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 مقدمه
  ي کشورها  گریمتحده و د  االتیا  يو دولت دار   یخارج  استیدر س   ی ها به ابزار اصل  متحری  ، جنگ سرد  انیاز زمان پا

  ی به شما م  ي د یها ابزار مف می تحر ،ممکن نباشد  یپلماس یکه د  یزمان .شده اند  لیاروپا تبد  ه یاتحاد ژه یبه و یغرب
  م یتحر  ف یظر ي تفاوت ها ح یتوض ي دهه تالش محققان برا ن یبه رغم چند  . دارد یگزاف نه ی اما اعمال آنها هز ؛روند 

ابزار تنها  نیکه قرار است ا يانگار ،هستند  » کارآمد «ها آن ایکند که آ یسوال را مطرح م نیا یهنوز هم برخ ،ها
  . رد یبگ ستفاده قرار موثر مورد ا یاس یس  ي ها نهیدر نبود گز ای یمقاوم در برابر نفوذ خارج کشوررفتار  رییتغ يبرا

.  شود یگرفته م  دهیناد ط ی دادن خودشان با شراوفق  در می تحت تحر ي کشورها تیدر عمده موارد ظرف  ، به عالوه
 .دست هستند   نیاز ا يانرژ نه یدر زم ه یروس  ی و دولت فدرال  رانیا ی اسالم يجمهور  هی اعمال شده عل يها م یتحر

داشته   یناخواسته و گاها متناقض کیتواند عواقب ژئوپلت یابزار م نیاز ا کیستماتیاستفاده س مساله دیگر اینکه 
  ک یتالنتآ-بر روابط ترنس ي رگذاریتاث يهر دو به طور فعاالنه و مداوم برا  هیو روس  رانیاگرچه ا ،نمونه  يبرا باشد.

اکنون   ران یو ا ه یتنش ها بر سر روس  ، حال نیبا ا . تالش ها در عمده موارد ناموفق بودند  نیاما ا ،ند ه اتالش کرد 
  کایاستفاده مداوم آمر  .خواستند   ی م  رانیو ا  ه یمتحده و اروپا گذاشته که روس   االتیرا بر روابط ا  ي ریهمان تاث  قا یدق

روابط آن با متحدان   بر ي در بخش انرژ ژهیبه و يابزار دولت دار کیبه عنوان  کجانبهی ي اقتصاد يها محریاز ت
    .داشته است  يبد  ر یتاث ییاروپا

را   ط یوفق دادن خود با شراشان در  ییتوانا نیها و همچن می مقاومت خود در برابر تحر هیو روس  رانای نکهیا لاو
  م یران به تحرای  ي از واکنش ها   ی کی  . کرده است  ر ییتغ  ییاروپا  ي اه  شرکت   براي ، چشم انداز  رو  نیاز او    نشان دادند 

و کاهش   ي اقتصاد ي در برابر همه شوك هاو کشور سازي اقتصاد مقاوم » با هدف ی اقتصاد مقاومت« جادیها ا
به   ي د یچشم انداز جد  وفق داده وموجود   ط یرا با شرا ش هم خود  هیروس  .خاص بوده است يکاال  کیبه  یوابستگ 

آماده اند تا دست کم در بخش    ییاروپا  ياز شرکت ها  ی اکنون برخ  .کرده است  ارائه  یی ایو آس   ییاروپا  يتجارت ها
  ی ل یمتحده هنوز خ االتیا نیو قوان ها يگذار ستسیا ی بخش نفت در پ؛ عمل کند  د یجد  نینقوا نیطبق ا ،گاز

 . است زیآم مخاطره 

  ه یو روس   رانیا  هیعل  يمتحده و اروپا در ارتباط با نوع و شدت اقدامات اقتصاد  االتیا  کردیها در رو  تفاوت  نکهیدوم ا
موسوم به   يها میتحر .گذاشته است ریتاث )اطلس انوس یاق ي دو سو( کی آتالنت-بر روابط ترنس ندهیبه طور فزا

در   کایرود. آمر یتنش ها به شمار م نیاعالم شده، کانون  هیو روس  رانیا هی که عل ي فرامرز  يها میتحر ای هیثانو
کارزار اعمال  کیشود و پس از آن  ی اعالم کرد که از برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) خارج م  2016ماه مه 

  اکنون   ه یثانو  يها  م یتحر   اروپا مواجه شد.  یاس یو س   يبا انتقاد نخبگان تجار  هآغاز کرد ک   ران یا  ه یعل  ي حداکثرفشار  
اقدام    نهیهز  ،سو   کیاز    د.نبه شمار می رومتحده و اروپا    االتیا  یاس یاهداف س   يها  نشان دهنده تفاوت  یابزار اصل
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  ی اروپا هنوز آمادگ   ،گرید   يباالست و از سو   اریبس  ییپاروا   يشرکت ها  ي متحده برا  االتیا  ه یثانو  يها  م یمطابق تحر
  2017 سال اوت ماه درمتحده  االتیا يجمهور سیرئ . متحده را ندارد االتیدر ا یتحمل عواقب اختالفات داخل

و   یکره شمال ،رانی ا هیعل م یها را امضا کرد که به اعمال تحر م یتحر قیاز طر کایهه با دشمنان آمر مواج قانون
در    ه یروس   هی عل  د یجد   يها  می بر سر تحر  يا  گسترده   هايتنش    متحده   االتیداخل    از آن زمان در   . د یانجام  ه یروس 
   .بوده است انیجر

متحده آغاز شد و به   االتیا يجمهور استیدونالد ترامپ در انتخابات ر يروز پیاز  ش یپ یاندکتنش هایی که 
  ي و انتقادها کایآمر ندهیفزا ییگرا کجانبهیزمینه را براي  ،د یانجام کیتالنت آ-روابط ترنس در از شکست ینگران
 ق یبا تطب  فشکا  نیا  .گذاشت  یمنف  ریتاث  ییاروپا-ییکای آمر  يها  ياروپا فراهم کرد و بر همکار  هیآن از اتحاد  د یشد 

  شیپ یکل  ط یشرا . داد رییرا تغ  یی اروپا ي ها شد و چشم انداز شرکت د ید شها ت می با تحر ران یو ا ه یروس  افتنی
بینجامد   یی پروژه اروپااحیاي تواند به  می اکنون ییاروپا ي در سراسر جامعه تجار سرخوردگی و  خشمو  آمده

  . جان تازه اي دهد شان    يبه محافظت از استقالل اقتصاد   ییاروپا  يکشورها  ازنی  سر  بر  مناظرات  به  تواند می    چراکه
ی، آسیب پذیري این کشورها را در برابر هر شکلی از  استفاده دولت ترامپ از اجبار اقتصادي علیه کشورهاي اروپای

  یی توافق سبز اروپاآشکار ساخت. در چنین شرایطی آمریکا از استقالل اقتصادي خود به صورت اسلحه،  استفاده
  ک ی ژئوپلت گر یباز کی به را اروپا  و   باشد  ییروژه اروپاپ يایاح ي بستر متحد کننده نوظهور برا ک یمی تواند احتماال 

   د.نتبدیل ک اریع تمام

 : ابزاري مناقشه آمیزتحریم هاي ثانویه ایاالت متحده 
 اجماع ظاهراي بین ایاالت متحده و اتحادیه اروپا

  ي تجار  يها  م یتحر  ران یو ا  هی متحده که در مورد روس   االتیاروپا و ا  ه ی اتحاد  ي مرتبط با انرژ  ي ها  م یتحر  یهدف اصل
دو   نیو قطع درآمد مربوطه ا يو گاز ی و صادرات منابع نفت تجدید دشوار ساختن  ،شود  ی را شامل م يو اقتصاد 

و    يانرژ  یمال  يهدف به بازارها  يکشورها   یدسترس   ینسب  ایقطع کامل    قطری  از   تواند   یهدف ماین    است.  کشور
 .ابد یتحقق  مهیب

نفت خام   متیق )2، يانرژ يبه بازارها  یدسترس  )1به  بشدت یغرب يها میاز تحر شی هر دو تا پ  هی و روس  رانای
  يدرآمدها . وابسته بودند  ،ی غربقیمت اعتبار ارزان  )4 و ، یغرب ي ها ي ها و فناور يگذار ه یسرما ) 3، یع یو گاز طب

آنها   ياقتصاد  توسعه در  یاساس  یداد و نقش ی م لیکشورها را تشک نیا ی از بودجه مل یبخش بزرگ  ي و گاز ی نفت
مک می کرد و گاهی هم از آنها براي تامین مالی  ت در جامعه کانرژي به ثبایارانه هاي سخاوتمندانه  .داشت

حریم هاي مرتبط با  ایران استفاده می شد. از این رو، ت نیروهاي نظامی از جمله سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
محلی که عمدتا سودرسان ترین  انرژي از طریق محروم کردن این دو کشور از درآمدها و تضیف شرکت هاي انرژي  
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به تمامیت دولت هدف آسیب می رسانند. این تاثیرات همچنین می  هستند، کت ها و از نظر سیاسی معنادار شر
اقتصاد بینجامند که در شرایط عادي تحقق آنها دشوار  سازي  توانند به اصالحات ساختاري در جهت متنوع و نوین  

 است.

