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Abstract 

Today, economic sanctions have become very important as a tool to 

ensure the implementation of international rules as well as the 

maintenance of peace and the restoration of international peace and 

security because they affect many social, economic, political and 

sociological issues. This article aims to examine the impact of banking 

sanctions on the international activities of the Iranian banking system and 

the options ahead, and to answer the question of what effects have 

banking sanctions had on the activities of the Iranian banking system? It 

has been written and the results show that given that sanctions are tools in 

the hands of governments and international organizations to achieve 

specific political goals, banking sanctions actually target the international 

activities of the banking system and want to put pressure on the system. A 

country's banking harms its economy and forces the target country to 

adopt its own policies. Meanwhile, the banking sanctions imposed on Iran 

to force it to abandon its nuclear program. 

Keywords: Banking Sanctions, International Banking Activities, the 
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 های بین المللي نظام بانكي ایرانفعالیتهای بانكي بر اثرات تحریم 
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 دهیچک

المللرری   تضمین اجرررای قواعررن بیناسبابی برای  تحریم اقتصادی به عنوان  حاضر  در عصر  

المللی اهمیت فرا ان یافته است چرا که بسرریاری امنیت بینحفظ صلح   اعاده صلح   برای  

این مقالرره دهن.  ازمسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی   جامعه شناسی را تحت تاثیر قرار می

های بانكی بر تحریم  ریتأثهنف بررسی  کیفی   با مطالعه کتابخانه ای   با  -ر ش تفسیریبا  

های پیش ر    پاسررب برره ایررن سرر ا  کرره های بین المللی نظام بانكی ایران   گزینهفعالیت 

است   یافتهنگارش  ؟  اننداشتههای سیستم بانكی ایران  های بانكی چه اثراتی بر فعالیت تحریم

های   سررازمانهررا  ها ابزارهایی در دست د لت   نتایج نشان داد که با توجه به اینكه تحریم

هررای بررانكی در شررونن تحریمبین المللی جهت دستیابی به اهناف سیاسی خاصی تلقرری می

خواهن با تحت فشررار قرررار های بین المللی نظام بانكی را هنف قرار داده   می اقع فعالیت 

دادن نظام بانكی یك کشور بر اقتصاد آن لطمه  ارد ساخته   کشور مورد هنف را  ادار برره 

هررای بررانكی های مورد نظر خود قرار دهن. این در حررالی اسررت کرره تحریمش سیاست پذیر

ای خررود های هسررتهاعما  شنه بر علیه ایران جهت  ادار نمودن آن به کنار گذاشتن برنامرره

 باشن.  می

های بانكی، نقررش المللی بانكی، آثار تحریمهای بینهای بانكی، فعالیت تحریم:  کلیدواژگان

 هاهای مقابله با تحریمحقوقنانان   گزینه
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 و بیان مسئله  مقدمه .1

المللی های بینسازمانریزی شنه یك یا چنن د لت یا  های پولی   بانكی اقنام برنامهتحریم

از طریق محن دکردن مناسبات مالی   اقتصادی   نظام بانكی خود برررای اعمررا  فشررار بررر 

(. Altunbas et al, 2012: 222-220باشررن  کشور هنف با مقاصن مختلف سیاسی می

ای از اقنامات صورت های بین المللی، اغلب پیش از اعما  تحریم کامل مجموعهدر تحریم

توانن شامل تشویق یا ترغیب از طریررق مررذاکره د  جانبرره، اعرر م عمررومی   د که میگیرمی

هشنار برای آگاه کردن کشور مورد نظر، مشررا ره بررا متحررنین برررای ایجرراد ائررت ف، آغرراز 

غیراقتصادی، لغو جلسات چنن جانبه بین المللی در کشررور مررورد تحررریم، لغررو   یهامیتحر

اعطای ر ادین به مسئولین کشور مورد تحریم، کرراهش ر ابررپ دیتلماتیررك بررا کشررور مررورد 

مالی   قطع ارتباطات مختلف با آن کشور باشررن   یهاکمكتحریم، عنم اعطای تسهی ت    

 Razavi  and Zeynodini, 2020: 307.) 

های چنن جانبرره   با توجه به  ضعیت پیش آمنه برای جمهوری اس می ایران بحث تحریم

المللی نظام بانكی کشور   در رأس آن بانك مرکزی جمهوری اس می ایررران از جانررب بین

المللی جنی بوده   هر ر ز از جانب کشورها   مجررامع جهررانی های بینها   سازماند لت 

شود. لذا بررسی   تحلیل  ضعیت فعلی   اتخاذ راهكررار مطرح میبویژه سازمان ملل متحن  

 طلبن. مناسب ضر ری بوده   عزم اننیشمننان این حوزه را می

های بانكی، با توجه به آنچه از امررر ز شرراهن باتوجه به مطالب مطرح شنه، در قضیه تحریم

المللرری اسررت.   بررین منن حقوق بین الملل اقتصادی آن هستیم، بیانگر نقض گسترده   نظام

 ریتررأثباتوجه به ضر رت ایجاد شنه باتوجه مطالررب مطرررح شررنه، ایررن مقالرره برره بررسرری  

-مرری های پرریش ر های بین المللی نظام بانكی ایررران   گزینررههای بانكی بر فعالیت تحریم

 .پردازد

 . اهداف و راهکارهای تحریم بانک مرکزی2

 اهداف کشورهای تحریم کننده  الف(

های سازمان ملل از صورت مجزا از تحریمجانبه آمریكا، که بههای یكدر د ر جنین تحریم

هررای مررورد عنوان یكی از بانكشود، از بانك مرکزی ایران هم بهسوی این کشور اعما  می

ی جهانی جایگاه طور کلی در نظام بانكتحریم نام برده شنه است   این در حالی است که به

ها    ظایفی که بر عهررنه دارد، های دیگر است   باتوجه به نقشبانك مرکزی مجزا از بانك

