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   دهیچک
عنوان ي اقتصـادي بـههـامیتحر، فروپاشی بلوك شـرق موجـب گردیـد

ي کشورهاي غربی و بخصوص آمریکـا هاخواستهابزاري جهت تحمیل 
بـا پیـروزي انقلـاب . گیرنـدمورداستفاده قـرار ، علیه کشورهاي مخالف

ــت ایالات، اســلامی ــوم تحریمدول ــا هج ــده ب ــه متح ــه و ثانوی ــاي اولی ه
در قالــب قــوانین کنگــره و فــرامین  2014تــا  2010از ســال  خصوصــاً

داري و ذیـل آن با بازوي اجرایی وزارت خزانـه جمهوريرئیساجرایی 
عیـار تمامبا جنگ اقتصـادي ، »)OFAC(هاي خارجیدفتر کنترل دارایی«

ایـن مقالـه جهـت . اسـت داده قـرار فشـارتحتاقتصـاد کشـور را ، خود
داري نقـش کنگـره و وزارت خزانـه، هـاساختار تحریم ترقیعمشناخت 

هاي اقتصـادي در در اعمال تحریم، ياسهیمقاطور مجزا و به، آمریکا را
. کند) را بررسی می2010-2014هاي قبال جمهوري اسلامی ایران (سال

ي اطلاعات موردنیـاز ایـن تحقیـق از نـوع اکتشـافی و بـه روش گردآور
ي اینترنتی هاتیساي و اکتابخانهتوصیفی تحلیلی و با کنکاش در متون 

داري و خزانــه، ي وزارت خارجــههاتیســاو ترجمــه اســناد دســته اول 
نـوع و اثـر ، دلایـل، در این مقاله عنـاوین. شده استکنگره آمریکا تدوین

، نفتـی، مـالی و بـانکی -هاي اقتصادي ایرانهاي آمریکا در مؤلفهتحریم
، کالاهـاي اساسـی، خـودرویی، هواپیمایی، پتروشیمی، کشتیرانی و بیمه
هـاي کنیم و سـپس شـدت اثـر تحریممـیتشریح  -بهاطلا و فلزات گران

  . نماییمداري نسبت به یکدیگر بررسی میکنگره و وزارت خزانه
ــکل تحــریم ، دســتور اجرایــی، داريوزارت خزانــه، کنگــره :دواژهی

  . هاي خارجیدفتر کنترل دارایی، اقتصادي
  1/2/1395 تأیید خیتار   19/12/1394افتیدر خیتار

  باشد.آقاي امیري به راهنمایی دکتر علوي می ارشدکارشناسی برگرفته از پایان نامهمقاله
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  مقدمه

. منظور اجراي مقاصد سیاسی روش جدیدي نیستبههاي اقتصادي استفاده از تحریم

بعد از ، اندهاي اقتصادي متوسل گردیدهدلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم ها بهدولت

طورکلی سیستم حاکمیتی آمریکا براي جلوگیري از بسط مشی پیروزي انقلاب اسلامی به

گیري مردم منطقه بدنبال آن الگو خواهی وته اسلامانقلابی و جلوگیري از فوران پتانسیل نهف

و خروج دومینویی کشورهاي اسلامی منطقه از پازل استیلاي آمریکا  از انقلاب اسلامی ایران

گرفت تا  ي مختلف به خدمتهابهانههمه تلاش خود را براي مهار این کشور به ، در منطقه

یکا را فراهم جدید در منطقه که موجبات تضعیف منافع ملی آمر هايانقلاباز بروز 

بر مبناي ، ها علیه ایرانهدف غایی واشنگتن از وضع تحریم. جلوگیري نماید، نمودیم

مستلزم مقابله  21حفظ هژمونی آمریکا در قرن ، اي است که طبق آنشدهاستراتژي تدوین

حمایت از هاي مختلفی چون اي به بهانهلذا در هر دوره. با پدیده انقلاب اسلامی ایران است

