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IFRI 
 عنوان گزارش:

 "سیاست تحریم های اتحادیه اروپایی: جاه طلبی چند جانبه گرایی رویارویی منطق قدرت"

 - IFRI 2019اکتبر  Andre Martinتهیه: 

 

 :گزارش خالصه

تحریم ها ابزاری مهم در اجرای سیییییاسییییت خارجی اتحادیه اروپایی به حسییییا  می  یند و 

 ن را مورد تاکید قرار می دهد. این  EUهمچون یکی از اصیییییوی بانیان اقدامات تحریمی 

توانایی و جایگاه میدهد و باعث ایفای  EUعنصیییییرمتحریم  انر و نتیجه اهرمی را که به 

ش می گرددم تجارت کمک، موافقت نامه های دو جانبه  را لیهای اقتصادی و مانقش ابزار 

 صورت منبت نمایان می سازد.ه ب

اهمیت فعالیت بکار گرفته شییده در تحریم ها، یکی از اصییوی مشییارکت اتحادیه اروپایی در -

عنوان یک بازیگر ه امنیت و نبات بین المللی اسییییت، که  ییییمنا موج  تقویت جایگاهش ب

 جهانی نیز می گردد.

رژیم های اقدامات تحریمی اتحادیه اروپایی در یک ف ای مناس  بین المللی اتخاذ شده و -

سیع با ایاالت متحده  سازمان ملی در هماهنگی و شروعیت خود را غالبا از یک قطع نامه  م

 اخذ کرده است.

شرایطی مقطع ممتاز"این - سته ای "، در  سیده که با مدیریت بحران ه به نقطه اوج خود ر

، به باالترین دست  ورد هم نائی 2015ن و به نتیجه رساندن موافقت نامه وین در سای ایرا

 . ه استگردید

سیری قرار گرفته انددر این اواخر- شان  ، تحریم ها در م ست دادن عملکرد که در حای از د

دیدگاه مقبوی جهانی، مبتنی بر تبدیی مجدد به  نچه که ماهیتا  متعلق بهعنوان وسیله ای ه ب

 هستند، یعنی ابزار قدرت در خدمت منافع هر کشور، می باشند.

ست - سیا شرایط به منزله تایید  یکجانبه گرایانه امریکا در مو وع تحریم بوده که در این 

گسییترش داده، لیکن از  تالش اسییت تا حوزه تحریم ها را به بازیگران نالث، از جمله اروپا
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طریق توسییی روز افزون به اسییتراتژی های ژئواکونومی، توسییط قدرت هایی چون چین و 

 روسیه نیز بسط داده شود.

ساس - صی در ف ایی که بر ا شت بازی قدرت ها ا ستبازگ سی  ا ، مو وع تحریم ها با  

ه، بخصوص با ، در نظم بین المللی تعریف شده و مسلط توسط ایاالت متحدEUپذیری های 

 تعارض پیدا می کند. EUامنیت اقتصادی و تمامیت ار ی 

در شییرایط فعلی و در  ینده با  نها رو به رو خواهد شیید، این  EUاشییکای الزام  وری که -

الزام را بوجود می  ورد که چاره اندیشییی کرده و برای سیییاسییت هایش در زمینه تجارت و 

 حداقی روشهایی تدافعی را انتخا  و در اختیار داشته باشد. ،رقابت

شییرکت های اروپایی که در خطر تحت تعقی  قرار گرفتن توسییط دسییتگاه ق ییایی  مریکا -

شهایی  صددهم اکنون در  قرار دارند، از ستم های تطابق داخلی بوده متهیه رو سی بتنی بر 

 .تا از این منظر  سی  پذیری های خود را کاهش دهند

 اصی گزارش:

 introductionمقدمه:  -معرفی

شوند که یک شار بر  تحریم ها در زمره روش های الزام  وری محسو  می  شور برای ف ک

 ون توسی به نیروی نظامی بکار می گیرد.دکشور دیگری ب

قدر که روابط بین کشییییور ها متنوع گردیده اجرای این روش نیز گسییییترده و پیچیده  همان

 .ندشده ا

ان که در عرف بین المللی مورد پذیرش قرار گرفت، بتدریج در حقوق زبه همان میتحریم 

 بین المللی نیز تدوین گردید.

 41د منشور سازمان ملی بخصوص بن هفتمتحریم ها در زمره اقدامات تدوین شده در فصی 

 ه است.ت ن قرار گرف

عنوان ه م ها بکه به نام "دهه تحریم ها" نام گذاری شیییییده اسیییییت، تحری 1990تا دهه 

 سازمان ملی محسو  میشوند. و  اسنادابزارهای حاشیه ای در چارچ

شورای امنیت  سیدند که دوازده مورد در  صوی  ر در این دوره حدود پنجاه رژیم جدید به ت

از  USAبه همراه  EUتصیییییوی  شیییییدند. امروزه  EUو مابقی توسیییییط ایاالت متحده و 

 بزرگترین بانیان تحریم ها در جهان هستند.
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یم ها قابی شناسایی هستند که منعکس کننده ربه بعد، نسی های زیادی از تح 1990از دهه 

 برخی از شرایط نظم بین المللی می باشند:

مورد عراق درممنوعیت های جهانی نامحدود بوده و  هتحریم های جهانی که نشییان دهند-1

 از  ن جمله است. 1990-2003بین سای های 

بکار  1990  که در اواخر دهه smartدار و یا تحریم های هوشمند م تحریم های هدف-2

 گرفته شدند.

 نامعنوان تحریم های نانوی ه تحریم های یکجانبه که بخصیییوص توسیییط ایاالت متحده ب-3

 ند.گرفت

باطش ها، ارت یک مو یییییوع  مرحله اخیر تحریم  که در  های بین المللی  با اجرای تحریم 

و مورد قبوی همگانی متمرکز شده بود قطع گردید، و ف ایی برای اجرای ابزاری  شخصم

 و دارای وابستگی متقابی و ژئواکونومی را باز کرد.

در قبای تحریم های نانوی امریکا در قبای ایران در سای  EUتحوی یاد شده موج  شگفتی 

 ید.گرد 2018

این تحوی و نحوه ی اجرای  ن می تواند عمومیت داده شود و یا به بازیگران و ابزار جدید 

 گسترش یابد.

در واقع ظرفیت ایاالت متحده در بکارگیری اقدامات اقتصییییادی الزام  ور، نه تنها مبتنی بر 

شور، بخصوص جایگاه دالر ب صادی و مالی این ک سته قدرت اقت  ،عنوان پوی بین المللی ا

عنوان پایگاه مرکزی و نقطه اتصییای ه بلکه در نتیجه بهره جسییتن از اهرم هایی اسییت که ب

سییوئیفت، شییبکه  که از جمله  ن سییایر کشییور ها در ف ییای جهانی شییدن، در اختیار دارد

 را می توان یاد کرد. اتاقهای مبادالت بین بانکی و غیره ،سرور اینترنت

در حای از ه در مسییییییری قرار گرفته اند کاقدامات محدود کننده متحریم ها   EUاز دیدگاه 

 می باشند. ،عنوان ابزار قدرت در خدمت منافع هر کشوره دست دادن عملکردشان ب

سترش یابد و هر یک  در چهارچو  رقابت های چین و  مریکا، دیدگاه فوق الذکر می باید گ

ین ابزار به تامین منافع خود در بین کشیییور های از طرفین تالش می کند که با توسیییی به ا

 نالث بپردازد.

قدام اخیر ژاپن در  جه تسیییییری بخش در این محیط، همچون ا یک نتی جاد  بعالوه امکان ای

 برقراری کنتری بر صادرات اقالمی با استفاده دوگانه به مقصد کره جنوبی فراهم میشود.
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EU ارکت نماید و از این راه بعنوان یک میتواند بطور کامی در نسیییییی دوم تحریم ها مشییییی

قدرت متعارف در پرتو چند جانبه گرایی ح یییییور خود را همچون یکی از بازیگران بزر  

 جهانی، در کنار ایاالت متحده تنبیت کند.

در نسییی جدید تحریم ها مطرم میشییود  EUدرعوض این سییوای در مورد توانایی مشییارکت 

سترا سی باید که ناظر بر بازگشت بازی قدرت و ا سیا تژی ژئواکونومی بوده و از دو منظر 

 بدان نگریست:

 نقشو نیز جهان  در EUدر درجه اوی خواسیییییته میشیییییود که وزن اقتصیییییادی و تجاری 

 .بدکاهش یا الملی بین امور در EU مرکزیت

در درجه دوم یک جانبه گرایی  مریکا، کارایی تحریم های چند جانبه گرایانه را که اجرای 

ستگی  سازمان های بین المللی   ن ب شور یا  شرکاء بین المللی مک سایر  به هماهنگی های 

 دارد، به زیر سوای برده است.

EU حداقی از منافع خود و شیییییرکت هایش، با  برای به عهده گرفتن نقش فعای، باید می

اتخاذ از سیییاسییت های تجاری در زمینه رقابت و مبارزه طلبی های جدید، حمایت نماید، که 

 وابسته می باشد. EUاز این اقدامات به امنیت اقتصادی  بخشی

 

 محسو  می شود: EUتحریم، ابزار اساسی در سیاست خارجی 

 

حتی اگر بپذیریم که تحریم های اروپایی در رهگذر اقدامات اقتصیییییادی و یا بازرگانی دچار 

محسو  افوی و نقصان می گردند، معذالک  نها در درجه ی اوی یک ابزار سیاست خارجی 

می شییوند. نحوه و سیییر الزامی اتخاذ یک مو ییع مشییترچ در چارچو  سیییاسییت خارجی 

  ، مقدمه تصوی  یک دستور العمی را تایید می نماید.PESCمشترچ م

مورد  56مبنا و مرجع مورد رجوع در زمینه تحریم ها، ، 2012 تا 1992 سیییییالهای بین

  مورد TSCف تحریم ها" متحریم سییازمان ملی متحد اسییت که توسییط " کنسییرسیییوم هد

استفاده قرار می گیرد. مطالعه انجام گرفته در این بخش، سه گروه یا خانواده بزر  تحریم 

  و نشییییانه constrain ، اجبارمcoerceرا شییییناسییییایی می نماید که عبارتند از الزامم

  .signalم

 در نتیجه، تحریم ها بر اساس اهدافشان قابی تشخیص هستند:
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به  .به تغییر سیاست و یا تغییر رفتار در یک مو وع مشخص ،یک دولت مجبور ساختن-

 .می باشدهدف  ،عبارت دیگر کس  یک تغییر در انتخا  سیاست ها

 م،جلوگیری از رفتار های ممنوعه و محدود کردن دست یابی به منافع کلیدی همچون سال-

 هدفدار کردن فعالیت ها.حساس. به عبارت دیگر اجبار به  منابع مالی و یا تکنولوژی های

شده اند. به - سیر قواعد بین المللی منحرف  شانه دار کردن واحد ها و موسساتی که از م ن

 عبارت دیگر "محکوم کردن رفتار های هدف"

حتی اگر مشییکی کارایی تحریم ها، مو ییوع تعداد زیادی از مطالعات بع ییا مورد مناقشییه 

  در TSCتوسط "کنسرسیوم هدف تحریم ها" م بوده باشد، محققین در مطالعه انجام گرفته

نه دار کردن یک  کاراترین روش برای نشیییییا ها  که تحریم  ندی خود، اذعان دارند  جمع ب