متحده و اتحادیه اروپا ایجاد می کنند. مورد ایران    تحریم هاي مرتبط با انرژي فضاي مانور قابل توجهی براي ایاالت
می توانند  اتحادیه اروپا)  2012(همانند تحریم هاي نفتی سال محدود کننده هد که تحریم هاي نشان می د

(همانند مورد روسیه)  بگذارند. تحریم هاي جامع تر  بالفاصله بر بخش انرژي و در نتیجه آن بر کل اقتصاد، تاثیر
؛ توجیه اتحادیه اروپا و ایاالت متحده این بود که نمی خواستند بر صادرات نفتی روسیه در  ند ندمدتی دارتاثیرات بل

در روند تامین اختالل ایجاد می کرد و می توانست به افزایش قیمت  زمان حال تاثیر بگذارند چرا که این مساله 
د. کل اقتصاد  ولیدات نفتی روسیه تاثیر بگذارنر بازارهاي جهانی بینجامد. آنها می خواستند در بلند مدت بر تد

  2014روسیه تحریم نشده و به همین دلیل است که فهرست مشخصات تحریم هاي بخشی ایاالت متحده در سال  
، اما بسیاري از دیگر مبادالت مجاز شمرده  برخی از مبادالت مالی خاص را منع می کنند ایجاد شده. این تحریم ها  

برخی از افراد خاص، ابزار و نهادها همچون روسنِفت و  راد تحریم شده و کشورهاي هدف» می شوند. «فهرست اف
بخش بیمه اعمال نشد. این بدان معنی است که  هیچ تحریمی بر گازپرومنِفت را هدف می گیرد. نهایتا اینکه 

 توانستند همچنان نفت روسیه را خریداري کنند.شرکت ها با هر ملیتی می 

که برآورد آن به صورت مالی ممکن نیست.  رساندند    یاتیک ایران و روسیه آسیب به آوازه دیپلم  تحریم ها همچنین
هزینه تحریم هاي  ایجاد مخاطره براي آوازه یک عنصر روانی وسوسه کننده در رژیم تحریمی به شمار می رود. 

سیه و ایران در ایجاد روابط  غرب بسیار فراتر از خسارت هاي مالی است. این تحریم ها می تواند بر توانایی رو
کت هاي خدمات مالی در پی نگرانی  شربراي نمونه، ها، شرکت ها و نهادها تاثیر بگذارد. نزدیک تر با دیگر کشور

 از نقض قوانین ایاالت متحده با کشورهاي تحریم شده محتاطانه رفتار می کنند. 

 آمریکا و اروپاتحریم هاي ثانویه ایاالت متحده: دلیل نزاع 
تحریم ها با یکدیگر اتفاق نظر دارند، در رابطه با اجراي آنها اگرچه ایاالت متحده و اروپا عمدتا بر سر «جوهره» 

مشکل اصلی به تحریم هاي ثانویه ایاالت متحده مربوط می شود که به تحریم هاي فرامرزي نیز  هم نظر نیستند. 
و حتی دنبال کردن اهداف متفاوت سیاسی  نشان دادن  مشهور است. این تحریم هاي ثانویه به ابزار اصلی براي

 مریکا و اروپا تبدیل شده اند. آ

الزم است تفاوت بین تحریم هاي اولیه و ثانویه ایاالت متحده توضیح داده شود. تحریم هاي اولیه شرکت ها، نهادها  
آنها همچنین بر مبادالت ایاالت  و شهروندان ایاالت متحده ر از تجارت با کشور یا نهاد تحریم شده باز می دارند. 

مبادالت کاالهاي آمریکایی و در کشور ایاالت متحده اعمال می شوند. تدابیر محدود کننده اروپایی نیز  متحده، 
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و اشخاص اروپایی، تجار و نهادهاي تحت حوزه قضایی اروپایی را در «مبادالت» با یک   نسبتا همینطور هستند 
 د می کنند.کشور یا نهاد تحریم شده محدو

شرکت ها، نهادها و اشخاص  ده هر گونه مبادالت به دالر آمریکا را ممنوع می سازد و  تحریم هاي ثانویه ایاالت متح 
داراي روابط با آمریکا را از تجارت با کشور، فرد یا سازمان هدف رژیم تحریمی ایاالت متحده باز می دارد. به بارت  

یک عامل داراي  دف می گیرند. اي از کشور یا نهاد هدف تحریم) را نیز هساده تر، این تحریم ها خارجی ها (جد 
مذاکره، تایید یا تسهیل تحریم ها دخالتی  پیوند با ایاالت متحده که تحت حوزه قضایی متفاوتی باشد، نمی تواند در  

الت متحده تطبیق  داشته باشد. از این رو، اشخاص و تجارت ها مجبورند پیش از هر فعالیتی آن را با قوانین ایا
ودیت هاي جامع است که مانع از تجارت به دالر می شود و اساسا همه آنهایی که با  نتیجه یک سري محد دهند. 

نهادهاي مالی، شرکت هاي بیمه و شرکت هاي انرژي  ایاالت متحده در ارتباط هستند را تحت تاثیر قرار می دهد.  
 روسی عمل کنند. هیچ کدام نمی توانند در حوزه قضایی ایرانی و 

موجب اختالف بین ایاالت متحده و اتحادیه اروپا بوده اند چرا که نشان دهنده مداخله   تحریم هاي ثانویه همواره
هرچه تحریم هاي ثانویه بیشتري اعمال شود،   آمریکا در امور اروپایی و تحت تاثیر قرار دادن منافع آن هستند.

ا مداخله اي ناپذیرفتنی در  را هدف حمله حس می کند و این تحریم ها راروپا بیشتر استقالل ملی و اتحادي خود  
که توسط   1996مستقل اروپایی می انگارد. براي نمونه، «قانون تحریم هاي لیبی و ایران» در سال  تصمیم گیري

لی  ثانویه بر جمهوري اسالمی ایران بود، به عامل اصدولت کلینتون تصویب شد و مبنی بر اعمال تحریم هاي 
ت اروپا همواره این بوده که ایاالت متحده به دنبال پیشبرد دستورکار  منازعات بین اروپا و آمریکا تبدیل گشت. شکای

پس از خروج ایاالت متحده از توافق هسته اي ایران و درست در زمانی که کشورهاي اروپایی ارتباط  خود است. 
شرکت هاي  ثانویه به ابزار اصلی ایاالت متحده در بازداري صادي نزدیکی به ایران داشتند، اعمال تحریم هاي اقت

و   2014اروپایی در اجراي توافقنامه اي تبدیل گشت که دولت هاي آنها هنوز به آن متعهد بودند. در سال هاي 
تفاق مشابهی افتاد. بدتر اینکه درگیري ها بین  علیه روسیه اعمال کرد نیز ا که آمریکا تحریم هاي ثانویه  2017

ر سر تحریم ها علیه روسیه، مانع از مصالحه بر سر این مساله  اخه هاي اجرایی و قانونگذاري در ایاالت متحده بش 
 با کشورهاي اروپایی می شود. 

