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 چکیده
ب زی انقالی پیرومقابله با انقالب اسالمی ایران و جلوگیری از گسترش آن، از ابتدادولت آمریکا در راستای 

لل و سال گذشته، همراهی شورای امنیت سازمان م 6هایی را علیه ایران وضع نموده است. از حدود تحریم

ایی که حتی ی جدیدی شده و بسیار شدیدتر شوند، تا جها وارد مرحلهی اروپا باعث شده این تحریماتحادیه

ها، درآمدهای کشور در خواند. نوک پیکان تحریمها علیه ایران را بی سابقه میرئیس جمهور آمریکا تحریم

 ی نفت و گاز را هدف گرفته است.حوزه

های مختلف بندی مفهومی از حوزهدر این مقاله، ضمن بررسی قوانین تحریم مصوب علیه ایران، یک دسته

بندی، برخی از دهیم. سپس بر اساس این دستهعمال شده در هر حوزه ارائه میهای ااقتصادی و تحریم

کنیم. در پایان به برخی از راه حلهای مقابله با بنی میهایی که در آینده ممکن است اعمال شود را پیشتحریم
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 ادبیات موضوع تحریم

 های اقتصادیتعریف تحریم
« تحریم اقتصادی»ی وسیعتری از رود و حوزهبه کار می« مجازات»در زبان انگلیسی به معنی  Sanctionلغت 

المللی کاربرد دارد و ابزاری برای معموال به صورت مجازات بین مجازاتها. این 1شودرا شامل می Embargoیا 

بندی کنش میان نیست. در طبقه  المللیرفتار دولتها یا گروههایی است که رفتارشان مورد قبول بین  نفوذ در

های ی گزینهگیرد و زمانی که همهی خاکستری مابین دیپلماسی و جنگ قرار میدر منطقه مجازاتهادولتها، 

به عنوان آخرین گام قبل از اقدام  مجازاتهانتیجه بماند، دیپلماتیک دیگر در تعدیل رفتار دولت یا گروه هدف بی

 شوند.نظامی مطرح می

های دیپلماتیک و سیاسی و ی بزرگ تحریمهای اقتصادی، مجازاتالمللی به سه دستههای بینمجازات

باشند که المللی میهای بینرایجترین نوع مجازات« های اقتصادیتحریم»شوند. های نظامی تقسیم میمجازات

گذاری و هرمایسنوع کردن معموال در قالب قطع روابط تجاری، ایجاد ممنوعیت بر عوامل و فعالین اقتصادی، مم

ی هرگونه کمک اقتصادی و مالی و های مالی و پولی، جلوگیری از ادامهروابط تجاری، جلوگیری از همکاری

 شوند.جلوگیری از صدور فناوری یا تحصیل و اشتغال متخصصین و کارشناسان و مانند آن مطرح می

هم و بعضا تاثیرگذاری در دست ماقتصادی ابزار سیاسی های دهد که تحریمها نشان میی تحریمبررسی سابقه

 های اقتصادیی آمریکا همواره یکی از مجریان تحریماز جمله ایاالت متحده .کشورهای مستکبر دنیا بوده است

ی تحریم های گستردهرود و برنامهبرای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود به شمار می

 را خصوصا پس از سالهای جنگ دوم جهانی به اجرا گذاشته است. اقتصادی و تجاری

 هابندی انواع تحریمطبقه
های جامع که معموال تحریمو هوشمند وجود دارد. در  جامعی نظریهنوع المللی، دو های بیندر خصوص تحریم

ندان دولت هدف، موجب ، درد و رنج ناشی از مجازاتها بر شهروبا قطع کامل روابط مالی و تجاری همراه است

ها که به شدت هم شود که آنها حکومت خود را برای تغییر رفتارش تحت فشار قرار دهند. در این گونه تحریممی
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میالدی،  90ی ها در دههشوند و اعمال اینگونه تحریمگناه قربانی میباشد، شهروندان بیمورد انتقاد می

ها به شدت اق و هائیتی به دنبال داشته است؛ در نتیجه اینگونه مجازاتپیامدهای وخیم انسانی را، به ویژه در عر

 مورد اعتراض مجامع بشر دوستانه قرار دارد.

ها برای ایجاد های هدف، از این تحریمدولتاز جمله  .در عمل هم با مشکالتی روبرو هستند جامعهای تحریم

گروههای  کنند؛ در شرایط تحریم، معموالتفاده میاحساس نفرت نسبت به بیگانگان و افزایش همبستگی ملی اس

های اقتصادی کشورهای شوند؛ همچنین فرصتمخالف دولت هدف، بیش از دولت هدف و رهبران آن تضعیف می

ها در افتد؛ مشکل دیگر این است که بی ثباتی ناشی از اعمال تحریمها هم به خطر میی تحریماعمال کننده

 شد.مراه داشته باهامدهای سیاسی و امنیتی قابل توجهی برای منطقه و جهان به تواند پیکشور هدف، می

تها به ، گرایشها به سمت الگوی جدیدی از مجازاهای جامعتحریمی ی مشکالت اخالقی و عملی نظریهدر نتیجه

تصادی، اق هاینام مجازاتهای هوشمند جلب شد. این نظریه در پی به حداقل رساندن پیامدهای انسانی تحریم

باشد، آمیز میی مسالمتالمللی به شیوههدف و حل و فصل اختالفات بین یا گروههای افزایش فشار بر دولت

 تواند بدون پیامدهای انسانی علیه غیرنظامیان باشد.ها هم نمیهرچند این نوع مجازات

 هانرخ موفقیت تحریم
ی مورد تحریم را در فاصله 116، که 2المللبین های صورت گرفته توسط موسسه اقتصادیبر اساس ارزیابی

 34های اقتصادی تنها در حدود مورد بررسی قرار داده، میانگین نرخ موفقیت تحریم 1990تا  1914سالهای 

 20به اجرا گذاشته شدند نزدیک به  1990تا  1970ی سالهای هایی که در فاصلهدرصد بوده و موفقیت تحریم

ی توان در سه پدیده جست و جو کرد: اوال به دلیل رشد فزایندهین نرخ کم موفقیت را میباشد. دلیل ادرصد می

تواند نیازهای اقتصادی خود را از کشورهای متعددی تامین کند و دیگر تنها به المللی، هر کشور میتجارت بین

لمللی، کسب اجماع و توافق ای بینهای جدید در صحنهیک کشور وابسته نباشد. دوم اینکه به دلیل ظهور قدرت

های همه جانبه توسط سازمان ملل دشوار شده است. دلیل سوم هم رشد سریع و الزم برای اعمال تحریم

 باشد.می 90ی ی کاربرد سیاست تحریم اقتصادی پس از دههنسنجیده
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 علیه ایران تحریمِ مصوببررسی قوانین 

 هاهای اعمال تحریمبهانه
ی خود علیه ایران توجیهات مختلفی را های خصمانهدولتمردان آمریکایی برای سرپوش گذاشتن بر سیاست

ایران را به ، 12957ی شماره 3در فرمان اجرایی ایاالت متحده،وقت رئیس جمهور کلینتون، اند. عنوان نموده

کند داند و اعالم میمی« یاالت متحدهای برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد االعادهتهدید فوق»عنوان 

ای به رؤسای مجلس آمریکا، وی همچنین در نامه وجود دارد.« ی ملیالعادهوضعیت فوق»که در روابط با ایران 

  ها ارئه داده است که عبارتند از:ای برای وضع تحریمگانهدالیل سه

 باشد؛می تهدیدکننده هاملت تمام امنیت و صلح برای که ایران تروریستی هایفعالیت .1

 مخاطره به را خاورمیانه صلح که هاییفعالیت جمله از ی،المللبین تروریسم از ایران حمایت استراتژی .2

 اندازد؛می

 .جمعی کشتار هایسالح به دستیابی برای ایران تالش .3

ی بخش نفت ایران را به تصویب جلوگیری از توسعه ی برایقوانین ی آمریکا، کنگرهواهی یبر اساس همین ادعاها

 بیان شده است:سیاست ایاالت متحده در مقابل ایران اینطور  ،«4های ایرانقانون تحریم»ی مقدمهدر  رساند.