  و در زمینه ملزم سیییییاختن زمینه های کاریماهداف مورد %43هدفمبا نرخ موفقیت 

شته اند. البته نرخ موفقیتم %42نظر مبا نرخ  شترین تانیرات را دا م  به تحریموفقیت ، بی

دار می باشد، بدون  هنگامی که مربوط به بدست  وردن تغییر در انتخا  های سیاسی هدف

زمانی که در متوقف اسییییت.  ییییمن  نکه این اعداد  %13تعج  بسیییییار پایین و در رقم 

خصیییوص مشیییکالت مربوط به منزوی سیییاختن و یا در انتظار نتیجه خاص در خصیییوص 

 باشد، دارای تفاوت های مختلفی می گردد.  هکشور مربوطسیاست های داخلی یا بین المللی 

 ، دو زمینه اصلی هدف گذاری قابی تشخیص است:EUتحریم های  نوع در خصوص

 حمایت از صلح و امنیت بین المللی از طریق:-1

مقابله با تروریسییمماقدامات مشییخص و مخصییوص برای مقابله با تروریسییم و اقدامات -   

 داعش و القاعده محدود کننده در خصوص 

و  منع گسیییترش سیییالم های کشیییتار جمعیماقدامات محدود کننده در مقابی کره شیییمالی-   

 اقدامات محدود کننده نسبت به ایران 

نتیجه بی نبات شدن برخی درگیری ها و جنگ هامتحریم ها علیه روسیه در قبای مداخله -   

 این کشور در جنگ اوکراین 

 زمینه های حقوق بشر، دولت های خو  و احترام به حکومت قانونها در هنجار ءارتقا-2

شده در قبای افرادی که در ق یه مفقود شدن -   مشخص چهار نفر نااقدامات هدفدار اتخاذ 

 بازیگران اصلی قلمداد میشوند. ،1990-2000در بالروس بین 

اقدامات محدود کننده در قبای افرادی که مسیییییئوی تجاوز جدی به  ،و در موردی دیگر-  

 حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک کنگو بودند.
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 مجموعه ای از تدابیر بسیار غنی:

 

تدابیر اتخاذ شیییییده در زمینه تحریم های اقتصیییییادی و بازرگانی، در طوی زمان و از حیث 

 مو وع و اهداف بسیار وسیع و متنوع گردیده اند.

مجموعه این تدابیر، بطور همزمان و مرتبا تقویت و غنی سیییازی شیییده و از یک پیچیدگی 

تا بدین وسیییله در هدف گذاری دقیق افراد و شییرکت های مورد ند برخوردارفزاینده ابزاری 

 نظر مونر واقع شوند.

 

 :EUچهار زمینه بزر  مداخله گری 

 

I محدودیت های بازرگانی برپایه رژیم مبتنی بر این محدودیت   .  این چهار زمینه شیییییامی  

 ،EUها، مو ییوعات فروش، صییادرات، انتقای تکنولوژی و تامین کاال و خدمات از منشییا 

 می باشند.

کاهش منابع       به هدف  کاال  عالوه بر محدودیت های صیییییادرات، محدودیت های واردات 

 ارزی کشور هدف نیز مطرم است.

II.  دیت تردد افراد:محدو 

ممنوع اسییییت. در     EUافرادی که تحت محدودیت سییییفر قرار دارند، ورودشییییان به حوزه 

شییرایطی که برای ورود به اروپا داشییتن روادید اجباری اسییت، افراد تحت تحریم از گرفتن   

 ویزا محروم هستند.

III.  :تحریم های اقتصادی و مالی 

س شور در این بخش، انتخا  هرگونه اقدام، ب شرفت ف ای مالی ک تگی به هدف و درجه پی

 .هدف دارد
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IIII.  :کنتری های خاص 

محدودیت ورود به بنادر، بازرسییییی محموله ها و  ،هوایی اتمحدودیت های ارتباطشییییامی 

 می گردد.داشتن افراد دیپلماتیک یک کشور  قرار مراقبت و تحت نظر

 

 :دار تحریم های هدف

 

دار ساختن تحریم ها به منابه تمایی به حداکنر سازی انر  ن بر موسساتی است که در  هدف

در درجه اوی مقامات سییییاسیییی یک کشیییور بوده و تمام  حدود تانیر گذاری بر رفتار  نها و

تا از تانیرات انسانی و عواق  غیر قابی پیش بینی بر افرادی که مد رای  ن است تالش ها ب

 .کم شود نظر نیستند،

ماری از افراد حقیقی و حقوقی های   یه لیسیییییت  هدف  این امر  یییییرورت ته  تدابیرکه 

بر اسیییییاس قطعنامه  می تواند این لیسیییییت .محرومیت ها قرار می گیرند را ایجا  می کند

  تهیه شیده باشید که تشیکیی  ن به درخواسیت کمیته CSNUشیورای امنیت سیازمان ملیم

شییییورای امنیت تهیه  ن را به عهده کشییییور های  و یا تحریم های خاص ت ییییمین گردیده،

نیز در خصییوص تحریم های مسییتقیمخود مختار ، تعیین  ع ییو قرار دهد. در این زمینه و

را  EUلیست ها به عهده اتحادیه اروپایی بوده و این امر مشارکت فعای کشور های ع و 

 می طلبد.

 

 رژیم های تحریم همواره متعدد می باشند:

 

یی برپایه سییه مرحله اسییاسییی در عمومی سییازی رژیم های تحریم، مشییارکت اتحادیه اروپا

 فعای دارد:

 ، اجرای PESCچارچو  سیییاسییت های خارجی و امنیتی مشییترچ م مرحله اوی و در -1

 تصمیمات شورای امنیت را ت مین می نماید.

 با اتخاذ اقدامات ا افی، به اجرای تحریم های سازمان ملی کمک می کند. -2
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 ، تحریم های مستقیمخود مختار  نیز به اجرا در می  ورد.PESCبا حمایت  -3

و نیز افزایش زمینه های مداخله گری،  EUمسیییییتقی بودن فزاینده تحریم های مصیییییو  

بر تاکید نقش خود به عنوان یک بازیگر جهانی و ت یییییمین کننده ارتقا  EUتمایی  بیانگر

 رد.ارزش هایی است که انتظار ایفا  ن را دا

یکی از بزرگترین بانیان تحریم ها در جهان می باشییییید. بر  USAبه همراه  EUامروزه 

 %36تاکنون، منشیییا  1980از سیییای  EUاسیییاس پاره ای مطالعات که اخیرا انجام شیییده 

 تحریم های اعمای شده در جهان بوده است.

رار ق EUهدف تحریم های  1991بر همین اسییاس و درحالی که کشییورهایی که در سییای 

 کشور بالغ گردیده است. 34به  2019کشور بودند. این رقم در سای  6گرفتند تنها 

سالم  سم، خلع  ست باید رژیم های موازی تحریم که مربوط به مبارزه علیه تروری به این لی

 شیمیایی، مسئولین سایبری و ناق ین حقوق بشر را نیز ا افه کرد.

سه،  ژانس خزانه داری  مریکا که  سئوی به اجرا در  وردن تحریم هادر مقام مقای ست، ا م

  ، سی برنامه تحریمی داشته است.OFACدفتر کنتری دارایی های خارجی ماز طریق 

 

 جدوی تحریم های مستقی اتحادیه اروپایی به تفکیک سای های اجرا
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 ابزار ها همواره پیچیده تر می شوند:

 

تحریم های موازی بر پایه لیسیییت افراد و موسیییسیییات قرار داشیییته که به دلیی نحوه رژیم 

 اجرایش در خصوص فعالیت های ممنوعه، دارای جنبه فرا ملی می باشد.

نامه های سییازمان ملی در خصییوص زار که برای به اجرا در وردن قطعدر اصییی این نوع اب

سازمانی توسط شد، به ایجاد  سم بکار گرفته می  ساسگردید که  منتهی EU تروری  ن  بر ا

 لیست افراد، گروه ها و موسسات درگیر در اعمای تروریسم تهیه شد.

 

دیدی در حوزه اتهامات تالش است تا زمینه های ج تحریم های موازی در

 بوجود  ورد:

 

پس از تصوی  رژیم تحریم ها به منظور مبارزه علیه خلع  و 2018 اکتبر 15 در این رویه

شورای امنیت،سالم و بکارگیری  شیمیایی در   Skripalبخصوص مو وع  سالم های 

   و استعمای سالم های شیمیایی در سوریه، بکار گرفته شد.UKم

رژیم جدید تحریم هایی که شیییییامی اقدامات محدود کننده هدف دار در  2019می  17از 

و کشور های ع و تهدید محسو  می شود، به  EUکه برای  ،د با حمالت سایبریبرخور

اجرا گذاشییته شییده اسییت. این اقدامات شییامی مسییدود نمودن دارایی ها، عدم اجازه سییفر به 

افراد و یا موسسات مسئوی در حمالت سایبری و یا چنانچه تالش برای انجام چنین حمالتی 

 اهد شد.داشته اند و نیز حامیان  نها خو

سامبر  سوی هلند در د  2018همچنین طرم دیگری در خصوص تحریم های موازی که از 

قرار گرفت، در دسیییییتور کار بررسیییییی های  EUخارجه  ءپیشییییینهاد و مورد حمایت وزرا

با . رژیم جدید با هدف مقابله شیییتقرار دا EUسیییرویس نماینده عالی سییییاسیییت خارجی 

 Magnitsky-Actتجاوزات به حقوق بشییر و نیز مشییکالت فسییاد، شییبیه مدی  مریکایی 

 می باشد.

را  Magnitsky-Actقانون  2012ایاالت متحده در سییییای الزم به تو یییییح اسییییت که 

 کیسرگی منیتس تصوی  نمود که براساس  ن پیش بینی مجازات هایی علیه مسئولین مر 
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Serguei Magnitsky)  و سایر  ،ار دهنده روسی که در زندان در گذشتمامور هشد

 تجاوز گران به حقوق بشر در روسیه در نظر گرفته شده است.

حوزه عملیاتی این قانون به تجاوزات  شییکار حقوق بشییر و فسییاد در کی  2016در سییای 

 جهان بسط داده شد.

اعمای تحریم کار که شامی    و لیست مسئولین خطاETATقطع ارتباط بین دولت ممو وع 

ی و ه که افراد یا موسییسییات با هر منشییایهای موازی می گردند، این امکان را بوجود  ورد

ای برود، مجازات و تحریم زیر سیییییو بدون  نکه دولت مربوطه بخاطر اعمای مجرمانه  نها

 گردند.

 روند فوق دو امتیاز دارد:

 دهدو نظام مورد نظر را کاهش می  اوال خطرات تنش زایی با دولت-

 نانیا اجماع بین دولت های ع و را تسهیی می کند.-

سطح تحت پوشش اقدامات محدود کننده اروپایی ها، تعداد کشور های مد نظر، زمینه های 

و افراد و موسیییسیییات درج شیییده در لیسیییت را به طرز قابی مالحظه ای  تحریم مو یییوعی

 توسعه می دهد.

شکیالت ا سایی های ت شده از طریق نار شرکت تحوی یاد  جرایی مربوط به مو وع انطباق 

شور های ع و شکیالت اداری ک شکالتی EUها و کنتری اجرای  ن برای ت ، باعث بروز م

 می گردد.

