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آزمایی واقعی رفع های راستیالزامات و شاخص

اقتصادی  ها در دستیابی به منافعتحریم

 جمهوری اسالمی ایران

 

 

 
 

 

 

 

 

 دهیچك

مصوب « رانیاز منافع ملت ا انتيو ص هامیلغو تحر يبرا يرداقدام راهب»قانون ( 6براساس ماده )

خص ند شامجلس شوراي اسالمی در موضوع رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران از محل آن، چ 13۹۹

وانع مرفع کامل  ی،شدن روابط کامل بانك يعاداز:  عبارتند هاشاخصلی مطرح شده است؛ این ک

ز ااصل ارز منابع ح عیو برگشت کامل و سر رانیا ینفت ياهوردهافروش کامل نفت و فر ،صادرات

انجام شده در  هاي( این قانون، دولت موظف شده است گزارش اقدام7. همچنين در ماده )فروش

رزیابی ي منتخب مجلس، اهاونيسيکمرده و پس از آن، کرا به مجلس گزارش  هامیتحرموضوع رفع 

ع ه رفکرد آن دا نند. تجميع محتواي این دو ماده، داللت برکخود را در رابطه با گزارش دولت تدوین 

پذیر نجشسصورت دقيق و ي ایران باید همراه با انتفاع اقتصادي باشد و این انتفاع باید بههامیتحر

 آزمایی قرار گيرد.مورد راستی

باید  اهمیتحرآزمایی انتفاع اقتصادي ایران از محل رفع حال این سؤال مطرح است که راستی 

. 1: میتحر طیاقتصاد کشور در شرا ريتدب»هایی انجام شود. در گزارش براساس چه معيارها و شاخص

به تفصيل و در گزارش حاضر، به اختصار  1«هامیتحر يبا فرض ماندگار یاقتصاد مل يزیرضرورت برنامه

کار را به يمتعدد یحقوقو  یاسيس ،ياقتصاد يابزارها كا،یمرآایاالت متحده توضيح داده شده است که 

  .شود رانیمانع از انتفاع اقتصاد ا بتواندباز هم  ها،میتحر یدر صورت رفع حقوق یکه حت گيردمی

 یرفع حقوق نكته مهم آن است که در شرایط حاضر، کاربست رویكرد حقوقیِ صرف و تالش براي 

ها تالش ماراده جدي در رفع تحری دليل عدمدر شرایطی که ایاالت متحده به (یسلب ردكی)رو هامیتحر

 وده و بهردي بیک خطاي راهب ،با ابزارهاي مختلف ریسک همكاري اقتصادي با ایران را افزایش دهد کندیم

. تدوین راهم کندرا ف هامیتحرزمينه انتفاع اقتصاد ایران از ناحيه رفع  تواندینمهيج وجه، اتخاذ این رویكرد، 

 یرانی وعليه اشخاص حقيقی و حقوقی ا آمریكاي وضع شده ازسوي هامیتحر ي عریض و طویل ازهافهرست

ز دالیل ا. برخی یی از اتخاد رویكرد سلبی نادرست استهانشانه، هامیتحرپافشاري صِرف بر رفع حقوقی این 

 ها عبارتست از:عدم موفقيت و خطا بودن کاربست رویكرد حقوقی صِرف در رفع تحریم

                                                 
  .1400 نیفرورد کیچاپ  17447 شماره مسلسل به .1
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 :هامیتحرهای حقوقی ایاالت متحده در مسیر رفع واقعی جوییها و بهانهاندازیسنگ (الف 

 آنها داررزمانيغ تيو ماه میمرتبط با تحر یحقوق يهارساختیز ليتكم، 

 يریناپذکيدر جهت تفك يگذارو قاعده يارهستهيو غ ياهسته يهامیشدن تحر دهيتندرهم 

 ،رانیمرتبط با ا يهامیتحر

 رانیضرورت انعقاد توافق جامع با ا بریمبن آمریكامقامات  یبو دوحز یاذعان رسم. 

 :هامیرفع تحر هیاز ناح رانیا یانتفاع اقتصاد ایاالت متحده از ممانعت (ب 

 ریسا يتعامل و همكار سکیشاخص ر در لیتعدعدم  حفظ سطح فعلی و در جهت تالش 

 ،رانیکشورها با اقتصاد ا

 رانیاقتصاد ا يمرزتعامل برون هريزنج يهااز حلقه یكیاختالل در  جادیا، 

 ياعطاا )ازهيضدامت ییازنماي( و امتهامیتحر یبرخ یشی)رفع نما یحداقل يازهاينمایی امتبزرگ 

 ،(هامیلغو تحر يجابه 1و زمانمند يمورد يهاتيمعاف

 يهاهجمه ،یرسم يهایلفاظ قیاز طر رانیتعامل با ا يو اقتصاد یاسيس سکیباال بردن ر 

 .یررسميغ يو فشارها ياانهرس

زمينه را براي  تواندینم وجهچيهبهحقوقی در شرایط فعلی،  صرفاًاربست نگاه کدرمجموع  

مشخص،  صورتهبلذا ها و انتفاع اقتصاد ایران در عمل فراهم نماید. آزمایی واقعی رفع تحریمراستی

رویكرد ) پذیرسنجشو  یاتیعمل یهاشاخصد یبا م،یتحر یرفع حقوق يروبر  يپافشار برعالوه

مفاد  به یبندیشرط پاعنوان و بهطراحی شده  هامیدر موضوع انتفاع از رفع تحر زين( یجابیا

 يموارد شوند؛ یمعرفایران  ی جمهوری اسالمیاهسته اقداماتاجرای  شرطشیپو تعهدات 

ر بنش آزادانه و امكان تراک وردهانفت و فراز  یسطح مشخص صادراتاز انجام  اطمينانو  مطالبه رينظ

خارجی  يهاتوسط بانک و عمليات بانكی انهيماه نشاز تراک یمشخص سطح تحقق ،منابع مالی حاصل

 یو حقوق یقيبا اشخاص حق یالمللنيب يمرتبط با تعامل اقتصاد قواعددر  یاتيعمل يبازنگرهدف و 

ها و ع تحریمآزمایی واقعی رفاستیبدیهی است که رکه در گزارش به تفصيل بررسی شده است.  یرانیا

ده و پذیر ارائه شده از طرف ایران، در چند ساعت و چند روز ممكن نبوسنجشهاي تحقق شاخص

 ز محل رفعاهمچنين ضروري است تداوم انتفاع اقتصاد ایران  .زمان نياز دارد ماه ۶تا  ۳حداقل 

 آزمایی قرار گيرد.یكبار( مورد راستیماه  6هاي زمانی معين )براي مثال هر ها در بازهتحریم

بر  يمقام معظم رهبر ديو تأک رانیا یاسالم يجمهور یقطع استيس يبرمبنااساس،  نیا بر 

از رفع  رانیانتفاع اقتصاد ا ضروري است ،رانیا يازسو اقدامات يفایبر ا ییآزمایراستضرورت تقدم 

 صرفاًكرد یرو از اتخاذ و گرفته قرار ییآزمایتراس مورد یاتيعمل و یمّک يهاشاخص يبرمبنا هامیتحر

                                                 
1. Specific & General Licences  
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در عمل نيز  گرفتهصورتها بدون توجه به اینكه آیا اقدام ی )تمرکز بر رفع صوري برخی تحریمحقوق

 یاسينگاه س تفوق ليدلبه است ممكن کهموجب رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران شده است یا خير( 

نقش مجلس  .آیدعمل ممانعت به ،رديدر دستور کار قرار گ ،و بلندمدت یمل منافعبر مدت کوتاه

انتفاع اقتصاد های ها و تحقق شاخصواقعی رفع تحریمشورای اسالمی در راستی آزمایی 

ماده  روح و نص صریحبررسی  ؛حیاتی و غیرقابل خدشه است ها،رفع تحریم ایران از محل

همچنین و  «رانیاز منافع ملت ا انتیو ص هامیلغو تحر یبرا یاقدام راهبرد»( قانون 7)

دال بر  ،در روند تصویب قانون مورد بحث مجلس شورای اسالمیمشروح مذاكرات  تدقیق در

تحقق ها و پس از رفع تحریم ،ذیل برجام ایهسته اقداماتبازگشت ایران به  آن است كه

 تعیین تكلیف مجلس شورای اسالمی است.  متوقف بر ،پذیرهای سنجششاخص

 

 مقدمه

ست: این شرح ا به« رانیاز منافع ملت ا انتيو ص هامیلغو تحر يبرا ياقدام راهبرد»قانون  (6)ماده 

هد متعا يکامل تعهدات کشورها يموظف است در صورت عدم اجرا رانیا یاسالم يدولت جمهور»

ابط نشدن رو يدو عا رانی( در قبال اهيو روس ني)آلمان، فرانسه، انگلستان، چ 4+1 يازجمله کشورها

رگشت و ب نرایا ینفت يهافراوردهو عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و  یکامل بانك

 يوراجلس شمقانون در  نیشدن ا االجراارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از الزم عیکامل و سر

 .«قف کندا متور یتكل( الحاقداوطلبانه سند )پرو ياجرا ازجملهفراتر از پادمان  يهانظارت ،یاسالم

فروش کامل  ورفع کامل موانع صادرات  ی،روابط کامل بانكاین قانون، عادي شدن  (6)مطالبه ماده 