اري هاي بلند مدت  شده و سرمایه گذ هزینه تحریم هاي ثانویه براي شرکت هاي اروپایی که مجبور به ترك ایران 
بانک ها و شرکت هاي بیمه   ت سنگینی داشته است. به عالوه، شرکت هاي انرژي، خود را از دست داده اند، خسار

براي نمونه، در ژوئیه  با تهدید جریمه یا قطع ارتباط با سیستم نقل و انتقال بانکی ایاالت متحده مواجه هستند. 
و میانمار   ان، کوباین برنامه تحریمی ایاالت متحده علیه سودان، ایردو بانک فرانسوي به اتهام نقض چند  2014

براي یک نهاد مالی   میلیارد دالر جریمه محکوم شدند. 10به پرداخت نزدیک به  2008تا  2003بین سال هاي 
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هش  یا «کاسانسوري» -آلمانی و یک بانک ایتالیایی نیز اتفاق مشابهی رخ داد. نتیجه این اتفاق ها نوعی «خود
ده چرا که شرکت  تحریمی بوده که به خشم کشورهاي اروپایی دامن ز   مخاطرات» یا «انطباق بیش از اندازه» با رژیم

بر قوانین خود اولویت دهند. به عالوه،  قوانین یک ملت خارجی در تصمیم گیري به هاي اروپایی را وادار کرده 
دد  ارتباط مجها می تواند هر لحظه طوالنی تر شود و خروج ایاالت متحده از برجام نشان داد که فهرست تحریم 

ار بین المللی انرژي پس از تحریم ها اساسا به حسن نیت کشورهاي تحریم کننده و همچنین سرمایه گذاري  با باز
 هاي اروپایی در کشورهاي هدف بستگی دارد.  

 تالش هاي تهران و مسکو براي تطبیق یافتن با تحریم هاي انرژي 
 ایرانمورد  

 سه بخش جداگانه دسته بندي کرد:  تحریم هاي اعمال شده علیه ایران را می توان در 

اعمال آنها به بحران اشغال سفارت آمریکا پس از انقالب اسالمی  تحریم هاي یکجانبه ایاالت متحده که    -
ریاست   دوره، دقیقا همزمان با 2013تا  2006واشنگتن همچنین در سال هاي برمی گردد.  1979سال 

 اعمال کرد. ایران اي را بر بخش انرژي تحریم هاي یکجانبه  جمهوري محمود احمدي نژاد،

ایران و تالش هاي تهران براي   2005پیروزي محمود احمدي نژاد در انتخابات ریاست جمهوري سال  -
، به عالوه پیشرفت هاي ایران در برنامه موشک  کسب قابلیت ساخت سالح هسته اي به زعم آمریکا

به بعد تصمیم گرفت به طور    2007حادیه اروپا از سال  تابالستیک نوعی تغییر دهنده بازي در اروپا بودند.  
 یکجانبه تحریم هایی را بر بخش انرژي ایران اعمال کند.

شدند. بر خالف تحریم هاي  تحریم هاي بین المللی علیه ایران اعمال  2010تا  2006در سال هاي  -
محدود بود و تنها  سازمان ملل یکجانبه ایاالت متحده و اتحادیه اروپا، گستره تحریم هاي شوراي امنیت 

برنامه هاي هسته اي و موشک بالستیک ایران را هدف می گرفت و در پی مخالفت هاي چین و روسیه،  
 به بخش انرژي ایران مربوط نمی شد.

تحریم ها در نتیجه مشکالت ساختاري  عواقب تحریم هاي ایاالت متحده و اتحادیه اروپا گسترده بودند و تاثیرات 
گاز به رغم برخورداري از منابع گسترده انجامید  قه اي و جهانی  دند. این شرایط به حذف ایران از بازار منط تشدید ش 

 شد: موارد  و نتیجه اش این

 مایع و صادرات در نتیجه تحریم نفتی؛   کاهش نفت و تولیدات گاز -

به صنعت کشتی  غیرممکن شدن توسعه بخش گاز طبیعی مایع بعضا به دلیل محدودیت ها در خدمات    -
 ي؛ سازي و حمل و نقل دریایی ایران و مشکالت در دسترسی به فناور 
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 لغو پروژه هایی که توسط شرکت هاي خارجی غربی هدایت می شدند؛ -

 فیت پاالیش؛پایین آمدن ظر -

 انزواي بانک مرکزي ایران و قطع دسترسی بزرگ ترین بانک هاي ایرانی به نظام مالی ایاالت متحده؛  -

 تباط ایران با سوئیفت؛ع ارقط  -

مفهوم به جا مانده از دکترین سیاست گذاري  یکی از واکنش هاي تهران به تحریم ها استقرار اقتصاد مقاومتی، 
این مدل اقتصادي قرار بوده ایران را در برابر  . ، بود2010اي، رهبر معظم ایران، در سپتامبر آیت اهللا علی خامنه 

ایران  مقاومت اقتصاد  مقاوم کند و وابستگی آن به یک کاالي خاص را کاهش دهد.    همه انواع شوك هاي اقتصادي
نفت و افزایش تالش ها براي  ماهیتی چند جانبه است و توسعه توانایی هاي داخلی، کاهش وابستگی به صادرات 

ادامه تجارت با  خودکفایی را شامل می شود و از اقدامات در این راستا می توان به توسعه بخش صنعتی غیرنفتی، 
رغم دشواري هاي ایجاد شده از سوي ایاالت متحده و معامله پنهانی برخی کاالهاي خاص  کشورهاي همسایه به 

 د. از طریق دور زدن تحریم ها اشاره کر

حسن روحانی به نمایندگی گروه نسبتا میانه رو و اصالح طلب سیاسی در انتخابات ریاست    2013در ماه اوت سال  
ایجاد ارتباط بین بخش انرژي  ان پیروز شد و تالش ها براي ادغام مجدد ایران در جامعه بین المللی و  جمهوري ایر

کشور با بازارهاي بین المللی را آغاز کرد. رئیس جمهوري روحانی و متحدانش سعی داشتند وراي اقتصاد مقاومتی  
یی که در ایران سرمایه گذاري می کردند  روحانی، هرچه شمار شرکت هاي آسیایی و اروپااز دیدگاه پیش بروند. 

ایران در فاصله اجرایی شدن  تحده براي تحمیل رژیم تحریمی کاهش می یافت. ر می شد، توانایی ایاالت مبیشت
توانسته بود  برجام تا خروج ایاالت متحده از توافق هسته اي بخش انرژي خود را در بازار بین المللی ادغام کرده و 

ا دنبال می کرد که  هدف اصلی ر 5لمللی را شاهد باشد. ایران دي سازي روابط با جامعه بین ابرخی از نتایج عا
) افزایش تولیدات گاز طبیعی و رسیدن به  3) صادرات نفت خام؛ 2توسعه تولیدات نفت و گاز؛  ) 1عبارت بودند از: 

گذاران و تسهیل انتقال  سرمایه ) جذب 4توانایی تامین نیاز داخلی و حذر از تبدیل شدن به وارد کننده گاز؛ 
. در بیشتر موارد ایران سعی می کرد توازن بین  بین المللیدر جامعه ) متنوع سازي پرتفوي انرژي 5فناوري؛ و 

خصوصی نفتی غربی و شرکت هاي نفتی روسی و چینی که با دولت هاي این  اروپا و آسیا، بین شرکت هاي 
 ت هاي خصوصی و دولتی نفتی ایرانی را حفظ کند.کشورها روابط نزدیکی داشتند، و بین شرک

) انجامید که هدف از آن  2017ساله (تصویب مارس  5توسعه برنامه ششمین به  این سیاست گشایش ایرانی
) ارتقاي موقعیت کشور در سطح  2رشد اقتصادي،  )  1مدرنیزه کردن اقتصاد ایران بود. این برنامه قرار بود به اهداف  

 تحقق بخشد.) بهبود فضاي تجاري و رقابتی  3لمللی، منطقه اي و بین ا
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هفته پس از آن الزامات براي یک توافق    2ایاالت متحده خروج خود را از برجام اعالم کرد و    2018در ماه مه سال  
جدید با ایران توضیح داده شد. آمریکا از ایران خواست نیروهاي خود را از سوریه خارج کند، به حمایت از حماس  

و دست از پیشروي در جهت تولید موشک هایی    قف کند ب اهللا پایان دهد، غنی سازي هسته اي را به کل متو و حز
با قابلیت حمل کالهک هسته اي بردارد. ایاالت متحده در عین حال هیچ اشاره اي به الزامات براي لغو تحریم ها  

این رویکرد دو سناریوي ممکن مد نظر گرفته  نکرد که همین مساله به سوء تفاهم هاي بسیاري انجامید. در نتیجه  
که هر دو بیشتر از اینکه دکترین  ش براي تغییر نظام در ایران یا وادارسازي دولت کنونی به تسلیم کامل شد: تال

 ، رویاپردازي خوش بینانه بودند.سیاست خارجی باشند 

  سیلی ایران و قطع کامل ارتباط این به صفر رساندن تولیدات سوخت هاي فتالش هاي متعدد ایاالت متحده براي 
تا به این لحظه تهران  اي مالی و انرژي جهانی لزوما به امضاي توافقی جامع تر از برجام نینجامید. کشور با بازاره

همچنان از میز مذاکره دور است و مساله قطعی این است که سیاست ایاالت متحده به تغییر نظام در ایران نمی  
سلطه سپاه  ن دامن زده و اساسا به تثبیت ت بین اصول گرایان و میانه رو ها در ایبه اختالفااین شرایط انجامد. 

