
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گیری و تحريم ايران بحران گروگان
               علومی ابراهيم                                             

 چكیده

روابط ايران و اياالت متحده پس از پيروزي انقالب اسالمی در ايران با فراز و نشيب هاي بسياري         
توان  هاي ايران را می ده در تهران و به دنبال آن تحريمتصرف سفارت اياالت متح همراه بوده است.

نخستين مواجه جدي ميان دو كشور پس از سقوط شاه دانست. هدف اين نوشتار بررسی اقدامات و 
پس از تصرف سفارت اين  ،هاي اعمال شده از سوي اياالت متحده عليه جمهوري اسالمی ايران تحريم

نوامبر  4ی اين پژوهش مربوط به مدت زمان اين بحران يعنی از تمركز زمان باشد. كشور در تهران می
باشد. پرسش اصلی اين پژوهش اين است كه چه  ها( می گروگان   )زمان آزادي1981ژانويه  20تا  1979

هاي اياالت متحده عليه جمهوري اسالمی  ايران در آن مقطع زمانی شد؟  گيري تحريم عاملی باعث شكل
ه اين است كه تصرف سفارت اياالت متحده در تهران و گروگانگيري اعضاء آن عامل فرضيه اصلی اين مقال

در اين پژوهش ابتدا به بررسی  ها عليه ايران در آن مقطع زمانی بوده است. گيري اين تحريم اصلی شكل
 به طور كلی، خواهيم پرداخت، سپس بحران گروگانگيري، ها، و داليل آمريكا از كاربرد تحريم اهداف

 مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اقدامات اياالت متحده و...

 ها كلید واژه

هاي  بيانيه هاي ايران، موسسات مالی آمريكا، تحريم، بحران گروگانگيري، بلوكه كردن اموال و دارايی
 الجزاير.
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 مقدمه

روابط ايران و اياالت متحده پس از پيروزي 

هاي  انقالب اسالمی در ايران، با فراز و نشيب

بسياري همراه بوده است. تصرف سفارت 

اياالت متحده در تهران و به دنبال آن 

توان  هاي ايران از جانب آمريكا را می تحريم

نخستين مواجهه جدي ميان دو كشور، پس 

 از سقوط شاه، دانست. 

هدف اين نوشتار، بررسی اقدامات و  

هاي اعمال شده از سوي اياالت متحده  تحريم

ي اسالمی ايران، پس از تصرف عليه جمهور

باشد. تمركز  سفارت اين كشور در تهران می

زمانی اين پژوهش مربوط به مدت زمان اين 

ژانويه  20تا  1979نوامبر  4بحران، يعنی از 

باشد.  ها( می گروگان   )زمان آزادي 1981

پرسش اصلی اين پژوهش اين است كه چه 

هاي اياالت  گيري تحريم عاملی باعث شكل

متحده عليه جمهوري اسالمی ايران در آن 

مقطع زمانی شد؟ فرضيه اصلی اين مقاله اين 

است كه تصرف سفارت اياالت متحده در 

گيري اعضاء آن، عامل اصلی  تهران و گروگان

ها عليه ايران در آن  گيري اين تحريم شكل

 مقطع زمانی بوده است.

در اين پژوهش ابتدا به بررسی اهداف و 

ها، به طور كلی،  يكا از كاربرد تحريمداليل آمر

گيري  گروگان سپس بحران خواهيم پرداخت،

اقدامات اياالت متحده و. . . مورد بررسی قرار 

 خواهند گرفت. 

 

 ها  كاربرد تحريمازآمريكا   و اهداف  داليل

هاي اقتصادي، به  به طور روزافزونی تحريم

يكی از وجوه آشكار سياست خارجی اياالت 

دار  مچراند. اين كشور پ بدل شدهمتحده 

  تعقيب  ، جهت اقتصادي  هاي از تحريم  استفاده

  خود در سراسر جهان  خارجی  سياست  اهداف

در   گوناگون  داليل هب االت متحده.  اي است

حربه جهت   از اين  زمانی  مختلف  مقاطع

  هاستفاده كرد اعمال نفوذ بر ديگر كشورها

  توجيه در  متحده  ياالتا  كه  .  داليلی است

  كلی  مفاهيم  سري يك ،برد بكار می ها تحريم

 و از باشند می  وسيعی  حوزه  داراي  كه هستند

 ها تحريم  اعمال  آنها جهت  رو استناد به همين

 باشد. می  آسان

ذكر   فراوانی  ها داليل تحريم  در توجيه

با   بشر، مقابله  حقوق :عبارتند از  شود كه می

  با مواد مخدر، حمايت  هرزاب، م روريسمت

  به  موجه  اي چهره  كه ...و  زيست  ازمحيط

 دهند.  می  متحده  اياالت  هاي سياست

 ها،  تحريم  اهداف در توجيه  همچنين

عبارتند از:   شود كه نيز ذكر می  ديگري  داليل

  ها يا حتی درسياست  تأثيرگذاري  به  تمايل

و   كشور، تنبيه  يك  مايجاد تغيير در نظا
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،  شهاي سياست خاطر  كشور به  يك  مجازات

با   نمادين  مخالفت  مراتب  دادن  نشان

،  مختلف  داليل  به  كشور هدف  هاي سياست

در كشور   مخاطبان  بهدادن خاطر   اطمينان

 كشور با  آن  دولت  اينكه  به  كننده  تحريم

 و  است  مخالف  كشور هدف  هاي سياست

آن   بالقوه  و متحدان  كشور هدف  به  تفهيم

 (1) آنها.  عليه  الزم  عملياتي در اجرا كشور

 اليوت، و  هوفبائور، اسكات  از ديدگاه

  توجيه  جهت  بيشتر از بقيه  كه  از اهدافی  يكی

  هاي تغيير سياست» ،رود می كار  به  تحريم

نيز   بازدارندگی  .  همچنين است«  كشور هدف

  در اين  كه  است  تحريم  ديگر از اهداف  یيك

كشور   ، برحذر داشتن از تحريم  ، هدف صورت

  هاي سياست  برخی  از تعقيب  شده  تحريم

اين  از نظر.  است  ناخوشايند در آينده

  پرده پسدر  كه  ديگري  منطق، نويسندگان 

و   تصميم  دادن  نشان» : نهفته است ها تحريم

  اينكه  براي  .  اغلب است«  داماق  جهت  اراده

  منصه  خود را به  و اراده  كشور تصميم  يك

آورد.  می  روي ها  تحريم  وضع  ظهور برساند به

.  است  در مورد آمريكا صادق  ويژهه مورد ب  اين

خود   د رهبرينواتب  اينكه  كشور براي  زيرا اين

  تحريم  به ،دهد  نشان را  جهانی  درعرصه

  درباره  نويسندگان  شود.  اين می  متوسل

 گويند: جمهورآمريكا می  روساي

جمهور   سايؤر)  رسد آنان نظر می  به»

  به  است  الزم  كنند كه می  احساس (،آمريكا

  شايستنا  رفتارهاي خود را با  مخالفت  نوعی

  كه اين  احتمال با  دهند.  حتی  نشان  خارجی

 كشور  رفتار آن در ، كشور هدف  عليه  اقدام

  موارد، تحريم  آورد. در اين پديد نمی  تغييري

  روي  دست  شود كه می  اعمال  علت  اين  به

، بيشتر از  نكردن و اقدام  گذاشتن  دست

  دارد. زيرا با اقدام  هزينه  تحريم  برقراري

كشور،   اين  مداران آمريكا، سياست  نكردن

  ا از دستر  و خارجی  داخلی  عمومی اعتماد

داده و متهم به استفاده نكردن از نفوذ خود 

  (2)«شوند. می

  و داليل  اهداف  كه  بايد در نظر داشت

،  مختلف  هاي و مكان ها در زمان  متحده اياالت

بعد   ، در دوره طور مثال  . به است  بوده  متفاوت

  جهت  متحده  ، اياالت دوم  جهانی  از جنگ

  ،شوروي  نظامی  توان  افزايش ساختن محدود 

  اوليه  هاي ها را برقرار كرد.  در سال تحريم

 ،1960و  1950  دهه سرد در  جنگ  شروع

  ، كشورهاي مهار نفوذ كمونيسم  آمريكا جهت

كشورها   با اين  كه را  و كشورهايی  كمونيستی

كرد.  در   تحريم ،داشتند  تجاري  مناسبات

  اهداف از  بشر يكی  ، حقوق1970  دهه

  هاي آمريكا شد و حكومت  خارجی  سياست

 شدند. از اواخر  تحريم  لنينيستی  تیيسسمارك



 

 

100 

، مواد مخدر و  خطر تروريسم ،1980  دهه

  برقراري  از داليل ، تسليحات  گسترش

  بار تحريم 107.  از  است  ها بوده تحريم

اياالت  ،1990تا  1945  هاي سال  اقتصادي

  دخالت  مورد تحريم 74  در برقراري متحده

  زمانی  دوره  در اين  .  در حاليكه است  داشته

  اعمال  به  مرتبه 11  و شوروي 13  بريتانيا

 (3).اند متوسل شده  ها تحريم

  اهداف  كه  است  در اينجا ضروري

و   طور موردي  بهرا ها  از تحريم  متحده  اياالت

  سینيز برر  نظران صاحب  برخی  از ديدگاه

  توان می ، ريچارد نوسال  كيم  .  از ديدگاه كنيم

  متحده  اياالت  هاي تحريم  را براي  هدف  سه

  افغانستان  از اشغال  پس (، )سابق  شوروي  عليه

  به  اگر ميل  وي .  از نظردر نظر گرفت

  هاي از محرك  واقعاً يكی  مجازات

  اياالت  خارجی  سياست  گذاران سياست

  استدالل  توان مورد می  باشد، در اين  متحده

پس در  بيش از يك هدف  كرد كه

  اتحاد شوروي  عليه  بود كه  نهفته  هايی تحريم

ش پي  توان را می  احتمال  گرديد.  سه  اعمال

 كرد: بينی

  ؛ مجبور كردن  جهت  ( مجازات1

  ؛ بازداشتن  جهت  ( مجازات2

 (4) . تالفی  جهت  ( مجازات3

  اياالت  ،ديويد بالدوين  دگاهاز دي

  نشان  را جهت  اقتصادي  هاي تحريم  متحده

 : است  كار بردهه ب موارد زير  دادن

با   مخالفت  به  تعهد نسبت  دادن  شانن .1

  مانند تحريم ؛غربی  در نيمكره  كمونيسم

 كوبا. 

