لغو موثر تحریمها
در آیینه قوانین و مقررات
آمریکا

تهیه کنندگان:
مسعود براتی ،سیدحامد ترابی

گروه بینالملل شبکه کانونهای تفکر ایران(ایتان)
پائیز1400

مقدمه
دور جدید گفتگوهای ایران و ک شورهای  1+4در وین ،از  8آذر شروع خواهد شد .این اولین دور مذاکرات
از آغاز به کار دولت سیزدهم ا ست .در ماههای پایانی دولت دوازدهم رهبر انقالب شرط بازگ شت ایران به
تعهدات برجامی را ،لغو کل تحریمها و راستتتتیآزمایی آن اعالم کردند و فرمودند« :اگر میخواهند ایران به
تعهّدات برجامی برگردد ،باید آمریکا تحریمها را کلّاً لغو بکند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو
کردیم؛ نه ،بایستی در عمل تحریمها را لغو کنند و ما راستیآزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریمها
لغو شده ،آن وقت ما هم به این تعهّدات برجامی برمیگردیم؛ این سیاست قطعی جمهوری اسالمی است و
مورد اتّفاق مسئوالن کشور هم هست و از این سیاست بر نخواهیم گشت».
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دکتر علی باقری مذاکرهکننده ارشتتد ایران نیز پا از نهایی شتتدن زمان مذاکرات اعالم کرد «:هدف ایران در
مذاکرات با گروه  4+1لغو تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ایران استتتت 2».ایشتتتان همننین در دیدار با
مقامات کشتتورهای مختلب بر این موعتتوع تاکید کردند که موعتتن ایران لغو تحریمها علیه اشتتخا

و

نهادهای ایرانی و طرفهای ثالث و ت ضمین به عدم تکرار خروج آمریکا از توافق ا ست .3سخنگوی وزارت
خارجه نیز موعتتن ایران در مذاکرات و شتترط بازگشتتت آمریکا به مذاکرات و توافق را اینگونه اعالم کرد:
«آمریکا باید مق صر بودن خود را بپذیرد .تحریمها یکجا لغو شود .ت ضمین دهد که هیچ دولت دیگری اقدام
ترامپ در خروج از برجام را تکرار نکند»4.
مجلا شتتورای استتالمی نیز در قوانین خود بر این موعتتوع تاکید کرده استتت که هدف از مذاکره لغو موثر
تحریمها است .بند  3قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام» مصوب
 21مهرماه  1394هدف از مذاکرات را لغو موثر تحریمها بیان میکند ،که در صتتتورت عدم تحقق آن دولت
باید اجرای تعهدات داوطل با نه خود را متوقب ک ند .5همننین قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و
صیانت از منافن ملت ایران» م صوب  18آذر  1399نیز با هدف لغو تحریمها اعالم میکند در صورت عادی
نشتدن روابط کامل بانکی و عدم رفن کامل موانن صتادرات و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و
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برگشتتت کامل و ستترین ارز منابن حاصتتل از فروش ،دولت ایران دو ماه پا از آن موظب استتت اجرای
داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارتهای فراپادمانی را متوقب کند.6
مرکز پژوهش های مجلا شتتتورای استتتالمی نیز در گزارشتتتی لوازم لغو موثر تحریم ها پیرو قانون «اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافن ملت ایران» را محقق شدن شروط زیر اعالم کرده است:7
 بازگشتتت تعامالت عمده تجاری بینالمللی ایران به شتترایط قبل از تحریم ،بدون امکان بازگشتتت
مجدد تحریمها.
 صادرات و تحویل حجم حداقلی مشخصی از نفت و فراورده به شرکتهای دولتی چینی ،مشتریان
سابق و جدید نفت ایران در کشورهای شرق آسیا (کره جنوبی ،ژاپن و  ،)...مشتریان سابق و جدید
نفت ایران در اروپا ،به طور خا

کشورهای ایتالیا ،اسپانیا و یونان.

