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Abstract 

The U.S has imposed economic sanctions on several occasions throughout 

history. Economic sanctions are an important part of the US foreign policy 

to restrict international trade with foreign countries, individuals and 

companies. One of the most important tools of the U.S in pursuit of the 

sanction program is the design and implementation of an export control 

regime, and one of the most important items subject to the export control 

system in the U.S is dual-use items. Also, Iran is not immune from the 

restrictions imposed by the US export control regimes for Dual Use items, 

So that these restrictions always affects in foreign trade of Iran. Hence, one 

of the essential steps to increase the international trade in Iran is to reduce 

the constraints of the US export control regimes for Dual Use items, and in 

this regard the first step is to recognize the US export control regimes for 

Dual Use items. Hence, in this article, we are investigating the US export 

control regimes for Dual Use items, So that after understanding the US 

export control regimes for Dual Use items, we are to provide solutions to 

reduce the constraints arising from this area . 
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 چکیده 
کشور   نیا  کهیطورکشور بوده، به   نیخارجه ا  استیقدرتمند در س  یهمواره ابزار  کایآمر  متحدهاالتیا  یهامیتحر

است.  استفاده کرده    یخارج  یهامحدود کردن تجارت با کشورها، اشخاص و شرکت  یبرا  میهمواره از ابزار تحر

ا مهم  یکی   انیم  نیدر  راستا  االتیا  یابزارها  نیتراز  در  تعق  یری گیپ  یمتحده  تحر  بیو  و    ی طراح  م، یبرنامه 

 ن یمشمول نظام کنترل صادرات در ا   یکاالها   نیتراز مهم  یکی  نینظام کنترل صادرات بوده و همچن  یاندازراه

از چهار دهه آماج   شیکه ب  یعنوان کشوربه  رانیخصوص، کشور ا  نیبا کاربرد دوگانه است. در ا  یکشور، کاالها

 ن ی دوگانه ا  یترل صادرات کاالهااز نظام کن  یناش  یهاتیبوده، از محدود  کایرآم  متحده  االتیا  یمیحمالت تحر

به نبوده،  خارج  انیهمواره جر   هاتیمحدود  نیا  کهیطورکشور مصون  مواجه کرده   رانیا  یتجارت  با مشکل  را 

تالش   ران، یدر ا  یجتجارت خار  انیجر  لیمنظور تسه به   یاز اقدامات ضرور  یکی    رسد،ی ظر منبه   رونیاست. ازا

متحده است و    االتیدوگانه ا  یاز نظام کنترل صادرات کاالها  یناش  یهاتیکاهش محدود  ایرفع موانع و    یبرا

مبه  نیهمچن اول  رسدی نظر  ا  نیکه  در  اجرا  ییآشنا  نه،یزم  نیقدم  ساخ  ییبا سازوکار  نظو  کنترل صادرات تار  ام 

ا  یکاالها  از   نیدوگانه  است.  ا  رونیاکشور  بررستار  نوش  نیدر  م  نیا  ی به  شناخت   کهیطوربه  م،یپردازیمهم  با 

کاالها صادرات  کنترل  ا  ینظام  در  بتوان  االتیدوگانه  راهکارها  میمتحده  و   ییبه  موانع  کاهش  جهت 

 .میحوزه برس نیموجود ا یهاتیمحدود
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 با کاربرد دوگانه.   ی کاالها   نظام کنترل صادرات،   الملل، ن ی متحده، تجارت ب   االت ی ا   ی اقتصاد   ی ها م ی تحر دی:  واژگان کلی 

 
 مقدمه  -1

که  می   نظربه تحریممهمرسد  اخیر  تاریخ  مشخصه  متحده جانبهیکاقتصادی  های  ترین  ایاالت  ظهور   ،

و برنامه تحریم   سیاست خارجیبرای    یعنوان ابزارکنترل صادرات به   از نظام    ی است کهعنوان کشوربه

شود، اما  ضوع جدیدی تلقی نمیت در ایاالت متحده آمریکا موکند. اگرچه نظام کنترل صادرامی   استفاده

عبارت شده که به این موضوع توجه زیادی شود. به   سبب  ،اخیرهای  استفاده زیاد از نظام مذکور در سال

عنوان ابزاری برای حفظ ز نظام کنترل صادرات همواره بهاخیر اهای  دیگر، ایاالت متحده آمریکا در سال

ها از طرف دیگر استفاده کرده  خود و تحریم آنخود از یک طرف و محروم کردن دشمنان    منابع و ذخایر

بنا به    19۷8طورکلی، از سال  . به(Jr. Moyer, 1983: 2)است   ایاالت متحده آمریکا همواره  تاکنون، 

ود کاربرد دوگانه( را به کشورهای دیگر محد   صادرات کاالهای با  خصوصبه )  ات خود دالیل متعدد صادر

به است،  محدودیتطوریکرده  این  اعمال  با  تحریمها  که  سیاست  ،ها و  با  را  خود  اعمال  ها  مخالفت  و 

ذیت آزار و امثال ایاالت متحده همواره در پاسخ به اعمالی نظیر    رایمختلف بیان کرده است. بهای  کشور

و غیره علیه   نژادیهای  ضتبعی ها؛ حمایت از تروریسم؛   فان سیاسی؛ تجاوز نظامی؛ تصرف گروگانمخال

هایی را در زمینه صادرات اقالم ، محدودیتکشورهایی نظیر اتحاد جماهیر شوروی، آرژانتین، ایران و غیره

ای است که گونهمتحده به  ناشی از نظام کنترل صادرات ایاالتهای  ل کرده است و محدودیتخود اعما

ی و خارجی نیز در بسیاری از موارد مکلف به  ریکایغیرآمهای  آمریکایی، بلکه شرکتهای  تنها شرکتنه

 .(Jr. Moyer, 1983: 4-7)مذکورند های رعایت محدودیت

مهم از  یکی  خصوص،  این  اقالدر  آمریکاترین  متحده  ایاالت  در  کنترل  مشمول  با  ،م  کاربرد    اقالم 

به گانهدو کنترل  طوریاند،  هدف  با  متحده  ایاالت  کها  یفناورکه  با  کاالهای  هو  دوگانه  مواره  اربرد 

مقرراتی را در این زمینه تصویب کرده است. همچنین درخصوص برنامه تحریم و نظام کنترل صادرات 
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همواره   متحده،  بوده ها  آژانسایاالت  نهادهایی  زمینهو  این  در  که  کردآفریننقش ها  اند  به هی  و  طور اند 

دار اکنون اداره صنعت و امنیت عهده هم  خاص درخصوص مدیریت نظام کنترل صادرات کاالهای دوگانه،

 انجام وظایف در این زمینه است. 

، از سال  19۷9  مختلف علیه ایران از سالهای  ریمبر اعمال تحاز سوی دیگر ایاالت متحده آمریکا عالوه

زمانی  1984 ای)یعنی  رکه  تحریمران  همواره  داد(،  قرار  تروریست  حامی  کشورهای  لیست  در  های ا 

باگسترده  کاالهای  نیز  و  متعارف  تسلیحات  انتقال  زمینه  در  کرده    ای  اعمال  ایران  علیه  دوگانه  کاربرد 

به تحریماست.  سال  شدهاعمالهای  عالوه،  در  زمینه  این  در  ایران  گسترش   2000تا    1990های  علیه 

ان نیز مشمول  غیرآمریکایی دخیل در برنامه برنامه موشکی و تسلیحاتی ایرهای که شرکتطورییافت، به

های بدیهی است که اعمال محدودیت  .(SIPRI yearbook, 2015:104مذکور شدند )های  محدودیت

ثیر  أالملل را تحت تی و تجارت بینفناور ایرانی فعال در حوزه انتقال  های  شرکتمذکور، همواره فعالیت  

رسد یکی از اقدامات ضروری می   نظربه  روازاین هایی را برای آنان ایجاد کرده است.  قرار داده و محدودیت

از   ناشیهای  حلی جهت کاهش محدودیتبینی راهجریان تجارت خارجی در ایران پیش  تسهیل  منظوربه

بد موضوع  این  که  است  متحده  ایاالت  دوگانه  کاالهای  صادرات  کنترل  کنترل  نظام  نظام  شناخت  ون 

 صادرات کاالهای دوگانه این کشور میسر نیست.