 نررادمی   عنوان یك بانك عادی در نظر گرفررت   مررورد تحررریم قرررار دادتوان آن را بهنمی

ترروان کارشناسان اقتصادی معتقننن بانك مرکزی یك کشررور را نمی.  (159:  1398حسنونن،  

المللی باشن که تا برره مورد تحریم قرار داد مگر اینكه د لت یك کشور در حالت تحریم بین
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جنوبی   عراق اعما  شنه اسررت. هرچنررن ترراکنون آمریكررا نتوانسررته حا  در مورد آفریقای

رکزی با خود همراه کنن، اما آیررا در ایررن راه توفیررق المللی را برای تحریم بانك مجامعه بین

خواهن یافت؟ در این زمینه باین این نكته را در نظر بگیریم که تحریم ایررن بانررك از سرروی 

شررود   بسرریار بعیررن ها اعمررا  میعنوان آخرین مرحله از تحریمالمللی همواره بهمجامع بین

 ,Razavi  and Zeynodini  کنررن ین تحریمی را علیه ایران  ضعاست سازمان ملل چن

طور کلی متفررا ت بررا  ضررعیت    ضعیت فعلی   جایگاه ایران در جهان به (.319 :2020

زنی باال در دلیل قنرت چانهجنوبی است. از سوی دیگر کشورمان بهجایگاه عراق   آفریقای

از یررك سررو دارد که  نفت   انرژی جهانی، غرب را همواره در  ضعیتی نگه می  نیتأمحوزه  

دلیل ترررس از برررهم خرروردن  ضررعیت مایل به تحریم بیشتر ایران است   از سوی دیگر به

بازار انرژی در جهان تمایل دارد ایران را در پای میز مررذاکره ببینررن. ایررن اهرمرری در دسررت 

سرربب همررین دسررت پررر در گیرررد   بهخوبی از آن بهرهکشورمان است که تاکنون توانسته به

رسن غرب به تحریم گسترده علیرره ایررران دسررت بزنررن، نظر میب، بسیار بعین بهتعامل با غر

توانن یك خودکشرری اقتصررادی برررای جهرران های نفت، میامری که در شرایپ کنونی قیمت 

 .(88: 1393 آماده   همكاران،   غرب باشن

 راهکارهای بانک مرکزی برای مقابله ب(

ها راهكارهایی را در عنوان سیاستگذار نظام پولی کشور برای مقابله با تحریمبانك مرکزی به

نظر گرفته است که بخشی از آن را رئیس کل بانك مرکزی، در همایش پنجرراهمین سررالگرد 

این بانك تشریح کرد.  ی با اشاره برره اینكرره از شررش مرراه قبررل برررای ایررن ر زهررا   سیتأس

گونه ترراثیری نررنارد، امررا ها هیچشویم که تحریمد، گفت: »منكر این نمیریزی شنه بو برنامه

حاضر نگرانی خاصی در این خصوص نناریم.«  ی افررزایش تعرفرره را راهرری برررای درحا 

کاهش  اردات کاالهای لوکس   جلوگیری از خر ج ارز عنوان کرد تا از این طریق عرر  ه 

 آمرراده     بتوانیم تهنین را به فرصت تبنیل کنرریم    کنیم،بر آنكه صنایع داخلی را توانمنن می

. هرچنررن رئرریس کررل بانررك مرکررزی توضرریحات بیشررتری در مررورد (88: 1393همكرراران، 

راهكارهای بانك مرکزی در این زمینه ارائه نكرده است، اما فارغ از این راهكارهای رسمی، 

 یژه خررود را در    جود تمام مشك ت، راهكارهایاین بخش خصوصی است که همچنان با

 یابررن تررا چررر  نظررام اقتصررادی کشررور همچنرران در گررردش برراقی بمانررنایررن زمینرره می

 Bolgorian and Mayeli, 2019: 264-272). ها نیررز در ایررن میرران نقررش صرررافی

پررنگی در انتقا  پو  به همه کشورهای جهان داشته   تجار ایرانی با استفاده از ایررن ر ش 

باشنن. امررری کرره در دنیررای پررقابررت تجرراری امررر ز های بانكی میبننبا  د ر زدن تحریم

 چننان دشوار هم نیست.
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 اعتبار اسنادی  ندهی گشا  هایبانک هایو مسئولیت  بر تعهدات یبانک می تحر ریتأث .3

 اعتبار اسنادی  ندهی بانک گشا  تعهداتبر  یبانک می تحر ریتأثالف(  

انررنازه  كیرر برره  شررهیاعتبررار اسررنادی هم ننهیبر تعهنات بانك گشا یهای بانكمیتحرردپای  

توسررپ   ایرر جانبرره، چنررن جانبرره      كیبه صورت    هامیتحر  نیجهت که ا  نیا  از     باشنینم

 یهامیتحر  ت یبه عنم مشر ع  یاعنهاتخاذ شونن متفا ت است.    ملل  سازمان  ت یشورای امن

فقپ به سازمان   یاستناد که جامعه جهان  نیاعتقاد دارنن، به ا  ت یامن  خارج از شورای  كجانبهی

 کنررن  میاتخرراذ تصررم  هررامیتحردر رابطرره بررا    یمواقررع خاصرر   داده اسررت کرره در  اریملل اخت

 Bolgorian and Mayeli, 2019: 264-272.) نیرر ا از كیرر اسررت کرره هررر  یهیبررن 

 اعتبار اسنادی خنشه  ارد آ رد، اما نكترره مهررم  ننهیبر تعهنات بانك گشا  تواننیم  هامیتحر

 كجانبررهی یبررانك یهررامیتحر رای، زشودیمتعهنات  ارد  نیاست که بر ا یالطمه سعت   در

که برای همه کشورهای عضررو سررازمان ملررل الررزام آ ر   ت یشورای امن  یهامیتحر  نسبت به

کرره  گررریید نكترره .کننیماعتبار اسنادی  ارد  ننهیبر تعهنات بانك گشا است، لطمه کمتری

