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خالصه مدیریتی
ــده  ــور ایاالت متح ــه کش ــوده ک ــی ب ــزء ابزارهای ــواره ج ــم هم تحری
ــام  ــه نظ ــر علی ــرا ب ــون آن ــا کن ــاب ت ــروزی انق ــدای پی ــکا از ابت آمری
جمهــوری اســامی ایــران بــه کار بــرده اســت، صنعــت نفــت و گاز نیــز 
بــه عنــوان صنعتــی کــه نقــش اصلــی را در اقتصــاد کشــور برعهــده دارد 
ازجملــه مهــم تریــن بخــش هایــی بــوده کــه در طــی ایــن ســالها مــورد 
ــای  ــواع تحریم ه ــان ان ــه اســت. در می ــرار گرفت ــا ق ــن تحریم ه ــدف ای ه
ــن درجــه  ــم ایســا از باالتری ــون تحری ــران قان ــه ای ــر علی ــکا ب ــی آمری نفت
اهمیــت و گســتردگی برخــوردار اســت. ورژن اولیــه ایــن قانــون در ســال 
ــون دالر در  ــش از 20 میلی ــب رســید و ســرمایه گذاری بی ــه تصوی 1996 ب
میادیــن نفتــی ایــران را ممنــوع اعــام کــرد امــا بخــش مهــم تحریم هــای 
آن بــه دلیــل صنعــت هســته ای ایــران و طــی چنــد الحاقیــه در ســال هــای 
ــه بخــش هــای مختلــف صنعــت  بعــد مــورد تصویــب قــرار گرفــت و ب
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نفــت و گاز ســرایت نمــود.
بــا توافقــی کــه میــان ایــران و گــروه 1+5 بــر ســر موضــوع هســته ای 
ایــران )برجــام( شــکل گرفــت، ایــران بــا متوقــف نمــودن بخش هایــی از 
ــر کاهــش تحریم هــای اقتصــادی موافقــت  برنامــه هســته ای خــود در براب
ــز  ــن برجــام تحریم هــای ایســا نی ــق مت ــن اســاس و مطاب ــر همی نمــود. ب
مــورد اشــاره قــرار گرفــت و بــر لــزوم توقــف و در نهایــت لغــو آن تأکیــد 
گردیــد؛ امــا در حالیکــه اعتبــار ایــن قانــون در تاریــخ 31 دســامبر 2016 بــه 
پایــان میرســید آمریــکا بــا نقــض مفــاد برجــام بــه مــدت 10 ســال دیگــر 

آن را تمدیــد نمــود.
تمدیــد ایــن قانــون عــاوه بــر اینکــه نقــض برجــام اســت، بزرگ تریــن 
ــای  ــی در پروژه ه ــرمایه گذاری خارج ــش روی س ــش پی ــک و چال ریس
ــاه مــدت انتظــار نمــی رود  ــد، در کوت ــه حســاب می آی ــز ب ــران نی نفتــی ای
ــه ســرمایه گذاری گســترده و ورود  کــه شــرکت های بیــن المللــی اقــدام ب
بــه پروژه هــای صنعــت نفــت ایــران نماینــد و یــا حداقــل جانــب احتیــاط 
را در پیــش می گیرنــد تــا دولــت جدیــد ایاالت متحــده، رویکــرد اساســی 
ــون ایســا نشــان  ــق برجــام و اجــرای قان ــران، تواف ــه ای خــود را نســبت ب
دهــد. اینکــه دولــت ایاالت متحــده چــه تصمیمــی را اتخــاذ خواهــد کــرد 

در 15 اکتبــر )23 مهرمــاه( روشــن خواهــد شــد.
ــکات و  ــا مش ــور ب ــت و گاز کش ــت نف ــز صنع ــدت نی ــد م در بلن
ــه  چالش هــای ناشــی از حفــظ زیرســاخت هــای تحریمــی ایســا از جمل
ــا،  ــل، واردات آن ه ــن و گازوئی ــد بنزی ــزات تولی ــال تجهی ــت ارس ممنوعی
ــی  ــرمایه گذاری و حت ــام س ــت انج ــادر، ممنوعی ــاخت بن ــت س ممنوعی
ــا و  ــدن ایس ــی ش ــورت اجرای ــه ای و ... در ص ــات بیم ــت خدم ممنوعی
ــکا در  ــوی آمری ــد از س ــع جدی ــاد موان ــا و ایج ــکنی ه ــن کارش همچنی

ــود. ــد ب ــرو خواه ــودن آن روب ــف ب ــورت متوق ص
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همچنیــن بــه دلیــل ضعــف ســاختاری برجــام بــر علیــه ایــران، امــکان 
پاســخگویی مناســب از جانــب دولــت بــه مــوارد نقــض برجــام از جانــب 
ــه  ــن ب ــدی و اجــرای طرفی ــرا در مبحــث پایبن ــدارد، زی ــکا وجــود ن آمری
تعهــدات خــود و ضمانــت اجراهــای آن، موازیــن متوازنــی بــرای طرفیــن 
توافــق در نظــر گرفتــه نشــده اســت. از طرفــی تعهــدات ایــران بــه صــورت 
ــس  ــه انجــام آن می بایســت توســط آژان ــده ک ــر ش ــح ذک ــفاف و صری ش
ــر  ــرد و ه ــرار گی ــی ق ــتی آزمای ــورد راس ــی م ــرژی اتم ــی ان ــن الملل بی
حرکــت خــاف آن نقــض برجــام محســوب شــده و بــا ضمانــت اجــرای 
ــدات طــرف  ــل، تعه ــی در مقاب ــردد ول ــا مواجــه می گ بازگشــت تحریم ه
مقابــل بــه صــورت غیــر شــفاف و بعضــاً تفســیر پذیــر ذکــر شــده کــه در 
عمــل، عــاوه بــر اینکــه اثبــات نقــض برجــام از جانــب آن هــا را بســیار 
ســخت نمــوده، ضمانــت اجــرای مناســبی جهــت الــزام آن هــا بــه پایبنــدی 
ــزم  ــر اســاس مکانی ــرا ب ــه نشــده اســت؛ زی ــز در نظــر گرفت ــق نی ــه تواف ب
حــل و فصــل اختافــات تحــت برجــام، چنانچــه ایــران از طــرف مقابــل 
بــه خاطــر عمــل نکــردن بــه تعهداتــش شــکایت نمایــد در نهایــت ظــرف 

ــران برمی گــردد. ــه خــود ای ســی روز تمــام قطعنامــه هــای قبلــی علی
 بنابرایــن از آنجاییکــه طــرف مقابــل ایران در برجام کشــور آمریکاســت 
ــه اجرایــی  ــران اســت و تجرب ــا ای ــه ب و ایــن کشــور دارای دشــمنی دیرین
شــدن برجــام نیــز در طــی دوســال اخیــر حکایــت از اســتمرار این دشــمنی 
ــای  ــش ه ــدت چال ــی و درازم ــوان راه حــل اصول ــه عن ــوان ب دارد، نمی ت

پیــش رو در صنعــت انــرژی کشــور بــر آن تکیــه و اطمینــان نمــود.
ــی  ــا )ISA( و به طورکل ــای ایس ــد تحریم ه ــه تمدی ــه در مقابل در نتیج
تحریم هایــی کــه حــوزه انــرژی را در ایــران نشــانه گرفتــه انــد دولــت دو 
راهبــرد کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت را بایــد اتخــاذ نمایــد. در راهبــرد کوتاه 
مــدت دولــت بایــد بــا اتخــاذ تدابیــر مناســب نهایــت تــاش خــود را برای 
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بدســت آوردن حقــوق خــود ذیــل برجــام انجــام دهــد و زمینــه را بــرای 
ــی شــرکت هــای خارجــی  ــش فن جــذب هــر چــه بیشــتر ســرمایه و دان
ــت  ــدت دول ــد م ــرد بلن ــم آورد و در راهب ــت و گاز فراه ــت نف ــه صنع ب
می بایســتی بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی و اتخــاذ راهکارهــای مناســب بــر 
ــت  ــات الزم را جه ــی اقدام ــی اقتصــاد مقاومت ــای کل اســاس سیاســت ه
قطــع وابســتگی بودجــه بــه نفــت و تکیــه آن بــه تولیــد داخلــی و مالیــات 
ــت از ایجــاد و  ــا حمای ــن ب ــد و همچنی ــرار ده را در دســتور کار خــود ق
توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان، زمینــه را بــرای کاهــش وابســتگی این 

صنعــت بــه دانــش و تخصــص شــرکت هــای خارجــی فراهــم آورد.



11

مقدمه
ــی از  ــای ناش ــه درآمده ــز ب ــورهای نفت خی ــادی کش ــتگی اقتص وابس
ــن  ــه ای ــی ک ــرمایه عظیم ــن س ــو و همچنی ــت و گاز از یک س ــد نف تولی
کشــورها جهــت بهرهبــرداری از منابــع خــود نیازمنــد آن هســتند1 و غالبــًا 
ناچــار بــه اســتفاده از ســرمایهگذاران خارجــی میباشــند، از ســوی دیگــر، 
موجــب شــده اســت کــه قدرتهــای جهانــی به جهــت اعمــال خواســتههای 
سیاســی خــود، صنعــت نفــت و گاز ایــن کشــورها را مــورد هــدف قــرار 
ــار  ــر رفت ــور تغیی ــار به منظ ــال فش ــت اعم ــم جه ــه تحری داده و از حرب
سیاســی کشــور موردنظــر بهــره ببرنــد و اجــرای قراردادهــای مربــوط بــه 

ــد. ــرو نماین ــی روبه ــا چالش  های ــن حــوزه را ب ای
از همیــن رو صنعــت نفــت و گاز جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان 
یکــی از بزرگ تریــن دارنــدگان ذخایــر نفــت و گاز در جهــان بــه دفعــات 
ــورد  ــف م ــی و کشــورهای مختل ــددی از ســوی ســازمانهای بین الملل متع

تحریــم قــرار گرفتــه اســت.
نخســتین مــورد آن تحریــم قانونمنــد و جامــع بریتانیــا علیه ایران اســت 
ــان نخســت وزیری  ــی شــدن صنعــت نفــت در زم ــه مل کــه در واکنــش ب
محمــد مصــدق صــورت گرفــت. پــس ازآن نیــز ایاالت متحــده آمریــکا یکی 
از مهم تریــن کشــورهایی اســت کــه تحریمهــای متعــددی را علیــه صنعــت 
نفــت ایــران مــورد تصویــب قــرارداده اســت، در ســال 1979 یعنــی زمانــی 
کــه تســخیر ســفارت آمریــکا در ایــران بــه وقــوع پیوســت، جیمــی کارتــر 
بــا صــدور دســتورالعمل شــماره 4702 کــه مربوط بــه تحریــم واردات نفت 

1  عملیات نفتی چه در بخش باالدستی و چه در بخش پایین دستی جزء صنایع سرمایه بر محسوب میشوند 
که برای انجام آنها میلیاردها دالر ارز خارجی و میلیاردها ریال پول داخلی نیاز است. تنها برای توسعه یک 
میدان نفتی جهت تولید صد هزار بشکه در روز بین سه تا چهار میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز است. این 
حجم از سرمایه گذاری به اضافه هزینه های اکتشاف و هزینه های تولید مقادیر قابل توجهی را تشکیل میدهد.
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از ایــران بــود، اولیــن تحریــم ایــن کشــور علیــه ایــران را وضــع نمــود. در 
دوره ریاســت جمهــوری کلینتــون در آمریــکا، تحریمهــای یک جانبــه علیــه 
ــا در  ــه تحریمه ــت و مجموع ــش یاف ــمگیری افزای ــکل چش ــه ش ــران ب ای
قالــب دســتورالعملهای متوالــی اعــام شــد. دومیــن دســتورالعمل اجرایــی 
کلینتــون بــه شــماره 12957 مربــوط بــه ممنوعیــت معاملــه و مشــارکت در 
توســعه منابــع نفتــی ایــران بــود کــه در ســال 1995 تنظیــم شــد]1[، ایــن 
دســتور اجرایــی تنهــا 10 روز پــس از امضــای قــرارداد شــرکت آمریکایــی 
کونوکــو ) Conoco ( بــا ایــران صــادر شــد و ایــن شــرکت را  مجبــور بــه 
لغــو قــرارداد 550 میلیــون دالری خــود بــرای توســعه میادیــن ســیری بــا 

ایــران کــرد.
ــن مهمــی در کشــور  ــی، قوانی ــن دســتورالعملهای اجرای ــر ای عــاوه ب
ــا  ــد تحریم ه ــی را در رون ــش مهم ــه نق ــیده ک ــب رس ــه تصوی ــکا ب آمری

ــا نمــوده اســت. ــران ایف ــه اقتصــاد و صنعــت نفــت ای علی
قانــون ســوم ژانویــه 1996، معــروف بــه قانــون تحریــم ایــران و لیبــی1 
ــال  ــه در س ــت ک ــن اس ــن قوانی ــن ای ــه مهم تری ــو ازجمل ــون دامات ــا قان ی

1996، توســط کنگــره آمریــکا بــه تصویــب رســید.

2.تحریم
تحریمهــا در ســطح بین المللــي بــه اقدامــات فــردی یــا دســته جمعــي 
ــي را  ــد بین الملل ــه قواع ــود ک ــه مي ش ــورهایي گفت ــا کش ــور ی ــه کش علی
ــامل  ــا ش ــن تحریمه ــوالً ای ــد. معم ــض مي کنن ــه نق ــد ب ــا تهدی ــض ی نق
ــان  ــه محقق ــه گفت ــد. ب ــي مي باش ــا نظام ــادي ی ــي، اقتص ــات سیاس اقدام
ــور  ــناس ام ــزارش کارش ــر گ ــی ب ــه مبتن ــکا ک ــاروارد آمری ــگاه ه دانش
ــای  ــال ه ــی س ــه ط ــی ک ــد، تحریمهای ــل میباش ــازمان مل ــه س خاورمیان

1  The Iran -Libya Sanctions Act( ILSA)
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2000 تــا 2015 علیــه ایــران اعمــال شــده اســت را می تــوان جامــع تریــن 
نــوع تحریمهــا در عرصــه بیــن المللــی دانســت کــه از ســوی کشــورهای 
ــون  ــای گوناگ ــیله ه ــه وس ــا توســل ب ــاوت و ب ــداف متف ــا اه ــف ب مختل
صــورت پذیرفتــه اســت و مطلــوب نهایــی ایــن اعمــال فشــار، وادار نمودن 
ــوده اســت. ــه هســتهای خــود ب ــه پذیــرش محــدود کــردن برنام ــران ب ای

تعاریــف متعــددی از مفهــوم تحریــم وجــود دارد کــه هرکــدام بــا توجه 
ویــژه بــه یکــی از ابعــاد مفهــوم تحریــم نگاشــته شــده انــد. ذیــًا بــه ارائــه 

برخــی از ایــن تعاریــف مــی پردازیــم:
در یــک چشــم انــداز کلــی، تحریــم شــامل هــر عمــل منفــی یــا پاســخ 
ــارت  ــه عب ــم اســت. ب ــداف تحری ــش در چارچــوب اه ــا کن ــل ی ــه عم ب
روشــنتر، تحریــم سلســله اقدامــات بــدون اســتفاده از قــوای تهدیــد علیــه 
ــارت  ــم عب ــوان چنیــن گفــت کــه تحری ــز می ت کشــور هــدف اســت و نی
از اقدامــات اجبــاری علیــه یــک یــا چنــد کشــور بــرای ایجــاد تغییــر در 
سیاســتها یــا دســت کــم نمایــش ایدههــای یــک کشــور در قبال سیاســتهای 
دیگــر کشورهاســت. عبــارت معروفــی نیــز در شناســایی مفهــوم تحریــم 
وجــود دارد بــا ایــن مضمــون کــه »تحریمهــا تســلیحاتی مهــم در زرادخانــه 
سیاســت هســتند.« مطابــق ایــن جملــه، از تحریــم بــه عنــوان اهــرم اعمــال 
فشــار بــر دولــت یــا دولتهایــی نــام بــرده میشــود کــه بــه طریقــی تهدیــد 
علیــه یــک کشــور یــا جامعــه بینالمللی محســوب میشــوند و وضــع تحریم 
و اعمــال آن هــا میتوانــد بــدون توســل بــه قــوای نظامــی، مســائل سیاســی 
کشــورهای مــورد هــدف را تحــت کنتــرل خــود درآورد و نهایتــاً کشــور 

مــورد هــدف را بــه ایجــاد تغییــر در سیاســتهای خــود مجبــور نمایــد.
مطابــق تعریــف دیگــری، تحریــم عبــارت اســت از اقدامــات عامدانــه 
حکومــت بــرای وارد کــردن محرومیــت اقتصــادی بــر دولــت یــا جامعــه 
ــا توقــف روابــط اقتصــادی معمــول. ایــن  هــدف از طریــق محدودیــت ی
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ــی  ــدرت نظام ــتفاده از ق ــرای اس ــینی ب ــوان جانش ــه عن ــب ب ــار اغل رفت
ــه دولــت تحریــم کننــده اجــازه میدهــد خشــم  محســوب میگــردد کــه ب
خــود را در قبــال برخــی اعمــال خــاص، ابــراز و رفتــار دولــت هــدف را 

تغییــر دهــد.
ــی در  ــه بینالملل ــه در عرص ــا ک ــت از آن ج ــان داش ــد اذع ــاً بای نهایت
چندیــن ســال اخیــر، ســازمان ملــل مهم تریــن نقــش را در اعمــال تحریــم 
ــه زعــم ایــن ســازمان ناقــض  ــا کشــورهایی داشــته کــه ب ــه کشــور ی علی
ــف  ــه تعری ــم را این گون ــت تحری ــد، میبایس ــی بودهان ــن الملل ــن بی قوانی
ــه  ــران عرص ــدادی از بازیگ ــب تع ــی از جان ــدام تنبیه ــم، اق ــود: تحری نم
حقــوق بینالملــل بــه ویــژه یــک ســازمان جهانــی ماننــد جامعــه ملــل یــا 
ســازمان ملــل متحــد در برابــر یــک یــا چنــد کشــوری کــه اصــول پذیرفتــه 
شــده بیــن المللــی را نقــض نمودهانــد، میباشــد. در واقــع ایــن اقدامــات 
بــه منظــور ترغیــب ســایر کشــورها بــه ایجــاد یــک رویــه عملــی خــاص و 
نهایتــاً تطبیــق عملکــرد و رفتــار آن هــا بــا حقــوق بیــن الملــل مــی باشــد.

]2[

2.1 . اهداف تحریم ▪

از تعاریــف متعــددی کــه بــرای مفهــوم تحریــم عنــوان شــد مشــخص 
می گــردد کــه تحریم هــا طیــف وســیعی از اهــداف سیاســی را تعقیــب مــی 
کننــد و اصــوالً تحریــم بــه عنــوان دیپلماســی اجبــار مشــتمل بــر آمیزهــای 
از دیپلماســی و تهدیــد اســت؛ در واقــع، عنصــر تنبیــه بــه عنــوان هــدف در 

همــه تحریمهــا وجــود دارد؛ امــا ایــن تنبیــه چــه هدفــی را دنبــال میکنــد؟
ــه، اهــداف تحریمهــا  ــن زمین ــی مطالعــات انجــام شــده در ای به طورکل



15

را بــه چهــار دســته اصلــی تقســیم میکننــد: اصــاح رفتــار1، مجــازات2، 
اخطــار دهــی3 و بــی ثبــات ســازی4.