های عالیتفنتواند از ایران تا  ندمحدود کاین است که توانایی ایران را  ،سیاست ایاالت متحده»

قال و انت سالحهای کشتار جمعی یتوسعهدستیابی و  توانایی مالیِ، و حمایت کندالمللی تروریستی بین

دود ل نفت محانتقا وآنها را نداشته باشد. بر همین اساس باید توان ایران در اکتشاف، استخراج، پاالیش 

 «شود.

، «یت از تروریسمحما»توان به های واهی دیگری نیز در سالیان مختلف مطرح شده، از جمله میهمچنین بهانه

تعارف متالش برای دستیابی به قدرت تهاجمی در زمینه تسلیحات »، «ایتالش برای دستیابی به سالح هسته»

 اشاره کرد.« نقض حقوق بشر و دموکراسی»و « به منظور تهدید همسایگان خود
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ت آن است که آمریکا وجو کرد. واقعیاساس جستها را باید در پشت این حرفهای بیاما دالیل واقعی تحریم

ی ایران در دنیا و به خصوص در خاورمیانه است. هرگونه حرکتی که شدیدا مخالف گسترش اسالمگرایی به شیوه

بخواهد نظم نوین جهانی را که بر اساس منافع و اصول آمریکا شکل گرفته تهدید نماید، یا رهبری آمریکا در دنیا 

تالش برای ناگفته پیداست که منظور دولتمردان غربی از  .را به چالش بکشد به شدت سرکوب خواهد شد

ای است، همانطور که حق مسلم کشور در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته، ایدستیابی به سالح هسته

حمایت از محور مقاومت و مردم مظلوم غزه و لبنان و اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی را به حمایت از 

های های خصمانه نیز البیعمدتا محور این سیاست کنند.با صلح خاورمیانه تعبیر میتروریسم و مخالفت 

 اند.ی آمریکا بودههای هوادار اسرائیل در دولت و کنگرههو چهر 5صهیونیستی مثل آیپک

ی اسالمی پردازد و جمهوربر همین اساس است که دولت ایاالت متحده، با کشورهای مستقل جهان به مقابله می

 در صدر این لیست قرار گرفته است. 57اش در سال ایران بعد از انقالب تاریخی

 (1993 -1979ی یکجانبه و درون سرزمینی )هاتحریم :دور اول
و 1980ال سدر در زمان ریاست جمهوری کارتر نخستین تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران، 

روش ی جاسوسی آمریکا در تهران شکل گرفت. براساس این تحریم، قراردادهای فدر واکنش به اشغال النه

ظامی به نفروش تجهیزات  لغو و ،با آمریکا به امضا رسیده بود ی پهلویدورهکه در به ایران، تجهیزات نظامی 

ی سدود و هرگونه مبادلهلت ایران را مهای دومیلیارد دالر دارایی 12شد. همچنین دولت آمریکا  ممنوعایران 

یوستند و په آمریکا بی اروپا و ژاپن هم تجاریِ شهروندان آمریکایی با ایران را ممنوع اعالم کرد. متعاقبا اتحادیه

ی هامتحری ند.ساخت و اعطای وام به ایران را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف یفروش تجهیزات نظام

ر طول دریکا یک سال بعد، با آزادسازی گروگانهای آمریکایی لغو شد؛ هرچند فشار اقتصادی آم حدود تجاری

 های ایران ادامه یافت.جنگ تحمیلی، به شکل مسدود کردن دارایی

های با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، دولت آمریکا با هدف جلوگیری از پیروزی ایران در جنگ، تحریم

، نام ایران در ی ریاست جمهوری ریگاندر دوره ،1984در سال ای را علیه ایران ترتیب داد. اقتصادی گسترده

. بر اساس این اقدام دولت آمریکا موظف ی آمریکا ثبت شددر وزارت خارجه« دولتهای حامی تروریست»فهرست 

عطای وام از سوی موسسات ا و همچنین های دومنظوره به ایرانانتقال تجهیزات نظامی و فناوریشد تا مانع از 

 المللی به ایران شود.بین
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لیج خهای مستقیم نظامی آمریکا با ایران در مک فارلین و همچنین درگیری ماجرای افشایسه سال بعد، با 

یاالت ی کاالها و خدمات ایرانی، از جمله نفت خام ایران به اواردات کلیه 12613 فرمان اجراییطی فارس، ریگان 

ی های وابستهکت؛ هرچند شرکتهای آمریکایی مجاز بودند نفت ایران را از طریق شردکرمنوع اعالم مرا متحده 

ی های جدی برادیتدر این دوره، محدو .خود در خارج از آمریکا و برای بازارهای خارج آمریکا خریداری نمایند

 به ایران وجود نداشت. های غیرنظامیصدور کاال

سیاسی میان ایران و  مناسبات اقتصادی وی بازسازی، و آغاز دوره 1988ال با پایان جنگ تحمیلی در س

جای  های اقتصادی آمریکا علیه ایران همچنان برتحریمبود یافت، لیکن ی اروپا به میزان قابل توجهی بهاتحادیه

  .باقی ماندند

در این دوره در درصد تولید نفت جهان  25و درصد ذخایر نفتی شناخته شده جهان  65با توجه به اینکه 

تهدید این منابع برای ایاالت متحده قابل تحمل نبود. لذا پس از فروپاشی شوروی، در  ،ی خلیج فارس بودمنطقه

سیاست آمریکا، حفظ دسترسی بال منازع به نفت خلیج فارس و حفظ یا ایجاد ثبات ی جرج بوش پدر، دوره

، به منظور 1991با شکست نظامی عراق از آمریکا در نبرد خلیج فارس در سال د. ای به نفع خودش بومنطقه

منع »جلوگیری از برتری جمهوری اسالمی و بر هم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون 

براساس  نمود.تر های اقتصادی علیه ایران را تنگی تحریممجددا حلقه« 6گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق

آالت و تجهیزاتی که به طور غیرمستقیم دارای کاربرد نظامی باشند به ایران ی ماشیناین قانون صادرات کلیه

 دنبال شد.« مهار دوجانبه»آغاز سیاستی بود که متعاقبا توسط کلینتون تحت عنوان قانون این  منع شد.