 . آن است ارز منابع حاصل از فروش عیو برگشت کامل و سر رانیا ینفت يهافراوردهنفت و 

)آلمان،  4+1 يکشورها ازجمله متعاهد يچنانچه کشورها»: داردیماین قانون نيز بيان  (7)ماده  

 ،ايهسته ازجملهها تعهدات خود و رفع کامل تحریم ي( نسبت به اجراهيو روس نيفرانسه، انگلستان، چ

ارش ست گزاقدام کنند، دولت موظف ا رانیا یاسالم يجمهور هيو امثال آن عل يحقوق بشر ،ینظام

 زين و یخارج استيو س یمل تيامن نويسياقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کم قيدق

ه بلس، در مج فيتكل نييمنظور تعگزارش به نیخود را نسبت به ا یابیمجلس ارز يانرژ ونيسيکم

 .«کنندیم مجلس ارائه یداخل نامهنیي( قانون آ45ماده ) «7»به استناد بند  یاسالم يمجلس شورا

ها چه بوده و ی تحریمالزامات رفع واقع كه است نیاحاضر گزارش  یسؤال محور 

رفع  در عمل هامینمود كه تحر ییآزمایراست توانیم ییهاشاخص و ارهایمعاساس چه بر

داده  حيتوض گزارش، اول بخش در است؟ شده منتفع هامیتحر رفع هیناح از رانیا اقتصادو  شده
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 یخطایک  ،هامیتحرخواهد شد که چرا در شرایط حاضر، اتخاذ رویكرد حقوقی صِرف به رفع 

تواند عایدي اقتصادي خاصی براي اقتصاد ایران فراهم آورد. در این رویكرد نمی اساساًبوده و  یراهبرد

معرفی شده و توضيح داده شده است که چرا باید انتفاع اقتصاد  مطلوب كردیروبخش دوم گزارش، 

آزمایی قرار گيرد ورد راستیپذیر مي عملياتی و سنجشهاشاخص، از طریق هامیتحرایران از ناحيه رفع 

 ي خود کند.اهسته اقداماتو پس از آن، ایران شروع به ایفاي 

 
 

 یواقع ییآزمایراست به توجه عدم و هامیتحر رفع به ی صِرفحقوق كردیرو نقد. 1

 تواندینمرد حقوقی صِرف، كاربست رویکه چرا در شرایط فعلی، کدر این بخش، توضيح داده خواهد شد 

ي ظالمانه ایاالت متحده عليه هامیتحررا براي انتفاع اقتصادي ایران از محل رفع )احتمالی(  زمينه

ه شرط الزم و کافی انتفاع کرد، فرض بر آن است كند. در این رویکجمهوري اسالمی اسالمی فراهم 

محور یكرد، ي وضع شده است لذا در راستاي اجراي هر چه بهتر این روهامیتحررفع حقوقی  ایران، صرفاً

حداکثري عناوین  يتالش جدي در جهت احصا ،از شروع مذاکره شيپ کارشناسان تيفعال یاصل

ي بوده و در زمان آمریكا يهامیاز تحر ترکاملي وضع شده و تهيه فهرست هرچه جامع و هامیتحر

 1.هد بودي فهرست شده خواهامیتحرمذاکره، محور اصلی فعاليت، تالش حداکثري در جهت رفع حقوقی 

ایجاد کرده است، مورد بررسی  هامیتحري حقوقی که ایاالت متحده در وضع هایدگيچيپدر ادامه ابتدا  

ورت صت متحده آگاهانه توسط ایاال صورتبهها که سازيهديچيپکه این  شودیمقرار گرفته و توضيح داده 

ن يز به اینخش دوم اندازي کند. در بسنگ هامیرفع تحر ريدر مسرا قادر خواهد کرد که  آمریكاگرفته است، 

 رفع به قدامادر ظاهر  ایاالت متحده، چنانچه ،یحقوق يهایدگيچيپ همه باکه  شودیمسؤال پاسخ داده 

  است؟ فراهم رانیا اقتصاد يبرا آنها از يمندبهره امكان ایآ کند، رانیا يهامیتحر

 

  هامیرفع تحر ریمتحده در مس االتیا یحقوق یهاییجوها و بهانهاندازیسنگ. 1-1

 آمریكا سالهنیچند يهاياستگذاريس یبررس نيو همچن رانیا هيعل آمریكا یمیکالن اسناد تحر ليتحل

اراده جدي ایاالت متحده براي نبود  واسطهبه «میرفع تحر»نشان از آن دارد که مقوله  میدر حوزه تحر

در عمل، واجد عليه جمهوري اسالمی ایران، اساس و ظالمانه هاي بیکنار گذاشتن تحریم

جامع از  يریو ساخت تصو یمتوقف است بر طراح هایدگيچيپ نیا فهم که بوده فراوان يهایدگيچيپ

                                                 
 وستیکرده است که در پ هیته رابطه نیا در یبرجام وزارت امور خارجه، فهرست مبسوط یاجرا یریگیستاد پ رخانهیدب .1

 یدوم آن، اسام وستیپ شده و در ستیزمان اجرا، ل بیترتدوره ترامپ، به ی  میتحر هايو اقدام هامیاول آن، مجموعه تحر
فهرست )که  نیا نیالذکر، فهرست شده است. تدوشده در دوره فوق میتحر یماهایو هواپ هایاشخاص، نهادها، کشت

دال بر آن باشد که در موضوع رفع  تواندیکرده است( توسط وزارت امور خارجه م یها را گردآوراز داده یالبته سطح مناسب
 کردیرو یعنیدوم  کردیرووزارت امور خارجه، تمرکز خود را بر  رانیاز محل آن، کارشناسان و مد یو انتفاع اقتصاد هامیتحر

 اند.معطوف ساخته یحقوق
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 رفع هيناح از و اثربخش واقعی يمندبهره و ياقتصاد انتفاع كهآن ینكته مهم و اساس 1.هامیتحر

 و تردهيچيپ اريبس تحریم وجود داشته باشد(مشروط به اینكه اراده جدي در رفع ) اهمیتحر

، آمریكادر این بخش، براساس خوانش ثانویه اسناد تحریمی . ست« هامیتحر رفع» خودِ از ترکپُراصطكا

هاي مستحكم قانونی در دنبال ایجاد زیرساختاز ابتدا به آمریكااینكه  دليلبهشود که توضيح داده می

عليه جمهوري اسالمی ایران بوده،  وانين بين المللی( براي وضع تحریمداخل ایاالت متحده )برخالف ق

، مسير پرپيچ و خم و پراصطكاکی آمریكاجدي ازسوي  هايانجام اقدام ها بدون وجود اراده ورفع تحریم

 2:یيدکننده این موضوع تبيين شده استأهاي تلفهؤدارد. در ذیل برخی از م

 آنها داررزمانیغ تیو ماه میمرتبط با تحر یحقوق یهارساختیز لیتكم. 1-1-1

هاي اخير دستگاه اجرایی ایاالت متحده آمریكا، بر پایه اسناد قانونی، اقدام به اجرا و تحكيم در سال

له تحریم، از صالحيت غالب قوه ئتحریم عليه اقتصاد ایران کرده است. نكته مهم آن است که مس

هاي اصلی اقتصاد طوري که بخشنينی این کشور انتقال یافته بهاجرایی ایاالت متحده آمریكا به قوه تق

اند. بررسی این متون حقوقی نشان پایه قوانين کنگره آمریكا، تحت تحریم قرار گرفته ایران، همگی بر

ها در نظر گرفته نشده است، بلكه دهد که در اکثریت قریب به اتفاق آنها، زمانی براي خاتمه تحریممی

دليلی ترجيح داد تحریم عليه یک به آمریكاجمهور بينی شده که اگر رئيسواردي پيشدر مقابل، م

 6دو دوره  محدود )نهایتاً صورتبه صورت ادواري، آن هم معموالًکشور را تعليق یا کاهش دهد، باید به

 عبارتبه بار، این تعليق را تمدید کند؛ماه یک 6گزارش دهد و براي مثال هر  آمریكاماهه( به کنگره 

 گرفته نظر در رمشروطیغ و زمان بدون میتحر وضع متحده،ایاالت  یحقوق نظام در گرید

رسد چه در دوره برجام، چه در آینده، نظر میبه .است مشروط و دارزمان میتحر قیتعل و شده

شته و نخواهد متحده قرار نداهاي ایران، اساساً در دستور کار ایاالت تحریم لغواي تحت عنوان پدیده

در صالحيت  داشت )حتی در صورت وجود اراده سياسی، براساس توضيحات فوق، چنين اقدامی اساساً

مقامات اجرایی آمریكا نيست(، بلكه در مقابل، در صورت وجود اراده برداشتن تحریم در کشورهاي 

                                                 
هاي مختلف اقتصاد ها و زواياي متعددي بررسي كرد؛ ازجمله بررسي تأثیر تحريم بر بخشتوان از برش. پديده تحريم را مي1

ها و اشخاص دروسازي، كشتیراني و...( و بررسي تأثیر تحريم بر عملكرد شركت)بخش نفت، پتروشیمي، بانكداري، خو
االنبیاء سپاه پاسداران، پتروشیمي خلیج فارس، صندوق توسعه ملي و... پس از درج تحت تحريم )نظیر عملكرد قرارگاه خاتم

عبارت ديگر، تحريمي كشور هستند؛ بههاي فوق، صرفاً بخشي از واقعیت در لیست تحريم آمريكا(. اما تمامي زواياي نگاه
توانند يك ديد كالن نسبت به هاي مختلف بوده و نميهاي تحلیلي فوق، مختص به كارشناسان بخشي در دستگاهبرش

 تحريم ايجاد كنند.

