واکاوي ساختار تحريمهاي بانکي آمريکا و الزامات رفع آن در مذاکرات جامع هستهاي
سيد يحيي علوي1
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چکيده
انقالب اسالمي ايران از ابتداي پيروزي تاکنون هدف تحريمهاي اقتصادي قرار داشته
است .تحريمهاي بانکي بنابر اظهارات معماران تحريم ايران ،رکن اساسي و ستون محوري
تحريمهاست .همين اهميت باعث شده است لغو تحريمهاي بانکي يکي از خطوط قرمز نظام
در مذاکرات جامع هستهاي باشد .در اين پژوهش تالش شده است مختصات تحريمهاي بانکي
عليه ايران به عنوان يکي از مهمترين انواع تحريمهاي اقتصادي جهان واکاوي شود .همچنين
با توجه به مفاد قوانين تحريم و ارتباط آن با برنامه هستهاي ايران ،چگونگي لغو و تعليق
تحريمها در چارچوب توافق احتمالي بررسي شده است .نتايج اين تحقيق نشان ميدهد:
1 .تحريمهاي بانکي آمريکا عليه ايران در  11محور و  12قانون تحريمي وضع شده است.
جز تحريم دستور اجرايي  ،13382هيچيک از قوانين ديگر صرفاً در خصوص برنامه هستهاي
ايران نيست.
2 .بخش اساسي تحريمهاي ثانويه و اوليه در اختيار کنگره آمريکاست ،نه رئيسجمهور و
دولت اين کشور .هر يک از انواع تحريمهاي بانکي همزمان هدف تحريمهاي دولت و کنگره
قرار دارد و رفع تحريمها عم ً
ال با لغو همه تحريمها امکانپذير است.
3 .اختيار تعليق بسياري از تحريمهاي ثانويه بانکي آمريکا در دست رئيسجمهور است و
حتي تحريمهاي ثانويه بانک مرکزي و تراکنشهاي نفتي ميتواند در بازههاي زماني متعدد
توسط دولت آمريکا تعليق شود .با توجه به حدود اختيار رئيسجمهور آمريکا براي تعليق
تحريمهاي کنگره در بازههاي زماني حداکثر  180روزه ،چنانچه رفع تحريمها در توافق نهايي
(برجام) طبق اختيارات موجود دولت آمريکا تعريف شود ،عم ً
ال ريسک بازگشت تحريمها باقي
میماند و بدین لحاظ تأثيري در گشايش اساسي اقتصاد ايران نخواهد داشت.
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تاریخ دریافت1393/11/20:

تاریخ پذیرش نهایی1392/12/16:

واژگان کليدی
تحريمهاي ايران ،تحريمهاي بانکي ،لغو ،تعليق ،توافق هستهاي
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مقدمه

از پيروزي انقالب اسالمي تاکنون ايران هدف انواع تحريمهاي اقتصادي يکجانبه آمريکا
قرار داشته است .تحريمهاي آمريکا در دهه  1360عمدتاً از نوع هدفمند تجاري بود و
از اواسط دهه ( 1370ميانه دهه  )1990شدت يافت و تا مرز کامل قطع روابط تجاري
پيش رفت .با مطرح شدن پرونده هستهاي ايران ،تحريمهاي بانکي آمريکا آغاز شد.
تحريمهاي بانکي از انسداد دارايي برخي بانکها شروع شد و در اواخر دهه 1380
به تحريمهاي ثانويه و پيچيده بانکي تغيير کرد .اين نوع تحريمها به جاي بانکهاي
ايراني ،بانکهاي خارجي کارگزار ايران را هدف گرفت و از انتهاي سال  1390بانک
مرکزي و وجوه نفت ايران را نشانه رفت .تحريمهاي ثانويه بانکي موجب قطع ارتباطات
بانکهاي ايران با نظام مالي بينالمللي شد و به دليل ضعفهاي ساختاري اقتصاد
ايران به افزايش نرخ ارز و افزایش تورم انجامید .فشار تحريمها بر اقتصاد ايران موجب
تغيير رفتار سياسي مردم در انتخابات رياستجمهوري  1392و مطرح شدن بيش از
پيش موضوع مذاکره براي لغو تحريمها شد .از پاييز  92با انعقاد توافق ژنو و فراهم
شدن زمينه براي توافق جامع هستهاي ،موضوع ساختار تحريمها و چگونگي لغو يا
تعليق آن به مسئله اصلي مورد نياز تيم مذاکرهکننده و مسئوالن کشور تبديل شد.
در اين پژوهش با روش توصيفيـ تحليلي و با بررسي و مطالعه قوانين و مقررات
تحريم و برخي اسناد پژوهشي مرتبط انديشکدههاي خارجي تالش شده است ساختار
تحريمهاي بانکي آمريکا عليه ايران و شرايط لغو و تعليق آن در مذاکرات جامع
استخراج شود.
بهرغم تمرکز ويژه انديشکدههاي خارجي و انجام دهها پژوهش درباره تحريمها،
تاکنون در داخل و خارج کشور کار منسجمي درباره تحريمهاي بانکي انجام نگرفته
است .اين تحقيق شايد اولين گام در اين جهت محسوب شود.
م بانکي
تحري 

تحريمهاي اقتصادي در تقسيمبندي کلي شامل تحريمهاي تجاري و مالي است
)(Hafbauer, 2007: 44تحريم مالي 1يا قطع خدمات مالي به اشخاص حقيقي و
حقوقي هدف براساس نهادهاي مالي به سه حوزه بانک ،بيمه و بازار سرمايه تقسيم
ِ
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1.Financial Sanctions

شکل 1ـ وابستگي خدمات انتقال وجه ،ضمانتنامه ،اعتبارات و فايننس به ارتباط با بانکهاي خارجي

میتوان گفت تحريمهاي بانکي سالحی جديد است که وابستگي کشورها به ارتباط
بانکي با بانکهاي خارجي را هدف ميگيرد .بديهي است اين وابستگي خود معلول
وابستگي به تجارت (صادرات و واردات) و سرمايهگذاري خارجي است و طبعاً هر کشوري
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ميشود .تحريم بانکي 1عبارت است از مجموعه سياستها ،مقررات و اقداماتي که به
منظور قطع يا کاهش روابط بانکهاي يک يا چند کشور با بانکهاي هدف (تحت
تحريم) به کار گرفته ميشود (Katzman, 2011: 48).
مهمترين کارکرد ارتباطات بانکي در عرصه بينالملل ،نقل و انتقال پول و در کنار
آن ارائه خدماتي مانند انواع ضمانتنامه و اعتبارات اسنادي است که نقش مؤثري در
تسهيل تجارت بينالمللي دارد؛ از اين رو قطع ارتباطات بانکهاي خارجي با بانک يا
بانکهاي يک کشور ،عالوه بر نقل و انتقال وجه ،عمليات صادرات ،واردات ،فايننس و
سرمايهگذاري خارجي در آن کشور را تا حد زيادي مختل میکند.

که وابستگي اقتصادي کمتري به تجارت و سرمايهگذاري خارجي داشته باشد ،وابستگي
کمتري به بانکهاي خارجي خواهد داشت .به دليل وابستگي ارتباطات اقتصادي در عرصه
بينالمللي به خدمات بانکي ،تحريمهاي بانکي قويترين تحريم مالي و اقتصادي است و
ممکن است موجب اختالل تجاري در کشور هدف شود()Hafbauer, 2007 : 44

مهمترين کارکرد ارتباطات بانکي در عرصه بين الملل ،نقل و انتقال پول است.
عالوه بر آن ارائه خدماتي نظير انواع ضمانتنامه و اعتبارات اسنادي نيز نقش موثري در
تسهيل تجارت بين المللي دارد .از اين رو قطع ارتباطات بانکهاي خارجي با بانک يا
بانکهاي يک کشور موجب ميشود تا عالوه بر نقل و انتقال وجه ،عمليات صادرات،
واردات ،فايننس و سرمايهگذاري خارجي در آن کشور نيز تا حد زيادي مختل شود.

1. Banking Sanction
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شکل 2ـ سلسله علل کارامدي تحريمهاي بانکي

در واقع تحريمهاي بانکي سالح جديدي است که وابستگي کشورها به ارتباط بانکي
با بانکهاي خارجي را هدف ميگيرد .بديهي است اين وابستگي خود معلول وابستگي
به تجارت (صادرات و واردات) و سرمايهگذاري خارجي است و تبعا هر کشوري که
وابستگي اقتصادي کمتري به تجارت و سرمايهگذاري خارجي داشته باشد ،وابستگي
کمتري نيز به بانکهاي خارجي خواهد داشت .به دليل وابستگي ارتباطات اقتصادي
در عرصه بين المللي به خدمات بانکي ،تحريمهاي بانکي قويترين تحريم مالي و
اقتصادي محسوب ميشود و ميتواند اختالل تجاري براي کشور هدف را نيز به دنبال
بياورد (.)Ibid, 2007:24
م بانکي با ساير تحريمها
مقايسه تحري 
است(:)Hufbauer, 2007: 46
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تحريم بانکي به چند دليل برتر از تحريمهاي دیگر
1 .تعداد بانکها در عرصه بينالملل بسيار محدودتر از عناصر فعال در بخش تجارت
بينالملل است؛ بنابراین اعمال تحريم بانکي آسانتر از تحريم تجاري است.
2 .ايجاد قوانين و مقررات بينالمللي براي تجارت و سرمايهگذاري خارجي توسط
نهادهاي بينالمللي نظير اتاق بازرگاني بينالمللي ،صندوق بينالمللي پول ،گروه اقدام
مالي ( ،)FATFبانک بينالمللي تسويه ،بانک جهاني و توسعه بانکداري الکترونيک
موجب وابستگي سایر مسائل اقتصاد بينالملل نظير تجارت (صادرات و واردات) و
سرمايهگذاري به بانکداري بينالملل شده است.

