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مقدمه
وقتکش ـیهای برجــام ،پــس از برجــام نیــز ادامــه دارد امــا ایــن بــار بــه شــکلی جدیــد .در زمــان امضــای برجــام
توســط  1+5بســیاری از مفــاد آن در دولــت اوبامــا مســکوت مانــد و بــا وجــود اجــرای کامــل تعهــدات توســط ایــران ،بــه
دلیــل کارشــکنی آمریکاییهــا ،ایــران نتوانســت از مزایــای اقتصــادی مــورد نظــر در برجــام بــه طــور کامــل بهرهمنــد
شــود و عمــا مشــکالت دوران تحریــم ادامــه یافــت .بــا روی کار آمــدن ترامــپ و خــروج او از برجــام و اعــام مجــدد
تحریمهــا علیــه ایــران ،طرفهــای اروپایــی بــا محکــوم کــردن ایــن اقــدام ،از ادامــه حفــظ برجــام حمایــت کردنــد و
مذاکــرات جدیــدی بیــن ایــران و اروپــا بــرای دســتیابی بــه راهــکار جدیــد دور زدن تحریمهــای آمریــکا آغــاز شــد کــه در
نهایــت بــه طــرح  )Special Purpose Vehicle) SPVیــا کانــال مالــی ایــران و اروپــا منتــج شــد.
اروپاییهــا کــه در زمــان خــروج ترامــپ از برجــام اعــام کردنــد ســازوکار مالــی جایگزیــن بــا ایــران را راه انــدازی
خواهنــد کــرد ،بــه بهانــه دشــواریهای ناشــی از تحریمهــای ثانــوی آمریــکا ،مکــررا آن را بــه تعویــق انداختنــد تــا
نهایتــا یــک روز پیــش از آغــاز تحریمهــا  5نوامبــر ( 13آبــان) از راه انــدازی آن خبــر دادنــد کــه ایــن بیانیــه نیــز
تــا کنــون در حــد اعــام موضــع باقــی مانــده و هنــوز اجرایــی نشــده اســت .بــا ایــن وجــود همچنــان اروپــا نســبت
بــه نتیجــه بخــش بــودن ســازوکار مالــی بــا ایــران ابــراز امیــدواری میکنــد .وزیــر اقتصــاد فرانســه در گفتوگــو بــا
فایننشــیال تایمــز گفــت« :اروپــا اجــازه نمیدهــد آمریــکا بهعنــوان پلیــس تجــاری جهــان عمــل کنــد .ایجــاد کانــال
مالــی ویــژه بــرای تجــارت بیــن اروپــا و ایــران ( )SPVبخشــی از برنامــه تقویــت نقــش جهانــی یــورو در برابــر دالر اســت
و اروپــا بایــد اســتقالل خــود را از آمریــکا تثبیــت کنــد».

 SPVچیست؟
بــه گفتــه سیاســتمداران اروپایــی SPV ،مشــابه سیســتمی اســت کــه بــرای مبادلــه بــا اتحــاد شــوروی ســابق بــه کار
میرفــت .در ایــن طــرح یــک نهــاد مالــی مســتقل تاســیس خواهــد شــد کــه نقــش واســطه مالــی بیــن ایــران و اروپــا را
بــر عهــده میگیــرد .بــا ایــن تفــاوت کــه بــرای جلوگیــری از رهگیــری مالــی و تحریــم آمریــکا ،پولــی جابجــا نخواهــد
شــد و بدهــکاری و بســتانکاری طرفهــای ایرانــی و اروپایــی در ایــن نهــاد ثبــت و تســویه میشــود و در نهایــت
کســری تــراز توســط بانکهــای مرکــزی طرفیــن جبــران خواهــد شــد .بــه عنــوان مثــال درآمــد حاصــل از فــروش نفــت
ایــران بــه اروپــا بــه عنــوان طلــب ایــران در نهــاد مالــی ایــران و اروپــا ثبــت میشــود و طلــب شــرکتهای صــادر کننــده
بــه ایــران از طریــق آن پرداخــت خواهــد شــد .در واقــع در صــورت اجــرا SPV ،بــه ایجــاد تبــادالت کاالیــی و تهاتــری
بیــن ایــران و اروپــا میانجامــد.