ريم دارند؛ ( از تحBig Pictureهاي بخشي، نیاز به يك تصوير جامع )بر برشآيد كه مقامات و مديران كشور، عالوهنظر ميبه

 در اين تصوير جامع، بايد محورهاي متعددي ازجمله موارد زير مورد بحث قرار گیرند:

  نگاه راهبردي آمريكا به تحريم چیست و اين ابزار تا كجا و تا چه زماني علیه ايران مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟ 

  فصل چند اختالف موردي؟وهدف آمريكا از تحريم ايران چیست؟ سقوط نظام يا فشار جهت حل 

  هاي ثانويه آمريكا علیه ايران چیست؟نسبت كشورهاي ثالث با تحريم 

  نسبت تحريم و عدم قطعیت در اقتصاد ايران چیست؟ 

  هاي كوتاه، میان و بلندمدت بايد به چه صورت باشد؟ريزيمیزان و نحوه وارد كردن پارامتر تحريم در برنامه 

. 1: میتدبیر اقتصاد كشور در شرايط تحر» ،یاسالم یمجلس شورا یهاوع شود به: مرکز پژوهشرج شتریمطالعه ب یبرا .2

 .1/1/1400 ،یاقتصاد یهامعاونت پژوهش «هاريزي اقتصاد ملي با فرض ماندگاري تحريمضرورت برنامه
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شوند نه لغو؛ ليق میهاي زمانی مشخص تعهاي ایران در بازهکننده، حداکثر آن است که تحریمتحریم

مرکز ارائه  2020ها وجود خواهد داشت. در ژانویه سال درنتيجه، همواره خطر اعمال مجدد تحریم

تفصيل توضيح داد که تعليق و لغو گزارشی منتشر کرد و در آن، به 1آمریكاخدمت پژوهشی کنگره 

 آمریكایی در مجلس نمایندگان کننده ایران توسط آمریكا نيازمند طی شدن چه فرایندهاقوانين تحریم

ست. نكته مهم آنكه شروط در نظر گرفته شده جهت آمریكاجمهور توسط رئيس هاییو انجام چه اقدام

گيرانه و چندوجهی )فراتر از عليه ایران، آنچنان سخت آمریكالغو بندها و مواد مندرج در اسناد تحریمی 

اصطالح مقابله با تروریسم، هاي مرتبط با بهن با بحثاي و در بسياري از موارد، همپوشاموضوعات هسته

ها تبع، امكان لغو تحریماند که تحقق آن شروط و بهدر نظر گرفته شده (مقابله با نقض حقوق بشر و...

که پذیري آنها )درصورتیها و بازگشتدرواقع عدم امكان لغو تحریم 2رسد.نظر میاساساً غيرممكن به

زمان مشخص تعليق شوند( ، براي مدتآمریكاسياسی در « تصميم»یک واسطه بههاي ایران، تحریم

 متحده تحكيم و تثبيت شده است.اي است که در ساختار و شاکله اسناد تحریمی ایاالت مقوله

در جهت  یگذارو قاعده یارهستهیو غ یاهسته یهامیشدن تحر دهیتندرهم. 1-1-2

 رانیبا امرتبط  یهامیتحر یریناپذکیتفك

اي، راهبرد جدیدي هاي تعليق شده هستهاز برجام و وضع مجدد تمامی تحریم آمریكاهمزمان با خروج 

در قبال ایران قرار گرفت.  آمریكادر دستور کار تيم وقت سياست خارجی  3«دیوار تحریم»تحت عنوان 

در چارچوب مسائل  ترشيپها و نهادهاي اقتصادي ایرانی که ها، سازماندر این راهبرد جدید، بخش

از  تیحما ريگر نظید ییبر وجوه ادعایبار مبتن نیشده بودند ا میایاالت متحده تحر ییادعا ياهسته

قرار  میتحت تحر يامنطقه ییزداو ثبات یکشتارجمع يهانقض حقوق بشر، اشاعه سالح سم،یترور

اي رفع شوند، باز اصطالح هستهبه هايتنيدگی آن است که حتی اگر تحریم. نتيجه این درهمگرفتند

هاي اصلی ایرانی از تور تحریمی ها، نهادها و سازماناساس، بخشطرح اداعاهاي واهی و بی دليلبههم 

تحریمی نظير ادعاهاي حقوق بشري همچنان  هاياصطالح سایر اتهامنجات نخواهند یافت و به آمریكا

 پابرجا خواهند ماند.

 رانیضرورت انعقاد توافق جامع با ا بریمبن آمریكامقامات  یدوحزبو  یاذعان رسم .1-1-۳

 که باشد گسترده حديبه باید ایران بر هاتحریم بر این باورند که تأثير آمریكادو حزب اصلی  هايمقام

 ازجمله مهمی هايسرفصل حاوي باید توافق این کند؛ جامع و گسترده توافق یک به مجبور را ایران

یی آمریكاسردمداران  .باشد ايمنطقه هايفعاليت و ايهسته موشكی، هايبرنامه نشينیبعق یا کاهش

طور کنند که اگر نظام ایران خواهان پایان دادن به فشارهاي اقتصادي است باید بهصراحت بيان میبه

                                                 
1. Congressional Research Service 

2. https://crsreports.congress.gov/R43311 

3. Sanction Wall 



 

 ____________________________________________________________  

 

 

7 

فوق خود تجدیدنظر کند. توصيه  کامل و جامع )نه گزینشی( در راهبردهاي امنيتی و سياست خارجی

نظر تر آغاز شده و بهدر مقابل ایران است که پيش آمریكایكی از راهبردهاي اساسی سياست خارجی 

تري از آن در آینده مشاهده خواهد شد. این راهبرد یک داللت مهم براي هاي گستردهآید نشانهمی

اي اقتصادي مدت است و باید ساختارهاي طوالنیسياستگذاران ایران خواهد داشت؛ تحریم پدیده

 یی شود.بازآراها کشور بر با فرض ماندگاري تحریم

کشور خواهد داشت که رفع  يبرا ياقتصاد یمنفعت واقع یزمان هامیتحر یعبارت بهتر رفع حقوقبه 

 شود.  خارج یمیتحر میطور کامل از رژمورد مذاکره قرار گرفته و کشور به كجای صورتبه هامیهمه تحر

 

  هامیرفع تحر هیاز ناح رانیا یمتحده از انتفاع اقتصاد التایممانعت ا. 1-2

است  ایجاد کرده آمریكای که حقوق يهاگیديچيپ همه با: شودیمدر اینجا یک سؤال مهم مطرح 

 يمندرهبه امكان ایآ ()تعليق تحریم ها نه لغو آنها رانیا يهامیتحر رفع به اقدام ایاالت متحده، چنانچه

ساس د شد که برادر ادامه و ذیل چند محور توضيح داده خواه است؟ فراهم رانیا صاداقت يبرا آنها از

 تعددي رامرهاي ها بر روي کاغذ، ابزاتجارب قبلی، ایاالت متحده، حتی در صورت اقدام به رفع تحریم

وع موض ها شود. اینمندي حقيقی اقتصاد ایران از ناحيه رفع تحریمگيرد که مانع از بهرهکار میبه

ي ازسو ها و بازگشت به تعهدات برجامیآزمایی واقعی رفع تحریمداللت مهمی را درخصوص راستی

 جمهوري اسالمی ایران دارد.

و همكاری  تعامل سکیشاخص رتعدیل در عدم . تالش در جهت حفظ سطح فعلی و 1-2-1

 رانیا اقتصاد با سایر كشورها

و  ه مهمیک مؤلف معموالًقيقی و حقوقی خارجی، در موضوع تعامل بين اقتصاد ایران با اشخاص ح

رکت ي است که به حامؤلفه نیترمهم؛ ریسک تعامل رديگیمی قرار توجهیببسيار حياتی مورد 

 ه ذهنییک مقول ذاتاً؛ تعيين شاخص ریسک )که دهدیمالمللی جهت کنشگران اقتصادي و تجار بين

نظر به م است.ي حقوقی تحریهارساختیزكی از آنها، است( منبعث از پارامترهاي مهمی است که تنها ی

علی و ذشته، فریسک تعامل با ایران، رفتارهاي گ کنندهنييتععامل  نیترمهمکه درحال حاضر،  دیآیم

 ي سياسی، امنيتی و اقتصادي است.هاحوزهدر  کنندهمیتحرآتی سردمداران کشور 

، یكی از عوامل مهم در تعيين ریسک 13۹7 ماهاردیبهشتدر  از برجام آمریكاخروج یكباره  

 سرعتو  شدتي خارجی، هابانکو  هاشرکتآتی تعامل با اقتصاد ایران است؛ متعاقب آن خروج، 

را مشاهده کردند درنتيجه بسيار بعيد است که از این به بعد، اشخاص  آمریكاي هامیتحراعمال مجدد 

روز باشد.  1801آن بيشتر از  زمانمدتوند که حقيقی و حقوقی خارجی، وارد تعاملی با ایران ش

                                                 
 ای شخص هیعل یمیتحر کایآمر که یزمان. شودیم ذکر ییکایآمرهای دستورالعمل و اسناد در معموالً  ،یزمان بازه نیا .1

 .کنند قطع شدهمیتحر شخص با را خود رابطه که دهدیم فرصت روز 180 ، تعامل طرفهای شرکت به کند یم وضع ینهاد
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، شكسته هامیتحرتلقیِ دشوار بودن وضع مجدد از برجام،  آمریكا، از زمان خروج گرید عبارتبه