 یر شرر  چرره کننررنه از میکشورهای تحررر ایکه کشور   باشنیم  نیمورد توجه قرار داد، ا  نیبا

 بانررك بررر تعهررنات هار ش نیهر کنام از ا ریتأث رای، زاننکردهاستفاده  هامیتحربرای اعما  

 . (159:  1398 نادمی   حسنونن، متفا ت باشن تواننیم  ننهیگشا

 اعتبار اسنادی  ندهی بانک گشا تیبر مسؤول  یبانک می تحر ریتأثب( 

 میاعتباری به اسررتناد تحررر  ننهیتعهن بانك گشا  فاییاز عنم ا  یناش  ت یمس  لضر ری است  

از   یبررانك  می. چنانچرره تحرررردیقرار گ   یالملل مورد بررس  نیحقوق تجارت ب  منظر  از  یبانك

 میتحررر  ای   یالملل  نیب  یهاسازمانچننجانبه    یهامیتحرباشن  ماننن    ماژ ر  فورس  قیمصاد

که موجب عنم امكان اجرای تعهن به نحو دائم شود   ی( درصورتبانك  د لت متبوع  كجانبهی

 ؛ابررنییمشود، تعهن خاتمه    یبانك منقض  ت یتوقف فعال  د ران  اعتبار اسناد در  نیسررس  ای   

موجب عنم اجرای تعهن به نحو موقت شود امكان فسب برره   که فورس ماژ ر  یاما درصورت

 كبررارهیکرره فررورس مرراژ ر،  افتنیبننرت اتفاق م یالمللنیقراردادهای ب در. »دهنیممتعهنله  

آن برره علررت فررورس مرراژ ر   قیتعل  قرارداد،  داشته باشن معموالً در  یانح   قرارداد را در پ

 Ebrahimi and Oyar  شود.«ی مینیب شیمنت( پ نیبن ن ق ی   گاه نیمع یبرای منت

Hosein, 2012: 16-15.) 

که متعهنله نسبت به فسب قرررارداد   شودیمموجب    یبانك  یهامیتحربودن    یردائمیغ  ت یماه

اعتبار  شیبه قرارداد گشا نسبت  حق فسب متعهنله  رسنیمحالت به نظر    نی. در انیاقنام نما

چراکه امكرران  ابنین تسری   فر شننه ناریخر  انیاعتبار به قرارداد م  ننهیاسنادی با بانك گشا

از  تواننررنیم نیطرررف نشنه اسررت   ی  فر شننه به طور کامل منتف  ناریخر  انیتعهن م  فاییا
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عنرروان   بررهی  بررانك  میتحررر  گری. به عبارت دننیتعهن اقنام نما  فایینسبت به ا  گریید  قیطر

 فر شننه ( بررا بانررك  ای  ناریمرحله موجب اختتام رابطه متعهنله  خر  نیفورس ماژ ر در ا ل

 فنایی خواهن بود  ی  فر شننه به قوت خود باق  ناریاعتبار خواهن بود   رابطه خر  ننهیگشا

حررق  قیرر انفسا    چه از طر  قیچه از طر  یبانك  میکه تحر  یزمان  .(117:  1392  درخشان،  

اعتبار اسنادی شررود موضرروع جبررران خسررارت مطرررح   شیگشا  اختتام قراردادفسب موجب  

کرره متعهررن   شودیمفسب   خاتمه قرارداد موجب    که  رسنیمامر به نظر    ت ی. در بناشودیم

 کازر نی   اموا  متعهن را خواهن داشررت   نامشر ع  فاییاز است  یناش  رقراردادییغ  ت یمس  ل

  .  (11: 1395همكاران، 

متعهن اسررت   در آنجررا کرره  ت یآثار فورس ماژ ر برائت   عنم مسئول  از  یكی  یطور کل  به»

ر ی داده باشررن، متعهنلرره  رییدر اجرای آن تأخ ایاجرا نشنه   ماژ ر  قرارداد به علت فورس

»  اشاره دارد UCP 600 36همانطور که ماده .« نیخسارت نما ۀسبب مطالب نیبن تواننینم

که... خارج از کنتر  بانررك اسررت برره  ییامنهاینسبت به پ ،یتیمسئول  ایتعهن    چگونهیه  بانك

 .«عهنه ننارد

 یناشرر   ت یمسرر  ل  رشیاعتبار اسنادی شرط پذ  شیتوجه داشت چنانچه در قرارداد گشا  نیبا

 نیخواهررن داشررت. همچنرر   ت یشنه باشن درهرصررورت بانررك مسرر  ل  رفتهیقاهره پذ  قوه  از

موجب عسر   حرررج   یبانك  میشنه باشن در مواردی که تحر  ینیبشیپ  لیتعن  چنانچه شرط

متعهنله   پرداخررت غرامررت مناسررب برره ا   ت یبرای جلب رضا مذاکره شود امكانیبانك م

موردی که عنم امكرران   در»  نی. همچن(119:  1392 فنایی   درخشان،     جود خواهن داشت 

 زیرر برائررت متعهررن ن از قرارداد است  یاز تعهنات ناش یاست   فقپ شامل بعض یاجرا، جزئ

 برره.«  اسررت   یبرراق  ت یامكان دارد، مسئول  آن  فاییکه ا  یخواهن بود   نسبت به تعهنات  یجزئ

از   رانیرر ا  یجمهوری اس م  یرانیکشت  میتحر  ای  کاالهای د منظوره    یبرخ  میطور مثا  تحر

 ریاعتبررار در سررا  ننهیبانررك گشررا  ت یمسرر  ل  سازمان ملل متحن مانع از  ت یسوی شورای امن

در این بخش مشخص شن کرره   .شن  نخواهن  ی  تجار خارج  یرانیتجار ا  انیم  یمبادالت مال

