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سید جواد امامجمعه زاده
استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
مجتبی بابایی
دکترای تخصصی روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اصفهان
(تاریخ دریافت  -94/10/24تاریخ تصویب )94/12/25

چکیده

شهیابی تحریمهای هستهای آمریکا علیه ایران ،بیانگر این نکته
جریانشناسی و ری 

اتاقهای
استهایتحریمیآمریکاعلیهایرانبینچهاربازیگر 
استکهدرطراحیسی 
یهای اسراییل ،رسانههای جمعی و معماران تحریمایران در دولت وکنگره
فکر ،الب 
گونهای که
آمریکا نوعی همسویی فکری  -رویهای و ارتباط متقابل وجود دارد .به 
اتاقهایفکربامفهومسازیوسناریوپردازیکارویژه توجیهافکارعمومیومعماران

ملیاتیساختن تحریمها را بر عهده دارند .از آنجا که

ادهسازی و ع
تحریم نقش پی 
اتاقهای فکر در آمریکا بازوی پژوهشی قانونگذاران این کشور در تصمیمیسازی

هستند و با کمیسیون های کنگره ارتباط دائمی دارند و تغذیه فکری قانونگذاران
مجالس سنا و نمایندگان کنگره را بر عهده دارند و کارشناسان آنها به اظهارنظر
طرحهاولوایحمیپردازند؛هدفمادراینمقالهبررسی
شنویس 
کارشناسیپیرامونپی 
هستهایعلیهایراناست .
اتاقهایفکردرآمریکادراعمالتحریمهای 
نقش 
.1نویسندهمسئول

Email:emamjomehzadeh@yahoo.com
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اتاقهایفکر،برنامههستهایایران،تصمیمسازی،سیاستخارجیآمریکا.
واژگان کلیدی :

هستهایآمریکاعلیهایران
اتاقهایفکردراعمالتحریمهای 
نقش 
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مقدمه

بخشهایخصوصیودولتیودربرگیرنده
ژهایازپیوندمیان 
اتاقهایفکرگونهوی 

عالقهمندهستندوفعاالنه
شمارفراوانیازکنشگراناستکهبهمباحثسیاسیخاصی 
شههایجدیدی رادربارهاقداماتسیاسی
درنقادیسیاستها شرکت میکنندو اندی 
یدهند (مک فارلند .)146 : 1987 ،این کنشگران نهادهای مستقل
نوپدید ارائه م 
استگذاریعمومی،مراکزپژوهشیدانشگاهی،واحدهایپژوهشیدولتی،مقامات
سی 
گروههای البی هستند؛ هرچند به این موارد
رسمی دولتی ،مشاوران روابطعمومی و  
یشوند (بیرکلند .)2001 ،از دیدگاه کلیتر ،اتاقهای فکر به یک سری
محدود نم 
حلقههایناهمگنکنشگرانسیاسیبه
شبکههایسیاسیگفتهمیشود کهباپیونددادن 

یگیرند،
کنشهاکهمنافعمشترکیراپیم 
دهایاز 
درهمتنی 
آنهارابهتارهایی 
یکدیگر ،
یکنند (نوک اتال« .)6 : 1996 ،دونالد ابلسون» برخالف «استون» ،نوعی از
تبدیل م 
اتاقهایفکراسترابرای
دورهمشخصپیشرفت 
اتاقهایفکرراکهمتمرکزبرچهار 

سالهای
دورههایزمانیمربوطبه 
یبرد.این 
بهکارم 
هایاصلیآنها  


تشخیصویژگی
 1989-1978 ،1970-1947 ،1946-1900و  2009-1990مربوط هستند .برای شرح
اتاقهای فکر برجسته و مهم را
اتاقهای فکر ،الزم است که برخی از  
این نوع از  
یفکردرموردجامعهسیاستسازی

اتاقها
توضیحدهیم«.دونالدابلسون»سهنوعاز 
یدهد.اینسهاتاقفکرعبارتنداز :
کهموردتشخیص«ویور»استراموردتأییدقرارم 
دانشگاههایبدوندانشجو(مانندشورایروابطخارجیومؤسسهبروکینگز)؛ 

نالملل)؛ 
مانکاراندولت(مانندمؤسسهرندیامرکزمطالعاتراهبردیوبی 
پی اتاقهایدفاع(مانندمؤسسهامریکنانترپرایزوبنیادهریتیج) .
 چالشهایسیاسیداخلیوخارجیسببایجاد«موقوفه

بعدازجنگجهانیاول،
نالمللی»(«،)1910انستیتویهووربرایجنگ،انقالبوصلح»
کارنگیبرایصلحبی 
بهعنوان
()1919و«شورایروابطخارجی»()1921شد.بهعلتپیدایشایاالتمتحده 
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رابهسویانزواطلبیبه
ییها  
نخبهایکوچکاماتأثیرگذار،آمریکا 
یکقدرتجهانی ،
ییهای
نالمللی آنجا سرزمین تحت قیومیت بود برای آمریکا 
چالش کشید .ازنظر بی 
یخواست
بزرگیکهمیتوانستنددرگیرمسائلجهانیبشوند.درواقعسیاستخارجیم 
تانخبگانسیاسیوآمریکاییرامتقاعدکندکهآنتصمیم،عالقهآمریکابرایبازیدر
نالمللیاست(مکگان .)46:1995،
استهایبی 
بزرگتریدرسی 
نقش 
لهای
اتاقهای فکر تا حدودی از افکار و تحلی 
در آستانه قرن نوزدهم و بیستم  ،
کمکهایخصوصی
مستقلانباشتهشدند.ایجادمؤسسات پژوهشیمستقلکهازراه 
هایسیاسیوفراهمآوردنیکگردهماییبرای


کردنپژوهش

باهدفاداره
یشد 
ادارهم 
یهای یک آمریکایی است و ریشه در ملت
افکار و مذاکراتی که بهشدت از ویژگ 
بهوجودآمد .
نوعدوستانهدارند ،
دموکراتیکوسنتچندگانهو 
یطرفانه ومستقل،برایحلمشکالت
اتاقهایفکرازراهافکارسیاسیپژوهشیب 

