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کودتایسیاسیخوب

سهام اینستکس باید به سرعت
به یک میلیون یورو برسد

سیاسی

پیر آلنسو  /روزنامه نگار

فرزانه خوئینی  /مترجم

ســه کشــور آلمــان ،فرانســه و بریتانیــا بــرای
حفــظ توافــق هســتهای ،ســاختاری مالــی
بــرای حمایــت از تجــارت بــا ایــران در
زمینههــای پزشــکی و مــواد غذایــی ایجــاد
کردنــد.
خبرگــزاری فرانســه بــه نقــل از یــک دیپلمــات
حاضــر در مذاکــرات روز پنجشــنبه نوشــت:
ایــن ســاختار حمایتــی از ایــران بــا عالمــت

اختصــاری اینســتکس« »Instexبــه معنــای
«ابــزار حمایــت از مبــادالت تجــاری»
نامگــذاری شــد .محــل اســتقرار
اینســتکسپاریــساســتوتوســط
پرفیشــر ،یکــی از مقامهــای
ارشــد ســابق آلمــان در
کامرزبانــک مدیریــت
میشــود .هــر ســه دولــت
بنیانگــذار ایــن نهــاد 3 ،هــزار یــورو
بــرای تأمیــن ســرمایه اولیــه ایــن ســاختار
ارائــه داده کــه میبایســت بــه ســرعت بــه
100هــزار یــورو و ســپس بــه یــک میلیــون یــورو
برســد .ســه دولــت امضاکننــده توافــق
هســتهای بــا ایــران در ســال 2015در ویــن ،بــا
راهانــدازی ایــن ســازوکار بــه تهــران اجــازه
صــادرات نفــت را خواهنــد داد .درواقــع
بیانیــه غیرمنتظــره فدریــکا موگرینــی در مــاه
ســپتامبر بــه منزلــه ارائه یــک حباب اکســیژن
در شــرایط اقتصــادی مبهــم ایــران پــس از
تحریمهــای اعمــال شــده توســط امریــکا بود.
بــه ایــن ترتیــب اروپاییهــا باوجــودی کــه
دونالــد ترامــپ در مــاه مــه 2018بازگشــت

آیتم برنامه90
سر و صدا به راه انداخت

حمید سوریان:
سوءتفاهم شده بود

اختــاف نظــری کــه
میــان اهالــی فوتبــال
ورزش و ســتارههای ســایر
رشــتههای ورزش بــه
وجــود آمــده ،موضوعی اســت که به
یکــی از ســوژههای روز ورزش ایــران
تبدیــل شــده اســت .پــس از اســتوری

کــه بهــداد ســلیمی گذاشــت و در
آن از پاداشهایــی کــه بــه بازیکنــان
تیــم ملــی فوتبــال صحبــت کــرد،
ملــی پوشــان فوتبــال هــم در
پســتهایی مشــترک ،پاســخ ایــن
قهرمــان ســابق وزنهبــرداری ایــران
و جهــان را دادنــد .موضوعــی کــه بــا

