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 مقدمه

از  «یاقتصداد  یهدا  تحدری  »كدا  یآمر متحده    ایاالت یاست خارجیابزار س  در جعبه
اصدالح    هدای بده   فشار برای همراهدی سدایر وشدارها ر هدرر      یترین ابزارها مه 

است وده   یكا به حهیجمهار آمر یان رؤساین ابزار در میبهرفتار است. تأویه بر ا
« یسدح  اقتصداد  »عناان  كا بهیآمر یها شمنهان در جهان، از تحری یاز انه یاریبس

بدا   یجهدان  ینظدا  مدا    یههید تن دالر، درهد   یدی ررا انده. جهدان   ورد  ن وشار یادیا
هدای بدزر     از شدروت  یاریبس یكیتكنا اژ یكا، رابستگیآمر یت نظا  ما یمحار

 متحده    ایاالت یتاانمنه یل اصلیر... از دال ییكایهای آمر به شروت ییكایرآمریغ
 اصالح  متخاص  است. به یه وشارهای  علیدر استفاد  از ابزار تحر

 امدا هرفته، قرار  های آمریكا ی انقحب اسحمی، در معرض تحری ایران از ابتها
وده   طداری  ؛ بده   استای شه ها رارد فاز تاز  در در باز  زمانی مشخص، این تحری 

رجه بدا قبدل از    هیچ زمانی به ها در این در باز  تاان هفت مقیاس ر عمق تحری  می
 به بعه. 97ز سال ر در  ا 92تا  89های  آن قابل مقایسه نیست؛ نخست سال

در باز  زمانی نخست، زیربندای حقداقی تحدری  از طریدق قداانین ونگدر  ر       
ریدزی ر در بداز  زمدانی در ، همدان      پایده  های اجرایدی ریاسدت جمهداری    فرمان
 متحده    ایداالت ها مجهداً اجرایی شه. فرضیه پژرهش حاضر این اسدت وده    تحری 

هدا،   داری این وشار، عحر  بدر رضدت تحدری     طار خاص رزارت خزانه آمریكا ر به
ای را بده ودار بسدته     ها تدح  هسدترد     برای هاشمنهسازی ر افزایش وارآمهی آن

 (1)است.
 است: ذیل این پژرهش درصهد پاسخ به در پرسش اصلی
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لیده  هدا ع  ساختن تحدری   راهبردهای آمریكا برای هاشمنهسازی ر وارآمه -۱
 ایران چیست؟

های آمریكدا شدامل    مااجهه نامتقارن ایران با ههف واهش وارآمهی تحری  -2
 چه راهكارهایی است؟

ید  از   ناآرری ر تمایز پژرهش حاضدر در ایدن اسدت وده تداونان در هدیچ      
 هدای آمریكدا   ودردن تحدری    های داخلی ماضاع هاشمنهسازی ر وارآمده  پژرهش

آرری  این پژرهش تحلیلدی بداد  ر جمدت    بررسی نشه  است. رر طار خاص  به
 ای صارت هرفته است. از طریق مالا عات اسنادی ر وتابخانه اطحعات

 نه پژوهشیشیپ .١

ر یتدأ   بررسی میدزان » ماضاعدهه وه    نشان مییحاز  تحر یات پژرهشیمررر ادب
مالمح نظر پژرهشگران بیشتر  «وشارِ ههف یر اقتصاد یاسی  بر متغیرهای سیتحر

 از  قرار هرفته است.این ح
ها بر متغیرهای مه  وحن اقتصدادی   ( ا ر تحری ۱395) «هرشاسبی ر دینهار ا»

هذاری ر اشدتغال را بررسدی ودرد  ر بده ایدن       نظیر رشه اقتصادی، تجارت، سرمایه
ر رابالده   یها تنها در خصاص رشه اقتصداد  تحری   یآ ار مستقانه وه  نتیجه رسیه 

 هدا ر آ ددار آن بددر    شدهت تحدری    انید م یمیمستق است ر ارتباط مباد ده معندادار
 رجاد دارد. یاقتصاد یرهایمتغ

 رانید بر حج  تجدارت ا  یاقتصاد  یتحر( تأ یر ۱394) «وازررنی ر همكاران»
های  انه وه تحری  شری  اصلی تجاری بررسی ورد  ر به این نتیجه رسیه  73را با 
هدای   امدا تحدری    داری نهاشدته،  أ یر معندی جانبه آمریكدا، بدر تجدارت ایدران تد      ی 

دار ر منفی بر تجارت خارجی ایران هذاشته است. این پژرهش  چنهجانبه، ا ر معنی
دهه وه ایران تاانسته اسدت از طریدق هسدتر      در بحث مقابله با تحری  نشان می

آنچده   های آمریكا را تا حدهی وداهش دهده.    تجارت با وشارهای  ا ث، ا ر تحری 
  ر از طرف یوارآمهسازی تحر یراهبردها یپژرهش است، بررساین  هنظرمشتر یب
   است.یشكست ابزار تحر یبرا ییراهكارها یگر، طراحید
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هدای     شدروت یا تحدر یآ»انه وه  ن پرسش پاسخ داد یبه ا« ر همكاران 1دراوا»
 ( یش ا ربخشی تحدر یافزا یاز راهبردها یكیعناان  به)   وشاریمرتبط با رهبران 

«. ها را به مذاور  ر تاافق راغب ونده  ر در محاسبات شاد ر آنییتاانه ماجب تغ می
 رهبدران  با مرتبط شه   یتحر های شروت سها  دهه وه ساد ج پژرهش نشان میینتا
دهده؛   مدی  راونش نشدان  شهت به  یمذاور  ر رفت تحر دربار  خاب اخبار به رانیا

 نده آغداز ررنده   یانتخداب هز  برای تاانه می ماضاع نیا وه رسه می نظر به بنابراین
 .(Draca & et al, 2019, pp1-4)جاد ونه یا رانیا رهبران یبرا یخاب ز یمذاور ، انگ

های  ه شروتیكا ر اررپا علیآمر ی  از سایرضت تحر ،(20۱9) «همای  ر آهِن»
ن سداال  یر به ا    دانستهیتحر یمرتبط با هاشمنهساز یاز راهبردها یكیرا  یررس

هدای هاشدمنه     ، از تحدری  یتحدت تحدر   یهای ررسد  ا شروتیآ»انه وه  پاسخ داد 
 دهه وه واهش قابل جه پژرهش نشان میینت« ؟ریا خیانه  كا ر اررپا صهمه دیه یآمر

  در یهای تحت تحر ها ر وارمنهان شروت ، ارز  دارایییاتیعمل یتاجه درآمهها 
 ص ،20۱9 ،آهن ر  یدهما )است  تاجه ار قابلیبس یمیرتحریغ یها نسبت با شروت

33). 
كدا بده   یمتحده  آمر   ، در پژرهش خاد نشان داد  وه حرودت ایداالت  «نیآنجل»

بده   یهاشمنه اسدت. ر  یازمنه ابزارهایها ن آن یهای هاشمنه ر اجرا سمت تحری 
ایدن امدر    یاجدرا  یبدرا  ی قابل اسدتفاد  ترین ابزارها ه  است وه مه یجه رسین نتیا

هددا در  هددای باندد  ر داد  (2)«نسِددنیف» تیددفت، ظرفیهددای سددا  اندده از: داد  عبددارت
 (.Anglin, 2015, PP 13-15رانتقال رجا  ) نقل

در داخدل   زید ن یهدای    پدژرهش یمقابله با تحر یراهكارها یطراح ماضاعدر 
 از جمله: وشار انجا  شه  است؛ 

های  ، به ضرررت انعقاد پیمان( در پژرهش جامعی۱396) «محیی ر همكاران»
انه وه بسیاری از وشدارهای جهدان، بده     ر نشان داد   پا ی در ر چنهجانبه پرداخته

پژرهشدگران اجدرای   به بدارر ایدن    انه. هایی رفته سمت انعقاد ر اجرای چنین پیمان
تأ یرات زیادی بر جایگا  پدال ملدی،    ریژ  شرایط تحری  نیست ر های پا ی، پیمان

                                                                                                                                 

1. Mirko Draca 
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   ناشی از ناسانات ارزی، تاسعه تجارت درجانبه ر ماننه آن دارد.واهش ریس
 مشدكحت  از جلداهیری  بدرای  ( نشان داد  است وه وشدارها ۱395) «یقاام»
 ایدن  از یكدی . انده  دیه  تهارک مختلفی راهكارهای خارجی تجارت مسیر در پا ی

 شدرایط  در سیاسدت  ایدن  اجدرای  وده  اسدت  ارزی چنهجانبه یا در پیمان راهكارها
 شرایط در .شاد وشارها بین مصانیت تجارتماجب  تاانه می ارزی شهیه ناسان
 تجدارت  تدهار   بدرای  ضررری های از سیاست ها ن پیمانیا تحری ، ایجاد ر تههیه

 .است خارجی
كدا  یآمر یدهه وه ماضاع راهبردهدا  نشان می ینه پژرهشیشیپ یبررس بنابراین

طار خداص   ران تاونان، بهیه ایها عل تحری  یدر جهت وارآمهسازی ر هاشمنهساز
تداان   ن اسداس مدی  یقرار نگرفته است ر بدر همد   یدر دستار وار پژرهشگران داخل

 است. یناآرر یدارار  شگا یپ هفت وه پژرهش حاضر، در این ماضاع

 ها علیه ایرا  راهبردهای آمریکا برای هوشمندسازی تحریم .2

هدا ر افدزایش ودارایی     هاشمنهسازی تحری ترین راهبردهای آمریكا در جهت  مه 
 انه از: ها عبارت آن

ها  و درج آ  مینقطه تمركز تحر عنوا  به« یو حقوق یقیاشخاص حق»ن ییتع .١-2

 ۱«تحریم لیست»در 

ر شدش    ، در ماعه سده ۱397بهشت یارد ۱8كا از برجا  در یزمان با خررج آمر ه 
ایدن  داری  ه رزارت خزانده یانیدر ب علیه ایران تعیین ر ها بازهشت تحری  یماهه برا
زمدانی معرفدی   باز  این در در  رانیادر   یمشمال تحر یهای اقتصاد بخش وشار،

مدا ، فهرسدتی طداالنی از ندا       پس از پایان شدش  یعنی، ۱397آبان  ۱4؛ اما در شه
ی وده  اماقده  ؛ههردید كا اضافه یآمر یها ست تحری یبه   یرانیا یاشخاص ر نهادها

 یا ربخشد  دانست تدا   هاشمنه یشتر به سمت تحریحروت هر چه ب راآن تاان  می
ر ...( را  یراند  یوشدت  ،یمی، پتررشد یهدای نفدت، بدانك    بخش) «یبخشی ها تحری »

 درچنهان ونه.

