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آمریکا محدودیت قفل بودن پول های نفتی 
را برداشته اما با دو ترفند دیگر، عماًل دسترسی 
ب��ه پول های نفتی را برای ایران س��خت کرده 
اس��ت که می توان گفت هنوز همان وضعیت 

قفل بودن برقرار است.
ب��رای اینک��ه موضوع را تحلی��ل کنیم باید 
داستان پول نفت را از قبل از برجام مرور کنیم 
تا مشخص شود که با پول های نفت دقیقاً چه 
کارهایی می ش��ود ک��رد و چ��ه کارهایی را 

نمی توان انجام داد.
قب��ل از برجام و از س��ال 2012 با تصویب 
قانون اختی��ارات دفاع ملی برای س��ال مالی 
2012، ف��روش نف��ت ای��ران ب��ا محدودیت 
مواجه ش��د. آمریکا از خریداران نفت ایران 
خواس��ت ت��ا خرید نفت خ��ود از ای��ران را 
کاهش دهن��د. در این مقط��ع، آمریکا برای 
پول نفت خریداری شده از ایران محدودیتی 
در نظر نگرفت. اما چن��د ماه بعد و در قانون 
کاه��ش تهدی��د ای��ران به دلی��ل ناتوانی در 
کاه��ش مطل��وب خرید نف��ت از ای��ران، از 
خری��داران نفت ایران خواس��ت تا پول های 
نفتی ایران را در بانک های خود و در حسابی 
به نام بانک مرکزی ایران »قفل« کنند. به این 
معنا ک��ه ایران نمی تواند ای��ن درآمدها را به 
کش��ور ثالثی منتقل کند و تنها می تواند برای 
خرید از همان کش��ور )البته با محدودیت در 
موضوع خرید( اس��تفاده نماید. به این ترتیب، 
یک بازی برد-برد میان آمریکا و خریداران 
نفت ایران اجرا ش��د. در نتیجه این وضعیت، 
طلب های نفتی ایران از کش��ورهای خریدار 

نفت روز به روز بیشتر می شد.
این مس��یر تا توافق ژنو ادام��ه پیدا کرد. در 

توافق ژن��و که دی ماه 1392 صورت گرفت، 
س��قف فروش نفت خ��ام مورد تواف��ق قرار 
گرفت. درب��اره درآمدهای نفت��ی هم توافق 
ش��د که ماهیانه 700 میلی��ون دالر از پول های 
قفل ش��ده ایران در خارج کش��ور آزاد شود 
و در اختی��ار ایران ق��رار گیرد. البت��ه در این 
تواف��ق هیچ ی��ک از بانک ه��ای ایرانی )حتی 
بانک مرک��زی( از تحری��م بی��رون نیامده و 
در نتیجه عماًل ایران نتوانس��ت از آزاد ش��دن 
معادل 700 میلیون دالر به��ره ای ببرد؛ غیر از 
تس��ویه بدهی های ایران به نهادهای بین المللی 

همچون بانک جهانی! 
ای��ن وضعیت تا برج��ام ادامه پی��دا کرد و 
کش��ورمان همچنان نفت خ��ام می فروخت و 
پ��ول حاصل از ف��روش نفت، بیش��تر از 700 
میلیون دالر ماهیانه ای بود که برای ایران آزاد 
می ش��د. درنتیجه، میزان پول های قفل ش��ده 
کشور در خارج به شیب مالیمی افزایش پیدا 

کرد.