با   بر مخالفت  كشور مبنی  اين  تصميم .2

د مانن ،نفوذ شوروي  حوزه  گسترش

  از اشغال  پس  اتحادشوروي  تحريم

 كشور.   اين  توسط  افغانستان

برابر   كشور در مقاومت  اين  عزم .3

 .  ايران  مانند تحريم ، خواهی باج

  اقدام  به  توسل  كشور جهت  اين  تمايل .4

  رفتار غيرقابل  تداوم  در صورت  نظامی

 .  ليبی  تحريم مانند ، قبول

  هاي از تحريم  حدهمت  اياالت  از نظر وي

  نسبی فشار  اعمال  جهت  متوسط  اقتصادي

 : است  كرده نيز استفاده

  همسايگان  حمايت  منظور حفظ  به (1

  هاي مانند تحريم  ،شده  تحريم  دولت

 .  ايران

  تصوير خشن  كردن  خنثی  جهت (2

  ،التين  خود در آمريكاي  هميشگی

 كوبا.   مانند تحريم

  حفظ  خود به  تمايل  دادن  نشان  براي (3

  همانند مستثنی ، با ديگران  تماس
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  از تحريم  قراردادي  هاي فروش  كردن

 (5).  شوروي  عليه  غله

ابزار   همواره  اقتصادي  هاي تحريم  اگرچه

،  آمريكا بوده  خارجی  در سياست  قدرتمندي

  رسيده  پايان  سرد به  جنگ  كه  اكنون اما

  اند و بيشتر به يافته  بيشتري  اهميتاست، 

تا  1993  شوند. آمريكا از سال می  كار گرفته

  براي  و دستور اجرايی  قانون 61، 1996  سال

اين  (6). است  كرده كشور تصويب 35  تحريم

  راجع  فدرال  قانون 42  ماده  به  با توسل كشور

  بار به 142  ديگركشورها، تا كنون  تحريم  به

  گفته  به (7). است  رزيدهو  مبادرت  تحريم

  آمريكا، هم  پيشين وزير دفاع  ،ريچارد چينی

  ،جهان  جمعيت  كشور با دو سوم 70  اكنون

در  (8)قرار دارند. آمريكا  هاي تأثير تحريم  تحت

 13  ها، معموالً به تحريم  برقراري  علت  توجيه

 (9): است  مورد زير استناد شده

 ؛ ( تروريسم1

 ؛ اي هسته  هاي الحس  ( گسترش2

 با مواد مخدر؛  مرتبط  هاي ( فعاليت3

 ؛ اموال  ( مصادره4

 بشر؛  ( حقوق5

 ؛ ( كمونيسم6

 ؛ ( تجاوز نظامی7

 ؛ محيطی  زيست  هاي ( فعاليت8

 ؛ دموكراسی  به  ( انتقال9

 ؛ كارگران  ( حقوق10

 بازار؛  ( اصالح11

 ؛ جنگی  جنايتكاران  به  دادن  ( پناه12

 (10).  تحريم  به  مربوط  دامات( اق13

 

   گیری گروگان  بحران

  ، با توقيف ها در ايران گروگان  بحران

، 1979نوامبر  4در   آمريكايی  هاي ديپلمات

  بر پذيرش  كارتر مبنی  تصميم  آغاز نشد، بلكه

در ديگر   آن  امكانات  ، كه معالجه  براي  شاه

  بحران  نبروز اي  بود، باعث  جاها نيز فراهم

و   نظر مشاوران  رغم  به  تصميم  گرديد.  اين

 اين  به  كامل  و با وقوف  امنيتی  هاي دستگاه

اعضاء   آمريكا و توقيف  سفارتخانه  تصرف  كه

 (11)خواهد بود، اتخاذ شد.  احتمالی ، واكنش آن

  ويانانشجد  سخنگوي ،ابتكار  معصومه  هگفت  به

در   متحده  تاياال  سفارت  تسخير كننده

  حكومت  ، كه شاه  همين  وقتی» : تهران

  را نصيب  ناشدنی  توصيف  ثروتی  اش  طوالنی

را   ، و فقر و انقياد فرهنگی و بستگانش  خانواده

شد،   كرد، در آمريكا پذيرفته  مردم  پيشكش

قصد دارد   دوباره  غرب  كه  اعتقاد يافتيم

بردارد و آيا باز   ما را از ميان  نويافته  استقالل

  كشور ما در واشنگتن  و آينده  سرنوشت  هم

و   نگرانی  توانستيم می  شد؟ چگونه می  تعيين

  كسی  چه  ؟ به خود را ابراز كنيم  خشم
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ها و  رسانه  ؟ پاسخ كنيم  اعتراض  توانستيم می

بود.    كر كننده  سكوتی  المللی بين  مجامع

  سيار باالخرهب  با فداكاري  كه  ايرانيانی

  ناديده  بودند، دوباره  كرده  را سرنگون  سلطنت

 توان نمی ميان  در اين (12)«شدند. می  گرفته

  مصدق  سيا عليه  سازمان  كودتاي  تلخ  خاطره

،  از نظر دور داشت  ايرانيان  را در اذهان

  تلخ  خاطرات«  دارد: ابتكار اظهار می  معصومه

آمريكا   دولت  از اقدامات  ايران  مردم  و جانكاه

تر  طوالنی  بس  اي كشور، سابقه  بر ضد منافع

ما   دارد.  مردم  ايران  اسالمی  نهضت از دوران

  گرانه مداخله  شاهد اقدام ،1332  در سال

  دولت  سرنگونی  موجب  آمريكا بودند كه  دولت

از   را كه  شد و شاه  مصدق  و دموكراتيك  ملی

  فرار كرده  خارج  بود و به  ختهگري  ملت  خشم

  گرداند و حكومت باز كشور  به  بود، دوباره

  سال  و هفت  بيست  به  او را نزديك  ديكتاتوري

 ، سيك  گري (13)«كرد.  تحميل  ايران  بر مردم

  در آن  كه  امور ايران  آمريكايی  كارشناس

آمريكا بود، نيز   ملی  امنيت  عضو شوراي  زمان

در »:  كند می  نحو تصديق  را بدين  مسأله  اين

تقصيرها   نبايد تمام (، گيري گروگان)ماجرا   آن

  از نظر وي  «. ها انداخت ايرانی  را بر گردن

ها را بايد در  ايرانی  بودن  ضد آمريكايی  ريشه

  دولت  كردن  سرنگون  سيا براي  كه  كودتايی

كرد،   ، هدايت1953در   مصدق  ملی

را بايد   سال  او، آن  گفته  جو كرد. بهو جست

  ايرانيان  آمريكا در ذهن«  شدن آبرو  بی«  سال

 درآمد  كودتا پيش  آن  در واقع (14).  دانست

  بود كه  اي عمده  بود.  واقعه  گيري گروگان

آمريكا تغيير   به  را نسبت  ايران  تفكر مردم

ر تغيي  شدكه  عوض  تصوير آمريكا چنان››داد: 

  توان و كامالً می  بسيار دشوار است  آن  دادن

و   گيري گروگان  را با واقعه ،1953  سال  واقعه

  (15‹‹)كرد.  متصل  خط با يك  از آن  پس  وقايع

 

در قبال  اياالت متحدههای  سیاست

 گیری بحران گروگان

 جانبه الف.  اقدامات يك

  با رياست  مصادف  آمريكا كه  سفارتخانه  اشغال

  جمهور دموكرات  كارتر، رئيس  جمهوري

  تالش  تا تمام  داشت  را برآنوي  بود،  آمريكا

با   ها و مقابله گروگان  آزادي  برايرا   خويش

  اقدامات  كند.  اولين  صرف  اسالمی  انقالب

 8  در تاريخ عليه ايران توسط آمريكا  تنبيهی

.  وزير امور  گرفت  صورت ،1979نوامبر 

 طبقكارتر   دستورالعمل  بر اساس  هخارج

 1« صدور تسليحات كنترل  قانون» 2  بخش

  ميليون 300  ارزش  به  اي محموله  ارسال  مانع

  ايران  كه  نظامی  يدكی  قطعات  شامل ،دالر

بود، شد.    را پرداخته  و بهاء آن  قبالً سفارش

                                      
1
. Arms Export Control Act 
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  ، كارتر بنابر مالحظات1979نوامبر  12در 