روش  در  رو  ازاین از  استفاده  با  نوشتار  و  ا کتابخانهاین  انگلیسی  و  فارسی  منابع  مطالعه  و  ی ها تیسای 

مربوطه متحده  ،رسمی  ایاالت  در  دوگانه  کاالهای  صادرات  کنترل  نظام  اجرایی  سازوکار  بررسی    به 

 زیر پاسخ دهیم:  هایپرسش که در پایان این نوشتار بتوانیم به طوریهپردازیم، بمی

اجسازوک • نظام ار  چهارچوب  در  و  متحده  ایاالت  داخلی  قوانین  در  صادرات  کنترل  نظام  رایی 

 ر این کشور چگونه است؟ کنترل صادرات چندجانبه د

 ند؟ اور کدامدر نظام کنترل صادرات کاالهای دوگانه در این کش گرفتهاصالحات انجام •
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اجرا  • در  نهادها   یی سازوکار  فعال  کا   نهیزم ی  صادرات  کنترل  دوگانه   ی الها نظام  کاربرد   با 

 چگونه است؟ 

 
 متحدهنظام کنترل صادرات کاالهای با کاربرد دوگانه در ایاالت  -2

های رتخانهترین وزابرنامه کنترل صادرات کاالهای با کاربرد دوگانه ایاالت متحده آمریکا در یکی از مهم

ترین اهداف وزارت هم نکه یکی از مشود. توضیح آمی  این کشور، یعنی وزارت بازرگانی پیگیری و دنبال

ایاالت  ،بازرگانی اقتصاد  و  ملی  امنیت  این    تحکیم  راهبردهای  از  یکی  این خصوص  در  و  است  متحده 

ت از برنامه  ی حساس و حمایهای آمریکاییفناور برد این هدف، محافظت از  وزارتخانه در راستای پیش

 U.S department of commerce strategicتحریم آمریکا از طریق سیستم کنترل صادرات است )

plan, 2018:17بازرگانی در راستای پیش(. ازاین عنوان »اداره    بابرد برنامه مذکور نهادی را  رو، وزارت 

اداره مذکور در سال    1مدیریت صادرات«  های خود در اهدف گسترش شمول فعالیتب  2002ایجاد کرد. 

,Aoi ) تغییر نام یافت  BISیا    2ان »اداره صنعت و امنیت«  نوع  بای و ملی  اقتصاده امنیت سایبری،  حوز

الملل  موریت اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی گسترش تجارت بینأترین مدر واقع، مهم  .(2016:13

کاربرد دوگانه مقرر در مقررات کنترل صادرات ایاالت متحده    و همچنین اعمال کنترل نسبت به اقالم با

 .(Weinstein, 2007: 316) است

ایاالتهمچنین مهم بر نظام کنترل صادرت  ناظر  قانون  قانون مدیریت صادرات ترین  است که   3متحده، 

شده   عنوان قانون کنترل صادرات تصویب  با  1949این قانون جایگزین قانون دیگری است که در سال  

مدیریت صادرات   قانون  ابتدابود.  و  1969سال    در  نهایت تصویب  و مور  19۷9در سال    در  د تجدیدنظر 

 
1. Bureau of Export Administration (BXA) 

2. Bureau of Industry and Security (BIS) 

3. Export Administration Act (EAA) 
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نیل به    ،صادرات( و  هدف کنگره آمریکا از تصویب قانون مدیریت  Aoi, 2016:8بازبینی قرار گرفت )

 اهداف زیر بود:  

نظامی سایر کشورهای   های حساسی که در ارتقای قدرتصادرات کاال و فناوری  کردنمحدود   •

 متحده مؤثرند   متخاصم با ایاالت

ایفای تعهدات ر راستای پیش محدود کردن صادرات د • یا در جهت  آمریکا  برد سیاست خارجی 

 متحده  المللی ایاالتبین

ایاالتایجاد محدو • متحده از کمبود منابع   دیت در صادرات کاال در جهت حفظ اقتصاد داخلی 

 تأثیر تقاضای خارجی بر تورم  نادر و همچنین کاهش

  با هدف آخر که    رو این از نیل به دو هدف اول است و    ، مذکورترین رسالت قانون  مهم   ، نکته قابل توجه اینکه 

 .( ,Wenig 1995:570شود، از اهمیت کمتری برخوردار است ) می شناسایی    1مدت«عنوان »عرضه کوتاه 

، مبادرت به تنظیم  در راستای اجرای قانون مدیریت صادرات اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی    در نهایت 

که مقرره مذکور ناظر بر کنترل صادرات و صادرات  طوری د؛ به کر   2مدیریت صادرات مقررات  عنوان    با ای  مقرره 

)   3مجدد  است  تجاری  اقالم  از  بر  CFR Part 730 15بسیاری  ناظر  اغلب  مذکور  مقرره  اگرچه  واقع،  در   .)

با  اقالم  کنت   4کاربرد   کنترل  تحت  نیز  تجاری  صرفًا  کاربرد  با  کاالهای  برخی  اما  است؛  مقررات  دوگانه  رل 

   . ( introduction to commerce department export controls, 2010:1)   هستند مدیریت صادرات  

 توان گفت همه اقالم می  ای گسترده است که طورکلی، قلمرو شمول مقررات مدیریت صادرات به اندازهبه

 اند: ر این مقرره ر دمقرهای یر تحت قلمرو مقررات مذکور بوده و نیازمند رعایت الزامات و مجوز ز

 افزارهای موجود در ایاالت متحده آمریکا  و نرمها همه کاالها، فناوری •

 از اینکه در ایاالت متحده یا خارج از آن باشند(  افزارهای آمریکایی )اعم و نرم ها  همه کاالها، فناوری  •

 
1. short supply areas 

2. Export Administration Regulations (EAR) 

3. export and reexport 

4. “dual-use” items 
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استفاده شده؛   • خارجی  کاالهای  در  که  آمریکایی  کاالهای  تآمریکهای  یفناور همه  رکیب ایی 

افزارهای خارجی )البته  آمریکایی ترکیب شده با نرمافزارهای  خارجی و نرم  هاییفناورشده با  

  .میزانی که در مقررات مدیریت صادرات مقرر شده است(به

 (.  Corr,2003: 471اند )ی آمریکاییفناوریا  افزارمحصوالت خارجی که مبتنی بر نرم •

متحده   اره صنعت و امنیت طبق مقررات مدیریت صادرات ایاالت تصور کرد که اد  گونه نباید این  ، وجود  این  با 

های دولتی آمریکا طبق کند؛ چراکه دیگر آژانس ی را کنترل می صادرات همه انواع کاالها، خدمات و فناور

یکا از  وزارت خارجه آمر مثال    رای کنند. ب ، صادرات انواع کاالهای دیگر را کنترل می قوانین و مقررات خاص

تر و نهادهای خود و نیز متعاقب مقررات مربوطه، صادرات اقالم دفاعی و نظامی آمریکا را مدیریت  طریق دفا

  سیاری از عالوه، ب به  . ( introduction to commerce department export controls, 2010:1کند ) می 

و  نرم  تحت فناوری افزارها  نیز  عموم  دسترس  در  مد   هایی  مقررات  قراشمول  صادرات  نمی یریت  گیرند  ر 

 (Corr, 2003: 472  .) 

دوگانه    منظوربهطور خالصه،  به کاربرد  با  کاالهای  کنترل صادرات  نظام  ابتدافهم  با    در  که  است  الزم 

با کاربرد دوگانه باادرات مجدد آش،  صادرات و ص1مفهوم کاالهای  کاربرد   نا شویم. در تعریف کاالهای 

شود که هم کاربرد مدنی دارند و هم دارای می  نه به اقالمی گفته ی با کاربر دوگاگفته شده کاالهادوگانه  

نظامی باید (.  Alavi, Et.al, 2017:68)اند  کاربرد  ایاالت متحده  درخصوص مفهوم صادرات در قوانین 

ا  ،اظهار داشت )اعمهرگونه  نرمقالم  از  فناور افزار و  از کاال،  به یک مقصد خ  ایاالتی( که  ارجی متحده 

میارسال شود، صاد تلقی  از رات  خارج  به  چه طریق  از  یا  و  مذکور چگونه  اقالم  که  موضوع  این  شود. 

ب  ایاالت ندارد.  موضوعیت  شود،  ارسال  حمل   رایمتحده  طریق  از  است  ممکن  مذکور  اقالم  ونقل  مثال 

متحده خارج  از ایاالت طور موقتکه کاالیی بهاردییی، ایمیل و یا حتی تلفن ارسال شوند. حتی در موهوا

را میمی مذکور  کرد. همچنین درصورتیشود، خروج  تلقی  آن کاال  از توان صادرات  خارجی  که کاالیی 

 
1. dual-use items 
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ایاالت  ایاالت خاک  از  یا  شود  ارسال  ایاال   متحده  از  حتی  یا  و  کند  عبور  کشور   تمتحده  با  متحده 

اسازنده شود،  بازگردانده  میاش  را  مذکور  صادرعمال  ایاالتتوان  از  کاال  کرد    ات  تلقی  متحده 

(introduction to commerce department export controls, 2010:2 به عالوه، طبق مقررات (. 

