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The victory of the Islamic Revolution in Iran and the change in its relations with the international system, especially the West, as well as withdrawal from the alliance with the
West, provoked anger of the U.S., because it weakened the US influence in Iran and, consequently, put pressure on Iranian regime. Sanction in various fields is one of the most
important US tools against Iran; most of these sanctions are on Iran’s aviation industry.
In this regard, this study attempted to determine the effects and consequences of sanctions on the aviation industry of Iran by focusing on the main actors in the political and
legislative structure of the U.S. including Congress, the Treasury Department, and Office
of Foreign Assets Control. This study provides a more realistic picture of what the US
government is doing about sanctions against Iran so that the policymakers have a more
accurate knowledge of the matter and the origin of the sanctions on the aviation sector,
pay attention to the destructive effects of the sanctions, and adopt and apply the best
executive instructions in this regard.
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پیروزی انقالب اسالمی در ایران و تغییر موضع جمهوری اسالمی ایران در خصوص چگونگی ارتباطش
با نظام بینالملل و خروج ایران از همپیمانی با غرب ،موجب برانگیخته شدن خشم ایاالت متحده آمریکا
نسبت به بیرون رفتن ایران از دایره نفوذش شد که به تبع آن مجموعهای از فعالیتها را جهت اعمال فشار
علیه ایران در دستور کار خود قرار داد .در این میان موضوع تحریمها در حوزههای مختلف یکی از مهمترین
ابزارهای آمریکا در برابر ایران است که بخش اعظمی از آنها حوزه صنعت هوایی ایران را دربر میگیرد .در
همین راستا این مقاله تالش کرده است تا ضمن بیان و بررسی آثار و تبعات تحریمها در صنعت هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران ،به کنشگران اصلی موجود در ساختار سیاسی و قانونگذاری ایاالت متحده آمریکا
یعنی کنگره ،وزارت خزانهداری و اداره کنترل سرمایههای خارجی آمریکا توجه کند .این مقاله تصویری
واقعبینانهتر از آنچه درخصوص نحوه اخذ تصمیم و اعمال تحریم از سوی دولت آمریکا علیه ایران صورت
میپذیرد ،ارائه میکند تا سیاستگذاران نسبت به واقعیت امر و منشأ سیاستهای تحریمی بخش هوانوردی
اشراف دقیقتری یافته و عالوه بر توجه به آثار مخرب تحریمی ،بهترین دستورالعملهای اجرایی را در این
خصوص اتخاذ و اعمال کنند.
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مقدمه
بین تحریم اقتصادی و جنگ اقتصادی همسانی
مفهومی زیادی وجود دارد .جنگ اقتصادی چنانکه
در فرهنگ انگلیسی آکسفورد آمده نوعی استراتژی
متشکل از مجموعهای از اقدامات است برای تضعیف
اقتصاد دولتی دیگر ،اما معموالً با نیت دستیابی به
اهداف بنیادیتری که جنبه سیاسی و امنیتی دارند
صورت میگیرد .در بحث نظامی بین دو یا چند کشور
ممکن است آنها از تکنیکهای جنگ اقتصادی
مثل محاصره اقتصادی یا تخریب زیرساختهای
اقتصادی طرف مقابل به مشابه مکمل جنگ نظامی
و تسهیلکننده پیروزی استفاده کنند ،اما هر جنگ
اقتصادی ضرورتاً توأم با جنگ نظامی نیست و ممکن
است به عنوان جایگزین آن مورد استفاده قرار گیرد.
زمانی که دولتها از نظر توانمندی نظامی سطح
نسبتاً برابری دارند یا اینکه به دالیل در مورد
کارایی راههای خشونتآمیز اطمینان خاطر وجود
ندارد ،طرفی که اقتصاد قدرتمندتری دارد انگیزه
استفاده از ابزارهای غیرخشونتآمیز جنگ اقتصادی
به عنوان جایگزین کمهزینهتر را پیدا میکند .در
جهان امروز ضمن اینکه تمایل به استفاده از جنگ
اقتصادی آرام به عنوان جایگزین جنگ نظامی بیشتر
شده ،ابزارهای آن نیز متنوعتر شده است .با چنین
توضیحی به نظر میرسد تحریم اقتصادی نوعی
نزاع با استفاده از ابزارهای اقتصادی است که در
آن از روشهای خشونتآمیز مانند تخریب مستقیم
امکانات اقتصادی دولت هدف ،خودداری میشود.
منتقدان جنگ اقتصادی بر آناند که این نوع
جنگ با ضربه زدن به زندگی جمعیت غیرنظامی ،آثار
ضداخالقی و ضدانسانی ایجاد میکند .تحریمهای
اقتصادی از دو وجهه بر تصمیم کشور هدف تأثیر
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میگذارند؛ خسارتی که مستقیماً بر آن وارد میکنند
و تهدیدات صریح یا ضمنیای که به موازات آن
خسارت متوجه کشور هدف میشود .نقش تهدیدات
ضمنی نیز در به تمکین واداشتن کشور مخاطب
بسیار مهم است؛ بنابراین دولتهایی که در اعمال
تحریم از نقش تهدیدکنندگی آن غافل میشوند
شانس موقعیت کمتری دارند .تهدید جدی با آسیب
تحریمی کمتر ،نسبت به تهدید صوری با آسیب
تحریمی بیشتر ،کارایی بهتری دارد .مهم است این
پیام با دقت و ظرافت منتقل شود که تحریمکننده
برای ایجاد تغییر در رفتار کشور تحریمشونده مصمم
است و در این راه برای استفاده از فشارهای بیشتر و
مﺅثرتر آمادگی دارد .در این راستا اگر تحریمکننده
بتواند بسیج بینالمللی قدرتمندتری ایجاد کند
شانس بیشتری برای موفقیت خواهد داشت.
تحریمهای اقتصادی به لحاظ نظری بر این اصل
متکیاند که محرک اصلی رفتار دولتها اهداف و
منافع ملی آنهاست و این منافع قابل محاسبهاند.
تحریمکنندگان از میان گزینههای گوناگون به
انتخاب گزینهای روی میآورند که بیشترین منفعت
را برایشان به دنبال داشته باشد .در عین حال تحریم
بر این فرض متکی است که منافع ملی دولتها درهم
تنیده شده و دولتها را به یکدیگر وابسته کرده است.
دولتی که وابستگی بیشتری داشته باشد طبیعتاً در
برابر تحریم آسیبپذیرتر است .اگر دولت یا دولتهایی
ت خاصی
در پی بازداشتن دولتها از رفتار یا سیاس 
باشند تالش میکنند با استفاده از ابزار تحریم آن
رفتار یا سیاست را غیرعقالنی جلوه دهند .در چنین
شرایطی تحریم بر گزینههای طرفهای تحت تحریم
اثر میگذارد و آنها را به هماهنگی و نگهداری با
خواستههای تحریمکنندگان وامیدارد.
تحریمها معموالً شکل پلکانی دارند؛ به این معنی که
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در صورت عدم تأثیرگذاری تشدید میشوند .با تشدید
تحریم زیانهای رفتا ِر منعشده افزایش مییابد و انتظار
میرود تا در نقطهای اثرگذار باشد .البته مشکل از آنجا
ناشی میشود که ارزشگذاری دولتها بر منافعشان
تابع منطق ثابت و جهانشمولی نیست .محاسبه
اینکه یک دولت در چه سطحی از تحریمها به تمکین
واداشته خواهد شد امر آسانی نیست .ممکن است
خسارت معنوی ناشی از تمکین در برابر تحریم بسیار
سنگینتر از خسارت مادی برآورد شود .به این خاطر
که تشدید تحریم تا مرز ایجاد ورشکستگی و فروپاشی
سیاسی توجیهپذیر میشود .با منطق اقتصادی شاید
بتوان به این نتیجه رسید که چون تحریم در عصر
وابستگی متقابل اقتصادی به صورت شمشیر دولبه
عمل میکند پس غیرعقالنی است ،اما تحریم یک
منطق سیاسی دارد که در سادهترین عبارت میتوان
آن را «محنت اقتصادی در ازای منفعت سیاسی» بیان
کرد (قنبرلو.)80-78 :1397 ،
یکی از ابزارهای اقتصادی و سیاسی برای
تحمیل خواستههای یک کشور استفاده از تحریم
است .در این حالت کشور بزرگ و صاحب نفوذ در
دنیای سیاست و اقتصاد قادر خواهد بود با اعمال
محدودیتهایی بر اقتصاد کوچکتر و صاحب نفوذ
کمتر از خود ،هزینههای اقتصادی و سیاسی بر این
کشور تحمیل کند .این وضعیت در صورت همراهی
سایر بازیگران مهم اقتصادی و سیاسی جهان با
کشور بزرگ تحریمکننده ابعاد جدیتر به خود
میگیرد .کشورهای مختلف از تحریمهای محدود
اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای
هدف استفاده میکنند ،ولی این نوع تحری م عموماً
کماثر بوده است .تحریمهای همهجانبه از سوی
سازمانهای بینالمللی نیز بهندرت صورت گرفته
است .جامعه ملل که در فاصله بین دو جنگ جهانی

اول و دوم زمام هماهنگی امور جهان را برعهده
داشت ،چهاربار مبادرت به اعمال تحریم کرد که تنها
دو مرتبه آن موفقیتآمیز بود .سازمان ملل متحد
نیز قبل از تحریم همهجانبه آخر عراق تنها سهبار
دست به تحریم همهجانبه زد .شورای امنیت پس
از تحریم عراق تحریمهای دیگری را علیه کشورها،
افراد و گروهها اعمال کرده است .افزون بر تحریمهای
سازمان ملل متحد ،کشورها نیز علیه دیگر کشورها
به طور یکجانبه یا چندجانبه دست به اجرای تحریم
میزنند که آمریکا بیش از هر کشور دیگر تحریم
علیه کشورها را به کار برده است.
تحریمهای اقتصادی راهبردی بیشتر جایگزین گزینه
جنگ میشوند که هزینه اقتصادی آن از جنگ کمتر
است و برای تحریمکنندگان توجیه اقتصادی دارد.
تحریمهای غیراقتصادی پیش از تحریمهای اقتصادی
آغاز میشود و هدف آن ترغیب کشور به نغییر سیاست
است ،تحریم غیراقتصادی بسته به نوع کشور و شرایط
متفاوت است .از سوی دیگر تحریمها میتوانند بر پایه
تصویبکننده و اجراکننده آن هم دستهبندی شوند .از
این نظر میتوان تحریمها را به سه دسته تقسیم کرد؛
تحریمهای یکجانبه مانند تحریم آمریکا علیه ایران،
تحریم چندجانبه از سوی چند کشور یا اتحادیه مانند
تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران و تحریم از سوی شورای
امنیت سازمان ملل متحد (حمزه.)1398 ،
تحریمهای اقتصادی به عنوان ابزار معمولی در
روابط بینالملل مورد استفاده قرار گرفته است ،اما
مفید و کارا بودن آنها به طور دائم مورد بحث و
شک قرار دارد؛ به طوری که تعدادی از محققین
معتقدند سیاستهای تحریم به طور عمومی در
دوران بعد از جنگ سرد بیاثر بوده است و تعدادی
دیگر اعتقاد دارند که تحریمها میتواند به عنوان
ابزاری مؤثر در پیشبرد اهداف سیاست خارجی مورد
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استفاده قرار گیرد .فرضیه تحریم را اولینبار گالتون
برای اعالم نارضایتی و بازداشتن کشورها از برخی از
رفتارهایشان بیان کرده است .کلمه تحریم گستره
زیادی از فعالیتهای بینالمللی را پوشش میدهد.
هدف تحریمها روشن و ساده است .تحریمها اعمال
میشوند تا کاهشی شدید در رفتار اقتصادی کشور
هدف بهوجود آورند و بنابراین موجب کاهش اشتیاق
آن کشور برای پافشاری بر مخالفت با روند حاکم
بر جامعه جهانی میشود .به طور کلی تحریمهای
اقتصادی یعنی یک یا چند کشور تحریمکننده
محدودیتهایی را بر جریان کاالهای خدمات و یا
سرمایه بین خود و کشور هدف ،با هدف نهایی ایجاد
سیاستهای خارجی مشخص و یا باال بردن امنیت
ملی ایجاد کنند .کورسو 2تحریمها را به صورت زیر
تعریف میکند:
1

