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Iran and Libya Sanctions Act

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

เมื่อประธานาธิบดีวิลเลียม คลินตัน ลงนามใน Iran and Libya Sanctions Act  
of 1996 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2539 ไมเพียงแตอิหรานและลิเบียเทานั้นที่ไดรับผลกระเทือน 
จากการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ บรรดาพันธมิตรของสหรัฐฯ ก็ไดรับผลกระทบโดยตรงดวย  
ความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป ซึ่งกํ าลังเสื่อมทรามอยูแลว อันเปนผลจาก 
การบังคับใช Cuba Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996 (หรือที่รูจักกันในชื่อ 
Helms-Burton Act ตามชื่อสมาชิกรัฐสภาที่นํ าเสนอกฎหมายนี้) ก็ยิ่งเสื่อมทรามลงไปอีก  
มิจํ าเพาะแตความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับอิหรานและลิเบียเทานั้นที่เขม็งเกลียว

ผูนํ าอเมริกันมีความปกใจเชื่อวา รัฐบาลลิเบียและอิหรานใหการสนับสนุนการ 
กอการรายระหวางประเทศอยูเบื้องหลัง และประเทศทั้งสองเปนฐานที่มั่นของบรรดาผูกอการราย
ระดับชั้นแนวหนา รัฐบาลอเมริกันชุดแลวชุดเลาเผยแพรสารสนเทศดังกลาวนี้ผานสื่อมวลชน  
จนประชาชนชาวอเมริกันมีความเกลียดชังอิหรานและลิเบียอยางฝงใจ แตรัฐบาลอเมริกันไมเคย
ตรวจสอบตนเองวา การกอการรายในบางกรณีเปนผลลัพธที่เกิดจากการดํ าเนินนโยบาย 
ตางประเทศของรัฐบาลอเมริกันเอง

Iran and Libya Sanctions Act of 1996 มีสามัญนามวา D’Amato Act  
ตามชื่อของนายอัลฟองเซ ดามาโต (Alfonse D’Amato) วุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีปบลิกันจาก 
มลรัฐนิวยอรค ซึ่งเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภาในเดือนกันยายน 2538

D’Amato Act วางหลักการสํ าคัญวา  ธุรกิจเอกชนที่เขาไปลงทุนในอิหรานและ 
ลิเบีย จนสามารถทํ าใหประเทศทั้งสองเพิ่มพูนศักยภาพในการกอการรายอยางสํ าคัญ (signficant 
enhancement) จักตองถูกลงโทษ  ตามกฎหมายฉบับนี้ประธานาธิบดีอเมริกันมีอํ านาจในการ 
ลงโทษบริษัทที่เขาไปลงทุนในภาคเศรษฐกิจพลังงาน (energy sector) ในประเทศอิหรานและ 
ลิเบียมูลคาตั้งแต 40 ลานดอลลารข้ึนไป
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ในชั้นแรก  รัฐบาลคลินตันมิไดยินดียินร ายกับกฎหมายฉบับนี้ แตเมื่อมี 
เหตุการณอันเชื่อวาเกิดจากการกอการรายปรากฏอยางตอเนื่อง ทาทีของรัฐบาลคลินตัน 
ก็แปรเปลี่ยนไป เร่ิมตนดวยการใชรถบรรทุกขนระเบิดพุงเขาใสฐานทัพอเมริกันในซาอุดิอารเบีย 
ในปลายเดือนมิถุนายน 2539 อันเปนเหตุใหทหารอเมริกันตายอยางนอย 19 คน และมีผูคน 
บาดเจ็บสาหัสจํ านวนมาก ตามมาดวยเครื่องบินพาณิชยสายการบิน TWA เที่ยวบินที่ 800 ตก 
เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม ศกเดียวกัน โดยที่มีเหตุชวนสงสัยวาเปนฝมือผูกอการราย และ 
ขารัฐการอเมริกันบางสวนพุงเปาไปยังอิหราน

ในวันที่ประธานาธิบดีคลินตันลงนามใน Iran and Libya Sanctions Act นั้นเอง 
ญาติผูเสียชีวิตในเหตุการณเครื่องบิน Pan Am เที่ยวบิน 103 ตกในสกอตแลนดป 2531 ไดมารวม
ในพิธีลงนามดวย ประธานาธิบดีคลินตันแสดงความมุงมั่นที่จะขจัดการกอการราย และกลาวยํ้ า
วา สหรัฐอเมริกามิอาจคาขายหรือประกอบธุรกิจในตอนกลางวันรวมกับผูคนที่แอบฆาประชาชน
ชาวอเมริกันในยามคํ่ าคืน

