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1- مقدمه

دونالــد ترامــپ رئیس جمهــور آمریــکا در 18 اردیبهشــت امســال رســمًا اعــام کــرد کــه آمریــکا از برجــام خــارج شــده 
اســت و مدعــی شــد بــرای ترغیــب ایــران بــه تغییــر رفتــار خــود در منطقــه باالتریــن ســطح از تحریم هــا را علیــه ایــن 
کشــور وضــع خواهــد کــرد. وزارت خزانــه داری آمریــکا بافاصلــه پــس از ایــن اقــدام طــی بیانیــه ای اعــام کــرد بخشــی از 
تحریم هــای تعلیــق شــده به واســطه برجــام، ظــرف 90 روز و مابقــی ظــرف 180 روز آینــده مجــدداً بــه جریــان خواهــد 
ــران  ــا ای ــود ب ــای خ ــه همکاری ه ــن ب ــان ممک ــریع ترین زم ــا در س ــت ت ــران خواس ــاری ای ــرکای تج ــه ش ــاد و از هم افت

پایــان دهنــد.

خــروج یکجانبــه آمریــکا از برجــام و اعمــال تحریم هــای ســخت علیــه ایــران از ســوی ایــن کشــور بــا مخالفــت دیگــر 
اعضــای دائــم شــورای امنیــت و آلمــان مواجــه شــد. ایــن کشــورها بــه اســتناد تأییــدات آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی 
در خصــوص پایبنــدی ایــران بــه تعهــدات خــود، اقــدام آمریــکا را خــارج از چارچوب هــای بین المللــی توصیــف کــرده و 
بــر پایبنــدی خــود بــه ایــن توافــق تأکیــد کردنــد. بــا ایــن همــه آنچــه ایــران را بــه انجــام مذاکــره بــا گــروه 1+5 و دســت 
کشــیدن از توســعه بخش هایــی از برنامــه صلح آمیــز هســته ای خــود متقاعــد کــرد منافــع اقتصــادی حاصــل از برجــام و 
حضــور مجــدد در بازارهــای بین المللــی بــود؛ بنابرایــن طبیعــی اســت کــه در صــورت از دســت رفتــن ایــن منافــع، توقــع 
دیگــر شــرکای برجــام مبنــی بــر باقــی مانــدن ایــران در ایــن توافــق باوجــه باشــد. همیــن امــر باعــث شــد تــا پنــج کشــوِر 
دیگــر حاضــر در ایــن توافق نامــه از نخســتین ســاعات خــروج آمریــکا از برجــام وعده هــای مختلفــی در خصــوص حفــظ 
منافــع ایــران مطــرح کننــد. در ایــن میــان کشــورهای اروپایــی بیــش از دیگــران بــر پایبنــدی خــود بــه ایــن توافــق و عــزم 
ــق اذعــان  ــد داشــتند. بااین همــه مطاب ــران از آن تأکی ــدی ای ــی جهــت بهره من ــرای طراحــی ســازوکارهای عمل جــدی ب
مقامــات ایرانــی آنچــه در عمــل روی داده بــا انتظــارات ایــران فاصلــه زیــادی داشــته اســت و اروپــا، چیــن و روســیه راه 

دشــواری بــرای جلــب نظــر ایــران در پیــش دارنــد.

ــران  ــاد ای ــی اقتص ــای حیات ــا گلوگاه ه ــاد دنی ــر اقتص ــود ب ــوق خ ــتفاده از تف ــا اس ــا ب ــت ت ــاش اس ــلطه در ت ــام س نظ
ــی  ــتلزم همراه ــا مس ــن تاش ه ــودن ای ــی نم ــد. خنث ــگ کن ــردم را تن ــت م ــب و کار و معیش ــای کس ــدود و فض را مس
ــاد  ــوب ابع ــی و درک مطل ــناخت کاف ــت ش ــی اس ــت. بدیه ــران اس ــردان ای ــا دولتم ــادی ب ــن اقتص ــمندانه فعالی هوش
تحریم هــا و کیفیــت ابزارهــای اقتصــادی مــورد اســتفاده توســط دشــمنان ایــران نقشــی تعییــن کننــده در بی اثرنمــودن 
ــاش  ــم ت ــبدگردان الگوریت ــرکت س ــرمایه گذاری ش ــاوره س ــروه مش ــن رو گ ــکا دارد. از ای ــی آمری ــت های تحریم سیاس
کــرده اســت تــا در گــزارش حاضــر بــه تبییــن و تشــریح ابعــاد تحریم هــا و مکانیــزم اثرگــذاری آن هــا بپــردازد. در گــزارش 
نخســت از ایــن ســری بــا عنــوان »خــروج آمریــکا از برجــام و تبعــات آن بــرای ایــران ]1[« کــه هم زمــان بــا اعــام خــروج 
ــاب  ــروزی انق ــران از پی ــه ای ــده علی ــال ش ــای اعم ــی تحریم ه ــن بازخوان ــد، ضم ــر ش ــه و منتش ــام تهی ــکا از برج آمری
اســامی تاکنــون، تبعــات احتمالــی خــروج آمریــکا از برجــام و برخــی راه هــای مقابلــه بــا آن مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
ــژه  ــه وی ــا ب ــه ســایر کشــورهای دنی ــوه مواجه ــکا، نح ــای آمری ــد تحریم ه ــن واکاوی دور جدی ــش رو ضم ــزارش پی در گ
ســایر طرف هــای اصلــی قــرارداد برجــام مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. امیــد اســت کــه ســری مطالــب منتشــره از 
ســوی شــرکت ســبدگردان الگوریتــم بــا مضمــون تحریم هــا، در رفــع ابهامــات فضــای تصمیم گیــری و ارتقــا اطاعــات 

کنشــگران اقتصــادی موثــر افتــد.
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 18( سه شــنبه  روز  آمریــکا  رئیس جمهــور 
اردیبهشــت ماه/ 9 مــی( خــروج رســمی آمریــکا از برجــام 
ــه داری  ــرد. پــس از ایــن اتفــاق، وزارت خزان را اعــام ک
زمان بندی شــده  برنامــه ای  بیانیــه ای  طــی  آمریــکا 
بــرای بازگشــت تحریم هــای ایــران اعــام کــرد. در 
ــود برخــی از تحریم هایــی کــه  ایــن بیانیــه مقــرر شــده ب
ــاه  ــه م ــی س ــد ط ــده بودن ــف ش ــام متوق ــب برج به موج
ــرار  ــدداً برق ــده مج ــاه آین ــش م ــی ش ــی ط ــده و برخ آین
ــده از  ــراد خارج ش ــه اف ــا علی ــن تحریم ه ــوند. همچنی ش
ــده«  ــوک ش ــده و بل ــژه مشخص ش ــراد وی ــت اف »فهرس
ــان ســال  ــا 14 آب )SDN( و ســایر فهرســت ها حداکثــر ت

ــود ]1[. ــال ش ــدداً اعم 1397 مج

2-1- تحریم های بازگشتی بعد از دوره 90 روزه

اوت 2018 )15 مــرداد  تاریــخ 6  دوره 90 روزه در 
ــت  ــخ، دول ــن تاری ــد از ای ــید. بع ــان رس ــه پای 1397( ب
ــکا تحریم هــای ذیــل را کــه به موجــب برجــام رفــع  آمری

ــرد: ــا ک ــد احی شــده بودن

y  ــا اکتســاب ــه خریــد ی ــوط ب تحریم هــای مرب
توســط  آمریــکا  دالر  اســکناس های 

ــران ــت ای حکوم

y  ــا ــا ی ــارت ط ــه تج ــوط ب ــای مرب تحریم ه
ــران ــط ای ــا توس ــزات گران به فل

y  تحریم های مربوط به فروش، عرضه، تأمین
یا نقل وانتقال گرافیت، فلزات خام و نیمه 
ساخته مانند آلومینیوم و فوالد و نرم افزار 
صنعتی  فرآیندهای  یکپارچه سازی  برای 

به ایران

y  ــد ــات خری ــه معام ــوط ب ــای مرب تحریم ه
ــداری  ــا نگه ــران ی ــال ای ــروش ری ــا ف ی
در  کــه  عمــده ای  وجــوه  و  حســاب ها 
خــارج از خــاک ایــران بــر پایــه ریــال 

می شــوند نگهــداری  ایــران 

y  تحریم های مربوط به خرید، پذیره نویسی یا
تسهیـل معامـات دیـون حاکمیتی ایـران

y  تحریم های بخش خودروسازی ایران

عــاوه بــر ایــن، بعــد از گذشــت ایــن دوره 90 روزه، 
ــرای  ــکا مجوزهــای برجامــی صــادر شــده ب ــت آمری دول

ــرد: ــو ک ــر را لغ ــه زی ــع تحریم هــای اولی رف
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y  مجــوز واردات فــرش و مــواد غذایــی از مبــدأ
ایــران بــه آمریــکا و برخــی مبــادالت 
مالــی مرتبــط بــا آن هــا ذیــل مجوزهــای 
و  تحریم هــا  »قانــون  بــه  مربــوط 

مبــادالت ایــران«

y  ــای ــق مجوزه ــده وف ــای انجام ش فعالیت ه
صادرشــده بــرای صــادرات و بــاز صادرات 
و  مســافربری  تجــاری  هواپیماهــای 
ــران؛ ــه ای ــه ب ــات مربوط ــات و خدم قطع

y  اشــخاصی کــه بعــد از رفــع تحریم هــای
ــام وارد  ــق برج ــران وف ــه ای ــکا علی آمری
بایســتی  شــده اند  بــاال  فعالیت هــای 
در  گرفتــن  قــرار  از  اجتنــاب  بــرای 
 6 تــا  آمریــکا  تحریم هــای  فهرســت 
اوت 2018 ایــن فعالیت هــا را به تدریــج 

کاهــش دهنــد.

2-2-تحریم های بازگشتی بعد از دوره 180 روزه

نوامبــر   4 تاریــخ  در  کــه  روزه   180 دوره  از  بعــد 
2018 )13 آبــان 1397( بــه پایــان رســید دولــت آمریــکا 
ــات  ــر و خدم ــای زی ــه فعالیت ه ــوط ب ــای مرب تحریم ه
ــام  ــدن برج ــی ش ــس از اجرای ــه پ ــا ک ــا آن ه ــط ب مرتب

ــرد: ــا ک ــدداً احی ــد را مج ــده بودن ــته ش برداش

y  ــتیرانی ــای کش ــا بخش ه ــه ب ــم معامل تحری
ــادر  ــان بن ــران و عام ــازی ای و کشتی س
جمهــوری  کشــتیرانی  شــرکت  شــامل 
کشــتیرانی  خطــوط  ایــران،  اســامی 

ــا ــه آن ه ــتگان ب ــوب و وابس جن

y  تحریــم مربــوط بــه معاملــه بــا شــرکت ملــی
نفــت ایــران، شــرکت ملــی نفت کــش 
ــران  ــت ای ــی نف ــرکت بازرگان ــران، ش ای
نفــت،  خریــداری  جملــه  از  )نیکــو( 
محصــوالت  یــا  نفتــی  محصــوالت 

ایــران از  پتروشــیمی 

y  مؤسسات مبادالت  به  مربوط  تحریم های 
و  ایران  مرکزی  بانک  با  خارجی  مالی 
بند  به موجب  که  ایرانی  مالی  مؤسسات 
برای  ملی  دفاع  اختیارات  قانون   1245

سال مالی 2012 در فهرست تحریم قرار 
گرفته اند

y  خدمــات ارائــه  بــا  مرتبــط  تحریم هــای 
ــک  ــه بان ــی ب پیام رســانی مخصــوص مال
مؤسســات  دیگــر  و  ایــران  مرکــزی 
مالــی ایــران کــه در بنــد 104 قانــون 
CISADA دربــاره آن هــا توضیحــات 

الزم آمــده اســت.

y  ،بیمه نامه خدمات  ارائه  به  مربوط  تحریم های 
بیمه یا بیمه اتکایی

y تحریم هـای مربـوط بـه بخش انـرژی ایـران

2-3- افراد و نهادهای تحریمی جدید

ــی کــه  ــر امســال فهرســتی طوالن آمریــکا در 5 نوامب
ــی را در لیســت تحریم هــا  ــرد و نهــاد ایران حــدود 700 ف
قــرار مــی داد منتشــر نمــود. در ایــن فهرســت نــام 
ــام  ــق برج ــاس تواف ــر اس ــه ب ــی ک ــراد و نهادهای ــه اف کلی
از فهرســت تحریم هــا خــارج شــده بودنــد مشــاهده 
مطابــق  کــه  نهادهایــی  و  افــراد  به عــاوه  می شــد. 
قــرار  تحریم هــا  لیســت  در  اجرایــی 13599  دســتور 
گرفتــه بودنــد بــه لیســت SDN اضافــه و لیســت مربــوط 
بــه دســتور اجرایــی 13599 از ســایت وزارت خزانــه داری 
ــود  ــرد وج ــام 26 ف ــد ن ــت جدی ــد. در فهرس ــذف ش ح
ــت  ــم در فهرس ــام ه ــل از برج ــان قب ــه 20 نفرش دارد ک