بایکوت :اعمال محدودیتهایی بر واردات یک
یا چند کاال از کشور مورد تحریم که هدف از این
نوع تحریم کاهش قدرت رقابتپذیری صادرات
کشور هدف و کاهش درآمدهای ارزی و وارد آوردن
خسارت به صنایع آن کشور است.
ممنوعیت :در این نوع تحریم صادرات کاالهای
مشخصی به کشور هدف ممنوع میشود.
تحریمهای مالی :وام دادن و سرمایهگذاری در
کشور هدف محدود یا غیرقانونی اعالم میشود این
حالت شامل مصادره داراییها نیز میشود.
تحریمهای اقتصادی را میتوان از دو جهت
تقسیمبندی کرد:
الف) اهداف تحریم :تحریمهای اقتصادی اساساً
1. Galtung
2. Caruso
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برای سه منظور به کار برده میشوند :نخست
مهارحکومت ،دوم تغییر رفتار حکومت و سوم
تغییر نوع حکومت .طبیعتاً هرچه هدف تحریم
بلندپروازانهتر باشد اجرای آن دشوارتر و پرهزینهتر
خواهد بود؛ بنابراین اجرای مﺅثر تحریمهای
بلندپروازانه غالباً مستلزم جلب موافقت اقتصادی و
سیاسی کشورهای متعددی است.
ب) تعداد کشورهای شرکتکننده :به لحاظ تعداد
شرکتکنندگان ،تحریمهای اقتصادی میتوانند
یکجانبه ،چندجانبه و همهجانبه باشند .تحریمهایی که
تنها از جانب یک کشور اعمال میشوند را تحریمهای
یکجانبه گویند و از آنجایی که هزینه اعمال آن بر
دوش یک کشور است و کشور تحت تحریم میتواند
نیازهای اقتصادی خود را از کشورهای دیگر که در
تحریم شرکت نکردهاند برآورده کند ،معموالً از کارایی
و شانس موقعیت کمتری برخوردار است .در مقابل
تحریمهای همهجانبه مستلزم صدور قطعنامه توسط
شورای امنیت سازمان ملل و فعال کردن ماده 41
فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد هستند.
از آنجایی که کلیه کشورها قانوناً موظف به اجرای
این تحریمها هستند ،این گونه تحریمها میتوانند از
کارایی بسیار باالیی برخوردار باشند ،اما جلب موافقت
کلیه اعضای دائمی شورای امنیت که دارای حق وتو
هستند دشوار و زمانبر است .تعداد این تحریمها
محدود است و تنها در شرایطی خاص علمی هستند.
تحریم چندجانبه حدفاصل تحریمهای یکجانبه و
همهجانبه است و در موارد مناسب میتواند از کارایی
و سرعت قابل توجهی برخوردار باشد.
ج) دامنه پوشش بخشهای اقتصادی :به لحاظ
پوشش ،تحریمها را میتوان به گونه فراگیر و هدفمند
تقسیمبندی کرد .تحریمهای فراگیر به تحریمهایی
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گفته میشوند که آثار آنها قابل کنترل نبوده و دامنه
خسارت و ضایعات آنها کلیه بخشهای اقتصادی و
گروههای اجتماعی ـ جمعیتی را دربر گیرد .از سوی
دیگر تحریمهای هدفمند به تحریمهایی گفته
میشوند که میتوانند فعالیتهای اقتصادی معینی
را هدف قرار دهند و دامنه خسارت تحریم را به
گروههای اجتماعی معینی محدود کنند که به عنوان
مثال میتوان به تحریمهای مالی ،منع فروش و انتقال
تجهیزات نظامی و ممنوعیتهای مسافرتی اشاره کرد
(آرمن ،صالحمنش و عالئی.)195-190 :1397 ،

 .1ادبیات موضوع
یکی از عرصههای مهم فناوری با سطح پیچیدگی
باال که میتواند تأثیرات شگرفی در اقتدار و کارآمدی
حوزههای اقتصادی ،سیاسی ،علمی و عمومی هر
کشور داشته باشد ،صنعت هوایی است .تعیین
اهداف ،الزامات و نیازهای این بخش از جمله عوامل
پیشبرندهای است که میتواند به صورت مستقیم و
غیرمستقیم بر دیگر صنایع پیشرو اثرگذار باشد .طبق
آمارهای رسمی عمر هواپیماهای موجود باالی 20
سال است و برای استفاده از آنها به قطعات یدکی
نیاز است که با وجود تحریمها دستیابی به قطعات
هواپیماهایی از تکنولوژی آمریکا استفاده میکنند
بهسادگی امکان پذیر نیست و تأمین قطعات برای
هواپیماهای عمدتاً فرسوده ،یکی از معضالت جدی
صنعت هوایی به شمار میرود.
به دلیل تحریمهای مختلف ،کشور در زمینه
تجهیز ناوگان هوایی با مشکل جدی روبهروست.
این مشکل موجب شده تا امکان خرید هواپیماهای
دستاول برای ایران فراهم نباشد و با توجه به اینکه
بیش از  10درصد تکنولوژی شرکت ایرباس متعلق
به ایاالت متحده آمریکاست ،معضل بزرگی برای

صنعت هوایی کشور به وجود آمده است .همین
مسئله باعث شده برای رفع این مشکل جهت خرید
هواپیماهای دستدوم و از رده خارج سایر کشورها
اقدام شود ،اما این تحریمها تنها به خرید هواپیماهای
نو محدود نمیشود ،بلکه در پی تحریمهای آمریکا،
در خرید هواپیماهای دست دوم نیز کارشکنی
صورت میگیرد .چنانکه درپی توافقی که با یک
شرکت چینی صورت گرفته بود مقرر شد شرکت
ایران ایرتور تعداد  22فروند هواپیمای  MDرا از
این شرکت خریداری کند ،اما پس از آگاهی ایاالت
متحده از این موضوع و تحت فشار قرار دادن شرکت
خارجی نهایتاً این شرکت از انعقاد قرارداد با ایران
امتناع ورزید (مسچی.)65-36 :1396 ،
بررسیها نشان میدهد در حال حاضر با یک
شکاف قابل توجه بین عرضه و تقاضا در حوزه
ناوگان هوایی مواجه هستیم .به عبارت دیگر با حدود
 150فروند هواپیمای فعال باید پاسخگوی بازاری
با استعداد  300فروند باشیم و این در حالی است
که به دلیل فرسودگی ناوگان و غیراقتصادی بودن
تعمیرات به طور متوسط ،ساالنه  10الی  15فروند
هواپیما نیز از رده عملیاتی بودن خارج میشوند که
در صورت عدم ورود هواپیماهای جایگزین بهناچار با
محدودیت و کاهش پرواز به بسیاری از نقاط کشور
روبهرو خواهیم بود .عالوه بر این ،هزینههای فزاینده
و مشکالت مدیریتی موجب غیراقتصادی شدن
فعالیت برخی شرکتهای هواپیمایی دولتی شده
است و تداوم مشکالت میتواند تمامی صنعت هوایی
را تهدید کند؛ بنابراین در حال حاضر گلوگاه اصلی
توسعه بخش هوانوردی همانا برخورداری از ناوگان
مناسب به تعداد موردنیاز و تسهیل ورود هواپیما
و قطعات آن به کشور است (نصيرزاده ،جاويدراد،
لطفيجاللآبادي و ضرغامي.)70-35 :1392 ،
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 .1-1اهمیت پژوهش

خمیرمایه هر پژوهش آیندهنگری آن است .تغییر
وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب در همه
حوزهها مستلزم شناخت دقیق و واقعبینانه محیط و
ارزیابی فرصتها ،منابع و تهدیدات است .مطالعات و
پیشبینی آیندههای ممکن ،خود پیشنیاز اساسی برای
بررسی و مطالعات راهبردی به شمار میآید .از این رو
اهمیت این تحقیق بیش از هرچیز ناشی از درک بهتر
زمین بازی تحریم ،ابزارها ،بازیگران و آثار و تبعات آن بر
صنعت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران است.

 .2روششناسی پژوهش
این مقاله بر مبنای هدف جزو تحقیقات بنیادی
است که میتواند در درازمدت مبنایی برای انجام سایر
پژوهشها و توسعه دانستههای موجود باشد همچنین
روش مورداستفاده پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی
است که تالش شده تا با بهرهگیری از روش مطالعه
کتابخانهای و استفاده از اسناد و مدارک علمی ـ
پژوهشی ،مقاالت ،کتب مرجع و منابع خارجی نسبت
به گردآوری دادهها و اطالعات مورد نیاز اقدام شود.

 .3یافتههای پژوهش
 .1-3ساختار تحریمهای ایاالت متحده آمریکا
علیه جمهوری اسالمی ایران

از آنجاییکه فعالیتهای هستهای یک مسئله
چندبعدی است و بازداشتن دولتهایی همچون
ایران از مسیر هستهای شدن تنها یک بُعد آن است،
ایاالت متحده آمریکا میبایست دیگر کشورها را نیز
با خود همراه کند تا قادر به اعمال یک دیپلماسی
فشار قوی علیه ایران شوند .در اثر همراهی دیگر
دولتها انزوای ایران و در تنگنا قرار گرفتن این کشور
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متحمل خواهد بود .برمبنای این رویکرد تحریمها به
عنوان راهی کمهزینه برای بازداشتن ایران از مسیر
هستهای شدن در صورتی جوابگوست که دیگر
دولتها نیز ایاالت متحده را همراهی کنند.
همراهی دیگر کشورها به گونهای اقدام آمریکا علیه
ایران را مشروعیت میبخشد و هزینههای آمریکا را
پایین میآورد .این امر همچنین سبب محدود شدن
انتخابهای ایران و درنهایت تسلیم میشده است
(توتونچي ،زيباکالم و نياکويي .)76 ،75 :1397 ،در
اول جوالی سال  2010آمریکا تحریم جامعی تحت
عنوان «قانون جامع تحریمها و عدم سرمایهگذاری
علیه ایران»( 3سیسادا) را به تصویب رساند که به
طور قابل مالحظهای موجب بهبود توسعه و گسترش
قانون تحریم ایران در سال  41996شد.
سیسادا تحریمهای جدیدی علیه بانکها و مؤسسات
مالی که در معامالت ایران حضور داشتند را فراهم
میکرد و مجازاتهای کیفری برای نقضکنندگان
موارد تحریمها را افزایش میداد .در تاریخ 21
نوامبر  2011ایاالت متحده آمریکا از ایران به عنوان
منطقهای برای شروع عملیات پولشویی نام برد .در
اوایل ژانویه  2012رئیسجمهور آمریکا تحریم بانک
مرکزی ایران را امضا کرد که به موجب آن بانکها و
شرکتهای خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله
کنند را مشمول جریمههای سنگین قرار میداد.
در مارس  2012نیز اتحادیه اروپا اقدام به تعلیق
داراییهای بانک مرکزی و تحریم سوئیفت 5بانکی
با هماهنگی آمریکا کرد و ممنوعیت مبادالت بین
بانکهای ایرانی و اروپا ،مسدود کردن تخصیص تمام
3. COMPREHENSIVE IRAN SANCTIONS, ACCOUNTABILITY, AND DIVESTMENT ACT
)4. Iran and Libya Sanctions Act (ILSA
5. Swift
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اعتبارات بانکی کوتاهمدت به ایران از جمله اقدامات
دیگری بود که در اکتبر  2012توسط اتحادیه اروپا
به اجرا درآمد (آرمن و همکاران.)1397 ،
 .2-3نقش نومحافظهکاران آمریکا در تحریم ایران

جنگ پیشدستانه با کشورهای محور شرارت
دارای یک پشتوانه نظری است .لئواشتراوس،6
تثبیت و گسترش صلح جهانی را الزمه مقابله
پیشدستانه با نیروهای اهریمنی قلمداد میکند.
به همین دلیل یکی از اولویتهای قانونگذاران
نومحافظهکار تصویب تحریمهای جامع ،بازدارنده
و پیشدستانه علیه جمهوری اسالمی ایران است.
مهمترین تهدیدات جمهوری اسالمی ایران از نظر
نومحافظهکاران کنگره آمریکا عبارتاند از؛
 صدور مبانی و آموزههای انقالب؛ اشاعه موشکهای بالستیک و برگزاریرزمایشهای موشکی؛
 حمایت از جنبشهای مقاومت شیعه؛ تالش برای اکتساب ،ساخت و اشاعه تسلیحاتکشتار جمعی؛
 نفوذ در آمریکای التین؛ بیثباتسازی خاورمیانه و شمال آفریقا؛ حمایت از بشاراسد؛ ناامنسازی امنیت کشتیرانی در دریاهای آزاد؛ نقض حقوق اقوام و اقلیتهای قومی و فرقهای؛ پولشویی.6. Leo strauss

