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 مقدمه

شورهای  شد.  8در وین، از  1+4دور جدید گفتگوهای ایران و ک شروع خواهد  دور مذاکرات  نیاول نیاآذر 

س ست. در ماه زدهمیاز آغاز به کار دولت  شت ا یانیپا یهاا شرط بازگ به  رانیدولت دوازدهم رهبر انقالب 

 به ایران خواهندمی اگر» :آن اعالم کردند و فرمودند ییآزمایو راستتتت هاتحریمرا، لغو کل  یتعهدات برجام

 لغو بگوید که کاغذ روی و زبان به نه هم آن بکند؛ لغو کلّاً را هاتحریم آمریکا باید برجامی برگردد، تعهّدات

 هاتحریم درست که کنیم احساس و کنیم آزماییراستی ما و کنند لغو را هاتحریم عمل در بایستی نه، کردیم؛

 و است اسالمی جمهوری قطعی سیاست این ؛گردیمبرمی برجامی تعهّدات این به هم ما وقت آن شده، لغو

  1«.گشت نخواهیم بر سیاست این از و هست هم کشور مسئوالن اتّفاق مورد

 در ایران هدف »مذاکرات اعالم کرد:کننده ارشتتد ایران نیز پا از نهایی شتتدن زمان دکتر علی باقری مذاکره

ایشتتتان همننین در دیدار با  2«استتتت. ایران علیه آمریکا غیرقانونی هایتحریم لغو 4+1 گروه با مذاکرات

 و اشتتخا  علیه هاتحریم مقامات کشتتورهای مختلب بر این موعتتوع تاکید کردند که موعتتن ایران لغو

ضمین و ثالث هایطرف و ایرانی نهادهای ست عدم به ت سخنگوی وزارت 3تکرار خروج آمریکا از توافق ا  .

 اعالم کرد: گونهاینشتترط بازگشتتت آمریکا به مذاکرات و توافق را  وخارجه نیز موعتتن ایران در مذاکرات 

صر باید آمریکا» ضمین. شود لغو یکجا هاتحریم. بپذیرد را خود بودن مق  اقدام دیگری دولت هیچ که دهد ت

   «4.نکند تکرار را برجام از خروج در ترامپ

که هدف از مذاکره لغو موثر  کرده استتتبر این موعتتوع تاکید در قوانین خود نیز شتتورای استتالمی مجلا 

مصوب « برجام اجرای در ایران اسالمی جمهوری دولت متقابل و متناسب اقدام»قانون  3است. بند  هاتحریم

، که در صتتتورت عدم تحقق آن دولت کندمی بیان هاتحریمهدف از مذاکرات را لغو موثر  1394مهرماه  21

ید اجرای تعهدات نه با با ند داوطل قانون 5خود را متوقب ک قدام». همننین   و هاتحریم لغو برای راهبردی ا

صورت عادیاعالم می هاتحریمهدف لغو  با نیز 1399آذر  18مصوب « ایران ملت منافن از صیانت  کند در 

 و ایران نفتی هایفرآورده و نفت کامل فروش و صتادرات موانن کامل رفن عدم و انکیب کامل روابط نشتدن

                                                             
1 https://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=47662 
2 https://www.irna.ir/news/84538228 
3 https://twitter.com/Bagheri_Kani 
4 https://aftabnews.ir/fa/news/736422 
5 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/939345 
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فروش، دولت ایران دو ماه پا از آن موظب استتت اجرای  از حاصتتل منابن ارز ستترین و کامل برگشتتت

 . 6فراپادمانی را متوقب کند هاینظارتداوطلبانه پروتکل الحاقی و 

 اقدام»پیرو قانون  هاتحریمهای مجلا شتتتورای استتتالمی نیز در گزارشتتتی لوازم لغو موثر مرکز پژوهش

 :7را محقق شدن شروط زیر اعالم کرده است« ایران ملت منافن از صیانت و هاتحریم لغو برای راهبردی

 بازگشتتت  المللی ایران به شتترایط قبل از تحریم، بدون امکان عمده تجاری بین التبازگشتتت تعام

 .هاتحریممجدد 

 چینی، مشتریان دولتی هایشرکتفراورده به  و نفت از مشخصی حداقلی حجم تحویل و صادرات 

 جدید و سابق (، مشتریان... و ژاپن جنوبی، )کره آسیا شرق کشورهای در ایران نفت جدید و سابق

 یونان. و اسپانیا ایتالیا، کشورهای خا  به طور اروپا، در ایران نفت

 صل هایسپرده آزادانه دریافت صل مالی منابن شدن سپرده نفت، صادرات از حا  هایدر بانک حا

 جمهوری بانک مرکزی توستتتط قیدوشتتترطبی و کامل عملیات انجام و تجاری طرفین توافق مورد

 حاصل مالی منابن روی بر ایران اسالمی

 ایران اقتصاد فناورانه هاینیازمندی قیدوشرطبی تأمین 

 ایران تجاری بندرها شرط و قیدبی و آزادانه فعالیت 

 بانکی و مالی روابط در ایآستانه حدود تحقق 

 ایران اقتصاد با تجاری تعامل هاینامهآیین و قواعد در اساسی بازنگری 

 های آمریکا علیه ایرانکلیه تحریمموثر لغو برای جمهوری استتالمی ایران هدف از مذاکرات  بر این استتاس

از  7و بخش برجام  29ماده  این هدف در است. هاتحریممندی اقتصادی ایران از لغو بهرهاست که نتیجه آن 

های نفتی، جمله فروش آزادانه نفت و فرآوردهنیز منعکا شتتتده استتتت. مواردی از پیوستتتت دوم برجام 

دی، عادی شتتدن روابط آزادانه درآمدهای ارزی و نفتی، عادی شتتدن روابط اقتصتتا وانتقالنقلدستتترستتی و 

گذاری ایران، امکان ستترمایه شتتدهبلوکههای و شتترط پول قیدبی وانتقالنقلو  شتتدن آزادکارگزاری بانکی، 

رانی ایران از و کشتتتی ونقلحملمندی ستتیستتتم خارجی در ایران، تجارت آزادانه با همه کشتتورها و بهره

 . شمارش شده است هاتحریم، مواردی است که به عنوان نتیجه لغو موثر خدمات مختلب

                                                             
6 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1632857 
7 https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1649830 



3 
 

سوال مهم که برای تحقق هدف مذاکراتی ایران باید به آن پاسخ داده شود این است که چه قوانین و مقرراتی 

وثر لغو م»و یا تغییر کنند تا هدف شتتتوند در مجموعه قوانین و مقررات تحریمی آمریکا علیه ایران باید لغو 

شود؟ « هاتحریم ستورات اجرایی تحریمی محقق  سی اهم قوانین، اقدامات و د ساس این گزارش با برر )بر ا

 .تالش نموده تا به این سوال پاسخ دهدکرده است،  وعنکه دولت آمریکا علیه ایران توالی زمانی( 

دول کامل قوانین و در بخش الب موارد مهم و کلیدی با توعیحی اجمالی بیان شده است و در بخش ب ج

 مقررات تحریمی آورده شده است.