بوده انــد.  آمریــکا  تحریم هــای 

ــران  ــافربری ای ــش و مس ــتی نفت ک ــدود ۲۰۰ کش ح
و 67 هواپیمــای شــرکت ایــران ایــر نیــز در لیســت 
فرمــان  اجرایــی  ســتاد  گرفته انــد.  قــرار  تحریم هــا 
ــداف  ــن اه ــز از مهم تری ــای آن نی ــام و زیرمجموعه ه ام
شــرکت   92 همچنیــن  بوده انــد.  جدیــد  تحریمــی 
ــه به زعــم  ــر ک زیرمجموعــه شــرکت ســرمایه گذاری غدی
آمریــکا از زیرمجموعه هــای ســتاد اجرایــی فرمــان امــام 
ــن  ــد. همچنی ــرار گرفته ان ــا ق ــت تحریم ه ــت در لیس اس
حوزه هــای مختلــف اقتصــاد ایــران از جملــه بانکــداری، 
ــا تحریم هــای  بیمــه، حمل ونقــل، هواپیمایــی و غیــره ب
جــدی مواجــه شــده اند]2[. تحریــم ایــران در حوزه هــای 

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــه م ــف در ادام مختل
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جدول 1- میزان صادرات نفت ایران در ادوار مختلف )بشکه در روز( ]4[

2-3-1- تحریم نفت

تحریمــی  برنامــه  اجــزای  مهم تریــن  از  یکــی 
ــات  ــت. مقام ــران اس ــت ای ــادرات نف ــف ص ــکا توق آمری
ــادرات  ــدن ص ــر ش ــر صف ــت ب ــه نخس ــنگتن در وهل واش
نفــت ایــران تأکیــد داشــتند ]3[ امــا پــس از مدتــی و 
ــا توجــه  ــران و ب ــداران عمــده نفــت ای تحــت فشــار خری
بــه رشــد روزافــزون قیمــت جهانــی نفــت از ایــن هــدف 
دســت کشــیده و بــه هشــت کشــور )حــدود 80 درصــد از 
صــادرات نفــت ایــران در دوران برجــام بــه ایــن کشــورها 
ــوط  ــد من ــا نمودن ــی را اعط ــد( معافیت های ــام می ش انج

ــول  ــتقیم پ ــت مس ــورها از پرداخ ــن کش ــه ای ــه آنک ب
نفــت بــه ایــران خــودداری کننــد ]3[. سیاســت های 
ــد  ــران ش ــت ای ــادرات نف ــش ص ــه کاه ــر ب ــکا منج آمری
به گونــه ای کــه حجــم صــادرات ایــران از حــدود 2.5 
میلیــون بشــکه در اردیبهشــت ماه )زمــان خــروج آمریــکا 
ــاه  ــان م ــکه در آب ــون بش ــدود 1.6 میلی ــه ح ــام( ب از برج
کاهــش یافــت ]4[. جــدول 1 میــزان صــادرات نفــت 

ایــران در چهــار دوره مختلــف را نشــان می دهــد.
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چنان کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، افزایــش شــدید 
ــود  ــه خ ــرار اولی ــکا از اص ــد آمری ــث ش ــت باع ــت نف قیم
ــر  ــا 4 نوامب ــران ت ــادرات ای ــودن ص ــر نم ــر صف ــی ب مبن
محدودیت هــا  برخــی  لحــاظ  بــا  و  کشــیده  دســت 
ــت  ــده نف ــداران عم ــرای خری ــش ماهه را ب ــی ش معافیت
ــن  ــوان ای ــال نمی ت ــن ح ــا ای ــرد. ب ــر بگی ــران در نظ ای
عقب نشــینی را دائمــی تصــور نمــود، به ویــژه آنکــه 
ــر عــدم امــکان  برخــاف پیش بینی هــای اولیــه مبنــی ب
ــازار به رغــم  ــران؛ در حــال حاضــر ب ــی نفــت ای جایگزین
ــه  ــه عرض ــا اضاف ــورمان، ب ــت کش ــادرات نف ــش ص کاه
ــه  ــر ب ــاه اکتب ــکا در م ــت آمری ــد نف ــت. تولی ــه اس مواج
بیــش از 11 میلیــون بشــکه در روز رســید. همچنیــن 
بــر اســاس آمارهــای وزارت نفــت روســیه میــزان عرضــه 
نفــت ایــن کشــور در ایــن مــاه بــه 11.41 میلیــون بشــکه 

ــزان در 30 ســال  ــه بیشــترین می در روز رســیده اســت ک
ــو  ــورهای عض ــت کش ــه نف ــزان عرض ــت. می ــر اس اخی
ــیده  ــکه در روز رس ــون بش ــه 33.31 میلی ــز ب ــک نی اوپ
ــت. در  ــال 2016 اس ــزان از س ــترین می ــه بیش ــت ک اس
ــار عوامــل مذکــور پیش بینی هــا در خصــوص کاهــش  کن
رشــد اقتصــادی در ســال 2019 می توانــد منجــر بــه 
کاهــش تقاضــای نفــت در ماه هــای آتــی شــود. بنابرایــن 
ــش  ــوص کاه ــک در خص ــورهای اوپ ــه کش ــم آنک به رغ
800 هــزار بشــکه ای تولیــد نفــت از ابتــدای ســال 2019 
ــر  ــپ ب ــرار ترام ــه اص ــه ب ــا توج ــا ب ــد ام ــق کرده ان تواف
ــدن قیمــت نفــت و عــزم دولت هــای روســیه  ــن مان پایی
ــرای افزایــش عرضــه، احتمــال ســخت تر  و عربســتان ب

ــود دارد. ــران وج ــت ای ــادرات نف ــدن ص ش
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چیــن به عنــوان مهم تریــن خریــدار نفــت ایــران 
طــی ماه هــای اخیــر بــه خریــد نفــت خــود از ایــران ادامــه 
ــکا  ــاری آمری ــگ تج ــه جن ــش ب ــاوه در واکن داده و به ع
واردات نفــت خــود از ایــن کشــور در مــاه اوت را بــه صفــر 
ــن   ــی جی ــپ و ش ــال ترام ــن ح ــا ای ــود ]5[. ب ــانده ب رس
پینــگ در حاشــیه اجــاس گــروه 20 در خصــوص توقــف 
ــن  ــیدند. در ای ــق رس ــه تواف ــاری ب ــگ تج 90 روزه جن
ــارد  ــر ۲۰۰ میلی ــه ب ــاالت متحــده افزایــش تعرف راســتا ای
دالر اقــام چینــی کــه قــرار بــود از روز ۱ ژانویــه اعمــال 
شــود را متوقــف کــرده و در مقابــل چیــن نیــز تعهــد کــرده 
ــوالت  ــی« از محص ــل توجه ــیار قاب ــزان بس ــت »می اس
ــا حــوزه انــرژی آمریــکا  کشــاورزی، صنعتــی و مرتبــط ب
ــای  ــه معن ــد ب ــن می توان ــد چی ــد. تعه ــداری کن را خری
از ســرگیری واردات نفــت چیــن از امریــکا باشــد1]6[؛ 
ــن  ــه مهم تری ــران ب ــادرات ای ــد ص ــه می توان ــی ک اقدام

ــا چالــش جــدی مواجــه کنــد. ــدار نفــت خــود را ب خری

1. چین در نیمه نخست سال 2018 به طور متوسط روزانه 325 هزار بشکه نفت از امریکا وارد کرده است. بیشترین میزان واردات نفت چین از 
آمریکا در ژانویه 2018 برابر با 472 هزار بشکه بوده است .

بــه  ایــران  بیشــتر  توجــه  لــزوم  فــوق  مــوارد 
ــیه  ــد. روس ــزد می کن ــیه را گوش ــن و روس ــورهای چی کش
مــوارد  دنیــا در  نفــت  دومیــن صادرکننــده  به عنــوان 
ــوان  ــن به عن ــن، و چی ــئله اوکرای ــون مس ــی همچ مختلف
ــن شــریک  ــران )و مهم تری ــدار نفــت ای ــن خری بزرگ تری
تجــاری ایــران( در حــوزه جنــگ تجــاری بــا آمریــکا دچار 
ــو  ــد از یک س ــه می توان ــی ک ــت؛ اختافات ــی اس اختافات
ــه  ــت یابی ب ــرای دس ــران ب ــدن ای ــی ش ــه قربان ــر ب منج
ــوی  ــود و از س ــکا ش ــورها و آمری ــن کش ــان ای ــق می تواف
زدن  دور  بــرای  مناســب  بســتری  می توانــد  دیگــر 
تحریم هــا توســط ایــران فراهــم کنــد. بنابرایــن بــه نظــر 
ــکا از  ــزارش "خــروج امری ــه در گ ــی ک ــه دالیل می رســد ب
برجــام و تبعــات آن بــرای ایــران" نیــز بــه آن اشــاره شــده 
ــه  ــار تحریم هــای ظالمان ــف آث ــرای تخفی ــران ب اســت ای
آمریــکا نیازمنــد توجــه بیشــتر بــه شــرکای شــرقی خــود 

ــت. اس
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2-3-2- تحریم بانکی

ــزی  ــک مرک ــر بان ــاوه ب ــکا ع ــده آمری ــاالت متح ای
از  گســترده ای  طیــف  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ــًا  ــا )تقریب ــی آن ه ــعبات خارج ــی و ش ــای ایران بانک ه
تمامــی بانک هــا بــه جــز مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی( 
را در لیســت تحریم هــا قــرار داده اســت. بانک هــای 
ــوند: ــیم می ش ــی تقس ــته کل ــه دس ــه س ــده ب ــم ش تحری

 IRAN الــف- برخــی از بانک هــا صرفــًا بــا برچســب
صرفــًا  بنابرایــن  گرفته انــد،  قــرار   SDN لیســت  در 
ــخاص  ــه اش ــوده و معامل ــه ب ــای اولی ــمول تحریم ه مش
و نهادهــای آمریکایــی بــا آن هــا ممنــوع و دسترســی ایــن 

بانک هــا بــه دالر مســدود اســت. بانــک مرکــزی ایــران 
 IRAN ــا دارا بــودن برچســب تنهــا نهــادی اســت کــه ب

ــه شــده اســت. مشــمول تحریم هــای ثانوی
از  برچســب ها  ســایر  بــا  بانک هــا  از  برخــی  ب- 
جملــه NPWMD ،IFRS و... در لیســت تحریم هــا 
ــمول  ــه مش ــای اولی ــر تحریم ه ــاوه ب ــه و ع ــرار گرفت ق
ــن  ــن حــال ای ــا ای ــز می باشــند. ب ــه نی تحریم هــای ثانوی
بانک هــا مطابــق مقــررات TRA در خصــوص معامــات 
ــد. ــا مواجه ان ــی معافیت ه ــا برخ ــی ب ــواد غذای دارو و م
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ج- دســته ســوم بانک هایــی هســتند کــه بــا برچســب 
 SDGT برچســب  شــده اند.  مشــخص   SDGT2

ــی 13224  ــتور اجرای ــق دس ــه مطاب ــت ک ــبی اس برچس
ــه  ــه ب ــود ک ــاق می ش ــرکت هایی الص ــخاص و ش ــه اش ب
ــرار  ــی ق ــکا در زمــره تروریســت های بین الملل زعــم آمری
دارنــد. کســانی کــه بــا ایــن برچســب نشــان دار شــوند در 
ــات  ــام معام ــا انج ــه و نه تنه ــرار گرفت ــت SDN ق لیس
ــام  ــودکار ن ــورت خ ــه به ص ــت بلک ــوع اس ــا ممن ــا آن ه ب

2 . Specially Designated Global Terrorist (SDGT)

 SDN لیســت  وارد  نیــز  آن هــا  بــا  معامله کننــدگان 
ــه  ــی ک ــن مســئله باعــث می شــود بانک های می شــود. ای
ــه  ــًا از چرخ ــده اند عم ــخص ش ــب مش ــن برچس ــا ای ب
ــا  ــه ب ــه مبادل ــده و هرگون ــارج ش ــل خ ــداری بین المل بانک
ــی  ــای تحریم ــت بانک ه ــود. لیس ــن ش ــا غیرممک آن ه
ایــران بــه تفکیــک نــوع تحریــم در جــدول 2 مشــخص 

شــده اســت.

