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مقدمه
با توجه به شرايط کنونی اقتصاد ايران نظام تصميمگيري ايران و فعاالن اقتصادي ،براي تدوين استراتژيهاي
مديريت کنترل اثرگذاري تحريمها و پيشبينی روندهاي آتی آن ،نيازمند آگاهی از گستره و حوزههاي تحريمی
هستند .در اين راستا در اين گزارش به منظور مستندسازي روند شکل گيري تحريم هاي بين المللی ،ابتدا به
ماهيت تحريم ها قبل از برجام و تاثير آن بر اقتصاد ايران و مقايسه تطبيقی تحريمهاي گذشته سازمان ملل،
اياالتمتحده و نهايتا اتحاديه اروپا و متحدانشان و سپس محدوده تحريم هاي بعد از برجام در بازه زمانی  90و
 120روزه شرح داده شده است.

-1ماهیت تحریم ها قبل از برجام
از سال  1٣٨٥تا سال  )2012 -2006(1٣92پنج قطعنامه عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب
رسيد:
-1

در قطعنامه  1696مورخ  ٣1جوالي  9( 2006مرداد  )٨٥شوراي امنيت از ايران خواست تا تمامی

فعاليتهاي مربوط به غنیسازي و بازفرآوري شامل تحقيق و توسعه را به نحوي که مورد تاييد آژانس
بينالمللی انرژي اتمی باشد به حال تعليق درآورد .اين قطعنامه به ايران براي اجراي اين خواست  60روز
فرصت داد و از آژانس بينالمللی انرژي اتمی خواست که اجرا يا عدم اجراي اين بند از قطعنامه را از
سوي ايران در پايان فرصت مقرر گزارش کند .در اين قطعنامه تاکيد شده بود که در صورت امتناع ايران از
تعليق غنیسازي و فعاليتهاي مرتبط با آن ،بر اساس ماده  41فصل هفتم منشور ملل متحد اقدامات آتی
صورت خواهد گرفت.
 -2قطعنامه  1737سازمان ملل در  27دسامبر  ٣( 2006ديماه  )٨٥حاوي موارد تحريم بود .بر اساس اين
قطعنامه ،دارايیهاي برخی موسسات و افراد مرتبط با برنامههاي هستهاي ايران در خارج از اين کشور
مسدود شد .در اين قطعنامه نيز از ايران خواسته شده بود که فعاليتهاي مرتبط با غنیسازي را ظرف 60
روز تعليق کند.
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 -٣قطعنامه شماره  1747شوراي امنيت در  24مارس  4( 2007فروردين  )٨6صدور تسليحات از سوي
ايران را ممنوع میکرد و از تمامی کشورها خواسته شد وام تازهاي در اختيار ايران قرار ندهند .در اين
قطعنامه نيز به ايران  60روز فرصت داده شد تا غنیسازي اورانيوم را متوقف و با بازرسان آژانس بينالمللی
انرژي اتمی همکاري بيشتري کند و هشدار داده شد که در غيراين صورت ايران با تحريمهاي بيشتري
روبهرو خواهد شد .در مقايسه با قطعنامه قبلی ،قطعنامه  17٣7محدوديتهايی را در زمينه سفر تعداد
بيشتري از دست اندرکاران ارشد برنامه اتمی ايران قائل شده و دارايیهاي چهرههاي کليدي و موسسات
وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی را مسدود اعالم کرد .در اين قطعنامه اعالم شد که اين تحريمها در
صورت تعليق فعاليتهاي مرتبط با غنیسازي لغو میشود.
همچنين در ماه اکتبر  2007وزارت خزانهداري آمريکا ،به طور يکجانبه حدود  20شرکت نفتی و پتروشيمی را
تحت کنترل دولت ايران تشخيص داد و بدين ترتيب دسترسی آنها را به واسطه قانون تحريمهاي تجاري به
انجام مبادالت با آمريکا محدود نمود .اين تحريمها در دولت اوباما شدت بيشتري به خود گرفت و اين
تحريمهاي يکجانبه از سال  2010ماهيت فرامنطقهاي خود را نشان داد.
 -4قطعنامه شماره  1803شوراي امنيت به تاريخ  ٣مارس  1٣( 200٨اسفند  )٨6تحريمهاي اعمال شده بر
اشخاص و شرکتهاي ايرانی را گسترش داده است و نيز براي اولين بار از کشورها میخواهد تا هواپيماها
و کشتیهاي متعلق به ايران مشروط به وجود داليل منطقی مبنی بر وجود مواد ممنوعه و داراي کاربردهاي
دوگانه بازرسی کنند .قطعنامه همچنين ضمن استقبال از حل مسايل مهم باقيمانده ميان ايران و آژانس بر
اساس طرح اقدام بر تمايل  ٥+1براي تقويت تالشهاتی ديپلماتيك جهت ازسرگيري مذاکرات با ايران
براي رسيدن به راه حل مساله تاکيد میکند .شورا اعالم میکند که در صورت تعليق برنامه غنیسازي
اورانيوم در ايران ،تحريمهاي اعمال شده عليه تهران را مادامی که تعليق وجود داشته باشد ،تعليق خواهد
کرد.
 -٥قطعنامه شماره  1929شوراي امنيت در تاريخ  9ژوئن  19( 2010خرداد  )٨9شوراي امنيت ايران را به
پيروي از قطعنامههاي قبلی فرا می خواند و با در نظر گرفتن مقررات آژانس بينالمللی انرژي اتمی ،ايران
را به توقف توسعه فناوريهاي حساس که به پشتيبانی از برنامههاي هستهاي و موشکی انجام میشود ،تا

