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سخن ناشر

به نام خدا

انسان مثال گیاهی است که خشک شده و از بین می رود و تمام زیبایی های انسان 

نیز همچون گلی است که پژمرده می شود. 

آری؛ گیاه  خشک و پژمرده می شود و انسان نیز مانند گیاه از بین می رود اما تنها 

کالم، افکار و آثار او باقی می ماند. 

انتشارات نسل روشن در تالش است تا با ایجاد یک بستر مناسب در حمایت از 

مولفان و همچنین ماندگاری ایده ها، آثار و افکار آنها و با انتشار کتابی ارزشمند که از 

سطح علمی مطلوبی برخوردار باشد به وظیفه ی انسانی و اعتقادی خویش عمل 

کند تا بتواند اثری سازنده را به عنوان میراثی ناچیز برای نسل روشن باقی گذارد. 

با سپاس از فرهیختگان و دوست داران علم  
انتشارات نسل روشن  
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129 ������������������������� چه تحریم  هایی توسط ایاالت متحدۀ آمریکا برای مبارزه با تروریسم اعمال  می شود؟
129 ������������������������������ اطالعات کلی دربارۀ تحریم های ایاالت متحدۀ آمریکا برای مبارزه با تروریسم



فهرست
130 ����������������������������������������� نتیجۀ تحریم های ایاالت متحدۀ آمریکا در مبارزه با تروریسم
130 ���������������������������������������� زیابی تحریم های ایاالت متحدۀ آمریکا در مبارزه با تروریسم ار
131 �������������������� چه نتایجی  می توان از تحریم های آمریکا گرفت و چه چالش  هایی را  می توان شناسایی کرد؟
134 ����������������������������������������������������������� 6. استفادۀ چین از تحریم ها
135 ������������������������������������������������������� چرا چین از تحریم ها استفاده  می کند؟
138 �������������������������������������������������� چین از چه نوع تحریم  هایی استفاده  می کند؟ 
139 ���������������������������������������������� برخی از مهم ترین تحریم های چین کدام ها هستند؟
140 ����������������������������������������������������������� علت وضع تحریم ها توسط چین
141 ������������������������������������������������������ انواع تحریم های وضع شده توسط چین
141 �������������������������������������������������������� اطالعات کلی دربارۀ تحریم های چین 
142 ����������������������������������������������������� نتیجۀ تحریم های وضع شده توسط چین 
142 ���������������������������������������������������������������� زیابی تحریم های چین  ار
143 ������������������������������������������ تحریم ها علیه فرانسه و تبت )2008�2009( و نروژ )2010(
143 ������������������������������������������  علت وضع تحریم ها توسط چین علیه فرانسه، تبت و نروژ
144 �������������������������������������������������������� اطالعات کلی دربارۀ تحریم های چین
144 ������������������������������������������������ نتیجۀ تحریم های چین علیه فرانسه، تبت و نروژ
146 ������������������������������������������������ زیابی تحریم های چین علیه فرانسه،تبت و نروژ ار
تحریم کرۀ جنوبی: سامانۀ دفاع موشکی تاد در سال های 2016 و 2017���������������������������������� 146
147 ������������������������������������������������ علت وضع تحریم ها علیه کرۀ جنوبی توسط چین 
147 ������������������������������������������� انواع تحریم های وضع شده توسط چین علیه کرۀ جنوبی
148 ��������������������������������������������� اطالعات کلی دربارۀ تحریم های چین علیه کرۀ جنوبی
نتیجۀ تحریم های چین علیه کرۀ جنوبی������������������������������������������������������� 148
149 ������������������������������������������������������ زیابی تحریم های چین علیه کرۀ جنوبی ار
149 ������������������������������������ تحریم استرالیا: سیاست های ضد چینی در سال های 2019 الی 2021
150 ��������������������������������������������������������� علت تحریم های چین علیه استرالیا
151 ��������������������������������������������������������� انواع تحریم های چین علیه استرالیا
اطالعات کلی دربارۀ تحریم های چین علیه استرالیا������������������������������������������������ 152
152 �������������������������������������������������������� زیابی تحریم های چین علیه استرالیا ار
تحریم های چین و اعتراضات 2019 و2020 هنگ کنگ���������������������������������������������� 153
154 ����������������������������������������������� دلیل تحریم های چین علیه اتحادیۀ ملی بسکتبال
154 ����������������������������������������������� انواع تحریم های چین علیه اتحادیۀ ملی بسکتبال
155 ������������������������������������� اطالعات کلی دربارۀ تحریم های چین علیه اتحادیۀ ملی بسکتبال
155 ���������������������������������������������� نتیجۀ تحریم های چین علیه اتحادیۀ ملی بسکتبال
157 ����������������������������������������������������� تحریم های چین چقدر موفق بوده است؟
158 ������������������������������������������������������� وسیه وی/ ر 7. اتحاد جماهیر شور
159 ������������������������������������� شوروی/ روسیه در استفاده از تحریم ها چقدر موفق بوده است؟



