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روی موج کوتاه

محبوبه ولی، روزنامه نگار

اروپا باالخره در اقدامی کم سابقه و به 
باور بسیاری بی سابقه، تابوی آمریکایی 
را شکست و سه کشــور فرانسه، آلمان 
و انگلیس بعد از ۱۰ ماه مذاکره و تأخیر 
بسیار، آغاز به کار »ساز و کار ویژه مالی« 
را اعالم کردنــد. تحلیلگران معتقدند 
راه اندازی این کانال نشان می دهد که 
دوران تک قطبی بودن گذشته و جهان 
در حال تجربه دوران گذار اســت و این 
گونه نیست که ایاالت متحده امر کند و 

دیگران مکلف به انجام شوند.
اما به نظــر می آید برای مشــاهده 
و لمس آثار مثبت این مکانیســم که 
جزئیات فنی و عملیاتی آن منتشر نشده 

است، باید همچنان صبور باشیم.
بر اســاس متن این بیانیــه که در 
کنفرانســی خبری با حضــور وزیران 
خارجه سه کشور اروپایی در بخارست 
قرائت شد، عنوان »سازوکار ویژه مالی« 
یا SPV به »ابــزار حمایت مبادالت 
تجاری« یــا INSTEX تغییر یافته 
است و در توضیح آن آمده است که »این 
ابزار کانال ویژه ای برای تسهیل تجارت 
مشروع میان عامالن اقتصادی اروپا و 

ایران است.«
به گزارش ایســنا تغییر SPV به 
INSTEX یا »ابزار حمایت مبادالت 
تجاری« تغییر ماهوی در هدف و عملکرد 

آنچه مدنظر ایران بوده، نیســت بلکه 
عنوانی فنی و جزیی تــر از همان کانال 
مالی ایران و اروپا یا سازوکار ویژه مالی 
)SPV( است. بر اساس اعالم مقامات 
ایرانی و اروپایی، مقر این شــرکت در 
پاریس است و پر فیشر، بانکدار با سابقه 
آلمانی و رئیس پیشین کامرتس بانک، 
ریاست این شرکت را برعهده می گیرد. 
همچنین انگلیس ناظر بر فعالیت آن 
خواهد بود. عالوه بر این یک دیپلمات 
از هر سه وزارت خارجه انگلیس، فرانسه 
و آلمان در این شرکت برای تسهیل کار 

حضور خواهند داشت.
گام اول ساز و کار مالی برای 

اقالم ضروری
همان طور که پیــش از این برخی 
مقامات و رســانه ها به آن اشاره کرده 
بودند، »این ابزار در گام نخست بر روی 
ضروری ترین بخش هــا از جمله اقالم 
دارویی، کاالهای پزشکی و کشاورزی 
و غذایی تمرکــز دارد و اتحادیه اروپا از 
تجارت مشروع با ایران در این زمینه ها 

حمایت می کند.«
این اقــالم با وجود این کــه به طور 
رســمی از ســوی آمریکا در لیســت 
تحریم های بازگردانده شده، نیستند 
اما با کارشــکنی آمریکا در مسیر نقل 
و انتقال مالی و تجــاری در صادرات و 
واردات با مشکالت بسیاری رو به رو شده 
است. از سویی با توجه به مخالفت ها و 

سنگ اندازی های آمریکا بر سر راه ایجاد 
و اجرایی کردن این کانال مالی، به نظر 
سه کشور اروپایی تالش دارند تا با ایجاد 
حساســیت کمتر، پایه های عملیاتی 
شدن آن را با کاالهای ضروری و انسانی 

محکم کنند.
پایبندی کامل ایران به 

تعهداتش
فدریکا موگرینی رییس سیاســت 
خارج اتحادیه اروپــا در بیانیه ای بعد 
از انتشــار بیانیه وزیران خارجه ســه 
کشــور اروپایی اظهار کرد: من از ثبت 
رســمی INSTEX )ابزار حمایت از 
تبادالت تجاری( در روز پنجشــنبه، 
که یک ســازوکار ویژه فرانسه، آلمان 
و انگلیس به عنوان ســهامداران اولیه 
است، استقبال می کنم. رفع تحریم های 
ایران یک جنبه حیاتی از برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( یا همان توافق 
هسته ای با ایران اســت. این ابزار امروز 
راه اندازی شد که به اپراتورهای اقتصادی 
اجازه می دهد در این چارچوب به تجارت 
مشروع با ایران ادامه دهند. وی همچنین 
با تاکید بر »ادامه تعهد اتحادیه اروپا به 
برجام مادامی که ایران به تعهداتش در 
توافق پایبند است«، خاطرنشان کرد که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در تمام ۱۳ 
گزارش خود تأیید کرده است که ایران 
به طور کامل به تعهداتش در این توافق 

عمل می کند.