مدیریت صادرات آمریکا ی و اطالعات تحت کنترل مقررات  فناور  1مدیریت صادرات ایاالت متحده عرضه

تب یک  آبه  مقیم  خارجی  آن  عه  صادرات  به  فناورمریکا،  تلقی کشور  ی  مذکور  خارجی  شخص  متبوع 

شده است. موضوع مذکور به طرق گوناگونی   شناخته  2عنوان »صادرات فرضی«   باشود که اصطالحاً  می

بقابل است؛  فناوری  رایتحقق  و  اطالعات  واگذاری  بهمثال  آمریکایی  و    های  پژوهشگران  دانشجویان، 

م خارجی  کارگران  میحتی  آمریکا  اقیم  مصداقی  )تواند  باشد  فرضی  صادرات  . (Carrier,2011:5ز 

درخصوص صادرات مجدد باید اظهار داشت که براساس مقررات مدیریت صادرات آمریکا، صادرات مجدد 

صادرات  به مقررات  کنترل  تحت  اقالم  انتقال  یا  فیزیکی  ارسال  خارجی معنای  کشور  یک  از  آمریکا 

به ای  غیر)کشوری  کشور    االتاز  به  آمریکا(  دسترمتحده  در  یا  و  دیگر  عرضه  خارجی  یا  دادن  قرار  س 

  افزارهای تحت کنترل مقررات مدیریت صادرات به شخص خارجی در خارج از قلمرو ایاالتی یا نرم فناور 

 ( Guidance on The Commerce Department's re-export controls:2باشد )متحده می

ی از کاالها از صادرات و صادرات مجدد درصد کمقررات مدیریت صادرات آمریکا،  اساس مطورکلی بربه

متحده مشمول ممنوعیت یا مستلزم اخذ مجوز است. برای تعیین این موضوع که آیا صادرات یک   ایاالت

نظ موضوعاتی  به  باید  خیر،  یا  است  مجوز  اخذ  مستلزم  کاال، کاال  مقصد  کاال،  فنی  مشخصات  یر 

دیگر یک صادرکننده برای تعیین این موضوع   عبارتبه هایی و مصرف نهایی توجه کرد.  کننده نمصرف

 که آیا برای صدور کاال ملزم به اخذ مجوز است یا خیر، باید موضوعات زیر را مدنظر قرار دهد:  

 شده چیست؟   ماهیت کاالی صادر •

 شود کجاست؟صادر میمقصدی که کاال به آن  •
 

1. Release 

2. Deemed export 
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 کیست؟کننده کاال دریافت •

زمینه چه  در  مذکور  اکاالی  )ای  شد؟  خواهد   introduction to commerce departmentستفاده 

export controls, 2010:2 ) 

نوع کاال: یکی از موضوعات مهم در تعیین ضرورت اخذ مجوز صادراتی، بررسی این موضوع   •

دار موردنظر  کاالی  آیا  که  طبقهاست  شماره  صادراتی ای  کنترل  شماره اس  1بندی  خیر.  یا  ت 

الفباییبندی کنترل صادطبقه بیانگر مشخصات    (  3A00عددی )مثل  -رات یک کد  است که 

است. همه شماره اخذ مجوز صادراتی  تعیین ضرورت  در  کلیدی  مؤلفه  است و یک  های  کاال 

تجاری طبقه کنترل  لیست  در  صادراتی  ک اندشده  بیان  2بندی  لیست  به.  تجاری  طورکلی نترل 

می کااله تقسیم  عمده  مجموعه  ده  به  را  وا  مجموعه  کند  از  پنج  هریک  به  خود  مذکور  های 

 های مذکور عبارت است از: شوند. مجموعهگروه تولیدی دیگر تقسیم می

 3ای: مواد، وسایل، تسهیالت، تجهیزات و متفرقات هسته0مجموعه  •

 4ها و سموم یکرو ارگانیزم: مواد شیمیایی، م1مجموعه  •

 5: مواد فرآوری شده 2مجموعه  •

 6نیکط به الکترو: امور مربو3مجموعه  •

 ۷: کامپیوترها4مجموعه  •

 8: مخابرات و اطالعات امنیتی5مجموعه  •

 9گرها : لیزرها و حس6مجموعه  •
 

1. Export Control Classification Number (ECCN)  

2. Commerce Control List (CCL) 

3. Nuclear materials, facilities, and equipment and miscellaneous items 

4. Materials, Chemicals, Microorganisms and Toxins 

5. Materials processing  

6. Electronics 

7. Computers 

8. Telecommunications and Information Security 

9. Lasers and sensors  
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 1هاو الکترو هواپیماهایاب: جهت۷مجموعه  •

 2: امور مربوط به دریانوردی و دریاها 8مجموعه  •

پیشسیستم:  9مجموعه   • مربوطههای  تجهیزات  و  فضایی  نقلیه  وسایل    3رانشی، 

(introduction to commerce department export controls, 2010:3 ) 

که  همان باال طور  از مجموعه  در  هریک  ده ذکر شد،  تقسیم های  تولیدی  گروه  پنج  به  خود  مذکور  گانه 

 اند از: شوند که عبارتمی

A. تجهیزات و قطعات ها، سیستم 

B. تجهیزات ساخت، بازرسی و آزمایش 

C.   مواد 

D. افزارنرم 

E. ( فناوریintroduction to commerce department export controls, 2010:3 ) 

ترین  طورکلی مهم شده است. به   از طرف دیگر در لیست کنترل صادراتی دلیل کنترل هریک از اقالم بیان 

شده، از    مقررات مدیریت صادرات که در لیست کنترل تجاری بیان رل  کنت دالیل کنترل صادرات اقالم تحت 

، کنوانسیون تسلیحات  6های کیفری، کنترل 5، تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی4ست: ضدتروریستیقرار زیر ا 

کدگذاری شده۷شیمیایی کاالهای  کنوانسیون سالح 8،  گرم ،  موشکی9های  فناوری  ملی10،  امنیت  عدم  11،   ،

 
1. Navigation and Avionics 

2. Marine  

3. Propulsion Systems, Space Vehicles, and Related Equipment 

4. Anti-Terrorism  

5. Chemical & Biological Weapons 

6. Crime Control 

7. Chemical Weapons Convention  

8. Encryption Items  

9. Firearms Convention 

10. Missile Technology  

11. National Security 
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تسلیحات  اشا  منطقه 1ایهسته عه  ثبات  کوتاه   ، 2ای،  تحریم 3مدت عرضه  متحد ،  ملل  سازمان  الم اق ،  4های 

 . (  Commerce Control List  structure -15 CFR 738.2)  6، استراق سمع پنهانی5مهم 

بندی ذکر شد، همه اقالم تحت کنترل مقررات مدیریت صادرات براساس شماره طبقه   در باال طور که  همان 

شماره  که مشخصات هر کاال براساس  طوری اند؛ به تی در لیست کنترل تجاری فهرست شده کنترل صادرا 

قابل طبقه  مذکور  به بندی  است؛  طبقه طورکلی شماره احراز  یک  های  و  عدد  چند  از  متشکل  صادرات  بندی 

)به حرف   مثال  الفبا  در  3A001طور  کنترل  تحت  کاالی  که  است  موضوع  این  بیانگر  عدد  اولین  است.   )

نشانگر    ، شود د مذکور ظاهر می له پس از عد گانه قرار دارد. حرف الفبا که بالفاصهای ده یک از مجموعه کدام 

رد. دومین عدد که پس از  گانه تولیدی قرار دا های پنج یک از گروه این است که کاالی تحت کنترل در کدام 

مچنین دومین و سومین عدد در شماره  بیانگر دلیل کنترل هریک از اقالم است. ه   ، شودحرف الفبا ظاهر می 

موضو ب طبقه  این  بیانگر  کنترل صادرات  یک ندی  کنترل  نظام  تحت  مذکور  کاالی  آیا  که  است  یا  ع  جانبه 

برای تمایز اقالم مندرج در لیست کنترل صادرات    نهایت، آخرین عدد در مجموعه مذکور   چندجانبه است. در 

   3A001بندی طبقه مثال شماره    رای ب   . ( CFR 738.2 - Commerce Control List structure 15)   است 

( و نیز در  3یک کاالی الکترونیکی است )عدد    گر این است که کاالی مذکور در لیست کنترل تجاری بیان 

سیستم  تولیدی  قطگروه  و  تجهیزات  )حرف  ها،  است  کنترل  Aعات  نظام  تحت  مذکور  کاالی  (. همچنین 

امنی  دالیل  به  بنا  که  است  قرار چندجانبه  کنترل  تحت  ملی  )   ت  است  (.  tuttlelaw.com, 2019گرفته 

این است که کاالی تحت کنترل در مجموعه جهت    7D101بندی همچنین شماره طبقه  ها و یاب بیانگر 

  (. در Dافزارها است )حرف  عالوه کاالی مذکور در گروه تولیدی نرم ( و به ۷الکتروهواپیماها قرار دارد )عدد  

 
1. Nuclear Nonproliferation 

2. Regional Stability 

3. Short Supply  

4. United Nations Embargo 

5. Significant Items 

6. Surreptitious Listening 
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ط  شماره  در  ع بقه نهایت  مذکور  به   101دد  بندی  مذکور  کاالی  که  است  موضوع  این  فناوبیانگر  ری  دلیل 

 .( Liebman, et.al, 2006:508گرفته است )   تحت کنترل قرار موشکی 

ص درصورتی  مدیریت  مقررات  مشمول  کاالیی  کاالی  که  نباشد،  تجاری  کنترل  لیست  در  اما  باشد،  ادرات 

شوند، شناسایی می   EAR99عنوان  با  واقع اقالمی که    شد. در   شناسایی خواهد   EAR99 عنوان    با مذکور  

ی باالیی برخوردار نیستند و در بیشتر مواقع نیاز به اخذ به مجوزهای صادراتی ندارند. فناور   که از   اند ی اقالم

نهایی ممنوعه    کنندگان مصرف که قرار باشد که اقالم مذکور به کشورهای تحریم شده و یا به  اما درصورتی 

ست ضرورت  ممکن ا ت حمایت از مصارف ممنوعه استفاده شوند، اخذ مجوز صادرات  ر شوند و یا در جه صاد 

 . ( introduction to commerce department export controls, 2010:5پیدا کند ) 

مقصد کاال: برای تعیین این موضوع که آیا کاالی موردنظر نیاز به مجوز صادراتی دارد یا خیر،  •