تحريمهاي اوليه و ثانويه

ميزان موفقيت تحريم به همراهي و درجه مشارکت کشورهاي تحريمکننده بستگی
م اقتصادي از اين نظر به سه گروه همهجانبه ،چندجانبه و يکجانبه تقسيم
دارد .تحري 
ميشود( .)Hafbauer, 2007: 59تحريم همهجانبه را معموالً شوراي امنيت سازمان
ملل عليه کشورها يا گروههاي هدف وضع ميکند و تمام کشورها ملزم به رعايت
آن هستند .تحريم چندجانبه را چند کشور عليه کشور هدف اعمال ميکنند .در اين
تحريم به اصطالح ائتالف کشورهاي داوطلب 1ايجاد ميشود و در نتيجه اثرگذاري آن
نيز بيشتر از تحريم يکجانبه است؛ اما تحريمهاي يکجانبه تحريمهاي يک کشور عليه
کشور يا گروه هدف است که ميتوان به تحريمهاي آمريکا عليه کشورها اشاره کرد.
تحريم يکجانبه خود به دو نوع اوليه و ثانويه (فراسرزميني) تقسيم ميشود .در تحريم
اوليه 2کشور تحريمکننده در راستاي اهداف سياسي خود از اهرمهاي اقتصادي در
حوزه قلمرو خود مانند قطع يا کاهش روابط تجاري و مالي براي فشار بر کشور هدف
استفاده ميکند .بديهي است کشورهاي ثالث ميتوانند به تجارت و روابط اقتصادي
خود با کشور تحريمشده ادامه دهند که اتفاقاً موجب کم شدن تأثير تحريمهاي
يکجانبه سنتي ميشود .اما در تحريمهاي ثانوي 3کشور تحريمکننده از اهرمهاي
اقتصادي خود براي فشار به کشور ثالث استفاده ميکند تا تحريمهاي مد نظر را عليه
1 . Coalition of Willing
2 . Primary Sanction
3 . Secondary Sanctions
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3 .سرعت اجراي تحريمهاي بانکي بسيار بيشتر از تحريمهاي تجاري است.
4 .به دليل نهادها و مقررات بينالمللي در عرصه بانکداري ،بخش خصوصي در اين
بازار نسبت به بازار کاال قانونمندتر عمل ميکند.
5 .به دليل مکانيزمهاي رصد و نظارت بر جريان وجوه ،دور زدن تحريمهاي بانکي
سختتر و شناسایي ناقضان تحريمهاي بانکي و مجازات آنها در مقایسه با تحريمهاي
تجاري آسانتر است.
6 .بانکها در مقابل اعتبار خود بسيار ريسکگريزند و به ندرت حاضر به نقض
تحريمها و مخاطره در اين زمينه ميشوند .سرمايه بانکها برخالف تجار براساس
اعتماد عمومي و در بلندمدت حاصل ميشود و سودآوري آن نيز در گرو نگاه بلندمدت
به فعاليت در اين زمينه است.
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کشور هدف اعمال کند .اين تحريم غيرمستقيم عمل ميکند و در صورت تبعيت
کشور ثالث موجب اعمال تحريم فراتر از سرزمين کشور تحريمکننده ميشود که به آن
م فراسرزميني بانکي
تحريم فراسرزميني 1نيز ميگويند ( .)Meyer, 2009: 906تحري 
اولين بار و تنها درباره ايران اعمال شده است.

شکل  :3نحوه عملکرد تحريمهاي ثانويه بانکي

ساختار تحريمهاي بانکي آمريکا عليه ايران

بعد از جنگ جهاني دوم و فروپاشي نظام برتون وودز ،دالر آمريکا به ارز رایج جهاني
در تجارت بين کشورها تبديل شد .ايجاد نهادهاي مالي بينالمللي مانند بانک جهاني،
مؤسسه سوئيفت ،بانک بينالمللي تسويه ( 2)BISو غيره باعث شد که روز به روز
وابستگي تجارت و اقتصاد بينالملل به نظام بانکي آمريکا افزايش يابد .همين وابستگي،
زمينه تحريمهاي بانکي آمريکا را به عنوان ابزاري از سياست خارجي و امنيت ملي
آمريکا فراهم کرد .گرچه تاکنون کشورهاي زيادي مانند عراق ،سوريه ،کره شمالي،
سومالي ،ليبي و سودان هدف تحريمهاي بانکي آمريکا قرار گرفتهاند ،بنابر اظهارات
صريح و مکرر رئيسجمهور آمريکا و طراحان تحريم ايران در وزارت خزانهداري آمريکا،
هيچکدام از تحريمها قابل مقايسه با تحريمهاي ايران نيست و به جرأت ميتوان گفت
3
ادبيات تحريمهاي بانکي با تحريمهاي ايران تکامل يافته است.
1 . Extraterritorial Sanctions
2 . Bank of International Settlment
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.3جکاب لو ،وزير خزانهداري آمريکا« :تحريمهاي ايران شديدترين تحريمهايي است که تاکنون در جهان عليه يک کشور
اعمال شده است» قابل دسترسي در:
http//:www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2433.aspx.

 .1تحريمهاي اوليه بانکي

نمودار 1ـ روند تحريم اوليه انسداد دارايي بانکهاي ايران
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در حال حاضر تحريمهاي اوليه متنوعي در حوزه روابط بانکي ايران و آمريکا وجود دارد
که ناشي از پنج قانون تحريمي در آمريکاست .شروع تحريمهاي اوليه بانکي ايران به
سال  1995برميگردد .البته در مقطعي از ابتداي انقالب هم تحريمهاي بانکي آمريکا
عليه ايران وضع و به موجب آن حدود  12ميليارد دالر از داراييهاي بانک مرکزي ايران
در آمريکا مسدود شد .اين تحريمها با معاهده الجزاير و تبادل گروگانهاي آمريکايي لغو
شد ( .)Ibid, 2013: 5در سال  1995کلينتون ،رئيسجمهور آمريکا ،ايران را تهديدي
براي امنيت ملي آمريکا معرفي و تحريمهاي وسيعي در همه حوزههاي اقتصادي از
جمله بانکي وضع کرد .در اين سال ارائه خدمات بانکي از سوي بانکهاي آمريکايي به
بانکهاي ايراني ممنوع شد و ديگر امکان گشايش حساب و برقراري روابط کارگزاري
نبود .با وجود این همچنان امکان پرداخت دالري براي بانکهاي ايراني فراهم بود .با
طرح پرونده هستهاي ايران در سال  ،2006تحريمهاي آمريکا وارد فاز توقيف دارايي
شد و دسترسي بانکهاي ايراني به دالر قطع گرديد .البته به دليل قطع شدن روابط
تجاري ايران و آمريکا پیش از آن ،این اقدام تأثير چنداني بر اقتصاد ايران نداشت .به
رغم شروع تحریمهای ثانویه از سال  ،2010تحريمهاي اوليۀ انسداد دارايي بانکهاي
ايراني همچنان ادامه داشت .در سال  2012طبق دستور اجرايي  ،13599تمام بانکها
و مؤسسات مالي ايران هدف تحريم انسداد دارايي در آمريکا قرار گرفتند .روند تحريم
اوليه توقيف دارايي بانکهاي ايران از سوي آمريکا در نمودار زير نشان داده شده است:
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جدول 1ـ تحريمهاي بانکي اوليه ايران
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رديف

قانون/دستور
اجرايي

سال

1

دستور 12959

1995

تحريم روابط بانکي مستقيم و دسترسي به دالر

2

دستور 13224

2001

انسداد دارايي بانکهاي حامي تروريسم

3

دستور 13382

2005

انسداد دارايي بانکهاي درگير در برنامه اشاعه
تسليحات کشتار جمعي

4

اعمال قانون Patriot

2011

منع حسابهاي واسط و قطع دسترسي به دالر براي
بانکهاي ايران

5

دستور 13599

2012

انسداد دارايي بانک مرکزي و تمام بانکهاي ايران

موضوع تحريم

الف) دستور اجرايي  :12959ممنوعيت ارائه خدمات بانکي به ايران

با رکوردشکني تورم و افزايش نارضايتي اقتصادي در دولت دوم آقاي هاشمي ،انگيزه
تشديد فشارهاي اقتصادي عليه ايران در کنگره و دولت آمريکا بیشتر شد؛ در نتيجه
کلينتون در مي  1995ايران را تهديدي فوقالعاده براي امنيت ملي آمريکا اعالم و
دستور اجرایي شماره  129591را صادر کرد .به موجب این دستور ،صادرات و صادرات
مجدد کاال و خدمات به ايران ،سرمايهگذاري در ايران و همچنين واردات از ايران
ممنوع شد .براثر اين تحريم ،بانکهاي آمريکا از هر گونه فايننس ،گشايش اعتبار،
حواله و تضمين براي صادرات به و واردات از ايران ،سرمايهگذاري در ايران و مبادله
کاال و خدمات ايراني منع شدند .در سال  2006وزارت خزانهداري امريکا با استناد
به مفاد دستور اجرايي ( 12959ممنوعيت صادرات خدمات به ايران) ،دسترسي به
پرداختهاي دالري را ابتدا بر بانک صادرات و سپس در  10نوامبر  2008بر تمام
بانکهاي ايراني ممنوع کرد.
1 . Executive Order 12959 of May 6, 1995, Prohibiting Certain Transactions with Respect
to Iran, Federal Register, Vol. 60, No. 89.

ب) دستور اجرايي  :13224انسداد دارايي به اتهام حمايت از تروريسم

داوزده روز بعد از حادثه  11سپتامبر  ،2001جرج بوش دستور اجرایي  132241را
صادر کرد که براساس آن دارايي اشخاص خارجي از جمله بانکهايي که به عنوان
حامي تروريسم بينالمللي در فهرست ضميمه اين دستور قرار دارند ،در قلمرو آمريکا
مسدودشوند 2.براساس بند  2دستور  ،13224اشخاص آمريکايي از هر گونه معامالت،
قرارداد و انتقال وجه براي اشخاص تحريمي منع شدهاند .اين دستورالعمل در آغاز
با هدف تحريم نهادهاي مرتبط با القاعده تنظيم شد ،اما به اتهام حمايت ايران از
تروريسم ،بر نهادهاي ايراني نیز اعمال شد .شش سال بعد از صدور اين دستور در 25
اکتبر  ،2007بانک صادرات ايران و تمام شعب و بانکهاي فرعي آن در جهان (از جمله
بانک صادرات لندن) به دليل حمايت مالي از حزباهلل و نيروی قدس سپاه پاسداران
به فهرست سياه 3اضافه و با عالمت  SDGTيعني تحريم حمايت از تروريسم مشخص
شدند .شایان ذکر است براساس دستور  ،13224بانکهاي خارجي از جمله بانکهاي
برکت سومالي ،بانک التقوا ،بانک اسالمي االقصي و بانک مليـ اسالمي غزه به اتهام
حمايت از تروريسم در فهرست تحريم قرار گرفتهاند.
1 . Executive Order 13224 – Blocking Properity and Prohibiting Transactions with Persons
who Commit, Threaten to Commit, or Support Terrorism, Fed. Reg. 49,079.
 . 2این دستور با استناد به قوانین  ،NEA ،IEEPAبخش  5قانون  ،UNPAبخش  301از فصل  3قانون  USCو
قطعنامههاي  )2001( 1363 ،)2000( 1333 ،)1999( 1267 ،)1998( 1214شوراي امنيت سازمان ملل صادر شده
است.
3 . SDN List
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ج) دستور اجرايي  :13382انسداد دارايي به اتهام حمايت از اشاعه تسليحات کشتار جمعي

جرج بوش در  28ژوئن  2005با ادعاي مبارزه با اشاعه تسليحات كشتار جمعي ،دستور
اجرایي شماره  133821را صادر کرد 2.براساس اين دستور ،دارايي اشخاص خارجي
از جمله بانکهايي که به بهانه اشاعه تسليحات کشتار جمعي و انجام تراکنش و ارائه
خدمات در اين زمینه در فهرست ضميمه اين دستور قرار گيرند ،در آمريکا مسدود
ميشوند .هدف از اين دستور اجرایي ابتدا اعمال محدوديت بر صنايع موشکي ايران،
سوريه و کر ه شمالي بود .در فهرست اوليه تحريم ،نام گروه صنعتي شهيد همت ،گروه
صنعتي شهيد باکري و سازمان انرژي اتمي ايران همراه چند مؤسسه کره شمالي از
جمله بانک تجاري تنچن 3کره شمالي وجود داشت؛ اما با گذشت زمان و پس از ارجاع
پرونده هستهاي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ،نهادهاي ديگر 4از جمله بسياري
از بانکهاي ايراني براساس اين دستور در فهرست اين تحريم قرار گرفتند و در نتيجه
دارايي و پرداختهاي دالري آنها در آمريکا توقيف شد .بانکهاي مشمول اين تحريم
با برچسب  NPWMDدر فهرست سياه مشخص شدهاند .تاکنون  11بانک ايراني و 13
بانک خارجي متعلق به ايران در فهرست تحريم دستور اجرايي  13382قرار گرفتهاند.
جدول 2ـ تحريم ( 13382اشاعه تسليحات کشتار جمعي) عليه بانکهاي داخلي
رديف

بانک

تاريخ تحريم

رديف

بانک

تاريخ تحريم

1

سپه

2007 /01/09

7

انصار

2010/12/21

2

ملت

2007/10/25

8

مهر اقتصاد

2010/12/21

3

ملي

2007/10/25

9

رفاه

2011/02/17

4

کارگشايي

2007/10/25

10

صنعت و معدن

2011/05/17

5

توسعه صادرات
ايران

2008/10/22

6

پست بانک

2010/08/16

11

تجارت

2012/01/23

�1 . Executive Order 13382 of June 28, 2005, Blocking Property of Weapons of Mass Destruction Proliferators and Their Supporters Federal Register ,Vol ,70 .No.126 .
2

 .این دستور با استناد به قوانین  NEA ،IEEPAو بخش  301از فصل  3قانون  USCصادر شده است.
3 . Tanchon Commercial Bank

186

 . 4شرکتهاي بيمه معلم ،تايدواتر ،گروه کشتيراني ج.ا.ا ،.هواپيمایي هما و ايران ايرتور نيز براساس اين
دستور اجرایي در فهرست تحريم  SDNخزانهداري آمريکا قرار گرفتند.