 اجرای اجباری:

سه عامی مربوط به اجرای تصمیمات، قدرت مانور اتحادیه اروپایی را به طرز قابی مالحظه 

 ای کاهش می دهد:

العمی های مربوط به اقدامات محدود صالحیت های هنجاری در دستور EUحتی اگر  -1

کننده را داشته باشد، فاقد صالحیت عملیاتی است. زیرا  صالحیت های عملیاتی به 

امری که منجر به روش های اجرایی مختلف ، می گردد ویضتف EU کشور های ع و

 د.شوو رقیق شدن نتایج و انرات اجرا می 

 رای صادر شده توسط قا ی اتحادیه اروپایی که منشا بسیاری از کنتری ق ایی بر  -2

 اختالفات بوده و منجر به لغو بسیاری از تصمیمات فردی می شود.

العمی ها، وط به رعایت دستورمربوطه مبانک ها و صنایع  به الزامات مرب موسسات -3

 د.ن مریکایی  ن، در چارچو  سیاست تطابق، برخورد می کن از نوعبویژه 
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 نقش کشور های ع و:

 

می  PESCمنجر به و عیت دوگانه  EUتقسیم صالحیت ها در بین اع ا و نهاد های 

 درج شده است. EU"1پیمان  24گردد. به همان نحوی که در بند "

را از سایر طرف ها و کشور های بزرگی که بانی مجازات ها و تحریم  EUاین مشخصه، 

ه متحده است، متمایز می گرداند. ایاالت متحده ب ها هستند و در درجه اوی شامی ایاالت

درون خود متمرکز و ابزار در عنوان یک نظام فدرالی صالحیت های هنجاری و عملیاتی را 

 را در اختیار دارد.خود الزم برای ت مین اجرای تصمیمات 

در زمینه ی صالحیت و سازمانی، از سه منظر اصلی و اساسی برای  EUاین صفت خاص 

 اجرای و عیت های اتخاذ شده، قابی مشاهده است:

ارجاع کشور های ع و برای تهیه قوانین و یا مقررات منطبق بر حقوق داخلی  ن ها،  -1

 را فراهم می سازد. EU و مصوبه های که اجرای مناس  مقرره ها

 داشته باشند.قدرت الزم را  وصالحیت  ی می گردد کهمسئولین این امر شامی تعیین

 ، رویهمقررات مربوط به تحریم ها وجود داشته باشدو درصورتی که نقصی در تشکیالت 

 د.شخواهد عامی قطعیت یافتن تحریم های کارا، متناس  و بازدارنده  فوق

وجود قوانین کیفری ملی در خصوص تحریم ها و تجاوزات به بخش مربوط به  از طرفی

 عامی اساسی در اجرای این روند می باشد. نیز سهم مشترچ

 :EUانتقای اجرا، مراقبت و کنتری عملیات های جاری به کشور های ع و  -2

محدودیت های مختلف همچون امتناع در عمی به معنی مسئولیت مرکزی اجرای  رویهاین 

از اعتای ویزا به اشخاصی که نامشان در لیست های ممنوعه قرار دارند و کنتری محموله 

 د.شوها توسط گمرکات و غیره می 

                                                           
  مبتنی بر  وابط و مقررات خاصی می باشد. این سیاست توسط PESCسیاست خارجی و امنیتی مشترچ م: EUپیمان  24بند  1  

 می شود.شورای اروپایی تعیین و به اجرا گذاشته 
شورای اروپایی براساس اجماع به جمع بندی می رسد، مگر در مواردی که پیمان مسیر دیگری را تعیین کرده باشد. تصوی  احکام 

 قانونی نیز شامی همین مسیر است.
و سیاست امنیتی و کشور های ع و، در چارچو  پیمان  خارجیاجرای این سیاست به عهده نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور 

 می باشد.
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ال  رژیم های تحریمی پیش بینی که در ق ،ی اجرای پروسه های معافیتمعذالک در زمینه 

امنیتی مهم برای ارزیابی  ، از یک حاشیهEUشده، مقامات صالحیت دار کشور های ع و 

 برخوردار هستند. و ق اوت

هماهنگ مقررات غالبا از مخاطراتی است که از اجرای نا مطالعات فراوان انجام گرفته، حاکی

کشور با سنت ها، روش ها و سطوم بسیار متغییر کارشناسی  28پیچیده سیستم های اداری 

  نها ایجاد می گردد.

 societeم   دبیر کی شبکه بانکی سوسیته جنرایMargaritlliممارگاریتلی -1

generalعملیاتی می تواند  و هنجاری های   معتقد است که عدم همراهی بین صالحیت

مانع قابی مالحظه ای برای شرکت ها، بخصوص زمانی که مشکی تفسیر برخی از بند های 

وی به منالی در مورد تحریم ها علیه روسیه اشاره می  د.ند، بروز کنباش را داشتهیک متن 

 کند:

در حالی که این مو وع  یاز دارد تا به یک سوای پاسخ دهد.حداقی یک هفته وقت ناوفک " 

م، باید اجرای  ن را نیز ا اگر صالحیت ها را منتقی می کنیلذ .در اروپا یکسای وقت می گیرد

 انتقای دهیم."

قی و حقوقی در لیست های پیوستی مصوبات شورای اتحادیه درج اسامی افراد حقی -2

است که از سوی کشور ، برپایه اطالعاتی EUاروپایی بویژه درمورد تحریم های مستقی 

مورد بررسی قرار می  ،بخش های مختلف شورا های ع و ارائه می شود و سپس توسط

 گیرد.

د ات بایارائه دهندگان اطالع شده است کههرچند براساس دستورالعمی های شورا پیش بینی 

د، تجربه نشان داده است ناهداف خود را از نبت این اسامی در لیست تحریم ها مشخص نمای

که سرویس های مپلیس و اطالعات  کشورهای ع و، چه در زمان درج اسامی در لیست و 

مر یرا این اپروسه های ق ایی، در ارائه اینگونه اطالعات بسیار تردید دارند. زیا در جریان 

 ممکن است باعث اعتراض یک مجموعه نسبت به درج نامش در لیست گردد.

در طرم  EUدر نتیجه شرایط یاد شده موج  ت عیف مو ع شورا در مقابی دستگاه ق ایی 

 یک دعوا می شود.

با در نظر گرفتن مشکالت ناشی از مو وع فوق، پروسه ای که ناقض اصی ت اد در حی و 

 است، در این مسیر ق ایی گنجانده شده است. EUفصی دعاوی در دادگاه های 
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 :EUکنتری ق ات در نظارت و 

 

تحت عنوان اقدامات محدود کننده، منشا اختالفات مهمی هستند.  EUی مقررات مصو  شورا

دعاوی مربوط  2010-2014مطالعه ای که اخیرا صورت گرفته، در بین سالهای براساس 

  طرم شده، از نظر CJUEبه اقدامات محدود کننده که در دیوان عدالت اتحادیه اروپاییم

تعداد بعد از دعاوی مربوط به مالکیت معنوی و رقابت، جایگاه سوم را به خود اختصاص 

، مو وعات CJUEز مجموع دعاوی طرم شده در ا 2017.  من  نکه در سای ندداده ا

مربوط به اقدامات محدود کننده از پرونده های مربوط به رقابت پیشی گرفته به عنوان دومین 

 62بالغ بر  2017دسامبر  31مو وع طرم شده در لیست دعاوی قرار گرفته است. در 

در همین حای ده ها تصمیم مربوط  و ندپرونده در دیوان اتحادیه اروپایی منتظر نتیجه بود

به قرار گرفتن نام افراد یا موسسات خارجی در لسیت تحریم ها، توسط دستگاه ق ایی حذف 

 .بودشده 

  سمن -NGOم در تو یح شرایط فوق، مطالعه ای که به سفارش یک سازمان غیر دولتی

رج به دنسبت که توسط افرادی  ،انجام گرفته، تعداد مراجعات به سیستم ق ایی اتحادیه

اموای  در خصوص مسئولین اختالس ،یم تحریمیاسامیشان در لیست های مصو  سه رژ

 :را شمارش کرده است ،نموده اند اعتراض عمومی متونس، مصر و اوکراین 

مورد  ن در  31، سی و پنج مورد شکایت که 2018دسامبر  31بر این اساس تا تاریخ -

 بوده نبت شده است. CJUEمورد در  4  و TUEمدیوان اتحادیه اروپایی 

درخواست ابطای تمامی یا بخشی از کیفر خواست  TUEمورد   15در نیمی از این موارد م-

 را داده است.

-CJUE .نیز یکی از چهار مورد کیفر خواست را باطی کرده است 

درج  به نسبت به علت اعتراض افراد حقیقی و حقوقی ،فراوانی این تعداد مو وع اختالفی

مخواهان   ، شییاکیانCJUEبا اسییتناد به نظام ق ییایی  نامشییان در یک لیسییت می باشیید.

شان و نیز  دعی هستندم شنیده شدن اظهارات که این  یین دادرسی، حقوق  نها را در دفاع، 

 حق برخورداری از حمایت ق ایی عملی، مورد نقض قرار می دهد.

و در چارچو  عدم احترام به اصیییوی یاد  بسییییاری از تصیییمیمات شیییورای اتحادیه اروپایی

 شده، توسط قا ی باطی گردیده است.
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، امکان رهایی از برخی اصیییوی فراهم اروپایی عالوه بر این در انر دخالت ق یییات اتحادیه

به سمت تغییر روش درج اسامی در لیست ها  اروپایی گردیده که در انر  ن شورای اتحادیه

 است. گام برداشته

این امر بخصوص منجر به تعیین معیارهایی برای درج شفاف و روشن اسامی در لیست ها 

یده ید. گرد ما های تحریمی کمک می ن هداف رژیم  به ا یک متن توجیهی در  که  نا   یییییم

 ارائه می شود. نیز خصوص دالیی درج نام فرد خاصی در لیست

ات و شییییرم واقعی عواملی که ارائه مسییییتندات با تاکید بر جزئی در نتیجه این روند، زمینه

 .گرددموج  درج نام شخص شده، فراهم می 

 اشیییارهنیز در اینجا مناسییی  اسیییت به جنبه دوگانه بکارگیری تحریم های اتحادیه اروپایی 

 .شود

 تحریم ها به منظور: EUاز دیدگاه 

 ت مین ارتقا هنجار های حقوق بشری-

 حاکمان خو  و احترام به حکومت قانون-

به تغییر رفتار، عملیاتی نمودن  نها و  EUوادار کردن موسییسییات مورد نظر در خارج از -

 تحت کنتری دادگاه ها قرار دادن.

در غالبا و به سییختی می تواند  EUف فوق الذکر، شییورای در حالیکه در جهت عکس اهدا

و  وقمطالبات ق ییات که ت ییمین کننده برابری قوانین مصییو  و احترام جدی به حق تامین

 سازد. بر وردهمی باشد را  EUاصوی اساسی 
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 :و و عیت شرکت ها اجبار همسان سازی

 

الزمه اجرایی سییاختن تحریم ها، به عهده گرفتن زنجیره ای از مسییئولیت ها توسییط بانیان 

بدون در نظر گرفتن واسییطه ها و  درحالیکه تا شییرکت ها مصیینعت و بانک  می باشیید. ن، 

   می گردد.تصنعیم ا اعالمیموج  ایجاد یک سیاست صرف ،تمرکز روی سطوم اولیه اجرا

اسیییت که توسیییط  ها شیییرکت همکاری مین اجرای عملی مقررات و تصیییمیمات،الزمه ت ییی

 و سطوم ملی اتخاذ می گردد. EUمسئولین در سطح نهاد های 

 

 با مقررات پیچیده و در حای تحوی: هماهنگی

 

 بهره مندی از شییییرکت ها در اولین مرحله با مشییییکلی به نام دسییییترسییییی به اطالعات و

سی زبده برخورد می کنند. شرکت های   من  نکه کارشنا پی گیری و عیت موسسات و 

درج شییییده در لیسییییت های تحریم،  ن ها را با قوانین پیچیده و درحای تحوی رو به رو می 

 ازد.س

تنها  2019اشییاره می گردد که در تاریخ سییوم ژوئن  فوق، برای روشیین شییدن مو ییوع

غییر است، همواره قابی ت ، کهلیست مسدود شده ها در سایت اداره کی خزانه داریمفرانسه 

یکی از رژیم های  بوسیلهکه مو وع یک اقدام انسداد اموای  موسسه بوده 2285بالغ بر 

 تحریمی فرانسه قرار گرفته اند.