  قانون 232  بخش طبقو   یملّ  امنيت

را   اخير ايران  تحوالت››  ،2تجارت گسترش

  نفت  از بابت واردات  ملی  امنيت  براي  تهديدي

 ، تحوالت اين»كرد.   اعالم ›› نفتی  و محصوالت

  ، زيرا ما براي ماست  ملی  امنيت  براي  تهديدي

. بدين « بوديم  متكی  ايران  به  خام  نفت  تأمين

  مشتق  يا محصوالت  خام  نفت  واردات بترتي

  شد و آنچه  ممنوع  شده  تصفيه  از نفت  شده

آمريكا بود،   آزاد تجاري  در آمريكا يا مناطق

از   .  هدف كشور قرار گرفت  در اختيار آن

از   نفتی  در مورد واردات  محدوديت  برقراري

  از بابت فروش  درآمد ارزي ايران  ، قطع ايران

  زمان  آن  در بازار آمريكا بود كه  ايران  خام نفت

دالر در روز بود.  تأثير   ميليون 13/8  معادل

بازار آمريكا،  به  ايران  خام  نفت  واردات  قطع

  ،1979نوامبر  23در   بود كه  گير چشم  چنان

  آمريكا مجبور شد برنامه  ي«نيرو  وزارت»

  (16)را اجرا كند.   خام نفت  بندي  سهميه

  اداره» ،1979  نوامبر سال 13در 

را   جديدي  شرايط« آمريكا  و تابعيت  مهاجرت

  و تاريخ  اعالم كرد  ايرانی  دانشجويان  براي

در   تعليق حال  آمريكا را به  ورود به  مجوزهاي

  بود، ملغی  قبالً صادر شده  كه  آورد.  رواديدي

  ،مهاجرت  جديد اداره  اعالم شد.  شرايط

                                      
2
 Trade Expansion Act 

  شد.  آنان  ايرانی  دانشجويان  اعتراض  موجب

آميز  و تبعيض  را گزينشی  اقدامات  اين

  كلمبياي  ناحيه  پژوهش  دانستند.  ديوان می

  بحران  به  منطقی  را واكنش  اقدام  آمريكا، اين

  بنی  خواند. ابوالحسن  زمان  موجود در آن

  و وزير دارايی  خارجه  وزارت  كفيل ،صدر

  ايران  هاي دارايی  كردن  ، پيشنهاد خارج وقت

كرد، تا از   مطرح  آمريكايی  هاي را از بانك

شود.  كارتر،   آمريكا، خارج  حاكميت  دسترس

بر  ،نوامبر 14در   فوري  یالعمل  در عكس

  اختيارات  قانون»خود در   اختيارات  اساس

  قانون»و  3« المللی  بين  اضطراري  اقتصادي

  اعالم  اضطراري  وضعيت 4،« ملی  هاي رتضرو

هاي ايران را مسدود اعالم  و اموال و دارايی

 (17). كرد

  متحده  ، اياالت قضيه  در اين  در واقع

  كردن  بر خارج  مبنی  تهديد ايران  به  نسبت

  واكنش  آمريكايی  هاي خود از بانك  اعتبارات

  كه  بلغم  اين  كشيدن  بود.  بيرون  داده  نشان

منجر   توانست ميليارد دالر بود، می 12بر   بالغ

شود و از   مالی  بازارهاي در  عمده  یاختالل  به

  جازاتم   ، ، هدف دالر بكاهد.  بنابراين  ارزش

 نبود،  گيري گروگان  خاطر بحرانه ب  ايران

از   متحده  اياالت  از ترس  ناشی  عمل  اين  بلكه

                                      
3
 International Emergency Economic 

Powers (IEEPA) 
4
 National Emergencies Act (NEA) 
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  ها بود كه دارايی  آن  ناگهانی  خروج

  براي  و بانكی  پولی  بحران  باعث  توانست می

مسدود   ،كه اين  شود.  دوم  متحده  اياالت

از   حمايت  با هدف ، ايران  هاي دارايی  كردن

  آمريكايی  هاي و شركت  اشخاص  ادعاهاي

  (18). گرفت  صورت  ايران  عليه

را   ، ايران زمينه  آمريكا در اين  اقدامات

ميليارد دالر  12از   برداري  و بهره  استفاده در

  محروم  خارج خود در  انداز بانكی و پس  دارايی

انسداد   در زمينه  ياد شده  .  اقدام ساخت

مورد از انسداد   ترين ، بزرگ ايران  هاي دارايی

آمريكا   در تاريخ  كشورخارجی  يك  هاي دارايی

  كه  دانست نمی  كس  امر هيچ  بود.  در ابتداي

  آمريكا، چه  دولت  دستورالعمل  بر اساس

  مقامات  .  تخمين است  مسدود شده  مبلغی

  آمريكا، در ابتدا مبلغی  داري خزانه  وزارت

 براساس  ميليارد دالر بود، ولی 8از   بيش

از صدور   پس  ماه 8  ، طی شده  انجام  ارزيابی 

  سدود شدهم  هاي مذكور، دارايی  دستورالعمل

  هبهر  با محاسبه و  ميليارد تجاوز نموده 11از 

 (19)ميليارد دالر رسيد. 12  به  آن

ميليارد  12  عظيم  نظر از رقم صرف

در مورد   سابقه بی  ديگر از مسائل  دالر، يكی

  آمريكا، عبارت  توسط ايران  هاي انسداد دارايی

و   ميليارد دالر سرمايه 6/5  بود از توقيف

  خارجی  نزد شعبات  ايران  هاي ردهسپ

  بار بود كه  اولين  .  اين آمريكايی  هاي بانك

  هاي دارايی  گونه از اين  توجهی  قابل  مبلغ

آمريكا،   اقدام  شد.  لذا اين مسدود می  خارجی

را در مورد   و مهمی  توجه  قابل  هاي بحث

  آمريكا و دخالت  قوانين  فراسرزمينی  اثرات

المللی  بين  بانكداري   كشور در سيستم  اين

  (20).  ساخت  مطرح

آمريكا،   دولت  دستور اوليه  بر اساس

در نزد   ايران  هاي بر انسداد سپرده  مبنی

،  متحده از اياالت  در خارج  آمريكايی  هاي بانك

  هاي نزد بانك  ايران  دالري  هاي تنها سپرده  نه

كشور   اين  دالري غير  هاي سپرده  مذكور، بلكه

از   ، نزد يكی فرانك  به  ايران هاي ـ مانند سپرده

نيز، مسدود شد.    آمريكا در پاريس  هاي بانك

  خود را نسبت  اعتراض ساير دولتها فوراً

  دولت  فراسرزمينی ختياراتا  گسترش به

  اعتراضات  به  كردند.  با توجه  آمريكا اعالم

 مبلغ  كهی ، از آنجاي مذكور و همچنين

نزد   خارجی  از شعبات  دالري غير  هاي حساب 

نبود،   توجه  قابل  چندان  آمريكايی  هاي بانك

  انسداد خارج از  ايران  غير دالري  هاي سپرده

  همچنان  ايران  دالري  هاي سپرده  اما ،شد

  كه  ذكر است  به  الزم  ماند. البته  مسدود باقی

از   در خارج  ايران  گذاري  سپرده  تقريباً تمامی

  هاي سپرده  صورت  به ، زمان آن در ،كشور

 بود.   دالري
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  بيشتر شد كه  مسأله وقتی  پيچيدگی