جدول  :3تحريم ( 13382اشاعه تسليحات کشتار جمعي) عليه بانکهاي خارجي ايران
رديف

بانک

تاريخ

تحريم

بانک

رديف

تاريخ

تحريم

2

ملت ارمنستان

2007/10/25

9

في بانک مالزي

2009/11/05

2007/10/25

10

ايران و اروپا آلمان

2010/09/07

4

ميربيزينس روسيه

2007/10/25

11

تي سي بالروس

2012/01/23

5

پيآيبي انگليس

2007/10/25

12

کنت بانک تاجيکستان 2013/04/11

6

ملي انگليس

2007/10/25

7

فيوچر بحرين

2008/03/12

13

بانک اسالمي ()FIIB
مالزي

3

آريان افغانستان

2013/04/11

شويي قانون پاتريوت
د) منطقۀ اوليۀ پول
ِ

به منظور زمينهسازي تحريم بانک مرکزي ايران ،اداره مبارزه با جرایم مالي وزارت
خزانهداري آمريکا ( 1)FinCENدر  28نوامبر  2011براساس بخش  311از قانون
مهينپرستي آمريکا 2،بخش مالي ايران شامل مؤسسات مالي و بانک مرکزي ايران
را در «منطقه نگراني اوليه پولشويي» قرار داد« 3.فينسن» طي بيانيهاي اعالم کرد
که بانک مرکزي ايران در اواسط سال  2011در انتقال ميلياردها دالر به بانکهاي
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1

سپه اينترنشنال
انگليس

2007/1/09

8

اينترنشنال ددساروال
ونزوئال

2008/10/22

تحريمي مانند ملي ،صادرات ،ملت و توسعه صادرات نقش داشته و سعي کرده است
با کاهش ارتباط با بانکهاي بزرگ بينالمللي تحريمها را دور بزند .براساس مقررات
«نگراني اوليه پولشويي» ،بانکها و مؤسسات مالي آمريکایي موظفاند در روابط با
نهادهاي مالي خارجي که در اين فهرست قرار ميگيرند ،هوشيارتر باشند و اقدامات
زیر را به عنوان بخشي از برنامه مديريت ريسک انجام دهند:
1 .جمعآوري ،نگهداري و گزارش اطالعات معامالت آنها؛
 .2جمعآوري اطالعات درباره ذينفع وجوه؛
3 .جمعآوري اطالعات حسابهاي کارگزاري و پرداختني؛
1. Financial Crimes Enforcement Network of the Department of the Treasury
2 . USA Patriot Act Signed into law on October 26, 2001, Section 5318A of title 31, United
State Codes.

3 . 76 Federal Register, 72878.
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4 .افتتاح نکردن حساب جديد و بستن حسابهاي موجود کارگزاري يا واسطه آنها.
از آنجا که براساس سایر نظامهاي تحريم (دستور اجرایي  ،)12959تجارت و
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سرمايهگذاري بين ايران و آمريکا ممنوع و پرداختهاي دالري غيرمستقيم (يوترن
دالر) نيز براي تمام مؤسسات مالي ايراني قب ً
ال قطع شده بود ،اين تحريم در عمل
محدوديت جديدي بر بانکهاي ايران ايجاد نکرد و بيشتر با هدف زمينهسازي براي
اعمال تحريمهاي ثانويه عليه بانک مرکزي و سایر مؤسسات مالي ايراني وضع شد.
هـ دستور اجرايي  :13599انسداد دارايي تمام بانکهاي ايران

در راستاي درخواست غيرالزامآور کنگره آمريکا در بند  3ماده  1245قانون
 ،NDAA2012اوباما در  5فوريه  2012با صدور دستور اجرایي  135991دارايي
و وجوه متعلق به دولت ايران و تمام بانکها و مؤسسات مالي ايراني و بانک مرکزي
ايران را در قلمرو آمريکا مسدود کرد 2.پيش از اين ،دارايي بانکهاي غيرتحريمي
ايران (بانکهايي که مشمول تحريمهاي  13382و  13224نبودند) در آمريکا
توقيف نميشد و صرفاً براساس دستور اجرایي  12959و مقررات  ITRخزانهداري،
بانکهاي آمريکایي موظف بودند از هرگونه معامله ،پذيرش يا انتقال وجوه متعلق به
بانکها و مؤسسات مالي غيرتحريمي امتناع کنند .در «مقررات معامالت و تحريمهاي
ايرانيان »3اسامي افراد موضوع تحريم دستور  13599با برچسب « »IRANو افرادي
که در مرحله بررسي قرار دارند و در فهرست توقيف اموال قرار ميگيرند با برچسب
« »IRAN-BPIمشخص ميشوند .در حال حاضر نام بانک مرکزي 23 ،بانک داخلي
و  4بانک خارجي متعلق به ايران در فهرست تحريم  13599قرار دارد.

1 . Executive Order 13599 of February 5, 2012, Federal Register, Vol. 77, No. 26.
 . 2اين دستور با استناد به قوانين  NDAA ،NEA ،IEEPAو بخش  301فصل سوم قانون آمريکا صادر شد.
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3 . Iranian Transactions and Sanctions Regulations (ITSR), 31 CFR Part 560, Federal
Register, Vol. 77, No. 204.

جدول 4ـ تحريم  13599بانکهاي ايران
رديف

بانک

بانک

تاريخ تحريم

2012/07/12

1

بانک مرکزي

2012/02/05

15

پارسيان

2

سينا

2012/02/05

16

کارآفرين

2012/07/12

3

مسکن

2012/02/05

17

سرمايه

2012/0/12

4

کشاورزي

2012/02/05

18

دي

2012/07/12

5

افتخار بالروس

2012/02/05

19

شهر

2012/07/12

6

قرضالحسنه مهر
ايران

2012/07/12

20

مؤسسه اعتباري
توسعه

2012/07/12

7

گردشگري

2012/07/12

21

تعاون االقليمي
عراق

2012/07/12

8

ايرانزمين

2012/07/12

22

ايران ـ ونزوئال
ونزوئال

2012/07/12

9

حکمت ايرانيان

2012/07/12

23

بينالمللي کيش

2014/08/29

10

تات

2012/07/12

24

قرضالحسنه
رسالت

2014/08/29

11

توسعه تعاون

2012/07/12

25

قوامين

2014/08/29

12

سامان

2012/07/12

26

خاورميانه

2014/08/29

13

اقتصاد نوين

2012/07/12

14

پاسارگاد

2012/07/12

27

کفالت تاجيکستان

2014/08/29
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تاريخ تحريم

رديف

 .2تحريمهاي ثانويه بانکي

تحريمهاي بانکي ايران از سال  2010متحول شد .کنگره آمريکا در ژوئیه  2010براي
اولين بار در تاريخ تحريمها ،تحريم ثانويه بانکي را طراحي و اعمال کرد .براساس اين
قانون ،بانکهاي ايراني که هدف تحريمهاي اوليه اشاعه تسليحاتي و حمايت از تروريسم
باشند ،مشمول تحريم ثانويه بانکي قرار ميگيرند .اين نوع تحريم بانکهاي خارجي را
بر سر دو راهي رابطه با بانکهاي هدف يا دسترسي به دالر آمريکا قرار داد .اين تغيير به
گفته براد شرمن 1،نماينده کنگره در نشست غيرعلني آيپک ،به منظور تشديد فشارهاي
اقتصادي و تقويت اعتراضهاي داخلي در ايران انجام گرفت ()Guzman, 2013
 .متأسفانه تحريم ثانويه بانکي موفق از کار درآمد و موج گستردهاي از تحريمهاي ثانويه
براساس اهرم دسترسي به دالر اعمال شد .به مرور بانکهاي بيشتري از ايران تحريم
1 . Brad Sherman
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ثانويه شدند .از ابتداي سال  2012اين نوع تحريم عليه بانک مرکزي اعمال و به تدريج
به پرداختهاي ارزي و سایر حوزههاي اقتصادي ايران کشيده شد.
مجموع تحريمهاي ثانويه و اوليه عليه ايران ،نظامي از شديدترين تحريمهاي يکجانبه
جهان را ايجاد کرده که به گفته اوباما و مقامات وزارت خزانهداري آمريکا ،تاکنون عليه
هيچ کشور ديگري اعمال نشده است .متخصصان ،اين تحريمها را تنها با تحريمهاي
همهجانبه سازمان ملل عليه عراق و ليبي قابل مقايسه ميدانند ()Slavin, 2011
تحريمهاي بانکهاي مرکزي عراق و ليبي باعث تضعيف شديد اقتصاد اين کشورها
و در نهايت جنگ و سقوط حکومت صدام و قذافي شد؛ از اين رو کارشناسان تحريم
معتقدند تحريمهاي ايران ديگر ارتباطي به برنامه هستهاي ندارد و از تاکتيک به هدفی
1
راهبردي در سياست خارجي آمريکا تبديل شده است.
ترتيب وضع و ساختار مقررات تحريمهاي ثانويه بانکي آمريکا عليه ايران به شرح زير است:
جدول 5ـ تحريمهاي بانکي ثانويه ايران
رديف

قانون/دستور اجرايي

سال

موضوع تحريم

1

قانون تحريمهاي جامع ايران
()CISADA

2010

تحريم ثانويه دسترسي به دالر عليه
کارگزاران بانکهاي تحريمي ايران

2

قانون اختيارات دفاعي ()NDAA

2011

تحريم ثانويه دسترسي به دالر عليه
کارگزاران بانک مرکزي ايران

3

قانون کاهش تهديدهای ايران
()ITRSHRA

2012

تحريم ثانويه ممنوعيت انتقال وجوه نفت
ايران از کارگزاران بانکهاي ايران به
کشورهاي ثالث

4

دستور 13622

2012

تحريم ثانويه فروش اسکناس و طال به بانک
مرکزي ايران

5

قانون حمايت از آزادي ايران
()IFCPA

2013

تحريم ثانويه طال و تحريم ثانويه ممنوعيت
استفاده از وجوه نفت براي خريد کاالهاي
تحريمي (طبق مقررات آمريکا) از کشور
خريدار نفت

6

دستور 13628

2013

الزام بانکهاي خارجي وابسته به آمريکا به
توقيف دارايي بانکهاي ايران

7

دستور 13645

2013

تحريم ثانويه استفاده از ريال و پيمان پولي
با ايران براي بانکهاي خارجي

 . 1پاتريک کالسون ،مدير تحقيقات مؤسسه واشنگتن و صاحبنظر در مسائل تحريم ايران ،ميگويد« :تا به امروز
سياست تحريم عليه ايران با مشكلی جدي روبهرو بوده است .كشورهاي ائتالف روی اين مسئله توافق ندارند كه جمهوري
اسالمي ايران براي خالصي از تحريمهاي بينالمللي واقعاً چه كاري بايد انجام دهد و علت اين است که مسئله هستهاي
دليل تحريم ايران نيست» (.) 5 :2012 ,Clawson

الف) قانون تحريمهاي جامع ايران ()CISADA

جدول 6ـ محورهاي تحريم بانکي قانون تحريمهاي جامع ايران

رديف

ماده

موضوع تحريم

وضعيت اجرا

1

103

تحريم ارائه خدمات بانکي مستقيم و غيرمستقيم (دسترسي به
دالر) به ايران

اجرا شد.