جدول 2- لیست بانک های تحریمی ایران و نوع تحریم آن ها
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خــاص  طــور  )بــه  داخلــی  تحلیل گــران  برخــی 
از ســوی  ایــن دســته بندی  دلیــل   )FATF مخالفــان 
ــاد  ــک اقتص ــرای تفکی ــور ب ــن کش ــاش ای ــکا را ت آمری
ایــران بــه دو بخــش سیاه وســفید  می داننــد. در واقــع بــه 
ــه  زعــم آن هــا بانک هــای خارجــی در صورتــی حاضــر ب
ــب   ــد برچس ــای فاق ــا بانک ه ــردالری( ب ــکاری )غی هم
SDGT خواهنــد شــد کــه قــادر بــه شناســایی ذی نفعــان 
ــی  ــا اجرای ــات ب ــن اطاع ــند. ای ــات باش ــی معام نهای
طرف هــای  اختیــار  در   FATF اقــدام  برنامــه  شــدن 
خارجــی قــرار خواهــد گرفــت و بــه نظــر می رســد هــدف 
ــار  ــی فش ــای ایران ــده بانک ه ــته بندی ش ــم دس از تحری
ــه پذیــرش الزامــات ایــن  ــران ب ــرای متقاعــد کــردن ای ب

ــد. ــه باش برنام

ــم  ــا تحری ــط ب ــت مرتب ــز اهمی ــوارد حای ــر م از دیگ
ــد غــذا  ــی مانن بانک هــا، اختــال در واردات اقــام حیات
و دارو اســت. آمریــکا مدعــی اســت اقــام بشردوســتانه 
از شــمول تحریم هــا خــارج اســت امــا حقیقــت آن اســت 
کــه هــراس از تحریم هــای آمریــکا باعــث می شــود 
ــاب  ــران اجتن ــا ای ــه ب ــه معامل ــام هرگون ــا از انج بانک ه
کننــد و در نتیجــه واردات ایــن اقــام حیاتــی نیــز احتمــااًل 
ــه  ــع ب ــد. در واق ــد ش ــه خواه ــدی مواج ــکل ج ــا مش ب
ــای  ــمول تحریم ه ــا از ش ــی از بانک ه ــه برخ ــم آنک رغ
ثانویــه و برخــی دیگــر در معامــات اقــام حیاتــی دارای 
ــان  ــه امــکان شناســایی ذی نفع ــا مادامــی ک ــد ام معافیتن
ــرای طرف هــای خارجــی وجــود نداشــته باشــد  نهایــی ب
ــای  ــا طرف ه ــکاری ب ــل هم ــه دلی ــم ب ــک تحری و ریس
تحریمــی ایــران، بانک هــای خارجــی را تهدیــد کنــد 
ــی  ــای ایران ــا طرف ه ــه ب ــه معامل ــام هرگون ــا از انج آن ه
نیــز  دارو  و  غــذا  واردات  عمــًا  و  کــرده  خــودداری 

ــود. ــه ش ــال مواج ــا اخت ــد ب می توان

2-3-3- تحریم شبکه حمل ونقل دریایی

ــا  ــد تحریم ه ــکا در دور جدی ــه داری آمری وزارت خزان
حــدود 400 نفت کــش و شــخص و نهــاد مرتبــط بــا 
ــه فهرســت پیشــین تحریم هــای  صنعــت کشــتیرانی را ب
ــتیرانی  ــی کش ــرکت مل ــت. ش ــوده اس ــه نم ــران اضاف ای
جملــه  از  ایــران  نفت کــش  ملــی  شــرکت  و  ایــران 
مهم تریــن اهــداف تحریمــی آمریــکا هســتند. همچنیــن 
حــدود 110 شــرکت وابســته بــه شــرکت ملــی نفت کــش 
ایــران کــه عمدتــًا در مالــت و مابقــی در کشــورهایی مثــل 
ــز در لیســت  ــارات ثبــت شــده اند نی قبــرس، آلمــان و ام

ــکا  ــدف آمری ــن ه ــد ]2[. اصلی تری ــرار دارن ــا ق تحریم ه
ــف  ــران متوق ــی ای ــل دریای ــبکه حمل ونق ــم ش از تحری
مؤسســاتی  اســت.  ایــران  نفــت  صــادرات  نمــودن 
و  ایــران  دریایــی  حمل ونقــل  شــرکت های  بــه  کــه 
ای  بیمــه  و  بنــدری  خدمــات  آن هــا  نفت کش هــای 
ــد  ــد. بای ــم قــرار می گیرن ــز در خطــر تحری ــد نی ــه کنن ارائ
ــی  ــل دریای ــبکه حمل ونق ــم ش ــه تحری ــت ک ــه داش توج
بــه تحریــم مســتقیم کشــتی رانی محــدود نمی شــود 
به صــورت  نیــز  بانکــی  و  بیمــه ای  تحریم هــای  و 
غیرمســتقیم ایــن صنعــت را بــا چالش هــای جــدی 

مواجــه می کنــد.

2-3-4- تحریم صنایع هوایی ایران

تحریــم صنایــع هوایــی ایــران یکــی از دیرپاتریــن و 
ــت.  ــران اس ــه ای ــکا علی ــای آمری ــن تحریم ه قدیمی تری
آمریــکا در دور جدیــد تحریم هــا نــام 67 هواپیمــای 
ــا  ــت تحریم ه ــه لیس ــر را ب ــران ای ــرکت ای ــه ش ــق ب متعل
اضافــه کــرده اســت کــه 16 فرونــد بیشــتر از هواپیماهــای 
تحریــم شــده ایــن شــرکت در ســال 2012 اســت. 
المللــی  بیــن  ایــر در حمل ونقــل  ایــران  هواپیمایــی 
تحریم هــای  و  دارد  به ســزا  ســهمی  ایــران  هوایــی 
ــکات  ــروز مش ــه ب ــر ب ــد منج ــکا، می توان ــد آمری جدی
ــر  ــای ذک ــی هواپیماه ــای بین الملل ــرای پروازه ــدی ب ج
شــده در لیســت شــود ]2[. آمریــکا در مــاه مــه امســال و 
پــس از خــروج از برجــام دوازده فرونــد هواپیمای شــرکت 
ــج   ــپین، پن ــرکت کاس ــای ش ــد هواپیم ــه فرون ــان، ن ماه
ــد هواپیمــای  ــج فرون ــر و پن ــراج ای ــد هواپیمــای مع فرون

ــود. ــم نمــوده ب ــز تحری ــر را نی ــا ای پوی

2-3-5- سایر صنایع

ــام  ــًا ن ــکا تقریب ــی آمری ــی تحریم ــت طوالن در لیس
همــه صنایــع و بخش هــای اقتصــادی ایــران دیــده 
ــر  ــه شــرح زی ــن آن هــا ب ــه برخــی از مهم تری می شــود ک

ــت ]2[: اس

از - ١ بیــش  صنعتــی:  شــرکت های 
حوزه هــای  در  صنعتــی  شــرکت   ۲۰
ــه ماشین ســازی اراک،  ــف از جمل مختل
مهــاب قــدس، ســازمان گســترش و 
نوســازی صنایــع ایــران، شــرکت ایــران 
شــرق و دو شــرکت گــروه توســعه ملــی 
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در لیســت تحریم هــا قــرار گرفته انــد.

حــدود - ٢ عمرانــی:  شــرکت های 
شــرکت  یــک  جملــه  از  شــرکت   ۱6
در آفریقــای جنوبــی در ایــن حــوزه 

شــده اند. تحریــم 

یــا - ١ ســیمان  شــرکت   ۱۳ ســیمان: 
ــیمان  ــه س ــیمان از جمل ــا س ــط ب مرتب
ــه  ــته ب ــرکت وابس ــار ش ــپاهان و چه س
آن، ســیمان شــرق و چهــار شــرکت 
شــمال  ســیمان  و  آن  بــه  وابســته 

شــده اند. تحریــم 

معــادن و فلــزات: تقریبــًا ۱۳ شــرکت - ٢
شــده اند.  تحریــم  حــوزه  ایــن  در 
فــوالد غدیــر، فــوالد نیریــز، آلومینیــم 
و  صنایــع  توســعه  شــرکت  جنــوب، 
معــادن و پنــج شــرکت وابســته بــه 
هلدینــگ آســکوتک )فوالد خوزســتان 
ــن در  ــکوتک ژاپ ــه آس ــابق( از جمل س
لیســت تحریــم هســتند. هلدینــگ 
آســکوتک متعلــق بــه ســازمان توســعه 

ــی  ــع معدن ــادن و صنای ــازی مع و نوس
ــت. ــران اس ای

3- واکنش ها به خروج آمریکا از برجام

از برجــام و اعمــال تحریم هــای  خــروج آمریــکا 
ســخت علیــه ایــران از ســوی آمریــکا بــا مخالفــت دیگــر 
اعضــای دائــم شــورای امنیــت و آلمــان مواجــه شــد. این 
کشــورها بــه اســتناد تأییــدات آژانــس بین المللــی انــرژی 
ــود  ــدات خ ــه تعه ــران ب ــدی ای ــوص پایبن ــی در خص اتم
اقــدام آمریــکا را خــارج از چارچوب هــای بین المللــی 
توصیــف کــرده و بــر پایبنــدی خــود بــه ایــن توافــق تأکید 
داشــتند. ســایر کشــورهای دنیــا از جملــه ترکیــه، هنــد، 
ــه  ــم یک جانب ــاد از تصمی ــن انتق ــز ضم ــراق و ... نی ع
آمریــکا بــر عــزم خــود بــرای ادامــه روابــط اقتصــادی بــا 
ایــران تأکیــد کردنــد. در ایــن میــان ســه کشــور اروپایــی 
ــروه  ــای گ ــوان اعض ــه به عن ــتان و فرانس ــان، انگلس آلم
5+1 بیــش از ســایر کشــورها نســبت بــه موضــع خصمانــه 
ترامــپ در قبــال ایــن توافــق واکنــش نشــان دادنــد و بــر 

ــته اند.  ــا را داش ــترین موضع گیری ه ــاس بیش ــن اس همی
ــورهای  ــش کش ــش واکن ــن بخ ــت در ای ــن عل ــه همی ب
مــورد  مجــزا  به صــورت  کشــورها  ســایر  و  اروپایــی 

بررســی قــرار گرفتــه اســت.

3-1- اروپا

آنچــه ایــران را بــه انجــام مذاکــره بــا گــروه 1+5 
برنامــه  از  توســعه بخش هایــی  از  کشــیدن  و دســت 
منافــع  کــرد  متقاعــد  خــود  هســته ای  صلح آمیــز 
در  مجــدد  حضــور  و  برجــام  از  حاصــل  اقتصــادی 
بازارهــای بین المللــی بــود؛ بنابرایــن طبیعــی اســت 
ــزه ای  ــع انگی ــن مناف ــن ای ــت رفت ــورت از دس ــه در ص ک
بــرای باقــی مانــدن ایــران در ایــن توافــق باقــی نمانــد. 
همیــن امــر باعــث شــد تــا اروپایی هــا از نخســتین 
ــی  ــای مختلف ــام وعده ه ــکا از برج ــروج آمری ــاعات خ س

در خصــوص حفــظ منافــع ایــران مطــرح کننــد.

ــامل  ــی را ش ــته کل ــا دو دس ــه اروپ ــات اتحادی اقدام
: می شــد

ــای - ١ ــه تحریم ه ــده علی ــررات بازدارن ــع مق وض
آمریــکا و نادیــده گرفتــن تحریم هــای آمریــکا 
توســط شــرکت های اروپایــی بــرای مقابلــه بــا 

ــکا ــای آمری تحریم ه
ــم های - ٢ ــاد مکانیس ــوص ایج ــا در خص وعده ه

ویــژه جهــت تســویه مالــی بــا ایــران

میــزان  و  اقدامــات  ایــن  از  یــک  هــر  ادامــه  در 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــا م ــذاری آن ه اثرگ

3-1-1- وضع مقررات بازدارنده

ــه ســال 1996  ــا ب ــده اروپ ســابقه قانون هــای بازدارن
و زمانــی کــه قانــون تحریــم علیــه کوبــا در ایــاالت 
بازمی گــردد.  رســید،  تصویــب  بــه  آمریــکا  متحــده 
در آن مقطــع شــرکت های اروپایــی از ســوی آمریــکا 
ــا  ــادی ب ــکاری اقتص ــورت هم ــه در ص ــدند ک ــد ش تهدی
ــظ  ــرای حف ــا ب ــه اروپ ــوند. اتحادی ــم میش ــا تحری کوب
منافــع شــرکت های اروپایــی، قانونــی تصویــب کــرد 
تحریم هــای  از  تبعیــت  از  را  شــرکت ها  ایــن  کــه 
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آمریــکا منــع و زمینــه اعــام شــکایت از دولــت آمریــکا 
فراهــم می کــرد. درواقــع  را  اروپایــی  دادگاه هــای  در 
درصورتــی  کــه شــرکت های اروپایــی از محــل تحریم هــا 
ــه دادگاه  ــتند ب ــی توانس ــدند، م ــارت می ش ــل خس متحم
ــف  ــکا توقی ــوال آمری ــب ام ــن ترتی ــرده و بدی ــه ک مراجع
ــات در  ــن اتفاق ــد. ای ــت می ش ــا پرداخ ــارت آن ه و خس
ــرات  ــور دموک ــون رئیس جمه ــداری بیلکلینت دوره زمام
ــه گرایــی و ایجــاد ائتاف هــای  ــر چندجانب ــه ب ــکا ک آمری
بــزرگ بــرای حــل مشــکات جهانــی معتقــد بــود رخ داد. 
ــش در  ــاد تن ــت از ایج ــت ممانع ــل و جه ــن دلی ــه همی ب
روابــط آمریــکا و اروپــا قانــون تحریــم علیــه کوبــا توســط 
ــی  ــچ اتفاق ــًا هی ــد و عم ــته نش ــرا گذاش ــه اج ــکا ب آمری
ــوند  ــم  ش ــی تحری ــرکت های اروپای ــه ش ــر اینک ــی ب مبن
ــد و ادعــای خســارت  ــه کنن ــه دادگاه مراجع ــًا ب ــا متقاب ی
ــوان  ــه بت ــخصی ک ــه مش ــد و تجرب ــاهده نش ــد، مش کنن
ــاق  ــم داد اتف ــی تعمی ــرایط کنون ــه ش ــا را ب ــه آن ه نتیج
نیفتــاد. درواقــع ایــن اقــدام بیــش از آنکــه اقدامــی فنــی 