اصالح رفتار
یکــی از مهــم تریــن اهــداف تحریم هــا، اجبــار کشــور یــا کشــورهای 
هــدف بــه تغییــر سیاســت یــا رفتــار خــود، منطبــق بــا خواســت یــا منافــع 

سیاســی مرجــع وضــع کننــده تحریــم اســت.
مجازات

مجــازات کشــور هــدف بــه منظــور ایجــاد بازدارندگــی و ممانعــت از 
ــن  ــار ســابق، یکــی دیگــر از اهــداف وضــع تحریمهاســت. ای تکــرار رفت
مجــازات عــاوه بــر تنبیــه کشــور هــدف، بــه منظــور نشــان دادن هزینــه 
ــن  ــوع چنی ــری از وق ــش گی ــه دیگــر کشــورها و پی ــار ب ــای ســوء رفت ه
رفتارهایــی توســط کشــورهای ثالــث نیــز صــورت میپذیــرد. تحریمهــای 
ایاالت متحــده در ســال 1960 علیــه کوبــا بــا ایــن هــدف صــورت پذیرفــت 
کــه ســایر کشــورهای آمریــکای التیــن از خــط مشــی هــای دولت کاســترو 

الگوبــرداری نکننــد.
اخطار

اخطــار در واقــع همــان نشــان دادن عــزم قــدرت جهانــی واضــع تحریم 
بــه دیگــر کشورهاســت و همیــن امــر ســایر کشــورها را بــرای پیوســتن بــه 

تحریــم ترغیــب مــی نماید.
بی ثبات سازی

در برخــی مــوارد هــدف از وضــع تحریــم، بــی ثبــات نمــودن کشــور 
هــدف جهــت ســرنگونی دولــت یــا نظــام سیاســی آن کشــور اســت. مثــل 

1 . Behavior Modification.
2 . Punishment
3 . Signaling
4 . Destabilization
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ــورهای  ــازمان کش ــکا و س ــده آمری ــوی ایاالت متح ــی از س ــم  هائیت تحری
آمریکایــی کــه هــدف آن ســرنگونی حکومــت نظامیــان و بازگشــت 

ــود.]2[ ــی ب ــده هائیت ــار ش ــور برکن رئیس جمه

2.2. انواع تحریم براساس موضوع آن ▪

ــع  ــم واق ــورد تحری ــه در کشــور هــدف م ــه موضوعــی ک ــا توجــه ب ب
می شــود، تحریم هــا بــه صــورت کلــی بــه ســه دســته تحریم هــای 
ــای  ــی و تحریم ه ــی و ارتباط ــای فرهنگ ــک، تحریم ه ــی و دیپلماتی سیاس

ــد. ــل تقســیم ان اقتصــادی قاب
تحریم های سیاسی و دیپلماتیک

تحریم هــای سیاســی و دیپلماتیــک بــه صــورت هــای متفاوتــی قابلیــت 
ــور  ــت کش ــاد و محکومی ــی، انتق ــراض عموم ــد. اعت ــور دارن ــروز و ظه ب
ــا  ــمی و گردهماییه ــای رس ــو دیداره ــا لغ ــری ی ــش، جلوگی ــدف، کاه ه
ــا محــدود نمــودن درجــه نمایندگــی  ــری ی ــرات، کاهــش، جلوگی و مذاک
ــدف  ــور ه ــولگری کش ــا و ادارات کنس ــداد دیپلماته ــا تع ــی و ی دیپلماس
ــناختن  ــه رســمیت ش ــک، خــودداری از ب ــط دیپلماتی ــع رواب ــاً قط و نهایت
ــی،  ــن الملل ــازمآن های بی ــا در س ــرش آن ه ــدم پذی ــد و ع ــای جدی دولته

ــک هســتند. ــای سیاســی و دیپلماتی ــف تحریمه اشــکال مختل
تحریمهای فرهنگی و ارتباطی

ــابقات و  ــی، مس ــکاری علم ــی، هم ــادالت فرهنگ ــو مب ــا لغ ــش ی کاه
رقابتهــای علمــی، ورزشــی و فرهنگــی، محــدود ســازی و یــا صرفنظــر از 
اعطــای ویــزا بــه مــردم و یــا دیپلمــات های کشــور هــدف، قطــع ارتباطات 
تلفنــی، کابلــی، پســتی، تعلیــق و لغــو حــق امتیــاز فــرود هواپیماهــا، حــق 
امتیــاز عبــور هواپیماهــا، حــق عبــور از آب هــا، حــق پهلوگیــری و ترانزیت 

منطقهــای از جملــه انــواع تحریم هــای فرهنگــی و ارتباطــی میباشــند.
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تحریم های اقتصادی
تحریــم اقتصــادي، ابــزاري اقتصــادي بــراي ایجــاد تغییــر در رفتــار یــک 
ــی،  ــازمانهای بینالملل ــا س ــر ی ــه توســط کشــورهاي دیگ کشــور اســت ک
ــر از  ــه اي کمت اســتفاده مي شــود. از آنجــا کــه تحریم هــاي اقتصــادي هزین
راه انــدازي جنــگ  دارنــد، بــرای قدرتهــای بیــن المللــی کــه بــه دنبــال تغییر 
رفتــار کشــور دیگــري هســتند، بــه صرفــه اســت کــه تــا حــد امــکان بــا 

اســتفاده از اهرم هــاي اقتصــادي بــه هــدف خــود دســت پیــدا کننــد.
ــات  ــل از ثب ــن المل ــه بی ــه در عرص ــورهایی ک ــر کش ــال حاض در ح
ــی  ــامل م ــی را ش ــورهای غرب ــاً کش ــه عمدت ــد ک ــک برخوردارن هژمونی
ــراض  ــه اغ ــدن ب ــل آم ــت نائ ــادی در جه ــای اقتص ــوند، از تحریمه ش
ــا مــدد از  سیاســی خویــش ســود میجوینــد. در حقیقــت ایــن کشــورها ب
ــا  ــد، ب ــی کــه در عرصــه اقتصــاد بینالملــل دارن قــدرت اقتصــادی و کنترل
تهدیــد بــه تضعیــف یــا در معــرض تضعیــف قــرار دادن اقتصــاد کشــور 
ــد. از  ــر دیگــر کشــورها دارن ــر تســلط سیاســی ب ــورد هــدف، ســعی ب م
ایــن روســت کــه بــه تعبیــر برخــی تحلیــل گــران غربــی، دولتهــای غربــی 
ــی را در  ــدان دیپلماس ــه دن ــزاری ک ــه اب ــه مثاب ــادی ب ــای اقتص از تحریمه

ــد. ــاد مینماین ــد، ی ــز میکن ــا کشــورهای متخاصــم تی ــه ب مواجه
بــه نظــر میرســد ایــن دســته از تحریمهــا، در ســالهای اخیــر بیشــترین 
ــر  ــورد نظ ــدف م ــه ه ــم را ب ــدگان تحری ــال کنن ــته و اعم ــی را داش کارآی
نزدیــک کــرده اســت؛ چــرا کــه اعمــال چنیــن تحریم هایــی فشــار مضاعفی 
را بــر دولتمــردان و مــردم کشــور هــدف بــه صــورت غیــر مســتقیم تحمیل 

مــی نمایــد.]2[
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2.3.  دالیل تحریم اقتصادی، وانطباق آن ها بر تحریم های ایران ▪

در توجیــه تحریــم ســه دلیــل ذکــر می شــود کــه عبارت انــد از: تمایــل 
ــک  ــام ی ــر در نظ ــی ایجــاد تغیی ــا حت ــا ی ــذاری در سیاســت ه ــه تأثیرگ ب
کشــور، تنبیــه و مجــازات یــک کشــور بــه علــت سیاســت هایــش، نشــان 
دادن مراتــب مخالفــت نمادیــن بــا سیاســت هــای کشــور هــدف بــه دالیــل 
مختلــف، دادن اطمینــان خاطــر بــه مخاطبــان در کشــور تحریــم کننــده کــه 
دولــت آن کشــور بــا سیاســت هــای کشــور هــدف مخالــف اســت و تفهیم 
ــه کشــور هــدف و متحــدان بالقــوه اش در اجــرای عملیــات الزم علیــه  ب

آنــان.
ــی از  ــش از یک ــان بی ــد همزم ــا می توان ــل تحریم ه ــه تحمی ــم ب تصمی
ــران  ــه ای ــر علی ــکا ب ــم آمری ــته باشــد. تحری ــاال را داش ــی ب ــل توجیه دالی
ترکیبــی از ســه دلیــل فــوق بــود. ایــن تحریم هــا بــا هــدف واداشــتن ایــران 
بــه کنارگذاشــتن سیاســت هــای ناخوشــایندش در برابــر آمریــکا، مجــازات 
ــرای  ــکا ب ــن آمری ــت نمادی ــراز مخالف ــش و اب ــرای سیاســت های ــران ب ای

جلــب نظــر گــروه هــای طرفــدار اســرائیل در آن کشــور بــوده اســت.
تحریم هــای اقتصــادی بــر علیــه ایــران بــه دلیــل ادعاهــای آمریــکا در 
زمینــه تروریســم، تــاش در جهــت دســت یابــی بــه ســاح کشــتار جمعی 
ــران و برهــم  ــه رســمیت نشــناختن اســرائیل توســط ای و بمــب اتمــی، ب
زدن رونــد مذاکــرات خاورمیانــه بــوده اســت. ایــن ادعاهــا همچنیــن ســبب 
صــدور قطعنامــه هایــی از طــرف شــورای امنیــت بــر علیــه ایــران و وضــع 

تحریم هــای شــدیدتری بــر علیــه آن بــوده اســت.]3[
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3. تحریم های اعمال شده علیه ایران توسط ایاالت متحده آمریکا
ــته  ــای گذش ــه ه ــات در ده ــن موضوع ــال برانگیزتری ــی از جنج یک
ــوده اســت.  ــکا ب نقــش تحریم هــای اقتصــادی در سیاســت خارجــی آمری
از زمــان دولــت تومــاس جفرســون1، اجــرای تحریــم اقتصــادی بخشــی 
ــده اســت. در  ــی آم ــمار م ــه ش ــکا ب ــات سیاســت خارجــی آمری از اقدام
ــدرت  ــش ق ــردن افزای ــرای محــدود ک ــی دوم ب ــگ جهان ــد از جن دوره بع
نظامــی شــوروی تحریم هایــی برقــرار شــد. در ســال هــای اولیــه شــروع 
جنــگ ســرد در دهــه 1950 و 1960، آمریــکا در تــاش بــرای مهــار نفــوذ 
کمونیســم، کشــورهای کمونیســتی و کشــورهایی را کــه بــا ایــن کشــورها 
مناســبات تجــاری داشــتند تحریــم کــرد. در دهــه 1970 حقــوق بشــر یکــی 
از اهــداف سیاســت خارجــی آمریــکا شــد و حکومــت هــای مارکسیســتی 
ــواد مخــدر و  ــه 1980، خطــر تروریســم، م ــم شــدند. از اواخــر ده تحری
اشــاعه تســلیحات و ســاح هــای کشــتارهای جمعــی و هســته ای از زمینــه 
هــای برقــراری تحریــم بــوده اســت. بنابــر اظهــارات ریچــارد چنــی وزیــر 
دفــاع اســبق آمریــکا بیــش از 70 کشــور و دو ســوم جمعیــت جهــان تأثیــر 

ــد. ــرده ان ــه ک ــکا را تجرب ــای آمری تحریم ه
کشــور ایــران نیــز پــس از انقــاب اســامی و اســتقرار نظــام جمهــوری 
ــکا در  ــه آمری ــک جانب ــترده و ی ــای گس ــرض تحریم ه ــامی در مع اس
جهــت تضعیــف و یــا تحــت کنتــرل در آوردن آن قــرار گرفتــه اســت کــه 

تاریخچــه مختصــری از آن مــورد اشــاره قــرار مــی گیــرد.
همــان گونــه کــه پیــش تــر نیــز بیــان شــد، اولیــن مجموعــه تحریمهای 
ــفارت  ــغال س ــه اش ــش ب ــر 1979، در واکن ــران، در نوامب ــه ای ــکا علی آمری

1 . در سال 1807، رئیس جمهور توماس جفرسون برای پیشگیری از جنگ با انگلستان و فرانسه، کنگره را متقاعد کرد 
که به تحریم های تجاری رأی دهد. بدین ترتیب حمل کاال به بنادر خارجی با کشتی های آمریکایی و حمل کاالهای 

آمریکایی با کشتی های غیر آمریکایی ممنوع شد؛ اما به دنبال اعتراض های داخلی، این تحریم ها در سال 1809 برداشته 
شد.
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ــا صــدور دســتورالعمل  ــر ب ــران اعمــال شــد و جیمــی کارت ــکا در ای آمری
شــماره 4702 کــه مربــوط بــه تحریــم واردات نفــت از ایــران بــود، نســبت 
ــه  ــا اذعــان ب ــه ایــن واقعــه عکــس العمــل نشــان داد. در واقــع کارتــر ب ب
ایــن کــه اقــدام نظامــی علیــه ایــران خطرناک اســت، قصــد داشــت از طریق 
یــک رشــته تحریــم، بــه ایــران فشــار بیــاورد؛ زیــرا نزدیــک بــه دو هفتــه 
بعــد، دســتورالعمل دیگــری را صــادر نمــود و دارایــی هــای دولــت ایــران 

در قلمــرو آمریــکا را ضبــط و مســدود کــرد.
پــس از آن کارتــر در تاریــخ 7 آوریــل 1980، بــا صــدور دســتور اجرایی 
شــماره 12205، صــادرات انــواع کاال بــه جز مــواد غذایی و دارو، مســافرت 
و حمــل و نقــل هوایــی و دریایــی بــه ایــران و نیــز معامــات مالــی شــامل 
اعطــای وام جدیــد، خدمــات ســپرده و هرگونــه انتقــال وجــه بــه ایــران را 
ــه  ــکا علی ــن ترتیــب، از همــان آغــاز، تحریم هــای آمری ــم کــرد. بدی تحری

ایــران بــه صــورت هدفمنــد، روابــط اقتصــادی را نشــانه گرفــت.
دوران جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران، همزمــان بــا دوره ریاســت 
جمهــوری رونالــد ریــگان در آمریــکا بــود. در ایــن دوران، آمریــکا بــا وضع 
تحریم هــای مالــی و تکنولــوژی، در صــدد در مضیقــه گذاشــتن ایــران در 
ــم  ــا مته ــه 1984، ب ــود و در ژانوی ــران ب ــروزی ای ــت از پی ــگ و ممانع جن
نمــودن ایــران بــه انفجــار مقــر نظامیــان آمریکایــی در بیــروت، ممنوعیــت 
ــای کشــاورزی و  ــای باعــوض، کمکه ــاری، وامه ــی و اعتب ــای مال کمکه
ــن دوران،  ــه اجــرا گذاشــت. در همی ــران ب ــه ای ــم تســلیحاتی را علی تحری
ســه دســتورالعمل دیگــر نیــز در ســال 1987، وضــع گردیــد کــه طــی آن، 
ممنوعیــت صــادرات قطعــات صنعــت هوایــی، ســرمایهگذاری خارجــی در 
ایــران، ممنوعیــت واردات انــواع کاال و خدمــات از ایــران، وضــع گردیــد و 

متعاقــب آن واردات نفــت از ایــران بــه آمریــکا ممنــوع شــد.
در دوره ریاســت جمهــوری کلینتــون در آمریــکا، تحریمهــای یک جانبه 
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علیــه ایــران بــه شــکل چشــمگیری افزایــش یافــت و مجموعــه تحریمهــا 
ــی  ــتورالعمل اجرای ــد. دس ــام ش ــی اع ــتورالعملهای متوال ــب دس در قال
شــماره 12938 در ســال 1994، بــا محوریــت تحریمهــای تجــاری و مالــی 
کشــورهایی کــه قانــون مقابلــه با توســعه ســاح های هســتهای و شــیمیایی 
ــی  ــتور اجرای ــن دس ــید. دومی ــب رس ــه تصوی ــد ب ــته بودن ــا گذاش را زیرپ
بــه شــماره 12957 مربــوط بــه ممنوعیــت معاملــه و مشــارکت در توســعه 
ــتورالعمل  ــد. دس ــم ش ــال 1995 تنظی ــه در س ــود ک ــران ب ــی ای ــع نفت مناب
ــی و  ــاری، مال ــت تج ــوع ممنوعی ــا موض ــال ب ــان س ــز در هم 12959 نی
ســرمایه گذاری علیــه ایــران بــه بهانــه حمایــت از تروریســم بیــن المللــی 
و تولیــد ســاح هــای کشــتار جمعــی بــه تصویــب رســید. دســتورالعمل 
ــون  ــورد قان ــد و صراحــت بیشــتر در م ــا تأکی ــه ب ــود ک ــدی ســندی ب بع
ممنوعیــت صــادرات بــه ایــران بــه شــماره 13059 در ســال 1997 مصــوب 
شــد. تحریــم فراســرزمینی موشــکی و هــدف قرار دادن کشــورها و شــرکت 
هایــی کــه بــه توســعه و پیشــرفت صنایــع موشــکی کشــور دیگــر کمــک 
مــی کننــد، مفــاد دســتور اجرایــی 13094 بــود کــه در ســال 1998 تنظیــم 
گردیــد. نهایتــاً بایــد بــه دســتورالعمل اجرایی 13224 در ســال 2001 اشــاره 
ــی  ــوال نهادهای ــی داد ام ــازه م ــکا اج ــور آمری ــه رئیس جمه ــه ب ــرد ک ک
ــد و  ــدود کن ــدهاند را مس ــناخته ش ــی ش ــم بین الملل ــی تروریس ــه حام ک

معامــات آن هــا را بــا آمریــکا محــدود نمایــد.
عــاوه بــر همــه ایــن دســتورالعملهای اجرایــی، قوانین مهمی در کشــور 
آمریــکا بــه تصویــب رســید کــه نقــش مهمــی را در رونــد تحریم هــا علیــه 

ــران ایفــا نمود. ای
قانــون ســوم ژانویــه 1996، معــروف بــه قانــون تحریــم ایــران و لیبــی 
یــا قانــون داماتــو یکــی از مهم تریــن ایــن قوانیــن بــود کــه در ســال 1996، 

توســط کنگــره آمریــکا بــه تصویــب رســید.
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قانــون گیلمــن نیــز در ســال 1996 بــه تصویــب رســید کــه در مــورد 
ممنوعیــت صــادرات تمــام تکنولوژیهــا، کاالهــا و خدمــات مرتبــط به نفت 
و گاز طبیعــی توســط شــرکتهاي خارجــی در ایــران براي توســعه بخشــهاي 

تولیــد، پاالیــش، تعمیــرات و راه انــدازي تأسیســات نفتــی ایــران بــود.
هــم چنیــن در همیــن ســال قانــون تشــدید مجــازات کشــورهایی کــه 
ــم میشــدند، تصویــب شــد کــه طــی آن فشــارهای  ــکا تحری توســط آمری
چنــد الیهــای علیــه ســاختار اقتصــادی و تکنولوژیــک ایــران اعمــال میکرد 
و نیــز بــه موجــب قانــون ضــد تروریســتی مصوبــه 1996 کنگــره آمریــکا، 
ــه از  ــت ک ــام میگرف ــی انج ــورها و نهادهای ــه کش ــه علی ــای ثانوی تحریمه

ایــران حمایــت اقتصــادی و تکنولوژیــک بــه عمــل آورنــد.
پــس از وقــوع حادثــه 11 ســپتامبر 2001، ایاالت متحــده آمریــکا، 
ــتار  ــای کش ــه ســاح ه ــتیابی ب ــی دس ــران را در پ ــوری اســامی ای جمه
ــام  ــرد و تم ــی ک ــی معرف ــات بینالملل ــح و ثب ــده صل ــم زنن ــی و بره جمع
ــران در اجــرای فعالیتهــای هســتهای و  تــاش خــود را جهــت ناکامــی ای
ارجــاع پرونــده ایــران بــه شــورای امنیــت بــه کار گرفــت. بــر ایــن مبنــا 
پرونــده هســتهای ایــران، از ســوی ســه کشــور بریتانیــا، فرانســه و آلمــان و 
بــا حمایتهــای بــی شــائبه ایاالت متحــده آمریــکا، در شــورای امنیــت مطــرح 
شــد و همیــن امــر موجــب تصویــب قطعنامــه هایــی علیــه ایــران در ایــن 

شــورا گردیــد
در ادامــه اقدامــات ایاالت متحــده علیــه ایــران، مجلــس ســنای آمریــکا 
ــه  ــم شــرکتهای خارجــی ک ــون تحری ــار قان در ســپتامبر ســال 2006، اعتب
در بخــش انــرژی ایــران، ســرمایه گذاری مــی کننــد و یــا بــه ایــن کشــور 
ــه مــدت پنــج ســال دیگــر  ــون ایلســا( را ب تســلیحات مــی فروشــند )قان
تمدیــد نمــود؛ امــا جــرج بــوش رئیس جمهــور وقــت، زمــان تمدیــد ایــن 
قانــون را از پنــج ســال بــه دو ســال کاهــش داد. در ویرایــش جدیــد ایــن 
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ســند، شــرکتهای خارجــی کــه تســلیحات نــه چنــدان پیشــرفته را بــه ایــران 
عرضــه میکننــد نیــز، از ایــن پــس مشــمول تحریــم شــدند. در ایــن دوران 
بــود کــه بــرای اولیــن بــار مســئله هســته ای ایــران، تحــت عنــوان فعالیــت 