2

104

تحريم ثانويه بانکهاي خارجي داراي ارتباط با بانکهاي تحريمي
ايران (حامي تروريسم يا اشاعه تسليحاتي)

اجرا شد.

در ماده  104قانون سيسادا ،با اشاره به اقدامات و هشدارهاي  FATFبه
کشورها درباره لزوم ايجاد سازوکار براي پيشگيري از پولشويي و تأمين مالي
تروريسم در روابط با بانکهاي ايران ،تالش شده است تحريمهاي بانکي در
راستاي مبارزه با پولشويي وانمود شود .براساس بند سوم ماده  ،104وزير
خزانهداري آمريکا موظف شد ظرف  90روز ممنوعيتها و محدوديتهاي خاصي
بر افتتاح يا ادامه وجود «حسابهاي کارگزاري» و «حسابهاي پرداختي»
بانکها و مؤسسات مالي خارجي دارای فعاليتهاي زیر اعمال کند:
1 .کمک به ايران در دستيابي و توسعه تسليحات کشتار جمعي يا پشتيباني از
تروريسم؛
2 .تسهيل فعاليت افراد مشمول تحريمهاي مالي قطعنامههاي سازمان ملل؛
3 .پولشويي در راستاي انجام فعاليتهاي دو مورد فوق؛
4 .انجام يک تراکنش براي سپاه پاسداران يا بانکهاي تحريمي ايران.
بند چهارم ماده  104سيسادا مجازات نقض اين قوانين براي بانکها و مؤسسات
)1 .Comprehensive Iran Sanctions ,Accountability ,and Divestment Act of( 2010 CISADA

واکاوي ساختار تحريمهاي بانکي آمريکا و الزامات رفع آن در مذاکرات جامع هستهاي /سید یحیی علوی

ی هدفمند ،به منظور اضافه کردن اعتراضات اقتصادي به
کنگره آمريکا طي برنامها 
آشوبهاي فتنه  ،88قانون «تحريمهاي جامع ايران؛ مسئوليتپذيري و محروميت»1
معروف به «سيسادا» را تصويب کرد که با امضاي اوباما از اول ژوئیه  2010اجرایي
قانون داماتو،
شد .سيسادا ضمن تحريم بنزين و تشديد تحريمهاي انرژي موضو ِع
ِ
تحريمهايي در موضوع روابط بانکي با بانکهاي ايراني وضع کرد .قبل از اين قانون،
تحريمهاي بانکي آمريکا از نوع اوليه بود و فقط فعاليت بانکهاي ايراني با بانکهاي
آمريکا را هدف ميگرفت؛ اما در قانون سيسادا تحريمهاي ثانويه روابط بانکهاي ايراني
با بانکهاي خارجي کشورهای دیگر را هدفگرفت .مهمترين تحريمهاي بانکي قانون
سيسادا عبارت است از:
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مالي آمريکایي را مجازات بخش  206قانون  IEEPAتعيين کرد .بر اين اساس
در موارد غيرعمد جريمه  250هزار دالر يا دو برابر مبلغ تراکنش و در موارد
اجرايي
عمد جريمه  1ميليون دالر يا زندان (حداکثر  20سال) است .در مقررات
ِ
اين تحريم به منظور تفکيک تحريمهاي ثانويه بانکي از ساير تحريمها در انتهاي
نام بانکهاي ايراني که موضوع تحريم سيسادا هستند ،برچسب « »IFSRدرج شد تا
عالمتي باشد براي بانکهاي خارجي که از روابط کارگزاري با آنها بپرهيزند.
تحريمهاي بانکي قانون سيسادا با هدف خارج کردن بانکهاي ايران از نظام
بانکداري بينالمللي و قطع روابط کارگزاري بانکهاي خارجي با بانکهاي ايراني
تنظيم و تصويب شد ( .)Katzman, 2011: 6براساس دستورهاي اجرایي رئيسجمهور
ک ملي،
آمريکا از سال  2006به بعد بسياري از بانکهاي بزرگ و اصلي ايران نظير بان 
ملت ،صادرات و سپه به اتهام ارتباط با برنامه هستهاي ايران (دستور  )13382يا
حمايت از تروريسم بينالملل (دستور  )13224تحريم و با تصويب سيسادا مشمول
تحريم ثانويه نیز شدند.
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ

دﺳﺘﻮر اﺟﺮاﯾﯽ 13224

ﻣﺎده  104ﻗﺎﻧﻮن ﺳﯿﺴﺎدا

دﺳﺘﻮر اﺟﺮاﯾﯽ 13382

شکل 4ـ فرايند تحريمهاي ثانويه قانون سيسادا

بانکها و مؤسسات مالي خارجي حتي اگر شعبهای در آمريکا نداشته باشند ،به
منظور دسترسي به چرخه دالر و صنعت مالي آمريکا نيازمند داشتن حسابهاي
کارگزاري و واسط در بانکهاي آمريکایي هستند .به همين علت با تصويب سيسادا،
تمام بانکها و مؤسسات مالي خارجي مجبور شدند به منظور حفظ منافع خود در
آمريکا ،به روابط خود با بانکهاي ايراني پايان دهند .براساس مقررات تحريمهاي
مالي ايرانيان ،بانکهاي خارجي که طبق قانون سيسادا ،مشمول محدوديت حساب
کارگزاري در آمريکا ميشوند ،در فهرستي مجزا به نام « »Part 561 Listدرج
ميشوند .تاکنون براساس قانون سيسادا ،بانکهاي کنلن چين و ايالف عراق به دليل
ارتباط با بانکهاي تحت تحريم ايراني نظير بانک تجارت در اين فهرست قرار گرفتهاند.
البته بانک کنلن به دليل کوچک بودن و فعاليت دالري نداشتن چندان از اين موضوع

واکاوي ساختار تحريمهاي بانکي آمريکا و الزامات رفع آن در مذاکرات جامع هستهاي /سید یحیی علوی

متأثر نشد و بانک ايالف نيز بعد از مدتي به دليل ارائه مستندات مبني بر ارتباط
نداشتن با بانکهاي ايراني از فهرست تحريم خارج شد .خزانهداري آمريکا به منظور
اجرايي کردن اين قانون ،با  120مؤسسه مالي از  60کشور جهان مذاکره و ضوابط
تحريمهاي قانون سيسادا را به آنها اعالم کرد .اگرچه بانکهاي خارجي زيادي به دليل
نقض سيسادا شناسایي نشدند ،بسياري از بانکهاي بزرگ حتي در کشورهاي آسيايي
روابط بانکي خود را با بانکهاي تحريمي ايران نظير بانک ملت و صادرات قطع کردند.
کارامدي تحريمهاي ثانويه سيسادا باعث شد تا اوباما اين تحريمها را «تحريمهاي
فلجکننده» 1بنامد .اجراي اين تحريم از سوي بانکهاي امارات در تابستان سال 1390
موجب افزايش نرخ ارز و تضعيف ريال در ايران شد.

نمودار 3ـ روند تحريمهاي ثانويه سيسادا عليه بانکهاي ايراني

ب) قانون اختيارات دفاعي ()NDAA

در سال  2011البي صهيونيستي در کنگره آمريکا خواستار تحريم بانک مرکزي
ايران شد .نمايندگان کنگره معتقد بودند بانک مرکزي ايران نقشی مهم در
دور زدن تحريمها عليه نظام بانکي ايران دارد؛ اما وزارت خزانهداري آمريکا به
علت ترس از افزايش قيمت جهاني نفت از تحريم بانک مرکزي و نفت ايران
خودداري ميکرد( .)Katzman،2012 :17در نهايت طرح تحريم بانک مرکزي
ايران ()H.R.1540به تصویب کنگره رسید و به صورت متمم بخش « 1245قانون
اختيارات دفاع ملي براي سال مالي  2)NDAA( »2012در  31دسامبر  2011توسط
1.Crippiling Sanctions
2. National Defense Authorization Act, Public Law, 112-81
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اوباما امضا شد .در واقع کنگره آمريکا با درج تحريمهاي ايران بين قانون بودجه دفاعي
ساالنه آمريکا ،فشار بيشتري براي قبوالندن آن به کاخ سفيد وارد کرد .در اين قانون با
تأکيد بر اقدامات ماه قبل وزارت خزانهداري آمريکا مبني بر معرفي بخش مالي ايران
به عنوان منطقه نگراني اوليه پولشويي ،رئيسجمهور آمريکا موظف شد:
1 .با اختيارات قانون  IEEPAدارايي بانکهاي ايراني و بانک مرکزي ايران را در
قلمرو آمريکا و اشخاص آمريکایي مسدود و تراکنش افراد آمريکایي با آنها را منع کند.
2 .ظرف  60روز حسابهاي کارگزاري و واسط هر بانک خارجي در آمريکا را که
تراکنش براي بانک مرکزي ايران يا بانکهاي تحريمي ايراني انجام دهد ،ببندد يا
محدوديتهايي عليه آن اعمال کند .اين تحريم زمانی اعمال ميشود که با تشخيص
رئيسجمهور آمريکا موجب کاهش معنيدار در عرضه نفت نشود .رئيسجمهور  90روز
بعد از اين قانون و هر  180روز بعد از آن در اين خصوص تصميمگيري ميکند .به اين
منظور وزارت انرژي با همکاري خزانهداري آمريکا موظفاند هر  60روز از اين قانون به
کنگره گزارش دهند که وضعيت توليد نفت و فرآورده ساير کشورهاي جايگزين ايران
چقدر است و اعمال تحريمها بر نفت ايران چه تأثيري بر قيمت اين محصوالت خواهد
داشت .چنانچه کشورهاي خارجي کاهش معناداري در خريد نفت از ايران انجام دهند،
تحريمهاي اين قانون بعد از  180روز عليه بانکهاي مرتبط اعمال نميشود.
براساس «مقررات تحريمهاي مالي ايرانيان» ،نام بانکهاي خارجي ناقض تحريم در
فهرستی مجزا با عنوان « »Part 561 Listمنتشر میشود و به منظور تمايز تحريمهاي
اين قانون ،ناقضان با برچسب « »NDAAدر فهرست سياه تحريمها مشخص ميشوند.
اين قانون با هدف قطع روابط کارگزاري بانک مرکزي ايران و کاهش خريد نفت
از ايران تنظيم شد .با اين تحريم ،بانکهاي کارگزار طرف بانک مرکزي مجبور شدند
بين سود همکاري با ايران و بسته شدن حسابهاي خود در بانکهاي آمريکایي يکي
را انتخاب کنند .تحريمهاي قانون  NDAAاز نوع تحريمهاي ثانويه مندرج در ماده
 104قانون سيساداست .هر دو اهرم از نياز بانکهاي خارجي به دسترسي دالر برای
ترک روابط با بانکهاي ايران استفاده کردهاند .در نتيجه اين تحريمها ،کارگزاران بانک
مرکزي کاهش يافت و صادرات نفت نيز به نصف رسید و نرخ ارز به نزديک 4000
تومان افزايش يافت.