یکنند .به این دلیل ،تأثیر رویکرد «ارزش خنثی» باهدف
و نیازهای عمومی اقدام م 
بهعنوان
سازمانها  ،

پژوهشها در جامعه سیاسی-سازی افزایش پیداکرده است .این 

یشوند وهمچنیندربیشترمواردباهیچ
سازمانهایغیردولتی،ازسویدولتادارهنم 

اتاقهایفکر
جناحسیاسییامنافعخاصیدرارتباطنیستند(مکگان .)46:1995،
دهههای اول قرن
آزادیخواه مانند مؤسسه بروکینگز و شورای روابط خارجی که در  
محافظهکاران نو که متشکل از

اتاقهای فکری حامیان 
بیستم ایجاد شد در مقایسه با  
مؤسسه امریکن انترپرایز و بنیاد هریتیج هستند در این است که تغییر و دگرگونی
سازمانهاییباایدئولوژیکیباز،بر

یطرف به
پژوهشهایب 

اتاقهایفکرازمؤسسات 

دوره توسعه و
اتاقهای فکری که در  
روی دستور کار جلسه تأثیر خواهد داشت  .
یدادند تا
بهوجود آمدندبیشتربهمقاماتدولتیباتخصصسیاسیاهمیتم 
پیشرفت 
عالقه
اعضای بانفوذ کنگره و هیئت اجرایی یا رضایتمندی اهداکنندگان .بدون  
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اتاقهایفکردراعمالتحریمهای 
نقش 
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آنها تخصصشانراگسترشدادند.اولین
استهایآمریکایی ،
طرفدارانمتعصبازسی 
اتاقهای فکر نباید
اتاقهای فکر به پیشرفت دانش اختصاص داده شد .بااینوجود  

بهعنوان «تنها مدافعان عالقه عمومی بدون هیچ انگیزه سیاسی» دیده شود

اتاقها ی فکر مانند مؤسسه بروکینگز و شورای روابط خارجی
(ابلسون  .)1998،
پژوهشهایبلندمدت درمورد

آنها 
دانشگاههاییبدوندانشجودارندکههدفاصلی 

اوضاع سیاسی است و بیشتر استعدادها در این زمینه از اهداکنندگان هستند تا از
مراجعهکنندگان مزاحمبرایورودبهاینکارجلوگیریشود(ریسی .)1993،درحالی

آنها نباید
اتاقهای فکر برای اهداف تبیینی کاربرد و اعتبار دارند  .
که انواع مختلف  
خیلیلغویبرداشتوتعبیرشوند.براینمونه،بنیادهریتیجیکیازحامیاناتاقفکر
دانشگاههایبدون

استکهپژوهشهاییراانجامدادهکهشبیهمطالعاتیاستکهدر

مدلهایی مانندمدلهای«ویور»و«مکگان»
دانشجوصورتگرفت.بنابرایناستون ،
بهجایواژهاتاقفکرکه
یدهد .
شکلهایچندگانهندارندراموردبحثقرارم 
راکه 
اشاره داشت به مؤسساتی که ممکن است هدفشان باگذشت زمان تغییر کند و به
پژوهشگرانی که ممکن است بایکدیگر برای مدتی بهدلیل سهولت شخصی متحد و
یکنند
سادهشدهاجرام 
کشکل 
یفکر،پژوهشهارادری 

اتاقها
همسوشوند.بسیاریاز 
یشوند.
ینفع محو م 
گروههای ذ 
کسو ،مؤسسات سیاسی با  
(استون .)1993،ازی 
گروهها یی که بیش از بیش به ارزش پژوهش و تحلیل آن در مذاکرات سیاسی ارج

گاهها همکاری میکنند که در مرز
اتاقهایفکر زمانی با دانش 
ینهند .ازسوی دیگر  ،
م
اتاقهایفکرمانند
یرسند.برخیاز 
یمبارزاتیفراسیاسیبهنظرم 

گروهها
آنها 
دیگری 
.بنابرپژوهشهایدیان

دادهاند
شبینیانجام 
یهایسیاسیقابلپی 
«بنیادهریتیج»بررس 
بهوجود نیامدهاست؛
ینفع  
گروههایذ 
آنها ازراه 
شبینی 
تهایقابلپی 
استون،موقعی 
بهوجود آمده
محافظهکاری و ایدئولوژی زیربنایی  

بلکه از یک سری اصول و مبانی 
یخواهند
اتاقهای موقتی برای دادن اطالعات به رئیسان جدید که در آینده م 
است  .
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یرود تادرآیندهرئیساین
اتاقهایفکرشوندایجادشده است.کسانیکهامیدم 
وارد 
نوشتههای
یتوانند  
بخششونداتاقفکرخودرابرایگسترشبرنامههایسیاسیکهم 
اتاقهایفکریکهغیردولتی
مبارزاتیخودرادراینزمینههدایتکنند،آمادهمیکنند .
نوشتههای
تهایدولتیدرمورد 
یدهد کهازمحدودی 
هستندبهداوطلبایناجازهرام 
اتاقهایکاندیداکه
اتاقهایموقتیو 
مبارزاتیاجتنابکند.برخالفابلسون،استونبه 
یهای حزبی
یدهد؛ اما به خطمش 
مربوط به مؤسسات پژوهشی هست ،اهمیت نم 
یدهد .
آنهاوپیروزیدرانتخاباتاهمیتم 
انتخاباتمربوطبهکاندیدابرایترویجپیام 
اتاقهای فکر در حمایت از رویکرد ائتالف «سباتیئر» و «جنکینز اسمیت» که

گروههای سیاسی،
بهعنوان  
یرود .با اجرای عمل  
نمایندگان یادگیری هستند ،بهکار م 
آنها یادگیری ائتالف مسیحیت را که تأثیر بلندمدت در تحلیل سیاسی دارد ،ایجاد

