعم ــه بین الملل ــای چندجانب ــتیبانی نهاده ــا پش ــد و ب ــال کرده ان ــدودی را دنب مح

تحریم در سیاست خارجی آمریکا

آمریــکا بــا اتــکاء بــه قــدرت هژمونیــک خــود پــس از جنــگ جهانــی دوم، بیشــترین تحریم هــا را بــر ضــد کشــورهای 
دیگــر اعمــال کــرده اســت. درخواســت آمریــکا بــرای لغــو عضویــت کوبــا در ســازمان کشــورهای امریکایــی در دهــه 
ــه طــور خــاص،  ــوده اســت )دومینگــس و هتنــه 13۹1 :3۲۵–331(. ب ــه ب 1۹60 یکــی از اولیــن نمونه هــای ایــن روی
بنیــان اصلــی تحریم هــا بــر ضــد ایــران پــس از ماجــرای گروگانگیــری در ســفارت امریــکا در تهــران در نوامبــر 1۹7۹ 
اعمــال شــد. در مقطــع بحرانــی انقــاب اســامی، آمریــکا نــه تنهــا یکــی از متحــدان راهبــردی خــود در خاورمیانــه را 
از دســت داد بلکــه در بازگردانــدن دیپلمات هــای خــود در تهــران توفیقــی نیافــت. در واکنــش، مهمتریــن اقــدام عملــی 
امریــکا در آن برهــه سرنوشت ســاز، صــدور فرمــان اجرایــی 1۲170 توســط جیمــی کارتــر رئیــس جمهــور وقــت آمریــکا 
بــا توســل بــه قانــون اختیــارات اقتصــادی اضطــراری بین المللــی آمریــکا )1۹77(1 و قانــون وضعیــت اضطــراری ملّــی 
   )Hewitt and Nephew 2019;1۹76(۲ بــود. ایــن اولیــن بــار بــود کــه ایــن قانــون مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت(

1  International Emergency Economic Powers Act )IEEPA(
2  National Emergencies Act
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ــرای  ــارات گســترده ب ــون، از اختی ــه واســطه ایــن دو قان ــکا ب Casey and Fergusson 2020(. رئیــس جمهــور آمری

اعــام وضعیــت اضطــراری ملّــی و اعمــال تحریــم بــر ضــد کشــورهای هــدف برخــوردار اســت و کنگــره بــرای لغــو 
ــی کار بســیار ســختی در پیــش دارد و تاکنــون ایــن کار را انجــام نــداده اســت. ضمــن اینکــه  وضعیــت اضطــراری ملّ
ــون، کشــورهای دیگــر را تحریــم  ــه قان ــد از طریــق لوایــح تحریمــی و تبدیــل آنهــا ب رئیــس جمهــور آمریــکا می توان

 .)Weber and Schneider 2020:4( ــد کن

 Casey and Fergusson 2020: 16 شکل 5 کشورهای تحت تحریم آمریکا بر اساس قانون وضعیت اضطراری ملّی
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ــای  ــال تحریم ه ــه اعم ــن نمون ــن و طویل المدت تری ــران اولی ــد، ای ــان می ده ــاال نش ــودار ب ــه نم ــور ک ــان ط هم
ــه در ایــن زمینــه  ــوده اســت. البتــه ایــران تنهــا نمون ــه قوانیــن داخلــی ایــن کشــور ب ــا توســل ب یک جانبــه آمریــکا ب
نیســت بلکــه بیــش از 60 کشــور یــا نهــاد دیگــر نیــز بــه دالیــل مختلــف تحــت قوانیــن وضعیــت اضطــراری آمریــکا در 
چهــار دهــه گذشــته تحریــم شــده اند. همــان طــور کــه نمــودار زیــر نشــان می دهــد، اســتناد بــه ایــن قوانیــن در چهــار 

دهــه گذشــته رونــد کمابیــش افزایشــی داشــته اســت. 

Casey and Fergusson 2020: 18  شکل 6 موارد توسل به قانون وضعیت اضطراری ملّی آمریکا

بعــد از اشــاره بــه بنیــان تحریم هــای آمریــکا بــر ضــد ایــران، در ادامــه بــه مولفه هــای سیاســت داخلــی آمریــکا و بــه 
طــور خــاص، دیدگاه هــای دو حــزب سیاســی رقیــب در زمینــه تحریــم ایــران اشــاره خواهیــم کــرد. 

رقابت دو حزبی

دیدگاه های حزب جمهوری خواه درباره تحریم ایران 

ــوری  ــت جمه ــار از ریاس ــکل تمام عی ــه ش ــال ۲0۲0 ب ــی س ــارزات انتخابات ــواه در مب ــزب جمهوری خ ــی ح ــع ملّ مجم
ــا  ــی را ت ــد حزب ــن و تصویــب پلتفــورم جدی ــن حــزب اعــام کــرد کــه تدوی ــد ترامــپ حمایــت کــرد. ای مجــدد دونال
ــرای تحلیــل مواضــع رســمی ایــن حــزب  ــدازد. بنابرایــن ب ــه تأخیــر می ان ــات ریاســت جمهــوری ســال ۲0۲۴ ب انتخاب
بایــد بــه آخریــن پلتفــورم ایــن حــزب در ســال ۲016 رجــوع کــرد. بــر اســاس محتــوای ایــن متــن 66 صفحــه ای، ایــن 
حــزب خــود را طرفــدار صلــح از طریــق قــدرت و اســتثناگرایی آمریکایــی می دانــد؛ بــه ایــن معنــا کــه آمریــکا بــرای 
حفــظ امنیــت خــود در جهــان خطرنــاک کنونــی و کســب مجــدد جایــگاه طبیعــی رهبــری جهــان آزاد بایــد هــم بــه 
قدرتمندتریــن نیــروی نظامــی جهــان تبدیــل شــود و هــم تــوان تحریم هــای گســترده بــر ضــد دشــمنان آمریــکا یعنــی 
چیــن، روســیه و تروریســم اســامی در خاورمیانــه را داشــته باشــد. از نظــر حــزب جمهوری خــواه، خاورمیانــه امــروز از 
ــاره توافــق  ــدگاه حــزب درب ــه مــکان خطرناک تــری تبدیــل شــده اســت. دی ــی بعــد از جنــگ جهانــی دوم ب هــر زمان
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برجــام نیــز کامــًا منفــی اســت. آنهــا برجــام را توافــق شــخصی میــان اوبامــا و ایــران می داننــد کــه هیــچ الزامــی را 
 .)Republican National Convention 2016( ــرد ــاد نمی ک ــدی ایج ــور بع ــرای رئیس جمه ب

