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خالصه مدیریتی

تحریــم همــواره جــزء ابزارهایــی بــوده کــه کشــور ایاالتمتحــده
آمریــکا از ابتــدای پیــروزی انقــاب تــا کنــون آنــرا بــر علیــه نظــام
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
هــدف ایــن تحریمهــا قــرار گرفتــه اســت .در میــان انــواع تحریمهــای
نفتــی آمریــکا بــر علیــه ایــران قانــون تحریــم ایســا از باالتریــن درجــه
اهمیــت و گســتردگی برخــوردار اســت .ورژن اولیــه ایــن قانــون در ســال
 1996بــه تصویــب رســید و ســرمایهگذاری بیــش از  20میلیــون دالر در
میادیــن نفتــی ایــران را ممنــوع اعــام کــرد امــا بخــش مهــم تحریمهــای
آن بــه دلیــل صنعــت هســتهای ایــران و طــی چنــد الحاقیــه در ســال هــای
بعــد مــورد تصویــب قــرار گرفــت و بــه بخــش هــای مختلــف صنعــت
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نفــت و گاز ســرایت نمــود.
بــا توافقــی کــه میــان ایــران و گــروه  5+1بــر ســر موضــوع هســتهای
ایــران (برجــام) شــکل گرفــت ،ایــران بــا متوقــف نمــودن بخشهایــی از
برنامــه هســتهای خــود در برابــر کاهــش تحریمهــای اقتصــادی موافقــت
نمــود .بــر همیــن اســاس و مطابــق متــن برجــام تحریمهــای ایســا نیــز
مــورد اشــاره قــرار گرفــت و بــر لــزوم توقــف و در نهایــت لغــو آن تأکیــد
گردیــد؛ امــا در حالیکــه اعتبــار ایــن قانــون در تاریــخ  31دســامبر  2016بــه
پایــان میرســید آمریــکا بــا نقــض مفــاد برجــام بــه مــدت  10ســال دیگــر
آن را تمدیــد نمــود.
تمدیــد ایــن قانــون عــاوه بــر اینکــه نقــض برجــام اســت ،بزرگتریــن
ریســک و چالــش پیــش روی ســرمایهگذاری خارجــی در پروژههــای
نفتــی ایــران نیــز بــه حســاب میآیــد ،در کوتــاه مــدت انتظــار نم ـیرود
کــه شــرکتهای بیــن المللــی اقــدام بــه ســرمایهگذاری گســترده و ورود
بــه پروژههــای صنعــت نفــت ایــران نماینــد و یــا حداقــل جانــب احتیــاط
را در پیــش میگیرنــد تــا دولــت جدیــد ایاالتمتحــده ،رویکــرد اساســی
خــود را نســبت بــه ایــران ،توافــق برجــام و اجــرای قانــون ایســا نشــان
دهــد .اینکــه دولــت ایاالتمتحــده چــه تصمیمــی را اتخــاذ خواهــد کــرد
در  15اکتبــر ( 23مهرمــاه) روشــن خواهــد شــد.
در بلنــد مــدت نیــز صنعــت نفــت و گاز کشــور بــا مشــکالت و
چالشهــای ناشــی از حفــظ زیرســاخت هــای تحریمــی ایســا از جملــه
ممنوعیــت ارســال تجهیــزات تولیــد بنزیــن و گازوئیــل ،واردات آنهــا،
ممنوعیــت ســاخت بنــادر ،ممنوعیــت انجــام ســرمایهگذاری و حتــی
ممنوعیــت خدمــات بیمــهای و  ...در صــورت اجرایــی شــدن ایســا و
همچنیــن کارشــکنی هــا و ایجــاد موانــع جدیــد از ســوی آمریــکا در
صــورت متوقــف بــودن آن روبــرو خواهــد بــود.

همچنیــن بــه دلیــل ضعــف ســاختاری برجــام بــر علیــه ایــران ،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 اجراهــای آن ،موازیــن متوازنــی بــرای طرفیــن
توافــق در نظــر گرفتــه نشــده اســت .از طرفــی تعهــدات ایــران بــه صــورت
شــفاف و صریــح ذکــر شــده کــه انجــام آن میبایســت توســط آژانــس
بیــن المللــی انــرژی اتمــی مــورد راســتی آزمایــی قــرار گیــرد و هــر
حرکــت خــاف آن نقــض برجــام محســوب شــده و بــا ضمانــت اجــرای
بازگشــت تحریمهــا مواجــه میگــردد ولــی در مقابــل ،تعهــدات طــرف
مقابــل بــه صــورت غیــر شــفاف و بعضـ ًا تفســیر پذیــر ذکــر شــده کــه در
عمــل ،عــاوه بــر اینکــه اثبــات نقــض برجــام از جانــب آنهــا را بســیار
ســخت نمــوده ،ضمانــت اجــرای مناســبی جهــت الــزام آنهــا بــه پایبنــدی
بــه توافــق نیــز در نظــر گرفتــه نشــده اســت؛ زیــرا بــر اســاس مکانیــزم
حــل و فصــل اختالفــات تحــت برجــام ،چنانچــه ایــران از طــرف مقابــل
بــه خاطــر عمــل نکــردن بــه تعهداتــش شــکایت نمایــد در نهایــت ظــرف
ســی روز تمــام قطعنامــه هــای قبلــی علیــه خــود ایــران برمیگــردد.
بنابرایــن از آنجاییکــه طــرف مقابــل ایران در برجام کشــور آمریکاســت
و ایــن کشــور دارای دشــمنی دیرینــه بــا ایــران اســت و تجربــه اجرایــی
شــدن برجــام نیــز در طــی دوســال اخیــر حکایــت از اســتمرار این دشــمنی
دارد ،نمیتــوان بــه عنــوان راه حــل اصولــی و درازمــدت چالــش هــای
پیــش رو در صنعــت انــرژی کشــور بــر آن تکیــه و اطمینــان نمــود.
در نتیجــه در مقابلــه تمدیــد تحریمهــای ایســا ( )ISAو بهطورکلــی
تحریمهایــی 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
جــذب هــر چــه بیشــتر ســرمایه و دانــش فنــی شــرکت هــای خارجــی
بــه صنعــت نفــت و گاز فراهــم آورد و در راهبــرد بلنــد مــدت دولــت
میبایســتی بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی و اتخــاذ راهکارهــای مناســب بــر
اســاس سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی اقدامــات الزم را جهــت
قطــع وابســتگی بودجــه بــه نفــت و تکیــه آن بــه تولیــد داخلــی و مالیــات
را در دســتور کار خــود قــرار دهــد و همچنیــن بــا حمایــت از ایجــاد و
توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان ،زمینــه را بــرای کاهــش وابســتگی این
صنعــت بــه دانــش و تخصــص شــرکت هــای خارجــی فراهــم آورد.

مقدمه

وابســتگی اقتصــادی کشــورهای نفتخیــز بــه درآمدهــای ناشــی از
تولیــد نفــت و گاز از یکســو و همچنیــن ســرمایه عظیمــی کــه ایــن
کشــورها جهــت بهرهبــرداری از منابــع خــود نیازمنــد آن هســتند 1و غالبـ ًا
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
داده و از حربــه تحریــم جهــت اعمــال فشــار بهمنظــور تغییــر رفتــار
سیاســی کشــور موردنظــر بهــره ببرنــد و اجــرای قراردادهــای مربــوط بــه
ایــن حــوزه را بــا چالشهایــی روبهــرو نماینــد.
از همیــن رو صنعــت نفــت و گاز جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان
یکــی از بزرگتریــن دارنــدگان ذخایــر نفــت و گاز در جهــان بــه دفعــات
متعــددی از ســوی ســازمانهای بینالمللــی و کشــورهای مختلــف مــورد
تحریــم قــرار گرفتــه اســت.
نخســتین مــورد آن تحریــم قانونمنــد و جامــع بریتانیــا علیه ایران اســت
کــه در واکنــش بــه ملــی شــدن صنعــت نفــت در زمــان نخس ـتوزیری
محمــد مصــدق صــورت گرفــت .پـسازآن نیــز ایاالتمتحــده آمریــکا یکی
از مهمتریــن کشــورهایی اســت کــه تحریمهــای متعــددی را علیــه صنعــت
نفــت ایــران مــورد تصویــب قــرارداده اســت ،در ســال  1979یعنــی زمانــی
کــه تســخیر ســفارت آمریــکا در ایــران بــه وقــوع پیوســت ،جیمــی کارتــر
بــا صــدور دســتورالعمل شــماره  4702کــه مربوط بــه تحریــم واردات نفت
 1عملیات نفتی چه در بخش باالدستی و چه در بخش پاییندستی جزء صنایع سرمایهبر 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 سرمایهگذاری بهاضافه هزینههای اکتشاف و هزینههای تولید مقادیر قابلتوجهی 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 یکجانبــه علیــه
ایــران بــه شــکل چشــمگیری افزایــش یافــت و مجموعــه تحریمهــا در
قالــب دســتورالعملهای متوالــی اعــام شــد .دومیــن دســتورالعمل اجرایــی
کلینتــون بــه شــماره  12957مربــوط بــه ممنوعیــت معاملــه و مشــارکت در
توســعه منابــع نفتــی ایــران بــود کــه در ســال  1995تنظیــم شــد[ ،]1ایــن
دســتور اجرایــی تنهــا  10روز پــس از امضــای قــرارداد شــرکت آمریکایــی
کونوکــو (Conoco) بــا ایــران صــادر شــد و ایــن شــرکت رامجبــور بــه
لغــو قــرارداد  ۵۵۰میلیــون دالری خــود بــرای توســعه میادیــن ســیری بــا
ایــران کــرد.
عــاوه بــر ایــن دســتورالعملهای اجرایــی ،قوانیــن مهمــی در کشــور
آمریــکا بــه تصویــب رســیده کــه نقــش مهمــی را در رونــد تحریمهــا
علیــه اقتصــاد و صنعــت نفــت ایــران ایفــا نمــوده اســت.
قانــون ســوم ژانویــه  ،1996معــروف بــه قانــون تحریــم ایــران و لیبــی1
یــا قانــون داماتــو ازجملــه مهمتریــن ایــن قوانیــن اســت کــه در ســال
 ،1996توســط کنگــره آمریــکا بــه تصویــب رســید.
.2تحریم

تحريمهــا در ســطح بينالمللــي بــه اقدامــات فــردی یــا دســته جمعــي
عليــه كشــور يــا كشــورهايي گفتــه ميشــود كــه قواعــد بينالمللــي را
نقــض يــا تهديــد بــه نقــض ميكننــد .معمــوالً ایــن تحريمهــا شــامل
اقدامــات سياســي ،اقتصــادي يــا نظامــي ميباشــد .بــه گفتــه محققــان
دانشــگاه هــاروارد آمریــکا کــه مبتنــی بــر گــزارش کارشــناس امــور
خاورمیانــه ســازمان ملــل میباشــد ،تحریمهایــی کــه طــی ســال هــای
)1 The Iran -Libya Sanctions Act( ILSA

 2000تــا  2015علیــه ایــران اعمــال شــده اســت را میتــوان جامــع تریــن
نــوع تحریمهــا در عرصــه بیــن المللــی دانســت کــه از ســوی کشــورهای
مختلــف بــا اهــداف متفــاوت و بــا توســل بــه وســیله هــای گوناگــون
صــورت پذیرفتــه اســت و مطلــوب نهایــی ایــن اعمــال فشــار ،وادار نمودن
ایــران بــه پذیــرش محــدود کــردن برنامــه هســتهای خــود بــوده اســت.
تعاریــف متعــددی از مفهــوم تحریــم وجــود دارد کــه هرکــدام بــا توجه
ویــژه بــه یکــی از ابعــاد مفهــوم تحریــم نگاشــته شــده انــد .ذیـ ً
ا بــه ارائــه
برخــی از ایــن تعاریــف مــی پردازیــم:
در یــک چشــم انــداز کلــی ،تحریــم شــامل هــر عمــل منفــی یــا پاســخ
بــه عمــل یــا کنــش در چارچــوب اهــداف تحریــم اســت .بــه عبــارت
روشــنتر ،تحریــم سلســله اقدامــات بــدون اســتفاده از قــوای تهدیــد علیــه
کشــور هــدف اســت و نیــز میتــوان چنیــن گفــت کــه تحریــم عبــارت
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 آنهــا میتوانــد بــدون توســل بــه قــوای نظامــی ،مســائل سیاســی
کشــورهای مــورد هــدف را تحــت کنتــرل خــود درآورد و نهایت ـ ًا 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
هــدف از طریــق محدودیــت یــا توقــف روابــط اقتصــادی معمــول .ایــن
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رفتــار اغلــب بــه عنــوان جانشــینی بــرای اســتفاده از قــدرت نظامــی
محســوب میگــردد کــه بــه دولــت تحریــم کننــده اجــازه میدهــد خشــم
خــود را در قبــال برخــی اعمــال خــاص ،ابــراز و رفتــار دولــت هــدف را
تغییــر دهــد.
نهایتــ ًا بایــد اذعــان داشــت از آن جــا کــه در عرصــه بینالمللــی در
چندیــن ســال اخیــر ،ســازمان ملــل مهمتریــن نقــش را در اعمــال تحریــم
علیــه کشــور یــا کشــورهایی داشــته کــه بــه زعــم ایــن ســازمان ناقــض
قوانیــن بیــن المللــی بودهانــد ،میبایســت تحریــم را اینگونــه تعریــف
نمــود :تحریــم ،اقــدام تنبیهــی از جانــب تعــدادی از بازیگــران عرصــه
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
نهایتـ ًا تطبیــق عملکــرد و رفتــار آنهــا بــا حقــوق بیــن الملــل مــی باشــد.
[]2
▪

▪ . 2.1اهداف تحریم

از تعاریــف متعــددی کــه بــرای مفهــوم تحریــم عنــوان شــد مشــخص
میگــردد کــه تحریمهــا 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؟
بهطورکلــی مطالعــات انجــام شــده در ایــن زمینــه ،اهــداف تحریمهــا

را بــه چهــار دســته اصلــی تقســیم میکننــد :اصــاح رفتــار ،1مجــازات،2
اخطــار دهــی 3و بــی ثبــات ســازی.4
اصالح رفتار
یکــی از مهــم تریــن اهــداف تحریمهــا ،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
تکــرار رفتــار ســابق ،یکــی دیگــر از اهــداف وضــع تحریمهاســت .ایــن
مجــازات عــاوه بــر تنبیــه کشــور هــدف ،بــه منظــور نشــان دادن هزینــه
هــای ســوء رفتــار بــه دیگــر کشــورها و پیــش گیــری از وقــوع چنیــن
رفتارهایــی توســط کشــورهای ثالــث نیــز صــورت میپذیــرد .تحریمهــای
ایاالتمتحــده در ســال  1960علیــه 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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تحریــمهائیتــی از ســوی ایاالتمتحــده آمریــکا و ســازمان کشــورهای
آمریکایــی کــه هــدف آن ســرنگونی حکومــت نظامیــان و بازگشــت
رئیسجمهــور برکنــار شــده هائیتــی بــود]2[.
▪

▪ .2.2انواع تحریم براساس موضوع آن

بــا توجــه بــه موضوعــی کــه در کشــور هــدف مــورد تحریــم واقــع
میشــود ،تحریمهــا بــه صــورت کلــی بــه ســه دســته تحریمهــای
سیاســی و دیپلماتیــک ،تحریمهــای فرهنگــی و ارتباطــی و تحریمهــای
اقتصــادی قابــل تقســیم انــد.
تحریمهای سیاسی و دیپلماتیک
تحریمهــای سیاســی و دیپلماتیــک بــه صــورت هــای متفاوتــی قابلیــت
بــروز و ظهــور دارنــد .اعتــراض عمومــی ،انتقــاد و محکومیــت کشــور
هــدف ،کاهــش ،جلوگیــری یــا لغــو دیدارهــای رســمی و گردهماییهــا
و مذاکــرات ،کاهــش ،جلوگیــری یــا محــدود نمــودن درجــه نمایندگــی
دیپلماســی و یــا تعــداد دیپلماتهــا و ادارات کنســولگری کشــور هــدف
و نهایتــ ًا قطــع روابــط دیپلماتیــک ،خــودداری از بــه رســمیت شــناختن
دولتهــای جدیــد و عــدم پذیــرش آنهــا در ســازمآنهای بیــن المللــی،
اشــکال مختلــف تحریمهــای سیاســی و دیپلماتیــک هســتند.
تحریمهای فرهنگی و ارتباطی
کاهــش یــا لغــو مبــادالت فرهنگــی ،همــکاری علمــی ،مســابقات و
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 تحریمهــای فرهنگــی و ارتباطــی میباشــند.