بهکارگیریدانش
یکنند.وفعالیتشان  رادرحمایتازائتالفاتبرایتغییرسیاستو 
م
یگیرند(سباتیر .)1993،
بهکارم 

چارچوب نظری
شبکههایبررسی
پژوهشگرانسیاستواژگانمتفاوتیرابرایبیانمفاهیمیمانند 
مسائل ،که ناظر بر چگونگی تعامل دولت با دیگر کنشگران دولتی و غیردولتی در
کاربردهاند.براینمونه،ریپلیوفرانکلین 1ازاصطالح«مثلث

استگذاریهستند ،
به
سی 
تههای
استگذاری،محصولتعاملمیانکمی 
یگویند کهسی 
کردهاند وم 
آهنین»استفاده 
ینفوذاست(ریپلیوفرانکلین،
گروههایذ 
فرعیکنگره2آمریکا،نهادمسئولمربوطو 
.)1980بههمینترتیب،فریمنواستیونز3ضمنابداعمفهوم«زیرمجموعهدولت،»4بر

1. Randall B. Ripley and Grace A. Franklin
2. Congressional Subcommittees
3. J. Leiper Freeman and Judith Parris Stevens
4. Subgovernment
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گروههاییازافرادکهبیشترتصمیمات
استگذاریازراهتعاملمیان« 
آنهستندکهسی 
یکنند»،شکل
روزمرهرابهصورتمؤثر دریکحوزهواقعیخاصازسیاستاتخاذم 

یگیرد (فریمنواستیونس.)16: 1987،اینافرادشاملنمایندگانکنگرهوکارکنان
م
گروههایذینفوذهستند .
آنها،شماراندکیازمدیراندستگاهاداریونمایندگان 

یهای محدودی را از فرایند سیاستگذاری رد میکند و
هکلو 1چنین مفهومپردار 
یشودتاازبسیاریافراد
جستوجویچندنفرمعدودکهقدرتمندند،سببم 

یگوید«:
م
تکننده اعمالقدرتاست،غافلشویم»
شبکههاینفوذشان،موتورمحرکوهدای 
که 
(هکلو .)102:1979،
شبکهایبهپژوهشسیاسی«دراین
یکندکهارزشتحلیلیرویکرد 
ساباتیر 2بیانم 
استگذاری مانند فرایندی شامل طیف
واقعیت نهفته است که این رویکرد ،از سی 
وابستهاند،مفهومسازیمیکند».اوهمچنینتوضیح

متنوعیازکنشگرانکهبهیکدیگر
یدهد تابهارائه«توصیفیشکلیاز
یدهد کهچنینرویکردیبهپژوهشگراناجازهم 
م
استگذاری» بسندهنکنندونقشکنشگراندولتیواجتماعیرانیزدرنظربگیرند
سی 
جامعهمحور

دولتمحورو
(سباتیر)146:2007،؛بنابراینرویکردشبکهای،رویکردهای 
یکند.همچنیناینرویکرد،افزونبرارزیابی
استگذاریرابایکدیگرترکیبم 
بهسی 
تأثیر  طیفمتنوعیازکنشگران،روابطوابستگیمتقابلکنشگراندرعرصهسیاسترا
یدهد .در همین زمینه ،واسرمن و فاوست 3معتقدندکه «تفاوت
نیز موردتوجه قرار م 
بنیادین تفسیر اجتماعی شبکهای با تفسیر غیر شبکهای از یک فرایند این است که
یشوند»
مفاهیم و اطالعات مربوط به روابط میان واحدها نیز در پژوهش گنجانده م 
(واسرمنوفاوست.)6:1999،رابوکنیس4معتقدندکهپژوهشگرانسیاسیازاواخر
1. Heclo
2. Paul A. Sabatier
3. Stanley Wasserman and Katherine Faust
4. Jorg Raab and Patrick Kenis
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استگذاری اهتمام ورزیدند .ویژگی روش
شبکهها درفرایند سی 
دهه  ،1980بهنقش  
شبکههایدربرگیرنده
اینروشاینبودکهدیدگاهنظریوتجربیبهبررسی«نقش 
استگذاریو
شکلدهیبهفرایندهایسی 
کنشگراندولتی،خصوصیوغیرانتفاعیدر 
یپرداخت»(رابوکنیس.)188-187:2007،ازآغازدهه،1990تحلیل
کشورداریم 
یسیاستبهدلیلتوجهفزایندهبهایننکتهکهسیاستگذاریعمومی،محصول

شبکها

تعاملمیانکنشگراندولتیوخصوصیاستمقبولیتبیشترییافت(ویندهوفهرتیه،
یآید.
بهوجود م 
همزیستیبینمنافعودانش 
طه  
.)143:1993درنتیجه دراینجا یکراب 
،ایجادبحثوگفتوگوو

تبادلنظر
سازمانهانقشمهمیرابهعنوانیکگروهدر 

این
بهسوی افکار بلندمدت نسبت به پیروی از اهداف سیاسی
گسترش افکار کوتاهمدت  
دگاههاییازدانشمنداناتاقفکر
یکنند.درسراسراین پژوهش،دی 
کوتاهمدت بازی م 
نالملل،بنیاد
(ازشورایروابطخارجی،بنیادکارنگی،مؤسسهمطالعاتراهبردیوبی 
نقشآفرینی
رند و مؤسسه بروکینگز) در سیاست خارجی و امنیت ملی و چگونگی  
یشود.اواخردهه
درتصمیمسازیسیاستخارجیآمریکادرمقابلایراندیدهم 

آنها 

،1970مدافعانمتجاوزایدئولوژیکهعموماً معروفبهاتاقهایفکرمدافعهستندبه
استهای
آنها ازسی 
ساختمانکنگرهایاالتمتحدهآمریکا«،کپیتالهیل»،هجومبردند .
اتاقهای فکر برای متحدشدن با
داخلی و خارجی ناراضی بودند و مدافعان  
بهجای دنبالکردن پژوهشهای دانشگاهی در خدمات
تصمیمسازی مبارزه کردند  .