ــود ]1[. ــی ب ــی سیاس ــد اقدام ــادی باش و اقتص

امــا در شــرایط کنونــی، پیچیــده  و گســترده تر شــدن 
از  آمریکایی هــا  بــا  اروپایــی  شــرکت های  تعامــات 
یکســو و نیــز توســعه دامنــه نفــوذ نظــارت و کنترل هــای 
ــث  ــر، باع ــوی دیگ ــا از س ــی دنی ــام مال ــر نظ ــکا ب آمری
حفــظ  بــرای  اروپایــی  شــرکت های  کــه  می شــود 
ــن  ــرای قوانی ــه در اج ــود به صــورت داوطلبان منافــع خ
تحریمــی آمریــکا مشــارکت کننــد. شــرکت های اروپایــی 
ــتند  ــود هس ــهامداران خ ــه س ــخگویی ب ــه پاس ــف ب مکل
ــا  ــرل آن ه ــه کنت ــادر ب ــًا ق ــی عم ــای اروپای و دولت ه
نیســتند شــاید اظهــارات اتریــک پویانــه رئیــس کمپانــی 
ــرکت های  ــع ش ــاوت موض ــن تف ــی مبی ــه خوب ــال ب توت

ــد ]7[: ــا باش ــای آن ه ــا دولت ه ــی ب اروپای

همیشــه  ایرانی مــان  شــرکای  بــا  »مــا   
شــفاف بوده ایــم. مــا بــه ایــران بازگشــتیم چــرا 
ــن  ــد. م ــته ش ــه برداش ــای ثانوی ــه تحریم ه ک
می دانــم کــه حرف هایــم ممکــن اســت بــه 
مــذاق بعضــی رهبــران اروپایــی خــوش نیایــد 
امــا شــما بایــد بــا واقعیــت روبــرو شــوید و 
واقعیــت ایــن اســت کــه ســرمایه جهــان امــروز 
ــی  ــا توانای ــه آی ــت. اینک ــکا اس ــت آمری در دس

آمریــکا در تحمیــل قوانینــی بــه دیگــر کشــورها 
درســت اســت یــا نــه جــای بحــث دارد امــا بــه 
ــوط  ــال مرب ــل توت ــوان مدیرعام ــه عن ــن ب م

ــتم.« ــت نیس ــک دول ــس ی ــن رئی ــت. م نیس

بــا  ارتبــاط  به ویــژه در  اخیــر و  به عــاوه در دوره 
ســوی  از  تخلــف  از  مــواردی  ایــران،  تحریم هــای 
ــا  ــه ب ــاده ک ــاق افت ــا اتف ــی دنی ــای مال ــدادی از نهاده تع
ــه  ــکا مواج ــرف آمری ــنگینی از ط ــه س ــش و جریم واکن
ــدادی  ــرای تع ــده ب ــام ش ــم اع ــم جرائ ــده اند. حج ش
از بانک هــا در اروپــا، ترکیــه و چیــن کــه بــه ادعــای 
ــش از 15  ــد بی ــران را دور زده ان ــای ای ــکا تحریم ه آمری
ــا  ــکا تنه ــت آمری ــت. دول ــده اس ــرآورد ش ــارد دالر ب میلی
ــاس  ــی پاریب ــی ان پ ــوی ب ــک فرانس ــورد بان ــک م در ی
ــارد دالر  ــدود 9 میلی ــران ح ــا ای ــام همــکاری ب ــه اته را ب
جریمــه کــرد. مشــکات حقوقــی و زمان بــر بــودن 
فرآینــد ادعــای خســارت علیــه آمریــکا نیــز می توانــد بــر 
ــا  ــکاری ب ــرای هم ــی ب ــل شــرکت های اروپای عــدم تمای
ایــران و تبعیــت از قوانیــن تحریمــی آمریــکا مؤثــر باشــد. 
همچنیــن حضــور رئیس جمهــوری همچــون ترامــپ 
اثــرات سیاســی ایــن اقــدام را نیــز خنثــی می کنــد ]1[. از 
حیــث عملیاتــی نیــز اجرایــی شــدن ایــن قانــون کمکــی 
ــًا  ــرد و تقریب ــی نک ــرکت های اروپای ــدن ش ــی مان ــه باق ب
ــران را  ــی ای ــط اروپای ــزرگ و متوس ــرکت های ب ــه ش هم
تــرک کردنــد. در ادامــه وضعیــت همــکاری شــرکت های 
اروپایــی بــا ایــران پــس از خــروج آمریــکا از برجــام مــورد 

ــه اســت.  ــرار گرفت ــی ق بررس
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3-1-2- واکنش شرکت های اروپایی به 
خروج آمریکا از برجام

پــس از خــروج آمریــکا از برجــام تقریبــًا تمامــی 
ــران را  ــا ای ــود ب ــای خ ــی همکاری ه ــرکت های اروپای ش
متوقــف نمــوده و از ایــران خــارج شــدند. در ادامــه رونــد 
ــکا از  ــروج آمری ــس از خ ــی پ ــرکت های اروپای ــروج ش خ
برجــام بــه تفکیــک بخش هــای مختلــف مــورد بررســی 

ــه اســت. قــرار گرفت

3-1-2-1- خودروسازی

ولوو )سوئد(

اعــام  شــرکت ســوئدی ولــوو در مــاه ســپتامبر 
ــای  ــکا فعالیت ه ــای آمری ــل تحریم ه ــه دلی ــه ب ــرد ک ک
متوقــف  را  ایــران  در  کامیــون  مونتــاژ  بــه  مربــوط 
ــین های  ــش ماش ــت بخ ــوو گف ــخنگوی ول ــد. س می کن
ــروش  ــغ ف ــه دریافــت مبال ــادر ب ــن شــرکت ق ســنگین ای
ــه همیــن  ــران میفرســتد نیســت و ب ــه ای ــه ب ــی ک قطعات
ــر  ــا ب ــد. بن ــت کن ــران فعالی ــد در ای ــر نمی توان ــل دیگ دلی
ــدف  ــکا ه ــای آمری ــام تحریم ه ــش از اع ــا پی گزارش ه
ــی  ــز اصل ــی از مراک ــه یک ــران ب ــل ای ــوو تبدی ــرکت ول ش
ــود. ــا ب ــارس و شــمال آفریق ــج ف ــازار خلی ــرای ب ــد ب تولی

دوئر )آلمان(
شــرکت تأمیــن قطعــات خــودروی دوئــر در مــاه اوت 
ــه دلیــل تحریم هــای آمریــکا فعالیــت  اعــام کــرد کــه ب
خــود را در ایــران متوقــف می کنــد. یکــی از مدیــران 
ــر در ســال ۲۰۱۷ دو قــرارداد  ــه دوئ ایــن شــرکت گفــت ک
ــا  ــر »ب ــن مدی ــه ای ــه گفت ــود. ب ــرده ب ــا ک ــران امض ــا ای ب
وجــود رونــق فضــای تجــاری در ایــران در ســال گذشــته 
میــادی مــا فعــًا مجبــور بــه توقــف فعالیت هایمــان در 

ــران هســتیم.« ای

اسکانیا )سوئد( 

ــاه اوت  ــکانیا در م ــنگین اس ــای س ــرکت خودروه ش
اعــام کــرد ســفارش های خــود را کــه تــا نیمــه مــاه اوت 

۲۰۱۸ قابــل تحویــل نباشــد، لغــو می کنــد. ایــن شــرکت 
گفــت کــه تــاش می کنــد باقی مانــده پرداخت هــای 
ــت  ــان بازگش ــر و زم ــارم نوامب ــا چه ــران را ت ــود از ای خ
دور دوم تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران وصــول کنــد. 
شــرکت اســکانیا اوایــل ســال ۲۰۱۷ اعــام کــرد کــه بــرای 
تحویــل ۱۳۵۰ اتوبــوس بــه شــهر اصفهــان و چهــار شــهر 
دیگــر بــا ایــران توافق نامــه همــکاری امضــا کــرده اســت.

دایملر )آلمان(
شــرکت خودروســازی دایملــر در مــاه اوت اعــام 
کــرد کــه »تــا اطــاع ثانــوی و در ارتبــاط بــا تحریم هــای 
مربوطــه« فعالیت هــای خــود را در ایــران معلــق می کنــد. 
شــرکت دایملــر در بیانیــه ای اعــام کــرد کــه بــازار ایــران 
ــوده و  ــر ب ــب ضعیف ت ــه مرات ــته ب ــار داش ــه انتظ از آنچ
تاکیــد کــرد کــه تولیــد یــا فــروش خــودرو یــا کامیون هــای 
ــرکت  ــت. ش ــه اس ــر نگرفت ــران از س ــدس را در ای مرس
دایلمــر تراکــس آلمــان ۱۲ ســپتامبر ۲۰۱۷ بــه بی بی ســی 
ــا گــروه صنعتــی ایــران خــودرو  ــود کــه ب فارســی گفتــه ب
ــز( در  ــر )بن ــع کامیون هــاى دایمل قــرارداد فــروش و توزی

ایــران را امضــا کــرده اســت.

اوتونیوم )سوئیس(
کــه  کــرد  اعــام   ۲۰۱۷ ســال  اواخــر  اوتونیــوم 
قــراردادی بــا شــرکت عایــق خــودرو تــوس بــرای تولیــد 
قطعــه بــرای ایــران خــودرو امضــا کــرده اســت کــه اجرای 
آن از ســال ۲۰۱۹ شــروع می شــود. ایــن شــرکت در مــاه 
ــران  ــود را در ای ــای خ ــه فعالیت ه ــر داد ک اوت ۲۰۱۸ خب

متوقــف می کنــد. 

رنو )فرانسه(
ــرک  ــران را ت ــازار ای ــود ب ــه ب ــر گفت ــه پیش ت ــو ک رن
ــا  ــه ب ــرد ک ــام ک ــه ۲۰۱۸ اع ــاه ژوئی ــرد در م ــد ک نخواه
زیــاد«  احتمــال  »بــه  آمریــکا  تحریم هــای  بازگشــت 
فعالیتــش را در ایــران متوقــف می کنــد. رنــو در بــازار 
نــدارد ولــی ســهام اصلــی شــرکت  آمریــکا حضــور 
ــت، در  ــال اس ــکا فع ــه در آمری ــان ک ــازی نیس خودروس
تملــک شــرکت رنــو اســت. رنــو بعــد از برجــام قــراردادی 
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ــرای  ــران ب ــازی ای ــع نوس ــترش و صنای ــازمان گس ــا س ب
ــروش و  ــبکه ف ــور ش ــن ط ــع و همی ــز توزی ــاد مراک ایج
خدمــات پــس از فــروش در ایــران امضــا کــرده بــود. ایــن 
ــران  ــودرو در ای ــزار خ ــاالنه ۱5۰ ه ــود س ــرار ب ــرکت ق ش

ــد. ــد کن تولی

پژو سیتروئن )فرانسه(
گــروه خودروســازی فرانســوی پــی اس ای )پــژو-
ســیتروئن( در مــاه ژوئــن ٢۰١۸ اعــام کــرد کــه بــرای 
ــش را در  ــکا، فعالیت ــای آمری ــض تحریم ه ــز از نق پرهی
ایــران تعلیــق مــی کنــد. ایــن شــرکت فعالیت هــای 
ــا ایــران خــودرو و ســایپا بــرای فــروش  مشــترک خــود ب
ــی  ــر در حال ــن خب ــرد. ای ــف ک ــران را متوق ــودرو در ای خ
ــا  ــه ب ــود ک ــه ب ــتر گفت ــروه پیش ــن گ ــه ای ــد ک ــر ش منتش
وجــود خــروج آمریــکا از برجــام اســتراتژی حضــور خــود 

را در بــازار ایــران تغییــر نمی دهــد.