برنامه ای برای رقابت با چین
عالوه بر این، کارین کنایسل وزیر 
خارجه اتریش نیز روز پنجشنبه گفت 
 INSTEX که اجرایی شدن سیستم
برای شــرکت های کوچک و متوسط 
اروپایی مهم است. این سازوکار مالی 
برای این شرکت ها می تواند راهکاری 
را فراهم آورد تا بدون واهمه از یافتن 
بانکی که پروژه هــای تجاری آنها در 
ایران را به دلیل خطر تحریم از سوی 
آمریکا پشتیبانی نمی کنند به تجارت 
با ایــران ادامه دهند. وی با اشــاره به 
جایگزین شــدن چین بعد از خروج 
اروپایی ها از بازار ایران به جای توتال 
و شرکت های خودروســازی گفت: 
این گونه نمی تواند باشد که ما پا پس 

بکشم که چینی ها وارد شوند.
وزیر خارجه اتریش درباره واکنش 
احتمالی آمریکا به این اقدام اروپا گفت: 
اتحادیه اروپا حتی بعــد از بحران مالی 
۲۰۱۲ نتوانست ساز و کار مشخصی برای 
مقابله با این نــوع بحران ها پایه گذاری 
کند. باید یورو تقویت شود تا بتواند نقش 
بیشــتری در مبادالت بین المللی ایفا 
کند و شاید این سازوکار مالی بهانه ای 
برای مقابله با یک جانبــه بودن نقش 
دالر در تعیین قیمــت نفت و بازارهای 
بین المللی باشــد. در عیــن حال این 
سازوکار مالی مناســب شرکت های 

عظیم انرژی نخواهد بود.
تهدید عمو سام

در همین حال وزارت خارجه آمریکا 
در واکنش به اعالم سازوکار ویژه مالی 
ایران و اروپا که بــا وجود مخالفت های 
بســیار آمریکا در نهایت بعد از ۱۰ ماه 
راه اندازی شــد اعالم کــرد: »به دقت 
گزارش هــا را درباره کانــال ویژه مالی 
دنبال می کنیم تا جزئیات بیشــتری 
درباره ســازوکار آن به دست بیاوریم. 
همان طور که رئیس جمهور اعالم کرده 
است ، شرکت هایی که وارد فعالیت های 
قابل تحریم با ایران شــوند خودشان را 
در معرض پیامدهای جــدی از جمله 
دسترســی به نظام مالی آمریکا و توان 
تجارت با ایاالت متحده یا شرکت های 

آمریکا می کند.«
در انتظار گام دوم

سید عباس عراقچی، معاون سیاسی 
وزیر خارجه کشــورمان با بیان این که 
»این سازوکار وقتی برای ما منفعت کامل 
را خواهد داشــت که برای کشورها و یا 
شرکت های غیراروپایی نیز در دسترس 
باشــد«، اظهار کرد: ظاهراً گام بعدی 
این خواهد بود و در این صورت اســت 
که مجموعه خریدهای بین المللی ما 
می تواند زیر نظر این سازوکار انجام شود.

وی با اشــاره به چگونگی فعالیت 
این ســازوکار ویژه مالــی تاکید کرد: 
اینکه دقیقاً این ســازوکار چگونه کار 
خواهد کرد در جلسات کارشناسی که 
ما با طرف های اروپایی خواهیم داشت 
بررسی خواهد شــد. بانک مرکزی ما با 
این مکانیزم باید وارد گفت وگو شود و 

شکل انجام کار را مشخص کند.
عراقچی در ادامه اظهار کرد: این که 
چقدر شرکت های اروپایی مایل باشند 
با این ســازوکار وارد عملیات تبادالت 
با ایران بشــوند موضوع بعدی است که 

باید اطالع رسانی کامل صورت بگیرد. 
آنطور که ما مطلع هســتیم اروپایی ها 
این سازوکار را به شکلی طراحی کرده اند 
تا شرکت هایی که می خواهند با ایران 
کار بکنند مشمول تحریم های آمریکا 
نشوند، البته فشار آمریکا نیز سرجای 