ประธานาธิบดีคลินตันจํ าเปนตองสรางคะแนนนิยมทางการเมืองในปที่มีการ
เลือกตั้งนี้ ดวยเหตุที่ประชาชนชาวอเมริกันจํ านวนไมนอยมีความเกลียดชังอิหราน ลิเบีย และ 
คิวบาอยางฝงใจ การประกาศใชมาตรการการควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิจ (economic sanction) 
ประเทศทั้งสามจึงเปนยุทธวิธีในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง ขอที่นาสังเกตก็คือ การ 
ตัดสินใจในขั้นสุดทายในการลงนามบังคับใชกฎหมายทั้งสองเกิดจากเหตุปจจัยเดียวกัน 
ประธานาธิบดีคลินตันลงนามใน Cuba Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996  
ภายหลังจากที่คิวบายิงเครื่องบินของชาวอเมริกันเชื้อสายคิวบาตกในเดือนกุมภาพันธ 2539   
ในขณะที่การกอการรายในฐานทัพอเมริกันในซาอุดิอารเบียและการที่เครื่องบิน TWA ตก เปน 
ฟางเสนสุดทายที่ทํ าใหประธานาธิบดีคลินตันเดินหนาในกรณี Iran and Libya Sanctions Act of 
1996

รัฐบาลอเมริกันชุดแลวชุดเลาฝงใจกับการใชมาตรการควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิจ 
เมื่อมีหลักฐานวา กรณีเครื่องบิน Pan Am Flight 103 ตกที่ Lockerbie ในป 2531 เกิดจาก 
ผู กอการรายที่หลบซอนอยู ในลิเบีย สหรัฐอเมริกาก็ผลักดันใหคณะมนตรีความมั่นคงแหง 
สหประชาชาติมีมติควํ่ าบาตรอิหรานในเดือนมิถุนายน 2538 โดยหามคาขายกับอิหราน สหภาพ 
ยุโรปมิไดเดินตามรอยสหรัฐอเมริกาในกรณีนี้
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ทั้ง Cuba Liberty and Democratic Solidarity Act และ Iran and Libya 
Sanctions Act เปนกฎหมายที่ละเมิดหลักกฎหมายระหวางประเทศทั้งสองฉบับ เพราะกฎหมาย
ทั้งสองมิไดจํ ากัดการลงโทษเฉพาะบริษัทอเมริกัน หากแตลงโทษบริษัทตางชาติดวย จึงเปน
กฎหมายที่กอใหเกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (extra-territorial rights) อยางปราศจากขอสงสัย 
ดวยเหตุดังนี้ นานาประเทศจึงพากันประทวงรัฐบาลอเมริกัน สิทธิสภาพนอกอาณาเขตควรจะหมด
ส้ินไปพรอมกับการเสื่อมสลายของระบบจักรวรรดินิยม แตสหรัฐอเมริกายังคงทํ าตัวเปนนักเลงโต 
ใชไมตะพดหวดกนผูอ่ืนที่มิใชประชาชนของตน การบังคับใชกฎหมายทั้งสองฉบับนี้มีนัยสํ าคัญวา 
สหรัฐอเมริกาเลือกเดินในแนวทางเอกภาคีนิยมอันแข็งกราว (Aggressive Unilateralism) โดย 
ทํ าตัวเปนผูจัดระเบียบเศรษฐกิจโลก เปนผูกลาวหาผูละเมิดระเบียบดังกลาว และเปนผูพิพากษา
และผูลงโทษพรอมกันไปดวย

ไมตองสงสัยเลยวา แมแตพันธมิตรก็มิอาจอดทนตอความเปนนักเลงโตของ 
สหรัฐอเมริกาได สหภาพยุโรปยื่นเรื่องรองเรียนองคการการคาโลก (WTO) เมื่อสหรัฐอเมริกา 
บังคับใช Cuba Liberty and Democratic Solidarity Act และไมตองสงสัยอีกเชนกันที่บรรดา 
พันธมิตรพากันประทวงสหรัฐอเมริกา เมื่อมีการบังคับใช Iran and Libya Sanctions Act  
ในเวลาตอมา  สหภาพยุโรปมิไดเพียงแตประทวงเทานั้น  หากยังเตรียมมาตรการตอบโตดวย