   یتعهررن قطعرر  اسررنادی، اعتبار اسنادی در مقابل ارائه اسناد منطبق بررا اعتبررار  ننهیبانك گشا

 شودینم  یط  امور  ا قات ر ن د عادی  یاما گاه  پرداخت دارد،  رشیبرگشت در پذ  رقابلیغ

 یكرر یکنن.  عمل توانن به تعهناتینم ننهیشود که بانك گشایم جادیا رییمعاذ ی  در مواقع

 ریرر غ پیشرررا شود که داراییای گفته مفورس ماژ ر است که به حادثه  یقانون  ریمعاذ  نیاز ا

بودن باشن. قاعنه فور س مرراژ ر در   یقابل اجتناب بودن   خارج  ریبودن، غ  ینیب  شیقابل پ

آن  جررهیشنه اسررت، کرره در نت ینیب شیرابطه با اعتبارات اسنادی پ در UCP 600 مقررات

. (114:  1392 ضیایی بیگررنلی   همكرراران،    شودیمخود مبرا    ت ی  مسئول  تعهنات  بانك از
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 گررریشنه باشن، بانررك د  یمنقض  اعتبار اسنادی  نیبعن از اتمام د ره فورس ماژ ر اگر سررس

نشنه باشررن، بانررك تررا   یمنقض  اعتبار اسنادی هنوز  نیگونه تعهنی ننارد، اما اگر سررس  چیه

 .تعهنات خود را به صورت کامل دارد  نیزمان سررس

  های بانکی. آثار و پیامدهای تحریم4

بیش  هابانكهایی که از سالیان گذشته فضای اقتصاد را ملتهب نموده، تحریم در میان تحریم

المللی اقتصادی   باالخص فعالیررت بخررش خصوصرری را های بینفعالیت   هامیتحراز دیگر  

که در اینجا به بیان پیامنهای  (Boubaker et al, 2016: 699دهن  تحت شعاع قرار می

 پردازیم؛انكی کشور میها بر نظام بتحریم

 ها بر سیستم پولی و مالی کشورنکتاثیرات تحریم با  الف(

( افزایش مخاطره در خصوص منابع بانك: از آنجایی که ایرانیان زیادی با شعب خررارج از 1

ها بخش اعظمی از منابع بانررك در باشنن، با اعما  این تحریمکشور دارای مرا دات مالی می

افتن. در عین حا  برخی از مشتریان خارجی نیز مرا داتی با ایررن این کشورها به مخاطره می

ها   افراد ایرانرری که فرآینن تجارت با شرکت   گرددیمکه منجر به این مساله    اننداشتهشعب  

 .آن را افزایش دهن  یهانهیهزشنه    ترسخت 

منررابع ارزی موردنیرراز  نیتأمها در ( افزایش مطالبات: با اعما  تحریم   محن دیت شرکت 2

 نیتررأمها، مشتریانی که منابع مورد نیاز خود را از طریق گشررایش اعتبررار خود از طریق بانك

دچار مشكل شنه   به دلیل مكمل بودن تسهی ت ارزی   ریالی در فرآینررن تولیررن،   کنننیم

تواننن محصوالت خود را طبق زمانبننی پیش بینی شنه تولین نماینن. از این ر  به دلیل نمی

هررای تحررریم شررنه در کرره بانك  رسنیمسهی ت خود، به نظر  عنم توانایی در بازپرداخت ت

در بلننمررنت، برره   شررودیمکوتاه منت با افزایش مطالبات مواجه گردنن. هرچنن پیش بینرری  

دلیل کاهش مرا دات ارزی   کاهش چشمگیر گشایش اعتبررارات اسررنادی، ر نررن صررعودی 

 .(963: 1395همكاران، زاده    قلیافزایش مطالبات ارزی بانك کاهش یابن  

ایرانرری برره دلیررل  یهررابانكر ی ریسك اعتباری: از زمان شر ع ا لین تحریم علیه   ریتأث(  3

نگرانی از بابت امنیت صادرات، ریسك اعتباری مرا دات با ایران باال رفترره   نررر  پوشررش 

   هاهنرر یهزبیمه صادرات کاال به ایران ر  به افزایش است که این مررورد منجررر برره افررزایش 

 .(963: 1395زاده   همكاران،  قلی  شودیمقیمت نهایی کاالهای صادراتی به ایران 

کاهش اعتماد فر شننگان بین المللی به سیستم بانكی: اعتماد فر شررننگان بررین المللرری  ( 4

ایرانی به شنت کاهش یافته به طوری که به عنم انجام مرا دات بررا ایررن  یهابانكنسبت به  

  اشاعه این موضوع در سطح  سیع بانكی بسیار جبران ناپذیر خواهن   کنننیمتاکین    هابانك

 .(963: 1395زاده   همكاران،  قلی بود  
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هررای توان به افزایش هزینررهها میمالی: از آثار مهم تحریم بانك  نیتأمهای  ( تحمیل هزینه5

 یهابانكمالی اشاره نمود. افزایش نر  حق بیمه تسهی ت، نر  تنزیل اسناد ایران در    نیتأم

هررای خررارجی، هزینرره خریررن از خارجی، کارمزدهای بانكی پرداختی در مرررا دات بررا بانك

های جررایگزینی کررارگزاران هزینه  تاًینها، هزینه کارمزد گشایش اعتبارات اسنادی    ها اسطه

 .با آن مواجه شونن  ست یبایمتحریم شنه   یهابانكهستنن که   ییهانهیهزبانكی، از جمله  

تحریم شنه را در   یهابانكعامل که کلیه    نیترمهم( کاهش اعتماد عمومی به نظام بانكی:  6

برمی گیرد امكان کاهش اعتماد عمومی به نظررام بررانكی در داخررل کشررور   خررر ج بیشررتر 

  هزینه در قسررمت  ر د کرراال   خررنمات از طریررق سرمایه از کشور به دلیل افزایش زمان  

به خصرروص در بخررش  هابخشها  گشایش اعتبارات اسنادی(   تسری آن به سایر گشایش

 .(964: 1395زاده   همكاران،  قلی  تولین است 

 هاهای حقوقی مقابله با تحریمگزینه .5

 های حقوقی و رفع نواقصاصالح قوانین و شیوه  الف(

آنچه باعث عنم موفقیررت   هامیتحربه اذعان بسیاری از کارشناسان داخلی   خارجی قبل از  

خارجی   نهایتاً توسعه پر ژه کرر ن   ملرری شررنه نگرراه   یهایگذارایران در جذب سرمایه  

 باشررنیممتفا ت قانونگذار ایرانی در ارتباط با منابع طبیعی خود   سرمایه گذاری خررارجی  

 Martin, 2009: 21.) 