                                                                                                                                 

1. Specially Designated Nationals And Blocked Persons List 
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هدا   ه تحدری  ید ما در درر جهیر هااپ یشخص، نهاد، وشت 700ش از ی  بیتحر
هاشدمنه   یهدا  تمروز خداد را بدر تحدری    كا یدهه وه دستگا  حاومه آمر نشان می

ن فشدار را  یشدتر یب داشته،به ههف  یوه اصابت حهاوثر ییها هذاشته است؛ تحری 
  هاشدمنه  یر تحر یبخش یها ن تحری یای ب ت رارد ونه. در ادامه مقایسهیبه حاوم

 انه از: عبارت (3)«بخشیتحریم»هایکاستیانجا  شه  است. 
 ن؛مانایپ ر ه  شروابر  ریژ  بهاد ینه زیل هزیتحم -ا ف
 ؛یفقهان وارآمه -ب
هدای    ا دث ر شدروت   وشدار  از مثال استفاد  یزدن )برا درر امكان جادیا -ج
 یبهدا بدرا   هدران  فلدزات  از استفاد  از،ین واالها ر خهمات مارد نیتأم یبرا یپاشش
 از ارز نیتدأم  ر یسد ینا فداوتار  شیبد  ،یجای تراونش بدانك  تجارت به یه ما یتسا
 ر ...(؛ یتهاتر معامحت وانال

 هاشمنه؛ رصه امكان رفتن نیب از -د
 ت.یحاوم از یبخش دانستن مقصر امكان رفتن نیب از -ده

 انه از: عبارت «تحریمهوشمند»هایمزیتدر مقابل، 
 هاشمنه؛ رصه امكان -ا ف
 بده  یبدانك  ر یمدا   مدراردات  ول دادن ساق رینظ فشار محهرد  انتخاب -ب
 ها؛ تحری  نیشیپ درر در امارات
ر یید   وشار با هدهف تغ یر رهبران یخاص نظ فیط بر فشار حه انتخاب -ج

 ؛(Draca & et al, 2019, p3) ها محاسبات آن
 منظدار  بده   یتحدر  زدن درر یمجدار  بدا  بدار  در هیری سهل ر یریه سخت -د
 خداص  سازمان ای هرر  دادن جلا  مقصر -هد ؛انهروار دست عاامل قیدق ییشناسا

 ؛یاقتصاد به طیشرا در
 اقتصاد. وردن رسفیه سیا  ر  یتحر یساز یداخل -ر

مدا  یر هااپ یشخص، نهاد، وشت 700است وه درج  ین نكته ضررریتاجه به ا
شناسااییبباونبتانتبها هااباان با یر همچن حداقلخطا ، با یست تحریدر  

هدای   ، دقدت، مالا عده ر بررسدی   یمد یاز ودار ت  یمد یدهنه  حج  عظ ، نشانیكدیگر
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  یت تد ید كا، با تجمیدهه وه دستگا  حاومه آمر هاد نشان میین رریاست. ا یاطحعات
اقدهامات   بقطهتمرکزرا  یرانیا ی  اشخاص ر نهادهای، تحریر وادرساز یوارشناس

 خاد قرار داد  است. یمیتحر

 زیربنای حقوقی تحریم اشخاص و نهادهای مرتبط با ایرا  .١-١-2

مدا در  یر هااپ یشدخص، نهداد، وشدت    700درج ر  ۱397آبدان   ۱4هاد ید رر یبررس
  ایدن اشدخاص ر   یتحدر  یهدای حقداق   دهه وه زیرسداخت  نشان می  یست تحری 

بدر   یمتفدارت  یر اقتصاد یجه تبعات حقاقیگر متفارت است ر در نتیكهینهادها با 
اسدت   یضدررر ، یر اقتصاد ین تبعات حقاقیشناخت ا یشاد. برا بار می هر ی  

 شاد. یمعرف یرانیا ی  اشخاص ر نهادهایتحر یرساخت حقاقیز

 ١29٣8 ییاجرا فرما  .١-١-١-2

 اراتید اخت قدانان »بده  بدا اسدتناد    ۱994در سال را  «۱2938»یی نتان فرمان اجرایول
ر ... بدا هدهف   كدا  یاالت متحده  آمر ید ا 2«یقانان اضالرار مل» ،1«ا مللی ینب اضالرار

وده بدا    یید. اشدخاص ر نهادهدا  ودر های وشتارجمعی صدادر   مقابله با اشاعه سح 
 [NPWMD] شدانه، برچسدب     مدی یست تحدر یرارد   یین فرمان اجرایاستناد به ا

در فرمدان   ۱998بار در سدال   ی  یین فرمان اجرایشاد. ا ها درج می اس  آن یجلا
اصح  شده   « ۱3382» ییر فرمان اجراد 2005بار در سال  ر ی « ۱3094» ییاجرا

ن عنداان،  ید ل اید ذ یخداط  یه، اشدخاص ر نهادهدا  ین اصححیماجب آخر است. به
 (4)شانه. یم یمسهردسازمشمال مجازات 

 ١٣224 ییاجرا فرما  .2-١-١-2

كدا فرمدان   یهدای درقلدا در آمر   متعاقب حملده بده بدرج    200۱جرج با  در سال 
ن فرمدان  ید ان ودرد. ا یس  بیمقابله با تررر را ههف آن ررا صادر  «۱3224»یی اجرا
 ییاست. اشدخاص ر نهادهدا   «ا مللی بین اضالرار اراتیاخت» قانان مستنه به ییاجرا

 عمدحً  ،هیرنده  كا قرار مدی یهای آمر ست تحری یس  در  یوه با عناان مقابله با تررر
                                                                                                                                 

1. International Emergency Economic Powers Act 

2. the National Emergencies Act 
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كدا  یآمر 1(SDN« )ان دی اس»سدت  یشدانه ر در    درج مدی  این فرمدان اجرایدی  ل یذ
 شده   درج یشاد. نكته مه  آن است وده نهادهدا   ها زد  می بر آن [SDGT]برچسب 

ه ید هدای  انا  سد  مشدمال تحدری    یل اتهدا  مقابلده بدا تررر   یذ ،ان دی اسست یدر  
تعامدل داشدته    ین افدراد یوده بدا چند    یین معنا وه اشخاص ر نهادهایبه ا (5)هستنه.

 هدا  دارایی شهن بلاوه ،اء شهرتس ،یما  مهیر جریهایی نظ باشنه، مشمال مجازات
 سدت ی  بده  رررد امكدان  تیكا ر در نهایآمر در یاقتصاد تیفعا  ادامه تیممناع ر

 خااهنه باد. ان دی اس

 ١٣٣82 ییاجرا فرما  .٣-١-١-2

ای صادر شه ر مستنه بده   رر مناقشه هستهیپ 2005در سال « ۱3382» ییفرمان اجرا
اسدت.   2«سدادا یقدانان س »ر  یقانان اضالرار مل، ا مللی ارات اضالرار بینیقانان اخت
 بدا  مقابلده  هدای وشدتارجمعی ر   ، مقابله با اشداعه سدح   یین فرمان اجرایهفتمان ا

  یست تحرین عناان در  یوه ذیل ا یاس  نهادها ر اشخاص یس  است. جلایتررر
ان  ید اس سدت ی  در ایدن نهادهدا   شداد.  درج مدی  [IFSR] برچسدب رنه، یه یقرار م

 تعامدل  افدراد  ناید  بدا  وده  یینهادهدا  ر اشخاصر  هستنه ثابویههایتحریم مشمال
 ر هدا  دارایدی  شدهن  بلاوده  ،سداء شدهرت   ،یمدا   های جریمه مشمال باشنه، داشته
 سدت ی  بده  رررد امكدان  تید نها در ر كدا یآمر در یاقتصداد  تیفعا  ادامه تیممناع

 .باد خااهنهان  دی اس

 ١٣55٣ ییاجرا فرما  .4-١-١-2

  اشددخاص ر یبددا هددهف تحددر 20۱0در سددال را  «۱3553»یددی فرمددان اجرا اربامددا
قدانان  مستنه به  ورد. این فرمانران صادر یمرتبط با نقض حقاق بشر در ا ینهادها

اسد    یسدادا اسدت. جلدا   یر س یقانان اضدالرار ملد  ، ا مللی ارات اضالرار بینیاخت
شانه،    مییست تحریرارد   یین فرمان اجرایوه با استناد به ا ییاشخاص ر نهادها

، اشدخاص ر  یدی ن فرمدان اجرا ید ماجدب ا  شاد. بده  درج می [IRAN-HR]برچسب 

                                                                                                                                 

1. Specially Designated Nationals 
2. Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 



 13     مقابله ارائه راهكارهای ران ویه ایها عل تحریم یهوشمندساز یكا در راستایآمر راهبردهای

ت، ید حما شده ،  مجاااا متدن ساااین عناان، مشدمال  یل ایذ یخاط ینهادها
 شدههان  تحدری   ر ... به یكیر تكنا اژ یزات، ارا ه خهمات ما یتجه یوم ، اعالا

 .مشابه خااهه داشت یز مجازاتین عناان نیل ایذ

 ١٣599 ییاجرا فرما  .5-١-١-2

بدا سدالح    یران به حاز  قضاییا یرر معرفیپ 20۱2در سال  «۱3599»یی فرمان اجرا
 از نهادها ر اشخاصِ یادیتعهاد ز یین فرمان اجرایشایی صادر شه. در ا پال یباال
ن ید برجا ، ندا  ا  پس ازانه.    شه یتحر« یرانیا یما  ینهادها»ر « رانیدر ت ا»ل یذ

كدا از  یخدررج آمر بدا  ه خارج شه؛ امدا  یهای  انا تحری   یستنهادها ر اشخاص از 
ارات یقانان اختن فرمان مستنه به یه. اهردیرارد  ان دی اسست ی در  مجهداًبرجا ، 

هفتمان  ،باد  1«ارات دفاع ملییقانان اخت»ر  یقانان اضالرار مل ،ا مللی اضالرار بین
ن عنداان در  ید وده بدا ا   یاس  نهادها ر اشخاص یشایی است. جلا آن مبارز  با پال