پا  پاسداران انقالب اسالمی بر بخش انرژي ایران انجامیده و این در حالی است که تحریم هاي اولیه آمریکا و ارو
شرایط گمانه زنی هاي بسیاري را    د. اینمطرح ش به عالوه، مفهوم اقتصاد مقاومتی بار دیگر    .تاثیر متفاوتی داشتند 

به عالوه، آشکار شده که در صورت کشیده  ایران در پی داشته است.    2021خابات ریاست جمهوري سال  درباره انت 
شدن کار به درگیري نظامی، ایران توانایی مواجهه با ارتش آمریکا را نخواهد داشت. با این حال، جمهوري اسالمی  

، همچنان توانایی آسیب رساندن به اقتصاد بین المللی  دي فاجعه آمیز و بخش مالی ورشکستهبه رغم شرایط اقتصا
از طریق از بین بردن جذابیت دریانوردي در تنگه هرمز را دارد و این درست زمانی است که رئیس جمهوري ترامپ  

 وعده داده به «جنگ هاي بی پایان آمریکا» پایان می دهد.  

 مورد روسیه
 یه روسیه حول این محورها اعمال شده اند: تحده و اتحادیه اروپا علایاالت م تحریم هاي

 محدودیت ها بر بازار سرمایه؛  -

ممنوعیت مبادالت مربوط به بدهی هاي بلند مدت جدید که به طور غیرمستقیم شرکت هاي روسی را    -
 از وام هاي کم هزینه غربی محروم می کنند؛ 

ر توسعه میدان هاي سبز نفتی  فناوري هاي خاصی که بو دسترسی به  کمک هاي فنی  محدودیت ها بر    -
(عمق بیشتر    آکواریوم دریاي خزر و اکتشافات عمیق فراساحلیبه ویژه بازیگران شیل، فالت قطب شمال،  

اکتشافات و تولید میدان هاي سبزي که می توانند جایگزین میدان هاي   تاثیر می گذارد؛ متر)  152از 
 کل ساز خواهند بود؛ نه در تولید شوند، در بلند مدت مشقهوه اي کم هزی 
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مانع از عدم هماهنگی با یکدیگر همکاري کردند تا    2017تا ژانویه    2014اتحادیه اروپا و ایاالت متحده از ماه مارس  
  شوند و هدف اصلی آنها خودداري از قرار دادن متحدان اروپایی آمریکا در قرار دادن موقعیتی دشوار از طریق 

چرا که این اقدام می توانست امنیت تامین اروپا را به   بخش گازي روسیه بود تحریم زیرساخت هاي انتقال گاز و
  درصد واردات گاز اروپا را تشکیل می داد   40گاز طبیعی روسیه  2014الزم به ذکر است که در سال خطر اندازد. 

و همچنین   2010و در اوایل دهه  2000سیه در دهه که این مساله اساسا نتیجه روابط حسنه اتحادیه اروپا و رو
 قیمت پایین گاز روسیه بود.  

بیش از تحریم هاي ایاالت متحده از کاهش قیمت نفت در   2014شرکت هاي دولتی انرژي روسیه از نیمه سال 
ا  آمده، دردولت روسیه خود را در شرایط دشواري یافت. در پی کاهش قیمت نفتبازارهاي جهانی آسیب دیدند. 

در طی این دوره سهم نفت    شدت کاهش یافت و بعضا به رکودي دو ساله انجامید.  از فروش سوخت هاي فسیلی به
کاهش یافت که   2016درصد در سه ماهه اول سال  37.4و  2015درصد در سال  43و گاز در بودجه به حدود 

ري  ز وضعیت مازاد بودجه به وضعیت کسنتیجه مستقیم سقوط بازار نفت بود. در نتیجه، بودجه فدرال روسیه ا
درصد تولید   3.5منفی  و 2.4، منفی 0.4به منفی  2011درصد تولید ناخالص داخلی در سال  0.7(مثبت بودجه 

 تغییر شکل یافت.  ) 2016و  2015، 2014ناخالص داخلی در سال هاي  

بر توسعه میدان هاي سبز نفتی که قرار    )1تولیدات نفتی چندان تحت تاثیر تحریم ها قرار نگرفتند، اما تحریم ها 
، آکواریوم  ) تاثیرات شدیدي بر توسعه فالت قطب شمال2  و   تند داش تاثیر منفی  بود جایگزین میدان هاي قهوه اي  

نفتی به فناوري ها و تجهیزاتی نیاز دارند که در حال   این منابع نسل بعدي دریاي خزر و بازیگران شیل گذاشتند.
این شرایط با توجه به نیاز شرکت هاي نفتی روسیه به حمایت سرمایه گذاران  جود نیستند. حاضر در روسیه مو

پروژه هاي جدید، اهمیت بیشتري می یابد. تحریم هاي غربی در کوتاه مدت بر این  پر هزینه  پیشبرد خارجی از 
قابل توجه در توسعه این  نگذاشتند، اما اساسا تمایل شرکت هاي خارجی به سرمایه گذاري هاي اثیري ت پروژه ها

 کاهش داده اند.سه منبع نفتی را  

شدیدتر نشده اند. طبق   2017به طور کلی، تحریم هاي اروپایی علیه روسیه بر خالف تحریم هاي آمریکا از سال 
هم فهرست مشخصات تحریم ها بر بخش هاي   ») CAATSA( یق تحریم هاقانون «مقابله با دشمنان آمریکا از طر

تا سر حد ممکن افزایش  ) SDN( و هم فهرست افراد تحریم شده و به طور خاص هدف گرفته شده ) SSI(مختلف 
تحریم  یافتند تا قابلیت مانوردهی روسیه و توانایی آن براي وفق دادن خودش با تحریم ها کاهش یابد. براي نمونه،  

کت هاي روسی  ل را براي شرتوسعه نفت شیایاالت متحده اگر به طور شدشدالحن اجرایی شوند، هاي جدید 
 می سازند.در خارج از این کشور هم دشوار نه تنها در روسیه، بلکه  همچون «روسنِفت» 
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قانون «مجوز دفاع ملی» براي سال مالی   2019دونالد ترامپ، رئیس جمهوري ایاالت متحده، اخیرا در دسامبر 
را شامل می   »2ي «نورد استریم لوله گازساخت خط امضا کرده که تحریم ها علیه شرکت هاي دخیل در  2020
آلمان اکنون  اروپا ترس و خشم ایجاد کرد.  ون ایاالت متحده در سراسر جامعه تجاري  جاي تعجب ندارد که قان شود.  

همکاري اروپایی براي خارج کردن شرکت هاي اتحادیه اروپا از دسترس تحریم هاي ایاالت متحده را خواستار شده  
تالشی براي صادرات بیشتر گاز طبیعی مایع آمریکا به اروپا تعبیر شده است.  هتی  ت متحده از جکه قانون ایاالچرا  

تعویق ایجاد کرده، اما آن را  تحریم هاي ایاالت متحده به طور قطع در ساخت و ساز خط لوله روسی  تا این لحظه،  
خود را   «آل سیز» در تالش براي حذر از تحریم ها کارهلندي -سوئیسیمتوقف نکرده است. حتی اگر شرکت 

. مساله فقط زمان طوالنی تري  متوقف کند، «گازپروم» ابزار الزم در شرق دور براي استفاده در این جهت را دارد
 است که انتقال تجهیزات از طریق دریاي بالتیک می برد.  

 از سردرگمی تا اتخاذ رویکرد ضدآمریکایی
بخواهد    تحت فشار تحریم ها ،  پوتین، رئیس جمهوري روسیهوالدیمیر  روزي  هم نمی گنجد که    در تصور هیچ کسی 

بوده چرا که دولت  مخالف روسیه قطعا خیلی محتمل تر از تسلیم آن  اوکراین بازگرداند.شبه جزیره کریمه را به 
اي این احتمال وجود داشت  ذره  اگر  حاکم در مسکو هرگز حاضر به سر خم کردن در برابر فشار خارجی نمی شود.  