تحریمهای اقتصادی
تحريــم اقتصــادي ،ابــزاري اقتصــادي بــراي ايجــاد تغييــر در رفتــار يــك
كشــور اســت کــه توســط كشــورهاي ديگــر یــا ســازمانهای بینالمللــی،
اســتفاده ميشــود .از آنجــا كــه تحريمهــاي اقتصــادي هزين ـهاي كمتــر از
گ دارنــد ،بــرای قدرتهــای بیــن المللــی كــه بــه دنبــال تغيير
راهانــدازي جنـ 
رفتــار كشــور ديگــري هســتند ،بــه صرفــه اســت كــه تــا حــد امــكان بــا
اســتفاده از اهرمهــاي اقتصــادي بــه هــدف خــود دســت پيــدا كننــد.
در حــال حاضــر کشــورهایی کــه در عرصــه بیــن الملــل از ثبــات
هژمونیــک برخوردارنــد کــه عمدتــ ًا کشــورهای غربــی را شــامل مــی
شــوند ،از تحریمهــای اقتصــادی در جهــت نائــل آمــدن بــه اغــراض
سیاســی خویــش ســود میجوینــد .در حقیقــت ایــن کشــورها بــا مــدد از
قــدرت اقتصــادی و کنترلــی کــه در عرصــه اقتصــاد بینالملــل دارنــد ،بــا
تهدیــد بــه تضعیــف یــا در معــرض تضعیــف قــرار دادن اقتصــاد کشــور
مــورد هــدف ،ســعی بــر تســلط سیاســی بــر دیگــر کشــورها دارنــد .از
ایــن روســت کــه بــه تعبیــر برخــی تحلیــل گــران غربــی ،دولتهــای غربــی
از تحریمهــای اقتصــادی بــه مثابــه ابــزاری کــه دنــدان دیپلماســی را در
مواجهــه بــا کشــورهای متخاصــم تیــز میکنــد ،یــاد مینماینــد.
بــه نظــر میرســد ایــن دســته از تحریمهــا ،در ســالهای اخیــر بیشــترین
کارآیــی را داشــته و اعمــال کننــدگان تحریــم را بــه هــدف مــورد نظــر
نزدیــک کــرده اســت؛ چــرا کــه اعمــال چنیــن تحریمهایــی فشــار مضاعفی
را بــر دولتمــردان و مــردم کشــور هــدف بــه صــورت غیــر مســتقیم تحمیل
مــی نمایــد]2[.
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▪

▪ .2.3دالیل تحریم اقتصادی ،وانطباق آنها بر تحریمهای ایران

در توجیــه تحریــم ســه دلیــل ذکــر میشــود کــه عبارتانــد از :تمایــل
بــه تأثیرگــذاری در سیاســت هــا یــا حتــی ایجــاد تغییــر در نظــام یــک
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
بــه کشــور هــدف و متحــدان بالقــوه اش در اجــرای عملیــات الزم علیــه
آنــان.
تصمیــم بــه تحمیــل تحریمهــا میتوانــد همزمــان بیــش از یکــی از
دالیــل توجیهــی بــاال را داشــته باشــد .تحریــم آمریــکا بــر علیــه ایــران
ترکیبــی از ســه دلیــل فــوق بــود .ایــن تحریمهــا بــا هــدف واداشــتن ایــران
بــه کنارگذاشــتن سیاســت هــای ناخوشــایندش در برابــر آمریــکا ،مجــازات
ایــران بــرای سیاســت هایــش و ابــراز مخالفــت نمادیــن آمریــکا بــرای
جلــب نظــر گــروه هــای طرفــدار اســرائیل در آن کشــور بــوده اســت.
تحریمهــای اقتصــادی بــر علیــه ایــران بــه دلیــل ادعاهــای آمریــکا در
زمینــه تروریســم ،تــاش در جهــت دســت یابــی بــه ســاح کشــتار جمعی
و بمــب اتمــی ،بــه رســمیت نشــناختن اســرائیل توســط ایــران و برهــم
زدن رونــد مذاکــرات خاورمیانــه بــوده اســت .ایــن ادعاهــا همچنیــن ســبب
صــدور قطعنامــه هایــی از طــرف شــورای امنیــت بــر علیــه ایــران و وضــع
تحریمهــای شــدیدتری بــر علیــه آن بــوده اســت]3[.

 .3تحریمهای اعمال شده علیه ایران توسط ایاالتمتحده آمریکا

یکــی از جنجــال برانگیزتریــن موضوعــات در دهــه هــای گذشــته
نقــش تحریمهــای اقتصــادی در سیاســت خارجــی آمریــکا بــوده اســت.
از زمــان دولــت تومــاس جفرســون ،1اجــرای تحریــم اقتصــادی بخشــی
از اقدامــات سیاســت خارجــی آمریــکا بــه شــمار مــی آمــده اســت .در
دوره بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــرای محــدود کــردن افزایــش قــدرت
نظامــی شــوروی تحریمهایــی برقــرار شــد .در ســال هــای اولیــه شــروع
جنــگ ســرد در دهــه  1950و  ،1960آمریــکا در تــاش بــرای مهــار نفــوذ
کمونیســم ،کشــورهای کمونیســتی و کشــورهایی را کــه بــا ایــن کشــورها
مناســبات تجــاری داشــتند تحریــم کــرد .در دهــه  1970حقــوق بشــر یکــی
از اهــداف سیاســت خارجــی آمریــکا شــد و حکومــت هــای مارکسیســتی
تحریــم شــدند .از اواخــر دهــه  ،1980خطــر تروریســم ،مــواد مخــدر و
اشــاعه تســلیحات و ســاح هــای کشــتارهای جمعــی و هســتهای از زمینــه
هــای برقــراری تحریــم بــوده اســت .بنابــر اظهــارات ریچــارد چنــی وزیــر
دفــاع اســبق آمریــکا بیــش از  70کشــور و دو ســوم جمعیــت جهــان تأثیــر
تحریمهــای آمریــکا را تجربــه کــرده انــد.
کشــور ایــران نیــز پــس از انقــاب اســامی و اســتقرار نظــام جمهــوری
اســامی در معــرض تحریمهــای گســترده و یــک جانبــه آمریــکا در
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
آمریــکا علیــه ایــران ،در نوامبــر  ،1979در واکنــش بــه اشــغال ســفارت
 . 1در سال  ،1807رئیسجمهور توماس جفرسون برای پیشگیری از جنگ با انگلستان و فرانسه ،کنگره را متقاعد کرد
که به تحریمهای تجاری رأی دهد .بدین ترتیب حمل کاال به بنادر خارجی با کشتیهای آمریکایی و حمل کاالهای
آمریکایی با کشتیهای غیر آمریکایی ممنوع شد؛ اما به دنبال اعتراضهای داخلی ،این تحریمها در سال  1809برداشته
شد.
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آمریــکا در ایــران اعمــال شــد و جیمــی کارتــر بــا صــدور دســتورالعمل
شــماره  4702کــه مربــوط بــه تحریــم واردات نفــت از ایــران بــود ،نســبت
بــه ایــن واقعــه عکــس العمــل نشــان داد .در واقــع کارتــر بــا اذعــان بــه
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  7آوریــل  ،1980بــا صــدور دســتور اجرایی
شــماره  ،12205صــادرات 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
تحریــم کــرد .بدیــن ترتیــب ،از همــان آغــاز ،تحریمهــای آمریــکا علیــه
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
تحریمهــای مالــی و تکنولــوژی ،در صــدد در مضیقــه گذاشــتن ایــران در
جنــگ و ممانعــت از پیــروزی ایــران بــود و در ژانویــه  ،1984بــا متهــم
نمــودن ایــران بــه انفجــار مقــر نظامیــان آمریکایــی در بیــروت ،ممنوعیــت
کمکهــای مالــی و اعتبــاری ،وامهــای بالعــوض ،کمکهــای کشــاورزی و
تحریــم تســلیحاتی را علیــه ایــران بــه اجــرا گذاشــت .در همیــن دوران،
ســه دســتورالعمل دیگــر نیــز در ســال  ،1987وضــع 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

علیــه ایــران بــه شــکل چشــمگیری افزایــش یافــت و مجموعــه تحریمهــا
در قالــب دســتورالعملهای متوالــی اعــام شــد .دســتورالعمل اجرایــی
شــماره  12938در ســال  ،1994بــا محوریــت تحریمهــای تجــاری و مالــی
کشــورهایی کــه قانــون مقابلــه با توســعه ســاح های هســتهای و شــیمیایی
را زیرپــا گذاشــته بودنــد بــه تصویــب رســید .دومیــن دســتور اجرایــی
بــه شــماره  12957مربــوط بــه ممنوعیــت معاملــه و مشــارکت در توســعه
منابــع نفتــی ایــران بــود کــه در ســال  1995تنظیــم شــد .دســتورالعمل
 12959نیــز در همــان ســال بــا موضــوع ممنوعیــت تجــاری ،مالــی و
ســرمایهگذاری علیــه ایــران بــه بهانــه حمایــت از تروریســم بیــن المللــی
و تولیــد ســاح هــای کشــتار جمعــی بــه تصویــب رســید .دســتورالعمل
بعــدی ســندی بــود کــه بــا تأکیــد و صراحــت بیشــتر در مــورد قانــون
ممنوعیــت صــادرات بــه ایــران بــه شــماره  13059در ســال  1997مصــوب
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  13094بــود کــه در ســال  1998تنظیــم
گردیــد .نهایتـ ًا بایــد بــه دســتورالعمل اجرایی  13224در ســال  2001اشــاره
کــرد کــه بــه رئیسجمهــور آمریــکا اجــازه مــی داد امــوال نهادهایــی
کــه حامــی تروریســم بینالمللــی شــناخته شــدهاند را مســدود کنــد و
معامــات آنهــا 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 تحریمهــا علیــه
ایــران ایفــا نمود.
قانــون ســوم ژانویــه  ،1996معــروف بــه قانــون تحریــم ایــران و لیبــی
یــا قانــون داماتــو یکــی از مهمتریــن ایــن قوانیــن بــود کــه در ســال ،1996
توســط کنگــره آمریــکا بــه تصویــب رســید.
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قانــون گیلمــن نیــز در ســال  1996بــه تصویــب رســید کــه در مــورد
ممنوعیــت صــادرات تمــام تکنولوژيهــا ،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
توســط آمریــکا تحریــم میشــدند ،تصویــب شــد کــه طــی آن فشــارهای
چنــد الیهــای علیــه ســاختار اقتصــادی و تکنولوژیــک ایــران اعمــال میکرد
و نیــز بــه موجــب قانــون ضــد تروریســتی مصوبــه  1996کنگــره آمریــکا،
تحریمهــای ثانویــه علیــه کشــورها و نهادهایــی انجــام میگرفــت کــه از
ایــران حمایــت اقتصــادی و تکنولوژیــک بــه عمــل آورنــد.
پــس از وقــوع حادثــه  11ســپتامبر  ،2001ایاالتمتحــده آمریــکا،
جمهــوری اســامی ایــران را در پــی دســتیابی بــه ســاح هــای کشــتار
جمعــی و برهــم زننــده صلــح و ثبــات بینالمللــی معرفــی کــرد و تمــام
تــاش خــود را جهــت ناکامــی ایــران در اجــرای فعالیتهــای هســتهای و
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 ایاالتمتحــده آمریــکا ،در شــورای امنیــت مطــرح
شــد و همیــن امــر موجــب تصویــب قطعنامــه هایــی علیــه ایــران در ایــن
شــورا گردیــد
در ادامــه اقدامــات ایاالتمتحــده علیــه ایــران ،مجلــس ســنای آمریــکا
در ســپتامبر ســال  ،2006اعتبــار قانــون تحریــم شــرکتهای خارجــی کــه
در بخــش انــرژی ایــران ،ســرمایهگذاری مــی کننــد و یــا بــه ایــن کشــور
تســلیحات مــی فروشــند (قانــون ایلســا) را بــه مــدت پنــج ســال دیگــر
تمدیــد نمــود؛ امــا جــرج بــوش رئیسجمهــور وقــت ،زمــان تمدیــد ایــن
قانــون را از پنــج ســال بــه دو ســال کاهــش داد .در ویرایــش جدیــد ایــن

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 هســتهای ایــران ،تحــت عنــوان فعالیــت
هــای هســتهای مخفــی مطــرح شــد.
در دوره ریاســت جمهــوری اوبامــا ،وی نیــز بــا امضــای تمدیــد قانــون
داماتــو اعــام کــرد سیاســت اعمــال تحریــم علیــه کشــورمان کمــاکان
برقــرار مــی باشــد .در ایــن دوران ،هــم چنیــن ،قانــون جامــع تحریــم ایران،
در آمریــکا بــه تصویــب رســید کــه بــه موجــب آن ســرمایهگذاري بیســت
میلیــون دالري یــا بیشــتر در بخــش انــرژي اعــم از نفــت ،گاز طبیعــی و
انــرژي هســته اي ایــران شــامل ارائــه تانکرهــاي نفــت یــا گاز مایــع و یــا
محصوالتــی کــه بــراي ســاخت و نگهــداري خطــوط لولــه انتقــال نفــت و
گاز طبیعــی اســتفاده میشــود ،فــروش ،اجــاره دادن و یــا تأمیــن کاالهــا،
خدمــات ،تکنولوژيهــا و اطالعــات مــورد نیــاز بــراي تولیــد محصــوالت
پاالیشــگاهی (از جملــه بنزیــن) در ایــران ممنــوع اعــام شــد.
در همیــن دوران وزارت خزانــه داری آمریــکا ،بانــک مرکــزی ،بانــک
ســپه و بســیاری از بانکهــای ایرانــی همــراه بــا صنعــت بیمــه کشــور را
مشــمول تحریمهــای یکجانبــه نمــود .قانــون تحریــم بانــک مرکــزی ایــران
در  31دســامبر  2011توســط رئیسجمهــور آمریــکا امضــا شــد .قانــون
مصــوب  10آگوســت  2012آمریــکا نیــز مبنــی بــر ممنوعیــت همــکاري
مشــترك بــا ایــران در حــوزة توســعۀ منابــع نفتــی در خــارج از ایــران در
دوران ریاســت جمهــوری بــاراک اوبامــا تصویــب گشــت]2[.
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 .4قانون داماتو( ایسا)

در دورهی کلینتــون ( )1993-2001شــکل تحریمهــای آمریــکا علیــه
ایــران ارتقایــی کیفــی و کمــی یافــت .تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران از
پیــروزی انقــاب اســامی تــا دورهی بــوش پــدر همگــی در چهارچــوب
مصوبــات دولــت آمریــکا ابــاغ میشــد و هیـچگاه در قالــب یــک قانــون
مصــوب مجلســین آمریــکا از قــدرت قانونــی باالتــری برخــوردار نبــود
امــا در دورهی کلینتــون بــه بعــد تحریمهــای یکجانبــهی آمریــکا در
چهارچــوب مصوبــات کنگــرهی آمریــکا اجرایی شــد و در ایــن چهارچوب
جدیــد ،آمریــکا تحریمهــای یکجانب ـهای را علیــه ایــران طراحــی کــرد.
مهمتریــن ویژگــی تحریمهــای جدیــد و یکجانبــهی آمریــکا علیــه
ایــران ،خصوصیــت فرامــرزی آن بــود؛ یعنــی بــر مبنــای ایــن مصوبــات،
هــم اشــخاص آمریکایــی مجبــور بودنــد احــکام تحریــم را اجــرا کننــد
و هــم از اشــخاص غیــر آمریکایــی خواســته شــده بــود کــه تحریمهــای
مــورد نظــر آمریــکا را رعایــت کننــد و در غیــر ایــن صــورت مشــمول
مجازاتهــای آمریــکا میشــدند.
در ســپتامبر  ،1995ســناتور آلفونــس داماتــو طرحــی را بــرای تحریــم
صــادرات فناوریهــای انــرژی توســط شــرکتهای خارجــی بــه ایــران
مطــرح کــرد .نســخه اصالحــی آن کــه «ســرمایهگذاری» را در بخــش
انــرژی ایــران تحریــم میکــرد و اجــرای آن بــه لیبــی نیــز تعمیــم داده
شــده بــود ،توســط ســنا بــا عنــوان قانــون تحریــم ایــران و لیبــی (The
 Iran and Libya Sanctions Actیــا بــه اختصــار  )ILSAدر  5اوت
 1996تنفیــذ شــد .پــس از آنکــه تحریمهــای لیبــی در  2006پایــان یافــت،
نــام آن مجــددا ً بــه «قانــون تحریــم ایــران» تغییــر یافــت.
ایــن اولیــن قانونــی بــود کــه بنابــر آن ،تحریمهــای ثانویه توســط آمریکا
وضــع گردیــد ،درواقــع ایــن قانــون ،تحریمــی فراســرزمینی (extra-

 )territorialرا ایجــاد کــرده بــود مبنــی بــر اینکــه ایاالتمتحــده
میتوانســت شــرکتهای غیــر آمریکایــی کــه دادوســتد بــاالی بیســت
میلیــون دالری در حــوزه میادیــن نفــت و گاز ایــران دارنــد را مــورد
مجــازات قــرار دهــد.
ایــن قانــون بــا جلوگیــری از ســرمایهگذاریهای شــرکتهای مزبــور
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
ایاالتمتحــده بــود .تحریمهایــی کــه بــه موجــب ایــن قانــون ایجــاد شــده
بودنــد در ســال هــای بعــد بهطــور قابــل مالحظــه ای گســترش یافتنــد،
ایــن قانــون در ســالهای  2001و  2006و آخریــن بــار اخیــرا ً در ســال
 2016مــورد تمدیــد قــرار گرفــت.
▪