فهرست
159 ���������������������������������������������� تحریم های شوروی علیه یوگسالوی )1955�1948(
160 ��������������������������������������������� چرا شوروی تحریم  هایی را علیه یوگسالوی وضع کرد؟
چه نوع تحریم  هایی اعمال شد؟����������������������������������������������������������� 160
160 ���������������������������������������������������� نتیجۀ تحریم های شوروی علیه یوگسالوی
161���������������������������������������������������� زیابی تحریم های شوروی علیه یوگسالوی ار
162 �������������������������������������������������� روسیه و کشورهای مشترک المنافع دهۀ 1990
163 ������������������������������������������������������� چرا روسیه این کشورها را تحریم کرد؟
چه نوع تحریم  هایی اعمال شد؟����������������������������������������������������������� 163
164 ������������������������������������������������������� اطالعات کلی دربارۀ تحریم های روسیه
164 ���������������������������������������������������������������� نتیجۀ تحریم های روسیه
166 �������������� تحریم های متقابل روسیه علیه ایاالت متحده، اتحادیۀ اروپا و سایر کشورهای غربی در 2014 و 2022
167 ������������������������������������������������� چه نوع تحریم  هایی توسط روسیه اعمال شد؟
168 �������������������������������������������������� اطالعات کلی دربارۀ تحریم های متقابل روسیه
168 ����������������������������������������������������������� نتیجۀ تحریم های متقابل روسیه
169 ���������������������������������������������������������� زیابی تحریم های متقابل روسیه  ار
169 ���������� مسائل کلیدی در مورد خطوط لولۀ انرژی شوروی/ روسیه به اروپای غربی بر سر چه مواردی بوده است؟
170 ������������������������� چرا هر یک از این خطوط لولۀ انرژی شوروی/ روسیه بحث و جدل ایجاد کرده است؟
چه نوع تحریم هایی اعمال شد؟����������������������������������������������������������� 171
173 �������������������������������������������������������� اطالعات کلی دربارۀ طرف های دخیل
173 ������������������������������������������������������������� نتیجۀ تحریم های وضع شده
175 ��������������������������������������������������������������������� زیابی تحریم ها ار
176 ����������������������������� آیا شوروی/ روسیه به عنوان یک کشور تحریم کننده، موفق عمل کرده است؟
177 ����������������������������� وپا: تحریم های چندجانبه و منطقه ای 8. سازمان ملل متحد و اتحادیۀ ار
179 ���������������������������������������������������� سازمان ملل متحد و تحریم های چندجانبه
179 �������������������������������� سازمان ملل چندبار و برای چه اهدافی از تحریم ها استفاده کرده است؟
180 ��������������������������������������������� سازمان ملل از چه تحریم  هایی استفاده کرده است؟
181 �������������������������������������������� تحریم های سازمان ملل چقدر موفق عمل کرده است؟
182 ���������������������������������������������� مهم ترین تحریم های سازمان ملل کدام ها هستند؟
182 ������������������������������������������������������������ تحریم های عراق در دهۀ 1990
چرا سازمان ملل عراق را تحریم کرد؟��������������������������������������������������������� 183
184 ����������������������������������������� چه تحریم  هایی توسط سازمان ملل علیه عراق اعمال شد؟
184 �������������������������������������������� اطالعات کلی دربارۀ تحریم های سازمان ملل علیه عراق
185 ���������������������������������������������������� نتیجۀ تحریم های سازمان ملل علیه عراق
186 ���������������������������������������������������� زیابی تحریم های سازمان ملل علیه عراق ار
186 ���������������������������������������������������������� تحریم های مسلحانۀ سازمان ملل
186 ������������������������������������ چرا سازمان ملل تحریم  هایی را علیه لیبریا/ ساحل عاج اعمال کرد؟