 دریافت آزادانه سپردههای حا صل از صادرات نفت ،سپرده شدن منابن مالی حا صل در بانکهای
مورد توافق طرفین تجاری و انجام عملیات کامل و بیقیدوشتتترط توستتتط بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران بر روی منابن مالی حاصل
 تأمین بیقیدوشرط نیازمندیهای فناورانه اقتصاد ایران
 فعالیت آزادانه و بیقید و شرط بندرها تجاری ایران
 تحقق حدود آستانهای در روابط مالی و بانکی
 بازنگری اساسی در قواعد و آییننامههای تعامل تجاری با اقتصاد ایران
بر این استتاس هدف از مذاکرات برای جمهوری استتالمی ایران لغو موثر کلیه تحریمهای آمریکا علیه ایران
است که نتیجه آن بهرهمندی اقتصادی ایران از لغو تحریمها است .این هدف در ماده  29برجام و بخش  7از
پیوستتتت دوم برجام نیز منعکا شتتتده استتتت .مواردی از جمله فروش آزادانه نفت و فرآورده های نفتی،
دستتترستتی و نقلوانتقال آزادانه درآمدهای ارزی و نفتی ،عادی شتتدن روابط اقتصتتادی ،عادی شتتدن روابط
کارگزاری بانکی ،آزاد شتتدن و نقلوانتقال بیقید و شتترط پولهای بلوکهشتتده ایران ،امکان ستترمایهگذاری
خارجی در ایران ،تجارت آزادانه با همه کشتتورها و بهرهمندی ستتیستتتم حملونقل و کشتتتیرانی ایران از
خدمات مختلب ،مواردی است که به عنوان نتیجه لغو موثر تحریمها شمارش شده است.
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سوال مهم که برای تحقق هدف مذاکراتی ایران باید به آن پاسخ داده شود این است که چه قوانین و مقرراتی
در مجموعه قوانین و مقررات تحریمی آمریکا علیه ایران باید لغو شتتتوند و یا تغییر کنند تا هدف «لغو موثر
تحریمها» محقق شود؟ این گزارش با برر سی اهم قوانین ،اقدامات و د ستورات اجرایی تحریمی (بر ا ساس
توالی زمانی) که دولت آمریکا علیه ایران وعن کرده است ،تالش نموده تا به این سوال پاسخ دهد.
در بخش الب موارد مهم و کلیدی با توعیحی اجمالی بیان شده است و در بخش ب جدول کامل قوانین و
مقررات تحریمی آورده شده است.
توجه به این نکته عروری ا ست که قوانین و مقررات تحریمی آمریکا ب سیار پینیده و درهمتنیده ا ست و
لزوما نمیتوان گفت که لغو حقوقی و روی کاغذ موارد بیان شده در زیر میتواند هدف ایران از مذاکرات را
تامین کند .به عبارت دیگر لغو قوانین و مقررات بیان شده در این گزارش یک شرط الزم و نه کافی برای
تحقق «لغو موثر تحریمها» ا ست .برای همین باید تاکید کرد «را ستیآزمایی» شرط کافی برای تحقق هدف
مذکور است که بررسی آن موعوع این گزارش نیست.
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الف) اهم قوانین و دستورات اجرایی تحریمی آمریکا علیه ایران
 -1قانون تحریمهای ایران  :)ISA(1996این قانون در ستتتال  1996با عنوان قانون تحریمهای ایران و
لیبی(ایلستتتا) ،مصتتتوب شتتتد و در ستتتالهای بعد با حذف لیبی از آن تبدیل به قانون تحریمهای
ایران(8ایسا) شد .این قانون پا از سال  2010در قوانین مختلب از جمله قانون سیسادا ( CISADA
 )2010و ترا ( )TRA 2012توسعه پیدا کرد و اصالح شد .ممنوعیت سرمایهگذاری در بخش نفت
و گاز ایران ،ممنوعیت صادرات فرآوردههای نفتی(از جمله بنزین) به ایران ،ممنوعیت ارائه خدمات
بیمهای و کمک به حملونقل نفت ایران و ممنوعیت ارائه اطالعات و خدمات برای توستتتعه بخش
پتروشیمی ایران از مهمترین بخشهای این قانون براساس آخرین اصالحات آن است .این قانون به
رئیاجمهور آمری کا ا جازه مید هد  5م جازات ستتتنگین عل یه متخلفین از تحریم ها اع مال ک ند.
مجازاتی نظیر قرار گرفتن در لیستتت تحریم آمریکا ،محرومیت از نظام مالی آمریکا ،ممنوعیت ارائه
وام و خدمات بانکی به افراد تحریمی در آمریکا و....نمونه هایی از آن استتتت که ستتتال  2011در
دستتتوراجرایی  13574اعمال شتتد 9.علیرغم آنکه طبق توافق برجام این قانون که در ستتال 2016
پایان مییافت ،نباید مجدد ت صویب می شد ،اما کنگره آمریکا به طور مجدد این قانون را به مدت ده
سال تصویب کرد و اوباما رئیاجمهور وقت آمریکا با آن مخالفت نکرد.
 -2دستتتوراجرایی  :13224دستتتتور اجرایی  13224با عنوان «بلوکه کردن اموال و ممنوعیت انجام
معامالت(تراکنش) با اشتتتخاصتتتی که مرتکب اعمال تروریستتتتی میشتتتوند یا در خطر این اعمال
قراردارند یا از این اعمال حمایت میکنند» 10در  24سپتامبر سال  2001توسط جرج بوش صادر شد
و سپا در  10سپتامبر  2019تو سط ترامپ بهروزر سانی شد .برا ساس آخرین ن سخه این د ستور
افراد و نهادهایی که آمریکا آنها را تروریستتتت میداند ،رهبران ،حامیان آنها ،کستتتانی که با آنها
تراکنش انجام میدهند ،خدمات مالی فراهم میکنند یا هرگونه ارتباطی با آن ها دارند در لیستتتت
تحریم آمریکا قرار می گیرند و مو س سات مالی دنیا در صورت ت سهیل هرگونه تراکنش م ستقیم یا
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غیرم ستقیم برای آنها از نظام مالی آمریکا محروم می شوند .11به عبارت دیگر در بهروزر سانی این
دستور اجرایی در سال  2019تحریمهای «ریسک محور» به تحریمهای قبلی افزوده شد.
این دستتتتور اجرایی خا