خود، در   هاي بانك  به  متحده  اياالت  دولت

  را كه  هايی  وام  داد كه  اجازه ،از آمريكا  خارج

  هاي از سپرده ،بودند  داده  ايران  به  در گذشته

  كنند، و بدين  كشور برداشت  اين  رجیخا

  يافتند قبل  اجازه  آمريكايی  هاي بانك  ترتيب

خود را   ها، مطالبات وام  از سر رسيد پرداخت

  هاي كنند.  بانك  برداشت  ايران  هاي از سپرده

  هاي ميليارد دالر از سپرده 2  مذكور بالفاصله

 (21).كردند  برداشت  ايران  مسدود شده

  از دخالت  اروپايی هاي تچند دول هر

و   المللی بين  بانكداري  آمريكا در سيستم

آمريكا ناخشنود   قوانين  فراسرزمينی  اثرات

از آنها حاضر نشدند   يك  هيچ  امابودند، 

  آزاد نمودن  جهت  ايران  به  براي كمك  اقدامی

آمريكا   توسط  كه ،خود  دالري  هاي سپرده

از آنها   اي دهند. عده  ، انجامبود  مسدود شده

  دولت  هر چند اقدام  بودند كه عقيده بر اين

با   اما،  نيست  دفاع  قابل  زمينه  آمريكا در اين

  آمريكا، جهت  دولت  قطعی  تصميم  به  توجه

  در قبال  قاطع  العملی عكس  دادن  نشان

  ، انسداد فراسرزمينی گيري گروگان  جريان

آمريكا از زور   بر استفاده  يرانا  هاي سپرده

در   كه  ديگر اقداماتی  از ميان (22). رددا  ترجيح

  آمريكا عليه  از سوي  طور جدي  به  زمان  آن

  جهت  ايران  دريايی  محاصره شد،  مطرح  ايران

بود. اما از   اقتصادي  هاي تحريم  تحميل

غير   پيامدهاي  داراي  اقدام  اين  كهيی آنجا

ر شد.  ظن  صرف  بود، از آن  بينی پيش  لقاب

 : منجر شود به  تحريم  اين  بود كه  آن از  ترس

  ها صدمات گروگان  به  ايرانی  هاي چريك

  خليج  هاي نشين  ( شيخ2وارد آورند؛   جانی

  غرب  به  نفت  عرضه  كاهش  را مجبور به  فارس

شود؛   نفت  قيمت  افزايش  كند يا باعث  و ژاپن

  مستقيم  و مواجهه  شوروي  تحريك  ( موجب3

  ( احساسات4شود؛   در منطقه  متحده با اياالت

( 5 برانگيزد؛  سوم  را در جهان  ضد آمريكايی

  كمكی و مفر  خواهان  شوروي  كه  از آنجايی

  شوروي  در دامن  ايران  انداختن  بود، باعث

  فرصت  يك  دنموجود آه ب  ( باعث6 شود؛

  آوردن  دسته ب  شوروي  براي  بقهسا بی

  واسطه  ( به7 شود؛  ايران  ورود به  مشروعيت

ه و ب  روسيه و  ايران  و آبی  ريلی  وجود ارتباط

و   در غرب  تركيه  از طرف  هايی راه  وسيله

خاطر وجود ه ب  ، بنابراين در شرق  پاكستان

  وارداتی  نيازهاي  تأمين  براي  جايگزين  هاي راه

  شكسته  تحريم  اين  ، در هر صورت ايران

وجود   تضمينی  هيچ  كه اين  شد.  ضمن می

  ، منجر به ايران  دريايی  محاصره  كه  نداشت

  (23)شود.   ايران  توسط ها گروگان  آزادي
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 در سطح  اياالت متحده اقداماتب. 

  المللي بین

در  ، آمريكا در تهران  سفارت  ه دنبال تصرفب

  از اقدام  كارتر قبل  دولت ،1979بر نوام 4

  كار شد.  در مراحل  به  دست  ملل  سازمان

  ، با ارسالدولت اين كشور،  بحران  اوليه

  رئيس  به ،1979نوامبر  9  در تاريخ  اي نامه

  آزادي براي  كه  خواست  از وي  امنيت  شوراي

،  شورا در پاسخ  كند. رئيس  ها مداخله گروگان

اعضاء صادر كرد و از   همه  از طرف  اي بيانيه

ها را آزاد  گروگان  اًفور  كه  خواست  ايران

 ،1979نوامبر  27در   بيانيه  اين (24).كند

 دسامبر 4، شورا در  آن  صادر شد.  متعاقب

  خواست  از ايران 457  شماره  قطعنامه طی

  و اصول  اهداف  خود را مطابق  اختالفات

آميز و  مسالمت  هاي روشبا   ملل  سازمان

  (25)كنند.  و فصل  حل  الطرفين مرضی

 11با   امنيت  شوراي ،1979دسامبر  31 در

  طی  ،شوروي  ممتنع  و رأي  موافق  رأي

ها را  تا گروگان  خواست  از ايران 461 قطعنامه

اگر   تهديد كرد كه  قطعنامه  آزاد كند. اين

 ، شورايآزاد نشوند  ژانويه 7ها تا  گروگان

اتخاذ   زمينه  در اين  مؤثرتري  ، اقدامات امنيت 

دسامبر، مك هنري،  28در ( 26)خواهد كرد.

سفير آمريكا در سازمان ملل در جلسه 

شوراي امنيت ملی در كاخ سفيد حاضر شد و 

اي را براي شكستن بن  طرحی دو مرحله

بست ميان ايران و اياالت متحده پيشنهاد 

اد در مرحله اول، بر داد. طبق اين پيشنه

اساس قطعنامه فوري سازمان ملل به دبير 

شد تا به ايران سفر و  كل ماموريت داده می

 ها مذاكره كند.  براي آزادي گروگان

در مرحله دوم اگر از جانب دبيركل ظرف يك 

هفته پيشرفتی در مذاكرات اعالم نشد، 

شدند. اين طرح مورد  ها اعمال می تحريم

ور قرار گرفت و وزير پذيرش رئيس جمه

هاي اياالت  خارجه براي هدايت فعاليت

متحده در سازمان ملل به نيويورك رفت. اما 

دبيركل سازمان ملل در سفر به ايران 

نتوانست با امام خمينی رهبر انقالب ايران 

مالقات كند و دانشجويان نيز از پذيرفتن 

درخواست دبير كل مبنی بر مالقات با 

ع كردند. وي در اين سفر با ها امتنا گروگان

اهلل بهشتی و  قطب زاده، وزير خارجه، آيت

چند تن از اعضاء شوراي انقالب مالقات كرد.  

در هر مرحله، ايرانيان بر تحقق شرايط خود 

مبنی بر بازگرداندن شاه و اموال و 

ها پافشاري  هايش براي آزادي گروگان دارايی

دگاه ها تشكيل دا كردند. همچنين ايرانی می

المللی تحت نظارت سازمان ملل را به  بين

عنوان اقدامی مهم براي حل و فصل اين 

مساله مطرح كردند. كورت والدهايم پس از 
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بازگشت از ايران، در جلسه غير علنی شوراي 

امنيت نتايج سفر خود را تشريح كرد. وي 

هاي  متقاعد شده بود كه اعمال تحريم

موثر نخواهد ها  اقتصادي براي آزادي گروگان

بود. اما آمريكا بر خواست خود مبنی بر 

 13اما در  (27)تحريم ايران اصرار داشت.

  به  ، توسل شوروي  با وتوي 1980  ژانويه

منشور   هفتم  فصل  تحت  ايران  عليه  تحريم

  پيشنهادي  هاي در تحريم (28).شد  عمالً ملغی

د اسدان يا  نفتی  هاي تحريم  به  اي اشاره  هيچ

  وتوي  متعاقبشده بود.  ن   ايران  هاي دارايی

  ، دونالد مك شوروي  توسط  قطعنامه  اين

را   قطعنامه  وتوي ،، سفيرآمريكا هنري

ه ب  جهت  شوروي  سياسی  انديشی  مصلحت

  قضيه قبال در  ايران  دل  آوردن  دست

  توصيف  در منطقه  شوروي  و تفوق  افغانستان

  (29)كرد.

 اعمال در  از شكست  پس  متحده  تاياال

،  ملل  سازمان  وسيلهه ب  المللی بين  هاي تحريم

  متحدان  حمايت  آوردن  دسته در صدد ب

  جمعی هدست  هاي تحريم  خود جهت  اروپايی

  ملل  سازمان  از چارچوب  در خارج  ايران  عليه

  مختلف  ليدال  به  برآمد. اروپائيان متحد،

 :داشتند  اكراه  اقدام  ناي  به  نسبت

  مقابله  كه اين از  : اطمينان سياسی  داليل (1

 موثر نخواهد بود.   اقتصادي  مثل  به

  هاي : زيرا تحريم اقتصادي  داليل (2

  براي  سنگينی  هاي خسارت  اقتصادي

 .  اروپا در بر داشت  اقتصادي  جامعه

  از كشورهاي  : تعدادي قانونی  داليل (3

  نقض  جهت  قانونی  د قدرت، فاق اروپايی

 بودند.   خود با ايران  قديمی  قراردادهاي

  تحريم  مشتاق  چندان  كه ها اروپايی

اتحاد   از تضعيف  نبودند، بخاطر ترس  ايران

در   سياسی  انسجام  افتادن  مخاطره  ناتو و به

  اقتصادي  اعضاء جامعه  ميان  المللی  امور بين

كردند.    حمايت  اقتصادي  هاي اروپا، از تحريم

  آوريل 22  در تاريخ  اروپايی  خارجه  وزراي

  ماليم  هاي تحريم  ، با اعمال با اكراه ،1980

كردند.  با اتخاذ   موافقت  ايران عليه

اميدوار   اروپايی  هاي دولت  اقداماتی چنين

  توسط  نظامی  اقدام  از هر گونه  مانع  بودند كه

,   شوند.  از اين رو  ايران  ليهع  متحده  اياالت

  به  متحده  اياالت  ،آوريل 24در   كه  هنگامی

  كرد، همه  اعتراف  ايران  خود به  ناموفق  حمله

،  متحده  اياالت  نجات  شدند.  حمله  متعجب

  اروپا شد تا به  بر جامعه  اي تازهفشار   باعث

ر د (30)بپيوندد.  ايران  آمريكا عليه  هاي تالش

اين   به  اروپايی  كشورهاي  ، سران آوريل29

  از اقدامات  متحده  اياالت  اميد كه

  به  تصميم ،كند  تر اجتناب خطرناك نظامی
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  ها از هيچ اين  گرفتند. اگر چه  ايران  تحريم