هــای هســته ای مخفــی مطــرح شــد.
در دوره ریاســت جمهــوری اوبامــا، وی نیــز بــا امضــای تمدیــد قانــون 
ــاکان  ــورمان کم ــه کش ــم علی ــال تحری ــت اعم ــرد سیاس ــام ک ــو اع دامات
برقــرار مــی باشــد. در ایــن دوران، هــم چنیــن، قانــون جامــع تحریــم ایران، 
در آمریــکا بــه تصویــب رســید کــه بــه موجــب آن ســرمایه گذاري بیســت 
ــرژي اعــم از نفــت، گاز طبیعــی و  ــا بیشــتر در بخــش ان میلیــون دالري ی
انــرژي هســته اي ایــران شــامل ارائــه تانکرهــاي نفــت یــا گاز مایــع و یــا 
محصوالتــی کــه بــراي ســاخت و نگهــداري خطــوط لولــه انتقــال نفــت و 
ــا،  ــن کااله ــا تأمی ــاره دادن و ی ــروش، اج ــتفاده میشــود، ف ــی اس گاز طبیع
ــراي تولیــد محصــوالت  ــاز ب خدمــات، تکنولوژیهــا و اطاعــات مــورد نی

پاالیشــگاهی )از جملــه بنزیــن( در ایــران ممنــوع اعــام شــد.
ــک  ــزی، بان ــک مرک ــکا، بان ــه داری آمری ــن دوران وزارت خزان در همی
ــه کشــور را  ــا صنعــت بیم ــراه ب ــی هم ــای ایران ســپه و بســیاری از بانکه
مشــمول تحریم هــای یکجانبــه نمــود. قانــون تحریــم بانــک مرکــزی ایــران 
ــون  ــد. قان ــا ش ــکا امض ــور آمری ــط رئیس جمه ــامبر 2011 توس در 31 دس
مصــوب 10 آگوســت 2012 آمریــکا نیــز مبنــی بــر ممنوعیــت همــکاري 
مشــترک بــا ایــران در حــوزة توســعۀ منابــع نفتــی در خــارج از ایــران در 

ــاراک اوبامــا تصویــب گشــت.]2[ دوران ریاســت جمهــوری ب
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4. قانون داماتو) ایسا(
ــه  ــکا علی ــای آمری ــکل تحریم ه ــون )2001-1993( ش در دوره ی کلینت
ایــران ارتقایــی کیفــی و کمــی یافــت. تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران از 
پیــروزی انقــاب اســامی تــا دوره ی بــوش پــدر همگــی در چهارچــوب 
مصوبــات دولــت آمریــکا ابــاغ می شــد و هیــچ گاه در قالــب یــک قانــون 
ــود  ــری برخــوردار نب ــی باالت ــدرت قانون ــکا از ق مصــوب مجلســین آمری
ــکا در  ــه ی آمری ــای یک جانب ــد تحریم ه ــه بع ــون ب ــا در دوره ی کلینت ام
چهارچــوب مصوبــات کنگــره ی آمریــکا اجرایی شــد و در ایــن چهارچوب 
جدیــد، آمریــکا تحریم هــای یک جانبــه ای را علیــه ایــران طراحــی کــرد. 
ــه  ــکا علی ــه ی آمری ــد و یک جانب ــای جدی ــی تحریم ه ــن ویژگ مهم تری
ایــران، خصوصیــت فرامــرزی آن بــود؛ یعنــی بــر مبنــای ایــن مصوبــات، 
ــد  ــم را اجــرا کنن ــد احــکام تحری ــور بودن ــی مجب هــم اشــخاص آمریکای
ــود کــه تحریم هــای  و هــم از اشــخاص غیــر آمریکایــی خواســته شــده ب
ــن صــورت مشــمول  ــر ای ــد و در غی ــت کنن ــکا را رعای ــر آمری ــورد نظ م

مجازات هــای آمریــکا می شــدند.
ــرای تحریــم  در ســپتامبر 1995، ســناتور آلفونــس داماتــو طرحــی را ب
ــران  ــه ای ــی ب ــرکت های خارج ــط ش ــرژی توس ــای ان ــادرات فناوری ه ص
ــش  ــرمایه گذاری« را در بخ ــه »س ــی آن ک ــخه اصاح ــرد. نس ــرح ک مط
ــم داده  ــز تعمی ــی نی ــه لیب ــرای آن ب ــرد و اج ــم می ک ــران تحری ــرژی ای ان
 The( ــی ــران و لیب ــم ای ــون تحری ــوان قان ــا عن ــود، توســط ســنا ب شــده ب
Iran and Libya Sanctions Act یــا بــه اختصــار ILSA( در 5 اوت 
1996 تنفیــذ شــد. پــس از آنکــه تحریم هــای لیبــی در 2006 پایــان یافــت، 

نــام آن مجــدداً بــه »قانــون تحریــم ایــران« تغییــر یافــت.
ایــن اولیــن قانونــی بــود کــه بنابــر آن، تحریمهــای ثانویه توســط آمریکا 
extra-( ــرزمینی ــی فراس ــون، تحریم ــن قان ــع ای ــد، درواق ــع گردی وض
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territorial( را ایجــاد کــرده بــود مبنــی بــر این کــه ایاالت متحــده 
ــت  ــاالی بیس ــتد ب ــه دادوس ــی ک ــر آمریکای ــرکت های غی ــت ش می توانس
ــورد  ــد را م ــران دارن ــت و گاز ای ــن نف ــوزه میادی ــون دالری در ح میلی

ــد. ــرار ده مجــازات ق
ــور  ــرکتهای مزب ــرمایه گذاریهای ش ــری از س ــا جلوگی ــون ب ــن قان ای
درصــدد بــود کــه از مشــارکت ایــن شــرکتها در توســعه پروژههــای نفتــی 
ممانعــت بــه عمــل آورد. در حقیقــت هــدف ایــن قانــون، اجبــار شــرکای 
تجــاری آمریــکا بــه رفتــاری مطابــق بــا مکانیســم اجــرای سیاســت خارجی 
ایاالت متحــده بــود. تحریمهایــی کــه بــه موجــب ایــن قانــون ایجــاد شــده 
ــد،  ــل ماحظــه ای گســترش یافتن ــد در ســال هــای بعــد به طــور قاب بودن
ــال  ــراً در س ــار اخی ــن ب ــال های 2001 و 2006 و آخری ــون در س ــن قان ای

2016 مــورد تمدیــد قــرار گرفــت.

▪ ISA 4.1  ماشه های تحریم

ــوند و  ــای ISA می ش ــدن تحریم ه ــال ش ــب فع ــی موج ــه چیزهای چ
ــی  ــکا، ماشــه ها )triggers( چــه هســتند؟ یعن ــت آمری ــه اصطــاح دول ب
تبادالتــی کــه نقــض ایــن قانــون محســوب می شــوند و ممکــن اســت بــه 

تحریــم ناقضــان بیانجامــد.
ــه  ــی ک ــه ترتیب ــه را ب ــج ماش ــکا، پن ــره آمری ــزارش کارشناســی کنگ گ
ــت  ــده اس ــه ش ــان اضاف ــول زم ــا در ط ــون ایس ــات قان ــط اصاح توس

ــمرده: ــه برش اینگون
1-سرمایه گذاری برای توسعه میدآن های نفت و گاز ایران.

ــار  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــود ک ــی ب ــی ایســا در زمان ــت اصل ــن محدودی ای
ــت1  ــتر از بیس ــرمایه گذاری بیش ــا را از س ــرکت ه ــد و ش ــب ش تصوی

1 . بر اساس بند d(4( قانون ایسا یک سال پس از تصویب آن و زمانی که متحدان ایاالت متحده به 
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ــرد.  ــی ک ــع م ــران من ــرژی1 ای ــش ان ــال در بخ ــک س ــون دالر در ی میلی
ســرمایه گذاری در تعریــف ایســا نــه تنهــا شــامل ترتیبــات امتیــازی بلکــه 
شــامل هــر قــراردادی مــی شــد کــه مســئولیت توســعه منابــع نفتــی را در بر 
بگیــرد، در نســخه اصــاح شــده ایســا توســط CISADA2 ایــن تعریــف 
شــامل افــزودن بــه ســرمایه گذاری هــای موجــود و تأســیس خــط لولــه بــه 
داخــل یــا از طریــق ایــران و قراردادهایــی گردیــد کــه منجــر بــه ســاخت، 

ارتقــاء یــا گســترش پــروژه هــای انــرژی در ایــران مــی شــد.
ــن نفــت و  ــل ســرمایه گذاری در میادی ــه دلی ــد شــرکت ب در عمــل چن

گاز ایــران تحــت ایــن بنــد مــورد تحریــم قــرار گرفتنــد.
ــه،  ــای مربوط ــی و فناوری ه ــتار جمع ــروش ســالح های کش 2- ف
ــادن  ــتخراج مع ــارکت در اس ــارف و مش ــرفته متع ــلیحات پیش تس

ــوم. اورانی
ــا کنــون هیــچ نهــادی تحریــم  ــر اســاس ایــن مقــرره تحــت ISA ت ب

نشــده اســت.
3- فروش بنزین

بخــش A(102( از CISADA اصاحــی بخــش 5 ایســا جهــت بهــره 
بــرداری از وابســتگی ایــران بــه بنزیــن وارداتــی )وابســتگی 40 درصــدی 
ــردن  ــر ک ــرای پ ــده ب ــی ایاالت متح ــع مال ــتفاده از مناب ــان( اس در آن زم
ذخایــر اســتراتژیک نفــت بــا محصوالتــی از شــرکت هایــی کــه بنزیــن را 

رژیم تحریم چندجانبه علیه ایران نپیوستند آستانه محدودیت برای سرمایه گذاری در ایران از 40 میلیون 
دالر به 20 میلیون دالر در سال کاهش پیدا کرد.

 CISADA از بخش انرژی ایران تنها شامل نفت و گاز طبیعی بود ولی بر اساس ISA 1  - تعریف اصلی
گاز مایع طبیعی )LNG( تانکرهای نفت و یا گاز طبیعی مایع و کاالهایی را که برای ساخت یا 

حمل ونقل خطوط انتقالی که نفت یا گاز مایع را منتقل می کند را نیز شامل شد.
 of Act Divestment and ,Accountability ,Sanctions Iran Comprehensive -  2
2010 الیحه جامع تحریم ها، پاسخگویی و عدم سرمایه گذاری ایران 2010، قانونی است مصوب کنگره 

ایاالت متحده که تحریم های اضافی را بر دولت ایران اعمال می کند.
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بــه ایــران مــی فروشــند ممنوع کــرد و همچنیــن بانــک صــادرات و واردات 
ایاالت متحــده1 را ملــزم نمــود بــه هــر شــرکتی کــه بنزیــن و یــا تجهیــزات 
ــد.  ــار محــروم نمای ــران بفروشــد را از دادن اعتب ــه ای ــط ب و خدمــات مرتب
 Reliance industries ltd ــدی ــن اقدامــات ســبب شــد شــرکت هن ای

فــروش بنزیــن جدیــد بــه ایــران را از دســامبر 2008 متوقــف نمایــد.2
بخــش هایــی کــه تحریــم فــروش بنزیــن بــر آن هــا اعمــال مــی گردیــد 

ــد از: عبارت ان
فروش بنزین و انواع سوخت به میزان بیش از یک میلیون دالر )یا پنج میلیون    ▪

دالر در یک سال(
فروش تجهیزات یا خدمات به میزان بیش از یک میلیون دالر )یا پنج میلیون    ▪

دالر در یک سال( که به ایران برای ساخت یا واردات بنزین کمک کند. از جمله 
تجهیزات و خدمات ذکر شده در این بند، خدمات و تجهیزاتی هستند که ایران 

می تواند برای ساخت یا نگهداری از پاالیشگاه های نفتی خود استفاده نماید و یا 
خدماتی مانند حمل و نقل یا عملیات بندرگاهی مربوط به آن.

در عمــل شــرکت هــای متعــددی بــه دلیــل فــروش بنزیــن بــه ایــران بر 
اســاس ایــن بنــد از ایســا تحریــم شــده اند.

4- فراهــم آوردن تجهیــزات یــا خدمــات بــرای تولیــد نفــت، گاز 
و محصــوالت پتروشــیمی

ــوریه  ــر س ــوق بش ــران و حق ــد ای ــش تهدی ــون کاه ــش 201 قان بخ

1  - بانک صادرات و واردات ایاالت متحده، سازمان رسمی اعتبار صادراتی دولت فدرال ایاالت متحده 
آمریکا است. این بانک در سال 1934 به وسیله فرمان اجرایی ایجاد شد و در سال 1945 توسط کنگره 

به صورت سازمانی مستقل در قوه مجریه درآمد تا خرید کاالهای آمریکایی از سوی مشتریان خارجی که 
توانایی یا عالقه به پذیرش ریسک اعتباری نداشتند را تأمین مالی و بیمه کند. مأموریت این بانک ایجاد و 

حفظ شغل در آمریکا از طریق تأمین بودجه فروش صادرات آمریکا به خریداران بین المللی است.
2  - بانک صادرات و واردات ایاالت متحده در اوت 2008 مبلغ 900 میلیون دالر برای تضمین تأمین 

مالی به شرکت هندی Reliance پرداخت نموده.
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ــوب  ــی 13590 مص ــتورالعمل اجرای ــوب ITRSHA(20121( و دس مص
21 نوامبــر 2011 بــا اضافــه نمــودن بنــد هایــی بــه ISA  شــرکت هایــی را 

مــورد تحریــم قــرار مــی دادنــد کــه:
کاال و خدمات به میزان بیش از یک میلیون دالر )یا پنج میلیون دالر در یک    ▪

سال( جهت حفظ و یا افزایش ظرفیت بخش نفت و گاز برای ایران تأمین نماید. 
به عنوان مثال موضوع این تحریم ها معامات شرکت های خدمات نفت جهانی و 
فروش تجهیزات صنایع انرژی مانند مته ها، پمپ ها، سکوهای نفتی و تجهیزات 

مشابه به ایران است.
کاال و خدمات به ارزش 250 هزار دالر )یا یک میلیون دالر در یک دوره یک    ▪

ساله( جهت حفظ و یا گسترش تولید محصوالت پتروشیمی برای ایران تأمین نماید.
در عمل بعضی از شرکت ها بر اساس این بند از ایسا تحریم شده اند.   ▪

5- حمل و نقل نفت خام ایران
  ISA بــا اصــاح قانــون ITRSHA بخــش 201 قانــون تحریــم

اشــخاص زیــر را مــورد تحریــم قــرار می دهــد:
مالکیت کشتی هایی که برای حمل و نقل نفت ایران مورد استفاده قرار می گیرند.    ▪

این تحریم در مورد کشورهایی که معافیت )از تحریم( در برابر ورادات نفت خام 
ایران دریافت نموده اند اعمال نمی گردد. این بخش همچنین به رئیس جمهور اجازه 
می دهد )الزام نمی کند( که از ورود کشتی متعلق به شخص تحریمی )براساس این 

بند( به بنادر ایاالت متحده به مدت 2 سال ممانعت به عمل آورد.
مشارکت با ایران در سرمایه گذاری توسعه مشترک نفت و گاز خارج از ایران    ▪

پس از اول ژانویه 2002.
در عمــل برخــی از شــرکت هــا بــه دلیــل تأمیــن کشــتی بــرای انتقــال 

نفــت ایــران بــر اســاس ایــن بنــد تحریــم شــده انــد.

1   -ITRSHA :Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act
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همچنیــن عــاوه بــر مــوارد فــوق تحریم هــای ذکــر شــده در ISA بــر 
ــه جهــت  اســاس قانــون کاهــش تهدیــد ایــران و حقــوق بشــر ســوریه ب
بیمــه شــرکت هــای نفتــی ایــران و خریــد اوراق قرضــه ایــران نیــز مــورد 
ــامل  ــای ISA  ش ــاس تحریم ه ــن اس ــر ای ــد. ب ــی گیرن ــرار م ــال ق اعم

ــز می گــردد: ــد نی ــل را انجــام دهن ــی کــه فعالیــت هــای ذی شــرکت های
خرید یا تسهیل معامات دیون دولتی ایران از جمله اوراق قرضه دولتی.   ▪
ارائه خدمات بیمه ای یا بیمه اتکایی به شرکت ملی نفت ایران )NIOC( یا    ▪

)NITC( شرکت ملی نفتکش ایران
بخش 312 از قانون کاهش تهدید ایران نیازمند این است که دولت آمریکا    ▪

ظرف مدت 45 روز از تاریخ تصویب مشخص نماید که آیا شرکت ملی نفت ایران 
و شرکت ملی نفتکش ایران از جمله عوامل یا وابسته های سپاه پاسدارن انقاب 

اسامی می باشند یا خیر. چنین تعیینی معامات مالی با این شرکت ها را ذیل 
موضوع تحریم CISADA قرار می دهد. )ممنوعیت باز کردن حساب های مبتنی بر 

ایاالت متحده آمریکا(
ــکا  ــه داری آمری ــپتامبر 2014 وزارت خزان ــخ 24 س ــل در تاری در عم
ــته  ــران را وابس ــرکت NIOC و NITC ای ــه ش ــاع داد ک ــره اط ــه کنگ ب
ــر اســاس فرمــان اجرایــی 13382  ــه ســپاه پاســداران تشــخیص داده و ب ب
مبتنــی بــر بخــش CISADA 104 هــر بانــک خارجــی را کــه مســتقیماً بــا 
شــرکت ملــی نفــت ایــران )NIOC( مــراوده داشــته باشــد از بــاز کــردن و 

ــد.]4[ ــع مــی نمای ــا نگهــداری حســاب در ایاالت متحــده من ی

▪ :ISA 4.2. مجازات های موجود تحت قانون

هنگامــی کــه مشــخص گــردد شــرکتی قوانیــن ISA را نقــض نمــوده، 
مطابــق نســخه اصلــی ایســا دو تحریــم از شــش تحریــم ذکر شــده در ایســا 
ــکان  ــم ام ــه تحری ــت از آزادی س ــون حمای ــردد. قان ــل می گ ــر آن تحمی ب
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ــم  ــل ســه تحری ــه می بایســت حداق ــه نمــود ک ــه آن اضاف ــد ب ــر جدی پذی
 CISADA ــون ــردد. قان ــال گ ــان اعم ــر ناقض ــم ب ــه تحری ــوع ن از مجم
ــان  ــن می ــه از ای ــود ک ــه نم ــا اضاف ــوی ایس ــه من ــر را ب ــم دیگ ــه تحری س
ــر  ــم ذکــر شــده ب ــم از مجمــوع 12 تحری ــج تحری ــل پن می بایســت حداق

اشــخاص ناقــض قانــون تحریــم اعمــال گــردد.
12 تحریــم )مجــازات( موجــود علیــه اشــخاص تحریــم شــده 
ــا  ــان آن ه ــده از می ــه داری ایاالت متح ــا خزان ــه ی ــه وزارت امورخارج ک

می تواننــد انتخــاب نماینــد عبــارت انــد از:
محرومیــت از اعطــای وام، اعتبــار یــا تضمیــن هــای اعتبــاری بانک . 1

ــت صــادرات محصــوالت  صــادرات و واردات ایاالت متحــده جه
ایاالت متحــده بــه شــخص تحریــم شــده.

ــا . 2 ــی ی ــای نظام ــوژی ه ــادرات تکنول ــرای ص ــا ب ــال مجوزه انح
قابــل اســتفاده در صنایــع نظامــی ایاالت متحــده بــه شــخص 

ــده. ــم ش تحری
ممنوعیــت اعطــای وام هــای بیــش از 10 میلیــون دالر در ســال از . 3

ــه شــخص تحریــم شــده. بانــک هــای ایاالت متحــده ب
اگــر شــخص تحریــم شــده یــک نهــاد مالــی باشــد: ممنوعیــت از . 4

 )primary dealer(1خدمــات خــود به عنــوان معاملــه گــر مجــاز
در اوراق قرضــه دولتــی ایاالت متحــده و یــا ممنوعیــت از خدمــت 
خــود بــه عنــوان محلــی بــرای ذخیــره وجــوه دولتــی ایاالت متحــده.

ممنوعیت خرید دولتی ایاالت متحده از شخص تحریم شده.. 5
ــم . 6 ــط شــخص تحری ــات در ارز خارجــی2 توس ــت معام ممنوعی

1  - در ایاالت متحده یک معامله گر مجاز عبارت است از یک بانک یا کارگزار معامله گر اوراق بهادار که مجاز 
به تجارت مستقیم با سیستم فدرال رزرو است.