▪ 4.1ماشه های تحریم ISA

چــه چیزهایــی موجــب فعــال شــدن تحریمهــای  ISAمیشــوند و
بــه اصطــاح دولــت آمریــکا ،ماش ـهها ( )triggersچــه هســتند؟ یعنــی
تبادالتــی کــه نقــض ایــن قانــون محســوب میشــوند و ممکــن اســت بــه
تحریــم ناقضــان بیانجامــد.
گــزارش کارشناســی کنگــره آمریــکا ،پنــج ماشــه را بــه ترتیبــی کــه
توســط اصالحــات قانــون ایســا در طــول زمــان اضافــه شــده اســت
اینگونــه برشــمرده:
-1سرمایهگذاری برای توسعه میدآنهای نفت و گاز ایران.
ایــن محدودیــت اصلــی ایســا در زمانــی بــود کــه بــرای اولیــن بــار
تصویــب شــد و شــرکت هــا را از ســرمایهگذاری بیشــتر از بیســت1
 . 1بر اساس بند  )d(4قانون ایسا یک سال پس از تصویب آن و زمانی که متحدان ایاالتمتحده به
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میلیــون دالر در یــک ســال در بخــش انــرژی 1ایــران منــع مــی کــرد.
ســرمایهگذاری 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  CISADA2ایــن تعریــف
شــامل افــزودن بــه ســرمایهگذاری 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.
در عمــل چنــد شــرکت بــه دلیــل ســرمایهگذاری در میادیــن نفــت و
گاز ایــران تحــت ایــن بنــد مــورد تحریــم قــرار گرفتنــد.
 -2فــروش ســاحهای کشــتار جمعــی و فناوریهــای مربوطــه،
تســلیحات پیشــرفته متعــارف و مشــارکت در اســتخراج معــادن
اورانیــوم.
بــر اســاس ایــن مقــرره تحــت  ISAتــا کنــون هیــچ نهــادی تحریــم
نشــده اســت.
 -3فروش بنزین
بخــش  )A(102از  CISADAاصالحــی بخــش  5ایســا جهــت بهــره
بــرداری از وابســتگی ایــران بــه بنزیــن وارداتــی (وابســتگی  40درصــدی
در آن زمــان) اســتفاده از منابــع مالــی ایاالتمتحــده بــرای پــر کــردن
ذخایــر اســتراتژیک نفــت بــا محصوالتــی از شــرکت هایــی کــه بنزیــن را
رژیم تحریم چندجانبه علیه ایران نپیوستند آستانه محدودیت برای سرمایهگذاری در ایران از  40میلیون
دالر به  20میلیون دالر در سال کاهش پیدا کرد.
 - 1تعریف اصلی  ISAاز بخش انرژی ایران تنها شامل نفت و گاز طبیعی بود ولی بر اساس CISADA
گاز مایع طبیعی ( )LNGتانکرهای نفت و یا گاز طبیعی مایع و کاالهایی را که برای ساخت یا
حملونقل خطوط انتقالی که نفت یا گاز مایع را منتقل میکند را نیز شامل شد.
of Act Divestment and ,Accountability ,Sanctions Iran Comprehensive - 2
 2010الیحه جامع تحریمها ،پاسخگویی و عدم سرمایهگذاری ایران  ،۲۰۱۰قانونی است مصوب کنگره
ایاالتمتحده که تحریمهای اضافی را بر دولت ایران اعمال میکند.

بــه ایــران مــی فروشــند ممنوع کــرد و همچنیــن بانــک صــادرات و واردات
ایاالتمتحــده 1را ملــزم نمــود بــه هــر شــرکتی کــه بنزیــن و یــا تجهیــزات
و خدمــات مرتبــط بــه ایــران بفروشــد را از دادن اعتبــار محــروم نمایــد.
ایــن اقدامــات ســبب شــد شــرکت هنــدی Reliance industries ltd
فــروش بنزیــن جدیــد بــه ایــران را از دســامبر  2008متوقــف نمایــد2.
بخــش هایــی کــه تحریــم فــروش بنزیــن بــر آنهــا اعمــال مــی گردیــد
عبارتانــد از:
▪ ▪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
میتواند 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.
 -4فراهــم آوردن تجهیــزات یــا خدمــات بــرای تولیــد نفــت ،گاز
و محصــوالت پتروشــیمی
بخــش  201قانــون کاهــش تهدیــد ایــران و حقــوق بشــر ســوریه
 - 1بانک صادرات و واردات ایاالتمتحده ،سازمان رسمی اعتبار صادراتی دولت فدرال ایاالتمتحده
آمریکا است .این بانک در سال  1934بهوسیله فرمان اجرایی ایجاد شد و در سال  1945توسط کنگره
بهصورت 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 بینالمللی است.
 - 2بانک صادرات و واردات ایاالتمتحده در اوت  2008مبلغ  900میلیون دالر برای تضمین تأمین
مالی به شرکت هندی  Relianceپرداختنموده.
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مصــوب  )ITRSHA(20121و دســتورالعمل اجرایــی  13590مصــوب
 21نوامبــر  2011بــا اضافــه نمــودن بنــد هایــی بــه  ISAشــرکت 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 تحریمها معامالت 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  250هزار 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.
 -5حمل و نقل نفت خام ایران

بخــش  201قانــون تحریــم  ITRSHAبــا اصــاح قانــون ISA
اشــخاص زیــر را مــورد تحریــم قــرار میدهــد:
▪ ▪مالکیت کشتیهایی 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 نمیگردد .این بخش همچنین به رئیسجمهور اجازه
میدهد (الزام نمی کند) که از ورود کشتی متعلق به شخص تحریمی (براساس این
بند) به بنادر ایاالتمتحده به مدت  2سال ممانعت به عمل آورد.
▪ ▪مشارکت با ایران در سرمایهگذاری 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

همچنیــن عــاوه بــر مــوارد فــوق تحریمهــای ذکــر شــده در  ISAبــر
اســاس قانــون کاهــش تهدیــد ایــران و حقــوق بشــر ســوریه بــه جهــت
بیمــه شــرکت هــای نفتــی ایــران و خریــد اوراق قرضــه ایــران نیــز مــورد
اعمــال قــرار مــی گیرنــد .بــر ایــن اســاس تحریمهــای  ISAشــامل
شــرکت هایــی کــه فعالیــت هــای ذیــل را انجــام دهنــد نیــز میگــردد:
▪ ▪خرید یا تسهیل معامالت دیون دولتی ایران از جمله اوراق قرضه دولتی.
▪ ▪ارائه خدمات بیمهای یا بیمه اتکایی به شرکت ملی نفت ایران ( )NIOCیا
شرکت ملی نفتکش ایران ()NITC
▪ ▪بخش  312از قانون کاهش تهدید ایران نیازمند این است که دولت آمریکا
ظرف مدت  45روز از تاریخ تصویب مشخص نماید که آیا شرکت ملی نفت ایران
و شرکت ملی نفتکش ایران از جمله عوامل یا وابسته های سپاه پاسدارن انقالب
اسالمی می باشند یا خیر .چنین تعیینی معامالت مالی با این شرکت ها را ذیل
موضوع تحریم  CISADAقرار میدهد( .ممنوعیت باز کردن حساب های مبتنی بر
ایاالتمتحده آمریکا)

در عمــل در تاریــخ  24ســپتامبر  2014وزارت خزانــه داری آمریــکا
بــه کنگــره اطــاع داد کــه شــرکت  NIOCو  NITCایــران را وابســته
بــه ســپاه پاســداران تشــخیص داده و بــر اســاس فرمــان اجرایــی 13382
مبتنــی بــر بخــش  CISADA 104هــر بانــک خارجــی را کــه مســتقیم ًا بــا
شــرکت ملــی نفــت ایــران ( )NIOCمــراوده داشــته باشــد از بــاز کــردن و
یــا نگهــداری حســاب در ایاالتمتحــده منــع مــی نمایــد]4[.
▪

▪ .4.2مجازاتهای موجود تحت قانون :ISA

هنگامــی کــه مشــخص گــردد شــرکتی قوانیــن  ISAرا نقــض نمــوده،
مطابــق نســخه اصلــی ایســا دو تحریــم از شــش تحریــم ذکر شــده در ایســا
بــر آن تحمیــل میگــردد .قانــون حمایــت از آزادی ســه تحریــم امــکان
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پذیــر جدیــد بــه آن اضافــه نمــود کــه میبایســت حداقــل ســه تحریــم
از مجمــوع نــه تحریــم بــر ناقضــان اعمــال گــردد .قانــون CISADA
ســه تحریــم دیگــر را بــه منــوی ایســا اضافــه نمــود کــه از ایــن میــان
میبایســت حداقــل پنــج تحریــم از مجمــوع  12تحریــم ذکــر شــده بــر
اشــخاص ناقــض قانــون تحریــم اعمــال گــردد.
 12تحریــم (مجــازات) موجــود علیــه اشــخاص تحریــم شــده
کــه وزارت امورخارجــه یــا خزانــه داری ایاالتمتحــده از میــان آنهــا
میتواننــد انتخــاب نماینــد عبــارت انــد از:
1 .1محرومیــت از اعطــای وام ،اعتبــار یــا تضمیــن هــای اعتبــاری بانک
صــادرات و واردات ایاالتمتحــده جهــت صــادرات محصــوالت
ایاالتمتحــده بــه شــخص تحریــم شــده.
2 .2انحــال مجوزهــا بــرای صــادرات تکنولــوژی هــای نظامــی یــا
قابــل اســتفاده در صنایــع نظامــی ایاالتمتحــده بــه شــخص
تحریــم شــده.
3 .3ممنوعیــت اعطــای وام هــای بیــش از  10میلیــون دالر در ســال از
بانــک هــای ایاالتمتحــده بــه شــخص تحریــم شــده.
4 .4اگــر شــخص تحریــم شــده یــک نهــاد مالــی باشــد :ممنوعیــت از
خدمــات خــود به عنــوان معاملــه گــر مجــاز)primary dealer(1
در اوراق قرضــه دولتــی ایاالتمتحــده و یــا ممنوعیــت از خدمــت
خــود بــه عنــوان محلــی بــرای ذخیــره وجــوه دولتــی ایاالتمتحــده.
5 .5ممنوعیت خرید دولتی ایاالتمتحده از شخص تحریم شده.
6 .6ممنوعیــت معامــات در ارز خارجــی 2توســط شــخص تحریــم
 - 1در ایاالتمتحده یک معاملهگر مجاز عبارت است از یک بانک یا کارگزار معاملهگر اوراق بهادار که مجاز
به تجارت مستقیم با سیستم فدرال رزرو است.

2 -Transaction in foreign exchange

شــده.
7 .7ممنوعیــت هــر گونــه مــراوده اعتبــاری و یــا پرداخــت هــای
بیــن شــخص تحریــم شــده و هــر یــک از موسســات مالــی
ایاال تمتحــده.
8 .8ممنوعیــت شــخص تحریمــی از خریــد ،نگهــداری ،اســتفاده یــا
تجــارت هــر گونــه امــوال وابســته بــه ایاالتمتحــده کــه شــخص
تحریــم شــده در آن دارای منافــع (مالــی) اســت.
9 .9محدودیــت واردات از شــخص تحریــم شــده مطابــق بــا قانــون
اختیــارات اقتصــادی اضطــراری بیــن المللــی.1
1010ممنوعیــت اتبــاع ایاالتمتحــده از ســرمایهگذاری یــا خریــد
مقادیــر قابــل توجهــی از حقــوق صاحبــان ســهام یــا اوراق بهــادار
بدهــی 2از شــخص تحریــم شــده.
1111محرومیــت مدیــر ارشــد اجرایــی یــا ســهام داران عمــده 3یــک
شــرکت تحریــم شــده از ورود بــه کشــور ایاالتمتحــده.
1212اعمــال هــر یــک از تحریمهــای ایســا بــر دفاتــر اصلــی شــرکت
تحریــم شــده]4[ .
در جــدول زیــر شــرکت هایــی کــه بــه دلیــل نقــض قانــون ایســا از
طــرف کشــور آمریــکا مــورد تحریــم قــرار گرفتــه انــد ذکــر مــی گــردد.

)1 -International Emergency Economic Powers Act(.IEEPA

این قانون که در سال  1997تصویب گردید رئیسجمهور آمریکا را مجاز میکند که در زمان جنگ یا وقوع
یک اضطرار در امنیت ملی این کشور با منشأ خارجی کشورهای دیگر را مورد تحریمهای گستردهای قرار
دهد .قانون ( )IEEPAاز آن زمان بدون استثناء توسط تمام رؤسای جمهور آمریکا علیه ایران بهکاررفته
است.

2 - Equity or debt instruments
3 - corporate officers or controlling shareholders
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شرکت /کشور

زمان

توتال فرانسه ،گازپروم روسیه و پتروناس مالزی
پروژه  2میلیارد دالری برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی .نقض قوانین  ISAمحرز گردید اما از تحریمهای آن بر اساس
 18مه 1998

توافقنامه ایاالتمتحده 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 ایاالتمتحده 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.

 30سپتامبر 2010

 30سپتامبر 2010

شرکت بازرگانی نفت ایران ( )NICOایران و سوئیس .تحریم شده به دلیل فعالیت در بخش توسعه انرژی ایران(.تحریمها
بر اساس برجام لغو گردیده)
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 تحریمهای ایسا معاف گردیدند.
اینپکس ژاپن.

 17نوامبر 2010

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

 29مارس 2011

بالروس نفت بالروس( .شرکت تابعه )bleneftekhim
تحریم شده به دلیل انعقاد قرارداد  500میلیون دالری با شرکت بازرگانی نفت ایران ( )NICOجهت توسعه میدان نفتی
جفیر .سایر شرکت های تابعه  bleneftekhimبر اساس فرمان اجرایی  13405در سال  2007مورد تحریم واقع شدند.
(این تحریمها بر اساس برجام لغو نگردیده است).

 24می 2011

شرکت بازرگانی پتروشیمی بین المللی ( )PCCIجرزی و ایران ،رویال اوستر امارات ،تانکر پاسفیک سنگاپور ،شرکت نفت
ونزوئال ( )PDVSAو 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).

 12ژانویه 2012

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

 12آگوست 2012

شرکت سوری sytrol
تحریم شده به دلیل فروش بنزین به ایران( .تحریم همچنان پابرجاست).

 14مارس 2013

شرکت کشتی رانی  ،cambis Dimitrisبیمه مرکزی ایران و بیمه متقابل کیش ایران.
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  8معامله گر نفتی را به دلیل انجام معامالت پنهان با ایران مورد تحریم
قرار داد( .بر اساس برجام لغو گردید).

 12آوریل 2013

تانکر پاسفیک سنگاپور ،شرکت  SAMAMAموناکو و  Allvale Maritimeلیبریا.
تحرم های آنها لغو گردید .از آنها تضمین معتبری اخذ گردید مبنی بر اینکه آنها در آینده فعالیت مشابهی را انجام
ندهند.

 31مه 213

شرکت ( .Ferland Co. Ltdقبرس و اوکراین)
تحریم شده به دلیل همکاری با شرکت ملی نفتکش ایران جهت فروش غیرقانونی نفت خام ایران( .بر اساس برجام لغو
گردید).

 29آگوست 2014

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

جدول شماره  -1تحریمهای اعمال شده بر شرکت ها بر اساس قانون تحریم ایران ]4[. ISA
 .5توافق هستهای ایران با گروه  5+1و ارتباط آن با تحریمهای ISA

برنامــه جامــع اقــدام مشــترک یــا برجــام (Joint Comprehensive
 )Plan of Actionدر راســتای توافــق جامــع بــر ســر برنامــه هســتهای
ایــران و بــه دنبــال تفاهــم هســتهای لــوزان ،در سهشــنبه  ۲۳تیــر ۱۳۹۴
( ۱۴ژوئیــه  )۲۰۱۵در ویــن اتریــش بیــن ایــران و گــروه ( ۵+۱شــامل چین،
روســیه ،فرانســه ،انگلیــس ،آلمــان و ایاالتمتحــده آمریــکا) منعقــد شــد.
بــر اســاس ایــن موافقــت نامــه ایــران بــا متوقــف نمــودن بخشهایــی از
برنامــه هســتهای خــود در برابــر کاهــش تحریمهــای اقتصــادی موافقــت
نمــود.
در پیوســت دوم توافقنامــه برجــام کــه مربــوط بــه تعهــدات در
خصــوص تحریمهــا مــی باشــد ،تحریمهــای  ISAبــه صراحــت مــورد
اشــاره قــرار مــی گیــرد.
دربنــد  Bایــن پیوســت کــه مربــوط بــه تحریمهــای آمریــکا اســت،
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توقــف ،اصــاح و در ادامــه لغــو تحریمهــای منــدرج در قانــون ISA
بهطــور صریــح و شــفاف بیــان میگــردد و در  5قســمت از آن بعــد از
ذکــر نــام قانــون ایســا ،توقــف تحریمهــای آن جــزء تعهــدات آمریــکا
قــرار میگیــرد کــه عبارتانــد از:
 1 .1در موضــوع تحریمهــای اعمالــی علیــه افــراد و اشــخاص حقوقــی،
بــه مــوارد منــدرج در قانــون  ISAنیــز اشــاره کرده اســت.
 2 .2در موضــوع تحریــم ارائــه خدمــات بیمـهای بــه مــوارد منــدرج در
قانــون  ISAاشــاره کــرده اســت.
 3 .3در موضــوع تحریمهــای مرتبــط بــا کاهــش فــروش نفــت ایــران،
بــه موضــوع تحریمهــای منــدرج در قانــون  ISAاشــاره کــرده و
توقــف آنهــا را خواســته اســت.
 4 .4موضــوع تحریمهــای ســرمایهگذاری را بیــان کــرده و تحریمهــای
منــدرج در قانــون  ISAرا مشــمول آن قــرار داده اســت کــه
میبایســت متوقــف و در پایــان  8ســال از اجــرای برجــام ،لغــو
گردنــد.
5 .5موضــوع تحریمهــای مرتبــط بــا صــادرات فــروش فرآوردههــای
نفتــی ایــران بیــان شــده اســت کــه قانــون ISA؛ یکــی از مهمتریــن
مــوارد ایــن تحریمهــا اســت کــه میبایســت متوقــف گــردد]5[.
▪

▪ . 5.1چگونگی برداشته شدن تحریمهای ایسا بر اساس برجام:

تحریمهایــی کــه آمریــکا علیــه ایــران اعمــال نمــوده اســت بــه چنــد
دســته قابلتقســیم اســت کــه نحــوه برخــورد بــا هــر کــدام از آنهــا ذیــل
برجــام متفــاوت اســت  .در ذیــل تقســیم بنــدی تحریــم هــای آمریــکا
و نحــوه برخــورد بــا هــر کــدام از آنهــا تحــت مقــررات برجــام مــورد
بررســی قــرار مــی گیــرد.