اتاقهایفکریمانند«بنیادهریتیج»بسیار
آنها حمایتسیاسیاست .
عمومی،هدف 
یفعالیتسیاسیهستندکهتوسطتصمیمسازانبانفوذ

ینفعوکمیتهها
گروههایذ 
شبیه 
کمککنندگان
باارزشهایشان و آنچه با  

استهای ایدئولوژی سازگار 
برای اجرای سی 
اتاقهای فکر به
بهصورت خالصه ،مدافعان  
یشود  .
بهکاربرده م 
مشترک سهیماند  
یکنند تا مأموریت حفظشده خود را
پژوهشهایشان توجه علمی ندارند؛ اما تالش م 
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یدهندگانانتقالدهند .
برایرأ 
یتوانند از راه
اتاقهای فکر در سیاست دولت ،دانشمندان م 
در ارزیابی تأثیر  
اتاقهای
پرسشنامههاییهمبرایاعضایکنگرهوهممتخصصان 

مصاحبهیافرستادن
اتاقهای فکر پی ببرند.
آنها را وارد بحث و گفتوگو کنند تا به میزان نقش  
فکر  
اتاقهای فکر را با
مطرحشده توسط  

آنها میتوانند توصیههای سیاسی 
بهعالوه  ،

یگیرد،مقایسهکنند.همچنینباارزیابیمواردیکهدر
تصمیماتواقعیاییکهدولتم 
کتابخانه کنگرهموجوداستدرکجامعازبازیگراناصلیایکهبهساختبرنامههای

یشود .در حقیقت این موضوعات بیشتر در روزنامهها
یکنند ،ممکن م 
دولت کمک م 
اتاقهای فکر ازجمله ابزارهای دائمی در فرایند
یشوند  .
قبل از انتخابات دیده م 
سیاست سازیهستند.بههمیندلیلپژوهشگرانبایدبیشترینروشمؤثربرایارزیابی

لکرده وآگاههستندوتا
اتاقهایفکرافرادیتحصی 
رفتارشانرابهکارببرند .اعضای 
روزنامهنگاران

یرتبهو
حدودیدرمیاننمایندگاندولت،اعضایکنگرهوکارمندانعال 
شبکههاتلفیقشدهاند.
بهشدتدراین 
آنها 
نفوذدارند.امروزهسیاستمدارانومشاوران 
تفاوت بسیار کمی بین دانشمندان و حامیان وجود دارد که استانداردهای دانشگاهی
لهای
نوآوری سیاسی را مورد تهدید قرار دهند« .در صورت نبود پژوهشها و تحلی 
یکند»
مورد اعتماد ،بنیاد تصمیم سیاست ،پول ،منافع و افراد صاحبنفوذ را فراهم م 
(ریچ .)2004،در قرن بیستم ،پژوهشهای صورت گرفته بیشتر بهسوی نوشتهها و
اشارهای
یرسدکه 
هایبیطرفانه .بهنظرم 


سویدیدگاه

یایدئولوژیبودتابه
دگاهها
دی 
استگذاری ،نقطه شروع مناسبی برای ورود به بحث نظری درباره
به ماهیت سی 
اتاقهای فکر در روند تصمیمسازی خواهد بود .بازیگران برای
نقشآفرینی  

استگذاری درباره دو بعد اساسی «مطلوبیت» و «احتمال» به محاسبهپرداخته و به
سی 
یدیگر،
نهسازی مطلوبیت مدنظر دارند .بهعبارت 
ییبودن ،سعی در بیشی 
فرض عقال 
استگذاری فرایندی است که از سه بخش شناسایی وضعیت فعلی ،شناسایی
سی 
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کردنراههای رسیدنازوضعیتکنونی

ندههایممکنومطلوبودرنهایت مشخص
آی 
به آینده ممکن و مطلوب ،تشکیل شده است .این مرحله درواقع مرحله «پیشا
تصمیمگیری» است؛ زیرا تصمیمگیری موضوعی  است که در حیطه اختیارات و
توانمندیدولتقراردارد .
نههای
فرصتهای گزی 

بهعبارتی اگربپذیریم کهفرایند تصمیمگیری ،سنجشهزینه 
نههای بدیلی استکهمیتوانند موضوعاین
شدرامد آنگزی 
مختلفاست،بنابراین پی 
یتوان بیان داشت که
بررسی و انتخاب قرار گیرند .براساس آنچه گفته شد ،م 
نههای مختلف تحلیلی– راهبردی مستند ،به توان
تصمیمسازی فرایندی است که گزی 
عبارتدیگر تصمیمسازی

علمی– تجربی بدنه کارشناسی جامعه ،تبدیل میشود .به
فرایندی بهمراتب گستردهتر از تصمیمگیری است که بیانگر اتصال بدنه کارشناسی
اتاقهای فکر،
است.نقشآفرینی  

جامعهباساختاررسمی قدرتدرمقامتصمیمگیری 
یتوانندازارکاناستوار
اتاقهایفکرم 
دقیقاًدراینمرحلهقابلتعریفاست.بهعبارتی 
مرحلهتصمیمسازیباشند.
جایگاه اتاقهای فکر در تولید و توزیع قدرت در آمریکا
در سالهای  2009تا  2013یکی از روشهای ارتقای اشراف اطالعاتی پیرامون
بهکارگیری
شیب و جهت دورنمای تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران و  
سیاستهای بازدارنده مناسب ،جریانشناسی مبانی فکری و تحرکات طراحان تحریم

والبیهایپارلمانی– اجراییآن

،اتاقهایفکر
ایراندرسطوحاجرایی،قانونگذاری 
هایتحریمیواشنگتنبینچهاربازیگراتاقهایفکر،


درطراحیسیاست
کشوراست.
البیهایاسراییل،رسانههایجمعی  ومعمارانتحریمایراندردولتوکنگرهآمریکا