2   -Transaction in foreign exchange
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شــده.
ــای . 7 ــت ه ــا پرداخ ــاری و ی ــراوده اعتب ــه م ــر گون ــت ه ممنوعی

ــی  ــات مال ــک از موسس ــر ی ــده و ه ــم ش ــخص تحری ــن ش بی
یاالت متحــده. ا

ــا . 8 ــتفاده ی ــداری، اس ــد، نگه ــی از خری ــت شــخص تحریم ممنوعی
تجــارت هــر گونــه امــوال وابســته بــه ایاالت متحــده کــه شــخص 

تحریــم شــده در آن دارای منافــع )مالــی( اســت.
ــون . 9 ــا قان ــق ب ــده مطاب ــم ش ــخص تحری ــت واردات از ش محدودی

ــی1. ــن الملل ــراری بی ــادی اضط ــارات اقتص اختی
ممنوعیــت اتبــاع ایاالت متحــده از ســرمایه گذاری یــا خریــد . 10

مقادیــر قابــل توجهــی از حقــوق صاحبــان ســهام یــا اوراق بهــادار 
ــم شــده. ــی2 از شــخص تحری بده

ــک . 11 ــده3 ی ــهام داران عم ــا س ــی ی ــد اجرای ــر ارش ــت مدی محرومی
ــده. ــور ایاالت متح ــه کش ــده از ورود ب ــم ش ــرکت تحری ش

ــر اصلــی شــرکت . 12 ــر دفات اعمــال هــر یــک از تحریم هــای ایســا ب
تحریــم شــده. ]4[

ــون ایســا از  ــل نقــض قان ــه دلی ــه ب ــی ک ــر شــرکت های در جــدول زی
طــرف کشــور آمریــکا مــورد تحریــم قــرار گرفتــه انــد ذکــر مــی گــردد.

1   -International Emergency Economic Powers Act(.IEEPA)
این قانون که در سال 1997 تصویب گردید رئیس جمهور آمریکا را مجاز می کند که در زمان جنگ یا وقوع 

یک اضطرار در امنیت ملی این کشور با منشأ خارجی کشورهای دیگر را مورد تحریم های گسترده ای قرار 
دهد. قانون )IEEPA( از آن زمان بدون استثناء توسط تمام رؤسای جمهور آمریکا علیه ایران به کاررفته 

است.
2  - Equity or debt instruments
3  - corporate officers or controlling shareholders



)ISA( بررسی تأثیر تمدید تحریم ایسا
 بر صنعت نفت ایران

32

شرکت/ کشورزمان

18 مه 1998

توتال فرانسه، گازپروم روسیه و پتروناس مالزی
پروژه 2 میلیارد دالری برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی. نقض قوانین ISA محرز گردید اما از تحریم های آن بر اساس 
توافقنامه ایاالت متحده و اتحادیه اروپا برای همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و مبارزه با تکثیر )تسلیحات کشتار جمعی( 
و همچنین شکایت در سازمان تجارت جهانی، مستثنی شدند. پس از آن آلبرایت وزیر امور خارجه ایاالت متحده طی اعالمیه 

ای اعالم نمود که پروژه های آینده مشابه این پروژه که توسط شرکت های اتحادیه اروپا در ایران انجام گیرد مورد تحریم 
قرار نخواهند گرفت.

30 سپتامبر 2010
شرکت بازرگانی نفت ایران )NICO( ایران و سوئیس. تحریم شده به دلیل فعالیت در بخش توسعه انرژی ایران.)تحریم ها 

بر اساس برجام لغو گردیده(

30 سپتامبر 2010
توتال فرانسه، استات اویل نروژ، انی ایتالیا و رویال داچ شل

بر اساس تعهدی که جهت کاهش فعالیت در میادین نفت و گاز ایران دادند از تحریم های ایسا معاف گردیدند.

17 نوامبر 2010
اینپکس ژاپن.

به دلیل تعهدی که بر اساس آن ملزم به فروش 10 درصد از سهام باقی مانده خود در توسعه میدان آزادگان شد از 
تحریم های ایسا معاف گردید.

بالروس نفت بالروس. )شرکت تابعه bleneftekhim(29 مارس 2011
تحریم شده به دلیل انعقاد قرارداد 500 میلیون دالری با شرکت بازرگانی نفت ایران )NICO( جهت توسعه میدان نفتی 
جفیر. سایر شرکت های تابعه bleneftekhim بر اساس فرمان اجرایی 13405 در سال 2007 مورد تحریم واقع شدند. 

)این تحریم ها بر اساس برجام لغو نگردیده است.(

شرکت بازرگانی پتروشیمی بین المللی )PCCI( جرزی و ایران، رویال اوستر امارات، تانکر پاسفیک سنگاپور، شرکت نفت 24 می 2011
ونزوئال )PDVSA( و چند شرکت دیگر.

اعمال تحریم به دلیل فروش بنزین به ایران و یا کمک به واردات بنزین به ایران. )تحریم این شرکت ها بر اساس برجام لغو 
گردیده است.(

شرکت چینی Zhuhai zhenrong، شرکت کئو نفت سنگاپور، شرکت نفت فال امارات متحده عربی.12 ژانویه 2012
تحریم شده به جهت فروش یا کمک برای فروش بنزین به ایران. )بر اساس برجام لغو گردیده(

شرکت سوری 12sytrol آگوست 2012
تحریم شده به دلیل فروش بنزین به ایران. )تحریم همچنان پابرجاست.(
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شرکت کشتی رانی cambis Dimitris، بیمه مرکزی ایران و بیمه متقابل کیش ایران.14 مارس 2013
تحریم شده بر اساس نقض مقررات ایسا در خصوص مالکیت کشتی هایی که نفت ایران را حمل می کنند یا برای آن بیمه 
فراهم می کنند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین 8 معامله گر نفتی را به دلیل انجام معامالت پنهان با ایران مورد تحریم 

قرار داد. )بر اساس برجام لغو گردید.(

تانکر پاسفیک سنگاپور، شرکت SAMAMA موناکو و Allvale Maritime لیبریا.12 آوریل 2013
تحرم های آن ها لغو گردید. از آن ها تضمین معتبری اخذ گردید مبنی بر اینکه آن ها در آینده فعالیت مشابهی را انجام 

ندهند.

شرکت Ferland Co. Ltd. )قبرس و اوکراین(31 مه 213
تحریم شده به دلیل همکاری با شرکت ملی نفتکش ایران جهت فروش غیرقانونی نفت خام ایران. )بر اساس برجام لغو 

گردید.(

شرکت Dettin SPA )شرکت مستقر در استرالیا(29 آگوست 2014
تحریم شده به دلیل ارائه کاال و خدمات به صنعت پتروشیمی ایران.)بر اساس برجام لغو گردید.(

]4[. ISA جدول شماره 1- تحریم های اعمال شده بر شرکت ها بر اساس قانون تحریم ایران

ISA 5. توافق هسته ای ایران با گروه 1+5 و ارتباط آن با تحریم های
 Joint Comprehensive( برنامــه جامــع اقــدام مشــترک یــا برجــام
ــر ســر برنامــه هســته ای  Plan of Action( در راســتای توافــق جامــع ب
ــر 1394  ــنبه 23 تی ــوزان، در سه ش ــته ای ل ــم هس ــال تفاه ــه دنب ــران و ب ای
)14 ژوئیــه 2015( در ویــن اتریــش بیــن ایــران و گــروه 1+5 )شــامل چین، 
روســیه، فرانســه، انگلیــس، آلمــان و ایاالت متحــده آمریــکا( منعقــد شــد. 
ــا متوقــف نمــودن بخش هایــی از  بــر اســاس ایــن موافقــت نامــه ایــران ب
ــر کاهــش تحریم هــای اقتصــادی موافقــت  برنامــه هســته ای خــود در براب

نمــود.
در پیوســت دوم توافق نامــه برجــام کــه مربــوط بــه تعهــدات در 
ــورد  ــه صراحــت م ــی باشــد، تحریم هــای ISA ب ــا م خصــوص تحریم ه

ــرد. ــی گی ــرار م اشــاره ق
ــکا اســت،  ــای آمری ــه تحریم ه ــوط ب ــه مرب ــن پیوســت ک ــد B ای دربن
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 ISA ــون ــدرج در قان ــای من ــو تحریم ه ــه لغ ــاح و در ادام ــف، اص توق
ــد از  ــمت از آن بع ــردد و در 5 قس ــان می گ ــفاف بی ــح و ش ــور صری به ط
ــکا  ــدات آمری ــزء تعه ــای آن ج ــف تحریم ه ــا، توق ــون ایس ــام قان ــر ن ذک

ــد از: ــه عبارت ان ــرد ک ــرار می گی ق
 در موضــوع تحریم هــای اعمالــی علیــه افــراد و اشــخاص حقوقــی، . 1

بــه مــوارد منــدرج در قانــون ISA نیــز اشــاره کرده اســت.
 در موضــوع تحریــم ارائــه خدمــات بیمــه ای بــه مــوارد منــدرج در . 2

قانــون ISA  اشــاره کــرده اســت.
 در موضــوع تحریم هــای مرتبــط بــا کاهــش فــروش نفــت ایــران، . 3

ــون ISA اشــاره کــرده و  ــه موضــوع تحریم هــای منــدرج در قان ب
توقــف آن هــا را خواســته اســت.

 موضــوع تحریم هــای ســرمایه گذاری را بیــان کــرده و تحریم هــای . 4
منــدرج در قانــون ISA  را مشــمول آن قــرار داده اســت کــه 
ــو  ــام، لغ ــرای برج ــال از اج ــان 8 س ــف و در پای ــت متوق می بایس

گردنــد.
ــروش فرآورده هــای . 5 ــا صــادرات ف ــط ب موضــوع تحریم هــای مرتب

نفتــی ایــران بیــان شــده اســت کــه قانــون ISA؛ یکــی از مهم تریــن 
مــوارد ایــن تحریم هــا اســت کــه می بایســت متوقــف گــردد.]5[

5.1 . چگونگی برداشته شدن تحریم های ایسا بر اساس برجام: ▪

ــه چنــد  تحریم هایــی کــه آمریــکا علیــه ایــران اعمــال نمــوده اســت ب
دســته قابل تقســیم اســت کــه نحــوه برخــورد بــا هــر کــدام از آنهــا ذیــل 
ــکا  ــای آمری ــم ه ــدی تحری ــیم بن ــل تقس ــت . در ذی ــاوت اس ــام متف برج
ــورد  ــام م ــررات برج ــا تحــت مق ــدام از آنه ــر ک ــا ه و نحــوه برخــورد ب

بررســی قــرار مــی گیــرد.
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1- تقســیم بندی بــر اســاس شــمول قلمــرو تحریم هــا: بــر ایــن اســاس 
ــیم  ــه تقس ــه و ثانوی ــای اولی ــته تحریم ه ــه 2 دس ــکا ب ــای آمری تحریم ه

می گــردد.
ــم فقــط شــامل کشــور  ــه: درصورتی کــه تحری الــف- تحریم هــای اولی
هــدف شــود و واضــع تحریــم از برقــراری تجــارت یــا تبــادل خدمــات یــا 
ســایر روابــط اقتصــادی و اجتماعــی بــا کشــور هــدف، امتنــاع ورزد، تحریم 
اولیــه صــورت گرفتــه اســت. درواقــع دامنــه شــمول ایــن تحریــم، فقــط 
همــان کشــور هــدف را در بــر میگیــرد و از طرفــی کشــور واضــع تحریــم 
فقــط اتبــاع خــود، مؤسســههایی کــه طبــق مقــررات تابعیــت آن کشــور را 
دارنــد و به طورکلــی اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی تحــت مقــررات خــود 
را از برقــراری روابــط تجــاری و اجتماعــی بــا کشــور هــدف منــع مینمایــد 
ــا وضــع  ــاع آن ه ــاره کشــورهای دیگــر و اتب ــرره خاصــی درب ــچ مق و هی

]6 نمیکند.]
ب- تحریم هــای ثانویــه: کشــور یــا مقــام وضع کننــده تحریــم ممکــن 
اســت دامنــه تحریــم را در عرصــه بین الملــل گســترش داده و از برقــراری 
روابــط بازرگانــی، مالــی، اجتماعــی و ســایر روابــط بــا کشــورهایی کــه بــا 
کشــور هــدف دارای روابــط می باشــند نیــز، خــودداری نمایــد. هم چنیــن 
ــای  ــه نهاده ــه کلی ــده علی ــم کنن ــام تحری ــا مق ــور ی ــت کش ــن اس ممک
ــدف دارای  ــور ه ــا کش ــه ب ــوع ک ــر متب ــی غی ــا غیرخصوص ــی ی خصوص

ارتبــاط و تعامــل میباشــند، محدودیتهایــی اعمــال نمایــد.
بــرای مثــال می تــوان این گونــه توضیــح داد کــه مطابــق قوانیــن 
وضع شــده از ســوی واضــع تحریــم، کشــورهای ثالــث یــا اتبــاع آن هــا کــه 
بــا کشــور هــدف تعامــل تجــاری یــا غیــره برقــرار نماینــد، از تجــارت و 

ــوند.]7[ ــم محــروم می ش ــا کشــور واضــع تحری ــتد ب دادوس
2- تقســیم بندی بــر اســاس نهــاد وضع کننــده تحریــم در کشــور 
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ــل تقســیم  ــه 3 دســته قاب ــکا ب ــر ایــن اســاس تحریم هــای آمری ــکا: ب آمری
اســت.

ــرده  ــع ک ــکا وض ــده آمری ــره ایاالت متح ــه کنگ ــی ک ــف- تحریم های ال
ــد. ــو نمای ــا را لغ ــد آن ه اســت و فقــط کنگــره می توان

ــور  ــوده و رئیس جمه ــع نم ــه وض ــوه مجری ــه ق ــی ک ب-تحریم های
ــد. ــو نمای ــا را لغ ــد آن ه می توان

ج-تحریم هایــی کــه توســط ایالت هــای مختلــف آمریــکا وضــع 
می گــردد: بــر اســاس قانــون اساســی آمریــکا، ایالت هــای مختلــف آمریــکا 
ــورهای  ــات و کش ــراد، مؤسس ــه اف ــه علی ــی جداگان ــد تحریم های می توانن
ــا صــدور »  ــد ب ــکا نمی توان ــد و رئیس جمهــور آمری خارجــی وضــع نماین

ــد. ــف کن ــا را متوق ــن تحریم ه ــی« ای ــان اجرای فرم
ــه برجــام،  ــر اســاس توافق نام ــاال ب ــان تقســیم بندی نخســت در ب از می
همــه تحریم هــای اولیــه آمریــکا پابرجــا باقــی می مانــد و از میــان 
تحریم هــای ثانویــه هــم برخــی تحریم هــای اقتصــادی مالــی کــه مربــوط 
بــه بحــث هســته ای بــوده مشــروط بــه اینکــه ایــران تعهداتــش را انجــام 
بدهــد و آژانــس نیــز آن را راســتی آزمایــی نمایــد متوقــف می شــود )لغــو 

نمی شــود(.
ــر اســاس  ــوق ب ــکا در ف ــان تقســیم بندی دوم تحریم هــای آمری و از می
ــد و از  ــی می مان ــود باق ــوت خ ــه ق ــی ب ــای ایالت ــام تحریم ه ــام، تم برج
ــع  ــور وض ــی رئیس جمه ــان اجرای ــط فرم ــه توس ــی ک ــان تحریم های می
گردیــده اســت نیــز فقــط چهــار دســتور و بخشــی از دســتور پنجــم لغــو 
ــوع  ــا موض ــط ب ــی مرتب ــتورات اجرای ــر از دس ــی دیگ ــردد و برخ می گ
ــام،  ــره، برج ــای کنگ ــردد. در خصــوص تحریم ه ــف می گ ــته ای متوق هس
فقــط وعــده ی پیگیــری )seek( فرآینــد قانونــی بــرای خاتمــه یــا اصــاح 
برخــی از تحریم هــای آن در روز انتقــال )8 ســال بعــد( در صــورت اقتضــاء 
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ــور  ــه رئیس جمه ــکا ب ــه آمری ــن موضوع ــن در قوانی ــد. همچنی را می ده
ــد  ــه بتوان ــی اینک ــد یعن ــادر کن ــه waiver ص ــود ک ــازه داده می ش اج
به طــور موقــت از اجــرای بخشــی از قانــون اغمــاض کنــد یــا بخشــی از 
ــا 180  ــه 120 روز ت ــا محــدود ب ــن اجازه ه ــل بشــود. ای آن را اســتثناء قائ

ــد.( ــا 180 روزه باش ــد 120 روزه ی ــت )می توان روز اس
درنتیجــه بــرای تحریم هــای ISA کــه جــزء تحریم هــای ثانویــه 
ــت  ــای موق ــق برجــام، توقف ه ــران اســت مطاب ــه ای مصــوب کنگــره علی
پیــش بینــی شــده کــه در دوره هــای زمانــی 120 و 180 روزه بایــد توســط 
ــت  ــک فعالی ــدن ریس ــی مان ــبب باق ــه س ــود؛ ک ــادر ش ــور ص رئیس جمه

ــود. ــران می ش ــا ای ــادی ب اقتص

5.2 . تمدید قانون ایسا و مغایرت آن با برجام ▪

ــا  ــار خــود ت ــق اعتب ــران )ایســا( طب ــای ای ــون تحریم ه در حالیکــه قان
31 دســامبر 2016 )10 دی مــاه 95( منقضــی می گردیــد قانون گــذاران 
ــر رأی  ــق- صف ــق )99 رأی مواف ــت مطل ــا اکثری ــاه ب ــی 11 آذرم آمریکای
ــک دوره 10  ــرای ی ــران را ب ــه ای ــا علی ــون تحریم ه ــد قان ــف( تمدی مخال
ــئله  ــن مس ــر ای ــان ب ــون کارشناس ــد و اکن ــب نمودن ــر تصوی ــاله دیگ س
ــون )ISA( از ســوی مجلــس  ــد قان ــد کــه تصویــب تمدی اتفاق نظــر دارن
نماینــدگان آمریــکا ناقــض برخــی از مــواد برجــام محســوب می شــود کــه 

ــم. ــاره می کنی ــا اش ــه آن ه ــًا ب ذی
1- مطابــق بنــد 21 برجــام آمریــکا متعهــد شــده بــود کــه بــا اجــرای 
ــه  ــازد و ب ــف س ــت 2 را متوق ــده در پیوس ــای مقررش ــام تحریم ه برج
ایــن توقــف ادامــه دهــد و همچنیــن بــر اســاس بنــد 23 برجــام آمریــکا 
ــق و  ــه تعلی ــت 2 را ک ــود در پیوس ــای موج ــه تحریم ه ــت هم می بایس
متوقــف نمــوده بــود، لغــو نمایــد. تمدیــد 10 ســاله قانــون ISA در ســال 
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ــرای  ــس از اج ــال پ ــت، 8 س ــد داش ــه خواه ــال 2026 ادام ــا س 2016 ت
برجــام، ســال 2023 خواهــد بــود یعنــی3 ســال بعــد نیــز ایــن تحریم هــا 
ادامــه دارنــد بنابرایــن تمدیــد قانــون ISAکامــًا مغایــر و ناقــض ایــن بنــد 

اســت.
ــه در  ــد ک ــد گردی ــام متعه ــاده 26 برج ــق م ــکا مطاب ــت آمری 2- دول
چارچــوب اختیــارات قانونــی رئیس جمهــور یــا کنگــره از بازگردانــدن یــا 
ــد دو برجــام خــودداری  ــل مجــدد تحریم هــای مشخص شــده در بن تحمی
ــد  ــد گردیدن ــاده 28 برجــام متعه ــر اســاس م ــن ب ــن طرفی ــد و همچنی کن
کــه از هرگونــه اقــدام مغایــر بــا نــص صریــح برجــام خــودداری نماینــد. 
ــدن تحریم هــای  ــم ایســا موجــب بازگردان ــد تحری ــن اســاس تمدی ــر ای ب
پیوســت 2 برجــام و نقــض مــاده 26 و همچنیــن مخالــف نــص صریــح آن 

و نقــض مــاده 28 برجــام اســت.
3- مطابــق مــاده 29 برجــام طرفیــن متعهــد می گردنــد کــه از هرگونــه 
سیاســت بــا هــدف خــاص تأثیرگــذاری منفــی و مســتقیم بــر عادی ســازی 
ــن  ــد. ای ــودداری نماین ــران ، خ ــا ای ــان ب ــط اقتصادی ش ــارت و رواب تج
ــر عــدم اخــال در اجــرای  ــا تعهداتشــان مبنــی ب اقدامــات در تعــارض ب
ــت  ــی اس ــن بندهای ــد از صریح تری ــن بن ــت. ای ــام اس ــز برج موفقیت آمی
کــه مغایــرت و تناقــض تمدیــد قانــون ISA  را بــا نــص توافــق هســته ای، 

ــد.]5[ ــان می کن بی
عــاوه بــر مــوارد فــوق بــر اســاس مــاده 8 از مقدمه برجــام، گــروه 5+1 
متعهــد گردیدنــد کــه از تحمیــل هــر نــوع مقــررات و آیین نامه هایــی کــه 
ــا اقدامــات محدودیــت ســازی باشــد  ــه معنــای جایگزینــی تحریم هــا ی ب
کــه در برجــام متوقف شــده، مجــدداً خــودداری کننــد کــه تمدیــد قانــون 