تسهیی در اجرای مجازات های مالی توسط موسسات اعتباری و اتحادیه اروپایی به منظور 

ست قطعی افراد، گروه ها و موسساتی که تحت مجازات های مالی  قرار گرفته  EUمالی لی

 اند را دراختیار  ن ها قرار می دهد.

و دسترسی  ط خزانه داری  مریکا مشخص شده اندموسساتی که توس ،2019 می 23در 

صفحه اسامی اشخاص و  1294 ، شامیامکان پذیر است OFACت  نها از طریق سای به

موسسه  1500جمعا  نیز 2018مسئولین امریکایی در طوی سای   منا .میگرددموسسات 

 را تعیین و عیت کرده اند.
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سدر خصوص ، توانند می ها شرکت شنا سی به نظرات کار ستر تماس با  ومراجعه  با ی،د

سی دفاتر تخصصی شنا ساعدت، از کار شان در بازار های پر خطر های تفعالی نها برای  م

 د.ردنگ مند بهره

ید در چارچو  فعالیت های روزانه و جاری خود فیلترهایی را برای  ،شیییییرکت ها می با

صیییییادی ط اقتروابافتادن در به دام از مشیییییتریان و مراجعه کنندگان خود بوجود  ورند تا 

  گرفتار نشوند.نیز و در چارچو  تحریم ها  اطمینان یافته ممنوعه

ه بحق اشتراچ و هزینه دسترسی را مرتبا  ها شرکت البته برای دسترسی به اطالعات پایه،

 د.کننروز رسانی می 

  PMEم در نظر داشت که سرمایه گذاری اولیه شرکت های کوچک و متوسط بایدهمچنین 

انر بازدارنده برای  ن ها داشییته  ممکن اسییت یک بازار تحریمی، های مربوط به در فعالیت

باشید. زیرا این شیرکت ها با اجبار های این بازار ها  شینا نبوده و نمی خواهند بخاطر عدم 

 قرار بگیرند.رعایت مقررات بیهوده تحت تعقی  

خطر مسیییئولیت " هم رو به رو هسیییتند که عبارت ازبا مشیییکی دومی همچنین شیییرکت ها 

 .می باشد "که در رابطه با کنتری صادرات و تحریماست داشتن در قبای تصمیماتی 

مقررات در فرانسییه  انجام داده، بین  مطابقم KPMGبراسییاس مطالعه ای که موسییسییه 

ساد، حق تعداد زیاد 2010-2016سالهای  صلی ف سه دلیی ا شرکت های اروپایی به  ی از 

 رقابت، کنتری صادرات و تحریم ها، مورد مجازات قرار گرفته اند.

صادرات و تحریم ها بیش از  شده  60در زمینه کنتری  شرکت اروپایی مورد مجازات واقع 

اعمای گردیده اسیییت و علت مجازات ها نیز عدم تطابق با برخی از  OFACاند که توسیییط 

 قوانین امریکایی که حوزه فرا سرزمینی داشته، بوده اند.

بدین ترتی  مسیییئولین امریکایی، شیییرکت های اروپایی را حدود سیییه میلیارد یورو جریمه 

 کرده اند.

ار ارتباطی که می در این خصوص کافی است که صالحیت دادستانی امریکا توسط یک معی

 تواند فعالیتی خارج از مرز های امریکا نیز گردد، احراز شود.

در مقیاس جهانی را تحریک می نماید که به خواسته این محکومیت ها نه تنها شرکت های 

های قوانین امریکا در زمینه تطابق تن دهند، بلکه پاره ای از فعالیت های اقتصادی و مالی 

 .می گرداندین امریکایی منطبق را نیز با قوان  نها
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 خطر امنیت اقتصادی و حاکمیتی برای اروپا:

 

قدرت دستگاه ق ایی امریکاست،  خروشمحکومیت های شرکت های اروپایی که در واقع 

مسئولین بسیاری از کشور های اروپایی از جمله فرانسه را بر این درچ رساند که از این 

انطباق با قوانین امریکا  یک نوع خطر امنیت اقتصادی به بعد مسائی و مشکالت مربوط به 

 و حاکمیتی می باشد.

در خصییوص شییفافیت، مبارزه با فسییاد و مدرنیزه کردن  فرانسییه 2010دسییامبر  9قانون 

موسیییوم گردید، تقویت امکانات ملی، بویژه ایجاد  Sapin2زندگی اقتصیییادی که به قانون 

 د.می نمایالزامات جدید برای مو وع تطابق شرکت ها را سازمان دهی 

شناس سوی به گفته ی یک کار  Complianceمو وع تطابق م Sapin2"قانون  فران

ب  Conformiteیا  و قا یت  های دارای ظرف ی مالحظه، وارد حقوق را برای شیییییرکت 

به امید اینکه فعای ترین مراجع و مقامات ق ییایی، مخصییوصییا  مریکایی از فرانسییه نمود، 

 صالحیت فرا سرزمینی خود در قبای شرکت های فرانسوی عدوی نمایند."

ز این ا، شرکت ها بود در یک چنین فرایند ق ایی که از حقوق انگلوساکسونی اقتباص شده

بر  نها تحمیی شییده نیسییتند، بلکه  مقرراتی که نه تنها مسییئوی زیر پا نهادن و نقضبه بعد 

جهت پیشییگیری از تخلفات اینگونه مقررات نیز نمی  EUمسییئوی فقدان تشییکیالت داخلی 

 باشند.

 شیییرکت کنندگان در یکی از همایش های " شیییورای اقتصیییادی، اجتماعی و محیط زیسیییت

شی از مو وع CESEم1 ستم ق ایی ناظر بر اختالفات نا سی ساختند که  شان   " خاطر ن

تطابق، بیش از پیش افراد حقیقی و حقوقی را در معرض تعقیبات کیفری دادسییتانی  مریکا 

 قرار می دهد، امری که می تواند عواق  بسیار سختی در هر دو مورد داشته باشد.

حقوق بگیر هسیییتند، نفر  500که دارای حداقی شیییرکت هایی  Sapin2قانون  براسیییاس

 شوند. مجدد به منظور کاهش میزان ریسک خود، سازماندهی مجبورند

                                                           
1. CESE  مجمع قانونی فرانسوی متشکی از نمایندگان اجتماعی مکارفرما، سندیکا، انجمن ها  است. مرجع مشورتیماختیاری

 یا اجباری  در پروسه های قانونگذاری می باشد. محی  ن نزدیک سفارت ج.ا.ا در پاریس است.
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براسیییاس این قانون شیییرکت ها موظف می شیییوند، تا اقدامات پیشیییگیرانه و کشیییف امور 

س مربوطه سی ستفاده از نفوذ شخصی را از طریق  ساد و سوءا تمی موسوم به برنامه به ف

   به اجرا در  ورند.PCIتطابق داخلی م

بق در تمامی را فراهم می سییازد تا شییرکت ها به تقا ییا های تطااین نوع برنامه شییرایطی 

بخصوص در زمینه احترام به هنجار های اخالقی مخصوص شرکت زمینه های فعالیتشان، 

 .دهند پاسخ، ی که در  نجا مشغوی فعالیت هستندیو قوانین تمامی کشور ها

یک سیییییسییییتم پیچیده و پیشییییرفته ای را در سییییطوم مختلف   PCIبرنامه تطابق داخلی م

 مدیریتی و اجرایی شرکت و نیز در ارتباط با طرف های نالث به اجرا می گذارد.

 حداقی باید دارای عوامی زیر باشد: PCIبرنامه  Sapin2بر اساس قانون 

  conformiteم مربوط به تطابق میناق-1

عهده مدیریت بوده و در سیطح شیرکت به اجرا تعیین اصیوی اخالقی که مسیئولیت  ن به -2

 گذاشته می شود.

زنجیره ای از مسئولیت های مربوط به تطابق در داخی شرکت و توسط یکی از اع ای -3

 هیئت عامی نظارت شود.

ارزیابی خطرات ناشیییی از بخش های مختلف فعالیت ها و یا مناطقی که شیییرکت در  نجا -4

 فعالیت دارد.

 رسی مناس .ده داخلی و نیز مراحی کنتری حسابار دهنایجاد سیستم هشد-5

 فراهم سازی روش های  موزشی برای افراد مورد نظر.-6

 به مرت  ارزیابی انجام، به درستی رعایت نشوند در شرکت در صورتی که امور جاری -7

 .داخلی مجازات های رژیم همراه

شرایط بروز اختالف، وجود برنامه  ستگاه ق ایی  PCIدر  شرکت، از طرف د س  در  منا

غیر قانونی مونر بوده و در تخفیف مسئولیت انجام اعمای  گرفت مریکا مورد توجه خواهد 

 و باعث کاهش جریمه ها می گردد.

سی  پذیری  شرایط قانونی باعث کاهش   حای می باید ارزیابی کنیم که در چه و عیتی این 

باید منطقه و محیط اجرایی  ن را انتخا  کنیم، با  شییرکت های ملی می شییود و چنانچه می

کاهش احتمالی مرز پانصییید نفر حقوق بگیر برای شیییرکت ها، امکان تحقق منافع شیییرکت 
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  و نیز نمایندگی شیییرکت های خارجی مسیییتقر در فرانسیییه PMEهای کوچک و متوسیییط م

 فراهم گردد.

 

 شمشیر دو لبه:

 

 چند جانبه گرایی:" برای:وسیله خوشبینی EU"سهم تحریم ها در سیاست خارجی 

 تالش در که بوجود  ورده برایش را فرصیییییت این ها، تحریم زمینه در EU مهم فعالیت -

شته مشارکت المللی، بین امنیت و صلح برقراری جهت در جهانی جامعه های شد دا این  .با

علیه ایران و کره شمالی در زمینه مبارزه علیه منع گسترش  در اقدامات اتخاذی EUنقش 

 سالم های کشتار جمعی نمایان شد.

یه  ها عل های بین المللی اخیر، نظیر تحریم  به بحران  یان تحوالت مربوط  همچنین در جر

دلیی فعالیت های روسییییه در بی نبات نمودن او یییاع اوکراین  و یا او یییاع ه روسییییه مب

خشییونت و تجاوزات  شییکار سیییسییتماتیک و فراگیر حقوق بشییر در  مدر پاسییخ به سییوریه

 سوریه  شاهد  ن بودیم.

عنوان یک بازیگر جهانی خود را انبات و وارد ه ب ها تحریم رهگذر از، اتحادیه اروپایی

 حوزه دفاع از حقوق بشر و اصوی حکومت قانون نمود.

 افرادی که به عنوان مسییئوی اختالس اقدامات محدود کننده در قبایصییر ممجازات ها علیه م

ت وخامدلیی ه اموای عمومی شناسایی شدند ، مجازات ها علیه ونزوئالم اقدامات تحریمی ب

مسییتمر و مداوم دمکراسییی، حکومت قانون و حقوق بشییر در ونزوئال ، از جمله منای های 

 فوق می باشد.