ایران نبوده اما با توجه به اینکه حدود  450فرد و نهاد 12از جمله بانک

مرکزی ایران  ،شرکت ملی نفت و نهادهای مهم اقتصادی دیگر از سوی وزارت خزانهداری ذیل این
دستور اجرایی ،با برچسب حمایت از تروریسم(] )[SDGTنشاندار شدهاند مانن مهمی در لغو موثر
تحریمها استتت .درنتیجه اجرای دستتتور اجرایی بهروز شتتده  13224عالوه بر قرار گرفتن افراد و
نهادهای ایرانی در لی ست تحریم ،ری سک همکاری اقت صادی بر ایران تحمیل شده ا ست .لغو موثر
تحریم در این مورد به مع نای حذف ت مامی افراد و ن هاد های ایرانی که با برچستتتب ح مایت از
تروری سم (] )[SDGTن شاندار شدهاند از لی ست تحریم آمریکا ( )SDN Listو عدم ن شاندار شدن
مجدد فرد و نهاد ایرانی ذیل این دستور اجرایی است.
 -3د ستوراجرایی  :13382دستتتور اجرایی  13382با عنوان « مستتدودستتازی اموال گستتترشدهندگان
سالحهای ک شتارجمعی و حامیان آن» 13در تاریخ  28جون  2005صادر شد .برا ساس این د ستور
افراد و نهادهایی که آمریکا آنها را درگیر در برنامههای ستتالح کشتتتارجمعی یا موشتتک بالستتتیک
میداند و کستتانی که از آنها حمایت میکنند یا به آنها خدمات میدهند در لیستتت تحریم آمریکا
قرار میگیرند .اکنون حدود  465فرد و نهاد ایرانی 14که با برچستتتب تحریمی مقابله با اشتتتاعه
سالحهای کشتارجمعی (] )[NPWMDذیل این دستور توسط وزارت خزانهداری آمریکا نشاندار
شده و در لی ست تحریم قرار دارند .برا ساس سایر قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران از جمله قانون
سیسادا و ایفکا ،بانکها و موسسات مالی در صورت تسهیل مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تراکنش
برای افراد و نهادهایی که براساس این دستور در لیست تحریم هستند شامل مجازات محرومیت از
نظام کارگزاری دالر می شوند .بنابراین قرارگرفتن افراد و نهادها در لی ست تحریم بر این ا ساس به
معنی محدود شتتتدن روابط کارگزاری بانکی نیز هستتتت .لغو موثر تحریمها در مورد این دستتتتور
اجرایی به معنای خارج شدن تمام افراد و نهادهای ایرانی ن شاندار شده با برچ سب مقابله با ا شاعه
 11رک به :براتی ،مسعود و ترابی ،سید حامد( ،)1400جنگ اقتصادی :فهرست تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران :تهران :مرکز
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سالحهای کشتارجمعی (] )[NPWMDاز لیست تحریمی آمریکا و عدم بازگشت آنها و نشاندار
نشدن افراد و نهادهای جدید ایرانی با این برچسب است.
 -4عدم د ستر سی ایران به چرخه دالر ( :)U-Turnاز تاریخ  6نوامبر  ،2008د ستر سی غیرم ستقیم
ایران و نظام مالی ایران به نظام پرداخت دالر توستتط وزارت خزانهداری آمریکا قطن شتتد .به خاطر
این محدودیت ،ایران به واستتطه بانکهای ستتایر کشتتورها نیز از انجام تراکنش دالری در نظام مالی
آمریکا محروم شد .باتوجه به جایگاه جهانی دالر و نقش دالر در تبدیل ارزها به یکدیگر ،مشکالت
متعددی برای نظام بانکی ایران از ناحیه این محدودیت ایجاد شتتد .بانکهای خارجی در صتتورت
نقض این تحریم با جریمههای سنگین مالی تو سط آمریکا روبهرو می شوند .دو م شکل حا صل از
این تحریم عبارتند از یک :عدم توانایی ایران در استتتفاده از خدمات دالری در نظام بانکی جهانی و
دو :عدم ستتتهولت در تبدیل منابن مالی به ارزهای مختلب .از زمان اعمال این محدودیت بر ایران،
بانکهای زیادی در دنیا با جریمههای چند صتتتد میلیونی و چند میلیارد دالری روبهرو شتتتدند 15و
پا از آن راب طه با ایران را قطن یا م حدود کرد ند .لغو موثر تحریم در این راب طه به مع نای لغو
مقررات وزارت خزانهداری در سال  2008و بازگشت شرایط به قبل از آن است.
 -5قانون جامع تحریمهای ایران ،پاستتویویی و عدم ستترمایهگذاری :)CISADA 2010( 162010
این قانون که معروف به قانون سی سادا ا ست  1جوالی  2010ت صویب شد و اولین قانون تحریمی
ایران بود که در دوره جدید تحریمها از سوی کنگره و عن شد .قانون از بخشهای متعدد تحریمی
ت شکیل شده ا ست .اما مهمترین بخش این قانون بخش  104قانون ا ست که یکی از عوامل ا صلی
محدودیتهای بانکی ایران و افزایش شدید ری سک همکاری بانکهای خارجی با بانکهای ایرانی
ا ست .برا ساس آخرین ا صالحات این بخش از قانون ،بانکها و مو س سات مالی دنیا در صورت
ت سهیل تراکنش م ستقیم یا غیرم ستقیم برای افراد و نهادهایی که به بهانههای مختلب ،از جمله بهانه
برنامه موشکی و هستهای ،ح مایت از تروریسم ،ارتباط با سپاه پاسداران و..در لیست تحریم هستند،
با محدودیت در زمینه ح سابهای کارگزاری با بانکهای آمریکایی روبهرو شده و به عبارت دیگر
از دسترسی نظام مالی آمریکا محروم میشوند.17

 15جزئیات این جریمهها در کتاب جنگ اقتصادی :فهرست تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران آورده شده است.
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قانون ستتیستتادا اولین تحریم از نوع ریستتک محور بود که تمرکز خود را بر همراه کردن بانکهای
بزرگ بین المللی جهت اعمال تحریم قرار داد .لغو موثر تحریم در رابطه با قانون ستتیستتادا به معنای
لغو این قانون توستتط کنگره آمریکا استتت .رئیاجمهور آمریکا اختیار لغو قانون را نداشتتته و تنها
میتواند از اختیار توقب موقت یا همان  Waiverاستتتتفاده کند .این توقب ها محدودیت زمانی
داشته و از  4ماه تا  6ماه است .استفاده از این ظرفیت نمیتواند مساله ریسک ایجاد شده را برطرف
کند.
 -6قانون اختیارات دفاع ملی برای ستتا مالی « :)NDAA 2012( 2012قانون اختیارات دفاع ملی
برای سال مالی 18»2012در تاریخ  31د سامبر  2011ت صویب شد .این قانون مهمترین نقش را در
کاهش فروش نفت و دریافت درآمدهای نفتی ایران دارد .برا ساس این قانون بانک مرکزی ایران در
لیست تحریم قرار گرفت و هرگونه تسهیل تراکنش مستقیم و غیرمستقیم توسط بانکها و موسسات
مالی دنیا با بانک مرکزی ایران شامل جریمه محرومیت از نظام مالی آمریکا شد .عالوه براین بانکها
و موستتتستتتات مالی دنیا نیز در صتتتورت انجام تراکنش برای خرید نفت از ایران شتتتامل مجازات
محرومیت از نظام کارگزاری دالر میشتدند ،حتی اگر تراکنش توستط بانک مرکزی کشتور خریدار
نفت انجام شده با شد .برا ساس آخرین ن سخه ا صالح شده این قانون ،تنها ک شورهای خا