عروری سیار پینیده و  توجه به این نکته  ست که قوانین و مقررات تحریمی آمریکا ب ست و  تنیدهدرهما ا

تواند هدف ایران از مذاکرات را توان گفت که لغو حقوقی و روی کاغذ موارد بیان شده در زیر میلزوما نمی

شده در این گزارش یک  به عبارت تامین کند. برای  شرط الزم و نه کافیدیگر لغو قوانین و مقررات بیان 

ست. « هاتحریملغو موثر »تحقق  ستی»باید تاکید کرد برای همین ا برای تحقق هدف  شرط کافی« آزماییرا

 مذکور است که بررسی آن موعوع این گزارش نیست. 
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 تحریمی آمریکا علیه ایران قوانین و دستورات اجراییاهم الف( 

های ایران و با عنوان قانون تحریم 1996این قانون در ستتتال : (ISA)1996های ایران تحریم قانون -1

های بعد با حذف لیبی از آن تبدیل به قانون تحریم هایستتتاللیبی)ایلستتتا(، مصتتتوب شتتتد و در 

 CISADA) جمله قانون سیسادادر قوانین مختلب از  2010)ایسا( شد. این قانون پا از سال 8ایران

گذاری در بخش نفت ممنوعیت سرمایهتوسعه پیدا کرد و اصالح شد. ( TRA 2012)و ترا  (2010

صادرات  نفتی)از جمله بنزین( به ایران، ممنوعیت ارائه خدمات  هایفرآوردهو گاز ایران، ممنوعیت 

ت و خدمات برای توستتتعه بخش نفت ایران و ممنوعیت ارائه اطالعا ونقلحملو کمک به  ایبیمه

این قانون براساس آخرین اصالحات آن است. این قانون به  هایبخش ترینمهمپتروشیمی ایران از 

کا رئیا جازه جمهور آمری هدمیا یه متخلفین از  5 د جازات ستتتنگین عل ند.  هاتحریمم مال ک اع

 ارائه ممنوعیتمحرومیت از نظام مالی آمریکا،  ،آمریکا تحریم لیستتت در گرفتن قرار نظیر مجازاتی

در  2011از آن استتتت که ستتتال  هایینمونهو....در آمریکا و خدمات بانکی به افراد تحریمی  وام

 2016رغم آنکه طبق توافق برجام این قانون که در ستتال علی 9اعمال شتتد. 13574دستتتوراجرایی 

صویب میپایان می گره آمریکا به طور مجدد این قانون را به مدت ده شد، اما کنیافت، نباید مجدد ت

 وقت آمریکا با آن مخالفت نکرد. جمهوررئیاسال تصویب کرد و اوباما 

 انجام ممنوعیت و کردن اموال هبلوک»با عنوان  13224 دستتتتور اجرایی :13224دستتتوراجرایی  -2

خطر این اعمال شتتتوند یا در اشتتتخاصتتتی که مرتکب اعمال تروریستتتتی می با معامالت)تراکنش(

صادر شد توسط جرج بوش  2001سپتامبر سال  24 در 10«کنندقراردارند یا از این اعمال حمایت می

سط ترامپ  2019 سپتامبر 10سپا در و  سانیبهتو ستور . شد روزر سخه این د ساس آخرین ن برا

 هاآن با که کستتتانی ،هاآن حامیانرهبران،  داند،می تروریستتتت را هاآن آمریکا که نهادهایی و افراد

 لیستتتت در دارند هاآن با ارتباطی هرگونه یا کنندمی فراهم مالی خدمات دهند،می انجام تراکنش

ستقیم یا آمریکا قرار می تحریم سهیل هرگونه تراکنش م صورت ت سات مالی دنیا در  س گیرند و مو

                                                             
8 IRAN SANCTIONS ACT1996 

تهران: مرکز آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران:  هایتحریمجنگ اقتصادی: فهرست (، 1400)حامد سیدرک به: براتی، مسعود و ترابی،   9
 212-210و صص 169-150، صص 41-38اسناد انقالب اسالمی، صص 

10 EXECUTIVE ORDER 13224 - BLOCKING PROPERTY AND PROHIBITING TRANSACTIONS WITH 

PERSONS WHO COMMIT, THREATEN TO COMMIT, OR SUPPORT TERRORISM 
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ستقیم برای  سانی این دیگر در بهبه عبارت . 11شوندمیاز نظام مالی آمریکا محروم  هاآنغیرم روزر

  های قبلی افزوده شد.به تحریم« ریسک محور»های تحریم 2019دستور اجرایی در سال 

از جمله بانک  12فرد و نهاد 450حدود  اینکه اما با توجه به نبودهایران اجرایی خا   این دستتتتور

داری ذیل این ، شرکت ملی نفت و نهادهای مهم اقتصادی دیگر از سوی وزارت خزانه مرکزی ایران

اند مانن مهمی در لغو موثر شده دارنشان( [SDGT])حمایت از تروریسم با برچسب ،دستور اجرایی

عالوه بر قرار گرفتن افراد و  13224شتتده  روزبهاجرای دستتتور اجرایی  درنتیجهاستتت.  هاتحریم

ست. لغو موثر نهادهای  شده ا صادی بر ایران تحمیل  سک همکاری اقت ست تحریم، ری ایرانی در لی

یت از  با برچستتتب حما که  های ایرانی  هاد مامی افراد و ن نای حذف ت به مع تحریم در این مورد 

سم  شان ([SDGT])تروری ست تحریم آمریکا )شده دارن شان( و عدم SDN Listاند از لی شدن  دارن

 مجدد فرد و نهاد ایرانی ذیل این دستور اجرایی است.