 رغمیعلاین امكان را دارد که  آمریكاشد و کنشگران اقتصادي ایرانی و خارجی متوجه شدند که 

اجرایی کند؛  مجدداً، را بالمره هامیتحردهد، تمام میي پيشين خود و برخالف تعهداتی که هاوعده

تعامل با  1عملیاتیو  ریسک ذهنیهمين تلقی جدید باعث شده است که از آن زمان به بعد، ميزان 

 ی افزایش یابد.توجهقابلطور اقتصاد ایران به

هر  آمریكار اینكه بمبنی آمده را وجودبهبه برجام، چنانچه این تلقی  آمریكابازگشت  هرگونهلذا  

ا ا ایران ري طرف تعامل بهاشرکتوضع کند و  مجدداًي ایران را هامیتحر تواندیموقت اراده کند 

 قطعاًكند عدیل ني ذهنی و عملياتی مرتبط با تعامل با ایران را تهاسکیرجریمه کند، معكوس نسازد و 

ه و ق نشدها در عمل، محقع تحریممنافع اقتصاد ایران تضمين نخواهد شد و برهمين اساس شرط رف

مرکز تکه  دهدیمبرجامی توسط ایران وجود ندارد. توضيحات فوق نشان  اقداماتدليلی بر بازگشت به 

بر  ، از آن جهت یک خطاي راهبردي است که تأثيري حداقلیهامیتحرحداکثري بر رفع حقوقی 

عامل در ت اآمریكح داده شد ریسكی که که توضي طورهمانشاخص ریسک تعامل با اقتصاد ایران دارد. 

ي هارساختیز، ایكی از آنهکشورها با ایران ایجاد کرده است، متأثر از عوامل متعددي است که تنها، 

 حقوقی تحریم است.

( آمریكا)ایجاد شده توسط  سکیشاخص ر لیعوامل مؤثر بر تعد نیترادامه، به دو مورد از مهم در 

رفع  ایران در آزمایی جمهوري اسالمیکه از معيارهاي مهم راستی رانید ااقتصا باکشورها  تعاملدر 

 :شودها است، پرداخته میواقعی تحریم

 : در صورت رفع بخشیی تحریمیهابازنگری دفعی، اساسی و حداكثری در كلیه فهرست (الف

ز ا یکوچك بخش گری احت ي ایران(اهستهي مرتبط با موضوع هامیتحر)براي مثال تمامی  هامیتحراز 

وشكی رنامه مبي مرتبط با موضوع تروریسم، هامیتحرپابرجا بماند )براي مثال  عليه ایران هامیتحر

م تما کسفهرست ارزیابی ری در اشخاص حقيقی و حقوقی تحت تحریم نام ایران، حقوق بشر و ...(

 يقتصادال اهر فع ،رت بهترعباخواهد ماند و به یباق یتيفرامل يو نهادها ینكبا ی،دولت يهانظام

 يوزهامج دیاببا آن کشور  يروابط اقتصاد يبرقرار پيش از ،افتهیتوسعه يدر کشورها ژهیوبه یخارج

 همچنين ند؛ک افتیدر یاسيس سکیر یابیارز ي مرتبط باهاسازمان از ادارات کنترل صادرات و را الزم

مال اع میحرتتحت  ينهادها در موضوع تعامل باي ارانهيگسخت طیشرا ی نيزبانك روابط ي برقراريبرا

ا ر میحرتبا کشور تحت  يهمكار سکیر يعمالً اکثر فعاالن اقتصاد چنين شرایطی،. در خواهد شد

 رته پرخطو الب خاص ییرهايمس به سمتکشور  یخارج ياوالً روابط اقتصادو درنتيجه آن،  رفتهینپذ

 . نخواهد شد منتفع یحقوق يهامیتحر يرفع ظاهر يایزام ازشور کاقتصاد  اًيثانخواهد شد و  زهيکانال

                                                 
 شود.گیری و ارائه میکننده ریسک، در موضوع تعامل با ایران، اندازهیارزیابهای شاخصی که توسط شرکت .1
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ی وابسته به وزارت مال مئجرا یشبكه اجرا) 1نسنیعملكرد ف هیدر رو یماهو رییتغ (ب

: شبكه اجراي جرائم مالی، یكی از نهادهاي زیرمجموعه وزارت رانیدر پرونده ا (آمریكاداری خزانه

تعریف کرده  شوییپولریت اصلی خود را مقابله با جرائم مالی و ست. این نهاد که مأموآمریكاداري خزانه

ي هاگزارش؛ صدور کندیماست نقش مهمی در موضوع تعيين ميزان ریسک تعامل با اقتصاد ایران ایفا 

ي مقطعی در مورد خطرات تعامل اشخاص هاگزارشهشدارآميز درباره کليت نظام مالی ایران، تدوین 

در موضوع شناسایی  رانهيگسختا اقتصاد ایران و درنهایت، ارائه دستورالعمل حقيقی و حقوقی خارجی ب

ی مخرب این نهاد در موضوع تعامل با اقتصاد ایران بوده است. نیآفرنقشیی از هابخشنهایی،  نفعيذ

صورت هبه دليل اتخاذ رویكرد صرف حقوقی آن هم ب، کنندهمذاکرهبدنه کارشناسی تيم  متأسفانه

 ، توجه کافی به اهميت و جایگاه این نهاد ندارد.هامیتحردر موضوع رفع  اسی و ناقصکارشنغير

در کاهش ميزان ریسک تعامل با ایران، تغيير ماهوي در رویه عملكرد فينسن  مؤثریكی از عوامل  

ين، پيش زيهشدارآمي هاگزارشو  هانامهنيیآ، هادستورالعملدر پرونده ایران است. بازنگري اساسی در 

 ییموضوع شناسا فیبازتعرشویی باال، ی داراي ریسک پولیي قضاهاحوزهحذف نام ایران از ليست 

و...  2ي در تعامل بين اشخاص حقيقی و حقوقی خارجی با اشخاص و نهادهاي ایرانیمشتر ستهیبا

 در تعامل کشورها با ایران هستند. آمریكاهمگی شروط الزم کاهش سطح ریسک ایجاد شده توسط 

 نرایاقتصاد ا یمرزتعامل برون هریزنج یهااز حلقه یكیاختالل در  جادیامكان ا. 1-2-2

ن اع از ایانتف هاي تجاري خارج از کشور وهاي ایرانی با طرفها و شرکتتعامل و مبادله اقتصادي بخش

 ،یوانتقال مالنقلاي از اجزاي اقتصادي )نظير ونقص زنجيره گستردهعيبتعامالت، متوقف بر فعاليت بی

ه ال چنانچست. حااي، تأمين نيازهاي فناورانه مرتبط با توليد و...( ، خدمات بيمهنقلوو حمل کيلجست

 ک مرکزي،م بانها )نظير تحریواسطه دیگر تحریمیک حلقه از این زنجيره، سُست یا معيوب باشد یا به

اده ليت استف( قابتهام حمایت از تروریسمشبكه بانكی، گروه کشتيرانی جمهوري اسالمی ایران و... به ا

 ها کامالً غيرمحتمل است. نداشته باشد، انتفاع اقتصاد ایران از ناحيه رفع تحریم

 ییازنمای( و امتهامیتحر یبرخ یشی)رفع نما یحداقل یازهاینمایی امتامكان بزرگ. 1-2-۳

 اازهیضدامت

 تفاوتگيرد توجهی قرار میهاي مذاکراتی مورد بیها و گاه در رونددر تحليل معموالًیک نكته مهم که 

اي، همگی ایران در حوزه هسته اقداماتاست؛  مقابل در برجام یهاو طرف رانیا اقداماتجنس 

فنی و فيزیكی بوده و درنتيجه کامالً ملموس و رصدپذیر هستند؛ اما تعهدات طرف مقابل ماهيتاً 

است « آن»ق تحریم تا انتفاع اقتصادي از آن بسيار بيشتر از اند و فاصله بين تعليیغيرملموس و غيرکمّ

                                                 
1. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) 

 یخارج یو حقوق یقیاشخاص حق که یطورآن به یجابه Rule Basedرويه  ینیگزیو جا Risk Basedحذف رويه  .2

 قرار دهند. ییتعامل را مورد شناسا رهیزنج یاول تا انتها ران،یا یو حقوق یقیملزم نباشند در تعامل با اشخاص حق
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 کامالً فراهم است: آمریكاآید که ظرفيت استفاده از دو حربه براي نظر میرو، بهشود. ازاینکه تصور می

در ، هایی؛ توضيح اینكه چنين اقدامرمهمیغ یهامیو تحر هاتیمحدود یبرخ یشیرفع نما (الف

توان نها را بآکه  ستندين يدارند و اساساً در حد يزيناچ اريحد و وزن بس ران،یاد ااقتص تينسبت با کل

 .محسوب کرد آمریكااز طرف  ي«ازيامت»

؛ توضيح اینكه بعضی از مسئوالن هامیلغو تحر یجابه 1زمانمند و یمورد یهاتیمعاف یاعطا (ب

عليه ایران در  آمریكابرد تحریمی ست راهكدهنده شه صدور چنين مجوزهایی، نشانکبر این باورند 

هاي فشار آورده و در حوزه آمریكانفع در تجارت با ایران، به اي خاص است و اشخاص خارجی ذيحوزه