فهرست
چه تحریم  هایی توسط سازمان ملل اعمال شد؟������������������������������������������������� 188
188 ��������������������������������������������� نتیجۀ تحریم های سازمان ملل علیه لیبریا/ ساحل عاج
189 �������������������������������������������� زیابی تحریم های سازمان ملل علیه لیبریا/ ساحل عاج ار
189 ���������������������������������������������������������������� تحریم های اتحادیۀ اروپا
192 ����������������������������� نتیجۀ ترکیب تحریم های اتحادیۀ اروپا و ایاالت متحدۀ آمریکا چه بوده است؟
193 ����������������������������������������������������������������������� خالصۀ مبحث
195 ������������������������������������������������������������������������� نتیجه گیری
195 ������������������������������������������������������������ تئوری و سیاست های تحریم ها
196 ���������������������������������������������������� تئوری تحریم ها و مسئلۀ موفقیت تحریم ها
197 �������������������������������������������������������������� سیاستگذاری برای تحریم ها





وتشکر تقدیر

من رسالۀ دکتری ام را در اوایل دهۀ 1980، در دانشگاه کرنل، در مورد تحریم های 
سرد  جنگ  تحریم های  مورد  در  رساله  این  اصلی  موضوع  نگاشتم.  اقتصادی 
کتاب  رساندن  پایان  به  بود.  غربی  اروپای  به  شوروی  انرژی  لولۀ  خطوط  علیه 
حاضر در بحبوحۀ تحریم ها علیه روسیه، به دلیل تهاجم به اوکراین در سال 2022 
به ویژه تحریم ها دربارۀ خط لولۀ گاز طبیعی نورد استریم 2، برای من عجیب و پر 

از کنایه است.
در سال های پس دفاع رسالۀ دکتری، مقاالت متعددی در مجالت، کتاب های 
مختلف  جنبه های  مورد  در  مشابه  موارد  و  سفارشی  مطالعات  پژوهشی، 
را  من  دوباره  پروژه،  دو  گذشته،  سال  چند  در  نوشته ام.  اقتصادی  تحریم های 
کار  می کردند، نزدیک  که در زمینۀ تحریم ها و مسائل مربوط به آن  به همکارانی 
که با  کارگاه آموزشی ما دربارۀ تحریم های اوایل سال 2019 بود  کرد. یکی از آن ها 
همکاری مرکز امنیت جدید آمریکایی در واشنگتن دی سی برگزار شد. این امر 
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کار علمی اخیر در مورد تحریم ها متمرکز شوم و هم  باعث شد هم بیشتر روی 
مستقیمًا با جامعۀ سیاست تحریم ها تعامل داشته باشم. یکی دیگر از پروژه های 
علمی که من را ترغیب کرد، کنفرانس »وابستگی متقابل تسلیحاتی« بود که دن 
برگزار  فلچر  تافتز  مدرسۀ  در  سال  همان  اواخر  نیومن،  آبه  و  فارل  هنری   ، درزنر