کهاتاقهایفکر

گونهای
رویهایوارتباطمتقابلوجوددارد،به 
نوعیهمسوییفکری -

وسناریوپردازینقشمشربفکری،البیهایاسراییلوظیفهبرقراری

بامفهومسازی 
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پل ارتباطی با کانونهای قدرت ،رسانه های جمعی کارویژه توجیه افکار عمومی و
ساختنتحریمهارابرعهدهدارند.اینارتباط


سازیوعملیاتی

معمارانتحریمنقشپیاده
متقابلرامیتوانبهصورتنمودارزیرنشانداد :

بازیگران تأثیرگذار بر تحریمهای یكجانبه آمریکا علیه ایران



 اتاقهای فکر


البیهای اسراییل










معماران تحریم در

رسانههای جمعی


دولت و کنگره آمریکا

وابسته به اسراییل




رادرشکلگیرییاتنظیم

درادبیاتسیاسی آمریکابهکارگزارانیکهنقشاثرگذاری 
پیشنویس طرحهای تحریمی ایفا میکنند ،با عنوان «معماران تحریم ایران» 1نام میبرند.
1. Architects of Iran Sanctions

102

فصلنامهمطالعاتروابطبینالملل،سالهشتم،شماره،32زمستان94

توانبهصورتنمودارذیلنشانداد:

تحریمهایایرانراازمنظربرداثرگذاریمی
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برد اثرگذاری تحریمهای ایران

برد جغرافیایی تحریم های
ایران

تحریم های جهان شمول

تحریم های منطقه ای

تحریم های

شورای امنیت سازمان ملل

اتحادیه اروپا

ائتالفی

ایاالت متحده

تحریم های اتحادیه

تحریم های ژاپن ،کره

توشیح قانون جامع تحریم،

اروپا در  26ژوئیه و 25

جنوبی ،امارات و استرالیا

اکتبر 2010

در اوت 2010

صدور قطعنامه های ،1727
 1802 ،1747و 1929
شورای امنیت سازمان ملل

تحریم های یك جانبه

مسئولیت پذیری و منع سرمایه
گذاری در ایران توسط باراک
اوباما در اول ژوئیه2010

بلهباهرکدامازتحریمهایاشارهشده باید

ایرانبرایپیشگیریازگسترشیامقا
یکیازپیشنیازهایمدیریتراهبردی

بهکارگیرد.دراینزمینه
سیاستهایمناسبرا 

تحریم ،آیندهپژوهی پیرامون ابعاد ،اهداف ،جهتگیری ،دورنما و مشربهای فکری
معمارانتحریمایراندردولتوکنگرهآمریکاباهدفتولیدبازدارندگیحداکثریدر
برابر آسیبهای احتمالی است .اثرگذاری بر ساختار و ماهیت تحریمهای یکجانبه
نفوذمستقیموغیرمستقیمصورتمیگیرد

کارگیری
به 
آمریکاعلیهایران،بهدوصورت 
کهمیتوانآنرابهصورتنمودارنشانداد :
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روندکاوی عوامل تأثیرگذار بر ساختاربندی تحریمهای یكجانبه آمریکا علیه ایران

قانونگذاران ذینفوذ



حزب دمکرات و

اتاق های فکر


جمهوریخواه در
کنگره آمریکا




اثرگذاری



غیرمستقیم

تحریم های یك
جانبه آمریکا

اثرگذاری
غیرمستقیم

علیه ایران



مشاوران ارشد کاخ سفید و برخی

البی های

معاونان صاحب نفوذ در

اسرائیل



وزارتخانه های امور خارجه،



دفاع ،دارایی و انرژی


اتاقهایفکر در سیاست خارجی آمریکا در قبال
مهمترین دالیل اهمیت ونقش  

ایراندرنمودارزیرتبیینشدهاست :
دالیل اهمیت بررسی اتاقهای فکر آمریکا



مدیریت غیر مستقیم افکار

 تغذیه فکری دولتمردان

عمومی در سطوح منطقهای



و قانونگذاران کنگره

و جهانی

اثرگذاری بر شیب عملیات
روانی در سه بخش سپاه هراسی،
ایران هراسی و شیعه هراسی


دالیل اهمیت بررسی



اتاق های فکر آمریکا

شکل گیری مبانی نظری



و قالب بندی فکری
اقدامات آمریکا

تشکیل میزهای مطالعاتی با
تمرکز بر ایران
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روزبهروز درحال
استگذاریآمریکا 
قانونگذاریوسی 
اتاقهایفکربرهرم 
تأثیر  
اتاقها بهیکیازارکان 6گانهقدرتدرآمریکاتبدیل
افزایشاست،بهطوریکهاین 
شدهاندکهمیتوانآنرابهصورتنمودارزیرنشانداد :

عوامل تولید و توزیع قدرت در آمریکا

دولت و
کنگره
اتاق های فکر

ارتش

ارکان قدرت
در آمریکا
رسانه های

البی ها

عمومی
بنیادهای
اقتصادی

قابلتأمل  ایناستکهدربیشترمواقعبینارکانششگانهقدرتدرآمریکا،
نکته 
قانونگذاران و
نوعی ارتباط شبکهای وجود دارد .برای مثال هرچند بازوی مطالعاتی  
اتاقهایفکرنیزدرجریان
پژوهشهایمجلسآمریکااست،ولیسایر 