2

آن زمان که شوراي امنيت تشخيص میدهد که اهداف اين قطعنامهها محقق شده است ،فرا می خواند.
بندهاي مهم اين قطعنامه به شرح زير است:
 شوراي امنيت از همه کشورها میخواهد تا همه محمولهها به سمت يا از طرف ايران را طبق اختيارات ملی
و مقررات خود و مطابق با قوانين بين المللی بخصوص قوانين دريايی و توافقات هواپيمايی بينالملليی ،در
خاک کشور خود از جمله بنادر و فرودگاهها مورد بازرسی قرار دهند.
 شوراي امنيت تصميم میگيرد که همه کشورها میبايست ميان از تيامين خيدمات رخييرهاي ماننيد رخيير
سوخت و مواد يا ديگر خدمات به کشتی ها و شناورها توسط اتباع خيود بيه شيناورهاي ايرانيی ييا داراي
قرارداد با ايران از جمله شناورهاي اجاره شده از سوي ايران شوند.
 شوراي امنيت از همه کشورها میخواهد ،عالوه بر اجراي وظيايف خيود بير حسيب قطعناميههياي 17٣7
( )200٨( 1٨0٣ ،)2007( 1747 ،)2006يا همين قطعنامه ،مان از تامين خدمات مالی ،از جمله بيمه يا بيمه
مجدد يا انتقاالت از طريق خاک کشورشان براي ،يا از طريق اتباع و نهادهيايی کيه تحيت قيوانين آنهيا (از
جمله شعبههاي خارج از کشور) کار میکنند ،يا اشخاص و نهادهاي مالی موجود در خاک خود ،يا هر يك
از دارايیها و مناب مالی شوند ،در صورتی که اطالعاتی در دست داشته باشند دال بر اين که اين خيدمات،
دارايی ها و مناب می توانند در گسترش فعاليتهاي حساس هستهاي ايران ،توسيعه سيسيتمهياي حميل و
پرتاب سالحهاي هستهاي سهم داشته باشند.
 شوراي امنيت از کشورها می خواهد تا تدابير مناسبی را اتخار کنند که مان از افتتاح شعبهها ،شيرکتهياي
فرعی يا نمايندگیهاي ادارات بانكهاي ايرانی در خاک خود شوند ،همچنين تدابيري اتخار کنند که مان از
سرمايه گذاري مشترک جديد ،گرفتن مالکيت مناف در داخل يا حفظ يا ايجاد روابط ميان بانكهاي ايرانيی
و بانكهايی شوند که تحت حاکميت قضايی اين کشورها هستند تا از ارايه خدمات مالی ممانعت به عميل
آيد ،در صورتی که اطالعاتی در اختيار داشته باشند دال بر اين که اينگونه فعاليتها میتوانيد در گسيترش
فعاليتهاي حساس هستهاي ايران يا توسعه سيستمهاي حمل و پرتاب سالحهياي هسيتهاي نقيش داشيته
باشند.
 شوراي امنيت از کشورها میخواهد تا اقدامات مقتضی اتخار کنند که از نهادهاي مالی ايران درون
قلمروهاي آنها جلوگيري به عمل آورد .شوراي امنيت از کشورها در خواست میکند به وسيله محاکم
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قضايی خود از افتتاح دفاتر نمايندگی يا شرکتهاي فرعی يا حسابهاي بانکی در ايران جلوگيري کنند در
صورتيکه آنها اطالعاتی داشته باشند که شرايط معقولی فراهم کند که چنين خدمات مالی میتواند به
فعاليتهاي حساس-گسترش هستهاي ايران کمك کند يا به توسعه سامانههاي پرتاب تسليحات هستهاي
کمك نمايد.
عالوه بر تحریم های شورای امنیت ،کنگره آمريکا در تاريخ  24ژوئن  2010با وض تحريمهايی فشار برحوزه
انرژي و بانکی ايران را تشديد نمود .در همين تحريمها ،کنگره آمريکا مجازاتهاي شديدي بر عليه شرکتهايی
که محصوالت پتروشيمی به ارزش بيش از  ٥ميليون دالر طی  12ماه براي ايران تامين میکردند به تصويب
رساند .به موجب اين تحريم ،شرکتهاي تامينکننده مزبور از دسترسی به سيستم مالی آمريکا و حتی انعقاد
قرارداد با آمريکا و شرکتهاي آمريکايی من میشدند .آمريکا همواره فروش نفت ايران را منشأ تامين پول براي
برنامههاي هستهاي ايران معرفی میکند.
در سال  2011آمريکا تمرکز ويژهاي بر شرکت ملی نفت ايران معطوف داشت و به شدت فرامنطقهاي عمل
نمود .براي مثال در ماه می سال  2011آمريکا شرکت دولتی نفت ونزوئال ) (PDSVAو شش شرکت نفتی را به
دليل تخطی از تحريمهاي وض شده عليه ايران ،مورد تحريم قرار داد .سال  2012سالی بود که آمريکا با تمام
توان به ميدان آمد .در  1٣ژانويه  ،2012آمريکا شرکت چينی  Zhuhai Zhenrongو شرکت سنگاپوري
 Kuo Oil Pte Ltdو شرکت  FAL Oilامارات را تحت تحريم قرار داد .در تاريخ  ٣1جوالي  ،2012اوباما
تحريمها عليه ايران را تشديد نمود .در اين تحريمها تدابيري عليه شرکتهايی که با شرکت ملی نفت ايران و يا
شرکت نفتيران در ارتباط هستند اتخار شده بود .در تاريخ  24سپتامبر  ،2012آمريکا عمالً شرکت نفت را وابسته
به سپاه پاسداران انقالب اسالمی معرفی نمود.
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جدول مقایسه تطبیقی تحریمهای سازمان ملل ،ایاالت متحده و اتحادیه اروپا و متحدان غربی آمریكا پیش از

برجام(برگرفته از گزارش دفتر خدمات پژوهشي كنگره)
شاخصهای تحریم :نگاه كلي
تحریمهای ایاالت متحده

جام ترين تحريمها عليه ايران بيش از هر کشور جهان

تحریمهای سازمان ملل

تحريمهاي فزاينده و فراگير اما هنوز هدف اوليه آن به برنامه سالحهاي کشتار جمعی
()WMDمتمايل است و هيچ تحريم الزامآوري در مورد بخش انرژي ايران ندارد.

تحریمهای اتحادیه اروپا و

اتحاديه اروپا از همه تحريمهاي سازمان ملل عليه ايران پيروي کرده و تحريمهاي جديدي از

متحدان غربي

سوي همه اعضاي اين اتحاديه از  27ژوئيه  2010عليه ايران اعمال نموده که به شدت با
تحريمهاي اياالتمتحده همراستاست .تحريمهاي کشورهاي ژاپن و کرهجنوبی نيز به طور
فزاينده ,گسترده است.
شاخصهای تحریم :ممنوعیت تجارت و سرمایهگذاری در ایران

تحریمهای ایاالت متحده

دستور اجرايی (129٥9بجز استثنائات محدودي) هرگونه صادرات به ايران ،واردات از ايران و يا
سرمايهگذاري در ايران را براي شرکتهاي آمريکايی ممنوع میکند .در اين قانون معافيتهايی
براي فروش مواد غذايی و محصوالت دارويی به ايران وجود دارد اما هرگونه تامين مالی تجاري
و تضمين هاي فايناس مجاز نمی باشد.

تحریمهای اقتصادی

تحریمهای سازمان ملل

تحريمهاي سازمان ملل ,تجارت در موارد غيرنظامی و يا سرمايهگذاري در بخشهاي عمومی
غيرنظامی را ممنوع نمیکند .همچنين اين تحريمها هيچ محدوديت الزامآوري در ارائه تامين
مالی تجاري و تضمينهاي مالی توسط نهادهاي تامين اعتبار صادراتی کشورها در بر ندارد.

تحریمهای اتحادیه اروپا و

تا  2٣ژانويه 2012هيچ ممنوعيت عمومی در مورد تجارت امور غيرنظامی با ايران در اين

متحدان غربي

اتحاديه وجود نداشت اما در نتيجه تصميمات 2٣ژانويه  2012اروپا به سمت ممنوعيت خريد
نفت از ايران و بلوکه کردن دارايیهاي بانك مرکزي ايران حرکت میکند .تحريمهاي جديد
اروپا به گستردگی تحريمهاي اياالت متحده است .درنتيجه تحريمهاي اعالمی اين اتحاديه در
1٥اکتبر  2012هرگونه تامين مالی تجاري و تضمين هاي فايناس مجاز نمیباشد.
ژاپن و کرهجنوبی تامين مالی تجاري و تضمين هاي مالی را در ميانمدت و بلندمدت ممنوع
کردهاند و تنها تامين مالی در کوتاهمدت را مجاز شمردهاند ,هرچند اتحاديه اروپا از اعضاي خود
خواسته که بر اين مورد نيز اعمال محدوديت نمايند.
شاخصهای تحریم :تحریم های بانكي

تحریمهای ایاالت متحده

در خالل سالهاي  ،2006-2011چندين بانك ايرانی به کمك به گسترش توليد سالحهاي
کشتارجمعی و يا حمايت از تروريسم تحت دستور اجرايی  1٣٣٨2و  1٣224متهم شدهاند.
قانون  CISADAروابط بانکی بانكهاي آمريکايی را با هر بانك خارجی که داراي تبادالت
مالی با سپاه پاسداران و نيز شرکتهاي ايرانی مشمول تحريمهاي قطعنامه هايسازمان ملل
میباشد ،را ممنوع میکند.
در  ٣1دسامبر  2011مجوز دفاعی سال مالی 2012توسط باراک اوباما امضا شده که در آن
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حسابهاي همه بانكهاي خارجی که در روند تبادالت مالی با بانك مرکزي ايران میباشند را
در آمريکا مسدود میکند.
تحریمهای سازمان ملل

چنين تحريمهاي مستقيمی در قطعنامههاي سازمان ملل وجود ندارد .هرچند از  2بانك ايرانی به
عنوان شرکتهاي مشمول تحريم در قطعنامه شوراي امنيت نام برده شده است.