کردند و من نیز برای کتابی که رونمایی کردند، مقاله ای نگاشتم.
روی  دولت،  در  خدمت  حین  در  که  داشته ام  را  فرصت  این  همچنین  من 
مسائل تحریم ها کار کنم، از جمله تحریم های میدان تیان آن من1 دولت کلینتون 
برای  از مزایای این دوره  اوباما.  ایران توسط دولت  علیه چین و تحریم ها علیه 
من، این بود که آموختم در برخی موارد ایده ها را تأیید و در برخی موارد زیر سؤال 
ببرم. همۀ این تجارب باعث شد به محقق، آموزگار و کارآموز بهتری تبدیل شوم.
کسفورد فرصتی شد آموخته ها و تجاربی که در  نوشتن کتاب برای انتشارات آ
براید،  از دیوید مک  با تشکر  کنم.  به دیگران منتقل  را  کرده ام  کسب  این حوزه 
برای پذیرش ایدۀ اولیه؛ سپس ارائۀ ویرایش تخصصی خود در طول فرایند چاپ 
کسفورد، هالی میچل و  کتاب. همچنین از همکارانش در انتشارات دانشگاه آ
امیلی بنیتز و تیمشان برای نقش آن ها در انتشار کتاب تشکر می کنم. تشکر ویژه 
، برای کارش بر روی بخش های  از دستیاران پژوهشی دانشگاه دوک: اندرو ترکسلر
یخی و نیز فیل موخن و الیز  کلیدی روش شناختی و مفهومی و همچنین موارد تار
گذشته.  کتاب طی سه سال  کارشان در بسیاری از جنبه های  بوسکیت، برای 
یکا مورت و جردن تاما، بازخورد بسیار مفیدی در مورد پیش نویس  برایان ارلی، ار
اقیانوسیه  و  آسیا  کالج  استرالیا،  در دانشگاه ملی  کردند. همکارانم  ارائه  فصل 
)جایی که من در سال 2020 نشست توپ دزموند را برگزار کردم( میزبانان مهربانی 
وودرو  بین المللی  و سایر همکاران در مرکز  لیتواک  رابرت  که  بودند، همان طور 
ممتاز  همکار  آنجا  در  سال 2022  در  من  که  جایی  دانش پژوهان،  برای  ویلسون 

1   . Tiananmen Square
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بودم. من دانشگاه دوک و مدرسۀ سیاست عمومی سنفورد را خانۀ خود  می دانم.
کتاب های قبلی به اعضای خانواده تقدیم شده است؛ این یکی را به همکارانم 

و به همۀ شرکت کنندگان برنامه هایمان تقدیم  می کنم.





دیباچه

مسائل مربوط به تئوری روابط بین الملل و استراتژی سیاست خارجی
کتاب حاضر  کارهای پایانی  که در اوایل سال 2022، در حال انجام  هنگامی 
متقابل  استراتژی  از  بخشی  کشورها  تحریم  کرد.  حمله  اوکراین  به  روسیه  بودم، 
ایاالت متحدۀ آمریکا است؛ چنان که در فصل 5 اشاره خواهد شد، تحریم  هایی 
بود  تحریم  هایی  گسترده ترین  جزء  کرد،  اعمال  روسیه  علیه  متحده  ایاالت  که 
متحده  ایاالت  توسط  شده  اعمال  تحریم های  است.  شده  اعمال  کنون  تا که 
که  بزرگی  چندملیتی  شرکت های  کرد.  یافت  در گسترده ای  جهانی  حمایت 
روسیه  علیه  تحریم  هایی  این بار  می کنند،  مقاومت  تحریم ها  برابر  در  معموًال 
بین المللی،  ورزشی  این حمایت جهانی، سازمان های  به دنبال  کردند.  اعمال 
تحریم ها  اعمال  به  نیز  فرهنگی  سازمان های  و  پارالمپیک  و  فیفا  مانند 
شّدت  به  اقتصادی  نظر  از  روسیه  دولت  تحریم ها  این  دنبال  به  پیوستند. 
کردن  وادار  به  اقتصادی  خسارات  و  هزینه ها  این  آیا  اینکه  خورد.]1[  ضربه 
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داد. خواهد  نشان  زمان  را  نه  یا  کرد  خواهد  کمک  جنگ  دادن  پایان  به  روسیه 
در این اثنا که بحث بر سر تحریم روسیه گرم شده بود، موضوع تحریم افغانستان 
که توسط طالبان کنترل  می شود، مورد توجه قرار گرفت. آیا باید تحریم ها برداشته 
شود یا حداقل کاهش یابد تا به مردم افغانستان کمک شود؟ یا این درس اشتباهی 
به طالبان می دهد که می توانند هرطور که می خواهند وحشیانه حکومت کنند و 
؟ با  / برمه چطور همچنان از حمایت بین المللی برخوردار شوند؟ دولت میانمار

توجه به کودتای وحشیانۀ ارتش، چگونه ممکن است تحریم ها اعمال نشود؟
به  مربوط  اخبار  بررسی  هنگام  است.  دشوار  بسیار  سؤاالتی  چنین  به  پاسخ 