دیدگاه های حزب دموکرات درباره تحریم ایران 

ــت تحریم هــا در راســتای  ــر اهمی ــد ب ــکا در مانیفســت خــود در ســال ۲0۲۲ خــود ضمــن تأکی حــزب دموکــرات آمری
پیشــبرد منافــع ملّــی آمریــکا، اســتفاده نادرســت و بیــش از حــد از تحریم هــا را عامــل دورزدن سیســتم مالــی آمریــکا 
ــد. در ایــن مانیفســت حزبــی آمــده  ــه عنــوان ارز مرجــع بین المللــی می دان و در نتیجــه آســیب دیــدن هژمونــی دالر ب

اســت:

»تحریم هــای مالــی و اقتصــادی هنگامــی کــه به صــورت اســتراتژیک به عنــوان یکــی از ابزارهــای 
مــورد اســتفاده در کنــار متحدانمــان بــرای دســتیابی بــه اهــداف سیاســی روشــن اســتفاده می شــود، 
راهــی مؤثــر بــرای پیشــبرد بســیاری از اهــداف اصلــی امنیــت ملــی ایــاالت متحــده اســت. امــا 
زمانــی کــه تحریم هــا بــه شــکل نامناســب اســتفاده می شــوند یــا بیــش از حــد اعمــال می شــوند، 
ــتراتژیک  ــای اس ــی ه ــن دارای ــی از بزرگتری ــه یک ــد، بلک ــف می کنن ــا را تضعی ــع م ــا مناف ــه تنه ن
ــف  ــد. دموکرات هــا مخال ــد می کنن ــکا را تهدی ــی آمری ــگاه سیســتم مال ــاالت متحــده یعنــی جای ای
اعمــال نادرســت  تحریم هــا هســتند. تحریم هــای اقتصــادی و مالــی کــه کســب وکارهای خارجــی 
ــل  ــا را تحلی ــدرت و پتانســیل تحریم ه ــد، ق ــا را دور بزنن ــی م ــا سیســتم مال ــد ت را تشــویق می کن
ــانند و  ــیب می رس ــا آس ــاد م ــه اقتص ــد، ب ــف می کنن ــا را تضعی ــی م ــیل دیپلماس ــد، پتانس می برن
 Democratic( »ــد ــد می کنن ــان تهدی ــره جه ــوان ارز ذخی ــکا را به عن ــدی دالر آمری ــش کلی نق

 .)National Committee 2022:86

بــه نظــر مــی رســد کــه نگرانــی حــزب دموکــرات از کاربــرد نامناســب تحریــم و پیامدهــای معکــوس آن بیشــتر ناظــر 
ــترهای  ــه بس ــه ب ــدون توج ــکا ب ــه آمری ــی ک ــپ اســت؛ دوران ــوری ترام ــا در دوره ریاســت جمه ــال تحریم ه ــر اعم ب
ــن  ــرای دور زدن ای ــه را ب ــال و زمین ــران اعم ــه ای ــر از جمل ــورهای دیگ ــد کش ــر ض ــی را ب ــی، تحریم های بین الملل
ــه  ــی چ ــای تاریخ ــه الگوه ــد ک ــد دی ــه بای ــرد. در ادام ــم می ک ــران فراه ــریک ای ــورهای ش ــط کش ــا توس تحریم ه

ــد. ــر ۲0۲۲ دارن ــره در نوامب ــان دوره ای کنگ ــات می ــزب در انتخاب ــن دو ح ــت ای ــی از رقاب پیش بین

رقابت دو حزب در انتخابات میان دوره ای کنگره نوامبر 2022

ــه طــور متوســط ۲8 کرســی  ــا ۲018 حــزب حاکــم در کاخ ســفید ب ــات میــان دوره ای کنگــره از 1۹3۴ ت در ۲۲ انتخاب
مجلــس نماینــدگان و ۴ کرســی مجلــس ســنا را از دســت داده اســت.  بــر اســاس ایــن الگــو، می تــوان پیش بینــی کــرد 
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کــه دموکرات هــا حــدود 30 کرســی مجلــس نماینــدگان و 3 کرســی ســنا را از دســت خواهنــد داد. در بهتریــن شــرایط، 
از دســت دادن حداقــل 1۲ کرســی در مجلــس نماینــدگان بــرای دموکرات هــا قابــل پیش بینــی اســت. 

همــان طــور کــه در شــکل های زیــر مشــخص اســت، تغییــر کرســی ها در انتخابــات میــان دوره ای همبســتگی زیــادی 
ــر  ــوان ب ــدن می ت ــت حــدود ۴0 درصــدی بای ــه محبوبی ــه ب ــا توج ــور مســتقر دارد. ب ــت رئیس جمه ــزان محبوبی ــا می ب
ــا ۴۵ درصــدی حــدود  ــا محبوبیــت ۴0 ت ــه تاریخــی انتخابات هــای قبلــی گفــت کــه روســای جمهــور ب اســاس تجرب
13 تــا 63 کرســی را در مجلــس نماینــدگان از دســت داده انــد. در انتخابــات  میــان دوره ای پیــش رو دموکرات هــا بایــد از 
۲۲۲ کرســی مجلــس نماینــدگان و 1۴ کرســی ســنا دفــاع کننــد و ایــن مســئله کار را بــرای آنهــا ســخت خواهــد کــرد.

شکل 7 تغییر کرسی ها در انتخابات میان دوره ای

دیدگاه های دولت و کنگره درباره تحریم های ایران 
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دیدگاه های دولت ترامپ درباره تحریم ایران 

ترامــپ در یکــی از اولیــن مصاحبه هــای خــود بــه عنــوان نامــزد ریاســت جمهــوری در مــارس ۲016 از ضــرورت خــروج 
آمریــکا از توافــق هســته ای، افزایــش تحریم هــا بــر ضــد ایــران و رســیدن بــه توافــق بهتــر بــا ایــران صحبــت کــرد 
ــران  ــد ای ــر ض ــادی ب ــای اقتص ــدیدترین تحریم ه ــزار ش ــز از اب ــفید نی ــه کاخ س ــد از ورود ب )Trump 2016(. او بع

اســتفاده کــرد. ترامــپ در ســخنرانی خــود در ســال ۲017 دربــاره راهبــرد آمریــکا در قبــال ایــران 10 بــار از واژه تحریــم 
اســتفاده کــرد. او رفــع تحریم هــای ایــران بعــد از انعقــاد برجــام را اشــتباه تلقــی کــرد و بــه وزارت خزانــه داری دســتور 
داد کل مجموعــه ســپاه پاســداران را بــه خاطــر حمایــت اش از تروریســم تحــت تحریــم قــرار دهــد. همچنیــن ترامــپ 
ــت از تروریســم تحــت  ــه موشــک هــای بالســتیک و حمای ــه خاطــر برنام ــران را ب از کشــورهای دیگــر می خواهــد ای