به همین دلیل بهتدریج از سال  2009تصویب
تحریمهای چندوجهی در دستور کار قرار گرفت
که از مصادیق آن میتوان به تصویب قانون سیسادا
یا همان«قانون جامع تحریمها ،مسئولیتپذیری و
محرومسازی علیه ایران» ،تمدید قانون «ایسا» 7و
«قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریمها»
در دوم اوت  2017اشاره کرد .لئواشتراوس معتقد
بود هر سیاستمدار خوب باید یک حلقه درونی مورد
اعتماد داشته باشد .فردی که در گوش پادشاه پچپچ
(کنایه از مشاوره) میکند بسیار مهمتر از خود پادشاه
است .به همین دلیل یکی از ویژگیهای مصوبات
تحریمی کنگره علیه ایران نقش تأثیرگذار البیهای
رژیم صهیونیستی بهویژه «آیپک» 8است.
کنگره صهیونیسم سازمان جهانی صهیونیسم،
کمیته امور عمومی آمریکا و رژیم اسرائیل ،کنفرانس
رؤسای سازمانهای یهودی ،البی مسیحیان
صهیونیست ،کنگره مراقبت پنتاگون ،کنفرانس
امنیتی هرتزلیا و مؤسسه یهود در امور امنیت ملی
از مهمترین البیهای رژیم صهیونیستی در کنگره
محسوب میشوند .طی پنج دهه گذشته البیهای
رژیم صهیونیستی به گونهای قدرت خود را توسعه
دادهاند که امروز به عنوان سومین حزب آمریکا مطرح
هستند .نفوذ «آیپک» بر فرایند دیپلماسی تقنینی
آمریکا به حدی روبه افزایش است که سناتورها در
9
محافل خصوصی از آن به عنوان «ماهیچه یهودی»
نام میبرند؛ برای مثال ارتباط نزدیک البی «آیپک»
با هاوارد برمن 10رئیس کمیته روابط خارجی
صدویازدهمین مجلس نمایندگان نقش مهمی را در
7. Iran sanctions
8. The American Israel Public Affairs Committee (AIPA
)C
9. Jew muscle
10. Haward Berman
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تصویر  .1تقسیمبندی بازیگران تأثیرگذار بر تصمیمگیریهای سیاست خارجی آمریکا

ارائه الیحه «قانون تحریم بنزین ایران» ایفا کرد.
طرح اولیه قانون سیسادا نیز از طریق ارتباطدهی
و تأثیرگذاری هدفمند و منسجم البی «آیپک» با
کریستوفرداد ،11رئیس وقت کمیته بانکی مجلس
سنا از حزب دموکرات ،کلید خورد و یکی دیگر از
ویژگیهای تقنینی نئوکانهای کنگره ،سازماندهی
جنگ اقتصادی تمامعیار علیه جمهوری اسالمی
ایران با یکپارچهسازی ،تعمیم ،هوشمندسازی و
تجمیع تحریمهاست .برای مثال رایزنی قانونگذاران
آمریکا با همتایان پارلمانی خود در اتحادیه اروپا،
جنوب شرق آسیا یا کشورهای همسایه ایران و
مجابسازی و ترغیب آنان برای تحریم اقتصادی و
نفتی ایران مبتنی بر اصل یکپارچهسازی است.
اصل هوشمندسازی به مفهوم شناسایی و تحریم
حوزههای آسیبپذیر جمهوری اسالمی ایران در
بخشهای انرژی ،اقتصادی ،بانکی و مالی است.
11. Cheristopher Dodd
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گسترش تحریمهای غیرهستهای علیه اشخاص
حقیقی و حقوقی وابسته به صنایع کشتیرانی،
هواپیمایی ،بانکی و مالی جمهوری اسالمی ایران از
سال  2009با ادعای مبارزه با موشکهای قابل حمل
کالهک هستهای یا تروریسم و نیز بر اساس اصل
تعمیم انجام میشود (تصویر شماره ( )1دالورپوراقدم
و دهقانيفيروزآبادي.)360-358 :1397 ،
 .2-3نقش کنگره آمریکا در تحریم ایران

تجربه نشان داده هر زمان که کنگره آمریکا در
موضوع ایران وارد شده است ،رفتار آمریکا نسبت به
ایران تهاجمیتر و با اعمال سیاستهای سختتری
همراه بوده است .درواقع از زمان ورود کنگره به
موضوع تحریمهای ایران ،تحریمها از حالت دوجانبه
به حالت چندجانبه و بینالمللی تبدیل شد؛ چراکه
کنگره تالش کرده تا سیاستهای خود در قبال ایران
را به صورت قانونی مطرح کند که قابل تسری به کل
جهان باشد و سایر کشورها ملزم به تبعیت از آن شوند.
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کامرون 12معتقد است طبق قانون اساسی ،قدرت
اصلی سیاست خارجی میان رئیسجمهور و کنگره
دو مجلس تقسیم شده است .او بازیگران تأثیرگذار بر
تصمیمگیریهای سیاست خارجی آمریکا را به چهار
طبقه تقسیم میکند که رئیسجمهور در اولین و
کنگره در آخرین الیه قرار دارد.
اندیشمندانی همچون ریپلی و لیندسی 13معتقدند
«غیرممکن است بدون در نظر گرفتن کنگره،
سیاست خارجی آمریکا را به طور کامل درک کرد»
کارتر و اسکات 14نیز معتقدند در حوزه رفتارهای
سیاست خارجی کنگره ،سه نوع رفتار قابل شناسایی
است که عبارتاند از :فعالیت ،قاطعیت و پیشتازی.
آنها با ترکیب این رفتارها ،چهار مدل از کنگره
درگیر در سیاست خارجی در نظر میگیرند.
الف) کنگره رقابتی :در این کنگره هر دو سطح
ِ
سیاست رئیسجمهور را
فعالیت و جسارت باال بوده و
به چالش کشیده و بازتاب یک کنگره احیاشده است.
ب) کنگره عقبنشسته :تابع تصمیمات
رئیسجمهور و حامی او و غیرفعال است که
بازتابدهنده یک کنگره تسلیم و سازشپذیر است
که به سیاستهای داخلی توجه بیشتری میکند.
ج) کنگره حمایتی :در این کنگره فعالیت بیشتر
با جسارتی کمتر ترکیب شده است و نشان میدهد
کنگره با رئیسجمهور برای رسیدن به اهداف
سیاسی مشترک همکاری میکند.
د) کنگره استراتژیک :در این نوع کنگره فعالیت
کمتر با جسارت بیشتر ترکیب شده و مشاجرات
با رئیسجمهور با دقت بیشتری انتخاب میشوند،
12. Cameron
13. Ripley -lindsay
14. Carter- escat

اما این تمایل وجود دارد که اولویتهای سیاست
خارجی رئیسجمهور را به چالش بکشد.
این اندیشمندان درنهایت نتیجه میگیرند که بعد
از جنگ جهانی دوم میزان فعالیت کنگره در برخی
موارد کاهش یافته ،اما در عین حال بر میزان شهامت
و قاطعیت یا جسارت کنگره افزوده شده است ،به
گونهای که توانسته سیاستهای رئیسجمهور را به
چالش بکشد (دهشیار و مرادی.)87-84 :1396 ،
هر قانونی برای تصویب باید به تأیید مجلسهای
سنا و نمایندگان کنگره برسد .عالوه بر این کنگره
دارای چهار نوع کمیته اصلی ،فرعی ،مشترک و
کمیته کنفرانس است .کنگره دارای دو نوع قدرت
تصریحشده در قانون اساسی و قدرت ضمنی است.
قدرتهای تصریحشده در قانون اساسی آمریکا و
همچنین فصول پنجم و هفتم قید شده که شامل
 28مورد هستند .برخی از این قدرتها عبارتاند از:
وضع و وصول مالیاتها ،عوارض گمرکی ،تعرفهها،
تنظیم مقررات با کشورهای خارجی ،اعالم جنگ،
تشکیل ارتش و حمایت از آن ،تصویب نامزدهای
پیشنهادی رئیسجمهور برای سمتهای فدرالی
و فرماندهی مراکز نظامی آمریکا در نقاط مختلف
جهان که همگی مجریان سیاست خارجی آمریکا
هستند .همچنین طبق بخش دوم فصل دوم قانون
اساسی ،رئیسجمهور برای تصویب معاهداتی که
درباره آنها مذاکره کرده نیاز به مشورت و رضایت
مجلس سنا با دوسوم آرا دارد .قدرتهای ضمنی
نیز از بند آخر بخش هشتم فصل اول قانون اساسی
ناشی میشود که طبق آن کنگره حق دارد تا در
موارد ضرورت و مقتضی قوانین موردنیاز را تصویب
کند ).(Nolan, 2017: 2-7
تحریمهایی که کنگره ایاالت متحده آمریکا
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درخصوص جمهوری اسالمی ایران از سال  2010به
بعد وضع کرده است ،شامل شش قانون و مصوبات
هر قسمت از آنها میشود که در ادامه آمدهاند.
قانون سیسادا (تحریم انرژی و مبادالت مالی)،
مصوب اول جوالی  2010با هدف تحریم افراد و
مﺅسسات مرتبط با بخش انرژی ایران .در بخش هفتم
این قانون «فروش سوخت هواپیما و دیگر محصوالت
سوختی به ایران» ممنوع اعالم شده است.
قانون اینکسنا (منع گسترش سالح هستهای ایران،
سوریه و کره شمالی ،مصوب  1999و اصالحشده در
سال  2011با هدف تحریم فعالیتهای هستهای).
قانون میهنپرستی ،مصوب  26اکتبر ( 2001پس
از  11سپتامبر) و اصالحشده در  21نوامبر  2011با
هدف دسترسی به سیستمهای بانکی و پولشویی و
افزایش امنیت شهروندان.
قانون اختیار دفاع ملی ( ،)NDAAمصوب 31
دسامبر  2011به بهانه غنیسازی در انرژی اتمی
ایران و تهدید ایران به انسداد تنگه هرمز با هدف
محرومیت ایران از منابع درآمد مالی.
قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه،
مصوب آگوست  2012به بهانه وضعیت حقوق بشر
ایران و سوریه با هدف عدم اشاعه سالحهای کشتار
جمعی.
قانون آزادی و منع گسترش تبلیغاتی ایران
( ،)IFCPمصوب پایان سال  2012که بخشی از
قانون «اختیار دفاع ملی  »2012است با هدف بستن
تمامی راههای دور زدن تحریم ایران ،بهویژه در حوزه
کشتیرانی.
اکثر تحریمهای کنگره در ارتباط با ایران ،از
نوع ثانویه بوده که گستره مجازات آن شامل همه
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دولتها و شرکتهای خاطی دنیاست.
 .3-3نقش وزارت خزانهداری آمریکا در تحریم
ایران

این وزارتخانه یکی از پانزده وزارتخانه دولت فدرال
ایاالت متحده آمریکا است .مأموریت اصلی آن ایجاد
اقتصادی قوی و تولید فرصتهای شغلی و اقتصادی
با ارتقای شرایط رشد اقتصادی و تعادل داخلی و
خارجی ،تقویت امنیت ملی با نبرد با تهدیدات و
حفاظت از یکپارچگی سیستم اقتصادی و مدیریت
مﺅثر و کارای پول و منابع است که«اداره کنترل
داراییهای خارجی آمریکا»  OFACمسئولیت اصلی
رصد و بررسی عملکرد بهینه تحریمها و همچنین
صدور دستورات اجرایی علیه کشورهای هدف را
برعهده دارد .شاید بتوان تفاوت میان کنگره وزارت
خزانهداری ایاالت متحده آمریکا با وزارت خزانهداری
را در میزان شدت فرامرزی بودن تحریمهای کنگره
دانست؛ به طوری که بیشترین آثار تحریمها را در
حوزههایی (بانکی ،نفتی ،هواپیمایی و کشتیرانی)
شاهد هستیم که بیشترین میزان وابستگی را به
صنعت و تکنولوژی غرب دارند (تصویر شماره )2
(علوی و امیری.)81-73 :1395 ،
 .1-3-3تاریخچه اوفک
حضور وزارت خزانهداری آمریکا در وضع
تحریمهای اقتصادی علیه کشورهای دیگر
بازمیگردد به جنگ  ،1812زمانی که آلبرت گالتین،
وزیر خزانهداری ایاالت متحده آمریکا در واکنش به
آزار ملوانان آمریکایی ،تحریمهایی را علیه بریتانیا
وضع کرد .دایره کنترل داراییهای خارجی وزارت
خزانهداری آمریکا در دسامبر  1950تأسیس شد.
البته آژانسهایی که پیشتر این وظیفه را در وزارت
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خزانهداری برعهده داشتند تحت عنوان«دفتر کنترل
اموال خارجی» از سال  1940تا  1947و «دفترداری
بینالمللی» از سال  1947تا  1950تکمیل شده و
فعالیت میکردند .دفتر کنترل اموال خارجی توسط
فرمان اجرایی ریاستجمهوری به شماره 8389
به عنوان واحدی از وزارت خزانهداری آمریکا در
 10آوریل  1940تأسیس شد .این دفتر در زمان
جنگ بر واردات نظارت داشت و محدودیتهایی
را بر تجارت با دشمن اعمال میکرد .این سازمان
همچنین در اجرایی کردن فهرست سیاه شرکت
میکرد .دفتر کنترل اموال خارجی در سال 1947
با انتقال دستورالعملهای آن به آژانس تازه تأسیس
شده دفتر داراییهای بینالمللی ،منحل شد.
در سال  1948اجرای آن دسته از اقدامات که
به بلوکه کردن اموال خارجی منجر میشد به یکی
از دپارتمانهای وزارت دادگستری منتقل شد .دایره
دفتر کنترل داراییهای خارجی در سال  1950در
دفتر اموال بینالمللی بنا به دستور وزارت خزانهداری
دایر شد .این اقدام به دنبال ورود چین به جنگ
دو کره و دستور ترومن ،رئیسجمهور وقت آمریکا،
در مورد مسدود کردن همه داراییهای چین و کره
شمالی که تحت اختیار آمریکا بود ،انجام شد .این
دفتر عالوه بر مسدود کردن داراییهای چین و کره
شمالی ،مقرراتی را اجرایی کرد و فرمانهای جدیدی
تحت قانون تجارت با دشمن صادر کرد.
 .2-3-3سازوکار اوفک
اوفک یک آژانس اجرایی ،اطالعاتی و مالی است که
زیرمجموعه خزانهداری محسوب میشود و وظیفه آن
برنامهریزی و اجرای تحریمهای اقتصادی و تجاری
در حمایت از اهداف امنیت ملی و سیاست خارجی
آمریکاست .اوفک تحت اختیار ریاستجمهوری و