บรรษัทยักษใหญของสหภาพยุโรปจํ านวนไมนอยเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรม
ปโตรเลียมและการผลิตพลังงานอื่นๆในอิหรานและลิเบีย Iran and Libya Sanctions Act จึง
กระทบตอบรรษัทยักษใหญเหลานี้ และเปนธรรมดาอยูเองที่รัฐบาลประเทศตางๆในสหภาพยุโรป 
มิอาจนิ่งนอนใจอยูได แตบรรษัทยักษใหญอเมริกันก็ไดรับผลกระเทือนจากกฎหมายฉบับนี้ 
เหมือนกัน ดังกรณีที่ Conoco แหงสหรัฐอเมริกาตองถอนตัวจากการพัฒนาแหลงนํ้ ามัน ณ Sirri 
Oil Field ในอิหราน อันเปนเหตุให Total แหงฝร่ังเศสลงนามในสัญญามูลคา 600 ลานดอลลาร
แทน รัฐบาลอเมริกันมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะตรากฎหมายหามบริษัทของตนเขาไปลงทุนในอิหราน
และลิเบีย แตไมมีความชอบธรรมใดๆที่จะตรากฎหมายเลนงานบริษัทชาติอ่ืนๆ เพราะชาติ 
เหลานั้นมิไดเปนอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา

บริษัทที่ละเมิด Iran and Libya Sanctions Act จะมิไดรับเงินกูจาก EXIM Bank  
แหงสหรัฐอเมริกา จะมิไดรับอนุญาตการสงออก หามธนาคารอเมริกันปลอยกูแกบริษัทเหลานี้ 
เกินกวาปละ 10 ลานดอลลาร หามรัฐบาลอเมริกันจัดจางจัดซื้อจากบรรดาบริษัทที่ละเมิด 
กฎหมายนี้ บรรดาสถาบันการเงินที่ใหบริการแกบริษัทที่ละเมิดกฎหมายนี้จะเปนผูจัดจํ าหนาย 
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พันธบัตรรัฐบาลอเมริกันในตลาดหลักทรัพยเบื้องตน (primary security market) มิได และ 
ทายที่สุดอาจหามนํ าเขาสินคาที่ผลิตโดยบริษัทที่ละเมิดกฎหมายนี้

หนทางหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการละเมิด Iran and Libya Sanctions Act ก็คือ 
การแบงซอยโครงการลงทุนใหมีขนาดเล็กกวา 40 ลานดอลลาร แตก็สรางปญหาในการบริหาร 
โครงการโดยไมจํ าเปน

ในวันรุ งขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีคลินตันลงนามใน Iran and Libya 
Sanctions Act บริษัท BHP (= Broken Hill Proprietary) แหงออสเตรเลีย ซึ่งกํ าลังเจรจากับ 
อิหรานในโครงการวางทอแกสจากอิหรานถึงปากีสถานระยะทาง 1,500 กิโลเมตร จํ าเปนตอง 
ถอนตัวจากโครงการ สาเหตุสํ าคัญเปนเพราะ BHP มีธุรกิจในสหรัฐอเมริกา สินทรัพยของ BHP  
ในสหรัฐอเมริกาสูงถึง 6,000 ลานดอลลาร ทั้งในอุตสาหกรรมเหล็กกลา ปโตรเลียม เหมืองแร  
และแกสธรรมชาติ BHP ประเมินแลวเห็นวาไมคุมที่จะถูกรัฐบาลอเมริกันเลนงาน

แตในทันทีที่ BHP ถอนตัวจากโครงการวางทอแกสจากอิหรานถึงปากีสถาน 
UNOCAL แหงสหรัฐอเมริกาก็รีบยื่นขอเสนอใหรัฐบาลปากีสถานหันไปซื้อแกสธรรมชาติ 
จากเตอรกเมนิสถาน (Turkmenistan) ขางฝายอิหรานก็แกเกมดวยการยื่นขอเสนอตอปากีสถาน 
ใหแยกโครงการออกเปน 2 สวน โดยอิหรานรับผิดชอบการวางทอแกสสวนที่อยูในดินแดนอิหราน 
สวนการวางทอแกสในดินแดนปากีสถาน ใหปากีสถานวาจางบรรษัทระหวางประเทศ (Asia 
Times, August 21, 1996) การแยกสวนในการลงทุนเชนนี้เทากับเปนการหลีกเลี่ยงการละเมิด 
Iran and Libya Sanctions Act กระนั้นก็ตาม มีรายงานขาววา เจาหนาที่รัฐบาลอเมริกัน 
ไมยอมรับการหลีกเลี่ยงวิธีนี้