  از اقدامات  متحده  چيز بهتر بود، اما اياالت

 رو از ايننبود.   ها راضی اروپايی  اقتصادي

  ها فشار را بيشتر كردند.  در اواسط كايیآمري

 ، آمريكا، ادموند موسكی  وزير خارجه  ی،م  ماه

  چند كشور اروپايی  خارجه با وزراي  در مالقات

  اعمال  از آنها تقاضاي  و وين  در بروكسل

  به  را كرد.  در پاسخ  هدفمندتري  هاي تحريم

  انسجام  جهت  متحده  اياالت  هاي درخواست

  اتحاديه  خارجه  ها، وزراي گروگان  آزادي  براي

  به  تصميم  در ناپل  یم  ماه 18و  17اروپا در 

  گرفتند اما اين  ايران  عليه  صادرات  تحريم

 شد:  منعطف  عمده  دو دليل  به  اقدامات

  همه  كردن  مستثنی  از تحريم (1

  از بحران  قبل  با ايران  كه  قراردادهايی

 بود؛  منعقد شده  ريگي گروگان

  ها جهت ، اگر تالش كه اين  با اعالم (2

  هاي پيشرفت»ها  گروگان  آزادي

  ها به باشد، تحريم  داشته«  اي سازنده

 آمد.  در خواهند  تعليق

  یم 19بريتانيا در   كه  اما هنگامی

با  تیآ  تجاري  تنها قراردادهاي  گرفت  تصميم

  معنی  بدين كند،  اين عمالً  را تحريم  ايران

ِ سريعاً  بر تجارت  ها تاثير فوري تحريم  بود كه

  یشكاف رد وو بريتانيا ندا  رشد ايران  در حال

  پديدار شد. ژاپن  مشترك اعضاء بازار  ميان

  ايران  كرد كه  اعالم  از اروپاييان  تبعيت  نيز به

  مرتبط  معامالت  خواهد كرد اما همه  را تحريم

  كه  پتروشيمی  ارد دالر مجتمعميلي 3/3 با

بود را از   آن  ساخت  در حال  زمان  در آن  ژاپن

  (31)كرد.   مستثنی  تحريم

  منجر به ، گيري گروگانبحران   ادامه 

  متحده  اياالت  از سوي اقدامات ديگرياتخاذ 

  هاي تحريم  از برقراري  شد.  كارتر كه

ماند،   امناك  ملل  سازمان  از طريق  چندجانبه

 اتخاذ كرد.  كارتر   جديدي  تصميمات

را  12205  اجرايی  فرمان ،1980  آوريل 7در 

 ،« با ايران  خاص  معامالت  ممنوعيت«  با عنوان

  ، كارتر طبق اجرايی  فرمان  امضاء كرد.  در اين

  ،اقتصادي  اختيارات  قانون 203  بخش

  قانون 301  و بخش  المللی  بينو   اضطراري

  از اختيار خود براي ، ملی  هاي ضرورت

  با ايران  و ديگر معامالت  تجارت  كردن ممنوع

  شامل  اجرايی  فرمان  كرد.  اين  استفاده

در   متحده  اياالت  بود كه  وسيعی  اقدامات

  ژانويه 10خود در   پيشنهادي  قطعنامه

بود.  كارتر   داده  ارائه  امنيت  شوراي  به ،1980

 : گرفت چند تصميم  فرمان  اين  طی

  و خروج  با ايران  ديپلماتيك  روابط  قطع (1

از   یايران  هاي و كنسول ها ديپلمات
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و   سفارتخانه  شدن  آمريكا و بسته

 ؛ها كنسولگري

  به  متحده  از اياالت  صادرات  ممنوعيت (2

  سازمان  ژانويه 13  قطعنامه  مطابق  ايران

نشد ـ  تصويب  ويشور  با وتوي  ـ كه  ملل

 ؛ و پزشكی  بجز در مورد مواد غذايی

  توسط  ايران  هاي از دارايی  فهرستی  تهيه (3

  معوقه  دعاوي  همراه  به  داري  وزير خزانه

  ،ايران  عليه  آمريكايی  هاي و شركت  اتباع

  به  مربوط  دعاوي  به  رسيدگی  جهت

  و شاكيان  هايشان  ، خانوادهها گروگان

 ؛ ايیآمريك

  خاك  به  مجوز ورود ايرانيان  ابطال (4

  صدور رواديد مگر به  آمريكا و عدم

  (32).  دوستانه انسان  مالحظات

  اگر اين» : خود اظهار داشت  كارتر در سخنان

نشود،  ها گروگان  آزادي سريع  موجب  اقدامات

  را در پيش تدابير ديگري  لزوم  در صورت

 .« خواهد گرفت

 ها تحريم  اين  كه  ر داشتبايد در نظ

  زيرا از زمان . داشتند  نمادين  بيشتر جنبه

،  خمينی  امام  رسيدن  قدرت  و به  شاه  سقوط

  و آمريكا بسيار كاهش  ايران  تجاري  روابط

  اياالت  صادرات  ،فوريه ماه در (33). ه بوديافت

دالر  ميليون 6/1ناچيز   ، رقم ايران  به  متحده

دالر   ميليون 27با   در مقايسه  رقم  نبود.  اي

تا  200  ماهانه  و ميانگين ،1979اكتبر   در ماه

  هنگامی ،1978دالر در سال   ميليون 300

نظر   بود، ناچيز به  قدرت اريكه بر  شاه  كه

  (34)رسد.  می

 7مذكور در   اجرايی  با صدور فرمان

از مسدود   ايران  ها عليه تحريم  ، دامنه آوريل

  اقتصادي  تحريم  كل  ها به دارايی  شدن

  ها هيچ اين  اما عليرغم . يافت  گسترش

 17نشد.  در   حاصل  در نظر ايران  تغييري

سفر ، 12111كارتر در دستور اجرايی  ،آوريل

  به  هم ، آن را جز خبرنگارانه ب آمريكايی  اتباع

  كرد.  همچنين  ممنوع  ايران  ، به خاص  داليل

  و همه  واردات  نوع  همه ، دستورالعمل  در اين

  و اياالت  ايران  بين  مالی  انتقاالت  نقل و نوع

  خانوادگی  اموال  و انتقال  جز نقله ، ب متحده

و  ،1980  سال  آوريل 24در (35)كرد.  را ممنوع

 ها تحريم  از افزايش  پس  هفته  يك  درست

  جهت  نظامی  عمليات  ، آمريكا به ايران  عليه

با   اقدام  اين  زد كه  ها دست گروگان آزادي

  عمليات  شكستروبرو شد.  بعد از   شكست

گزينه   آخرين  رسيد نظر می  كه به (36) نجات

باشد، آمريكا در   بحران  حلاي ربآمريكا 

انجام نداد.  هر   ديگري  اقدام  هيچ  بعد  ايه ماه

  دليل، 1980  در ژوئيه  شاه  چند با مرگ

 به  كمكی  ، اما هيچ رفت  از بين  بحران  اصلی

 نكرد.   آن  حل
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ايران؛ های  مسدود كردن اموال و دارايي

 نقش موسسات مالي آمريكايي

تصور عمومی بر آن است كه مسدودكردن 

ي ايران صرفاً واكنشی به ها اموال و دارايی

تسخير سفارت اياالت متحده و بحران 

گيري بود.  اما اين تصور، منافع  گروگان

هاي آمريكايی و  موسسات مالی و شركت

نقش آنها را در بلوكه كردن اموال و 

، مورد 1979هاي ايران در سال  دارايی

 دهد.  اغماض قرار می

، 1970رشد سريع قيمت نفت در دهه 

يعه گذاردن دالرهاي نفتی كشورهاي و به ود

هاي آمريكايی، جامعه  عضو اپك در بانك

بانكی آمريكا را از تاثير بالقوه خروج ناگهانی 

ها نگران ساخت.  نتيجه آن  اين دارايی

تصويب قانون اختيارات اقتصادي اضطراري 

بود كه  1977، در سال (IEEPA)المللی  بين

ضعيت به رئيس جمهور آمريكا حق اعالم و

مالحظات امنيت ملی »اضطراري ملی را بنابر 

تهديد »در مورد « يا سياست خارجی

، كه منشا يا قسمت «العاده و غير عادي فوق

عمده آن خارج از اياالت متحده باشد، داد. به 

طور خالصه، اين قانون به رئيس جمهور 

هاي  اختيار داد تا مانع خارج كردن دارايی

 دقيقاً با استناد شود.خارجی از اياالت متحده 

به همين قانون بود كه رئيس جمهور اياالت 

، اموال و 1979نوامبر  14متحده در 

در  (37)هاي ايران را مسدود اعالم كرد. دارايی

عين حال بايد در نظر داشت كه دولت آمريكا 

، يك سال قبل از تسخير 1978از نوامبر 

 سفارت و در زمانی كه هنوز شاه در ايران بود،

هاي ايران را مسدود كند.    قصد داشت دارايی

فرناند جرمن، رئيس كميته امور مالی و بانكی 

 ، اعالم كرد:1981و شهرسازي سنا در ژوئيه 

گيري، يعنی  ماه قبل از بحران گروگان 9»

زمانی كه اوضاع اقتصادي در ايران نسبتاً آرام 

بود و هيچ شواهدي دال بر نيت ايران مبنی 

هاي خود از آمريكا وجود  رايیبر خروج دا

كارشناسان حقوقی در وزارت خزانه  نداشت،

داري به اين نتيجه رسيده بودند كه شرايطی 

به وجود آمده است كه احتماال توسل به 

المللی  قانون اختيارات اقتصادي اضطراري بين

هاي  كند.  البته چنانچه دارايی را اقتضا می

وجب شد م ايران در آن زمان مسدود می

رسوايی بود.  ظاهرا اين گونه بود كه وضعيت 

، به علت آسيب پذيري نظام «اضطراري»

بانكی و مالی اياالت متحده در اثر تهديد 

هاي خود به  ايران به خارج كردن دارايی

 (38)«وجود آمده است.

