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سياست 2

اروپا باالخــره در اقدامی کم ســابقه و به باور 
بسیاری بی ســابقه، تابوی آمریکایی را شکست 
و سه کشور فرانســه، آلمان و انگلیس بعد از ۱۰ 
ماه مذاکره و تأخیر بسیار، آغاز به کار »ساز و کار 
ویژه مالی« را اعالم کردند. تحلیلگران معتقدند 
راه اندازی این کانال نشــان می دهــد که دوران 
تک قطبی بودن گذشــته و جهان در حال تجربه 
دوران گذار اســت و این گونه نیســت که ایاالت 
متحده امر کند و دیگران مکلف به انجام شوند. اما 
به نظر می آید برای مشاهده و لمس آثار مثبت این 
مکانیســم که جزئیات فنی و عملیاتی آن منتشر 
نشده است، باید همچنان صبور باشیم. بر اساس 
متن این بیانیه که در کنفرانسی خبری با حضور 
وزیران خارجه سه کشــور اروپایی در بخارست 
 SPV قرائت شد، عنوان »سازوکار ویژه مالی« یا
 INSTEX به »ابزار حمایت مبادالت تجاری« یا
تغییر یافته اســت و در توضیح آن آمده است که 

»این ابزار کانال ویژه ای برای تسهیل تجارت ...

ساز و کار ویژه تجارت با ایران 
باالخره اعالم شد

تابوشکنی 
اروپایـی

ســفیر اتحادیــه اروپــا در آمریــکا بــر 
پایبندی ایــران و اروپا به توافق هســته ای 
برجام تاکید کرد و با اشــاره به سازوکار مالی 
ویژه گفت کــه اروپایی ها بــرای بهره مندی 
 ایــران از مزایــای تجــاری برجــام تالش 

خواهند کرد.
به گــزارش ایرنــا، »دیوید اوســالیوان« 
در مصاحبــه بــا شــبکه آمریکایــی »پی.

بی.اس«گفت: مهمترین مســاله ای که باید 
تاکید کنم این است که ما در اتحادیه اروپا به 
حفظ ایران در توافق هســته ای اعتقاد داریم. 
آنها به این توافــق پایبند هســتند و آژانس 
اطالعات مرکــزی آمریکا )ســیا( هم هفته 

گذشته همین را اعالم کرد. 
وی با اشاره به ســازوکار مالی ویژه موسوم 
به »ابزار پشــتیبان فعالیت هــای تجاری« 
)اینستکس( که اروپا روز پنجشنبه برای حفظ 
روابط بازرگانی با ایــران از آن رونمایی کرد، 
گفت: ایران محق است که انتظار داشته باشد 
در ازای پایبندی به این توافق، از برخی مزایای 
اقتصادی و فعالیت های تجــاری و اقتصادی 

بیشتر بهره مند شود.
اوســالیوان تاکید کرد: هــدف خبری که 
پنجشنبه اعالم شد این است که اجازه دهیم 
این اتفاق بیافتد. تمرکز اولیه این سازوکار در 
آغاز راه اندازی بر کاالهایی اســت که در واقع 

تحت تحریم نیستند و این کاالها بشردوستانه 
است که از رژیم تحریم ها مستثنی شده است. 
امیدوارم که این ســازوکار این کار را آسان تر 

کند.
نماینده اتحادیه اروپا درخصوص اختالفات 
بروکسل و واشنگتن در مورد برجام گفت: ما به 
تصمیم آمریکا برای خروج از توافق هسته ای 
برجام احترام می گذاریم. اما بر این باوریم که 
آنها هم باید به این واقعیــت احترام بگذارند 
که ما هنوز هم جزو امضاکننــدگان توافق و 
متعهد به آن هســتیم. این در راستای منافع 
امنیتی اروپاست که از دستیابی ایران به سالح 

هسته ای جلوگیری شود.
وی در همیــن حــال افــزود: مــا تالش 
می کنیم با دولــت آمریــکا کار کنیم حتی 
 اگر اختالفاتی در مورد ایــن توافقنامه دقیق