 مقصد کاال و سپس دلیل کنترل صادرات کاال را باید مشخص  در ابتدابندی کاال،  پس از طبقه

  1بندی کنترل صادرات با نمودار کشوریتعیین موضوع مذکور از طریق مقایسه اعداد طبقه د.  کر

 ,Introduction to commerce department export controls)  است  ریپذامکان

بخش    .(2010:5 در  که  است  نموداری  آمده مقررا   ۷38نمودار کشوری،  مدیریت صادرات  ت 

شده است.    نیز دالیل ضرورت اخذ مجوز صادرات بیان  است که در آن فهرست کلیه کشورها و

بندی کنترل صادراتی از فهرست  برای تعیین ضرورت اخذ مجوز صادرات ابتدا باید شماره طبقه 

بندی کنترل صادرات دلیل یا دالیل اعمال کنترل  شماره طبقه  کنترل تجاری برداشته شود. در

، در نمودار مذکور خط عمودیی نگاه کرد که  باید به نمودار کشور  شود. از طرف دیگرقید می

را نشان می اعمال کنترل  دلیل  افقی  نمودار مذکور و در  کشور مقصد و خط  دهد. چنانچه در 

ه باشد، اخذ مجوز برای صادرات کاالی مذکور به شد درجx مقابل نام کشور مقصد، عالمت  

 . (223-222: 1392 کشور مقصد، ضروری است )وکیل و همکاران،

 
1. Country Chart (CC) 
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طبقه شماره  مقایسه  از  مستثنیات پس  آیا  که  کرد  بررسی  باید  کشوری  نمودار  با  صادرات  کنترل  بندی 

مکن است که کاالیی تابع شود یا خیر. در برخی موارد مدر مورد آن کاال و مقصد خاص اعمال می  1مجوز

باشد، اما آن کاال  طور عادی اخذ مجوز برای صادرات آن کاال ضروریمقررات مدیریت صادرات باشد و به

طورکلی برای صادرات آن کاال ضرورتی به اخذ مجوز نباشد. به  روایناز مشمول مستثنیات مجوز باشد و  

 . ( 223: 1392 اند )وکیل و همکاران،شدهیانمقررات مدیریت صادرات ب ۷40مستثنیات مجوز در بخش 

ادرات مجدد اقالم آمریکا مستلزم اخذ مجوز  توجه اینکه اگرچه درصد نسبتًا کمی از صادرات و ص نکته قابل 

وجود صادرات کاال در تمام  موارد و در نیز بسیاری از موارد    این   د، باهستن صادراتی از دفتر صنعت و امنیت  

های تروریستی، ی آمریکایی به کشورهای تحریم شده و نیز کشورهای حامی فعالیت صادرات مجدد کاالها 

مقررات کنترل صادرات به توصیف مقاصد تحریم شده پرداخته و نیز به    ۷46. بخش  است مستلزم اخذ مجوز  

  داری اعمال های خارجی وزارت خزانه کرده که از طرف دفتر کنترل دارایی   های اضافی خاصی اشاره کنترل 

 . ( introduction to commerce department export controls, 2010:6شوند ) می 

که صادرات کاالیی طبق نمودار کشوری و نهایی: حتی در مواردی  کنندهگیرنده کاال یا مصرف •

طبقه  سازماناعداد  و  اشخاص  برخی  نباشد،  مجوز  اخذ  مستلزم  صادراتی  کنترل  از  بندی  ها 

آمریکای کاالهای  ممنوعدریافت  دریافت ی  امکان  مجوز  اخذ  درصورت  تنها  دیگر  برخی  و  اند 

های زیر مطلع باشند:  رکنندگان باید از محتوای لیسترو صاددارند. ازاین  کاالهای آمریکایی را

(introduction to commerce department export controls, 2010:7 ) 

اداره  2الف( لیست اشخاص منع شده بازرگانی : لیست مذکور توسط  امنیت وزارت  صنعت و 

به و  میصادرشده  همکاران،روزرسانی  و  )وکیل  حقی232:  1392  شود  اشخاص  و  و (  قی 

شد.  خواهند  ممنوع  صادراتی  مزایای  دریافت  از  شوند  وارد  مذکور  لیست  در  که  حقوقی 

می وارد  لیست  این  در  که  ایاالتاشخاصی  در  است  ممکن  باشند.   شوند  مقیم  متحده 

 
1. Licence Exception (LE) 

2. Denied Persons List (DPL) 
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بازرگانان و تجار ممکن است از انعقاد قراردادهای تحت حاکمیت مقررات مدیریت همچنین  

 introductionسلب شده است، امتناع کنند )  شانیصادراتازات  صادرات با اشخاصی که امتی

to commerce department export controls, 2010:7). 

نشده بازرسی  لیست   ) ا1ب  و  صنعت  اداره  طرف  از  مذکور  لیست  و  :  صادر  منیت 

شود. لیست مذکور حاوی نام و کشور متبوع اتباع خارجی است که طرف روزرسانی میبه

اند که در آن کنترل پیش از اخذ مجوز یا کنترل بعد از حمل  توسط اداره  معامالتی بوده

است  نگرفته  صورت  آمریکا،  دولت  کنترل  از  خارج  دالیل  به  امنیت  و  صنعت 

(federalregister.gov, 2019).  طورکلی معامله با اشخاص مندرج در این لیست باید  به

شناخت  با راهنمای  براساس  و  پرچم   احتیاط  و  هشداردهندهمشتری  در    2های  مندرج 

 دیگر این لیست  عبارتمقررات مدیریت صادرات صورت گیرد. به  ۷32بخش    3پیوست  

: 1392  وکیل و همکاران،د، بلکه داللت بر هشدار دارد )نکهیچ ممنوعیتی را اعمال نمی

مق  .(232 کنترل  تحت  اقالم  دریافت  حق  لیست  این  در  مندرج  اشخاص  ررات همچنین 

 . (bis.doc.gov, 2019مدیریت صادرات از طریق مستثنیات مجوز را ندارند )

: فهرست مذکور نیز توسط اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی صادر و 3ج( لیست اشخاص

می به  آن   شود. روزرسانی  برای  که  است  معینی  خارجی  اتباع  نام  حاوی  مذکور  اخذ لیست  ها 

مجدد و انتقال در داخل کشور نسبت به اقالم مشخصی الزامی است. مجوز صادرات، صادرات  

عالوه  مجوز  این  اخذ  بخش ضرورت  در  که  است  دیگری  مجوزهای  مقررات بر  دیگر  های 

واقع،   در   . ( 233-232:  1392  همکاران، شود )وکیل و  مدیریت صادرات بر اشخاص تحمیل می 

اشخاصی  لیست  این  در  مذکور  بز اشخاص  خطر  یک  که  انحراف  رگ اند  راستای  در  را  تری 

 
1. Unverified List (UL) 

2. Know your customer guidance and Red Flags 

3. Entity List (EL) 
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های مغایر با امنیت هایی با تخریب وسیع، تروریستی یا دیگر فعالیت های سالح سوی برنامه به 

کرده  ایجاد  آمریکا  خارجی  سیاست  منافع  و  ام ملی  و  صنعت  اداره  بازرگانی اند.  وزارت  نیت 

سات پژوهشی یا  های تجاری، مؤس تواند نام اشخاص خارجی نظیر اشخاص حقیقی، شرکت می 

فعالیت سازمان  راستای  در  لیست کند که  این  وارد  را  دولتی  یا های  ملی  امنیت  با  مغایر  های 

 .( bis.doc.gov, 2019کنند ) سیاست خارجی آمریکا حرکت می 

یکپارچه   د( بازرسی  ایاالت  :1لیست  دولت  که  است  اشخاصی  اسامی  حاوی  مذکور   لیست 

ممنوعیت خاص   اعمال  متحده  آنان  به  نسبت  را  کاالها  انتقال  یا  مجدد  صادرات  صادرات، 

بازرگانی،  واقع لیست مذکور، لیست  کند. درمی از سوی وزارت  های کنترل صادرات صادره 

 . (export.gov, 2019کند ) غام میداری را در یک لیست واحد ادوزارت خارجه وزارت خزانه

اتباع معی  ه( : لیست مذکور توسط دفتر کنترل  2شده خاص ن لیست اشخاص مشمول توقیف و 

شود و همچنین نظارت بر رعایت  روزرسانی میداری صادر و بههای خارجی وزارت خزانهدارایی

)  ،آن است  نهاد  همان   introduction to commerce department exportبرعهده 

controls, 2010:7) . 