ج) دستور اجرایي 13622

در ادامه تحريمهاي فراسرزميني عليه بانک مرکزي ،رئيسجمهور آمريکا در  30ژوئیه
 2012دستور اجرایي  136221را صادر کرد .طبق بند  5دستور اجرایي ،13622
دارايي بانکها و اشخاص حقيقي و حقوقي که کمک و پشتيباني مالي ،تجهيزاتي و
فناوري از بانک مرکزي ايران کنند يا براي دولت ايران اسکناس دالر يا طال و فلزات
گرانبها خريداري يا نگهداري کنند ،در آمريکا مسدود ميشود .به موجب اين دستور،
در  2014/8/29بانک خمگزيم روسيه به علت تهيه اسکناس ارز براي بانک مرکزي
ايران تحريم شد.
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نمودار 4ـ روند نرخ ارز در بازار آزاد ايران در سال ( 91منبع :بانک مرکزي)

د) قانون کاهش تهديدهای ايران ()ITRSHRA

مجلس نمايندگان آمريکا در سال  2012به منظور تشديد تحريمها عليه ايران قانون
2
ديگري را با عنوان «کاهش تهديدهای ايران و حقوق بشر سوريه» ()ITRSHRA
تصويب کرد که در  10آگوست  2012به امضاي اوباما رسيد .تحريمهاي بانکي اين
قانون در پنج محور وضع شد

1 . Executive Order 13622 of July 30, 2012, Federal Register, Vol. 77, No. 149.
2 . Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act, Pub. L. 112-158.
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رديف

ماده

موضوع تحريم

1

 214تا
216

اصالح برخي عبارتهاي تحريمهاي بانکي قانون

2

217

CISADA

الزام رئيسجمهور به استمرار تحريمهاي بانکي موضوع دستور
اجرايي  13599و منوط کردن لغو آن به موافقت کنگره

وضعيت اجرا

اجرا شد.
اجرا شد.

3

218

الزام رئيسجمهور به تعميم تحريمهاي اوليه بانکهاي
آمريکایي به بانکهاي خارجي متعلق به اشخاص
آمريکايي با استفاده از اختيارات قانون IEEPA

با صدور دستور
اجرايي 13628
اجرا شد.

4

220

درخواست از رئيسجمهور براي اعمال تحريم ثانويه
عليه سوئيفت و مؤسسات خدمات پيام مالي به منظور
قطع خدمات به بانک مرکزي و بانکهاي تحريمي ايراني

اجرا نشد.

5

502

اجازه به دادگاه آمريکا براي تصرف و برداشت از منابع
مسدودشده بانک مرکزي ايران

6

504

ممنوعيت انتقال وجوه نفت ايران از کشورهاي خريدار
به کشورهاي ثالث

در خصوص پرونده
پترسون در دادگاه
آمريکا در حال اجراست.

اجرا شد.

در ماده  220اين قانون ،کنگره به صورت غيرالزامآور از رئيسجمهور آمريکا
خواسته است ظرف  90روز عليه اشخاص حقيقي و حقوقي که خدمات انتقال پيام
مالي (شامل مؤسسه سوئيفت) براي بانک مرکزي ايران و بانکهاي تحريمي ايران
(موضوع تحريمهاي تروريستي و اشاعه) فراهم ميکنند ،تحريمهايي براساس قانون
 IEEPAاعمال کند .منظور از اين ماده ،فشار به مؤسسه سوئيفت براي قطع خدمات به
بانک مرکزي و همه بانکهاي تحريمي ايران بود .البته پيش از اين براساس تحريمهاي
اتحاديه اروپا ،خدمات مؤسسه سوئيفت براي بانکهاي تحت تحريم اين اتحاديه قطع
شده بود؛ اما برخي بانکهاي تحريمي مانند بانک صنعت و معدن ،تحت تحريم اروپا
نبودند و با اين قانون ،سوئيفت آنها نيز قطعشد.
مهمترين بخش از تحريمهاي قانون  ITRSHRAبه ماده  504مربوط است .در اين
ماده شرايط معافيت از تحريم ثانويه قانون اختيارات دفاعي ( )NDAAتغييراتي کرد.
به اين ترتيب بانک کشور خريدار نفت ايران براي معافيت از تحريم ثانويه دسترسي
به دالر بايد ضمن کاهش تدريجي خريد نفت از حواله وجوه نفت به کشورهاي ثالث
خودداري کند .در نتيجۀ اين تحريم درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت ايران در
کشورهاي خريدار نظير چين ،هند ،کره جنوبي ،ژاپن و ترکيه ديگر براي خريد و

هـ) دستور اجرایي 13628
به منظور اجراي تکاليف قانون کاهش تهديدهای ايران و حقوق بشر سوريه
( ،)ITRSHRAاوباما در  9اکتبر  2012دستور اجرایي  136281را صادر کرد .در بند
 4اين دستور در راستاي ماده  218قانون  ،ITRSHRAتمام تحريمهاي اوليه آمريکا
به اشخاص حقوقي خارجي از جمله بانکهايي که تحت کنترل يا مالکيت اشخاص
امريکایي قرار دارند تسري داده شد .در صورت تخلف سابسيدريها از اين ممنوعيت،
اشخاص آمريکایي مالک يا مدير آن تحت مجازاتهاي مندرج در قانون  IEEPAقرار
ميگيرند.
در نتيجه اين تحريم ،بانکهاي خارجي که بيش از  50درصد سهام آنها متعلق
به اشخاص آمريکايي است ،موظفاند مطابق مقررات تحريم اوليه در آمريکا (دستور
 ،)13599دارايي بانکهاي ايراني را توقيف کنند.
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واردات کاال از سایر کشورها قابل استفاده نيست .اين محدوديت راهبردي  180روز
بعد از  6فوريه  2013با صدور دستورالعملي توسط اوفک اجرایي شد .با اجراي اين
تحريم ،مازاد منابع حاصل از فروش نفت ايران در حساب بانکها در کشورهاي هند،
کره جنوبي و ژاپن بالاستفاده شد و نرخ ارز در ايران افزايش يافت.

و) قانون حمايت از آزادي ايران ()IFCPA

اوباما در  2ژانويه  2012طرح مجلسين آمريکا با عنوان «قانون اختيارات دفاع ملي
براي سال مالي  2013آمريکا» را امضا کرد که شامل تحريمهاي ثانويه مضاعفي عليه
ايران بود .مواد  1244تا  1254اين قانون که «قانون آزادي و مقابله با اشاعه تسليحاتي
ايران  2)IFCPA( »2012ناميده شد ،تحريمهاي اوليه و ثانويه متنوعي عليه بخش
انرژي ،کشتيراني ،کشتيسازي ،بنادر ،گاز ،طال ،فلزات خام و واسطهاي اعمال ميکند.
تحريمهاي بانکي اين قانون شامل محورهاي ذيل است:

1 . Executive Order 13628 of October 9, 2012, Federal Register, Vol. 77, No. 198.
2 .Iran Freedom and Counter -Proliferation Act( IFCA ,Subtitle D of the FY2013 National

Defense Authorization Act ,P.L.)112-239 .
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جدول 8ـ محورهاي تحريم بانکي قانون حمايت از آزادي ايران
رديف

ماده

موضوع تحريم

وضعيت اجرا

1

)1247(a

الزام رئيسجمهور به لغو حسابهاي واسط (دسترسي
به دالر) بانکهاي خارجي که با بانکهاي تحريمي
(اشاعه ،تروريسم و حقوق بشر) ارتباط داشته باشند.

اجرا شد.

تحريم ثانويه ممنوعيت استفاده از وجوه نفت براي خريد
) 1244(gو
) 1247(dکاالهاي تحريمي (طبق مقررات آمريکا) از کشور خريدار نفت

اجرا شد.
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2
3

)1245(c

اجرا شد.

ماده  1247مجددا ً تمام بانکهاي ايراني را که به داليل حمايت از تروريسم،
اشاعه تسليحاتي و نقض حقوق بشر تحت تحريم اوليه هستند ،مشمول تحريم ثانويه
دسترسي به دالر کرد .همچنين ماده  1244قانون کاهش تهديدهای ايران دو شرط
ديگر به شروط قبلي قانون ( NDAAکاهش خريد از ايران و وجود عرضه کافي در
بازار جهاني) براي معافيت مؤسسات مالي کشورهاي خريدار نفت و فرآوردههاي نفتي
ايران از تحريم فراسرزميني لغو حساب کارگزاري در امريکا اضافه کرد .1 :وجوه متعلق
به ايران در يک حساب در کشور خريدار و در مؤسسه مالي خارجي نگهداري شود.2 .
وجوه صرفاً برای تجارت کاال و خدمات غيرتحريمي آمريکا ومابين ايران و آن کشور
استفاده شود( .برای کاال و خدمات سایر کشورها يا کاال و خدمات موضوع تحريمهاي
آمريکا پرداخت نشود ).با اين تحريم در واقع موارد مصرف وجوه نفت کاهش و ميزان
انباشت آن در کشورهاي خريدار افزايش مييابد.
ز) دستور اجرایي 13645
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تحريم ثانويه بستن حسابهاي واسط (دسترسي
به دالر) بانکهاي خارجي که در تهيه طال و فلزات
گرانبها با بانکهاي ايراني همکاري کنند.

اوباما در  3ژوئن  2013با صدور دستور اجرايي  13645تحريمهاي ثانويه جديدي
عليه نظام بانکي کشور و برخي حوزههاي ديگر (نظير خودروسازي) وضع کرد .اهم
تحريمهاي بانکي اين دستور در دو بخش خالصه ميشود:
 .1ماده  :1اعمال تحريم ثانويه انسداد دارايي و لغو حسابهاي واسط (منع
دسترسي به دالر) براي بانکهاي خارجي که به هر طريق از ريال ايران استفاده کنند.
هدف از اين تحريم ،جلوگيري از عقد پيمانهاي پولي دوجانبه و چندجانبه بين ايران
و کشورهاي ديگر است؛ زیرا پايه پيمانهاي پولي استفاده از حسابهاي ريالي در
بانکهاي خارجي است .ترکيب دو مجازات سنگين در اين تحريم نشاندهنده اهميت
موضوع پيمانهاي پولي در نظر طراحان تحريم در آمريکاست.