در

صتتورت دریافت معافیت میتوانند از ایران نفت خریداری کنند ،که مشتتروط به نگهداری پول نفت
خریداری شتتده در حستتابی در کشتتور خود و تستتویه آن صتترفا با تجارت کاالهای مصتترفی و
غیرتحریمی استتت .همننین براستتاس دستتتور  13599که پیرو این قانون صتتادر شتتد ،کلیه اموال و
داراییهای مو س سات مالی ایرانی در آمریکا بلوکه شد .19لغو موثر تحریمها مرتبط با این قانون به
معنای لغو قانون از ستتوی کنگره و خاتمه یافتن دستتتور اجرایی  13599استتت .استتتفاده از اختیار
رئیاجمهور برای توقب این تحریم موجب رفن موانن در فروش فیزیکی نفت خام ایران میشتتود
اما استفاده از منابن مالی آن را تسهیل نمیکند .این وععیت در شرایط جدید سختتر نیز شده است
چرا که بانک مرکزی ایران به عنوان کارگزار ستتپاه پاستتداران انقالب استتالمی به عنوان نهاد حامی
تروریسم نیز نشاندار شده است که به معنای قرار گرفتن ذیل قانون کاتسا  2017است.

NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT FOR FISCAL YEAR 2012
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 -7قانون کاهش تهدید ایران و حقوق ب شر سوریه « :)TRA 2012(2012قانون کاهش تهدید ایران
و حقوق بشتتر ستتوریه  20»)2012TRA(2012که در تاریخ  10اوت  2012تصتتویب شتتد ،در واقن
تکمیل و توسعه سایر قوانین تحریمی است .ممنوعیت ارائه خدمات بیمه و بیمه خوداتکایی به افراد
و نهادهایی که ذیل دو د ستور اجرایی  13224و د ستور  13382م شخص شدهاند ،اعمال مجازاتی
مشتتابه مجازات قانون ایستتا به افراد و نهادهایی که به شتترکت ملی نفت و شتترکت ملی نفتکش
خدمات ارائه میکنند و قراردادن نهادهایی که به بانک مرکزی یا ستتتایر بخشهای نظام مالی ایران
خدمات پیامرستتتان مالی ارائه میدهند در لیستتتت تحریم و همننین افزایش نهادهای تحریمی به
بهانههای مختلب از جمله بهانه حقوق ب شر از مهمترین بخشهای این قانون ا ست .در واقن هدف
این قانون افزایش سختگیریها و تشدید فعالیتهای تحریمی است .لغو موثر تحریمها در رابطه با
این قانون به معنای لغو قانون توستتط کنگره آمریکا استتت .استتتفاده از اختیارات رئیاجمهور در
توقب موقت این مفاد این قانون نمیتواند ریسک ناشی از آن را به طور موثر کاهش دهد.
 -8قانون آزادی و مبارزه با ستت

کشتتتارجم ی ایران(« :)IFCAقانون آزادی و مبارزه با ستتتالح

کشتتتتارجمعی ایران» 21در تاریخ  2ژانویه  2013تصتتتویب شتتتد .این قانون نیز با هدف توستتتعه
تحریمهای بانکی به بخشهای مختلب با هدف مختل کردن فعالیت مختلب ایران استت .این قانون
فروش گاز ایران را محدود به تجارت دوجانبه بین ایران و کشتتتور خریدار میکند و تستتتویه مالی
برای خرید نفت ایران را شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دالر برای موسسه مالی کشور
خریدار میکند .عالوه براین تحریم های مشتتتابه قانون ایستتتا را بر تأمین ،فروش یا انتقال فلزات
گرانبها ،فلزات خام یا نیمهتمام شده برای ایران اعمال میکند .همننین افراد و نهادهای قرار گرفته
در لیست تحریم را به تمامی افراد و نهادهای فعال در بخش انرژی ،حملونقل ،کشتیسازی ،بندرها
ایران و کسانی که خدماتی مالی و فنّاوری به آنها ارائه میدهند ،توسعه میدهد .عالوه براین تمامی
افراد و نهادهای قرارگرفته در لیستتت تحریم به بهانه تحریم ایران که اکنون حدود  1300فرد و نهاد
ا ست را م شمول تحریمهای ثانویه بانکی میکند و به تمامی مو س سات مالی و بانکها اعالم میکند
که انجام تراکنش مستتتقیم و غیرمستتتقیم برای افراد و نهادهای قرار گرفته در لیستتت تحریم به هر
بهانه ای را شتتامل مجازات محرومیت آن موستتستته از نظام مالی کارگزاری دالر آمریکا میکند .این
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قانون رویکرد ریستک محوری را به تمامی تحریمهای ایران گستترش میدهد .22در واقن این قانون
سعی دارد روابط کارگزاری بانکی ایران و د ستر سیهای ارزی ایران را به بهانههای مختلب محدود
و کند .عالوه براین ستتتعی میکند تستتتویه مالی با فلزات گرانبها را با محدودیت روبهرو کند.
دستتتتوراجرایی  13645که بعد از این قانون که با هدف اعمال تحریمهای این قانون و توستتتعه آن
صادر شد نیز تحریمها را به بخش خودرو ایران تو سعه میدهد .لغو موثر تحریمها در رابطه با این
قانون به معنای لغو این قانون توستتتط کنگره آمریکا استتتت .اختیار رئیاجمهور آمریکا در توقب
موقت مفاد این قانون ریسک ناشی از این قانون را برطرف نمیکند.
 -9قانون مقابله با موالفان آمریکا از طریق تحریم ها  « :)CAATSA 2017( 2017قانون مقابله با
مخالفین آمریکا از طریق تحریم» 23در تاریخ  2اوت  2017تصویب شد .این قانون بخشهای زیادی
دارد ،اما مهمترین بخش آن اعمال تحریمهای مشابه دستوراجرایی  13224بر افراد و نهادهایی است
که کوچکترین ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با سپاه پاسداران دارند .این قانون به همین دلیل باعث
می شود تا لیست تحریم علیه ایران افزایش یابد و دایره تحریمی به هرگونه ارتباط با سپاه پاسداران
توسعه یابد .نهادهایی که براساس بخش مربوط به سپاه این قانون در لیست تحریم هستند ،همزمان
دارای تگ تحریمی []SDGTو [ ( ]IRGCتگ تحریم مربوط به ستتت پاه پاستتتداران و گروه های
تروری ستی)ه ستند ،بنابراین شامل محدودیتهای بانکی د ستور اجرایی  13224و قانون سی سادا و
ایفکا میشتتوند و هرگونه روابط بانکی مؤستتستتات دنیا با این افراد و نهادها به معنی حذف آنها از
نظام مالی آمریکا استتت .بنابراین اجرای این قانون به معنی محدودتر شتتدن روابط بانکی استتت .به
خصتتتو