به دسترسی ، تلاش در جهت تضعیف مذاکرات صلح خاورمیانه، المللیروریسم بینت

علیه ی هایاقدام به وضع تحریم آمریکا، هااستفاده از آن هايهاي کشتارجمعی و راهسلاح

زمانی که براي ، جمهور کنونی آمریکارئیس، باراك اوباما. نمودمی جمهوري اسلامی ایران

. تأکید کرد قصد دارد سیاست تعامل با ایران را دنبال کند، سفید شدنخستین بار وارد کاخ 

اي آمیز از صنعت هستهبه بهانه استفاده غیر صلح، اما در دور نخست ریاست جمهوري وي

ترین سخت، ايایران و اتهام زنی به ایران براي رسیدن به فّناوري تسلیحات هسته

 پردازیمها میکه در ادامه به آن. کردمال اع را هاي تاریخ آمریکا علیه ایرانتحریم

  . )337:1380، (علیخانی

  بیان مسئله

بر رفتار  تأثیرگذاريگردند که درصدد هاي اقتصادي اقدامات منفی محسوب میتحریم

رعایت قانون  عدم منظوربهتحمیل مجازات ، کشور از طریق تهدید و در صورت ضرورت

با  به همین دلیل تغییر رفتار جمهوري اسلامی ایران. )26:1376، (هافباور و الیوت باشندمی

از  مؤثرهاي یکی از شاخص عنوانبه، اقتصادپذیر آن یعنی نقطه آسیب دادن قرارهدف 

طی سه دهه اخیر با ابزار کنگره و  متحدهالاتیا. است قرارگرفته مورداستفادهطرف آمریکا 

جمهوري  درآوردن زانوبهسعی  جمهوررئیسي و دستورات اجرایی دارخزانهوزارت 

از آنجا که . به اهداف و آمال انقلاب اسلامی بوده است دنیدررساسلامی ایران 

و مصوبات و دستورات  هاطرحي در قالب دارخزانهي کنگره و وزارت هايریگمیتصم
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همگرایی  عملکرد و چگونگی، فهم ساختار، کندهاي ایران تبلور پیدا میاجرایی در تحریم

اهداف ، ها علیه جمهوري اسلامی ایران در شکل دادن به ماهیتاین دو در تصویب تحریم

به . ي استدارخزانههاي کنگره و وزارت اندازها و ارزیابیمتأثر از چشم، هاو فرایند تحریم

همین دلیل و با توجه به اینکه تاکنون به ریز قوانین و دستورات اجرایی صادره مرتبط با 