 -1تقســیمبندی بــر اســاس شــمول قلمــرو تحریمهــا :بــر ایــن اســاس
تحریمهــای آمریــکا بــه  2دســته تحریمهــای اولیــه و ثانویــه تقســیم
میگــردد.
الــف -تحریمهــای اولیــه :درصورتیکــه تحریــم فقــط شــامل کشــور
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 بهطورکلــی اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی تحــت مقــررات خــود
را از برقــراری روابــط تجــاری و اجتماعــی بــا کشــور هــدف منــع مینمایــد
و هیــچ مقــرره خاصــی دربــاره کشــورهای دیگــر و اتبــاع آنهــا وضــع
نمیکند]6 [.
ب -تحریمهــای ثانویــه :کشــور یــا مقــام وضعکننــده تحریــم ممکــن
اســت دامنــه تحریــم را در عرصــه بینالملــل گســترش داده و از برقــراری
روابــط بازرگانــی ،مالــی ،اجتماعــی و ســایر روابــط بــا کشــورهایی کــه بــا
کشــور هــدف دارای روابــط میباشــند نیــز ،خــودداری نمایــد .همچنیــن
ممکــن اســت کشــور یــا مقــام تحریــم کننــده علیــه کلیــه نهادهــای
خصوصــی یــا غیرخصوصــی غیــر متبــوع کــه بــا کشــور هــدف دارای
ارتبــاط و تعامــل میباشــند ،محدودیتهایــی اعمــال نمایــد.
بــرای مثــال میتــوان اینگونــه توضیــح داد کــه مطابــق قوانیــن
وضعشــده از ســوی واضــع تحریــم ،کشــورهای ثالــث یــا اتبــاع آنهــا کــه
بــا کشــور هــدف تعامــل تجــاری یــا غیــره برقــرار نماینــد ،از تجــارت و
دادوســتد بــا کشــور واضــع تحریــم محــروم میشــوند]7[.
 -2تقســیمبندی بــر اســاس نهــاد وضعکننــده تحریــم در کشــور
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آمریــکا :بــر ایــن اســاس تحریمهــای آمریــکا بــه  3دســته قابــل تقســیم
اســت.
الــف -تحریمهایــی کــه کنگــره ایاالتمتحــده آمریــکا وضــع کــرده
اســت و فقــط کنگــره میتوانــد آنهــا را لغــو نمایــد.
ب-تحریمهایــی کــه قــوه مجریــه وضــع نمــوده و رئیسجمهــور
میتوانــد آنهــا را لغــو نمایــد.
ج-تحریمهایــی کــه توســط ایالتهــای مختلــف آمریــکا وضــع
میگــردد :بــر اســاس قانــون اساســی آمریــکا ،ایالتهــای مختلــف آمریــکا
میتواننــد تحریمهایــی جداگانــه علیــه افــراد ،مؤسســات و کشــورهای
خارجــی وضــع نماینــد و رئیسجمهــور آمریــکا نمیتوانــد بــا صــدور «
فرمــان اجرایــی» ایــن تحریمهــا را متوقــف کنــد.
از میــان تقســیمبندی نخســت در بــاال بــر اســاس توافقنامــه برجــام،
همــه تحریمهــای اولیــه آمریــکا پابرجــا باقــی میمانــد و از میــان
تحریمهــای ثانویــه هــم برخــی تحریمهــای اقتصــادی مالــی کــه مربــوط
بــه بحــث هســتهای بــوده مشــروط بــه اینکــه ایــران تعهداتــش را انجــام
بدهــد و آژانــس نیــز آن را راســتی آزمایــی نمایــد متوقــف میشــود (لغــو
نمیشــود).
و از میــان تقســیمبندی دوم تحریمهــای آمریــکا در فــوق بــر اســاس
برجــام ،تمــام تحریمهــای ایالتــی بــه قــوت خــود باقــی میمانــد و از
میــان تحریمهایــی کــه توســط فرمــان اجرایــی رئیسجمهــور وضــع
گردیــده اســت نیــز فقــط چهــار دســتور و بخشــی از دســتور پنجــم لغــو
میگــردد و برخــی دیگــر از دســتورات اجرایــی مرتبــط بــا موضــوع
هســتهای متوقــف میگــردد .در خصــوص تحریمهــای کنگــره ،برجــام،
فقــط وعــدهی پیگیــری ( )seekفرآینــد قانونــی بــرای خاتمــه یــا اصــاح
برخــی از تحریمهــای آن در روز انتقــال ( 8ســال بعــد) در صــورت اقتضــاء

را میدهــد .همچنیــن در قوانیــن موضوعــه آمریــکا بــه رئیسجمهــور
اجــازه داده میشــود کــه  waiverصــادر کنــد یعنــی اینکــه بتوانــد
بهطــور موقــت از اجــرای بخشــی از قانــون اغمــاض کنــد یــا بخشــی از
آن را اســتثناء قائــل بشــود .ایــن اجازههــا محــدود بــه  120روز تــا 180
روز اســت (میتوانــد  120روزه یــا  180روزه باشــد).
درنتیجــه بــرای تحریمهــای  ISAکــه جــزء تحریمهــای ثانویــه
مصــوب کنگــره علیــه ایــران اســت مطابــق برجــام ،توقفهــای موقــت
پیــش بینــی شــده کــه در دورههــای زمانــی  120و  180روزه بایــد توســط
رئیسجمهــور صــادر شــود؛ کــه ســبب باقــی مانــدن ریســک فعالیــت
اقتصــادی بــا ایــران میشــود.
▪

▪ . 5.2تمدید قانون ایسا و مغایرت آن با برجام

در حالیکــه قانــون تحریمهــای ایــران (ایســا) طبــق اعتبــار خــود تــا
 31دســامبر  10( 2016دیمــاه  )95منقضــی میگردیــد قانونگــذاران
آمریکایــی  11آذرمــاه بــا اکثریــت مطلــق ( ۹۹رأی موافــق -صفــر رأی
مخالــف) تمدیــد قانــون تحریمهــا علیــه ایــران را بــرای یــک دوره ۱۰
ســاله دیگــر تصویــب نمودنــد و اکنــون کارشناســان بــر ایــن مســئله
اتفاقنظــر دارنــد کــه تصویــب تمدیــد قانــون ( )ISAاز ســوی مجلــس
نماینــدگان آمریــکا ناقــض برخــی از مــواد برجــام محســوب میشــود کــه
ذیــ ً
ا بــه آنهــا اشــاره میکنیــم.
 -1مطابــق بنــد  21برجــام آمریــکا متعهــد شــده بــود کــه بــا اجــرای
برجــام تحریمهــای مقررشــده در پیوســت  2را متوقــف ســازد و بــه
ایــن توقــف ادامــه دهــد و همچنیــن بــر اســاس بنــد  23برجــام آمریــکا
میبایســت همــه تحریمهــای موجــود در پیوســت  2را کــه تعلیــق و
متوقــف نمــوده بــود ،لغــو نمایــد .تمدیــد  10ســاله قانــون  ISAدر ســال
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 2016تــا ســال  2026ادامــه خواهــد داشــت 8 ،ســال پــس از اجــرای
برجــام ،ســال  2023خواهــد بــود یعنــی 3ســال بعــد نیــز ایــن تحریمهــا
ادامــه دارنــد بنابرایــن تمدیــد قانــون ISAکامـ ً
ا مغایــر و ناقــض ایــن بنــد
اســت.
 -2دولــت آمریــکا مطابــق مــاده  26برجــام متعهــد گردیــد کــه در
چارچــوب اختیــارات قانونــی رئیسجمهــور یــا کنگــره از بازگردانــدن یــا
تحمیــل مجــدد تحریمهــای مشخصشــده در بنــد دو برجــام خــودداری
کنــد و همچنیــن طرفیــن بــر اســاس مــاده  28برجــام متعهــد گردیدنــد
کــه از هرگونــه اقــدام مغایــر بــا نــص صریــح برجــام خــودداری نماینــد.
بــر ایــن اســاس تمدیــد تحریــم ایســا موجــب بازگردانــدن تحریمهــای
پیوســت  2برجــام و نقــض مــاده  26و همچنیــن مخالــف نــص صریــح آن
و نقــض مــاده  28برجــام اســت.
 -3مطابــق مــاده  29برجــام طرفیــن متعهــد میگردنــد کــه از هرگونــه
سیاســت بــا هــدف خــاص تأثیرگــذاری منفــی و مســتقیم بــر عادیســازی
تجــارت و روابــط اقتصادیشــان بــا ایــران ،خــودداری نماینــد .ایــن
اقدامــات در تعــارض بــا تعهداتشــان مبنــی بــر عــدم اخــال در اجــرای
موفقیتآمیــز برجــام اســت .ایــن بنــد از صریحتریــن بندهایــی اســت
کــه مغایــرت و تناقــض تمدیــد قانــون  ISAرا بــا نــص توافــق هســتهای،
بیــان میکنــد]5[.
عــاوه بــر مــوارد فــوق بــر اســاس مــاده  8از مقدمه برجــام ،گــروه 5+1
متعهــد گردیدنــد کــه از تحمیــل هــر نــوع مقــررات و آییننامههایــی کــه
بــه معنــای جایگزینــی تحریمهــا یــا اقدامــات محدودیــت ســازی باشــد
کــه در برجــام متوقفشــده ،مجــددا ً خــودداری کننــد کــه تمدیــد قانــون
ایســا ایــن بخــش از برجــام را نیــز صریحـ ًا نقــض مینمایــد.

▪

▪ .5.3تأثیرات تمدید قانون ایسا ()ISA

در ایــن شــرایط ســؤال اساســی ایــن اســت کــه وضعیــت شــرکتهای
نفتــی بینالمللــی بــرای ســرمایهگذاری در ایــران بــا وجــود تمدیــد قانــون
ایســا چگونــه خواهــد بود؟
بــرای مشــخص شــدن پاســخ ایــن ســؤال میبایســت دو موضــوع
موردبررســی قــرار گیــرد .نخســت ،میبایســت ابعــاد مثبــت و منفــی
ســرمایهگذاری در صنعــت نفــت ایــران باوجــود تمدیــد تحریــم ایســا
مشــخص گــردد و دوم ،میبایســت وضعیــت آینــده برجــام و توقفهــای
 120روزه تحریمهــای ایســا بــر اســاس آن موردبررســی قــرار گیــرد کــه
ذیــ ً
ا موردتوجــه قــرار میگیــرد.
نخســت :ابعــاد مثبــت و منفــی ســرمایهگذاری در صنعــت نفــت
ایــران باوجــود تمدیــد تحریــم ایســا
الف :ابعاد مثبت سرمایهگذاری در ایران
ازنقطهنظــر صنعــت نفــت و گاز ،لغــو تحریمهــای بیــن الملــی ایــران
مســیر را بــرای حضــور و مشــارکت شــرکتهای بینالمللــی نفتــی کــه
عالقهمنــد بــه حضــور در ایــران هســتند همــوار میکنــد .یوهانــس
ســابوتزکی و پــاول شــارما 1تحلیــل گــران حــوزه انــرژی در ایــن زمینــه
مینویســند »:درزمانــی کــه قیمــت نفــت بــه پایینتریــن ســطح خــود
در یــک دهــه اخیــر رســیده اســت و شــرکتهای بینالمللــی نفتــی در
حــال صدمــه دیــدن هســتند و ایــن امــر تــا حــد زیــادی در تقلیــل ســود
ســهام و کاهــش فرصتهــای شــغلی آنــان منعکــس شــده اســت ،ایــن
شــرکتها نیازمنــد فرصــت اکتشــاف و تولیــدی هســتند کــه بــه ســرمایه
و هزینــه عملیاتــی نســبت ًا کمــی نیــاز داشــته باشــد ،بهاینترتیــب ایــران بــا
1 Johannes Sobotzki & Pavel Sharma
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هزینــه تولیــد هــر بشــکه نفــت در حــدود  12دالر 1در مقایســه بــا  9دالر
در عربســتان 36 ،دالر در آمریــکا و  52دالر در انگلســتان ،خــود را بهعنــوان
یــک فرصــت بــزرگ نمایــش میدهــد .ایــن شــرایط ســبب میشــود کــه
شــرکتهای بینالمللــی نفتــی بــه پذیــرش ریســک و چالشهایــی کــه
درزمینــه ســرمایهگذاری در ایــران وجــود دارد ،تمایــل پیــدا کننــد]8[».
تدویــن مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی ایــران موســوم بــه ( )IPCکــه
بــا قراردادهــای بیــع متقابــل بهطــور کامــل متفــاوت اســت و بهمراتــب
جذابیــت بیشــتری بــرای صاحبــان ســرمایه و شــرکتهای بینالمللــی
نفتــی ایجــاد مینمایــد؛ (هرچنــد ایــن امــر ســبب انتقــادات گســترده
داخلــی بــه آن نیــز شــده اســت) .ازجملــه مهمتریــن ایــن جذابیتهــا
میتــوان بــه؛ تــوأم شــدن مراحــل اکتشــاف و توســعه و بهرهبــرداری در
مقایســه بــا جدایــی ایــن مراحــل در مــدل بیــع متقابــل بیــن اکتشــاف و
توســعه ،افزایــش درآمــد شــرکتهای خارجــی بــا اســتفاده از ســازوکار
دســتمزد " "Feeو افزایــش مــدت قــرارداد بــه  20تــا  25ســال نــام بــرد.
توجــه بــه اثرگــذاری قانــون ایســا در زمــان تصویــب نخســتین (کــه
توســط دســتورالعمل اجرایــی رئیسجمهــور متوقــف نشــده بــود)
نمایانگــر آن اســت کــه تــا زمانــی کــه زمینههــای حقوقــی و بینالمللــی
از قبیــل قطعنامههــای شــورای حــکام و شــورای امنیــت ســازمان ملــل
علیــه ایــران کــه آمریکائیهــا قبــ ً
ا در اجمــاع ســازی میــان کشــورها و
همچنیــن اتحادیــه اروپــا اســتفاده میکردنــد وجــود نداشــته باشــد ،ایــن
قانــون نمیتوانــد بــه نحــو مؤثــری مانــع از ســرمایهگذاری شــرکتهای
بینالمللــی در ایــران گــردد ،بــر همیــن اســاس مطابــق گــزارش مرکــز
پژوهشهــای کنگــره آمریــکااز ســال  ۱۹۹۹تــا  ۲۰۰۷بیــش از دههــا
میلیــارد دالر ســرمایهگذاری خارجــی توســط شــرکتهایی همچــون
 . 1اگرچه بسیاری ،هزینه تولید نفت در ایران را کمتر از  5دالر در هر بشکه عنوان میکنند.