ستوراجرایی  -3  دهندگانگستتترشاموال  مستتدودستتازی » با عنوان 13382دستتتور اجرایی : 13382د

شتارجمعی و حامیان آن هایسالح ستور  2005 جون 28در تاریخ  13«ک ساس این د شد. برا صادر 

 بالستتتیک موشتتک یا کشتتتارجمعی ستتالح هایبرنامه در درگیر را هاآن آمریکا که نهادهایی و افراد

آمریکا  تحریم لیستتت در دهندمی خدمات هاآن به یا کنندمی حمایت هاآن از که کستتانی و داندمی

هاد ایرانی 465حدود . اکنون گیرندمیقرار  له با اشتتتاعه  تحریمی با برچستتتبکه  14فرد و ن مقاب

 دارنشانداری آمریکا توسط وزارت خزانهاین دستور ذیل ( [NPWMD]) کشتارجمعیهای سالح

سایر قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران از جمله قانون شده و  ساس  در لیست تحریم قرار دارند. برا

در صورت تسهیل مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تراکنش ها و موسسات مالی ایفکا، بانک وسیسادا 

این دستور در لیست تحریم هستند شامل مجازات محرومیت از برای افراد و نهادهایی که براساس 

ست تحریم نظام کارگزاری دالر می ساسشوند. بنابراین قرارگرفتن افراد و نهادها در لی به  بر این ا

در مورد این دستتتتور  هاتحریملغو موثر  .نیز هستتتت معنی محدود شتتتدن روابط کارگزاری بانکی

شدن تمام ا شانفراد و نهادهای ایرانی اجرایی به معنای خارج  شاعه شده با  دارن برچسب مقابله با ا

                                                             
 مرکز: تهران: ایران اسالمی جمهوری علیه آمریکا هایتحریم فهرست: اقتصادی جنگ ،(1400)حامد سید ترابی، و مسعود رک به: براتی، 11

 448و  46اسالمی، ص  انقالب اسناد
 هایتحریم فهرست: اقتصادی جزئیات و نام افراد و نهادهایی که به بهانه این دستور در لیست تحریم به کتاب جنگبرای اطالع از   12

 ایران مراجعه کنید.  اسالمی جمهوری علیه آمریکا
13 Blocking Property of Weapons of Mass Destruction Proliferators and Their Supporters 

 هایتحریم فهرست: اقتصادی جزئیات و نام افراد و نهادهایی که به بهانه این دستور در لیست تحریم به کتاب جنگبرای اطالع از  14
 ایران مراجعه کنید. اسالمی جمهوری علیه آمریکا
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 دارنشان و هاآنمی آمریکا و عدم بازگشت از لیست تحری( [NPWMD]) کشتارجمعی یهاسالح

 شدن افراد و نهادهای جدید ایرانی با این برچسب است.ن

سی ایران به چرخه دالر -4 ستر سی، 2008 نوامبر 6از تاریخ  :(U-Turn) عدم د ستر ستقیم د  غیرم

 خاطر بهقطن شتتد.  داری آمریکاپرداخت دالر توستتط وزارت خزانه نظام به ایران مالی نظام و ایران

 مالی نظام در دالری تراکنش انجام از نیز کشتتورها ستتایر هایبانک واستتطه به ایران محدودیت، این

مشکالت ، تبدیل ارزها به یکدیگرو نقش دالر در  دالرجایگاه جهانی باتوجه به  .شد محروم آمریکا

در صتتورت  ی خارجیهابانک ایجاد شتتد.از ناحیه این محدودیت متعددی برای نظام بانکی ایران 

سط آمریکا روبهاین تحریم با جریمه نقض سنگین مالی تو صل از  .شوندمیرو های  شکل حا دو م

ات دالری در نظام بانکی جهانی و این تحریم عبارتند از یک: عدم توانایی ایران در استتتفاده از خدم

. از زمان اعمال این محدودیت بر ایران، دو: عدم ستتتهولت در تبدیل منابن مالی به ارزهای مختلب

و  15شتتتدند روروبهچند صتتتد میلیونی و چند میلیارد دالری  هایجریمهزیادی در دنیا با  هایبانک

ند. حدود کرد یا م با ایران را قطن  طه  نای لغو لغو  پا از آن راب به مع طه  موثر تحریم در این راب

 و بازگشت شرایط به قبل از آن است. 2008داری در سال مقررات وزارت خزانه

 :(CISADA 2010) 201016گذاری های ایران، پاستتویویی و عدم ستترمایهقانون جامع تحریم -5

سادااین قانون که  سی ست  معروف به قانون  شد و اولین قانون تحریمی  2010جوالی  1ا صویب  ت

شد.  هاتحریمایران بود که در دوره جدید  سوی کنگره وعن  های متعدد تحریمی از بخش قانوناز 

ست. اما  شده ا شکیل  ست 104بخش این قانون بخش  ترینمهمت صلی  قانون ا که یکی از عوامل ا

سک همکاری بانکبانکی ایران  هایمحدودیت شدید ری های ایرانی های خارجی با بانکو افزایش 

ست صالحات این بخش از قانونا ساس آخرین ا صورت بانک ،. برا سات مالی دنیا در  س ها و مو

ستقیم برای افراد و نهادهایی که به  ستقیم یا غیرم سهیل تراکنش م مختلب، از جمله بهانه  هایبهانهت

مایت از تروریسم، ارتباط با سپاه پاسداران و..در لیست تحریم هستند، ، حایهستهبرنامه موشکی و 

ساب شده و به عبارت دیگر های آمریکایی روبههای کارگزاری با بانکبا محدودیت در زمینه ح رو 

 .17شونددسترسی نظام مالی آمریکا محروم میاز 

                                                             
 آورده شده است. ایران اسالمی جمهوری علیه آمریکا هایتحریم فهرست: اقتصادی در کتاب جنگ هاجریمهاین  جزئیات 15

16 Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 
 169-150همان، صص رک به:  17
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های قانون ستتیستتادا اولین تحریم از نوع ریستتک محور بود که تمرکز خود را بر همراه کردن بانک

المللی جهت اعمال تحریم قرار داد. لغو موثر تحریم در رابطه با قانون ستتیستتادا به معنای بزرگ بین

ه و تنها آمریکا اختیار لغو قانون را نداشتتت جمهوررئیالغو این قانون توستتط کنگره آمریکا استتت. 

ند از اختیار توقب موقت یا همان می ها محدودیت زمانی استتتتفاده کند. این توقب Waiverتوا

تواند مساله ریسک ایجاد شده را برطرف ماه است. استفاده از این ظرفیت نمی 6ماه تا  4داشته و از 

 کند.

