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های فنهی و سسس تلاخ برای کاهش تولید نفت از طریق قطع کمک _متحدهایالات
 شههد 1111آوریههل  9در  «11113فرمههان »هههای تکنولههوژیکی طههی و پرههتیبانی

(Executive Order 12205, 1980).  ههزار برهکه  911با این اقهدام، واردات روزانهه
ههای فنهی متوقهف حمایهت ( و متعاقباThe New York Times, 1979ًنفت از ایران )

تولیهد حهدود  ، منجر بهو بعدتر شروع جنگ عراق علیه ایران هاشد. این ممنوعیت
تها  روندی که شد؛هزار برکه در روز  111و صادرات  نفت ونیم میلیون برکهکی

 ( ادامه داشت.خ.1131) م.1111سال 
ههای ایران موفق شد با استفاده از اقهدامات جهایگزین، طهی سهال حال،با این
( تولید را روزانه به سهقف دوونهیم میلیهون و خ.1133و  1134) م.1113و  1113

(. به قبهل 1191بانک مرکزی، میلیون برکه برساند ) مینویکصادرات را به حدود 
( خ.1194) م.1113با اتمام جنگ و تمرکز بر روی توان تولیدی تا سهال این ارقام 
برای صادرات  هزار 433و  میلیون 1و برای تولید  هزار 911و  میلیون 1به بیش از 
(. رساندن تولید و صادرات به قبل از شروع 19به قبل:  1191بانک مرکزی، رسید )

متحده سهعی کهرد لذا ایالات بود؛ هاتحریم اثر شدناز بیای جانبه، نرانهتحریم یک
 3مههارس و  13در  «11131»و  «11139»بهها صههدور و اجرایههی کههردن دو فرمههان 

 ایهران، دربهارۀ ههای نفتهی و تکنولهوژیکیشامل ممنوعیت تمام فعالیت ،1113می

 پاسخی جبرانی به این روند داشته باشد.

 (2001 هیتا فور 1991اوت ) نیگزیجا یو فناور هیبه سرما یمنع دسترس. 4-2

هها در ها و شرکتقبلی و حاور دیگر کرور ۀجانبثیر ناکافی فرامین اجرایی یکأت
متحده بهه منظهور مسهدود بازار تولیدی و صادراتی نفت ایران باع، شد که ایالات

گذاری و فناوری جدید جهانی، تحریم متفاوتی را های دستیابی به سرمایهراه کردن
 این قانون، بر اساس کند. وضع ،1113ولای جدر  «یران و لیبی )ایلسا(قانون ا»ذیل 
ههای فنهی و ماه( و همچنین کمهک 11میلیون دلار )طی  41گذاری بیش از سرمایه

این قهانون، اثهر  ۀعد مهم و هوشمندانبُ شد.مالی در بخش نفت و گاز ایران ممنوع 
فراسرزمینی کردن آن بود که  یا تسری آن به اشخاص ثال، )غیرآمریکایی( و هیثانو

ههای ایهران المللی جهت مرارکت در طر های نفتی بینمانعی جدی برای شرکت


