ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﻔﻞ ”
ﻣـﻌﺎﻓـﯿـﺖﻫﺎ ” ﺷﮑﺴﺖ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮐﻢ
ﺳﺎﺑﻘﻪای را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان وارد ﮐﺮد،
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﮔﺰارش داد ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﭘﯽ ﻋﺪم ﻫﻤﺮاﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺧﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﺮدن  8ﮐﺸﻮر از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ژاﭘﻦ ،ﻫﻨﺪ ،ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ و ﭼﯿﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ از 4
ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﯾﻮﻧﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎع ﻣﻠﯽ  NDAAﮐﺸﻮرﻫﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﺮ  ۶ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ،ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از واردات ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۹۰در دوﻟﺖ ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ و وزارت ﺧﺰاﻧﻪداری آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان واردات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ،ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ
را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق اﺟﺎزه اداﻣﻪ واردات در
ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ را ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﻣﯽداد.
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره ﻓﺮوش
ﻧﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺗﻨﺪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻔﺖ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﯾﺮان و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و
دوﺳﺘﺎن وﯾﮋه ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮاﻣﭗ از آن اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
از اﯾﻦ رو دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ از درﺧﻮاﺳﺘﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ آﻣﺎل و آرزو ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ اﯾﺴﺘﺎد و ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻧﻘﺶ و ﻧﻔﻮذش در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ در دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ارﺷﺪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ
اﯾﺮان اﺟﺎزه دﻫﺪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ)ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ( را
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ ﺑﺮای ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎم ارزی در ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی
ارزی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ﺟﺎری ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ
ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﺪون درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش آن
دو ﺷﺮط ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و
آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﺧﻮد را در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،آﻣﺎده
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺎزوﮐﺎر وﯾﮋه ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼع ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ ،در ﺣﻮزه ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در ﺑﻨﺎدر اروﭘﺎ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﺑﻨﺎدر ﻏﯿﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻻر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻔﺖﮐﺶﻫﺎ و ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺬاﮐﺮات در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ
در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،در اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و درﯾﺎﻓﺖ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺷﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﺸﺎﯾﺶﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و
ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻓﺸﺎر
و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﮑﺎﻫﺪ .در ﺷﺶ
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺎﻟﯽ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ از اﯾﻦ رو در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﺟﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی و اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺮﺟﺎم ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺟﺎم و
ﻣﻨﻔﻌﺖ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﻢﭼﻨﺎن در ﺳﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اداﻣﻪ دارد .اﯾﺮان و ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ در
ﺧﺮدادﻣﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ
ـﺎن و
ـﺪ زﻣـ
ـﺮای آن ﻧﯿﺎزﻣﻨـ
ـﺎی اﺟـ
ـﺘﯿﮏ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫـ
ـﺮدن ﻟﺠﺴـ
ـﺎده ﮐـ
آﻣـ
آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮوﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ وﯾﮋه ﺑﻮد .اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﭘﺲ از دﻫﻪﻫﺎ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺶ رود اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اراده ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺟﺪﯾﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻗﺒﻞ
از ﺑﺮﺟﺎم در زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺧﻮب ﺑﻮد و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﯽﮐﺮد و اﮐﻨﻮن ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﭘﻮﻟﯽ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﺮان در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ
از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺮای  FATFﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان در ﺳﻄﻮح ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
در روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﺧﺒﺎر ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ و
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻤﮑﺎریاش را ﺑﺎ اﯾﺮان ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﮏ روی
ﺳﮑﻪ اﺳﺖ ،روی دﯾﮕﺮ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ
در اﯾﻦ ﺣﻮزه درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ  FATFاز ﺳﻮی اﯾﺮان

اﺟﺮا ﺷﻮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
روسﻫﺎ ،ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ
 SPVﺑﺎ اﯾﺮان ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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