 ملی دفاع اختیارات قانون»: (NDAA 2012) 2012 مالی ستتا  برای ملی دفاع اختیارات قانون -6

سامبر 31در تاریخ 18«2012 مالی سال برای شد.  2011 د صویب  نقش را در  ترینمهماین قانون ت

ساس این قانون بانک مرکزی ایران در کاهش فروش نفت و دریافت درآمدهای نفتی ایران دارد.  برا

و موسسات  هابانکلیست تحریم قرار گرفت و هرگونه تسهیل تراکنش مستقیم و غیرمستقیم توسط 

 هابانکشامل جریمه محرومیت از نظام مالی آمریکا شد. عالوه براین با بانک مرکزی ایران مالی دنیا 

و موستتتستتتات مالی دنیا نیز در صتتتورت انجام تراکنش برای خرید نفت از ایران شتتتامل مجازات 

زی کشتور خریدار بانک مرک تراکنش توستط ، حتی اگرشتدندمیمحرومیت از نظام کارگزاری دالر 

شدنفت  شده با سخه انجام  ساس آخرین ن صالح. برا شورهای خا  در  شدها این قانون، تنها ک

نگهداری پول نفت که مشتتروط به از ایران نفت خریداری کنند،  توانندمیصتتورت دریافت معافیت 

 با تجارت کاالهای مصتترفی وصتترفا خریداری شتتده در حستتابی در کشتتور خود و تستتویه آن 

که پیرو این قانون صتتادر شتتد، کلیه اموال و  13599. همننین براستتاس دستتتور حریمی استتتغیرت

سات مالی هایدارایی س شد مو مرتبط با این قانون به  هاتحریملغو موثر  .19ایرانی در آمریکا بلوکه 

استتتفاده از اختیار استتت.  13599معنای لغو قانون از ستتوی کنگره و خاتمه یافتن دستتتور اجرایی 

شتتود برای توقب این تحریم موجب رفن موانن در فروش فیزیکی نفت خام ایران می جمهوررئیا

تر نیز شده است کند. این وععیت در شرایط جدید سختاما استفاده از منابن مالی آن را تسهیل نمی

امی چرا که بانک مرکزی ایران به عنوان کارگزار ستتپاه پاستتداران انقالب استتالمی به عنوان نهاد ح

 . است 2017شده است که به معنای قرار گرفتن ذیل قانون کاتسا  دارنشانتروریسم نیز 

                                                             
18 NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT FOR FISCAL YEAR 2012 

 246و ص  244-241همان، صص رک به:  19
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سوریه  -7 شر   ایران تهدید کاهش قانون»: (TRA 2012)2012قانون کاهش تهدید ایران و حقوق ب

تصتتویب شتتد، در واقن  2012 اوت 10که در تاریخ  20«(TRA2012)2012 ستتوریه بشتتر حقوق و

تکمیل و توسعه سایر قوانین تحریمی است. ممنوعیت ارائه خدمات بیمه و بیمه خوداتکایی به افراد 

ستور اجرایی  ستور  13224و نهادهایی که ذیل دو د شخص  13382و د  مجازاتی، اعمال اندشدهم

 کشنفترکت ملی و نهادهایی که به شتترکت ملی نفت و شتت افرادمشتتابه مجازات قانون ایستتا به 

نظام مالی ایران  هایبخشو قراردادن نهادهایی که به بانک مرکزی یا ستتتایر  کنندمیخدمات ارائه 

در لیستتتت تحریم و همننین افزایش نهادهای تحریمی به  دهندمی ارائه مالی رستتتانپیام خدمات

شر از  هایبهانه ست. در واقن هدف  هایبخش ترینمهممختلب از جمله بهانه حقوق ب این قانون ا

در رابطه با  هاتحریملغو موثر تحریمی است.  هایفعالیتو تشدید  هاگیریسختاین قانون افزایش 

در  جمهوررئیااین قانون به معنای لغو قانون توستتط کنگره آمریکا استتت. استتتفاده از اختیارات 

 آن را به طور موثر کاهش دهد. تواند ریسک ناشی از توقب موقت این مفاد این قانون نمی

 ستتتالح با مبارزه و آزادی قانون: »(IFCA)ایران کشتتتارجم ی ستت   با مبارزه و آزادی قانون -8

تصتتتویب شتتتد. این قانون نیز با هدف توستتتعه  2013 ژانویه 2در تاریخ  21«ایران کشتتتتارجمعی

مختلب با هدف مختل کردن فعالیت مختلب ایران استت. این قانون  هایبخشبه ی بانکی هاتحریم

و تستتتویه مالی  کندمیفروش گاز ایران را محدود به تجارت دوجانبه بین ایران و کشتتتور خریدار 

برای خرید نفت ایران را شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دالر برای موسسه مالی کشور 

 فلزات انتقال یا فروش تأمین،ی مشتتتابه قانون ایستتتا را بر هاتحریم. عالوه براین کندمیخریدار 

افراد و نهادهای قرار گرفته . همننین کندمیاعمال  ایران برای شده تمامنیمه یا خام فلزات ،بهاگران

 بندرهاسازی، ونقل، کشتیبه تمامی افراد و نهادهای فعال در بخش انرژی، حملرا در لیست تحریم 

. عالوه براین تمامی دهدمی، توسعه دهندارائه می هاآنایران و کسانی که خدماتی مالی و فنّاوری به 

فرد و نهاد  1300افراد و نهادهای قرارگرفته در لیستتت تحریم به بهانه تحریم ایران که اکنون حدود 

ست را مشمول   کندمیاعالم  هابانکو به تمامی موسسات مالی و  کندمیی ثانویه بانکی هاتحریما

که انجام تراکنش مستتتقیم و غیرمستتتقیم برای افراد و نهادهای قرار گرفته در لیستتت تحریم به هر 

این . کندمیای را شتتامل مجازات محرومیت آن موستتستته از نظام مالی کارگزاری دالر آمریکا بهانه

                                                             
20 Iran  Threat  Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 
21 Iran  Freedom  and  Counter-Proliferation Act of 2012 
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در واقن این قانون . 22دهدهای ایران گستترش میقانون رویکرد ریستک محوری را به تمامی تحریم

سیسعی دارد روابط کارگزاری بانکی ایران و  ستر مختلب محدود  هایبهانهارزی ایران را به  هاید

هاگرانتستتتویه مالی با فلزات  کندمیو کند. عالوه براین ستتتعی  کند.  روروبهرا با محدودیت  ب

ی این قانون و توستتتعه آن هاتحریمبا هدف اعمال  کهکه بعد از این قانون  13645 دستتتتوراجرایی

