ﺑـﻪ روﻧﻤـﺎﯾﯽ از ﺳﺎزوﮐـﺎر وﯾـﮋه
ﻣﺎﻟﯽ اروﭘﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از
وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻧﻊ از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺤﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ دﻓﺘﺮ “ﺳﺎزوﮐﺎر
وﯾﮋه” ) (SPVدر ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری
ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ِآﯾﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻣﺤﻞ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ زﻣﺎن اﺟﺮای “ﺳﺎزوﮐﺎر وﯾﮋه ﻣﺎﻟﯽ” ﺑﺮﺧﯽ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻼش دارﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش اروﭘﺎ
ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه و اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات و اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻼش اروﭘﺎ ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن ﺳﺎزوﮐﺎر وﯾﮋه
ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻌﺪ از واﮐﻨﺶ ﺗﻨﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪار
ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ داﻣﻨﻪ و
ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺮ روز اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن و ﺷﺮﮐﺎء ﺧﻮد و
ﺿﺮﺑﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻗﺪام
ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان ،ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﯾﺮان و  4+1و اﯾﺮان و اروﭘﺎ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺟﺎم ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ) 7ﻣﺎه( ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎری ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪای را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻢﭼﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از  13اﺑﺎن ﻧﯿﺰ
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزوﮐﺎر وﯾﮋه از ﺳﻮی اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎن و ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اداری و اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﻼشﻫﺎی اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺮﺟﺎم،

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان
ﺧﻼء ﺣﻀﻮر ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن ﻣﻬﻢﺷﺎن ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺮان
ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺮﺟﺎم و رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ در ازای اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات
ﻫﺴﺘﻪایاش ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺮژی و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﺷﺪه و ﺑﺪون ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮان از اﯾﻦ دو ﻣﻨﻈﺮ در ﻋﻤﻞ اداﻣﻪ اﺟﺮای
ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﺮان و ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ در ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ و ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺟﺪی ﮐﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای
اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ در ﻧﺒﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮﺟﺎم ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺪرﯾﮑﺎ ﻣﻮﮔﺮﯾﻨﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ روزﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺶ در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد،
ﺳﺎزوﮐﺎر وﯾﮋه اروﭘﺎ ) (SPVﺗﺎ ﻗﺒﻞ از  13آﺑﺎن اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ درﮔﯿﺮ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺟﺎم
ﻫﻤﻮاره ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اروﭘﺎ اراده ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺟﺎم
را دارد اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ روﻧﺪ ﮐﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و
ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗﺠﺎری اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮ دو ﻃﺮف
اﺳﺖ و دوﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اراده ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮس ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارﻧﺪ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﺨﺼﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﯾﺎ آﯾﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم ﻓﺮو رود.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ “ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه” ﯾﺎ “ﻣﻘﺮرات ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای” اﻣﮑﺎﻧﺎت
زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺮس از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را
از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﺮان وﻟﻮ دوﻟﺖﻫﺎﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺟﺎزه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارد .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ و ﻋﯿﻨﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﺟﺮای ﺳﺎزوﮐﺎر وﯾﮋه ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺨﻮرد.

“ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه” ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدرﺷﺪه در دادﮔﺎهﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻓﺮاﻣﺮزی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از
ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر
اﻧﮕﻠﯿﺲ ،آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﭘﯿﺶﻗﺪم اﺟﺮای ﺳﺎزوﮐﺎر وﯾﮋه
ﻣﺎﻟﯽ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺮا و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزوﮐﺎر وﯾﮋه ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ ،از اﯾﻦ رو اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ
آن زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ،ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮان از ﺑﺮﺟﺎم را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان را
ﻗﻄﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻫﻨﺪ و
دﯾﮕﺮان ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ آن ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت از
اﯾﺮان ﻧﻔﺖ ﺑﺨﺮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﭘﺮاﺧﺖ ﭘﻮلﻫﺎی
اﯾﺮان ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر وﯾﮋه ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﺮای
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻌﺎﻣﻼت دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺳﺎزوﮐﺎر وﯾﮋه ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭼﻪ دوﻟﺘﯽ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﻏﯿﺮاروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را از اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