ایســا ایــن بخــش از برجــام را نیــز صریحــاً نقــض می نمایــد.
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▪  )ISA( 5.3. تأثیرات تمدید قانون ایسا

در ایــن شــرایط ســؤال اساســی ایــن اســت کــه وضعیــت شــرکت های 
نفتــی بین المللــی بــرای ســرمایه گذاری در ایــران بــا وجــود تمدیــد قانــون 

ایســا چگونــه خواهــد بود؟
ــوع  ــت دو موض ــؤال می بایس ــن س ــخ ای ــدن پاس ــخص ش ــرای مش ب
ــی  ــت و منف ــاد مثب ــت ابع ــت، می بایس ــرد. نخس ــرار گی ــی ق موردبررس
ــا  ــم ایس ــد تحری ــود تمدی ــران باوج ــت ای ــت نف ــرمایه گذاری در صنع س
مشــخص گــردد و دوم، می بایســت وضعیــت آینــده برجــام و توقف هــای 
120 روزه تحریم هــای ایســا بــر اســاس آن موردبررســی قــرار گیــرد کــه 

ــرد. ــرار می گی ــه ق ــًا موردتوج ذی
ــت و منفــی ســرمایه گذاری در صنعــت نفــت  ــاد مثب نخســت: ابع

ایــران باوجــود تمدیــد تحریــم ایســا
الف: ابعاد مثبت سرمایه گذاری در ایران

ازنقطه نظــر صنعــت نفــت و گاز، لغــو تحریم هــای بیــن الملــی ایــران 
ــه  ــی ک ــی نفت ــرای حضــور و مشــارکت شــرکت های بین الملل مســیر را ب
عاقه منــد بــه حضــور در ایــران هســتند همــوار می کنــد. یوهانــس 
ســابوتزکی و پــاول شــارما1 تحلیــل گــران حــوزه انــرژی در ایــن زمینــه 
ــود  ــطح خ ــن س ــه پایین تری ــت ب ــت نف ــه قیم ــی ک ــند:« درزمان می نویس
ــی در  ــی نفت ــرکت های بین الملل ــت و ش ــیده اس ــر رس ــه اخی ــک ده در ی
حــال صدمــه دیــدن هســتند و ایــن امــر تــا حــد زیــادی در تقلیــل ســود 
ــن  ــان منعکــس شــده اســت، ای ــای شــغلی آن ســهام و کاهــش فرصت ه
شــرکت ها نیازمنــد فرصــت اکتشــاف و تولیــدی هســتند کــه بــه ســرمایه 
و هزینــه عملیاتــی نســبتاً کمــی نیــاز داشــته باشــد، به این ترتیــب ایــران بــا 

1  Johannes Sobotzki & Pavel Sharma



)ISA( بررسی تأثیر تمدید تحریم ایسا
 بر صنعت نفت ایران

40

هزینــه تولیــد هــر بشــکه نفــت در حــدود 12 دالر1 در مقایســه بــا 9 دالر 
در عربســتان، 36 دالر در آمریــکا و 52 دالر در انگلســتان، خــود را به عنــوان 
یــک فرصــت بــزرگ نمایــش می دهــد. ایــن شــرایط ســبب می شــود کــه 
ــه  ــی ک ــک و چالش های ــرش ریس ــه پذی ــی ب ــی نفت ــرکت های بین الملل ش

ــد.«]8[ ــدا کنن ــل پی ــران وجــود دارد، تمای ــه ســرمایه گذاری در ای درزمین
تدویــن مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی ایــران موســوم بــه )IPC( کــه 
ــب  ــاوت اســت و به مرات ــل متف ــور کام ــل به ط ــع متقاب ــای بی ــا قرارداده ب
ــی  ــرکت های بین الملل ــرمایه و ش ــان س ــرای صاحب ــتری ب ــت بیش جذابی
ــترده  ــادات گس ــبب انتق ــر س ــن ام ــد ای ــد؛ )هرچن ــاد می نمای ــی ایج نفت
ــا  ــن جذابیت ه ــن ای ــه مهم تری ــت(. ازجمل ــده اس ــز ش ــه آن نی ــی ب داخل
ــرداری در  ــوأم شــدن مراحــل اکتشــاف و توســعه و بهره ب ــه؛ ت ــوان ب می ت
ــل بیــن اکتشــاف و  ــا جدایــی ایــن مراحــل در مــدل بیــع متقاب مقایســه ب
ــا اســتفاده از ســازوکار  ــد شــرکت های خارجــی ب ــش درآم توســعه، افزای
دســتمزد "Fee" و افزایــش مــدت قــرارداد بــه 20 تــا 25 ســال نــام بــرد.
ــان تصویــب نخســتین )کــه  ــون ایســا در زم ــه اثرگــذاری قان توجــه ب
توســط دســتورالعمل اجرایــی رئیس جمهــور متوقــف نشــده بــود( 
ــی کــه زمینه هــای حقوقــی و بین المللــی  ــا زمان نمایانگــر آن اســت کــه ت
ــل  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــکام و ش ــورای ح ــای ش ــل قطعنامه ه از قبی
ــان کشــورها و  ــاع ســازی می ــًا در اجم ــا قب ــه آمریکائی ه ــران ک ــه ای علی
ــد وجــود نداشــته باشــد، ایــن  ــا اســتفاده می کردن ــه اروپ همچنیــن اتحادی
ــع از ســرمایه گذاری شــرکت های  ــری مان ــه نحــو مؤث ــد ب ــون نمی توان قان
ــز  ــزارش مرک ــق گ ــاس مطاب ــن اس ــر همی ــردد، ب ــران گ ــی در ای بین الملل
ــا  ــش از ده ه ــا 2007 بی ــال 1999 ت ــکا  از س ــره آمری ــای کنگ پژوهش ه
میلیــارد دالر ســرمایه گذاری خارجــی توســط شــرکت هایی همچــون 

1  . اگرچه بسیاری، هزینه تولید نفت در ایران را کمتر از 5 دالر در هر بشکه عنوان می کنند.
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توتــال فرانســه،  رویــال داچ شــل بریتانیایــی، اینپکــس ژاپــن، انــی ایتالیــا و 
... در بخــش انــرژی ایــران انجام شــده اســت1.  جــدول پیوســت شــماره دو 
ســرمایه گذاری های عمــده صــورت گرفتــه در بخــش انــرژی ایــران پــس 

از 1999 را نشــان می دهــد.
ب: ابعاد منفی و تأثیرات تمدید ایسا

هــدف از تمدیــد تحریــم ایســا بــا توجــه بــه تعییــن تکلیــف آن در . 1
برجــام، برقــرار مانــدن ســاختار تحریم هــا2 به منظــور ایجــاد جــو 
ــق آن  ــا از طری ــت ت ــران اس ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــی علی روان
ــرای  ــد ب ــاز کــردن پرونده هــای جدی شــرکت های بین المللــی در ب
ــا به طورکلــی از  ــاط کــرده و ی ــران احتی ــا ای همــکاری اقتصــادی ب
هرگونــه همــکاری بــا جمهــوری اســامی ایــران خــودداری کننــد. 
ــه  ــو )برنام ــه ژن ــق اولی ــد از تواف ــه بع ــکا بافاصل ــه آمری ــری ک ام
ــر  ــرکت های معتب ــنگین ش ــه س ــا جریم ــترک( آن را ب ــدام مش اق
ــد زد. ــران کلی ــا ای ــته ب ــای گذش ــام همکاری ه ــه اته ــی ب بین الملل

بســیاری از موسســه های مالــی در مــورد محیــط پیچیــده حقوقــی . 2
ــد و از  ــد نگران ان ــود می آی ــته ای بوج ــد هس ــق جدی ــه از تواف ک
ــد.  ــد واهمــه دارن خطــرات ناشــی از درک نادرســت قوانیــن جدی
موسســه های مالــی همچنیــن نگران انــد تحریم هــای ســازمان 
ملــل دوبــاره اعمــال و ایــن وضــع در مــورد تحریم هــای اتحادیــه 

اروپــا نیــز اجــرا شــود.
ــر 120 و 180 روز . 3 ــای حداکث ــا در بازه ه ــای ایس ــق تحریم ه تعلی

ــد مجــدداً تحریم هــا  ــکا بای اســت و پــس ازآن رئیس جمهــور آمری

1  . البته طبق گزارشی که آقای کنت کاتزمن )Katzman Kenneth( در سال 2011 برای کنگره تهیه 
نموده بیان شده است: مقامات ایاالت متحده در سال 2011 می گویند که ایران در سال 2011 نزدیک به 

۶0 میلیارد دالر از سرمایه گذاری در پروژه های متعدد نفتی را به دلیل تحریم ازدست داده است.
2  - منظور از ساختار، حفظ زیرساخت های قانونی و سازوکارهای اجرایی تحریم است.
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ــر موجــب می شــود ســایه و ریســک  ــن ام ــه ای ــد ک ــق کن را تعلی
بازگشــت تحریم هــا کامــًا بــر ســر بانک هــا و شــرکت های 
ــه  ــا ب ــرمایه گذاری و ورود آن ه ــع از س ــده و مان ــی باقی مان خارج
ــران  ــا ای ــرژی ب ــش ان ــوص در بخ ــدت به خص ــای بلندم قرارداده

 شــود.
نگرانــی ناشــی از تغییــر رویکــرد دولت بعــدی ایاالت متحــده راجع . 4

ــی  ــرکت های بین الملل ــر ش ــش دیگ ــا، چال ــون ایس ــق قان ــه تعلی ب
بــرای ورود بــه ایــران اســت، اینکــه دولــت ترامــپ بــا یــک قانــون 
ــی  ــوری قبل ــی رئیس جمه ــتورالعمل اجرای ــک دس ــن ی و همچنی
رو بــه رو اســت کــه می توانــد ایــن دســتورالعمل را غیرفعــال کنــد، 
رئیس جمهــوری کــه در اظهــارات خــود توافــق برجــام را )کــه بــر 
اســاس آن دولــت آمریــکا موظــف بــه تعلیــق ایســا اســت( بدتریــن 

ــد. ــکا می دان توافــق تاریــخ آمری
مطابــق اصاحیــه جدیــد اداره اوفــک وزارت خزانــه داری آمریــکا1 . 5

ــورت  ــی در ص ــده( حت ــیده ش ــداول پرس ــؤاالت مت در FAQ )س
بــه  درصورتی کــه  بین المللــی  شــرکت های  قــرارداد  عقــد 
ــا 180 روز  ــرکت ها تنه ــن ش ــردد ای ــا بازگ ــی تحریم ه ــر دلیل ه
ــا ایــران پایــان  ــه قــرارداد خــود ب فرصــت خواهنــد داشــت کــه ب
ــراد  ــه: »اف ــت ک ــده اس ــان ش ــش M5 از FAQ بی ــد. در بخ دهن
ــس از  ــه( پ ــای ثانوی ــن تحریم ه ــی )مخاطبی غیرآمریکایی-غیرایران
ــده  ــت مشخص ش ــدت 180 روز فرص ــا در م ــت تحریم ه بازگش
تنهــا بــه دریافــت مطالبــات خــود بایــد اقــدام کننــد و اگــر در ایــن 

1 . دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا )OFAC( یک آژانس اجرایی و اطالعاتی مالی است که 
زیرمجموعه وزارت خزانه داری آمریکا محسوب می شود و وظیفه آن برنامه ریزی و اجرای تحریم های 

اقتصادی و تجاری در حمایت از اهداف امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا است.
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مــدت اقــدام جدیــدی شــامل اعطــای وام و یــا فــروش تجهیــزات 
و یــا خدمــات بــه ایــران کننــد ممکــن اســت مشــمول تحریم هــای 

ــکا شــوند 1«. ]9[ آمری

5.4.   وضعیــت آینــده برجــام و توقف هــای 120 روزه تحریم هــای ایســا بــر  ▪
اســاس آن

ــرد اتخاذشــده از  ــرای روشــن شــدن ایــن وضعیــت می بایســت راهب ب
ســوی طرفیــن ایــن توافــق یعنــی کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا، چیــن 
ــدن آن  ــی ش ــس از اجرای ــکا را پ ــده آمری ــران و ایاالت متح ــیه، ای و روس

ــردد. ــر می گ ــًا ذک ــه ذی ــرارداد ک موردبررســی ق
الــف- راهبــرد کشــورهای اروپایــی فرانســه، انگلیــس و آلمــان بــه 
ــل سیاســی از  ــت کام ــرد حمای ــن و روســیه: اتخــاذ راهب همــراه چی

برجــام و احتیــاط در عمــل بــه آن.
بانفوذتریــن حامــی  اروپــا در میــان متحــدان آمریــکا،  اتحادیــه 
ــع اقتصــادی  ــه مناف ــه ک ــن اتحادی ــی رود، اعضــای ای ــه شــمار م برجــام ب
گســترده ای را بــه دلیــل اجــرای تحریــم در روابــط تجــاری خــود بــا ایــران 
ــع  ــی مناف ــرای بازیاب ــبی ب ــت مناس ــق را فرص ــن تواف ــت داده اند، ای ازدس
ــون  ــای آن تاکن ــان امض ــد و از زم ــود می دانن ــت رفته خ ــادی ازدس اقتص
همــواره بــر حمایــت و پشــتیبانی کامــل خــود از ایــن توافــق تأکیــد نمــوده 
و خواســتار اجــرای کامــل آن از ســوی همــه طرفیــن شــده اند. بــر همیــن 
اســاس خانــم فدریــکا موگرینــی، مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا 
در نشست«سیاســت هســته ای« مؤسســه کارنگی در خصــوص برجام چنین 

1 . بند 37 برجام که موضوع “عطف به ماسبق نشدن “ در آن مطرح شده است، تحریم های آمریکا را 
شامل نشده و تنها شامل تحریم های قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می شود.
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می گویــد:« بگذاریــد مثــل همیشــه به صراحــت بگویــم کــه ایــن توافقــی 
اســت کــه بــه کل جامعــه بین المللــی تعلــق دارد و اروپایی هــا مصمــم بــه 
حفــظ آن هســتند چراکــه اجــرای کامــل و دقیــق آن کلیــد امنیــت ماســت.«
ــن  ــن ســالگرد برجــام چنی ــه در دومی ــن اتحادی ــه ای ــن در بیانی همچنی
آمــده« اتحادیــه اروپــا بــه حفــظ و اجــرای ایــن توافقنامــه متعهــد اســت و 
ــا  ــده و منشــأ تنش ه ــا مســائل باقی مان ــد ت ــاش می کن ــد و ت ــد مان خواه
ــل  ــذارد حل وفص ــر می گ ــه تأثی ــر منطق ــان ب ــه همچن ــا ک و درگیری ه

ــوند«.]10[ ش
امــا باوجودایــن موضع گیــری روشــن، شــرکت های اروپایــی همچنــان 
بــرای ورود بــه بــازار ایــران و به خصــوص بخــش انــرژی آن بــا احتیــاط 
فــراوان عمــل می کننــد و بیشــتر منتظــر روشــن شــدن سیاســت های آینــده 

آمریــکا در قبــال ایــران هســتند.
در طــرف دیگــر توجــه بــه گذشــته روابــط میــان ایــران بــا کشــورهای 
چیــن و روســیه نشــان از همــکاری مناســب میــان آن هــا پیــش از صــدور 
ــی  ــه صورت ــران دارد ب ــه ای ــا علی ــدن تحریم ه ــنگین ش ــا و س قطعنامه ه
ــًا  ــده تقریب ــی و ایاالت متح ــارهای بین الملل ــورها تحت فش ــن کش ــه ای ک
ــان  ــی در زم ــتند و حت ــران پیوس ــای ای ــه تحریم ه ــل ب ــن مراح در آخری
ــران داشــتند. از طــرف دیگــر نزدیکــی  ــا ای ــی ب ــط خوب ــز رواب ــم نی تحری
ــوری  ــط جمه ــزون رواب ــت روزاف ــه ای موجــب تقوی نقطــه نظــرات منطق
ــه  ــن و به خصــوص روســیه شــده اســت و ب ــا کشــورهای چی اســامی ب
ــا  ــردی خــود را در بســیاری از حوزه ه ــط راهب ــا رواب ــا اجــازه داده ت آن ه
ــده از  ــود آم ــت بوج ــتفاده از فرص ــا اس ــد و ب ــش دهن ــترش و افزای گس
توقــف تحریم هــا بــر حجــم مبــادالت اقتصــادی خــود بیفزاینــد. ازایــن رو 
مقامــات رســمی ایــن دو کشــور نیــز بارهــا بــر حمایــت کامــل خــود از 

ــد. ــد کرده ان ــام تأکی برج
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ب- راهبرد دولت ایران: اتخاذ راهبرد حفظ و تقویت برجام
بــا آغــاز بــه کار دولــت یازدهــم فصــل جدیــدی در مذاکــرات هســته ای 
ــور  ــهریور 1392 رئیس جمه ــد، در 14 ش ــوده ش ــروه 1+5 گش ــران و گ ای
دســتور بازگشــت پرونــده هســته ای ایــران بــه دســتگاه دیپلماســی کشــور 
را صــادر کــرد و محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه ریاســت گــروه 
ــت از  ــی دول ــدف اصل ــت. ه ــده گرف ــر عه ــته ای را ب ــده هس مذاکره کنن
میــان برداشــتن تحریم هــا به عنــوان راه حــل بســیاری از مشــکات جامعــه 
ــرای  ــوان خــود ب ــام ت ــت از تم ــن اســاس دول ــر همی ــد و ب ــوان گردی عن
دســت یابی بــه توافــق هســته ای اســتفاده نمــود و درنهایــت و پــس از انجام 
مذاکــرات طوالنــی در تاریــخ 23 تیــر 1394 توافــق جامــع هســته ای ویــن 
یــا برنامــه جامــع اقــدام مشــترک )برجــام( میــان ایــران و گــروه کشــورهای 
1+5 منعقــد گردیــد کــه به موجــب آن در مقابــل محدودیت هایــی در 
برنامــه هســته ای ایــران بخشــی از تحریم هــای اعمالــی علیــه ایــران متوقف 
گردیــد. مســئوالن دولــت ایــن توافق نامــه را مهم تریــن دســت آورد 
ــرار  ــود ق ــای خ ــدر اولویت ه ــت از آن را در ص ــد و حفاظ ــود می دانن خ
داده انــد. بــر همیــن اســاس دکتــر روحانــی بعــد از ثبت نــام در انتخابــات 
دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهــوری، حفــظ برجــام را یکــی از مهم تریــن 
مســائل اقتصــادی و سیاســی دانســت و دکتــر محمدجــواد ظریــف پــس از 
کســب رأی اعتمــاد به عنــوان وزیــر خارجــه ایــران در دولــت دوازدهــم، در 
خصــوص اولویت هــای دســتگاه دیپلماســی، اولویــت اول را حفــظ برجــام 

ــا اعــام نمــود.]11[ ــری از بدعهــدی آمریکایی ه و جلوگی
دولــت ایــران همچنیــن به منظــور تقویــت برجــام و بــا اعتقــاد بــه ایــن 
امــر کــه منفعــت طــرف مقابــل از ســرمایه گذاری در ایــران عامــل پایــداری 
توافــق خواهــد بــود مبــادرت بــه انعقــاد قراردادهــای تجــاری بــاارزش بــاال 

علی الخصــوص بــا طرفیــن اروپایــی برجــام نمــود.
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در همیــن راســتا پــس از برجــام فرانســه یکــی از بزرگ تریــن شــرکای 
تجــاری در اقتصــاد ایــران شــد. در 11 مــاه نخســت ســال 2016 میــادی 
)95-94( میــزان مبــادالت تجــاری میــان ایــران و فرانســه بــه یــک میلیــارد 
ــش از  ــه مــدت مشــابه ســال پی ــه نســبت ب ــون دالر رســید ک و 700 میلی
ــه  ــا علی ــال تحریم ه ــش از اعم ــا پی ــه ت ــوی ها ک ــد. فرانس ــر ش آن 3 براب
ــد و  ــا بودن ــه اروپ ــن کشــور در اتحادی ــه شــرکای خــوب ای ــران ازجمل ای
ــه  ــس از ب ــتند، پ ــرا را داش ــد ماج ــس ب ــش پلی ــرات نق ــان مذاک در جری
نتیجــه رســیدن برجــام دوبــاره به حــال گذشــته بازگشــتند. قراردادهــای دو 
شــرکت خودروســازی بــزرگ فرانســوی ها یعنــی پــژو و رنــو و نیــز ورود 
ــج روشــن بازگشــت فرانســوی ها  ــران از نتای ــه ای ــاس ب هواپیماهــای ایرب