 آن بررا  گرپژوهش، اندنپرداخته، ها و اثرات آن بر اقتصاد جمهوري اسلامی ایرانتحریم

هاي ي آمریکا در اعمال تحریمدارخزانهداشته تا جهت درك بیشتر نقش کنگره و وزارت 

هاي اقتصادي کشورمان از زمان اعمال شدیدترین و اقتصادي به بررسی ساختار تحریم

ي بنددستهي اصلی پرداخته و با هاحوزهدر  2010- 2014ها در بازه زمانی تحریم نیترجامع

را  هاعملی آن تأثیراتاهمیت و ، سابقه، شدهاعمالقوانین و دستورات تحریمی مختلف 

دیوید -هاي خارجی این وزارتخانهو اداره دارایی، داريوزارت خزانه. بررسی نماید

ها را به دولت گزارش تحریم هاي ایران بازخوردی تحریمعنوان رصد کننده اصلبه -کوهن

جمهور وسیله دستورات اجرایی رئیسداد تا در خصوص اصلاح قوانین کنگره بهمی

نامه نقش به همین دلیل در این پایان. تر نمایدهاي ایران را هدفمندتر و مستحکمتحریم

  . نماییمهور بررسی میجمداري را در قالب دستورات اجرایی رئیسوزارت خزانه

 سؤال اصلی تحقیق

هاي اقتصادي در قبال داري آمریکا در اعمال تحریمنقش کنگره و وزارت خزانه

  ) چیست؟2010-2014هاي جمهوري اسلامی ایران (سال

 تعاریف عملیاتی

 کنگره آمریکا-1

مجلس سنا و  2گذاري در دولت این کشور بوده و از کنگره آمریکا شاخه قانون

تأسیس شد و محل برگزاري آن  1774کنگره در سال . شده استنمایندگان تشکیل

شود به محلی گفته میآمریکا سی است درواقع کنگره ساختمان کپیتول در واشنگتن دي

گذاري شود و وظیفه قانوندر آن تشکیل می مجلس سناي آمریکاو  مجلس نمایندگانکه 

شده است و هر قانونی براي تصویب بر اساس قانون اساسی آمریکا بر عهده کنگره گذاشته

کنگره چهار نوع کمیته دیگر نیز ، علاوه بر این دو مجلس. مجلس برسد 2یید هر تأباید به 

کمیته و هاي مشترك کمیته، هاي فرعیکمیته، هاي اصلیکمیتهاند از: دارد که عبارت

هاي کنگره در ارتباط با ایران از نوع ثانویه بوده که گستره مجازات اکثر تحریم. کنفرانس

(سایت رسمی آرشیو ملی دولت  هاي خاطی دنیا استها و شرکتآن شامل همه دولت
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 . )2015، آمریکا

 داري آمریکاوزارت خزانه-2

مأموریت آن ایجاد . است متحده آمریکاایالاتدولت فدرال  یکی از پانزده وزارتخانه

هاي شغلی و اقتصادي با ارتقا شرایط رشد اقتصادي و تعادل اقتصادي قوي و تولید فرصت

سیستم تقویت امنیت ملی با نبرد با تهدیدات و حفاظت از یکپارچگی ، داخلی و خارجی

اداره کنترل "در این وزارتخانه . باشداقتصادي و مدیریت مؤثر و کاراي پول و منابع می

ها علیه که مسئولیت اصلی رصد و بررسی عملکرد بهینه تحریم "ي خارجیهايدار

 David(کشورهاي هدف را بر عهده دارد و ریاست پیشین در آن بازه زمانی دیوید کوهن

Cohen( سایت رسمی وزارت خزانه بر عهده داشت)2015، داري آمریکا( . . 

 جمهورهاي اجرایی رئیسفرمان-3

قوة مقننه (کنگره) این قدرت را دارد که قوانین را تصویب ، آمریکامطابق قانون اساسی 

جمهـوري گـاه رئیس. سازي و اعمال کندقوة مجریه موظف است تا آن قوانین را پیاده. کند

گـذار صـورت یـک قانونبه، فرمان اجرایی با اسـتفاده از حـق خـودتواند با صدور یک می

جمهـوري تري نسـبت بـه رئیساز این حـق تفسـیر اجمـالی معمولاًهرچند کنگره . عمل کند

شـوند و هاي اجرایی براي کمک به قوة مجریه در اجراي وظایف آن صـادر میفرمان. دارد

انونی یک فرمـان یـا بـر اسـاس قـدرتی کـه اقتدار ق. ها از قدرت قانونی برخوردار هستندآن

جمهوري اعطاشده و یا قدرتی که توسط کنگره در یک قانون توسط قانون اساسی به رئیس

درسـت هماننـد قـوانینی کـه بـه . شـودحاصـل می، شده استجمهوري دادهخاص به رئیس

 –اند جمهــوري امضاشــدهوســیلۀ رئیسشــده و بهتوســط کنگــره تصویب –روش معمــول 

ایـن قـوانین همچنـین . ها بررسـی و لغـو شـوندتوانند توسط دادگاههاي اجرایی نیز میفرمان

هاي فرمان. توانند توسط یک قانون جدید و یا یک فرمان اجرایی جدید بازنویسی شوندمی

اجرایی زمانی مفید هستند که انجام یک اقدام فوري لازم است و تا زمانی که رونـد رسـمی 