 (2006 -1993های یکجانبه و فراسرزمینی ): تحریمدور دوم
اق ران و عرور ایاندکی پس از به قدرت رسیدن بیل کلینتون، برخی از مشاوران وی پیشنهاد کردند که هر دو کش

ین اساس ای تضعیف شوند که دیگر به عنوان خطری برای منافع آمریکا به حساب نیایند. بر همباید به گونه

ین کار درصدد بود اادامه یافت و با  1995سال ، سیاست مهار دوجانبه را اتخاذ کرد که تا 1993آمریکا در سال 

رفته المللی قرار گهای بینتا در کنار انزوای سیاسی عراق، که پیش از این به دلیل حمله به کویت مورد تحریم

ز ایکی  بود، روند رشد اقتصادی ایران را هم محدود کرده و باعث انزوای سیاسی آن شود. کلینتون در

 م کرده بود: های خود اعالسخنرانی
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ن برای به دست آورد اوهای ایران از گروههای تروریست و تالشهای ایم با حمایتما عهد کرده»

رو مقابله کنیم. ما از دوستان خود درخواست های میانهعلیه رژیم اوسالحهای شیمیایی و تبلیغات 

مانیم که که به ایران بفه ایم که نسبت به نیات واقعی ایران آگاه باشند و به ما کمک نمایندنموده

ی که رفتارش را تحمل نخواهیم کرد. سیاست ما بسیار واضح است: تضعیف و منزوی نمودن کسان

 «ند.آمیز برای مردم این منطقه را به مخاطره بیفکنی صلحآینده

سبتا نجاری سیاست مهار دوجانبه در عمل موفق نبود، چرا که در خالل سالهای پس از جنگ، ایران روابط ت

ود پنجمین خ، دولت آمریکا 1994ر عمل تا سال به طوریکه د ای را با شرکتهای غربی برقرار کرده بود،گسترده

ن های نفتی آمریکایی، مثل اکسان کالتکس، کازمو و موبیل هم به خریدارای کاال به ایران و شرکتصادرکننده

عدم  کردند.روش در کشورهای ثالث خریداری میاصلی نفت ایران تبدیل شده بودند که نفت ایران را برای ف

ت از این به طور رسمی دس 1995موفقیت سیاست مهار دوجانبه موجب شد تا هیئت حاکمه کلینتون در بهار 

 ی بازرگانی علیه ایران را آغاز نماید.سیاست برداشته و سیاست تحریم همه جانبه

 12957فرمان اجرایی 

وضعیت  ضمن طرح ادعاهای بی اساس علیه ایران، در روابط با ایران 1995مارس  17کلینتون در تاریخ 

های گذاری شهروندان آمریکایی در پروژهسرمایه 12957فرمان اجرایی  س طیی ملی اعالم کرد. سپالعادهفوق

یم شده های زیر مشمول تحرفعالیتد. در این فرمان اجرایی، اایران را مورد تحریم قرا د صنعت نفتی توسعه

 است:

 انعقاد یا اجرای قرارداد توسط هر شخص آمریکایی برای .1

a.  منابع نفتی ایران یتوسعه مسئولیت مدیریتِقبول  یاسرپرستی کلی 

b. منابع نفتی ایران یتوسعه تأمین مالی 

c. باشد یهایتحت چنین قرارداد ی کهضمانت هر شخص دیگر 

ه گرفته ا نادیدراشخاص در قلمرو ایاالت متحده که ممنوعیت فوق  یکایی یاهرنوع معامله با اشخاص آمر .2

 .اند و یا قصد چنین کاری را دارندو از آن اجتناب کرده
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 12959فرمان اجرایی 

به اتهامات  کلینتون فرمان اجرایی دیگری صادر کرد و در آن با استناد، 1995می  6چندی بعد، در تاریخ 

عالم ای ممنوع ریکایارت هر نوع کاال، خدمات یا فناوری با ایران را، برای شهروندان آمگذشته بر ضد ایران، تج

  م شده عبارتند از:فرمان اجرایی ممنوع اعالهایی که بر اساس این کرد. برخی از فعالیت

 ایاالت متحده به ی االصلخدمات ایران یا کاال نوعهرواردات یا تامین مالی واردات  .1

 و یا هر لت ایرانهرنوع کاال، خدمات یا فناوری از ایاالت متحده به دویا تامین مالی صادرات صادرات  .2

 واحد تحت تملک و کنترل دولت ایران

 آن کنترل وصادرات مجدد هر نوع کاال، خدمات و یا فناوری به دولت ایران یا واحدهای تحت تملک  .3

خص گری توسط هر شتأمین مالی و یا واسطه ای شامل خرید، فروش، انتقال، تعویض،هر نوع معامله .4

 رانو یا تحت تملک و کنترل حکومت ای االصلآمریکایی در رابطه با کاال یا خدمات ایرانی

نترل های تحت مالکیت و کجدید توسط اشخاص آمریکایی در ایران یا در دارایی گذاریسرمایهع هر نو .5

 حکومت ایران

المللی، سیاست تحریم آمریکا نتوانست به هدف اصلی های فوق، به دلیل عدم همراهی بینعلیرغم وضع تحریم

ه سنفتی کونوکو آمریکایی از ایران،  ی صنعت نفت ایران دست یابد. با خروج شرکتخود یعنی ممانعت از توسعه

اد دو یک قرارد یدان گازی پارس جنوبیی مشرکت دیگر، توتال، گازپروم و پتروناس برای همکاری در توسعه

 میلیارد دالری به امضا رساندند.

ی و بازساز داد، به سرعت در حال توسعهصنعت نفت ایران، با توجه به طرحهای جذابی که دولت ایران ارائه می

های آمریکایی دور مانده بود و در عوض فرصت مناسبی برای بود و این فرصت مناسب از دسترس شرکت

 های غیرآمریکایی فراهم شده بود.تشرک

 7قانون تحریم ایران و لیبی

ره به ی آمریکا، با اشا، سناتور آلفونس داماتو، از هواداران سرسخت اسرائیل در کنگره1995در نوامبر سال 

 قرارداد دو میلیاردی سه شرکت نفتی با ایران، اظهار کرده بود:

 «رر منافع ملی ایاالت متحده خواهد بود.هرگونه فعالیت درآمدزا برای ایران به ض» 
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گذاری در صنعت نفت و گاز ی آمریکا مطرح کرد تا سرمایهبر همین اساس، وی پیشنهاد طرحی را در کنگره

میلیون دالر  40بیش از  که در صنعت نفت ایران، براساس این طرح اشخاصی .ایران را دچار محدودیت نماید. بر 

 40ماه بیش از 12که مجموع آنها در طول  یمیلیون دالر 10های حداقل گذاریترکیبی از سرمایه و یایک باره 

 8.یرندگمیمورد مجازات آمریکا قرار  ،کنندب گذاریمیلیون دالر شود، سرمایه

ت عالوه بر ممنوعی ی این طرح بنیامین گیلمن، طرحی برای تشدید این تحریم ارائه کرد کهدر ادامه

 ر شرکتهتوسط  ،به ایران نفت و گاز صنعت مرتبط با ، کاال و خدماتانواع فناوریذاری، صدور تمام گسرمایه

 است.ه دشاندازی تأسیسات نیز ممنوع های تولید، پاالیش، تعمیرات و راهبخشهر یک از برای و خارجی 

، ین دو طرحمریکایی بود. ولی اهای آمریکا ناظر به شرکتها و شهروندان آی تحریمتا پیش از این زمان، کلیه

 شود. دولت آمریکا با وضع و اعمال قوانین فرامرزیهای فراسرزمینی دولت آمریکا محسوب میآغازی بر تحریم

ین المللی و قوانکرد تا تصمیمات ملی خود را به صورت یکجانبه و با وجود مغایرت با قوانین بینمیخود تالش 

 جهان گسترش دهد.سازمان تجارت جهانی، در سطح 

ب به تصوی« یقانون تحریم ایران و لیب»های کلینتون، قانونی موسوم به از ترکیب دو طرح فوق و دستور اجرایی

ی این گرفتند، از جملههای دولت آمریکا قرار میهای متخلف مورد مجازاتبراساس این قانون شرکت رسید.

