
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ایران و اروپاکانال مالی  در راه اندازی تعلل

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده
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  چکیدهچکیده  

جای اجرای تعهدات خود با تعلل در اجرایی کردن سازوکار مالی ایران و ه در پی خروج آمریکا از برجام کشورهای اروپایی ب

که  باشدمیله خرید نفت ایران مسئ اینستکس یکی از مشکالت پیش روی .گام برداشتنددر راستای منافع آمریکا  عمالًاروپا 

اند سازوکار مالی پیشنهادی آنها تنها اقالم تحت فشار امریکا اعالم کرده عمالً اروپائیان  چند ماه از سوی اروپا متوقف شده است.

های امریکا هیچ اقدامی نسبت کشورهای اروپایی همچنین پس از تحریم گیرد.میجمله دارو و مواد غذایی را در بربشردوستانه از 

وچک و های کهای بزرگ خود از ایران انجام ندادند و از سوی دیگر بسترهای همکاری شرکتبه جلوگیری از خروج شرکت

طبق ضمیمه دوم برجام کشورهای اروپایی تعهدات متعددی نسبت به ایران  متوسط خود با بازرگانان ایرانی را نیز فراهم نکردند.

ای و.... آوری هستهفن کشتیرانی، فلزات گرانبها، پتروشیمی، گاز، بانکی، مالی، هایترین آنها رفع تحریمدارند که برخی از مهم

رود اروپائیان اقدام عملی جدی برای تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا فراهم وابستگی اروپا به آمریکا گمان نمی با توجه به .است

 های امریکا خواهند بود.کنند و در نهایت بیش از اینکه به دنبال اجرای تعهداتشان باشند دنباله رو سیاست

 

 مقدمه 

 کساینست ایران در انتظار راه اندازی کانال تبادالت مالی ایران و اروپا موسوم بههای مختلف اقتصاد بیش از یکسال است که بخش

ایران را به دنبال داشته و ایران نیز همانند طرفهای اقتصادی بخشهم اکنون نارضایتی شدید  ،این تعلل طوالنی مدت .است

خود  یرانیا انیبا همتا ییاروپا یهاکه مقام یوجودبا  نماید.های اروپایی سیاست کاهش تعهدات برجامی خود را پیگیری می

اما د، انبرگزار کرده یمبادالت تجار لیتسه یبرا یو خط اعتبار یکانال مال یاندازراه یدر رابطه با تالش برا یجلسات متعدد

عمال در این خصوص اقدام موثری های اروپایی چرا که طرف .داندو آن را ناکافی می کندیم یتیاز اقدامات آنها ابراز نارضا ایران

موجب جنب و جوش مقامات اروپایی برای پیشبرد تعهداتشان  کاهش تعهدات ایران طی دو گام قانونی، هم اکنون انجام نداده اند.

ز ها ااکنون ماههای مالی این سازوکار میان تجار و بازرگانان دو طرف خبری نیست. شده است ولی با این حال هنوز از تراکنش

و  یلفظ تیبارها به صراحت گفته که آنها جز حما رانیو ا گذردیم رانیبا ا ییسه کشور اروپا نیب نستکسیشدن ا ییبحث اجرا

  اند.بسنده کرده یتوخال یهااند و همچنان به دادن وعدهبرنداشته یاماندن توافق هسته داریپا یبرا یاقدام عمل چیزمان، ه دنیخر

  تبادالت مالی ایران و اروپاکارایی کانال 

 برای بهاز برجام را داشته و تمام تالش خود را  تیمکررا اظهار کردند که قصد حما هاییاز برجام، اروپا کایآمرجانبه یک پس از خروج

 تبادل کانالها سرانجام در بهمن ماه سال گذشته پس از گذشت ماه خواهند کرد. رانیا هیعل کایآمر یهامیحداقل رساندن آثار تحر