تحریمهای اتحادیه اروپا و

اتحاديه اروپا در 2٣ژانويه  2012دارايیهاي بانك مرکزي ايران را مسدود نمود که اين تحريمها

متحدان غربي

در راستاي تحريمهاي اياالت متحده در اين زمينه میباشد .اين قانون ،همه تعامالت و
تراکنشهاي بانکی با بانكهاي ايرانی بجر موارد مجاز در بيانيه تحريمی اکتبر  2012را ممنوع
اعالم میکند.
در نوامبر  2011بريتانيا و کانادا بانكهاي خود را از هرگونه تبادل مالی با بانك مرکزي ايران من
کردند .در مارس  ،2012تحريم عليه همه بانكهاي ايرانی از استقاده از سيستم انتقال
الکترونيکی بين بانکی( )SWIFTاجرا شد.
کرهجنوبی و ژاپن نيز شبيه تحريمهاي  2010اتحاديه اروپا را تصويب کردند .هرچند کره جنوبی
از از الزام وجود مجوز قبلی براي مبادالت بيش از  40هزار يورو نيز پيروي میکند .عالوه بر
اين ،کره و ژاپن دارايیهاي  1٥بانك ايرانی را مسدود کرده و کرهجنوبی بانك ملت ايران را
مورد هدف انسداد قرار داده است.
شاخصهای تحریم :تحریم شركتهای خارجي كه با بخش انرژی ایران همكاری ميكنند.

تحریمهای ایاالت متحده

قانون تحريمهاي ايران ( )P.L. 104-172و اخيرا «قانون تحريم جام ايران ،مسئوليت و سلب
مناف » در سال  )P.L. 111-195(2010و نيز توسعه آن در «دستورهاي اجرايی مختلف» عمال
تحريمها را بر هرگونه تعامل و همکاري با/در بخش انرژي ايران اعمال میکند .برخی
معافيتهاي 1٨0روزه براي شرکتهاي کشورهايی که به «مقدار قابل مالحظهاي کاهش خريد
نفت ايران داشتهاند» مجاز شمرده شده است.

تحریمهای سازمان ملل

در تحريمهاي سازمان ملل معادل دقيق چنين تحريمهايی وجود ندارد .هرچند در قطعنامه 1929
بيان شده است که نمیبايست ارتباط بالقوه بين درآمدهاي حاصل از بخش انرژي ايران و تامين
مالی گسترش فعاليتهاي حساس هستهاي اين کشور وجود داشته باشد که اين کلمات از سوي
بيشتر ناظران به عنوان « حمايت قطعنامه سازمان ملل از کشورهايی که خواستار ممنوعيت
فعاليت شرکتهاي خود از سرمايهگذاري در بخش انرژي ايران میباشند ,تفسير شده است.

تحریمهای اتحادیه اروپا و

هم کنون اتحاديه اروپا تقريبا انعقاد هرگونه قرارداد با ايران در بخش انرژي شامل خريد نفت و

متحدان غربي

گاز ،خدمات بيمه کشتيرانی و فروش تجهيزات حوزه انرژي را ممنوع کرده است.
ژاپن و کرهجنوبی نيز انجام پروژههاي جديد در ايران را ممنوع کرده و خواستار محدود کردن
و توقف پروژههاي در جريان شدهاند .در دسامبر  2011کرهجنوبی به شرکتهاي خود در زمينه
فروش تجهيزات پتروشيمی يا انرژي به ايران هشدار داد .هردو کشور به شدت خريد از ايران را
کاهش دادهاند.
شاخصهای تحریم :تحریم علیه اعطای وامهای بینالمللي به ایران

تحریمهای ایاالت متحده

تحت بند  1621قانون نهادهاي بينالمللی( ،)P.L.95-118نمايندگان اياالتمتحده در
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سازمانهاي مالی بينالمللی مانند بانكجهانی ،الزم است تا عليه اعطاي وام به ايران توسط چنين
سازمانهايی راي دهند.
تحریمهای سازمان ملل

قطعنامه ( 1747پاراگراف )7در خواست میکند (اما الزام آور نيست) که کشورها و نهادهاي مالی
بينالمللی از دادن وام و اعتبار به ايران بجز براي توسعه و اهداف انساندوستانه خودداري نمايند.

تحریمهای اتحادیه اروپا

مصوبات 27جوالي  2010اتحاديه اروپا ،اعطاي وام و اعتبارات و وامهاي اعطايی با بازپرداخت

و متحدان غربي

بلندمدت کمبهره توسط اعضاي اين اتحاديه و نيز از طريق موسسات مالی بينالمللی را من
کردهاست .اما در مورد ژاپن و کرهجنوبی چنين مواردي اعالم نشده است.
شاخصهای تحریم :ممنوعیت انتقال مالي با شركتهای ایراني

تحریمهای ایاالت متحده

دستور اجرايی  1٣224تراکنشهاي مالی را با شرکتهايی که توسط اين اداره« حامی تروريسم
بينالمللی» شناخته شدهاند را ممنوع اعالم میکند .چندين شرکت (از جمله چند شرکت ايرانی)
مشمول اين قانون اعالم شدهاند.

تحریمهای سازمان ملل

چنين تحريمهايی مستقيما در تحريمهاي سازمان ملل وجود ندارد.

تحریمهای اتحادیه اروپا

چنين تحريمهايی مستقيما در تحريمهاي اتحاديه وجود ندارد هرچند بسياري از شرکتهاي

و متحدان غربي

ايرانی که توسط اين اتحاديه ،ژاپن و کرهجنوبی مشمول انسداد دارايی شدهاند با ليست
اياالتمتحده از شرکتهاي حامی تروريسم انطباق دارد.
شاخصهای تحریم :ممنوعیت كمكهای خارجي

تحریمهای ایاالت متحده

کمكهاي خارجی اياالت متحده به ايران (بجز کمكهاي صرفا بشردوستانه) تحت بند 620A
قانون کمكهاي خارجی ,ممنوع شده است .اين بخش ،کمكهاي خارجی به کشورهائی که در
ليست اياالت متحده در زمره کشورهاي حامی تروريسم میباشند ،ممنوع شده است .ايران نيز از
ژانويه  19٨4در اين ليست قرار گرفته است .ايران نيز همچنين به طور معمول کمكهاي مستقيم
خارجی تحت قوانين تخصيص ساليانه اقدامات خارجی (اخيرا در بند 7007قانون H of P.L.
 )111-٨را رد کرده است.

تحریمهای سازمان ملل

معادل چنين تحريمهائی در تحريمهاي سازمان ملل وجود ندارد.

تحریمهای اتحادیه اروپا

مقامات اروپايی اخيرا در قانون  27جوالي  2010کمكهاي مالی و وامهاي اعطايی با بازپرداخت

و متحدان غربي

بلندمدت کمبهره به ايران را ممنوع کرده و همچنين تامينمالی شرکتهاي درگير در بخش انرژي
ايران را من کردهاند .ژاپن و کرهجنوبی ممنوعيتهاي خاصی را در مورد کمك يا دادن وام به
ايران تصويب نکردهاند ,اما پرداخت چنين وامهايی به ايران در دستور کار آنها قرار ندارد.
شاخصهای تحریم :محدودیت كشتیراني و خطوط هوایي ایران

تحریمهای حمل و نقل

تحریمهای ایاالت متحده

تحت دستور اجرايی  ،1٣٣٨2اداره خزانهداري اياالتمتحده خطوط کشتيرانی جمهوري اسالمی
ايران و چندين شرکت تابعه آن را به عنوان شرکتهايی قلمدادکرده که اموال و دارايی آنها در
اياالتمتحده میبايست مسدود گردد.