شد نیز  سعه  هاتحریمصادر  در رابطه با این  هاتحریملغو موثر  .دهدمیرا به بخش خودرو ایران تو

آمریکا در توقب  جمهوررئیاقانون به معنای لغو این قانون توستتتط کنگره آمریکا استتتت. اختیار 

 کند.رف نمیموقت مفاد این قانون ریسک ناشی از این قانون را برط

له قانون: »(CAATSA 2017) 2017 هاتحریم طریق از آمریکا موالفان با مقابله قانون -9  با مقاب

زیادی  هایبخشتصویب شد. این قانون  2017 اوت 2در تاریخ  23«تحریم طریق از آمریکا مخالفین

است  یینهادها وبر افراد  13224ی مشابه دستوراجرایی هاتحریمبخش آن اعمال  ترینمهمدارد، اما 

ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با سپاه پاسداران دارند. این قانون به همین دلیل باعث  ترینکوچککه 

 پاسداران سپاه با ارتباط هرگونه به تحریمی دایرهافزایش یابد و  ایران علیه تحریم لیستتا  شودمی

 زمانهم هستند، تحریم لیست در قانون این سپاه به مربوط بخش براساس که نهادهاییتوسعه یابد. 

پاه به مربوط تحریم تگ[ )IRGC] و[SDGT] تحریمی تگ دارای  هایگروه و پاستتتداران ستتت

ستی ستند،(تروری ستور بانکی هایمحدودیت شامل بنابراین ه سادا قانون و 13224 اجرایی د  و سی

 از هاآن حذف معنی به نهادها و افراد این با دنیا مؤستتستتات بانکی روابط هرگونه و شتتوندیم ایفکا

به  .استتت بانکی روابط شتتدن محدودتر معنی به قانون این اجرای بنابراین. استتت آمریکا مالی نظام

این قانون را  .24ی این قانون قرار دارندهاتحریمخصتتتو  که نهادهایی مانند بانک مرکزی ذیل 

سیار باالی تحریمیاد می «تحریمی چالهاهیس»عنوان  سری ب صیت ت ستور  کنند که دلیل آن خا ذیل د

در رابطه با این قانون به  هاتحریماستتتت که در این قانون محوریت دارد. لغو موثر  13224اجرایی 

ست و اختیار  سوی کنگره آمریکا ا آمریکا در توقب موقت این قانون  جمهوررئیامعنای لغو آن از 

تواند ریسک ایجاد تواند از آن استفاده کند که نمیحدود بوده و به صورت مورد به مورد میبسیار م

 شده ناشی از آن را پوشش دهد. 

                                                             
 314-309و صص  301-293همان، صص رک به:  22

23 Countering America's Adversaries Through Sanctions Act 
 429-426همان، صص رک به:  24
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تاریخ  13846دستتتتور اجرایی : 13846دستتتوراجرایی  -10 ندن  2018 اوت 6در  بازگردا هدف  با 

شد.  شدهمتوقبی هاتحریم صادر  برای گروهی از افراد  هاتحریمدر برجام اعمال برخی ذیل برجام 

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

شد و افراد و نهادهای  شدهمتوقبی هاتحریم ست تحریم مجددا به  شدهخارجمجددا اعمال  از لی

 اجرایی ادغام شدند.لیست تحریم بازگشتند. عالوه براین برخی دستورات اجرایی قبلی در این دستور

 جمهوررئیادر این رابطه به معنای پایان یافتن دستور اجرایی است که در اختیار  هاتحریملغو موثر 

 آمریکا است.

ستوراجرایی  -11 ستوراجرایی : 13876د  ژوئن 24در تاریخ  25«اعمال تحریم به ایران» با عنوان 13876د

صتادر شتد. این دستتور  افراد و نهادهایی را به بهانه ارتباط با رهبر انقالب یا دفتر ایشتان در  2019

و  هابانکهرگونه ارتباط بانکی و تستتهیل تراکنش توستتط . عالوه بر این دهدمیلیستتت تحریم قرار 

موستستات مالی با افراد و نهادهایی که براستاس این دستتور در لیستت تحریم قرار گرفتند به معنی 

حذف آن موسسه از نظام مالی آمریکا است. آمریکا بسیاری از مسئولین فعلی و گذشته ایران ازجمله 

ست.دکتر ظریب و حجت ساس این دستور در لیست تحریم قرار داده ا عالوه  االسالم رئیسی را برا

های ایران )مانند آستتتان قدس، ستتتاد اجرایی و...( و شتترکت  بستتیاری از نهادهای اقتصتتادیبر این 

و ارتباط بانکی  اندگرفتهوابستتتته به آن به بهانه ارتباط با دفتر رهبرانقالب در لیستتتت تحریم قرار 

ستقیم با  ستقیم یا غیرم عوع باعث  هاآنم ست. همین مو شده ا سک  ودشمیشامل مجازات  تا ری

در  هاتحریمهمکاری بانکی با ایران دائما افزایش یابد و روابط کارگزاری محدودتر شتتتود. لغو موثر 

سط  ست که تو ستور اجرایی به معنای پایان دادن به آن ا تواند آمریکا می جمهوررئیارابطه با این د

 صورت پذیرد.

، آمریکا چند دستتتوراجرایی علیه 13846پا از دستتتوراجرایی : 13902 و 13871 دستتتوراجرایی -12

و اعمال مجازات مربوط به 13871ایران صتتادر کرد. تحریم بخش فلزات براستتاس دستتتوراجرایی 

ست. اما  ستورات ترینمهمروابط بانکی مرتبط با آن بخشی از آن ا ستوراجرایی  ،این د بود  13902د

ن تمامی اقتصاد ایران شامل تحریم است و هرگونه ارتباط براساس آصادر شد.  2020 ژانویه 10که 

بانکی و تسهیل تراکنش با نهادهای فعال در اقتصاد ایران به معنای محرومیت از نظام کارگزاری دالر 

برای آن بانک یا موسسه است. این تحریم با هدف قطن تمامی ارتباطات خارجی اقتصاد ایران وعن 

                                                             
25 Imposing Sanctions With Respect to Iran 
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لغو موثر تحریم در رابطه با این دستتتور اجرایی به معنای پایان دادن به آن استتت که شتتده استتت. 