در شرایط اضطراری اقدامات خود را علیه دولتهای
خارجی و همین طور برخی سازمانها و افراد که
تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب میشوند
اجرایی میکند .به عنوان بخشی از وزارت خزانهداری
آمریکا ،اوفک تحت توجه و حمایت دفتر اطالعاتی
مالی و تروریسم فعالیت دارد که اصوالً متشکل از وکال
و عوامل اطالعاتی است .در حالیکه بسیاری از اهداف
آن بهطور فزایندهای با کاخ سفید هماهنگ میشود،
بیشترین موارد فردی درنتیجه بررسیهای گسترده
دفتر هدفگذاری جهانی ( )OGTاوفک ایجاد میشود.
به عنوان یکی از قدیمیترین و ناشناختهترین
آژانسهای دولتی ،اوفک بیش از نیمقرن پیش
فعالیت خود را آغاز کرده و نقش چشمگیری به
عنوان اهرم دولت آمریکا در سیاست خارجی بازی
میکند .این آژانس قادر است تا مالیاتهای عمدهای
را علیه نهادهایی که با دولت آمریکا مقابله میکنند،
وضع کند ،از جمله وضع جریمههای بسیار سنگین،
بلوکه کردن داراییها و روی هم رفته منع فعالیت
نهادهای متخاصم در آمریکا.
 .3-3-3اختیارات اوفک
عالوه بر قانون تجارت با دشمن و چند وضعیت
اضطراری ملی که هماکنون در حال اجرا هستند،
اوفک اختیارات خود را از چندین قانون فدرال آمریکا
که به تحریمها و ممنوعیتها مربوط است ،کسب
میکند.
 درخصوص اجرای تحریمها ،اوفک از«دادوستدهای غیرقانونی» که توسط این سازمان به
عنوان دا دوستدهای مالی و تجاری و دیگر معامالت
که افراد آمریکایی بدون اجازه اوفک در آن شرکت
داشته باشند ،جلوگیری میکند.
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 اوفک میتواند در موارد دا دوستدهای ممنوعشدهاستثنا قائل شود .این استثنا میتواند از طریق صدور
یک مجوز کلی برای انواع خاصی از دا دوستدها یا از
طریق صدور مجوزهای جزء به جزء برای چند نوع
دا دوستد باشد.
 اوفک برنامههای تحریمی اقتصادی را علیهکشورها ،گروهها ،افراد و تجارتها از طریق مسدود
کردن داراییها و اعمال محدودیتهای مالی تجاری
برای نیل به اهداف موردنظر در زمینه امنیت ملی و
سیاست خارجی آمریکا اداره و اجرایی میکند.
 بر اساس قانون «اختیارات اقتصادی در شرایطاضطراری  ،»IEEPAرئیسجمهور آمریکا قادر است
تا در شرایط اضطراری ملی از برداشت داراییهای
کشورهای دیگر که تحت اختیارات آمریکاست
جلوگیری کند .این حکم پس از آن از طریق اوفک و
از طریق اجرا و صدور مقررات خاصی و انتقال آن به
مﺅسسات مالی ،اجرایی میشود (فيروزنژاد.)1395 ،
 .4-3-3افراد تحت پوشش قانون اوفک
 اشخاصی که در خاک آمریکا حضور دارند (با هروضعیت مهاجرتی)
 اشخاصی که تبعه آمریکا هستند چه در داخل ویا خارج از آمریکا زندگی میکنند.
 افرادی که دارای اقامت دائم (گرینکارت) آمریکاهستند فارغ از اینکه در داخل یا خارج از آمریکا
زندگی میکند.
 شرکتهایی که بر پایه قوانین آمریکا سازمانیافتهاند که شامل شعب خارجی آنها نیز میشود.
 .5-3-3محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری
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 سرمایهگذاری جدید در آمریکا؛ سرمایهگذاری در امالک تحت نظارت دولتایران؛
 خرید ،فروش ،حملونقل ،معارفه ،داللی ،تأیید،تأمین مالی ،تسهیل یا تضمین موضوع کاال یا
خدمات ایرانی یا متعلق به دولت ایران؛
 دریافت هزینه و سود بر وامهای موجود در ایرانمگر آنکه مجوز مخصوص از اوفک را دریافت کند؛
 تجارت یا تأمین مالی تجارت نفت ایران ومحصوالت نفتی پاالیششده در ایران؛
محدودیتهای وارداتی از ایران
 واردات کاال یا خدمات ساخت ایران به آمریکا؛ واردات کاال یا خدمات متعلق یا تحت نظارتدولت ایران به آمریکا؛
 ارائه سرمایه ،تأیید ،تسهیل یا تضمین معامالتیتوان به یک فرد یا شرکت در
به این معنا که نم 
واردات کاال یا خدمات ساخت ایران کمک کرد.
این محدودیتها فقط مربوط به واردات مستقیم
از ایران نیست ،بلکه شامل واردات از کشور ثالث به
آمریکا و همینطور واردات برای انتقال از ایران به
آمریکا برای کشور دیگر هم میشود.
استثنا :افراد میتوانند تحت شرایطی خاص
کاالهای ساخت یک کشور دیگر را که شامل مواد
اولیه ایرانی هستند از آن کشور به آمریکا وارد کنند
محدودیتهای صادراتی به ایران

 صادرات کاال ،فناوری و خدمات به ایران؛ -صادرات کاال ،فناوری و خدمات به دولت ایران؛
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 صادرات کاال ،فناوری و خدمات از آمریکا به یککشور ثالث در صورتی که بدانید یا مشخص باشد
که این مواد برای ارسال مستقیم و غیرمستقیم به
ایران است؛
 صادرات کاال ،فناوری و خدمات از آمریکا به یککشور ثالث زمانی میتواند خالف تحریمهای ایران
نباشد که به شکل قابل مالحظهای تغییر و تبدیل به
یک کاالی خارجی شده و به ایران صادر شود و کاال
یا فناوری آمریکایی که شما فرستادید درصد کمی
از کاالی خارجی و محصول نهایی را تشکیل دهد
(کمتر از  10درصد).
 .6-3-3اخذ مجوز اوفک
مجوز اوفک به معنای صدور موافقتی است بر انجام
معاملهای که در صورت نداشتن آن موافقتنامه انعقاد
معامله ممنوع خواهد بود .درواقع هرنوع صادرات،
واردات یا معاملهای مربوط به ایران که واجد شرایط
یکی از موارد استثنا نباشد ممنوع است ،مگر آنکه
شما از اوفک مجوز گرفته باشید .مجوزهای اوفک دو
نوع است :مجوز عام و مجوز خاص
 مجوز عام :مجوزی است که به همه اجازهایمیدهد که یک نوع معامله خاص را بدون نیاز به
دریافت مجوز انجام دهند .اوفک تاکنون فقط دو
مجوز عام در رابطه با تحریمهای ایران صادر کرده
است که عبارتاند از:
الف) مجوز عام شماره یک (صادر شده در
دسامبر  )2003که در پاسخ به زلزله بم به مدت
 90روز به همه افراد آمریکایی اجازه داد که با هدف
انساندوستانه و بازسازی ،کمک مالی را انجام دهند.
این مجوز باطل شده و دیگر اعمال نمیشود.
ب) مجوز عام شماره دو (صادر شده در  22اوت

 )2006در این نوع مجوز کارمندان شش سازمان
بینالمللی اجازه دارند در معامالت داخل یا مربوط
به ایران که برای انجام کارشان ضروری است شرکت
کنند .مشروط به آنکه پول یا اعتباری را در یک بانک
آمریکایی ایجاد نکنند.
 .2مجوز خاص :یک اجازهنامه کتبی است که در
پاسخ به درخواست کتبی برای دریافت مجوز انجام
یک معامله بخصوص ،توسط اوفک برای یک شخص
یا شرکت صادر میشود.
اخذ مجوز از اداره سرمایههای خارجی ایاالت
متحده آمریکا که بسیار پیچیده است ،نیازمند زمان
زیاد و احراز شرایط هویتی درخواستکننده ( آدرس
پستی ،توضیح کامل معامله با تمام جزئیات هرگونه
صادرات یا واردات) است و اینکه این قرارداد چرا
و چگونه میتواند تحت شرایط تحریمی ایران مجاز
باشد ).(Asian Law Caucus, 2011: 3-21
تحریمهای مالی ـ تجاری ایران توسط آمریکا
باعث شده تمام ساکنان دائمی (دارای گرینکارت)،
سیتیزنهای آمریکا و شرکتهای تجاری حتی
غیرانتفاعی ثبتشده در آمریکا (مهم نیست در
کجای دنیا قرار دارند) و تمام شعبههای خارجی این
شرکتها در سایر کشورها قبل از هر نوع اقدامی
نیازمند دریافت مجوز کتبی از اوفک برای ارسال و
دریافت پول یا بسیاری کاالها و سرویسها به ایران
باشند .برای معامالت ،ارسال و دریافتهای بیش از
ده هزار دالر آمریکا و یا پولهای کمتر از آن ،به
دفعات باید از این اداره مجوز دریافت کرد.
برای درخواست این مجوز و روشن شدن مسئله،
افراد یا شرکتها باید با ارسال یک نامه کوتاه و
دقیق از این اداره درخواست استعالم کنند که پاسخ
به این درخواست بعد از شش ماه یا بیشتر انجام
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بازرسی عمومی

دبیر خزانهداری

بازرسی عمومی خزانهداری
برای اداره مالیاتی

معاونت وزارت خزانهداری

بازرس ویژه عمومی ،برنامه آزادسازی

اداره مدیریت کارکنان

سرمایههای دشوار

اداره خزانهداری و اطالعات مالی

اداره امور بینالملل

اداره مالی داخلی

اداره مالی تروریست

اداره سرمایههای بین المللی

اداره سازمانهای مالی

اداره توسعه و بازارهای بینالمللی

اداره بازارهای مالی

و جرمهای مالی

اداره اطالعات و تجزیه و تحلیل

اداره خدمات مالی

اداره کنترل سرمایههای خارجی ()ofac

رئیس اداره بحران

اداره خزانهداری

اداره ثبات مالی

رئیس سیاست

اداره

رئیس اداره اطالعات

مالیاتی

امور عمومی

(دادهها)

دفتر مدیریتی

اداره امور

قانونگذاری

مشاور عمومی

اداره اقتصاد سیاسی

تصویر  .2ساختار وزارت خزانهداری ایاالت متحده آمریکا

میپذیرد .کسانی هم که بدون اخذ مجوز معامالت
با ایران انجام دادهاند بهتر است قبل از اطالع آمریکا
از موضوع بهطور داوطلبانه اعالم کنند که این کار
به معنای همکاری با اوفک محسوب میشود؛ این در
کاهش جریمه مؤثر خواهد بود.
اوفک بنا به مورد و سوابق افراد یا شرکتها
جریمههای متفاوتی را در نظر میگیرد .در بسیاری از
اوقات ممکن است صرفاً به ارسال یک نامه مختصر ختم
شود .این اداره ممکن است عامدانه دخالتی در معامالت
کوچک یا تکراری نداشته باشد ،اما در دراز مدت و با
کنترل نامحسوس اینگونه معامالت به یکباره وارد
موضوع شده و جریمهای اعمال کند .لیست سرویسها،
کاالها و مبالغ غیرمجاز و مجاز به صورت ساالنه و بنا به
دالیل سیاسی دائماً در حال تغییر است.