 .)Trump 2017( تحریــم قــرار دهنــد

ــور  ــه ط ــه را ب ــای یک جانب ــد و تحریم ه ــارج ش ــی ۲018( خ ــت 13۹7 )8 م ــام در 18 اردیبهش ــپ از برج ــت ترام دول
مرحلــه ای بازگردانــد. وزارت خزانــه داری آمریــکا روز 6 آگوســت ۲018 ) 1۵ مــرداد 13۹7 ( بخش هایــی از تحریم هــای 
یک جانبــه را کــه بــر اســاس برجــام لغــو یــا تعلیــق شــده بــود بازگردانــد. ایــن تحریم هــا از جملــه شــامل دسترســی بــه 
دالر و طــا، فلــزات خــام یــا نیمه خــام ماننــد آلومینیــوم و آهــن، خودروســازی ایــران، خریــد  و  فــروش و تامیــن قطعــات 
هواپیمــا، مبــادالت نفتــی و هرگونــه خریــد مــواد پتروشــیمی از ایــران، شــرکت ملــی نفــت، نفتیــران و شــرکت ملــی 
تانکرســازی ایــران، هــر گونــه مبادلــه مالــی بیــن موسســات مالــی بین المللــی بــا بانــک مرکــزی ایــران یــا موسســات 
مالــی ایرانــی، منــع ســرمایه گذاری در بخــش انــرژی، همــکاری بــا ایــران در قالــب تعهــدات خدماتــی، بیمــه ای و بیمــه 
اتکایــی و ممنوعیــت واردات فــرش و مــواد غذایــی ماننــد پســته از ایــران و صــادرات هواپیماهــای تجــاری و قطعــات 
و خدمــات آن بــه ایــران اســت.1 دولــت ترامــپ در فروردیــن 13۹8 نــام ســپاه را در لیســت ســازمان هــای تروریســتی 
خارجــی آمریــکا قــرار داد. بــرای اولیــن بــار در طــول تاریــخ مــدرن بــود کــه بخشــی از ارگان هــای رســمی نظامــی یــک 

کشــور، از ســوی کشــوری دیگــر بــه عنــوان گــروه تروریســتی شــناخته می شــود. 

بعــد از خــروج آمریــکا از برجــام ماشــین تحریم هــای آمریــکا بــر ضــد ایــران مجــدداً فعــال شــد. در تاریــخ ۲6 مــارس 
۲01۹ )6 فروردیــن 13۹8( برایــان هــوک نماینــده آمریــکا در امــور ایــران اعــام کــرد کــه آمریــکا شــبکه مالــی شــامل 
۲۵ فــرد و شــرکت جدیــد در ایــران، ترکیــه و امــارات متحــده عربــی را هــدف تحریم هــا قــرار می دهــد کــه بــه دور 
ــک  ــه بان ــد. هــوک مدعــی شــد ک ــن می کنن ــی ســپاه پاســداران را تأمی ــع مال ــران کمــک و مناب ــای ای زدن تحریم ه
انصــار مســئول تأمیــن حقــوق پرســنل نیروهــای قــدس و نیروهــای خارجــی تحــت حمایــت ایــران در ســوریه اســت. 

ــپاه  ــای لجســتیک از س ــت از تروریســم و حمایت ه ــر حمای ــه خاط ــران ب ــاع ای ــم وزارت دف ــوک از تحری ــن ه همچنی

1  https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-reimposing-certain-sanctions-respect-iran/
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ــر داد.1  پاســداران خب

ــا از  ــرای دور زدن تحریم ه ــران ب ــوان ای ــش ت ــوان کاه ــکا را می ت ــدام آمری ــن اق ــای ای ــن جنبه ه ــم تری ــی از مه یک
ــی و اقتصــادی کشــورهای مختلــف  ــزد شــرکت ها و مؤسســات کوچــک مال طریــق ایجــاد هــراس از کار اقتصــادی ن
بــود. پمپئــو در مصاحبــه مطبوعاتــی بــرای اعــام ایــن تصمیــم آمریــکا، بــه همــه شــرکت ها و موسســات اقتصــادی 
ــا ایــران باشــند چــرا کــه بــه ادعــای او بیــش از 60 درصــد  هشــدار داد کــه بایــد بــه شــدت مراقــب کار اقتصــادی ب
ــد در  ــن مجموعه هــا می توان ــا ای ــوذ مجموعه هــای اقتصــادی ســپاه اســت و کار اقتصــادی ب ــران تحــت نف اقتصــاد ای

زمــره اقدامــات جنایــی تلقــی شــود.۲

ــم 3۹  ــپ، تحری ــت ترام ــران در دول ــد ای ــر ض ــکا ب ــه آمری ــای یک جانب ــترش تحریم ه ــم گس ــق مه ــی از مصادی یک
شــرکت پتروشــیمی ایــران و نمایندگــی هــای وابســته آن در خــارج از کشــور در تاریــخ 17 خــرداد 13۹8 و بــه لحــاظ 
نمادیــن مهــم تــر از آن، تحریــم مقــام رهبــری، دفتــر ایشــان و تمــام مجموعه هــا و مؤسســات وابســته بــود. بــر اســاس 
ــکا تمــام  ــن ۲01۹(، آمری ــاه 13۹8 )۲۴ ژوئ ــخ 3 تیرم ــکا در تاری ــی شــماره 13876 رئیــس جمهــور آمری ــان اجرای فرم
افــراد و مؤسســات وابســته و منســوبان رهبــری و دفتــر ایشــان در داخــل و خــارج کشــور را تحــت تحریــم قــرار داد. 
همچنیــن بــر اســاس ایــن فرمــان، وزارت خزانــه داری آمریــکا اجــازه دارد کــه بــا مشــورت وزارت خارجــه ایــن کشــور، 
افــراد و نهادهــای خارجــی دیگــری را کــه آگاهانــه بــا افــراد و مؤسســات تحریــم شــده بــر اســاس ایــن فرمــان اجرایــی 
همــکاری مالــی دارنــد در لیســت تحریــم قــرار دهــد. ایــن تحریم هــا جــاده تعامــل بــا ایــران بــرای دولــت بایــدن را 
ناهمــوار کــرده اســت؛ ناهمــواری هایــی کــه هــم بــی اعتمــادی ایــران نســبت بــه آمریــکا را دو چنــدان کــرده و هــم 
ــای  ــه، دیدگاه ه ــت. در ادام ــرده اس ــد ک ــدن س ــت بای ــا را در دول ــدد تحریم ه ــع مج ــام و رف ــای برج ــون راه احی تاکن