 آمریکا صورت پذیرد. جمهوررئیاتواند توسط می

عالوه بر دستورات و قوانین تحریمی فوق، بسیاری از قواعد، اقدامات و تحریمی:  گیرانهسوتقواعد  -13

سال  هایینامهآئین سیاری در محدودیتعلیه ایران اعما 2010که از  شده، نقش ب های تحریمی علیه ل 

، لغو یا اصتتالح این اقدامات نیز نیاز استتت. قواعد هاتحریممندی از عواید لغو ایران دارند و برای بهره

( را EDD)26نظام مالی آمریکا باید بررسی دقیق مشتری که براساس آن شناسایی مشتری گیرانهسخت

های تحریمی آمریکا در مورد بازگشایی حساب انجام دهد تا محدودیتهای خارجی در ارتباط با بانک

ی که برخالف تحریم هایبانکجریمه ، های همکاری کننده با ایران رعایت شتتتودکارگزاری برای بانک

، افزایش لیست تحریم علیه کنندایران همکاری ناز ترس جرائم با  هاآن شودمیکه باعث  کنندمیعمل 

 خدمات محدودیت ارائه ، دستتتورالعملکندمیهای مختلب که روابط بانکی را محدودتر به بهانه ایران

سک  ایران نفت صناین به مربوط ونقلحمل و  دهدمیصادرات نفت را افزایش  برای ونقلحملکه ری

ستتخت کردن شتترایط خروج نهادها از لیستتت تحریم،  تحریمی برای مضتتاعب برچستتب از استتتفاده

 از این اقدامات است.  اینمونه

قوانین و مقررات تحریمی آمریکا علیه ایران استتت. اما موارد با اهمیت کمتری  ترینمهمگانه فوق 13موارد 

 در ادامه این گزارش آمده است. هاتحریمی شامل کل جدول درهم وجود دارد که به صورت مختصر 

                                                             
26 Enhanced due diligence 
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 تفصیلی قوانین و مقررات تحریمی جدو  ب(

، تاریخ تصویب یا صدور است، اما محتوا براساس دشدهیق. تاریخ علیه ایران است که باید براساس هدف ایران در مذاکرات لغو شوند هاتحریمجدول زیر لیست تمامی 

 .استشده  روزبهآخرین نسخه 

 حوزه اثر اقتصادی خ صه محتوا و اثرات اقدام تحریمی

 عنوان به ایران شناسایی

 تروریسم حامی کشور

 1984ژانویه  19

o ایران به آمریکا نظامی کاالهای صادرات در یجاد محدودیتا. 

o ها برای صادرات تجهیزات دفاعی به ایران.ونقل توسط آمریکا و آمریکاییممنوعیت اعطای وام، گواهی و حمل 

o .ممنوعیت اعطای کمک آمریکا به ایران 

o المللی به ایران.ها در مؤسسات مالی بینبه وام آمریکا رأی منفی 

o اقتصتتتادی  هایوامها و کمک

 خارجی

 12613 اجرایی دستور

 1987اکتبر  30

o .ممنوع شدن واردات کاال و خدمات از ایران به آمریکا، مگر با مجوز افک 
o تجارت بین ایران و آمریکا 

 12957 اجرایی دستور

 1995مارس  15

o افک مجوز با مگر ایران نفتی منابن توسعه  برای هاآمریکایی مالی تأمین و عمانت نظارت، مدیریت، شدن ممنوع. o  روابط اقتصتتتادی بین ایران و

 آمریکا

 12959 اجرایی دستور

 1995می  6

o آمریکایی درصد 10 از بیش کاالهای مجدد صادرات ممنوعیت. ایران به آمریکا از فنّاوری و کاال صادرات شدن ممنوع 

 .افک مجوز با مگر ایران، به ثالث کشور از

o  10کاالهایی که بیش از تجارت 

 درصد آمریکایی هستند

 13095دستور اجرایی

 1997اوت 19

 

o ایران بین( مجدد صادرات و)صادرات به مربوط هایتحریم توسعه و دستور این در قبل دستورات مفاد اصالح و ادغام 

 و آمریکایی فرد هر توستتط هرکجا در( آمریکایی درصتتد 10 از بیش فنّاوری با یا)آمریکایی محصتتوالت به آمریکا و

 .افک مجوز با مگر غیرآمریکایی،

o  10کاالهایی که بیش از تجارت 

درصتتتد آمریکایی هستتتند در 

 سراسر دنیا
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 گسترش عدم قانون

 کشتارجم ی هایس  

1992 عراق و ایران  

 1992 اکتبر 23

o ایران به نظامی صادرات در محدودیت ایجاد. 

o نظامی بوش 

 ایران هایتحریم قانون

(ایسا)1996  

 1996 اوت 5

o شوندمی محروم آمریکا مالی نظام از باشند داشته محصوالت این واردات و صادرات در نقشی که کسانی. 

o شود.گذاری در حوزه انرژی براساس این قانون باعث محرومیت آن شرکت از نظام مالی آمریکا میسرمایه 

o ها و...را شتتامل کند کشتتتیکنند یا بیمه میونقل نفت عمل میها و نهادهایی که از جانب ایران برای حملافراد، کشتتتی

 کند. مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دالر می

o مشابه در ارائه خدمات به صنعت پتروشیمی به ایران. اعمال مجازات 

o و تولید و استتتخراج به کمک یا داندمی ایاشتتاعه را آن آمریکا که هاییزمینه در ایران با اعمال مجازات برای تجارت 

 .کندمی اورانیوم ونقلحمل

 

o  ،نفتی  هایفرآوردهتجارت نفت

 و محصوالت پتروشیمی

o در حوزه نفت و  گذاریستترمایه

 گاز

13574 اجرایی دستور  

 2011 می 23

o ایسا قانون مجازات اعمال دستور. 
o همانند قانون ایسا 

 گسترش منع قانون

 کشتارجم ی هایس  

 شمالی کره و سوریه ایران،

 2002 پتامبرس 30

o ایهسته آوریفن توسعه و ایهسته تبادالت در محدودیت. 

o  تجتارت کتاالهتای مرتبط بتا

 ایهستهصن ت 

 گسترش از پیشییری قانون

 ایران ایهسته هایس  

2002 

o ایران هایبرنامه برای اتمی انرژی آژانا به آمریکا هایکمک ممنوعیت. 

o  ایران ایهستهبرنامه 
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13224دستور اجرایی   

2001سپتامبر  24  

o  تراکنش انجام  هاآن، کستتتانی که با هاآنداند، حامیان را تروریستتتت می هاآنقرار گرفتن افراد و نهادهایی که آمریکا

 دارند در لیست تحریم. هاآنکنند یا هرگونه ارتباطی با دهند، خدمات مالی فراهم میمی

o  به افراد و و موسسات مالی از نظام کارگزاری دالر در صورت تسهیل تراکنش مستقیم و غیرمستقیم  هابانکمحرومیت