برخی مصارف ممنوع و همچنین    منظوربهآمریکایی  :  استفاده از کاالهای  استفاده نهایی از کاال  •

( است  مجوز  اخذ  مستلزم  مصارف  برخی  در   introduction to commerceاستفاده 

department export controls, 2010:7)برای صادرات   .  مدیریت  مقررات  براساس  مثال 

یا  وزا انتقال  امنیت حق  و  اداره صنعت  از  مجوز  اخذ  بدون  آمریکایی  بازرگانی، شهروندان  رت 

هسته تسلیحات  در  استفاده  جهت  خاص  کشورهای  به  کاالها  برخی  شیمیایی،  صدور  ای، 

 . (stapley,2008:47بیولوژیکی و موشکی را ندارند )

 
1. Consolidated Screening List 

2. Specially Designated National and Blocked Persons List (SDNBPL)  
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که  همان باال طور  شد  در  ا  ،ذکر  از  کاالها  برخی  صادرات  است؛   یاالتتنها  مجوز  اخذ  مستلزم  متحده 

NLR عنوان باصدور بسیاری از اقالم از آمریکا مستلزم اخذ مجوز نیست که اقالم مذکور  روایناز
تعیین   1

ز طورکلی، درصورت تحقق یکی از دو شرط زیر، صدور کاالهای آمریکایی مستلزم اخذ مجوشوند. بهمی

تحریم شده باشد و یا مصرف نهایی کاالی موردنظر در جهت که مقصد کاال کشور  نیست؛ مگر درصورتی

 اشاعه تسلیحات باشد: 

 نباشد؛ یا (CCL) کاالی مذکور در لیست کنترل تجاری  (1

کنترل تجاری   (2 لیست  در  موردنظر  نام  (CCL) کاالی  مقابل  در  نمودار کشوری  در  اما  باشد، 

عالمت   مقصد،  ) x کشور  باشد  نشده   introduction to commerce departmentدرج 

export controls, 2010:8) . 

 

 متحده در ایاالت  2نظام کنترل صادرات چندجانبه -3

ایاالت  عالوه داخلی  نظام کنترل صادرات مقرر در قوانین و مقررات  این کشور در چهارچوب بر  متحده، 

پیگیری را  کاالها  صادرات  کنترل  برنامه  نیز  کشورها  سایر  با  آمی  همکاری  توضیح  طول  کند.  در  نکه 

ها د که هدف همه آن کرنامه چندجانبه  متحده مبادرت به انعقاد چندین موافقتدوران جنگ سرد، ایاالت

انتقال   از  اولین سازمان کنترل صادرات   افزارهای حساس بهی و سختفناورجلوگیری  بود.  بلوک شرق 

متحده آمریکا و سایر کشورهای  بود که ایاالت  3کننده کنترل تجارت چندملیتیچندجانبه، کمیته هماهنگ

طورکلی مبنای مقررات دنبال کنترل صادرات در جهت اهداف امنیت ملی بودند. به عضو از رهگذر آن به

با کاربرد دوگانهفناور بندی  ه در طرح طبقهکنترل صادرات کنونی آمریکا ریش ای دارد که  ی و کاالهای 

هماهنگ بنکمیته  چندملیتی  تجارت  کنترل  درکننده  نهاد.  هماهنگ  یان  کمیته  اعضای  کننده  نهایت، 

تصمیم گرفتند که کمیته مذکور را منحل کنند؛ چراکه طبق نظر   1994کنترل تجارت چندملیتی در سال  
 

1. No License Required 

2. Multilateral Export Control Regimes 

3. Coordinating Committee for the Control of Multinational Trade (COCOM)  
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کنترل    یاعضا نظام  برای  مناسبی  مبنای  دیگر  غرب  و  بلوک شرق  رقابت  و  مسئله جنگ سرد  کمیته، 

عنوان یک تهدید مهم برای امنیت هنوز به  21ی در قرن  فناور  وجود موضوع انتقال   این   صادرات نبود. با 

داران مشدن و تجارت بدون مرز سیاستشد. از طرف دیگر موضوعاتی نظیر جهانیملی آمریکا تلقی می

نظام  تا  برانگیخت  را  تسلیحات آمریکا  کنوانسیون  استرالیا،  گروه  نظیر  چندجانبه  تجاری  کنترل  های 

 ( Collins, 2006:109پردازیم: )ها میبه برخی از آن  در زیر نار را ایجاد کنند کهشیمیایی و ترتیبات واس

 های فناوریحات متعارف و کاال و  : ترتیبات واسنار درخصوص کنترل صادرات تسلی1الف( ترتیبات واسنار 

چندجانبه صادرات  کنترل  نظام  چهار  از  یکی  دوگانه،  کاربرد  ایاالتدارای  که  است  در  ای  آن   متحده 

پذیری طورکلی هدف ترتیبات واسنار این است که از طریق ارتقای شفافیت و مسئولیتمشارکت دارد. به

ای و های با کاربرد دوگانه، در ایجاد ثبات و امنیت منطقهفناوریدر انتقال تسلیحات متعارف و کاالها و  

نقشبین لیست  المللی  ایجاد  به  مبادرت  واسنار  ترتیبات  کند.  عضو کراقالمی  آفرینی  کشورهای  که  د 

آن مکلف خود  تجارت  کنترل  در  که  به اند  کنند.  اعمال  را  کنترلها  عضو  کشورهای  خالصه  های طور 

شده در راستای توسعه، افزایش یا حمایت تضمین کنند که انتقال اقالم کنترل  کنند تامذکور را اعمال می

قابلیت ناز  نظامی  بهیستهای  واسن.  ترتیبات  به  عالوه  گزارش  ارائه  درخصوص  را  تکالیفی  و  الزامات  ار 

می تحمیل  عضو  ) کشورهای  کمیته    شایان  .(bis.doc.gov, 2019کند  انحالل  زمان  از  که  است  ذکر 

مهمهماهنگ واسنار  ترتیبات  چندملیتی،  تجارت  کنترل  در کننده  چندجانبه  صادرات  کنترل  نظام  ترین 

 .(Collins, 2006:109) آمریکا است

 منظور به  1992کشور است که در سال    48: گروه مذکور متشکل از  2ای کنندگان هسته گروه تأمین ب (  

کنندگان مین. در واقع، اعضای گروه تأ(bis.doc.gov, 2019ای ایجاد شد )توقف اشاعه تسلیحات هسته

ای را به  هستههای  یفناوراند که صادرات مواد، تجهیزات و نیز  صورت داوطلبانه با یکدیگر توافق کردهبه

 ( Fergusson, 2018: 8ای کنترل کنند )کشورهای فاقد سالح هسته

 
1. Wassenaar Arrangement 

2. Nuclear Suppliers Group (NSG)  
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(گروه   به1استرالیا ج  ایران:  جنگ  در  شیمیایی  تسلیحات  از  عراق  کشور  استفاده  سال    -دنبال  در  عراق، 

یی در عنوان گروه استرالیا ایجاد شد. کشور استرالیا با توجه به گسترش تسلیحات شیمیا  باگروهی    1958

ابتداعراق،   بین   در  صادرات  کنترل  نظام  کردن  را متحدالشکل  شیمیایی  تسلیحات  متشکله  مواد  المللی 

اما  کرپیشنهاد   نهایتد.  را دربه   در  استرالیا، گروه مذکور فعالیت خود  افزایش اعضای گروه  زمینه   دنبال 

اشاعه از  برای جلوگیری  اقداماتی  تولید شیمیایی و  فناوری  ت  تجهیزات و  بیولوژیکی  داد  تسلیحات  وسعه 

(bis.doc.gov, 2019 به و  (.  است  غیررسمی  و  داوطلبانه  گروه  یک  استرالیا  گروه  دیگر،   اغلببیان 

منتشرلیست صادرات  کنترل  درخصوص  کاربرد    ،کندمی  هایی  با  شیمیایی  و  بیولوژیکی  تجهیزات  که 

 .( Fergusson, 2018: 8دهند )می  ا پوششدوگانه، مواد متشکله تسلیحات شیمیایی و مواد بیولوژیکی ر

فناوری موشکی  نظام کنترل   ) نظام کنترل موشکی در سال  2د  از زمان تأسیس  ایاالت19۷8:  متحده    ، 

اعضا از  یکی  اشاعه    یآمریکا  کردن  محدود  موشکی  فناوری  کنترل  نظام  هدف  است.  بوده  آن 

با تخریب وسیع راهایی است که قابلیت حمل سالحموشک نظام مذکور متشکل از    ابتدادر  دارند.    های 

مذکور   یکه اعضاطوریعضو است؛ به  35اکنون دارای  هفت عضو بود. نظام کنترل فناوری موشکی هم

اند که نظام کنترل صادرات داخلی خود را در راستای محدود کردن اشاعه موشک، هماهنگ دهکرتوافق  

 .(bis.doc.gov, 2019کنند )
 

 متحده آمریکا  کنترل صادرات ایاالتام اصالحات در نظ -4

ایاالت متحده آمریکا به به دلیل پیچیده  ای است که همواره بهگونه طورکلی نظام کنترل صادرات کنونی 

ازاین است،  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  سادهبودن  و  اصالح  راستای  در  تاکنون  رو،  مذکور  نظام  سازی 

اقدامات و  گرفته  صورت  زیادی  نپیشنهادات  استی  شده  انجام  این  Bartlett III, 2015: 20)  یز  در   .)