4

امکان سنجی اجرایی شدن کانال ویژه ارتباط مالی ایران و اروپا ()SPV؛ نقاط ضعف و راهکارها

آیا اروپا در حفظ برجام جدی است؟
در مذاکــرات میــان ایــران و اروپــا ،مالحظــه اصلــی طــرف اروپایــی مســائل امنیتــی اســت .بــه همیــن دلیــل بــا توجــه
بــه نقــش و جایــگاه ایــران در منطقــه و تاثیــرات آن بــر منافــع اروپایــی هــا ،ترجیــح طــرف اروپایــی حفــظ برجــام اســت.
از ســوی دیگــر ســالها اســت کــه اروپاییهــا بــه دنبــال اســتقالل از آمریــکا هســتند ،خصوصــا در دوره جدیــد کــه
ترامــپ ســعی میکنــد بــا اقدامــات یکجانبــه تصمیمــات خــود را بــه اروپــا تحمیــل کنــد .از نظــر حیثیــت سیاســی
نیــز حفــظ برجــام بــرای اروپــا موضوعیــت دارد فــارغ از آنکــه ایــن مکانیســم درســت عمــل کنــد یــا خیــر .در مقابــل
وابســتگی نظامــی و ســطح مبــادالت و تــراز تجــاری اروپــا و آمریــکا بســیار بــاال اســت و اروپــا ریســک بــه مخاطــره
افتــادن آن را نمیپذیــرد.
اروپاییهــا بــه دنبــال راهــکار میانــه ای هســتند تــا ضمــن زنــده نگــه داشــتن برجــام بــه مناســبات آنهــا بــا آمریــکا
آســیبی نرســد .در حــال حاضــر بــه دلیــل نگرانــی از پیامدهــای تحریــم آمریــکا ،کشــورهای اروپایــی از پذیــرش
میزبانــی  SPVطفــره میرونــد امــا احتمــاال در صــورت اجرایــی شــدن ،یکــی از دو کشــور فرانســه و آلمــان آن را
بپذیــرد و دیگــری ریاســت آن را بــر عهــده داشــته باشــد و یــا بــه صــورت مشــترک ایــن دو وظیفــه را انجــام دهنــد.
بــا ایــن وجــود ،بنگاههایــی کــه تســلیم نظــر آمریــکا میشــوند بهانــه دیگــری مطــرح میکننــد .آنهــا مشــکالت
ً
نامشــخص در امــکان تجــارت بــا ایــران را دســتاویزی بــرای تصمیــم بــه خــروج از ایــران عنــوان میکننــد .دقیقــا
همــان کاری کــه بــه تازگــی بریتیــش ایرویــز و ایــر فرانــس در زمــان توقــف پروازهــا بــه تهــران انجــام دادنــد .بســیاری از
بنگاههــای بــزرگ از جملــه گــروه انــرژی فرانســوی توتــال و غــول مهندســی آلمانــی ،زیمنــس ،خــروج خــود را اعــام
کردهانــد .مایــا لســتر متخصــص امــور تحریمهــا در لنــدن میگویــد« :در نهایــت شــما بــه تجــارت بــا ایــران مشــغول
هســتید و همیــن شــما را بــه طــور بالقــوه در معــرض تحریمهــای ثانویــه قــرار میدهــد».

امکان سنجی اجرایی شدن کانال ویژه ارتباط مالی ایران و اروپا ()SPV؛ نقاط ضعف و راهکارها

5

اجرای  SPVتا چه اندازه ممکن است؟
بــر اســاس تحریمهــای ثانویــه آمریــکا ،هــر شــرکت و کشــوری کــه تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران را نقــض کنــد،
تنبیــه خواهــد شــد و مــورد تحریــم قــرار میگیــرد .آمریــکا ایــن سیاســت خــود را از طریــق تســلط بــر نظــام مالــی
جهــان بــه پیــش میبــرد و بــا نظــارت و رصــد مبــادالت مالــی جهــان از طریــق ســوئیفت ،کشــورها و شــرکتهای
متخلــف را بــا قطــع ارتبــاط بــا ســوئیفت و بــازار آمریــکا ،جریمــه خواهــد کــرد .اروپــا بــرای دور زدن ایــن تحریــم،
نوعــی مبادلــه پایاپــای کاال را طراحــی کــرده کــه هیــچ ارتباطــی بــا ســوئیفت نخواهــد داشــت SPV .چنــد مفــروض
دارد؛ بــا مبــادالت تهاتــری نیــازی بــه ســوئیفت نیســت و امــکان شناســایی مبــادالت از بیــن مـیرود ،امریــکا نهادهای
دولتــی اروپایــی را تحریــم نخواهــد کــرد خصوصــا کشــورهای بــزرگ ماننــد فرانســه و آلمــان و اینکــه علــی رغــم خــروج
شــرکتهای بــزرگ اروپــا از بــازار ایــران بــه دلیــل تــراز بــاالی تجــاری بــا آمریــکاSME ،هــا (بنگاههــای اقتصــادی
کوچــک) بــه تبــادل بــا ایــران تمایــل خواهنــد داشــت.
هــر چنــد صحیــح اســت کــه سیســتم نظارتــی آمریــکا مبتنــی بــر سیســتم مالــی ســوئیفت بنیــان نهــاده شــده امــا
بــرای ســنجش دقیــق تــر بایــد بــه چنــد پرســش پاســخ گفــت؛ آیــا آمریــکا غیــر از ســوئیفت و فعالیــت در بــازار داخلــی
ایــن کشــور ابــزار دیگــری بــرای اعمــال تحریمهــای ثانویــه دارد؟ آیــا فقــدان مشــارکت SMEهــا در بــازار آمریــکا بــه
معنــی مصونیــت آنهــا از آســیب هــای تحریــم ثانویــه آمریــکا خواهــد بــود؟ و اینکــه آیــا مبــادالت تهاتــری قابلیــت
رصــد و رهگیــری ندارنــد؟