خودش هست.
آیا SPV میزان فروش نفت 

ایران را به قبل برمی گرداند؟
گفته شده است موضوع ثبت کانال 
مالی ایران و اروپا و آینده آن یکشــنبه 
هفته آینده در کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس بررســی 
خواهد شد. این اقدام اروپا جدای از ابعاد 
منطقه ای و بین المللی در کوتاه مدت 
و بلندمدت و باالبردن پرستیژ اتحادیه 
در مقابل آمریکا و شریکانشان در نقاط 
دیگر جهان، برای ایران از این نظر مهم 
است که بتواند منافع اقتصادی اش را در 

چارچوب برجام تأمین کند.
در یک جمله برای ایران مهم است 
که بتواند همانند دورانــی که آمریکا 
عضو برجام بود، نفت خود را به فروش 
برساند و پول حاصل از آن را نیز به آسانی 
دریافت کند؛ هرچنــد که تحلیلگران 
تاکید می کنند نمیتوان از این ساز و کار 
انتظارات زیادی داشت چراکه بیشتر 
کارکرد سیاسی دارد و کارکرد اقتصادی 

آن محدود است. 
افکار عمومی ایران، تجار و مسئوالن 
منتظرند تا این مکانیسم در آینده نزدیک 
به ویژه تا قبل از تابستان سال آینده که 
معافیت های نفتی آمریکا برای هشت 
کشور خریدار نفت ایران پایان می یابد، 
بتواند نیازهای مالی و اقتصادی ایران که 
مورد تحریم مستقیم آمریکا قرار گرفته 
است را تسهیل کند و محدود به کاالهای 

ضروری و انسانی باقی نماند.

ساز و کار ویژه تجارت با ایران باالخره اعالم شد

تابو شکنی اروپایی

خبر

رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه 
مردم حاضرند از جانشان بگذرند، ولی از دینشان 
نگذرند، تصریح کرد: مردم تحمل گرســنگی و 
تشنگی را دارند، ولی تحمل شکست انقالب را 
ندارند. به گزارش خبرگزاری ها، آیت اهلل احمد 
جنتی در مراسم چهلمین سالروز ورود تاریخی 
امام خمینی به میهن در حرم بنیانگذار جمهوری 
اسالمی ایران ادامه داد: مشکالت معیشتی هم 
داریم که قســمتی مربوط به دشمن و قسمتی 
مربوط به خودمانی ها اســت، برخی یا کار بلد 
نیستند یا ُعرضه کار ندارند یا به فکر خود هستند، 
امروز شاهد هســتیم که اموال بیت المال را در 
موضوع ارز غارت کردند، البتــه آنها را محاکمه 
کردند، دنیاطلبی در برخی مسئولین نفوذ کرده، 

برخی مقامات باور کردند نمی توانیم کشــور را 
اداره کنیم مگر با کمک آمریکا، آمریکا خودش در 
اداره کشور خود مانده، این همه گرسنه در آمریکا 
است، میلیون ها گرســنه دارد، وضعیت آمریکا 
رو به افول اســت، متحد آنها گوش به حرفشان 
نمی دهند، ما نباید از آمریکا بترســیم نباید از 
خودمان ناامید شویم، مشکالت قابل حل است. 

جنتی همچنین یادآور شــد: مــا جوان پر 
اســتعداد زیادی داریم غربی ها این جوانان را 
می دزدند، چون خودشان این جوانان را ندارند، 
از جوانان اســتقبال می کنند، ما دارای قدرت 
نیروی انســانی و جوانان با اســتعداد هستیم 
البته اگر اجازه بدهند آنها قدرت را در دســت 
بگیرند و به صحنه بیایند، باید سیاســت کلی 

ما این باشــد افراد ناتوان به کنار روند و جوانان 
جایگزین شوند.

این انقالب تا ظهور حضرت مهدی 
)عج( می ماند

وی تاکید کرد: ما باید بدانیم خدا کمک مان 
می کند، امام را خدا آفرید و تربیت کرد جنگ را 
خدا فتح کرد، حجاب مرز خداست، شکستن مرز 
خدا به نفع کسی نیست، باید جلوی ربا و ثروت 
افزونی های اشتباه گرفته شود، چرا باید عده ای 
حقوق نجومی بگیرند و عده ای گرسنه باشند؟ 
خدا عمر رهبری را افزون کند، کمر بسته مانند 
کوه مقابل دشمن ایستاده و با غرب می جنگد و 
از سویی باید با ربا خواران و قدرت طلبان و بی بند 
و باری ها بجنگد، این فضای مجازی را چه کسی 

باید اصالح کنــد؟ جز دولــت و حکومت؟ چرا 
اینقدر باید این فضا باز باشد که جوانان منحرف 
شــوند و موجب افزایش طالق شود، در این فضا 
فحشاء آموزش داده می شود، از این فضا باید به 
نفع مردم و انقالب استفاده شــود، باید فضای 
مجازی را به دست بگیریم. جنتی در پایان تاکید 

کرد: دشــمن باور کرد که نظام در ٤۰ سالگی از 
بین می رود، خیر، نظام ســر پا مانده و جشــن 
پیروزی را هم برگزار می کنیم و ۲۲ بهمن بهتر 
از هر سال مانند ٩ دی برگزار می شود، مردم در 
صحنه هســتند، این انقالب تــا ظهور حضرت 

مهدی )عج( بر قدرت باقی می ماند.