شدن آن  ییثبت شد، اما از اجرا سیدر پار“ Exchange Instrument in Support of Trade ”نستکسیابه موسوم  مالی ایران و اروپا

 رانیا تسیسازوکار قرار ن نیکه در ا نجاستیمل اأانجام خواهد شد؛ اما نکته قابل ت ورویسازوکار مبادالت با  نیدر ا .ستین یهنوز خبر

اما مشکل  .کندیم افتیخود را در ازیها اقالم مورد نو در مقابل از آن دهدیم ییاروپا یهاکند، بلکه نفت را به کشور افتیدر یپول

باید  وضعیت اینستکس چگونه ا اینب .ستندین یینفت ما اروپا یاصل انیمشتر اساساً و کند اینجاست که اروپا نفتی از ایران خریداری نمی

 و اصال به چه کاری می آید؟ کار کند؟
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له مسئ است اما عمل کرده کایاروپا خالف خواست آمر هیدانست که اتحاد یرا جزء معدود دفعات نستکسیا یبتوان ثبت کانال مال دیشا

 یخارج استیمسئول س ،ینیموگر کایفدر نداشته است.های ایران بر این است که این کانال مالی تا به حال هیچ اقدامی برای رفع تحریم

انست که د یثالث یهاکشور یبرا یاقتصاد یهاکانال شیرا گشا رانیاروپا با ا یهدف بلندمدت کانال تبادل مال یامیاروپا در پ هیاتحاد

از همان ابتدا منتقدان هم  .ابندیدست  یهدف نیکه به چن کنندیهمچنان تالش م ییکشور اروپا سهدارند و  رانیبه تجارت با ا لیتما

 یاندازاز راه شیمبادالت پ )اقالم بشردوستانه( است و این محدود به مبادالت غذا و دارو نستکسیکارکرد ااعالم کردند با توجه به اینکه 

نفت صلی ا دارانیخر از یانیمنتظر بود جر دیبا توان امید زیادی به کارایی این سازوکار داشت ونمی عمالًاست  بوده یجار زیکانال ن نیا

 ایاز آس رانینتقال پول نفت ابه عبارت دیگر امکان ا بپیوندند تا بتوان آن را اقدامی مثبت از سوی اروپا محسوب کرد. نستکسیبه ا رانیا

 یهاراردادق ییاروپا یهاشرکت ،کشورمان هیعل کایآمر یهامیاروپا با تحر هیمخالفت اتحاد از سوی دیگر با وجود امکان پذیر شود. به اروپا

های خود را ملزم به همکاری .آنها نه شرکتانجام ندادند یاقدام چیهدر مقابل اروپا هم  هیاتحاد یهاکردند و دولت یملغ رانیخود را با ا

در طول یکسال گذشته ایران بارها به های خود در مقابل تهدیدات آمریکا حمایت جدی به عمل آوردند. با ایران کردند و نه از شرکت

یی برای ادر عمل چه کاراین سازوکار  اعالم کنندفراتر روند و  هیانیسطح بطرف اروپایی اعالم کرد برای عملیاتی کردن اینستکس از 

راف رد بخش خصوصی اشلکپاسخ اروپا تاکنون قابل قبول نبوده است زیرا آنها اصرار دارند که بر عم اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.

شود.  رانیبا ا یوارد روابط اقتصاد تواندینم کایآمر یدهایتهد ریبخش تحت تأث نیا و توانند آنها را وادار به کاری نمایندنداشته و نمی

اری با همکاز  کایروابط با آمر یممکن است به خاطر حجم باال یتیبزرگ چندمل یهاکه شرکت ه استرداستدالل ک نیز در پاسخ رانیا

یم ییاروپا کشورهای کار کنند و رانیبا ا توانندیندارند م کایبا آمر یکوچک و متوسط که روابط خوب یهااما شرکت ایران امتناع کنند

