
 231     های هوشمنداقتصاد رانتیر و نظام تحریم

نهوامبر  11ههر چنهد اتحادیهه اروپها در  .(Congress, 1996: H.R. 3107ایجاد کرد )
 های اروپایی را از همراهی با این تصمیم منهعبا این قانون مخالفت و شرکت 1113
متحده در خصوص عدم شهاملیت ( و توافقی را با ایالاتEC No: 2271, 1996) کرد

( به انجهام EC 7362 Press 110, 1997) 1119آوریل  11ایلسا بر اعاای اتحادیه در 
 ،1119آگوسهت  11در  «11131»جمهوری آمریکا طی فرمان اجرایی رساند، رئیس

ستقیم ههر نهوع کالها، هرگونه صادرات، بازصادرات، فروخ و ارائه مستقیم یا غیرم
ههای ثاله، را متحده به ایهران، حتهی از طریهق کرهورخدمات و فناوری از ایالات

و مرمول تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که بهه نهوعی بها ایهن کرهور در  ممنوع
پیامد تصهویب ایهن قهانون و  .(Executive Order 13059, 1997ارتباط بودند نمود )

فرامین اجرایی فرامرزی، توقهف تولیهد و صهادرات نفتهی ایهران روی ارقهام سهال 
و حهدود دوونهیم  ونیم میلیهون برهکه تولیهدیعنی روزانه سه ؛(خ.1193) م.1113

و  (Trading Economics, 1979-2020( )خ.1111) م.1114میلیون صادرات تا سهال 
  های نفت و گاز بود.رگ نفتی غربی از طر های بزکاهش مرارکت شرکت

میلیهارد  11از مجمهوع  ،1119اکتبهر  11برابر گزارخ ارائه شده به کنگهره در 
تها  1111ههای گذاری در صنعت نفت و گاز ایران در سالهای سرمایهدلار قرارداد

، «رویهال دا  شهل»شهامل  ،ههای غربهیمیلیارد آن سههم شهرکت 114، تنها 1113
 ،1111ولهای ج 19(. در (CRS Report, 2007بهود «اشهتات اویهل»و  «انی»، «التوت»

بار نیز اتحادیهه اروپها بها این ؛دکرتمدید  1113کنگره آمریکا قانون ایلسا را تا سال 
(. ایهران بهرای خهرو  از فرهار EU, 2001; IP/01/1162) نموداین تصمیم مخالفت 

 کهرد؛های غیر غربهی ا مرارکت شرکتهای خود بها، سعی در پیربرد طر تحریم
میلیهارد  91به ارزخ  «یادآوران»میدان نفتی  ۀتوسع ،1114در اکتبر  به همین منظور

 ,CRS Reportهنهد سهسرده شهد ) «ONGC»چهین و  1«سینوپک»دلار به دو شرکت 

های ثانویه، مقاصد صهادراتی (. ترس از تعاملات نفتی با ایران در سایه تحریم2007
ایران را نیز تحت تأثیر قرار داد و لذا سههم واردات نفتهی اروپها کهه در سهال نفت 
 11بهه  1111در سهال  ،درصد کل صادرات نفت خام ایران بود 31حدود  م.1113

                                                                                                                                 
1. SINOPEC. 