آیت اهلل احمد جنتی :

مردم تحمل گرسنگی و تشنگی را دارند، اما شکست انقالب را نه
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چگونگی عفو زندانیان سیاسی
مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرای مجلس 
در پاسخ به اینکه آیا عفو بزرگی که رئیس قوه قضائیه 
خبر آن را داده، شــامل حال زندانیان سیاسی هم 
می شود یا خیر؟، گفت: باید به تناسب میزان سپری 
شــدن آن محکومیت و پس از آن به میزان تنبهی 
که در فرد ایجاد شده تصمیم گرفت. به گونه ای که 
مسئوالن قوه قضائیه باید احساس کنند وی نسبت 
به خطای گذشته  متنبه شده و اگر بیرون برود نه تنها 
اقدامات گذشته اش تکرار نمی شود بلکه مثبت عمل 
می کند؛ لذا باید این موضوع را به صورت موردی روی 

افراد بررسی کنند و بعد اقدام کنند.
    

گالیه از مباحثات 
FATF کوچه بازاری« بر سر«

حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم، عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام با انتقاد از طرح 
مباحث کوچه بازاری درباره لوایح FATF، گفت: 
موضوع FATF بحث عمومــی و کوچه و خیابان 
نیست. مگر کسانی که با این لوایح موافقت یا مخالفت 
می کنند، این لوایح را خوانده اند؟ خیر نخوانده اند. 
مگر این لوایح را بخوانند سردر می آورند؟ مباحث 
مندرج در این لوایح بسیار پیچیده است و به راحتی 
نمی تواند آن مباحث را فهمید. پس کســانی که 
اظهار موافقت و مخالفت می  نند چه طور به راحتی 

موضعگیری می کنند؟ 
    

راهی برای ممانعت از
 افزایش قیمت ارز

به گــزارش خانــه ملت غالمعلــی جعفرزاده 
ایمن آبادی، عضو کمیســیون برنامــه، بودجه و 
محاسبات مجلس گفت: تصور می کنم سوداگران 
ارز در آینده نزدیک به دنبــال تلخ کردن کام مردم 
در شب عید باشند. از ســوی دیگر انتظار می رود 
بانک مرکزی برای آینــده و به خصوص برای لوایح 
مرتبط با FATF که در مجمع تشخیص مصلحت 
مطرح اســت، برنامه داشته باشــد. در صورتی که 
موافقتنامه های کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان 
یافته فراملی )پالرمو( و مبارزه با تامین مالی تروریسم 
)CFT( به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام 

برسد، نرخ ارز افزایش پیدا نمی کند.
    

رونمایی از یک دستاورد 
موشکی دیگر

موشــک کروز هواپایه قاصد ۳ توسط سازمان 
جهاد خودکفایی نیروی های مسلح در نمایشگاه 
»اقتدار ٤۰« به نمایش گذاشته شده است. به گزارش 
روابط عمومی وزرات دفاع این موشک قابلیت نصب 
روی جنگنده بمب افکن اف ٤ را دارد و با بهره گیری 
از جستجوگر تصویری مختصات هدف را دریافت 
کرده و اطالعــات الزم را به کابین خلبان ارســال 
کند. خلبان می تواند از طریق این جستجوگر روی 
هدف، قفل تصویری انجام دهد و اهداف مورد نظر 
را تا شعاعی بیش از ۱۰۰ کیلومتر مورد اصابت قرار 
دهد. این کروز هواپایه که در حال گذراندن مراحل 
تست نهایی خود اســت، کاماًل بومی است و مشابه 

خارجی ندارد.
    