 ها عبارتند از:مجازات

 م بانک صادرات و واردات آمریکامحرومیت از اعتبار و وا .1

 منع صادرات کاالهای خاص به آن شرکت .2

 منع موسسات مالی آمریکا از اعطای وام به شخص خاطی .3

 منع خرید دولتی از شرکت خاطی .4

گذاری شرکتهای سرمایه به دلیل ی اروپا، اتحادیه1996در سال  قانون تحریم ایران و لیبیدر ابتدای تصویب 

 ان تجارته سازمبود به خاطر آن ب اعالم کردهبا این قانون مخالف بود و حتی  اروپایی در صنعت نفت ایران،

ها باعث لطمه به ی اروپا توافق کرد که این تحریمآمریکا با اتحادیه 1997کند. اما در سال جهانی شکایت می

 نکند. در عوض اروپا هم شکایتی روابط آمریکا و اروپا نشود و

                                                             
 در »قانون تحریم ایران و لیبی«، عدد 40 با عدد 20 و عدد 10 با عدد 5 جایگزین شده است 8
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ی جدیدی شد. بعد از چند دور ی اروپا وارد مرحلهای ایران، روابط ایران و اتحادیهی هستهبا گسترش برنامه

ی پرونده ارسالآلمان با  وانگلیس، فرانسه ، سه کشور اروپاییِ 2006ام در سال نتیجه، سرانجمذاکرات بی

 سازمان ملل موافقت کردند. شورای امنیت بهای ایران هسته

ه بکشورها  رکت سایریکجانبه از طرف آمریکا بوده و به دلیل عدم مشا به صورت هاتا پیش از این تاریخ تحریم

 از موفقیت چندانی برخوردار نبود.ی اروپا و ژاپن ویژه اتحادیه

 تا کنون( 2006المللی )بینی هاتحریم :دور سوم

 سازمان مللهای شورای امنیت قطعنامه

ای ایران از نظر ی هستهو اعالم غیر شفاف بودن برنامه 9المللی انرژی اتمیهای آژانس بینبا استناد به گزارش

بدون هیچ رای مخالف یا ، 2006دسامبر  23در تاریخ المللی ایران شورای امنیت سازمان ملل، اولین تحریم بین

 ممتنعی به تصویب رسید.

سازی به ایران بط با غنی، فروش یا انتقال هر گونه کاال، خدمات یا فناوریِ مرت1737ی قطعنامهبراساس مفاد 

های مرتبط با در این قطعنامه خواسته شده از تحصیل اتباع ایرانی در رشتههمچنین باشد. ممنوع می

ای هسته بخشای مرتبط با ی این قطنامه لیستی از افراد و نهادهدر انتهاای جلوگیری کنند. های هستهفعالیت

های برخی از آنها خواهد ورود و خروج این افراد به کشورشان را منع و داراییی اعضا میایران ارائه شده و از کلیه

 را مسدود نمایند.

بر  .های بیشتری علیه ایران اعمال شدتحریم 1747 یبا وضع قطعنامه از این حکم، حدود سه ماهبا گذشت تنها 

ه بی بیشتری ای از سالحهای پیشرفته هم به ایران ممنوع شده و افراد و نهادهان قطعنامه، فروش دستهاساس ای

 های سازمان ملل افزوده شدند.لیست تحریم

 ی تحریمی دیگری را علیه ایران بهشورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ،2008مارس  3در  حدود یک سال بعد،

 می گفته شده:، با استناد به چند گزارش مدیر کل آژانس انرژی ات1803ی مهتصویب رساند. در ابتدای قطعنا

ن یمربوط به آب سنگ یهاو پروژه یو بازفرآور یسازیغن یهاتیدار فعالیران به صورت کامل و پایا »

ها و نامهعسازی خواسته شده در قطو اعتمادذکر شده بود را تعلیق نکرده قبلی  یهاکه در قطعنامه

                                                             
9 IAEA 
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حساس  یهایورافن یاز توسعه یریجلوگ یشورا برااست. در نتیجه  انجام نداده اشورای حکام رتوسط 

 «.تالش خواهد کرد  ،یو موشک یهسته ا یهابرنامه ینهیران در زمیا

های مالی خود با شعبات بانک ملی و بانک صادرات شود نسبت به فعالیتدر این قعطنامه از اعضا خواسته می

جا ان جابههایی را که توسط کشتی یا هواپیما به سمت ایران یا از ایرار باشند. همچنین محمولهایران هوشی

 شوند مورد بازرسی قرار دهند.می

منیت با شورای ا 2010ای ایران در فُردو علنی شد. پیرو آن، در ژوئن ، موضوع تاسیسات هسته2009در سپتامبر 

ست ددرصد  20 سازی اورانیوم تا حدنی از اینکه ایران توانسته به غنیاستناد به این موضوع و ضمن ابراز نگرا

نامه رای ی تحریمی شدیدتری علیه ایران به تصویب رساند؛ ترکیه و برزیل به این قطعپیدا نماید، قطعنامه

 مخالف داده بودند.

ران ممنوع و تانک به ای، فروش انواعی از سالحهای متعارف از قبیل ماشینهای زرهی 1929ی بر اساس قطعنامه

نقالب سپاه پاسداران ا»های بیشتری بر بانکهای ایرانی اعمال شده است. به عالوه شود. همچنین مراقبتاعالم می

های شورای های وابسته به آنها به لیست تحریمبه همراه تعدادی از شرکت« شرکت ملی کشتیرانی»و « اسالمی

 اند.امنیت اضافه شده

 ی اروپاهای اتحادیهتحریمدور اول 

ای ایران به شورای امنیت ی هسته، سه کشور اروپایی با ارسال پرونده2006همانطور که گفته شد در سال 

ی اروپا هم دور اول در شورای امنیت، اتحادیه 1737ی کنند. پیرو تصویب قطعنامهسازمان ملل موافقت می

های مهمترین مفاد دور اول تحریم کند.صویب میعلیه ایران ت 2008و  2007های خود را در سالهای تحریم

 ی اروپا عبارتند از:اتحادیه

 ای، یا اقالم های مرتبط با صنعت هستهفروش یا هرگونه مشارکت در تامین کاالها، خدمات و فناوری

 شودنظامی پیشرفته برای ایران ممنوع اعالم می

  ایرانی خصوصا بانک صادرات باید اعمال شودنظارت شدیدی بر تراکنشهای موسسات مالی 

 شوند، باید مورد بازرسی جا میهایی که توسط کشتی و هواپیما به سمت ایران یا از ایران جابهمحموله

 قرار گیرند

 شوداند مسدود میت داشتهای ایران مشارکی هستهای از افراد و نهادهایی که در برنامههای عدهدارایی 
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های تحریمی اروپا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه 1803ی صویب قطعنامهپس از تهمچنین 

های ی فوق، تغییراتی را در تحریمرساند و در آن با تاکید بر احکام قطعنامهعلیه ایران به تصویب میجدیدی 

 کند.می ها اضافهنماید، از جمله افراد و نهادهای جدیدی را به لیست تحریمسابق اعمال می