3-1-2-2-  انرژی

کرکوس )بریتانیا(
ــرارداد  ــاه اوت ق ــوس در م ــی کرک ــرکت  بریتانیای ش
ــران را  ــی در ای ــیدی 6۰۰ مگاوات ــروگاه خورش ــاخت نی س
ــرد.  ــکا متوقــف ک ــل بازگشــت تحریم هــای آمری ــه دلی ب
ارزش ایــن پــروژه 5۷۰ میلیــون دالر بــود. قــرار بــود بعــد 
ــزرگ  ــروگاه ب ــمین نی ــه شش ــروگاه ب ــن نی ــل، ای از تکمی
خورشــیدی جهــان تبدیــل شــود. قــرارداد کرکــوس 
ــد  ــا بع ــران و بریتانی ــای ای ــن قرارداده ــی از بزرگ تری یک
ــود. ــران ب ــته ای ای ــای هس ــدن تحریم  ه ــته ش از برداش

شرکت انرژی ساگا )نروژ(
شــرکت ســاگا در اکتبــر ســال ۲۰۱۷ قــراردادی را 
ــرای  ــی ب ــون یوروی ــم میلی ــرای ســرمایه گذاری دو و نی ب
ــر  ــرد. ب ــا ک ــران امض ــیدی در ای ــروگاه خورش ــاخت نی س
اســاس ایــن قــرارداد ایــن شــرکت طــی پنــج ســال چنــد 
نیــروگاه خورشــیدی بــا ظرفیــت مجمــوع دو گیــگاوات در 
ــاه اوت  ــن شــرکت در م ــران بســازد. ای ــر مرکــزی ای کوی
۲۰۱۸  اعــام کــرد کــه جــذب ســرمایه بــرای ایــن پــروژه 

3. ENI

بــا مشــکاتی روبــرو شــده و ممکــن اســت ســاخت ایــن 
ــد. ــق بیفت ــه تعوی ــا ب نیروگاه ه

توتال )فرانسه(
شــرکت توتــال، امضاکننــده یکــی از بزرگ تریــن 
قراردادهــای خارجــی بــا ایــران پــس از توافق هســته ای، 
ــت از  ــکا معافی ــر از آمری ــه اگ ــرد ک ــام ک ــه اع ــاه م در م
تحریــم نگیــرد، فعالیت هــای خــود را در ایــران متوقــف 
می کنــد. خــروج کامــل ایــن شــرکت از ایــران کــه بعــد از 
برجــام قــراردادی بالــغ بــر 4 میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون دالر 
بــرای توســعه میــدان گازی پــارس جنوبــی امضــا کــرده 

بــود، در مــاه اوت تائیــد شــد.

اینژی )فرانسه(
ــت  ــه ۲۰۱۸ گف ــاه م ــژی در م ــرق و گاز این ــرکت ب ش
ــدای مــاه  ــا ابت ــران را ت ــا ای ــه قراردادهــای مهندســی ب ک

ــد. ــی ده ــان  م ــر ۲۰۱۸ پای نوامب

انی3 )ایتالیا(
ــام  ــه ۲۰۱۸ اع ــاه م ــا در م ــی ایتالی ــی ان ــرکت نفت ش
کــرد کــه هیــچ برنامــه ای بــرای انجــام پروژه هــای تــازه  
در ایــران نــدارد. ایــن شــرکت در مــاه ژوئــن ســال ۲۰۱۷ 
ــت و  ــی نف ــای تحقیقات ــرای پروژه ه ــه ب ــراردادی اولی ق

گاز بــا ایــران امضــا کــرده بــود.

زیمنس )آلمان(

شــرکت آلمانــی زیمنــس کــه قــراردادی بــرای تولیــد 
توربین هــای گازی در داخــل ایــران بــا شــرکت مپنــا 
امضــا کــرده بــود، در مــاه اوت اعــام کــرد کــه همــکاری 

ــا طــرف ایرانــی را متوقــف کــرده اســت. خــود ب

3-1-2-3- نفت

میــزان خریــد نفــت اروپــا از ایــران بــه شــدت 
ــکه در  ــزار بش ــه ای از 520 ه ــت به گون ــش یاف کاه
ــام(  ــکا از برج ــروج آمری ــگام خ ــت ماه )هن اردیبهش
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ــاه  ــط مهرم ــکه در اواس ــزار بش ــدود 300 ه ــه ح ب
انیــو  پاالیشــگاه های  اســت.  یافتــه  کاهــش 
ســاراس4 ایتالیــا، رویــال داچ شــل5 هلنــد، رپســول6 
و سپســا7 اســپانیا و هلنیــک پترولیــوم8 یونــان از 
مهم تریــن خریــداران اروپایــی نفــت ایــران هســتند 
کــه خریــد نفــت خــود از ایــران را متوقــف کــرده یــا 

ــد. ــش داده ان ــدت کاه ــه ش ب

3-1-2-4- بانک

ــز10 بانــک آلمــان، اوبربانــک11  دی زد بانــک9 و آلیان
اتریــش، بــی ســی پــی بانــک12 ســوئیس و بانک ورمســر 
بانک هــای  مهم تریــن  جملــه  از  فرانســه  فــررس13 
ــران را قطــع  ــا ای ــه همــکاری خــود ب ــی هســتند ک اروپای
نموده انــد. شــرکت خدمــات پرداخــت اینجنیکــو فرانســه 
ــر داده  ــران خب ــا ای ــود ب ــای خ ــع همکاری ه ــز از قط نی
اســت. قطــع ارتبــاط بانک هــای اروپایــی عمــًا ارتبــاط 
ســایر شــرکت ها و صنایــع اروپایــی را نیــز بــا ایــران 

غیرممکــن می ســازد.

3-1-2-5- فنی و مهندسی

BASF)آلمان(
ــاه  ــیمیاییجهان در م ــع ش ــرکت صنای ــن ش بزرگ تری
ــای  ــت تحریم ه ــه رعای ــود ب ــدی خ ــد ج ــپتامبر تعه س
ــرکت در  ــن ش ــرد. ای ــام ک ــران را اع ــه ای ــکا علی آمری
ــاری  ــور تج ــد حض ــاش می کن ــه ت ــت ک ــه ای گف بیانی
خــود را در ایــران حفــظ کنــد امــا »شــدیداً بــه تمــام 
مقــررات جــاری پایبنــد خواهــد بــود.« ایــن شــرکت کــه 

4. Saras SpA

5. Royal Dutch Shell

6. Repsol

7. Cepsa

8. Hellenic Petroleum

9. DZ Bank

10. Allianz

11. Oberbank

12. Swiss bank BCP

13. Banque Wormser Freres

قصــد ســرمایه گذاری در صنعــت نفــت و گاز ایــران را دارد 
ــران و  ــه ای ــکا علی ــای آمری ــرای دور دوم تحریم ه ــا اج ب
ــا  ــا ب ــن تحریم ه ــه ای ــدی ب ــام پایبن ــه اع ــه ب ــا توج ب

ــد. ــد ش ــرو خواه ــدید روب ــت ش محدودی

بیلفینگر )آلمان(
بیلفینگــر در مــاه اوت اعــام  شــرکت مهندســی 
ــازه ای را  ــرارداد ت ــه ق ــای هیچ گون ــد امض ــه قص ــرد ک ک
بــا ایــران نــدارد. ایــن شــرکت در ســال ۲۰۱6 قــراردادی 
ــگاه های  ــی از پاالیش ــتم های یک ــرل سیس ــرای کنت را ب

ــود. ــرده ب ــا ک ــران امض ای

OMV )اتریش(

ایــن شــرکت در مــاه ژوئــن اعــام کــرد کــه مطالعــات 
مربــوط بــه زمین لــرزه در ایــران را بــه پایــان مــی رســاند. 
امــا بــه دنبــال انجــام پروژه هــای دیگــری در ایــران 
نخواهــد بــود. چــون بــه گفتــه مدیرعامــل ایــن شــرکت 
ــاد  ــی« ایج ــیار بزرگ ــک بس ــکا »ریس ــای آمری تحریم ه

ــد. میکن

دانیلی )ایتالیا(

ایــن شــرکت فوالدســازی ایتالیایــی در مــاه مــه 
در  ســرمایه  گذار  بــرای  جســت وجو  کــه  کــرد  اعــام 
قــرارداد یــک و نیــم میلیــارد یورویــی بــا ایــران را متوقــف 
ــا  ــت: »ب ــان گف ــی در آن زم ــل دانیل ــر عام ــد. مدی می کن
خــروج آمریــکا از برجــام بانک هــا از تــرس تحریم هــای 
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ــای  ــی پروژه ه ــن مال ــاده تأمی ــر آم ــکا دیگ ــه آمری ثانوی
ــتند.« ــران نیس ای

3-1-2-6- مخابرات

دویچه تله کام )آلمان(
اطاعــات  فــن آوری  شــاخه  دته کــون،  شــرکت 
تلــه کام آلمــان کــه قــراردادی مشــاوره ای بــا ایــران 
داشــت، در مــاه اوت فعالیت هــای خــود را در ایــن کشــور 
ــه  ــرکت ب ــن ش ــخنگوهای ای ــی از س ــرد. یک ــف ک متوق
ــا زمــان توقــف فعالیت هــا درآمــد آن هــا  ــرز گفــت ت رویت

ــود. ــیده ب ــورو رس ــزار ی ــدود ۳۰۰ ه ــه ح ــران ب در ای

3-1-2-7- راه سازی

دویچه بان )آلمان(
شــرکت ســاخت راه آهــن دویچــه بــان کــه از طریــق 
زیرمجموعــه خــود، شــرکت مهندســی و مشــاور دی 
ــاه  ــود در م ــران ب ــروژه در ای ــرای دو پ ــدد اج ــی، درص ب
ــای  ــا در ماه ه ــن پروژه ه ــه ای ــت ک ــرز گف ــه رویت اوت ب

اوت و ســپتامبر متوقــف می شــود.

استادلر ریل )سوئیس(
ــرای  ــود ب ــای خ ــاه اوت فعالیت ه ــرکت در م ــن ش ای
توســعه خطــوط متــرو در تهــران را متوقــف کــرد. اســتادلر 
ریــل روز هفــت اوت اعــام کــرد کــه در مــاه فوریــه 
ــترش و  ــازمان گس ــه س ــود را ب ــکاری خ ــد هم ۲۰۱۷ قص
نوســازی صنایــع ایــران اعــام کــرده امــا »ایــن مذاکــرات 
اکنــون متوقــف شــده و پــروژه بــه حالــت تعلیــق در آمــده 
ــود در  ــرار ب ــرکت ق ــن ش ــا ای ــر گزارش ه ــا ب ــت.« بن اس
قــراردادی ۱.۴ میلیــارد دالری ۹۶۰ واگــن متــرو بــه ایــران 

بفروشــد.

گروپو ونتورا )ایتالیا(
ــروژه  ــه پ ــرد ک ــام ک ــن اع ــاه ژوئ ــرکت در م ــن ش ای
نصــب خــط آهــن در حومــه تهــران را متوقــف می کنــد. 
گــروه ونتــورا در ســال ٢۰١۷ قــراردادی دو میلیــون 
ــود. ــرده ب ــا ک ــران امض ــا ای ــروژه ب ــن پ ــرای ای دالری ب

زیمنس )آلمان(
مدیرعامــل زیمنــس در مــاه مــه اعــام کــرد کــه بــه 
دلیــل بازگشــت تحریم هــای آمریــکا ایــن شــرکت هیــچ 
قــرارداد تــازه ای بــا ایــران امضــا نخواهــد کــرد. کشــیدن 
خــط آهــن برقــی بیــن تهــران و مشــهد و راه انــدازی قطار 
پرســرعت بیــن تهــران و اصفهــان از جملــه پروژه هایــی 

مــورد تفاهــم میــان ایــران و ایــن شــرکت بــود.

