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 از سهویههای اعمهال شهده تمهامی تحهریم ،(م.1113) خ.1193تا قبهل از سهال 
جانبه بوده و فقط افراد حقیقی و حقهوقی تهابع حهوزه صهلاحیت متحده یکایالات

چهرخش  خ.(1193) امها در ایهن سهال ،دادقاایی این کرور را خطاب قرار مهی
جانبهه بهودن متحهده بها درک اینکهه یکمهمی در این سیاسهت پدیهد آمهد. ایالات

ههای فنهی و به همراه نهدارد و ایهران عملهاً نارسهایی ها، اثر و فرار اولیه راتحریم
های دیگر جبران کرده، صادراتی ناشی از آن را از طریق مراجعه به مرتریان و بازار

، گهام ترمیمهی 1113جولهای  11در  1«های ایهران و لیبهیتحریم»با تصویب قانون 
را جهت رفع این نقیصه برداشت. در این قهانون کنگهره، برخلها   ایحساب شده
ها، مرمول پیگیهری های ثال، ناقض تحریمها و اشخاص کرورشرکت رویه قبلی،

بخهش چههار  (الف)برابر بند  زمان دولت آمریکاشدند. همو تنبیهات این کرور می
هها بهه دن دیگر کروراین قانون مکلف شد تا از مذاکرات چندجانبه برای همراه کر

(. بعهد از Congress, 1996: H.R. 3107های وضع شده استفاده کنهد )رعایت تحریم
 ،«11131فرمهان اجرایهی »ازجملهه  ؛قانون مذکور، تمامی قوانین و فرامین تحریمی

، 1113سستامبر  11مورخ  ،2آیسا/و قانون تحریم جامع ایران 1119نوزدهم آگوست 
 ۀآور شورای امنیت کهه در نتیجهه قطعنامه الزامه و با صدور نُفراسرزمینی یافتوجه 

ای جههانی متحهده صهورت گرفهت، گسهترهای و با تلاخ وافر ایالاتمناقره هسته
رغم بهاقی ها، از مؤثرترین اقدامات آمریکا بوده کهه علهییافت. بسط شمول تحریم

ه از سهوی دولهت جانبهههای یکو بازگرت صر  تحریم «برجام نامهتوافق» بودن
 وضو  نران داده است.ه دونالد ترام ، اثر خود را ب
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ها، از دیگهر ص اجرای تحریمیکاربرد ابزار نظارت و ارزیابی، با هد  شناسایی نقا
وسیع و  ایهای هوشمندسازی بوده است. این نظارت و ارزیابی شامل شبکهروخ

المللهههی بهههوده کهههه نظهههام ههههای نظهههارتی داخلهههی و بینناهماهنهههگ از ارگههه
                                                                                                                                 
1. Iran-Libya Sanction Act (ILSA). 

2. Iran Sanctions Act (ISA). 