واکنشهــای مختلفــی همــراه بــود و
چهرههــای مختلفــی بــه اظهــار نظر
دربــاره آن پرداختنــد .بــا ایــن حــال
در برنامــه  90ایــن هفتــه اتفاقــی
دیگــر افتــاد کــه بــاز هــم جنجال ســاز
شــد تــا آتــش ایــن اختالفــات شــعله
ور شــود.
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تحریمهــا علیــه ایــران را اعــام کــرد بــه
خواســته و تعهــد خــود بــرای حفــظ توافــق
هســتهای ،جامــه عمــل پوشــاندند؛ کــه آن را
میتــوان بــه منزلــه یــک «کودتــای سیاســی
خــوب» بــه شــمار آورد کــه بــه ســرعت در
حــال پیشــرفت و تحقــق اســت.
جــای تعجــب نــدارد که واشــنگتن توانســت
طعــم تلــخ ابتــکار اروپایــی علیــه مواضــع
خــود را بچشــد .طــوری کــه ،Ofacســازمان
امریکایــی نظــارت بــر اجــرای تحریمهــا،
یــادآوری کــرد کــه ایــن داد و ســتد نمیتوانــد
از چنــگال مجازاتهــا فــرار کنــد .راهانــدازی
ایــن طــرح پرزحمــت و پرتنــش چندیــن مــاه
تأخیر داشــت کــه ســبب افزایــش بیتفاوتی
دولــت ایــران نســبت بــه آن و همچنیــن
دلخــوری و تحریــکات جنــاح محافظــه کار
شــده بــود .در نهایــت امــا بهدلیــل احتــرام
دولــت ایــران بــه توافق هســتهای ،ســه کشــور
اروپایــی بــا عجلــه از ایــن طــرح رونمایــی
کردنــد .یــک دیپلمــات اروپایــی در رویتــرز
اقــرار کــرد ماههــا پــس از کار کــردن روی ایــن
طــرح هیــچ اتفاقــی نخواهــد افتــاد .بــه ایــن
مفهــوم کــه بــدون در نظرگرفتــن اظهــارات
خطرنــاک ژان ایــو لودریــان در هفته گذشــته،
اینســتکس در نهایــت بــه یــک تجــارت
«قانونــی» محــدود خواهــد شــد .چــرا کــه
وزیــر امــور خارجــه فرانســه روز پنجشــنبه بــا
اظهاراتــی دربــاره چگونگــی ســازوکار مالــی
اروپــا بــا ایــران ،بیشــتر روی بخشهــای
بهداشــتی و درمانــی و کشــاورزی تأکیــد کــرد.
گرچــه ایــن امــر وضعیــت را بــه طــور اساســی
و چشــمگیر تغییــر نخواهــد داد ،امــا حامــل
یــک پیــام سیاســی مهــم بــرای ایــران اســت

در آیتمــی کــه در ایــن برنامــه پخــش
شــد ،بــه بازیهــای تیم ملــی فوتبال
در جــام ملتهــای آســیا و گلهــا و
لحظــات حساســی کــه تیــم ملــی در
این دوره داشــت ،پرداخته شــده بود
ولــی در بیــن آن تصاویــر شکســت
حمیــد ســوریان برابــر کشــتی گیــر
ژاپنــی نیــز نشــان داده میشــد؛
موضوعــی کــه ناراحتــی و اعتــراض
شــدید ورزشــکاران رشــتههای
مختلــف ،بخصــوص کشــتی گیــران
را بــه راه انداخــت و همــه بــه نوعــی
بــه حمایــت از ســوریان و در مقابــل
بــه انتقــاد از عــادل فردوســیپور
پرداختنــد .بــا ایــن حــال ،امــروز خبــر
رســید کــه مجــری برنامــه  90هــم
بــا ســوریان صحبــت کــرده و از ایــن
ســتاره بــزرگ کشــتی ایــران و جهــان
عذرخواهــی کــرده اســت .ســوریان
هــم در خصــوص موضوعــی کــه
بــه وجــود آمــده چنیــن واکنشــی
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کــه نشــان دهنــده اراده و عــزم جــزم مــا بــرای
حفــظ «توافــق هســتهای برجــام» اســت .مــا
همچنــان میخواهیــم بــه ایــاالت متحــده
ثابــت کنیــم کــه از منافــع خــود بــا وجــود
اعمــال تحریمهــای فرامــرزی دفــاع خواهیم
کــرد.
عملکــرد اینســتکس همــان اســت کــه از
ابتــدا در نظــر گرفتــه شــد؛ بــرای جلوگیــری از
تبــادالت بــا تراکنشهــا و جریانهــای مالــی،
شــرکتها میتواننــد بــه صــورت تهاتــری
یــا ازطریــق کاال بــه مبادلــه بپردازنــد .بــرای
مثــال وجــه یــک صادرکننــده ایرانــی کــه بــه
اروپــا فــرش صــادرات داشــته ،توســط یــک
واردکننــده ایرانــی کــه از اروپــا واردات انجــام
داده ،پرداخــت خواهــد شــد؛ ایــن رونــد
میتوانــد برعکــس نیــز در نظــر گرفتــه شــود.
واکنــش دولــت ایــران بــه ایــن اقــدام اروپــا
ازطریــقمعــاونوزیــرامــورخارجــهباســردی
همــراه بــود .عبــاس عراقچــی بــا اشــاره بــه
اینکــه اینســتکس بــرای تمامــی کاالهــای
تحــت تحریــم امریــکا در نظــر گرفتــه شــده
بــود ،گفت«:ایــن اولیــن گام اروپــا در زمینــه
تعهــدات متقابــل ایــران اســت و امیــدوارم
کــه ایــن ســازوکار در آینــده بــه طــور کامــل
اجرایــی شــود و تنهــا بــه بخشــی از معامــات
محــدود نشــود کــه تحریمهــای ایــران را
دربرنمیگیــرد» .قابــل توجــه اســت کــه
ایــن ســازوکار بهعنــوان یــک نهــاد جبــران
خســارت ،یــک ســاختار دوقلــوی اروپایــی
اســت کــه بایــد در ایــران نیــز مشــابه آن
راهانــدازی شــود ولــی تاکنــون مقامهــای
ایرانــی در ایــن مــورد بســیار محتاطانــه عمــل
کردهانــد.