ردن که صدور هر مجوز یا لحاظ کاند. نگاه دیگر آن است ردهکخاص، مجوز تعامل با ایران را دریافت 

عليه ایران است و باید در آن فضا تحليل  آمریكاهاي مها، جزئی از پازل تحریتخفيف در اجراي تحریم

ه نگاه دوم، قرابت کدهد شور نشان میکشود. شناخت صحيح دشمن و رجوع به تجربه گذشته 

باید در داخل کشور ایجاد شود که هر  کبيشتري با واقعيت بيرونی دارد. درحقيقت، این فهم و ادرا

این،  برعالوهعليه ایران است.  آمریكا« ثريکفشار حدا»ازل ننده پکميلكی، تمیتحرمعافيت یا تخفيف 

صادر  آورالزاماي از قواعد ي موردي، هرکدام، بر پایه مجموعههاتيمعافي عمومی و چه هاتيمعافچه 

ي آنها، بيش از آنكه عایدي اقتصادي براي کشور حاصل ريکارگبهي و سازادهيپ که يطوربه، شوندیم

 .کنندیمتبع، فشارهاي آتی فراهم راي کاناليزه شدن تجارت خارجی ایران و بهآورند زمينه را ب

 یهایلفاظ قیاز طر رانیتعامل با ا یو اقتصاد یاسیس سکیامكان باال بردن ر. 1-2-4

 یررسمیغ یو فشارها یارسانه یهاهجمه ،یرسم

است که  هاییبه اقدامها مربوط تجربه چند سال اخير نشان داد که بخشی از قدرت اعمال تحریم

هاي رسمی با هدف اي و غيررسمی با ابزارهایی نظير لفاظییی در فضاي رسانهآمریكاازسوي مقامات 

هایی که قصد همكاري و تعامل تر کردن فضاي تحریمی و همچنين ارعاب کشورها و شرکتپيچيده

هاي ایراد سخنرانی و صدور بيانيههاي رسمی، گيرد. منظور از لفاظیاقتصادي با ایران دارند، صورت می

یی و اروپایی با موضوع ریسک باالي سياسی و اقتصادي تعامل با ایران آمریكارسمی ازسوي مقامات 

 هايمکار گرفته شد. متعاقب این اقدااست؛ این سنخ از ابزارها، بارها در دوره برجام، عليه ایران به

اي خود را آغاز صورت گسترده هجمه رسانهنشانده، بهي دستهایالبهاي تبليغاتی و رسمی، دستگاه

کنند. بنياد دفاع از شدت هراسناک میها و تاجران خارجی را نسبت به تعامل با ایران بهکرده و بانک

                                                 
 مصاديق اعطاي چنین مجوزهايي عبارتند از: .1

 هاي حداكثري هاي آمريكا در موضوع واردات نفت از ايران )در دور اول تحريممعافیت موردي چند كشور خاص از تحريم
 ،خروج آمريكا از برجام(ماهه پس از 6آمريكا علیه ايران و در بازه زماني 

 هاي زمانمند عراق جهت واردات برق و گاز از ايران،معافیت 

 داري ها )درصورت استعالم مورد به مورد از وزارت خزانهمعافیت صادرات كاالهاي بشردوستانه به ايران از شمول تحريم
 ،آمريكا، كسب مجوز از آن نهاد و پردازش تجارت از طريق كانال مالي سوئیس(

 هاي دريايي ايران و اعطاي مجوز به اين كشور نسبت به توسعه بندر چابهارمعافیت كشور هند از شمول تحريم، 

 .كشور كره جنوبي نسبت به واردات میعانات گازي از ايران موردی معافیت
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صورت دائم، و... نهادهایی هستند که به 4اي، اتحاد عليه ایران هسته3واچ، ایران2وایر، ایران1هایدمكراس

ي خارجی با اشخاص حقيقی و حقوقی ایرانی را رصد کرده و اطالعات هابانکو  اهشرکتتعامل 

 هايم. حتی اگر چنين اقداکنندیمرسانی نموده و بر روي تارنماي خود منتشر زرونو بهمربوطه را نوبه

اي، مانع از تعاملِ بخشی از اشخاص حقيقی و حقوقی خارجی با ایران نشود، این بار نوبت به رسانه

ها و رسد که با ارسال پيامهيونيستی میص - ییآمریكاهاي زیرمجموعه نهادهاي اطالعاتی گماشته

تعامل با ایران، آنها را تهدید کرده و نسبت به عواقب رابطه  هاي محرمانه به اشخاص خارجی طرفنامه

 دهند. اقتصادي با ایران به آنها هشدار

 

 پذیرهای سنجشبر شاخصها مبتنیرفع تحریمآزمایی واقعی . رویكرد مطلوب؛ راستی2

، ابزارهاي اقتصادي، سياسی و حقوقی آمریكاطور که در بخش اول بيان شد ایاالت متحده همان

، باز هم بتواند مانع از انتفاع اقتصاد هامیتحره حتی در صورت رفع حقوقی کگيرد کار میمتعددي را به

کننده منافع ملی تواند تأمينوجه نمیایران شود. بر این اساس، اتخاذ رویكرد حقوقی صِرف به هيچ

ی اتيعملي هاشاخصپافشاري بر روي رفع حقوقی تحریم، باید  برعالوهمشخص،  صورتبهکشور باشد و 

آزمایی جمهوري اسالمی ایران که مبناي راستی هامیتحر پذیر نيز در موضوع انتفاع از رفعو سنجش

عنوان شرط پایبندي به مفاد تعهدات مطرح شود. در این قرار گيرد، مورد مطالبه قرار گرفته و به

، باید منافع اقتصاد ایران از محل هامیتحر یحقوق رفع یریگیپ ضمنه ک شودیميد کرد، تأكروی

 شود. نيتأمگردد، ی که در ادامه تبيين میحداقل در محورهای هامیتحررفع 

  

 هاآزمایی واقعی رفع تحریم. مختصات رویكرد مطلوب در راستی2-1

د افق خواهفاد توایران ذیل م اقداماتدر این رویكرد، تحقق سطح حداقلی از انتفاع اقتصادي شرط تداوم 

هاي اخصشواري ها و سنجش ادتحریم بود. بدیهی است که بررسی ميزان انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع

انتفاع اقتصاد  همچنين ضروري است تداوم. است ماهه ۶ تا ۳حداقل  یزمانزیر، نياز به سپري شدن بازه 

آزمایی قرار راستی ماه یكبار( مورد 6هاي زمانی معين )براي مثال هر ها در بازهایران از محل رفع تحریم

 ها عبارتند از:آزمایی رفع تحریمبراي راستیپذیر هاي سنجشبرخی شاخصگيرد. 

 

 

                                                 
1. The Foundation for Defense of Democracies 

2. Iranwire 

3. Iranwatch 

4. United Against Nuclear Iran (UANI) 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________ 

 

 

12 

 انبدون امكالمللی ایران به شرایط قبل از تحریم، . بازگشت تعامالت عمده تجاری بین2-1-1

 1:هامجدد تحریم بازگشت

جم عليه ایران، ح آمریكاي ایاالت متحده هامیتحرمنطق معرفی چنين رویكردي آن است که 

یی به اهخسارت المللی اقتصاد ایران را دچار وقفه کرد و از این رهگذر،توجهی از تعامالت بينقابل

ل سابق، ه رواالمللی اقتصاد ایران برو، بازگشت تعامالت تجاري بيناقتصاد ایران وارد شد. ازاین

وابط طور مشخص، مختصات روال عادي رخدشه خواهد بود. بهاي منطقی، قطعی و غيرقابلمطالبه

 شرح زیر قابل ذکر است:تجاري ایران به

 :ورده بهااز نفت و فر یمشخص یحجم حداقل لیصادرات و تحو (الف

 یني دولتی چيهاشرکت، 

 ... (مشتریان سابق و جدید نفت ایران در کشورهاي شرق آسيا )کره جنوبی، ژاپن و، 

 ونانيا و یشورهاي ایتاليا، اسپانکطور خاص مشتریان سابق و جدید نفت ایران در اروپا؛ به. 

حاصل در  یمال منابع شدن سپرده نفت، صادرات از حاصل یهاسپرده آزادانه افتیدر (ب

توسط بانک  دوشرطیقبیكامل و  اتیانجام عمل و یتجار نیطرف توافق مورد یهابانک

ي هاملدستورالعبراساس  نكهیا حيتوض: حاصل یمال منابع یرومركزی جمهوری اسالمی ایران بر 

لی نابع مام، در موضوع دسترسی ایران به آمریكاداري ي خارجی وزارت خزانههاییاداردفتر کنترل 

 شرح زیر وضع شود: اي بهگيرانهي سختهاتیمحدودحاصل از صادرات نفت، باید 

 ک حسابی در نرایمرتبط با ا یمنابع مال زیمستقر در کشور واردکننده به وار ینهاد مال الزام 

 ،خاص و تحت رصد

 نبه ت دوجاحاصل از صادرات نفت صرفاً در جهت تجار یاز منابع مال رانیاستفاده ا یتمحدود

 ،کاالها و خدمات

 ثالث یمال نهاد به شده سپرده منابع انتقال به نسبت رانیا ینفت يدرآمدها زبانِيم یمال نهاد منع، 

 2،یرانیا ينهادها به اسكناس لیتحو به نسبت رانیا ینفت يدرآمدها زبانِيم یمال نهاد منع 