 قانون اساسی 81( بررسی اصل  1

خارجی اصررل   یهایگذاریكی از این قوانین در ارتباط با توسعه اقتصادی   جذب سرمایه  

   هاشرررکت قانون اساسی باشن. بر اساس این اصل قانون اساسرری؛ دادن امتیرراز تشرركیل   81

در امور تجاری   صنعتی   کشا رزی   معررادن   خررنمات برره خارجیرران مطلقرراً   م سسات

 ممنوع است.

برره   م سسررات     هاشرررکت مقصود قانون اساسی از دادن امتیرراز تشرركیل    که  رسنیمبه نظر  

ها   موسساتی در ایران تشكیل دهنن کرره اکثررر سررهام یررا خارجیان آن است که آنان شرکت 

مزبور متعلق به بیگانگان   اختیار تصمیم گیررری نیررز بررا آنهررا   م سساتیا    هاشرکت سرمایه  

که گرررفتن کنتررر  یررك   اننگفتهنتقاد از این نظریه  (. اما برخی با ا267:  1374باشن  صفایی،  

در صن سهام آن شرکت نیست. اگر سهام شرررکت برره   49شرکت الزاماً نتیجه تملك بیش از  

. رسررنیمطور  سیع پخش شنه باشن، داشتن درصن کمی ازسهام برای کنتر  کافی به نظررر  

می عام با سررهام متفرررق سها  یهاشرکت در این ارتباط کافی است توجه داشته باشیم که در  

چه بسا منیریت   کنتر  شرکت در اختیار کسانی بیفتررن کرره در صررن کمرری از سررهام رادارا 

 (.1380تیر  2هستنن  مشایب، ر زنامه صنای عنالت، 
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رسن این اصل قانون اساسی به صورت مجمل تنظیم شنه به خاطر اینكه لغررات   به نظر می

مفاهیم کلی آن حرکتی در جهت منظور اصلی تنظیم کنننگان نناشته   صرفاً در بحثرری کرره 

 ر د در آن اص ً منظور نظر قانونگذاران نبوده  ارد شنه است. مبرهن است از همرران ابتررنا 

   هاشرررکت اصررل ممنوعیررت هرگونرره قراردادامتیررازی در ارتبرراط بررا هنف از تصویب این 

اشخاص خارجی بوده است  لی بعلت عررنم توجرره کررافی قانونگررذار دادن امتیرراز تشرركیل 

به چنین محن دیتی باشیم با در نظررر  قائلها ذکر شنه است. در حالیكه می دانیم اگر شرکت 

، پویررایی اقتصرراد ملرری کشررور بررا گرفتن شكوفایی اقتصاد جهررانی   جهررانی شررنن اقتصرراد

در لفظ امتیاز نوعی انحصار نهفترره   .(112:  1393 مصطفوی،  شودیممشك ت عنینه مواجه  

امتیازی اداره یك امر عمومی یا بهره برداری از یك ثر ت ملی   یقراردادهااست معموالً در  

نظررر گرررفتن . حن د   ثغور اعطای امتیاز بررا در  شودیمبه شخص یا اشخاص معین  اگذار  

از صرراحب   یاپرراره. آنچه که باعث بنبینی  باشنیمقابل تنظیم    هاآنشرایپ طرفین  تراضی  

باشن که متاسفانه ایررن عررنه افررراد  ضررعیت امتیازی شنه آن می  یقراردادهانظران در مورد  

گیرنن   صرفاً بررا در نظر نمی  شنیمبسته    قراردادهاجاری مملكت را در زمانی که این گونه  

کننررن اردادهررای سررابق اظهررار نظررر میدر نظر گرفتن  ضعیت حا  حاضر ایران در مورد قر

 (.162: 1398 نادمی   حسنونن، 

 قانون اساسی 44( بررسی اصل  2

یكی دیگر از اصو  قانون اساسی که مشك تی برای اقتصاد ایران برره خصرروص در شرررایپ 

این اصل کلیرره صررنایع   طبق.  باشنیمقانون اساسی    44حاضر تحریمی به  جود آ رده اصل  

نیررر ، سررنها    نیتررأمبزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكناری، بیمه، 

بزرگ آبرسانی، رادیو   تلویزیون، پست   تلگررراف   تلفررن، هواپیمررایی، کشررتی   یهاشبكه

. باشررنیمرانی، راه   راه آهن   ماننن اینها به صورت مالكیت عمررومی   در اختیررار د لررت 

نظران معتقننن که اصل یاد شنه عامل رکود اقتصادی   بن بسررت سرررمایه برخی از صاحب 

خارجی   کلیه صنایع بزرگ   مادر در دست د لت آفررات گذاری بوده   انحصار بازرگانی  

بسیاری دارد. برای ایجاد نظررام مناسررب سرررمایه گررذاری خررارجی د لررت بایررن از دخالررت 

ان   مختلف اقتصادی بترهیزد   زمینرره را برررای فعالیررت بازرگانرر   یهابخشغیرمتعارف در  

د ایران هرچرره قررنر د لترری . در حا  حاضر تحریمی ایران، اقتصاسرمایه گذاران فراهم آ رد