 شاد. درج می [IRAN]رنه، برچسب یه ی  قرار میست تحری 
ن ید بده ا  ۱3599 یدی ل فرمدان اجرا ید ذ شده   درج ینهادهدا  با یهمكار مهیجر
 «بابك»افت ورد  یدررا  [IRAN]برچسب وه  شه   ینهاد تحر اهر وه استصارت 

تاانه در حاز   است ر می (6)«هیار   یتحر» مشمال فقط ( باشه،یاز جنس نهاد ما )
 باشده،  «یرمدا  یغ»نهداد   اهدر آن  یت ونده؛ ر د  ید بشردرسدتانه فعا   یتجارت واالها

 باد.ه خااهه ی انا ر هیار  های  یتحر مشمال

 ١٣846 ییاجرا فرما  .6-١-١-2

قدت  یدر حق وده  را صدادر ودرد  « ۱3846» ییترامپ فرمان اجرا ۱397مرداد  ۱4در 
بدا اسدتناد    ن فرمانیا« 7 بنه»در  ن است.رایهای ا بازهشت تما  تحری  یسنه حقاق
مقدرر شده  اسدت، اشدخاص ر      ،20۱2مصداب   (7)«رانید ه اید واهش تهه»به قانان 

شدانه.   تحاریممتدن سااایمرتكب نقض حقاق بشدر، مشدمال    یرانیا ینهادها
انده از: انحدراف در    عبدارت  ییفرمان اجرا این بنه ازق نقض حقاق بشر در یمصاد

زات ر ید ران، استفاد  از تجهیمرد  ا یبشردرستانه صادرشه  برا یاستفاد  از واالها

                                                                                                                                 

1. National Defense Authorization Act 
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درسدت   ینباد پاشش خبر در جهت نقض حقاق بشر، سانسار اطحعات، یفنارر
دها ر نها ی. برایهای خارج شبكه یبرا یجاد اختحل فروانسیاطحعات ر اخبار ر ا

-IRAN] شداد، برچسدب     درج مییست تحرین در  ین عناریوه تحت ا یاشخاص

TRA] شاد. در نظر هرفته می 

فایده  -واسطه تغییر در محاسبات هزینه های هوشمند به اثربخشی تحریم .2-١-2

 ها و نهادها شركت

دهه وده نقالده تمرودز ر فشدار      كا نشان مییآمر متحه   ایاالت یمیمررر اسناد تحر
هدا. بدر ایدن     در دت قرار داد  شه  است؛ نه  یر حقاق یقیها بر اشخاص حق تحری 

( را در صدارت  یر در تد  ی، حقداق یقیحقاشخاص )ها ر  شروت اساس این وشار
 اثربخشایر  کابآمدیكدرد،  ین رریجه ایترین نت مه  .ونه ران مجازات مییتعامل با ا

 است: یاز چنه هزار  اساس یناش ین ا ربخشیاست؛ ا
خاد،  گریزیبیتكتبت مححظات  ر به بنیكر تجابی ها با تاجه به شروت. ۱

 .خااهنه ورد یكا همراهیآمر یمیبا مقررات تحر
 یاسد یهدا باعدث بدررز اختحفدات س     ه در دت ید عل یمیرضت مقررات تحر -2

 .ونده  مدی  یرین اختحفات جلداه یاز ا یر حقاق یقی  اشخاص حقیتحر ر شاد می
 یقیاشخاص حق یش رریپ فایده-هزینهل ی  تحلیكا، یآمرهای  قت تحری یدر حق

ها خااهه داشت ر  آن یبرا ییایران چه مزاینكه تعامل با ایدهه؛ ا قرار می یر حقاق
ن ید پاسخ ا .جاد خااهه وردیها ا آن یهایی برا كا چه هزینهیاز دست دادن بازار آمر

 بهیهی( ییاررپا یها شروت ریژ  به) یخصاص یها از شروت یاریبس یبرا پرسش
 .(Adesnik &Ghasseminejad, 2018, PP 1-10) است

  یها(  ا شروتیها  بر در ت یمیفشار تحر) در انتخاب نقاله تمروز فشار -3
ها را نسبت بده   خاد، شروت یتااننه با ابزارها ها می ف رجاد دارد. در تینكته ظر

بدرای  ها را  تااننه آن نمیمنت وننه؛ اما  یت در حاز  خاصیا فعا ی یتعامل با وشار
دهده وده محدهرد  فشدار      ن نكتده نشدان مدی   ید مجبار وننه. ا انجا  چنین وارهایی

اررپا نتاانسدته   1«یمسهردساز مقرر »ن یل همیبه د  ر درستی انتخاب شه  است به
                                                                                                                                 

1. Blocking regulation 
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را به ادامده تعامدل بدا     ییاررپا یها داشته باشه ر شروت یتاونان دستاررد مشخص
 (.7، ص ۱397جعفرزاد  ر عالار، ) ران متقاعه ونهیا

 امتعامل با  یها ه به شركتیو توص یینفع نها تمركز گسترده بر شناخت ذی .2-2

 ن موضوعیدر ا یریگ را  به حداكثر سختیا

ر  طدرف  ید  ر در سالح جهدان از  یرصهپذ یت نظا  ما یهای هذشته با تقا در سال
گر، مقا ه یاز طرف د های غیرمجاز واری مرتبط با تجارت های پنهان هستر  رر 

ار پررند  شده  اسدت.    یمعامله بسد  یینفت نها شناخت ذی یشایی ر تح  برا پال
ا مللدی   های استانهارد مدراردات بدین   ها، وانال تحری  راساله بهران وه یاقتصاد ا یبرا

( ا ملدل  رمجداز در عدرف بدین   یغرمرسا  )یغهای  بسته شه  است، استفاد  از رر 
 بعضداً از ر ید مدارد ن  ین واالهدا یها با هدهف تدأم   ن وانالیا. ها ورد  استییت پاهم

بدرای   ین ارز اسكناسی، تأمیمعامحت مرتبط با تجارت خارج یه ما یحساس، تسا
 شانه. ر ... استفاد  می یت بازار ارز داخلیریمه

هدا،   ن واندال ید از ا یاستفاد  حهاوثر یران برایكا با عل  به تح  ایآمر در ت
كدا در  یداری آمر د  است. رزارت خزانده ور یینفت نها ر شناخت ذیای ب یژ رتمروز 

سته یبا یابیارز» اجرایرا ملز  به  یما  یر نهادها ها های خاد، شروت دستارا عمل
ن معندا  ید ؛ بده ا (8)ورد  اسدت  یرانیا یدر تعامل با اشخاص ر نهادها 1«ه شه یتشه

نفدت   ن وننده وده ذی  یقیه یبا یرانیا ی در معامله با  یخارج های بان ر  ها شروت
 طدرف باشدنه   یپاششد  یا نهادیاست ر مبادا با شخص  یآن معامله چه وس یینها
ن یبده چند   یابیدر عمل، دست (؛ اما5-2ص  ، ص20۱8كا، یآمر داری خزانهرزارت )
 یه نهادهدا یعل (9)«ارف »های  ار دشاار است ر با تاجه به سالح مجازاتیبس ینیقی

ن یونه وه از چن را مجاب می یخارج یها ن شروتیه ، ایفا -نهیل هزی، تحلیخاط
 پاشی وننه. چش  ای معامله
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و  یا هساته  یهاا  میكارد  تحار   دهیا تن کا در جهات درهام  یحركت آمر .٣-2

 یستیترور

هدا از ذیدل هفتمدان     كده تحدری   ایدران ر این  هدای  تح  برای تغییر هفتمان تحدری  
از  ،حمایت از تررریس  جانمدایی شداد  های مرتبط با  ای خارج ر ذیل تحری  هسته

عمدحً رفدت    ی وده اقدهام  ؛آمریكدا اسدت   متحده    ایاالتراهبردهای دستگا  حاومه 
ها را بسیار دشاار خااهه ورد ر رؤسدای جمهدار بعدهی آمریكدا حتدی در       تحری 

ها، با دشااری حقاقی ر هزینه سیاسدی   اراد  جهی برای رفت تحری  داشتن صارت
س  تعامدل بدا اشدخاص ر    ی، رینن اقها  همچنیخااهنه باد. اتاجهی مااجه  قابل

 دهه. ش مییافزا شهت بهرا  یرانیا ینهادها
هدای تحلیلدی خداد     آمریكدا در یادداشدت   حكامدت های نزدی  به  انهیشكه 

بنیداد دفداع از   »انده؛ بدرای مثدال در هدزار       هماار  این راهبرد را پیشدنهاد ودرد   
مهد     تاصدیه « بده چده شدكل اسدت؟     رانید به ا پاسخ مثبت»با عناان  1«دماوراسی

در جهدت   یهدذار  ای ر قاعده   رهسدته یای ر غ هدای هسدته   ممزرج ودردن تحدری   »
 یودار  هید ترامدپ با » :مالر  شه  است «رانیهای مرتبط با ا ناپذیری تحری  تفكی 

 هید با یر .ن بدررد یبرجدا  از بد   یایاح یدر ت دماورات برا  ی هیونه وه تما  ام
 چیونده وده هد    یرا بندا ر ودار   موضوعا مختلا های اضافه با  ی از تحر یاارید

 ین اقدهامات ی. چند زدید فدرر بر  یآسدان  را به ااریجمهاری بعه از ار نتاانه آن د ر یس
وشار،  نیهای ا ر فعا یتیه سایه بر پایبلكه با ،رانیای ا هسته تیبه بهانه فعا  فقط نه

ر ماضاعات مرتبط با نقدض حقداق    یس ، برنامه ماشكیت از تررریاز جمله حما
باشه وه تدرس ر   یا هانه به هیها با از تحری  یاارید نیچن یران باشه. بنایبشر در ا

 ادید شهت ز به ران،یبازهشت به ا یبرا یخارج یها ر شروت یماسسات ما  هیترد
 یدر در دت بعده   ی(ا هسدته ا ماضداع  مدرتبط بد  محهرد ) یاهر تاافق یحت ر شاد
 ,Dubowitz, 2019) «بازنگردنده  رانیها به بازار ا بسته شه، باز ه  آن رانیبا ا كایآمر

p 4.) 
ی چنین راهبردی در تحروات آمریكا نیز مشداهه  شده  اسدت.    ها نشانه راًیاخ
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تحری  مجماعه سپا  پاسهاران انقحب اسحمی ر درج ندا    ،1«قانان واتسا»تصایب 
 ی  باند  مرودز  یا  تحدر ی تررریسدتی ر سدرانج  هدا  سدازمان این نهداد در  یسدت   