ــرد.  ــرار می گی ــورد بررســی ق ــران م ــای ای ــاره تحریم ه ــدن درب ــت بای دول

دیدگاه های دولت بایدن نسبت به تحریم ایران 

اگــر بخواهیــم دیــدگاه شــخصی بایــدن دربــاره کاربــرد تحریم هــا بــر ضــد ایــران را ارزیابــی کنیــم بایــد بــه مواضــع او 
ــا اوج گیــری بحــران هســته ای ایــران  بــه عنــوان کنگــره آمریــکا در ســال های دور نگاهــی داشــت. بایــدن هم زمــان ب
در ســال ۲006 به عنــوان عضــو ارشــد کمیتــه روابــط خارجــی ســنا نســبت بــه محاســبه دقیــق و همه جانبــه پیامدهــا و 
خطــرات ناشــی از هرگونــه اقــدام تحریمــی بــر ضــد ایــران هشــدار داده بــود. از نظــر بایــدن پیامدهــای چنیــن اقداماتــی 
ــدف و متحــدان  ــی کشــورهای ه ــای سیاســی داخل ــی و گروه ه ــکار عموم ــکا، اف ــی آمری ــوزه داخل ــه ح ــد در س را بای
بین المللــی امریــکا محاســبه و کنتــرل کــرد. بایــدن در ســال ۲006 ایــن ســؤال را مطــرح می کنــد کــه »تحریــم ایــران 
چــه هزینــه ای بــرای ایــران، آمریــکا و متحــدان کلیــدی آمریــکا« دارد؟ او همچنیــن مــی پرســد کــه چــرا دولــت بــوش 
1  https://in.reuters.com/article/usa-iran-sanctions/u-s-sanctions-firms-accused-of-helping-fund-irans-revolutionary-guards-idINKCN1R71RL
2  https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2019/04/290963.htm
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پســر، مــردم آمریــکا را از هزینه هــای اقتصــادی ناشــی از تحریــم ایــران آگاه و آنهــا را آمــاده نمی کنــد؟ او همچنیــن 
نگــران اســت کــه اروپــا، روســیه و چیــن از تحریم هــای آمریــکا بــر ضــد ایــران بــه ایــن دلیــل حمایــت نکننــد کــه 
آمریــکا مســیر مذاکــره و دیپلماســی بــا ایــران را آزمــون نکــرده اســت  )Biden 2006b(. بــه نظــر بایــدن تحریــم یکــی 
ــه همراهــی افــکار عمومــی آمریــکا، همراهــی  از ابزارهــای سیاســت خارجــی آمریکاســت، امــا کارامــدی آن منــوط ب
متحــدان آمریــکا، ابتنــاء بــر راهبــرد بلندمــدت، ایجــاد شــکاف در هیــات حاکمــه کشــور مــورد تحریــم و روشــن بــودن 

.)Biden 2006a( ــه تحریم هاســت شــرایط خاتم

اگرچــه بایــدن بارهــا و بارهــا بــر آمادگــی آمریــکا بــرای برداشــتن تحریم هــای اعمالــی دوره ترامــپ صحبــت کــرده 
 )Biden 2020a( ــزم اســنپ بک ــتفاده از مکانی ــا اس ــران ب ــای ای ــدن تحریم ه ــه بازگردان ــال، گزین ــن ح اســت، در عی
و تــداوم تحریم هــای هدفمنــد بــر ضــد ایــران بــه خاطــر نقــض حقــوق بشــر، حمایــت از تروریســم و توســعه برنامــه 
ــوان در ســخنان  موشــک هــای بالســتیک را مــورد تأکیــد قــرار داده اســت )Biden 2020b(. همیــن موضــع را می ت
رابــرت مالــی نماینــده آمریــکا در امــور ایــران و مســئول مذاکــره بــا ایــران شــنید. رابــرت مالــی در جلســه کمیتــه روابــط 

خارجــی ســنای امریــکا تاکیــد دارد:

»احیــای برجــام مســتلزم برداشــتن تحریم هــای هســته ای ایــران اســت چــرا کــه هــدف اولیــه 
ایــن تحریم هــا، پرداختــن بــه تهدیــد هســته ای ایــران بــوده اســت. در صــورت آمادگــی ایــران 
بــرای محــدود کــردن برنامــه هســته ای، امریــکا آمــاده رفــع تحریم هــای ایــران اســت. در عیــن 
ــرای فشــار  ــارش ب ــار ســایر ابزارهــای در اختی ــده را در کن ــکا تحریم هــای باقــی مان حــال، آمری
 )Malley »بــه ایــران و هــدف قــرار دادن بقیــه فعالیت هــای خطرناکــش اســتفاده خواهــد کــرد

 .2022(

دیدگاه های کنگره نسبت به تحریم ایران

ــی از  ــم ناش ــش ه ــن نق ــد. ای ــازی می کن ــران ب ــای ای ــال تحریم ه ــده ای در اعم ــش تعیین کنن ــکا نق ــره آمری کنگ
اختیــارات قانونــی اعطایــی کنگــره بــه رئیس جمهــور آمریکاســت کــه امــکان تحریــم ایــران را بــر اســاس دســتورات 
اجرایــی فراهــم می کنــد، هــم ناشــی از قوانیــن تحریمــی کــه مســتقیمًا توســط نماینــدگان گنگــره وضــع و در صــورت 
ــد  ــر رون ــی را ب ــت داخل ــر سیاس ــر متغی ــوان تأثی ــه بت ــرای اینک ــوند. ب ــی می ش ــور اجرای ــس جمه ــوی رئی ــدم وت ع
تحریم هــای ایــران ارزیابــی کــرد، بایــد تاش هــای ســه کنگــره اخیــر آمریــکا در پیشــنهاد و وضــع قوانیــن تحریمــی 

ــه می شــود.  ــه آن پرداخت ــران را بررســی کــرد کــه در ادامــه ب ــر ضــد ای ب