تحریم های ایاالت متحده، نمی توان اخبار تحریم های دیگر را از قلم انداخت:
کرۀ  ـ ایاالت متحده در حال حاضر تحریم  هایی را علیه ایران، ونزوئال، روسیه، 
یه، لیبی، یمن، مالی، جمهوری آفریقای مرکزی، برمه، سودان،  شمالی، چین، سور
تحریم ها  این  است.  کرده  اعمال  کشورها  از  دیگر  تعدادی  و  کوبا  گوئه،  نیکارا
 ، مخدر مواد  قاچاقچیان  جمله  از  ویژه«،  »مشخصات  با  شرکت  و  فرد  هزاران 
یستی و افرادی که در موقعیت های قدرت اقتصادی و سیاسی  سازمان های ترور

قرار دارند را شامل  می شود.]2[
- تحریم های اتحادیۀ اروپا، اگرچه همانند ایاالت متحده فهرست بلندباالیی 
ندارد، اما بسیاری از کشورها و افراد مشابه فهرست ایاالت متحده و برخی دیگر 

را شامل می شود. بریتانیا و کانادا نیز تحریم های مشابهی دارند.]3[
-1945( خود  تأسیس  اول  دهۀ  دو  در  ملل(  )سازمان  متحد  ملل  سازمان   -
کنون بیش از چهل بار این کار را  1965( چهار مورد تحریم داشت و از آن زمان تا

انجام داده است.]4[
شوروی  جمهوری های  علیه  چهل بار  از  بیش  را  تحریم  هایی  بارها  روسیه   -
سابق و همچنین تحریم های تالفی جویانه علیه ایاالت متحده و اتحادیۀ اروپا 

اعمال کرده است. 
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- چین در اعمال تحریم ها رویکرد خاص خود را دارد؛ برخی از این تحریم ها 
، به دلیل اعطای جایزۀ صلح نوبل به مخالف  شامل کشور های دیگر )مانند نروژ
لیو شیائوبو در کرۀ جنوبی، به دلیل استقرار سامانۀ ضد موشکی تاد( و برخی دیگر 
خرده فروشی  غول  مانند  شرکت  هایی،  علیه  چین  اجتماعی  رسانه های  توسط 
سوئدی اچ  اند ام،1 به دلیل امتناع از خرید پنبه از منطقۀ سین کیانگ، به دلیل 
دلیل  به  بسکتبال،  ملی  انجمن  مانند  سازمان  هایی  و  اویغورها  علیه  جنایات 
اعمال   هنگ کنگ   2019 تابستانی  اعتراضات  با  همدردی  در  توییت  ارسال 

می شود.
اشغال  و  استعمار  یخی  تار میراث  دلیل  به  را  یکدیگر  جنوبی  کرۀ  و  ژاپن   -

جنگ جهانی دوم تحریم کرده اند.
کستان و هند بر سر کشمیر مقابل یکدیگر قرار گرفته  اند. - پا

برابر  در  فارس  خلیج  همکاری  شورای  اعضای  دیگر  و  سعودی  عربستان   -
، به دلیل اختالفات بر سر ایران و حمایت از اخوان المسلمین قرار گرفته  اند. قطر
آفریقایی  کشورهای  سایر  و  جنوبی  سودان  مالی،  علیه  آفریقا  اتحادیۀ   -

تحریم  هایی اعمال کرده است.
... - و بسیاری از موارد دیگر

تجارت،  )مانند  دارند  مختلفی  اشکال  اقتصادی  تحریم های  که  حالی  در 
کلیدی  بخش های  کشورها،  کل  علیه  می توانند  و  بشردوستانه(  کمک  و  مالی 
از  انواع آن شامل استفاده  گیرند، همۀ  افراد تعیین شده هدف قرار  یا  اقتصادی 
اهداف سیاسی است. تحریم  و سایر  برای سیاست خارجی  اقتصادی  روابط 
یخی دارد، مانند تحریم های آتن علیه اسپارت در 432 قبل از میالد و  یشۀ تار ر
تحریم قاره ای )1808-1814( توسط ناپلئون. از نیمۀ دوم قرن بیستم فراوانی اعمال 
تحریم ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است. از سال 1915 تا 1940، تنها 11 مورد 