یه طبق یک سري مالحظات بخواهد ادعاي خود را از کریمه بردارد، رژیم تحریمی این گزینه را کامال  که روس 
نه ایاالت متحده و نه هیچ یک از قدرت هاي بزرگ اروپایی و نه حتی سازمان  همین حال، در غیرممکن ساخت. 

میت ارضی اوکراین و ممانعت از پیوستن  نظامی با روسیه در حمایت از تماپیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) براي مقابله  
تصور بر آن بود که استفاده از نیروي نظامی اقدامی بیش  آمادگی نداشتند. به عبارت دیگر،  کریمه به خاك روسیه  

ز مداخله هاي  این معنا بود که پس ابود. همه حمایت هاي غربی از تغییر نظام در اوکراین به از اندازه خواهد 
یمه به خاك روسیه و درگیري ها در شرق اوکراین، دیپلماسی به تنهایی نمی توانست کارآمد  اروپایی، الحاق کر

با این حال، باز هم رویکرد تحریمی صرفا براي نشان دادن ناخشنودي، اقدام به مجازات و ایجاد اختالفات   باشد.
صادرات سوخت هاي فسیلی روسیه  تضعیف اقتصاد مبتنی بر  داخلی در روسیه در میان حامیان دولت پوتین و 

 اتخاذ شد.

روسیه در چنین بستري شروع به وفق دادن خودش با تحریم ها کرد. روسیه نیز همانند ایران از مشکالت ساختاري  
د  در صد که شرایط را وخیم تر می کرد، اما براي کاهش تاثیرات تصمیم گیري هاي ایاالت متحده، رنج می برد 

برخی عواقب منفی تحریم هاي آمریکا و محافظت از بخش هاي کلیدي یا پروژه هاي   راهی براي تسهیلیافتن 
 برآمد. هدف تحریم هاي اولیه یا ثانویه در صورت گسترش فهرست تحریم ها، 

مربوط  مل  در شبه جزیره ی  فرانسوي -پروژه مشترك روسی آغاز شد؛  ،  ل» مَاین تالش ها با پروژه گاز طبیعی مایع «یَ
اگرچه تحریم هاي ایاالت متحده بر  که «توتال» و «نوواتِک» سهام داران اصلی آن بودند.  2014به اواسط سال 
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، اما پیشبرد پروژه گاز طبیعی ماي یمل به دلیل گِنادي ان. تیمشنکو، تاجر نزدیک به  ي نداشتبخش گازي تاثیر 
برد پروژه در میانه محدودیت هاي  پیش و ، به خطر افتاده دهتحریمی ایاالت متحرژیم ف اهد ا و ازوالدیمیر پوتین 

به عالوه، مشخص نبود که گاز مایع شده هدف تحریم ها بود یا   بود. شده با مشکالتی مواجه بازار سرمایه آمریکا 
منابع براي تامین بودجه پروژه هاي اینچنینی به شدت کاهش یافت و عملکرد زنجیره سرمایه    2015خیر. در سال  

مخاطرات تامین مالی   2016مشکل کرده بود. در همین حال، در اوایل سال ذاري هاي چند میلیارد دالري را گ
تنها سعی می کردند  خارجی به یک مشکل اساسی تبدیل شد. پس از یک دوره اولیه سردرگمی که سرمایه گذاران  

دریافت حمایت از سوي دولت روسیه و  مرتبط با  نوواتک تدابیر مصلحتیاز بدترین سناریوي ممکن دور بمانند، 
سرمایه خود را    ،شرکتاین اقدامات استراتژي تامین مالی را به کلی تغییر داد.  بانک هاي روسی را به اجرا درآورد.  

افزایش داد و وام ها را نه به دالر آمریکا، که به روبل روسیه، یورو و  سهام با افزایش ارزش از طریق تامین مالی 
برخی از  آن چین) دریافت کرد. موسسات جدیدي از جمله «اکسپورت بانک» و «بانک توسعه» چین (یو رنمینبی

ژه را «چینی  خطوط اعتباري مربوطه را فراهم آوردند. چین همچنین فناوري الزم را در اختیار روسیه گذاشت و پرو
به ایاالت   2018ز یمل در ژانویه پروژه یک سال زودتر از برنامه به پایان رسید و کشتی حامل گاز ا سازي» کرد. 

متحده رسید. روسیه به نوعی موفق شد با درس گرفتن از اشتباهاتی که شریک آن یعنی ایران در گذشته مرتکب  
 استفاده کند.شده بود، 

ه اي که از دیدگاه کرملین و نوواتک ماهیتی استراتژیک داشت، توانست راهی براي  روسیه با نجات دادن پروژ 
و محافظت از بخش گاز طبیعی  مالی ایاالت متحده، کاهش تاثیرات دیپلماسی عمومی علیه روسیه،   کاهش قدرت 

رکزیت ایاالت متحده  مایع از تحریم هاي احتمالی بعدي بیابد. روند قطع ارتباط پروژه هاي روسیه با نظام مالی با م
دهاي صادرات را به یورو تنظیم خواهد کرد  اعالم کرد که قراردا پس از این پروژه همچنان ادامه یافت. «روسنِفت»  

و نوواتک هم تایید کرد که بیشتر قراردادهایش به یورو هستند. شیوه تطبیق یافتن روسیه با فشارهاي موجود  
 ارزي حائز اهمیت در تجارت انرژي تبدیل شود. سبب شد که یورو به طور فزاینده به 

جاري روسیه در هماهنگی با سیاست خارجی کشور تبدیل  چنین شرایطی همچنین به پایه و اساس استراتژي ت 
و   که تالشی براي کاهش نفوذ ایاالت متحده در سراسر جهان و در عین حال، حفظ ارتباط با آسیا و اروپا  هشد 

 بر بخش انرژي روسیه بوده است. البته افزایش کنترل دولتی 

 لی صورت گرفته که عبارتند از: اساسا در چهار محور اصتطبیق یافتن روسیه با فشار تحریم ها 

 ایجاد گزینه هاي جدید بازاریابی در آسیا به ویژه چین، ژاپن و کره جنوبی؛  −

 افزایش همکاري با نهادهاي غیر غربی؛  −



و شکاف ناخواسته در غرب  هیروس  ران،یا ۱۳   

سیدگی به محدودیت هاي دسترسی به فناوري هاي خارجی که  اجراي تدابیر جایگزین واردات با هدف ر −
 در آب هاي عمیق و غیره الزم هستند؛ راساحلی، اکتشافات براي توسعه ذخایر نفتی غیرمتعارف و ف

تحریم هاي ثانویه و در عین  سازماندهی «غیر دالري سازي» پروژه هاي استراتژیک به منظور دور زدن  −
) ترغیب شرکت ها به فروش کاالها در  1از طریق حال، افزایش نقش ارز اروپایی در بخش انرژي 

افزایش وام گیري  )  2تجهیزات از طریق قراردادهاي تحویل غیر دالري، و  قراردادهایی غیر دالري یا خرید  
 با ارزهایی غیر از دالر ایاالت متحده؛ 

پرتفوي انرژي و مالی روسیه در بستر افزایش تنش ها با ایاالت متحده  به عبارت دیگر، این روند نوعی متنوع سازي  
ا  فتن جایگزینی براي شیوه هاي متداول و آسان فعالیت وبود. از جهتی می توان گفت که واشنگتن روسیه را به یا

 و این روند که همچنان ادامه دارد، کامال با خواسته روسیه براي حفظ برتري در بخش نفت و گاز می خواند.    داشت

 تاثیرات تدریجی تصمیمات ایران و روسیه بر سیاست گذاري ها و تجارت ها 
 پیش روي تجارت هاي اروپایی و آسیاییتطبیق روسیه با تحریم ها و چشم انداز  

طرح مهندسی  ) 2 ه میدان سالمانفسکوي، عتوس ) 1اساسا در  2018نوواتِک در سال عمده سرمایه گذاري هاي 
این سرمایه گذاري ها مخارج شرکت را  بود.  ي مبتنی بر جاذبه  رم ها) پلتف3و    ،پروژه گاز طبیعی مایع قطب شمال

قطب شمال را در  طبیعی مایع لیارد دالري گاز مچنان قصد دارد یک پروژه چند میبه شدت باال برد، اما شرکت ه
آخرین تصمیمات  عملیاتی شود.  2023و  2022ل هاي ن اجرایی کند که انتظار می رود در ساگایداشبه جزیره 