 کنند. جادیو سازوکار را ا یهماهنگ نیا توانند

در گروه  رانیپروژه ا ریواعظ مد یعل است. یید شدهحتی از سوی کارشناسان غربی نیز تأمدی اینستکس نکته قابل تامل اینکه ناکارآ

 یهامیاز تحر تیمعاف یامضاءکننده برجام است که برا ییسه کشور اروپا میسازوکار تصم نیا» :گویدباره می در این بحران یالمللنیب

رامپ دولت ت یسازوکار از سو نیامکان فشار بر ا تیمحدود نیدوستانه محدود شده است. اانسان یازهاین نهیبه تجارت در زم کایآمر

ست که ا یآن به انتظارات ییبلکه مسئله توان پاسخگو ست،یسازوکار ن نیا حدودهلزوما م ی. اما مشکل اصلکندیم یمنتف بأیرا تقر

 متعهد یکشورها انیم یهمکار کرده است. لیتبد یدیرا به نوم یادیز دیآن، ام یاندازدر راه ریشد و حال تأخ جادیسازوکار ا نیاز ا

 تواندیم رانیادامه واردات نفت از ا قیاز طر نیو چ رانیبا ا یبا مبادالت نفت هیکند. روس تیرا تقو تکسنسیا تواندیبه توافق برجام م

د درآم نیاز ا رانیتا ا کنند زیوار تکسنسیرا به ا رانیا ینفت یدرآمدها توانندیاوپا بدهند. آنها م یمال ژهیبه سازوکار و یشتریاعتبار ب

مکانیزم  نیرا به ا یاعتبار صادرات خواهدیاگر اروپا م نخواهد کرد. تیسازوکار را تقو نیا ینفت یمانند درآمدها زیچ چیاستفاده کند. ه

 « 1کند. یبا تهران هستند، همکار یتجارت انرژ نهیبه مشارکت در زم لیکه ما یتزریق کند، باید با کشورهای

                                                           
 (2019/07/11)دویچه وله،ـ  1
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 تعهدات اروپا 

برجام نبوده  ۲ مهیاز تعهدات اروپا در ضم شیب یزیچ ییاروپا هیاز اتحاد رانیاز برجام، انتظارات ا کایبعد از خروج آمرگفتنی است 

تجارت طال و فلزات  ،یو مال یمربوط به ارز، خدمات بانک یهامیبا برداشتن تحر دیبا ییاروپا هیبرجام، اتحاد ۲ مهیاست. در ضم

 ... تجارت خود و مایهواپ ،یو حمل و نقل، خودروساز مهیب ،یرانیبنادر و کشت ،یمیو پتروش ینفت یهاگرانبها، فروش نفت و فرآورده

 5ماره ش وستیشوند وفق پیمتعهد م ییاروپا هیعضو اتحاد یهاو دولت ییاروپا هیاتحادبر اساس این ضمیمه  کند. یرا عاد رانیبا ا

 ایها میتحر هیکه کل ،یرا، با اصالحات بعد ییاروپا هیاتحاد یشورا 267/2012شماره   یینامه اجرا نیمفاد آئ هی)برنامه اجرا(، کل

 یشورا CFSP/2010/413 میمفاد تصم هیو کل کنندیم ییرا  اجرا ریز 1.10تا  1.1 یاقدامات محدودکننده مذکور در  بخش ها

 .ندیاصالح نما ازیحسب ن ایلغو  زیرا ن یمل ییاجرا نیو قوان ندیلغو نما یرا، با اصالحات بعد ییاروپا هیاتحاد
 

 مهیو ب یبانک ،یمربوط به امور مال ریتدابـ 

 
 

 یمینفت، گاز و پتروش یبخش هاـ 

 

نظام ممنوعیت و اخذ مجوز حاکم بر نقل و انتقال مالی به یا از ایران

تحریم های مربوط به فعالیت های بانکی

تحریم های مربوط به بیمه

تحریم های مربوط به خدمات پیام رسانی مالی

تحریم های مربوط به حمایت مالی برای تجارت با ایران

تحریم های مربوط به کمک های بالعوض، کمک های مالی و وام های ترجیحی

تحریم ها مربوط به انتشار اوراق قرضه تضمین شده توسط دولت ایران

تحریم های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق

تحریم های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق

تحریم های مربوط به سرمایه گذاری در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی

تحریم های مربوط به صادرات تجهیزات کلیدی بخش های نفت، گاز و پتروشیمی

تحریم های مربوط به واردات فرآورده های پتروشیمی ایران

تحریم های مربوط به واردات نفت و گاز از ایران
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 و حمل و نقل یساز یکشت ،یرانیکشت یبخش هاـ 

 
 فلزات گرانبها، اسکناس و سکه ریطال، ساـ 

 
 یامرتبط با اشاعه هسته ریتدابـ 

 
 فلزاتـ 

 
 افزارنرم ـ 

 
 

 حاتیتسلـ 

 

ا تحریم های مرتبط ب
کشتیرانی و 

سازیکشتی

های مربوط بهتحریم
بخش حمل و نقل

ها مرتبط با تحریم
ر خدمات تبعی برای ه

های فوقیک از گروه

تحریم های مربوط به طال، فلزات گرانبها و الماس، اسکناس و سکه

تحریم های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق

ای هتحریم های مرتبط با فعالیت های هسته ای حساس اشاع
(های تخصصیگذاری و آموزشکاالها و فن آوری، سرمایه)

ای ههای مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروهتحریم
فوق

های فوقتحریم های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروهتحریم های مرتبط با فلزات

ها در زمینه خدمات تبعی برای تحریمتحریم های مرتبط با نرم افزار
هر یک از گروه های فوق
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 (دیصدور رواد تیو ممنوع ییدارا فی)توق یرانیا ینهاد ها ای یحقوق ،یقیفهرست اشخاص حقـ 

 

 (26/4/1394،برنامه جامع اقدام مشترک مهیضم ۵متن کامل و  نیوز،)فارس منبع: 

 

 کاهش تعهدات ایران 

به  "صبر استراتژیک ایران"جانبه آمریکا از برجام و اجرایی نشدن هیچ یک از تعهدات اروپا سال از خروج یکاز گذشت یکپس 

رجام ب ماندهیباق یاعضا در یک سال گذشته پایان رسید و کشورمان کاهش تدریجی تعهدات خود در چارچوب برجام را آغاز کرد.

زمان  دیآنها خر کیاند. تاکتناتوان بوده کایجبران خروج آمر یبرا یعمل یبه تعهدات و انجام اقدام یبندیاز پا هاییاروپا ژهیبه و

 یاهکاهش تعهدات هست یتهران برا میتصم بوده است. «نستکسیا»موسوم به  یمال زمیهمچون مکان ینینماد یبا طرح مسائل

برجام  عادلهکه مندمعتقد یا( بوده است. اما عدهless for less« )تعهدات[ کمتر در برابر ]تعهدات[ کمتر»]بر استدالل  یمبتن

در تعهدات خود عمل کرده است،  یبه تمام رانیشده است که در آن ا لیتبد «زیچ چیدر برابر ه زیچهمه» دهیدر اصل به پد

در  رانیمعتقدند که سابقه عملکرد ا یرانیاز مقامات ا یبرخ اند.مقابل از عمل به تعهدات خود عاجز مانده یهاطرف حالی که

ر را د یتاکنون دو گام اساس رانیا قرار داده است. یدر موضع برتر یو اخالق یاسیماه گذشته، تهران را به لحاظ س 14از  شیب

 شیافزا یگریو د نییپا یبا درصد غنا ومیاوران ریذخا یلوگرمیک 300سقف  عبور از یکیکاهش تعهدات انجام داده که  نهیزم

در برجام، بر  رانیکاهش تعهدات ا ،یو حقوق یدرصد بوده است. از نقطه نظر فن 5درصد به کمتر از  3.67از  یساز یسطح غن