 امتیاز داشت: EU 3عنوان وسیله ای در سیاست خارجی ه بکارگیری تحریم ها ب-

 کس  بهای جال  کارایی که از دو منظر حاصی می شود: -1

الف: با نگاه خوشییبینانه به اهرمی که در انر بکارگیری ظرفیت و امکان محروم سییازی    

 بدست می  ید. EUو عدم دسترسی به بازار واحد 

برنامه  و سرمایه گذاری،  : از طریق اهرم های مالی و اقتصادی خود، همچون تجارت    

 های کمک تامین می گردد.
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 :EU جایگزینی برای  عف توانایی نظامی-2

EU فراهم می گردد که در مدیریت بحران های بین  شاز طریق تحریم ها، این امکان برای

خطر سیاسی ناشی  توانایی هایش و بدون رویارویی، ازالمللی، بدون برخورد با محدودیت 

 گیرش می شود، عبور کند. از ورود به مدیریت بحرانی که گریبان

روشیییییی اسیییییت برای بیان رسیییییمی عدم تایید یک عمی یا رفتار بکارگیری تحریم ها، -3

 .داخلی اختالس اموای عمومی و...  اختناقخاصمعدم احترام به نتایج انتخابات، 

جهت انبات مجدد همبسییتگی با یک هنجار  می باشییدروشییی  EUسییرانجام تحریم ها برای  

با  رفتاری و پاسییخ به درخواسییت عملی از سییوی افکار عمومی یا برخی گروه های منافع

   حاصی می شود.communicationت مین منفعتی که در جریان اطالع رسانی م

اسییییاسییییا در یک و ییییعیت مناسیییی  بین المللی که می تواند  EUرژیم های محدود کننده 

براسیییاس یک قطع نامه سیییازمان ملی و یا هماهنگی با ایاالت متحده باشییید، تصیییوی  می 

علیه ایران و کره شیییمالی، قطع نامه های  EUگردند. در خصیییوص تصیییوی  تحریم های 

 سازمان ملی عامی اساسی بودند.

یک عامی قطعی برای کسیی   ،با امریکا اروپاییدیه ااتح از سییوی دیگر مو ییوع هماهنگی

 .انر اجرایی نزد سایر دولت ها و یا سازمان های بین المللی محسو  می شود

 .درمورد تحریم های روسیه الزم بود این امر برای کارایی اقدامات اتخاذی همچنان که

 

 :EUمحدودیت های ظرفیت سیاست خارجی 

 

داشته است، این نتیجه  EUبا وجود نتیجه ای که اهرم تحریم تا کنون برای  میرسد نظر به

  تحت تانیر تحوالت بسیاری در حای فرسایش است:

صیت جهانی ارزش های لیبرای غربی در یک فرایند بین - شخ سوای رفتن  اولین عامی زیر 

در   G20م 20کشیییییورهای گروه  همچنانکه پوتین پیش از  غاز اجالس .المللی اسیییییت

ست داده  صرف خود را از د شت که ارزش های لیبرای، تاریخ م اند اوزاکای ژاپن، اعالم دا

 دیگر پاسخگوی سواالت اساسی و بزر  دنیا نیستند. و
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 مامپریالیسعنوان ه بلیبرالیسم غربی را پس از مداخالت در عراق و لیبی،  روسیه، و چین

که با پوشیییییاندن ظاهر خود در حای پیش بردن بحث های  کردندتغییر چهره داده ای قلمداد 

 همیشگی خود می باشد.

مغایر اصیییوی و مبانی میناق سیییازمان ملی می  ن را این دو کشیییور با تمامی ابتکاراتی که 

دانند، همچون حاکمیت دولت ها و یا عدم مداخله در امور داخلی سیییایر کشیییور ها، با دیده 

طی نطقی در دومای  2014مارس  20در  خارجه روسیییه،، وزیر الروف .تردید می نگرند

، "این تحریم ها گفتعلیه روسیه  EUتصوی  تحریم های یکجانبه  همزمان باو  کشورش

د رسییید.  نها قانونی نبوده و بر هیم مبنای حقوقی اسییتوار نهرگز به نتیجه مناسیی  نخواه

 نیستند."

ع خود را در و تالش می کند مو ییییی لی مخالف بودهچین نیز با تحریم های یکجانبه تحمی

علیه این کشور توسط امریکا اعمای می شود،  1989تی که از سای لیهاخصوص تحریم تس

 توجیه کند.

یک بام و دو "مورد سییرزنش قرار میگیرد که سیییاسییت غالبا  EUدر یک چنین شییرایطی، 

 را از طریق اجرای نابرابر اصوی مشروط سیاسی بکار می برد. 1"هوا

 در قبای بسیییاری از کشییور های ع ییو EUاسییت که  هایی نیز روش ی فوقمدعا شییاهد

انتخا  کرده و منجر همچون رواندا، اتیوپی، کنیا و غیره  cotonouموافقت نامه های 

کشیییور  حالیکه در خصیییوص در به گفت و گوهای انتقادی با این کشیییور ها گردیده اسیییت.

بابوه  دیگری همچون خابیزیم ها EU روش انت جازات  ها و م به تحریم  یه  ن  منجر  عل

 کشور شده است.

همراه به موافقت سییییازمان ملی  منای فوق نشییییانگر  ن اسییییت که در مواردی که تحریم ها

رد مربوط به اغالبا با مشییکالتی در اجرای  نها رو به رو می گردد. مو EUباشیید، داشییته ن

 د.نمی باش از جمله  ن هاتحریم های میانمار و زیمبابوه 

شندع و  نها  فوق دو کشور سازمان های منطقه ای که ، یعنی "انجمن کشور های می با

  که میانمار ع یییو  ن اسیییت و "جامعه توسیییعه جنو  ASEANم2جنو  شیییرق  سییییا" 

که زیمبابوه ع یییویت  ن را دارد، با تحریم ها مخالف بوده و خواسیییتار لغو  نها  3 فریقا"

 شدند.

                                                           
1 Politique deux poix deux mesures 
2 Association des nations de l’asie du sud-est 
3 La communaute de developpement d’afrique australe 



 

22 
 

را  EUسیییای برای میانمار، بتدریج  21تمدید تحریم ها به مدت ده سیییای برای زیمبابوه و 

 برای اعمای تحریم ها برای انر گذاری در و عیت این کشور ها محروم ساخت.

روابط خود را با یک کشور تحت تانیر تحریم ها  EUسرانجام باید در نظر داشت زمانی که 

 شوند. EUعی می کنند جانشین قطع می کند، سایر بازیگران س

تدریج همین خطر همچنین  مان ب ها در طوی ز به فوق تداوم تحریم  هد.  را افزایش می د

کسی   را از همین طریق چین جایگاه مسیلط خود را در صینایع معدنی زیمبابوه عنوان منای

چین انر تحریم های اروپا و  مریکا در میانمار را جبران و تبدیی به اولین   یییییمنا کرد.

با در اختیار داشییتن  2012سییرمایه گذار خارجی و اولین شییریک تجاری میانمار در سییای 

 از تجارت خارجی  ن کشور شد. 29%

 فراهم گردید.علیه بالروس  EUروسیه و در چارچو  تحریم های  برای شرایطهمین 

 

 ها ابزار قدرت هستند: تحریم

 

تحریم های بین المللی، جایگزین روش های سیییینتی الزام و اجبار یک کشییییور برای ایجاد 

 فشار به کشوری دیگر بدون توسی به نیروی نظامی شده اند.

پس از پایان دوران جنگ سیییرد، این ابزار اسیییاسیییا توسیییط سیییازمان ملی، ایاالت متحده و 

چند جانبه و حداقی در اقدامی هماهنگ شییییده و مشییییترچ اتحادیه اروپایی و در چارچوبی 

 بکار گرفته می شود.

در دوران اخیر تحریم ها درصییییددند که عملکرد خود را به عنوان یک وسیییییله چند جانبه 

گرایانه، در خدمت دیدگاه مورد قبوی جهانی از دست بدهند و تبدیی شوند به  نچه که ماهیتا 

 در اختیار منافع هر کشور قرار گیرند. بوده اند و به عنوان ابراز قدرت

در  1998  از شییورای روابط خارجی  مریکا در سییای Richard haassم ریچارد هاس

کتا  خود تحت عنوان "سیییاسییت تحریم ها و دیپلماسییی  مریکا" در تبیین تئوری یاد شییده 

 می نویسد:

و تنها بعد از "مجازات ها و تحریم های اقتصییادی ابزاری جدی در سیییاسییت خارجی بوده 

ظامی، مداخله و از جمله توسی به نیروی نیک  زمایش نه چندان سخت تر از سایر اشکای 

 بکار گرفته می شوند."
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ند در به منظور  ندگاری که اجرای ممنوعیت و تحریم کامی می توا بیان عواق  مهم و ما

مرتبا از  زمینه مسیییائی انسیییان دوسیییتانه در بین تمامی جمعیت یک کشیییور بجای بگذارد،

 د.تحریم های جهانی علیه عراق  یاد می شو

پارلمان فرانسیییه تحت عنوان گزارش  2001مورخ سیییای  3203بر پایه گزارش شیییماره 

خبری تحریم های بین المللی معراق ، تخمین زده شده است که تعداد کشته شدگان مستقیم 

بین پانصیید هزار تا  تحریم ها، در یک جمع بندی توسییط محققین و نهادهای سییازمان ملی،

 ملیون نفر بوده که اکنریت  ن را کودکان تشکیی میداده اند. 1.5

با در نظر گرفتن عوامی زیر در دراز مدت اختالف بین  مارهای ارائه شیییده در مورد عراق 

 مشخص می گردد:

 عق  ماندگی سیاست بهداشتی کشور-

  لودگی منابع  بی کشور-

 فقدان تغذیه با کیفیت-

 بودن شیر مادران ناکافی-

 کمبود و فقدان امکانات بهداشت و درمان

 ریچارد هاس در تحلیی جامع تر گزارش خود، به جنبه دوگانه کاربرد ابزار تحریمهمچنین 

 هست. که این امر افشاگر مسائی دیگری نیز می پردازد هم

توانند بر سییارات مهمی که تحریم ها می با  گاهی و اشییراف کامی از خ  ییمنا ریچارد هاس

صادی و دیپلماتیک  شور تحت مجازات تحمیی کنند و نیز عوار ی که منافع اقت مردم یک ک

ایاالت متحده با  ن رو به رو می شییود، به مسییئولین  مریکایی در خصییوص برخی خطرات 

کم اهمیت جلوه دادن تحریم ها و مخصوصا توسی به مجازات و تحریم های نانوی، هشدار 

 می دهد.

های نانوی و بایکوت کردن، روشییی مطلو  برای کسیی  حمایت چند جانبه گرایانه "تحریم 

 به نفع تحریم ها نبوده و مناس  است از توسی به  ن اجتنا  گردد.