که نهادهایی مانند بانک مرکزی ذیل تحریم های این قانون قرار دارند .24این قانون را

عنوان « سیاهچاله تحریمی» یاد میکنند که دلیل آن خا صیت ت سری ب سیار باالی تحریم ذیل د ستور
اجرایی  13224استتتت که در این قانون محوریت دارد .لغو موثر تحریمها در رابطه با این قانون به
معنای لغو آن از سوی کنگره آمریکا ا ست و اختیار رئیاجمهور آمریکا در توقب موقت این قانون
بسیار محدود بوده و به صورت مورد به مورد میتواند از آن استفاده کند که نمیتواند ریسک ایجاد
شده ناشی از آن را پوشش دهد.

 22رک به :همان ،صص  301-293و صص 314-309
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 -10دستتتوراجرایی  :13846دستتتتور اجرایی  13846در تاریخ  6اوت  2018با هدف بازگردا ندن
تحریمهای متوقب شده ذیل برجام صادر شد .در برجام اعمال برخی تحریمها برای گروهی از افراد
خا

متوقب شتتد و برخی نهادها از لیستتت تحریم خارج شتتدند .اما با صتتدور این دستتتور تمامی

تحریمهای متوقب شده مجددا اعمال شد و افراد و نهادهای خارج شده از لی ست تحریم مجددا به
لیست تحریم بازگشتند .عالوه براین برخی دستورات اجرایی قبلی در این دستوراجرایی ادغام شدند.
لغو موثر تحریمها در این رابطه به معنای پایان یافتن دستور اجرایی است که در اختیار رئیاجمهور
آمریکا است.
 -11د ستوراجرایی  :13876د ستوراجرایی  13876با عنوان «اعمال تحریم به ایران» 25در تاریخ  24ژوئن
 2019صتادر شتد .این دستتور افراد و نهادهایی را به بهانه ارتباط با رهبر انقالب یا دفتر ایشتان در
لیستتت تحریم قرار میدهد .عالوه بر این هرگونه ارتباط بانکی و تستتهیل تراکنش توستتط بانکها و
موستستات مالی با افراد و نهادهایی که براستاس این دستتور در لیستت تحریم قرار گرفتند به معنی
حذف آن موسسه از نظام مالی آمریکا است .آمریکا بسیاری از مسئولین فعلی و گذشته ایران ازجمله
دکتر ظریب و حجتاال سالم رئی سی را برا ساس این د ستور در لی ست تحریم قرار داده ا ست .عالوه
بر این بستتیاری از نهادهای اقتصتتادی ایران (مانند آستتتان قدس ،ستتتاد اجرایی و )...و شتترکتهای
وابستتتته به آن به بهانه ارتباط با دفتر رهبرانقالب در لیستتتت تحریم قرار گرفتهاند و ارتباط بانکی
م ستقیم یا غیرم ستقیم با آنها شامل مجازات شده ا ست .همین مو عوع باعث می شود تا ری سک
همکاری بانکی با ایران دائما افزایش یابد و روابط کارگزاری محدودتر شتتتود .لغو موثر تحریمها در
رابطه با این د ستور اجرایی به معنای پایان دادن به آن ا ست که تو سط رئیاجمهور آمریکا میتواند
صورت پذیرد.
 -12دستتتوراجرایی  13871و  :13902پا از دستتتوراجرایی  ،13846آمریکا چند دستتتوراجرایی علیه
ایران صتتادر کرد .تحریم بخش فلزات براستتاس دستتتوراجرایی 13871و اعمال مجازات مربوط به
روابط بانکی مرتبط با آن بخ شی از آن ا ست .اما مهمترین این د ستورات ،د ستوراجرایی  13902بود
که  10ژانویه  2020صادر شد .براساس آ ن تمامی اقتصاد ایران شامل تحریم است و هرگونه ارتباط
بانکی و تسهیل تراکنش با نهادهای فعال در اقتصاد ایران به معنای محرومیت از نظام کارگزاری دالر
برای آن بانک یا موسسه است .این تحریم با هدف قطن تمامی ارتباطات خارجی اقتصاد ایران وعن
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شتتده استتت .لغو موثر تحریم در رابطه با این دستتتور اجرایی به معنای پایان دادن به آن استتت که
میتواند توسط رئیاجمهور آمریکا صورت پذیرد.
 -13قواعد سوتگیرانه تحریمی :عالوه بر دستورات و قوانین تحریمی فوق ،بسیاری از قواعد ،اقدامات و
آئیننامههایی که از سال  2010علیه ایران اعمال شده ،نقش ب سیاری در محدودیتهای تحریمی علیه
ایران دارند و برای بهرهمندی از عواید لغو تحریمها  ،لغو یا اصتتالح این اقدامات نیز نیاز استتت .قواعد
سختگیرانه شناسایی مشتری که براساس آن نظام مالی آمریکا باید بررسی دقیق مشتری )EDD(26را
در ارتباط با بانکهای خارجی انجام دهد تا محدودیتهای تحریمی آمریکا در مورد بازگشایی حساب
کارگزاری برای بانکهای همکاری کننده با ایران رعایت شتتتود ،جریمه بانکهایی که برخالف تحریم
عمل میکنند که باعث میشود آنها از ترس جرائم با ایران همکاری نکنند ،افزایش لیست تحریم علیه
ایران به بهانههای مختلب که روابط بانکی را محدودتر میکند ،دستتتورالعمل محدودیت ارائه خدمات
حملونقل مربوط به صناین نفت ایران که ری سک حملونقل برای صادرات نفت را افزایش میدهد و
استتتفاده از برچستتب مضتتاعب تحریمی برای ستتخت کردن شتترایط خروج نهادها از لیستتت تحریم،
نمونهای از این اقدامات است.
موارد 13گانه فوق مهمترین قوانین و مقررات تحریمی آمریکا علیه ایران استتت .اما موارد با اهمیت کمتری
هم وجود دارد که به صورت مختصر در جدولی شامل کل تحریمها در ادامه این گزارش آمده است.
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ب)جدو تفصیلی قوانین و مقررات تحریمی
جدول زیر لیست تمامی تحریمها علیه ایران است که باید براساس هدف ایران در مذاکرات لغو شوند .تاریخ قیدشده ،تاریخ تصویب یا صدور است ،اما محتوا براساس
آخرین نسخه بهروز شده است.
اقدام تحریمی
شناسایی ایران به عنوان
کشور حامی تروریسم
 19ژانویه 1984
دستور اجرایی 12613