 شیو افزا لوگرمیک 300از مرز  یکرد. عبور نسب یآن را خطرناک تلق ریکه بتوان مس ستین یابوده و به اندازه 36بند  ساسا

 یرابه غرب ب یدهد، به مثابه هشدار رییرا تغ رانیا یابرنامه هسته ریمس ای تیاز آنکه ماه شیدرصد، ب 3.67از  یسازیسطح غن

 یزیبرانگ تیخود که اقدام حساس یدر کاهش تعهدات برجام رانیشدن گام دوم ا یاتیبا عمل است. یانجات و حفظ توافق هسته

بانک ها و موسسات مالی ایرانی فهرست شده شامل بانک مرکزی ایران

اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد های مرتبط با بخش های نفت، گاز و پتروشیمی

اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد های مرتبط با کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل

های بالستیکتسلیحات و موشکسایر اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد های غیرمرتبط با فعالیت های حساس اشاعه هسته ای،

بالستیکسایر اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد های مرتبط با فعالیت های حساس اشاعه هسته ای ، تسلیحات و موشک های

افراد فهرست شده توسط شورای امنیتاشخاص حقوقی و
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 شیگام به خصوص افزا نیشدن ا یاتیعدم عمل یرا برا یجد کیپلماتیو د یاسیس یتکاپو های گذشتهاروپا در هفتهاست، 

ی های عملی برای اجرایکرد ولی با پاسخ قاطع ایران مواجه گردید و ایران به صراحت به آنها گفت باید گامآغاز  یساز یسطح غن

 .برجام بردارند در غیر این صورت گام سوم با قدرت بیشتری برداشته خواهد شدشدن 

ما هم اکنون در مسیر کاهش تعهدات » این خصوص گفت:  رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای برجام در 1آقای دکتر سادات میدانی

اعالم کردند اگر حقوق ایران در برجام حفظ  صراحتاً ای برای دستیابی به حقوق برجام است. رئیس جمهور این اقدامات وسیله هستیم.

در صورت اجرای تعهدات اروپا ایران نیز  شود کشورمان به برجام پایبند خواهد ماند در غیر این صورت کاهش تعهدات خواهیم داشت.

رقابل اعتماد بودن آمریکا را به اثبات اول اینکه دروغگو بودن و غی، برجام دو دستاورد بزرگ داشت دوباره تعهدات خود را اجرا خواهد کرد.

دستاورد بزرگ ما سال دیگر  کند.میتوانست یک ساختار سیاست خارجی اجرا کند که برجام درون آن کار  دوم اینکه ایران رسانید.

ی خود را وارد تسلیحاتما قادریم مایحتاج  های نظامی و تسلیحاتی ایران رفع خواهد شد.در سال پنجم تمام تحریم اتفاق خواهد افتاد.

ماه قبل از انتخابات دهد یعنی یکمیالدی رخ می 2020نکته جالب اینکه این مهم در اکتبر کننده اسلحه نیز باشیم.کنیم و البته صادر

ه به با توج شود.المللی هستند نیز سال آینده برداشته میهای بینهمچنین سفر افرادی که در لیست تحریم ،ریاست جمهوری آمریکا

مخاطب اصلی ما در این وضعیت  تعهدی آمریکا ارزیابی شود.له گام سوم ما باید به گونه متناسبی برداشته شود که ناشی از بیاین مسئ

نها ظرفیتآ آنها به آمریکا خیلی وابسته هستند. حساب کنیم. آنالبته اروپا در وضعیتی نیست که ما بخواهیم روی  اروپائیان هستند.

حبتالبته ص پیش فرض ذهنی آنها این است که در مقابل آمریکا خیلی کم امکانات هستند. محدودی در مقابله با آمریکا دارند.های 

تر های عملی مشخصی ندهد ایران گام سوم را قویله برجام فعال نشود و راه حلاگر اروپا در مسئ هایی بین ما و اروپا در جریان است.