تحمیی مجازات ها به کسییانی که تطابقی با  ن مجازات ها ندارند، قبوی شییکسییت دیپلماتیک 

 در مجا  نمودن است.
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برای سیییییاسییییت خارجی  مریکا و نیز روابط بین شییییرکاء هزینه ای که نتیجه  ن همچنین 

کسیی     کارا،OMCم بزر  و تالش های به عمی  مده برای ایجاد سییازمان تجارت جهانی

از رهگذر الزامات و اجبار دوسیییییتان، برای اجرای تقریبا از میزان منافعی که  ،می شیییییود

د و  ن ها در شیییییرایطی تحریم ها در مواقعی که ایاالت متحده از  نها درخواسیییییت می نمای

 عبور خواهد کرد." نیستند که مایی به اجابت باشند،

       -ریچارد هاس-

     

در پرتو مطال  فوق، دو عاملی که موج  معطلی و توقف فعلی مو یییییوع تحریم ها در 

 د:نجهان است، خود را نشان می ده

نانویه، توسییییعه حوزه انبات سیییییاسییییت یکجانبه گرایانه ایاالت متحده که با تحریم های -1

 تحریم ها به بازیگران نالث را عادی نموده و به یک اقدام ژئواکونومیک تبدیی می شود.

به تحریم ها، در یک چارچو  اسییتراتژی  روسیییه و چین موج  متوسییی شییدن فزاینده -2

 قدرت توسط می گردد.

 

 در خدمت یکجانبه گرایی  مریکا: 1متحریم  ابزاری ژئواکونومی 

 

ه بیکی از اصییوی مشییخصییه های دیپلماسییی فعلی  مریکا، شیییفتگی و جذابیت دولت ترام  

 2عنوان جایگزین بکارگیری نیروی نظامی می باشد.ه تحریم های اقتصادی ب

یاالت متحده از  علیه ایران برقرار نمود  برمجددا تحریم های نانوی را  2017نوامبر  5ا

 گرایی دولت ترام  می باشد.که نشانگر باز شدن عقده یکجانبه 

این تصیییمیم بخاطر اینکه دایره تحریم ها را به بازیگران نالث که شیییامی فعاالن اقتصیییادی 

اروپایی و سییایر هم پیمانان  مریکا اسییت، گسییترش می دهد، باعث جدایی و قطع ارتباطات 

شرکت های  مریکایی را از ت شهروندان و  شود. تحریم های عادی و یا "اولیه"  جارت می 

                                                           
1 R. D. Blacwk will, J. M. harris 
ژئواکونومی به مفهوم بکارگیری ابزار های اقتصادی جهت ارتقاء و دفاع از منافع ملی و ایجاد نتیجه ای ژئوپولیتیک سود  ور و 

 مناس  می باشد.    
 

در موسسه بروکنیک تهیه گردیده و تحت عنوان "هم پیمانان  2019این مطل  در گزارش "ابتکار ماورای  تالنتیک" که در اوت  2 

 به تحلیی چالش ترام  و پاسخ نا مناس  اروپایی ها به  ن پرداخته است.دشمن: 
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با برخی شرکت ها و افراد خاص منع می نماید. در حالیکه تحریم های نانویه،  مریکایی ها 

را نه تنها از تجارت با شییرکت ها و افراد تحریمی منع می کند، بلکه  ن ها را از کار کردن 

 با طرف های نالنی که با تحریم شده ها روابطی دارند نیز محروم می سازد.

ر یک بانک فرانسیییییوی حتی در چارچو  حقوق فرانسیییییه وامی به یک به عنوان منای اگ 

لذا  موسییسییه ایرانی اعطا نماید،  مریکایی ها می توانند از معامله با این بانک منع شییوند.

دسترسی این بانک فرانسوی به شبکه مالی به بسته شدن امکان  نتیجه یک چنین روندی،

 می گردد. منجر امریکا،

 :می گویدیکی از وکالی با تجربه فرانسوی در خصوص منای فوق الذکر 

مقرراتی حقوقی اسیییییت که در مورد همگان به اجرا در می  ید. از طریق اجرای  ،"تحریم

تحریم های نانوی ایاالت متحده، انحرافی در حقوق ایجاد می گردد و این امر زمانی رخ می 

 مریکا و دولت ایاالت متحده به منظور فشار بر  دهد که نظم حقوقی بوسیله دستگاه ق ایی

 یکی از طرف ها، بکار گرفته می شود.

 برای اروپایی ها دامنه انر گذاری اقدامات تحریمی در دو سطح مورد توجه می باشد:

فعاالن و بازیگران اقتصیییادی، مبانک ها و شیییرکت ها  در نتیجه انرات مو یییوع تطابق، -

 مریکایی ها جهت حفاظت از دسییترسییی به بازار  مریکا و مجبور می شییوند به تصییمیمات 

 محفوظ بودن، در مقابی تعقیبات ق ایی  مریکا را بپذیرند.

خودمختاری تصییمیم گیری مقامات سیییاسییی اروپا جهت مشییخص نمودن اهداف و مقاصیید -

 خود، کاهش می باید.

فرا  تالنتیکی در مو ییوعات  نگران کننده تر برای  ینده  ن اسییت که خطر تعمیق اختالفات

بین المللی می تواند موجبات توسیییییی روز افزون به تحریم ها علیه منافع اروپایی ها را 

 فراهم سازد.

می اسیییییت که دولت ترام  طی ماه های اخیر، با بکار گیری و یا تحاین احتمای به قدری م

 ه هایی از این دسیییتتهدید برای بکار گیری تحریم ها، تحقق  ن را بروز داده اسیییت. نمون

 :شامی

ریاسیییت جمهوری ایاالت متحده و در پی زندانی شیییدن  2018اوت  9بر اسیییاس تصیییمیم -

برخی اتباع  مریکایی در ترکیه تعرفه هایی بر فوالد و  لومینیوم وارداتی ترکیه به  مریکا 

 برقرار که باعث دخالت در روابط دوجانبه  نکارا و واشنگتن گردید.
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درگیری با برقراری تحریم های نانویه  مریکا علیه ترکیه و در عکس  مرحله جدیدی از

 روسیه توسط  نکارا در راه می باشد. S400العمی به دریافت سامانه موشکی 

رئیس جمهور  مریکا امکان مجازات موسیییسیییات چینی را در عکس العمی به فشیییار های -

 ایجاد شده علیه اوگورها را مطرم کرده است.

ت متحده مجموعه ای از تحریم های تقویت شیییده را علیه روسییییه بکار گیرد، چنانچه ایاال-

 اروپا نیز می تواند بطور مستقیم درگیر  ن گردد.

 شییناسییتک لیکن  مو ییوعی Nord-stream IIتهدیدات تحریمی علیه پروژه خط لوله -

ست های داخلی  مریکا و درگیری های بین دولت ترام  و  سیا ست با  این تهدیدات ممکن ا

 کنگره نیز مخلوط شود.

این اقدامات جدید فقط موجبات تشدید بحران در مناسبات فرا  تالنتیکی را فراهم می سازد. 

از طرف دیگر زیرا از ییک طرف روش هیای متفیاوت ژئوپولیتیکی را بیه همراه دارد و 

 مسئولین  مریکایی در موارد اندکی بازیگران اقتصادی اروپایی را به بازی می گیرند.

مت می  وخا عا های تکنولوژیکی بروز کرده،  بت  قا جه ر که در نتی کا،  روابط چین و  مری

مونر سیییییت که در به راه افتادن مرحله ای دیگری از درگیری در زمینه تحریم ها ا دیگری

 .می باشد

بار بم یک،  های تکنولوژ های ه زه برای برتری طلبی  عنوان حوزه ای از بروز فشییییییار 

حداکنری در رقابت چین و  مریکا می تواند مسییییئولین  مریکایی را به سییییمت توسییییی به 

ه گیری از ی به منظور منع نمودن  نها از بهراقدامات تحریمی علیه شیییییرکت های اروپای

 محصوالت و یا تکنولوژی چینی باشد.

 

 تحریم ها به عنوان ابزار قدرت هستند:

 

توسیییییی فزاینده به عملیات ژئواکونومیک، این امکان را به دولت ها می دهد که اهداف 

 1خویش را با حفظ سطح فشار درگیری ها محقق سازند.

                                                           
1 E. Fishman: Even smart sanctions: how to fight the era of economic war fara 2017 
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ورای مورد مشخص ایاالت متحده، کشور های بسیاری در توسی به تحریم به پشتیبانی از 

 خود می پردازند. موارد زیر در این زمینه بسیار گویا است: اهداف سیاست خارجی

 متوسی شدن روسیه و چین به تحریم.-1

ژاپن از طریق برقراری کنتری هایی بر صیییادرات برخی اقالم با مصیییارف دوگانه به کره -2

 جنوبی، تاییدی بر نقش خود به عنوان یک بازیگر ژئواکونومیک زد.

 

 می باشد: چین بازیگر خط اوی ژئواکونومی

 

توسییی چین به تحریم ها، ح ییور و مشییارکت فزاینده این کشییور را در صییحنه بین المللی 

 مورد تاکید قرار می دهد.

در زمینه چند جانبه گرایی، چین مجازات های بین المللی علیه ایران و کره شیییییمالی را در 

در  ورده  سالم های کشتار جمعی و حواشی  ن به اجراچهارچو  مبارزه با منع گسترش 

 است.

چین در مناسییبات دوجانبه، اهداف ژئواکونومیک خود را در تحریم های مرت  علیه کشییور 

هایی که مخالف ادعاهای سیییرزمین چین بوده و یا مداخله در اهداف سییییاسیییت خارجی این 

 د، بکار می گیرد.نکشور می نمای

های ق ییایی علنی مورد چین برخالف ایاالت متحده که تحریم های خود را در مقابی فرمان 

صورت غیر رسمی انجام می دهد و ه حمایت قرار می دهد، اعمای تحریمی خود را اساسا ب

ست که در صورت  رورت، هرگونه ارتباط بین اقدامات  در نتیجه این فرصت برایش مهیا

 اتخاذی و اختالف دوجانبه را انکار کند.

 ر، اقداماتی با روش های مختلفاین کشیور بر اسیاس میزان  سیی  پذیری کشیور مورد نظ

ند از افز ایش کنتری های گمرکی یا بهداشیییییتی بر واردات از  ن بکار می گیرد که می توا

کشییییورممنال درمورد موز فیلیپین و یا ماهی سییییومون نروژ  تا اتخاذ اقدامات محدود کننده 

ت و یا بازرگانی مکاهش صادرات خاچ های نادر به ژاپن  و یا درخواست بایکوت محصوال

منافع کشییور هدف و یا فشییار مسییتقیم بر روی کشییور های خارجیم شییبکه فروشییگاه های  

دلیی عدم رعایت مقررات  د حریق، فروشگاه هایش در ه که ب  cotteکره جنوبی به نام 

 چین بسته شدند ، یاد کرد.
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 2010رژیم های تحریمی دوجانبه چین علیه کشور های مختلف از سای 

 

تایید سیاست خارجی چین، اتحادیه اروپایی باید با دقت این تحوالت را پی گیر در چارچو  

 باشد.

این رفتار در سیاست چین، احتماال با رسمیت یافتن حداقی بخشی از  ن، همراه خواهد شد. 

بحث عمومی منتشر و به  2017رات چین در سای یک طرم قانونی درمورد کنتری صاد

 گذاشته شد.

طرم، چین این اختیار را خواهد داشت که در قبای کشوری که کنتری های در چارچو  این 

 صادراتی تبعیض  میز در قبالش داشته باشد، دست به اقدامات متقابی بزند.

در قبای این طرم، بسیاری از فدراسیون های صنایع خارجی، بخصوص  مریکایی و ژاپنی 

 ابراز نگرانی کرده اند.