تحریمهای سازمان ملل

قطعنامه اي  1٨0٣و  1929به کشورهاي جهان اين اجازه را میدهد که به بازرسی محمولههاي
شرکت هواپيمايی ايران و خطوط کشتيرانی جمهوري اسالمی( )IRISLو يا هر کشتی در آبهاي
ملی يا بينالمللی (در صورتی که شواهدي دال بر حمل کاالهاي ممنوعه به ايران وجود داشته
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باشد) ،اقدام نمايند.
تحریمهای اتحادیه اروپا

تحريمهاي اعالم شده 27جوالي  2010اتحاديه اروپا ,دسترسی باربري هوايی ايران اير ( Iran

و متحدان غربي

 )Air Cargoرا به فرودگاههاي اروپايی ممنوع کرده و همچنين به انسداد دارايیهاي خطوط
کشتيرانی جمهوري اسالمی( )IRISLو شرکتهاي تابعه آن در اروپا پرداختهاست .بيمه و بيمه
اتکايی شرکتهاي ايرانی نيز ممنوع شده است .اخيراً دادگاه اروپايی حکم به لغو تحريم کشتيرانی
ايران داده است ،درصورتی که شوراي اروپا به دادگاه اعتراضی نداشته و يا مدارکی دال بر دخالت
اين شرکت در برنامه هسته اي ايران ارائه نکند ،بعد از  2ماه اين حکم نهايی می شود.کرهجنوبی و
ژاپن نيز تحريمهاي مشابهی را عليه  IRISLو  Iran Airاعمال کردهاند.
شاخصهای تحریم :ممنوعیت صادرات سالح به ایران

تحریمهای ایاالت متحده

به دليل اينکه ايران در ليست کشورهاي حامی تروريسم اياالتمتحده قرار دارد ،فاقد شرايط الزم
براي صادرات تسليحات آمريکايی مطابق بند  40قانون کنترل صادرات تسليحات( AECA,
 )P.L> 995-92قرار دارد .عالوه بر اين ,مقررات ( ITRA, 22 CFRبخش  )126,1بيان
میکند که رئيسجمهور اختيار دارد که صادرات تسليحات را کنترل کرده و به منظور موافقت با
قطعنامههاي شوراي امنيت به عنوان دليل میتواند صادرات و واردات تسليحات را ممنوع نمايد.

تحریمهای سازمان ملل

قطعنامه  1929سازمان ملل (پاراگراف  )٨همه کشورهاي عضو سازمان ملل را از فروش و عرضه
سيستمهاي تسليحاتی عمده شامل تانكها ،ادوات زرهی ،هواپيماهاي جنگی ،کشتیهاي جنگی و
بيشتر سيستمهاي موشکی و لوازم يدکی مرتبط با آنها يا خدمات مشاورهاي براي سيستمهاي
تسليحاتی را من کرده است.

تحریمهای نظامي

تحریمهای اتحادیه اروپا

تحريمهاي اتحاديه اروپا شامل ممنوعيت فراگير فروش همه انواع تجهيزات نظامی (نه فقط

و متحدان غربي

سيستمهاي عمده تهاجمی) به ايران میباشد .ژاپن و کرهجنوبی چنين ممنوعيتی براي ايران ندارند
اما هيچ يك از اين کشورها به ايران سالح صادر نکرده است.
شاخصهای تحریم :محدودیت صادرات موارد با كاربرد دوگانه به ایران

تحریمهای ایاالت متحده

عمدتا تحت بند ) 6(jقانون مديريت صادرات( )P.L.96-72و بند  ٣٨قانون کنترل صادرات
صادرات تسليحات ،داراي مجوز عدم فروش کاالهايی به ايران است که میتواند داراي کاربردهاي
نظامی باشد.

تحریمهای سازمان ملل

قطعنامههاي سازمان ملل عليه ايران صادرات اکثر اقالم داراي کاربرد دوگانه را به ايران ممنوع
کرده است.

تحریمهای اتحادیه اروپا

اتحاديه اروپا در راستاي قطعنامههاي سازمان ملل ،فروش اقالم داراي کاربرد دوگانه را به ايران

و متحدان غربي

ممنوع کرده است .دربيانيه تحريم اکتبر 2012صادرات گرافيت و فلزات ساخته شده را به ايران
ممنوع اعالم کرده است .ژاپن اعالم کرده که در زمان ارزيابی فروش کاال به ايران ،از رژيمهاي
کنترل دقيق صادرات ،پيروي می کند .کرهجنوبی نيز سياستی مشابه ژاپن اتخار کرده است.

شاخصهای تحریم :تحریم علیه شركتهای خارجي كه به ایران سالحهای كشتار جمعي و یا تكنولوژیهای مرتبط
ميفروشند.
تحریمهای ایاالت متحده

چندين قانون و دستورالعمل مانند قانون عدم تکثير ايران -سوريه و کره شمالی»(P.L.106-
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 ،)17٨قانون عدم تکثير سالح ايران -عراق( )P.L.102-484و دستور اجرايی , 1٣٣٨2
تحريمهايی را عليه شرکتهاي ايرانی و غير ايرانی که مشخص شود درگير برنامههاي توسعه
سالحهاي کشتار جمعی ايران و يا عرضهکننده آن به ايران باشند ,اعمال میکند .تحريمهايی مانند
انسداد دارايیها و من تبادالت مالی با آنها.
تحریمهای سازمان ملل

قطعنامه (17٣7پاراگراف )12انسداد دارايی و اموال شرکتهاي ايرانی رکر شده در ضميمه قطعنامه
را در سراسر جهان اعمال کرده و در قطعنامههاي بعدي به ليست شرکتهاي مشمول تحريمهاي
فوق اضافه شده است.

تحریمهای اتحادیه اروپا

تحريمهاي اتحاديه اروپاعليه ايران مصوب 27جوالي  ،2010اين اتحاديه را متعهد به انسداد

و متحدان غربي

دارايیهاي شرکتهاي رکر شده در ضميمه قطعنامههاي سازمان ملل و نيز چند شرکت نام برده
در قطعنامه اتحاديه اروپا میسازد .ژاپن و کرهجنوبی نيز دارايیهاي شرکتهاي مندرج در ضميمه
قطعنامههايسازمان ملل را مسدود ساختهاند.
شاخصهای تحریم :ممنوعیت مسافرت اشخاص

تحریمهای ایاالت متحده

قانون تحريم جام ايران ،مسئوليت و سلب مناف ( )CISADAدر سال  2010وقانون(H.R. -
 ) 190٥ابزار الزم را براي من مسافرت به آمريکا ،انسداد دارايی و من نقل و انتقاالت مالی با
ايرانيانی که به عنوان ناقض جدي حقوق بشر بعد از انتخابات رياست جمهوري 12ژوئن 2009در
ايران شناخته شدهاند را فراهم می سازد.

تحریمهای اجتماعي

تحریمهای سازمان ملل

قطعنامه  1٨0٣ممنوعيتهاي الزام آور مسافرتهاي بين المللی را براي برخی از اشخاص ايرانی
که نام آنها در ضميمه قطعنامه رکر شده را اعمال میکند .قطعنامه  1929اين ليست را گسترش
داده که در سال  210٥به 40نفر رسيده است .به هر حال ليست ايرانيان مشمول عدم مسافرت
بينالمللی به دليل درگيري آنها در برنامه هاي توسعه تسليحات کشتار جمعی می باشد و نه نقض
حقوق بشر.