خ صه محتوا و اثرات
 oایجاد محدودیت در صادرات کاالهای نظامی آمریکا به ایران.
 oممنوعیت اعطای وام ،گواهی و حملونقل توسط آمریکا و آمریکاییها برای صادرات تجهیزات دفاعی به ایران.
 oممنوعیت اعطای کمک آمریکا به ایران.
 oرأی منفی آمریکا به وامها در مؤسسات مالی بینالمللی به ایران.
 oممنوع شدن واردات کاال و خدمات از ایران به آمریکا ،مگر با مجوز افک.
 oممنوع شدن مدیریت ،نظارت ،عمانت و تأمین مالی آمریکاییها برای توسعه منابن نفتی ایران مگر با مجوز افک.

 15مارس 1995
دستور اجرایی 12959
 6می 1995
دستور اجرایی13095
 19اوت1997

 oک مک ها و وام های اقتصتتتادی
خارجی

 30اکتبر 1987
دستور اجرایی 12957

حوزه اثر اقتصادی

 oتجارت بین ایران و آمریکا
 oروابط اقتصتتتادی بین ایران و
آمریکا

 oممنوع شدن صادرات کاال و فنّاوری از آمریکا به ایران .ممنوعیت صادرات مجدد کاالهای بیش از  10درصد آمریکایی  oتجارت کاالهایی که بیش از 10
از کشور ثالث به ایران ،مگر با مجوز افک.

درصد آمریکایی هستند

 oادغام و اصالح مفاد دستورات قبل در این دستور و توسعه تحریمهای مربوط به صادرات(و صادرات مجدد) بین ایران  oتجارت کاالهایی که بیش از 10
و آمریکا به محصتتوالت آمریکایی(یا با فنّاوری بیش از  10درصتتد آمریکایی) در هرکجا توستتط هر فرد آمریکایی و

درصتتتد آمریکایی هستتتند در

غیرآمریکایی ،مگر با مجوز افک.

سراسر دنیا
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قانون عدم گسترش
س

 oایجاد محدودیت در صادرات نظامی به ایران.

های کشتارجم ی

 oبوش نظامی

ایران و عراق 1992
 23اکتبر 1992
 oکسانی که نقشی در صادرات و واردات این محصوالت داشته باشند از نظام مالی آمریکا محروم میشوند.
 oسرمایه گذاری در حوزه انرژی براساس این قانون باعث محرومیت آن شرکت از نظام مالی آمریکا میشود.
قانون تحریمهای ایران
(1996ایسا)
 5اوت 1996

 oافراد ،کشتتتیها و نهادهایی که از جانب ایران برای حملونقل نفت عمل میکنند یا بیمه میکند کشتتتیها و...را شتتامل  oتجارت نفت ،فرآورده های نفتی
و محصوالت پتروشیمی

مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دالر میکند.
 oاعمال مجازات مشابه در ارائه خدمات به صنعت پتروشیمی به ایران.
 oاعمال مجازات برای تجارت با ایران در زمینههایی که آمریکا آن را اشتتاعهای میداند یا کمک به استتتخراج و تولید و

 oستترمایهگذاری در حوزه نفت و
گاز

حملونقل اورانیوم میکند.
دستور اجرایی 13574

 oدستور اعمال مجازات قانون ایسا.

 oهمانند قانون ایسا

 23می 2011
قانون منع گسترش
س

 oمحدودیت در تبادالت هستهای و توسعه فنآوری هستهای.
 oتجتارت کتاالهتای مرتبط بتا

های کشتارجم ی

صن ت هستهای

ایران ،سوریه و کره شمالی
 30سپتامبر 2002
قانون پیشییری از گسترش  oممنوعیت کمکهای آمریکا به آژانا انرژی اتمی برای برنامههای ایران.
س

 oبرنامه هستهای ایران

های هستهای ایران
2002
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 oقرار گرفتن افراد و نهادهایی که آمریکا آنها را تروریستتتت میداند ،حامیان آنها ،کستتتانی که با آنها تراکنش انجام
دستور اجرایی 13224
 24سپتامبر 2001

میدهند ،خدمات مالی فراهم میکنند یا هرگونه ارتباطی با آنها دارند در لیست تحریم.
 oمحرومیت بانکها و موسسات مالی از نظام کارگزاری دالر در صورت تسهیل تراکنش مستقیم و غیرمستقیم به افراد و

 oروابط کارگزاری بانکی

نهادهایی که براساس این دستور در لیست تحریم قرار گرفتهاند.
 oقرار گرفتن افراد و نهادهایی که آمریکا آنها را درگیر در برنامههای سالح ک شتارجمعی یا مو شک بال ستیک میداند و
دستور اجرایی 13382
 28جون 2005

کسانی که از آنها حمایت میکنند یا به آنها خدمات میدهند در لیست تحریم آمریکا.
 oبرا ساس قانون سیسادا و ایفکا هرگونه تراکنش تو سط مؤ سسات و بانکها به صورت مستقیم و غیرمستقیم با افراد و

 oروابط کارگزاری بانکی

نهادهایی که به بهانه این دستور در لیست تحریم قرارگرفتهاند باعث محرومیت آن موسسه از نظام مالی آمریکا میشود.
قانون حمایت از آزادی
ایران

 oتبدیل تحریمهای مختلب مربوط به تجارت بین ایران و آمریکا به قانون و نیاز به گواهیهای صادراتی برای صادرات  oتجارت کاالهایی که بیش از 10
از و به آمریکا به ایران براساس این قانون.