1   . H&M
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تحریم وجود داشت که میانگین آن کمتر از یک مورد در سال بود؛ در طول جنگ 
سرد )1945-1990(، 610 مورد، با میانگین ساالنۀ 13.5 وجود داشت. از سال 1990 
تا 2005، این میزان به 802 مورد افزایش یافت که میانگین آن به طور ساالنه 53.5 

مورد بود.]5[ آمار و داده ها نشان  می دهد این موارد رو به افزایش است.]6[
شاید به نظرتان ارقام باالی اعمال تحریم ها نشان از اطمینان بخش بودن این 
یادی در مورد میزان موفقیت تحریم ها وجود  روش باشد، با این حال بحث های ز
دارد. یک مطالعه میزان موفقیت تحریم ها را 22 درصد و مطالعه ای دیگر آن را 
34 درصد نشان می دهد. برخی از مطالعات نیز نشان  می دهند که تحریم ها در 
کمتری دارند.]7[ تحریم ها اگرچه فشار سیاسی وارد   برابر توسل به زور موفقیت 
که تحریم  می شود را به شّدت تحت  تأثیر  کشوری  می کنند، اما در مقابل، مردم 
، دیدگاهی در میان برخی از محققان وجود دارد که  قرار  می دهد.]8[ از سوی دیگر
کید می کنند  معتقدند، موفقیت تحریم ها با مطالعاتی که »بر جنبه های منفی تأ
و جنبه های مثبت را کم اهمیت می سازند«، به طور سیستماتیک دست کم گرفته 
و  متحده  ایاالت  خارجۀ  وزارت  در  خدمت  در  خود  تجربۀ  از  من  می شود.]9[ 
سایر نقش های سیاسی می دانم که سیاستگذاران اغلب تحریم ها را یک سالح 

گزینشی می دانند.
گر تمام مشکالت مفهومی و روش شناختی تحریم ها حل شوند و به یک  حتی ا
که موفقیت تحریم  میزان موفقیت توافقی دست یابند، این سؤال باقی می ماند 
تا تحریم ها  الزم است  اندازه گیری می شود؟ چند درصد موفقیت  با چه چیزی 
به عنوان یک استراتژی مؤثر در نظر گرفته شوند؟ در فوتبال، یک خط حمله قوی 
کنند تا فصل خوبی پیش رو داشته باشند. در  باید 50 درصد مواقع پاس کاری 
گفت  بسکتبال، پرتاب های آزاد باید 70 تا 80 درصد مواقع انجام شود، تا بتوان 

تیم موفق خواهد شد یا نه.
برخی سؤال  هایی که باید به آن پاسخ داد، به شرح زیر است: چرا از تحریم ها 
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عوامل  چه  کنیم؟  اندازه گیری  را  تحریم ها  موفقیت  چگونه  می شود؟  استفاده  
درس  هایی  چه  سیاستگذاران  می گذارد؟  تحریم ها   تأثیر   موفقیت  بر  کلیدی 

می توانند برای چرایی، چگونگی و زمان اعمال تحریم ها بگیرند؟
کادمیک  بر ادبیات آ کتاب در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول  این 
مسائل  و  نظری  بحث های  اصلی،  مفاهیم  شامل  علمی،  چالش های  و 
روش شناختی تمرکز دارد. فصل 1، اصطالحات اصلی و انواع مختلف تحریم ها 
که چرا  پاسخ  می دهد  این سؤال  به  و  تعریف  می کند  را  آن  کلیدی  یگران  باز و 
و  می شوند  اعمال  می شوند،  دنبال  که  سیاستی  اهداف  اساس  بر  تحریم ها 
اثربخشی  به  یابند. فصل 2،  به اهداف خود دست  قرار است  چگونه تحریم ها 
تحریم ها می پردازد و مسائل روش شناختی را بررسی می کند که درواقع چه چیزی 
برای سنجش موفقیت تحریم  را تشکیل می دهد و چه معیارهایی  یک تحریم 