3-1-2-8- صنعت هواپیمایی

ایرباس )فرانسه(
شــرکت صنایــع هوایــی ایربــاس روز شــش اوت 
ــوز  ــو مج ــرای لغ ــکا ب ــم آمری ــه تصمی ــش ب در واکن
فــروش هواپیمــای مســافربری بــه ایــران اعــام 
ــرار  ــران ق ــار ای ــه هواپیمــای دیگــری در اختی ــرد ک ک
نخواهــد داد. ایــن شــرکت قــراردادی بــرای فــروش 
ــرده  ــا ک ــران امض ــه ای ــافربری ب ــای مس ۱۰۰ هواپیم
بــود کــه تنهــا ســه فرونــد از ایــن هواپیماهــا تحویــل 

ــد. ــران ش ای

بوئینگ )آمریکا(
ــه  ــار ده ــار در چه ــن ب ــرای اولی ــگ ب ــرکت بوئین ش
فــروش  بــرای  دالری  میلیــون   ۲۰ قــراردادی  اخیــر 
ــا  ــود ام ــرده ب ــا ک ــران امض ــه ای ــافربری ب ــای مس هواپیم
ــروج  ــام خ ــا اع ــان ب ــکا هم ز م ــه داری آمری ــر خزان وزی
ــگ  ــوز بوئین ــه مج ــرد ک ــد ک ــام تأیی ــور از برج ــن کش ای
ــده  ــو ش ــران لغ ــه ای ــا ب ــروش هواپیم ــرای ف ــاس ب و ایرب
ــل  ــران تحوی ــه ای ــی ب ــچ هواپیمای ــگ هی ــت. بوئین اس

ــداد. ن

3-1-2-9- خطوط هوایی

ایرفرانس )گروه کی  ال  ام(
ــاه اوت  ــی  ال  ام در م ــس- ک ــی ایرفران ــوط هوای خط
اعــام کــرد کــه بــه دلیــل »نتایــج ضعیــف اقتصــادی« از 
ــران  ــیر ای ــود را در مس ــای خ ــپتامبر پروازه ــاه س ــر م آخ
متوقــف می کنــد. ایرفرانــس و کــی  ال  ام به طــور مســتقیم 
بــه تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران اشــاره ای نکردنــد.
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بریتیش ایرویز )بریتانیا(
ــام  ــز روز ۲۳ اوت ۲۰۱۸ اع ــش ایروی ــرکت بریتی ش
کــرد از آنجــا کــه فعالیــت در مســیر لنــدن بــه تهــران در 
حــال حاضــر فاقــد توجیــه اقتصــادی اســت ایــن پروازهــا 
را بــه حالــت تعلیــق درمــی آورد. ایــن شــرکت اعــام کــرد 
کــه از روز ۲۳ ســپتامبر پروازهــا در مســیر تهــران بــه طــور 

ــود. ــف می ش ــل متوق کام

3-1-2-10- بیمه

آکسا )فرانسه(
ــرارداد  ــه ق ــر گون ــاه اوت ه ــا در م ــه آکس ــرکت بیم ش
بیمــه  دریایــی جدیــد را بــا ایــران بــه حالــت تعلیــق 
ــته ای  ــق هس ــام تواف ــد از اع ــرکت بع ــن ش درآورد. ای
ــران  ــای ای ــتی ها و محموله ه ــال ۲۰۱5 کش ــران در س ای
را از طریــق طرف هایغیــر ایرانــی بیمــه مــی کــرد.

لوی��دز لن��دن )بریتانی��ا(
بــه  اوت  مــاه  در  لویــدز  بیمــه  شــرکت  رئیــس 
خبرگــزاری رویتــرز گفــت کــه بازگشــت تحریم هــای 
آمریــکا علیــه ایــران بــه ایــن معنــا اســت کــه بیمه گــذاران 
»احتمــااًل« قــادر بــه همکاریبیشــتر بــا ایــران از طریــق 
ــدن  ــدز لن ــی از لوی ــود. بخش ــد ب ــدز نخواهن ــرکت لوی ش

ــت. ــی DXG اس ــرکت آمریکای ــه ش ــق ب متعل

3-1-2-11- کشتیرانی

CMA CMG )فرانسه(
ایــن شــرکت خدمــات کشــتیرانی در مــاه ژوئیــه 
اعــام کــرد کــه بــه دلیــل تحریم هــای آمریــکا تصمیــم 
ــد از  ــن شــرکت بع ــه اســت. ای ــران گرفت ــه خــروج از ای ب
برجــام یــک قــرارداد همــکاری بــا کشــتیرانی جمهــوری 

ــود. ــرده ب ــا ک ــران امض ــامی ای اس

تورمز ای  اس )دانمارک(
ایــن شــرکت نفت کــش دانمارکــی در مــاه مــه اعــام 
ــف  ــران را متوق ــازه از ای ــفارش  ت ــت س ــه دریاف ــرد ک ک

می کنــد.

شرکت کشتیرانی مرسک )دانمارک(
ــان در  ــی جه ــل دریای ــرکت حمل ونق ــن ش بزرگ تری
مــاه مــه اعــام کــرد کــه تــا تاریــخ چهــارم نوامبــر ۲۰۱۸ و 
در واکنــش بــه بازگشــت تحریم هــای آمریــکا معامــات 
ــن  ــد. ای ــش می ده ــی را کاه ــتریان ایران ــا مش ــود ب خ
شــرکت بعــد از برجــام گفتــه بــود کــه فعالیت هــای 

ــرد. ــر می گی ــران از س ــا ای ــود را ب ــاری خ تج

آلیانز )آلمان(

ایـن شـرکت بـزرگ بیمـه آلمانـی یـک هفتـه بعـد 
از اعـام خـروج آمریـکا از برجـام اعـام کـرد در حـال 
بررسـی طرح هایـی بـرای کاهـش فعالیت هـای خود در 

اسـت. ایران 
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3-1-3- مکانیسم ویژه مالی

آمریــکا  تحریم هــای  تمایــز  باعــث  کــه  چیــزی 
در یــک دهــه اخیــر شــده اســت سوءاســتفاده ایــن 
بین الملــل  مالــی  نظــام  بــر  خــود  تســلط  از  کشــور 
اســت. دالر به عنــوان قدرتمندتریــن و رایج تریــن ارز 
ــدن  ــی مان ــرای باق ــا را ب ــای دنی ــی14، بانک ه بین الملل
در چرخــه مبــادالت بین الملــل ناگزیــر بــه تبعیــت از 
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــده می کن ــت های ایاالت متح سیاس
از آنجــا کــه انجــام مبــادالت مســتلزم تســویه مالــی 
ــبکه  ــا ش ــرکت ها ب ــاط ش ــد ارتب ــر نیازمن ــن ام ــت و ای اس
ــام  ــرای انج ــا ب ــرکت های دنی ــی ش ــت. تمام ــی اس بانک
مــراودات بین المللــی به طــور غیرمســتقیم ناچــار بــه 
تمکیــن از زورگویی هــای آمریــکا هســتند. تفــوق آمریــکا 
بــر سیســتم مالــی بین الملــل و اعمــال تحریم هــای فــرا 
ــده  ــورها ش ــایر کش ــی س ــه نارضایت ــر ب ــرزمینی منج س
اســت. بــه همیــن علــت اتحادیــه اروپــا بــا هــدف کاهــش 
مداخلــه آمریــکا در امــور داخلــی خــود و حفــظ برجــام از 
ــن  ــده از ای ــروج ایاالت متح ــام خ ــاعت اع ــتین س نخس
ــه  ــظ رابط ــرای حف ــی را ب ــای مختلف ــه گزینه ه توافق نام
ــق  ــول از طری ــال پ ــنهاد داد. انتق ــران پیش ــا ای ــی ب مال
بانــک مرکــزی اروپــا یــا بانک هــای مرکــزی کشــورهای 
عضــو اتحادیــه اروپــا نخســتین پیشــنهاد اروپــا بــه ایــران 
بــود. تحریــم بانــک مرکــزی اروپــا بــه دلیــل هزینه هــای 
بــاالی تحریــم آن بــرای آمریــکا تقریبــًا غیرممکن اســت 
ــزی  ــای مرک ــًا بانک ه ــه اساس ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ام
بــرای نقل وانتقــال و تســویه طراحــی نشــده اند و لــذا 
ــم های  ــی مکانیس ــتلزم طراح ــن روش مس ــتفاده از ای اس
ــه در  ــود ک ــنهادی ب ــن پیش ــت. ای ــر اس ــد و هزینه ب جدی
نخســتین روزهــای خــروج ترامــپ از برجــام توســط 
خــود اروپایی هــا ارائــه شــد امــا در ادامــه از آن صحبتــی 
نشــد و بــه نظــر می رســد طــرف اروپایــی ایــن راه حــل را 
کنــار گذاشــته اســت ]1[.در حــال حاضــر اروپــا بــه دنبــال 

14. حـدود 65 درصـد ارز ذخیـره بانک هـای مرکـزی دنیـا دالر اسـت در حالـی کـه یـورو بـه عنـوان دومیـن ارز ذخیره مهم دنیـا تنهـا 20 درصد کل 
ذخایـر ارزی بانک هـای مرکـزی دنیـا را بـه خـود تخصیـص داده اسـت ]12[. حـدود یـک چهـارم تولیـد ناخالـص اسـمی دنیا توسـط آمریـکا تولید 
می شـود و یـک سـوم تولیـد ناخالـص ملی دنیا توسـط کشـورهایی تولید می شـود که پول رایج کشـور خـود را به نـرخ دالر میخکـوب کرده اند. حدود 
40 درصـد بدهی هـای بین المللـی بـر حسـب دالر منتشـر شـده اسـت. ایـن عوامـل باعـث می شـود کـه تغییـرات ارزش دالر اهمیـت بسـیار زیادی 
داشـته باشـد. بـه عـاوه بخـش عمـده ای از تجـارت جهانـی میان کشـورها بـا دالر انجـام می شـود بنابرایـن کشـورها ترجیـح می دهند از هـر گونه 

اقدامـی کـه دسترسـی آن هـا بـه دالر را محـدود کـرده یا بـر ارزش پول ملـی آن هـا در برابـر دالر اثرگذار باشـد اجتناب کننـد ]13[.
15. Special Purpose Vehicle (SPV)

اجــرای یــک مکانیســم پیشــنهادی ویــژه15 بــرای حفــظ 
ــات دقیقــی در  ــران اســت. تاکنــون جزئی ــا ای ــادالت ب مب
ــر  ــم منتش ــن مکانیس ــرد ای ــی عملک ــوص چگونگ خص
نشــده اســت، امــا از اظهــارات مقامــات ایرانــی و اروپایــی 
ــران  ــم ای ــن مکانیس ــه در ای ــود ک ــتنباط می ش ــن اس چنی
ــوض  ــه و در ع ــی فروخت ــرف اروپای ــه ط ــود را ب ــت خ نف
ــش  ــط افزای ــاد واس ــزد نه ــور ن ــن کش ــاب ای ــار حس اعتب
ــرای  ــد از ایــن حســاب ب ــران می توان ــد؛ ســپس ای می یاب
ــد ]8[. در  ــتفاده کن ــود اس ــور خ ــه کش ــا ب واردات کااله
ــن مکانیســم تردیدهــای  ــذاری ای ــزان اثرگ خصــوص می
ــورهای  ــک از کش ــون هیچ ی ــود دارد. تاکن ــیاری وج بس
عضــو اتحادیــه اروپــا از بیــم تحریم هــای آمریــکا حاضــر 
بــه پذیــرش میزبانــی SPV نشــده اســت؛ مســئله ای کــه 
ــران  ــاع ای ــام و انتف ــظ برج ــرای حف ــا ب ــدی اروپ ــزم ج ع
از مزایــای ایــن توافق نامــه را زیــر ســؤال می بــرد. از 
ــم  ــن مکانیس ــدن ای ــی ش ــرض اجرای ــا ف ــر ب ــوی دیگ س
نیــز ابهاماتــی وجــود دارد. نخســت آنکــه کاالهــای 
ــران  ــی گ ــدگان ایران ــرای مصرف کنن ــًا ب ــی عمدت اروپای
ــد  ــر می توان ــن ام ــتند، ای ــادی هس ــه اقتص ــد صرف و فاق
ــت در  ــروش نف ــل از ف ــار حاص ــت اعتب ــه انباش ــر ب منج
اروپــا شــود. کاهــش شــدید قــدرت خریــد ایرانیــان 
ــتفاده  ــااًل اس ــت ارز احتم ــدید قیم ــش ش ــطه افزای به واس
ــا را  از ابزارهایــی همچــون کاهــش تعرفــه واردات از اروپ
ــود  ــی وج ــچ تضمین ــن هی ــرد. همچنی ــد ک ــر خواه بی اث
نــدارد کــه ســایر کشــورها و به ویــژه چیــن به عنــوان 
مهم تریــن شــریک تجــاری ایــران نیــز حاضــر بــه 