سناتورها،مرکز
تههای
گروههای تخصصی و کمی 
تبادل اطالعات فعال با مجلس هستند و معموالً با  
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فرعی کنگره آمریکا ارتباط تنگاتنگی را دارند .از سویی عضویت یا همکاری برخی
اتاقهایفکرآمریکا
یرتبه دفاعی،امنیتیواطالعاتیدرساختار سازمانی  
مقاماتعال 
اتاقهای فکر بر روند تصمیمسازی و تصمیمگیری
نقشآفرینی این  
سبب افزایش  
تهایدولتی،بخشی
سیاستخارجیآمریکاراشدهاست.دراینمیانعالوهبرحمای 
اتاقهای فکر آمریکا از راه کمک مالی سرمایهداران و بنیادهای بزرگ
از بودجه  
قابلتوجهیازپژوهشگران
یشود.تعداد 
اقتصادیمانندبنیادفوردیاسوروستأمین م 
اتاقهایفکر آمریکا نیزپیشینه فعالیت رسانهای و مطبوعاتی دارندکه این امر
ارشد  
اشارهشدهمبیناین
ضریباثرگذاریآنانبرافکارعمومیراافزایشدادهاست.مطالب 
اتاقها ی فکر با ارکان تولید و توزیع قدرت در آمریکا ،نوعی
واقعیت است که بین  
تها
همافزاییظرفی 
وابستگیشبکهایوانسجامرویهایحاکماستکهاینمسئلهبستر 
یفکر،قدرتوثروترابهوجودآوردهاست.بههمین

اتاقها
وهمسوییمنافعبین 

دلیل رفتار کاوی افق سیاستها ی آمریکا در قبال ایران بدون کالبدشکافی و ساختار
اتاقهایفکرتأثیرگذاربرسیاستخارجیآمریکامیتواند موجببروزخطای
پژوهی 
استراتژیکشود.
اصول حاکم بر اتاقهای فکر آمریکا در اعمال تحریمهای هستهای علیه ایران
منتسببهاتاقهای فکر دردولتآمریکا کهنقشمهمیرادر

چهرههای 
رویکرد  
هاییکجانبهیاائتالفیعلیهایرانایفاکردند؛شامل


گیریتحریم

ساختاربندیوجهت
اصولزیراست:
اصل یکپارچهسازی

1

«استوارت لوی» 2فارغالتحصیل «دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد» 3،بر اساس
1. The Principle of Integration
2. Stuart A. Levey
3. Harvard College Law School
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جرجبوشرئیس جمهوروقتآمریکاوپسازتأییدمجلس

«فرماناجرایی»13350
بهعنواناولین«معاونوزیرداراییآمریکادرامورتروریسمو
سنادر21جوالی 2004
اطالعات مالی» 1منصوبشد .وی در مراسممعارفه خود درکنگره ،ایران را چالشی
جدی برای آمریکا معرفی کرد و خواستار تجمیع ظرفیتهای پارلمانی  -اجرایی
هایهستهایایرانشد«.استوارتلوی»قبلاز

آمریکاومتحدانشباهدفتغییرسیاست
آن به مدت یازده سال قضاوت پروندههای مرتبط با جرائم تروریستی را در وزارت
(وبسایت وزارت دارایی آمریکا )2009 ،با آغاز
دادگستری برعهده داشت  
بهعنوانوزیر
ریاستجمهوریباراکاوبامادر 20ژانویه 2009وانتخاب«تیمگینر»  2

دارایی،ویدوباره درسمت خودابقاشد (لوی«.)2009،تیمگینر»درمراسممعارفه
عنوانسرمعمارتحریمهایمالی -بانکی ایرانمعرفیکردکهبراساس


ویرابه
خود ،
گیریتحریمهابرعهدهدارد


هایاجراییباراکاوباما،نقشرهبریرادرجهت

سیاست
(لوی.)2010،استوارتلویهمچنینیکیازهواداراناسراییلدرآمریکااست.منظور
از سمپاتهای اسراییل ،طراحان ،مجریان ،قانونگذاران یا ناظرانی هستند که تابعیت
کنند.بینسمپاتهای

ولیبهصورتغیرمستقیممنافعآنراتأمین 
می

اسراییلراندارند؛
اسرائیل در سطوح اجرایی ،البیهای پارلمانی و متولیان دیپلماسی عمومی وابسته به
تحریمهای ایران وجود

اسرائیل نوعی همسویی و یکپارچگی پیرامون وزن و جهت 
گونهای که واکنشهای البیهای اسراییل به انتصاب دوباره استوارت لوی در
دارد ،به 
دولتباراکاوبامابهحدیبودکهدیویدهریس-مدیراجراییکمیتهیهودیانآمریکا3
و البیهایی همچون «بنیاد دفاع از دمکراسی» 4و «مرکزیت سیاست یهودیان» 5از آن
1. Undersecretary of the Treasury for Terrorism & Financial Intelligence
2. U.S. Treasury Secretary Tim Geithner
3. David Harris, Executive Director of the American Jewish Committee
4. Foundation for the Defense of Democracy
5. Jewish Policy Center
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بهعنواندستاوردبزرگیبرایجامعهیهودیانآمریکانامبردند (لوی.)2010،اظهارات

مالیایرانازجنبشمقاومتحزباهلل

استوارتلویپیرامونحمایتهایتسلیحاتی -
وحماستاحدودزیادیبازتابتعهدویبرایحفاظت ازمنافعاسراییل است(لوی،
 .)2007ساختارهای زیر نظر استوارت لوی وظیفه نظارت وپیشگیری ازشکلگیری
جریانهای مالی غیرقانونی مانند «پولشویی»« 1،جرائم مرتبط با تأمین مالی گروههای

نقلوانتقال آنالین درامدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر» 3و
تروریستی» « 2،
«تکثیرکنندگانتسلیحاتکشتارجمعی»4رابرعهدهدارندکهاسامیآنانعبارتنداز:
مالیتروریستها5؛ 

ادارهمقابلهباجرائممالیوتأمینشبکهاعمالجرائممالی6؛ ادارهتحلیلوجاسوسی7کهبراساسقانونتخصیصاعتباراتجاسوسیدرسالمالی82004تأسیسشدوعضوجامعهاطالعاتیآمریکااست؛  
کنترلداراییهایخارجی ،

ادارهعنوانمهمترینزیرمجموعهاستوارتلوی،نقش

ادارهکنترلداراییهایخارجی 9
به

کردنحسابهایبانکیاشخاصحقیقیو

محوریرادرتحریمصنایعمالییابلوکه
حقوقی وابسته به وزارت دفاع ،سپاه پاسداران ،سازمان انرژی اتمی و شرکتهای
وبسایت وزارت دارایی آمریکا) .بیشترین ارتباط کاری
کشتیرانی ایران ایفا میکند ( 