تحریمهای اتحادیه اروپا

تحريمهاي اعالم شده 27جوالي  2010اتحاديه اروپا شامل ضميمهاي از اسامی اشخاص ايرانی

و متحدان غربي

مشمول من سفر به کشورهاي اروپايی است .از اين تاريخ يك ليست  60نفره ديگري از اشخاص
ايرانی مشمول من سفر به کشورهاي اتحاديه اروپا به دليل نقض حقوق بشر نيز منتشر شده است.
کرهجنوبی و ژاپن نيز سفر اشخاص مشخصی از ايران را به کشورهاي خود ممنوع اعالم کرده
کردهاند.
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-2تاثیر تحریم ها (قبل از برجام)
مطالعات انجام شده در خصوص تاثير تحريمهاي اقتصادي عليه ايران نشان می دهد که تحريمهاي آمريکا به
لحاظ تغيير در مواض ايران با موفقيت همراه نبوده است .نتايج برخی ديگر از مطالعات نيز حاکی از آن است
که هزينه هاي اقتصادي ناشی از اعمال تحريمهاي تجاري و مالی نسبتا قابل توجه بوده است .طبق مطالعات
انجام شده ،تحريم هاي تجاري و مالی وض شده از سوي آمريکا بر اقتصاد ايران به ترتيب معادل  140و 6٣7
ميليون دالر در سال هزينه در پی داشته است .بنابراين هزينه هاي تحريم اقتصادي ايران به لحاظ مالی به مراتب
شديدتر و باالتر از تحريم تجاري بوده است.
بر اين اساس مجموع هزينه هاي وارده( تجاري و مالی) بر اقتصاد ايران تا پيش از سال  2000ساالنه معادل 777
ميليون دالر بوده است که معادل  2,7درصد صادرات و  1,1درصد از توليد ناخالص داخلی ايران در سال 2000
می باشد.
تحريمهاي وض شده عليه ايران ابتدا شامل تحريمهاي مالی و تجاري بود که به تدريج تحريمهاي فناوري و در
نهايت تحريمهاي حمل و نقل نيز به آن افزوده شد .اين تحريمها ابتدا تنها از سوي آمريکا و به صورت يکجانبه
وض می شد و به تدريج کشورهاي اروپايی نيز به اين جم پيوستند و به تحريم هاي چندجانبه تغيير ماهيت
داد .اما در ادامه دور جديدي از تحريمهاي همه جانبه توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعمال شد که آثار
اقتصادي قابل توجهی بر اقتصاد کالن و صنعت نفت ايران داشته است.
تحريم هاي وض شده عليه ج.ا .را می توان به  6دوره اصلی تقسيم بندي نمود که هر يك داراي ويژگی هاي
خاص خود می باشد:
 - 1دوره گروگانگيري 19٨1-1979
 - 2دوره جنگ ايران -عراق ()19٨1-19٨٨
 - ٣دوره بازسازي ()1992 – 19٨9
 - 4دوره رياست جمهوري کلينتون ،مهار دوجانبه ()2001 - 199٣
 - ٥پس از واقعه  11سپتامبر  2001تا سال 2006
 -6از سال  2006تا کنون
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بررسیها نشان میدهد که به دليل روند فزاينده قيمت نفت خام ،درآمد ارزي کشور از محل صادرات نفت خام
با رشد چشمگيري مواجه شد و به تب آن نرخ رشد اقتصادي کشور با افزايش معناداري همراه بود .اين امر موقتا
آثار منفی تحريمهاي تجاري و مالی بين المللی که بخشهاي واقعی اقتصاد کشور را متاثر ساخت ،تحت الشعاع
قرار داد و در مجموع اقتصاد ايران در سالهاي  1٣٨٥ ،1٣٨4و  1٣٨6به لطف جهش بسيار زياد قيمت نفت ،به
ترتيب با نرخ رشد  6,6 ،6,9و  6,7درصدي مواجه شد.
اما در سالهاي بعد با بازگشت قيمت نفت به سطح پيشين خود ،به دليل کاهش نرخ رشد ارزش افزوده ساير
بخشهاي اقتصادي کشور بويژه کشاورزي و صنعت که بخش قابل توجه آن ناشی از تحريمهاي تجاري و مالی و
همچنين سياست هاي نادرست دولت در بخش بازرگانی و مالی و پولی بوده است ،نرخ رشد اقتصادي کشور با
افت محسوس و قابل مالحظه اي مواجه شد و طی سالهاي  1٣٨٨ ،1٣٨7و  1٣٨9با روندي نزولی به ترتيب به
 2 ،2,٣و  1درصد رسيد.
در بررسی نرخ بيکاري همچنين مشاهده میشود که اين شاخص نيز روندي مشابه و هماهنگ با نرخ رشد
اقتصادي داشته است .در طول سالهاي  1٣٨4تا  1٣٨6نخست در پی افزايش درآمدهاي نفتی و تزريق بخشی از
اين درآمدها به اقتصاد کشور و اتخار سياستهاي انبساطی پولی و مالی از سوي دولت نظير اعطاي تسهيالت به
طرحهاي زودبازده نرخ بيکاري به طور مقطعی و جزيی کاهش يافت.
اما با کاهش درآمدي هاي نفتی و کاهش تزريق اين درآمدها در اقتصاد ايران که به صورت غيرواقعی منجر به
کاهش نرخ بيکاري شده بود ،از يکسو و بروز آثار تحريمهاي شديد مالی و تجاري بر بخشهاي واقعی و مولد
اقتصاد کشور و کاهش توليدات کشاورزي و صنعتی به دليل واردات بی رويه محصوالت خارجی ،روند فزاينده
و قابل توجه نرخ بيکاري در کشور آغاز شد ،بطوريکه در سال  1٣٨9به مرز  1٥درصد رسيد.
يکی ديگر از شاخصهاي نشاندهنده وخامت اوضاع در بازار کار  ،افزايش ساالنه جمعيت فعال کشور است .طبق
اهداف کمی تعيين شده در دوره برنامه چهارم توسعه ،میبايست به جمعيت فعال کشور ساالنه بيش از 700
هزار نفر افزوده ميشد که در عمل طی سالهاي  1٣٨9-1٣٨4تنها  140هزار نفر ساالنه وارد بازار کار کشور
شدند.
تاثير تحريمهاي اقتصادي و عملکرد ضعيف دولت در آن مقط زمانی وقتی مشخص تر و برجسته تر می شود
که به وضعيت بازار کار در سالهاي قبل تر نگاهی بيندازيم .بر اساس گزارشات مرکز آمار ايران ،ميانگين نرخ
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رشد جمعيت فعال طی سالهاي  ٥٥-6٥و  6٥-7٥حداقل دو درصد و در سالهاي  1٣7٥-٨٥ساالنه چهار
درصد بوده است ،در حاليکه مقدار اين شاخص در سالهاي  1٣٨9-1٣٨4کمتر از يك درصد شده است.
در اين دوره اقتصاد ايران با افزايش سطح عمومی قيمتها نيز مواجه شد که متاثر از افزايش نقدينگی کل کشور،
رشد ناچيز توليد در بخشهاي واقعی اقتصاد ايران بويژه صنعت و کشاورزي ،بوده است.
بر اساس آخرين آمارهاي آن زمان ميزان نقدينگی کشور از  6٨٥٨67ميليارد ريال در سال  1٣٨٣با نرخ رشدي
معادل  ٣12درصد به  2٨27067ميليارد ريال در سال  1٣٨9رسيد .همچنين شاخص بهاي کاالها و خدمات
مصرفی که شاخص سنجش تورم است ،از مقدار  100واحد در سال پايه  1٣٨٣به  ٣2٥در سال  1٣٨9افزايش
يافت.
در اين سالها ،افزايش واردات براي جلوگيري از تورم افسار گسيخته از يکسو و تثبيت نرخ ارز توسط دولت از
سوي ديگر ،موجب کاهش توان رقابتی توليدکنندگان داخلی و از دور خارج شدن آنان گرديد که پيامدهاي
اقتصادي و اجتماعی نظير ايجاد رکود در اقتصاد ايران و رشد بيکاري را به همراه داشته است .ضمن اينکه
همچنان نرخ تورم روند صعودي خود را طی نموده و اقتصاد ايران را دچار تورم توام با رکود يا رکود تورمی
نموده است.