 .اندگرفتهنهادهایی که براساس این دستور در لیست تحریم قرار 

o روابط کارگزاری بانکی 

 13382دستور اجرایی 

2005جون  28  

o  ستیک میدرگیر در برنامهرا  هاآنو نهادهایی که آمریکا قرار گرفتن افراد شک بال شتارجمعی یا مو سالح ک داند و های 

 دهند در لیست تحریم آمریکا.خدمات می هاآنکنند یا به حمایت می هاآنکسانی که از 

o سادا و ایفکا هرگونه تراکنش توسط مؤسسات و بانک سی ساس قانون  غیرمستقیم با افراد و ها به صورت مستقیم و برا

 .شوداند باعث محرومیت آن موسسه از نظام مالی آمریکا مینهادهایی که به بهانه این دستور در لیست تحریم قرارگرفته

o روابط کارگزاری بانکی 

 آزادی از حمایت قانون

 ایران

 2006سپتامبر 30

o صادرات برای صادراتی هایگواهی به نیاز قانون وبه تجارت بین ایران و آمریکا به  مربوط مختلب هایتحریم تبدیل 

 .این قانون براساس ایران به و به آمریکا از

o 10 از بیش که کاالهایی تجارت 

 در هستتتند آمریکایی درصتتتد

 دنیا سراسر

 u-turn        گواهی لغو

 ایران مالی نظام برای

 2008 نوامبر 6

o دالر و آمریکا مالی نظام به ایران مالی نظام و ایران غیرمستقیم قطن دسترسی. 
o روابط کارگزاری بانکی 

o درآمدهای ارزی وانتقا نقل 

های قانون جامع تحریم

ایران، پاسویویی و عدم 

گذاری  سرمایه

2010(CISADA2010) 

 2010جوالی  1

o برای نهادهایی ها از نظام مالی آمریکا در صورت انجام تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم محرومیت مؤسسات مالی و بانک

سپاه یا نهادهای باقی شاعه، ارتباط با  شکی، ا سم، مو ست قطعنامهکه به بهانه تروری شورای امنیت در مانده در لی های 

 لیست تحریم هستند.

o  مختلب هایبهانهافزایش لیست تحریم علیه ایران به 

o بانکی کارگزاری روابط 

o ارزی درآمدهای وانتقا نقل 

 

 

13553 اجرایی دستور  

 2010 سپتامبر 28

o .افزایش لیست تحریم علیه ایران به بهانه حقوق بشر 

o  گیرندمیی بانکی ذیل قانون ایفکا بر نهادهایی که براساس این دستور در لیست تحریم قرار هاتحریماعمال. 
o روابط کارگزاری بانکی 
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دستور اجرایی 

)ادغام در دستور 13590

 (13846اجرایی 

2011نوامبر  20  

o  صوالت،گرفتن ارائهقرار ست تحریم و خدمات، فن دهندگان مح شیمی ایران در لی آوری و حامیان بخش نفت و پترو

 .هاآنهای قانون ایسا بر اعمال بخشی از تحریم
o  تجارت بوش انرژی 

 ملی دفاع اختیارات قانون

 مالی سا  برای

NDAA2012 

 2011 دسامبر 31

o ایرانی از جمله بانک مرکزی در آمریکا. مالی مؤسسات هایدارایی همه کردن بلوکه 

o .قرار گرفتن بانک مرکزی ایران در لیست تحریم 

o ستقیم برای بانک مرکزی ایران انجام میمحرومیت بانک ستقیم یا غیرم سات مالی که تراکنش م س دهند از نظام ها و مؤ

 مالی آمریکا.

o کشورهای خریدار نفت ایران که براساس الزامات ها)از جمله بانک مرکزی کشورها( و مؤسسات مالی محرومیت بانک

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

 خرید نفت ایران اقدام کنند.

o فروش نفت ایران 

o روابط کارگزاری ایران 

o ارزی درآمدهای وانتقا نقل 

 

13599 اجرایی دستور  

 2012 فوریه 5

o آمریکا در ایرانی مالی مؤسسات تمام دارایی اموال کردن بلوکه. 
o دارایی خارجی ایران 

 13606ستوراجرایی د

2012آوریل 22  

o شبکه ستفاده از فنّاوری، اطالعات و نظارت بر  سوریه قرار گرفتن افراد و نهادهایی که از نگاه آمریکا با ا ها در ایران و 

 دهند در لیست تحریم.انجام مینقض حقوق بشر 

o  هاآنی بانکی قانون ایفکا علیه هاتحریماعمال 

o روابط کارگزاری بانکی 

 13608دستوراجرایی 

 2012 می1

o هیسور وهای ایران ها با دور زنندگان تحریمممنوعیت تراکنش در آمریکا و توسط آمریکایی. 
o دور زدن تحریم 

دستوراجرایی 

)ادغام در 13622

 (13846دستوراجرایی 

o و برای خرید نفت،  کشنفتها و مؤستتتستتتات مالی که تراکنش بانکی برای شتتترکت ملی نفت، محرومیت بانک

شرکتفرآورده شیمی از ایران،  صوالت پترو  هاآنهای ایرانی و افراد و نهادهای تحت نظارت و کنترل های نفتی و مح

 دهند از نظام مالی آمریکا.انجام می
o تجارت و تولید در بوش انرژی 
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 2012جوالی 30

قانون کاهش تهدید ایران 

و حقوق بشر سوریه 

2012(TRA2012) 

 2012اوت  10

o  در لیست تحریم قرار  13382یا  13224قرار گرفتن افراد و نهادهایی که به افراد و نهادهایی که براساس دستوراجرایی

 دهند در لیست تحریم.ونقل، بیمه و بیمه خوداتکایی ارائه میحملدارند خدمات 

o خدمات هاآن با مرتبط نهادهای و کشنفت نفت، ملی شتترکت به که نهادی یا فرد هر بر ایستتا قانون هایتحریم اعمال 

 .دهندمی ارائه خوداتکایی بیمه یا ایبیمه

o لیستت در دهندمی ارائه مالی رستانپیام خدمات ایران مرکزی بانک و ایرانی مالی مؤستستات به که کستانی دادن قرار 

 .تحریم

o تحریم لیست در اندداشته نقش ایران در 88 انتخابات از پا بشر حقوق نقض در آمریکا نگاه از که نهادهایی قراردادن. 