درصتتتد آمریکایی هستتتند در

 30سپتامبر2006
لغو گواهی u-turn

سراسر دنیا
 oقطن دسترسی غیرمستقیم ایران و نظام مالی ایران به نظام مالی آمریکا و دالر.

برای نظام مالی ایران

 oنقلوانتقا درآمدهای ارزی

 6نوامبر 2008
قانون جامع تحریمهای
ایران ،پاسویویی و عدم
سرمایهگذاری
)2010CISADA(2010

 oروابط کارگزاری بانکی

 oمحرومیت مؤسسات مالی و بانکها از نظام مالی آمریکا در صورت انجام تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای نهادهایی
که به بهانه تروری سم ،مو شکی ،ا شاعه ،ارتباط با سپاه یا نهادهای باقیمانده در لی ست قطعنامههای شورای امنیت در
لیست تحریم هستند.

 oروابط کارگزاری بانکی
 oنقلوانتقا درآمدهای ارزی

 oافزایش لیست تحریم علیه ایران به بهانههای مختلب

 1جوالی 2010
دستور اجرایی 13553
 28سپتامبر 2010

 oافزایش لیست تحریم علیه ایران به بهانه حقوق بشر.
 oاعمال تحریمها ی بانکی ذیل قانون ایفکا بر نهادهایی که براساس این دستور در لیست تحریم قرار میگیرند.
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 oروابط کارگزاری بانکی

دستور اجرایی
(13590ادغام در دستور

 oقرار گرفتن ارائهدهندگان مح صوالت ،خدمات ،فنآوری و حامیان بخش نفت و پترو شیمی ایران در لی ست تحریم و
اعمال بخشی از تحریمهای قانون ایسا بر آنها.

 oتجارت بوش انرژی

اجرایی )13846
 20نوامبر 2011
 oبلوکه کردن همه داراییهای مؤسسات مالی ایرانی از جمله بانک مرکزی در آمریکا.
قانون اختیارات دفاع ملی
برای سا مالی
NDAA2012
 31دسامبر 2011

 oقرار گرفتن بانک مرکزی ایران در لیست تحریم.
 oمحرومیت بانکها و مؤ س سات مالی که تراکنش م ستقیم یا غیرم ستقیم برای بانک مرکزی ایران انجام میدهند از نظام
مالی آمریکا.
 oمحرومیت بانکها(از جمله بانک مرکزی کشورها) و مؤسسات مالی کشورهای خریدار نفت ایران که براساس الزامات

 oفروش نفت ایران
 oروابط کارگزاری ایران
 oنقلوانتقا درآمدهای ارزی

این قانون باید خرید نفت خود از ایران را کم می کردند و نکردند از نظام مالی آمریکا در صورتی که برای ت سویه مالی
خرید نفت ایران اقدام کنند.

دستور اجرایی 13599

 oبلوکه کردن اموال دارایی تمام مؤسسات مالی ایرانی در آمریکا.

 5فوریه 2012
دستوراجرایی 13606
22آوریل 2012
دستوراجرایی 13608

 oقرار گرفتن افراد و نهادهایی که از نگاه آمریکا با ا ستفاده از فنّاوری ،اطالعات و نظارت بر شبکهها در ایران و سوریه
 oروابط کارگزاری بانکی

نقض حقوق بشر انجام میدهند در لیست تحریم.
 oاعمال تحریمهای بانکی قانون ایفکا علیه آنها
 oممنوعیت تراکنش در آمریکا و توسط آمریکاییها با دور زنندگان تحریمهای ایران و سوریه.

1می 2012
دستوراجرایی
(13622ادغام در
دستوراجرایی )13846

 oدارایی خارجی ایران

 oدور زدن تحریم

 oمحرومیت بانک ها و مؤستتتستتتات مالی که تراکنش بانکی برای شتتترکت ملی نفت ،نفتکش و برای خرید نفت،
فرآوردههای نفتی و مح صوالت پترو شیمی از ایران ،شرکتهای ایرانی و افراد و نهادهای تحت نظارت و کنترل آنها  oتجارت و تولید در بوش انرژی
انجام میدهند از نظام مالی آمریکا.
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30جوالی 2012
 oقرار گرفتن افراد و نهادهایی که به افراد و نهادهایی که براساس دستوراجرایی  13224یا  13382در لیست تحریم قرار
قانون کاهش تهدید ایران
و حقوق بشر سوریه
)2012TRA(2012
 10اوت 2012

دارند خدمات حملونقل ،بیمه و بیمه خوداتکایی ارائه میدهند در لیست تحریم.
 oاعمال تحریمهای قانون ایستتا بر هر فرد یا نهادی که به شتترکت ملی نفت ،نفتکش و نهادهای مرتبط با آنها خدمات
بیمهای یا بیمه خوداتکایی ارائه میدهند.
 oقرار دادن کستانی که به مؤستستات مالی ایرانی و بانک مرکزی ایران خدمات پیامرستان مالی ارائه میدهند در لیستت

 oروابط کارگزاری بانکی
 oتجارت ،بیمه و حملونقل نفت
و فرآوردههای نفتی

تحریم.
 oقراردادن نهادهایی که از نگاه آمریکا در نقض حقوق بشر پا از انتخابات  88در ایران نقش داشتهاند در لیست تحریم.

دستوراجرایی

 oاجرای تحریمهای قانون  TRAو تحریمهای اعافی بر افراد تحریمی.