شده در   این سرمایه گذاري ها با گرایشات مشاهدهاعالم شد.  2019این شرکت در ماه سپتامبر سرمایه گذاري 
دان نفتی توانایی تولید  این دو می، همخوانی دارد. است وواتکنیادآور موفقیت که  ل مَیَگاز طبیعی مایع پروژه 
لند مدت روسیه براي تبدیل شدن به یک  هدف ب) 1میلیون تن گاز طبیعی مایع را دارند. این تولید  36ساالنه 

)  3و  بین المللی سازي صادرات گاز،  ) لزوم  2ولیدکنندگان،  تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی مایع و رسیدن به دیگر ت
 د می کنند. یدرصدي آن در پروژه، را تای 10تقیم مسال در پی مشارکت  کاري توتمداخله روسیه به دلیل منافع 

در جذب شرکاي بین المللی به رغم    دف تحریمه خوانده و به توانایی یک کشور »توتالتاثیر نوواتک از آنچه که «
، اطالق  براي تامین مالی بلند مدتوام ایاالت متحده اوراق قرضه و ها و ناتوانی در دسترسی به بازارهاي یم تحر

ه تحریم ها همچنان  در یک کشور اعمال کنند می شود. این تاثیر را زمانی می توان مشاهده کرد که یک شرکت 
هم روان شناختی وجود  عامل ماین رو، یک  . ازایه گذاري موفقی در کشور تحریم شده داشته باشد می تواند سرم

 ده گرفته شود. که نباید نادیدارد  

  ، هر یک »کجاگمِ-میتسویی« ژاپنی کنسرسیوم  و  چین، شرکت نفت ملی چین» سینوك«شرکت در کنار تال تو
 است. درصد  60 هم منافع نوواتک و اند پروژه گاز طبیعی مایع قطب شمال داشته درصدي در  10منافع مستقیم 
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درصد از مالکیت یک پروژه را   25به هیچ شرکت خارجی اجازه نمی دهند بیش از قوانین روسیه به طور رسمی 
دي در نوواتک  درص 19.4ت غیرمستقیم در پروژه از طریق سهم مشارک 11.6داشته باشند. از آنجایی که توتال 

پروژه  درصد.  21.6شود تک می اوصدي نودر 60با توجه به منافع مستقیم ه دارد، منافع اقتصادي آن از این پروژ
گاز طبیعی مایع قطب شمال نشان می دهد که از دیدگاه اقتصادي، مهم ترین دغدغه کشور تحریم شده متنوع  

بخش گاز در    ست کم در سازي پرتفوي شرکاي اقتصادي آن است. برخی از کشورهاي اروپایی اکنون آماده اند تا د
ه  کنند چرا که بخش نفتی به دلیل سیاست گذاري ها و قوانین ایاالت متحد ه این قوانین جدید فعالیت گستر

 مخاطرات بیشتري دارد. 

که تجارت گاز طبیعی مایع  حذف دالر از پروژه هاي گاز خیلی ساده تر از پروژه هاي نفت خام است. حتی با این
نقدینگی بیشتر  اف پذیري و رتبط کرده و گسترش داده و به انعطا به یکدیگر مهاي مجزا رخیلی سریع بازار

یروهاي  تحت سلطه نشمار نمی رود. گاز طبیعی هنوز  انجامیده، اما گاز بر خالف نفت هنوز یک کاالي جهانی به 
جهانی است. تغیر است، اما قیمت نفت و از این رو، قیمت گاز همچنان بسته به منطقه م  استمنطقه اي و محلی 

 یوآن و پوند بریتانیا ممکن است.یم قراردادها به یورو، رابطه با گاز هنوز تنظ در به عالوه، 

اکسون  «ست. به عنوان نمونه می توان به  رو به کاهش ا  در این محیط نوظهور قابلیت تطبیق شرکت هاي آمریکایی  
میلیارد دالري امضا و بر   3.2یک توافق همکاري  2012ون موبیل و روسنِفت در سال رد: اکساشاره ک » موبیل

توسعه دارایی هاي ساحلی در سیبري توافق کردند. این توافق بخشی  ر آب هاي عمیق در دریاي سیاه و  اکتشاف د
بزرگ ترین  اگرچه روسیه  ه شمار می رفت.  ت شیل ب ز به ویژه نفیدان هاي سباز استراتژي کلی روسیه براي توسه م

طب شمال چالش هاي مختص خود را  اکتشاف و تولید در قموبیل نبود، اما تولیدات نفت و گاز اکسون از بخش 
باشد. اکسون موبیل  بخشی از رشد آتی احتمالی    تمی توانساین توافق  دیدگاه ایاالت متحده،  داشت و از این رو از  

، از  از جمله توتال فرانسه روسیه سرمایه گذاري کرده بودند  همانند بسیاري از شرکت هاي انرژي غربی که درنیز 
  2015س از اجرایی شدن تحریم ها بسیاري از پروژه ها متوقف شده بودند. اکسون در ژوئیه  پ  تحریم ها انتقاد کرد. 

ده خواست تا یک سري معافیت هایی را در نظر بگیرد؛ این خواسته  اداره کنترل دارایی هاي خارجی ایاالت متحاز  
یه روسیه درخواست داد که  لتحریم هاي ایاالت متحده عافیت از عبار دیگر براي م 2017اکسون در سال رد شد. 

 روسیه را ترك کرد.   2018مجددا رد شد. اکسون در سال 

بازار اصلی آن نیز بازار  چرا که نهایتا یک شرکت آمریکایی است و  فضاي زیادي براي مانور دادن نداشتاکسون 
می ماند مجبور بود    اگر اکسون در روسیهکت از نظام مالی ایاالت متحده سود می برد.  این شر  .ایاالت متحده است

ا را تغییر دهد، با  که شرکت هاي اروپایی در پیش گرفتند: ارز غالب بر توافق ههمان رویه اي را در پیش بگیرد 
خطوط اعتباري با نهادهاي مالی چینی و روسی امضا کند و تحت حمایت سیاسی  شرکت هاي چینی همکاري کند،  
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؛  لغو تحریم ها براي اکسون خیلی باال بودن به دلیل ریمه سنگیخطر مواجه شدن با جدولت روسیه قرار بگیرد. 
ه  ب به طور محدود رخ داد. با توجه به چنین پیش زمینه اي اکسون نمی توانست  2017اگرچه این اتفاق در سال 

 فعالیت هاي خود در روسیه ادامه دهد.  

 مداخله اروپایی پس از خروج ایاالت متحده از برجام
کرد که  کارا اعالم روج ایاالت متحده از توافق هسته اي ایران موسوم به برجام، اتحادیه اروپا آش بالفاصله پس از خ

ایه گذاري کردند محافظت کند و توافق هسته اي را نجات دهد و این  ی که در ایران سرمایشرکت همی خواهد از 
اتحادیه اروپا در ماه اوت  خورده بودند.  ئل به اختالف بر  در حالی بود که ایاالت متحده و اروپا بر سر یک سري مسا 

ایران به رغم خروج  در حمایت از توافق هسته اي ایران به روز رسانی کرد. از آنجایی که انسداد» را  قانون «  2018
  االتیا  يها  م ی«ممنوع کردن عمل به تحر  قیاز طرعهد بود، اتحادیه اروپا می خواست  از برجام همچنان به توافق مت 

به عبارت دیگر، بروکسل با تصویب    تشویق کند.  ادامه تجارت با ایرانتجارت هاي اروپایی، آنها را به    براي  متحده»
نند. اهداف اصلی  تغییري در رفتارهایشان ایجاد نکشرکت هاي اروپایی فراهم آورد که  این قانون این امکان را براي  
مایه گذاري اروپا براي تامین مالی فعالیت ها در  ر) حذف موانع پیش روي بانک س 1: اتحادیه اروپا عبارت بودند از

) توسعه روابط با بانک مرکزي ایران  3تقویت همکاري در بخش هاي مختلف از جمله کمک هاي مالی، ) 2ن، ایرا
. اهداف دیگري هم وجود  هاي بین بانکی به عنوان تضمین پرداخت ها به ایران  به منظور ممکن ساختن انتقال

و یکی از ضعف هاي آن هم این بود که اجراي    و تعیین کننده نبود ال، قانون انسداد چندان موفق  داشتند. با این ح
 قانون به کشورهاي عضو بستگی داشت.