ي ملموس اقتصادي، ضروري است کليه هايدیعادر رویكرد جدید و در راستاي دستيابی به  

ادرات اصل از صبانک ميزبان منابع مالی ح اوالًکه  طوريعملياتی رفع شوند به صورتبهي فوق، هاتیمحدود

 رده شده،نابع سپم اًیثانود و براساس توافق طرفين معامله انتخاب ش صرفاًمحدودیتی و  گونهچيهنفت، بدون 

 . داشته باشند هابانکدر سایر  هاحسابآزادانه و بدون محدودیت، قابليت انتقال به سایر  صورتبه

                                                 
های میتحر باشد قادر دینبا گرید کا،یآمر که معنا نیا به. است (Snapback) بکاسنپ همان ها،میتحر بازگشت امکان از منظور .1

 .ردبيم باال شدتبه را رانیا اقتصاد با تعامل سکیر «هامیتحر مجدد وضع» امکان نیهم. کند ییاجرا مجدداً  را شده رفع

 هاي اوفك به نشاني:از دستورالعمل 265الي  254هاي پرسشبراساس . 2

https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_iran.aspx#630. 
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 ،ونقلحمل ،ینوردحوزه هوا در) رانیفناورانه اقتصاد ا یهایازمندین دوشرطیقیب نیتأم (ج

توليدي ایران، نياز به تأمين تجهيزات هاي اهدرحال حاضر، بخشی از صنایع و بنگ :...( و یداخل دیتول

هاي توليدي اقتصاد اي از صنایع و بخشاما وضع تحریم عليه مجموعه گسترده ،فناورانه خود دارند

مورد نياز شده است. در رویكرد بدیل و در راستاي تحقق هاي مانع از تأمين تجهيزات و فناوري 1،ایران

توليدي هاي مرتبط با بخشهاي است ضمن رفع حقوقی تحریم ملموس اقتصادي، ضروريهاي عایدي

دولتی و خصوصی ایران هاي ایران، امكان تأمين نيازمندي ها و تجهيزات فناورانه براي صنایع و شرکت

توسعه  ،کشور هدفمشهد با  -کردن قطار تهران  یبرقخاص براي انعقاد قرارداد  فراهم شود؛ نظير

 2.هدف یخارج يهاا شرکتب خاص یميپتروش يهامجتمع

استاي قطع ر در ،آمریكا متحده االتیا: رانیا ادر تجاریبن شرط و دیقیب و آزادانه تیفعال (د

را عليه بخش تجارت دریایی ایران وضع  هامیتحري از اگستردهزنجيره تجارت خارجی ایران، مجموعه 

منوعيت ارائه خدمات دریانوردي )اعم و نفتكش ایران در ليست تحریم، م هایکشتکرده است. درج نام 

ي ایرانی یا منتسب به ایران، ممنوعيت هایکشتبه  (ي و ...بندرتبهاز تعمير و نگهداري، پرچم، کالس و 

ي به ناوگان امهيبایرانی در بنادر خارجی، ممنوعيت ارائه خدمات مالی و  هایکشتپهلوگيري 

                                                 
 قالب درتوان را مي رانیا یدیتولهای و بخش عیصنا هیشده علوضع یهاها و ممنوعیتدر يك بررسي كلي، محدوديت .1

 نمايي كرد:جا ریزبندي دسته
 ـ فلزات گرانبها و غیرگرانبها:

 الف( عرضه و فروش فلزات گرانبها به كلیه نهادهاي ذيل حاكمیت ايران، 
 سنگ به/ از ايران.استیل، زغال م،ینیساخته نظیر آلومجايي گرافیت، فلزات خام يا نیمهب( عرضه، فروش و جابه 
 رائه خدمات ازجمله خدمات مالي به بخش خودروسازي ايران.خودروسازي: عرضه و فروش كاالها و تجهیزات و ا ـ
 سازي:كشتیراني و كشتي ـ
سازي و عاملیت بنادر ايران، الف( فروش كاالها و تجهیزات و ارائه خدمات )مالي و غیرمالي( به بخش كشتیراني و كشتي 

 هاي ايراني.ب( ارائه بیمه و بیمه اتكايي به كلیه ناوگان كشتي
 فت:صادرات ن ـ
 الف( فروش كاالها و تجهیزات و ارائه خدمات مالي و غیرمالي به شركت ملي نفت ايران و شركت نفتیران، 
 ب( ارائه خدمات مالي مرتبط با خريد، فروش و بازاريابي نفت و محصوالت نفتي از ايران توسط نهادهاي مالي خارجي، 
 نفتي ايران، محصوالتجايي و بازاريابي نفت و ج( خريد، فروش، جابه 
 اي و تجهیزاتي به شركت ملي نفتكش ايران.د( ارائه خدمات مالي، بیمه 
هاي زير: توسعه ذخاير نفتي، حفظ يا انرژي )تولید نفت(: فروش كاالها و تجهیزات و ارائه خدمات به ايران در ارتباط با حوزه ـ

 محصوالت نفتي.افزايش سطح تولید نفت و محصوالت نفتي، واردات و صادرات نفت و 
 پتروشیمي:  ـ

 جايي و بازاريابي محصوالت پتروشیمي از ايران توسط نهادهاي مالي خارجي، الف( ارائه خدمات مالي مرتبط با خريد، فروش، جابه
 جايي و بازاريابي محصوالت پتروشیمي ايران.ب( خريد، فروش، جابه

 بیمه:  ـ
 ساخته ايران،جايي گرافیت و فلزات خام و نیمهضه و جابهاي مرتبط با فروش، عرالف( ارائه خدمات بیمه

 هاي ايراني.ب( ارائه بیمه و بیمه اتكايي به كلیه ناوگان كشتي 
 بخش عمراني:  ـ

 عمراني داخل كشور، یهاالف( تأمین كاالهاي اولیه، تجهیزات و... جهت اجراي طرح
 زه عمراني كشور، هاي فعال در حوب( ارائه خدمات مالي و بانكي به شركت 

 ج( صادرات خدمات فني و مهندسي.
 و خدمات مرتبط با زنجیره بخش معدن كشور.  هاتیمعدن: تحريم زنجیره فعال ـ
 نساجي: ارائه كلیه خدمات اعم از تأمین مواد اولیه، صادرات تجهیزات فناورانه و... به بخش نساجي ايران. ـ
 مرتبط با آنها. یهابزرگ صنعتي ايران و کارخانه یهاه شرکتاي: ارائه كلیه خدمات بتولید كارخانه ـ
صورت هوشمند و هاي آمريكا بههاي فوق و درج نام آنها در لیست تحريمتحريم اشخاص حقیقي و حقوقي مرتبط با بخش ـ

اسالمي ايران،  هاي ايراني، صندوق توسعه ملي، گروه كشتیراني جمهوريهدفمند: نظیر بانك مركزي ايران و اكثريت بانك
 و صدها مورد ديگر. يشركت ملي نفتكش، سپاه پاسداران انقالب اسالم

قراردادها براساس  نیمبنا باشد. همه ا تواندیم 1395 زییدر تابستان و پا نیبا اروپا و چ یبانک میاگز یفهرست قراردادها .2

اقدام متناسب و متقابل دولت »قانون  کیضوع تبصره برجام )مو یماهه وزارت امور خارجه در مورد نحوه اجراسه یهاگزارش
 هستند. قابل احصا( «یاسالم یمجلس شورا 94/7/21برجام مصوب  یدر اجرا رانیا یاسالم یجمهور
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ي تحریمی هاتیمحدوددر ليست تحریم و ... بخشی از  ي ایرانی، درج نام بنادر اصلی ایرانهایکشت

 وضع شده عليه تجارت دریایی ایران است. 

ي وضع شده عليه زنجيره تجارت هامیتحرتأکيد رویكرد مطلوب آن است که ضمن رفع تمامی  

 ريال ضروراي مثببنادر تجاري ایران فراهم شود؛  دوشرطيقیبدریایی ایران، امكان فعاليت آزادانه و 

ی( نيخمو بندر امام ییرجا ديشهطور خاص بندر )به رانیا نادرمربوط به ب يهاتیمحدوداست 

 .ازندنديلنگر ب بنادر نیبتوانند در ا یخارج يهایکشت کهيطوربه علمياتی رفع شوند صورتبه

 ی در روابط مالی و بانكیاآستانه. تحقق حدود 2-1-2

از  یداقلح تحقق ها،میاز رفع تحر يدر موضوع انتفاع اقتصاد یاتيمهم و کامالً عمل يهااز شاخص یكی

و  یقيطرف آنها، اشخاص حق کیکه  ییهامشخص است؛ تراکنش يهادر بانک انهيماه يهاتراکنش

ت لذا كی استوضيح اینكه هر معامله تجاري، نيازمند حداقل یک تراکنش بان باشند. یرانیا یحقوق

ط ا شرایبي بانكی در یک بازه زمانی مشخص و مقایسه آن هاتراکنش گيري ميزانمحاسبه و اندازه

کرده  د رشدحپيش از تحریم، نشان خواهد داد که در آن دوره زمانی، معامالت تجاري ایران تا چه 

 :شودیماست. در ذیل دو شاخص مهم در این رابطه معرفی 

 یهاتراكنش نیانگید مح در آلمان EIHبانک  انهیتراكنش ماه زانیحفظ م ضرورت (الف

 ؛ميليارد دالري 2/4انه يیعنی تراکنش حداقل ماه ؛2018 سال اول مهین

 ردال اردیلیم 5/1در حد  سیبانک تجارت پار انهیضرورت حفظ تراكنش ماه (ب

 تعامل تجاری با اقتصاد ایران های نامهینی. بازنگری اساسی در قواعد و آ۳-1-2

رکت است که به ح يامؤلفه نیترمهم ،سکیرتوضيح داده شد شاخص ( 1-2-1طور که در بخش )همان