(13628ادغام در

 oمشابه قانون TRA

دستوراجرایی )13846
9اکتبر 2012
 oمحرومیت مؤسسات مالی و بانکی که به نیابت از افراد قرار گرفته در لیست تحریم تراکنش انجام میدهند از نظام مالی
آمریکا.

قانون آزادی و مبارزه با
س

کشتارجم ی
ایران()IFCA
 2ژانویه 2013

 oتوستتتعه افراد و نهادهای قرار گرفته در لیستتتت تحریم به تمامی افراد و نهادهای فعال در بخش انرژی ،حملونقل o ،روابط کارگزاری بانکی
کشتیسازی ،بندرها ایران و کسانی که خدماتی مالی و فنّاوری به آنها ارائه میدهند.
 oاعمال تحریمهای قانون ای سا به ک سانی که در تأمین ،فروش یا انتقال فلزات گرانبها ،فلزات خام یا نیمهتمام شده از و

 oبیمته و حمتلونقتل نفتت و
فرآوردههای نفتی
 oفروش گاز

به ایران نقش دارند.
 oاعمال تحریمهای حقوق بشری قانون سیسادا بر صداوسیما.
 oمحرومیت مؤستتتستتتات مالی و بانکهای که برای انتقال گاز طبیعی از و به ایران تراکنش انجام میدهند از نظام مالی
آمریکا ،مگر برای تجارت دوجانبه بین کشور خریدار و فروشنده.
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 oتجارت فلزات گرانبها

دستوراجرایی
(13645ادغام در دستور

 oاجرای قانون ایفکا
 oمحرومیت مؤسسات مالی و بانکهایی که برای تأمین خودرو و قطعات آن در ایران تراکنش انجام میدهند.

 oمشابه قانون ایفکا
 oبوش خودرو

اجرایی )13846
3جون 2013
دستوراجرایی 13694
 4آوریل 2015
قانون ممنوعیت صدور

 oقرار دادن افراد و نهادهایی که از نظر آمریکا فعالیت مخرب ستتایبری علیه منافن ملی ،اقتصتتاد و یا ستتیاستتت خارجه  oبوش سایبری ایران
آمریکا انجام میدهند در لیست تحریم و اعمال تحریمهای بانکی بر آنها.
 oنیاز به اخذ ویزای مجدد آمریکا برای کسانی که در  5سال اخیر به ایران سفر کردهاند.

ویزا

آمریکا از طریق
تحریم()CAATSA
 2اوت 2017

 oسفرهای تجاری ،گرد شیری و
علمی

18دسامبر 2015
قانون مقابله با موالفین

 oروابط کارگزاری بانکی

 oافزایش لیست تحریم علیه ایران به بهانههای مختلب.
 oروابط کارگزاری بانکی

 oافزایش دایره تحریمی به هرگونه ارتباط با سپاه پاسداران.

 oافرادی که شامل تحریمهای بخش سپاه این د ستور قرار میگیرند ،شامل محدودیتهای بانکی د ستور اجرایی  o 13224نقلوانتقا درآمدهای ارزی
و قانون سی سادا و ایفکا می شوند و هرگونه روابط بانکی مؤ س سات دنیا با این افراد و نهادها به معنی حذف آنها از
نظام مالی آمریکا است.
 oدستور اجرایی اعمال مجدد تحریمهای متوقبشده ذیل برجام.

 oروابط کارگزاری بانکی
 oفروش نفت و گاز
 oتجارت نفت و فرآوردههای نفتی

دستوراجرایی 13846

 oبیمته و حمتلونقتل نفتت و

 8اوت 2018

فرآوردههای نفتی
 oبوش خودرو
 oتجارت فلزات گرانبها
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دستوراجرایی 13848
سپتامبر 12 2018
دستور اجرایی 13871
 8می 2019
دستور اجرایی 13876
 24جون 2019

 oقرار دادن افراد و نهادهایی که به طور مستتتتقیم یا غیرمستتتتقیم در انتخابات آمریکا دخالت کردهاند و حامیان آنها در
لیست تحریم و اعمال تحریمهای ثانویه بانکی بر آنها
 oقرار دادن افراد و نهادهای دخیل در تولید ،صادرات و واردات بخش فلزات ایران.
 oمحرومیت بانک ها و مؤ سسات مالی دنیا که برای بخش فلزات یا افراد و نهادهای قرارگرفته در لیست تحریم براساس
این دستور تراکنش انجام میدهند از نظام مالی آمریکا.
 oقرار گرفتن رهبر انقالب و افراد و نهادهای وابسته به دفتر ایشان در لیست تحریم.
 oمحرومیت بانکها و مؤستتستتات مالی دنیا که برای افراد و نهادهای قرارگرفته در لیستتت تحریم براستتاس این دستتتور
تراکنش انجام میدهند از نظام مالی آمریکا.

 oروابط کارگزاری بانکی
 oبوش فلزات
 oروابط کارگزاری بانکی
 oنهادها و شترکتهای ذیل دفتر
رهبر انق ب
 oروابط کارگزاری بانکی

 oقرار گرفتن افراد و نهادهایی که در بخش ستتاختوستتاز ،معدن  ،تولید ،منستتوجات و یا هر بخش دیگر اقتصتتاد ایران
دستور اجرایی 13902
 10ژانویه 2020

فعالیت میکنند یا کسانی که از آنها حمایت میکنند یا به آنها کمک میکنند در لیست تحریم.

 oکل اقتصاد ایران

 oمحرومیت بانکها و مؤستتستتات مالی دنیا که برای افراد و نهادهای قرارگرفته در لیستتت تحریم براستتاس این دستتتور  oروابط کارگزاری بانکی
تراکنش انجام میدهند از نظام مالی آمریکا.

دستور اجرایی 13949
 21سپتامبر 2020

 oقرار گرفتن افراد و نهادهای دخیل در دستتتیابی ایران به ستتالحهای متعارف در لیستتت تحریم (دستتتور اجرایی برای
جلوگیری از لغو تحریم تسلیحاتی قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان ملل)
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 oبوش نظامی