 .4-3تحریمهای صنعت هوایی ایران

بخش مهمی از مسائل مربوط به تحریمهای ایران
معطوف به خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک
(برجام) است .رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا در
 1397/12/18ضمن انتقاد از سیاستهای ایران بیان
کرد جمهوری اسالمی ایران به این توافق پایبند نبوده و
اقدام به آزمایش موشکی کرده است .به دنبال این موضوع
اداره کنترل دارایهای خارجی آمریکا (اوفک) در خرداد
 1397عالوه بر حفظ تحریمهای ثانویه گذشته صنعت
هوایی ایران ،سه شخص (ایرج رونقی ،هواپیمایی معراج،
گولنهال یگانه ،هواپیمایی ماهان ،تورج زنگنه) و شش
شرکت مربوط به خطوط هوایی کاسپین ،معراج ،ماهان،
پوبا و هواپیمایی تشریفات جمهوری اسالمی ایران را به
فهرست تحریمی خود اضافه کرد.
در بیانیه خزانهداری آمریکا فعالیتهایی صنعت

42

محمدسجاد اسپری و حمیدرضا شیرزاد .نقش کنگره و وزارت خزانهداری آمریکا در اعمال تحریمها علیه جمهوری اسالمی ایران و تأثیر آن بر صنعت هواپیمایی

تابستان  .1399دوره  .10شماره 35

هوایی ایران که هدف قرار گرفتهاند عبارتاند از:
 .1تأمین قطعات هواپیما و تجهیزات آن؛  .2انجام
قراردادهای مربوط به تعمیرات؛  .3ارائه خدمات
زمینی و مهمانداری؛  .4فروش هواپیما؛  .5نقل و
انتقال بین خطوط و عقد قراردادهای نماد مشترک
(کدشیر)؛  .6خدمات بازاریابی؛  .7خدمات مربوط
به حمل و تحویل بار؛  .8خدمات تهیه و فروش
بلیت؛  .9نقل و انتقال پولی (تحریم عام) (U.S.
.)Department of the Treasury, 2020
تحریمهای هوایی علیه جمهوری اسالمی ایران
موجب شده است تا این صنعت و مدیریت آن در
قیاس با استاندارد جهانی از ادبیات کام ً
ال متفاوتی
برخوردار شود .تأمین قطعات ،تجهیزات و ملزومات
موردنیاز حوزه هوانوردی در شرایطی کام ً
ال پیچیده
و غیررسمی صورت میپذیرد و به همین دلیل آمار
دقیق و مشخصی در این خصوص وجود ندارد و
درواقع شرکتهای هواپیمایی تالش میکنند تا
از طریق دالالن و واسطههای خارجی و داخلی
بخش اعظمی از نیازهای خویش را که معطوف
به تکنولوژی خارجی است ،تأمین کنند .همچنین
در برخی از موارد شرکتها با تکیه بر دانش فنی
نیروی انسانی خود و با استفاده از تجهیزات در
دست داشته به صورت محدود اقدام به تعمیر و یا
تولید برخی از قطعات مورد نیاز میکنند.
به طور کلی آنچه درباره وضعیت حاکم بر
زنجیره تأمین قطعات و تجهیزات و تجهیزات
هواپیمایی میتوان بیان کرد آن است که شرایط
ناظر بر صنعت هوایی ایران نسبت به سایر کشورها
بسیار دشوار ،فاقد ثبات ،محرمانه و به طور کلی
متفاوت با استاندارهای بینالمللی است .با توجه
به آنچه در خصوص مبحث تحریمها با رویکرد
حوزه هوانوردی بیان شد میتوان گفت کنگره و

ت خزانهداری ایاالت متحده آمریکا دو بال
وزار 
اصلی تحریم علیه جمهوری اسالمی ایران هستند.
از یکسو کنگره میکوشد تا با اتخاذ یک رویکر
قانونی در سطح بینالملل تحریمهایی از نوع ثانویه
جهت همراهسازی تمامی دولتها و شرکتها برای
مجازات ایران وضع کند و از سوی دیگر وزارت
خزانهداری آمریکا توسط اهرم قدرتمند خود یعنی
اداره کنترل سرمایههای خارجی آمریکا تالش
میکند تا با وضع تحریمهای اولیه به شیوهای
کام ً
ال اطالعاتی و پلیسی تمامی مسیرهای
دسترسی جمهوری اسالمی ایران را به آنچه تماماً
یا بخشی از آن متعلق به داراییهای آمریکا (کاال،
خدمات ،تکنولوژی ،سرمایه) است مسدود کند .بر
این اساس یکی از حوزههایی که بهشدت و به طور
خاص مورد تحریم خاص یکجانبه آمریکا واقع
شده است ،صنعت هوانوردی است که در ادامه آثار
ن تحریمها بر پیکره هواپیمایی جمهوری
مترتب ای 
اسالمی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 .5-3افزایش سن هواپیماها و حوزههای تحت
تأثیر آن

یکی از مﺅلفههای اصلی شرکتهای هواپیمایی
که رشد و توسعه آن بهبود عملکرد شرکتها و
لونقل هوایی را به دنبال
درنهایت توسعه بازار حم 
دارد ،عمر ناوگان شرکتهای هواپیمایی است .هدف
لونقل بار و مسافر کسب درآمد است
اصلی از حم 
که به منظور افزایش درآمد باید هزینههای عملیاتی
ناوگان کاهش پیدا کند .بخش عمدهای از هزینههای
عملیاتی شامل هزینه سوخت ،تعمیر و نگهداری
میشود که وابسته به سن ناوگان است .افزایش سن
ناوگان بر دو عامل اعتمادپذیری 15و در دسترس
15. Reliability
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بودن 16تأثیرگذار خواهد بود.
اعتمادپذیری؛ به معنای میزان تأخیرهای
ناخواسته به علت تعمیرات پیشبینینشده ناشی از
عمر هواپیماها
در دسترس بودن؛ به معنای تعداد روزهای آماده
برای پرواز ،تقسیم بر کل روزهای عملیاتی آن است.
تعریف سن هواپیما به سه صورت مرسوم بیان
میشود:
الف) سن تقویمی :محدوده زمانی است که سازنده
هواپیما یا قطعهساز آن را تحویل داده است؛ ب)
تعداد سیکلهای عمر نشست و برخاست هواپیما؛
ج) بر اساس تعداد ساعات پروازی.
معموالً از سن هواپیما به عنوان سن تقویمی
تعبیر میشود .هرکدام از تعاریف نامبرده میتواند
پارامتر مشخصی را تعریف کند .سن تقویمی به
طرز ویژهای خزش را نشان میدهد .گذر زمان باعث
افزایش خزش میشود .همچنین ساییدگی اجزا با
گذر زمان افزایش مییابد .عالوه بر سن تقویمی،
آسیبهای محیطی ،تعداد نشست و برخاست
و آسیبهای ناشی از خستگی را نشان میدهد.
همچنین عواملی همچون شرایط کاری ،نوع هواپیما،
موقعیت جغرافیایی ،بهرهوری نیروی کار ،پارامترهای
عملکردی و عوامل مﺅثری در سن هواپیماست.
حداکثر سن عملیاتی هواپیما حدود  30سال
است.هواپیماهای با عمر کمتر از  20سال به عنوان
هواپیماهای مجاز ،هواپیماهای بین  20تا  25سال
به عنوان هواپیماهای پرهزینه و هواپیماهای با سن
بیش از  25سال بهصورت هواپیماهای فرسوده در
نظر گرفته میشوند که مبنای این تقسیمبندی بر
16. Availability
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اساس چکهای دورهای پنجساله هواپیماهاست و
این فرسودگی به چند عامل بستگی دارد.
کیفیت و مدتزمان استفاده ،که عبارت است از
میزان سیکل کاری مورد بهرهبرداری قرارگرفته از
ناوگان و شکست ناشی از خستگی و خوردگی آن.
نوع استفاده ،به این موضوع بستگی دارد که
یک هواپیما چگونه و برای چه کاربردی (مسافری،
باربری ،بردبلند ،بردکوتاه) مورد استفاده قرار گرفته
و اینکه چه نوع تعمیرات و نگهداری روی آن انجام
شده است.
فرسودگی ،مدت زمان طی شدهای است از اولین
پرواز یک هواپیما و میزان عمر قطعات یدکی و
آلیاژهای مورداستفاده .این فرسودگی به مرور زمان
معضالتی را در حوزه تأمین و تعمیر قطعات ب ه وجود
میآورد که شامل افزایش تقاضا برای قطعات مصرفی،
افزایش هزینه ،اتالف زمان و کاهش دسترسی در
تحویل قطعات ،استفاده از قطعات قدیمی و باال رفتن
تعداد چکهای دورهای جهت افزایش ضریب امنیت
هواپیما میشود (دانشگاه صنعتي اميرکبير و سازمان
هواپيمايي کشوري.)1397 ،
 .1-5-3افزایش مصرف سوخت
یکی از بخشهای مؤثر در هزینههای خطوط
هوایی هزینه معرف سوخت است این هزینه در دنیا
سهم مهمی را در قیمت تمامشده بلیت دارد؛ بنابراین
برای برنامهریزی در جهت ناوگان نهایی باید نسبت
به این موضوع مالحظه ویژه شود و این مطالعات باید
از طریق بررسی شاخصهای جهانی صورت پذیرد.
طبق استانداردهای جهانی برای سنجش میزان
مصرف سوخت دو شاخص وجود دارد که عبارت است
از :میزان مصرف سوخت به ازای هر مسافر در یک
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ساعت پرواز؛ میزان مصرف سوخت برای هر مسافر به
ل محاسبه بر اساس 100
ازای هر صد کیلومتر که مد 
کیلومتر برای هر مسافر در برآورد هزینههای سوختی
متداولتر است .در خصوص عوامل مﺅثر بر میزان
مصرف سوخت یک هواپیما فاکتورهایی اثرگذار است
که در ذیل به آنها اشاره شده است.
الف) نوع ناوگان :شاخص عمر ناوگان هواپیما ،عامل
مهمی در میزان مصرف سوخت برای ایرالینهای هر
کشور است این شاخص در ایران حدود  19سال
است که در مقایسه با میانگین عمر ناوگان هوایی
کشورهای منطقه با سن تقویمی  5سال فاصله
زیادی را دارد .نوع هواپیما عامل مهمی در مصرف
سوخت هواپیماست؛ به طوری که هر اندازه هواپیما
از فناوری پیشرفتهتری برخوردار باشد ،عموماً مصرف
سوخت کمتری دارد .هواپیماهای جدیدتر با طراحی
بدنه بهتر ،سازهای سبکتر و موتورهایی پرتوان و
کممصرفتر از مقدار مصرف سوخت پایینتری
برخوردار خواهند بود.
ب) نوع موتور :هر اندازه که موتور از تکنولوژی
باالتری برخوردار باشد ،طبعاً دارای وزن کمتر،
فناوری بیشتر و مصرف سوخت کمتری است .نوع
موتور مورداستفاده در یک هواپیما از این حیث قابل
توجه است که چنانچه نتوان تمام بدنه و اجزای یک
هواپیما همچون رنگ آن را تعویض و نوسازی کرد این
امکان وجود دارد تا به بهسازی موتورها میزان مصرف
سوخت آن را بهطور قابل توجهی کاهش دهد.
ج) وزن هواپیما :هرچه وزن برخاستن یک هواپیما
باالتر باشد به همان نسبت موتور باید توان بیشتری را
برای تولید نیروی پیشران و خنثی کردن نیروی پسا
و تولید نیروی برآ مصرف کند که این عوامل باعث
افزایش مصرف سوخت میشود .به طور کلی هرچه