  ابزار «ساز و کار مالی موسوم به به رهبري بریتانیا، فرانسه و آلمان سعی کرد  پااتحادیه اروجداي از قانون انسداد، 
اجرایی   »اینستکستحت عنوان « 2018امبر اجرا گذارد. این ساز و کار در ماه نو را به »وي پیاس /هدف ویژه با

این ابزار  د. ه داشتن ایران در توافق هسته اي بو رین فرصت براي باقی نگ شد. از دیدگاه اروپایی، این ساز و کار آخ
و واردات را تسهیل کند؛  ربوط به صادرات ایران از جمله صادرات نفتی  می توانست پرداخت هاي م  در تئوري مالی  

ن نظام مالی ایاالت متحده عمل می کرد.  به منظور دور زد ساز و کار باید به مثابه یک نظام معامالت پایاپاي این
 از تجارت ها را آغاز کرد. حذف دالر نوعی روند ال عماس پی وي» «با معرفی بروکسل در آن زمان 

شرکت هاي  مپ، رئیس جمهوري ایاالت متحده علیه ایران ادولت دونالد ترحداکثري» اعمال فشار سیاست «
آمریکا در  ژمونی قی که نشان دهنده هو اروپایی را به ترك پروژه هاي گازي در این کشور واداشت؛ اتفا ییسیاآ

ان شوند،  ك پروژه هاي ایرجبور به تر هر دو پیش از اینکه م » زیمنسو « » توتال« بخش انرژي بود. براي نمونه، 
آمریکا  نظام مبتنی بر دالر  ز کارآمدي  کشورهاي اروپایی ادت کاهش دادند.  خود را در این کشور به ش اي  فعالیت ه

ا ایران اساسا نشان ري براي محافظت از توافق هسته اي ببه عنوان ابزا » اس پی وياز « آسیب دیده اند. نومیدي 
   تیک آن است.بین توانایی هاي اروپا و جاه طلبی هاي ژئوپلترده دهنده تفاوت گس
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 ه اروپایی بینجامد؟آسیب در روابط ترنس آتالنتیک می تواند به اجراي مجدد پروژ

دهه گذشته در جریان بوده، در  یاست خارجی آمریکا که در بیش از یک س تمایالت به یکجانبه گرایی و انزوا در 
رئیس جمهوري ترامپ    ده است.جمهوري دونالد ترامپ به اوج خود رسیده و بیش از پیش نمایان ش   دوران ریاست 

از این جهت، رویکرد او انحراف از مسیر سیاست هاي پیشین نیست، بلکه تداوم آن  پایه گذار این تمایالت نبوده و  
ی هاي سیاست گذاري هاي جهانی هم یک سنت دیرینه در ایاالت ز پیچیدگعالقه به خروج اسیاست هاست. 

ی توان به سال هاي پیش از جنگ جهانی اول و زمانی اشاره کرد که  متحده به شمار می رود که از نمونه آن م
پس از جنگ  از این رو، می توان گفت سال هاي آمریکا سعی داشت خود را از بی ثباتی ها در اروپا دور نگه دارد. 

 با سیاست هاي همیشگی آمریکا تفاوت داشتند. بیشتر  دوران کنونیدر قیاس با  جهانی دوم 

ري ایاالت متحده در سراسر جهان از جمله با اروپا بر نظام تجاري جهان تاثیر گذاشته است.  درگیري هاي تجا
،  مالی نه تنها زنگ هشدار را در گوش شرکت ها به صدا درآورد   اندازه ایاالت متحده از تحریم هاي  استفاده بیش از 

نظام مالی  محدودسازي تاثیرپذیري از  و نهادهاي اروپایی را نیز به فکر اقداماتی برايبسیاري از دولت ها بلکه 
گذاري  سیاست  برچرا که فعالیت تحت این نظام مالی اساسا همه کشورهاي جهان را در برا ایاالت متحده انداخت

 هاي ایاالت متحده آسیب پذیر می کند. 

د و به  ه بستگی دار رهبران اتحادیه اروپا به طور فزاینده دریافتند که امنیت اروپایی به ثبات سیاسی در خاورمیان
هاي بی    تاکتیک اجراي  را از طریق    آمریکا به طور مستقیم این دستورکاره سیاست گذاري هاي  کر رسیدند  این باو

جویان  بحران پناه  خطر می اندازد.  به    ، استراتژي اعمال فشار حداکثري علیه ایرانو به ویژه    ثبات کننده در منطقه 
در نتیجه  ایران بی ثباتی بیشتر در و اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. عض اختالفات شدیدي در میان کشورهاي 

 ع اروپایی است.مغایر با مناف حده اساساسیاست هاي ایاالت مت

ي ایاالت  دشوار شده است. براي نمونه، رئیس جمهوراختالفات داخلی ایاالت متحده نیز درك از چشم انداز اروپا، 
بر خالف قوانین  مال کند. دستور اجرایی اع یق امضاي یک دستور اجرایی ممکن است تحریم ها را از طرمتحده 

است. دونالد ترامپ در   اختیارات دستگاه اجرایی در حیطهدر کنگره، تصویبی در هر دو مجلس نمایندگان و سنا 
تحریم هاي  را امضا کرد که » اقانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم هموسوم به « قانونی  2017ماه اوت  

را نیز    »و یوراسیا  مقابله با نفوذ روسیه در اروپاقانون  ن یک عنوان دوم «این قانومرتبط با روسیه را شامل می شد.  
با تبدیل  خواست    می وه مقننه  ق  در کنگره به تصویب رسید.   2017سال  شامل می شد؛ قانونی که در نیمه ماه ژوئن  

جاد تغییر در این قانون یا  در ای یده تر کند و از توانایی دونالد ترامپ این دستور به قانون حذف تحریم ها را پیچ
چنین شرایطی بازتاب جنگ در حال وقوع در داخل ایاالت متحده بین  روسیه از دستور اجرایی بکاهد. معافیت 

ر  است. به طوبته طرفداران و مخالفان ترامپ جناح هاي مخالف همچون جمهوري خواهان و دموکرات ها، و ال
مداران ایاالت متحده بیشتر این احساس را داشته باشند که از دستورات اجرایی به نوعی  ه سیاستخالصه، هر چ 
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معافیت از آنها دشوارتر  یا در آنها تحریم ها علیه روسیه شدت بیشتري می یابند و تغییر ده می شود، سوء استفا
با یک دستور اجرایی و بر خالف میل شمار زیادي   نهاتمی شود. دولت ترامپ تحریم ها علیه ایران را به سادگی و  

و این در حالی    عواقب این اختالفات داخلی ایاالت متحده را ندارد از سیاستمداران بازگرداند. اروپا آمادگی پذیرفتن  
 تجارت و امنیت اروپایی را تهدید می کنند. است که این عواقب در بلند مدت 

ري، اما اغلب غیر قابل  ضرو عتقد بودند که روسیه یک شریکاروپایی مایی جرزمانی سیاست گذاران و مدیران ا
قابل اعتمادتر به    اتب غیربا این حال، امروز ایاالت متحده در قیاس با روسیه به مرغیر قابل اتکاست. پیش بینی و 

ایاالت ی متحریرژیم اهی و عمل به که قصد همر بانک ها، شرکت ها و دولت هاي اروپایی حتی  می رسد.نظر 
شفاف سازي خیلی  جی آمریکا به درخواست ها براي ه کنترل دارایی هاي خارمتحده را داشتند، دریافتند که ادار

اشتباهی منجر  ادراك  می توانستند به  مبهم بودند و  مدتا  عپاسخ ها هم    دیر پاسخ می دهد یا اصال پاسخ نمی دهد.
 د.ونش 

روپایی به طور فزاینده خواستار یک سیاست خارجی منسجم تر و  ، شهروندان اآتالنتیک- ترنسبا زوال اتحاد 
هندگان اروپایی باور دارند  ، راي د 2019طالعات منتشر شده در سپتامبر طبق مکارآمدتر در اتحادیه اروپا هستند. 