کنگره 114ام )2016-2015(
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قانــون مــرور توافــق هســته ای ایــران1 یــا اینــارا در ســال ۲01۵ بــرای هموارســازی راه توافــق بــا ایــران بــه تصویــب 
کنگــره آمریــکا رســید. بــر اســاس ایــن قانــون، کنگــره مــدت زمــان معینــی در اختیــار دارد تــا نقــض احتمالــی توافــق 
از ســوی ایــران را بررســی کــرده و توافــق را مــردود اعــام کنــد. بــر اســاس ایــن قانــون چنانچــه تغییــرات اساســی 
در متــن برجــام رخ دهــد، برجــام بایــد مجــدداً توســط کنگــره بررســی شــود. همچنیــن بــر اســاس ایــن قانــون رئیــس 
جمهــور امریــکا هــر نــود روز یکبــار بایــد تبعیــت کامــل، قابــل راســتی آزمایی و شــفاف ایــران از توافــق را بــه کنگــره 
گــزارش دهــد. دولــت ترامــپ از اکتبــر ســال ۲017 از ارســال ایــن گــزارش بــه کنگــره خــودداری کــرد. همچنیــن بــر 
ــران از توافــق هســته ای و  ــاره تبعیــت ای ــار درب ــکا موظــف اســت هــر 180 روز یک ب ــت امری ــون دول اســاس ایــن قان
اینکــه آیــا بانک هــای ایرانــی در تامیــن مالــی تروریســم یــا پیشــرفت برنامــه موشــک های بالســتیک ایــران یــا حمایــت 
ــران۲ را  ــون تحریم هــای ای ــی قان ــازه زمان ــه کنگــره گــزارش دهــد. کنگــره 11۴ ام  ب از تروریســم نقــش داشــته اند ب
کــه در دســامبر ۲016 منقضــی می شــد تــا دســامبر ۲0۲6 تمدیــد کــرد. ایــن قانــون بــا ۴1۹ رای موافــق و یــک رای 
مخالــف در مجلــس نماینــدگان و ۹۹ رای موافــق بــدون رای مخالــف در ســنای آمریــکا بــه تصویــب رســید و بــدون 

امضــای اوبامــا رئیس جمهــور وقــت امریــکا بــه قانــون تبدیــل شــد. 

کنگره 115ام )2018-2017(

ــه  ــی ب ــا در حال ــون کاتس ــان قان ــا هم ــا3 ی ــق تحریم ه ــکا از طری ــمنان امری ــا دش ــه ب ــون مقابل ــال ۲017  قان در س
ــر ضــد  ــا ب ــامل تحریم ه ــون ش ــن قان ــود. ای ــام ب ــان عضــو برج ــکا همچن ــه آمری ــید ک ــکا رس ــره آمری ــب کنگ تصوی
ایــران، روســیه و کــره شــمالی اســت. بــر اســاس ایــن قانــون فــروش تســلیحات به/صــادرات از ایــران و همــه افــراد 
شــرکت ها و نهادهایــی کــه در برنامــه موشــک های بالســتیک ایــران مشــارکت دارنــد تحــت تحریــم قــرار می گیرنــد. 
بــر ایــن اســاس، دولــت آمریــکا موظــف اســت ارزیابــی خــود دربــاره فعالیــت ،افــراد شــرکت ها و نهادهــای ایرانــی در 
حــوزه برنامــه موشــک های بالســتیک و حمایــت از تروریســم را بــه کنگــره گــزارش دهــد. ایــن قانــون  زمینــه را بــرای 
ــام ســپاه در ذیــل برچســب اس دی جــی تــی ۴مطابــق فرمــان اجرایــی 13۲۴۴ بــوش پســر بعــد از 11  قرارگرفتــن ن

 .)Dubowitz 2022:21( ســپتامبر فراهــم کــرد

کنگره  116ام )2020-2019(

ــه  ــار ب ــرای فش ــه ب ــد؛ از جمل ــنهاد ش ــای ایران پیش ــا تحریم ه ــط ب ــون مرتب ــس قان ــازده پیش نوی ــره ی ــن کنگ در ای
ــر ضــد  ــکا ب ــای امری ــری از نقــض تحریم ه ــرای جلوگی ــی ب ــارات متحــده عرب ــد ام ــران مانن کشــورهای همســایه ای
ــران در  ــت ای ــت حمای ــبه نظامی تح ــای ش ــم گروه ه ــران،  تحری ــتیک ای ــک های بالس ــه موش ــا برنام ــه ب ایران، مقابل
1  Iran Nuclear Agreement Review Act
2  Iran Sanctions Act
3  The Countering America’s Adversaries through Sanctions Act of 2017 )CAATSA(
4  Specially Designated Global Terrorist (SDGT)
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منطقــه و قانــون حقــوق بشــر و مســئولیت پذیرکــردن ایــران در قبــال گروگانگیــری1. در کنگــره 116 ام از یــک ســو، 
ــاره فســاد اقتصــادی مقامــات  برخــی نماینــدگان ماننــد جــاش گادهیمــر از ضــرورت انتشــار گزارش هــای دوره ای درب
 US House of Representatives( ایــران ماننــد آنچــه دربــاره الیگارش هــای روس انجــام می شــود دفــاع می کننــد
ــا شکســت تحریم هــای  ــد و آن را ب ــن می دانن ــات را نمادی ــه اقدام 2019:26(، از ســوی دیگــر، برخــی دیگــر این گون

ــم  ــا تحری ــه نظــر آنه ــد. ب ــن مقایســه می کنن ــه پوتی ــک ب ــای نزدی ــا الیگارش ه ــیه ی ــات روس ــر ضــد مقام ــکا ب آمری
ــکا  ــای آمری ــدی تحریم ه ــران شــود بلکــه کارآم ــف اقتصــاد ای ــه تضعی ــد منجــر ب ــی نمی توان ــدان فاســد دولت ثروتمن

.)US House of Representatives 2019:7( ــت ــدان آمریکاس ــی و متح ــای بین الملل ــت نهاده ــه حمای ــوط ب من

کنگره 117 ام )2022-2021(

در کنگــره فعلــی آمریــکا حــدود ۲7 پیــش نویــس قانــون مرتبــط بــا تحریم هــای ایــران وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد، 
فقــط پیش نویــس قانــون مقابلــه بــا پهپادهــای ایــران۲ توســط 77 نفــر از نماینــدگان کنگــره در مهرمــاه 1۴00 مطــرح 
شــده و بــه تصویــب مجلــس نماینــدگان آمریــکا رســیده اســت. ایــن پیش نویــس بــرای تبدیــل شــدن بــه قانــون بایــد 
بــه تصویــب ســنا هــم برســد. تعــدادی پیش نویــس دیگــر توســط ســناتورهای صاحب نفــوذی ماننــد تــام کاتــن، تــد 
کــروز و بــاب مننــدز در راســتای جلوگیــری از رفــع تحریم هــای ایــران، حفاظــت از امنیــت اســرائیل در قبــال گــروه-

هــای مــورد حمایــت ایــران و وضــع تحریــم بــر ضــد مقامــات ارشــد ایــران ماننــد آیــت اهلل خامنــه ای و ابراهیــم رئیســی 
پیشــنهاد شــده و در نوبــت بررســی قــرار دارد.