1. Money Laundering
2. Terrorist Financing Crimes
3. Narcotic Traffickers
4. WMD Proliferators
) 5. Office of Terrorist Finance and Financial Crime ( TFFC
) 6. The Financial Crimes Enforcement Network ( FinCEN
) 7. The Office of Intelligence and Analysis ( OIA
8. Intelligence Act for Fiscal Year, 2004
) 9. U.S. Treasury Department`s Office of Foreign Assets Control ( OFAC
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استوارتلویبانهادهایداخلیوخارجیزیراست:
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1

ساختارها و افراد طرف تعامل با معاون وزیر دارایی آمریکا در امور تروریسم و
اطالعات مالی
وبسایت وزارت دارایی آمریکا2013 ،

حوزهداخلی 
قائممقام
وزیرو وزارتدارایی 2
معاونوزیرامورخارجه 4
معاونوزیرامنیتداخلی 6

معاوندادستانکلکشور 3
مرکزملیمقابلهباتروریسم 5
مدیرشبکهاجرایجرائممالی 

قائممقامسازمانمرکزیجاسوسیآمریکا 
شورایامنیتملی 

حوزهخارجی 
سازمانپلیس
بینالملل 7


وزرایداراییمتحدان
منطقهایآمریکا 

«گروهآسیا–اقیانوس
آرامبرایمقابلهبا
8

پولشویی» 


& 1. Department of the Treasury, Undersecretary, Office of Terrorism
Financial Intelligence
2. Secretary and Deputy Secretary of the Treasury
3. Deputy Attorney General
4. Deputy Secretary of the State Department
5. National Counter – Terrorism Center
6. Deputy Secretary of Homeland Security
)7. International Police Organization (INTERPOL
8. Asia / Pacific Group on Money Laundering
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استوارت لوی معتقد است که برای وادارسازی ایران به پذیرش مذاکرات
تحتفشار ،باید ترکیب مناسبیاز چهار اصل «یکپارچهسازی،هوشمندسازی ،تجمیع
ظرفیتها و تعمیم» را مدیریت کرد .رایزنی استوارت لوی با وزرای دارایی متحدان

واشنگتندراتحادیهاروپا،جنوبشرقآسیایاکشورهای همسایهایران،برنامهریزی
وبسایت وزارتدارایی
هایبیمهباتحریمهایاقتصادی ( 


برایهمراهیبیشترشرکت
قانونگذارانکنگرهباگسترشتحریمصنایع
راضیکردن  

آمریکا)یامذاکراتویبرای
بانکی،مالیوانرژیمبتنیبراصلیکپارچهسازیاست(فصلنامهرسمیاتحادیهاروپا،

.)2010براینمونه رایزنی استوارتلویباوزرایدارایی متحدانواشنگتنوکمیته
تحریم اتحادیه اروپا ،یکی از کاتالیزورهای مهم تصویب تحریمهای گسترده این
اتحادیهدر26ژوئیه2010بودکهدرآن 65شرکتومؤسسهوابستهبهایرانبهبهانه
نقشآفرینیدربرنامههایهستهایمورد تحریمهایبانکی -مالیقرارگرفتند(فصلنامه

رسمی اتحادیه اروپا .)2010 ،در کشورهای همسایه نیز استوارت لوی بر کشورهایی
تأکید میکند که اقامت ایرانیان یا ثبت شرکتهای ایرانی در آنان زیاد است .رایزنی
استوارت لوی با همتای اماراتی و درپی آن تصمیم ابوظبی برای مسدودکردن حساب
بانکیچهلشرکتوابستهبهدراینراستاقابلتحلیلاست(مجلهاکونومیست .)2010،
اصلهوشمندسازی 1
تأکیداستوارتلویبرگسترشتحریمصنایعراهبردیوزیربناییایرانمبتنیبر
اصل هوشمندسازی است .وی از تحریم صنایع دفاعی ،اقتصادی ،بانکی ،مالی و
پذیرایرانناممیبرد .


عنوانپاشنهآشیلوحوزهآسیب

ارتباطیبه
اصلتجمیع 2
تحریم هایچندبعدیعلیهصنایعنظامی،انرژیومالیمبتنیبر

همزمان 
تصویب 
1. The Principle of the Smartness of Sanctions
2. The Principle of Unification of Capacities
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عظرفیتهااست(لوی.)2010،استوارتلویبرایتوجیهگسترشافقیو

اصلتجمی
عمودی تحریمها به مصوبات کنگره و فرامین اجرایی رؤسای جمهور آمریکا استناد
ترینفرامیناجراییکهاستوارتلویبااستنادبهآنهاخواستار گسترش


کند.مهم

می
چترتحریمهاعلیهایراناستعبارتنداز :

فرامین اجرایی رؤسای جمهور ایاالت متحده علیه ایران (دفتر اجرایی وزارت خرانهداری
آمریکا)2010،

شمارهفرامیناجرایی 

تاریخصدورفرامین
اجرایی 

صادرکنندهفرماناجرایی 

فرماناجرایی 12170

14نوامبر 1979

جیمیکارتر 

فرماناجرایی 12205

7آوریل 1980

جیمیکارتر 

فرماناجرایی 12211

17آوریل 1980

جیمیکارتر 

فرماناجرایی 12276-84

23ژانویه 1981

جیمیکارتر 

فرماناجرایی 12294

26فوریه 1981

جیمیکارتر 

فرماناجرایی 12613

30اکتبر 1987

رونالدریگان 

فرماناجرایی 12925

29اوت 1994

بیلکلینتون 

فرماناجرایی 12957

17مارس 1995

بیلکلینتون 

فرماناجرایی 12959

9مه 1995

بیلکلینتون 

فرماناجرایی 13059

19اوت 1997

بیلکلیتنون 

فرماناجرایی 13224

23سپتامبر 2001

جرجبوش 

فرماناجرایی 13382

28ژوئن 2005

جرجبوش 

فرماناجرایی 13438

17جوالی 2007

جرجبوش 
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اصل تعمیم

1

براساسایناصلوزارتداراییآمریکاسایرصنایعغیرمرتبطبادانشهستهایرا
آفرینیغیرمستقیمآناندرفعالیتهایهستهاینظامیوصنایعموشکی