ها و نهادهای دخیل  جمهور وقت دولت آمریکا )اوباما( به آژانس رئیس  2009سال    اوتخصوص، در ماه  

 
1. Australia Group (AG)  

2. Missile Technology Control Regime (MTCR) 
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هایی برای تحکیم امنیت متحده دستور داد که در راستای شناسایی روش   در نظام کنترل صادرات ایاالت

افزایش   نیز  و  نظام رقابتملی  در  گسترده  اصالحات  انجام  به  شروع  تولیدی،  و  فنی  صنایع  در  پذیری 

می رویکرد صورت  این  با  مذکور  اصالحات  کنند.  آمریکا  ازکنترل صادرات  که  نظام   آنجایی  گرفت  که 

ایاالت صادرات  دارد،    کنترل  سرد  جنگ  دوران  در  ریشه  پاسخگوی   رواینازمتحده  مذکور  اصالحات 

و  21قرن    هایچالش واقعیت  نیست  با  انطباق  راستای  انجام در  به  نیاز  سرد،  دوران جنگ  از  بعد  های 

بازبینی دارد.  شد که خألهای بسیاری در   سببگرفته در مقررات کنترل صادرات  های صورتاصالحات 

ل  سیستم کنترل صادرات آمریکا آشکار شود. واقعیت مذکور منجر شد که در راستای اصالح سیستم کنتر

صادرات«صاد کنترل  اصالح  »ابتکار  موضوع  آمریکا،  کنترل    1رات  سیستم  اصالح  ابتکار  شود.  مطرح 

هماهنگ   )یعنی  شود  انجام  مرحله  سه  در  که  بود  قرار  آمریکا  و کرصادرات  مقررات  تعاریف،  دن 

وز و نهاد صادرکننده مج  نهایت ایجاد یک لیست کنترل، یک  های مربوط به کنترل صادرات و درسیاست

مرحله اول اصالحات ناظر بر انتقال   (. هارسانی فنی و اجرای هماهنگیمچنین ایجاد یک سیستم اطالعه

)لیست صادره از سوی وزارت خارجه( به لیست کنترل   2متحده   اقالمی از لیست تجهیزات نظامی ایاالت

این سیاست بود که   ی اجرایتجاری )لیست صادره از سوی وزارت بازرگانی( بود. انتقال مذکور در راستا 

تنها اقالمی که دارای کاربرد    رواینازاقالم دارای حساسیت کم به فهرست کنترل تجاری منتقل شوند و  

متحده باقی بمانند. انتقال اقالم مذکور   د، در لیست تجهیزات نظامی ایاالتهستناطالعاتی و نظامی مهم  

 600ایجاد »شماره کنترل صادراتی مجموعه    منجربه  از لیست تجهیزات نظامی به لیست کنترل تجاری

به   3« که  کشتیشد  نظامی،  نقلیه  وسایل  بر  ناظر  )طورکلی  است  غیره  و  جنگی    ,Alavi, et.alهای 

همکاری به   .(2017:70-71 با  بازرگانی  وزارت  آمریکا،  کنترل  سیستم  اصالح  ابتکار  راستای  در  عالوه، 

 
1. Export Control Reform Initiative (ECR Initiative) 

2. U.S munitions list (USML)  

3. 600 Series 
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خزانه و  انرژی  دفاع،  خارجه،  نوزارت  را  داری  اطالعات«  با هادی  تریاژ  »واحد  واحد   1عنوان  کرد.  ایجاد 

جمع مسئول  میمذکور  که  است  اطالعاتی  انتشار  و  موردآوری  آژانس   تواند  و  نهادها  های استفاده 

آمده از واحد   دستتوانند با اطالعات به های مذکور میکه نهادهاو آژانسطوریصادرکننده مجوز باشد. به 

آگاهانهتریاژ اطالعات تص اخذ مجوز میمات  اتخاذ کنند که مستلزم  را درخصوص صادرات کاالهایی  ای 

به است.  شماره  آمریکا  اجرایی  دستور  طبق  نحو  سو  13558همین  از  رئیسصادره  آمریکا، ی  جمهور 

نهاد کلیدی   عنوان یک ایجاد شد. مرکز مذکور به  2عنوان »مرکز هماهنگی اجرایی صادرات«   بامرکزی  

راستا میدر  تلقی  آمریکا  صادرات  کنترل  سیستم  اصالح  برنامه  اجرای  به ی  مذکور شود.  مرکز  طورکلی 

آژانس میان  هماهنگی  و  اطالعات  تبادل  امسئول  نهادهای  و  مسئول  ها  که  است  اجرایی  و  طالعاتی 

آمریکا   کنترل صادرات  مقررات  نقض  تعقیب  و  تحت هستنرسیدگی  اجرای صادرات  هماهنگی  مرکز  د. 

از سوی وزارت امنیت داخلی انتخاب   مذکورشود. همچنین رئیس مرکز  رت امنیت داخلی اداره مینظر وزا

بهمی نائبشود.  صعالوه  اداره  توسط  مذکور  مرکز  دفتر  رئیسان  نیز  و  بازرگانی  وزارت  امنیت  و  نعت 

 . (Hirschhorn, 2013:5شوند )وزارت دادگستری تعیین می 3تحقیقات فدرال

 

اجرا  -5 امنیتسازوکار  و  صنعت  اداره  به  وابسته  نهادهای  کنترل   یی  نظام  زمینه  در 
 صادرات کاالهای با کاربرد دوگانه 

ایاالت متحده از طریق نهادی    در باال طور که  همان برنامه کنترل صادرات کاالهای دوگانه   با ذکر شد، 

 کامنیت وزارت بازرگانی یشود. در واقع، اداره صنعت و  می  عنوان اداره صنعت و امنیت پیگیری و دنبال

معاهدات و حفظ ا  -نظارتی  نهاد از  پیروی  و  کنترل صادرات  مدیریت سیستم  از طریق  است که  جرایی 

ارتقای پایگاه صنایع دفاعی قوی، مبادرت به پیش یفناوررهبری آمریکا در   برد اهداف های راهبردی و 

 
1 Information Triage Unit (ITU)   

2Export Enforcement Coordination Center (E2C2),    

3 Federal Bureau of Investigation (FBI)   
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ایاالت ملی  امنیت  و  خارجی  سیاست  می  اقتصادی،  . (www.commerce.gov, 2019)  کندمتحده 

مأموریت  طوربه و  وظایف  بازرگانی  وزارت  امنیت  و  صنعت  اداره  طریق خالصه،   از  را  خود  اصلی  های 

صادرات«  اجرای  صادرات«  1»واحد  مدیریت  »واحد  می  2و  که  پیش  زیربرد  هریک  در  بررسی   به 

 . (CFR 730.9 - Organization of the Bureau of Industry and Security 15پردازیم )می
 

 دیریت صادرت:  الف( واحد م

متشکل مدیریت صادرات خود  می   5از     واحد  فرعی  ازدفتر  است  اعم  )باشد که   :15 CFR 730.9 - 

Organization of the Bureau of Industry and Security ) 

 

 3( SIES) ( دفتر صنایع استراتژیک و امنیت اقتصادی1

مهمبه مسئطورکلی،  صنایع  ترین  دفتر  نیز  ولیت  و  ملی  امنیت  از  حمایت  اقتصادی  امنیت  و  استراتژیک 

المللی مختلف این وظیفه را  بینهای  و فعالیتها  صنایع دفاعی ایاالت متحده که از طریق پیگیری برنامه 

امنیت می  انجام و  استراتژیک  صنایع  دفتر  نیز  دوگانه  کاالهای  صادرات  کنترل  برنامه  درخصوص  دهد. 

بندی کاالها، تعیین مجوز و ارائه نظریات گذاری، مجوزهای صادراتی، طبقهیاستادی مسئول امور ساقتص

   .(bis.doc.gov, 2019) است 600ره کنترل صادراتی مجموعه مشورتی درخصوص شما

 

 4 (NPTCدفتر منع گسترش تسلیحات و رعایت معاهدات ) (2

مربوط به نظام کنترل صادرات چندجانبه جام امور  دفتر منع گسترش سالح و رعایت معاهدات مسئول ان

بازرگانی در راستای تامین منافع گروه تأمین  و   2، رژیم کنترل فناوری موشکی1ای کنندگان هستهوزارت 

 
1. Export Enforcement unit 

2. Export Administration unit 

3. Office of Strategic Industries and Economic Security (SIES) 

4. Office of Nonproliferation and Treaty Compliance (NPTC) 
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مسئول اجرای مقررات و معاهدات ناظر بر کنترل تسلیحات و    NPTCدفترعالوه  است. به  3گروه استرالیا

ت کنوانسیون  )نظیر  سالح  پروتکل  سلیحاتخلع  و  بیان شیمیایی  مسئول  نیز  و  است  الحاقی(  های 

خلع  دیدگاه  مذاکرات  در  آمریکا  دولت  صنعتی  و  امنیتی  )های  چندجانبه  تسلیحات  کنترل  و  نظیر  سالح 

 .(bis.doc.gov, 2019های بیولوژیک و سمی( است )کنوانسیون سالح

 

 4( NSTTC) فناوری انتقالدفتر امنیت ملی و کنترل  (3

مسئول ابعاد امنیت ملی کنترل صادرات و صادرات مجدد    فناوری طورکلی دفتر امنیت ملی و کنترل انتقال به 

است. همچنین   بازرگانی  ترتیبات     NSTTCدفتر وزارت  رعایت  در جهت  و  ملی  امنیت  اهداف  راستای  در 

ر نظام کنترل صادراتی چندجانبه  ب ناظر  های  با کاربرد دوگانه برنامه   های فناوری واسنار و نیز کنترل کاالها و  

های کنترل صادرات آمریکا برای »رمزنگاری« است و  کند. همچنین دفتر مذکور مسئول سیاست را اجرا می 

مسئول مجوزهای صادراتی برای اشخاص خارجی مشمول قواعد »صادرات فرضی« است. همچنین دفتر  