دیدگاه اندیشکده های آمریکا در قبال تحریم های ایران

برخــی از اندیشــکده های آمریکایــی نقــش مهمــی در بررســی، توجیــه و حتــی پیشــنهاد تحریم هــای جدیــد بــر ضــد 
ــا  ــتند، ب ــکا هس ــای پیشــین آمری ــات دولت ه ــوال از مقام ــه معم ــن اندیشــکده ها ک ــان ای ــد. محقق ــا کرده ان ــران ایف ای
ــانه ها و  ــا رس ــه ب ــردی، مصاحب ــت های کارب ــی، نشس ــای پژوهش ــه ای، پروژه ه ــت های روزنام ــزارش، یادداش ــه گ تهی
ــه کشــورهای دیگــر از  ــر علی ــکا ب ــم آمری ــد ســهمی در صنعــت تحری ــاب ســعی می کنن ــی چــاپ کت روزنامه هــا و حت
جملــه ایــران داشــته باشــند. در اینجــا بــه چهــار اندیشــکده مهــم کــه بیشــترین ادبیــات دربــاره مســائل ایــران را تولیــد 
می کننــد یعنــی بنیــاد دفــاع از دموکراســی هــا، بنیــاد میــراث )هریتــج(، شــورای روابــط خارجــی و شــورای آتانتیــک 

می پردازیــم. 

4  https://www.congress.gov/quick-search/n?wordsPhrases=Iran+sanctions&wordVariants=on&titles=on&congressGroups%5B%5D=0&cong
resses%5B%5D=116&legislationNumbers=&legislativeAction=&sponsor=on&representative=&senator= 
2  Stop Iranian Drones Act
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بنیاد دفاع از دموکراسی ها

ــال  ــداران اعم ــن طرف ــی و از جّدی تری ــد ایران ــکده های ض ــن اندیش ــی از تندروتری ــی ها یک ــاع از دموکراس ــاد دف  بنی
ــپ داشــت.  ــت ترام ــای دول ــا دیدگاه ه ــادی ب ــت زی ــن اندیشــکده قراب ــران اســت. ای ــر ضــد ای ــدید ب ــای ش تحریم ه
بســیاری از محققــان آن از جملــه گودلبــرگ بــه تدریــج در پســت های مختلــف دولــت ترامــپ قــرار گرفتنــد و در زمینــه 
ــن اندیشــکده  ــه شــود کــه آموزه هــای ترویجــی ای ــراه نیســت اگــر گفت ــد. بی ــت ترامــپ مشــاوره دادن ــه دول ــران ب ای

یکــی از عوامــل مهــم خــروج آمریــکا از برجــام بــود. 

علی رغــم پایــان کار دولــت ترامــپ، مقامــات ایــن اندیشــکده همچنــان در عرصه هــای سیاســتگذاری خارجــی آمریــکا 
ــد و  ــکا شــرکت کرده ان ــای برجــام بارهــا در جلســات اســتماع کنگــره آمری ــوازات مذاکــرات احی ــه م ــا ب ــد. آنه فعال ان
دربــاره پیامدهــای منفــی احیــای برجــام بــرای آمریــکا هشــدار داده انــد. یکــی از فعال تریــن اعضــای ایــن اندیشــکده، 
دوبوویتــز در جلســه اســتماع کمیتــه روابــط خارجــی ســنا در تاریــخ ۴ اردیبهشــت 1۴01 )۲۵ مــی ۲0۲۲( از پیامدهــای 
اقتصــادی احیــای برجــام بــرای ایــران صحبــت کــرد. بــر اســاس ادعــای او در صــورت احیــای برجــام و رفــع تحریم هــا، 
ــارد  ــه 800 میلی ــج ســال نزدیــک ب ــارد دالر و در عــرض پن ــه ۲7۵ میلی ــد نزدیــک ب ــاه می توان ــران در مــدت 1۲ م ای
ــران  ــارد دالر از دارایی هــای بلوکه شــده ای ــا 130 میلی ــرآورد، حــدود 86 ت ــن ب ــر اســاس ای ــد. ب دالر درآمــد کســب کن
فــوراً آزاد خواهــد شــد، حــدود 1۲ میلیــارد دالر بــه شــکل ســاالنه از هزینه هــای واردات ایــران کاهــش خواهــد یافــت، 
حــدود 73 میلیــارد درآمــد ســاالنه ناشــی از رفــع تحریم هــای نفتــی و حــدود ۵0 میلیــارد دالر ســاالنه درآمــد ناشــی از 
صــادرات  عایــد ایــران خواهــد شــد )Dubowitz 2022:14–15(. دوبوویتــز تــاش می کنــد ســپاه پاســداران را ذینفــع 
اصلــی رفــع تحریم هــا تصویــر کنــد و نتیجــه بگیــرد کــه رفــع تحریم هــا منجــر بــه افزایــش تــوان تســلیحاتی ایــران 

.)Dubowitz 2022:4–7(  ــران در منطقــه خواهــد شــد ــده ای ــه اصطــاح بی ثبات کنن و تشــدید اقدامــات ب

ــه  ــام ک ــنپ بک برج ــزم اس ــال ۲0۲۵ مکانی ــه در س ــن اســت ک ــر ای ــاک دیگ ــیار خطرن ــئله بس ــز مس ــر دوبوویت از نظ
ــن  ــد؛ ضم ــد ش ــی خواه ــد منقض ــه بازگردانن ــور یک جانب ــل را به ط ــازمان مل ــای س ــد تحریم ه ــادر می کن ــکا را ق امری
ــه  ــرا ک ــت چ ــد داش ــود نخواه ــه موج ــای چندجانب ــق مکانیزم ه ــران از طری ــای ای ــت تحریم ه ــکان بازگش ــه ام اینک
چیــن و روســیه احتمــااًل موافــق بازگردانــدن تحریم هــای ایــران نخواهنــد بــود. دوبوویتــز اذعــان می کنــد کــه اجــرای 
ــا همســایگان متعــدد  تحریم هــای غیــر نفتــی بــر کشــوری ماننــد ایــران کــه دارای مرزهــای خاکــی و آبــی وســیع ب
ــواًل  ــران معم ــایگان ای ــه همس ــی ک ــه خصــوص زمان ــی اســت ب ــای نفت ــال تحریم ه ــیار مشــکل تر از اعم اســت، بس
ــاز و  ــع مــورد نی ــاالت متحــده حاضــر باشــد مناب ــا اگــر ای ــدد ام ــران مــی بن ــر دور زدن تحریم هــا ای چشــم خــود را ب
ــد ایــن تحریم هــا را اجــرا کنــد  ــه همســایگان ایــران را در اختیــار قــرار دهــد می توان ــرای فشــار ب ســرمایه سیاســی ب