بــه میــدان تجــارت بــا ایــران بــوده اســت.]12[
ــل در  ــار و تعام ــرد فش ــاذ راهب ــکا: اتخ ــور آمری ــرد کش ج- راهب
دولــت اوبامــا و راهبــرد تهدیــد و افزایــش فشــار در دولــت ترامــپ
مــرور عملکــرد و سیاســت های احــزاب اصلــی آمریــکا یعنــی حــزب 
جمهوری خــواه و دموکــرات نشــان از آن دارد کــه دشــمنی و اعمــال فشــار 
بــر ایــران یــک سیاســت راهبــردی در آمریکاســت کــه بــا تغییــر ســاکنان 
کاخ ســفید تغییــر نمی کنــد و تفــاوت تنهــا در نحــوه ی انجــام ایــن راهبــرد 
در آمریکاســت. بــر ایــن مبنــا، دولــت اوبامــا کــه تصــدی انجــام مذاکــرات 
ــق  ــول تواف ــس از حص ــود پ ــده دار ب ــز عه ــروه 1+5 را نی ــران و گ ــا ای ب
هســته ای، راهبــرد دوجانبــه تعامــل و فشــار را در خصــوص ایــران بــه کار 
گرفــت. بــر اســاس ایــن راهبــرد ازیک طــرف اوبامــا توافــق برجــام را یکــی 
از دســت آوردهــای دولــت خــود ذکــر و به کــرات از آن به عنــوان توافقــی 
ــری  ــان ک ــن ج ــد و همچنی ــاد می کن ــی ی ــروزی دیپلماس ــی و پی تاریخ
ــن  ــودن ای ــا در خصــوص درخشــان ب ــت اوبام ــور خارجــه دول ــر ام وزی
توافــق در یادداشــتی در دومیــن ســالگرد برجــام چنیــن می گویــد« مــن بــه 
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بســیاری از دســتاورد ها و اقداماتــم در دوران وزارت امــور خارجــه دولــت 
ــس  ــی پاری ــق آب و هوای ــم؛ از تواف ــار می کن ــا افتخ ــور اوبام رییس جمه
گرفتــه تــا تغییــر در یافتــن راهــی بــرای ایجــاد یــک دولــت وحــدت در 
افغانســتان و تــا برافراشــته شــدن پرچــم آمریــکا در هاوانــا بــرای اولیــن بار 
در شــش دهــه گذشــته؛ امــا گمــان نمی کنــم چیــزی به انــدازه ایــن توافــق 
تاریخــی )برجــام( درخشــان باشــد.«]13[ و از طــرف دیگــر بــا اســتفاده از 
ــر،  ــوق بش ــض حق ــه نق ــف ازجمل ــای مختل ــه بهانه ه ــم ب ــه ی تحری حرب
آزمایش هــای موشــکی و حمایــت از گروه هــای تروریســتی، ایجــاد فشــار 
و جــو روانــی علیــه ایــران را نیــز دنبــال می نمــود. تأکیــد مــداوم مقامــات 
ــراس  ــور ه ــه به منظ ــای اولی ــتمرار تحریم ه ــر اس ــه داری ب وزارت خزان
ــران  ــه ای ــام اینک ــران و اع ــا ای ــکاری ب ــی از هم ــی بین الملل ــام بانک نظ
تهدیــدی بــرای جهــان، ناقــض حقــوق بشــر و حامــی تروریســم اســت بــر 
اســاس همیــن رویکــرد صــورت می پذیرفــت. مصــادره 2 میلیــارد دالر از 
امــوال ایــران، اعمــال محدودیــت ویــزا، تمدیــد قانــون تحریمــی ایســا و 
همچنیــن تصویــب تحریم هــای جدیــد ضــد ایرانــی توســط دولــت اوبامــا 
ــران در  ــر ای ــه جهــت فشــار ب ــی اســت ک ــوارد ناقــض برجام ــه م ازجمل

زمــان ریاســت جمهــوری اوبامــا مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
ــت ترامــپ نحــوه عملکــرد و برخــورد آن هــا  ــا روی کار آمــدن دول ب
بــا توافــق برجــام نســبت بــه گذشــته تغییــر یافــت. ترامــپ در روزهایــی 
ــاره کــردن  ــرد وعــده پ ــه ســر می ب کــه هنــوز در رقابت هــای انتخاباتــی ب
توافــق بــا ایــران در نخســتین هفته هــای حضــور در قــدرت را داد و پــس 
ــض روح  ــه نق ــران ب ــودن ای ــم نم ــن مته ــفید ضم ــتقرار در کاخ س از اس
برجــام از آن به عنــوان » بدتریــن توافــق تاریــخ آمریــکا« نــام بــرد؛ امــا در 
عمــل دولــت ترامــپ تصمیم گیــری در خصــوص آینــده برجــام و نحــوه 
تعامــل بــا ایــران را موکــول بــه بازبینــی سیاســت کلــی آمریــکا در مــورد 
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ایــران نمــود. بــر همیــن اســاس رکــس تیلرســون وزیــر خارجــه امریــکا 
اواخــر مــاه آوریــل و همزمــان بــا نخســتین نامــه بــه کنگــره بــرای اعــام 
ــی در  ــپ تیم ــه ترام ــرد ک ــام ک ــق هســته ای اع ــه تواف ــران ب ــدی ای پایبن
ــال  ــکا در قب ــتراتژی کان امری ــن اس ــرای تعیی ــی را ب ــت مل ــورای امنی ش
ایــران و اینکــه آیــا تعلیــق اجــرای تحریم هــای هســته ای طبــق برجــام بــه 

نفــع امریــکا اســت یــا خیــر، تعییــن کــرده اســت.
درحالی کــه زمــان اولیــه بــرای اعــام نظــر ایــن گــروه 90 روز پــس از 
ســخنان تیلرســون اعام شــده بــود امــا عمــًا تــا نیمــه مــاه جــوالی نیــز 
ایــن گــروه نتوانســت نتیجــه تحقیقــات خــود را اعــام کنــد و درنتیجــه 
بــرای بــار دوم پایبنــدی ایــران بــه برجــام و تعلیــق تحریم هــا اعــام شــد 
امــا در آن مقطــع ترامــپ کــه بــا اکــراه پایبنــدی ایــران بــه برجــام را امضــاء 
ــی خــود  ــت مل ــور خارجــه و شــورای امنی ــرای وزارت ام ــود ب ــوده ب نم
یــک ضرب االجــل جدیــد تعییــن و تأکیــد کــرد تــا اکتبــر گــزارش نهایــی 
ــز کار  ــد روی می ــام بای ــال برج ــکا در قب ــتراتژی کان امری ــورد اس در م
ــپ  ــت ترام ــای دول ــا و تهدیده ــن موضع گیری ه ــور باشــد. ای رییس جمه
ــا فعالیت هــای مغایــر برجامــی دولــت وی همــراه بــود، دولــت ترامــپ  ب
ــای  ــام تحریم ه ــه برج ــه توافق نام ــران ب ــدی ای ــام پایبن ــا اع ــان ب همزم
ــون تحریم هــا  ــی اعمــال نمــود و قان ــرد و نهــاد ایران ــه18 ف ــدی علی جدی
ــا« و  ــادر تحریم ه ــه »م ــوم ب ــمالی موس ــره ش ــران و ک ــیه، ای ــه روس علی
»ســیاه چاله تحریمــی« را تنفیــذ کــرد، تحریمــی کــه کارشناســان معتقدنــد 
بــه دنبــال قفل کــردن همــه فعالیت هــای اقتصــادی ایــران اســت. همچنیــن 
ــرای شــرکت در نشســت  ــپ ب ــورد ســفر ترام ــه کاخ ســفید در م در بیانی
گــروه 20 در هامبــورگ ذکــر شــد” دونالــد ترامــپ رئیس جمهــور آمریــکا 
از حضــور خــود در هامبــورگ در نشســت گــروه 20 اســتفاده می کنــد تــا 

دیگــر کشــورها را از تعامــل بازرگانــی بــا ایــران منصــرف کنــد«.]14[ 
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ــپ در  ــی ترام ــم نهای ــدن تصمی ــخص ش ــرای مش ــد ب ــه بای درنتیج
ــه  ــل نیم ــا ضرب االج ــا ت ــق تحریم ه ــع آن تعلی ــام و به تب ــوص برج خص
اکتبــر منتظــر مانــد، تصمیمــی کــه بــه نظــر می رســد از 2 حالــت خــارج 
ــه تعهــدات  ــران ب ــا اعــام عــدم پایبنــدی ای ــا دولــت ترامــپ ب نباشــد. ی
ــه لغــو تحریم هــا را  ــری در خصــوص ادام ــل برجــام، تصمیم گی خــود ذی
بــه کنگــره می ســپارد و در صــورت رأی کنگــره بــه بازگشــت تحریم هــای 
ــا اینکــه ضمــن  ــردد.1 و ی ــًا از برجــام خــارج می گ ــکا عم ــه، آمری ثانوی
اعــام پایبنــدی خــود بــه برجــام بــر میــزان تحریم هــا و محدودیت هــای 
ــان خواســتار اصــاح آن می گــردد.  ــد و همزم ــران می افزای ــه ای خــود علی
تبعــات اتخــاذ هــر یــک از حالت هــای فوق بــر ایــران در ذیل موردبررســی 

ــرد: ــرار می گی ق
1- خــروج آمریــکا از برجــام: مهم تریــن موضــوع در صــورت تحقــق 
ایــن حالــت پاســخی اســت کــه ایــران بــه آن خواهــد داد. در ایــن زمینــه 
ــکا از برجــام  ــه آمری ــد درصورتی ک ــران اعــام نموده ان ــت ای ــات دول مقام
خــارج گــردد ولــی کشــورهای اروپایــی بــه آن پایبنــد باشــند، برجــام را بــا 
همــکاری کشــورهای اروپایــی ادامــه خواهنــد داد کــه در ایــن صــورت نیز 
ــران  ــور در ای ــل حض ــه تمای ــی ک ــرکت های بین الملل ــرای ش ــت ب 2 حال

رادارنــد متصــور اســت:
ــکا  ــکا: درصورتی کــه خــروج آمری ــران و آمری ــن ای الــف- گزینــش بی
ــرکت های  ــه ش ــود ک ــب ش ــی آن موج ــت های تحریم ــام و سیاس از برج

1  - بر اساس قانون مصوب کنگره آمریکا رئیس جمهور باید هر سه ماه یک بار عالوه بر پایبندی 
ایران به مفاد فنی برجام، یک موضوع دیگر را نیز تائید کند: اینکه رفع تحریم های ایران در 

راستای منافع امنیت ملی آمریکاست.اگر دولت آمریکا در این خصوص تائیدیه ای صادر نکند، 
کنگره آمریکا ۶0 روز زمان خواهد داشت تا در مورد احیای تحریم های ثانویه که بر اساس 

برجام رفع شده بودند، تصمیم گیری کند.
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بین المللــی مجبــور بــه انتخــاب بیــن ایــران و آمریــکا گردنــد، بــه عقیــده 
بســیاری از کارشناســان، انتخــاب شــرکت ها، همــکاری بــا آمریــکا خواهــد 
بــود. خانــم کرافــت1 رئیــس بخــش اســتراتژی کاالیــی آر بــی اس کپیتال و 
کارشــناس ســابق نفتــی آژانــس اطاعــات مرکــزی آمریــکا در ایــن زمینــه 
بیــان مــی دارد:" بــا روی کار آمــدن ترامــپ، شــرکت های اروپایــی انــرژی 
ــا  ــیده اند ب ــران صف کش ــت و گاز ای ــم نف ــع عظی ــعه مناب ــرای توس ــه ب ک
ــپ  ــت ترام ــه مدیری ــورت ک ــد: بدین ص ــه می گردن ــی مواج ــر بزرگ خط
ــدداً  ــه مج ــد ک ــد ش ــته ای خواه ــق هس ــی در تواف ــال مقررات ــث اعم باع
ــت  ــه در بخــش نف ــه شــرکت هایی ک ــازد ک ــرار می س ــی را برق تحریم های
ــد شــد.  ــه( خواهن ــد مجــازات )جریم ــران ســرمایه گذاری می کنن و گاز ای
ــاع از تأییــد  ــا امتن ــد فرآینــدی را تنظیــم کنــد کــه در آن ب ترامــپ می توان
اینکــه ایــران مطابــق شــروط توافــق عمــل نمــوده و بــا اســتفاده از نقــض 
فنــی، بــا ضربــه ای محکــم و ناگهانــی تحریــم را به جــای خــود بازگردانــد؛ 
کــه در ایــن صــورت، تحریم هــای جدیــد، شــرکت ها را بیــن تجــارت بــا 
ایــران یــا محــروم شــدن از سیســتم مالــی آمریــکا قــرار می دهــد؛ کــه بــه 

ــود."]15[ ــکا خواهــد ب عقیــده وی انتخــاب شــرکت ها، آمری
ــت  ــتفاده از ظرفی ــکا و اس ــا آمری ــان ب ــکاری همزم ــکان هم ب- ام

ــی: ــورهای اروپای ــت کش ــا مقاوم ــران ب ــادی ای اقتص
بــه نظــر می رســد ایــن همــان حالتــی باشــد کــه ایــران اعــام نمــوده 
در صــورت خــروج آمریــکا از برجــام حاضــر بــه ادامــه آن بــا کشــورهای 
اروپایــی اســت. درواقــع ایــن حالــت تکــرار اتفاقــی اســت کــه در زمــان 
ــی  ــورهای اروپای ــکا و کش ــان آمری ــون ISA می ــتین قان ــب نخس تصوی
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــا می توان ــه اروپ ــا اتحادی ــه آی ــوع پیوســت. اینک ــه وق ب
شــرایط امــروز خــود در عمــل رویــه ای مســتقل از آمریــکا در پیــش بگیــرد 

1  Helima Croft
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ــدان  ــر چن ــا خی ــد ی ــل نمای ــق عم ــده تواف ــه متعادل کنن ــوان وزن و به عن
ــد. ــر نمی رس ــه نظ ــده ب امیدوارکنن

ــزان  ــش می ــا افزای ــراه ب ــام هم ــه برج ــکا ب ــدن آمری ــد مان 2- پایبن
ایــران: علیــه  خــود  محدودیت هــای  و  تحریم هــا 

درصورتی کــه آمریــکا مطابــق توصیــه اکثــر کارشناســان خــود، 
ــز  ــن پرهی ــد ضم ــردد می توان ــارج نگ ــام خ ــمی از برج ــورت رس به ص
از تبعــات ناشــی از خــروج یک طرفــه خــود از برجــام بــا اعمــال 
ــن  ــته ای و همچنی ــف غیرهس ــای مختل ــه بهانه ه ــد ب ــای جدی تحریم ه
ــزان  ــر می ــام ب ــرای برج ــال اج ــخت گیرانه در قب ــت های س ــاذ سیاس اتخ
ــران به منظــور همــراه نمــودن آن باسیاســت های  ــه ای فشــارهای خــود علی
خــود بیفزایــد. در ایــن حالــت ازجملــه مهم تریــن تبعــات آن بــرای حــوزه 

ــرد: ــر ک ــل را ذک ــوارد ذی ــوان م ــران می ت ــرژی ای ان
الــف- مانــدگاری ریســک همــکاری شــرکت های بین المللــی بــا ایــران: 
ازجملــه نخســتین آثــار اعمــال تحریم هــای جدیــد بــه بهانه هــای مختلــف 
علیــه ایــران و اتخــاذ سیاســت های ســخت گیرانه در قبــال اجــرای برجــام، 
ــاالی همــکاری  ــران و ریســک ب ــه ای ــی ناشــی از آن علی حفــظ جــو روان
ــر  ــد بیشــترین تأثی ــه می توان ــران اســت؛ ک ــا ای ــی ب شــرکت های بین الملل

را در بخــش انــرژی ایــران بــر جــای بگــذارد.
ــرژی  ــی در قراردادهــای حــوزه ان ــه و قــدرت چانه زن ــر موازن ب-تغیی
بــه نفــع طــرف مقابــل: توجــه بــه نیــاز ایــران بــه جــذب ســرمایه گذاری 
جهــت توســعه منابــع انــرژی خــود از یک ســو و ریســک بــاالی حضــور 
ــه دلیــل سیاســت های آمریــکا از  در قراردادهــای بلندمــدت ایــن حــوزه ب
طــرف دیگــر موجــب تغییــر قــدرت چانه زنــی و به تبــع آن دادن امتیــازات 

ــا ایــران می گــردد. ــه اشــخاص طــرف قــرارداد ب بیشــتر ب
ج-ســرمایه گذاری گزینشــی: از دیگــر تبعــات اتخــاذ سیاســت مذکــور 
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ــتار  ــه خواس ــی ک ــرکت های خارج ــه ش ــت ک ــن اس ــکا ای ــط آمری توس
همــکاری بلندمــدت اقتصــادی بــا ایــران هســتند حتمــاً قبــل از حضــور و 
امضــای قــرارداد در ایــران بــا آمریــکا وارد مذاکــره شــده و هماهنگی هــای 
ــکان  ــا شــرکت هایی ام ــن صــورت تنه ــه در ای ــد ک الزم را انجــام می دهن
حضــور در ایــران را پیــدا می کننــد کــه توانســته باشــند از آمریــکا تأییدیــه 

بگیرنــد.
ــد در 15  ــوق را انتخــاب می کن ــاالت ف ــک از ح ــپ کدام ی ــه ترام اینک
اکتبــر مشــخص خواهــد شــد ولــی بــا توجــه بــه شــرایط امــروز جهــان و 
توجــه بــه بحــران بوجــود آمــده در شــبه جزیره کــره و همچنیــن محاســبه 
ــت  ــل تبعــات( احتمــال انتخــاب حال ــان )دســت آورد در مقاب ســود و زی
دوم بســیار بیشــتر اســت، زیــرا به مــوازات اینکــه می توانــد بیشــتر دســت 
آوردهــای حالــت نخســت را بــا اعمــال فشــار بــر ایــران در صــورت پایبند 
بــودن آمریــکا بــه برجــام بدســت بیــاورد می توانــد از تبعــات منفــی ناشــی 
از خــروج یک طرفــه از آن نیــز رهایــی پیــدا کنــد. ازجملــه تبعــات منفــی 
ــرای آمریــکا  ــد ب کــه خــروج یک طرفــه دولــت ترامــپ از برجــام می توان

ــد از: ــد عبارت ان ایجــاد نمای
خدشه به اعتبار آمریکا ازنظر التزام آن کشور به توافقاتی که با سایر کشورها به    ▪

دست می آورد.
خدشه دار شدن اعتماد کره شمالی نسبت به اراده آمریکا جهت التزام به هر    ▪

توافقی که ممکن است بر سر موضوع ساح های هسته ای این کشور بر اساس 
مذاکره بدست آید.