ــند ]9[. ــم باش ــن مکانیس ــارکت در ای مش

نکتــه حایــز اهمیــت دیگــر شــفافیت بــاالی مبــادالت 
و حضــور اطاعاتــی قــوی آمریکا در اروپا اســت. درســت 
اســت کــه ایــن مکانیســم خــارج از چارچــوب نظــام مالــی 
از ســوی  آن  تحریــم  امــکان  و  کــرده  کار  بین الملــل 
ــدارد، امــا امــکان تحریــم شــرکت هایی  آمریــکا وجــود ن
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کــه از طریــق ایــن مکانیســم بــا ایــران کار می کننــد 
همــواره بــرای آمریــکا فراهــم اســت. شــفافیت و حضــور 
ــرکت های  ــف ش ــا کش ــکا در اروپ ــوی آمری ــی ق اطاعات
ــان  ــق SPV را آس ــران از طری ــا ای ــده ب ــکاری کنن هم
ــزرگ  ــر باعــث می شــود شــرکت های ب ــن ام ــد. ای می کن
اروپایــی کــه عمومــًا دارای مــراودات تجــاری بــا آمریــکا 
ــور  ــن کش ــع در ای ــان دارای مناف ــا سهامدارانش ــوده ی ب
هســتند به طورکلــی از کار کــردن بــا ایــن مکانیســم 
 SPV خــودداری کننــد؛ بنابرایــن بســیاری معتقدنــد
ــط  ــک و متوس ــرکت های کوچ ــل ش ــهیل تعام ــرای تس ب
کــه منافعــی در آمریــکا ندارنــد طراحــی شــده اســت؛ امــا 
ــرکت های  ــد ش ــکا می توان ــه آمری ــت ک ــه داش ــد توج بای
کوچــک و متوســطی کــه فاقــد منافــع در آمریــکا هســتند 
ــا SPV کنــد.  ــه اجتنــاب از همــکاری ب ــز مجــاب ب را نی
ــا را از همــکاری  در صورتــی کــه آمریــکا بانک هــای دنی
بــا ایــن شــرکت ها و ســهامداران یــا مالــکان آن هــا 
ــدی  ــکات ج ــا مش ــرکت ها ب ــن ش ــگاه ای ــد آن ــع کن من
ــی  ــر ایران ــتریان غی ــه مش ــت دادن کلی ــه از دس از جمل
خــود مواجــه می شــوند. همچنیــن در صــورت اســتفاده 
از برچســب SDGT بــرای تحریــم ایــن شــرکت ها، 
 SDN ــت ــری در لیس ــرس قرارگی ــرکت ها از ت ــایر ش س
ــا  ــن شــرکت ها از همــکاری ب ــا ای ــه اتهــام همــکاری ب ب
آن هــا خــودداری می کننــد کــه می توانــد بــه معنــای 
پایــان حیــات آن هــا باشــد ]9[. لــذا می تــوان گفــت 
ــی  ــرای اجرای ــا ب ــودن اروپ ــم ب ــرض مصم ــا ف ــی ب حت
ــه  ــی ب ــوان امیــد چندان شــدن ایــن مکانیســم نیــز نمی ت

ــت. آن داش

FATF و SPV -4-1-3

ــه FATF و  ــوط ب ــه16 مرب ــح چهارگان ــب لوای تصوی
ــیون  ــه کنوانس ــران ب ــاق ای ــه الح ــاص الیح ــور خ به ط
ــا تأمیــن مالــی تروریســم )CFT( در روزهــای  مقابلــه ب
ــرار داشــته اســت. شــورای  ــون توجهــات ق ــر در کان اخی
نگهبــان مصوبــه مجلــس را رد نمــوده و در حــال حاضــر 
ایــن الیحــه در اختیــار مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــد  ــن الیحــه معتقدن ــب ای ــان تصوی نظــام اســت. موافق

16. لوایــح 4 گانــه موســوم بــه لوایــح FATF شــامل اصــاح قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم، اصــاح قانــون مبــارزه بــا پول شــویی، 
ــه  ــران ب ــتن ای ــو( و پیوس ــی )پالرم ــازمان یافته فرامل ــم س ــا جرای ــارزه ب ــرای مب ــد ب ــل متح ــازمان مل ــیون س ــه کنوانس ــران ب ــتن ای پیوس

کنوانســیون مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم )CFT( هســتند ]14[.

ــران  ــام ای ــدن ن ــارج ش ــدن SPV، خ ــی ش ــرط اجرای ش
ــب  ــان تصوی ــا مخالف ــت؛ ام ــیاه FATF اس ــت س از لیس

ــد. ــت می دانن ــا را نادرس ــن ادع ــه ای الیح

گــروه ویــژه اقــدام مالــی بــر اســاس نتایــج ارزیابی هــا 
خــود، کشــورها را بــه گروه هــای زیــر تقســیممی کند:

y کشورهای کامًا منطبق بر استانداردها
y کشورهای در حال پیشرفت
y  کشــورهای غیــر همــکار کــه شــامل دو گــروه

ــت: زیر اس

y کشورهای غیر همکار و پر ریسک
y  کشــورهایی کــه بایــد علیــه آن هــا اقــدام

متقابــل انجــام گیــرد

کشــورهای  لیســت  در  ایــران  حاضــر  حــال  در 
غیرهمــکاری قــرار دارد کــه الزم اســت نســبت بــه 
آن هــا اقــدام متقابــل صــورت گیــرد؛ اگرچــه بــا توجــه بــه 
ــًا  ــر تکمیــل برنامــه اقــدام موقت تعهــدات ایــران مبنــی ب
اتخــاذ تصمیمــات متقابــل علیــه ایــران بــه حالــت تعلیــق 
درآمــده اســت. از نظــر مخالفیــن تصویــب الیحــه 
ــه  ــر ب ــًا منج ــه نهایت ــن الیح ــب ای ــدم تصوی CFT، ع
ــد؛ در  ــد ش ــران خواه ــه ای ــل علی ــات متقاب ــع اقدام وض
حالــی کــه تصویــب ایــن الیحــه تضمینــی در خصــوص 
ــن در  ــه نمی دهــد. ای ــران از لیســت ســیاه ارائ خــروج ای
ــکا  ــی آمری ــای بانک ــع تحریم ه ــه وض ــت ک ــی اس حال
علیــه ایــران باعــث می شــود کــه حتــی بــه فــرض 
خــروج ایــران از لیســت ســیاه FATF نیــز عمــًا امــکان 
برقــراری ارتبــاط بــا شــبکه مالــی بین الملــل بــرای ایــران 
ــای  ــی تراکنش ه ــات مال ــًا اطاع ــد و صرف ــم نباش فراه
داخلــی ایــران در اختیــار نهادهــای تحریــم کننــده ایــران 
ــه  ــرد. به عــاوه تصویــب ایــن الیحــه منجــر ب ــرار گی ق
پدیــد آمــدن یــک دوگانــه سیاه وســفید بــرای نهادهــای 
ــا  ــرادف ب ــی مت ــه نوع ــه ب ــود ک ــران می ش ــادی ای اقتص
خــود تحریمــی برخــی از مهم تریــن نهادهــای اقتصــادی 
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ایــران اســت. ایــن گــروه معتقدنــد شــکل خــاص تحریــم 
بانک هــای ایــران کــه در بخــش 2 بــه آن اشــاره شــد نیــز 
گامــی در ایــن راســتا اســت زیــرا در ایــن صــورت شــبکه 
ــه  ــی ک ــا بانک های ــاط ب ــراری ارتب ــل برق ــی بین المل مال
بــه  را منــوط  نیســتند  ثانویــه  مشــمول تحریم هــای 
تصویــب لوایــح پولشــویی کــرده و دولــت ایــران را از ایــن 

ــد. ــرار می دهن ــار ق ــت فش ــق تح طری

قــرار گرفتــن ایــران در لیســت اقــدام متقابــل منجــر 
بــه هشــدار بــه بانک هــا در خصــوص بــاال بــودن ریســک 

پولشــویی توســط نظــام مالــی ایــران و درخواســت از 
ــا  آن هــا بــرای شــناخت همه جانبــه ذینفعــان17 اســت18 ت
ــش  ــل کاه ــه حداق ــویی ب ــک پولش ــق ریس ــن طری از ای
 SPV ــم ــدن مکانیس ــی ش ــورت اجرای ــا در ص ــد؛ ام یاب
ریســک منشــأ پــول فاقــد معنــا اســت زیــرا ایــن پــول از 
ــران پرداخــت شــده اســت.  ــه ای ــروش نفــت ب ــق ف طری
ــز وجــود  ــی نی ــع نهای ــن مشــکل شــناخت ذی نف همچنی
نــدارد چــرا کــه ایــن پــول صــرف خریــد کاالهــا و خدمــات 
عمــًا  بنابرایــن  می شــود؛  اروپایــی  شــرکت های  از 
ــت و  ــر اس ــم صف ــن مکانیس ــویی در ای ــک پول ش ریس
تأکیــد اتحادیــه اروپــا بــر تصویــب ایــن لوایــح بــه علــت 

17. enhanced customer due diligence (ECDD)

18. در حالت طبیعی از بانک ها خواسته می شود صرفًا ذینفعان اصلی)cus tomer due diligence (CDD را شناسایی کنند.

ــت ]7[، ]8[. ــرای SPV نیس ــرای اج ــازی آن ب پیش نی

ــه  ــه ب ــن الیح ــب ای ــن تصوی از ســوی دیگــر موافقی
توصیــه ای بــودن اجــرای فرامیــن FATF اشــاره کــرده و 
ــرای  ــاد ب ــن نه ــای ای ــی توصیه ه ــرای تمام ــد اج معتقدن
ــت  ــر اس ــت و بهت ــی نیس ــیاه الزام ــت س ــروج از لیس خ
ایــران بــرای جلوگیــری از تنــش بیشــتر ضمــن تصویــب 
ایــن لوایــح راه را بــرای راه انــدازی مکانیســم مالــی 
ــام  ــای برج ــدی از مزای ــکان بهره من ــوار و ام ــژه هم وی
ــرای خــود فراهــم کنــد. در واقــع از نظــر ایــن گــروه  را ب

روزنه هــای  تنهــا  پول شــویی  لوایــح  تصویــب  عــدم 
ــران و ســایر  ــان ای ــدن رابطــه می ــرار مان ــرای برق ــد ب امی
کشــورهای دنیــا را نیــز مســدود می کنــد و بنابرایــن بهتــر 
ــا  ــورهای دنی ــر کش ــیاری از دیگ ــد بس ــران مانن ــت ای اس
الزامــات FATF بــرای مبــارزه بــا پول شــویی را بپذیــرد. 
ــرش  ــه پذی ــود ب ــتدالل های خ ــد اس ــرای تأیی ــا ب آن ه
الزامــات FATF توســط روســیه اشــاره کــرده و معتقدنــد 
ــی در  ــای امنیت ــود زیان ه ــدم وج ــد ع ــئله مؤی ــن مس ای

ــت ]11[. ــی اس ــاد بین الملل ــن نه ــات ای الزام
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3-2- سایر کشورها
چنان که پیش از این مطرح شد تقریبًا تمامی کشورهای 
دنیا به جز عربستان و رژیم اشغالگر قدس خروج آمریکا از 
برجام را ناامیدکننده خوانده و خواستار تجدید نظر آمریکا 
در این خصوص شدند. خریداران نفت ایران از جمله هند 
خرید  به  معافیت ها  برخی  اخذ  با  تا  کردند  ژاپن تاش  و 
سرانجام  که  دهند. تاش هایی  ادامه  ایران  از  خود  نفت 
به هشت  نفت  برای خرید  اعطای معافیت  شش ماهه  به 
کشور ایتالیا، تایوان، ترکیه، ژاپن، چین، کره جنوبی، هند 
و یونان منجر شد؛ اما مخالفت دولت های دنیا با دور جدید 
شرکت های  همکاری  توقف  از  مانع  آمریکا  تحریم های 
شرکت های  واکنش  ادامه  در  نشد.  ایران  با  کشورها  این 
قرار  بررسی  برجام مورد  از  آمریکا  به خروج  اروپایی  غیر 

گرفته است. 

به  غیراروپایی  شرکت های  واکنش   -1-2-3
خروج آمریکا از برجام

به  نسبت  آمریکا  با  تجارت  در  بیشتر  منافع  وجود 
ایران، ترس از تحریم های مالی و بیرون افتادن از نظام 
تحریمی  لیست  در  گرفتن  قرار  از  ترس  بین الملل،  مالی 
وجود  و  آمریکا  در  دارایی  و  منافع  بودن  دارا  آمریکا، 
از جمله  این شرکت ها  از  برخی  در  آمریکایی  سهامداران 
ایران  با  شرکت ها  این  همکاری  توقف  دالیل  مهم ترین 
تا  ایران  ادامه روند خروج شرکت های فعال در  است. در 
پیش از دور جدید تحریم ها مورد بررسی قرار گرفته است.