ست( ا یهنذمقوله  کی)که ذاتاً  سکیشاخص ر نييتع دهد؛یجهت م یالمللنيو تجار ب يکنشگران اقتصاد

که  دیآینظر مهاست. ب میتحر یحقوق يهارساختیاز آنها، ز یكیاست که تنها  یمهم يمنبعث از پارامترها

 یآت و یفعل، گذشته یرفتارها ران،یتعامل با ا سکیر کنندهنييتع لعام نیترمهم درحال حاضر،

عوامل  نیترهمدو مورد از م است. يو اقتصاد یتيامن ،یاسيس يهادر حوزه کنندهمیسردمداران کشور تحر

 از: تندعبار رانی( در تعامل کشورها با اقتصاد اآمریكاشده توسط  جادی)ا سکیشاخص ر لیمؤثر بر تعد

 یهاهیمرتبط با آن در رو دیجد قواعد فیتعر و 1یمشتر ستهیبا ییشناساموضوع  فیبازتعر (الف

 يجابه Rule Based رویه ینیگزیجا و Based Risk رویه حذف :2آمریكا یجرائم مال یاجرا هشبك

 یقوقو ح یقيحق ملزم نباشند در تعامل با اشخاص یخارج یو حقوق یقياشخاص حق کهيطوربه ،آن

براساس قواعد،  Rule Based رویهقرار دهند. در  ییشناسا مورد را تعامل رهيزنج يانتها تا ابتدا ،یرانیا

                                                 
1. Customer Due Diligence 

2. Financial Crimes Enforcement Network 
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ند ملزمدارند  رانیبا ا يتجار تعاملبه  لیکه تما خارجی اي یو حقوق یقيحق اشخاصشود که می مقرر

این شناسایی محدود نيز آنها حداکثر تعداد مشخصی از توالی مشتریان را مورد شناسایی قرار دهند و 

 کند.می احتمالی آتی مصونهاي ها و مجازاترا در مقابل پيگيري

 داده شد حيتوض ترشيپ :یمیتحر یهافهرست هیدر كل یو حداكثر یاساس ،یدفع یبازنگر (ب

ص شاخ داشت ظارانت توانیاست که م یمیتحر يهادر همه فهرست یدفع يکه تنها در صورت بازنگر

کسب  در بهقا ،یرانیا یو حقوق یقيتبع، اشخاص حقو به افتهیکاهش  رانیتعامل با اقتصاد ا کسیر

ظر نطور خاص مد به یمیچند فهرست تحر نجایباشند. در ا يهامیاز محل رفع تحر يانتفاع اقتصاد

، كایآمرده ، فهرست وزارت خارجه ایاالت متحآمریكاداري ایاالت متحده فهرست وزارت خزانه است:

 .فهرست تحریمی اتحادیه اروپا، فهرست تحریمی سازمان ملل متحد

 

 بر است؟، امری زمانهامیتحرآزمایی واقعی رفع . چرا راستی2-2

و سنجش  هامیتحردر بخش قبل توضيح داده شد که بررسی ميزان انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع 

آن  سؤال. حال است ماهه ۶ تا ۳حداقل  یمانزي مرتبط، نيازمند سپري شدن بازه هاشاخصادواري 

است که پيشنهاد این بازه زمانی، براساس چه معياري صورت گرفته است؟ براي فهم زیربناي پيشنهاد 

و  رانیا اقداماتجنس  تفاوتي بسيار مهم توجه شود و آن هم، امقولهاین بازه زمانی، باید به 

ي از الزامات فنی و امجموعهانجام داده یل برجام است؛ آنچه ایران ذ مقابل در برجام یهاطرف

 كاهشي مقابل، از جنس هاطرفاما تعهدات  ،ملموس و رصدپذیر هستند کامالًرو فيزیكی بوده و ازاین

( توضيح داده 1-2-1است؛ در بخش ) 1یملموس اقتصاد یهایدیبه عا یابیدستتبع، بهو  سکیر

ي ایاالت متحده هاتیمحدودو  هاي از اقدامامجموعهنتيجه  شد که باال بودن ریسک تعامل با ایران،

است. کاهش ریسک  میتحر یحقوق یهارساختیاز آنها، ز یكی تنهاعليه ایران است که  آمریكا

المللی تصميم به تعامل تعامل با ایران، امري زمانبر است و تنها زمانی، کنشگران تجاري در سطح بين

 هایاقدامو تكثر  یزمان یمثبت )اعم از توال یهااز عالمت یارهینجزبا ایران خواهند گرفت که 

در موضوع امكان تعامل اقتصادي با ایران دریافت کنند. این  آمریكارا ازسوي دستگاه حاکمه  (سازنده

 شرح زیر باشند: به هاییي مثبت، حداقل باید اقدامهاعالمت

 ییاجرا يو دستورها نيواناعم از ق یمیتحر يهارساختی)لغو( ز یواقع رفع، 

 یمیتحر يهافهرستکليه در  يو حداکثر یدفع يبازنگر، 

 وزارت  یخارج يهاییو دفتر کنترل دارا یمال مئجرا ییاجرا شبكه عملكرد در يماهو رييتغ

 ،در پرونده ایران آمریكا يدارخزانه

                                                 
 .است شده اشاره هامیتحر رفع هیناح از رانیا اقتصاد یارانتظهای یمندبهره مورد در لیتفص به برجام، دوم مهیضم در .1
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  تعامل با ایران  گيرانه در موضوعي سختهادستورالعملي هشدارآميز و هاگزارشن کردملغی

 صادراتدستورالعمل نحوه و  1نامه در مورد مخاطرات تجارت دریایی با ایراننظير توصيه

 2،به ایران بشردوستانه يکاالها

  بط ري رواي رسمی و در مقابل، اذعان به امكان ازسرگيهابونیترعدم لفاظی عليه ایران در

 ،تجاري با ایران

 وها( اشخاص حقيقی هاي همسو و گماشتهق رسانهعدم تهدید رسمی و غيررسمی )از طری 

 ،حقوقی خارجیِ راغب به تعامل با اقتصاد ایران

 ...و . 

کاهش ریسک تعامل با اقتصاد ایران بوده و تنها از از الزامات  یفوق، تنها بخش کوچك موارد 

ي از ي ملموس اقتصادهايدیعا تواندیمرهگذر همين کاهش سطح ریسک است که اقتصاد ایران 

سازي تدابير و اقدامات فوق، در بهترین حالت، دست آورد. بدیهی است که پيادهبه هامیتحرناحيه رفع 

 اساساً، چندروزهو  چندساعتهآزمایی حداقل به چند ماه زمان نياز دارد. لذا طرح موضوعاتی نظير راستی

باز کردن  3،بدل شدن پيغام سوئيفترد و براي مثال است؛ « آزمایی واقعیراستی»مغایر با اصل و ضرورت 

ي خارجی مشخص، آزادسازي بخشی از منابع مالی بلوکه هابانکدر تعامل با  4تعدادي اعتبارنامه اسنادي

سازي دارند نيز قابليت پياده ساختگیو  یصور صورتبهشده ایران در کشورهاي خاص و ... همگی، حتی 

 نيست. هامیتحراقعی اقتصاد ایران از ناحيه رفع هيچ وجه دال بر انتفاع وو اجراي آنها، به

ي طرف تجاري با ایران، اطمينان هابانکبراي مثال در موضوع روابط مالی و بانكی، تا زمانی که  

قرار  آمریكاخاطر الزم را پيدا نكرده و نسبت به این موضوع که در آینده، تحت مجازات ایاالت متحده 

                                                 
 کایآمر متحده االتیا یساحل گارد و خارجه وزارت ،یدارخزانه وزارتصورت مشترک توسط به 2020مه  14 نامه،هیتوص نیا .1

ره شده و پس از آن از دریایی اشاهای دور زدن تحریمهای ها و تاتکتیکنامه به مجموعه از روشمنتشر شد. در این توصیه
نامه، ها، چه تدابیری اتخاذ کنند. مفاد این توصیهکنشگران حوزه تجارت دریایی خواسته شده که به تناسب هریک از تاکتیک

 طور خاص در مورد ایران، کره شمالی و سوریه تدوین شده است.به

آمريكا دستورالعمل جديدي در موضوع  یدارارت خزانهخارجي وز یهایی( دفتر دارا1398آبان  3) 2019اكتبر  25تاريخ  در .2

نحوه تجارت كاالهاي بشردوستانه با ايران منتشر كرد. تا قبل از صدور اين دستورالعمل جديد، تجارت كاالهاي بشردوستانه 
يكا مقرر شده اما در دستورالعمل جديد آمر ،بود هامیمعافیت عمومي از تحر ولآمريكا مشم متحدهاالتیدر اسناد حقوقي ا

انه اطالعات دقیق در مورد جزئیات تجارت كاالهاي یارائه ماه يدر ازا ییکایآمرریها و نهادهاي مالي غاست كه دولت
مورد استفاده براي تسويه اين  نالآمريكا دريافت كنند كه كا یداربشردوستانه با ايران، اين تضمین را از وزارت خزانه

 ا معاف خواهد بود. درحقیقت تجارت در رويه جديد، متوقف بر اخذ مجوز از اوفك است.معامالت، از خطر تحريم آمريك

