ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﺳﺖ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،روﻧﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﯾﺮان ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺆﻻن اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ،ﻣﺎﯾﺎ ﮐﻮﭼﯿﺎﻧﭽﯿﮏ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻣﻮﮔﺮﯾﻨﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک
ﮔﻔﺖ »:ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺟﺎم ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان و ارﺗﺒﺎط ﺗﺠﺎری
و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن ﺳﺎزوﮐﺎر
ﻣﺎﻟﯽ وﯾﮋه ،در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﮐﻮﭼﯿﺎﻧﭽﯿﮏ در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ»:ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻠﯿﺪی از

ﻃﺮف ﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎه اوت ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪ«.
وی در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻓﺰود»:اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ ﺗﺠﺎرت
ﺑﺎ اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ«.
ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ،ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ ﮐﻪ وام
دﻫﻨﮕﺎن دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﯿﻮن ﻣﻨﻮﭼﯿﻦ  ،وزﯾﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ را
ﺧﺰاﻧﻪداری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهآﻣﺮﯾﮑﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﯾﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان را ﻫﻢ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
ﭘﯿﺶ از آن در ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ ﺧﻄﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ »ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺎﻟﯽ وﯾﮋه ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺣﺎل اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن آن اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ
و ﺣﻔﻆ دادوﺳﺘﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت آن ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺗﺎل اسای و اﻧﺠﯿﻦ
اسای ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺳﺴﯿﻠﯿﺎ ﻣﺎﻟﻤﺴﺘﺮم ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت اروﭘﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﺪه ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺎﻟﯽ وﯾﮋه »ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ اﻣﺎ در
ﻋﻤﻞ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ«.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﮔﻔﺖ »:ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و
ﭘﺮﻗﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ در ﺣﺎل ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺎری
از دﺳﺘﻤﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ«.
واﻟﯿﺪس دوﻣﺒﺮوﻓﺴﮑﯽ ،ﻣﻌﺎون ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای »اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ» :اﯾﺮان واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﺗﻮاﻓﻖ
ﻫﺴﺘﻪای ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻓﺪرﯾﮑﺎ ﻣﻮﮔﺮﯾﻨﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
در ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وزﯾﺮان ﺧﺎرﺟﻪ و داراﯾﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮد :اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان را در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ “اراده ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻠﻞ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی” ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﺎﻟﯽ دارد و در اﯾﻦﺑﺎره ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و
روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری دارد.
ﭼﻨﺪی ﭘﺲ از آن در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ( روز دوﺷﻨﺒﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آنﭼﻪ ﮐﻪ “ﺛﺒﺎت و
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ” ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ،ﻗﻄﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ “ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﺳﻒ” اﺳﺖ،
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام را ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺎت و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه اروﭘﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﭼﻪ
داﺷﺘﻪ و ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه « را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮد در ﺳﺎل  ۱۹۹۶زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﻃﺮح ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻟﯿﺒﯽ و اﯾﺮان را ﺑﺎ اﻣﻀﺎ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮن در آورد؛ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ آن روزﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﺮوز ﻣﯿﺎن
رﻫﺒﺮان اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اروﭘﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ،اﻣﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺗﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان و ﻟﯿﺒﯽ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
اداﻣﻪ ﻣﯽ دادﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻗﺎﻧﻮن  ۲۲۷۱ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﻮم را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻬﺎدﻫﺎ و دادﮔﺎهﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ از ﺣﺮﮐﺖ
در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ »آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺟﺒﺮان ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﺧﺴﺎرت ﻫﺎ در ﭘﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮال ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اروﭘﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻏﺮاﻣﺖ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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