طب��ق تواف��ق برج��ام، محدودی��ت فروش 
نفت خام ای��ران در قال��ب توقف های موقت 
120 روزه برداش��ته ش��د. درنتیج��ه، ای��ران 
توانس��ت به میزان فروش قب��ل از تحریم نفتی 
بازگردد. بر اس��اس آمار اعالم شده از سوی 
وزیر نفت، میزان فروش نفت و میعانات ایران 
به چیزی در حدود 2.6 میلیون بش��که در روز 

رسیده است.
اما برای پول های نفتی چه اتفاقی افتاد؟ آیا 

آنها از قفل بودن خارج شدند؟
خزان��ه داری  وزارت  دس��تورالعمل  طب��ق 
 1B. آمری��کا برای اج��رای برج��ام و در بند
تصریح ش��ده اس��ت ک��ه ای��ران می تواند به 
پول ه��ای نفت��ی دسترس��ی داش��ته باش��د و 
محدودیت گذش��ته از روی آن برداشته شده 

است. در این بند آمده است:
The restriction on use of proceeds 
of sales of Iranian petroleum and 
petroleum products for bilateral trade 
with Iran, which previously applied to 

واقعیت داستان پول  نفت بعد از برجام

سردبیر 

سخن نخست
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the 20 jurisdictions with a so-called 
“significant reduction exception” 
under the NDAA, no longer apply.  In 
addition, the restrictions on Iranian oil 
revenues held abroad have been lifted.

مش��اهده می ش��ود که در این بن��د تصریح 
ش��ده اس��ت که محدودیت های اس��تفاده از 
درآمده��ای نفت��ی ب��رای تج��ارت دوجانبه 

برداشته شده است. 

اما آیا این تمام ماجراست؟
واقعیت آن اس��ت ک��ه این تم��ام ماجرای 
پول  نفت نیس��ت و در صحنه واقعی، کش��ور 
با دو مش��کل اساس��ی برای اس��تفاده آزادانه 
از درآمده��ای نفتی مواجه اس��ت. به عبارت 
دیگر آمری��کا محدودیت قفل بودن پول های 
نفتی را برداش��ته اس��ت اما با دو ترفند دیگر، 
عماًل دسترسی به پول های نفتی را برای ایران 
س��خت کرده اس��ت که می توان گفت هنوز 

همان وضعیت قفل بودن برقرار است.
همانط��ور ک��ه می دانید در برج��ام تحریم 
یوت��رن )U-turn( دالر برداش��ته نش��د. تی��م 
مذاکره کنن��ده و آقای عراقچ��ی معتقدند که 
ای��ن تحریم یک��ی از تحریم ه��ای اولیه بوده 
و قرار هم نبوده اس��ت که برداش��ته شود. اما 
شواهد و اسناد موجود حاکی از آن است که 
تحریم یوترن بعد از قطعنامه 1803 از س��وی 
وزارت خزان��ه داری آمریکا علیه ایران اعمال 
شده است. درنتیجه ی این تحریم، دسترسی با 
واس��طه ایران به سیستم مالی آمریکا قطع شد. 
این تحریم هم ثانویه محس��وب می شود و هم 
هس��ته ای و همچنین از آن دسته تحریم هایی 
اس��ت که در اختیار دولت آمریکاس��ت و نه 
کنگره آن کشور. اما به هرحال این تحریم در 

برجام برداشته نشد.
دسترس��ی به نظام مالی آمریکا یا به عبارتی 
دسترس��ی به دالر، در دسترسی آزادانه ایران 
به درآمده��ای نفتی اثر دارد. برای مثال وقتی 

ایران به کش��ور کره جنوبی نفت می فروش��د، 
بخش��ی از این درآمد را باید با تبدیل وون به 
درهم، ب��ه امارات منتقل ک��رده و در آنجا به 
واردکنن��دگان تخصیص دهد. اما تبدیل وون 
به درهم به صورت مستقیم امکان پذیر نیست 
چرا که ب��ازاری برای این کار با حجم مدنظر 
ای��ران وجود ندارد. حالت معمول این اس��ت 
که وون به دالر تبدیل شود و سپس به درهم، 
اما به دلیل ممنوعیت اس��تفاده ای��ران از نظام 
پرداخ��ت دالر،  این کار امکان پذیر نیس��ت. 
پس ای��ران نمی تواند درآم��د نفتی خود را به 
می��زان مورد نیاز از کش��وری همچون کره به 