 امکان یمال مؤسسات به که استاي شبكه فتیسوئ اختصاربه ای «یبانکنیب یمال دورراه ارتباطات یجهان جامعه» .3

 یتعاون شرکت کی فتیسوئ. کنند لتباد استاندارد و امن طیمح کی در را یمال یهاتراکنش به مربوط اطالعات دهدیم
 تیفعال گونهچیه فتیسوئ شرکت. کندیم تیفعال کیبلژ نیقوان تحت و هستند آن عضو یمال ینهادها آن مالک که است
 لیمیا کی مانند فتیسوئ بهتر، انیب به. دهدینم انجام هیتسو و یاپایپا پرداخت، حساب، ینگهدار و افتتاح مانند یبانک
 داشته یدسترس حسابشان به دورراه از که دهدیم را اجازه نیا یمال ینهادها و هابانک به و کندیم عمل یبانکنیب

 تیهو احراز نگران عامل بانک و است دورراه از انیمشتر تیهو احراز یبرا یمناسب بستر فتیسوئ آن، برعالوه. باشند
 که ییهابانک غالب ،یبانکنیب یمال ارتباطات حوزه در فتیسوئ تسلط و یگستردگ لیدلبه. ستین امیپ کنندهارسال
 نهیهز و سهولت با فتیسوئ قیطر از را خود یهاامیپ و هستند فعال زین فتیسوئ شبکه در دارند، یمرزبرون یبانک تیفعال
 .دهندیم انتقال کمتر

و فروشنده  داریخر قبال دراز بانک  یتعهد( Letter of Credit: یسی)به انگل یال س ای یاعتبار اسناد ای اعتبارنامه .4

دست به حیبموقع و با مبلغ صح ،به فروشنده داریخر یپرداخت زانیکه م شودیتعهد مم بانک سند، نیا موجب به است؛

 هیدأيیت افتیتا زمان در )است یکه نگهدارنده اعتبارات اسناد( داریخراز  ابتیبه ن نی. بانک همچندیفروشنده خواهد رس

 نخواهد کرد. واریزحساب فروشنده  بهشده وجه را  یداریخر یهاکاال وصول
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شروع به برقراري تعامل با اشخاص حقيقی و حقوقی ایرانی  اًقطعنخواهند گرفت مطمئن نشوند 

امكان خروج از آن را  آمریكا اساساً شدیمنخواهند کرد. گزاره فوق حتی در دوره برجام )که تصور 

اجرایی کند( نيز تجربه شد. براي مثال پيام سوئيفت  مجدداًرا  هامیتحرنداشته و قادر نخواهد بود 

گشایش  (LCو حتی تعداد زیادي اعتبار اسنادي ) شدیمانک مقصد خارجی منتقل بانک ایرانی و ببين

بر روي کاغذ  صرفاًي مالی، هاکانالاما اکثریت این  ،شده و روابط کارگزاري متعددي برقرار شده بود

مل به بيان دیگر، ریسک باالي تعا 1.ایجاد شده بودند و امكان استفاده عملياتی از آنها فراهم نشده بود

ي مالی و هاکانالبا اقتصاد ایران موجب شده بود اشخاص حقوقی و حقيقی طرف تعامل با ایران، 

 تجاري ایجاد شده را بالاستفاده باقی بگذارند.

 

 گیریبندی و نتیجهجمع

فع وله ردر این گزارش، توضيح داده شد که در شرایط حاضر، کاربست رویكرد حقوقی صِرف به مق

ادي ع اقتصاین رویكرد، مناف اساساًبر آن خطایی راهبردي است و آزمایی مبتنییو راست هامیتحر

آزمایی استیریكرد خاصی براي اقتصاد ایران فراهم نخواهد کرد. در مقابل، پيشنهاد اکيد آن است که رو

ابق تطد، پذیر، در دستور کار کشور قرار گيرد؛ اتخاذ این رویكرهاي سنجشبر شاخصواقعی مبتنی

در موضوع برجام و مفاد  رانیا یاسالم یجمهورحاكمیتی  یقطع استیس صددرصدی با

ر صرار بادارد. دليل  «رانیاز منافع ملت ا انتیو ص هامیلغو تحر یبرا یاقدام راهبرد»قانون 

یاالت اه جدي ه با توجه به تجربه دوره برجام و پس از آن، عدم ارادکاتخاذ این رویكرد این است 

 جلوگيري استايرها و استفاده از ابزارهاي مختلف سياسی، اقتصادي و امنيتی در رفع تحریم متحده در

 ها،میتحر یرفع حقوق یجد مطالبه ناردر ك دیبا، هامیتحراز انتفاع ایران از ناحيه رفع 

 مورد رانیاقتصاد ا واقعی انتفاعو  هامیتحر رفعدر  ریپذو سنجش یاتیعمل یهاشاخص

 اقداماتشروط تداوم  عنوانبه ،هاشاخص نیا تحقق و گرفته قرار ییازمایسترا و مطالبه

  .شود مطرح رانیا

ه احتمال وضع مجدد که حتی در این دوره کبررسی تجربه دوره پسابرجام نشان از آن دارد  

و امنيتی  ايباز هم ایاالت متحده با استفاده از ابزارهاي سياسی، رسانه شدیمم، تلقی کها بسيار تحریم

الن اقتصاد ایران افزایش داده و به این واسطه موانع جدي در کخود، سطح نااطمينانی را عليه فضاي 

، طرف کی ازه کرد. حال، در شرایط فعلی کها ایجاد مسير انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم

شده و از طرف دیگر، در الملل جاگير نشگران اقتصاد بينکدر ذهن  از برجام آمریكاتجربه خروج 

                                                 
 یتعامالت اقتصاد یموانع برقرار »عنوان  تحت یاسالم یشورا مجلسهای پژوهش مرکز گزارش به شتریب مطالعه جهت .1

 .دییمراجعه فرما 15601به شماره مسلسل  «یخارج لگرانیو اروپا در دوره پسابرجام از منظر تحل رانیا



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________ 
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 گیرانهشدت سختبر قواعد بههای جدید و مبتنیحجم عظیمی از تحریمچند سال گذشته، 

غيرقانونی و ظالمانه  صورتبهاصطالح تروریستی( عليه اشخاص و نهادهاي ایرانی هاي به)نظير تحریم

تالش خود را جهت  ه تمامکردي ك)روی خورده سلبیرد شكستكرویوضع شده است، نباید  همان 

 ار قرار گيرد.ککند( در دستور ها صرف میتک تحریمرفع حقوقی تک

های بدون تعیین شاخص هامیتحرتوجه صِرف به رفع حقوقی دارد که  ديتأکگزارش حاضر  

زمينه  تواندینم وجهچيهبهو  است خطایی بزرگ، در شرایط فعلی، هاپذیر در رفع تحریمسنجش

رچه، هه کته مهم آن است كند. نکفراهم  هامیتحراقتصاد ایران از محل رفع  را براي انتفاع

ر ارهایی دل، ابزقواعد و قوانين تحریمی متبحر باشد باز هم طرف مقاب شناختایرانی در  کنندهمذاکره

مل اکبق تی در تطابر روي کاغذ )ح هامیتحررفع  رغمیعلبا استفاده از آنها و  تواندیمه کدسترس دارد 

  .ندک ایجاد هامیتحرموانع جدي در مسير انتفاع ایران از محل رفع ایرانی(  کنندهمذاکرهبا خواست 

از منافع  انتيو ص هامیلغو تحر يبرا ياقدام راهبرد»( قانون 7بررسی نص صریح و روح ماده ) 

د ون مورقان در روند تصویب مجلس شوراي اسالمیو همچنين تدقيق در مشروح مذاکرات  «رانیملت ا

نتفاع ایم ها و ، پس از رفع تحرذیل برجامتعهدات هسته اي بازگشت ایران به بحث، دال بر آن است که 

 توصيه است. متوقف بر تعیین تكلیف مجلس شورای اسالمیعملی اقتصاد ایران از آن محل، 

انون ق( 7) ( و6ه مجلس شوراي اسالمی در موضوع نظارت بر حسن اجراي مواد )کسياستی آن است 

خود  ارکستور ا در درد عملياتی رك، روی«رانیاز منافع ملت ا انتيو ص هامیتحر لغو يبرا ياقدام راهبرد»

اه تفوق نگ دليلبهکه ممكن است )در مرحله مذاکرات  حقوقیكرد یاجازه ندهد کاربست روو قرار داده 

  ر شود.ع کشومال شدن منافیر به پامنج (رديو بلندمدت، در دستور کار قرار گ یبر منافع مل یاسيس

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 174۶2 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
ی به ها در دستيابآزمایی واقعی رفع تحریمهاي راستیالزامات و شاخصعنوان گزارش: 

 منافع اقتصادي جمهوري اسالمی ایران

 

 

 

 اقتصاديمطالعات  :معاونتنام 

 گروه کارشناسان :كنندگان نیه و تدویته

 یحقوقت معاونت مطالعات اقتصادي، معاونت مطالعات سياسی، معاونت مطالعا :یعلم اناظرن

 

 

 

 :یدیكل یهاواژه

 تحریم .1

 ایاالت متحده آمریكا .2

 ایرانجمهوري اسالمی  .3

 آزماییراستی .4

 هاي عملياتی و کمیشاخص .5

 رویكرد حقوقی .6

 رویكرد عملياتی .7

 

 

 

 21/1/1400 خ انتشار:یتار

 