و محروم شدن آمریکا از مزیت تجارت با ایران. تجارتی که در عوض نصیب    ▪
روسیه، چین و اروپائی ها می شود.1

1  - امضای قرارداد ایران ایر و بوئینگ برای خرید 80 فروند هواپیما به ارزش 1۶ میلیارد و ۶00 میلیون 
دالر نمونه ای از روابط اقتصادی ایران و آمریکا در پسابرجام است که می تواند زمینه رفع دو نگرانی عمده 
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ــوری  ــه رئیس جمه ــان داده ک ــپ نش ــیر ترام ــن تفاس ــام ای ــا تم ــا ب ام
غیرقابل پیش بینــی اســت، تصمیــم او مبنــی بــر خــروج آمریــکا از 
توافق نامــه بین المللــی آب و هوایــی پاریــس کــه از مجمــوع 197 کشــور 
عضــو ســازمان ملــل 195 کشــور توافقنامــه آن را امضــاء نموده انــد، 

ــت. ــات اوس ــه تصمیم ــه ای ازاین گون نمون

▪ )ISA( 5.5.  وضعیت آینده صنعت نفت ایران با تمدید قانون آیسا

علی رغــم جذابیــت بــاالی صنعــت نفــت ایــران بــرای ســرمایه گذاران 
ــای  ــد قرارداده ــوی جدی ــیار الگ ــای بس ــا جذابیت ه ــی ب ــی )حت خارج
ــم  ــه نظــر می رســد حفــظ ســاختارهای تحری ــه IPC( ب ــی موســوم ب نفت
به وســیله ی تمدیــد تحریــم ایســا )باوجــود توقــف اجــرای آن( و پیچیدگی 
ــکا  ــده آمری ــت آین ــرد دول ــه در خصــوص عملک ــی ک ــرایط و ابهام های ش
ــا  ــل ت ــی حداق ــی بین الملل ــرکت های نفت ــود ش ــبب می ش ــود دارد، س وج
ــر بشــود جانــب  ــران واضح ت ــی کــه چشــم انداز ســرمایه گذاری در ای زمان
ــوص  ــپ در خص ــت ترام ــرد دول ــر عملک ــه و منتظ ــاط را پیش گرفت احتی

ــد. ــا بمانن ــام و تحریم ه برج
ــر اینکــه  ــم ایســا عــاوه ب ــد تحری ــد اذعــان نمــود تمدی درنتیجــه بای
ــش  ــش پی ــن ریســک و چال نقــض برجــام محســوب می شــود بزرگ تری
روی ســرمایه گذاران خارجــی بــرای مشــارکت در پروژه هــای نفتــی ایــران 
ــه  ــتاق ب ــی مش ــرکت های خارج ــه ش ــد، به نحوی ک ــاب می آی ــز به حس نی
فعالیــت در پروژه هــای نفتــی ایــران کــه بــه دلیــل تحریــم نتوانســتند وارد 

این شرکت هواپیماساز آمریکایی باشد. در نشست ساالنه سهامداران بوئینگ، حاضران در جلسه اعالم 
کرده اندکه درصورت تحویل هواپیماهای بوئینگ کوتاه برد و بلندبرد به دو شرکت هواپیمایی ایرانی )ایران ایر 
و آسمان(، ریسک کاهش یک سوم از تولیدات بوئینگ از بین می رود. همچنین ازآنجاکه به دلیل رکود حاکم 
بر این شرکت نگرانی از تعدیل نیرو نیز وجود داشت، کارشناسان بر این باورند که قرارداد دو شرکت ایرانی 

با بوئینگ، این موضوع را هم برطرف خواهد کرد و بازخرید احتمالی نیروها به تعویق خواهد افتاد.]16[.
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ایــران شــوند و یــا مجبــور بــه تــرک پروژه هــای خــود گردیدنــد، منتظــر 
ــده  ــت ایاالت متح ــط دول ــون، توس ــن قان ــرای ای ــوه اج ــات و نح تصمیم
خواهنــد بــود. جــدول شــماره 3پیوســت، لیســت شــرکت هایی کــه تنهــا 
در فاصلــه زمانــی 2011-2009 براثــر تحریــم بــه فعالیــت خــود در ایــران 
ــرآورده  ــن ف ــه تأمی ــا درزمین ــد ی ــرک کرده ان ــور را ت ــه داده و کش خاتم
ــد. ــد نشــان می ده ــا کشــور قطــع کرده ان پاالیشــی، همــکاری خــود را ب

ــران  ــه ای ــام برعلی ــاختاری برج ــف س ــل ضع ــه دلی ــر ب ــرف دیگ از ط
امــکان پاســخگویی مناســب از جانــب دولــت بــه مــوارد نقــض برجــام از 
جانــب آمریــکا وجــود نــدارد، زیــرا در مبحــث پایبنــدی و اجــرای طرفیــن 
بــه تعهــدات خــود و ضمانــت اجــرا جهــت پایبنــدی آنــان بــه برجــام و 
ــه  ــرای طرفیــن توافــق در نظــر گرفت ــی ب عــدم نقــض آن، موازیــن متوازن
ــح  ــفاف و صری ــورت ش ــران به ص ــدات ای ــی تعه ــت، از طرف ــده اس نش
ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــط آژان ــت توس ــام آن می بایس ــه انج ــده ک ذکرش
اتمــی مــورد راســتی آزمایــی قــرار گیــرد و هــر حرکــت خــاف آن نقــض 
برجــام محســوب شــده و بــا ضمانــت اجــرای بازگشــت تحریم هــا مواجــه 
می گــردد ولــی در مقابــل تعهــدات طــرف مقابــل به صــورت غیــر شــفاف 
و بعضــاً تفســیرپذیر ذکرشــده کــه در عمــل عــاوه بــر اینکــه اثبــات نقــض 
برجــام از جانــب آن هــا را بســیار ســخت نمــوده، ضمانــت اجــرای مناســبی 
جهــت الــزام آن هــا بــه پایبنــدی بــه توافــق نیــز در نظــر گرفته نشــده اســت 
زیــرا بــر اســاس مکانیــزم حل وفصــل اختافــات تحــت برجــام، چنانچــه 
ایــران از طــرف مقابــل بــه خاطــر عمــل نکــردن بــه تعهداتــش شــکایت 
نمایــد درنهایــت ظــرف ســی روز تمــام قطعنامه هــای قبلــی علیــه خــود 

ــردد. ــران برمی گ ای
بــر اســاس بنــد 36 و 37 برجــام چنــان چــه ایــران معتقــد باشــد کــه هر 
یــک یــا کلیــه اعضــای گــروه 1+5 تعهــدات خــود را طبــق برجــام رعایــت 
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ــیون  ــه کمیس ــل ب ــرای حل وفص ــوع را ب ــد موض ــران می توان ــد ای نکرده ان
مشــترک ارجــاع دهــد، بــه همیــن ترتیــب چنــان چــه هــر یــک از اعضــای 
گــروه 1+5 نیــز نســبت بــه عــدم رعایــت تعهــدات ایــران معتــرض باشــند 
می تواننــد اقــدام مشــابه انجــام دهنــد. کمیســون مشــترک 15 روز فرصــت 
دارد تــا موضــوع را فیصلــه دهــد مگــر اینکــه ایــن زمــان بــا اجمــاع تمدید 
شــود. چنــان چــه اختــاف حل وفصــل نشــود موضــوع بــه وزاری 
ــد موضــوع را  ــران 15 روز فرصــت دارن ــود و وزی ــاع می ش ــه ارج خارج
فیصلــه دهنــد مگــر اینکــه ایــن زمــان بــا اجمــاع تمدیــد شــود. پس ازایــن 
مرحلــه عضــو شــاکی یــا عضــوی کــه اجــرای تعهداتــش زیــر ســؤال بــوده 
می توانــد درخواســت کنــد تــا موضــوع توســط یــک هیئــت مشــورتی کــه 
ــد  ــود بررســی شــود. هیئــت مشــورتی بای متشــکل از 3 عضــو خواهــد ب
ــد. چنانچــه موضــوع  ــه کن ــزام آوری را ظــرف 15 روز ارائ ــر ال ــه غی نظری
فیصلــه نیابــد و شــاکی معتقــد باشــد کــه موضــوع مصــداق » عــدم پایبندی 
ــف  ــای توق ــوان مبن ــد موضــوع را به عن اساســی« اســت، آن طــرف می توان
ــورای  ــه ش ــا ب ــرده و ی ــداد ک ــش قلم ــرای تعهدات ــی اج ــا جزئ ــی و ی کل

امنیــت ابــاغ کنــد.
ــرای  ــه ای ب ــوص قطعنام ــد در خص ــت می بای ــورای امنی ــه ش در ادام
تــداوم لغــو تحریم هــا رأی گیــری کنــد. چنانچــه قطعنامــه فــوق طــی 30 
روز بــه تصویــب نرســد مفــاد قطعنامه هــای ســابق مجــدداً اعمــال خواهنــد 

شــد.]17[
ــه  ــد هرگون ــران بخواه ــوری اســامی ای ــه جمه ــن درصورتی ک  بنابرای
اقدامــی بــرای مقابلــه بــا نقــض برجــام )تمدیــد ایســا( انجــام دهــد موجب 

ــن رو: ــردد. ازای ــا می گ ازســرگیری خــودکار همــه تحریم ه
1. یــا بایــد در مقابــل تمدیــد ایســا و نقــض برجــام هیچ گونــه واکنــش 
ــه  متقابلــی انجــام ندهــد: در ایــن حالــت ممکــن اســت ســرمایه گذاری ب
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ــا  ــرد؛ ام ــام گی ــت انج ــت نف ــای صنع ــی بخش ه ــی در برخ ــزان اندک می
ــاط  ــران بســیار بااحتی ــه ای ــی در ورود ب ــی بین الملل ــه شــرکت های نفت کلی
ــگاه بلندمــدت  ــا ن ــه ب عمــل خواهنــد نمــود و ســرمایه گذاری در ایــران ن
ــدت ممکــن اســت از طــرف برخــی  ــی و کوتاه م بلکــه به صــورت مقطع
ــخص  ــچ ش ــه هی ــرد. درحالی ک ــورت پذی ــی ص ــر آمریکای ــخاص غی اش
آمریکایــی نمی توانــد اقــدام بــه ســرمایه گذاری در ایــران نمایــد؛ بنابرایــن 
بازهــم بخــش قابل توجهــی از تحریم هــا پابرجــا مانــده اســت. بــه عبــارت 
بهتــر در ایــن شــرایط دولــت هــم بایســتی اقــدام طــرف مقابــل در نقــض 

ــرد. ــده بگی ــه ازای ســرمایه گذاری محــدود و مقطعــی نادی برجــام را ب
ــام داده و  ــل انج ــدام متقاب ــا، اق ــد ایس ــل تمدی ــه در مقاب ــا اینک 2؛ و ی
به نوعــی برجــام بیــن طرفیــن نقــض گردیــده و ادامــه اجــرای آن منتفــی 
ــا به طــور خــودکار بازخواهــد  ــه تحریم ه ــن شــرایط کلی ــه در ای گــردد ک

گردیــد.

6 . نقشــه راه و الزامــات راهبــردی ایــران جهــت مقابلــه بــا تهدیــدات ناشــی از 
تحریــم در حــوزه صنعــت نفــت و گاز

بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی و ماحظــات ذکرشــده در فــوق، کشــور 
ــا ایــن شــرایط اتخــاذ نمایــد کــه  ایــران می بایســت راهبــردی متناســب ب
ــام،  ــه برج ــری از توافقنام ــدی حداکث ــن بهره من ــد ضم ــق آن بتوان از طری
اثــر تهدیــدات آینــده در حــوزه انــرژی را بــه حداقــل برســاند ازایــن رو دو 
ــد از: ــودکه عبارت ان ــده ش ــران گنجان ــه راه ای ــتی در نقش ــرد می بایس راهب
1- راهبــرد کوتاه مــدت: بــا توجــه بــه ایــن امــر کــه طــرف اصلــی ایران 
در توافقنامــه برجــام کشــور آمریــکا می باشــد و دشــمنی بــا ایــران جزئی از 
ــه  ــن تجرب ــد و همچنی ــور می باش ــن کش ــده در ای ــت های نهادینه ش سیاس
مانع تراشــی ایــن کشــور در طــی دو ســالی کــه از اجــرای برجــام می گــذرد 
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نشــان از اســتمرار ایــن دشــمنی حتــی در صــورت امضــای توافق نامــه از 
ــوان راه حــل  ــه برجــام به عن ــد ب ــران نمی توان ــب آن کشــور را دارد، ای جان
ــی ازآنجایی کــه  ــد ول ــه نمای ــرای بلندمــدت تکی ــان ب ــی و قابل اطمین اصول
ایــران بــه تمــام تعهــدات خــود ذیــل آن پایبنــد بــوده و آن هــا را بــه انجــام 
رســانده اســت، می بایســت حداکثــر تــاش را بــرای بهره منــدی از حقــوق 
ذکرشــده خــود در ذیــل ایــن موافقت نامــه بــه کار گیــرد و ضمــن اتخــاذ 
ــه  ــده زمین ــت ایاالت متح ــکنی های دول ــر کارش ــب در براب ــر مناس تدابی
ســرمایه گذاری هــر چــه بیشــتر شــرکت های بین المللــی را در ایــران 

فراهــم نمایــد.
ــردن  ــن ب ــت از بی ــش و درنهای ــور کاه ــدت: به منظ ــرد بلندم 2- راهب
تهدیــدات ناشــی از تحریم هــا در بخــش انــرژی ایــران بــرای درازمــدت، 
ــدف  ــا ه ــن حــوزه توســط تحریم ه ــه در ای ــی را ک می بایســت بخش های
ــات  ــا اقدام ــا آن ه ــرار داده و متناســب ب ــایی ق ــورد شناس ــد م قرارگرفته ان
الزم و سیاســت های مناســب اتخــاذ گــردد. بدیــن منظــور دو بخــش کــه 
در حــوزه انــرژی به عنــوان نقطه ضعــف ایــران همــواره مــورد هــدف قــرار 
ــب  ــای مناس ــا راهکاره ــر آن ه ــس از ذک ــه پ ــده ک ــرد شناسایی ش می گی

ــز ذکــر می گــردد. ــدات هرکــدام از آن هــا نی جهــت کاهــش تهدی
ــای  ــام و درآمده ــت خ ــروش نف ــه ف ــران ب ــکا ای ــتگی و ات 1- وابس

حاصــل از آن بــرای اداره کشــور:
یکــی از مشــکات اساســی و پایــه ای کشــور ایــران تکیــه بودجــه آن 
بــه درآمدهــای حاصــل از فــروش نفــت خــام اســت کــه همیــن امر ســبب 
گردیــده در ســالیان گذشــته مــورد هــدف تحریم هــای بین المللــی اعــم از 
بیمــه نشــدن نفت کش هــا و کاهــش خریــد نفــت توســط ســایر کشــورها 
قــرار گیــرد و بــا کاهــش صــادرات نفــت و درنتیجــه کاهــش درآمــد ملــی، 
ــا ایــن تهدیــد  کشــور را در شــرایط ســختی قــرار دهــد. جهــت مقابلــه ب
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می بایســت بــر اســاس راهکارهــای اقتصــاد مقاومتــی الــف: اتــکا بودجــه 
کشــور بــه نفــت قطــع گــردد و به جــای آن بــر تولیــد داخلــی و مالیــات 
تکیــه گــردد]18[ و ب: بــا تکمیــل زنجیــره ارزش و جایگزینــی صــادرات 
فرآورده هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی به جــای صــدور نفــت خــام و گاز 
طبیعــی اقــدام بــه تولیــد ثــروت بیشــتر و کاهــش اثرگــذاری تحریــم هــا 

. د نمو
امــروزه بســیاري از کشــورهاي مصرف کننــده نفــت خام درآمد بیشــتري 
)نســبت بــه کشــورهای صادرکننــده نفــت( از منابــع هیدروکربوري کســب 
می نماینــد، زیــرا بــا اســتفاده از نفــت خــام و گاز طبیعــي به عنــوان نهــاده 
و تبدیــل آن هــا بــه کاالهایــي بــا ارزش افــزوده بــاال و صــدور آن چرخــه 

بالقــوه ارزش افــزوده را وارد کشــور خــود نموده انــد.
در ســبد تولیــد منابــع انــرژي تقریبــاً 70 درصــد محصوالتــي کــه مــا در 
زندگــي روزمــره خــود اســتفاده مي کنیــم، محصــوالت پتروشــیمي اســت و 
بــا ایــن 70 درصــد 200 هــزار نــوع محصــول از محصــوالت گاز مي تــوان 
تولیــد کــرد امــا ســهم ایــران از ایــن تنــوع، تنهــا 200 نــوع محصول اســت.
مــروري بــر اقتصــاد ســایر کشــورهاي جهــان نشــان می دهــد، مفهــوم 
ــواد  ــل م ــی در تبدی ــي، به خوب ــش فن ــه دان ــتیابي ب ــا دس ــزوده ب ارزش اف
اولیــه خــام در تمــام صنایــع ازجملــه نفــت بــه کاالهــاي واســطه و نهایــي، 
ــه 70  ــط ده ــه از اواس ــت به نحوی ک ــده اس ــي تبدیل ش ــرد اصل ــه راهب ب
میــادي، کشــورهاي جهــان ســوم به عنــوان منابــع تهیه کننــده مــواد اولیــه 
ــده  ــش طراحی ش ــناریوي از پی ــک س ــج و در ی ــن و به تدری ــام، تعیی و خ
ــا صــادرات نفــت خــام  ــده محصــوالت ساخته شــده ب ــه واردکنن ــق، ب دقی
خــود، تبدیــل شــدند. در کشــور ژاپــن، صــدور مــواد خــام اولیــه ممنــوع 
ــون  ــک قان ــورت ی ــد به ص ــز می توان ــران نی ــوع در ای ــن موض ــوده ( ای ب
درآیــد)و تولیــد و صــادرات ســودآورترین حلقــه محصــوالت تولیــدي کــه 
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ــرد. ــام می پذی ــت، انج ــول اس ــن محص ــن و پیچیده تری ــب آخری اغل
در 10 ســال گذشــته، عمــده مــواد پتروشــیمی از نفــت تولیــد می شــد 
ــش از 70  ــیمی از گاز، در بی ــواد پتروش ــد م ــاوری تولی ــروزه فن ــی ام ول
درصــد مــوارد در ســطح تولیــد انبــوه وجــود دارد. تغییــر فنــاوری و تولیــد 
ــرای  ــری ب ــت بی نظی ــواد پتروشــیمی از گاز به جــای نفــت خــام، موقعی م
ایــران ایجــاد کــرده اســت. مثــًا ایــران می توانــد در مراحــل اولیــه تبدیــل 
ــل  ــان تبدی ــه ات ــنت را ب ــب 2/5 س ــر مترمکع ــت ه ــرآورده، گاز باقیم ف
ــل شــود قیمــت گاز از  ــه محصــوالت پتروشــیمی تبدی ــان ب ــد. اگــر ات کن
یــک مترمکعــب 2/5 ســنت بــه 20 ســنت افزایــش می یابــد؛ بنابرایــن بــه 
ــزوده  ــنت ارزش اف ــوان 17/5 س ــی می ت ــب گاز مصرف ــر مترمکع ازای ه
ایجــاد کــرد. بــا توجــه بــه آمــار گاز مصرفــی 156 میلیــارد مترمکعبــی گاز 
ــتیم  ــه می توانس ــزوده ای ک ــال 1389، ارزش اف ــران در س ــی کشــور ای طبیع
در ایــن ســال ایجــاد کنیــم رقمــی معــادل 273 هــزار میلیــارد ریــال اســت 
ــادل 7/4 درصــد بودجــه کل کشــور در ســال 89 اســت.  ــه حــدوداً مع ک
ازایــن رو هــر بخشــی کــه گاز را بــه محصــول نهایــی تبدیــل کنــد، ایــران 

ــی دارد. ]19[ ــبی قابل توجه ــت نس ــش، مزی در آن بخ
بایــد توجــه نمــود هــر چــه فــرآورده مــا بــه آخریــن حلقــه محصوالت 

تولیــدی نزدیک تــر شــود ارزش افــزوده بیشــتری ایجــاد خواهــد نمــود.
نکتــه قابل تأمــل ایــن اســت اگرچــه بــا اجرایــی شــدن قانــون تحریمــی 
ــردد  ــال می گ ــز اعم ــیمی نی ــوالت پتروش ــد محص ــت خری ــا ممنوعی ایس
ــی  ــرای ردیاب ــی ب ــدم توانای ــوالت و ع ــن محص ــوع ای ــل تن ــه دلی ــا ب ام
محصــوالت، تمدیــد ایســا بــر صــادرات محصــوالت پتروشــیمی همچــون 

گذشــته تأثیــر چندانــی نخواهــد گذاشــت.
ــرکت های  ــی ش ــوان تکنولوژیک ــرمایه و ت ــه س ــران ب ــتگی ای 2- وابس

ــن نفــت و گاز: ــرای توســعه میادی خارجــی ب
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ــوان  ــه ت ــکا ب ــی مســئوالن ات ــه می بایســت سیاســت اصل ــن زمین در ای
داخلــی و جبــران کمبودهــای آن از طریــق ایجــاد و حمایــت از توســعه ی 

ــد. ــت و گاز باش ــت نف ــوزه صنع ــان1 در ح ــرکت های دانش بنی ش
ــش  ــان، نق ــادی دانش بنی ــای اقتص ــوان بنگاه ه ــرکت ها به عن ــن ش ای
محــوری در شــرایط تحریم هــای اقتصــادی ایفــا می کننــد و یکــی از 
راهبردهــای مهــم و اثرگــذار جهــت تحقــق اقتصــاد مقاومتــی هســتند. بــر 
ــا  ــن اقتصاده ــطAPEC 2 پایدارتری ــه توس ــات انجام گرفت ــاس مطالع اس
ــان  ــن می ــت و در ای ــور اس ــای دانش مح ــه اقتصاده ــوط ب ــان مرب در جه
شــرکت های کوچــک دانش بنیــان موتــور محــرک و توســعه ایــن اقتصادهــا 
هســتند. لــذا بــا توجــه بــه نقــش کلیــدی کــه شــرکت های دانش بنیــان در 
ــی  ــاد مقاومت ــد در اقتص ــا نموده ان ــا ایف ــاوری در دنی ــرفت فن ــه پیش عرص
نیــز رویکــرد ویــژه ای بــه چنیــن مؤسســاتی شــکل گرفته اســت؛ بنابرایــن 
ــادی و  ــد اقتص ــی رش ــور اصل ــو موت ــان از یک س ــرکت های دانش بنی ش
توســعه فنــاوری کشــورها محســوب مــی شــوند و از ســوی دیگــر تــوان 
ــودن  ــع نم ــل و مرتف ــدرت تحم ــادی و ق ــای اقتص ــا تحریم ه ــه ب مقابل

ــر یــک کشــور را دارا مــی باشــند.]20[ شــرایط رکــود ب
الزم بــه ذکــر اســت کــه امــروزه صنعتگــران داخلــی توانســته اند باوجود 
ــت  ــی صنع ــای داخل ــد نیازه ــر 70 درص ــی بالغ ب ــای بین الملل تحریم ه
ــای  ــرای پروژه ه ــی در اج ــای بزرگ ــن و موفقیت ه ــران را تأمی ــت ای نف
ــع  ــارد دالر مناب ــن 9 میلی ــارز آن تأمی ــه ب ــه نمون ــد ک ــم بدســت آورن عظی

1  -تعریف شرکت های دانش بنیان بر اساس ماده یک قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان مصوب 
1389" شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی 
علم و ثروت، توسعه ی اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع 

و فن آوری( و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه ی 
فن آوری های برتر و باارزش افزوده فراوان، به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

2 . Asia-Pacific Economic Cooperation )APEC(
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ــخت گیرانه  ــای س ــی و تحریم ه ــدید مال ــای ش ــی در اوج محدودیت ه مال
ــیله  ــی به وس ــارس جنوب ــای پ ــگا پروژه ه ــرای م ــرای اج ــی ب بین الملل

صنعتگــران و متخصصــان داخلــی اســت.
ــا  ــای نفــی ســرمایه گذاری خارجــی و ی ــه معن ــن سیاســت ب اتخــاذ ای
عــدم اســتفاده از تــوان تکنولوژیکــی شــرکت های بین المللــی در صنعــت 
پرهزینــه و پیچیــده نفــت و گاز نیســت کــه همان گونــه کــه پیش تــر گفتــه 
ــر بهــره را از وجــود  ــا اتخــاذ سیاســت مناســب حداکث شــد می بایســت ب
ــان  ــی آن ــش فن ــل از دان ــدی کام ــزوم بهره من ســرمایه گذاری خارجــی و ل
انجــام داد ولــی مــراد ایــن اســت کــه نبایــد در ایــن زمینه هــا وابســته بــه 

آنــان بــود.