داشــت« :مــن فکــر میکنــم یــک
مقــداری ســوءتفاهم بــه وجــود آمــد.
مــن بــا خــود آقــای فردوسـیپور هــم
صحبــت کــردم و مفهــوم و منظــور
ایــن آیتــم ،شکســت ملــی بــوده
کــه ناراحتکننــده اســت .چــون
نهایتــاً هــدف همــه ورزشــکاران بــه
اهتــزاز درآوردن پرچــم ،نواختــه
شــدن ســرود و خوشــحال کــردن
مــردم اســت .حــاال خــدا بــه مــن
محبــت کــرده ،در یــک مقطــع
زمانــی موفقیتهــا و شکسـتهایی
داشــتهام کــه همــه آنهــا زیبــا و
قشــنگ بــوده اســت .تیــم ملــی
فوتبــال هــم در بــازی بــا ژاپــن تــاش
زیــادی انجــام داد ولــی واقعیــت
ایــن اســت کــه بضاعــت تیــم همیــن
بــوده و ایــن تصاویــری کــه کنــار هــم
قــرار داده شــده بــود ،بــا تصاویــر
شکســت مــن برابــر کشــتی گیــر ژاپــن
همــراه بــود .مــن احســاس میکنــم

کــه خیلــی نبایــد بــه ایــن موضــوع
پرداختــه شــود و در عیــن حــال،
ممنــون خانــواده کشــتی هســتم کــه
اتفاقــات و موضوعــات مختلــف
کنــار هــم هســتند و ایــن اتحــاد و
همبســتگی بینشــان وجــود دارد و
امیــدوارم بین همــه خانــواده ورزش
یعنــی بــر و بچههــای فوتبــال مــان،
ورزشهــای منهــای فوتبالمــان
وجــود داشــته باشــد و ایــن اتحــاد و
همدلی همیشــه باشــد .حــاال قبلتر
از آن اتفاقــی بیــن بهــداد ســلیمی
و بچههــای فوتبــال بــه وجــود آمــد.
مــن حرفــم ایــن اســت کــه همگــی
بایــد کنــار همدیگــر بایســتند چــون
اتفــاق ملی اســت و همــه قهرمانها
بایــد کنــار هــم بایســتند و هدفشــان
نــام ایــران باشــد .مــا حتــی بایــد
از خیلــی از مســائل فــردی و
شــخصی خودمــان بــرای نــام ایــران،
عبور کنیم».