هواپیما سبکتر باشد مصرف سوخت آن کمتر خواهد
شد ،اما نکته حائز اهمیت وزن قابل حمل است؛ به
ی که اگر این وزن از میزان استاندارد طراحیشده
طور 
کمتر باشد باعث کاهش راندمان مصرف سوخت
میشود .درنتیجه در صورت کاهش وزن هواپیما به
حداقل ممکن و افزایش وزن قابل حمل توسط آن،
راندمان مصرف سوخت ارتقا پیدا خواهد کرد.
د) عملیات پروازی :منظور از عملیات پروازی،
عبارت است از مجموع عوامل پرواز یک هواپیما از
زمان برخاست ،کروز ،استفاده از سرعت ،مسافت،
وزن و نهایتاً نشستن که در صورت عدم رعایت و
تناسب میان این فاکتورها افزایش مصرف سوخت
اتفاق خواهد افتاد.
هـ) مسیرهای پروازی :هر هواپیما برای استفاده در
مسیرهای پروازی مشخصی طراحی و ساخته میشود؛
ی که یک هواپیما بر اساس طول پروازی
به طور 
مشخص به برد کوتاه ،برد منطقهای ،میانبرد و برد
بلند تقسیمبندی میشود؛ بنابراین برای دستهبندی
پرواز در هر مسافت پروازی باید از هواپیمای مخصوص
به همان مسافت استفاده کرد و هر اندازه مسافت
یک پرواز بیشتر باشد باید از وزن قابل حمل آن
کاسته شده و به میزان سوخت اضافه شود .در برخی
از خطوط هوایی داخلی به دلیل اتمام عمر پروازی
هواپیماهای برد بلند بینالمللی ،از این نوع هواپیماها
در مسافت عاملهای کوتاه داخلی استفاده میکنند.
این یعنی استفاده از هواپیماهای نامناسب در دیگر
مسیرها و در نتیجه افزایش مصرف سوخت.
درواقع عدم تناسب تعداد مسافر و مسافت پروازی
با نوع هواپیما میتواند باعث کاهش یا افزایش راندمان
هواپیما و در نتیجه افزایش مصرف سوخت شود .بر
اساس آمارهای جهانی میزان متوسط مصرف سوخت
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ناوگان هوایی در جهان  2/78بوده که این مقدا در
ایران  1/46برابر نرخ متوسط جهانی است (Chandra,
.)Chitgopeker, Crawford, Dwyer & Gao, 2014
 .2-5-3افزایش مخاطرات
در باب ایمنی صنعت هوانوردی ،تعارف گوناگونی
ارائه نشده است ،فرهنگ لغات آکسفورد در تعریف
ایمنی آن را«عاری بودن از هرگونه خطر» تعبیر
میکند ).(Oxford University Press, 1995: 226
در تعریفی دیگر ایمنی به معنای «مصون ماندن
در مقابل آسیب یا خسارات» بیان شده اس ت (�Mill
لونقل هوایی
 .)er, 1968همچنین کمیسیون حم 
ایکائو 17ایمنی را به مثابه «حالت مصونیت از خطر
غیرمتعارف خسارات به اشخاص یا هواپیما و اموال
آن» میداند ) .(Huang, 2009بسته به زاویه نگاه،
مفهوم ایمنی در صنعت هوایی ،مفاهیم مقاومتی
همچون عدم وجود سانحه جدی ،از بین بردن سوانح
یا حوادث جدی و رسیدن به کنترل کامل مطلوب
است ،اما این هدف در محیط عملیاتی صنعت هوایی
چندان ممکن نیست .ظرفیتهای خطرآفرین ،بخش
جداییناپذیر محیط عملیاتی هستند؛ به طوری که
در بهترین عملکردها باز هم خطاهای عملیاتی رخ
خواهند داد .در نتیجه ایمنی یک مفهوم نسبی
است به این معنا در صورتی که ریسک و خطاهای
عملیاتی در یک سطح تحت کنترل قرار گرفته شود
میتواند ایمنی فرض شود (الياسي ،کريميگوارشکي
و ساعديباسمنج.)61-58 :1391 ،
به طور کلی خطراتی که میتواند ایمنی یک
هواپیما را تحت تأثیر قرار دهد به چهار دسته
خطرات ذاتی ،خطرات ناشی از فقدان قابلیت پرواز،
خطرات ناشی از فقدان ایمنی در قبال تصادف و
)17. AIR NAVIGATION COMMISSION (ICAO
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خطرات ناشی از نقص هشدار تقسیم میشوند که
در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
الف) خطرات ذاتی هواپیما :حملونقل هوایی
در قیاس با دیگر روشهای حملو نقل از خطر
باالیی برخوردار است؛ چراکه پرواز ذاتاً یک فعالیت
مخاطرهآمیز است؛ به طوریکه در صورت وقوع یک
حادثه در حین پرواز و ارتفاع باال نمیتوان شانس
زیادی برای زنده ماندن افراد داخل هواپیما در نظر
داشت .با وجود تمام خطرات ذاتی هواپیما ،نباید
تولیدکننده صرفاً به جهت تولید کاالیی خطرناک که
هیچگاه اجتناب از خطرات آن صفر نمیشود مسﺅل
قلمداد شود .به عبارتی دیگر حتی اگر مفهوم عیب،
به خطرناک بودن کاال تعبیر شود باید میان خطرات
ذاتی هواپیما و خطرات عرضی آن تفکیک قائل شد.
ب) خطرات ناشی از نداشتن قابلیت پرواز :بخش
لونقل هوایی مربوط
عمدهای از مقررات ایمنی و حم 
میشود به مرحله «طراحی» و«تولید» در صورتی که
یک هواپیما بدون رعایت مقررات ایمنی تولید شده
باشد و قابلیت پرواز 18را نداشته باشد معیوب تلقی
میشود .به این ترتیب مفهوم عیب تولید هواپیما ،تحت
تأثیر مقررات ایمنی قرار دارد و عدم رعایت فناوریهای
جدید و مقررات مربوطه از سوی تولیدکننده در
طراحی و ساخت هواپیما آن را معیوب میسازد؛ بهویژه
اگر عیب تولید به نامتعارف بودن کاال 19و عدم رعایت
مقررات ایمنی مربوط به ساخت تعبیر شود.
در این خصوص ضمیمه هشتم کنواسیون شیکاگو
کام ً
ال به موضوع قابلیت پرواز هواپیما 20اختصاص
دارد که حداقل استانداردهای الزم را برای اینکه یک
هواپیما قابلیت پرواز داشته باشد مقرر میدارد .به این
18. Flight capability
19. Unusual goods
20. Airworthiness of aircraft
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ترتیب مرجع تعیینکننده معیارهای ایمنی و قابلیت
پرواز هواپیما در درجه نخست کنواسیون شیکاگو
و ضمایم آن و سپس توصیههای تصویبشده
ایکائو است .با وجود این کشورهای عضو میتوانند
با تصویب قوانین داخلی بدون نقض استانداردهای
بینالمللی ،مقررات جامعی در اینباره وضع کنند.
ج) خطرات ناشی از فقدان ایمنی در قبال تصادف:
داشتن قابلیت پرواز برای ایمن بودن هواپیما و عدم
ایجاد خطر کافی نیست ،بلکه الزم است هواپیما در
قبال تصادف 21نیز ایمن باشد .ایمنی در قبال تصادف
به سه روش تعریف شده است.
 .1در صورت بروز حادثه ،احتمال زنده ماندن
مسافران هواپیما افزایش یابد؛ ایمنی در قبال تصادف
ویژگی یک وسیله نقلیه است که مسافران آن را از
مرگ در یک حادثه وحشتناک نجات میدهد یا از
خسارت بیشتر و جراحت مصون میدارد.
 .2به معنای توانایی ساختار هواپیما برای اینکه
محیطی ایمن برای مسافرین ایجاد کند.
 .3فقدان ایمنی در قبال تصادف به معنای طرح
یا ساختی است که خسارات ایجادشده در اثر حادثه
اولیه را تشدید میکند.
د) خطرات ناشی از نقص هشدار :نکته قابل توجه
دیگر در ضمیمه هشتم کنواسیون شیکاگو مربوط
است به «تبادل مداوم اطالعات در خصوص قابلیت
پرواز هواپیما» میان کشوری که هواپیما در آن تولید
شده و کشوری که هواپیما در آن استفاده میشود.
نقص در دادن چنین اطالعاتی به مصرفکننده طبق
قواعد عمومی مسئولیت تولید ،عیب محسوب میشود.
The exchange of mandatory continuing air21. crash worthiness

worthiness information between the state of
design and the state of registry of the aircraft

برخالف قواعد عمومی مسئولیت تولید که دادن
اطالعات را بر عهده تولیدکننده میگذارد ،در این
کنوانسیون تعهد به دادن اطالعات از ویژگی «متقابل»
و «مبادله» برخوردار است که به نظر میرسد دادن
اطالعات از سوی بهرهبردار هواپیما به تولیدکننده و
طراح آن به منظور دریافت اطالعات صحیح جهت
استفاده بیخطر از هواپیماست .بخش عمده تحصیل
قابلیت پرواز هواپیما به مرحله طراحی و تولید آن
مربوط شود ،اما کنوانسیون شیکاگو کشورهای عضو را
مکلف به حصول اطمینان نسبت به ادامه قابلیت پرواز
هواپیما در طول مدت بهرهبرداری کرده است .این تعهد
عمدتاً ناظر بر پشتیبانی ،تعمیر و جایگزینی قطعات
هواپیماست که در غالب موارد اعضای کنوانسیون به
منزله تولیدکننده محسوب شده و مسئولیت آنان به
طور جداگانه مورد بررسی واقع میشود (صادقیمقدم
و اشراقیآرانی.)161-155 :1391 ،
 .6-3نقل و انتقاالت پولی (تحریم عام)

مهمترین کارکرد ارتباطات بانکی در عرصه
بینالملل نقل و انتقال پول و در کنار آن ارائه
خدماتی همچون ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی
است که نقش مهمی در تسهیل تجارت بینالملل
دارد .از این رو قطع ارتباطات بانکهای خارجی با
بانکهای یک کشوره عالوه بر نقل و انتقال وجه،
عملیات صادرات و واردات ،اعتبارات اسنادی بلند
مدت 22و سرمایهگذاری خارجی در آن کشور را تا
حد زیادی مختل میکند .درواقع تحریمهای بانکی
سالحی است که وابستگی کشورها به ارتباطات
بانکی با بانکهای خارجی را هدف قرار میدهد.
22. Finance
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بدیهی است این وابستگی خود معلول وابستگی
به صادرات و وادرات و سرمایهگذاری خارجی است
و طبعاً هر کشوری که وابستگی اقتصادی کمتری
به تجارت خارجی داشته باشد ،درنتیجه وابستگی
کمتری به بانکهای خارجی خواهد داشت .با
توجه به وابستگی شدید تعامالت اقتصادی جهانی
به خدمات بانکی ،تحریمهای بانکی قویترین نوع
تحریم است و ممکن است موجب اختالل تجاری
در کشور هدف شود .اما آنچه تحریمهای بانکی را از
سایر تحریمها متمایز میسازد عبارت است از:
 محدود بودن تعداد بانکهای خارجی نسبت بهعناصر فعال در بخش تجارت خارجی؛
 وجود قوانین و مقررات بینالمللی تجارت وسرمایهگذاری خارجی توسط نهادهای بینالمللی
موجب افزایش وابستگی تجارت خارجی به
فعالیتهای بانکی شده است؛
 سرعت اجرای باالی تحریمهای بانکی در قیاسبا سایر تحریمها؛
 رصد و نظارت شدید مبادالت پولی و شناساییناقضان قوانین و اجرای مجازاتهای شدید؛
 عدم ریسکپذیری بانکها در خصوص نقضقوانین تحریمی؛
 تبعیت بخش خصوصی از قوانین بینالملل نظامبانکی جهان (Hufbauer, Schott, Elliott & Oegg,