 های ایرانقانون جامع تحریم

ها از آن به عنوان که در رسانه« قانون تحریم فروش بنزین به ایران» ی با عنوان، طرح2009 آوریل 28در 

 ،2009جلس سنای آمریکا مطرح شد. حوادث پس از انتخابات ایران در ژوئن شد، در میاد می« ایی نقرهگلوله»

ی خوبی هابهانهدرصد  20سازی اورانیوم تا حد و غنی 2009در سپتامبر فردو  ایِتاسیسات هستهعلنی شدن 

را در دستور کار کمیته قرار طرح ی امور خارجه مجلس نمایندگان، این هوارد برمن، رئیس کمیتهاین تا  ندبود

اهش ، پاسخگویی و کهای ایرانقانون جامع تحریم»های بیشتری تحت عنوان داده و به همراه تحریم

در ادامه به  .رسیدبه تصویب در کنگره  2010در ماه ژوئن تصویب نمایند. نهایتا این طرح « 10گذاریسرمایه

 شود:هایی که در این قانون ذکر شده است اشاره میمهمترین تحریم

 ی بخش نفت و گاز ایران را تحریم که هرگونه کمک به توسعه« های ایرانقانون تحریم»ی مفاد کلیه

رگونه ی این اضافات، هرد، به همراه اصالحات و اضافاتی در این قانون درج شده است؛ از جملهکمی

ران با ای فروش یا همکاری در فروش محصوالت پاالیشگاهی به ایران منع شده است. همچنین همکاری

 به سبتکنند نها تخلف میی افرادی که از تحریمبرای تولید بنزین تحریم شده است. همچنین جریمه

 های ایران افزایش یافته استقانون تحریم

 ستاد شده در این قانون هم تحریم هرگونه صادرات و واردات اشخاص آمریکایی با ایران مجددا قی 

 هایشان همکاری هایش از طریق تامین مالی فعالیتی موسساتی که با سپاه پاسداران و زیرمجموعهکلیه

  شوندکنند تحریم میمی

  ا به عنوان ناقض ، نام تعدادی از افراد و سازمانه88با اشاره به وقایع پس از انتخابات سال همچنین

 ها قرار گرفته استحقوق بشر در فهرست تحریم

ی جدی ت ضربهاش تحریم بنزین ایران بود، هیچ گاه نتوانسالبته این قانون که در زمان تصویب، مهمترین مصوبه

مچنین داخل و ه ها و تولید بنزین دررا که با تغییر کاربری تعدادی از پاالیشگاهبه اقتصاد ایران وارد کند، چ

 .بندی سوخت و کنترل مصرف داخل، کشور در تولید این محصول به خودکفایی دست پیدا کردسهمیهاجرای 

                                                             
10 Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act 
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ها ش تحریمری گستدر ادامه اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا با استناد به این قانون، چند دستور اجرایی برا

 نماید.علیه ایران صادر می

 13590دستور اجرایی 

خش نفت و گاز خود ابالغ شد فروش تجهیزاتی که ایران بتواند ب 2011بر اساس این دستور اجرایی که در نوامبر 

ن ی که ایراطور فروش کاال یا خدماترا نگهداری کند یا ارتقاء دهد از جمله دریل، پمپ و سکوی نفتی و همین

 باشد. ها میتواند در تولیدات پتروشیمی خود از آن استفاده نماید مشمول تحریمب

 13599دستور اجرایی 

 صادر شد، آمده است: 2012ی فوریه 5در مهمترین بند این دستور اجرایی که در تاریخ 

ختیار و یا در ا مریکاآ متحده ایاالت در که ایران، بانک مرکزی، از جمله دولت ایران منافع وتمام اموال »

، آیدیدر اختیار آنها در م از این پس ایو  است بانکها های خارجی، از جمله شعبههر شخص آمریکایی

 «امکان انتقال، پرداخت، صادرات و خارج شدن را ندارد.و  شودمیاعالم مسدود 

 13622دستور اجرایی 

ی د آوردن ضربهصادر شد و هدف آن وار 2012 این دستور اجرایی به منظور منع خرید نفت از ایران، در جوالی

ا نهادی باشد. بر اساس این دستور اجرایی هر شخص یجدی به ایران از طریق محدود کردن درآمدهای نفتی می

ا یفت ایران نهای آن یا محصوالت پتروشیمی ایران را خریداری نماید، یا با شرکت ملی که نفت خام یا فرآورده

 ی آمریکا جریمه خواهد شد.ای را انجام دهد، توسط ایاالت متحدهمعامله تیرانالمللی نفشرکت بین

شان از ای خرید نفتبراساس این دستور اجرایی، رئیس جمهور حق دارد کشورهایی را که به طور قابل مالحظه

ی معافیت، رهها معاف نماید. در پایان این دوروزه از این جریمه 180ی ایران را کاهش دهند، برای یک بازه

 گیرد.مجددا وضعیت خرید نفت این کشورها از ایران مورد بررسی قرار می

 به ایران های آمریکایی افرادی که به این دو شرکت یا بانک مرکزی ایران کمک مالی کنند یاهمچنین دارایی

 .شودفلزات گرانبها کمک کنند توقیف می های آمریکا یابرای خرید اوراق بانک

شار فی آمریکا مشغول بررسی طرحی برای با صدور این فرامین اجرایی از سوی رئیس جمهور، کنگرههمزمان 

 ید.صویب رسبه ت« قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه»بیشتر بر ایران بود که بعدا تحت عنوان 
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 ی اروپاهای اتحادیهدور دوم تحریم

در شورای امنیت  1929ی و با تصویب قطعنامه 2010ی سال ی اروپا از جوالهای اتحادیهدور دوم تحریم

های مختلف اقتصادی از جمله های شدیدی را بر حوزهها، محدودیتشود. این تحریمسازمان ملل آغاز می

 2012ی اروپا در اکتبر کند، آخرین قانون تحریم اتحادیهصادرات و واردات، حمل و نقل و بخش مالی اعمال می

 از: ی اروپا عبارتندهای اتحادیهتحریمدور دوم یده است. اهم موارد به تصویب رس

 ای باشند یا ی اقالمی که مرتبط با بخش نظامی یا هستهفروش یا هرگونه مشارکت در فروش کلیه

 شودکاربرد دوگانه داشته باشند منع می

  کتشاف، های پاالیش، احوزهفروش هرگونه کاال، خدمات و فناوری کلیدی مرتبط با صنعت نفت و گاز در

 شودگاز طبیعی مایع و تولید منع می

 ه شود، از جملهای نفتی و محصوالت پتروشیمی ایران به اروپا ممنوع اعالم میواردات نفت خام، فرآورده

 است ی اتکایی و خدمات مالی مرتبط با این واردات هم مشمول تحریمبیمه، بیمه

 ستممنوع ا ه آنهالماس با دولت و بانک مرکزی ایران و موسسات وابسته بتجارت طال، فلزات گرانبها و ا 

 ی اروپا را ندارند؛ همچنین هرگونه ی اتحادیهی جدیدی در محدودهبانکهای ایرانی حق ایجاد شعبه

 همکاری با بانکها و موسسات مالی ایرانی در هرکجای دنیا باید قطع شود

 باشدع مین ممنوبسطه به سپاه پاسداران یا شرکت کشتیرانی ایراهرگونه تجارت با نهادها یا افراد وا 

 گیرند و دسترسی پروازهای حمل بارِ ایران به ها و هواپیماهای ایرانی مورد بازرسی قرار میی کشتیکلیه