)Dubowitz 2022:10–16(
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دوبوویتــز بــا آگاهــی از حساســیت موضــوع روســیه بــرای هیــات حاکمــه آمریــکا بــه خصــوص بــه خاطــر حملــه ایــن 
کشــور بــه اوکرایــن، تــاش می کنــد احیــای برجــام را منجــر بــه تضعیــف اقدامــات تحریمــی آمریــکا بــر ضــد روســیه 
ــه  ــه مثاب ــا ایــران نبایــد ب ــه نظــر او هیــچ توافــق جدیــدی ب ــرای دور زدن ایــن تحریم هــا تصویــر کنــد. ب و مفــری ب
پاداشــی بــرای روســیه و نهادهــای نظامــی و مالــی ایــن کشــور باشــد. کنگــره آمریــکا بایــد قانونــی را بــرای جلوگیــری 
ــران  ــز ای ــته ای صلح آمی ــای هس ــعه پروژه ه ــرای توس ــم ب ــرکت روس ات ــران و ش ــاردی ای ــق 10 میلی ــرای تواف از اج
تصویــب کند. ضمــن اینکــه در توافــق جدیــد نبایــد مــواد هســته ای مــازاد ایــران بــه روســیه منتقــل شــود؛ چــرا کــه 
ــای  ــد. در صــورت وضــع  تحریم ه ــد ش ــل خواه ــن تبدی ــته ای پوتی ــری هس ــرای باج گی ــزاری ب ــه اب ــوع ب ــن موض ای
ثانویــه بــر ضــد روســیه، ایــران ممکــن اســت خواســتار مصونیــت از ایــن تحریم هــا باشــد و در نتیجــه، وضــع هرگونــه 
ــن  ــی کند. بنابرای ــق هســته ای تلق ــه نقــض تواف ــه مثاب ــا روســیه را ب ــکار ب ــی هم ــای ایران ــه بانک ه ــر علی ــم ب تحری
کنگــره آمریــکا بایــد بــا وضــع قوانیــن تحریمــی، جلــوی تبدیــل شــدن ایــران بــه  هــاب دور زدن تحریم هــای مســکو 
را بگیــرد. توصیــه دیگــر دوبوویتــز بــه نمایندگــی از بنیــاد دفــاع از دموکراســی ها ایــن اســت کــه ایــاالت متحــده بایــد 
تحریم هــای تروریســتی را بــر علیــه بانــک مرکــزی، شــرکت ملّــی نفــت و شــرکت تانکــر ایــران حفــظ کنــد چراکــه 

 .)Dubowitz 2022:40( ــی ســپاه پاســداران هســتند ایــن ســه نهــاد تامین کننــده مال

ــرده  ــه ک ــا ارائ ــدی تحریم ه ــش کارآم ــتای افزای ــی در راس ــی ها توصیه های ــاع از دموکراس ــاد دف ــگ1 از بنی ــو زی متی
اســت. بــه نظــر او تحریــم بــه خــودی خــود هــدف نیســت بلکــه بایــد بخشــی از یــک راهبــرد وســیع تــر نســبت بــه 
ایــران باشــد؛ تحریم هــا بایــد همزمــان از انعطاف پذیــری و قاطعیــت الزم برخــوردار باشــد؛ هماهنگــی بیــن کنگــره و 
دولــت بــرای رفــع احتمالــی تحریم هــا ضــروری اســت و نهایتــًا نظــارت مؤثــر بــر تحریم هــا بایــد وجــود داشــته باشــد 

)US House of Representatives 2019:68–73(

بنیاد میراث

بنیــاد میــراث )هریتــج( یکــی از اندیشــکده های محافظــه کار ضدایرانــی نزدیــک بــه البی هــای اســرائیلی و عربــی تلقــی 
ــت،  ــده اس ــر ش ــن 1۴01 منتش ــه در فروردی ــود ک ــای خ ــی از گزارش ه ــکده در یک ــن اندیش ــندگان ای ــود. نویس می ش
ــینی های  ــا عقب نش ــر آنه ــه نظ ــد. ب ــدار داده ان ــکا هش ــرای آمری ــام ب ــای برج ــارت بار احی ــای خس ــه پیامده ــبت ب نس
امریــکا بــرای  احیــای برجــام منجــر بــه تقویــت تــوان نظامــی ایــران، تقویــت شــبه نظامیــان مــورد حمایــت ایــران، 
افزایــش ســرکوب داخلــی و تســریع در برنامــه هســته ای ایــران خواهــد شــد. پیش بینــی آنهــا ایــن اســت کــه توافــق 
ــاز نگــه  ــا ایــران از برجــام اولیــه فاجعه بارتــر خواهــد بــود چــرا کــه هــم راه را بــرای هسته ای شــدن ایــران ب جدیــد ب
ــت خواهــد  ــی ســپاه پاســداران را تقوی ــه یعن ــران در منطق ــی ای ــازوی نظام ــا ب ــع تحریم ه ــا رف خواهــد داشــت هــم ب
کــرد. ایــن نویســندگان نیــز تــاش می کننــد بیــن احیــای برجــام و تحریم هــا بــر ضــد روســیه ارتبــاط برقــرار کننــد. 

1  Matthew Zweig
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بــه ادعــای آنهــا احیــای برجــام منجــر بــه گســترش روابــط اقتصــادی و نظامــی روســیه و ایــران، دور زدن تحریم هــای 
ــیه  ــن و روس ــا چی ــه نظــر آنه ــد. ب ــد ش ــن خواه ــوان اقتصــادی پوتی ــت ت ــیه و در نتیجــه، تقوی ــر ضــد روس ــرب ب غ
ــای  ــران و بازوه ــردن ای ــروم ک ــا مح ــنهادی آنه ــِن پیش ــود. راه جایگزی ــد ب ــام خواهن ــای برج ــی از احی ــان اصل ذینفع
نظامــی اش از منابــع مالــی، حمایــت از همــکاری اســرائیل و اعــراب بــرای ایجــاد جبهــه متحــد امنیتــی و اقتصــادی در 
مقابــل ایــران در قالــب  چتــر دفــاع هوایــی و موشــکی یکپارچــه و ایجــاد بازدارندگــی نظامــی در مقابــل ایــران اســت 