.)2007: 57

تحریمهای اولیه بانکی :این نوع تحریم از سال
 1995میالدی آغاز شد که به موجب آن 12
میلیارد دالر از داراییهای ایران در بانکهای
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آمریکایی توقیف شد .همچنین بر اساس این نوع
تحریمها امکان ارائه خدمات بانکی از سوی بانکهای
آمریکایی برای بانکهای ایران ممنوع شد و امکان
گشایش حساب و روابط کارگزاری مقدور نشد ،اما
کماکان امکان پرداخت دالری برای بانکهای ایرانی
در سایر نقاط جهان فراهم بود .ب ه طور کلی این نوع
از تحریمها از جانب بانکهای ایاالت متحده آمریکا
علیه بانکهای ایرانی و هدفش توقیف داراییهای
بانکهای ایرانی بود.
تحریم ثانویه بانکی :این بخش از تحریمهای بانکی از
جوالی سال  2010میالدی به اجرا درآمد که به موجب
آن بانکهای خارجی حق مبادله با بانکهای ایرانی و
در دسترس قرار دادن دالر آمریکا برای این بانکها را
ندارند .به گفته براد شرمن 23هدف این نوع از تحریمها
تشدید فشارهای اقتصادی و افزایش اعتراضات داخلی
است ( .)Guzman, 2013: 5تحریمهای ثانویه برپایه
جلوگیری از دسترسی ایران به دالر آمریکا پایهریزی
شد و به مرور زمان پرداختهای ارزی و سایر حوزههای
اقتصادی را دربر گرفت ).(Slavin,2011: 4
 .1-6-3دستورالعملهای تحریمهای اولیه
بانکی
 .1دستور 1995( 12959م) :تحریم مستقیم
بانکی ایران جهت جلوگیری از دسترسی به دالر؛
 .2دستور 2001( 13224م) :توقیف داراییهای
ایران:
 .3دستور 2005( 13382م) :توقیف دارایی
بانکهای مربوط به برنامه اشاعه تسلیحات کشتار
جمعی؛
23. Brad sherman
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 .4قانون پاتریوت (2011م) :جلوگیری از
حسابهای واسط برای بانکهای ایرانی جهت
دسترسی به دالر؛
 .5دستور 2012( 13599م) :توقیف داراییهای
بانک مرکزی و تمام بانکهای ایرانی؛
 .2-6-3دستورالعملهای تحریمهای ثانویه
بانکی
 .1تحریمهای جامع ایران (2010م) :تحریم
کارگزاران بانکهای ایرانی خارج از کشور برای
جلوگیری از دسترسی به دالر؛
 .2اختیارات دفاعی (2011م) :تحریم کارگزاران
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خارج جهت
جلوگیری از دسترسی به دالر ایاالت متحده؛
 .3کاهش تهدیدات ایران (2012م) :تحریم
کارگزاران بانکهای ایرانی به کشورهای ثالث جهت
تحریم انتقال وجوه حاصل از فروش نفت؛
 .4دستور 2012( 13622م) :تحریم فروش
اسکناس و طال به بانک مرکزی ایران؛
 .5حمایت از آزادی ایران (2013م) :تحریم طال
و استفاده از درآمدهای نفتی برای خرید کاالهای
تحت تحریم آمریکا؛
 .6دستور 2013( 13628م) :توقیف داراییهای
بانک مرکزی توسط بانکهای خارجی وابسته به
آمریکا؛
 .7دستور 2013( 13645م) :تحریم استفاده از ریال
و پیمانهای پولی با ایران (علوی.)190-184 :1393 ،

 .3-6-3چالشهای ناشی از تحریمهای نظام
بانکی علیه جمهوری اسالمی ایران
 .1بروز مشکل در انجام حوالهها و انتقاالت ارزی؛
 .2دشواری در دریافت و انتقال درآمدهای حاصل
از فروش نفت؛
 .3اختالل در واردات کاالهای اساسی به دلیل
دشواری در نحوه پرداخت؛
 .4ایجاد معضل در گشایش اعتبارات اسنادی در
نتیجه تضعیف روابط کارگزاری بانکها؛
 .5ایجاد فضای ویژهخواری درنتیجه چند فرضی
شدن ارز و نحوه تخصیص آن؛
 .6تعطیلی یا کاهش فعالیت شعب بانکهای
ایرانی خارج از کشور؛
 .7ممنوعیت استفاده از خدمات ارتباطی همچون
سوئیفت و روتیرز؛
 .8افزایش ریسک نقل و انتقاالت ارزی به دلیل
استفاده از روشهای ناامن؛
 .9عدم تمایل بانکهای خارجی (غیرتحریمکننده)
به همکاری به بانکهای ایرانی؛
 .10افزایش کارمزد نقل و انتقاالت ارزی؛
 .11کاهش اعتبار بانکهای داخلی در خارج از
ایران؛
 .12عدم امکان تأمین مالی بینالمللی و کاهش
خدمات ریفاینانس24؛
 .13بروز چالشهای حقوقی در قراردادهای
24. Refinance
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بینالمللی بانکی با طرفهای خارجی به دلیل ترس از
جرائم احتمالی (قضاویخوراسگانی و محمدی.)1394 ،
 .7-3تحریمهای بیمهای (تحریم عام)

خسارات وارد به هواپیما علیرغم آنکه بهندرت رخ
میدهد ،اما از شدت بسیار باالیی برخوردار است.
مدتزمان بیمه بدنه یک هواپیما یک سال است و
برای مدتزمان کمتر از آن مانند یک فصل باید حق
بیمه بیشتری برای مدت کوتاه پرداخت شود .تعهد
بیمهگر برای هواپیما تعمیر ،تعویض و جایگزینی
قسمتهای آسیبدیده ناشی از خسارات موردبیمه
است .حق بیمه هواپیما از حاصل ضرب (نرخ) قیمت
اعالمشده به صورت درصد و سرمایه بیمهشده بهدست
میآید .نرخ بیمه بدنه بر اساس سابقه خسارتی کل
صنعت هواپیمایی ،در طول یک سال معین میشود
و خطوط هوایی که فاقد خسارت باشند شامل کاهش
نرخ یا پاداش عدم خسارت میشوند (بيمه مرکزي
جمهوري اسالمي ايران.)1377 ،
از آنجایی که روند قیمتگذاری مشخصی برای ارزش
هواپیما وجود ندارد ،مالک هواپیما میتواند بشخصه
قیمت آن را تعیین کند .این فرایند نوعی ارزشگذاری
توافقی 25است که در اکثر موارد قیمت توافقی بیشتر
از ارزش واقعی هواپیماست .اما به دلیل نبود کارشناس
جهت قیمتگذاری هواپیما ،اگر به دلیلی خسارت وارد
شود بیمهگر نمیتواند بر اساس قیمت بیمهشدگی به
ماده ( 10قاعده نسبی) استناد کند .موضوع دیگر تاریخ
صدور بیمهنامه است ،در سالهای اخیر شرکتهای
بیم ه برای آنکه بتوانند ریسک بیمهنامه هواپیما را
مدیریت کنند ،مجبور به خریدهای خدمتی از ارزیابان
هواپیماهای خارجی بودند.
25. Agreed value
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به همین منظور بهتر است به تعریف ارزیاب
خسارات بیمهای بپردازیم .ارزیاب خسارات شخصی
حقیقی یا حقوقی و مستقل است که دارای پروانه
ارزیابی خسارات بیمهای از بیمه مرکزی است و مجاز
به بررسی و تحقیق در مورد علت بروز حادثه و تحقق
خسارت ،تعیین مقدار خسارت ،تشخیص میزان تعهد
بیمهگر طبق شرایط بیمهنامه و نیز مذاکره برای تعدیل
و تسویه خسارت بیمهای است؛ بنابراین ارزیابان خسارت
هواپیما به صورت مستقل عمل میکنند و در صورت
پیشبینی ارزیاب مستقل در بیمهنامه ،نظر اززیابی
برای شرکت بیمه یا مالک هواپیما قطعی و الزماالجرا
خواهد بود .ارزیاب خسارت باید به هوانوردی آشنا بوده
و شناخت کاملی از انواع هواپیماهای مسافرتی ،موتور و
قطعات موتور داشته باشد.
همچنین ارزیاب باید به قوانین هوانوردی بهویژه
ایکائو و یاتا اشراف داشته باشد .تسلط به زبان
بینالمللی هوانوردی و قوانین و مقررات داخلی از
توانمندیهای مهم یک ارزیاب است .بیمه هواپیما
شامل مالکیت ،اداره ،تعمیر و نگهداری و یا فروش
است .در زمان بیمه هواپیما چهار اصل اساسی باید
مورد توجه قرار بگیرد :نوع هواپیما؛ ویژگیها ،ساعات
پروازی و دانش فنی؛ موقعیت جغرافیایی پرواز
هواپیما؛ شرایط مورد استفاده.
استثنائات بیمه بدنه هواپیما نیز عبارت است از:
استفاده در مصارف غیرقانونی از هواپیما ،فعالیت
خارج از محدوده جغرافیایی ،استفاده به غیر از آنچه
در بیمهنامه ذکر شده است ،هدایت هواپیما توسط
کسی به غیر از خلبان (مگر در جابهجایی زمینی)،
اتمام گواهینامه خلبان ،نقض قوانین و مقررات
هواپیمایی کشور توسط هواپیمای در حال پرواز،
خسارات ناشی از فرسودگی الستیکهای هواپیما،
خسارات ناشی از تغییر و تبدیل هواپیما ،جنگ،
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اعتصاب و شورش ،خسارات ناشی از عدم استفاده
(انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران.)1398 ،
رشتهها و زیررشتههای بیمهای بخش هوایی
موردنیاز بیمهگران در قبال ریسکهای مربوط به
فعالیتهای مالکیت ،بهرهبرداری ،تعمیر و نگهداری
یا فروش هواپیما و هلیکوپتر بر اساس دستورالعمل
سازمان هواپیمایی کشوری بر این اساس است:
بیمه بدنه ( ،)Hullشامل آسیبدیدگی هواپیما بر
اثر وقوع خطرات مشمول بیمه ،هزینه مربوط به فرود
اضطراری ،هزینه امداد و نجات ،هزینه پاکسازی باند
لونقل و تعمیر و تعویض قطعات
فرودگاه ،هزینه حم 
آسیبدیده (غیر الزامآور).
بیمه فرانشیز بدنه ،شامل هزینه مربوط به
فرانشیز بیمه بدنه است که دارای ارقام باالیی است
(غیرالزامآور).
بیمه جنگ بدنه هواپیما ( ،)Hull warشامل
خسارات ناشی از جنگ و اقدامات تروریستی
(غیرالزامآور).
بیمه خسارات کلی هواپیما ( ،)Total lossشامل
پوشش تسویهحساب بدنه هواپیما در مواقعی است
که خسارات به صورت کلی حادث میشود یا کل
هواپیما از بین رفته باشد (غیرالزامآور).
(Ground Handling

بیمه تجهیزات فرودگاهی
 ،)Equipmentشامل بیمه تجهیزات فرودگاهی
و ماشینآالت فرودگاهی دربرابر حوادث است
(غیرالزامآور).
بیمه تجهیزات و لوازم یدکی شرکتهای هواپیمایی
( ،)Spare partsشامل بیمه موتور هواپیما ،لوازم
یدکی و موتورهای یدکی حملشده و دستگاههای
زمینی ب ه کار گرفتهشده برای هواپیما ،تجهیزات

کارگاهی ،دستگاههای مربوط به جابهجایی زمینی،
تجهیزات کامپیوتری ،سیستمهای شبیهسازی،
تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی حفاظتی در برابر
آتش ،اقالم تجاری و مواد غذایی (غیرالزامآور).
بیمه مسئولیت در برابر مسافر ،شامل پوشش
صدمات بدنه ناشی از حادثه وارد به مسافرین
(الزامآور).
بیمه مسئولیت بار مسافر ( ،)Baggageشامل
پوشش صدمات وارد به بار همراه مسافران (الزامآور).
بیمه مسئولیت قانونی شخص ثالث (Third party
 ،)Legal Liabilityشامل پوشش خسارات به اشخاص
ثالث ،ناشی از برخورد هواپیما یا سقوط اشخاص یا
اشیا میشود .چنانچه در نتیجه برخورد هواپیما و یا
سقوط اشخاص و اشیا از هواپیما خساراتی به آنان
وارد شود بیمهگذار قانوناً مسئول شناخته شده و باید
وجهی را به عنوان جبران خسارت بپردازد و بیمهگر
مبالغ پرداختی را طبق شرایط بیمهنامه پرداخت
خواهد کرد (الزامآور).