 شودی اروپا محدود میشورهای عضو اتحادیههای تحت کنترل کفرودگاه

 شودکنند مسدود مییت اقتصادی میت ایران حماهای افراد و نهادهایی که از دولدارایی 

 نایع ساخته به مقصد صواردات گاز طبیعیِ ایران، و همچنین فروش گرافیت و آهن آالت خام یا نیم

 شودتحت کنترل سپاه هستند، ممنوع اعالم می ای یا صنایعی کههسته

  ستاه ممنوع ی و بیمصادراتی، گارانتهرگونه قرارداد تامین مالی برای تجارت با ایران، مانند اعتبارات 

 های باری ایرانی ها و کشتیی شناسایی به نفتکشبندی و شمارهاعطای هرگونه خدمات پرچم، طبقه

ی نفت و محصوالت پتروشیمی و انتقال یا ذخیره ممنوع است. همچنین تامین هرگونه کشتی برای نقل

 ایران ممنوع است
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 «11ق بشر سوریهکاهش تهدید ایران و حقو»قانون 

  2012گوست آی آمریکا در همزمان با ناآرامیهای به وجود آمده در سوریه و حمایت ایران از این کشور، کنگره

واد منماید.  وارد طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن همزمان بر دو کشور ایران و سوریه فشار بیشتری را

 شد، عبارتند از:بامهمی از این قانون که مرتبط با ایران می

 ی منابع نفتی یا محصوالت ی منابع نفتی، همکاری در توسعههمکاری مشترک با ایران در توسعه

 روشیمیپاالیشگاهی ایران و همچنین همکاری در تولید محصوالت پتروشیمی یا خرید محصوالت پت

 باشدایران ممنوع می

 دهد، مورد میتقال ان فت خام ایران ران ای است کههر شخصی که به نحوی سهامدار یا مالک کشتی

 ،دشانمگیر خریانتقال نفت ایران به کشورهایی که به دلیل کاهش چشالبته  .مجازات قرار خواهد گرفت

 باشدمشمول تحریم نمی ،اندمستثنی شدهاز تحریم خرید نفت 

 ه متعارف پیشرفتای و ی سالحهای شیمیایی، بیولوژیکی، هستهای که به ایران در توسعههر معامله

کنند باشد، از جمله افرادی که در استخراج و تولید اورانیوم به ایران کمک میمی کمک کند، تحریم

 مجازات خواهند شد

  کش ی نفتشرکت ملی نفت ایران و شرکت مل هخدمات اعتبارسنجی، بیمه و بیمه اتکایی بکسانی که

 شوندارائه نمایند مجازات می هاآن یهای تابعهو شرکت ایران

  دنگیرقرار می زاتمجاکنند، مورد ارائه می خدماتی را به افراد تحریم شدهمؤسسات مالی که 

  تا  ایران زیو تحریم بانک مرک های حکومت ایران و مؤسسات مالی ایرانیدارایی شدنتحریم و بلوکه

های تسلیحاتی و های ایران در زمینهلیتزمانی که رئیس جمهور گزارشی مبنی بر اینکه آنها در فعا

 یابدهای سپاه دخالت ندارند، ادامه میای یا فعالیتهسته

 ه است، ازهای بیشتری علیه سپاه و نهادها و افراد وابسته به آن وضع شدهمچنین در این قانون تحریم 

الیت ر هیچ فعجمله هر شرکتی که بخواهد با دولت آمریکا همکاری کند باید گواهی بدهد که د

 اقتصادی مشترکی با سپاه وارد نشده است

  

                                                             
11 Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act 



15 
 

 هادسته بندی مفهومی تحریم
های آتی، بینی تحریمی پیشهای تصویب شده علیه ایران بررسی شد. الزمهدر قسمت قبل روند تاریخی تحریم

ف مفهومی بر این ها و طراحی راهکار به منظور تبدیل تهدید تحریم به فرصت، اشرای فعال با تحریممقابله

های صورت گرفته، میزان بندی مفهومی از انواع تحریمی یک دستههاست. لذا در این قسمت ضمن ارائهتحریم

 ها بررسی خواهد شد.ک از دستهکننده در هر یپیشروی هریک از گروههای تحریم

 گذاریو سرمایه تی تجارها در حوزهبندی مفهومی تحریمدسته
روشنده، مل توافق انجام مبادله بین خریدار و فشا توان تجارت را به چهار مرحلهکلی می بندیدر یک دسته

م تقسی دارسط خریکاال و نهایتا بهره برداری از آن تو و انتقال نقلجوه توسط خریدار به فروشنده، پرداخت و

های حمل م)مالی( و تحری های مربوط به پرداخت وجوهتحریم هایی قابل تحریم است.نمود که هر کدام به شیوه

 پردازیم.به صورت مجزا بررسی خواهند شد و در این بخش فقط به بررسی دو مورد دیگر میو نقل 

ستفاده ی توافق مبادله از دو رویکرد سخت و نرم برای مقابله ابه صورت کلی، کشورهای متخاصم در مرحله

المللی، تهدید در فضای بین ز، مانند بدنام کردن ایرانهای تهدیدآمیاستکنند. در رویکرد نرم، با اعمال سیمی

های تشویقی مانند دهند. همچنین با سیاستبه تحریم و ... ریسک تجارت با ایران را افزایش میشریک تجاری 

 با ایران جام تجارتهایی که تجارتشان با ایران را قطع نمایند، آنها را از اناعطای وام و واگذاری پروژه به شرکت

 کنند.منصرف می

. برخی از این گیرندمورد مجازات قرار میته باشند هایی که با ایران تجارتی داشدر رویکرد سخت، شرکت

 ریم به آن اشاره شده عبارتند از:ها که در قوانین تحمجازات

 هایشبستن حسابهای بانکی آن شرکت و مسدود نمودن دارایی 

 ن شرکتهای دولتی به آپروژه منع خرید دولتی از آن شرکت یا واگذاری 

  خدمات مالی به آن شرکت از قبیل اعطای وام، بیمه، ضمانت و ...ی ارائهتحریم 

 ها با آن شرکتی سایر شرکتقرار دادن نام آن شرکت در لیست سیاه و در نتیجه ممنوعیت معامله 

 تحریم مالکان و سهامداران اصلی شرکت 



16 
 

 

 مفهومی مراحل تجارت و روشهای تحریمبندی ، دسته1ی نمودار شماره

توان جدول ت، میهای کاالیی که در قوانین تحریم ایران از آنها به صورت مجزا نام برده شده اسبا توجه به دسته

تحریم آخرین اعمال  تاریخهای جدول های تجاری ایران ارائه نمود، در هر یک از خانهزیر را در خصوص تحریم

 هم درج شده است:

 12یهای اولیهتحریم 

 آمریکا

 یهای ثانویهتحریم

 آمریکا

های تحریم

 اروپای اتحادیه

 هایتحریم

 شورای امنیت

 2007مارس  2007فوریه  1984 1984 نظامی و موشکی

  2012ژانویه  2010ژوئن  1995می  دارای کاربرد دوگانه

 2006دسامبر  2007فوریه  2010ژوئن  1995می  های حساس پیشرفتهای و فناوریهسته

  2011نوامبر  1996آگوست  1995می  صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