شرايط لغو يا تعليق تحريمهاي بانکي

در مجموع تحريمهاي آمريکا به دو دسته کلي دستورهاي اجرايي رئيسجمهور و
قوانين کنگره تقسيم ميشود .دستورهاي اجرايي رئيسجمهور خود ناشي از اختيارات
موضوع قانون «اعمال قدرت اقتصادي در شرايط اضطراري بينالمللي» ()IEEPA1
مصوب سال  1977کنگره آمريکاست 2.اين قانون به رئيسجمهور آمريکا اجازه
ميدهد محدوديتهايي مانند تحريمهاي اقتصادي ،تجاري و اقدامات دیگر را در
پاسخ به تهديدهاي نامعمول امنيت ملي ،سياست خارجي يا اقتصاد آمريکا اعمال کند.
عالوه بر تحريمهاي دستور اجرايي ،برخي تحريمها نيز مستقيماً ناشي از قوانين کنگره
آمريکاست.
شرايط لغو يا تعليق تحريمها به نوع تحريم از حيث دستهبندي فوق بستگی دارد.
اگر تحريمها براساس قوانين کنگره باشد ،لغو يا تعليق آن نيز به شرايط مندرج در
قوانين بستگی دارد .چنانچه تحريمها براساس دستورهاي اجرايي رئيسجمهور باشد،
امکان لغو يا تعليق آن کام ً
ال در اختيار رئيسجمهور است ( .)Rennack, 2015: 5برای
مثال دستور اجرايي  12170کارتر در خصوص توقيف  12ميليارد دالر از داراييهاي
بانک مرکزي ايران بعد از بيانيه الجزاير و توافق در خصوص رهايي گروگانهاي امريکا
در سال  1981با صدور دستور اجرايي ديگر (دستور  )12276لغو شد .البته قاعده
فوق ،هميشه حاکم نيست .گاهي برخي فرامين اجرايي به دليل الزام قانون کنگره
وضع شده يا در برخي موارد مفاد دستور اجرايي به طور مجزا در قانون کنگره به
الزامی قانوني تبديل شده است که در هر دو صورت امکان لغو يا تعليق تحريمها به
شرايط مندرج در قوانين کنگره بستگی دارد .بديهي است شناسایي ناقضان تحريم يا
)”1. International Emergency Economic Powers Act (“IEEPA
 ..2مندرج در عنوان  50بخش  1701تا  1706قانون آمريکا )Code States United.
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2 .ماده  :2اعمال تحريم ثانويه انسداد دارايي براي هر شخص خارجي از جمله
بانکهاي خارجي که هر گونه کمکي به اشخاص تحريمي ايران ( )SDNکنند .البته
در اين تحريم بانکهاي ايراني که صرفاً به واسطه دستور اجرايي  13599در فهرست
قرار دارند (نظير بانکهاي خصوصي پاسارگاد و غيره) مستثنا شدهاند؛ به عبارت ديگر
بانکهاي خارجي چنانچه با بانکهاي تحريمي ايران (اشاعه ،تروريسم و حقوق بشر)
ارتباط برقرار کنند ،مشمول تحريم انسداد دارايي در آمريکا میشوند .پيش از اين
ارتباط با بانکهاي تحريمي (اشاعه و تروريسم) مشمول مجازات لغو حساب واسط
(منع دسترسي به دالر) ميشد ،اما با اين تحريم ،موضوع حقوق بشر هم اضافه شد و
دیگر اینکه مجازات به توقيف دارايي تغيير کرد (تشديد شد).
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اضافه کردن اشخاص جديد به تحريمها نيازمند اقدام اجرايي دولت و در واقع وزارت
خزانهداري آمريکاست و چنانچه دولت تمايل به اجراي تحريمها نداشته باشد ،عم ً
ال
تحريمها تعليق ميشود .چهارده سال مسکوت گذاشتن تحريمهاي داماتو (ايسا) از
سوي وزارت خزانهداري آمريکا مؤيد اين موضوع است.
تفاوت حقوقي منشأ تحريمها از منظر مصوب کنگره يا دولت آمريکا در موضوع رفع
تحريمهاي ايران در مذاکرات هستهاي از سه جهت حايز اهميت است:
 .1چنانچه لغو تحريمها در حوزه اختيار دولت آمريکا باشد ،تعهد به لغو آن در توافق
نهايي ممکن است و در غير اين صورت امکان لغو آن منوط به تصويب کنگره آمريکاست.
 .2ممکن است برخي موضوعات به طور همزمان مورد تحريم کنگره و دولت آمريکا
باشد و در نتيجه لغو آن منوط به لغو همه قوانين مرتبط است.
 .3احتماالً مطابق بيانيه لوزان ،تنها تحريمهاي مرتبط با برنامه هستهاي ايران کاهش
خواهد يافت؛ بنابراین دستهبندي تحريمها براساس علت وضع آن بسيار حايز اهميت است.
شرايط لغو تحريمها براساس تمايز منشأ قوانين

با توجه به تفاوت تحريمها از نظر منشأ قوانين و همچنين از منظر علل وضع تحريم،
شرايط لغو و تعليق هر يک از تحريمهاي بانکي را به تفکيک بررسي ميکنيم.
جدول 9ـ شرايط لغو تحريمهاي بانکي

شرايط لغو

موانع و محدوديتها در لغو

1

 .1تحريم  12959سالها قبل از موضوع هستهاي وضع
کام ً
ال در اختيار شده و اساساً ارتباطي با برنامه هستهاي ايران ندارد.
ر ئيس جمهو ر  .2مفاد تحريمهاي  12959به طور موازي در بند
EO12959
آمريکاست و نيازي به  103قانون سيسادا کنگره تکرار شده است و عم ً
ال لغو
اين تحريم چنانچه با لغو تحريمهاي ماده  103قانون
تأييد کنگره ندارد.
سيسادا همراه نباشد ،تأثيري نخواهد داشت.

2

EO13224

کام ً
اختيار
در
ال
اين تحريم اساساً تحريم اشاعه و هستهاي نيست ،بلکه عليه
رئيسجمهور آمريکاست
نهادهاي حامي تروريسم وضع شده است و اختصاص به ايران
و نيازي به تأييد کنگره
هم ندارد.
ندارد.

3

EO13382

کام ً
اختيار
در
ال
رئيسجمهور آمريکاست اين دستور با هدف مقابله با اشاعه تسليحات کشتار جمعي کره
و نيازي به تأييد کنگره شمالي وضع شد و اختصاص به موضوع ايران ندارد.
ندارد.

4

Patriot

لغو از طريق تصويب کنگره قانون پاتريوت مصوب کنگره آمريکا و در واکنش به حادثه 11
سپتامبر تصويب شده است و صرفاً درباره ايران نيست.
آمريکا امکانپذير است.

5

EO13599

6

براساس ماده  401قانون سيسادا ،لغو تحريمهاي بانکي
مندرج در مواد  103و  104قانون منوط به اين است
که رئيسجمهور آمريکا طي گزارشي به کنگره رسماً
اعالم کند که:
 .1ايران حمايت از تروريسم را متوقف کرده است و ديگر
الزم نيست بعد از آن به عنوان حامي تروريسم معرفي
در اختيار رئيسجمهور
شود.
 CISADAو منوط به ارائه گزارش
 .2ايران به صورت راستيآزماييشده موجوديت و توسعه
به کنگره است.
سالحهاي هستهاي ،ميکروبي و شيميايي و فناوري
موشک و پرتاب موشک را خاتمه داده است.
با توجه به شرايط فوق ،لغو تحريمهاي اوليه و ثانويه بانکي
قانون سيسادا گرچه در حوزه اختيارات رئيسجمهور
است ،مستقيماً به موضوع حمايت از تروريسم و فناوري
موشکي ايران گره خورده است.

7

ابتدا در اين قانون اجازه لغو تحريمها به رئيسجمهور و
دولت آمريکا داده نشده و لغو قانون صرفاً از مسير وضع قانون
ديگري توسط کنگره امکانپذير بود؛ اما در ماده  504قانون
 ITRSHRAبندي با عنوان  Terminationبه ماده 1245
قانون  NDAAاضافه و همان مفاد و شرايط فسخ سيسادا
به عنوان فسخ اين قانون نيز اضافه شد .به اين ترتيب فسخ
تحريمهاي  NDAAمنوط به آن است که رئيسجمهور
در اختيار رئيسجمهور آمريکا طي گزارشي به کنگره رسماً اعالم کند که:
و منوط به ارائه  .1ايران حمايت از تروريسم را متوقف کرده است و ديگر
گزارش به کنگره است .الزم نيست بعد از آن به عنوان حامي تروريسم معرفي شود.
 .2ايران به صورت راستيآزماييشده موجوديت و توسعه
سالحهاي هستهاي ،ميکروبي ،شيميايي و فناوري موشک و
پرتاب موشک را خاتمه داده است.
با توجه به شرايط فوق ،لغو تحريمهاي اوليه و ثانويه بانکي
قانون سيسادا گرچه در حوزه اختيارات رئيسجمهور است،
مستقيماً به موضوع حمايت از تروريسم و فناوري موشکي
ايران گره خورده است.

NDAA
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در اختيار رئيسجمهور و
منوط به ارائه با گزارش
به کنگره است 90 .روز
بعد از ارائه اين گزارش،
تحريمهاي موضوع دستور
 13599قابل لغو شدن
است .در واقع با اين ماده،
فرايند لغو طوالنيتر شده
است.

طبق ماده  217قانون کاهش تهديدهای ايران (ITRSHRA
) ،لغو اين تحريم منوط به اين است که رئيسجمهور آمريکا
طي گزارشي به کنگره اعالم کند که بانک مرکزي ايران تأمين
مالي در موارد زير را متوقف کرده است:
 .1سالحهاي شيميايي ،ميکروبي ،هستهاي و فناوريهاي آن
 .2توانايي ايران براي ساخت ،فعاليت و حفظ تأسيسات
هستهای
 .3سپاه پاسداران
 .4اشخاص تحريمي دستورهاي اجرايي  13224و 13382

201
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8

اختيار لغو کام ً
ال در
رئيسجمهور
دست
 EO13622آمريکاست و کنگره
آمريکا در اين زمينه
دخالتي ندارد.

بهرغم اينکه لغو تحريمهاي  13622در اختيار رئيسجمهور
آمريکاست ،مفاد آن در همه محورها (جز موضوع تأمين
اسکناس ارز) به صورت موازي در قوانين کنگره آمريکا درج
شده است:
 .1تحريم ثانويه فروش طال (ماده  5دستور  )13622به
صورت مجزا در ماده  1245قانون ايفکا ( )IFCPAکنگره
درج شده است.
 .2تحريم ثانويه در ارتباط با بانک مرکزي ايران (ماده
 5دستور  )13622به صورت مجزا در ماده  1245قانون
 NDAAکنگره درج شده است.
با توجه به همپوشاني تحريمهاي ثانويه کنگره با تحريمهاي
دستور ( 13622جز تحريم ثانويه تأمين اسکناس براي
بانک مرکزي و بانکهاي دولتي ايران) ،ميتوان گفت
تعليق و لغو اين دستور اجرايي چنانچه با رفع تحريمهاي
ثانويه کنگره همراه نباشد ،تأثيري بر کاهش تحريمها در
اين حوزه نخواهد داشت.

9

ITRSHRA

امکان لغو اين قانون
براي رئيس جمهور
لحاظ نشده و تنها راه
تصويب مصوبه جديدي
در کنگره مبني بر لغو
قانون فوق است.