سد  در  یت از ترررید بده بهانده حما   یران ر صنهرق تاسعه ملیا یاسحم یجمهار
ی ر ا هسدته هدای   ، مصادیقی از راهبرد ممزرج سازی تحدری  ۱398مرداد  29خ یتار

ی اقتصادی ایدران  ها بخشآمریكا درصهد است در راقت در ت  (10)تررریستی است.
ارتباط با سپا  پاسهاران،  راساله بهانه،  تحری  شه  ای را وه پیشتر ذیل هفتمان هسته

، رارد  یست تحری  ونده. ایدن اقدهامات در نتیجده     گفتمانحمایتااترنبیتمذیل 
 مه  خااهه داشت:

 ؛شه  های اقتصادی تحری  افزایش ریس  تعامل با بخش -ا ف
 (.Cullis, 2019, pp 1-2)  یتحرتهار  ر مانههاری  -ب

 را یا ریپذ بینقاط آس ییشناسا منظور بهها  شکدهیت اندیظرفاستفاده از  .2-4

در  همداار   ییكایرآمریر غ ییكایآمر یر مراوز پژرهش ها شكه یارتباط مهار  با انه
هدا   شدكه  ین انهید از ا رخدی   اسدت. ب یكا در حداز  تحدر  یدستار وار مقامات آمر

، 3« ید آتحنت یشدارا »، «یاد دفداع از دماوراسد  ید بن»، 2«جیتیاد هدر یبن»انه از:  عبارت
مروز مالا عات راشدنگتن در امدار خدارر    »، 6«ران راچیا»، 5«ریران رایا»، 4«نگزیبررو»

  ر یمرودز مالا عدات اسدتراتژ   »، 9«ودارهرر  بحدران  »، 8«شكه  رنده یانه»، 7« ینزد
. بارها مشاهه  شه  است وه وارشناسدان  11«یررابط خارج یشارا»ر  10«ا مللی بین

                                                                                                                                 

1. Countering America's Adversaries Through Sanctions Act 

2. The Heritage Foundation 

3. Atlantic council 

4. Brookings institute 

5. Iran Wire 

6. Iran watch 

7. The Washington Institute for Near East Policy 
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9. Crisis group 

10. Center for Strategic and International Studies 

11. council of foreign relation 
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، با حضار در جلسات استماع ونگر  ر سنا، یاسیر س یرهشپژ ین نهادهایا یاصل
 انه. اشتهدهذاری  بر ررنه قانان یتاجه ر قابلیر تأ  را اظهار ورد نظرات خاد 

 چهره به چهره یوگوها د بر گفتیبا تأك یو حقوق یقیفشار بر اشخاص حق .2-5

ن، یقداان ق ید هدا، صدرفاً از طر   هدا ر شدروت   كدا بده در دت   یآمر متحه   ایاالتفشار 
  ین تحدر یشد یست؛ هد  در درر پ ین وشار نیا ییاجرا یها فرمانها ر  دستارا عمل

در با سفر ، متحه   ایاالتمشاهه  شه  است وه مقامات  ورات به، یه  در درر  فعل
ر حداز    ییای، آسد ییبده وشدارهای اررپدا    یاسد یر س یوارشناسد  یها ئتیقا ب ه
ران صدحبت  ید خاطرات ادامه رابالده بدا ا  آن وشارها دربار  م یبا رؤسا ،انهیخاررم
وشدارها،   یتنها با مقامات در تد  نه یاسیس های تئیه در مااردی این یحت؛ انه ورد 

تهار   ازها را  رها نشسته ر آن بزر  به هفت یهای خصاص ران شروتیبلكه با مه
 (.Zarate, 2013, pp 165-175) انه ران بر حذر داشتهیمعامله با ا

 یساز و متنوع یساز مقاوم از طریق  پذیری خروج از محدوده تحریم .٣

 وانتقال وجوه نقل یابزارها

كدا در طدال   یآمر متحده    ایداالت  یهدا   یابزار تحر جعبه هفته، بر طبق مالا ب پیش
ن وشدار  ید مقامدات ا  یر در حال حاضدر دسدتار اصدل    ل شه یتكم متمادیان یسا 

های تهاجمی  در مقابل این سیاست ین شرایط ردر ا ست.ا ن ابزارهایوارآمهسازی ا
را به وار  ه راهبردیگانچ بایهایران  «جن  اقتصادی»یا  یاقتصاد در عرصهآمریكا 
دارد یا بایه مااجهه غیرمتقارن را در  مثل به مقابلهامكان  جمهاری اسحمیآیا  ببنهد؟

هدا ر آمارهدای اقتصدادی،     بر پایده داد   بهیهی است وهدستار وار خاد قرار دهه؟ 
با آمریكدا نیسدت ر بایده راهبدرد در  را اتخداذ ونده.        متقارنایران قادر به مااجهه 

پددژرهش حاضددر مددهعی اسددت ودده مااجهدده غیرمتقددارن ایددران عبددارت اسددت از: 
 «.پذیری هذاری در جهت خررج از محهرد  تحری  سیاست»

هدایی وده نیازمنده     یكدی از حداز    پذیری، خررج از محهرد  تحری  مسئلهدر 
ا در   ها را تا حه زیادی بی تاانه تحری  هذاری در آن می ر سیاست استاقها  فاری 

رانتقال رجا  است. بایه هفت در  نقل طار مشخص بها مللی ر  ونه، بخش ما یه بین
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هدای اقتصداد ایدران ر بدا البت مجدرای       تدرین شدكننههی   حال حاضر، یكی از مهد  
بده  ؛ رانتقال رجا  در حداز  تجدارت خدارجی اسدت     ی ، حاز  نقلا رهذاری تحر
نابتقالنجوهننابتتگیبههایبقلعدمتنوعبنشا مللی،  در بعه بین عبارت دیگر

ا مللدی،   هدای بدین   تدراونش  یفت( در اجرایطار خاص سا  به) بصدابزابهایقابل
زاد  ید عل) ورد  است وننه  فراه   ی  از طرف وشار تحریاعمال تحر ینه را برایزم

 یشده  در اجدرا   یج ر جهانیرا یاز ابزارها صرف(. استفاد  27، ص ۱393باغ،  قر 
سدال بعده از    40ران وده در طدال   ید ر اید نظ یوشدار  یا مللی برا های بین تراونش

 ست.ین یرجه منالق هیچ   باد  است، بهیانقحب، هماار  تحت تحر
هدای دیگدر    های ما ی ر بانكی، عامل ا ربخشی تحدری   نكته دیگر آنكه تحری 

هذاری برای خدررج از محدهرد  تحدری  پدذیری در حداز  مدا ی        ر سیاست است
ه ید ه هزار  فاق باییها را ه  دچار چا ش ونه. در تأ تاانه وارآمهی سایر تحری  می
رانتقال رجا  مرتبط بدا   ز نقلا یریجلاهریژ   هب) بابكیهایمالیناهمیتتحریمبه 

  صدادرات نفدت،   یحدر ت) بخشیهای ببتنتباسایرتحریم( یرانیا یما  ینهادها
ا ید آ»اسدت وده    مالدر   ساالاین تر  ان ررشنیمه ر ...( اشار  ورد؛ به بی، بیرانیوشت

 «؟باد  اسدت ها  ر تحری یسا انهاز  بهران یاقتصاد ا ی برایهای بانك تحری مشكحت 
گدر  ید یضدمانت اجدرا   وه جهت  این از یهای بانك تحری  چان است؛ یپاسخ منف

 هدا   یگر تحرینسبت به د یشتریار بیبسر مسا ل ت یاهم ،هستنه یهای بخش تحری 
ا مللی مسدتلز  انتقدال پدال     ز ساد  است. هر معامله بینین هزار  نیح ایدارنه. تاض
چنانچده   ر ا مللدی اسدت   عاملده بدین  هر م ین انتقال رجا ، شرط اجرایاست؛ بنابرا

 یا مللدی حتد   دچار مشكل شاد، تجارت بین یهای بانك انتقال رجا  به د یل تحری 
بناباو»تاان ادعا ورد وه  پس می ؛ه  مختل خااهه شه یمیرتحریهای غ در حاز 

 «.است حلقهاصلیابجیرهتجاب خابجیا مللی  بین مالینبابكی
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 وانتقال وجوه( در مقابل تجارت كاال و خدمات نقل) یپولتناظر و اهمیت روابط  .1نمودار 

 

 یسداز  ر متنداع  یسداز  مقدار  وده   مدهعی شده  تاان  بر اساس تاضیحات فاق، می
بدرای مقابلده    تاری باهنار مهاما مللدی،   در عرصه بین رانتقال رجا  نقل یابزارها

تاانده   حیح ایدن راهبدرد مدی   هدای آمریكدا اسدت ر اجدرای صد      با تحری  رمتقابنیغ
مدا ی ر غیرمدا ی( را بدا چدا ش جدهی      ) كایآمرهای  تحری  کابآمدیر  هوشمندی

اعد    های بدانكی  اعمال تحری  یمحارسه هلاها  دربار  مااجه ونه. در ادامه ابتها 
ررابدط   -3ی؛ وشدار  نیبد  یبسدتر بانكدهار   -2ی؛ ا مللد  نیبد  یمدا   رسان ا یپ -۱ از

هدای هدر ید      ر پس از آن راهكارهای مقابله با چا شتاضیحاتی ارا ه ی وارهزار
 .شاد بیان می

 المللی رسانی مالی بین پیام .١-٣

 یمااز یرسان ما  یا پی ها سامانه»ا استفاد  از ی ی، طراحها فرصت ترین مه از  یكی
رصهپذیری مبادالت ما ی ایران  -۱ است وه در  مر  مه  خااهه داشت: «فتیسا 
 رانتقدال  نقدل نده  یفرا یهارید پا -2ونه؛  داری آمریكا را رفت می سط رزارت خزانهتا

 (11)ش خااهه داد.یكا افزایآمر یمیی تحرها شاکا مللی را در مقابل  ینبرجا  
برنامه رهگیری تأمین ما ی »سپتامبر،  ۱۱متعاقب حمله تررریستی هفتنی است 