بررسی روند ارزش افزوده بخش کشاورزي و گروه صناي و معادن نشان می دهد که طی سالهاي 1٣٨9-1٣٨4
اين دو بخش ،سهم اندکی از توليد ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادهاند .روند ارزش افزوده اين دو
بخش حاکی از تاثير پذيري منفی اين دو بخش از تحريم اقتصادي و سياستهاي ناکارامد دولت طی اين دوره
بوده است.
در واق تحريم هاي اقتصادي عليه ايران موجب کند شدن روند رشد بخش هاي کشاورزي و صنعت شده است.
به اعتقاد صاحبنظران اقتصادي ،در زمان مورد نظر صناي داخلی با ظرفيت  %٣0تا  %٥0ظرفيت خود توليد می
کردند .ضمن اينکه به دليل محدوديت هاي مالی ناشی از تحريم اقتصاد ايران با مشکالتی نظير خريد گران کاال،
خريد از مناب محدود و با کيفيت نامناسب ،پرداخت هزينه بابت حمل و نقل اضافی و هزينههاي انتقال ارز
مواجه گرديده است.
در آن سالها ،بخش اعظم رشد توليد ناخالص داخلی ناشی از واردات کاال ،صادرات نفت و گروه خدمات است.
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نکته جالب توجه اينکه به جز سال  1٣٨6طی اين دوره همواره ميزان واردات کاال و خدمات مساوي و يا بيشتر
از کل درآمد صادرات نفت کشور بوده است .عالوه بر آثار تحريمهاي اقتصادي بر اقتصاد ملی ،سياستهاي ارزي
نادرست دولت نيز شرايط را براي بخش توليد دشوار و غير قابل رقابت با محصوالت خارجی ساخت.
يکی از مهمترين عواملی که طی سالهاي اخير تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران را تشديد نموده ،تخصيص غير
بهينه درآمدهاي هاي نفتی بوده است .با توجه به وابستگی باالي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتی و نقش تعيين
کننده آن در رشد اقتصادي و تامين درآمدهاي ارزي کشور ،تخصيص بهينه و صحيح اين درآمد ها می توانست
نقش تعيين کننده اي در تخفيف آثار منفی اقتصادي تحريمها ايفا نمايد و تعادل را در بازارهاي مختلف برقرار
سازد.
بررسی هاي انجام شده در آن زمان گوياي اين واقعيت است که طی دوره زمانی مورد نظر ،متاسفانه اين سرمايه
عظيم ملی منجر به رشد بخشهاي واقعی اقتصاد اعم از کشاورزي ،صنعت ،بويژه خود صنعت نفت و گاز که
تامين کننده اين درآمد عظيم بوده ،نشده است و در عوض بخش قابل توجهی از اين درآمد در راستاي مهار نرخ
تورم به واردات کاال و خدمات که عمدتا مصرفی می باشند ،اختصاص يافت که منجر به تورم رکودي گرديد.
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-3محدوده تحریم های وضع شده اخیر (بعد از لغو برجام)
در قوانين تحريمی مرتبط با ايران چند سند اصلی وجود دارد که اين اسناد با رکر نام در برجام رکر شدهاند و
خروج اياالت متحده از برجام بايد در ارتباط با اين اسناد تفسير شود .در چهار فقره از اين اسناد ،بندهايی در
مورد نحوه و زمانبندي تعليق تحريمها رکر شده است که عبارتند از:
 .ISA4 .4 IFCA3 .٣ TRA2 .2 NDAA1 .1در قانون  NDAAمدت زمان ادواري تعليق تحريمها120 ،
روزه و در سه قانون ديگر ،بازه زمانی  1٨0روزه در نظر گرفته شده است.
در تاريخ  22ارديبهشت  ،1٣97موعد ادواري تصميمگيري در مورد ادامه تعليق يا عدم ادامه تعليق قانون
 NDAAفرا میرسيد .در  1٨ارديبهشت ماه و چهار روز قبل از موعد مذکور ،رئيس جمهور امريکا اعالم کرد
که از برجام خارج میشود اما در عين حال ،همزمان با آمادهسازي براي بازگشت تحريمها در طی فرآيندي
موسوم به ( Wind-downقط تدريجی ارتباط اقتصادي با ايران) ،تعليقيهاي ( )Waiverبراي اين دوره
کوتاهمدت  90روزه و  1٨0روزه صادر میکند .بديهی است خروج امريکا از برجام به اين معنی است که در
پايان دوره تعليقيهها ،مفاد قانون  NDAAاجرايی خواهد شد .به همين دليل ،وزارت خارجه اياالت متحده با
همکاري اداره مربوطه در خزانهداري اياالت متحده ( )OFACتالش کرد با انتشار متنی ساده شده تحت عنوان
سواالت پرتکرار ،برخی از اين موارد را روشن سازد .بديهی است که آنچه در رسانهها به عنوان اقدامات امريکا
در پايان مواعد  90و  1٨0روزه رکر شده است ،صرفا رئوس ساده شده موارد قانونی مرتبط با ايران است و براي
جزييات آن بايد به قوانين رکر شده در فوق مراجعه کرد .اما مفاد قانون  NDAAچيست و چه نسبتی با تحريم
ايران به ويژه در حوزه بانکی دارد؟ در اصالحيه سال  2010بر قانون  ISAو قانون  CISADA5مقرر شده
است مؤسسات مالی خارجی (يعنی مؤسسات مالی غيرآمريکايی و غيرايرانی) اجازه ندارند با نهادهاي مالی
ايرانی که ريل قوانين مرتبط با گسترش سالحهاي کشتارجمعی و قوانين مرتبط با حوزه تروريسم درج شدهاند،
تعامالت مالی و بانکی داشته باشند ،اما همين محدوديت در قانون  NDAAبه باالترين سطح خود رسيد؛ به
National Defense Authorization Act 1
the Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 2
the Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012٣
Iran Sanctions Act 4
the Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act
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اين صورت که در اين قانون مقرر شد که کليه نهادهاي مالی ايرانی از جمله بانك مرکزي ايران به
محدوديتهاي فوق اضافه شوند؛ به اين معنا که نهادهاي مالی خارجی بهطورکلی حق تعامل مالی و بانکی با
سيستم بانکی ايران و بانك مرکزي ايران نخواهند داشت و چنانچه در اين موضوع خاطی شناخته شوند ،نسبت
به ادامه فعاليت آنها در حوزه قضائی آمريکا ممانعت به عمل میآيد .توضيح اينکه من ادامه فعاليت بانكهاي
خارجی(مخصوصاً بانكهاي اروپايی) در حوزه قضائی آمريکا بسيار تهديدکننده و بازدارنده است.
نکته ديگري که در اين قانون آمده آن است که درصورتیکه يك کشور خارجی ،محدوديتهاي مربوط به خريد
نفت از ايران را رعايت نکند ،1نهادهاي مالی مستقر در آن کشور تحريم میشوند يعنی در اين قانون به جاي
تحريم کردن شرکتهاي خريدار نفت از ايران ،مقرر شده است که سيستم بانکی آن کشور به جرم انجام
تراکنشهاي مالی مرتبط با خريد نفت از ايران مورد تحريم و تنبيه قرار بگيرد.
دولت ترامپ در  ٨می  201٨از برجام خارج شد و دستور اجرايی  1٣716دولت اوباما در تعليق تحريم هاي
مرتبط با هسته اي ايران متعاقب برجام را لغو نموده و طی دستوري به وزارت خزانه داري خواستار بازگشت
تحريم هاي ج.ا.ايران گرديد.