توتــال فرانســه،رویــال داچ شــل بریتانیایــی ،اینپکــس ژاپــن ،انــی ایتالیــا و
 ...در بخــش انــرژی ایــران انجامشــده اســت1 .جــدول پیوســت شــماره دو
ســرمایهگذاریهای عمــده صــورت گرفتــه در بخــش انــرژی ایــران پــس
از  1999را نشــان میدهــد.
ب :ابعاد منفی و تأثیرات تمدید ایسا
1 .1هــدف از تمدیــد تحریــم ایســا بــا توجــه بــه تعییــن تکلیــف آن در
برجــام ،برقــرار مانــدن ســاختار تحریمهــا 2بهمنظــور ایجــاد جــو
روانــی علیــه جمهــوری اســامی ایــران اســت تــا از طریــق آن
شــرکتهای بینالمللــی در بــاز کــردن پروندههــای جدیــد بــرای
همــکاری اقتصــادی بــا ایــران احتیــاط کــرده و یــا بهطورکلــی از
هرگونــه همــکاری بــا جمهــوری اســامی ایــران خــودداری کننــد.
امــری کــه آمریــکا بالفاصلــه بعــد از توافــق اولیــه ژنــو (برنامــه
اقــدام مشــترک) آن را بــا جریمــه ســنگین شــرکتهای معتبــر
بینالمللــی بــه اتهــام همکاریهــای گذشــته بــا ایــران کلیــد زد.
2 .2بســیاری از موسس ـههای مالــی در مــورد محیــط پیچیــده حقوقــی
کــه از توافــق جدیــد هســتهای بوجــود میآیــد نگرانانــد و از
خطــرات ناشــی از درک نادرســت قوانیــن جدیــد واهمــه دارنــد.
موسســههای مالــی همچنیــن نگرانانــد تحریمهــای ســازمان
ملــل دوبــاره اعمــال و ایــن وضــع در مــورد تحریمهــای اتحادیــه
اروپــا نیــز اجــرا شــود.
3 .3تعلیــق تحریمهــای ایســا در بازههــای حداکثــر  120و  180روز
اســت و پ ـسازآن رئیسجمهــور آمریــکا بایــد مجــددا ً تحریمهــا
 . 1البته طبق گزارشی که آقای کنت کاتزمن ( )Katzman Kennethدر سال  ۲۰۱۱برای کنگره تهیه
نموده بیان شده است :مقامات ایاالتمتحده در سال  ۲۰۱۱میگویند که ایران در سال  ۲۰۱۱نزدیک به
 ۶۰میلیارد دالر از سرمایهگذاری در پروژههای متعدد نفتی را به دلیل تحریم ازدستداده است.
 - 2منظور از ساختار ،حفظ زیرساختهای قانونی و سازوکارهای اجرایی تحریم است.
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را تعلیــق کنــد کــه ایــن امــر موجــب میشــود ســایه و ریســک
بازگشــت تحریمهــا کامــ ً
ا بــر ســر بانکهــا و شــرکتهای
خارجــی باقیمانــده و مانــع از ســرمایهگذاری و ورود آنهــا بــه
قراردادهــای بلندمــدت بهخصــوص در بخــش انــرژی بــا ایــران
شــود.
4 .4نگرانــی ناشــی از تغییــر رویکــرد دولت بعــدی ایاالتمتحــده راجع
بــه تعلیــق قانــون ایســا ،چالــش دیگــر شــرکتهای بینالمللــی
بــرای ورود بــه ایــران اســت ،اینکــه دولــت ترامــپ بــا یــک قانــون
و همچنیــن یــک دســتورالعمل اجرایــی رئیسجمهــوری قبلــی
روبـهرو اســت کــه میتوانــد ایــن دســتورالعمل را غیرفعــال کنــد،
رئیسجمهــوری کــه در اظهــارات خــود توافــق برجــام را (کــه بــر
اســاس آن دولــت آمریــکا موظــف بــه تعلیــق ایســا اســت) بدتریــن
توافــق تاریــخ آمریــکا میدانــد.
5 .5مطابــق اصالحیــه جدیــد اداره اوفــک وزارت خزانـهداری آمریــکا1
در ( FAQســؤاالت متــداول پرســیده شــده) حتــی در صــورت
عقــد قــرارداد شــرکتهای بینالمللــی درصورتیکــه بــه
هــر دلیلــی تحریمهــا بازگــردد ایــن شــرکتها تنهــا  180روز
فرصــت خواهنــد داشــت کــه بــه قــرارداد خــود بــا ایــران پایــان
دهنــد .در بخــش  M5از  FAQبیــان شــده اســت کــه« :افــراد
غیرآمریکایی-غیرایرانــی (مخاطبیــن تحریمهــای ثانویــه) پــس از
بازگشــت تحریمهــا در مــدت  180روز فرصــت مشخصشــده
تنهــا بــه دریافــت مطالبــات خــود بایــد اقــدام کننــد و اگــر در ایــن
 . 1دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا ( )OFACیک آژانس اجرایی و اطالعاتی مالی است که
زیرمجموعه وزارت خزانهداری آمریکا محسوب میشود و وظیفه آن برنامهریزی و اجرای تحریمهای
اقتصادی و تجاری در حمایت از اهداف امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا است.

مــدت اقــدام جدیــدی شــامل اعطــای وام و یــا فــروش تجهیــزات
و یــا خدمــات بــه ایــران کننــد ممکــن اســت مشــمول تحریمهــای
آمریــکا شــوند ]9[ .»1
▪ ▪ .5.4وضعیــت آینــده برجــام و توقفهــای  120روزه تحریمهــای ایســا بــر
اســاس آن

بــرای روشــن شــدن ایــن وضعیــت میبایســت راهبــرد اتخاذشــده از
ســوی طرفیــن ایــن توافــق یعنــی کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا ،چیــن
و روســیه ،ایــران و ایاالتمتحــده آمریــکا را پــس از اجرایــی شــدن آن
موردبررســی قــرارداد کــه ذیــ ً
ا ذکــر میگــردد.
الــف -راهبــرد کشــورهای اروپایــی فرانســه ،انگلیــس و آلمــان بــه
همــراه چیــن و روســیه :اتخــاذ راهبــرد حمایــت کامــل سیاســی از
برجــام و احتیــاط در عمــل بــه آن.
اتحادیــه اروپــا در میــان متحــدان آمریــکا ،بانفوذتریــن حامــی
برجــام بــه شــمار م ـیرود ،اعضــای ایــن اتحادیــه کــه منافــع اقتصــادی
گســتردهای را بــه دلیــل اجــرای تحریــم در روابــط تجــاری خــود بــا ایــران
ازدســتدادهاند ،ایــن توافــق را فرصــت مناســبی بــرای بازیابــی منافــع
اقتصــادی ازدســترفته خــود میداننــد و از زمــان امضــای آن تاکنــون
همــواره بــر حمایــت و پشــتیبانی کامــل خــود از ایــن توافــق تأکیــد نمــوده
و خواســتار اجــرای کامــل آن از ســوی همــه طرفیــن شــدهاند .بــر همیــن
اســاس خانــم فدریــکا موگرینــی ،مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا
در نشست»سیاســت هســتهای» مؤسســه کارنگی در خصــوص برجام چنین
 . 1بند  37برجام که موضوع “عطف به ماسبق نشدن “ در آن مطرحشده است ،تحریمهای آمریکا را
شامل نشده و تنها شامل تحریمهای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل میشود.
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میگویــد »:بگذاریــد مثــل همیشــه بهصراحــت بگویــم کــه ایــن توافقــی
اســت کــه بــه کل جامعــه بینالمللــی تعلــق دارد و اروپاییهــا مصمــم بــه
حفــظ آن هســتند چراکــه اجــرای کامــل و دقیــق آن کلیــد امنیــت ماســت».
همچنیــن در بیانیــه ایــن اتحادیــه در دومیــن ســالگرد برجــام چنیــن
آمــده» اتحادیــه اروپــا بــه حفــظ و اجــرای ایــن توافقنامــه متعهــد اســت و
خواهــد مانــد و تــاش میکنــد تــا مســائل باقیمانــده و منشــأ تنشهــا
و درگیریهــا کــه همچنــان بــر منطقــه تأثیــر میگــذارد حلوفصــل
شــوند»]10[.
امــا باوجودایــن موضعگیــری روشــن ،شــرکتهای اروپایــی همچنــان
بــرای ورود بــه بــازار ایــران و بهخصــوص بخــش انــرژی آن بــا احتیــاط
فــراوان عمــل میکننــد و بیشــتر منتظــر روشــن شــدن سیاسـتهای 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 آنهــا پیــش از صــدور
قطعنامههــا و ســنگین شــدن تحریمهــا علیــه ایــران دارد بــه صورتــی
کــه ایــن کشــورها تحتفشــارهای بینالمللــی و ایاالتمتحــده تقریبــ ًا
در آخریــن مراحــل بــه تحریمهــای ایــران پیوســتند و حتــی در زمــان
تحریــم نیــز روابــط خوبــی بــا ایــران داشــتند .از طــرف دیگــر نزدیکــی
نقطــه نظــرات منطقــهای موجــب تقویــت روزافــزون روابــط جمهــوری
اســامی بــا کشــورهای چیــن و بهخصــوص روســیه شــده اســت و بــه
آنهــا اجــازه داده تــا روابــط راهبــردی خــود را در بســیاری از حوزههــا
گســترش و افزایــش دهنــد و بــا اســتفاده از فرصــت بوجــود آمــده از
توقــف تحریمهــا بــر حجــم مبــادالت اقتصــادی خــود بیفزاینــد .ازایـنرو
مقامــات رســمی ایــن دو کشــور نیــز بارهــا بــر حمایــت کامــل خــود از
برجــام تأکیــد کردهانــد.

ب -راهبرد دولت ایران :اتخاذ راهبرد حفظ و تقویت برجام
بــا آغــاز بــه کار دولــت یازدهــم فصــل جدیــدی در مذاکــرات هســتهای
ایــران و گــروه  5+1گشــوده شــد ،در  14شــهریور  1392رئیسجمهــور
دســتور بازگشــت پرونــده هســتهای ایــران بــه دســتگاه دیپلماســی کشــور
را صــادر کــرد و محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه ریاســت گــروه
مذاکرهکننــده هســتهای را بــر عهــده گرفــت .هــدف اصلــی دولــت از
میــان برداشــتن تحریمهــا بهعنــوان راهحــل بســیاری از مشــکالت جامعــه
عنــوان گردیــد و بــر همیــن اســاس دولــت از تمــام تــوان خــود بــرای
دسـتیابی بــه توافــق هســتهای اســتفاده نمــود و درنهایــت و پــس از انجام
مذاکــرات طوالنــی در تاریــخ  23تیــر  1394توافــق جامــع هســتهای ویــن
یــا برنامــه جامــع اقــدام مشــترک (برجــام) میــان ایــران و گــروه کشــورهای
 5+1منعقــد گردیــد کــه بهموجــب آن در مقابــل محدودیتهایــی در
برنامــه هســتهای ایــران بخشــی از تحریمهــای اعمالــی علیــه ایــران متوقف
گردیــد .مســئوالن دولــت ایــن توافقنامــه را مهمتریــن دســت آورد
خــود میداننــد و حفاظــت از آن را در صــدر اولویتهــای خــود قــرار
دادهانــد .بــر همیــن اســاس دکتــر روحانــی بعــد از ثبتنــام در انتخابــات
دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهــوری ،حفــظ برجــام را یکــی از مهمتریــن
مســائل اقتصــادی و سیاســی دانســت و دکتــر محمدجــواد ظریــف پــس از
کســب رأی اعتمــاد بهعنــوان وزیــر خارجــه ایــران در دولــت دوازدهــم ،در
خصــوص اولویتهــای دســتگاه دیپلماســی ،اولویــت اول را حفــظ برجــام
و جلوگیــری از بدعهــدی آمریکاییهــا اعــام نمــود]11[.
دولــت ایــران همچنیــن بهمنظــور تقویــت برجــام و بــا اعتقــاد بــه ایــن
امــر کــه منفعــت طــرف مقابــل از ســرمایهگذاری در ایــران عامــل پایــداری
توافــق خواهــد بــود مبــادرت بــه انعقــاد قراردادهــای تجــاری بــاارزش بــاال
علیالخصــوص بــا طرفیــن اروپایــی برجــام نمــود.
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در همیــن راســتا پــس از برجــام فرانســه یکــی از بزرگتریــن شــرکای
تجــاری در اقتصــاد ایــران شــد .در  ۱۱مــاه نخســت ســال  ۲۰۱۶میــادی
( )۹۴-۹۵میــزان مبــادالت تجــاری میــان ایــران و فرانســه بــه یــک میلیــارد
و  ۷۰۰میلیــون دالر رســید کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال پیــش از
آن  ۳برابــر شــد .فرانســویها کــه تــا پیــش از اعمــال تحریمهــا علیــه
ایــران ازجملــه شــرکای خــوب ایــن کشــور در اتحادیــه اروپــا بودنــد و
در جریــان مذاکــرات نقــش پلیــس بــد ماجــرا را داشــتند ،پــس از بــه
نتیجــه رســیدن برجــام دوبــاره به حــال گذشــته بازگشــتند .قراردادهــای دو
شــرکت خودروســازی بــزرگ فرانســویها یعنــی پــژو و رنــو و نیــز ورود
هواپیماهــای ایربــاس بــه ایــران از نتایــج روشــن بازگشــت فرانســویها
بــه میــدان تجــارت بــا ایــران بــوده اســت]12[.
ج -راهبــرد کشــور آمریــکا :اتخــاذ راهبــرد فشــار و تعامــل در
دولــت اوبامــا و راهبــرد تهدیــد و افزایــش فشــار در دولــت ترامــپ
مــرور عملکــرد و سیاس ـتهای احــزاب اصلــی آمریــکا یعنــی حــزب
جمهوریخــواه 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 نمیکنــد و تفــاوت تنهــا در نحــوهی انجــام ایــن راهبــرد
در آمریکاســت .بــر ایــن مبنــا ،دولــت اوبامــا کــه تصــدی انجــام مذاکــرات
بــا ایــران و گــروه  5+1را نیــز عهــدهدار بــود پــس از حصــول توافــق
هســتهای ،راهبــرد دوجانبــه تعامــل و فشــار را در خصــوص ایــران بــه کار
گرفــت .بــر اســاس ایــن راهبــرد ازیکطــرف اوبامــا توافــق برجــام را یکــی
از دســت آوردهــای دولــت خــود ذکــر و بهکــرات از آن بهعنــوان توافقــی
تاریخــی و پیــروزی دیپلماســی یــاد میکنــد و همچنیــن جــان کــری
وزیــر امــور خارجــه دولــت اوبامــا در خصــوص درخشــان بــودن ایــن
توافــق در یادداشــتی در دومیــن ســالگرد برجــام چنیــن میگویــد» مــن بــه

بســیاری از دســتاوردها و اقداماتــم در دوران وزارت امــور خارجــه دولــت
رییسجمهــور اوبامــا افتخــار میکنــم؛ از توافــق آب و هوایــی پاریــس
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 نمیکنــم چیــزی بهانــدازه ایــن توافــق
تاریخــی (برجــام) درخشــان باشــد ]13[».و از طــرف دیگــر بــا اســتفاده از
حربــهی تحریــم بــه بهانههــای مختلــف ازجملــه نقــض حقــوق بشــر،
آزمایشهــای موشــکی و حمایــت از گروههــای تروریســتی ،ایجــاد فشــار
و جــو روانــی علیــه ایــران را نیــز دنبــال مینمــود .تأکیــد مــداوم مقامــات
وزارت خزانــهداری بــر اســتمرار تحریمهــای اولیــه بهمنظــور هــراس
نظــام بانکــی بینالمللــی از همــکاری بــا ایــران و اعــام اینکــه ایــران
تهدیــدی بــرای جهــان ،ناقــض حقــوق بشــر و حامــی تروریســم اســت بــر
اســاس همیــن رویکــرد صــورت میپذیرفــت .مصــادره  2میلیــارد دالر از
امــوال ایــران ،اعمــال محدودیــت ویــزا ،تمدیــد قانــون تحریمــی ایســا و
همچنیــن تصویــب تحریمهــای جدیــد ضــد ایرانــی توســط دولــت اوبامــا
ازجملــه مــوارد ناقــض برجامــی اســت کــه جهــت فشــار بــر ایــران در
زمــان ریاســت جمهــوری اوبامــا مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
بــا روی کار آمــدن دولــت ترامــپ نحــوه عملکــرد و برخــورد آنهــا
بــا توافــق برجــام نســبت بــه گذشــته تغییــر یافــت .ترامــپ در روزهایــی
کــه هنــوز در رقابتهــای انتخاباتــی بــه ســر میبــرد وعــده پــاره کــردن
توافــق بــا ایــران در نخســتین هفتههــای حضــور در قــدرت را داد و پــس
از اســتقرار در کاخ ســفید ضمــن متهــم نمــودن ایــران بــه نقــض روح
برجــام از آن بهعنــوان « بدتریــن توافــق تاریــخ آمریــکا» نــام بــرد؛ امــا در
عمــل دولــت ترامــپ تصمیمگیــری 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
پایبنــدی ایــران بــه توافــق هســتهای اعــام کــرد کــه ترامــپ تیمــی در
شــورای امنیــت ملــی را بــرای تعییــن اســتراتژی کالن امریــکا در قبــال
ایــران و اینکــه آیــا تعلیــق اجــرای تحریمهــای هســتهای طبــق برجــام بــه
نفــع امریــکا اســت یــا خیــر ،تعییــن کــرده اســت.
درحالیکــه زمــان اولیــه بــرای اعــام نظــر ایــن گــروه  ٩٠روز پــس از
ســخنان تیلرســون اعالمشــده بــود امــا عم ـ ً
ا 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 تحریمهــا اعــام شــد
امــا در آن مقطــع ترامــپ کــه بــا اکــراه پایبنــدی ایــران بــه برجــام را امضــاء
نمــوده بــود بــرای وزارت امــور خارجــه و شــورای امنیــت ملــی خــود
یــک ضرباالجــل جدیــد تعییــن و تأکیــد کــرد تــا اکتبــر گــزارش نهایــی
در مــورد اســتراتژی کالن امریــکا در قبــال برجــام بایــد روی میــز کار
رییسجمهــور باشــد .ایــن موضعگیریهــا و تهدیدهــای دولــت ترامــپ
بــا فعالیتهــای مغایــر برجامــی دولــت وی همــراه بــود ،دولــت ترامــپ
همزمــان بــا اعــام پایبنــدی ایــران بــه توافقنامــه برجــام تحریمهــای
جدیــدی علیــه 18فــرد و نهــاد ایرانــی اعمــال نمــود و قانــون تحریمهــا
علیــه روســیه ،ایــران و کــره شــمالی موســوم بــه «مــادر تحریمهــا» و
«ســیاهچاله تحریمــی» را تنفیــذ کــرد ،تحریمــی کــه کارشناســان معتقدنــد
بــه دنبــال قفلکــردن همــه فعالیتهــای اقتصــادی ایــران اســت .همچنیــن
در بیانیــه کاخ ســفید در مــورد ســفر ترامــپ بــرای شــرکت در نشســت
گــروه  20در هامبــورگ ذکــر شــد” دونالــد ترامــپ رئیسجمهــور آمریــکا
از حضــور خــود در هامبــورگ در نشســت گــروه  20اســتفاده میکنــد تــا
دیگــر کشــورها را از تعامــل بازرگانــی بــا ایــران منصــرف کنــد»]14[.