ในขณะที่ BHP ถอนตัวจากโครงการลงทุนในอิหรานเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2539 
ในวันที่ 12 สิงหาคม ศกเดียวกันนั้นเอง รัฐบาลเตอรกีก็ลงนามในสัญญาซื้อแกสจากอิหราน 
ปละ 4,000 ลานลูกบาศกเมตรเปนเวลา 22 ป  เร่ิมต้ังแตป 2541  ในการนี้จํ าเปนตองวางทอแกส
ระยะทาง 1,095 กิโลเมตรในเตอรกี (มูลคา 1,200 ลานดอลลาร) และ 275 กิโลเมตรในอิหราน  
(มูลคา 300 ลานดอลลาร) รัฐบาลเตอรกีใหเงินชวยเหลือแกอิหรานในการวางทอแกสสวนที่อยู 
ในอิหราน เตอรกีเปนพันธมิตรสํ าคัญของสหรัฐอเมริกาใน NATO และเตอรกีเปนจุดยุทธศาสตร
สํ าคัญที่อยูระหวางยุโรป อาเซีย และตะวันออกกลาง รัฐบาลอเมริกันพยายามกดดันใหเตอรกี 
ละทิ้งสัญญา แตไมเปนผล นับเปนชัยชนะของอิหรานที่สามารถฟนฝามาตรการ ‘ลอมปราบทาง
เศรษฐกิจ’ ของสหรัฐอเมริกาออกมาได
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ไมเพียงแตกฎหมายควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิจ ดังเชน Cuba Liberty and 
Democratic Solidarity Act และ Iran and Libya Sanctions Act จะขัดตอหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศและกอใหเกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขต อันไมเปนที่ยอมรับของนานาอารยประเทศแลว  
คํ าถามพื้นฐานก็ยังมีอยูวา การควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิจเปนมาตรการที่ทรงประสิทธิผลเพียงใด 
ในการเลนงานปรปกษ รัฐบาลอเมริกันควํ่ าบาตรคิวบามากวา 3 ทศวรรษ และควํ่ าบาตรอิรัก 
มาแลว 5 ป แตทั้งฟเดล คาสโตร และซัดดัม ฮุสเซนยังคงธํ ารงอํ านาจของตนไวได ผูที่เดือดรอน
กลับเปนประชาชนในประเทศเหลานี้ การควํ่ าบาตรคิวบา ลิเบียและอิหรานครั้งใหมนี้ไมนาจะ 
มีผลแตกตางไปจากครั้งกอนๆ ความแตกตางมีอยูแตเพียงวา สหรัฐอเมริกากํ าลังผลักพันธมิตร 
ใหกลายเปนปรปกษจากการใชมาตรการชุดใหมนี้

สหภาพยุโรปไมเห็นดวยกับการใชมาตรการการควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิจ  
สวนหนึ่งเปนเพราะสหภาพยุโรปมีผลประโยชนในคิวบาและอิหราน แตสวนสํ าคัญเปนเพราะ 
ความไรประสิทธิผลของมาตรการประเภทนี้ สหภาพยุโรปตองการใหสหรัฐอเมริกาหันมาใช
นโยบาย ‘การแลกเปลี่ยนความคิดที่เอาจริงเอาจัง’ (Critical Dialogue) ในชวงเวลา 3 ปที่ผาน 
มานี้ สหภาพยุโรปพยายามฟนสัมพันธภาพกับอิหราน และกดดันใหอิหรานยกเลิกคํ าสั่งฆานาย 
ซัลมอน รัชดี (Salmon  Rushdie) ในฐานที่ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม การณปรากฏวา บรรยากาศ 
ของการเจรจาเปนไปดวยดี ขางฝายคิวบานั้นเลา ก็มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจโดยหันสู
ระบบตลาดมากขึ้น อีกทั้งพยายามลดทอนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเปดใหนานาประเทศ 
ตรวจสอบมากขึ้น แตแลวการเมืองภายในสหรัฐอเมริกากลับทํ าลายบรรยากาศแหงความ
สมานฉันทเสียเอง
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