7. جمع بندی و نتیجه گیری:
بــا تمدیــد قانــون ایســا، آینــده  صنعــت نفــت و گاز کشــور بــا ریســک، 
ــه  ــا ازجمل ــاختار تحریم ه ــظ س ــی از حف ــای ناش ــکات و چالش ه مش
ممنوعیــت ارســال تجهیــزات تولیــد بنزیــن و گازوئیــل، فــروش بنزیــن و 
گازوئیــل، ممنوعیــت ســاخت بنــادر، ممنوعیــت خریــد و یــا کمــک بــرای 
ســرمایه گذاری و حتــی ممنوعیــت خدمــات بیمــه ای و ... روبــرو خواهــد 
بــود. لــذا می بایســت ســازوکارهای دیگــری بــرای مقابلــه بــا تحریم هــای 

صنعــت نفــت شــکل گیــرد.
به طورکلــی  و   )ISA( ایســا  تحریم هــای  تمدیــد  بــا  مقابلــه  در 
ــت دو  ــد دول ــران نشــانه گرفته ان ــرژی را در ای ــه حــوزه ان ــی ک تحریم های
راهبــرد کوتاه مــدت و بلنــد را بایــد اتخــاذ نمایــد. در راهبــرد کوتاه مــدت 
ــرای  ــود را ب ــاش خ ــت ت ــب نهای ــر مناس ــاذ تدابی ــا اتخ ــد ب ــت بای دول
بدســت آوردن حقــوق خــود ذیــل برجــام انجــام دهــد و زمینــه را بــرای 
جــذب هــر چــه بیشــتر ســرمایه و دانــش فنــی شــرکت های خارجــی بــه 
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صنعــت نفــت و گاز فراهــم آورد و در راهبــرد بلندمــدت می بایســتی ضمن 
شناســایی نقــاط ضعــف کشــور در حــوزه انــرژی که مــورد هــدف تحریمی 
کشــورهای اســتعمارگر قــرار می گیــرد، سیاســت مناســبی را جهــت مقابلــه 
بــا آن هــا اتخــاذ نمایــد. بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه وابســتگی کشــور 
بــه درآمــد حاصــل از فــروش نفــت خــام جهــت اداره کشــور و همچنیــن 
نیــاز آن بــه ســرمایه و دانــش فنــی شــرکت های خارجــی جهــت توســعه 
ــت می بایســتی اقدامــات الزم جهــت قطــع وابســتگی  میادیــن خــود، دول
بودجــه بــه نفــت و تکیــه آن بــه تولیــد داخلــی و مالیــات را در دســتور کار 
خــود قــرار داده و همچنیــن بــا اتــکا بــه تــوان داخلــی و حمایــت از ایجــاد 
و توســعه شــرکت های دانش بنیــان زمینــه را بــرای کاهــش وابســتگی ایــن 

ــه منابــع و دانــش شــرکت های خارجــی فراهــم آورد. صنعــت ب
ــم  ــری در مراس ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه منوی ــه ب ــزوم توج ــان، ل در پای
دانش آموختگــی دانشــجویان علــوم انتظامــی در تاریــخ 96/6/26 در خصــوص 
راهــکار مقابلــه بــا اقدامــات خصمانــه آمریــکا در خصــوص تعهــدات خــود 
بــر اســاس برجــام راهنمــای مســیر آینــده مســئوالن اســت کــه بیــان داشــتند:
ــد و از  ــره کنن ــه مذاک ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــور ب ــئوالن کش »مس
بخشــی از حــق خــود نیــز صرف نظــر کننــد تــا تحریم هــا برداشــته شــود 
ــای  ــا و بحث ه ــا و تعهده ــه قراره ــم هم ــم علی رغ ــروز می بینی ــا ام ام
ــرات و نتیجــه آن،  ــن مذاک ــا ای ــکا ب ــرات، برخــورد آمری ــراوان در مذاک ف

ــه اســت. ــه و زورگویان ــه، قلدرمآبان ــًا ظالمان کام
ملــت ایــران و مســئوالن در مقابــل ایــن حرکــت خصمانــه دشــمن، چه 
اقدامــی بایــد انجــام دهنــد؟ مســئوالن بایــد بــه ســردمداران فاســِد رژیــم 
ــردم خــود متکــی هســتند  ــه م ــه ب ــد ک ــات کنن ــکا اثب ایاالت متحــده آمری
و ملــت ایــران کــه ملتــی مقتــدر اســت، بــه برکــت اســام، زیــر بــار زور 

نمــی رود و ُکرنــش نخواهــد کــرد.«]21[
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هدفارزششرکتپروژه/میدانزمان

فوریه

1999
1 میلیارد دالرتوتال فرانسه. انی ایتالیادرود )نفتی(

205،000 هزار بشکه 

در روز

آوریل 1999 و 

دسامبر 2016

بالل )نفتی(

توسعه اولیه در سال 2004 به اتمام رسید.

PTTEP تایلند در سال 2016 

موافقت نامه ای را با شرکت ملی نفت 

ایران به منظور مطالعه برای توسعه بیشتر 

امضاء نمود. )هنوز قراردادی در سال 

2016 امضا و اجرا نگردیده است(

توتال فرانسه.

Bow Valley کانادا.

انی ایتالیا.

PTTEP تایلند

300 میلیون دالر

40 هزار بشکه در روز

سروش و نوروز )نفتی(نوامبر 1999
رویال داچ شل )هلند(

Japex )ژاپن(
190 هزار بشکه در روز800 میلیون دالر

آوریل 2000

بلوک اناران )نفتی(

لوک اویل و استات اویل در سال 2000 

در این پروژه سرمایه گذاری نمودند ولی 

در سال 2009 کار را رها نمودند.

استات اویل )نروژ(.

لوک اویل

)روسیه(

65 هزار بشکه در روز105 میلیون دالر

1.9 میلیارد دالرانی ایتالیافاز 4 و 5 پارس جنوبیژوئیه 2000
2 میلیارد فوت مکعب 

در روز

اکتشاف نفت دریای خزرمارس 2001
GVA

)سوئد(
225 میلیون دالر

100 هزار بشکه در روزیک میلیارد دالرانی ایتالیادارخوین )نفتی(ژوئن 2001

ماه مه 2002
مسجدسلیمان )نفتی(

Sheer Energy کانادا. 

شرکت ملی نفت چین

)CNPC(

. شریک محلی، نفت گران

25 هزار بشکه در روز80 میلیون دالر
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فاز 9 و 10 پارس جنوبیسپتامبر 2002
 GS شرکت مهندسی و ساخت

کره جنوبی
2 میلیارد فوت مکعب1.6 میلیارد دالر

3 میلیارد فوت مکعب750 میلیون دالرStatoil نروژفاز 6 و 7 و 8 پارس جنوبیاکتبر 2002

ژانویه 2004

دسامبر

2016

آزادگان )نفتی(

در اکتبر 2010 اینپکس ژاپن 

)سرمایه گذار اصلی( سهام خود را 

فروخت. در ژانویه 2009 میدان آزادگان 

شمالی و جنوبی به شرکت ملی نفت چین 

واگذار شد ولی ایران در سال 2014 

به دلیل عدم انجام کار مؤثر، قرارداد 

را لغو نمود.

اینپکس )ژاپن(

CNPC )چین(

رویال داچ شل

200 میلیون دالر 

)اینپکس ژاپن(

2.5 میلیارد دالر 

CNPC چین.

320 هزار بشکه در روز

اوت 2004

بلوک توسان

در فوریه 2009 نفت در بلوک کشف 

گردید ولی بر اساس نظر شرکت مقدار 

آن تجاری نبود.

به تولید نرسید178 میلیون دالرپتروبراس برزیل

اکتبر 2004

دسامبر 2016

یادآوران )نفتی(

بر اساس اعالم ایران در سال 2014، 

ساینوپک در خصوص پیشرفت با 

مشکالتی در این میدان که تا عراق نیز 

گسترش یافته مواجه شده است.

ساینوپک چین

قرارداد در دسامبر 2007 

نهایی گشت.

300 هزار بشکه در روز2 میلیارد دالر

؟؟PTT تایلندبلوک ساوه )نفتی(2005

ژوئن 2006
بلوک گرمسار )نفتی(

در ژوئن 2009 نهایی شد.
20 میلیون دالرساینوپک چین

؟

توسعه پاالیشگاه اراکژوئیه 2006

ساینوپک چین

JGC ژاپن

صنایع سنگین هیوندای )کره 

جنوبی(

959 میلیون دالر
گسترش تولید تا 250 هزار 

بشکه در روز
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سپتامبر 2006

بلوک خرم آباد )نفتی(

داده های لرزه نگاری جمع آوری شده ولی 

هیچ برنامه ریزی برای تولید صورت 

نگرفته. )گزارش برگ استات اویل در 

ماه مه 2011(

نورسک هیدرو و استات 

اویل نروژ
49 میلیون دالر

؟

دسامبر

2006

میدان گازی پارس شمالی )گاز دریایی(
3.6 میلیارد فوت مکعب16 میلیارد دالرشرکت ملی فالت قاره چین

فوریه

2007

مخازن LNG در بندر تنبک
200 هزار تن ظرفیت320 میلیون دالرDaelim )کره جنوبی(

فوریه

2007

فاز 13 و 14 پارس جنوبی.

وزارت امور خارجه در سپتامبر 2010 

گفت که رویال داچ شل و رپسول دیگر 

این پروژه را دنبال نمی کنند.

رویال داچ شل، رپسول

)اسپانیا(
4 میلیارد فوت مکعب4.3 میلیارد دالر

مارس

2007
Daelim )کره جنوبی(ارتقاء پاالیشگاه اصفهان

ژوئیه 2007

فاز 22 و 23 و 24 پارس جنوبی )گاز(

خط لوله برای انتقال گاز به ترکیه و اروپا 

و ساخت سه نیروگاه برق در ایران که 

قرارداد تا این تاریخ نهایی نشده است.

شرکت نفت ترکیه

)TPAO(
2 میلیارد فوت مکعب12 میلیارد دالر

دسامبر

2007

میادین گلشن و فردوسی در خشکی و 

LNG مالزیدریا و پروژه SKS15 میلیارد دالر

3.4 میلیارد فوت مکعب 

گاز و 250 هزار بشکه نفت 

در روز

میدان نفتی جفیر2007
Belarusneft )بالروس( 

.Naftiran تحت قرارداد با
40 هزار بشکه در روز500 میلیون دالر

44 میلیون دالرEdison ایتالیابلوک نفتی دیر )خلیج فارس(2008
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فوریه

2008

حوزه الوان )گاز دریایی(

در دسامبر 2011 شرکت PGNiG از 

پروژه کنار گذاشته شد.

PGNiG شرکت لهستانی 

نفت و گاز
2 میلیارد دالر

مارس

2008

شرکت اکتشاف و تولید میدان دانان )نفتی(

پترو ویتنام
؟؟

آوریل

2008

میدان گازی کیش

)خط لوله ایران به عمان را شامل 

می شود.(

عمان )شرکت تأمین مالی 

پروژه(
1 میلیارد فوت مکعب7 میلیارد دالر

آوریل

2008

مغان 2 )نفت و گاز استان اردبیل(

بر اساس گزارش GAO )آژانس غیر 

حزبی که برای کنگره کار می کند و 

اغلب به نام “دیده بهابرگ کنگره،” نامیده 

می شود( INA از ایران خارج شده است.

INA )کرواسی(

40 تا 140 میلیون 

دالر )بر اساس 

اندازه(

Uhde )آلمان(کارخانه پتروشیمی کرمانشاه2008
300،000 هزار متریک

تن در سال

ژوئن

2008

میدان نفتی رسالت

)وضعیت کار مشخص نیست(

Amona )مالزی( جوین شده 

با CNOOC و یک شرکت 

چینی دیگر

47 هزار بشکه در روز1.5 میلیارد دالر

ژانویه

2009

پلیمر بوشهر

بر اساس گزارش GAO در 7 ژانویه 

Sasol ،،2014 از ایران خارج شده است.

1 میلیون تن در سال؟Sasol )آفریقای جنوبی(

مارس

2009

فاز 12 پارس جنوبی

شامل ساخت ترمینال LNG و میدان گازی 

B-فارسی و بلوک فرزاد

شرکت های هندی

 Oil and Natural Gas(

 of India, Oil India .Corp

 Oil Corp. Ltd. Ltd.,India

)In 2007

همچنین شامل سهم کوچکی از 

Sonanagol )آنگوال( و

PDVSA )ونزوئال(.

8 میلیارد دالر از 

شرکت های هندی.

1.5 میلیارد دالر، 

Sonangol و 

780 میلیون دالر 

PDVSA

20 میلیون

تن آالن جی

ساالنه تا

2012
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اوت

2009
ساینوپکپاالیشگاه آبادان

تا 6 میلیارد دالر 

اگر پاالیشگاه جدید 

احداث شود

اکتبر

2009

فاز 6 و 8 پارس جنوبی. تأسیسات شیرین 

سازی گاز

)گفتگو CRS با سفارت کره جنوبی در

واشنگتن در ژوئیه 2010: قرارداد 

امضاشده اما پس ازآن توسط شرکت کره 

جنوبی لغو گردیده است.(

1.4 میلیارد دالرGS کره جنوبی

نوامبر

2009

پارس جنوبی: فاز 12-قسمت 2 و قسمت 3
DAELIM )کره جنوبی( 

قسمت 2؛

Tecnimont )ایتالیا( قسمت 3

4 میلیارد دالر )2 

میلیارد برای هر 

قسمت(

فوریه

2010

فاز 11 پارس جنوبی

حفاری در مارس 2010 آغاز گردید 

ولی CNPC در اکتبر 2012 از پروژه 

خارج شد.

4.7 میلیارد دالرCNPC )چین(

2011

میدان گازی آذر

)ایران قرارداد گازپروم را به دلیل عدم 

کت در انجام تعهداتش  موفقیت این �ش

لغو نمود.(

گازپروم )روسیه(

دسامبر 2011
میدان نفتی زاغه

1 میلیارد دالرTatneft )روسیه(

55،000 هزار بشکه

در روز در

پنج سال

ژوئیه 2016

میدان نفتی آبان

 MOU موافقت نامه Zarubezhneft

برای ارزیابی این میدان امضاء نمود

Zarubezhneft روسیه

ژوئیه 2016

میدان نفتی پایدار

 MOU موافقت نامه Zarubezhneft

برای ارزیابی این میدان امضاء نمود

Zarubezhneft روسیه
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نوامبر 2016

میدان پارسی و رگ سفید

شلومبرگر موافقت نامه MOU برای 

ارزیابی این میدان امضاء نمود

شلومبرگر فرانسه

فاز 11 پارس جنوبینوامبر 2016
توتال فرانسه، CNPC چین و 

پتروپارس
4.8 میلیارد دالر

1.8 میلیارد فوت مکعب 

در روز

نوامبر 2016

میدان نفتی سومار

 PGNiG لهستان موافقت نامه MOU برای 

ارزیابی این میدان امضاء نمود
PGNiG لهستان

نوامبر 2016

میدان کرنج

کنسرسیوم بین المللی Pergas موافقت نامه 

MOU برای ارزیابی این میدان امضاء 

نمود

کنسرسیومی متشکل از 15 

شرکت از نروژ، بریتانیا 

و ایران

دسامبر 2016

میدان نفتی چنگوله

شرکت ها توافقنامه MOU برای ارزیابی 

میدان امضاء نموده اند.

PTTEP گازپروم )روسیه( و

)تایلند(

دسامبر 2016

میدان گازی کیش

رویال داچ شل توافقنامه MOU برای 

ارزیابی میدان امضاء نموده است.

رویال داچ شل

دسامبر 2016

میدان گازی چشمه خوش

گازپروم روسیه توافقنامه MOU برای 

ارزیابی میدان امضاء نموده است.

گازپروم روسیه و پتروناس 

مالزی

مارس 2017

میدان نفتی شادگان

در حال حاضر حدود 65 هزار بشکه در 

روز تولید دارد.

Tatneftروسیه
حداکثر 500 هزار بشکه 

نفت در روز

جــدول پیوســت شــماره 2. ســرمایه گذاری های عمــده صــورت گرفتــه در 
بخــش انــرژی ایــران پــس از ســال 1999.]4[ 

ــه  ــه ذکــر اســت کــه بیشــتر مــوارد ذکرشــده در ایــن جــدول ب الزم ب
ــه  ــا اینک ــد و ی ــرا درنیامده ان ــه اج ــا ب ــا ی ــی از تحریم ه ــار ناش ــل فش دلی

ــد. ــس از اجــرا متوقــف گردیدن پ
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جدول پیوست شماره 3. لیست شرکت های انرژی که طی سال های 2011-2009 به فعالیت خود 
در ایران پایان داده اند.]23[

فعالیتشرکتکشور

به سرمایه گذاري در ایران پایان داده است.Totalفرانسه

Lindeآلمان
Schlumberger

کلیه فعالیت های تجاري خود را متوقف نموده است.

تا سال 2013 از ایران خارج خواهد شد.

Relianceهند
فروش فرآورده های پاالیشی به ایران را متوقف نموده؛ 

واردات نفت خام از ایران را متوقف خواهد کرد.

به سرمایه گذاري در ایران پایان داده است.Enispaایتالیا

از میدان نفتی آزادگان خارج شده است. Inpex Corpژاپن

فروش فرآورده های پاالیشی به ایران را متوقف نموده است.Independent Petroleum Groupکویت

فروش فرآورده های پاالیشی به ایران را متوقف نموده است.Petronasمالزی

به سرمایه گذاري در ایران پایان داده است.Royal Dutch shellهلند

به سرمایه گذاري در ایران پایان داده است.Statoilنرو

GS Engineering & Constructionکره جنوبی
پروژه گازي 1.2میلیارد دالري در حال اجرا در ایران را 

لغو نموده است.
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Repsolاسپانیا
مذاکرات پیرامون فاز 13 و 14 در میدان گازي پارس 

جنوبی را رها کرده است.

سوئیس
Vitol

Glencore
Trafigura

متعهد گردیده که هیچ نوع فرآورده پاالیشی به ایران 

ارسال نکند.

متعهد گردیده که هیچ نوع فرآورده پاالیشی به ایران 

ارسال نکند.

متعهد گردیده که هیچ نوع فرآورده پاالیشی به ایران 

ارسال نکند.

قراردادهاي عرضه بنزین به ایران را لغو نموده است.Tuprasترکیه

BPانگلیس

عرضه سوخت جت به ایران ایر در فرودگاه هامبورگ آلمان 

را متوقف نموده؛ توقف مشارکت در تولید BB و شرکت 

BBBB ملی نفت ایران در میدان

خط لوله Adriatic-Traبین المللی
خط لوله براي انتقال گاز ایران به اروپا بکار گرفته 

نخواهد شد.