الزم است.
موفقیت  عدم  یا  موفقیت  چرایی  و  چگونگی  زمان،  جنبۀ  بر   ،3 فصل 
آیا  این فصل پاسخ خواهیم داد:  که در  از جمله سؤاالتی  تحریم ها تمرکز دارد. 
تحریم ها  متقابل،  راهبرد  آیا  است؟  تحریم ها  در  کلیدی  عامل  اقتصادی    تأثیر 
بهتر  آیا تحریم های چندجانبه  کنار هم مؤثرترین روش هستند؟  و مشوق ها در 
تحریم ها  برابر  در  دموکراسی ها  آیا  می کنند؟  عمل   یک جانبه  تحریم های  از 
؟ آیا تحریم های هدفمند  آسیب پذیرتر هستند و کشورهای غیردموکراتیک کمتر
و هوشمند، به ویژه تحریم های مالی، مؤثرتر از تحریم های عمومی تر هستند؟ آیا 

نوع هدفی که تحریم ها برای آن استفاده  می شود، عامل کلیدی است؟
یخی به تحریم ها خواهیم داشت. این فصل شامل هفت  در فصل 4، نگاه تار
یخی است که با تحریم های آتن در سال 432 قبل از میالد، علیه  مورد تحریم تار
اسپارت، در بحبوحۀ جنگ های پلوپونز شروع می شود و نیز تحریم قاره ای ناپلئون 
در اوایل قرن نوزدهم علیه بریتانیا و تحریم های جامعۀ ملل )1935-1936(، علیه 
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ایتالیا به دلیل تهاجم این کشور به اتیوپی. چهار مورد نیز پس از جنگ جهانی 
علیه  متحده  ایاالت  تحریم های  و  سوئز   1956 بحران  است:  افتاده  اتفاق  دوم 
یا )1966-1979(؛ تحریم های 1973  بریتانیا؛ تحریم های سازمان ملل علیه رودز
ایاالت  و  اروپا و تحریم های سازمان ملل  و  آمریکا  و اوپک علیه  اتحادیۀ عرب 

متحده علیه آفریقای جنوبی )1994-1977(.
فصل 5، بر ایاالت متحده به عنوان متداول ترین اعمال کنندۀ تحریم ها تمرکز 
جمله  از  است؛  بوده  صادق  کنون  تا سرد  جنگ  زمان  از  واقعیت  این    دارد. 
و  چرایی ها  به  مربوط  سؤاالت  از  بسیاری  به  فصل  این  در  بایدن.  دولت  در 
چگونگی ها پاسخ خواهیم داد و به جوانب موضوع اشاره خواهیم کرد؛ از جمله 
مورد ایران، تحریم های مختلف علیه اتحاد جماهیر شوروی/ روسیه )از جمله 
کرۀ  تحریم های سال 2022، مربوط به اوکراین(، تحریم های مختلف علیه چین، 

یسم. شمالی، ونزوئال و مبارزه با ترور
فصل 6، به بررسی استفادۀ چین از تحریم ها می پردازد. چین که زمانی منتقد 
سرسخت تحریم های آمریکا و دیگر تحریم ها به عنوان امتداد امپریالیسم غربی 
کمیت آن بود، در یک دهۀ گذشته تحریم های متعددی اعمال کرده  و نقض حا
را تحلیل  تحریم  از  استفادۀ چین  الگوی عمومی  ابتدا  این فصل  در  ما  است. 
غیررسمی.  تحریم های  هم  و  شده  اعالم  رسمی  تحریم های  هم  کرد؛  خواهیم 
تسلیحات  فروش  )انتخابات،  تایوان  شامل  فصل،  این  در  موردی  مطالعات 
 ، شیائوبو لیو   ،2010 نوبل  صلح  جایزۀ  و  نروژ  تبت،  و  فرانسه  متحده(،  ایاالت 
اعتراضات  و  استرالیا  داخلی  سیاست  جنوبی،  کرۀ  تاد  موشکی  ضد  سامانۀ 

دموکراتیزاسیون هنگ کنگ است.
این فصل  از تحریم ها است. در  و روسیه  فصل 7، در مورد استفادۀ شوروی 
سه مورد بررسی خواهد شد: تحریم های شوروی علیه یوگسالوی ) 1948-1955(؛ 
تحریم های  1990؛  دهۀ  در  مشترک المنافع  کشورهای  سایر  علیه  روسیه  تحریم 