o روابط کارگزاری بانکی 

o نفت  ونقلحملو  ، بیمهتجارت

 نفتی هایفرآوردهو 

 

دستوراجرایی 

)ادغام در 13628

 (13846دستوراجرایی 

 2012اکتبر 9

o قانون هایتحریم اجرای TRA  ی اعافی بر افراد تحریمیهاتحریمو. 

o  مشابه قانونTRA 

قانون آزادی و مبارزه با 

س   کشتارجم ی 

 (IFCAایران)

 2013ژانویه  2

o مالی نظام از دهندمی انجام تراکنش تحریم لیست در گرفته قرار افراد از نیابت به که بانکی و مالی مؤسسات محرومیت 

 .آمریکا

o ونقل، توستتتعه افراد و نهادهای قرار گرفته در لیستتتت تحریم به تمامی افراد و نهادهای فعال در بخش انرژی، حمل

 دهند.ارائه می هاآنایران و کسانی که خدماتی مالی و فنّاوری به  بندرهاسازی، کشتی

o سا قانون هایتحریم اعمال سانی به ای  و از شده تمامنیمه یا خام فلزات ،بهاگران فلزات انتقال یا فروش تأمین، در که ک

 .دارند نقش ایران به

o مایصداوس بر سیسادا قانون بشری حقوق هایتحریم اعمال. 

o مالی نظام از دهندمی انجام تراکنش ایران به و از طبیعی گاز انتقال برای که هایبانک و مالی مؤستتتستتتات محرومیت 

 .فروشنده و خریدار کشور بین دوجانبه تجارت برای مگر آمریکا،

o روابط کارگزاری بانکی 

o  یمته و نفتت و  ونقتلحمتلب

 نفتی هایفرآورده

o فروش گاز 

o  بهاگرانتجارت فلزات 
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 دستوراجرایی

)ادغام در دستور 13645

(13846اجرایی   

 2013 جون3

o اجرای قانون ایفکا 

o  دهند.هایی که برای تأمین خودرو و قطعات آن در ایران تراکنش انجام میبانکمحرومیت مؤسسات مالی و o  ایفکامشابه قانون 

o رودبوش خو 

 13694دستوراجرایی 

2015آوریل  4  

o  قرار دادن افراد و نهادهایی که از نظر آمریکا فعالیت مخرب ستتایبری علیه منافن ملی، اقتصتتاد و یا ستتیاستتت خارجه

 .هاآنی بانکی بر هاتحریمدهند در لیست تحریم و اعمال آمریکا انجام می

o بوش سایبری ایران 

o روابط کارگزاری بانکی 

قانون ممنوعیت صدور 

 ویزا

 2015دسامبر 18

o  اند.سال اخیر به ایران سفر کرده 5ویزای مجدد آمریکا برای کسانی که در  اخذنیاز به 
o و گردشیری تجاری، سفرهای 

 علمی

 موالفین با مقابله قانون

 طریق از آمریکا

 (CAATSA)تحریم

 2017 اوت 2

o های مختلب.افزایش لیست تحریم علیه ایران به بهانه 

o  ارتباط با سپاه پاسداران.افزایش دایره تحریمی به هرگونه 

o  شامل سپاه این دستور قرار هاتحریمافرادی که  شامل محدودیتگیرندمیی بخش   13224های بانکی دستور اجرایی ، 

سادا و ایفکا می سی سات دنیا با این افراد و نهادها به معنی حذف و قانون  س از  هاآنشوند  و هرگونه روابط بانکی مؤ

 نظام مالی آمریکا است.

o روابط کارگزاری بانکی 

o ارزی درآمدهای وانتقا نقل 

 

13846 دستوراجرایی  

 2018 اوت 8

o ذیل برجام. شدهمتوقبهای دستور اجرایی اعمال مجدد تحریم o روابط کارگزاری بانکی 

o فروش نفت و گاز 

o  نفتی هایفرآوردهتجارت نفت و 

o  یمته و نفتت و  ونقتلحمتلب

 نفتی هایفرآورده

o بوش خودرو 

o  بهاگرانتجارت فلزات 
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13848 دستوراجرایی  

2018 سپتامبر 12  

o در  هاآناند و حامیان قرار دادن افراد و نهادهایی که به طور مستتتتقیم یا غیرمستتتتقیم در انتخابات آمریکا دخالت کرده

 هاآنی ثانویه بانکی بر هاتحریملیست تحریم و اعمال 
o روابط کارگزاری بانکی 

13871دستور اجرایی   

2019 می 8  

o ایران فلزات بخش واردات و صادرات تولید، در دخیل نهادهای و افراد دادن قرار. 

o ها و مؤسسات مالی دنیا که برای بخش فلزات یا افراد و نهادهای قرارگرفته در لیست تحریم براساس محرومیت بانک

 دهند از نظام مالی آمریکا.این دستور تراکنش انجام می

o بوش فلزات 

o  کارگزاری بانکیروابط 

 13876دستور اجرایی 

2019جون  24  

o .قرار گرفتن رهبر انقالب و افراد و نهادهای وابسته به دفتر ایشان در لیست تحریم 

o دستتتور این براستتاس تحریم لیستتت در قرارگرفته نهادهای و افراد برای که دنیا مالی مؤستتستتات و هابانک محرومیت 

 آمریکا. مالی نظام از دهندمی انجام تراکنش

o  ذیل دفتر  هایشترکتنهادها و

 رهبر انق ب

o روابط کارگزاری بانکی 

 13902دستور اجرایی 

 2020ژانویه  10

o ایران اقتصتتاد دیگر بخش هر یا و منستتوجات تولید، ، معدن ،وستتازستتاخت بخش قرار گرفتن افراد و نهادهایی که در 

 کنند در لیست تحریم.کمک می هاآنکنند یا به حمایت می هاآنکنند یا کسانی که از می فعالیت

o دستتتور این براستتاس تحریم لیستتت در قرارگرفته نهادهای و افراد برای که دنیا مالی مؤستتستتات و هابانک محرومیت 

 آمریکا. مالی نظام از دهندمی انجام تراکنش

o  اقتصاد ایرانکل 

o روابط کارگزاری بانکی 

 13949 اجرایی دستور

 2020 سپتامبر 21

o دستتتور اجرایی برای  های متعارف در لیستتت تحریمقرار گرفتن افراد و نهادهای دخیل در دستتتیابی ایران به ستتالح(

 شورای امنیت سازمان ملل( 2231 جلوگیری از لغو تحریم تسلیحاتی قطعنامه
o بوش نظامی 