بنابراين، تسخير سفارت آمريكا در 

اي بود كه به  تهران صرفاً يك مكانيسم ماشه

ان اياالت متحده اجازه داد تا با مرد دولت



 و 
ل

چه
ره 

ما
ش

تم
هف

 
 

ان
ست

تاب
13

87
 

  

 

111 

ريزي  ها پيش برنامه اجراء طرحی كه از مدت

شده بود، از مؤسسات مالی آمريكا در مقابل 

خروج ناگهانی منابع مالی حمايت به عمل 

 آورند. 

هاي ايران، داراي  بلوكه كردن دارايی

تري با بخش مالی آمريكا بود.   ارتباط ويژه

شخصی شامل وقتی كه پاي مسائل مالی 

هاي ]خاندان پهلوي[، ديويد  ها و بدهكاري وام

كه بانك  راكفلر و بانك چيس منهتن او

اش و بنياد پهلوي بود،  خانواده منتخب شاه،

 آيد.  نيز به ميان می

بعالوه، اين بانك داراي روابط 

تري با بانك مركزي ايران و شركت  پيچيده

ملی نفت ايران بود.  چيس نه تنها صادر 

نده انحصاري اعتبار نامه براي خريد نفت كن

ايران بود، بلكه همچنين دريافت كننده 

درآمدهاي نفتی از شركت ملی نفت ايران و 

هاي بانك مركزي  انتقال دهنده آن به حساب

در نيويورك و لندن بود.  چيس منهتن از 

اين روابط انحصاري سود كالنی به دست 

ز ميزان آورد. اين سودها نه تنها ناشی ا می

هاي بانك مركزي و شركت ملی  كل وديعه

نفت ايران بود، بلكه ناشی از بهايی بود كه به 

 كرد.  ها نيز دريافت می خاطر صدور اعتبارنامه

از نظر چيس، سقوط پادشاهی ايران در 

، به معنی از دست دادن يك 1979سال 

تجارت نان و آب دار با شاه و واگذار كردن 

چنين اين بدان معنی بود آن به رقبا بود. هم

كه به  -هاي چيس به ايران كه برخی از وام

خاطر روابط ويژه چيس با شاه و برخالف 

هاي درست قانونی داده شده بود، و  رويه

بنابراين احتمال داشت كه توسط رژيم جديد 

باخطر عدم  -رو شوند ايران با چالش روبه

بازپرداخت مواجه شوند. در نتيجه چيس از 

هاي ايران در آمريكا  كردن دارايیبلوكه 

توانست از آنها به عنوان  استقبال كرد زيرا می

شيوه به  (39)كننده استفاده كند.  عامل جبران

كار گرفته شده توسط چيس منهتن را يكی 

 اي كوتاه، هاي كنگره در گفته از كميته

چيس منهتن ››سناريويی دانسته كه در آن: 

اجازه ورود به  با قانع ساختن دولت در دادن

شاه براي ورود به آمريكا در عين اطالع از اين 

 كه چنين كاري موجبات خشم و خشونت را

آورد و نهايتاً ضبط  در تهران فراهم می

سازد، طرح جامعی براي  سرمايه را ميسر می

  (40)‹‹هاي )ايران( ريخته است. ضبط سرمايه

هاي  با مسدود شدن اموال ايران، بانك

گيري سود جسته  ز بحران گروگانآمريكايی ا

و تمام ادعاهاي مهمی را كه بر ضد ايران 
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در اين مورد،  .داشتند، برآورده ساختند

آنهايی كه شانس آوردند و سرمايه ايران را به 

ماه در اختيار داشتند، سود زيادي  14مدت 

گيري به دست آوردند.  در طی دوران گروگان

ها  نكچيس مانهاتان در صدر ليست اين با

قرار داشت. در توافق و تسويه پايانی، ايران 

هاي  حدود چهار ميليارد دالر بابت وام

هاي آمريكايی پرداخت.   دريافتی از بانك

زمانی كه بانكداران آمريكايی آگاه شدند كه 

هاي آنها پس داده خواهد شد، از  تمامی وام

گنجيدند.  شادي در پوست خود نمی

كنندگان  ذاكرهاطالعی م تجربگی و بی بی

هاي آمريكايی  ايرانی موجب شد كه بانك

رفت سودهاي باد  بيش از آنچه انتظار می

 (41)آورده به چنگ آورند.

اما مؤسسات مالی آمريكا تنها ذينفع در 

هاي ايران نبودند.  وال و دارايیبلوكه شدن ام

هاي نفتی  موسسات غير مالی، عمدتاً شركت

ز از اين اقدام هاي اسلحه سازي ني و كارخانه

دولت آمريكا منتفع شدند. حدود پانصد 

شركت با ايران قبل از سقوط شاه داراي 

ها از  ارتباط بودند. بسياري از اين شركت

هاي قبل و پس از سقوط شاه و  نابسامانی

متعاقبا ملی شدن برخی از صنايع توسط 

دولت ايران متضرر شده بودند.  اما تعداد 

ان پس از مسدود شدن ها عليه اير دادخواهی

هاي ايران به طور ناگهانی افزايش  دارايی

يافت. قبل از اين، تنها تعداد كمی از اين 

هاي آمريكا عليه ايران  ها در دادگاه شركت

اقامه دعوي كرده بودند.  حدود چهارصد 

پرونده دادخواهی به خاطر مصادره، 

بازگرداندن سود و برهم خوردن قراردادها، 

هاي آمريكا تشكيل شده  در دادگاهعليه ايران 

بود. البته در حال و هواي ناشی از بحران 

هاي آمريكا بيشتر به  گيري، دادگاه گروگان

كردند. اين موارد بعدا  نفع اين ادعاها عمل می

به ديوان داوري دعاوي الهه كه طبق قرارداد 

الجزاير تشكيل شده بود ارجاع شد. طبق اين 

ميليارد دالر  1مبلغ  قرارداد حساب ثالثی به

هاي آمريكايی  جهت جبران خسارات طرف

عليه ايران گشايش يافت. ميزان زياد پول در 

هاي  اين حساب باعث رشد ناگهانی دادخواهی

بيشتري عليه ايران شدكه برخی از آنها خيلی 

مشكوك و حتی جعلی بودند. با فرض اينكه 

طبق قرارداد الجزاير دولت ايران نتوانست 

هاي آمريكايی شكايت كند  يماً از شركتمستق

و ديوان دعاوي الهه عمدتا به نفع مدعيان 

آمريكايی عمل كرده است، ايران چيزهاي 

زيادي را در اين حل و فصل از دست داده 

 (42)است. 
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  علیه  متحده  اياالت  های ميتحر  اهداف

  ايران  اسالمي  جمهوری

  كهها فقط ايران نبود، بل هدف اين تحريم

و   طور اعم  به  سوم  آمريكا و جهان  متحدين

  طور اخص  به  در خاورميانه  اسالمی  كشورهاي

به خصوص   كمونيستی  كشورهاي  و حتی

ها  تحريم  اين  اهداف از  اتحاد جماهير شوروي

 بودند. 

  را براي   هدف  توان سه می  طور كلی  به

به   الزمبرد.    نام  ذيل  به شرح ها  تحريم  اين

  اهميت  ترتيب  به  اهداف  اين  ذكر است

 اند: نشده  بندي دسته

  اعتبار آمريكائیان  و تقويت  ـ حفظ1

 : آنها  واراده قطعي  بر عزم  مبني

  عزم  دادن  ها، نشان تحريم  اين  از اهداف  يكی

بود تا آنها   ديگر جهان  ملل  و اراده آمريكا به

آمريكا در   هاي فارتخانهس به  حمله  را در مقابل

  حال  و در عين  دلسرد گردانيده  كشورهايشان

مالحظه   امر تا آنجا قابل  هشدار دهد.  اين

آمريكا در   سفارت  اشغال  برژينسكی  كه است

جمهور آمريكا   رئيس  براي  را فرصتی  تهران

دنيا   سايركشورهاي  تواند به می  شمرد كه برمی

  برخورد با يك  كا توانايیآمري  دهد كه  نشان

در   زياد را )حتی  هاي با پيچيدگی  بحران

 دارد.  ( المللی  بين  سطح

 : بر ايران  المللي  فشار بین  ـ ايجاد2

  شوراي  را به  موضوع  متحده  اياالت  اگر چه

  اما ،داده بود  متحد انعكاس  ملل  امنيت

  هب  ايران  آمريكا عليه  اقتصادي  هاي تحريم

ساير كشورها   مريكا بهآ  بود كه  راهی  عنوان

و از   لبريز شده است  كاسه صبرش  دهد  نشان

و   المللی  فشار بين افزايش  باعث  طريق  اين

 گردد.   ايران  ديپلماتيك  انزواي

و   جهت مقابله  اسالمي  حمايت  ـ حفظ3

  طلبانه  توسعه  در برابر حركتهای  مقاومت

 : درخاورمیانه  شوروی اتحاد جماهیر

  اصلی  از اهداف  يكی  عنوان  به  هدف  اين

  از پيامدهاي  يكی  هدف  نبود و اين ها تحريم

. بود  افغانستان  به  شوروي  تجاوز نظامی

  اتحاد جماهير شوروي  آثار حمله  برژينسكی

  حمله  بود كه  بر شمرده  را چنين  افغانستان  به

  بسيج  ضرورت  پيدايش  باعث  افغانستان  به

  اتحاد جماهير شوروي  در مقابل  اسالمی

كشور   اين  هاي طلبی از جاه  جلوگيري  جهت

آمريكا   هاي سياست  .  لذا تمام است  گرديده

  شده  بعد بايد هدايت  به  از اين  ايران  در مقابل

  ايران  بين  نظامی  درگيري  از هر گونه باشد و

ديگر، تا   عبارت  گردد.  به  و آمريكا اجتناب

اتحادجماهير   توسط  افغانستان  از اشغال  قبل

  ها و روندها، بيشتر متوجه ، توجه شوروي

بود،  ها گروگان  نجات  براي  نظامی  اقدامات
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دچار تغيير  روند را  اين  تجاوز شوروي  ولی