ن مقرر شده جریدان رجدا  مدرتبط بدا تررریسد        آبر اساس  رطراحی  1«تررریس 
                                                                                                                                 

1. Terrorist Finance Tracking Program 
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ترین ر وارآمهترین مجدرای دریافدت اطحعدات     مه  (12)«سا یفت» شناسایی شاد ر
حهرحصدر مقامدات    دسترسدی بدی  در این میدان   (13)رانتقال رجا  باد. مرتبط با نقل

اعتدراض   هدا  ساءاسدتفاد  از آن  در مدااردی  آمریكایی به اطحعات ما ی ر بانكی ر
هدای فدراران،    بعده از وشدمكش   سدرانجا    یفت را بده دنبدال داشدت.   شروت سدا 

داری آمریكا بده اطحعدات مدا ی     سازرواری طراحی شه وه دسترسی رزارت خزانه
اشخاص اررپایی محهرد شاد؛ اما این محهردیت در مدارد اشدخاص غیراررپدایی    

ری آمریكدا  دا تاان نتیجه هرفت وه مقامات رزارت خزانه بنابراین می (14)نشه؛ اعمال
ا ایدران در سدامانه   رانتقال رجا  مرتبط بد  دسترسی واملی به اطحعات مرتبط با نقل

 سا یفت دارنه.
رسدان   از پیدا   عمدهتاً رسدانی مدا ی،    نظا  بانكی وشار تاونان در حداز  پیدا   

هدای متكثدر در    رسدان  یا پ، مانت ایجاد آنتمروز صرف بر  وهسا یفت استفاد  ورد  
 «گرایایتناوع»، ا مللی شه  است. راهكار حل مشكل سا یفت ینحاز  بانكهاری ب

های ذیدل   از رر رسانی  تاانه برای حل مشكل پیا  شبكه بانكی وشار می ر است
 منه شاد. بهر 

 های متمركز رسا  یامپاستفاده از  .١-١-٣

رانتقدال رجدا ،    هدای نقدل   سدازی رر   های مه  در راسدتای متنداع   یكی از رر 
تاصیه ایدن پدژرهش وندار هذاشدتن ر      ا بتههای متمروز است.  رسان استفاد  از پیا 

 در تنداع ر تكثدر  بلكه تاصیه اصلی ایجداد   عه  استفاد  از سامانه سا یفت نیست؛
 رانتقال رجا  است. ابزارهای مرتبط با نقل

 المللی داخلی و بین های تراكنشدر  «سپام»یری كارگ به .١-١-١-٣

برای واهش اشراف نهادهای امنیتی دیگر وشدارها بدر سیسدت  بانكدهاری داخلدی      
رسانی بین در بان  داخلی بر بستر سدا یفت   پیا  بهتر است نخستوشار، در ها  

ماازی با یكدهیگر   طار بههای سپا  ر سا یفت  متاقف شاد. در حال حاضر، سامانه
ر  یا ید در بخدش ر  یسدامانه سدپا  دارا  اسدت.   اسدتفاد   قابلهای ایرانی  برای بان 

ر الز   نشده   یدی مختلف اجرا لیسامانه تاونان به دال نیا ی. بخش ارزاست یارز
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اتصال برای دارنه،  رانیبا ارا حج  تجارت  نیشتریوه ب ییهای وشارها بان است 
بده   یهدای خدارج   باند   ر در صارت عه  تمایدل  باشنه تیسامانه در ار ا نیبه ا

 .ردیدر دستار وار قرار ه یدیگر هایراهكار ،سامانه نیاستفاد  از ا

 رسا  مالی كشورهای طرف تعامل استفاده از پیام .2-١-١-٣

مداازات   ا مللی به های بین های متعهدی در جهان در راستای تسهیل پرداخت سامانه
 یمدا   رسانی ا یپدر چین، سامانه  1«اس یپ یآ یس»سا یفت ایجاد شه  است. سامانه 

انتقدال   سدت  یس اید  3«اس اف یپد  اس»، سدامانه  در هنه 2«اس ا  اِف اس»یا  افتهیساختار
هدایی از   اتحادیده اررپدا مثدال    4«2تارهت »ی ررسیه ر در نهایت سامانه ما  یها ا یپ

ها در نتیجه تههیه به قالدت   رسان ماازی سا یفت هستنه. این سامانه های پیا  سامانه
ها ر ماانت مرتبط با استفاد  از  اتی شهن تههیه یا به د یل محهردیتدسترسی، عملی

 انه. سازی شه  سامانه سا یفت طراحی ر پیاد 

 شده های توزیع رسا  یامپاستفاده از  .2-١-٣

 گریسامانه متمروز د ای رانیسامانه سپا  ااز چنانچه از سامانه متمروز استفاد  شاد )
؛ داشدت  خااهده  رجداد  ساءاسدتفاد   امكان ر ها به داد  یوشارها(، مشكل دسترس

سدامانه متمرودز     یوشارها در استفاد  از  ریتاان انتظار داشت وه سا ینم نبنابرای
 ،یمدا   رسدان  ا یسامانه پ نقص بی یمعمار ؛ پسداشته باشنه یمناسب یهمراه هیهج

 ر یمارد پذ یناع معمار وشارها است. گریآن در د تیترین فاوتار در مقبا  مه 
 یمعمدار » ی(هدای منفد   ریژهدی نهاشدتن   ر فتیهای مثبت سا  همه ریژهیدارای )

 ین مناسدب یگزیتاانده جدا   مدی  یرسان ا یشبكه پ ین ناع معماریا است. «شه  تیتاز
 (.Morabito, 2017, pp 31-32باشه )فت یسا  یبرا

خداد   یافتید ر در یارسا  های هر عضا شبكه تنها داد  ،شه  تیتاز یدر معمار
معماری در مقابدل معمداری متمرودز،     این ناع برای بیان تفارتدارد.  در اختیار را

                                                                                                                                 

1. CIPS 

2. SFMS 

3. SPFS 

4. TARGET 2 
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در مدهل سدنتی بدرای    . شداد  دهدی بررسدی   بایه مزایا ر معایب مهل سنتی سدازمان 
شدخص  ا دث   »دهنده  یدا    های اطحعاتی، ی  نهاد مرودزی سدازمان   طراحی سامانه

ا را بدر عهده  دارد. ایدن مدهل     هردد وه مهیریت ولیه فراینهه ایجاد می 1«اعتماد قابل
از:  انده  عبدارت دهی، دارای مزایا ر معایبی است. مزایای سیست  سنتی  سنتی سازمان

ارتبداط برقدرار    یساده با افراد عضا آن به تاانه یم ست یاتصال به س با یهر فرد -۱
تلفدن تمداس    یتاان با هر فدرد دارا  اتصال به شبكه آن، می ؛ ماننه تلفن وه باهینما

بدا سدها ت    ارتباطدات  یاعضدا ر استانهاردسداز   نیبد  یهمداهنگ  جادیا -2؛ هرفت
 هیرد. بیشتری صارت می

ساءاسدتفاد    -۱: انده از  طار خحصه عبارت به ه  یمهل معمار نیا مشكحت
رهگیدری   در برنامده  فتیسدا   هدای  از اطحعات واربران ماننه ساءاسدتفاد  از داد  

ودردن   یاپدا یوداربران )عده  پا   یبدر رر  تیاعمال حاوم -2تأمین ما ی تررریس ؛ 
دهی  ( ر عه  سرریس یدالر مستق یاپایتاسط اتاق پا یرانیهای ا های بان  تراونش

شماتی ،  صارت به ۱پیاست  .شه  یینتعشررط نكردن  تیبه آنان در صارت رعا
 است.نمایش داد  را شه   سنتی ر تازیت دهی ا گای سازمان

هدای آمریكدا    د یدل تحدری     نهادهای ما ی ر بانكی ایران بده  مشكل پیش رری
ساءاستفاد  از قهرت مدهیریت ر قالدت ارا ده خدهمات بده       یعنی  ،دقیقاً مشكل در 
تمرودز   ای ها از ساءاستفاد  از تمروز داد  یحل مشكحت ناش یبرامتقاضیان است. 

ه  مشكل ایدران  ونن مرتفت ،بلاک ر یزنج یدهی بر اساس فنارر قهرت، مهل سازمان
پذیری خدارج   خااهه باد ر حاز  ما ی ر بانكی را تا حه زیادی از محهرد  تحری 

؛ بده ایدن   مرتفت شده  اسدت   یسنت ست یس بیمعا ،دهی مهل سازمان نی. در اونه می
. ابده ی تمرودز  ها آن در ها داد  تارجاد نهارد  یاعتماد شخص  ا ث قابل صارت وه

 رجاد نخااهه داشت. در این رر  ساءاستفاد  از قهرت در نتیجه

 كشوری بستر بانکداری بین .2-٣

؛ ایدن  قابدل اسدتفاد  اسدت    یمختلف یبسترها ،ها اعمال تحری  یدر هلاها  در  برا
 راهكارها به شر  زیر قابل ذور است:

                                                                                                                                 

1. Trusted Third Party 
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 یخصوص یاپایاستفاده از اتاق پا .١-2-٣

وه در محدهرد    ییها بان  یبا همكار تااننه یوشار م یر شبكه بانك یبان  مروز
 جداد یمختلدف ا  یدر وشدارها  یخصاصد  یاپدا یاتاق پا  ی ستنه،ین یریپذ  یتحر
وشار را بدر عهده     یا ملل نیاز انتقال پال ب یبخش تاانه یم یاپایاتاق پا نیا .نهینما
 .ردیه

 استفاده از روش نهاد ثالث .2-2-٣

ا مللدی   بدین  هدای  تراونشتاانه نقش بان  پاششی یا پایاپای را برای  ی  بان  می
بزر  اررپایی این عملیات را بر عهده  دارنده ر ایجداد     های بان  معماالًایفا ونه. 

 ه.تاانه به واهش ا رات تحری  وم  ون چنین بانكی در منالقه، می

 ی متقابلها حساباستفاده از روش . ٣-2-٣

مروزی یا پیمان پا ی درجانبده یكدی از    های بان بین  1«ی متقابلها حسابرر  »
 یاین ابدزار یكد   (15)ابزارهای اصلی برقراری ارتباطات بانكی در شرایط فعلی است.