درنتیجــه بایــد بــرای مشــخص شــدن تصمیــم نهایــی ترامــپ در
خصــوص برجــام و بهتبــع آن تعلیــق تحریمهــا تــا ضرباالجــل نیمــه
اکتبــر منتظــر مانــد ،تصمیمــی کــه بــه نظــر میرســد از  2حالــت خــارج
نباشــد .یــا دولــت ترامــپ بــا اعــام عــدم پایبنــدی ایــران بــه تعهــدات
خــود ذیــل برجــام ،تصمیمگیــری در خصــوص ادامــه لغــو تحریمهــا را
بــه کنگــره میســپارد و در صــورت رأی کنگــره بــه بازگشــت تحریمهــای
ثانویــه ،آمریــکا عم ـ ً
ا از برجــام خــارج میگــردد 1.و یــا اینکــه ضمــن
اعــام پایبنــدی خــود بــه برجــام بــر میــزان تحریمهــا و محدودیتهــای
خــود علیــه ایــران میافزایــد و همزمــان خواســتار اصــاح آن میگــردد.
تبعــات اتخــاذ هــر یــک از حالتهــای فوق بــر ایــران در ذیل موردبررســی
قــرار میگیــرد:
 -1خــروج آمریــکا از برجــام :مهمتریــن موضــوع در صــورت تحقــق
ایــن حالــت پاســخی اســت کــه ایــران بــه آن خواهــد داد .در ایــن زمینــه
مقامــات دولــت ایــران اعــام نمودهانــد درصورتیکــه آمریــکا از برجــام
خــارج گــردد ولــی کشــورهای اروپایــی بــه آن پایبنــد باشــند ،برجــام را بــا
همــکاری کشــورهای اروپایــی ادامــه خواهنــد داد کــه در ایــن صــورت نیز
 2حالــت بــرای شــرکتهای بینالمللــی کــه تمایــل حضــور در ایــران
رادارنــد متصــور اســت:
الــف -گزینــش بیــن ایــران و آمریــکا :درصورتیکــه خــروج آمریــکا
از برجــام و سیاســتهای تحریمــی آن موجــب شــود کــه شــرکتهای
 - 1بر اساس قانون مصوب کنگره آمریکا رئیسجمهور باید هر سه ماه یکبار عالوه بر پایبندی
ایران به مفاد فنی برجام ،یک موضوع دیگر را نیز تائید کند :اینکه رفع تحریمهای ایران در
راستای منافع امنیت ملی آمریکاست.اگر دولت آمریکا در این خصوص تائیدیهای صادر نکند،
کنگره آمریکا  ۶۰روز زمان خواهد داشت تا در مورد احیای تحریمهای ثانویه که بر اساس
برجام رفع شده بودند ،تصمیمگیری کند.
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بینالمللــی مجبــور بــه انتخــاب بیــن ایــران و آمریــکا گردنــد ،بــه عقیــده
بســیاری از کارشناســان ،انتخــاب شــرکتها ،همــکاری بــا آمریــکا خواهــد
بــود .خانــم کرافــت 1رئیــس بخــش اســتراتژی کاالیــی آر بــی اس کپیتال و
کارشــناس ســابق نفتــی آژانــس اطالعــات مرکــزی آمریــکا در ایــن زمینــه
بیــان مـیدارد ":بــا روی کار آمــدن ترامــپ ،شــرکتهای اروپایــی انــرژی
کــه بــرای توســعه منابــع عظیــم نفــت و گاز ایــران صفکشــیدهاند بــا
خطــر بزرگــی مواجــه میگردنــد :بدینصــورت کــه مدیریــت ترامــپ
باعــث اعمــال مقرراتــی در توافــق هســتهای خواهــد شــد کــه مجــددا ً
تحریمهایــی را برقــرار میســازد کــه شــرکتهایی کــه در بخــش نفــت
و گاز ایــران ســرمایهگذاری میکننــد مجــازات (جریمــه) خواهنــد شــد.
ترامــپ میتوانــد فرآینــدی را تنظیــم کنــد کــه در آن بــا امتنــاع از تأییــد
اینکــه ایــران مطابــق شــروط توافــق عمــل نمــوده و بــا اســتفاده از نقــض
فنــی ،بــا ضربـهای محکــم و ناگهانــی تحریــم را بهجــای خــود بازگردانــد؛
کــه در ایــن صــورت ،تحریمهــای جدیــد ،شــرکتها را بیــن تجــارت بــا
ایــران یــا محــروم شــدن از سیســتم مالــی آمریــکا قــرار میدهــد؛ کــه بــه
عقیــده وی انتخــاب شــرکتها ،آمریــکا خواهــد بــود]15[".
ب -امــکان همــکاری همزمــان بــا آمریــکا و اســتفاده از ظرفیــت
اقتصــادی ایــران بــا مقاومــت کشــورهای اروپایــی:
بــه نظــر میرســد 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
تصویــب نخســتین قانــون  ISAمیــان آمریــکا و کشــورهای اروپایــی
بــه وقــوع پیوســت .اینکــه آیــا اتحادیــه اروپــا میتوانــد بــا توجــه بــه
شــرایط امــروز خــود در عمــل رویـهای مســتقل از آمریــکا در پیــش بگیــرد
1 Helima Croft

و بهعنــوان وزنــه متعادلکننــده توافــق عمــل نمایــد یــا خیــر چنــدان
امیدوارکننــده بــه نظــر نمیرســد.
 -2پایبنــد مانــدن آمریــکا بــه برجــام همــراه بــا افزایــش میــزان
تحریمهــا و محدودیتهــای خــود علیــه ایــران:
درصورتیکــه آمریــکا مطابــق توصیــه اکثــر کارشناســان خــود،
بهصــورت رســمی از برجــام خــارج نگــردد میتوانــد ضمــن پرهیــز
از تبعــات ناشــی از خــروج یکطرفــه خــود از برجــام بــا اعمــال
تحریمهــای جدیــد بــه بهانههــای مختلــف غیرهســتهای و همچنیــن
اتخــاذ سیاســتهای ســختگیرانه در قبــال اجــرای برجــام بــر میــزان
فشــارهای خــود علیــه ایــران بهمنظــور همــراه نمــودن آن باسیاس ـتهای
خــود بیفزایــد .در ایــن حالــت ازجملــه مهمتریــن تبعــات آن بــرای حــوزه
انــرژی ایــران میتــوان مــوارد ذیــل را ذکــر کــرد:
الــف -مانــدگاری ریســک همــکاری شــرکتهای بینالمللــی بــا ایــران:
ازجملــه نخســتین آثــار اعمــال تحریمهــای جدیــد بــه بهانههــای مختلــف
علیــه ایــران و اتخــاذ سیاسـتهای ســختگیرانه در قبــال اجــرای برجــام،
حفــظ جــو روانــی ناشــی از آن علیــه ایــران و ریســک بــاالی همــکاری
شــرکتهای بینالمللــی بــا ایــران اســت؛ کــه میتوانــد بیشــترین تأثیــر
را در بخــش انــرژی ایــران بــر جــای بگــذارد.
ب-تغییــر موازنــه و قــدرت چانهزنــی در قراردادهــای حــوزه انــرژی
بــه نفــع طــرف مقابــل :توجــه بــه نیــاز ایــران بــه جــذب ســرمایهگذاری
جهــت توســعه منابــع انــرژی خــود از یکســو و ریســک بــاالی حضــور
در قراردادهــای بلندمــدت ایــن حــوزه بــه دلیــل سیاس ـتهای آمریــکا از
طــرف دیگــر موجــب تغییــر قــدرت چانهزنــی و بهتبــع آن دادن امتیــازات
بیشــتر بــه اشــخاص طــرف قــرارداد بــا ایــران میگــردد.
ج-ســرمایهگذاری گزینشــی :از دیگــر تبعــات اتخــاذ سیاســت مذکــور
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توســط آمریــکا ایــن اســت کــه شــرکتهای خارجــی کــه خواســتار
همــکاری بلندمــدت اقتصــادی بــا ایــران هســتند حتمـ ًا قبــل از حضــور و
امضــای قــرارداد در ایــران بــا آمریــکا وارد مذاکــره شــده و هماهنگیهــای
الزم را انجــام میدهنــد کــه در ایــن صــورت تنهــا شــرکتهایی امــکان
حضــور در ایــران را پیــدا میکننــد کــه توانســته باشــند از آمریــکا تأییدیــه
بگیرنــد.
اینکــه ترامــپ کدامیــک از حــاالت فــوق را انتخــاب میکنــد در 15
اکتبــر مشــخص خواهــد شــد ولــی بــا توجــه بــه شــرایط امــروز جهــان و
توجــه بــه بحــران بوجــود آمــده در شــبهجزیره کــره و همچنیــن محاســبه
ســود و زیــان (دســت آورد در مقابــل تبعــات) احتمــال انتخــاب حالــت
دوم بســیار بیشــتر اســت ،زیــرا بهمــوازات اینکــه میتوانــد بیشــتر دســت
آوردهــای حالــت نخســت را بــا اعمــال فشــار بــر ایــران در صــورت پایبند
بــودن آمریــکا بــه برجــام بدســت بیــاورد میتوانــد از تبعــات منفــی ناشــی
از خــروج یکطرفــه از آن نیــز رهایــی پیــدا کنــد .ازجملــه تبعــات منفــی
کــه خــروج یکطرفــه دولــت ترامــپ از برجــام میتوانــد بــرای آمریــکا
ایجــاد نمایــد عبارتانــد از:
▪ ▪خدشه به اعتبار آمریکا ازنظر التزام آن کشور به توافقاتی که با سایر کشورها به
دست میآورد.
▪ ▪خدشهدار شدن اعتماد کره شمالی نسبت به اراده آمریکا جهت التزام به هر
توافقی که ممکن است بر سر موضوع سالحهای هستهای این کشور بر اساس
مذاکره بدست آید.
▪ ▪و محروم شدن آمریکا از مزیت تجارت با ایران .تجارتی که در عوض نصیب
روسیه ،چین و اروپائیها میشود1.

 - 1امضای قرارداد ایران ایر و بوئینگ برای خرید  80فروند هواپیما به ارزش  16میلیارد و  600میلیون
دالر نمونهای از روابط اقتصادی ایران و آمریکا در پسابرجام است که میتواند زمینه رفع دو نگرانی عمده

امــا بــا تمــام ایــن تفاســیر ترامــپ نشــان داده کــه رئیسجمهــوری
غیرقابلپیشبینــی اســت ،تصمیــم او مبنــی بــر خــروج آمریــکا از
توافقنامــه بینالمللــی آب و هوایــی پاریــس کــه از مجمــوع  197کشــور
عضــو ســازمان ملــل  195کشــور توافقنامــه آن را امضــاء نمودهانــد،
نمونــهای ازاینگونــه تصمیمــات اوســت.
▪

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

علیرغــم جذابیــت بــاالی صنعــت نفــت ایــران بــرای ســرمایهگذاران
خارجــی (حتــی بــا جذابیتهــای بســیار الگــوی جدیــد قراردادهــای
نفتــی موســوم بــه  )IPCبــه نظــر میرســد حفــظ ســاختارهای تحریــم
بهوســیلهی تمدیــد تحریــم ایســا (باوجــود توقــف اجــرای آن) و پیچیدگی
شــرایط و ابهامهایــی کــه در خصــوص عملکــرد دولــت آینــده آمریــکا
وجــود دارد ،ســبب میشــود شــرکتهای نفتــی بینالمللــی حداقــل تــا
زمانــی کــه چش ـمانداز ســرمایهگذاری در ایــران واضحتــر بشــود جانــب
احتیــاط را پیشگرفتــه و منتظــر عملکــرد دولــت ترامــپ در خصــوص
برجــام و تحریمهــا بماننــد.
درنتیجــه بایــد اذعــان نمــود تمدیــد تحریــم ایســا عــاوه بــر اینکــه
نقــض برجــام محســوب میشــود بزرگتریــن ریســک و چالــش پیــش
روی ســرمایهگذاران خارجــی بــرای مشــارکت در پروژههــای نفتــی ایــران
نیــز بهحســاب میآیــد ،بهنحویکــه شــرکتهای خارجــی مشــتاق بــه
فعالیــت در پروژههــای نفتــی ایــران کــه بــه دلیــل تحریــم نتوانســتند وارد
این شرکت هواپیماساز آمریکایی باشد .در نشست ساالنه سهامداران بوئینگ ،حاضران در جلسه اعالم
کردهاندکه درصورت تحویل هواپیماهای بوئینگ کوتاهبرد و بلندبرد به دو شرکت هواپیمایی ایرانی (ایران ایر
و آسمان) ،ریسک کاهش یکسوم از تولیدات بوئینگ از بین میرود .همچنین ازآنجاکه بهدلیل 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 پروژههــای خــود گردیدنــد ،منتظــر
تصمیمــات و نحــوه اجــرای ایــن قانــون ،توســط دولــت ایاالتمتحــده
خواهنــد بــود .جــدول شــماره 3پیوســت ،لیســت شــرکتهایی کــه تنهــا
در فاصلــه زمانــی  2009-2011براثــر تحریــم بــه فعالیــت خــود در ایــران
خاتمــه داده و کشــور را تــرک کردهانــد یــا درزمینــه تأمیــن فــرآورده
پاالیشــی ،همــکاری خــود را بــا کشــور قطــع کردهانــد نشــان میدهــد.
از طــرف دیگــر بــه دلیــل ضعــف ســاختاری برجــام برعلیــه ایــران
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
عــدم نقــض آن ،موازیــن متوازنــی بــرای طرفیــن توافــق در نظــر گرفتــه
نشــده اســت ،از طرفــی تعهــدات ایــران بهصــورت شــفاف و صریــح
ذکرشــده کــه انجــام آن میبایســت توســط آژانــس بینالمللــی انــرژی
اتمــی مــورد راســتی آزمایــی قــرار گیــرد و هــر حرکــت خــاف آن نقــض
برجــام محســوب شــده و بــا ضمانــت اجــرای بازگشــت تحریمهــا مواجــه
میگــردد ولــی در مقابــل تعهــدات طــرف مقابــل بهصــورت غیــر شــفاف
و بعضـ ًا تفســیرپذیر ذکرشــده کــه در عمــل عــاوه بــر اینکــه اثبــات نقــض
برجــام از جانــب آنهــا را بســیار ســخت نمــوده ،ضمانــت اجــرای مناســبی
جهــت الــزام آنهــا بــه پایبنــدی بــه توافــق نیــز در نظــر گرفته نشــده اســت
زیــرا بــر اســاس مکانیــزم حلوفصــل اختالفــات تحــت برجــام ،چنانچــه
ایــران از طــرف مقابــل بــه خاطــر عمــل نکــردن بــه تعهداتــش شــکایت
نمایــد درنهایــت ظــرف ســی روز تمــام قطعنامههــای قبلــی علیــه خــود
ایــران برمیگــردد.
بــر اســاس بنــد  36و  37برجــام چنــان چــه ایــران معتقــد باشــد کــه هر
یــک یــا کلیــه اعضــای گــروه  5+1تعهــدات خــود را طبــق برجــام رعایــت