هررا کرراهش پیررنا باشن به ضرر منافع ملی بوده   شانس ایران برای کاسررتن از اثرررات تحریم

های اقتصادی این است که اقتصاد ایران را به طرررف هرچرره بیشررتر کنن. ا لین اثر تحریممی

 دهن. از آنجا کرره اصررل مررذکور همرره بخشررهای مهررم را در اختیررار  د لتی کردن سوق می

اقتصادی دنیای کنونی سازگاری ننارد، در   یهات ی اقعانحصار د لت قرار داده   این امر با  
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ای به رئیس مجمع تشررخیص مصررلحت نظررام، در رهبر انق ب اس می طی نامه  1383سا   

قانون اساسی آ ردنن که د لت بایررن از   44کلی نظام پیرامون اصل    یهااست یسمورد تن ین  

قانون اساسی است، خررارج شررنه   برره هرریچ  جرره  ارد   44ج از اصل  که خار  ییهات یفعال

های خارج ازاین اصل نشود   همچنررین مررردم در شرركل تعررا نی، خصوصرری   یررا فعالیت 

ذکررر شررنه بررا  44هایی که د لت تا کنون فعا  بوده   در صنر اصل عمومی باین در فعالیت 

 (.2:  83/ 10/ 5قتصاد، ضمیمه  حفظ حاکمیت   نظارت د لت  ارد شونن  ر زنامه دنیای ا

قانون  44کلی نظام پیرامون اصل  یهااست یسمجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در بنن ا   

اقتصادی خود را در امرروری کرره مشررمو    یهات یفعالاساسی د لت را موظف نمود تا کلیه  

 ای که توجه به آن ضر رت تام دارد ایررنعنا ین صنر اصل مذکور نیست متوقف کنن. نكته

قررانون  44فرا انی کرره مجمررع تشررخیص نسرربت برره اصررل  یهاصیتخصاست که با  جود 

اساسی  ارد آ رده اما هنوز بخش نفت   گاز کشور در اختیررار بخررش د لترری برراقی مانررنه 

مقرررر داشررته کرره  1366قانون نفت مصوب   2است. این امر شاین به این دلیل است که ماده  

قررانون اساسرری در   45عمومی بوده   طبررق اصررل    یهاثر تمنابع نفت کشور جزء انفا     

هایی گذاریباشن   کلیه تجهیزات، تاسیسات   دارایی   سرررمایهاختیار حكومت اس می می

های تابعرره برره عمررل آمررنه یررا که در داخل   خارج از کشور توسپ  زارت نفت   شرررکت 

بایسررتی بررا الهررام   .باشررنخواهن آمن، متعلق به ملت ایران   در اختیار حكومت اسرر می می

اب غی از طرف مقام معظم رهبررری   44های راهبردی   کلی بنن ج( اصل  از سیاست   گرفتن

نسبت به دگر اننیشی مالكیت د لت   کاهش تصررنی گررری آن اقررنامات جررنی صررورت 

های های جنین   اراده راسب نسرربت برره جررذب سرررمایه گررذاریگرفته   با مفاهیم، دینگاه

هررا نام نموده تا در جهت کاهش آثار تحریمخارجی در جهت توسعه معادن   صنایع مادر اق

 قنمی برداشته باشن.

 شویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی( بررسی قانون ت3

قانون تشویق   حمایت سرمایه گذاری خارجی کرره بررا هررنف تشررویق   حمایررت سرررمایه 

گذاری خارجی تصویب شنه در بسیاری از موارد به اهناف از پرریش تعیررین شررنه نرسررینه 

برره تصررویب  1380/ 12/ 9است. این قانون که در بیست   پنج ماده در جلسرره علنرری مررور  

سرمایه گذاری خررارجی« شررنه اسررت. ایررن   رسینه   جایگزین قانون قبلی»جلب   حمایت 

های تجاری را شامل نشنه   تحت مقررات این قانون صرفاً هررر گونرره سررلب قانون ریسك

. بر اساس مقررررات ایررن مرراده شودیممالكیت یا ملی سازی از طرف د لت جبران خسارت 

 هر شخص حقیقی یا حقوقی که سرمایه به ایران  ارد کنن تحت شررمو  مقررررات تشررویقی

این قانون قرار خواهن گرفت. ذکر این نكته ضر ری است که در این قانون آنچه مهم اسررت 
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سرررمایه کشررور  مبنأتابعیت سرمایه است نه تابعیت شخص سرمایه گذار   بنین جهت اگر 

خارجی باشن صرفنظر از اینكه شخص سرمایه گذار در ایران اقامت داشته باشن یا خررارج از 

ات حمایتی قانون خواهن بود. بر اساس مقررات این قانون سرررمایه ایران، تحت شمو  مقرر

خصوصرری کشررور   یررا در چهررار چرروب  یهررابخشمسررتقیماً در    تواننیمگذاری خارجی  

بای بك، مشارکت مننی   ساخت، بهره برداری،  اگذاری که بر گشت سرررمایه   یقراردادها

ایررن قررانون در شرریوه اخیررر   باشن، صورت گیرد. بر اسرراس مقرررراتصرفاً از خود طرح می

برگشررت   شررودیمیاد    هاپر ژهمالی    نیتأمهای  سرمایه گذاری که از آنها ابتناً به عنوان شیوه

رغم هررای د لترری تضررمین کرررد. علرریها یا بانكاز طرف د لت، شرکت   توانینمسرمایه را  

 یاپرراره اینكه این قانون با هنف حمایت از سرمایه گذاری خارجی تصویب شنه  لی بعلت 

بررر   هاپر ژهنواقص به هنف مذکور منجر نشنه است. اگر سرمایه گذاری صورت گرفته در  

اخیر از جمله بای بك صورت گیرد   طرررح سرررمایه گررذاری شررنه   یهاچهارچوباساس  

شرکت سرمایه گذار به بادمی ر د. بنابرین سرررمایه  یهانهیهزسود آ ر   تجاری نباشن همه 

با ریسك بسیار باالیی همراه است.   به نظر برخی نویسننگان خارجی   گذاری در این زمینه

 Christianتوان برره آن اعتمرراد کرررد  این قانون از شفافیت چننانی برخوردار نبوده   نمی

and Brexendorf, 2005: 15.) 