  2012ژانویه  2012جوالی  1995می  و فلزات پرکاربرد فلزات گرانبها

  2012اکتبر   1995می  و تجهیزات صنایع دریایی مواد اولیه

    1995می  تجهیزات و قطعات صنایع هوایی

    1995می  سایر اقالم

 یرانهای تجاری علیه ای تحریمنقشه، 1 یجدول شماره

ای یا نظامی، ی هستهتر، در خصوص برخی کاالهای خاص، مانند تجهیزات پیشرفتهپیشرفته هایتحریمدر 

ها هم آن کاال قابل بر فرض دور زدن تحریم در این حالتبرداری نیز قابل اعمال است؛ بهره در هاییمحدودیت

در قسمت کنترلی خود  ی پیشرفته،هابرای نمونه گزارشاتی وجود دارد که بعضی از دستگاه. خواهد بوداستفاده ن

                                                             
 منظور از تحریمهای اولیه، تحریمهای درون سرزمینی و منظور از تحریمهای ثانویه تحریمهای فراسرزمینی میباشد 12

تحریم های قابل اعمال

مراحل تجارت

توافق مبادله
سیاست های تهدید و تشویق: برخورد نرم

جریمه ی شرکت های خاطی: برخورد سخت
1پرداخت وجوه

2حمل و نقل

...، کد فعالسازی، راه اندازی پیچیده و GPSنصب : منع بهره برداریبهره برداری
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به عنوان مثالی دیگر، برخی  .ایستاده استموقعیت جغرافیایی ایران از کار باز  اند که با شناساییبوده GPSدارای 

 شوند.مربوط به ایران غیر فعال می IPها با اتصال به اینترنت و شناسایی افزارنرم

البته تحریم  گذاری در ایران هم دنبال شده است.ی نرم و سخت در مقابله با سرمایههمین رویکرد مقابله

های جدول تحریم گذاری، عمدتا ناظر به بخش انرژی بوده و به سایر بخشها تسری نیافته است.سرمایه

 باشد:گذاری در ایران به صورت زیر میسرمایه

  هایتحریم 

 آمریکا یاولیه

 هایتحریم

 آمریکا یانویهث

های تحریم

 اروپای اتحادیه

 هایتحریم

 شورای امنیت

  2010جوالی  1995می  1995مارس  گذاری در بخش نفت و گازسرمایه

    1995مارس  هاگذاری در سایر حوزهسرمایه

 علیه ایران گذاریسرمایههای ی تحریمنقشه، 2 یشمارهجدول 

 ی حمل و نقلها در حوزهبندی مفهومی تحریمدسته
ها قرار ی حمل و نقل دریایی و حمل و نقل هوایی هدف اعمال تحریمدر بحث حمل و نقل، عمدتا دو حوزه

لذا در این قسمت به بررسی های جدی نشده است. ای مشمول تحریمگرفته و حمل و نقل ریلی و جاده

 شود.های حمل و نقل و دریایی پرداخته میتحریم

های تجاری و نفتکش ایران بزرگترین شود. ناوگان کشتیتجارت ایران از طریق دریا انجام میدرصد  90بیش از 

ی رآمد براد کسب ناوگان در منطقه و چهارمین ناوگان بزرگ در دنیاست. برخورداری از این ناوگان مجهز امکان

د صادرات نفت و درص 90بیش از است. همچنین ا مهیا کردهردادن کشتی و نفتکش  ایران از طریق اجاره

خوبی این اهمیت را درک کشورهای متخاصم نیز که به . گیردهای نفتی ایران از طریق دریا صورت میفرآورده

و نقل دریایی برای  ا در فرآیندهای مختلف حملهایی رکنند محدودیتاند، با توسل به تحریم تالش میکرده

 از: های قابل اعمال، به ترتیب شدت و اثربخشی عبارتندی حمل و نقل دریایی، تحریمدر حوزهایران ایجاد کنند. 
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 ی حمل و نقل دریاییها در حوزهبندی تحریم، دسته2ی نمودار شماره

هایی ال تحریمبا این حجایی مسافر مورد استفاده قرار گرفته است. حمل و نقل هوایی در ایران بیشتر برای جابه

ها عالوه دهد بر خالف ادعای دروغین دولتمردان غربی، تحریموضع شده نشان می 1995که در این بخش از سال 

های ی حمل و نقل هوایی تحریمدر حوزهاست. فته ای، غیرنظامیان را نیز هدف گربر بخشهای نظامی و هسته

 عبارتند از:به ترتیب شدت قابل اعمال 

حمل و نقل دریایی

بازرسی مضاعف کشتی های ایرانی-1

تحریم اشخاص و نهادهای مرتبط با بخش حمل و نقل دریایی-2

سه بندیتحریم خدمات پشتیبانی مانند بیمه، بیمه اتکایی و خدمات کال-3

ایجاد محدودیت در پهلو گرفتن کشتی های ایرانی در بنادر خارجی-4

محدودیت تحت پرچم رفتن-5

رهاتحریم استفاده از کشتی ها و نفتکش های ایرانی برای سایر کشو-6

محدودیت در تردد کشتی های ایرانی در آبهای متعلق به سایر کشورها-7

تحریم کشتی های غیر ایرانی که با ایران تجارت نمایند-8
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 ی حمل و نقل هواییها در حوزهبندی تحریم، دسته3ی نمودار شماره

 

 لیه ایراندهد که در هریک از بخشهای حمل و نقل دریایی و هوایی، تحریمها با چه شدتی عجدول زیر نشان می

 اند.رسیدهبه تصویب 

 

 

های تحریم

 ی آمریکااولیه

های تحریم

 ی آمریکاثانویه

های تحریم

 ی اروپااتحادیه

های تحریم

 شورای امنیت

 (2) (6) (6) (7) حمل و نقل دریایی

 (1) (4) (2) (5) حمل و نقل هوایی

 های حمل و نقل علیه ایرانی تحریمنقشه، 2 یجدول شماره

 ی مالیها در حوزهتحریمبندی مفهومی دسته
های اراییبلوکه شدن د -1ی مهم مبادالت کشور را دچار مشکل نموده است: های مالی از سه جنبهتحریم

تحریم  -3مبادالت مالی و استفاده از خدمات موسسات مالی،  تحریم انجام -2های دولتی، موسسات و شرکت

 سوئیفت. استفاده از زیرساختهای ارتباطی مالی مانند شبکه

 های مالی ارائه کرد: حریمی روند اجرای تبندی زیر را دربارهتوان دستهمیبر این اساس، 

حمل و نقل هوایی

بازرسی مضاعف هواپیماهای ایرانی-1

تحریم اشخاص و نهادهای مرتبط با بخش حمل و نقل هوایی-2

تحریم خدمات پشتیبانی مانند مجوزهای پرواز و بیمه ی هواپیماها-3

ایجاد محدودیت در سوختگیری هواپیماهای ایرانی در فرودگاههای خارج-4

تحریم انجام پروازهای بین المللی برای هواپیماهای ایرانی-5

به ایران/محدودیت در پرواز هواپیماهای شرکتهای بین المللی از-6



20 
 

 

 ی جریان مالیها در حوزهبندی تحریم، دسته4ی نمودار شماره

ی مالی به ها در حوزهی مورد بررسی قرار گرفت، جدول تحریمبا توجه به متن قوانین تحریم که در بخش قبل