ا می  ابتی و خطرناك امروزي الزم است و آنهروپایی در جهان رقایک سیاست خارجی منسجم تر و کارآمدتر 
عتماد به ایاالت  مشخص کند. ا  عمل و مسیر خودش را ند اتحادیه اروپا به مثابه یک بازیگر تاثیرگذار ژئوپلتیک  خواه

نکه بروکسل نشان  این سازمان دارند: ایانتظار مشخص از متحده از بین رفته است. شهروندان اتحادیه اروپا یک 
این بدان معنا   خارجی مستقل عمل می کند.دهد به رغم وابستگی اقتصادي متقابل به واشنگتن، در سیاست 

طبق نتایج تحقیقات یاد   می کنند. ادیه در قبال روسیه حمایت حریم هاي اتحمردم اروپا از تسهیل تنیست که 
سیاست اتحادیه اروپا در قبال  تقدند عم  )درصد شرکت کنندگان  50از بیش (شده، اکثریت راي دهندگان اروپایی 

خط  پروژه هنوز در میان اروپایی ها بر سر به اندازه کافی شدیدالحن نیست. به عالوه، عادل است یا روسیه یا مت
میانه نگرانی ها  دیه اروپا در  احتمال اینکه کشورهاي عضو اتحا اختالف نظرهایی وجود دارد.    » 2نورد استریم  «لوله  

حال، بسیاري  در همین  اندك است.    صدا شوند،  یکع از پروژه خط لوله با آلمان  دفا هاي ایاالت متحده در    از تحریم 
وابستگی متقابل  ادیه اروپا را از طریق معتقدند که ایاالت متحده کشوري است که کنترل سیاست خارجی اتح

با توجه به  وابستگی بیشتر به ایاالت متحده به دلیل اروپا ایاالت متحده، در دست دارد. -ه اروپااقتصادي اتحادی
گرفته  ناخوشایند و شرم آوري قرار در موقعیت ا در بازارهاي جهانی نقش دالر آمریکبزرگی بازارهاي آمریکایی و 

 است.

اروپایی حول بخش انرژي بازتاب داشته باشد. تاریخ نشان داده که کشورهاي  است در پروژه    همه این مسائل ممکن
  یکدیگر همکاري داشته باشند. ، خیلی راحت می توانند در مسائل انرژي با  اروپایی به رغم همه چالش هاي احتمالی
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یل شود و اروپا را به یک  می توانند به یک بستر براي اتحاد دوباره و احیاي پروژه اروپایی تبد توافق سبز اروپایی 
 فق سبز می تواند: چرا که تواایده آلی است بازیگر تمام عیار ژئوپلتیک تبدیل کند. این شرایط بی شک فرصت 

جهان افزایش دهد و نهایتا به تغییر و تحوالت در زمینه انرژي در سراسر  ر ا در سراس ررم اروپا قدرت ن −
 جهان بینجامد؛

چوب حقوقی را براي محافظت از شرکت هاي اروپایی در خارج از مرزهاي اروپا فراهم  امکان ظهور یک چار −
 می آورد؛ 

 فراهم می آورد؛  ، قیورو به ویژه در بخش بردر محدوده را جارت کاالها امکان ظهور یک بستر براي ت  −

ا ارز یورو را  در بخش انرژي بقراردادها  حصول  اروپایی سازي قراردادهاي انرژي را تقویت می کند و امکان   −
 فراهم می آورد؛ 

در پی خواهد داشت و اروپا را رقابتی تر،  ه را عاري در تحقیقات و توس به میزان قابل توجهی سرمایه گذ  −
 ارجی وابسته می کند؛ نوآور و پیشرو و کمتر به فناوري خ

ري ها در میان کشورهاي عضو اتحادیه اروپا و در داخل هر یک از  قادر به کاهش نابرابجدید م یک نظا −
 جاد می کند؛کشورهاي عضو اتحادیه اروپا ای

اي مرتبط با آن نیز زیاد است. نهادهاي اتحادیه اروپا این مساله  این پروژه پتانسیل هاي زیادي دارد، اما چالش ه
داري باثبات نیاز دارد که این مساله هنوز در رابطه با منطقه یورو  را درك کرده اند که ارز با ثبات به یک نظام بانک

ف و ناخوشایند نظام  ضعیمواجهه با شرایط منطقه یورو بزرگ ترین چال پیش روي حال حاضر صدق نمی کند. 
زد  مشکل مواجه سارو را با  چنین شرایطی می تواند یو  ست.همچون ایتالیا  اروپاییي از بازارهاي  شماربانکداري در  

د به افزایش ارزش پولی اقالم قیمت  این شرایط می توانو به نرخ بهره منفی و کاهش شدید ارزش یورو بینجامد. 
 ب برساند.به فروشندگان این کاالها آسی یامد گذاري شده بر مبناي ارزش یورو بینجا

 تیجه گیري ن
عاره اي از این  ا به دلیل تناقض هاي داخلی از یکدیگر فاصله گرفته اند و ایران و روسیه به استمتحده و اروپالت  ایا

 نشانه آن به شمار می روند. جدایی تبدیل شده اند. در حقیقت، ایران و روسیه عامل این جدایی نیستند، بلکه 

حریم ها نه تنها نشانه ترجیحات و  ، تایاالت متحدهریاست جمهوري ر انتخابات از زمان پیروزي دونالد ترامپ د
خواسته هاي واشنگتن، که ابزاري در جنگ اقتصادي آن بوده اند و متحدان دیرینه ایاالت متحده از جمله اتحادیه  

  وابستگی اقتصادي به   د شدهحول این رویکرد ایاالت متحده ایجا یکی از چالش هاي اصلی که اروپا را رنجانده اند. 
ده  جارت بین ایاالت متحده و روسیه و ایاالت متحت مربوط می شود. امنیت انرژي  خاص به به طور کلی و به طور 

کیه  تکدام از این کشورها  د و به طور قطع، ایاالت متحده چندان به تجارت با هیچبی اهمیت بودن و ایران نسبتا 
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  فشار چند مشکل بوده است.  تحادیه اروپا تحت نمی کرده است. به عالوه، این اتفاقات در شرایطی رخ داده که ا
تنزل بیشتر اقتصادي می تواند به    نشده است.  شرایط اقتصادي شکننده است و آینده ارز اتحادیه اروپا هنوز تثبیت

خالصه کالم اینکه مداخله ها در فعالیت  تمام شود. فهرست طوالنی است.  مخالف اتحادیه اروپا  و  افراطی  نفع احزاب  
  طلوب به شمار نمی رفته و اغلب به افزایش تنش ها در داخل ت انرژي اروپا هیچ گاه متصادي اروپا و امنیهاي اق

 اتحادیه می انجامیده است.

ي اقتصاد آمریکا تقریبا هیچ هزینه اي نداشت؛ اما استفاده بیش از  برا از طریق تحریم ها رویکرد شدیدالحن اتخاذ 
االت متحده انزواي  هدید براي ایواهد داشت. بزرگ ترین تدر بلند مدت براي آمریکا نیز هزینه خاندازه از آنها 

ه بیان دیگر،  است. ب ذ آن در جهان چند قطبی شده با قدرت هاي مالی و اقتصادي متعدد فزاینده و کاهش نفو
روسیه هر دو  اینکه ایران و  ند؟  تضمینی وجود دارد که تحریم هاي ثانویه ایاالت متحده در آینده هم موثر واقع شو

به شمار  این توانایی تطبیق آنها    بازي را کامال عوض کرده است.  نتیجه   شدند خود را با تحریم ها وفق دهند،   موفق 
 واهد کرد تا از تحریم ها به عنوان یک ابزار ژئوپلتیک استفاده کنند. کشورها کمک خ زیادي از دیگر 

ایجاد کند، به هماهنگی در میان  ثانویه مختص خود را در برابر تحریم هاي  »مقاومتاگر اتحادیه اروپا بخواهد «
  یک چالش قابل توجه براي اتحادیه ع نیاز دارد. این  ف یعنی انرژي، تجارت، مالی، دیپلماسی و دفابخش هاي مختل

استقالل و خودمختاري اروپا می تواند فضاي آن براي  قیاس عمل نکرده است. اروپاست چرا که هرگز در این م
م عمل نکنند،  ک کالبه صورت متحد و یا تا زمانی که کشورهاي عضو اتحادیه واقعا گسترش دهد، اممانور را 

 .شد هد نخوا متجلیگز مقاومت هر

حول محور یک هدف مشترك قرار دارد: محافظت از محیط  عریف مجدد سیاست انرژي خود اروپا در آستانه ت
نمی تواند انتظار همکاري از سوي ایاالت متحده   به طور واقع گرایانهاروپا زیست و مقابله با تغییرات آب و هوایی. 

بانک مرکزي اروپا و رهبران  ،  به تصمیم هایی بستگی دارد که کمیسیون اروپا  داشته باشد. موفقیت توافق سبز اروپا
تا این لحظه اتحادیه اروپا صرفا حرف  د.  ندر ماه ها و سال هاي آتی می گیر   و مقامات کشورهاي عضو اتحادیه اروپا

ي اروپاست و اگر  است. اکنون لحظه اي سرنوشت ساز برا عده هاي خود ضعیف عمل کردهه و در عمل به وبود
 باید تصمیم خود را بگیرد. را داشته باشد، شرایط ایجاد تغییر در حقیقتا تصمیم به 
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