امارات منتقل کند.
مش��کل دوم مس��أله باقی مان��دن س��اختار 
تحریم های ثانویه بانکی بعد از برجام اس��ت. 
ساختار تحریم بانکی در برجام تغییر نکرد و 
تنها اهداف تحریمی کاهش پیدا کردند. اما 
تعداد قابل توجهی از اه��داف تحریمی باقی 
ماندند که در طول دو سال گذشته نیز تعداد 
آنها توس��ط آمریکا افزایش پیدا کرد. بعد از 
آن بود ک��ه حدود 180 فرد و نهاد ایرانی در 
لیست تحریم آمریکا باقی ماندند، اما اکنون 
به بیش از 220 فرد و نهاد رسیده اند. این افراد 
مشمول تحریم های ثانویه بانکی و غیربانکی 
هس��تند و بانک های خارجی نبای��د حتی به 
صورت غیرمس��تقیم )یعنی با واس��طه فرد یا 
بانکی دیگر( به این افراد خدمات بانکی ارائه 
دهند. این مس��أله برای تمام منابع ارزی ایران 

از جمله درآمدهای نفتی نیز وجود دارد.
در دستورالعمل اجرای برجام و در همان بند  
.1B بع��د از تصریح بر آزاد بودن درآمدهای 
نفتی این شرط به این صورت بیان شده است:
Consequently, beginning on Implementation 
Day, secondary sanctions do not apply to 
non-U.S. persons that purchase, acquire, 
sell, transport, or market Iranian crude 
oil, provided that the transactions do not 
involve persons on the SDN List.

همانطور که مش��اهده می ش��ود، تصریح 
شده است که نباید تراکنش مربوط به خرید 
نفت ایران با ی��ک فرد تحریمی SDN )اعم 

از حقیقی یا حقوقی( درگیر باشد.
ای��ن ش��رط باع��ث می ش��ود ک��ه بانک 
خارج��ی که میزبان درآمده��ای نفتی ایران 
اس��ت، احتیاط فراوانی در انج��ام تراکنش 
مربوط ب��ه ایران انج��ام دهد. یک��ی از این 
احتیاط ها شناخت هویت مشتری است. طبق 
استانداردهای ابالغ ش��ده از سوی آمریکا، 
بانک های خارجی در ارتباط با ایران عالوه بر 
شناسایی هویت مشتری )KYC( باید الزامات 
 )KYCC(مربوط به شناس��ایی هویت مشتری

را نیز انجام دهند.
درنتیجه ی این وضعی��ت، ایران نمی تواند 
از درآمدهای نفتی خ��ود به صورت آزادانه 
همانند زمان قبل از تحریم ها اس��تفاده کند. 
وقتی ای��ران برای اس��تفاده از ای��ن منابع به 
بانک خارجی مراجعه می کند، باید شفافیت 
حداکثری برای آن بانک را ایجاد کند تا آن 
بانک اطمینان کافی پیدا کند که تراکنش��ی 
ک��ه می خواه��د انجام دهد، منج��ر به نقض 

تحریم های آمریکا نمی شود.
طرف دیگر داس��تان این اس��ت که ایران 
نمی توان��د در حوزه ه��ای مرتبط ب��ا اقتدار 
کش��ور که مورد تحریم آمریکاست از منابع 

ارزی خود استفاده نماید.
در نتیجه ی این وضعی��ت، خرید کاالهای 
مصرفی از همان کش��ور )ب��رای مثال خرید 
خ��ودرو از کش��ور کره ی��ا خری��د برنج از 
کش��ور هن��د و ...(  راحت تری��ن ن��وع آزاد 
کردن درآمدهای نفتی برای ایران می ش��ود 
که البت��ه لطمات جدی به تولید کش��ور نیز 

وارد می کند.
واقعیت داس��تان پول نفت آن اس��ت که 
عم��اًل پول نفت قفل اس��ت و کلی��د برجام 

نتوانسته آن را باز نماید.