(. تدداونان summers, 1994)بددانكی اسددت  از سدده رر  اصددلی انتقددال رجددا  بددین
ر ذخیدر  ارزی   هذاری وشارهای مختلفی از این بستر برای تاسعه تجارت، سرمایه

ر  «9»، «42»به ترتیب با  یور  جنابی چین، ژاپن ر وشارها انه. خاد استفاد  ورد 
پیمان پدا ی، وشدارهای پیشدرر در زمینده ایجداد بسدتر بدانكی درجانبده بدین           «5»

ر  یدی انده )مح  ی متقابدل بداد   ها حسابمروزی خاد با استفاد  از رر   های بان 
 (.2، ص ۱393همكاران، 
ی متقابل این است وه نهاد یدا وشدار  دا ثی    ها حسابریژهی رر   ترین مه 

نده. ایدن نداع انتقدال     ومحدهردیت ایجداد    بخااهده رجاد نهارد وه  ها تراونشبین 
وشار مقابل است ر با تاجه به حج  تجارت بدا   ابا هسیاسیتابت  صرفاً بانكی ینب

برداری بیشتری ورد. با تاجده    تاان از این ابزار بهر شروای عمه  تجاری ایران، می
شاد، نیاز بده ید  بسدتر امدن      به اینكه رر  حساب متقابل بین در وشار اجرا می

رسدانی مدا ی خداد از     بدرای پیدا    هدا  باند   بیشتر های بانكی دارد. یا پبرای ارسال 

                                                                                                                                 

1. Nostro & Vostro Accounts 
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 200۱ا مللدی، از سدال    رسدان مدا ی مهد  بدین     وننه ر این پیدا   سا یفت استفاد  می
ین تدأم ایرانی را در قا ب برنامده رهگیدری    های بان  های تراونشعات تاونان، اطح

 (16)؛قدرار داد  اسدت   متحده    ایداالت ی دار خزانده ما ی تررریس  در اختیدار رزارت  
های پدا ی درجانبده بدا اسدتفاد  از سدا یفت، باعدث وداهش         بنابراین اجرای پیمان

فتندی اسدت ضدرررت    . هداری آمریكا نخااهه شده  اشراف اطحعاتی رزارت خزانه
های ولدی اقتصداد مقدارمتی ر در     جانبه در سیاست های پا ی در یا چنه انعقاد پیمان

هدای پدا ی    یمدان پقانان برنامه شش  تاسعه مارد تأییه قرار هرفته اسدت.   ۱3ماد  
 ها به شر  زیر است: منعقه  ایران ر رضعیت اجرایی آن

 پاكستا  -ایرا   .١-٣-2-٣

 ی ایران ر همتایدان خدارجی خداد در   درجانبه بین بان  مروزین پیمان پا ی نخست
مرودزی ایدران ر    هدای  باند  در سدالح معارندان ارزی    ۱396دین رفدرر  ۱5تداریخ  

 ۱9در را نامده ایدن قدرارداد     باند  مرودزی پاوسدتان آیدین     (17).پاوستان امضدا شده  
بدرای  . فر  مارد استفاد  ورد تجاری این وشار ابحغ های بان به  ۱396اردیبهشت 

بیندی   پدیش  تكمیل اطحعات ر ارسال به تهران نیز در ابحغیه بان  مروزی پاوسدتان 
 (18).شه  است

 تركیه -ایرا   .2-٣-2-٣

در سدالح رؤسدای    ۱396مهر  ۱6ی درجانبه بین ایران ر ترویه در درمین پیمان پا 
 یاعتبدار  ،نیرفطبق اعح  بان  مروزی، ط (19)بان  مروزی ایران ر ترویه امضا شه.

های عامدل   بان  اری)در اخت رانیا الیر معادل آن به ر ترویه ری  اردیلیم پنج زانیبه م
بده نفدت    یاعتبارات اسدناد  شیهشا یدادنه وه برا صیتخص گریكهی هدر وشار( ب

در ایدن قدرارداد    .شداد اسدتفاد    سدا ه  ید  پرداخدت   هیتجار در وشار بدا سررسد  
عامدل انتخداب شده      هدای  بان عناان  ترویه بهملی ایران ر زراعت بان   های بان 

بدین ایدن در باند      ۱397فرردین  27ین تراونش این پیمان در تاریخ بادنه. نخست
تراونش، این بستر بدانكی بده    مهت واتاهی پس از نخستین اما (20)؛تجاری  بت شه

 متاقف شه. یدالیل نامعلام
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 چین -ایرا   .٣-٣-2-٣

 یمعارن ونفدرانس مشدارت  ، ر یس بان  مروزی ایران در دیهار با ۱396آذر  ۱2در 
در  ینقدش مهمد   اانید ر  الید درجانبده ر  یپا  مانیپاعح  ورد:  نیخلق چ یاسیس

 نید در ا (21).خااهده داشدت   نیر چد  رانید ا نیبد  یر بانك یهستر  تبادالت تجار
 (22).انجا  شه  است نیچ یبان  مروز ول یسبا ر  یخصاص مذاورات

 روسیه -ایرا   .4-٣-2-٣

نامه  تفاه  هیر ررس رانیا یر ما  یاجحس هرر  بانك نیدر ششم، ۱397ر یت ۱4در 
ا ملدل باند     نیمعدارن بد   ،«یعقداب حسدین ی »بین آقای  درجانبه یهستر  همكار

مقدا  باند     قدا    1«نیاسدكابلك  یتدر یمید»ر آقدای   رانیا یاسحم یجمهار یمروز
 نیبد  یرسان مدا   ا یپررژ  پ اجراینامه بر  تفاه  نیا یهتأو، امضا شه. هیررس یمروز

 هید در بسدته جه  ییاتكا یها مهیب تیر استفاد  از ظرفی پا  مانیانعقاد پ، در وشار
 .است در وشار یر بانك یما  های یهمكار

 اروپا -ایرا   .5-٣-2-٣

اررپا با هدهف تدهار  مندافت     ران ریاز برجا ، مذاور  ا متحه   ایاالتپس از خررج 
كدا از برجدا  تدا    یماهه پس از خررج آمر 9 ی. در باز  زمانران از برجا  آغاز شهیا

 یهدا، طراحد  رها هفدت  بقطاهتمرکازر  گرهاصلی، 2«نستكسیا»از سامانه  ییررنما
از همان ابتدها  . باد ران ر اررپاین ایب یر بانك یر  ررابط ما امنظار ته به یسازروار
ن ید به ا مالر  باد؛ 3«یر یپ اس»ا همان ی یژ  ما ی  وانال ری یطراح بار بحث در

 ین منابت بدرا یت ر از همیران به اررپا در آن تجمیمعنا وه پال حاصل از صادرات ا
 از ۱397 بهمدن  ۱۱ در سدرانجا  د. ران استفاد  شدا یا مقصه راردات واال از اررپا به

حال حاضر این ابزار هنداز رارد مرحلده   ا بته در  (23).شه ییررنما نستكسیسامانه ا
 انده  عبارت اجرایی فاز به اینستكس رررد عه  دالیل ترین عملیاتی نشه  است. مه 

 :از
                                                                                                                                 

1. Dmitry Scablkin 
2. INSTEX 

3. SPV- Special purpose vehicle 
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 هدا  آن قید تزر ر یما  منابت هیتا  مستلز  نستكسیا در یما  اتیعمل یاجرا. ۱
 صدادرات  چنانچده  وه است نیا پرسش مالر . است «یر یپ اس» سپرد  حساب به

 یر یپد  اس بده  ر هید تا  وجدا  از یمدا   مندابت  نشاد، آغاز مجهداً اررپا به رانیا نفت
 خدادرر  مثابده  بده  یمدا   مندابت  بهرن یر یپ اس تر، ررشن عبارت به !شاد می قیتزر

 .نهارد ساخت وه است ی اوس
 پدررژ   شكسدت  نده یزم جادیا در یلیتما ،یاسیس نظر از ییاررپا وشار سه .2
 ابتدها  همدان  از وده  اسدت  علت نیهم به نهارنه؛ رانیا هیعل ترامپ یحهاوثر فشار

 تجدارت  بده  منحصدر  را نسدتكس یا قا دب  در معاملده  ،ییاررپدا  وشدار  سه مقامات
 زیددن واالهددا همددان تجددارت كددا دربددار  یآمر ادامدده در ر وردندده بشردرسددتانه

 .ددا انجا  هایی انهازی سن 

 از یاریبسد  مدراردات،  تیشفاف لید  به نستكسیا قا ب در رانیا با تجارت .3
 دهده  می قرار متحه   ایاالت های تحری  معرض در را ییاررپا های بان  ر ها شروت

 د سدرد  نسدتكس یا قا دب  در تید فعا  بده  نسدبت  را ها بان  ر ها شروت امر، نیا ر
 .ونه می

 یز اطحعدات ولد  نی (26)ر هنه (25)یجانآذربا، (24)ر عراقیر وشارها نظیدربار  سا
 تاانده  مدی  خدارد. عاامدل ذیدل    یمد نامه به چش   بر امضای تفاه  یمبن ها رسانهدر 
 باشه:های پا ی درجانبه در شرایط فعلی  یمانپماانت اجرای  ترین مه 

یی سیاسی، بانكی ر اطحعاتی در مذاورات با وشارهای عمه  عه  همگرا -۱
: بان  مرودزی، رزارت صدنعت، معدهن ر تجدارت، رزارت نیدرر ر      طرف تجارت

وننده ر تفاهمدات سدایر     مجزا با ترویه مذاور  مدی  صارت بهرزارت نفت هر وها  
شاد. دربدار  سدایر وشدارها نیدز      ها به اجرای پیمان پا ی درجانبه مناط نمی حاز 
 است؛چنین 
: در مدتن  راردادعه  جهیت بان  مروزی ر رعایت نكردن نكات فنی در ق -2

در  چراوده مروزی به پال ملی بسته شداد؛   های بان پیمان پا ی، نبایه قرارداد بین 
ی ملی، وشار مقابل متضرر شه  ر به همدین د یدل رارد   ها پالصارت افت ارز  

ی ملدی  هدا  پدال شاد. نكته مه  آن است وه در الیده پرداخدت صدرفاً از     پیمان نمی
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گدر نبایده بدا اسدتفاد  از     ید یپدا ی بدا وشدارها    ن پیمدان یشاد. همچند  استفاد  می
داری  رسان سا یفت انجا  شاد؛ چراوه اطحعدات آن در اختیدار رزارت خزانده    پیا 

 هیرد. آمریكا قرار می

 روابط كارگزاری .٣-٣

هلاها  سا  اعمال تحری ، ررابط وارهزاری در وشدارهای مقصده اسدت. در هدر     
تاانده بخشدی از انتقداالت     هدای ذیدل مدی    یتقابلوشار حهاقل ی  بان  ایرانی با 