مقررات کنترل صادرات است. درنهایت اینکه  ر  مندرج د  5مدت«مذکور مسئول اجرای مقررات »عرضه کوتاه 

سیاست  اعمال  به  مربوط  امور  مسئول  مذکور  طبقه دفتر  صادراتی،  مجوزهای  تعیین  گذاری،  کاالها،  بندی 

 ( bis.doc.gov, 2019)   مجوزها و نظرات مشورتی مربوط به کاالها است 

 

 

 

 

 
1. Nuclear Suppliers Group  

2. the Missile Technology Control Regime 

3. Australia Group 

4. Office of National Security and Technology Transfer Controls (NSTTC) 

5. short supply 
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 1  (OEXS) دفتر خدمات صادرکنندگان (4

به صادرکنندگان، اجرای سمینارهای کنترل صادرات و دفتر خدمات صادرکنندگان م ارائه مشاوره  سئول 

پیش تغییرات  تهیه  انتشار  و  مسئول    مندرجنویس  مذکور  دفتر  است. همچنین  اداره صادرات  مقررات  در 

ارائه مشاوره به  های  اجرای پروسه صادرکنندگان پس از صدور مجوز صادرات و نیز مسئول راهنمایی و 

 . (bis.doc.gov, 2019است )

 

 2 ( OTE) فناوری( دفتر ارزیابی 5

ارزیابی   ارزیابی اطالعات تجاری، تأثیر کنترل   فناوریدفتر  های صادراتی بر منافع یک مرکز مهم برای 

قابلیتایاالت و  پایگاهمتحده  دفتر  های  همچنین  است.  ملی  دفاع  از  حمایت  برای  آمریکا  صنعتی  های 

 کند:  جهت حفظ امنیت ملی و اقتصادی آمریکا فعالیت میمذکور با انجام امور زیر در 

 ارزیابی مجوزهای صادراتی و اطالعات تجاری   •

 های مرتبط با صنایع دفاعی های حساس و بخشانجام تحقیقات اولیه و ارزیابی فناوری •

 متحده آمریکا   بررسی تأثیر سیستم کنترل صادرات کاالهای با کاربرد دوگانه بر منافع ایاالت •

 بررسی اثرات واردات بر امنیت ملی  •

 های حساس  ی کاالها و فناوریبررسی دسترسی خارج  •

 ( bis.doc.gov, 2019های مشورت فنی ) مدیریت کمیته •

 
 ب( واحد اجرای صادرات:  

منافع به و  خارجی  سیاست  داخلی،  امنیت  ملی،  امنیت  حفظ  صادرات  اجرای  واحد  مأموریت  طورکلی 

 برنامه اجرای قوانینی است که ناظر بر موارد زیر است:  اقتصادی آمریکا از طریق

 
1. Office of Exporter Services (OExS) 

2. of Office Technology Evaluation (OTE) 
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های اشاعه تسلیحاتی صادرات کاالهای حساس به دشمنان خارجی و اشخاصی که در فعالیت •

  .دخالت دارند 

 ای خارجی ممنوعه هتحریم •

 قوانین امنیت عمومی مربوطه   •

اقدامات پیش  از طریق  را  مأموریت خود  اجرای صادرات  انجام می  گیرانه وواحد  دهد و سپس تحقیقاتی 

کند. همچنین واحد اجرای اجراهای کیفری و اداری متناسب را علیه متخلفان صادرات اعمال می ضمانت

های کیفری نظیر حبس و جریمه با وزارت دادگستری و همچنین در  مجازاتصادرات در راستای اعمال  

میت از امتیازهای صادراتی با دفتر مشاور ارشد هایی نظیر جزای نقدی و نیز محروراستای اعمال مجازات

گیرانه و تحقیقاتی با  همکاری دارد. همچنین واحد اجرای صادرات درزمینه اقدامات پیش   1صنعت و امنیت

نظیرآژانس   دیگر فدرال  قانون  اجرای  امنیت       FBIهای  دارد وزارت  نزدیکی  همکاری  آمریکا    داخلی 

(bis.doc.gov, 2019) . 

 : استدفتر فرعی  3صادرات نیز متشکل از واحد اجرای 

 

 2 (OEEدفتر اجرای صادرات ) (1

بزرگ صادرات  اجرای  که  دفتر  است  امنیت  و  صنعت  اداره  برنامه  دفتر  سراسر ترین  در  مراکزی  دارای 

می  فدرالآمریکا  قانون  اجرای  افسران  صادرات،  اجرای  دفتر  مخصوص  مأموران  دارای باشد.  که  اند 

نظی بهاختیاراتی  یا توقیف کاالهایی که  ، احضار و ضبط  تفتیش  اجرای حکم  بازداشت،  طور غیرقانونی ر 

میشده  صادر بررسیاند،  اطالعاتی     OEEدفترهای  باشند.  میئنش از  مختلف ت  منابع  از  که  گیرد 

آوری اسناد و مدارک مربوط به نقض مقررات های مذکور در راستای جمعشده و همچنین بررسیحاصل

میکنتر انجام  صادرات  دفترل  همچنین  پرونده OEE گیرد.  تعقیب  راستای  با  در  اداری  و  کیفری  های 

 
1. Office of Chief Counsel for Industry and Security 

2. Office of Export Enforcement (OEE) 
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صنعت و امنیت همکاری نزدیکی دارد. همچنین دفتر  وزارت دادگستری و دفتر مشاوره ارشد های دادستان

غیرقانون صادرات  از  جلوگیری  صادرات،  مقررات  نقض  تعقیب  و  پیگیری  طریق  از  صادرات  و اجرای  ی 

های صادرات به طرفین معامالت صادراتی، از امنیت ملی، سیاست آموزش و تعلیم نحوه پیروی از رویه

در  OEE کند. همچنین مأموران مخصوص دفترمحافظت میمتحده    خارجی و منافع اقتصادی ایاالت

می که  کاالهایی  صادرات  کردن  متوقف  خاراستای  سیاست  و  ملی  امنیت  اهداف  برای  رجی توانند 

امنیت ایاالت و  صنعت  اداره  سیاسی  کارکنان  و  مجوز  صدور  مأموران  با  باشند،  مضر  آمریکا  متحده 

 .(bis.doc.gov, 2019کنند )همکاری می

 دهد: های اجرایی خود به دو طریق انجام میطور خالصه دفتر اجرای صادرات مأموریتبه

به (1 اجرای صادرات  اول دفتر  ازدر وهله  نقض مقررات کنترل صادرات توسط    منظور جلوگیری 

وظیفه مذکور دفتر    کند. در راستای انجامهای بازدارنده میها، مبادرت به انجام فعالیتشرکت

صادرات درتشرک  اجرای  را  صادرات  عرصه  در  فعال  مقررات  های  از  پیروی  نحوه  خصوص 

 ( Stapley, 2008:47دهد )کنترل صادرات آموزش می

های اجرایی خود را از طریق رسیدگی به  ای صادرات بخشی از مأموریتاز طرف دیگر دفتر اجر (2

می انجام  صادرات  مدیریت  مقررات  بهنقض  زمانیدهد.  مرتکطورکلی  اشخاص  نقض که  ب 

می  مدیریت صادرات  می مقررات  اجرای صادرات  دفتر  یا توانند ضمانتشوند،  کیفری  اجراهای 

ضمانت کند.  اعمال  ناقضان  علیه  حبس  اجرااداری  و  نقدی  جزای  شامل  کیفری  و  های 

اجرای ضمانت دفتر  است. همچنین  امتیاز صادرات  نظیر سلب  اقداماتی  شامل  اداری  اجراهای 

تعقیب اشخاص حقوقی را دارد و هم اختیار تعقیب اشخاص حقیقی را دارد صادرات هم اختیار  

که اگرچه دفتر اجرای ذکر است    اند. شایانعهده داشته که وظیفه مدیریت شخص حقوقی را بر

رسیدگی اضطراری صادرات  اقتصادی  اختیارات  قانون  براساس  اغلب  را  کیفری  تعقیبات  و  ها 

میبین انجام  دفالمللی  اما  صادرات دهد؛  مدیریت  مقررات  نقض  تعقیب  درراستای  مذکور  تر 

می بلکه  نیست.  مذکور  قانون  به  رسیدگی  تواندمحدود  و  برتعقیبات  را  خود  دهای  یگر  اساس 
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( ببرد  پیش  کیفری  تنها به   .(Stapley, 2008:47-48مقررات  صادرات  اجرای  دفتر  طورکلی 

ع تعقیب و رسیدگی به نقض مقررات به موضو   طور انحصاریبه آژانس اجرایی فدرال است که  

   .(Hirschhorn,2013:1پردازد ) کنترل صادرات آمریکا می

 
 1( OEAدفتر ارزیابی اجرایی ) (2

)اعمطورکلی،  به اطالعاتی  منابع  همه  ارزیابی  با  اجرایی  ارزیابی  در دفتر  دولتی(  و  عمومی  اطالعات  از 

 کند: جهت انجام امور زیر از برنامه اجرای صادرات آمریکا پشتیبانی می 

 ی اداره کنترل صادرات و انجمن کنترل صادرات براتأمین اطالعات  •

انحراف یا سوءاستفاده از اقالم تحت کنترل متحده از طریق جلوگیری از  ترویج صادرات ایاالت •