قانون سرمایه گذاری خارجی خود  2019در ماه مارس سای در چارچو  همین منطق، چین 

مقامات چینی این اجازه را دارند که در  این قانون، 40را به تصوی  رساند. بر اساس بند 

به  رفتار تبعیض  میز نسبتچارچو  اصی عمی متقابی و در قبای سیستم ق ایی کشوری که 

 نماید. سرمایه گذاری چین داشته باشد، عمی مقابله به منی
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  می شود که distrusted entity listو در انتها، چین  ماده انتشار لیست سیاهی م

 شامی موسساتی است که معادله با  ن ها توصیه نمی شود.

 

 بکارگیری تحریم توسط روس ها:

 

روسیه تجربه زیادی در بکارگیری ژئواکونومی در خدمت ارتقاء منافع سیاست خارجی، 

همسایگان خود دارد. این کشور اهرم های بسیاری در این زمینه، بخصوص در حوزه 

همچون تحویی انرژی احداث زیرساخت ها، اعطاء دام و یا سرمایه گذاری های مستقیم، در 

 اختیار دارد.

 نها را تشکیی می دهد و اقداماتی که در  زرادخانهبرای روس ها سالم تحریم بخش تکمیلی 

 بیانگر این روند بود. ند،در قبای گرجستان اتخاذ نمود 2019علیه ترکیه و  2015سای 

در پی هدف قرار گرفتن یک هواپیمای نظامی روسی توسط ارتش ترکیه در مرز با روسیه، 

دولت روسیه مجموعه ای از تحریم ها را علیه ترکیه به  2017الی می  2015از نوامبر 

ین امنیت ملی و امنیت شهروندان مرحله اجرا گذاشت. این اقدامات که رسما به هدف "ت م

برنامه  بین روسیه و ترکیه، توقف دربستیازهای شامی ممنوعیت پرو روس" اتخاذ شد،

های توریستی شرکت های روسی برای بازدید از ترکیه، ممنوعیت کار فرمایان روسی در 

بکارگیری کارگران ترچ و برقراری رژیم ویزایی بین دو کشور تحریم واردات میوه و 

 سبزیجات از ترکیه می گردید.

 هایدلیی مسایی امنیتی" شرکت هوایی ترکیه در خاچ روسیه تحت کنتری ه همچنین "ب

 شدیدتری قرار گرفتند.

پوتین مقرره ای را ام ا نمود که بر اساس  ن، شرکت های هوایی  2019در ژوئن سای 

 روسی به هدف "حمایت از امنیت ملی فدراسیون روسیه" از پرواز به گرجستان منع شدند.

این اقدام در عکس العمی به تظاهرات تفلیس در مخالفت با نفوذ بیش از حد روسیه در 

 رجستان، اتخاذ گردید.گ

 

 

 



 

30 
 

 ژاپن، بازیگر ژئواکونومی:

 

ژاپن اعالم نمود که "بدلیی امنیت ملی" کنتری بر صادرات اقالم با مصرف  2019در ژوئیه 

 در تولیدات انتخا  شده توسط ژاپن بویژه دوگانه به کره جنوبی برقرار شده است. اقالم

صنایع کره جنوبی داشتند. ناظران بکار گرفته می شدند که نقش کلیدی در   1نیمه هادی

-ی اختالفات دو جانبه توکیومعتقد بودند که ارتباطی بین این تصمیم دولت ژاپن و اوج گیر

صورت اجباری در جریان ه در خصوص جبران خسارت کارگران کره جنوبی که ب سئوی

 جنگ جهانی دوم بکار گرفته شده بودند، وجود دارد.

کره جنوبی، این امکان برای کارگران اجباری دادگاه های  اساس رای یکی از در واقع بر

کره ای بوجود  مده بود که از شعبات شرکت های ژاپنی فعای در کره جنوبی درخواست 

جبران مطالبات نمایند. در حالیکه ژاپن با رد این درخواست و رای دادگاه، مدعی بود که 

بین دو  1965جانبه منعقده در سای مو وع خسارات کارگران اجباری تماما طی قرارداد دو

کشور حی و فصی شده است. در ورای اختالفات دوجانبه مربوط به جبران خسارات متعاق  

 اشغای ژاپن، مو وع اخیر بین دو کشور از دو منظر جال  می باشد:

عنوان ابزار دیپلماتیک بوده و ه اکونومی بژئواوال این جریان از یک سو افشاگر بازگشت 

دیگر، تصمیم ژاپن در استفاده ابزاری از تجارت در یک مو وع اختالفی دو جانبه،  از سوی

افشاگر تحولی مهم از سوی کشوری که سردمدار و قهرمان سنت گرایی و غیر شرطی بودن 

 تجارت  زاد بوده، تلقی می شود.

 

 اروپا نیاز به یک استراتژی دارد:

 

 درت هستند.""تحریم ها عوامی تشکیی دهنده استراتژی ق

اکسیر شفا بخش و داروی جهانی  ،با وجود رژیم های متعدد تحریمی، اقدامات محدود کننده

نیستند که درمورد تمامی شرایط زندگی بین المللی بکار برده شوند و در این بین فقط رمز 

میزان بکارگیری  ن مشکی زا باشد. به عبارت دیگر، مناس  است از تسلیم شدن به "جادوی 

 ریم ها" فاصله بگیریم.تح

                                                           
1 Semi-conducteur 
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سیاست های تحریمی برای کارایی داشتن، باید در یک استراتژی جمعی و گرد  وری 

ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی پدیدار شود تا به تصمیم گیران سیاسی، مجموعه 

 ای از راهکارهای گوناگون دارای قابلیت انطباق و درجه بندی شده را ارائه دهند.

یاد شده امکان توسعه استراتژی های مبتنی بر همکاری را همچون برجام درمورد عوامی 

ایران فراهم می سازد. برجام بر یک راه حی مذاکره ای، قابی کنتری و برگشت پذیر استوار 

 بود.

همچنین عوامی فوق الذکر توانایی شرکت در استراتژی های محدود کننده را داشته و قادرند 

 1990مربوط به جنگ عراق در سای مورد عملیات نظامی همچون  دن یک م تا به اجرا در

به پیش روند. در شرایط فعلی که با بازگشت "بازی قدرت" مواجه هستیم، مو وع تحریم 

بنای  ،ان مادرزادی، فقدرا هدف داشته EUها بخصوص مشکی امنیت اقتصادی و تمامیت 

 طر نشان می سازد.مبتنی بر "غیر سیاسی بودن بر پایه حقوق" را خا

EU  در هدایت سیاست اقتصادی و تجارتی خودش، در واقع تاکنون توانسته است از تداخی

با ف ای ژئوپولیتیک عبور کرده و تالشهای خود را به مشکالت مربوط به توسعه بازار 

الت هوشمند داخلی و قدرت تجاری خود متمرکز نماید. این روند نشان می دهد که مشک

 قرار ندارند. EUی در جعبه ابزار ژئواکونوماقتصادی و 

به نظر می رسد این دوره بر انر رقابت چین و  مریکا و تغییر پارادیم، متحوی گردیده است. 

، ایاالت متحده و چین در اینکه اقتصاد و EUدر واقع در ورای اختالفات در روابط  نها با 

این دو کشور همزمان مبتنی بر رقابت  ژئوپولیتیک از هم جدا نیستند، هم نظرند. رقابت های

 هایی در زمینه مسائی اقتصادی و رقابت های امنیتی می باشد.

یک گستره مشخص و ناامن کننده ای ایجاد کرده  EUدوگانگی یادشده از هم اکنون برای 

 است.

با هم پیمان تاریخی خود رو به روست که مرکزیت خود در اقتصاد و تجارت  EUاز یک سو 

شریک  قرار داده و از طرف دیگر، EUرا دست  ویزی برای تحمیی تصمیماتش بر  جهانی

که در زمینه سرمایه گذاری و انتقای تکنولوژی و با اهداف  است ش یعنی چیناصلی تجاری ا

 تحمیی می کند. EUسیاسی و استراتژیک روش و رویه خود را بر 
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 بدست گرفتن کنتری او اع:

 

فرانسه، پس از برقراری تحریم های ایاالت متحده علیه ایران خاطر برونولومر وزیر اقتصاد 

 نشان نمود:

ر سرنوشت خود است که مسیرها سسات مالی اروپایی مستقی و حاکم ب"اولویت ما ایجاد مو

و کانای های مالی بین شرکت های فرانسوی، ایتالیایی،  لمانی، اسپانیایی و سایر کشور های 

اروپایی ها به عهده خودمان است که  زادانه و مستقی با هر ما  جهان داشته باشند. زیرا

 کسی که مایی بودیم، تجارت نماییم."

تحوی در سیاست  مریکا بیانگر روشی خشن در وابستگی اروپا در مقابی یک سیستم بین 

 المللی است که توسط  مریکا ایجاد و تحت تسلط  ن کشور قرار دارد.

 مریکا برای خروج از برجام و برقراری تحریم های نانوی، پس از تصمیم رئیس جمهور 

 اتحادیه اروپایی با موانع سه گانه ای رو به رو گردید:

 عنوان پوی رایج بین المللی.ه قدرت دالر ب-1

 شرایط غیر قابی تغییر سیستم پرداخت بین المللی موسوم به سوئیفت-2

 ه قوانین فراسرزمینی حقوق  مریکایی.عامی بازدارنده برای شرکت های اروپایی موسوم ب-3

از دیدگاه اتحادیه اروپایی بدست گرفتن کنتری به مفهوم داشتن خودمختاری تصمیم گیری در 

بالفاصله یک سلسله اقداماتی اتخاذ نمود  EUاجرای تحریم ها می باشد. به همین منظور 

 که انرات تصمیمات  مریکایی را کاهش می دهد. که شامی:

 ممسدود سازی : Blockageتحت عنوان  96/2271نی مقررات بروزرسا-1

اتخاذ گردیده،  1996مقررات یادشده بدنبای اولین قوانین فرا سرزمینی ایاالت متحده در سای 

برپایه  ن شرکت های اروپایی از قرار گرفتن در تیر رس مجازات های فرا سرزمینی ایاالت 

اگر زیان وارده به شرکت های اروپایی و منافع متحده منع گردیده و پیش بینی شده بود که 

فرا سرزمینی در خاچ اتحادیه اروپایی  های نها در نتیجه خسارات ناشی از اجرای مجازات

 رخ دهد، جبران مالی خواهند شد.

جهت فعالیت های  BEIاروپایی سرمایه گذاری  دامنه فعالیت ها و ماموریت بانک توسعه-2

 .اعتباری در کشور های نالث
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به اجرا گذاشتن اقدامات اعتماد  فرین در مقابی ایران که شامی اعطا یک بودجه پنجاه  -3

میلیون یورویی برای تامین مالی فعالیت های همکاری با بخشهای خصوصی ایران می 

 گردید.

به منظور حمایت از فعالیت های تجاری قانونی اروپا با ایران.  1ایجاد موسسه اینستکس-4

Instex  در مرحله اوی محدود به اساسی ترین حوزه های مورد نظر مردم ایران، شامی

 تولیدات دارویی امکانات پزشکی و محصوالت غذایی و کشاورزی می گردید.

اقالم تحت تحریم  مریکا را شامی  2000مصو  سای  2TSRAاین ابتکار بر اساس قانون 

 نمی شد.

 

 در جست و جوی یک مانع کارا:

 

الم این تدابیر و بدلیی و عیت و شرایط غیر قابی تغییر بازار ارزی ایاالت متحده به محض اع

 و نیز خطرات مهم اختالفات با دستگاه ق ایی امریکا، مسلم گردید که ناکافی هستند.

رئیس بانک اروپایی سرمایه گذاری اعالم نمود که پس از تصمیم ایاالت متحده در برقراری 

ایران، با سرمایه گذاری این بانک در ایران، فعالیت هایش در  تحریم های اقتصادی علیه

 سطح بین المللی به خطر خواهد افتاد.