برای موفقیت در عرصه جذب سرمایه گذاری خارجی برره خصرروص بررا در   رسنیمبه نظر  

المللرری   افررزایش های بیننظر گرفتن شرایپ حا  حاضر ایران در جهت کاهش آثار تحریم

المللی نظام بانكی کشور باین تا حن امكان دست د لت   مررذاکره کننررنگان های بینفعالیت 

خررارجی  برراز باشررن. اگررر   یهاشرررکت با    در نوع   قالب جذب سرمایه گذاری   همكاری

المللی مالی   اقتصررادی مقابلرره کنرریم بهترررین ر ش حرکررت در های بینبخواهیم با تحریم

المللی مالی   اقتصادی برره دنبررا  آن مرری های بیناست. تحریم  هامیتحرسمت مخالف این  

هررای بررین باشننکه با مانورهای سیاسی   اقتصررادی هزینرره   ریسررك مشررارکت در فعالیت 

خارجی را جهت مشارکت در چنررین  یهاشرکت المللی ایران را افزایش داده   نهایتاً رغبت  

جررذابیت   شودیمتا جایی که    هامیتحرهایی کاهش دهنن پس باین برای مقابله با این  فعالیت 

های بین المللی ایران را افزایش دهیم تا مطابق سرمایه گذاری   مشارکت در طرح   فعالیت 

ها المللی نظام بانكی کشور نیز گسترش یافته   از آثار منفی تحریمهای بینین عمل فعالیت ا

 بكاهن. 

 های رفع آنهاهای مذاکرات مالی و اقتصادی و راهایرادات و کاستی ب(

اگر بخواهیم مذاکره را به صورت خ صه تعریف نماییم باین گفت که مذاکره عبارت اسررت 

گفررت  ترروانیم. از دینگاه دیگررر باشنیماز گفتگویی که هنف آن دست یابی به یك توافق 
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مشررترو   متضرراد،  یهاهررنفمذاکره فراگردی است که د  یررا چنررن نفررر یررا گررر ه دارای 

دهنررن کننن   شرایپ خاص خود را مورد بحث قرار میان میپیشنهادی خود را  بی  یهاطرح

 (.Ebrahimi and Oyar Hosein, 2012: 18تا احتماالً به توافق برسنن  

المللی که دارای آثار حقوقی بوده، طرفی کرره دارای آلترناتیوهررای در یك مذاکره تجاری بین

از موضع قنرت حرف بزنررن برره   تواننینمکمتر باشن دارای قنرت کمی بوده   متعاقب آن  

برننه در دست طرف مذاکره کم بوده   قررنرت چانرره زنرری   یهابرگ  شودیماصط ح گفته  

مذاکره  یهامیتشرایپ عینی   تبلیغی آن باعث شنه قنرت چانه زنی      هامیتحرکمی دارد.  

ها باعث شنه که مذاکرات مررالی   اقتصررادی بررا کنننه ایرانی کاهش پینا کنن. اگرچه تحریم

غلپ مذاکره   یرفتارها     هاوهیشمشك ت خاصی ر بر  شونن  لی به نظر محققین خارجی  

تر ها مخربحتی از خود تحریم  المللیی اقتصادی بینهاا فعالیت کنننگان ایرانی در ارتباط ب

به گفته مقامات اجرایی   مررذاکره کننررنگان خررارجی، مررذاکره کننررنگان   .باشننیم  مضرتر  

که سود بسیار کمی برای طرررف خررارجی    رزننیمایرانی به اشتباه بر ر ی معام تی اصرار  

دارد   همچنین بعن از اینكه شرطی از قرارداد تثبیت   در مررورد آن توافررق صررورت گرفترره 

امررر از نظررر که این شر ط باین د باره مورد مذاکره قرار گیرنن که این    رزننیممنام اصرار  

ین گفت کرره در با (.Razavi, and Zeynodini, 2020: 319باشن  حقوقی منطقی نمی

الخصرروص بررین المللرری علی  یهررامیتحرشرایپ حا  حاضر ایران کرره در حلقرره محاصررره  

های بانكی به دام افتاده   نیاز ر ز افز ن کشور به سرمایه گذاری خررارجی   توسررعه تحریم

هر گونه مانع یا اشتباهی کرره منبررع   شودیمهای مالی   اقتصادی بین المللی احساس  فعالیت 

علیه کشور کمك کرررده   نهایترراً نیر یرری   هامیتحرخل کشور باشن به افزایش فشار  آن از دا

اعمالی در جهت به زانو در آ ردن اقتصاد   نظررام بررانكی کشررور  ارد   یهامیتحرموازی با  

ها   اصو  مناسررب   ضررمن اجتنرراب از  اصرررار خواهن نمود. باین با در پیش گرفتن شیوه

هررای از معامله از به بن بست رسررینن مررذاکرات در فعالیت بیش از حن بر ر ی نوع خاصی 

مالی   اقتصادی جلوگیری کرده   تا حن ممكن به یك توافق برد برد اننیشین. البته در ایررن 

کنننه که فنی   حقوقی بوده، تا حررن ممكررن آزادی عمررل داده ی مذاکرههامیتجهت باین به  

 شود.