نقاط ضعف SPV
در حــال حاضــر  SPVچنــد نقطــه ضعــف اساســی دارد کــه اگــر طــرف اروپایــی بــرای ادامــه مبــادالت تجــاری بــا ایــران
جــدی باشــد بایــد فکــری بــرای آنهــا بکنــد .نخســت آنکــه بــه دلیــل شــفافیت اطالعــات مالــی شــرکتها در اروپــا و
حضــور پررنــگ نهادهــای اطالعاتــی آمریــکا در اروپــا ،امــکان پنهــان نــگاه داشــتن مبــادالت حتــی مبــادالت کاالیــی
از آمریــکا بســیار دشــوار اســت .خصوصــا آنکــه تمــام ایــن اطالعــات در یــک نهــاد متمرکــز خواهــد بــود و از ســویی
چــون عمــده صــادرات ایــران را نفــت و میعانــات گازی تشــکیل میدهنــد مشــتریهای معــدود و مشــخصی دارد.
منطــق تحريــم آمريــكا بــه خصــوص بعــد از اصــاح قانــون پاتريــوت صرفــا ممانعــت از فعالیــت در آمريــكا نيســت و
تــوان ايزولــه كــردن يــك هــدف تحريمــي يــا كســب و كار همــكار يــك هــدف تحريمــي در فضــاي اقتصــادي خــارج
از آمريــكا را هــم دارد و تحريــم هــاي آمريــكا از  ٢٠٠٨بــه بعــد بــا نمونــه هايــي مثــل داماتــو در  ١٩٩٦متفــاوت
اســت .فــرض كنيــد يــك شــرکت کوچــک اروپایــی صرفــا بــا ايــران كار كنــد و فعالیتــی در آمريــكا هــم نداشــته باشــد.
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كافيســت آمريــكا ايــن شــرکت را بــه جــرم كار كــردن بــا يــك بانــك ايرانــي يــا شــركت ايرانــي در لیســت تحریمهــا
بگــذارد ،پــس از آن ديگــر هيــچ شــركت اروپايــي بــا آن همــكاري نخواهــد كــرد و عمــا در داخــل اروپــا منــزوي و فاقــد
كاركــرد خواهــد شــد.
ایــراد دیگــر  SPVاروپایــی بــودن آن اســت و بــه همیــن دلیــل شــرکتهای دیگــر ماننــد چینیهــا و روسهــا احتمــاال
بــه دالیــل اقتصــادی و امنیتــی از همــکاری بــا آن طفــره خواهنــد رفــت.
اختالفــات برخــی کشــورهای اروپایــی در مقابلــه بــا تحریمهــای آمریــکا نقطــه ضعــف دیگــر ایــن طــرح اســت و برخــی
کشــورها خصوصــا کشــورهای اروپــای شــرقی بــا اشــاره بــا وابســتگی اقتصــادی و نظامــی بــه آمریــکا همراهــی کمتری
بــا اجــرای  SPVنشــان دادهاند.

راهکار اصالح برخی از ایرادات SPV
بــرای رفــع نقــاط ضعــف  SPVدو راه حــل وجــود دارد .راهــکار نخســت انتقــال ســازوکار مالــی مشــترک ایــران و اروپــا
بــه ایــران اســت و در آن صــورت بــه دلیــل فقــدان اشــراف اطالعاتــی آمریــکا در ایــران هــم امنیــت مبــادالت حفــظ
خواهــد شــد و هــم احتمــال مشــارکت ســایر کشــورها در آینــده در آن بــاال م ـیرود.
راهــکار دوم نیــز مشــارکت شــرکتهای دولتــی اروپایــی اســت .شــرکتهای دولتــی بزرگــی در اروپــا وجــود دارنــد کــه
هــم امــکان پشــتیبانی از مبــادالت بــزرگ اقتصــادی را دارنــد و هــم بــه دلیــل دولتــی بــودن ،ریســک تحریــم آنهــا
بــرای آمریــکا باالســت .در واقــع اروپــا اگــر در اجــرای  SPVجــدی باشــد بایــد از ایــن طریــق اقــدام کنــد و امتنــاع
شــرکتهای خصوصــی ،محتمــل اســت.