بیمه مسئولیت قانونی کاالی حملشده توسط
هواپیما ( ،)Cargoاین بیمه شامل پوشش خسارات
وارد به کاال با صدور بارنامه توسط هواپیمای حامل
بار میشود (الزامآور).
بیمه مسئولیت ناشی از جنگ (،)War liability
این بیمه شامل خسارات مالی و جانی ناشی از جنگ
و عملیات جنگی به اشخاص ثالث میشود (برای
عبور از مناطق جنگی تهیه میشود).
بیمه مسئولیت عمومی ،شامل مسئولیت عمومی و
پوشش غرامت ناشی از صدمات یا فقدان یا خسارات
به اموال ایجادشده از کار و فعالیت بیمهگذار به عنوان
متصدی حمل و نقل را دربر میگیرد.
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بیمه مسئولیت تولید ( ،)Product Liabilityاین
بیمه صدمات جانبی یا آسیبهای مالی یا فقدان
اموال و خسارات وارد به تولیدات ساختهشده در
هنگامی که از مالکیت یا تحت کنترل بیمهگذار
خارج شده است را شامل میشود (غیرالزامآور).
بیمه مسئولیت خدمات زمینی ،شامل کنترل ترافیک
هوایی ،آشیانه ،جابهجایی مسافر و بار ،تأمین سوخت و
غذا ،تجهیزات و نگهداری هواپیما ،یدک کشیدن هواپیما،
آتشنشانی و امداد فرودگاهی است (غیرالزامآور).
بیمه حوادث سنگین ،شامل حوادث سرنشین
و پوشش صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به
مسافرین میشود که منجر به فوت و یا نقص عضو
دائم شود (الزامی است).
بیمه از دست دادن گواهی پرواز خلبان؛ این
بیمه پوشش خسارات منافع مالی وارد به خلبانان،
کمکخلبانان و مهندسین پرواز در صورت از دست
دادن گواهینامه پروازی به طور دائم یا موقت را دربر
میگیرد (غیرالزامآور).
بیمه تجهیزات و لوازم یدکی شرکتهای هواپیمایی؛
این بیمه به منظور بیمه کردن انواع تجهیزات مربوط
به بدنه هواپیما شامل موتور (زمانی که روی هواپیما
نصب نشده باشد) ،قطعات یدکی دستگاههای زمینی
و تجهیزات در کارگاهها هنگامی که در انبار بوده یا
لونقل بوده ،میشود( .غیرالزامآور) (انجمن
در حم 
شرکتهای هواپیمایی ایران.)1396 ،
یکی از موضوعاتی که میتواند بر صنعت بیمه و
به تبع آن بیمه در صنعت هوانوردی تأثیرگذار باشد،
اثر تورم بر بیمه است .درواقع تورم بر وضعیتی داللت
دارد که در آن تقاضای پولی برای محصوالت نسبت
به تولید رشد میکند و معموالً با افزایش واقعی یا
بالقوه سطح عمومی قیمتها یا کاهش توان خرید
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پولی همراه است .برای اندازهگیری این شاخص اغلب
در بازههای زمانی هفتگی ،ماهانه و ساالنه قیمت
انواع کاالها و خدمات در هر کشوری اندازهگیری
میشود .کاالها و خدماتی که جزء کاالهای اساسی
مردم به حساب میآیند در این سنجش تعیین
قیمت میشوند .ریسک تورم که تمامی اوراق بهادار
را تحت تأثیر قرار میدهد و ریسک قدرت خرید یا
کاهش قدرت خرید ،وجوه سرمایهگذاری شده است
و با ریسک نوسان نرخ بهره مرتبط است .درواقع تورم
تعادل معادالت مالی و ارزش واقعی این مبادالت را
برهم میزند؛ بهویژه اگر در بازه زمانی طوالنی واقع
شود (بنیمصطفیعرب.)27 ،26 :1395 ،
 .1-7-3اثر تورم بر خسارات بیمهای

الف) اثر فرانشیز 26یا سهم بیمهگذار :در بسیاری از
انواع بیمه ،مبلغی به عنوان فرانشیز معین میشود،
با این توضیح که خسارات یا رقم فرانشیز را خود
بیمهگذار متحمل میشود و مازاد آن را بیمهگر
پرداخت میکند .با افزایش قیمت از اهمیت رقم
فرانشیز کاسته میشود.
ب) اثر حداکثر خسارت :در بعضی از بیمهنامهها
تعهد بیمهگر به مبلغ معینی محدود میشود و
حداکثر خسارت قابل پرداخت در یک حادثه
مشخص میشود .اما در یک دوره تورمی شدید
ممکن است خسارات وارده به علت افزایش سریع
قیمتها از میزان مبلغ پیشبینی تجاوز کند و
بخشی از خسارات وارده به بیمهگذار جبران نشود.
ج) اثر قاعده نسبی :به موجب شرایط بیمهنامه،
بیمهگذار درصورتی پوشش بیمهای کامل بهدست
میآورد که ارزش واقعی موضوع بیمه را اعالم کرده
26. Franchise
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باشد که در آن صورت نسبتی از ارزش حقیقی بیمه
موردتوافق در بیمهنامه را دریافت خواهد کرد (مث ً
ال
 70درصد) و معموالً بیمهگذار توجه دارد تا قیمت
موضوع بیمه را دقیق اعالم کند تا بیمه کامل را به
دست آورد ،اما تورم موجب میشود در طی مدت
ی که
بیمه ارزش موضوع بیمه افزایش یابد در حال 
مبلغ بیمه ثابت است.
این امر موجب نارضایتی بیمهگذار و اختالفات شدید
بین بیمهگذار و بیمهگر خواهد شد .به همین سبب
راههایی برای حل این مشکل وجود دارد؛ همچون متغیر
ساختن مبلغ بیمه بر اساس تغییرات شاخص قیمتها،
نرخ تورم بانک مرکزی و شاخص افزایش دستمزدها.
همچنین در برخی از بیمهها به جای استفاده از روش
ارزش سرمایه بیمه به عنوان عامل تعیین کننده حق
بیمه ،از روشهای دیگری بر اساس تعداد نفرات یا
ظرفیت موتور استفاده میشود که در صورت افزایش
قیمت موضوع بیمه ،قاعده نسبی سرمایه مطرح نخواهد
بود (شهبازمرادی.)33 ،32 :1386 ،
علیرغم بیان موضوعات مذکور ،یکی از اثرات
مهم پیرامون صنعت بیمه در بخش صنعت هوایی
آثار تحریمی بر عملیات بانکی و نقل و انتقالت ارزی
است .گشایش اعتبارات اسنادی ،ممنوعیت استفاده از
خدمات ارتباط بینبانکی ،افزایش ریسک نقل و انتقال
ارز ،افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی و محدودیت
در دستیابی به فناوریهای روز دنیا همگی برخی
از مشکالت پیشروی صنعت بیمهای کشور است.
همکاری بیمهگران داخلی و طرف خارجی به دلیل
مشکالت ارزی و امکان تبادل آن کاهش مییابد و
با توجه به مشکل گشایش اعتبار ،پذیرش ریسک
بانکهای خارجی طرف قرارداد در حوزه تجارت
خارجی ،معضل آفرین میشود .همچنین فعالیت
شرکتهای بیمه داخلی در عرصه بینالملل یا

سرمایهگذاری به سهولت امکانپذیر نخواهد بود.
به دلیل بروز اختالل در روند انتقال پولی مشکالت
اساسی در زمینه پرداخت حق بیمه با بیمهگران خارجی
طرف قرارداد ،دریافت خسارات در خصوص پوششهای
بیمهای اخذشده از بیمههای خارجی و پرداخت و
دریافت مطالبات متقابل بیمههای داخلی و خارجی
و عدم امکان تأمین قطعات یدکی در صنایع بزرگ
همچون صنعت هوایی زیانهای فراوانی به صنعت بیمه
وارد کرده است؛ بنابراین یکی از مهمترین معضالت
دوره تحریم ،نقل و انتقاالت پولی است؛ به گونهای
که بخشی از این مبالغ ب ه صورت تهاتر و جابهجایی از
شرکتی به شرکت دیگر یا با واسطه شرکت ثالث انجام
میشود .به عبارت دیگر بدهیها به یک شرکت خارجی
از طریق طلب یک شرکت بیمه داخلی از یک شرکت
خارجی دیگر تسویه میشود؛ اما بخش دیگری از این
پرداختها با دریافتها نیز از طریق صرافی بیمه صورت
میپذیرد (حمزه و عطاطلب.)161 ،160 :1397 ،

 .4بحث و نتیجهگیری
با توجه به آنچه در خصوص آثار تحریم بر حوزه
صنعت هوانوردی بیان شد .ایاالت متحده آمریکا با
افزایش ریسک بینالمللی برای طرفهای موردمعامله
در صنعت هوایی ایران ،جمهوری اسالمی ایران را
به در سه حوزه فنی ،قوانین و استانداردها و نقل و
انتقاالت پولی با معضالت جدی روبهرو کرده است.
در بُعد فنی ،تحریمها موجب افزایش سن ناوگان
هوایی ،افزایش تعداد دفعات تعمیرات و تعویض
قطعات به دلیل استهالک باالی هواپیماها ،کاهش
راندمان مصرف سوخت ،محدودیت دسترسی به
قطعات و تجهیزات نو و لوازم مورد نیاز این صنعت،
پایین آمدن کیفیت ارائه خدمات ،زمینگیر و از رده
خارج شدن هواپیماها میشود.
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در بخش قوانین و استانداردها با وجود کلیه
محدودیتها در دسترسی به قطعات و خدمات
نسبت به اجرای صحیح استانداردها و الزامات
اعالمشده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری،
تاکنون جمهوری اسالمی ایران توانسته کلیه قوانین
و مقررات را رعایت کند و به اجرا درآورد .درواقع
سازمان بینالمللی هوانوردی کشوری بدون درنظر
داشتن شرایط تحریمی صنعت هوایی در ایران صرفاً
به دنبال حفظ و افزایش ایمنی از مسیر اجرای کلیه
استانداردها و پروتکلهاست ،بدون آنکه در این راه
جهت بهبود شرایط اقدام مؤثری را صورت دهد.
اما در حوزه نقل و انتقاالت مالی تحریم سبب شده
است تا ایران به طور متعارف در سطح بینالمللی قادر
به دریافت و پرداختهای ارزی (پرداخت هزینههای
سوخت ،عبور و مرور از آسمان دیگر کشورها ،خرید
قطعات ،خرید هواپیما و غیره) خود نباشد؛ به طوری
که علیرغم ایجاد مسیری برای تأمین نیازهای
داخلی صنعت هوانوردی در راستای حفظ شرایط و
رعایت استانداردها و ضوابط ،این مبادالت باید بر پایه
نقل و انتقاالت بانکی انجام پذیرد.
در شرایطی که جمهوری اسالمی ایران به دالیل
تحریمهای بانکی از دسترسی به خدمات ارتباطی
در مبادالت ارزی محروم است ،این امر موجب شده
تا مبادالت پولی با مبالغ و هزینههایی بیشتر از روند
متعارف و از مسیرهایی ناامن و با ریسک باال به اجرا
درآید .درواقع ایاالت متحده آمریکا از طریق کنگره و
اداره سرمایههای خارجی (اوفک) این توانایی را دارد تا
با استفاده از قدرت ارزی دالر و تکنولوژی خود سایر
کشورها را مجبور به همراهی با اهداف خود کند .از
طرف دیگر وجود طیف وسیعی از قواعد ،قوانین و
استانداردهای بینالمللی الزماالجرا در صنعت هوانوردی
تجاری بر افزایش این فشارها تأثیر فراوانی داشته است.

54

به نظر میرسد فعاالن صنعت هواپیمایی جمهوری
اسالمی ایران به واسطه نوع پیکربندی تحریمهای
عام و خاص مجبور به بازی در زمینی هستند که از
نظر مالی ،قانونی و تکنیکی کمترین میزان کنشگری
را در آن ایفا میکنند .اما آن چيزي كه بسيار حائز
اهميت است ،توانايي نيروهاي انساني صنعت هوايي
ايران در مديريت و حفظ و رعايت استانداردها در
شرايط نامتعارف اين صنعت است؛ زيرا به رغم
محدودیتهای ایران در خرید هواپیماهای جدید
و قطعات جهت نوسازي ناوگان ،اما تعداد ناوگان
غیرفعال برخي از كشورها در قیاس با ایران و فارغ از
حضور سایه تحریم تفاوت چندانی ندارد كه اين خود
گواه توانايي صنعتگران حوزه هوايي ايران در حفظ و
نگهداري ،تعمير و تأمين قطعات براي هواپيماهايي
است كه از عمرشان سالهاي زيادي گذشته است.
یکی از مهمترین موانع و محدودیتهای این مقاله
دشواری در بهرهگیری از منابع و اطالعات مهم در
حوزه صنعت هوایی ایران بوده است؛ به طوری که
علیرغم مراجعات مکرر به صاحبنظران امر ،به دلیل
وجود حساسیت باال و مالحظات سختگیرانهای که
در این بخش از صنعت وجود دارد ،امکان دسترسی
به برخی از منابع ارزشمند و دریافت پاسخ تعدادی از
سؤاالت کلی و مهم میسر نبود.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالق پژوهش در این مقاله رعایت
شده است.
حامي مالي

این مقاله برگرفته از رساله دکترای آقای محمد
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سجاد اسپری ،دانشجوی مقطع دکترای تخصصی
در دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،دانشکده
علوم سیاسی ،گروه سیاستگذاری عمومی است.
مشارکت نویسندگان

مفهومسازی ،ویراستاری و نهاییسازی نوشته:
حمیدرضا شیرزاد و محمدسجاد اسپری؛ تحقیق و
بررسی :محمدسجاد اسپری.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع
ندارد.
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