  حفظ  به  از آن  امريكا پس  و استراتژي  ساخته

با دوري از   ملی  اهداف  به  يلها و ن گروگان

اما عليرغم  (43). تغيير يافت  نظامی  اقدامات

اين مطلب بايد گفت تهاجم شوروي به 

افغانستان هر چند موجب شد كه آمريكا و 

هاي متحد غربی آن نسبت به اقدامات  دولت

بعدي خويش در مورد ايران با احتياط 

بيشتري عمل كنند و از تهديدات نظامی كه 

ها بدهد، يا  اي به دست روس توانست بهانه یم

ها سازد  به روس اينكه ايران را متمايل

اجتناب كنند و از اقداماتی كه موجب تجزيه 

جهان اسالم گردد بپرهيزند. اگرچه مقامات 

هاي خويش وانمود  آمريكايی در كتاب

اند كه تا قبل از تهاجم شوروي به  كرده

ر جهت هاي آمريكا د افغانستان، سياست

دست زدن به اقدامات نظامی بيشتر عليه 

ها  رفت و پس از تهاجم روس ايران پيش می

متوقف شده و بيشتر بر خويشتن داري و 

فشار اقتصادي و سياسی و مذاكرات مستقيم 

و غير مستقيم متمركز شد، اما بايد در نظر 

داشت وقتی كه آنها با واكنش شديد ايران 

انستان مواجه انقالبی در قبال اشغال افغ

شدند و نيز با توجه به معتقدات الهی و ضد 

كمونيستی امام خمينی و نفرت ديرينه 

هاي روس و تجاوزات آنان  ها از دولت ايرانی

در تاريخ گذشته ايران، آمريكا و غرب مطمئن 

گونه گرايشی نسبت به شوروي  شدند كه هيچ

حتی در شرايطی كه با آمريكا در ستيز 

ارد. لذا ديگر دليلی نداشت هستند، وجود ند

كه خط مشی تهديد نظامی ايران را كنار 

بگذارند.  علت تغيير خط مشی آمريكا، 

برخالف آنچه مقامات كاخ سفيد در 

اند، حمله شوروي  هاي خود ادعا كرده كتاب

دي ماه  6به افغانستان نبود زيرا شوروي در 

، به افغانستان يورش برد و چند ماه 1358

ها  ، آمريكايی1359يبهشت بعد در ارد

ظامی خود را در طبس اجراء عمليات ن

 (44)كردند.

 

  گیری گروگان  بحران  شدن  پیچیده  علل

  شدن  پيچيده  باعث  متعددي  عوامل

شده بود و اين مساله   گيري گروگان  بحران

 ثرؤم  سياست  را از اتخاذ يك  متحده  اياالت

  گانه  سه  عوامل  بود.  اين  عاجز گردانيده

 عبارت بودند از:

نظر   به  كه  هر رهبر ايرانی  اينكه  اول

با آمريكا بود،   مذاكره  مند به هرسيد عالق می

 خطاب  و ياور شيطان بزرگ  حامی  عنوان  به

در   سياسی  ثبات  عدم  اينكه  شد.  دوّم می 

  شد كه می  زياد، باعث  زمانمدت ، در  ايران

تر  مشكل  ايران  ا بحرانب  سر و كار داشتن
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  ماه 9  مدت  براي  ايران  طور مثال  گردد، به

  عامل  وزير بود.  و سومين  فاقد نخست

در   سردرگمی ها را دچار آمريكايی  كه  پيچيده

  بين  و مقابله  بود، رويارويی  كرده  ايران  بحران

  و نجات  آمريكا بود.  )آزاد سازي  اهداف

يكديگر   در مقابل  اهداف ها و ديگر گروگان

 قرار داشتند.(

  بحران  شدن  طوالنی  باعث  فوق  عوامل

  سياسی  شكست  خود شايد يك  گرديد و اين

شد.   می  محسوب  آمريكايی  رهبران  براي

  اوضاع  در تشريح  آمريكايی  گران تحليل

  در آشوب» نويسند: می  زمان  آن  بحرانی

بتواند با   كه  یكس  ايران  داخلی  سياسی

از   حال  كند و در عين  صحبت  مسئولين

،  آمريكا تأثيرپذير باشد وجود نداشت  اعمال

  چشمه كند ب  كارتر رادريافت  پيغام  كه  كسی

 (45)«خورد. نمی

  بود كه  هزمعج  ها يك آمريكايی  براي

آمريكا باز   به  سالمت  ها به نهايتاً گروگان

غير   رغم و علی  آن  رغم  شدند.  به  گردانده

  سالم  بازگشت  بودن  بينی پيش  قابل

  شده  بلوكه  هاي دارائی  ها، گشودن گروگان

  بازي  اساسی  امر نقش  اين  در تحقق  ايران

ها  یيآمريكا  براي  بزرگ  حراج  يك  كرد. اين

  غرور و حيثيت  آن  طی  آمد كه می  حسابه ب

  آن  سوي  يك  كه  شد، طرحی نمی  آنها آلوده

  بود و سوي  ايران  مسدود شده  اموال  پرداخت

و   ها با صحت گروگان  ، دريافت ديگر آن

 .  سالمت

  هيچ  بود كه  آمريكا اين  اصلی  مشكل

  ها به گروگان  در مقابل  كه  نداشت  چيزي

 پيشنهاد كند و نهايتاً با تسخير  ايران

شد تا  باز  نايشا بر  راه  ايران  هاي دارايی

 نمايند.   ها اقدام گروگان  باز گرداندن  به  نسبت

  معتقدند در آن  آمريكايی  گران تحليل

ادعا كند   بود كه  نيازمند اين  ، ايران شرايط

  امتيازاتی و  فشار قرار داده  آمريكا را تحت

را   نياز متقابل  كند و آمريكا نيز همين  كسب

  اعطاء امتيازي  هر گونهاز   اينكه  .  يعنی داشت

  اموال  كند و نهايتاً گشودن  خودداري  ايران  به

باز   هر دو طرف  براي  سوّمی  راه  ، يك ايران

 خود برسند.   اهداف  كرد تا به

  توسط  ايران  اموال  تحريم  هر حال به

  آنها( با تحويل  آمريكا )مسدود كردن

  به  وجهبا ت  رسيد ولی  نتيجه  ها به گروگان

 ، ايران  روي  اقتصادي  هاي هزينه  تحميل

تقريباً كار آمد  ها ديگرِ تحريم گفت توان می

  (46)نبودند.

ها  تحريم  اين  موفقيت  در مورد علت

  عنوان  تحت  در پژوهشی  كارزول  رابرت

  ضمن « ايران  و تجربه  اقتصادي  هاي تحريم»

  ايران  آمريكا عليه  هاي تحريم  مفصل  بررسی
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،  ، درمجموع گيري گروگان  از قضيه  پس

  هاي دارايی  )مسدود كردن  مالی  هاي تحريم

  داند و داليل می  ثر و موفقؤ( را م ايران

از   از همكاري  بااليی  درجه  از جمله  مختلفی

موثر   آن  ساير كشورها را در موفقيت  جانب

  وي  هوفبائور و همكاران  همچنين (47)داند. می

  كه  موردي  از سه  يكی  معتقدند كه نيز

آميز بود و  ها موفقيت دارايی  مسدود كردن

  بلوكه  شد، همين  اختالفات  و فصل  حل  باعث

  اياالت  توسط  ايران  هاي و دارايی  اموال  كردن

  (48)بود.  1979  در سال  متحده

 