2

متعاقب خروج اياالت متحده از برجام ،وزارت خزانه داري در  FAQ٣در  ٨می  201٨خود بيان کرد تحريم
هاي اياالت متحده در بازه زمانی کاهش و محدودسازي  90روزه (6اگوست  )201٨و کاهش و محدودسازي
 120روزه ( 4نوامبر  )201٨بازخواهد گشت و فرآيند  Snapbackتحريم ها شروع شده است.

1

4

در قانون NDAAکه يکی از مهمترين احکام آن در مورد تحريم نفتی ايران است ،مقرر شده است که خريداران نفت از ايران مکلف اند در بازه

زمانی مشخص ،خريد نفت از ايران را به طور قابل توجهی کاهش دهند؛ تيم اجرايی اوباما ،اين کاهش را به مقدار  20درصد در هر شش ماه تفسير
کرد .تيم ترامپ تاکنون تفسير خود از عبارت «به طور قابل توجه» را مشخص نکرده و ممکن است بيشتر از  20درصد باشد.
- The White House Website (May 8,2018) PRESIDENTIAL MEMORANDA: Ceasing U.S.

2

Participation in the JCPOA. Available At:< https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/ceasing-u-s> participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans-malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/
 -٣مخفف  Frequently Asked Questionsکه بيانيه غيررسمی در مورد مهمترين سواالت متداول يك موضوع و پاسخ به آنها براي تنوير
افکار عمومی است که در اينجا به منظور آگاهی اشخاص حقيقی و حقوقی آمريکايی و غيرآمريکايی در مورد نحوه و مکانيزم بازگشت تحريم ها عليه
ايران از سوي وزارت خزانهداري اين کشور صادر شده است.
-The U.S. Department of the Treasury (May 8, 2018) Frequently Asked Questions Regarding the Re-

4

Imposition of Sanctions Pursuant to the May 8, 2018 National Security Presidential Memorandum
Relating to the Joint Comprehensive Plan of Action. Ava;able At:< https://www.treasury.gov/resource>center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.pdf
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 -1-3حوزههای تحریمی و قوانین تحریمی که بعد از دوره محدودسازی  90روزه در 6آگوست 2018
 Snapbackمی شوند:

 تحريم هاي مربوط به خريد و تهيه دالر آمريکايی توسط دولت ايران
 تحريم هاي مرتبط با تجارت ايران در زمينه طال و فلزات گرانبها
 تحريم هاي مرتبط با خريد ،رخيره يا انتقال مستقيم يا غير مستقيم گرافيت ،مواد خامٰ يا فلزات نيمه
تمام شامل آلومينيوم و آهن ،زغال و نرم افزار براي يکپارچه سازي پروسه هاي صنعتی.
 تحريم هاي مرتبط با انتقال عمده خريد يا فروش ريال ايرانی ،نگهداري کمك هاي مالی عمده يا
حساب هاي بانکی بيرون از خاک ايران که تحت نفور ريال ايرانی است.
 تحريم هاي مرتبط با خريد ،اشتراک يا تسهيالت بدهی هاي دولتی ايران.
 تحريم هاي مرتبط با صنعت خودرو ايران.

 قانون آزادي و مقابله با اشاعه ايران  IFCAبخش  -)A()1()a( 1245فروش ،عرضه و انتقالفلزات گرانبها به و يا از ايران.
-

قانون آزادي و مقابله با اشاعه ايران  IFCAبخش  -)1()a( 1245فروش ،عرضه و انتقال
گرافيت،مواد معدني و فلزات نيمساختهشده مورد استفاده در ساخت يك يا چند مقاصد
مشخصشده[ممنوع] به يا از ايران.

 قانون آزادي و مقابله با اشاعه ايران  IFCAبخش  -)c( 1245انجام تراكنش بوسيله FFLsكه در محدوده معافيتهاي بخش  IFCA)1()a(1245انجام مي شود.
 قانون آزادي و مقابله با اشاعه ايران  IFCAبخش  -)A()1()a( 1246ارائه خدمات ضمانت،بيمه يا بيمه اتكايي در ارتباط با فعاليت هاي كه با ايران درگير بوده و در محدوده  JCPOAقرار
دارد.
 قانون آزادي و مقابله با اشاعه ايران  IFCAبخش  -)C()1()a( 1246ارائه خدمات ضمانت،بيمه يا بيمه اتكايي مربوط به يا براي افراد يا شركتها بالكشده(در فهرست تحريمي)حكومت ايران.
 قانون آزادي و مقابله با اشاعه ايران  IFCAبخش  -)a( 1246ارائه خدمات ضمانت ،بيمه يابيمه اتكايي مربوط به فعاليتهاي تجاري هواپيماهاي مسافري كه هرگونه مجوزهاي الزمه آن
بوسيله اوفك صادر مي شود.
16

 لغو مجوز عمومي  Iاوفک در مورد اشخاص (حقیقي و حقوقي) حذف از لیست  :SDNبعداز اجراي برجام ،اوفك بيش از  400نفر از افراد و شركتهاي مختلف را از ليست  SDNخارج كرد.
اين اقدام ،بر توانايي تجارت با افراد خارجشده فهرست  SDNداشت و تهديد اعمال تحريم عليه
شركتهاي خارجي درگير تراكنش با اين افراد و شركتها شامل بازيگران عمده اقتصادي ايران نظير
شركت ملي نفت ايران ،شركت كشتراني ج.ا.ايران و ايران اير را برطرف كرد.حذف اين دستورالممل
و بازگشت افراد حذف شده به ليست  ،SDNمجدداًآنها را تحت تحريمهاي بخش IFCA1244
قرار ميدهد.

-2-3حوزه های تحریمی و قوانین تحریمی که بعد از دوره محدودسازی  180روزه در  4نوامبر 2018
 Snapbackمی شوند:

 تحريم هاي مرتبط با اپراتورهاي بندري ،ناوگان دريايی و بخش هاي کشتی سازي شامل خطوط
ناوگان دريايی جمهوري اسالمی ايران و خط ناوگان جنوبی ايران و وابسته هاي آنها
 تحريم هاي مرتبط با معامالت نفتی با شرکت ملی نفت ايران ( ،)NIOCشرکت بين المللی نفت ايران
( )NICOو شرکت ملی نفتکش ايران ( )NITCشامل خريد نفت ،محصوالت نفتی يا محصوالت
پتروشيمی از ايران
 تحريم هاي مرتبط با معامالت اقتصادي موسسات مالی خارجی با بانك مرکزي ايران و موسسات
مشخص مالی ايرانی تحت ماده  124٥اليحه اختيارات دفاع ملی براي سال مالی .)NDAA( 2012
 تحريم هاي مرتبط با خدمات تهيه پيامهاي مالی خاص براي بانك مرکزي ايران و موسسات مالی
ايرانی ليست شده در ماده  )c)(2)(E)(ii( 104تحريم جام ايران و اقدام محروم سازي 2010
()CISADA
 تحريم هاي مرتبط با تهيه خدمات بيمه نامه ،بيمه يا بيمه اتکايی
 تحريم هاي مرتبط با بخش انرژي ايران

1

- Ibid.

1
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 قانون تحریم های ایران ( ،)ISAبخش  )1 :)A( 5توسعه مناب نفتی ايران؛ )2توليد فرآورده هاي نفتی
پااليش شده در ايران )٣ ،صادرات توليدات پااليشی به ايران )4 ،همکاري مشترک با ايران در خصوص
توليد مناب نفتی بيرون از ايران)٥ ،حمايت از توسعه مناب نفتی و توليد فرآورده هاي پااليشی در ايران،
)6توسعه و خريد توليدات پتروشيمی از ايران )7 ،انتقال نفت خام از ايران يا  )٨مالکيت ،اجرا و کنترل
کشتیهايی که براي از بين بردن نشانههاي ريشه ايرانی نفت خام با فرآوردههاي پااليشی و انتقال آن
مورد استفاده قرار می گيرند.
 قانون كاهش تهدید ایران ()TRAبخش  -)A( 212ارائه خدمات ضمانت ،بيمه يا بيمه اتکايی براي
شرکت ملی نفت ايران و شرکت ملی نفتکش ايران يا شرکتهاي جانشين آنها.
 قانون كاهش تهدید ایران ()TRAبخش  -)A( 2013خريد ،تعهد پرداخت به با تسهيل صدور بدهی
دولت ايران يا بدهی و سود سهام شرکتهاي در مالکيت يا کنترل دولت ايران ممنوع است.
 قانون آزادی و مقابله با اشاعه ایران  IFCAبخش  -)1()c( 1244الف) تراکنشها از طرف يا براي
بخش انرژي ،کشتيرانی يا بخشهاي کشتیسازي و يا ب) افراد تعيين شده براي اداره بندر در ايران.
 قانون آزادی و مقابله با اشاعه ایران  IFCAبخش  -)2()d( 1244فروش و عرضه يا انتقال کاال و
خدماتی به يا از ايران که در در ارتباط با بخشهاي انرژي ،کشتيرانی و کشتیسازي مورد استفاده قرار
میگيرد.
 قانون آزادی و مقابله با اشاعه ایران  IFCAبخش  -)2()h( 1244تراکنشها بوسيله  FFLsبراي
اجار يا تسهيل تراکنشها براي فروش ،عرضه و انتقال به يا از گاز طبيعی ايران.
 قانون آزادی و مقابله با اشاعه ایران  IFCAبخش  ) i()B()1()a( 1246ارائه خدمات ضمانت،
بيمه يا بيمه اتکايی مرتبط يا به سود هرگونه فعاليتی که در بخشهاي انرژي ،کشتيرانی و کشتیسازي
ايران که تحت تحريمهاي  IFCAقرار دارند.
 قانون آزادی و مقابله با اشاعه ایران  IFCAبخش  ) ii()B()1()a( 1246ارائه خدمات ضمانت،
بيمه يا بيمه اتکايی براي تراکنشهاس در محدوده معافيتهاي اعمال شده در بخش
)B()1()a(124٥و( )Cقانون  IFCAانجام می شود.
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 لغو مجوز عمومي  Hاوفك :بعد از روز اجراي برجام ،اوفك برخی اقدامات تأييدي براي کاهش
تحريم هاي ايران انجام داد که اين قدامات تاثير زيادي بر توانايی شرکتهاي خارجی براي انجام تجارت
با ايران بدون ترس از جرايم و يا ترس از تحريم داشت .مهمترين مجوز وزارت خزانه داري که در 4
اگوست  201٨لغو می شود ،بعد از اجراي برجام ،اوفك مجوز  Hرا صادر کرد که طی آن شرکتهاي
زيرمجموعه و تابعه خارجی تحت کنترل اتباع آمريکايی می توانند تحت شرايط مشخصی درگير
فعاليتهاي اقتصادي مرتبط با ايران شوند .اما زيرمجموعه هاي خارجی شرکتهاي آمريکايی از صادرات
هر کاال و خدماتی به ايران که انجام آن از سوي شرکت مادر با پتانسيل جرايم مدنی و کيفري براي
چنين نقض قوانينی مواجه می شد ،من بودند .لغو اين مجوز ،فعاليت هر شرکت بين المللی
غيرآمريکايی که بخش معينی از سهام آن در کنترل اتباع آمريکايی می باشد نيز از همکاري اقتصادي با
ايران من می شوند.