.)Carafano and Milstein 2022(

شورای روابط خارجی

ــاره  ــری درب ــای متعادل ت ــه دیدگاه ه ــی اســت ک ــذار آمریکای ــی از اندیشــکده های تأثیرگ ــی یک ــط خارج ــورای رواب  ش
ایــران نســبت بــه بقیــه اندیشــکده ها دارد. ریچــارد هــاس رئیــس ایــن اندیشــکده در یکــی از جلســات اســتماع کنگــره 
در دوره ترامــپ شــرکت کــرده و علــت ناکامــی سیاســت های تحریمــی دولــت ترامــپ در قبــال ایــران را بــر شــمرده 
اســت. بــه نظــر هــاس تحریم هــای اقتصــادی امریــکا بــر ضــد ایــران در واقــع نوعــی جنــگ اقتصــادی بــر ضــد ایــن 
ــور  ــکا و مجب ــه دار کــردن تحریم هــای امری ــرای هزین ــران برخــی اقدامــات نظامــی را ب ــل،  ای کشــور اســت.  در مقاب
کــردن امریــکا بــه رفــع تحریم هــا در پیــش گرفتــه اســت. مشــکل آمریــکا ایــن اســت کــه هیــچ راه حــل جایگزیــن 
دیپلماتیکــی همــراه بــا اعمــال ایــن تحریم هــا پیشــنهاد نــداده است. پیشــنهاد ریچــارد هــاس، مذاکــره بــرای رســیدن 

.)Haass 2020:16–17( ــت ــع تحریم هاس ــال رف ــران در قب ــا ای ــر ب ــر و طوالنی ت ــق قوی ت ــه تواف ب

شورای آتالنتیک

 ایــن اندیشــکده یکــی از فعال تریــن اندیشــکده های آمریکایــی در زمینــه سیاســت خارجــی اســت. دیویــد مورتــاک1 
یکــی از نویســندگان آن در جلســات اســتماع کمیتــه خدمــات مالــی مجلــس نماینــدگان آمریــکا بــه بیــان دیدگاه هــای 
ــروج از  ــتراتژی خ ــا اس ــراه ب ــد هم ــا بای ــر او تحریم ه ــه نظ ــردازد. ب ــران می پ ــای ای ــاره تحریم ه ــود درب ــادی خ انتق
ــد تحریم هاســت،  ــار از طریــق تهدی ــر رفت ــکا تغیی ــان تحریم هــا باشــد. اگــر هــدف تحریم هــای امری ــا پای تحریم هــا ی
ــود  ــا وج ــروج از تحریم ه ــرای خ ــی ب ــم راه ــد ه ــر باش ــد معتب ــم تهدی ــه ه ــود ک ــق می ش ــی محق ــدف زمان ــن ه ای
ــرد و  ــال ک ــران دنب ــال ای ــچ« را در قب ــا هی ــت »همــه ی ــت ترامــپ رهیاف ــن رویکــرد، دول داشــته باشــد. برخــاف ای
ــه  ــه ب ــد؛ در حالی ک ــران را ســرنگون کن ــق تحریم هــای اقتصــادی نظــام سیاســی ای ــه از طری ــد واهــی داشــت ک امی
 US House( نظــر او بــدون راه حــل دیپلماتیــک جایگزیــن، ایــن رویکــرد منجــر بــه بدتــر شــدن اوضــاع خواهــد شــد
ــر و  ــه تأخی ــاره ب ــا اش ــی ب ــک در گزارش ــورای آتانتی ــان ش ــر از محقق ــی دیگ of Representatives 2019:5(. یک

ــود  ــری خ ــته های حداکث ــرف از خواس ــه دو ط ــد ک ــنهاد می ده ــام، پیش ــای برج ــرات احی ــراوان در مذاک ــای ف توقف ه

1  David Mortlock
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کوتــاه بیاینــد و بــه ســطح پایین تــر از بازگشــت کامــل رضایــت دهنــد تــا بتــوان هــم تنش هــا را مدیریــت کــرد و هــم 
.)O’Toole 2021( ــای برجــام فراهــم کــرد ــات احی ــورد جزئی ــر در م ــرای مذاکــرات کامل ت شــرایط را ب

نتیجه گیری و توصیه ها

ســوال اصلــی نوشــتار ایــن بــود کــه سیاســت داخلــی امریــکا چــه تاثیــری بــر تحریم هــا علیــه ایــران گذاشــته اســت. 
اهمیــت ایــن ســوال ایــن اســت کــه چنانچــه بتــوان نشــان داد مولفه هــای سیاســت داخلــی ماننــد رقابت هــای حزبــی، 
ــوان  ــت، می ت ــاوت اس ــران متف ــای ای ــه تحریم ه ــبت ب ــف نس ــکده های مختل ــره و اندیش ــت و کنگ ــای دول دیدگاه ه
ضمــن کســب بــرآورد دقیــق از راهبــرد کان امریــکا نســبت بــه ایــران، راه هایــی را بــرای تاثیرگــذاری بــر ایــن مولفه هــا 
جســتجو کــرد. ایــن واقعیــت قابــل انــکار نیســت کــه تحریم هــا بــه شــکل فزاینــده بــه ابــزار سیاســت خارجــی آمریــکا 
ــکا و  ــا همراهــی متحــدان آمری ــد کــه ب ــه اهــداف خــود رســیده ان ــی ب تبدیــل شــده اســت. امــا ایــن تحریم هــا زمان
بــرای رســیدن بــه اهــداف مشــخص اعمــال شــده انــد. نــگاه حــزب دموکــرات آمریــکا ایــن اســت کــه تحریــم هــا بــه 
خــودی خــود هــدف نیســت بلکــه بایــد بخشــی از یــک راهبــرد جامــع نســبت بــه ایــران باشــد. در عیــن حــال، تعــداد 
فــراوان طــرح هــای تحریمــی در کنگــره آمریــکا کــه عمدتــًا توســط اعضــای جمهــوری خــواه کنگــره پیشــنهاد شــده 
انــد گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه حــزب جمهــوری خــواه از تحریــم هــای همه جانبــه بــا هــدف فروپاشــی اقتصــادی 
و ســقوط نظــام سیاســی ایــران دفــاع مــی کنــد. در صــورت تســلط جمهوری خواهــان بــر مجلســین امریــکا، راه احیــای 
برجــام و لغــو تحریم هــای هســته ای بــر اســاس قانــون مــرور توافــق هســته ای ایــران بســیار دشــوار خواهــد شــد چــرا 
کــه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه جمهوری خواهــان ســنا بــه حــد نصــاب دو ســوم بــرای خنثی ســازی وتــوی رئیــس 
جمهــور نزدیــک شــوند. در صــورت تســلط جمهوری خواهــان بــر مجلــس نماینــدگان، اگرچــه احیــای برجــام ناممکــن 
نخواهــد بــود امــا اقدامــات قانونــی مجلــس تحــت ســلطه جمهوری خواهــان می توانــد راه توافــق بــا ایــران را ناهمــوار 

کــرده و احتمــال ریســک سیاســی بایــدن را بیــش از پیــش کاهــش دهــد.
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