باتوجیهنقش
غیرمتعارف در فهرست تحریم قرار داده است .تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی
وابسته به صنایع کشتیرانی یا بانکی -مالی ایران براساس اصل تعمیم انجام میشود
(تلویزیونمرکزیچین.)2007،براینمونه استوارتلویبراساساصلتعمیمدر21
دسامبر    2010برخی اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به سپاه پاسداران و شرکت
هایهستهایوموشکیتحریمکردکهاز


ایرانرابهاتهاممشارکتدرفعالیت
کشتیرانی
مهمترین موارد آن میتوان به شرکت بیمه معلم (به دلیل ارائه خدمات به شرکت

کشتیرانی) ،بانک مهر ،بانک انصار ،شرکت نفت و گاز پارس و شرکت حملونقل
وبسایتایرانواچ،
کشتیرانیکیشبهاتهامارسالسالحبهحزباهلللبناناشارهکرد( 
یایرانباثبتشرکتهایپوششی

.)2010استوارتلویمدعیاستخطوطکشتیران
فرارودورزدنتحریمها»2

درکشورهایاسالمیواتحادیهاروپانقشمهمیرادر«
میکند.ویباصدوربیانیهایدر27اکتبر2010مدعیشد«اززمانیکهوزارتدفاعو

پشتیبانینیروهایمسلحتحریمشده است،وظیفهدستیابیوتأمین قطعاتموردنیاز
موشکهایدوربردنیروهاینظامیایرانبرعهدهشرکتکشتیرانیگذاشتهشدهاست»

وبسایتسفارتمجازیآمریکا .)2010،
( 
اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا براساس اصل تعمیم،
شرکتهای خارجی را نیز به اتهام ارتباط با کشتیرانی ایران در فهرست تحریم قرار

میدهد که از مصداقهای آن میتوان به تحریم  20شرکت در هنگکنگ و چهار


1. The Principle of Generalization
2. Evade Sanctions
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شرکتدرجزیره«مان»1انگلیسدر13ژانویه2010بهبهانهنقض«قوانینتحریممنع
تکثیرتسلیحاتکشتارجمعی»2اشارهکرد(وبسایتسنکشنالو .)2010،

نتیجهگیری
باتولیددانشوایدهپردازی،نقشمهمیرادرتغذیهفکریحامیان

اتاقهایفکر 

اتاقهای
یهایاسرائیلو 
علیهایرانایفاکردهاند.نقشالب 

مریکا 
هاییکجانبهآ 


تحریم
کانونهای
وههای اعمال نفوذ بر  
فکر آمریکا ازطریقشناسایی و مدیریت مناسب شی 
قدرت است ،بهگونهای که با یارگیری ،ارتباطدهی یا دعوت از کارگزاران نزدیک به
بهعنوان پل ارتباط مراکز تصمیمساز یا تصمیم گیر استفاده
کانونهای قدرت،از آنان  

گرفتهشده علیه
یتوان این رویه را در مورد تحریمهای در نظر  
بهخوبی م 
یکنند که  
م
ایران مشاهده کرد .با این هدف یکی از روشهای اعمال نفوذ البیهای اسراییل،
،قانونگذارانشاخصکنگرهوحلقهاولمشاوران

بااتاقهایفکر

همزمان 
البیگری 

مریکااست.ایناحساسنیازمتقابلموجبشدهتابینچهارضلع
ارشدرئیسجمهورآ 

،نهادهایرسانهایومعمارانتحریمایراندردولتو

یل،اتاقهایفکر

البیهایاسرای

مریکا فعالیتهای همسویی برای توجیه و گسترش تحریمهای یکجانبه
کنگره آ 
واشنگتن صورت پذیرد ،بهویژه اینکه بیشتر حامیان تحریم ایران در دولت اوباما با
میکنند .شایان
اتاقهای فکر  مرتبط هستند که مشرب فکری توجیه تحریم را تأمین  

مریکا
،جایگاهویژهایدردرونساختاردیپلماسیآ 

توجهاینکه درنظامسیاسیآمریکا
گیریاست.بهگونهای


باهدفتمرکزسیستماتیکبرتحوالتدرونیایراندرحالشکل
برایتشدیدفشارها،مبیناقدامهای

رویهایچهاربازیگراشارهشده
کهانسجامفکری -
آنجاکهاتاقهایفکردر

مانیافتهآنانبرایبراندازییاتضعیفنظامایراناست.از
ساز 
1. Island of Man
2. Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction Sanctions Regulations
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ونهای کنگرهارتباط
قانونگذاراناین کشورهستند ،باکمیسی 
آمریکا بازوی پژوهشی  
قانونگذاران مجالس سنا و نمایندگان کنگره را بر عهده
دائمی دارند ،تغذیه فکری  
طرحها و لوایح
شنویس  
دارند،کارشناسان آنها به اظهارنظر کارشناسی پیرامون پی 
بهخوبی نشان
هستهای ایران  
استهای آمریکا در قبال پرونده  
یپردازند؛ رصد سی 
م
یدهد که تغذیه فکری رویکرد سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران از تحریمها
م
اتاقهای
یگیرد و 
اتاقهایفکرآمریکانشاتم 
بهنوعیاز 
گرفتهتامذاکرههمهوهمه 
جهتدهی به دولتمردان آمریکا در تصمیمسازی سیاست خارجی و اعمال
فکر در  
هستهایکاخسفیددرقبالایرانبسیارتأثیرگذارهستند .
تحریمهایمرتبطبابرنامه 
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