نکردهانــد ایــران میتوانــد موضــوع را بــرای حلوفصــل بــه کمیســیون
مشــترک ارجــاع دهــد ،بــه همیــن ترتیــب چنــان چــه هــر یــک از اعضــای
گــروه  5+1نیــز نســبت بــه عــدم رعایــت تعهــدات ایــران معتــرض باشــند
میتواننــد اقــدام مشــابه انجــام دهنــد .کمیســون مشــترک  15روز فرصــت
دارد تــا موضــوع را فیصلــه دهــد مگــر اینکــه ایــن زمــان بــا اجمــاع تمدید
شــود .چنــان چــه اختــاف حلوفصــل نشــود موضــوع بــه وزاری
خارجــه ارجــاع میشــود و وزیــران  15روز فرصــت دارنــد موضــوع را
فیصلــه دهنــد مگــر اینکــه ایــن زمــان بــا اجمــاع تمدیــد شــود .پسازایــن
مرحلــه عضــو شــاکی یــا عضــوی کــه اجــرای تعهداتــش زیــر ســؤال بــوده
میتوانــد درخواســت کنــد تــا موضــوع توســط یــک هیئــت مشــورتی کــه
متشــکل از  3عضــو خواهــد بــود بررســی شــود .هیئــت مشــورتی بایــد
نظریــه غیــر الــزامآوری را ظــرف  15روز ارائــه کنــد .چنانچــه موضــوع
فیصلــه نیابــد و شــاکی معتقــد باشــد کــه موضــوع مصــداق « عــدم پایبندی
اساســی» اســت ،آنطــرف میتوانــد موضــوع را بهعنــوان مبنــای توقــف
کلــی و یــا جزئــی اجــرای تعهداتــش قلمــداد کــرده و یــا بــه شــورای
امنیــت ابــاغ کنــد.
در ادامــه شــورای امنیــت میبایــد در خصــوص قطعنامــهای بــرای
تــداوم لغــو تحریمهــا رأیگیــری کنــد .چنانچــه قطعنامــه فــوق طــی 30
روز بــه تصویــب نرســد مفــاد قطعنامههــای ســابق مجــددا ً اعمــال خواهنــد
شــد]17[.
بنابرایــن درصورتیکــه جمهــوری اســامی ایــران بخواهــد هرگونــه
اقدامــی بــرای مقابلــه بــا نقــض برجــام (تمدیــد ایســا) انجــام دهــد موجب
ازســرگیری خــودکار همــه تحریمهــا میگــردد .ازای ـنرو:
 .1یــا بایــد در مقابــل تمدیــد ایســا و نقــض برجــام هیچگونــه واکنــش
متقابلــی انجــام ندهــد :در ایــن حالــت ممکــن اســت ســرمایهگذاری بــه
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میــزان اندکــی در برخــی بخشهــای صنعــت نفــت انجــام گیــرد؛ امــا
کلیــه شــرکتهای نفتــی بینالمللــی در ورود بــه ایــران بســیار بااحتیــاط
عمــل خواهنــد نمــود و ســرمایهگذاری در ایــران نــه بــا نــگاه بلندمــدت
بلکــه بهصــورت مقطعــی و کوتاهمــدت ممکــن اســت از طــرف برخــی
اشــخاص غیــر آمریکایــی صــورت پذیــرد .درحالیکــه هیــچ شــخص
آمریکایــی نمیتوانــد اقــدام بــه ســرمایهگذاری در ایــران نمایــد؛ بنابرایــن
بازهــم بخــش قابلتوجهــی از تحریمهــا پابرجــا مانــده اســت .بــه عبــارت
بهتــر در ایــن شــرایط دولــت هــم بایســتی اقــدام طــرف مقابــل در نقــض
برجــام را بــه ازای ســرمایهگذاری محــدود و مقطعــی نادیــده بگیــرد.
2؛ و یــا اینکــه در مقابــل تمدیــد ایســا ،اقــدام متقابــل انجــام داده و
بهنوعــی برجــام بیــن طرفیــن نقــض گردیــده و ادامــه اجــرای آن منتفــی
گــردد کــه در ایــن شــرایط کلیــه تحریمهــا بهطــور خــودکار بازخواهــد
گردیــد.
 . 6نقشــه راه و الزامــات راهبــردی ایــران جهــت مقابلــه بــا تهدیــدات ناشــی از
تحریــم در حــوزه صنعــت نفــت و گاز

بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی و مالحظــات ذکرشــده در فــوق ،کشــور
ایــران میبایســت راهبــردی متناســب بــا ایــن شــرایط اتخــاذ نمایــد کــه
از طریــق آن بتوانــد ضمــن بهرهمنــدی حداکثــری از توافقنامــه برجــام،
اثــر تهدیــدات آینــده در حــوزه انــرژی را بــه حداقــل برســاند ازایـنرو دو
راهبــرد میبایســتی در نقشــه راه ایــران گنجانــده شــودکه عبارتانــد از:
 -1راهبــرد کوتاهمــدت :بــا توجــه بــه ایــن امــر کــه طــرف اصلــی ایران
در توافقنامــه برجــام کشــور آمریــکا میباشــد و دشــمنی بــا ایــران جزئی از
سیاســتهای نهادینهشــده در ایــن کشــور میباشــد و همچنیــن تجربــه
مانعتراشــی ایــن کشــور در طــی دو ســالی کــه از اجــرای برجــام میگــذرد

نشــان از اســتمرار ایــن دشــمنی حتــی در صــورت امضــای توافقنامــه از
جانــب آن کشــور را دارد ،ایــران نمیتوانــد بــه برجــام بهعنــوان راهحــل
اصولــی و قابلاطمینــان بــرای بلندمــدت تکیــه نمایــد ولــی ازآنجاییکــه
ایــران بــه تمــام تعهــدات خــود ذیــل آن پایبنــد بــوده و آنهــا را بــه انجــام
رســانده اســت ،میبایســت حداکثــر تــاش را بــرای بهرهمنــدی از حقــوق
ذکرشــده خــود در ذیــل ایــن موافقتنامــه بــه کار گیــرد و ضمــن اتخــاذ
تدابیــر مناســب در برابــر کارشــکنیهای دولــت ایاالتمتحــده زمینــه
ســرمایهگذاری هــر چــه بیشــتر شــرکتهای بینالمللــی را در ایــران
فراهــم نمایــد.
 -2راهبــرد بلندمــدت :بهمنظــور کاهــش و درنهایــت از بیــن بــردن
تهدیــدات ناشــی از تحریمهــا در بخــش انــرژی ایــران بــرای درازمــدت،
میبایســت بخشهایــی را کــه در ایــن حــوزه توســط تحریمهــا هــدف
قرارگرفتهانــد مــورد شناســایی قــرار داده و متناســب بــا آنهــا اقدامــات
الزم و سیاس ـتهای مناســب اتخــاذ گــردد .بدیــن منظــور دو بخــش کــه
در حــوزه انــرژی بهعنــوان نقطهضعــف ایــران همــواره مــورد هــدف قــرار
میگیــرد شناساییشــده کــه پــس از ذکــر آنهــا راهکارهــای مناســب
جهــت کاهــش تهدیــدات هرکــدام از آنهــا نیــز ذکــر میگــردد.
 -1وابســتگی و اتــکا ایــران بــه فــروش نفــت خــام و درآمدهــای
حاصــل از آن بــرای اداره کشــور:
یکــی از مشــکالت اساســی و پای ـهای کشــور ایــران تکیــه بودجــه آن
بــه درآمدهــای حاصــل از فــروش نفــت خــام اســت کــه همیــن امر ســبب
گردیــده در ســالیان گذشــته مــورد هــدف تحریمهــای بینالمللــی اعــم از
بیمــه نشــدن نفتکشهــا و کاهــش خریــد نفــت توســط ســایر کشــورها
قــرار گیــرد و بــا کاهــش صــادرات نفــت و درنتیجــه کاهــش درآمــد ملــی،
کشــور را در شــرایط ســختی قــرار دهــد .جهــت مقابلــه بــا ایــن تهدیــد
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میبایســت بــر اســاس راهکارهــای اقتصــاد مقاومتــی الــف :اتــکا بودجــه
کشــور بــه نفــت قطــع گــردد و بهجــای آن بــر تولیــد داخلــی و مالیــات
تکیــه گــردد[ ]18و ب :بــا تکمیــل زنجیــره ارزش و جایگزینــی صــادرات
فرآوردههــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی بهجــای صــدور نفــت خــام و گاز
طبیعــی اقــدام بــه تولیــد ثــروت بیشــتر و کاهــش اثرگــذاری تحریــم هــا
نمو د .
امــروزه بســياري از كشــورهاي مصرفکننــده نفــت خام درآمد بيشــتري
(نســبت بــه کشــورهای صادركننــده نفــت) از منابــع هيدروكربوري كســب
مینماینــد ،زيــرا بــا اســتفاده از نفــت خــام و گاز طبيعــي بهعنــوان نهــاده
و تبديــل آنهــا بــه كاالهايــي بــا ارزشافــزوده بــاال و صــدور آن چرخــه
بالقــوه ارزشافــزوده را وارد كشــور خــود نمودهانــد.
در ســبد توليــد منابــع انــرژي تقريبـ ًا  70درصــد محصوالتــي کــه مــا در
زندگــي روزمــره خــود اســتفاده ميکنيــم ،محصــوالت پتروشــيمي اســت و
بــا ايــن  70درصــد  200هــزار نــوع محصــول از محصــوالت گاز ميتــوان
توليــد کــرد امــا ســهم ایــران از ایــن تنــوع ،تنهــا  200نــوع محصول اســت.
مــروري بــر اقتصــاد ســاير کشــورهاي جهــان نشــان میدهــد ،مفهــوم
ارزشافــزوده بــا دســتيابي بــه دانــش فنــي ،بهخوبــی در تبديــل مــواد
اوليــه خــام در تمــام صنايــع ازجملــه نفــت بــه کاالهــاي واســطه و نهايــي،
بــه راهبــرد اصلــي تبدیلشــده اســت بهنحویکــه از اواســط دهــه 70
ميــادي ،کشــورهاي جهــان ســوم بهعنــوان منابــع تهیهکننــده مــواد اوليــه
و خــام ،تعییــن و بهتدریــج و در یــک ســناريوي از پيــش طراحیشــده
دقيــق ،بــه واردکننــده محصــوالت ساختهشــده بــا صــادرات نفــت خــام
خــود ،تبديــل شــدند .در کشــور ژاپــن ،صــدور مــواد خــام اوليــه ممنــوع
بــوده ) ایــن موضــوع در ایــران نیــز میتوانــد بهصــورت یــک قانــون
درآیــد(و توليــد و صــادرات ســودآورترين حلقــه محصــوالت توليــدي کــه

اغلــب آخريــن و پیچیدهتریــن محصــول اســت ،انجــام میپذیــرد.
در  10ســال گذشــته ،عمــده مــواد پتروشــیمی از نفــت تولیــد میشــد
ولــی امــروزه فنــاوری تولیــد مــواد پتروشــیمی از گاز ،در بیــش از 70
درصــد مــوارد در ســطح تولیــد انبــوه وجــود دارد .تغییــر فنــاوری و تولیــد
مــواد پتروشــیمی از گاز بهجــای نفــت خــام ،موقعیــت بینظیــری بــرای
ایــران ایجــاد کــرده اســت .مثـ ً
ا ایــران میتوانــد در مراحــل اولیــه تبدیــل
فــرآورده ،گاز باقیمــت هــر مترمکعــب  2/5ســنت را بــه اتــان تبدیــل
کنــد .اگــر اتــان بــه محصــوالت پتروشــیمی تبدیــل شــود قیمــت گاز از
یــک مترمکعــب  2/5ســنت بــه  20ســنت افزایــش مییابــد؛ بنابرایــن بــه
ازای هــر مترمکعــب گاز مصرفــی میتــوان  17/5ســنت ارزشافــزوده
ایجــاد کــرد .بــا توجــه بــه آمــار گاز مصرفــی  156میلیــارد مترمکعبــی گاز
طبیعــی کشــور ایــران در ســال  ،1389ارزشافــزودهای کــه میتوانســتیم
در ایــن ســال ایجــاد کنیــم رقمــی معــادل  273هــزار میلیــارد ریــال اســت
کــه حــدودا ً معــادل  7/4درصــد بودجــه کل کشــور در ســال  89اســت.
ازایـنرو هــر بخشــی کــه گاز را بــه محصــول نهایــی تبدیــل کنــد ،ایــران
در آن بخــش ،مزیــت نســبی قابلتوجهــی دارد]19[ .
بایــد توجــه نمــود هــر چــه فــرآورده مــا بــه آخریــن حلقــه محصوالت
تولیــدی نزدیکتــر شــود ارزشافــزوده بیشــتری ایجــاد خواهــد نمــود.
نکتــه قابلتأمــل ایــن اســت اگرچــه بــا اجرایــی شــدن قانــون تحریمــی
ایســا ممنوعیــت خریــد محصــوالت پتروشــیمی نیــز اعمــال میگــردد
امــا بــه دلیــل تنــوع ایــن محصــوالت و عــدم توانایــی بــرای ردیابــی
محصــوالت ،تمدیــد ایســا بــر صــادرات محصــوالت پتروشــیمی همچــون
گذشــته تأثیــر چندانــی نخواهــد گذاشــت.
 -2وابســتگی ایــران بــه ســرمایه و تــوان تکنولوژیکــی شــرکتهای
خارجــی بــرای توســعه میادیــن نفــت و گاز:
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در ایــن زمینــه میبایســت سیاســت اصلــی مســئوالن اتــکا بــه تــوان
داخلــی و جبــران کمبودهــای آن از طریــق ایجــاد و حمایــت از توســعهی
شــرکتهای دانشبنیــان 1در حــوزه صنعــت نفــت و گاز باشــد.
ایــن شــرکتها بهعنــوان بنگاههــای اقتصــادی دانشبنیــان ،نقــش
محــوری در شــرایط تحریمهــای اقتصــادی ایفــا میکننــد و یکــی از
راهبردهــای مهــم و اثرگــذار جهــت تحقــق اقتصــاد مقاومتــی هســتند .بــر
اســاس مطالعــات انجامگرفتــه توســط APEC 2پایدارتریــن اقتصادهــا
در جهــان مربــوط بــه اقتصادهــای دانشمحــور اســت و در ایــن میــان
شــرکتهای کوچــک دانشبنیــان موتــور محــرک و توســعه ایــن اقتصادهــا
هســتند .لــذا بــا توجــه بــه نقــش کلیــدی کــه شــرکتهای دانشبنیــان در
عرصــه پیشــرفت فنــاوری در دنیــا ایفــا نمودهانــد در اقتصــاد مقاومتــی
نیــز رویکــرد ویــژهای بــه چنیــن مؤسســاتی شــکلگرفته اســت؛ بنابرایــن
شــرکتهای دانشبنیــان از یکســو موتــور اصلــی رشــد اقتصــادی و
توســعه فنــاوری کشــورها محســوب مــی شــوند و از ســوی دیگــر تــوان
مقابلــه بــا تحریمهــای اقتصــادی و قــدرت تحمــل و مرتفــع نمــودن
شــرایط رکــود بــر یــک کشــور را دارا مــی باشــند]20[.
الزم بــه ذکــر اســت کــه امــروزه صنعتگــران داخلــی توانســتهاند باوجود
تحریمهــای بینالمللــی بالغبــر  70درصــد نیازهــای داخلــی صنعــت
نفــت ایــران را تأمیــن و موفقیتهــای بزرگــی در اجــرای پروژههــای
عظیــم بدســت آورنــد کــه نمونــه بــارز آن تأمیــن  9میلیــارد دالر منابــع
- 1تعریف شرکتهای دانشبنیان بر اساس ماده یک قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان مصوب
 "1389شرکتها و مؤسسات دانشبنیان ،شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که بهمنظور همافزایی
علم و ثروت ،توسعهی اقتصاد دانشمحور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع
و فنآوری) و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کاال و خدمات) در حوزهی
فنآوریهای برتر و باارزش افزوده فراوان ،بهویژه در تولید نرمافزارهای مربوط تشکیل میشود.

)2 . Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC

مالــی در اوج محدودیتهــای شــدید مالــی و تحریمهــای ســختگیرانه
بینالمللــی بــرای اجــرای مــگا پروژههــای پــارس جنوبــی بهوســیله
صنعتگــران و متخصصــان داخلــی اســت.
اتخــاذ ایــن سیاســت بــه معنــای نفــی ســرمایهگذاری خارجــی و یــا
عــدم اســتفاده از تــوان تکنولوژیکــی شــرکتهای بینالمللــی در صنعــت
پرهزینــه و پیچیــده نفــت و گاز نیســت کــه همانگونــه کــه پیشتــر گفتــه
شــد میبایســت بــا اتخــاذ سیاســت مناســب حداکثــر بهــره را از وجــود
ســرمایهگذاری خارجــی و لــزوم بهرهمنــدی کامــل از دانــش فنــی آنــان
انجــام داد ولــی مــراد ایــن اســت کــه نبایــد در ایــن زمینههــا وابســته بــه
آنــان بــود.
 .7جمعبندی و نتیجهگیری:

بــا تمدیــد قانــون ایســا ،آینــده صنعــت نفــت و گاز کشــور بــا ریســک،
مشــکالت و چالشهــای ناشــی از حفــظ ســاختار تحریمهــا ازجملــه
ممنوعیــت ارســال تجهیــزات تولیــد بنزیــن و گازوئیــل ،فــروش بنزیــن و
گازوئیــل ،ممنوعیــت ســاخت بنــادر ،ممنوعیــت خریــد و یــا کمــک بــرای
ســرمایهگذاری و حتــی ممنوعیــت خدمــات بیم ـهای و  ...روبــرو خواهــد
بــود .لــذا میبایســت ســازوکارهای دیگــری بــرای مقابلــه بــا تحریمهــای
صنعــت نفــت شــکل گیــرد.
در مقابلــه بــا تمدیــد تحریمهــای ایســا ( )ISAو بهطورکلــی
تحریمهایــی کــه حــوزه انــرژی را در ایــران نشــانه گرفتهانــد دولــت دو
راهبــرد کوتاهمــدت و بلنــد را بایــد اتخــاذ نمایــد .در راهبــرد کوتاهمــدت
دولــت بایــد بــا اتخــاذ تدابیــر مناســب نهایــت تــاش خــود را بــرای
بدســت آوردن حقــوق خــود ذیــل برجــام انجــام دهــد و زمینــه را بــرای
جــذب هــر چــه بیشــتر ســرمایه و دانــش فنــی شــرکتهای خارجــی بــه
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صنعــت نفــت و گاز فراهــم آورد و در راهبــرد بلندمــدت میبایســتی ضمن
شناســایی نقــاط ضعــف کشــور در حــوزه انــرژی که مــورد هــدف تحریمی
کشــورهای اســتعمارگر قــرار میگیــرد ،سیاســت مناســبی را جهــت مقابلــه
بــا آنهــا 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 شــرکتهای خارجــی جهــت توســعه
میادیــن خــود ،دولــت میبایســتی اقدامــات الزم جهــت قطــع وابســتگی
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 شــرکتهای دانشبنیــان زمینــه را بــرای کاهــش وابســتگی ایــن
صنعــت بــه منابــع و دانــش شــرکتهای خارجــی فراهــم آورد.
در پایــان ،لــزوم توجــه بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری در مراســم
دانشآموختگــی دانشــجویان علــوم انتظامــی در تاریــخ  96/6/26در خصــوص
راهــکار مقابلــه بــا اقدامــات خصمانــه آمریــکا در خصــوص تعهــدات خــود
بــر اســاس برجــام راهنمــای مســیر آینــده مســئوالن اســت کــه بیــان داشــتند:
«مســئوالن کشــور بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه مذاکــره کننــد و از
بخشــی از حــق خــود نیــز صرفنظــر کننــد تــا تحریمهــا برداشــته شــود
امــا امــروز میبینیــم علیرغــم همــه قرارهــا و تعهدهــا و بحثهــای
فــراوان در مذاکــرات ،برخــورد آمریــکا بــا ایــن مذاکــرات و نتیجــه آن،
کامــ ً
ا ظالمانــه ،قلدرمآبانــه و زورگویانــه اســت.
ملــت ایــران و مســئوالن در مقابــل ایــن حرکــت خصمانــه دشــمن ،چه
اقدامــی بایــد انجــام دهنــد؟ مســئوالن بایــد بــه ســردمداران فاس ـ ِد رژیــم
ایاالتمتحــده آمریــکا اثبــات کننــد کــه بــه مــردم خــود متکــی هســتند
و ملــت ایــران کــه ملتــی مقتــدر اســت ،بــه برکــت اســام ،زیــر بــار زور
نم ـیرود و ُکرنــش نخواهــد کــرد]21[».