  لغوو   گیری گروگان  بحران  و فصل  حل

 ها  تحريم

  عمالً شرط ،1359مرداد  5در   شاه  ا فوتب

  منتفی  بحران  اصلی  و دليل  استرداد وي

در   ايران  رهبر انقالب  خمينی  گرديد.  امام

  بيت  زائران  به  ، در پيامی21/6/1359  تاريخ

  گروگانها را اينگونه  آزادي  شرايط  الحرام  اهلل

  گيري روگانگ  كه  ام بارها گفته... » نمود:  اعالم

و مبارز و معتقد،   مسلمان  دانشجويان  توسط

ما   ملت  كه  است  صدماتی  طبيعی  العمل عكس

  دادن  ، فعالً با باز پس است  از آمريكا خورده

آمريكا   ادعاهاي  و لغو تمام  معدوم  شاه  اموال

و   سياسی  دخالت عدم  به  و ضمانت  ايران  عليه

  تمامی  و آزاد گذاشتن  انآمريكا در اير  نظامی

امر   اين  البته  گردند كه ما آزاد می  هاي سرمايه

  به  تا آنان  ام نموده  اسالمی  مجلس به  را محول

  (49)« ..نمايند  دانند عمل می  صالح  هر نحو كه

در   گيري تصميم  نمودن  با محول

ها از  گروگان  موضوع  و فصل  حل  خصوص

،  اسالمی شوراي  مجلس  به  خمينی  امام  سوي

چهار   شرايط ،11/8/59  تاريخدر   مجلس

 ها گروگان  مسأله  و فصل  حل  را براي  اي گانه

 كرد:  زير تصويب  شرح  به

آمريكا در   دولت  از آنجا كه (1

  كشور ايران  در امور داخلی  همواره  گذشته

  كرده  و نظامی  سياسی  گوناگون  هاي دخالت

  از اين  نمايد كه  بايد تعهد و تضمينلذا ،  است

و غير   مستقيم  دخالت  گونه  هيچ  پس

  جمهوري در امور  و نظامی  سياسی  مستقيم

 ننمايد.   ايران  اسالمی

  هاي سرمايه  تمامی  آزاد گذاشتن (2

ها و  سرمايه  اين  ما و در اختيار قرار دادن

 و يادر آمريكا   ايران  هاي و دارايی  اموال  كليه

آمريكا در   يا اتباع  دولت  به  متعلق  سساتؤم

  جمهوري  دولت  كه  نحوي  ساير كشورها به

بخواهد   كه  هركيفيتی  بتواند به  ايران  اسالمی

  آبان 23  كند و دستور مورخ  استفاده  از آن

  پس  جمهور آمريكا و دستورات  رئيس 1358

  لم  كأن  اناير  هاي برانسداد دارايی  مبنی  از آن

  عادي  شرايط  به  گردد و بازگشت  اعالم  يكن
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 مالی  روابط  در مورد كليه  آبان 23از   روز قبل

 و. . .   فيمابين 

و   تصميمات  كليه  لغو و ابطال (3

  جمهوري  عليه  و مالی  اقتصادي  اقدامات

  اداري  اقدامات  كليه  و انجام  ايران  اسالمی

  تمامی  لغو و ابطال  جهت  الزم  وحقوقی

و   آمريكا و موسسات  دولت  ادعاهاي  دعاوي

هر   به ، ايران  عليه  آمريكايی  هاي شركت

  اقدامات  كليه  ، و انجام هرعنوان  و به  صورت

  هر نوع  طرح  عدم  جهت  الزم  و حقوقی  اداري

جديد از   و مالی  يا جزايی  حقوقی  دعواي

و غير   رسمی  قوقیو ح  حقيقی  اشخاص  طرف

و   سساتؤم يا آمريكا و  دولت  رسمی

 و. . .   آمريكايی  هاي شركت

  معدوم  شاه  اموال  دادن  باز پس (4

  اقدام  و نافذ دانستن  شناختن  رسميت  با به

بر   مبنی خود  حاكميت  در اعمال  ايران  دولت

  نزديك  و بستگان  معدوم  شاه  اموال  همصادر

  متعلق  آنان  اموال  ايران  قوانين  طبق  كه  وي

 (50). . .  است  ايران  ملت  به

از   فوق  چهارگانه  شرايط  از اعالم  پس

با   شده  انجام  و بعد از مذاكرات  ايران  سوي

  بيانيه»  عنوان  الجزاير، دو سند تحت  دولت

  بيانيه«  نام  به  يكی  كه  انتشار يافت« الجزاير

« الجزاير  و مردمی  دمكراتيك  جمهوري  دولت

شد و  بند می 17 و  ماده 7  شامل  بود كه

  بيانيه«  شود و ديگري می  تلقی  اصلی  بيانيه

  الجزاير راجع  و مردمی  دموكراتيك  جمهوري

  متحده  اياالت  توسط  دعاوي  وفصل  حل  به

  كه«  ايران  اسالمی  جمهوري  آمريكا و دولت

و   است  معروف  دعاوي  و فصل  حل  بيانيه  به

رود  شمار می  به  اوّل  بيانيه  مكمل  در حقيقت

سند   .  يك بند است 18و   ماده 8  و شامل

  اياالت  دولت  تعهدات»  عنوان  نيز به  تعهدات

  اسالمی  جمهوري  آمريكا و دولت  متحده

  جمهوري  دولت  در مورد بيانيه  ايران

  اضافه  آن  به« لجزايرا  ومردمی  دموكراتيك

 (51). است  شده

در   زمان هم  ها و سند تعهدات بيانيه

  ( به1981  ژانويه 9، )29/10/1359  تاريخ

و   شده امضاء  آمريكا و ايران  هاي دولت  وسيله

الجزاير انتشار   دولت  توسط  تاريخ  در همان

 االجراء گرديد.   نيز الزم  تاريخ  و از همان  يافته

  جمهوري  دولت  عمومی  بيانيه از

  قلب  عنوان  الجزاير، به  و مردمی  دمكراتيك

 و  ايران  اختالفات  و فصل  حل  هاي بيانيه

  شود.  پيشگفتار كوتاه ياد می  متحده  اياالت

و   ايران  دو دولت  از درخواست  بيانيه  اين

  ايفاء نقش الجزاير جهت  آمريكا از دولت

  و اجابت  گيري گروگان  بحران  در حل  ميانجی

با دو   فشرده  هاي و رايزنی  درخواست  اين

  به  كند. با توجه می  حكايت مذكور  دولت
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تا   را متقاعد ساخت  طرفين  كه  هايی رايزنی

  مصوب  چهار گانه  شرايط  در چارچوب

  را بر عهده  تعهداتی  اسالمی  شوراي مجلس

  تعهدات  آن  سمیر  پذيرش  گيرند و بر مبناي

  ، دولت متحده و اياالت  ايران  دو دولت  توسط

  (52)كرد.   بيانيه  صدور اين  به  الجزاير مبادرت

الجزاير و   هاي صدور بيانيه  دنبال  به

  توسط  مربوطه  اجرايی  امضاء دستورالعمل

 19)  روز زمامداريش  كارتر در آخرين  جيمی

ميليارد دالر  8حدود   و انتقال ،(1981  ژانويه

رزرو   فدرال  از بانك  ايران  هاي از دارايی

  آمريكايی  هاي بانك  خارجی  و شعب  نيويورك

  ، يك انگليس  نزد بانك  مالی  حساب  يك  به

 ،(1981  ژانويه 20) ،1359  دي 30 ،روز بعد

الجزاير   آزاد و از طريق  آمريكايی گروگان 52

  هاي ، بيانيه ترتيب  اين  هآمريكا شدند.  ب  روانه

  ميان  اجرا شد.  در اين  الجزاير وارد مرحله

از   كه  ايران  هاي و دارايی  استرداد اموال

بود و در   اسالمی  جمهوري  مهم  هاي خواست

  شوراي مجلس  مصوب  چهارگانه  شرايط

زير   شرح  بود، به  ياد شده  از آن  اسالمی

  داً و كالً يا بعضاً تحققفوراً يا بع شد و  تقسيم

  (53). پذيرفت

 

 فرجام

هدف اين پژوهش بررسی عامل تسخير 

سفارت آمريكا در تهران و بحران 

گيري در تحريم ايران )انسداد  گروگان

( بود. همان 1979هاي ايران در سال  دارايی

طور كه ديديم مسدود كردن اموال و 

هاي ايران صرفاً واكنشی به تسخير  دارايی

گيري  ارت اياالت متحده و بحران گروگانسف

ها  بلكه حركتی حساب شده و از مدت ،نبود

پيش طراحی شده براي حمايت از منافع 

هاي آمريكايی بود.  موسسات مالی و شركت

، بهانه ‹‹دانشجويان پيرو خط امام››اقدام 
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خوبی به اياالت متحده جهت اجراء اين طرح 

گيري را  انتوان قضيه گروگ داد.  در واقع می

كاتاليزوري براي مسدود كردن اموال و 

هاي ايران و تحريم جمهوري اسالمی  دارايی

ايران دانست. نتيجه آن بود كه ايران در طی 

اين قضيه به دالئل مختلف ميلياردها دالر از 

هاي آمريكايی  ها و شركت دست داد و بانك

كردند و چانه زده  بيش از آنچه كه فكر می

 (54)ت بدست آوردند. بودند، منفع

 20موافقتنامه   طبق  هر چند واشنگتن

ها،  گروگان  آزادي  براي ،الجزاير 1981  ژانويه

  و بازگرداندن  ايران  هاي لغو تحريم  متعهد به

  اوّل  حالت  دو كشور به  ميان  اقتصادي  روابط

  نپاييد و اياالت  چندي  عمل  شد، اما اين

  ايران  را عليه  يیها مجدداً تحريم  متحده

 30ها در  گرچه گروگان،  كرد.  در واقع  اعمال

(، آزاد 1981ژانويه  20، )1359دي ماه 

شدند، اما تنبيه و مجازات ايران ادامه يافت.  

هاي مختلف نه  ها و برقراري تحريم اين تنبيه

به خاطر سرنگون كردن شاه حامی اياالت 

ها بود،  متحده و نه در اختيار داشتن گروگان

شود  ها آن چنان كه ادعا می بلكه اين تحريم

مطلوبی است كه ايران از به خاطر رفتارهاي نا

ميالدي(، از خود نشان  1981) 1360سال

داده است و پس از آن سال پيوسته مورد 

هاي آمريكا قرار گرفته و به نظر  تحريم

هاي آتی نيز اين موضوع  رسد در سال می

ی سياست خارجی هاي اساس يكی از ويژگی

 اياالت متحده نسبت به ايران باشد. 
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