برای فعالیت های تجاری  instex وری نمود که شرکت هایی که از کانایواشنگتن هم یاد 

 بازرگانی در مو وعاتی غیر از اقالم انسان دوستانه استفاده کنند، جریمه خواهند شد.

گردید که اکنر شرکت های اروپایی از بازار  گی تحریم های  مریکایی، باعثواقع بازدارنددر 

 ایران خارج شوند.

لذا دستیابی به هدف برقراری خود مختار اروپایی، تنها از طریق استراتژی کاهش خطرات 

در دراز مدت قابی تحقق است. الزمه یک چنین راهبردی وابستگی هرچه کمتر به دالر از 

ریق روش های جایگزین و بخصوص تقویت نقش بین المللی یورو، و توسعه جریان مالی ط

 خود مختار، بدست می  ید.

                                                           
1 Instex: instrument for supporting trade exchanges 
2 Trade sanctions reform and export enhancement ACT 
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به منظور محکم نمودن پاسخ اروپا و ورود به مرحله زور  زمایی با ایاالت متحده اقدامات 

 د:و تدابیر بسیاری پیشنهاد شده بود که از بین  نها می توان به موارد زیر اشاره کر

به موازات سیستم قوانین فرا سرزمینی  مریکا، اروپا نیز اقدام به برقراری مسیر قوانین -

 طرف ایجاد نماید.دو بین  خود کند که می تواند توازنیفرا سرزمینی 

این روش در چارچو   وابط ق ایی عادی اتخاذ می شود و می تواند دامنه رژیم های 

ای اروپایی گسترش داده و مسیر صادرات مجدد را به شرکا خارجی شرکت ه EUتحریمی 

 کاال ها با منشا اروپایی را تحت کنتری در ورد.

و در یک تعریف گسترده تر، روش فوق می تواند به مبارزه علیه فساد یا حمایت از اطالعات 

 شخصی نیز توسعه داده شود.

-EU  می باید شرکت های اروپایی را تشویق نماید تا به اجرای قوانین فرا سرزمینی نزد

 دستگاه ق ایی  مریکا اعتراض نماید و خود از این اقدام  نها حمایت نماید.

این پیشنهاد بر این منطق استوار است که در بخش اعظم موارد، شرکت های اروپایی در 

ند و ترجیح می دهند که با توسی به پروسه موسوم معرض اتهام به مرحله دادگاه نمی رو

پروسه  ذا هدف این است که با عبور ازمصالحه و صلح در پرونده برسند. ل 1DPAبه 

DPA  در سیستم ق ایی  مریکا به اجرای قوانین فرا سرزمینی اعتراض نموده و از دستگاه

 1997به سای " مربوط Auer Vs. Robbinsق ایی و بخصوص پرونده هایی همچون "

مورد  1984به  " مربوطChevron Vs. natural resources councilو یا "

 استفاده قرار دهند.

حتی اگر مسیر فوقمتوسی به شکایت نزد دادگاه  نوید بخش و امیدوار کننده باشد، مذاکره 

  از خطرات کمتری نسبت به یک روند DPAبا مسئولین برای رسیدن به نوعی معامله م

دادگاه های  مریکا، برخوردار است که می تواند منجر به صدور رای محکومیت شود  ق ایی

 که نتایج  ن در حکم نوعی اعدام برای شرکت می باشد.

در یک چنین "داوری" شرکت ها با خطرات زیادی مواجه هستند که از جمله  ن، عدم 

و سپس  جریمه، اطمینان در خصوص مدت زمان و کی هزینه که در درجه اوی شامی مبلغ

 :همچون یارقام مربوط به اقدامات تامین

 گرو گرفتن پروانه اشتغای که توسط دادستان اتخاذ می شود-

                                                           
1 Deferred prosecution agreement 
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خصوص و عیت شخصی و بخصوص مسئولیت هایی که منجر به صدور  صدور احکامی در-

 محکومیت می گردد

 .و باالخره شهرت شرکت که تحت تانیر شدید ف ای رسانه ای قرار می گیرد -

صدور رای محکومیت می تواند عواق  بعدی که توسط دادگستری  مریکا اتخاذ می شود به 

تحت قیمومیت قرار گرفتن عملکرد شرکت و  می توان همراه داشته باشد که از جمله  نها

 نام برد. عات تجاری حساس راخطر درز اطال

ی دارد، حتی درصورت و باالخره همانگونه که یکی از وکالی  شنای به این روند اظهار م

را برای خودش حفظ نموده  دولت  مریکا این حقصدور رای مناس  توسط دادگاه  مریکا، 

 که تدبیر و اقدامی که عطف به ما سبق می گردد، اتخاذ کند تا انرات حکم دادگاه را لغو نماید.

شناسایی  نافی ،خارج از دادگاه ها  مصالحهم DPAاعالم رای بر پایه  اینکه سرانجام

 محکومیت نمی گردد.

 

 که تاس مشخصی دکترینبرخی حقوقدان ها، روش دیگری را توصیه می کنند که مبتنی بر 

 برای برخی ق ات داوری ها کمتر شناخته شده است.

 

این روش ها براساس شرایط و و عیت هایی که طی  ن قوانین فرا سرزمینی به اجرا در 

که می تواند امکانی را برای شرکت هایی که دچار یک نمی  یند، مشخص می گردند. امری 

 ریمی تحروسه جبران مافات درقبای دولت بانو عیت تحریمی شده اند، ایجاد کند. تا وارد پ

"حمایت بین المللی سرمایه گذاری"، بویژه از گردد که این پروسه مبتنی است بر اصی 

از طریق مرکز بین المللی برای رهگذر قراردادهای دوجانبه در خصوص سرمایه گذاری یا 

 .می باشد 1CIRDIحی و فصی اختالفات مربوط به سرمایه گذاری موسوم به 

 

 

                                                           
1 Centre international pour le reglement de differents relatifs aux investissements. 

 به سرمایه گذاری طمرکز بین المللی حی اختالفات مربو
و توسعه متعلق به گروه بانک جهانی ایجاد و توسط بانک بین المللی برای بازسازی  1966سازمانی است بین الدولی که در سای 

 وظیفه رسیدگی به اختالفات در زمینه سرمایه گذاری بین سرمایه گذار ها و دولت ها به عهده دارد.
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 :1جمع بندی

 

فراهم کرد که  EUمقطع پایان جنگ سرد و شروع دهه اخیر، فرصتی ممتاز را برای -

اقدامات تحریمی را همچون ابزار سیاست خارجی و روشی در خدمت نظم بین المللی چند 

 جانبه گرایانه بکار می گیرد.

با بهره گیری از ح ور در شورای امنیت سازمان ملی و در یک هماهنگی با  EUدر واقع 

 ایاالت متحده در جهت اهداف خود حرکت کرده است.

این مقطع ممتاز با مدیریت بحران هسته ای ایران و به نتیجه رساندن موافقت نامه وین در 

 ت  ورد نائی و به مرحله اوج خود رسید.به باالترین دس ،2015سای 

نه صالحیت های مجهانی  و نه موسسات  EUمعذالک، برخالف دولت فدرای  مریکا، 

تخصصی، برای ت مین به اجرا در وردن تصمیمات خود را نداشته و می باید روی دولت 

 حسا  باز کند و از دادگاه اروپایی نیز پیروی و فرمانبرداری نماید. EUهای ع و 

 نماید.می تحوی اخیر اساسا ابزار تحریم ها را به عنوان روشی برای قدرتمند شدن ارائه 

 بکارگیری مجازات های نانویه  مریکایی علیه هم پیمانان اروپایی به منزله جدایی می باشد.

تالنتیکی محسو  شده، ه اوی تیرگی عمیق روابط ماورای  لاین جدایی و انقطاع در مرح

هایی که نظم لیبرای بین المللی بر  ن استوار ارزش من  نکه باعث فرسایش و کمرنگ شدن 

گردیده، می شود. اگرچه برخی کارشناسان شناخته شده، دولت ترام  را نسبت به خطرات 

ی دهند، بنظر نمیرسد که این و عیت از حد سالم تحریم ها هشدار م بیشناشی از بکارگیری 

می بایست دست خوش تغییر سریع گردد و فقط مبتنی بر روابط نیروهای سیاسی حا ر در 

 واشنگتن می باشد.

ی فتن دوباره تحلیی های ژئواکونومدر دراز مدت، سیاست فعلی در دستور کار قرار گر

Edward-luttwak  فاده ابزاری وابستگی و تمجید و ستایش کردن از است 1990در دهه

 های متقابیمبین المللی  می باشد.

ادامه یابد، ت عیف مبانی اقتدار و و چنانچه این سیاست تحریمی همچنان در دستور کار 

سعادت ایاالت متحده را موج  می گردد و دولت ها را مجبور می سازد که استراتژی های 

 امتناع و احتراز را طراحی و اجرا نماید.

                                                           
1 conclusion 
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بکارگیری شدید از این وسیله بخصوص برای تغییر اجباری یک رژیم، در ت اد با معذالک، 

  موزه ها و تعالیمی است که می بایست از اجرای تحریم ها در دراز مدت بدست می  مد.

می باید بر ایجاد توسعه مجموعه ای از روش های  EUدر یک چنین شرایطی، اولویت های 

ستوار باشد بلکه حداقی از انرات ابزارهایی که ممکن دفاعی که نه فقط بر خننی سازی ا

 است در  ینده با  نها مخالفت نماید، جلوگیری کند:

سالم تحریم به همراهی سالم حقوق فرا سرزمینی و کنتری صادرات، بویژه درمورد  نچه -

که مربوط به تکنولوژی هایی که موجبات جدایی را فراهم می سازد، و در چارچو  اصالحات 

می تواند به سالم مبارزه علیه   در انزوا قرار گرفتندم ،2018انون کنتری صادرات سای ق

 فساد و کنتری سرمایه گذاری تبدیی گردد.

در این شرایط پاسخ های ارائه شده کافی نیستند، زیرا دربرگیرنده تغییرات در حای وقوع 

 نمی باشند.

جهت تایید ح ورش در  EUادامه راه پاسخ های یاد شده سرانجام مسیر باقی مانده برای 

بتواند بر رابطه مبهم اش با  EUخودمختاری و ا طرار را نشان می دهد تا سطحی از 

  ید. فائققدرت 

این مسیر عبارت است از طرم سوای اصلی که چیزی نیست مگر در خصوص بقای اتحادیه 

 اروپایی و حداقی چگونگی  ینده سعادتمندش.

 تمام.

 ":گزارش  میمه"

 :(IFRI) المللی بین مطالعات فرانسوی انجمن ،ایفری کوتاه معرفی

 رینت مهم زمینه در مباحث و اطالعات تحقیق و پژوهش مستقی فکر اتاق ترین اصلی ایفری

 .باشد می فرانسه در المللی بین مسائی

.  شده گذاری پایه Thierry de montbrial  قای توسط 1971 سای در مرکز این

 ایفری. است شده شناسایی  ن بودن المنفعه عام 1901 سای قانون براساس که است انجمنی

 ایشکاره نتیجه و تعیین  زادانه را خود های فعالیت و نداشته قرار اداری قیمومیت هیم تحت

 .کند می منتشر را

 گیران تصمیم میان مقرراتی روند یک در و خود مباحنات و مطالبات طریق از مرکز این

 .نماید می مشارکت المللی، بین کارشناسان و سیاسی