شود که اگر واگرایی له سبب میین مسئا ند.امکانات خود را برای ایران خرج ککه اروپا مایل نیست نه دیگر ایلیک مسئ خواهد برداشت.

هایی وجود دارد که انگلیس در حال چرخش نشانه شود.تر میفعلی میان اروپا و آمریکا حل شود و آنها به آمریکا بپیوندند شرایط پیچیده

های مالی فعلی اروپا این امکان مکانیزم زیادی از اینستکس نداریم و این ابزار بیشتر کارکردی نمادین دارد.ما انتظار  به سوی آمریکاست.

شود که این برای ما کافی اینستکس تنها اقالم بشردوستانه را شامل می دهد که اینستکس به مثابه یک بانک برای ما کار کند.را نمی

تعهد اصلی اروپا راه اندازی مکانیزمی مانند یک بانک واقعی است  ی اجرای تعهدات اروپایی است.در واقع اینستکس مقدمه ای برا نیست.

 «و این مهم یکی از تعهدات اصلی اروپایی هاست.

 گیریگیرینتیجهنتیجه  

و  تیمنا یشورا تیمورد حما یالمللنیتوافقنامه ب کیبه  یبندیپا انیم دیقرار داده که با یتیرا در موقع ییاروپا یهاقدرت رانیا

 یرنگردو ،یقو یاسیاراده س کیانتخاب درست مستلزم  .انتخاب کنند کایجمهور نامتعارف و موقت در آمررئیس کی یخشنودساز

از سوی  ای که امروزه بیشتر به یک رویا شباهت دارد.لهمسئ .دیایبه وجود ب طرف اروپاییشجاعت است که الزم است در  یو نوع

اعتمادی ایران به اروپا و بدعهدی اروپائیان در اجرای تعهداتشان در برجام مل ایران و اروپا پس از برجام حاکی از بیاتجربه تعدیگر 

اند هیچ اقدامی برای اجرای تعهدات مالی و اقتصادی خود بر نداشته عمالً های اروپایی در بیش از یکسال گذشته قدرت بوده است.

های اروپایی بیاعتمادی دولت و ملت ایران به پایتختنشان داد بی عمالً رویکرد اروپا  اند.بیانیه اکتفا کرده و تنها به حرف و صدور

                                                           
 نشست کارشناسی پژوهش خبری با حضور دکتر سیدحسین سادات میدانی درباره آخرین تحوالت برجامی . 1
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تجربه  و است رانیها نسبت به اییاروپا بدعهدی دهندهنیز نشان یخیتار هایتجربهباشد. گرایانه میدلیل نیست و حسی کامال واقع

در طول دوران پسا برجام  همچنین هااروپاییکند. یم تیکفا نهیزم نیها در اییدر دهه هشتاد با اروپا "سعدآبادتوافقنامه " یامضا

ماه گذشته با  15اروپا برآورده نکردند بلکه در  هیاز اتحاد را رانیا ینه تنها انتظارات اقتصاد ونداشته  ییکایآمرطرف از  یدست کم

های موشکی و شته بارها درباره برنامهطور مثال آنها در دو سال گذهب .به عمل آورده اند زینهایی  یدر نقض برجام همراه کایآمر

اند و تالش کردند موضوعات دیگر را به برجام پیوند زنند. این یک غرب آسیا اظهاراتی خصمانه داشته نفوذ منطقه ای ایران در

ه نظر میب خاطر نیگروگان خود گرفته است و به همرا به  اروپا نظامی و امنیتی به لحاظ تفوق اقتصادی، کایآمرحقیقت است که 

 گراییبهجانمقابل یکدر  نیز یشتریبا مشکالت ب قادر نیست تعهدات برجامی خود را انجام دهد بلکه ندهیدر آنه تنها اروپا  رسد

 مواجه خواهد شد. کایآمر

   