از آنجا که بخش مربوط به تحريمهاي ثانويه انتقال وجوه
نفت در اين قانون ،تحريمي مستقل نيست و در واقع
تبصرهاي به تحريمهاي قانون  NDAAاست ،شرايط
لغو آن ،همان شرايط لغو قانون  NDAAيعني گزارش
رئيسجمهور به کنگره در خصوص پايان حمايت ايران از
تروريسم و خاتمه برنامه موشکي است.

10

لغو اين دستور اجرايي
ساير
مشابه
هم
از آنجا که وضع اين دستور براساس الزام ماده 218
 EO13628دستورهاي اجرايي در قانون  ITRSHRAکنگره انجام گرفته ،لغو آن به معناي
تخلف از الزامات قانوني کنگره است.
اختيار رئيسجمهور
آمريکاست.

11

IFCPA

برخي تحريمهاي اين قانون در واقع قيوداتي بر
تحريمهاي قبلي است و از اين جهت لغو آن تابع شرايط
لغو در آن قوانين است .برای مثال چنانچه تحريم ثانويه
تراکنشهاي نفتي قانون  NDAAلغو شود( ،منوط
به خاتمه حمايت از تروريسم و برنامه موشکي ايران)،
قيودات آن در قانون  IFCPAنظير بند  dماده  1247و
بند  gماده  1244نيز خود به خود لغو خواهد شد.

12

EO13645

امکان لغو هيچيک از
تحريمهاي اين قانون
در متن لحاظ نشده و
تنها راه تصويب مصوبه
جديدي در کنگره
مبني بر لغو قانون فوق
است.
اختيار لغو اين دستور
اجرايي کام ً
ال در دست
رئيسجمهور آمريکاست.

جدول 10ـ شرايط تعليق تحريمهاي بانکي
شرايط تعليق

2

EO13224

3

EO13382

4

Patriot

5

EO13599

6

CISADA

مادامي که تحريمهاي مشابه ماده  103قانون
تعليق تحريمهاي دستور اجرايي 12959
سيسادا پابرجاست ،عم ً
ال تعليق اين تحريمها
در اختيار رئيسجمهور آمريکاست.
تأثيري نخواهد داشت.
تعليق اين تحريم کام ً
ال در اختيار دولت
آمريکاست .وزارت خزانهداري آمريکا
ميتواند نام بانک صادرات ايران و
سابسيدري آن را از فهرست اشخاص تحريم

موضوع تحريم اساساً ارتباطي با هستهاي ندارد
و به بهانه حمايت از تروريسم است.

خارج کند.
تعليق اين تحريم کام ً
ال در اختيار دولت
آمريکاست .وزارت خزانهداري نام بانکهاي
ايراني را از فهرست سياه اين تحريم خارج
کند.
اداره فينسن وزارت خزانهداري آمريکا کام ً
ال
مختار است نام ايران را از فهرست منطقه
نگراني پولشويي خارج کند.
موضوع اين تحريمها برنامه هستهاي ايران
تعليق در اختيار رئيسجمهور آمريکاست.

نيست ،بلکه در ادامه دستور اجرايي  12959و
در واقع به دليل محسوب کردن ايران به عنوان
تهديد امنيت ملي آمريکا وضع شده است.

تعليق تحريمهاي بانکي مواد  103و 104
سيسادا توسط وزارت خزانهداري آمريکا

براساس بند دوم ماده  103سيسادا (Section
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1

EO12959

موانع و محدوديتها در تعليق

 ))103(b)(2)(B)(viدست وزارت خزانهداري
آمريکا براي تعليق تحريمهاي اوليه موضوع

امکانپذير است و البته به تحقق شرايطي
ماده  103يعني ممنوعيت ارائه خدمات بانکي
بستگی دارد .براي تعليق تحريمهاي ثانويه
و دسترسي به دالر به بانکهاي ايراني کام ً
ال باز
سيسادا کافي است وزارت خزانهداري
است و در اين زمينه کنگره هيچ دخالتي ندارد؛
نام بانکهاي ايراني را از فهرست سياه
اما تعليق تحريمهاي ثانويه موضوع ماده 104
تحريمهاي  13382يا  13224خارج کند
و تعليق مجازات ناقضان داخلي آن براساس
و با اين کار به طور خودکار و بدون نياز
بند  fماده  104در اختيار وزارت خزانهداري
به نظر کنگره ،ورودي تحريمهاي ثانويه
آمريکاست و منوط به اين است که اوالً وزارت
سيسادا قطع و عم ً
ال اين تحريمها عليه
خزانهداري اين تعليق را در راستاي منافع ملي
بانکهاي مذکور تعليق ميشود .بديهي
آمريکا ضروري بداند و ادله خود در اين باره را
است اين تحريمها با بازگشت مجدد نام
به کميتههاي کنگره گزارش دهد.
اشخاص به فهرست تحريمها باز خواهد شد.

203

شرايط تعليق تحريمهاي ثانويه قانون اختيارات
دفاعي سال  )NDAA( 2012عليه بانک
مرکزي و تراکنشهاي نفتي ايران در جزء 5
7

NDAA

8

EO13622

9

ITRSHRA

بند  4ماده  1245اين قانون بیان شده است.
در اختيار رئيسجمهور است.

براساس اين ضوابط ،رئيسجمهور اختيار دارد
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در راستاي منافع امنيت ملي در بازههاي زماني

204

کمتر از  120روز و به طور نامحدود اجراي
تحريمها را تعليق و گزارشي از دستاوردها و
داليل توجيهکننده آن را به کنگره ارائه کند.

تعليق تحريمهاي دستور اجرايي 13622
در اختيار رئيسجمهور آمريکاست .براي
تعليق وزارت خزانهداري ميتواند طي
دستورالعملي اعالم کند که فع ً
ال از اجراي
اين تحريمها خودداري خواهد کرد .به اين
ترتيب ساختار تحريمها باقي ميماند ،اما
ناقضان تحريم ثانويه يعني اشخاص خارجي
مجازات نميشوند.

هرچند تعليق تحريمهاي  13622در اختيار
رئيسجمهور آمريکاست ،مفاد آن در همه
محورها (جز موضوع تأمين اسکناس ارز) به طور
موازي در قوانين کنگره آمريکا درج شده است:
 .1تحريم ثانويه فروش طال (ماده  5دستور
 )13622به صورت مجزا در ماده  1245قانون
ايفکا ( )IFCPAکنگره درج شده است.
 .2تحريم ثانويه ارتباط با بانک مرکزي ايران
(ماده  5دستور  )13622به صورت مجزا در ماده
 1245قانون  NDAAکنگره درج شده است.
با توجه به همپوشاني تحريمهاي ثانويه کنگره
با تحريمهاي دستور ( 13622جز تحريم ثانويه
تأمين اسکناس براي بانک مرکزي و بانکهاي
دولتي ايران) ،ميتوان گفت تعليق و لغو اين
دستور اجرايي چنانچه با رفع تحريمهاي ثانويه
کنگره همراه نباشد ،تأثيري بر کاهش تحريمها
در اين حوزه نخواهد داشت.

رئيسجمهور آمريکا ميتواند براساس شرايط
مندرج در جزء  2بند  3ماده  220به دليل
اعمال تحريمهاي مستقل ،از اعمال تحريمهاي
ثانويه عليه مؤسسه سوئيفت اجتناب کند.
تحريمهاي انتقال وجوه نفت موضوع بند 504
اين قانون نيز از طريق شرايط تعليق تحريم در
قانون  NDAAامکانپذير است ،زیرا تحريم
تعليق در اختيار دولت است.
ثانويه انتقال وجوه نفت عم ً
ال تحريم مجزايي
شرايط تعليق تحريمها درباه تحريمهاي نيست و صرفاً قيوداتي جديد به تحريمهاي
ثانويه عليه مؤسسه سوئيفت درج شده است .قانون  NDAAاست .بنابراين رئيسجمهور
ميتواند مطابق جزء  5بند  4ماده 1245
قانون  NDAAدر راستاي منافع امنيت ملي
در بازههاي زماني کمتر از  120روز و به طور
نامحدود اجراي تحريمهاي ثانويه انتقال وجوه
نفت قانون  ITRSHRAرا تعليق و گزارشي از
دستاوردها و داليل توجيهکننده آن را به کنگره
ارائه کند.

تعليق تحريمهاي دستور اجرايي 13628
در اختيار رئيسجمهور آمريکاست .براي

11

IFCPA

12

EO13645

اين تحريمها خودداري خواهد کرد .به اين
ترتيب ساختار تحريمها باقي ميماند ،اما
ناقضان تحريم ثانويه يعني اشخاص خارجي
مجازات نميشوند.
طبق مفاد اين قانون (از جمله بندهاي ،i)(1244
 )1245(gو  ،))f(1245رئيسجمهور امريکا
مجاز است در صورتي که اوالً تعليق تحريمها
در اختيار رئيسجمهور است.

براي امنيت ملي آمريکا ضروري باشد و ثانياً

گزارش توجيهي در اين زمینه به کنگره ارائه
کند ،اقدام به تعليق تحريمها براي دورههاي
کمتر از  180روز کند.
تعليق تحريمهاي دستور اجرايي 13645
در اختيار رئيسجمهور آمريکاست .براي
تعليق وزارت خزانهداري ميتواند طي
دستورالعملي اعالم کند که فع ً
ال از اجراي
اين تحريمها خودداري خواهد کرد .به اين
ترتيب ساختار تحريمها باقي ميماند ،اما
ناقضان تحريم ثانويه يعني اشخاص خارجي
مجازات نميشوند.
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10

EO13628

تعليق وزارت خزانهداري ميتواند طي
دستورالعملي اعالم کند که فع ً
ال از اجراي

تفکيک تحريمها بر اساس علل وضع
درمجموعه مقررات تحريمهاي بانکي ،عبارت تحريمهاي هستهاي ()Sanctions Nuclear

وجود ندارد .اين حقيقتي است که در نامه  9ژوئیه  2014نمايندگان کنگره به
رئيسجمهور آمريکا تأکيد شده است؛ اما بخشي از تحريمهاي اقتصادي و بانکي به
اتهام برنامه ايران براي اشاعه تسليحات کشتار جمعي وضع شده که اين موضوع در
خصوص تحريمهاي بعد از سال  2006به دليل برنامه هستهاي ايران است .مجموعه
مقررات مربوط به تحريمهاي بانکي را ميتوان براساس علت وضع آن به شرح زير
دستهبندي کرد:
205
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شکل 5ـ دستهبندي تحريمهاي بانکي بر اساس علل وضع

تفکيک موضوعي تحريمها و ميزان همپوشاني قوانين

براساس ساختار تحريمهاي بانکي ميتوان دستهبندي موضوعي زير را از محتواي
تحريمها اعمال کرد:

شکل 6ـ دستهبندي تحريمهاي بانکي بر اساس محتواي تحريمها

امکانسنجي لغو يا تعليق تحريمهاي مرتبط با هستهاي در چارچوب لوزان

با توجه به تفسير وزارت خارجه از مفاد بيانيه لوزان و تأکيد تيم مذاکرهکننده ايران
بر رعايت چارچوبهاي اين بيانيه ،تنها تحريمهاي ثانويه آمريکا که مرتبط با برنامه
هستهاي ايران باشند ،در توافق جامع رفع خواهند شد .بر اين اساس و با توجه به
محدوديتها و موانع ساختاري در مسير لغو هريک از قوانين ،امکان لغو تحريمهاي
بانکي در قالب جدول زير ارائه شده است.
جدول  :9شرايط لغو تحريمهاي بانکي

علت وضع تحريم

شرايط لغو

فرايند لغو

اوليه

خير



ثانويه

خير



ثانويه

خير

ثانويه

خير
خير



بله







9

ITRSHRA



زياد

بله





ثانويه

10

EO13628



متوسط

بله





ثانويه

خير

11

IFCPA



زياد

بله





ثانويه

خير

12

EO13645



زياد

بله





ثانويه

خير

اشاعه (هستهاي)

8

EO13622

متوسط

داليل ديگر

7

NDAA



زياد

بله







تصويب کنگره

6

CISADA



زياد

بله







اقدام دولت

5

EO13599



کم

بله












اجراي تعهدات هستهاي

4

Patriot

کم

بله





خاتمه پولشويي

3

EO13382

کم

بله



خاتمه برنامه موشکي

2

EO13224



کم

بله



خاتمه حمايت از تروريسم

1

EO12959



کم

بله



ساير (تهديد امنيت ملي و )..