:منابع و مراجع

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/ .1.pdf.12957/Documents
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iran-post-/29/02/2016/http://www.forbes.com/sites/drillinginfo .8- .3ef771f9456a#/sanctions-oil-gas-opportunities-and-challenges
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/ .9- Documents/jcpoa_faqs.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters- .10- statement-federica-mogherini-second-anniversary-/29908/homepage
jcpoa_pt
82637968/http://www.irna.ir/fa/News .11- .772  روزنامه صمت شماره، روابط اقتصادی ایران و اروپا در پسابرجام.121233587/http://donya-e-eqtesad.com/SiteKhan .131721241/http://www.iribnews.ir/fa/news .14- donald-trump-may-torpedo-/14/11/2016/http://www.cnbc.com .15-
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 28981=http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id .18- .19فرجی ،غالمرضا-علوی ،زینب-حسابی ،زهرا“ )1392( .خام فروشی و خامسوزی ممنوع” .مجله مدیریت شماره  110صفحه .50-47
 .20سیده عاطفه قاسمی و سیده فاطمه قاسمی ،۱۳۹۲ ،تحریم اقتصادی و عملکرد شرکتهای دانش بنیان ،کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم ،بابلسر ،شرکت پژوهشی طرود
شمالhtml.068_IECEUS01-https://www.civilica.com/Paper-IECEUS01 ،
37687=http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id .21 .22صیادی محمد و برکشلی فریدون ،1391 ،تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت تحریم های بینالمللی نفتی بر بخش انرژی ایران ،معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع
تشخیص مصلحت نظام،گزارش راهبردی شماره .155
-

زمان

فوریه
1999

پروژه/میدان

شرکت

ارزش

درود (نفتی)

توتال فرانسه .انی ایتالیا

 1میلیارد دالر

هدف

 205،000هزار بشکه
در روز

بالل (نفتی)
توسعه اولیه در سال  2004به اتمام رسید.
آوریل  1999و
دسامبر 2016

 PTTEPتایلند در سال 2016
موافقتنامهای را با شرکت ملی نفت
ایران بهمنظور مطالعه برای توسعه بیشتر
امضاء نمود( .هنوز قراردادی در سال

توتال فرانسه.
 Bow Valleyکانادا.

 300میلیون دالر
 40هزار بشکه در روز

انی ایتالیا.
 PTTEPتایلند

 2016امضا و اجرا نگردیده است)

نوامبر 1999

سروش و نوروز (نفتی)

رویال داچ شل (هلند)
( Japexژاپن)

 800میلیون دالر

 190هزار بشکه در روز

بلوک اناران (نفتی)
لوک اویل و استات اویل در سال 2000

استات اویل (نروژ).

در این پروژه سرمایهگذاری نمودند ولی

لوک اویل

در سال  2009کار را رها نمودند.

(روسیه)

ژوئیه 2000

فاز  4و  5پارس جنوبی

انی ایتالیا

مارس 2001

اکتشاف نفت دریای خزر

ژوئن 2001

دارخوین (نفتی)

آوریل 2000

GVA
(سوئد)

انی ایتالیا

 105میلیون دالر

 1.9میلیارد دالر

 65هزار بشکه در روز

 2میلیارد فوت مکعب
در روز

 225میلیون دالر

یک میلیارد دالر

 100هزار بشکه در روز

 Sheer Energyکانادا.
ماه مه 2002

مسجدسلیمان(نفتی)

شرکت ملی نفت چین
()CNPC

 80میلیون دالر

 25هزار بشکه در روز

 .شریک محلی ،نفت گران
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سپتامبر 2002

فاز  9و  10پارس جنوبی

اکتبر 2002

فاز  6و  7و  8پارس جنوبی

شرکت مهندسی و ساخت GS
کره جنوبی

 Statoilنروژ

 1.6میلیارد دالر

 2میلیارد فوت مکعب

 750میلیون دالر

 3میلیارد فوت مکعب

آزادگان (نفتی)
در اکتبر  2010اینپکس ژاپن
(سرمایهگذار اصلی) سهام خود را
ژانویه 2004

فروخت .در ژانویه  2009میدان آزادگان

اینپکس (ژاپن)

دسامبر

شمالی و جنوبی به شرکت ملی نفت چین

( CNPCچین)

2016

واگذار شد ولی ایران در سال 2014

رویال داچ شل

به دلیل عدم انجام کار مؤثر ،قرارداد

 200میلیون دالر
(اینپکس ژاپن)
 2.5میلیارد دالر

 320هزار بشکه در روز

 CNPCچین.

را لغو نمود.

بلوک توسان
اوت 2004

در فوریه  2009نفت در بلوک کشف
گردید ولی بر اساس نظر شرکت مقدار

پتروبراس برزیل

 178میلیون دالر

به تولید نرسید

آن تجاری نبود.
اکتبر 2004

یادآوران (نفتی)
بر اساس اعالم ایران در سال ،2014
ساینوپک در خصوص پیشرفت با
مشکالتی در این میدان که تا عراق نیز
گسترشیافته مواجه شده است.

ساینوپک چین
قرارداد در دسامبر 2007

 2میلیارد دالر

 300هزار بشکه در روز

نهایی گشت.

دسامبر 2016

2005

ژوئن 2006

بلوک ساوه (نفتی)

بلوک گرمسار (نفتی)
در ژوئن  2009نهایی شد.

 PTTتایلند

؟

ساینوپک چین

 20میلیون دالر

؟

؟

ساینوپک چین
ژوئیه 2006

توسعه پاالیشگاه اراک

 JGCژاپن
صنایع سنگین هیوندای (کره
جنوبی)

 959میلیون دالر

گسترش تولید تا  250هزار
بشکه در روز

بلوک خرمآباد (نفتی)
دادههای لرزهنگاری جمعآوریشده ولی
سپتامبر 2006

هیچ برنامهریزی برای تولید صورت
نگرفته( .گزارش برگ استات اویل در

نورسک هیدرو و استات
اویل نروژ

؟

 49میلیون دالر

ماه مه )2011
دسامبر

میدان گازی پارس شمالی (گاز دریایی)

2006

فوریه

مخازن  LNGدر بندر تنبک

2007

شرکت ملی فالت قاره چین

 16میلیارد دالر

 3.6میلیارد فوت مکعب

( Daelimکره جنوبی)

 320میلیون دالر

 200هزار تن ظرفیت

فاز  13و  14پارس جنوبی.
وزارت امور خارجه در سپتامبر 2010
فوریه

گفت که رویال داچ شل و رپسول دیگر

رویال داچ شل ،رپسول

2007

این پروژه را دنبال نمیکنند.

(اسپانیا)

ارتقاء پاالیشگاه اصفهان

( Daelimکره جنوبی)

مارس
2007

 4.3میلیارد دالر

 4میلیارد فوت مکعب

فاز  22و  23و  24پارس جنوبی (گاز)
خط لوله برای انتقال گاز به ترکیه و اروپا
ژوئیه 2007

و ساخت سه نیروگاه برق در ایران که
قرارداد تا این تاریخ نهایی نشده است.

دسامبر
2007

شرکت نفت ترکیه
()TPAO

 12میلیارد دالر

میادین گلشن و فردوسی در خشکی و
دریا و پروژه LNG

 2میلیارد فوت مکعب

 3.4میلیارد فوت مکعب
 SKSمالزی

 15میلیارد دالر

گاز و  250هزار بشکه نفت
در روز

2007

میدان نفتی جفیر

2008

بلوک نفتی دیر (خلیجفارس)

( Belarusneftبالروس)
تحت قرارداد با .Naftiran

 Edisonایتالیا

 500میلیون دالر

 40هزار بشکه در روز

 44میلیون دالر
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حوزه الوان (گاز دریایی)
فوریه

در دسامبر  2011شرکت  PGNiGاز

 PGNiGشرکت لهستانی

2008

پروژه کنار گذاشته شد.

نفت و گاز

میدان دانان (نفتی)

شرکت اکتشاف و تولید

مارس

پترو ویتنام

2008

 2میلیارد دالر

؟

؟

میدان گازی کیش
آوریل

(خط لوله ایران به عمان را شامل

عمان (شرکت تأمین مالی

2008

میشود).

پروژه)

 7میلیارد دالر

 1میلیارد فوت مکعب

مغان ( 2نفت و گاز استان اردبیل)
آوریل
2008

بر اساس گزارش ( GAOآژانس غیر
حزبی که برای کنگره کار میکند و

 40تا  140میلیون
( INAکرواسی)

اغلب به نام “دیده بهابرگ کنگره ”،نامیده

دالر (بر اساس
اندازه)

میشود)  INAاز ایران خارجشده است.

2008

ژوئن
2008

ژانویه
2009

کارخانه پتروشیمی کرمانشاه

 300،000هزار متریک

( Uhdeآلمان)

میدان نفتی رسالت

( Amonaمالزی) جوین شده

(وضعیت کار مشخص نیست)

با  CNOOCو یک شرکت

تن در سال

 1.5میلیارد دالر

 47هزار بشکه در روز

چینی دیگر
پلیمر بوشهر
بر اساس گزارش  GAOدر  7ژانویه

( Sasolآفریقای جنوبی)

؟

 1میلیون تن در سال

 Sasol ،،2014از ایران خارجشده است.
شرکتهای هندی
(Oil and Natural Gas

 8میلیارد دالر از

فاز  12پارس جنوبی

of India, Oil India .Corp

شرکتهای هندی.

 20میلیون

مارس

شامل ساخت ترمینال  LNGو میدان گازی

Oil Corp. Ltd. Ltd.,India

 1.5میلیارد دالر،

تن آالن جی

2009

فارسی و بلوک فرزادB-

)In 2007

 Sonangolو

ساالنه تا

همچنین شامل سهم کوچکی از

 780میلیون دالر

2012

( Sonanagolآنگوال) و

PDVSA

( PDVSAونزوئال).

اوت
2009

تا  6میلیارد دالر
پاالیشگاه آبادان

ساینوپک

اگر پاالیشگاه جدید
احداث شود

فاز  6و  8پارس جنوبی .تأسیسات شیرین
سازی گاز
اکتبر
2009

(گفتگو  CRSبا سفارت کره جنوبی در
واشنگتن در ژوئیه  :2010قرارداد

 GSکره جنوبی

 1.4میلیارد دالر

امضاشده اما پسازآن توسط شرکت کره
جنوبی لغو گردیده است).

نوامبر

پارس جنوبی :فاز -12قسمت  2و قسمت 3

2009

( DAELIMکره جنوبی)

 4میلیارد دالر (2

قسمت 2؛

میلیارد برای هر

( Tecnimontایتالیا) قسمت 3

قسمت)

فاز  11پارس جنوبی
فوریه
2010

حفاری در مارس  2010آغاز گردید
ولی  CNPCدر اکتبر  2012از پروژه

( CNPCچین)

 4.7میلیارد دالر

خارج شد.

میدان گازی آذر
(ایران قرارداد گازپروم را به دلیل عدم
2011

موفقیت این ش�کت در انجام تعهداتش

گازپروم (روسیه)

لغو نمود).

دسامبر 2011

میدان نفتی زاغه

 55،000هزار بشکه
( Tatneftروسیه)

 1میلیارد دالر

در روز در
پنج سال

میدان نفتی آبان
ژوئیه 2016

 Zarubezhneftموافقتنامه MOU

 Zarubezhneftروسیه

برای ارزیابی این میدان امضاء نمود
میدان نفتی پایدار
ژوئیه 2016

 Zarubezhneftموافقتنامه MOU

 Zarubezhneftروسیه

برای ارزیابی این میدان امضاء نمود
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میدان پارسی و رگ سفید
نوامبر 2016

شلومبرگر موافقتنامه  MOUبرای

شلومبرگر فرانسه

ارزیابی این میدان امضاء نمود

نوامبر 2016

فاز  11پارس جنوبی

توتال فرانسه CNPC ،چین و
پتروپارس

 4.8میلیارد دالر

 1.8میلیارد فوت مکعب
در روز

میدان نفتی سومار
 PGNiGلهستان موافقتنامه  MOUبرای
نوامبر 2016

ارزیابی این میدان امضاء نمود

میدان کرنج
نوامبر 2016

کنسرسیوم بینالمللی  Pergasموافقتنامه
 MOUبرای ارزیابی این میدان امضاء
نمود
میدان نفتی چنگوله

دسامبر 2016

شرکتها توافقنامه  MOUبرای ارزیابی
میدان امضاء نمودهاند.

 PGNiGلهستان

کنسرسیومی متشکل از 15
شرکت از نروژ ،بریتانیا
و ایران

گازپروم (روسیه) و PTTEP
(تایلند)

میدان گازی کیش
دسامبر 2016

رویال داچ شل توافقنامه  MOUبرای

رویال داچ شل

ارزیابی میدان امضاء نموده است.
میدان گازی چشمه خوش
دسامبر 2016

گازپروم روسیه توافقنامه  MOUبرای
ارزیابی میدان امضاء نموده است.

گازپروم روسیه و پتروناس
مالزی

میدان نفتی شادگان
مارس 2017

در حال حاضر حدود  65هزار بشکه در
روز تولید دارد.

Tatneftروسیه

حداکثر  500هزار بشکه
نفت در روز

جــدول پیوســت شــماره  .2ســرمایهگذاریهای عمــده صــورت گرفتــه در
بخــش انــرژی ایــران پــس از ســال ]4[.1999
الزم بــه ذکــر اســت کــه بیشــتر مــوارد ذکرشــده در ایــن جــدول بــه
دلیــل فشــار ناشــی از تحریمهــا یــا بــه اجــرا درنیامدهانــد و یــا اینکــه
پــس از اجــرا متوقــف گردیدنــد.

جدول پیوست شماره  .3لیست شرکتهای انرژی که طی سالهای  2009-2011به فعالیت خود
در ایران پایان دادهاند]23[.
کشور

شرکت

فعالیت

فرانسه

Total

به سرمایهگذاري در ایران پایان داده است.

آلمان

Linde

کلیه فعالیتهای تجاري خود را متوقف نموده است.

Schlumberger

تا سال  2013از ایران خارج خواهد شد.
فروش فرآوردههای پاالیشی به ایران را متوقف نموده؛

هند

Reliance

ایتالیا

Enispa

به سرمایهگذاري در ایران پایان داده است.

ژاپن

Inpex Corp

از میدان نفتی آزادگان خارجشده است.

کویت

Independent Petroleum Group

فروش فرآوردههای پاالیشی به ایران را متوقف نموده است.

مالزی

Petronas

فروش فرآوردههای پاالیشی به ایران را متوقف نموده است.

هلند

Royal Dutch shell

به سرمایهگذاري در ایران پایان داده است.

نرو

Statoil

به سرمایهگذاري در ایران پایان داده است.

کره جنوبی

GS Engineering & Construction

واردات نفت خام از ایران را متوقف خواهد کرد.

پروژه گازي 1.2میلیارد دالري در حال اجرا در ایران را
لغو نموده است.
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بررسی تأثیر تمدید تحريم ایسا ()ISA
بر صنعت نفت ايران
اسپانیا

Repsol

مذاکرات پیرامون فاز  13و  14در میدان گازي پارس
جنوبی را رها کرده است.
متعهد گردیده که هیچ نوع فرآورده پاالیشی به ایران
ارسال نکند.

سوئیس

Vitol

متعهد گردیده که هیچ نوع فرآورده پاالیشی به ایران

Glencore

ارسال نکند.

Trafigura

متعهد گردیده که هیچ نوع فرآورده پاالیشی به ایران
ارسال نکند.

ترکیه

Tupras

انگلیس

BP

بینالمللی

خط لوله Adriatic-Tra

قراردادهاي عرضه بنزین به ایران را لغو نموده است.

عرضه سوخت جت به ایران ایر در فرودگاه هامبورگ آلمان
را متوقف نموده؛ توقف مشارکت در تولید  BPو شرکت

ملی نفت ایران در میدان Rhum
خط لوله براي انتقال گاز ایران به اروپا بکار گرفته
نخواهد شد.