المللی و رفع اوضاع نامناسب آن در وضعیت بینحقوقی  های علمی ـج( اهمیت عرصه

 تحریمی حاضر

  صررفحان   هایسخنرانهای علمی ماننن کتب، مقاالت،  شاین در ابتنا به نظر برسن که عرصه

 ریتررأثبا منیریت ایررن منررابع  توانیمها دارد   چگونه  ب در اینترنت چه ارتباطی با تحریم

در جهان امر ز ایررن عرصرره  رسنیمرا کاهش داد.  لی بر عكس چیزی که به نظر   هامیتحر
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گیری سیاست مررناران، کنتررر  افكررار عمررومی   شگرفی بر تصمیم  ریتأثبشری    یهات یفعال

ای   جا افتاده دارد. باین قبو  کرد که امر زه   قوانین کلیشه  هانظامنهایتاً ایجاد تغییرات در  

  از طرف مردم   افراد آگرراه جامعرره کنتررر      هاد لت هاد که مستقل از  مردم ن  یهاسازمان

غیر قابل انكاری بر سرنوشت افراد   جوامع امر زی دارنررن. امررر زه   ریتأث  شوننیممنیریت  

گررذار جهررانی شررنه    ریتأثهایی ماننن حقوق بشر، محیپ زیست  .... تبنیل به عوامل مقوله

خود را نسرربت برره آنهررا برری  تواننینمادی به آنها نناشته باشن هیچ د لتی حتی اگر ذاتاً اعتق

 (.Danielson, 2001: 129تفا ت نشان دهن  

های اینترنترری( بررر آن معموالً ر یه منابع   محافل علمی اعم از کتب، مجرر ت،  ب سررایت 

 یهالیتحلها    در  اکنش به آن ارزیابی  دهنیمکه  قتی اتقاق جنینی در دنیا ر     باشنیم

حقوقی، سیاسی، اقتصادی  ... از طرف صاحب نظران صورت گرفته   متعاقررب آن ادبیررات 

. در جهت مقابله ردیگ یمالزم در اختیار د لت مردان   کسانی که قنرت اجرایی دارنن قرار  

وقررنانان بررین المللرری انحصارگرانه ا پك از طرف تعنادی از حق  یهااست یسبا به اصط ح  

غرب پیشنهاد شنه که کشورهای غربی باین در مقابررل ا پررك سررازمان کشررورهای مصرررف 

کنننه نفت را تشكیل دهنن. جنا از این امر که این پیشنهاد تا چه حن جنبه عملرری برره خررود 

های نشان از عزم   اراده جررنی حقوقررنانان   سیاسررت مررناران جامعرره گرفته چنین ت ش

از همرره نبایررن  ترررمهمباشنن. که به دنبا  خنمت   رفع مشك ت جامعه خود میغربی دارد  

ر انی این مطالب که ا پك را مسئو  مشك ت اقتصاد جهانی دانسته   آنرررا در ذهررن   ریتأث

 Razavi, and از نظررر د ر داشررت  نیرر نمایمخوانننه برره صررورت یررك طرفرره محكرروم 

Zeynodini, 2020: 324)د تشرركیل ا پررك گررازی از طرررف ایررران . هنگامی که پیشررنها

مطرح شن این پیشنهاد نیز مورد مخالفت کشورهای غربی قرارگرفته   محافل علمرری غرررب 

با مقاالتی تنن اع م داشتنن که کارتل نفتی دیگررری در راه اسررت کرره بایررن بررا آن در همرران 

ا پك بایررن قرروانین   ابتنای کار مبارزه کرد. در این ارتباط پیشنهاد شنه که در جهت مقابله با

ضن تراست در سطح بین المللی تصویب   قوانین داخلی ضررن تراسررت کشررورهایی ماننررن 

 (.Douglas And Allison, 2007: 20آمریكا علیه آنها قابل اعما  تلقی شود  

 

 

 

 

 

 



 

160 

 

یم
حر

ت ت
ثرا

ا
بر 

ي 
نك

ی با
ها

ت
عالی

ف
ان 

ایر
ي 

نك
م با

ظا
ي ن

ملل
ن ال

ی بی
ها

 

 
 گیرینتیجه

 سررعی  آمریكررابرراالخص  ای، کشورهای غربرری    انتقا  فنا ری هستهمتزاین    تاثیربا توجه به  

ها   فشارهای اقتصادی، سیاسرری، دیتلماتیررك   اعما  تحریم  مانننمختلف     سایلاز    دارنن

نظامی برای جلوگیری از دستیابی کشورهای نظیر ایران به این فنا ری حساس استفاده کننررن 

ایران یكی از ابزارهای مهم جهت ضربه زدن برره   های پولی   بانكی علیهدر این میان تحریم

ها بر های پولی   بانكی   آثار این تحریماقتصاد ایران بوده که در این مقاله با بررسی تحریم

هررا پرداخترره   بررا توجرره برره المللی آنها به بررسی ابعاد   اهناف این نوع تحریمفعالیت بین

ها را مطرح   تأکین گردین که بررا با این تحریمر  جهت مقابله  های پیشنتایج حاصله گزینه

المللی شرربكه های بینها کاسته   فعالیت توان از آثار منفی این تحریمانتخاب مناسب آنها می

آنچه در توسعه اقتصررادی کشررور نقررش اساسرری دارد حضررور   بانكی کشور را گسترش داد.

ی است که از طریق این جذب های ایرانعنوان صاحب سرمایه در بانكهای خارجی بهبانك

منررن شررونن   برره تواننررن از تكنولرروژی ر ز بهرههای ایرانی میگذاری خارجی ،بانكسرمایه

های کشور تررأمین مررالی برررای منابع مالی سرمایه دست یابنن. یك بخش اصلی فعالیت بانك

صررورت فاینررانس   سررتس تسهی ت ارزی قابررل اسررتفاده در  اردات کشررور اسررت کرره به

دهنن. در شرایپ فعلی این فاینانس این منابع مالی را دریافت   در اختیار مشتریان قرار میری

الخصوص در شرایپ تحریم، در حالی کرره اگررر نوع تأمین مالی هزینه قابل توجهی دارد علی

بانك خارجی در ردیف سهامناران بانك ایرانی قرار گیرد، این منابع مالی با هزینه کمتررر در 

 .گیردانك ایرانی قرار میاختیار ب
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