3-2-1-1 - خودروسازی

مزدا )ژاپن(
بــه  امســال  تابســتان  اواســط  در  مــزدا  شــرکت 
ــان داده و  ــودرو پای ــن خ ــروه بهم ــا گ ــود ب ــکاری خ هم
تولیــد اصلی تریــن محصــول ایــن شــرکت در ایــران 

ــد. ــف ش ــل متوق ــور کام ــه ط ــزدا 3 ب ــی م یعن

هیوندای )کره(
ــه  ــال ب ــرداد امس ــه م ــره در نیم ــدای ک ــرکت هیون ش
ــل  ــور کام ــه ط ــور ب ــان موت ــا کرم ــود ب ــای خ همکاری ه
پایــان داد به گونــه ای کــه تحویــل خــودروی النتــرا از 

ــد. ــه ش ــکل مواج ــا مش ــودرو ب ــان خ ــوی کرم س

3-2-1-2- انرژی

پرتامینا )اندونزی(
توقــف  از   ۲۰۱۸ ژوئــن  مــاه  در  اندونــزی  دولــت 
فعالیــت شــرکت پرتامینــا در میــدان نفتــی منصــوری در 
اســتان خوزســتان بــه دلیــل تمایــل ایــن کشــور بــه حفــظ 

ــر داد. ــکا خب ــا آمری ــوب« ب ــط خ »رواب

لوک اویل )روسیه(
شــرکت لوک اویــل روســیه ســه هفتــه بعــد از اعــام 
ــعه  ــای توس ــف طرح ه ــام از توق ــکا از برج ــروج آمری خ
خــود در میادیــن نفتــی منصــوری و آب تیمــور خبــر 
ــه شــرکت  داد. 20 درصــد ســهام ایــن شــرکت متعلــق ب

ــت. ــس اس ــو فیلیپ ــی کونوک آمریکای

3-2-1-3 - نفت

شرکت انرژی نایارا )هند(
هنــد بــه عنــوان دومیــن مشــتری نفتــی ایــران 
ــران را  ــی ای ــای نفت ــه تحریم ه ــت ک ــوده اس ــام نم اع
ــر  ــت از تأثی ــرای حفاظ ــا ب ــد ام ــمیت نمی شناس ــه رس ب
احتمالــی واکنــش آمریــکا بــر شــرکت های بــزرگ هنــدی 
و  سیســتم مالــی ایــن کشــور در حــال مذاکــره بــا آمریــکا 
ــن  ــال ای ــن و در خ ــاه ژوئ ــال در م ــن ح ــا ای ــت. ب اس
ــارا اعــام کــرد کــه واردات  مذاکــرات شــرکت انــرژی نای
نفــت خــام خــود از ایــران را بــه نصــف می رســاند. ایــن 
ــا 6  ــن 5.5 ت ــه بی ــا ماهان ــش از تحریم ه ــا پی ــرکت ت ش

ــرد. ــداری می ک ــران خری ــت از ای ــکه نف ــون بش میلی

چنای پترولیوم )هند(
شــرکت چنــای پترولیــوم هنــد نیــز اعــام کــرد کــه از 
مــاه اکتبــر پاالیــش نفــت خــام ایــران را متوقــف می کنــد. 
ــا  ــه ایندی ــرکت بیم ــدار ش ــال هش ــه دنب ــم ب ــن تصمی ای
ــش  ــدم پوش ــوص ع ــرکت در خص ــن ش ــه ای ــد ب یونایت
بیمــه ای خســارات مرتبــط بــا پاالیــش نفــت خــام ایــران 
ــد.  ــه ش ــه( گرفت ــد بیمه نام ــد تمدی ــر )موع ــاه اکتب از م
ــن  ــون ت ــد دو میلی ــرای خری ــراردادی ب ــرکت ق ــن ش ای
ــت. ــی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ داش ــال مال ــران در س ــام ای ــت خ نف
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توپراس )ترکیه(
شــرکت  بزرگ تریــن  ترکیــه،  توپــراس  شــرکت 
ــد نفــت خــام  ــزان خری ــن کشــور، می ــده نفــت ای واردکنن
ایــران را از مــاه مــه و هم زمــان بــا اعــام خــروج آمریــکا 

ــش داد. ــران کاه ــته ای ای ــق هس از تواف

3-2-1-4 - بانک

بانک کونلون )چین(
ایــن بانــک کــه بــه عنــوان یکــی از کانال هــای 
اصلــی انتقــال پــول بیــن ایــران و چیــن شــناخته می شــد 
تحــت کنتــرل شــرکت ملــی نفــت چیــن اســت. کونلــون 
ــاه  ــه از م ــر داد ک ــود خب ــتریان خ ــه مش ــر ب ــاه اکتب در م
نوامبــر دیگــر پرداخت هــای ایــران بــه یــوان )واحــد 

ــت. ــد پذیرف ــن( را نخواه ــول چی پ

بانک تجاری بین المللی مگا )تایوان(
ــه قصــد دارد  ــرد ک ــام ک ــاه اوت اع ــک در م ــن بان ای
ــاه  ــران را از م ــوان و ای ــان تای ســازوکار تسویه حســاب می
نوامبــر و هم زمــان بــا بازگشــت دور دوم تحریم هــای 
آمریــکا علیــه ایــران متوقــف کنــد. یکــی از مدیــران ایــن 
شــرکت بــه خبرگــزاری رویتــرز گفــت کــه »همــکاری مــا 
بــا ایــران بســیار حســاس شــده و مــا نبایــد بیــش از ایــن 

در ایــن ماجــرا درگیــر شــویم.«

گروه مالی میتسوبیشی )ژاپن(
ــه  ــرد ک ــام ک ــه اع ــاه ژوئی ــروه در روز ۱۷ م ــن گ ای
کــه  ایــران  آمریــکا علیــه  از تحریم هــای  تبعیــت  در 
ــن  ــد نفــت از ســوی ژاپ ــه توقــف خری ــد منجــر ب می توان
ــد.  ــف می کن ــران را متوق ــا ای ــات ب ــام معام ــود، تم ش
ــت  ــی واردات نف ــاالت مال ــل و انتق ــی از نق ــش بزرگ بخ

ــت. ــک اس ــن بان ــده ای ــه عه ــران ب ــن از ای ژاپ

UCO و FIEO )هند(
ایــن دو بانــک هنــدی در مــاه ژوئــن از صادرکننــدگان 
خواســتند کــه هرگونــه معاملــه مالی بــا ایــران را تــا تاریخ 6 
اوت ســال ۲۰۱۸ تکمیــل کننــد. ایــن دو بانــک تســهیات 

مالــی بــرای صادرکننــدگان بــه ایــران فراهــم می کردنــد.

3-2-1-5 - فنی و مهندسی

شرکت صنایع ریالینس )هند(
ایــن شــرکت هنــدی کــه صاحــب یکــی از بزرگ تریــن 
ــر  ــاه اکتب ــت در م ــان اس ــگاه های   جه ــه پاالیش مجموع
اعــام کــرد کــه از مــاه نوامبــر و در پــی بازگشــت مرحلــه 
را  ایــران  از  نفــت  واردات  آمریــکا،  تحریم هــای  دوم 
متوقــف   مــی کنــد. ایــن شــرکت گفــت بــه توصیــه    

ــت. ــه اس ــم را گرفت ــن تصمی ــود ای ــذاران خ ــه گ بیم

شرکت مهندسی و سازه SK )کره جنوبی(
فعالیت خود برای اجرای قرارداد ۱.۸۸ میلیارد دالری 

برای توسعه پاالیشگاه نفتی تبریز را متوقف کرد.

3-2-1-6 - مخابرات

MTN )آفریقای جنوبی( گروه 

ــرح ۷۵۰  ــه ط ــاه ژوئی ــی MTN  در م ــروه مخابرات گ
ــت پرســرعت  ــرای توســعه اینترن ــون دالری خــود ب میلی
در ایــران بــا همــکاری شــرکت ایرانیــان نــت را بــه حالــت 
ــرفت کار  ــه پیش ــزارش داد ک ــرگ گ ــق درآورد. بلومب تعلی
ایــن پــروژه پیــش از اعــام توقــف هــم بــا کنــدی روبــرو 

بــوده اســت.
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4- جمع بندی

ــد  ــا امی ــران ب ــد. ای ــی ش ــه بین الملل ــن توافق نام ــادل ای ــوردن تع ــم خ ــر ه ــه ب ــر ب ــام منج ــکا از برج ــروج آمری خ
ــز  ــت صلح آمی ــی از فعالی ــد از بخش ــر ش ــا حاض ــادی دنی ــام اقتص ــور در نظ ــرای حض ــود ب ــی خ ــق قانون ــری ح بازپس گی
ــه را  ــن توافق نام ــران از ای ــاع ای ــًا انتف ــکا عم ــر آمری ــای اخی ــه تحریم ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــت بکش ــود دس خ
ــه دنبــال داشــت امــا ایــن  ــز ب ــا را نی ــًا ناممکــن کــرده اســت. اقــدام آمریــکا واکنــش منفــی ســایر کشــورهای دنی تقریب
واکنــش منفــی بــرای خــروج شــرکای خارجــی ایــران از توافقــات و همکاری هــای دوجانبــه بــا ایــران کافــی نبــود و بیــش 

ــده اند. ــارج ش ــران خ ــام از ای ــکا از برج ــروج آمری ــس از خ ــی پ ــرکت خارج از 50 ش

ــران در ایــن توافق نامــه دارد و به عــاوه از وضــع تحریم هــای  ــدن ای ــه باقــی مان ــادی ب ــا کــه تمایــل بســیار زی اروپ
فراســرزمینی ایــاالت متحــده به شــدت ناراضــی اســت، پیشــنهاد های مختلفــی را بــرای ترغیــب ایــران بــه باقــی مانــدن 
ــی  ــژه مال ــم وی ــدازی مکانیس ــده راه ان ــا وع ــدام اروپ ــن اق ــر جدی تری ــال حاض ــت. در ح ــرده اس ــه ک ــق ارائ ــن تواف در ای
اســت. در ایــن مکانیســم ایــران نفــت خــود را بــه طــرف اروپایــی فروختــه و در عــوض اعتبــار حســاب ایــن کشــور نــزد 
نهــاد واســط افزایــش می یابــد؛ ســپس ایــران می توانــد از ایــن حســاب بــرای واردات کاالهــا بــه کشــور خــود اســتفاده 
ــو  ــورهای عض ــی از کش ــزی یک ــک مرک ــق بان ــازاد از طری ــن م ــران، ای ــرای ای ــازاد ارزی ب ــود م ــورت وج ــد و در ص کن

ــان SPV تســویه خواهــد شــد. ــوان میزب ــا به عن ــه اروپ اتحادی

در خصــوص میــزان اثرگــذاری ایــن مکانیســم تردیدهــای بســیاری وجــود دارد کــه عــدم تمایــل شــرکت های بــزرگ 
بــرای همــکاری بــا ایــن مکانیســم، امــکان وضــع تحریم هــای ســنگین علیــه شــرکت های کوچــک و متوســط همــکاری 
کننــده بــا ایــن مکانیســم، عــدم تمایــل ســایر شــرکای ایــران به ویــژه چیــن بــرای همــکاری از جملــه مهم تریــن دالیلــی 

اســت کــه کارایــی SPV را بــا چالــش مواجــه می کنــد.

ــورد  ــا م ــم را باره ــن مکانیس ــدازی ای ــرای راه ان ــود ب ــدی خ ــزم ج ــر ع ــا در ظاه ــه اروپ ــوق اتحادی ــوارد ف ــم م به رغ
تأکیــد قــرار داده اســت و البتــه اجــرای آن را منــوط بــه تاییــدات گــروه ویــژه اقــدام مالــی در خصــوص کاهــش ریســک 
ــح  ــب لوای ــران و تصوی ــط ای ــدام توس ــه اق ــل برنام ــتلزم تکمی ــه مس ــئله ای ک ــت؛ مس ــته اس ــران دانس ــویی در ای پول ش
 )CFT( اســت. در حــال حاضــر الیحــه الحــاق ایــران بــه کنوانســیون مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم FATF چهارگانــه
پــس از تصویــب مجلــس و رد آن توســط شــورای نگهبــان بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ارجــاع داده شــده اســت 
ــر  ــددی را ذک ــل متع ــه FATF دالی ــران ب ــتن ای ــان پیوس ــان و مخالف ــت. موافق ــخص اس ــی آن نامش ــت نهای و سرنوش
می کننــد. موافقــان معتقدنــد ایــران بایــد بــرای جلوگیــری از تنــش و تشــویق اروپاییــان بــه تــداوم همــکاری ایــن لوایــح 
ــل در خصــوص عــدم  ــن ضمــن برشــمردن برخــی دالی ــل مخالفی ــد در ســوی مقاب ــب نمای را هــر چــه ســریع تر تصوی
اثرگــذاری مثبــت ایــن قوانیــن، ارتبــاط دادن خــروج ایــران از لیســت ســیاه FATF و راه انــدازی SPV را بــه لحــاظ فنــی 

نادرســت دانســته و معتقدنــد اروپــا بــه دالیلــی دیگــر خواســتار تصویــب ایــن لوایــح اســت.

ــر  ــگاه جدی ت ــزوم ن ــا ل ــران از پیشــنهاد های اروپ ــاع ای ــه در خصــوص عــدم امــکان انتف محدودیت هــای پیــش گفت
ــه و ...  ــد، چیــن، روســیه، ترکی ــع به رغــم آنکــه کشــورهایی همچــون هن ــد. در واق ــه شــرق را گوشــزد می کن ــران ب ای
ــع  ــران را وجه المصالحــه مناف ــزوم ای ــع ل ــًا در مواق ــوده و طبیعت ــال منافــع خــود ب ــه دنب ــد ســایر دول خارجــی ب ــز مانن نی
خــود قــرار داده و می دهنــد امــا بایــد توجــه داشــت کــه در شــرایط خــاص کنونــی اســتفاده از ایــن کشــورها بــرای تخفیــف 

دشــواری های پیــش رو یکــی از معــدود راه هــای باقــی مانــده بــرای ایــران اســت.
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