 داشته باشیم.
اوســالیوان در پاســخ به این پرسش که 
»می گویید هــدف از این اقدام نگه داشــتن 
ایران در توافق اســت. آیا فکــر می کنید این 
کافی است؟« گفت: درنهایت، این شرکت ها 
هســتند که تصمیم می گیرند آیا با تجارت با 
ایران راحت هستند. می دانیم که شاید برخی 
شــرکت ها از بیم تحریم های ثانویه تصمیم 

بگیرند این کار را انجام ندهند.
وی تاکید کرد: اما ما در اروپا مصمم هستیم 

که هرگونه تالشی که می توانیم انجام دهیم تا 
ایران امکان داشته باشد که از مزایای بازرگانی 
که طبق توافق هسته ای وعده داده شده است، 

همچنان بهره مند شود.
نماینده اتحادیــه اروپا در آمریــکا ادامه 
داد: ما همچنان به دنبــال راه هایی خواهیم 
بود کــه بتوانیم شــرایط اقتصادی بــا ایران 
را بهبود ببخشــیم. شــرکت های کوچک و 
متوسطی در اروپا هســتند که لزوما تجارت 
سنگینی با آمریکا ندارند یا شاید اصال عالقه ای 
به این کار نداشــته باشــند. البته این کاری 
چالش برانگیز اســت و وانمود نمی کنیم که 
چنین نیســت اما هنوز معتقدیــم که حفظ 
این توافق و تحقق برخــی مزایایی که ایران 
 انتظــارش را دارد، بســیار به ســود امنیت 

ملی ماست.
او بار دیگر به آمریکایی هــا یادآوری کرد: 
معتقدیم که آنها )آمریکا( باید به این واقعیت 
احترام بگذارند که کشورهای اروپایی تصمیم 
گرفته اند در این توافق بمانند، توافقی که مورد 
حمایت قطعنامه های ســازمان ملل است. ما 
با تحلیل های دولت آمریکا موافق نیســتیم 
اما می دانیم که آنها دیــدگاه متفاوتی دارند. 
ما دوست و متحد هســتیم، اما گاهی اوقات 
دیدگاه متفاوتی داریم. این مساله در این مورد 

صدق می کند.

حزب موتلفه اســالمی گفت: جلســات 
مستمری بین سران اصولگرا در حال برگزاری 
است، اصولگرایان برای انتخابات آینده خود را 
آماده خواهند کرد و ائتالف اصولگرایی از نظر 
کمی و کیفی در این دوره متفاوت خواهد بود.

حمیدرضا ترقــی دیروز در گفــت و گو با 
خبرنگار سیاســی ایرنا، افزود: ما امیدواریم 

وحدت و همگرائی در حد بسیار باال و متفاوت 
از گذشته در اردوگاه اصولگرایی شکل بگیرد تا 
وزن واقعی سیاسی و اجتماعی خود را در عرصه 
سیاسی ایران نشــان دهند. این عضو حزب 
موتلفه اســالمی اضافه کرد: در کنار وحدت 
رویه و کلمه در مجموعه ارکان کشور، احزاب 
اصولگرا با تجاربی که از ســالهای گذشته در 

اختیار دارند استفاده کرده و با وحدت، انسجام 
و برنامه وارد انتخابات مجلس شورای اسالمی 
سال 98 خواهند شد. ترقی خاطرنشان کرد: 
انقالب اسالمی از معجزات زمان خودش بود 
و مردم ایران به رهبری حضرت امام )ره( دنیا 
را متعجب کردند. جمهوری اسالمی در مسیر 

آن انقالب است و آینده ای روشن دارد.

خبر

سفیر اتحادیه اروپا اعالم کرد:

تالش اروپا برای بهره مندی ایران از مزایای تجاری برجام

عضو حزب موتلفه در گفت وگو با ایرنا:

اصولگرایان خود را برای انتخابات آینده آماده خواهند کرد


