
 233     های هوشمنداقتصاد رانتیر و نظام تحریم

خریهد و فهروخ اقلهام و ؛ انتقهال فنهاوری ؛پرتیبانی فنهی ؛گذاریسرمایه برزیادی 
منهع اشهاعه »تبادلات مالی، بانکی و دلاری، طی قانون  و تجهیزات با کاربرد دوگانه
بخهش  ،(Congress, 2006, Sec:3) 1113اکتبهر 11در  «ایران، سوریه و کره شهمالی

، «1919»های ( و قطعنامهU.S Patriot Act, 2006, Sec:311قانون وطن پرستی ) 111
ههزار  دویسهتها گرچه روزانهه شورا برقرار شد. این محدودیت «1111»، «1949»

دلهاری قیمهت نفهت و  11برکه از تولید و صادرات نفت ایهران کاسهتند، صهعود 
( مهانع از Statista, OPEC Oil Prices Av, 2020دلهار ) 91رسهیدن آن بهه حهدود 

میلیهون  11431میلیون و صدور بهه  41111احساس فرار شد. رقم تولید نفت روی 
تهر، منهع تبادلهات مرهکل بزرگ ، امابرکه قرار داشت که چندان نگران کننده نبود

زارت از سههوی و 1113کتبههر بههانکی و ممنوعیههت اسههتفاده از دلههار بههود کههه از اُ
های جهانی را دچهار داری آمریکا کلید خورد و معاملات دلاری ایران با بانکخزانه
ههای ای که ایران برای مههار و دور زدن آن مجبهور شهد تها ارزمسئله ؛دکرمرکل 

را جایگزین تبادلات خارجی خود از طریق تغییهر ارز پایهه  «یورو»دیگری ازجمله 
 (.1113از دلار به یورو نماید )ایسنا، 

ای تحهریم سنای آمریکا فروخ بنزین به ایران را طهی مصهوبه ،1111در سال 
فرهار  متحملدرصد بنزین مصرفی کرور از خار ،  41د که با توجه به واردات کر

 ،«1919»کمیته نظارتی قطعنامهه  ،1111دسامبر  11 . در(nytimes, 2009زیادی بود )
حهاوی اقهدامات و  ،S/2009/688سومین گزارخ رسمی خود را طی سهند شهماره 

 ههایها به شورای امنیت ارائه کرد. این گزارخ در کنهار گزارخکرور هایگزارخ
نوامبر  19، مورخ GOV/2009/82ازجمله سند شماره  ؛المللی انرژی اتمیآژانس بین
ای ایران، منت  به قطعنامه شدید های هستهها از فعالیتنگرانی ۀمبنی بر ادام ،1111
 «قهانون جهامع تحهریم ایهران»گردیهد. ایهن قطعنامهه را  1111ژوئن  1در  «1111»

یدیهه أی( و تCongress, CICADA, 2010) 1111ولای جدر یکم  1«سیسادا»موسوم به 
 Theتوسههط شههورای اتحادیههه اروپههایی ) ،1111ولههای ج 13در  «1111»قطعنامههه 
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1. Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CICADA). 