یکـی . توانند مسیر را مشخص نماینـدها میاین فرمان، راحل خود را طی کندگذاري مقانون

اعلامیــۀ آزادي بردگــان پرزیــدنت  آمریکــاهــاي اجرایــی در تــاریخ تــرین فرماناز معروف

اوباما در طول شش سال نخست ریاست جمهـوري خـود . بود 1863آبراهام لینکلن در سال 

داري در ارتباط با ایـران از نـوع هاي خزانهریماکثر تح. حکم اجرایی صادر کرده است 235

هاي خاطی آمریکـایی است(سـایت رسـمی اولیه بوده که گستره مجازات آن شامل شرکت

  .  دستورات اجرایی)، کاخ سفید
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  هاي اقتصاديتحریم. 4

شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن ریزيتحریم اقتصادي اقدام برنامه

تحریم . اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است مناسبات اقتصادي براي

مقصود از . شودعنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی میاقتصادي اغلب به

کشورهاي . مناسبات اقتصادي نیز همه انواع روابط اقتصادي اعم از تجاري و مالی است

خود علیه کشورهاي هدف  هاي محدود اقتصادي براي مقاصد سیاسیمختلف از تحریم

جانبه از هاي همهتحریم. ولی این نوع تحریم عموماً کم اثر بوده است، کننداستفاده می

تحریم اقتصادي را عموماً بر . ندرت صورت گرفته استالمللی نیز بههاي بینسوي سازمان

در آن  تحریم تجاري که، کنند: اولدانند یا آن را در دو زمینه اعمال میدو نوع می

، هااعمال محدودیت، دوم;شودمحدود یا قطع می، صادرات و واردات به کشور هدف

از سوي دیگر بسته به منشأ تحریم آن را به سه نوع تقسیم ، تضییقات یا قطع مناسبات مالی

تحریم توسط شوراي امنیت ، تحریم از سوي چند کشور، جانبههاي یکتحریم: کنندمی

  . )p36259شناسه ، رسمی شوراي روابط خارجه آمریکا (سایتسازمان ملل متحد

  هاي اقتصاديادبیات و مبانی نظري تحریم

در ، عنوان ابزاري براي ارتقاء منافع سیاست خارجی یک کشورهاي اقتصادي بهتحریم

ترین اقدامات قهرآمیز ازجمله توسل سوي آن سختگیرند که در یکمیانه طیفی قرار می

و در سوي دیگر . اقدامات سري و یا تهدید به توسل به نیروي نظامی است، به نیروي نظامی

اعتراض رسمی دیپلماتیک و به ، احضار سفیر، هااخراج دیپلمات، تدابیر دیپلماتیک، طیف

هاي توان گفت که برقراري تحریمبه تعبیري می. تعلیق درآوردن مبادلات فرهنگی است

الذکر جاي اقدامات فوقگیرد؛ و اغلب بهت قرار میاقتصادي در میانه این طیف از اقداما

هاي کشورهاي تحریم کننده با استفاده از آن سعی دارند بر سیاست. شودکاربرده میبه

ها آن، کشورهاي هدف تأثیر بگذارند و با وارد ساختن فشارهاي اقتصادي بر این کشورها

با تسخیر  1979م ایران از سال پیشینه تحری. هاي خود وادار کنندرا به پذیرش خواسته

با دستور  توسط کارتر آغاز و 12170سفارت آمریکا در تهران و صدور دستور اجرایی 

توان را می ج.ا.ایرانهاي آمریکا علیه طورکلی تحریمبههمچنان ادامه دارد  13645اجرایی 

ه جنگ دور. 2) 1358 -60(گیريگروگاندوره . 1بندي نمود: دوره اصلی تقسیم 6به 

مهار دوجانبه ، دوره کلینتون. 4) 1368-71دوره بازسازي (. 3) 1361-67عراق ( -ایران

  . )Katzman: Feb 2013( 88فتنه  بعد از. 6 2001سپتامبر  11پس از واقعه . 5) 1372- 80(