رديف

اوليه

خير

منشأ تحريمهاي بانکي

ترکيبي (هستهاي و داليل ديگر)

اوليه

خير

اهميت و اثرگذاري

اوليه

خير

امکان تعليق توسط دولت

نوع تحريم

امکان لغو توسط دولت (لوزان)

اوليه

خير
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همانطور که در نمودار باال مالحظه ميشود ،اکثر تحريمهاي بانکي نظير تحريم ثانويه
بانک مرکزي ،تحريم ثانويه بانکهاي تجاري و تحريم ثانويه طال همزمان تحت پوشش
قوانين کنگره و دستورهاي اجرايي رئيسجمهور قرار دارد؛ از اين رو رفع تحريم نيز
منوط به لغو تمام تحريمهاي موازي است و در غير اين صورت لغو يک قانون تأثيري
م نخواهد داشت.
بر نتيجه نهايي تحري 
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همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود:
 .1از مجموع  12نوع مقررات تحريم بانکي ،تنها دستور اجرايي  13382صرفاً در
خصوص اشاعه تسليحات کشتار جمعي وضع شده و قابل انطباق با موضوع هستهاي
ايران است .ساير تحريمها داليل غيرهستهاي دارند و لغو آنها در گرو مسائل غيرهستهاي
ايران (نظير بحث سياستهاي داخلي ،منطقهاي ،موشکي و  )...است.
 .2با توجه به محدوديت اختيارات دولت آمريکا در موضوع لغو تحريمها،
چنانکه مطابق بيانيه لوزان ،صرفاً تحريمهاي ثانويه جزو موضوع لغو باشد ،حداکثر
(با ناديدهانگاري ارتباط با موضوع هستهاي) دستورهاي اجرايي  13622 ،13382و
 13645لغو شدني هستند.
 .3با توجه به پوشش تحريمهاي  13622در ساير قوانين کنگره نظير  IFCPAعم ً
ال
لغو اين تحريم تأثير عيني بر تحريمها نخواهد گذاشت.
4 .از مجموع  12قانون و دستور تحريمهاي بانکي 7 ،مورد درباره تحريمهاي
ثانويه است که مهمترين آنها مربوط به تحريمهاي ثانويه  4قانون (,CISADA
 )IFCPA ,ITRSHRA ,NDAAکنگره است؛ اما دو قانون  ITRSHRAو IFCPA
اساساً لغوشدني نيست و شرط لغو دو قانون ديگر يعني تحريم ثانويه بانکهاي تجاري
( )CISADAو تحريم ثانويه بانک مرکزي ( )NDAAدر گرو پايان يافتن حمايت ايران
از تروريسم و محدودسازي برنامه موشکي است.
5 .عمده بانکهاي تجاري بزرگ ايران مانند بانکهاي ملي ،سپه ،تجارت و ملت
هدف تحريم اوليه دستور اجرايي  13382قرار گرفت ه و به همين علت هدف تحريمهاي
ثانويه قانون  CISADAنيز واقع شدهاند .گرچه از لحاظ حقوقي اين تحريمها جزو
تحريمهاي هستهاي 1محسوب نميشوند ،حتماً جزو تحريمهاي بهانه برنامه هستهاي
هستند .بنابراين با شفافسازي برنامه هستهاي ايران ،الزم است اين دستور اجرايي لغو
يا نام بانکهاي ايراني از موضوع اين دستور خارج شود .خارجسازي نام بانکها عم ً
ال به
معناي تعليق خود به خود تحريمهاي ثانويه عليه بانکهاي مذکور است.
6 .خارجسازي نام بانکهاي ايران از تحريم  13382چنانچه به طور مشروط انجام
شود (تا زمان پايبندي تعهدات ايران) به معناي تعليق تحريم است و بازگشت آن
به فهرست تحريمها سريع و آسان خواهد بود .در نتيجه پيامدهاي تعليق تحريم
يعني ريسکپذير نبودن بانکها در شروع مجدد روابط با بانکهاي فوق وجود خواهد
1.Nuclear Sanctions

امکان اعمال مجدد تحريمهاي ثانويه بانکي به بهانههاي غيرهستهاي
1 .تحريم به بهانه حمايت از تروريسم (دستور )13224

با توجه به مفاد دستور اجرايي  ،13224کام ً
ال اين امکان براي وزارت خزانهداري آمريکا
وجود دارد تا نام بانکهاي ايراني را همانند بانک صادرات ايران به بهانه حمايت از
نهضتها و جريانهاي مقاومت و شيعه در منطقه (لبنان ،سوريه ،عراق ،يمن و بحرين)
به اين فهرست اضافه کند .در اين صورت تحريمهاي ثانويه موضوع قوانين کنگره از
جمله قانون سيسادا عليه اين نهادها باقي خواهد ماند .بانکهاي وابسته به نهادهاي
نظامي مانند انصار ،مهر اقتصاد ،حکمت ايرانيان ،قوامين ،کوثر و سپه و بانکهاي
مرتبط با نهادهاي رهبري نظير پارسيان ،سينا و دي ميتوانند به راحتي تحت تحريم
اين دستور اجرايي قرار گيرند.

2 .تحريم به بهانه نقض حقوق بشر (دستور )13553

اشخاص حقيقي و حقوقي که به دليل نقض حقوق بشر در ليست سياه دستور اجرايي
( 13553مصوب سپتامبر  )2010قرار گيرند ،هدف تحريم ثانويه موضوع ماده 1247
قانون  IFCPAکنگره واقع ميشوند .به طور مشخص در قانون کنگره قيد شده است
بانکهايي که به دليل نقض حقوق بشر تحت تحريم اوليه انسداد دارايي واقع شوند،
تحريم ثانويه ميشوند .اين تأکيد نشان ميدهد احتمال تحريم برخي بانکهاي وابسته
به نهادهاي انقالبي يا حاکميتي به بهانه نقض حقوق بشر و حمايت از جريان فتنه
جدي است.

واکاوي ساختار تحريمهاي بانکي آمريکا و الزامات رفع آن در مذاکرات جامع هستهاي /سید یحیی علوی

داشت .عالوه بر اين مادامي که ساير تحريمهاي موازي و همپوشان يعني تحريمهاي
ثانويه قانون  IFCPAو دستور اجرايي  13645همزمان تعليق نشود ،عم ً
ال اتفاقي براي
تحريمهاي ثانويه بانکي نخواهد افتاد.
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تحريمهاي بانکي ستون خيمه ساير نظام تحريمهاي ايران است .با توجه به اهميت
رفع تحريمهاي بانکي در مذاکرات جامع هستهاي ،الزم است به مختصات حقوقي و
اقتصادي اين تحريمها توجه شود .اين پژوهش با همين رويکرد انجام گرفت و به نکات
قابل تأمل زير دست يافت:
1 .نظام تحريمهاي اوليه و ثانويه بانکي آمريکا به هم آميخته و مرتبط است؛ برای
مثال تحريم ثانويه بانکهاي تجاري ايران بر اشخاص فهرست تحريمهاي اوليه آمريکا
اعمال ميشود.
 .2هر يک از محورهاي موضوعي تحريمهاي بانکي را چند قانون و دستور اجرايي
به طور همزمان پوشش میدهند و مادامي که همه اين تحريمها با هم لغو نشود،
تأثیری بر عمليات تحريم نخواهد داشت .برای مثال تحريم ثانويه فروش طال به بانک
مرکزي ايران به طور همزمان توسط دستور اجرايي  13622و قانون  IFCPAاعمال
شده و لغو آن نيازمند لغو هر دو مقررات است.
 .3آمريکا قوانين متعددي براي اعمال تحريم عليه کشورها در اختيار دارد و با
توجه به بهانههاي متعدد پولشويي ،نقض حقوق بشر و حمايت از تروريسم ،امکان
تحريم مجدد نظام بانکي کشور براساس برنامههاي تحريمي دیگر کام ً
ال جدي است.
اين مهم به خصوص براي بانکهاي حاکميتي ،وابسته به نهادهاي نظامي و رهبري
بيشتر محتمل است.
 .4تمام تحريمهاي بانکي (جز دستور اجرايي  )13382به بهانههاي متعددي غير از
موضوع هستهاي وضع شدهاند و لغو آنها در گرو مسائل غيرهستهاي ايران (نظير بحث
سياستهاي داخلي ،منطقهاي ،موشکي و )...است.
 .5ساختار تحريمهاي آمريکا به گونهاي است که عمده تحريمهاي ثانويه براساس
قوانين کنگره وضع شده است و عم ً
ال امکان لغو آن توسط رئيسجمهور وجود ندارد.
 .6با توجه به ساختار تحريمها محتملترين گزينه پيشنهادي از سوي طرف
آمريکايي در مذاکرات ،الف) باقيماندن تحريمهاي اوليه (به دليل ارتباط نداشتن
با موضوع هستهاي)؛ ب) خارجسازي نام بانکهاي تجاري دولتي ايران (نه بانکهاي
نظامي) از فهرست دستور اجرايي  13382توسط وزارت خزانهداري آمريکا (در نتيجه
تعليق تحريمهاي ثانويه)؛ ج) تعليق تحريمهاي بانک مرکزي و تراکنشهاي نفتي
موضوع قانون  NDAAو د) تعليق تحريمهاي طال (دستور اجرايي  13622و قانون
 )IFCPAاست.

 سید یحیی علوی/واکاوي ساختار تحريمهاي بانکي آمريکا و الزامات رفع آن در مذاکرات جامع هستهاي

ً  تعليق تحريمهاي ثانويه بانکي عم.7
ال سايه مخاطرات تحريمها را حفظ میکند
ي با بانکهاي بزرگ و جذب سرمايهگذاريهاي خارجي
 و مانع شروع دوباره همکار
ميشود و تنها اندکي تسهيل در جريان پرداختهاي واردات و صادرات را دربرخواهد
 لغو تحريمها توسط کنگره يا تعليق، بنابراين بهترين مسير براي رفع تحريمها.داشت
بدون محدوديت زماني توسط دولت امريکاست که طبعاً نيازمند طراحي و پافشاري
.طرف ايراني است
 امکان تحريم مجدد بخش زيادي از بانکها به دليل حمايت از تروريسم يا نقض.8
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