1

- Forrer J. John (May 2018) Secondary Economic Sanctions:Effective Policy or Risky Business? The 1
<Atlantic Council, GlobalBusiness & Economics Program and Economic Sanctions Initiative. Avalable At:
>http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Secondary_Sanctions_WEB.pdf
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-4نتیجه گیری و پیشنهادات
با توجه به روند حاکم بر سياست آمريکا ،بايد منتظر تحريمهاي گسترده و عميقتري نسبت به تحريمهاي قبلی
بود و اقتصاد کشور را براي آن آماده ساخت .در وضعيت فعلی نمیتوان چندان به مواض اروپايیها اميدوار بود
و اگر حمايتی هم باشد ،جنبه تاکتيکی دارد که بهاي آن را بايد در جاي ديگر پرداخت .با توجه به روحيه جديد
آمريکايیها و اتفاق نظري که بين رئيسجمهوري ،کنگره و سنا در مورد ايران وجود دارد ،بعيد است که منافذ
قبلی براي دور زدن تحريمها بتواند مورداستفاده قرار گيرد .براي مقابله با تحريمهاي جديد گزينههاي زيادي
پيشروي ما نيست و الزم است راههاي ممکن براي مقابله با چنين تحريمهايی را سريعا مورد مداقه و اقدام
قرار داد.
 يکی از مشکالت اصلی ناشی از تحريمها ،محدودسازي مبادالت ارزي است و از آنجا که اقتصاد
ايران نيازمند مبادالت بينالمللی است بنابراين محدوديتهاي ارزي ،مشکالتی را براي اقتصاد کشور ايجاد
خواهد کرد .در پيش گرفتن فرآيندي که نياز کشور را به مبادالت ارزي دالري و حتی يورويی کاهش دهد و
مبادالت بينالمللی کشور را ممکن سازد از نيازهاي اصلی کشور است .در اين رابطه عقد پيمانهاي پولی
دوجانبه با کشورهاي طرف تجاري ايران از اقدامات مهمی است که میتواند اثر تحريمهاي ارزي را کاهش
دهد .برخی کشورها در حالحاضر در روابط خود با آمريکا دچار تنش بوده و نسبت به چنين پيمانی عالقه
نشان دادهاند .در حقيقت عقد پيمانهاي پولی دوجانبه بايد مدتها پيش در دستور کار قرار میگرفت که
متاسفانه توجه چندانی به آن نشده است .بهنظر میرسد سه کشور ترکيه ،روسيه و چين ،بهدليل مشکالت در
روابط با آمريکا داراي آمادگی بيشتري براي عقد چنين پيمانی هستند و هر سه کشور نيز از شرکاي اصلی
تجاري ايران محسوب میشوند .پس از سه کشور فوق ،هند نيز بهنظر میرسد عالقهمند به چنين توافقی
هست .عالوه بر پيمانهاي پولی دوجانبه ،عقد قراردادهاي تهاتري با کشورهاي همسايه نيز میتواند تا حدي
راهگشا باشد.
 در حقيقت اقدامات داخلی مهمترين بخش براي مقابله با تحريمهاي داخلی است ،چراکه هدف اصلی
تحريمها محدود ساختن اقتصاد کشور با محدودسازي صادرات و واردات آن است .بهدليل سوءمديريتها و
مشکالت گوناگون ،به عقيده بسياري از کارشناسان مشکل اصلی کشور ما تحريمها ،پيچيدگیها و موان
داخلی بر سر کار و کسب و اقتصاد است که همچنان سدي در مقابل کارکرد اقتصاد قرار دارد و متاسفانه
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تمامی اين موان ساخته دست ديوانساالري دولتی است .افزايش بنيه اقتصاد و برداشتن بندهاي متعدد از پاي
اقتصاد و اصالح ساختارهاي دست و پاگير از ضروريات اصلی افزايش توان اقتصاد کشور براي مقابله با
تحريمهاست .در واق

پادزهر اصلی تحريمها ،آزادسازي اقتصاد کشور و ظرفيت و توان بخش

خصوصی است که میتواند امکاناتی فراتر از روالهاي مرسوم بين کشورها را بهکار گيرد.
 يکی از اقدامات بر زمين مانده از حدود  6سال قبل ،اجرايیسازي قانون بهبود فضاي کسب و کار است.
اجرايی سازي اين قانون و قوانين مشابه و کاستن از مجوزهاي دولتی و تداوم چنين اقداماتی میتواند در
کوتاه مدت ،در بخش خصوصی و اقتصاد کشور تحرک بيشتري ايجاد کند.
 متاسفانه فساد که با افزايش تحريمها تشديد میشود ،از بزرگترين مصيبتهاي اقتصاد ايران است .در
صورتی که مبارزه واقعی با فساد و شفافسازي صورت گيرد میتواند تابآوري اقتصاد ايران را در مقابل
تحريمهاي جديد افزايش دهد.در مبارزه با فساد ،شفافسازي وامها و تسهيالت بانكها و هدايت مناب آنها
بهسوي بخش توليدي اقتصاد ،داراي اهميت و جايگاه ويژهاي است.
 حجم باالي قاچاق در کشور عالوه بر تخريب اقتصاد داخلی ،از مناب اصلی تقاضاي ارز در بازار آزاد است.
در واق بازار داخلی کشور متاسفانه مورد دستاندازي قاچاقچيان قرار دارد و اين موضوع يکی از اصلیترين
داليل رکود اقتصاد کشور است زيرا کاالهاي قاچاق بخش بزرگی از بازار کاالهاي داخلی را تصاحب
کردهاند .اگر دولت بتواند از حجم قاچاق بهطور جدي بکاهد ،به همان نسبت تقاضا براي ارز در بازار کاهش
يافته و بازار براي کاالهاي داخلی فراهم میشود که اثر خود را روي افزايش تقاضاي داخلی و اشتغال نشان
خواهد داد.
 از مشکالت تحريمها ،افزايش نرخ ارز به دليل عدم تعادلها و هيجانات ناشی از آن است .کنترل نرخ ارز در
بازار آزاد از وظايف دشوار دولتها در زمان تحريم است .تدوين سياستهاي ارزي متناسب براي
بخشهاي مختلف اقتصاد و برنامهريزي براي تامين نيازهاي آنها میتواند تعادلی بين عرضه و تقاضاي ارز
ايجاد کند و از ايجاد شوک در قيمتهاي ارز پيشگيري کند.
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