قادر باشده بدرای اشدخاص حقیقدی ر حقداقی وشدار        -۱ رجا  را بر عهه  هیرد:
انتقدال حجدی  وشدار     هدای  یرسداخت ز»در  بتاانه -2 میزبان افتتا  حساب نمایه؛

رسدان   پیدا  را با ارتباط با ایران  یبرقرار تاانایی -3 به انتقال رجه بپردازد؛ 1«میزبان
هدا نیازمنده    هفتندی اسدت وده دسدتیابی بده ایدن قابلیدت        .داشته باشده ا یفت غیرس
 رهاها ر تاافقات سالح باالی سیاسی است. هفت

 گیری بندی و نتیجه جمع

مختلدف، بده    یه وشدارها ید   علیكا هماار  در ونار رضت تحدر یمتحه  آمر ایاالت 
نده  ین زمید ههف بداد  ر در ا  یآن بر اقتصادها یر ا ربخش یش وارآمهیدنبال افزا
بدر اشدخاص ر    یمد یل فشدار تحر ید را به وار برد  اسدت؛ تحم  یمختلف یراهبردها

ه هسدترد  در  ید هدا، تأو  ه  آنید فا -نده یر در محاسبات هزییر تغ یخصاص ینهادها
ران، قاعده   ید سد  تعامدل بدا ا   یتاجه ر ش قابلیر افزا یینفت نها مقا ه شناخت ذی

ای ر بدا البت عده     رهسدته یای ر غ های هسته حری ت یساز در جهت ممزرج یهذار
 یهدا  شدكه  یانه یت پژرهشد ید گر، اسدتفاد  از ظرف یكده یها از  آن یامكان جهاساز

ران ر ید پدذیر ا  نقداط آسدیب   ییبدرای شناسدا   این وشدار    به دستگا  حاومهینزد
 یچهر  بده چهدر  بدا مسدئاالن ر مقامدات ارشده وشدارها        یرها سرانجا ، هفت

هدای   به تحری  یبنهیت ماضاع پایتقاعهسازی ر نشان دادن اهممختلف با ههف م
 انه. ها باد  نه وارآمهسازی تحری یكا در زمیآمر یترین راهبردها ران، مه یا

 یابزارهدا  یساز ر متناع یساز مقار در مقابل، پژرهش حاضر مهعی است وه 

                                                                                                                                 

1. Real-Time Gross Settlement (RTGS) 
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بدا   رمتقاابنیغترین راهبرد برای مقابلده   ا مللی، مه  در عرصه بین رانتقال رجا  نقل
 ر هوشامندیتاانده   های آمریكا اسدت ر اجدرای صدحیح ایدن راهبدرد مدی       تحری 

ما ی ر غیرما ی( را با چا ش جدهی مااجده ونده. در    ) كایآمرهای  تحری  وارآمهی
 بسدتر  -2  مللدی؛ ا بدین  مدا ی  رسان پیا  -۱رجاد دارد:  ینه سه هلاها  اصلین زمیا

 وارهزاری. ررابط -3 وشاری؛ بین بانكهاری
ر ید نظ ییشدنهادها یمدا ی پ  یرسدان  هدای مدرتبط بدا پیدا      غلبه بدر چدا ش   یبرا

 اس یپد  یآ یر سدپا ، سد  یفت نظیر از سا یگر غیهای متمروز د رسان پیا  وارهیری به
 سدامانه  نهایدت  در ر ررسدیه  یت بر افیر سا یس اف یپ اس هنه، اس ا  اف اس چین،

شده    تازیت  رسان ر استفاد  از سامانه پیا  ین طراحیاررپا ر همچن اتحادیه 2تارهت 
 .شاد ارا ه می

 اتداق  هیدری از  بهدر   رینظ ییز راهكارهاین ین وشاریب یبانكهار دربار  مسئله
 یمان پدا  یا همان پیمتقابل  های  ا ث ر حساب نهاد های رر  ر خصاصی پایاپای

ح ر ا دزا   یتصدر  بدا رجداد  وده   این استتاجه  . نكته قابلهردد مییه درجانبه تاص
 ییجدا  ل جابده یبرای تسده  درجانبه ر استفاد  از آن یهای پا  به انعقاد پیمان یقانان

 حاصدل نشده ، هرچنده   ن حداز   ید در ا یشدرفت یپ یاتید در حاز  عملهناز رجا ، 
 صارت هرفته است. یر قرارداد یدر بعه نظر یاقهامات
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  ها یادداشت
دفتدر   .اصلی در ماضاع تحری  ایران است یها آمریكا از رزارتخانه یدار رزارت خزانه .۱

است وه بر اساس اههاف ر  خانهرزارت این رمجماعهیخارجی ز یها ییونترل دارا
 هید عل ی رار بازرهدان  یصداد اقت یهدا   یتحدر  متحده   االتید ا یخارج یها استیس

رظدایف رزارت   نیتر . مه ونه یاعمال م ییكایآمرریها ر افراد غ ها، سازمان در ت
ها، نهادها ر اشخاص حقیقدی ر   آمریكا در حاز  تحری  معرفی شروت یدار خزانه

ر  ود   بار  در یرسان مهار  این اشخاص، اطحع یررزرسان شه  ر به حقاقی تحری 
پرتكرار در سدایت،   یها درج پرسش ر پاسخ از طریقهر وشار  های  یویف تحر

تعامدل   مجازهدای عمدامی در مدارد   ر  تحریمی به وشدارها  یها تیاعالای معاف
بررسدی   سدرانجا  خداص ر   یهدا  اقتصادی با وشارهای تحت تحدری  در حداز   

خاص  یها امكان تعامل در حاز  بار ها ر نهادهای خارجی در درخااست شروت
 با وشارهای تحریمی ر ارا ه مجازهای ماردی است.

نهداد زیرمجماعده    (FINCEN- Financial Crimes Enforcement Networkفینسدن )  .2
هگیدری  یی ر رشدا  پدال داری آمریكا اسدت وده رظیفده مقابلده بدا       رزارت خزانه

 ی ما ی را بر عهه  دارد.ها تراونش

ی تاضیح داد. خاب بهبتاان با ی  مثال تفارت تحری  بخشی ر تحری  هاشمنه را  هیشا .3
ی در یكدی از  هدذار  بمدب ی اطحعاتی تههیهی را مبندی بدر   ها دستگا فرض ونیه 

 ؛ برای مقابلده بدا ایدن تههیده در راهكدار     انه ورد ی اصلی شهر دریافت ها ابانیخ
تدردد، جلداهیری از    هرهانهان، ممناعیت ببستن ابتها تا انتهای خیا -۱رجاد داد: 

ی ایدن رر  بسدیار   هدا  نهیهزان ر ... طبیعی است وه بدر آن خیا روار وسبانجا  
، اخحل در معیشت وسبه جاار ه های  انفی  خیابزیاد است؛ از جمله افزایش ترا

ی هدا  یخررجد ر  هدا  یررردمنه در ولیده  استفاد  از ابزارهای هاش -2خیابان ر... 
خیابان ر جلاهیری از حروت افراد ر خادررهای مشكاک؛ در این رر  عبدار ر  

. در ایدن  شداد  ینمنیز دچار مشكل  روار وسبیابه ر  ان ادامه میبمررر در آن خیا
مثال، تحری  بخشی مشابه راهكار نخست ر تحری  هاشمنه مشدابه راهكدار در    

 است.

در آمریكا ر ممناعیدت انجدا  هرهانده تراونشدی رری ایدن       ها ییشهن تما  دارابلاوه . 4  
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از ایدن بده    یا وه در حال حاضر در آمریكا قرار دارد هایی ییاع  از دارا ،ها ییدارا
 نتدرل یا در حال حاضر یا آینه  تحت ما كیدت ر و  شاد یبعه رارد خاک آمریكا م

 .آن( قرار خااهه هرفتی  شخص آمریكایی )داخل خاک آمریكا ر خارج 

تحری   انایه به این معنا است وه اشخاص حقیقی ر حقاقی آمریكایی ر غیرآمریكایی  .5
، هدر شدخص ر   گدر ید عبارت به؛ انه شه نسبت به تعامل با اشخاص تحریمی منت 

ی از جهان، چنانچه بخااهه تعامدل خداد را بدا نظدا  مدا ی ر      ا نقالهنهادی در هر 
شه  ذیدل عنداان  انایده     ه دهه، حق نهارد با اشخاص تحری اقتصادی آمریكا ادام

 مرارد  اقتصادی داشته باشه.

منظار از تحری  ار یه آن است وه اشخاص ر نهادهای آمریكایی حق تعامدل اقتصدادی    .6
اشخاص حقیقی ر حقاقی  تعاملدر  گرید عبارت بهشه  نهارنه؛  با اشخاص تحری 

 منعی رجاد نهارد.شه   غیرآمریكایی با اشخاص تحری 

 «TRA» قدانان  طار مفصل در به ایران بشر در نقض حقاق با مرتبط نهادهای ر مسا ل .7
 .انه تحری  شه  ر تبیین  آمریكا

هزار  مشارتی در »عناان با ، متنی ۱397مهر  ۱9آمریكا در تاریخ  یدار رزارت خزانه .8
غیرقانانی ایران برای ساءاستفاد  از نظدا  مدا ی    یها ر تح  ها تیخصاص فعا 

نهدایی ر ارزیدابی    نفدت  یمنتشر ودرد وده در آن بدر مقا ده شدناخت ذ     « یا ملل نیب
 است. ی نماد ا ژ یتمروز ر یتشهیه

ی آمریكدا  دار خزانده ی خارجی، تشدكیحتی ذیدل رزارت   ها ییداراارف  یا دفتر ونترل  .9
شناسدایی ر درج اشدخاص ر    -۱ از:است؛ رظایف این مجماعده عبدارت اسدت    

ر  هدا  دسدتارا عمل ی ررزرسدان  به -2خاطی در  یست تحری ؛  اصالح  بهنهادهای 
رصه  -3شه ؛  دربار  امكان ر نحا  تعامل با اشخاص ر نهادهای تحری  ها هیتاص

ر اشخاصی وه به افدراد مندهرج در  یسدت     ها بان اطحعاتی ر رضت جریمه علیه 
 .وننه یمخهمات ارا ه  ان دی اس

جهت بررسی بیشتر به  ین  زیر مراجعه ونیه: .۱0
https:// www. treasury. gov/ resource- center/ sanctions/ OFAC- Enforcement/ 