فضای مجلس نسبت به
 سعید نمکی مثبت است

محمدنعیم امینی فرد، عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس به ایسنا گفت: با توجه به سوابق آقای 
نمکی در سطوح مختلف وزارت بهداشت، تجارب 
ایشان در دانشگاه علوم پزشکی، معاونت بهداشت 
و درمان و معاونت علمی و فرهنگی سازمان برنامه، 
ایشان گزینه مناسبی برای تصدی وزارت بهداشت 
باشد. در اوضاع فعلی با توجه به اینکه ایشان احاطه 
کافی روی مسائل بودجه ای دارند و سوابق مرتبطی 
هم در این زمینه دارند، به نظر می رســد بتوانند به 
خوبی وزارت بهداشــت را اداره کنند. فضای کلی 

مجلس نسبت به ایشان مثبت است. 
    

SPV محدود به ایران 
نخواهد بود

مرتضی مکی، کارشناس مســائل اروپا به ایلنا 
گفت: آخریــن اقدام ترامپ بــرای تاثیرگذاری بر 
اروپایی ها برگزاری نشست ورشــو در لهستان به 
منظور اجماع ســازی علیه ایران و ایجاد شکاف در 
میان اروپایی ها بود اما راه اندازی SPV نشــان داد 
که اتحادیه تسلیم فشارهای ایاالت متحده علیه 
ایران و برجام نشــدند. بی تردید این اقــدام اروپا 
محدود به ایران نخواهد بود. اقدام اتحادیه اروپا در 
راه اندازی SPV در چهل سال گذشته بی سابقه 
بوده اســت، آنها هم تا این انــدازه در مقابل ایاالت 
متحده ایستادگی نکرده بودند. در عین حال نباید 

مطالبات حداکثری از SPV داشته باشیم.

 عراقچی، معاون سیاسی 
وزارت خارجه: این سازوکار 

وقتی برای ما منفعت کامل 
را خواهد داشت که برای 
کشورها و یا شرکت های 

غیراروپایی نیز در دسترس 
باشد. در این صورت است 

که مجموعه خریدهای 
بین المللی ما می تواند زیر 

نظر این سازوکار انجام شود

 وزیر خارجه اتریش: 
اتحادیه اروپا حتی بعد از 

بحران مالی ۲۰۱۲ نتوانست 
ساز و کار مشخصی برای 

مقابله با این نوع بحران ها 
پایه گذاری کند. شاید این 

سازوکار مالی بهانه ای برای 
مقابله با یک جانبه بودن 

نقش دالر در تعیین قیمت 
نفت و بازارهای بین المللی 

باشد

غالمعلی حداد عادل در سخنرانی پیش از خطبه های نماز 
جمعه قم با تاکید بر اینکه این افتخار نیست که عده ای بگویند 
هرگز انگشت ما روی فیلتر نخواهد رفت، اظهار داشت: دشمن 
برای جنگ اقتصادی خود پیوست فرهنگی تعریف کرده که 
با ابزار شــبکه ها و فضای مجازی به دنبال تحقق اهداف شوم 

خود است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با 
اشاره به جایگاه قم در کشور، این شهر را کانون فقاهت و فقه 
آل محمد)ص( و شهر خون و اجتهاد دانست و تاکید کرد: بار 
سنگین حفظ اسالمیت این انقالب بر دوش قم است و هیچ 

تردیدی در آن وجود ندارد.

حداد عادل با اشاره به دستاوردهای انقالب اسالمی ایران 
تصریح کرد: بزرگترین دستاورد انقالب اسالمی ایجاد حکومت 
دینی در کشور است، چراکه دنیای غرب که سلطه خود را بر همه 
جهان می خواهد پرونده حکومت دینی را در دنیا بسته دیده بود 
و امام راحل، دین را بار دیگر به زندگی مردم بازگرداند. وی با 
بیان اینکه مسیحیت در غرب در کلیساها محبوس شده است، 
گفت: سکوالریســم در غرب دین را به ابزاری نمادین تبدیل 
کرده و به دنبال تبدیل اسالم به وضعیتی مشابه مسیحیت بود 
ولی امام)ره( با ایجاد حکومت دینی، اسالم را در تمام شئون 

زندگی و حکومت جاری کرد. حدادل عادل همچنین با تاکید 
بر حساسیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی الیحه 
پالرمو )کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم 
سازمان یافته فراملی( گفت: جهات مثبت و منفی پالرمو در 
دست بررسی است و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت 
تصمیمی خواهد گرفت که به سود ملت باشد. وی با اشاره به 
بررسی قرارداد پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: 
بررسی این الیحه در دستور کار مجمع قرار دارد و در این زمینه 

بررسی های مختلف کارشناسی در حال انجام است.

کنایه به رئیس جمهوری که گفت انگشتش روی فیلترینگ نمی رود؛

فیلتر نکردن که افتخار ندارد