 باشد:زیر قابل ارائه میصورت 

های تحریم 

 ی آمریکااولیه

های تحریم

 ی آمریکاثانویه

های تحریم

 ی اروپااتحادیه

های تحریم

 شورای امنیت

 (5) (6) (5) (7) های مالیتحریم
 ی مالیدر حوزه های تحریمنقشه، 3یجدول شماره

 ی نفت و گازها در حوزهبندی مفهومی تحریمدسته
درصد  20حدود های آنها، شامل نفت و گاز و فرآوردهبخش نفت، تا پیش از اجرای تحریم خرید نفت ایران، 

ه داددرآمد دولت ایران را تشکیل می درصد 70تا  60درصد صادرات و بین  80و حدود  13تولید ناخالص داخلی

ی نقالب و در راس آنها آمریکا، این حوزهبا توجه به این تاثیر باالی بخش نفت در اقتصاد کشور، دشمنان  ا .است

 اند.ها قرار دادهحیاتی درآمد کشور را هدف شدیدترین تحریم

ی انرژی به یکی از چهارصورت زیر انجام تعامالت ایران با سایر کشورها در حوزهبندی کلی، در یک دسته

 گیرد:می

                                                             
13 GDP 

روند تحریم های مالی

ایجاد نظارت شدید بر بانکهای ایرانی-1

ممنوعیت تامین مالی بعضی فعالیت های خاص-2

مسدود کردن دارایی های افراد و موسسات-3

محدودیت در ایجاد شعب بانکهای ایرانی-4

تحریم برخی بانکهای خاص-5

تحریم زیرساختهای ارتباطی مانند سوئیفت-6

تحریم کلیه ی بانکهای ایرانی جز برای معامالت مشخص-7
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 یمی ایرانهای نفت، گاز و پتروشدر پروژه و مشترک گذاری خارجیسرمایه .1

 واردات کاال، خدمات و تکنولوژی مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی .2

 محصوالت پاالیشگاهی خصوصا بنزینهای نفت و گاز و فرآودهواردات  .3

 ت پتروشیمی و گاز طبیعیهای نفتی، محصوالصادرات نفت خام، فرآورده .4

ی خود ای توسعهاز تولید فعلی است و این بخش بر یران، بسیار بیشترای تولید در بخش نفت و گاز توانایی بالقوه

ی بخش نفت ایران، های جدی دارد. به همین دلیل آمریکا، برای جلوگیری از توسعهگذاریاحتیاج به سرمایه

 .قرار داد ی جدیهاهای نفتی ایران را مورد تحریمگذاری در پروژهسرمایه

صنعت نفت  فروش هرگونه کاال، خدمات و فناوری مرتبط با بخشی اروپا، های آمریکا و اتحادیهبر اساس تحریم

های آنها رآوردههای پاالیش، اکتشاف و تولید ممنوع شده است. به عالوه خرید نفت و گاز و فو گاز در تمام حوزه

به ی های ایاالت متحده، فروش محصوالت پاالیشگاههمچنین در تحریم از ایران هم ممنوع اعالم شده است.

 ها قرار گرفته است.مشمول تحریمان ایر

ی آمریکا، شورای امنیت سازمان های خصمانهالمللی با سیاستها، به دلیل عدم همراهی بینعلیرغم این تحریم

 ملل تحریمی بر این بخش وضع نکرده است.

های تحریم 

 ی آمریکااولیه

های تحریم

 ی آمریکاثانویه

های تحریم

 ی اروپااتحادیه

های تحریم

 شورای امنیت

     های نفت و گاز ایرانگذاری در پروژهسرمایه

     فروش اقالم مرتبط با صنعت نفت و پتروشیمی

     های پاالیشگاهیفروش فرآورده

     های نفتی و پتروشیمیخرید نفت و فرآورده

 های بخش نفت و گاز ایرانی تحریمنقشه، 4 یجدول شماره
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 های آتیپیش بینی تحریم
انجام بندی سی اقتصاد بررسی شد. با توجه به دستهای اسابخشهها در قبل میزان پیشروی تحریم در قسمت

های آتی از البته ممکن است بعضی از تحریم بینی نمود.ها را پیشها در برخی حوزهتوان تشدید تحریمشده، می

 مللی ورزشیمستثنا کردن ایران از رخدادهای بین الهای علمی، ید تحریمی اقتصادی فراتر روند، مثل تشدحوزه

ر . دیرانیقامات اممسافرت  ایجاد محدودیت در وکاهش مبادالت دیپلماتیک با ایران و یا  مثل جام جهانی فوتبال

 پردازیم:های ممکن که مرتبط با بخش اقتصادی است میاین بخش به بعضی از این تحریم

 های حمل و نقل دریاییتحریمتشدید 
ورت صهای موجود، همچنان بخش قابل توجهی از تجارت کشور از راه دریا علیرغم تحریمبا توجه به اینکه 

ی نفعان کلیهی، تحریم ذمشکل جدی برای تجارت کشور ایجاد نمایدتواند ها که میگیرد، گام بعدی تحریممی

یی که با ن ممکن است کشورهایان انجام دهند. همچنهر تجارتی با ایرهای ایرانی و غیر ایرانی است که کشتی

 گیرند.ببندرهای خود را بدهند مورد مجازات قرار  ی ورود آنها بههای ایرانی تجارت کنند یا اجازهکشتی

 گذاری جهانی در بخش انرژی ایرانممنوعیت سرمایه
المللی با توجه به های بینهرچند ایجاد محدودیت .ستالمللی کردن قانون تحریم ایران ااین قدم به نوعی بین

را  ی نفت و گاز برای کشور، آمریکا هرتالشیرسد، اما به دلیل اهمیت حوزهعدم اجماع جهانی دشوار به نظر می

 برای تصویب چنین تحریمی انجام خواهد داد.

 های استانداردتحریم
ی منوعیتهاجاد مرت با ایران مورد استفاده قرار داده، اییکی از روشهای نرمی که غرب برای محدود کردن تجا

ی آنها به دلیل ی واردات را مشروط به داشتن استانداردهای خاصی بکنند که تهیهباشد، یعنی اجازهاستاندارد می

 ر است. در حال حاضر هم بسیار ازدگان ایرانی دشوای باال، برای تولیدکننطور هزینهها و همینوجود تحریم

اند و بعضا تولید کنندگان ایرانی، ی خدمات به ایران را متوقف کردهالمللی استاندارد، ارائههای بینشرکت

  کنند.محصوالتشان را با نام سایر کشورها صادر می
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 گیریبندی و نتیجهجمع
ران را علیه ایها همانطور که در این مقاله بررسی شد، بر خالف ادعای دروغین دولتمردان غربی که تحریم

ای شهروندان ایرانی را هدف ها جامع بوده و به طور وحشیانهکنند، این تحریمهایی هوشمند عنوان میتحریم

 قرار داده است.

ای با المللی و انرژی صلح آمیز هستهبی شک تاکید ایران بر مواضع برحق خود در خصوص مسائل بین

ها، قدم موثری بینی این تحریممراه خواهد بود. پیشورهای غربی ههای بیشتر از سوی آمریکا و دیگر کشتحریم

گذاری در بخش نفت و گاز و روشهای تجارت کشور باشد. از جمله باید برای سرمایهبرای مقابله با آنها می

 راهکارهای غیرقابل تحریمی طراحی شود.

ز جمله اهمراه خواهد داشت،  کاتی بهها برای کشور برالبته علیرغم بدخواهی کشورهای متخاصم، این تحریم

 هایی که سابقا مغفول بوده و همین طور اجرای اصالحات در سیاستها وفرصتی برای پیشرفت در حوزه

 مهم اقتصادی کشور فراهم شده است.ساختارهای 
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