Pages/ 20190920.aspx 

ی هدا   یتحدر تحلیدل ر بررسدی آ دار بازهشدت     »برای مالا عه بیشتر ن  بده هدزار     .۱۱
 .۱80۱5950به شمار  مسلسل  «ما ی رسان ا یپ. حاز  ۱: تحه م االتیا

 The Society for Worldwide« )بدانكی  مدا ی بدین   را  دررجامعه جهانی ارتباطات » .۱2

Interbank Financial Telecommunicationسدا یفت »اختصار  ( یا به( »SWIFT) 
بده   دهده اطحعدات مربداط    ای اسدت وده بده ماسسدات مدا ی امكدان مدی        شبكه

های ما ی را در محیالی امن ر استانهارد تبادل وننه. سا یفت ی  شدروت   تراونش
تعارنی است وه ما   آن نهادهای مدا ی عضدا آن هسدتنه ر بدا قداانین بلژید        

داری  هانه فعا یت بانكی ماننه افتتدا  ر نگده   ونه. شروت سا یفت هیچ می فعا یت
بانكی   ه؛ بلكه ماننه ی  ایمیل بینده حساب، پرداخت، پایاپای ر تسایه انجا  نمی  
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دهده وده از را  درر بده     هدا ر نهادهدای مدا ی اجداز  مدی      ونه ر به باند   عمل می

را  حسابشان دسترسی داشته باشنه ر بستر مناسبی برای احراز هایت مشدتریان از  
وننده  پیدا  نیسدت. بده د یدل       است ر بان ِ عامل نگران احراز هایت ارسدال  درر

هدایی   بانكی، غا ب باند    لط سا یفت در حاز  ارتباطات ما ی بینهستردهی ر تس
هدای   مرزی دارنه، در شبكه سا یفت فعدال هسدتنه ر پیدا     وه فعا یت بانكی بررن

 دهنه. خاد را از طریق آن با سها ت ر هزینه ومتری انتقال می

جهت مالا عه بیشتر ن  به: .۱3
https://home.treasury.gov/policy-issues/terrorism-and-illicit-finance/terrorist-

finance-tracking-program-tftp 

14  . General Secretariat of the Council of The EU, Information Note, EU-US 

agreement on the processing and transfer of financial messaging data for 

purpose of the US Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP), 

Questions and Answers, Nov 2009, available at: https://www.consilium. 
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/111559.pdf 

 یپدا   مدان یضدرررت ر امكدان انعقداد پ    یبررسد »به هزار   ن  برای مالا عه بیشتر .۱5
 .۱3962به شمار  مسلسل « درجانبه

16  . https:// home. treasury. gov/ policy- issues/ terrorism- and- illicit- finance/ 
terrorist- finance-tracking-program-tftp 

17  . pk/press/2017/Pr-IranBank-14-Apr-17.pdf 

18  . www.sbp.org.pk/epd/2017/FEC4-Annex.pdf 

مهدر   27مدار   « هشد  یینها ری  - الیساآپ درجانبه ر»سایت رسمی بان  مروزی،  .۱9
 .۱6977وه خبر  ۱396

ساآپ ارزی ایران د ترویه اجرایی شه / هشایش ار دین   »سایت رسمی بان  مروزی،  .20
 .۱7689، وه خبر ۱397فررردین  27مار  « اعتبار اسنادی تاسط بان  ملی

 نیسدت  راهبدردی  ارالً چدین،  با ایران ررابط وه باررنه نای بر نظران صاحب از بخشی .2۱
 وشدار،  در ایدن  ررابدط  سدالح  وه معنا این به نیست راهبردی نیست؛ سازهار  انیاً
 از بعضدی  نگدا   در ر شداد  مدی  تعریدف  اررپایی وشارهای با ایران ررابط بر فرع

 اهدر  ر است اررپایی وشارهای با راباله برقراری با ار ایت ایرانی، هذاران سیاست
 قدرار  دسدتار  در چدین  سدمت  بده  چدرخش  ،شده  نقص دچار د یلی به راباله آن
 یاعالدا  ر ایران نفتی های میهان از یكی از CNPC چینی شروت یه خلت. هیرد می

 بده  هدرایش  مقابدل،  نقاله در ر برجا  درر  در تاتال فرانسای شروت به آن امتیاز
 در مهمدی  هدای  مثدال  شداهه  برجا ، از آمریكا خررج از پس شروت همان سمت
 ررابدط نبدادن   سدازهار  دربار . است چین ر ایران راباله بادن راهبردی عه  مارد
 خداد  مدرزی  بدررن  هدای  فعا یدت  بعضدی  در ایدران  شداد،  هفته مدی  چین ر ایران
  در چدین  اقتصدادی  راهبردهدای  ر ها سیاست با وه هذارد می اجرا به را هایی برنامه
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 از یكی چابهار، بنهر در هنه با مشترک همكاری دارد؛ ذاتی تناقض ا مللی بین بعه
 آنكه نهایی غرض. است چین «را  ی  -پهنه ی » استراتژی های چا ش ترین مه 

 است وحن سالح در یتصمیم نیازمنه چین، با راهبردی ررابط برقراری به تصمی 
 تالددابق ایددران اقتصددادی دیپلماسددی بایدده تصددمیمی، چنددین اتخدداذ صددارت در ر

 ای تاصدیه   زرمداً  نایسدنه ،  وده  اسدت  هفتنی) باشه داشته تصمی  آن با حهاوثری
 قدرار  اهدر  وه استماضاع این  بلكه ،نهارد چین با راهبردی ررابطبرقراری  برای

 آن با ایران مرزی بررن های برنامه بایه ،باشه با این وشار راهبردی ررابطایجاد  رب
 .(باشه داشته حهاوثری سازهاری ر تناسب

« یحدذف دالر از مبدادالت بدانك    یدر پد  نیر چد  رانیا»سایت رسمی بان  مروزی،  .22
 .۱7۱72وه خبر  ،۱397 آذر ۱2مار  

 بدا  مدرتبط  ما ی یهر هیتسا نقش است وه حسابهاری ابزار ی  حقیقت در اینستكس .23
 در اررپدایی  های بان  دخا ت به نیازی دیگر وه یطار به دهه؛ می انجا  را تجارت

 مندابت  بایده  ابتها وه است صارت این به تسایه سازروار. نباشه رجا  رانتقال نقل
 ایجداد  قابل صارت در به منابت این شاد؛ ایجاد ابزار این در اعتبار صارت به ما ی

 از انتقدال  -2 اررپدا؛  بده  ایدران  از( نفدت  خداص  طدار  به) واال صادرات -۱ است:
 ماجداد  اعتبار انتقال مثال برای اررپا؛ ما ی ابزار به  ا ث وشار در ماجاد حساب

 اعتبدار  ادامده  در. اررپدایی  مدا ی  ابدزار  به چین وانلان بان  نزد ایران حساب در
 بده  خدهمات  ر واال شاد وه می داد  تخصیص هایی شروت به ابزار، در شه  ایجاد
: از اسدت  عبدارت  ابدزار  ایدن  وارورد ترین مه  گرید عبارت به وننه؛ می صادر ایران
 .وشار این از خارج ر ایران داخل به فرامرزی های پرداختی واهش ر بنهی دسته

 اردیبهشت ۱4مار  « ر عراق اعح  شه رانیا یپا  مانیپ اتیجز » خبرهزاری ایسنا، .24
 .9402۱407490وه خبر  ،۱397

مدار   « جانیر آذربا هیبا عراق، ررس یپا  یها مانیپ یاجرا یریگیپ»، مهرخبرهزاری  .25
 .4340388وه خبر  ۱397، تیر ۱6

ر هنده بدا مشدخص شدهن      رانید ا یمدا   - یمبادالت پا  فیتكل نییتع»، ا عا   شبكه .26
 .۱397 مهر ۱5مار   «ها ییسازروار اررپا

 تعامد   طدر   كشدرههاي  از تعددادي  كده  شدد  باعث ايران عليه آمريكا هاي تحريم مجدد وضع
 از نفدت  واهدات كه كشرههايي برد از هند يكي دست بكشند؛ همكاهي ادامه از ايران،
 دهد مي نشان ها برهسي. هساند صفر به نهايت ده و كاهش تحريم وضع متعاقب ها ايران
 آمريكدا  متحدد   ايداتت  تحريمدي  سياسدت  بدا  حداكثري تطابق حال به تا كشره اين كه

 جديدد  مالي منابعاوتً  كه است شد  باعث ايران نفت واهدات از خردداهي. است داشته
 تداوم بنابراين باشد؛ اتمام و كاهش به هو نيز پيشين منابع اًيثان نشرد؛ ايجاد كشره آن ده

 هندد  و ايدران  تجداهت  كده  شد خراهد باعث از ايران نفت واهدات عدم ده هند سياست
 دهفقد    نده  آمريكدا،  تحريمدي  هداي  سياسدت  به هند كشره تمكين .يابد كاهششدت  به

 است. ساهي و جاهي نيز بانكي و مالي هواب  حرز  ده بلكه نفت، حرز 
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ا مللدی بدر    بین  یا رات تحر یبررس(. ۱395) یمجتبیاسفی دینهار ا،  هرشاسبی، علیرضا.
 ص (، ص25، )یاقتصداد  سدازی  مدهل  تحقیقدات . رانید ا یوحن اقتصاد یرهایمتغ

۱82-۱29. 

 هدای  تحدری   بازهشدت  آ دار  یبررس ر لیتحل»، یاسحم یهای مجلس شارا مروز پژرهش
 .۱397، مرداد ۱80۱5950شمار  مسلسل  یما  رسان پیا  حاز . ۱: «متحه   ایاالت

ضدرررت ر امكدان    یبررسد (. »۱396) یهداد محمه ر عباسی،  محیی، عبها عظی . جحل،
شدمار    ی،اسدحم  یمجلدس شدارا   های پژرهش مروز«. درجانبه یپا  مانیانعقاد پ

 .۱3962مسلسل 

 یا مللی بدا اسدتفاد  از فندارر    بین یرسان ما  سامانه پیا  جادیا(. »۱397) ی عبها عظمحیی، 
، شدمار  مسلسدل   یاسدحم  یمجلدس شدارا   هدای  پدژرهش  مرودز «. بلاک ر یزنج

۱6۱32. 

 .یبان  مروز یت رسمیسا

 .رانیا یبان  مل یت رسمیسا

 .سنایا یخبرهزار
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