خارج   در  از طریق  صادرات  استفادهاز کشور  کاال بررسی  از  نهایی  با های  و همکاری  ارتباط   ،

 های خارجی دولت

 اندازند  خطر می متحده را به  شناسایی ناقضان مقررات کنترل صادرات آمریکا که امنیت ملی ایاالت  •

می  • که  اجرایی  به مجازاتد  تواناقدامات  را  مدنی  و  کیفری  درنتیجه  های  و  باشد  داشته  همراه 

 شود. متحده میتضمین رعایت رژیم کنترل صادرات ایاالت موجب

طورکلی تحلیلگران دفتر ارزیابی اجرایی در راستای شناسایی افرادی که از کاالهای آمریکایی استفاده  به

حلیلگران مذکور در کند. همچنین تلیلی و تحقیقی میهای تحکنند، مبادرت به انجام فعالیتنامشروع می

کنترل اقالم  از  سوءاستفاده  کردن  متوقف  آژانسراستای  دیگر  و  امنیت  و  صنعت  اداره  با  های شده 

 . (bis.doc.gov, 2019کنند )آمریکایی همکاری می

 

 

 

 
1. Office of Enforcement Analysis (OEA) 
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  1( OAC)  ( دفتر انطباق با ضدتحریم3

انطباق با ضد مقررات   ۷60  ر بخشتحریم مندرج دها اجرای مقررات ضدتحریموظیفه و مأموریت دفتر 

خواهد که از برنامه تحریم اسرائیل که  های آمریکایی میکنترل صادرات است. مقررات مذکور از  شرکت

می حمایت  کشورها  سایر  و  عرب  اتحادیه  شرکتتوسط  موارد  برخی  در  و  نکنند  پشتیبانی  های شود، 

حمایت از  را  مذکور آمریکایی  می   های  بهمنع  میکند.  گطورکلی  ضدتحریم توان  مقررات  هدف  که  فت 

برنامه تحریمتشویق شرکت به عدم مشارکت در  آمریکایی  برنامه  های  با  های خارجی است که منطبق 

شرکتتحریم مذکور  مقررات  همچنین  نیست.  آمریکا  خارجی های  سیاست  اجرای  از  را  آمریکایی  های 

 . (bis.doc.gov, 2019کند )، منع میای آمریکا استهکه مخالف باسیاستکشورهایی 

های مشورتی  بر دواحد مذکور، اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی در اجرای وظایف خود با کمیتهعالوه

می  2فنی  همکاری  )نیز  درزمینه کمیته  .(CFR 730.9 15کند  را  بازرگانی  وزارت  فنی،  مشورتی  های 

د دوگانه و همچنین درزمینه مدیریت کنترل  و کاالهای با کاربر  فناوری  پارامترهای فنی کنترل صادرات

می راهنمایی  درصادرات  کمیته  کنند.  اعضای  و واقع  صنعت  نمایندگان  از  متشکل  فنی  مشورت  های 

های مشورت فنی . اعضای کمیتههستندنظرات مختلف موجود در جامعه صادراتی  اند که بیانگر نقطهدولت

با برای چهار  از طرف وزیر  منصوب میزرگانی و حداکثر  پیاپی  فنی که شوند. کمیتهسال  های مشورتی 

 ، عبارت است از: هستنداکنون طرف مشورت اداره صنعت و امنیت هم

 3های نوظهورزمینه تحقیقات و فناوری کمیته مشورتی در •

 4های اطالعاتی زمینه سیستم کمیته مشورت فنی در •

 5مواد  زمینه کمیته مشورت فنی در •

 
1. Office of Antiboycott Compliance (OAC)  

2. Technical Advisory Committees (TAC)  

3. Emerging Technology and Research Advisory Committee  

4. Information Systems Technical Advisory Committee 

5. Materials Technical Advisory Committee  
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 1زمینه تجهیزات پردازش مواد  فنی  درکمیته مشورت  •

 2ها زمینه  مقررات و رویه کمیته مشورت فنی در •

 3زمینه تجهیزات و رادارها  کمیته مشورت فنی در •

 ( tac.bis.doc.gov, 2019) 4ونقل و تجهیزات مربوطه زمینه حمل کمیته مشورت فنی در •

وزارت بازرگانی همواره در راستای انجام وظایف امنیت  در پایان شایان ذکر است که اداره صنعت و  

ها خود در زمینه کنترل صادرات کاالهای با کاربرد دوگانه با سایر نهادهای بخش خصوصی، آژانس

توان  می  کهطوریحد ایاالت متحده همکاری دارد، بهدولتی و نیز با سایر کشورهای متهای  و نهاد

صادرات   کنترل  نظام  مدیریت  و  کگفت  امنیت  و  صنعت  اداره  سوی  از  دوگانه  کاربرد  با  االهای 

ره با  همچنین اجرای کارآمد قوانین و مقررات مقرر در این زمینه بدون همکاری و همزیستی این ادا

 . (bis.doc.gov, 2019) تصور نیستسایر نهادها و کشورها قابل 

 

 گیری نتیجه

درهب مستلزم  خارجی  تجارت  هرگونه  انجام  مولفهنظطورکلی  و  عوامل  داشتن  گوناگونی های  ر  حقوقی 

که در انجام تجارت خارجی باید مدنظر قرار گیرد، بررسی و توجه به    هایی لفه ؤترین ماست. یکی از مهم

نظیر   دوگانه کشورهای صنعتی  کاالهای  کنترل صادرات  بر  ناظر  مقررات  همچنین  و  تحریمی  مقررات 

تجاری های  طور خاص با توجه به اعمال تحریمدر این میان، به .  ایاالت متحده و کشورهای اروپایی است

یا صادرات از  ایران و  به  انجام هرگونه واردات کاال  ایران،  ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی  متعدد 

رو بر آن ایران مستلزم بررسی و توجه به نظام کنترل صادرات کاالهای دوگانه ایاالت متحده است. ازاین

پیش   درشدیم که   اجماالً مقاله  به رو  بپردازیم؛  این مهم  بررسی  به  مقاله  طوری  این  مطالعه  با  طور به که 

 
1. Materials Processing Equipment Technical Advisory Committee 

2. Regulations and Procedures Technical Advisory Committee 

3. Sensors and Instrumentation Technical Advisory Committee  

4. Transportation and Related Equipment Technical Advisory Committee 
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توان دریافت که نظام کنترل صادرات کاالهای دوگانه ایاالت متحده از طریق »اداره صنعت و  می  اجمالی

عالوه  با مطالعه  به  .شودمی  و نهادهای تحت نظر آن کنترل و تنظیمها  امنیت وزارت بازرگانی« و آژانس

پیش مدیریت می  رومقاله  قانون  دوگانه،  کاالهای  صادرات  کنترل  نظام  قانونی  مبانی  که  دریافت  توان 

بندی کاالها با تقسیماند؛ با این توضیح که مقرره اخیر  صادرات و مقررات کنترل صادرات ایاالت متحده

بندی صادرات، نمودار کشوری و ... های طبقههارعیین شمدر ده مجموعه و پنج گروه تولیدی و همچنین ت

شده را کنترل  الخصوص کشورهای تحریمصادرات کاالهای دوگانه ایاالت متحده به سایر کشورها، علی

توان اظهار داشت که می کند. در اهمیت شناخت نظام کنترل صادرات کاالهای دوگانه آمریکامی و تنظیم

مقررا از  کافی  شناخت  ناظر  با  نهاد  برت  اجرایی  سازوکار  و همچنین  این  های  کنترل صادرات  در  فعال 

مقتضی  می   زمینه قانونی  و  حقوقی  اقدامات  مقررات    منظوربه توان  اثر  با  ب  مذکورمقابله  کرد.   رایاتخاذ 

مذکور مقررات  شناخت  با  رسید، می  مثال  مقررات  این  در  مندرج  استثنائات  از  کافی  شناخت  به  توان 

بریطوبه مقررات توکه  شناخت  همچنین  کرد.  استفاده  کافی  اندازه  به  مذکور  استثنائات  ظرفیت  از  ان 

خألمی  مذکور شناخت  منجربه  آن های  تواند  از  استفاده  همچنین  و  مذکور  مقررات  در  شود.  موجود  ها 

و یا     بل ات متقاسازی نظام کنترل صادرانونی متقابل نظیر طراحی و پیاده عالوه اینکه انجام اقدامات قبه

و ها  ها، مستلزم شناخت محدودیتواردات کاالهای مشمول محدودیت از سایر کشورها یا تولید داخلی آن

نظ از  ناشی  به موانع  متحده  ایاالت  کنترل صادرات  است. همچنین  عنوان کشور تحریمام  توان میکننده 

از اشخاص و شرکتاظهار داشت همان آمریهای  طور که بسیاری  انتقال  کااروپایی و  یی فعال در حوزه 

بینفناور  تجارت  و  و ی  کارشناسان  نظر  از  صادرات  کنترل  مقررات  رعایت  و  پیروی  راستای  در  الملل 

»م به  معروف  بهره أمتخصصان  انطباق«  به این ازبرند،  می  موران  مذکور  توضیحات  به  توجه  با   نظر رو 

و ها  نی فعال در این حوزه نیز از مشاورهرادولتی ایو غیر  و موسسات دولتیها  رسد بسیاری از شرکتمی

 نیاز نیستند. ثر در این زمینه بیؤمهای راهنمایی
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