راه حل اساسی مقابله با تحریمها چیست؟
اگــر چــه دولــت بایــد در راســتای تامیــن منافــع ملــی ،بخــت خــود را در توافــق بــا اروپــا میآزمــود ،امــا وقــت کشــی و
تعویــق اجــرای برجــام طــی ماههــای گذشــته توســط اروپاییهــا و تکــرار بــدون عمــل وعدههایشــان ،نشــانه خوبــی
نیســت .اظهــارات مقامــات ایرانــی و اروپایــی نیــز ایــن مســاله را نشــان میدهــد .عراقچــی معــاون وزیــر خارجــه کــه
تــا هفتههــای گذشــته از امیــدواری بــه  SPVو توافــق بــا اروپاییهــا ســخن میگفــت بــا اشــاره بــه ادامــه رایزنیهــا،
اخیــرا از ناتونــی اروپــا در اجــرای  SPVگفتــه و از خــروج ایــران از برجــام در صــورت ادامــه ایــن رونــد خبــر داده اســت.
ظریــف نیــز بــا اشــاره بــه انتخابهــای متعــدد جمهــوری اســامی ایــران گفتــه اســت« :اروپاییهــا عنــوان میکننــد
کــه بــرای پیــدا شــدن کشــوری کــه میزبــان ایــن ســازوکار باشــد ،قــدری بــا چالــش مواجــه هســتند .اتحادیــه اروپــا
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و ســایر اعضــای باقیمانــده برجــام میداننــد کــه بــدون تامیــن نیازهــای جمهــوری اســامی ایــران و در واقــع عوایــد
اقتصــادی کــه برجــام بــرای کشــورمان دارد ،امــکان تــداوم وضعیــت وجــود نــدارد ».در مقابــل مســئول سیاســت
خارجــی اتحادیــه اروپــا اعــام کــرده کــه نمیتوانیــم بــرای راهانــدازی  SPVتاریخــی مشــخص کنیــم.
همیــن اســت کــه مقامــات آمریکایــی  SPVرا ببــر کاغــذی خواندهانــد و ســیگال مندلکــر ،معــاون وزارت خانــه داری
آمریــکا ،اظهــار کــرده کــه بــا توجــه بــه اینکــه شــرکتهای اروپایــی در حــال خــروج از ایــران هســتند ،خیلــی نگــران
راه انــدازی کریــدور مالــی بیــن ایــران و اروپــا نیســتیم .کمیســر اروپــا در امــور تجــارت نیــز تصریــح کــرده کــه تدویــن
مکانیســم مالــی مبــادالت بــا ایــران ( ،)SPVبــر روی کاغــذ انجــام شــدنی اســت ،امــا اجرایــی کــردن آن در عمــل
بســیار دشــوار اســت.
لــذا دولتمــردان بــرای مقابلــه موثــر بــا تحریمهــا بایــد شــیوه دیگــری را در پیــش بگیرند ،همــان طور که ســایر کشــورهای
جهــان بــرای ایمــن مانــدن از تهدیــدات آمریــکا دســت بــه ایــن اقدامــات زدهانــد .تــا زمانــی کــه وابســتگی بــه سیســتم
مالــی دالر وجــود داشــته باشــد ،آمریــکا امــکان فشــار آوردن بــر ســایر کشــورهای جهــان را خواهــد داشــت و بــرای مقابلــه
بــا آن بایــد بــه ســمت سیســتمهای جایگزیــن حرکــت کــرد .در ایــن راســتا سیســتم پیامرســان مالــی روســی کــه بــا نــام
 SPFSشــناخته میشــود از ســال  2014و بــه دنبــال تهدیدهــای غــرب مبنیبــر قطــع ارتبــاط روســیه بــا ســوئیفت
توســط بانــک مرکــزی ایــن کشــور طراحــی شــد .چیــن نیــز از ســامانه  CIPSدر تراکنشهــای بیــن بانکــی خارجــی
اســتفاده میکنــد کــه مبــادالت خارجــی بــا پــول ملــی خــود یعنــی یــوآن را پوشــش میدهــد .ایــران نیــز بایــد بــه ســمت
کاهــش نقــش دالر بــا اســتفاده از تنــوع ســبد ارزی و جایگزینــی پیــام رســانهای مالــی دیگــر و انعقــاد پیمانهــای
پولــی و بســتر بــاک چیــن حرکــت کنــد تــا در آینــده از تبعــات تحریمهــای آمریــکا در امــان بمانــد.

