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سياست 2

دوازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام 
روز جمعه )۷ تیرماه( و در سطح معاونان و مدیران 

کل سیاسی ایران و گروه ۱+۴ در وین برگزار شد.
هدف از نشست، اطمینان از ادامه اجرای برجام 
در تمامی ابعاد آن و تبادل نظر درباره راه های مقابله 
با چالش های ناشی از خروج و اعمال تحریم های 

آمریکا علیه ایران عنوان شده بود.
اینســتکس یا ســازوکار حمایت از مبادالت 
تجاری ایران و اروپا یک ابزار ویژه مالی است که در 
۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ )۱۱ بهمن ۱۳۹۷( توسط آلمان، 
فرانسه و انگلیس، برای تسهیل تجارت غیر دالری 

با ایران ایجاد شد.
هلگا اشمید، دبیرکل سرویس اقدام خارجی 
اتحادیه اروپا، که ریاســت این نشست را به عهده 
داشت،  عملیاتی شدن ســازوکار ویژه مالی اروپا 
و ایران را تأیید کرد و گفت: نخســتین تراکنش 
در حال پردازش است و کشــورهای بیشتری از 

اتحادیه اروپا به این سامانه وصل خواهند شد.
وی، نشســت کمیسیون مشــترک برجام را 

سازنده خواند و افزود: در این نشست...

 عراقچی نشست وین را یک 
گام به جلو، اما ناکافی توصیف کرد

اینستکس 
عملیاتی شد

همزمان با آغــاز دور هفتم گفت وگوهای 
صلح میان آمریــکا و طالبان در پایتخت قطر، 
نیروهای طالبان، شــماری از نیروهای مسلح 
وابسته به دولت افغانســتان را در شمال این 

کشور به قتل رساندند.
به گزارش بی بی سی، دست کم ۲۴ تن در 
حمله به پست های نگهبانی در منطقه نهرین، 
واقع در والیت بَغالن افغانستان، کشته شدند. 
سخنگوی طالبان می گوید نیروهای این گروه، 

دست کم ۲۸ تن را به قتل رسانده اند.
کشته شــدگان از اعضای »نیروی خیزش 
مردمی« بودند که نیروهای داوطلب مســلح 
هستند. آنها برای کمک به سربازانی فرستاده 
شــده بودند که در والیت بغالن در محاصره 

طالبان قرار دارند.
منابع گروه طالبان به بی بی ســی گفته اند 
این گروه در تویتر مدعی شده که بر سه پاسگاه 
نیروهای خیزش مردمی در منطقه کهگدای 
واقع در ولسوالی نهرین حمله کرده و ۲۸ تن 
به شــمول صالح الدین یکــی از فرماندهان 
مهم نیروی خیزش مردمی را کشــته اند. این 
گروه همچنین مدعی اســت که ۱۲ تن دیگر 

را زخمی کرده اند.
تالش های صلــح آمریکا در خــالل ۹ ماه 
گذشــته از طریــق گفتگوهای مســتقیم با 
طالبان، دیدار با مقام های کشورهای همسایه 
افغانستان و نیز کشورهای غربی و قدرت های 

منطقه ای جریان داشته است.
پیشتر زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا 
برای صلح افغانســتان گفته بود در این دور، 
بر ســر تضمین مبارزه با »تروریسم«، خروج 
نیروهای خارجــی از افغانســتان، مذاکرات 
بین االفغانی که منجر به ثبات سیاســی شود 
و آتش  بس دایمی و همه جانبه، بحث و تبادل 

نظر خواهد شد.
خبرنگاران می گویند مذاکرات در پشــت 

درهای بسته جریان دارد.

خلیلزاد قبال گفته اســت تا زمانیکه بر سر 
همه اینها توافق حاصل نشود، بر سر هیچ یک 
از موارد آن به طور جداگانه توافق نخواهد شد.

قبال یک عضو دفتر طالبــان در قطر گفته 
بود که آمریکا و طالبان بر سر خروج نیروها از 
افغانستان به توافق رسیده اند ولی این ابراز نظر 

از طرف آمریکا رد شد.
خلیلــزاد در واکنش به اظهــارات طالبان 
گفت: پیامد هر روند صلحی زمین گذاشــتن 

سالح است
تاکنون طالبان و آمریکا شــش بار در قطر 
گفتگو کرده اند. در ششمین دور که هفت روز 
به طول انجامید هر دو طرف اعالم کردند که به 

پیشرفت هایی دست یافته اند.
قبل از برگزاری این نشســت گروه طالبان 
گفته بود کــه در این دیدار بر ســر چارچوب 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان و اینکه 
از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده 
نشــود، مذاکره خواهد کرد. اما طرف آمریکا 
تاکید تا بر ســر توافق جامع صلــح، موافقت 
نشــود، بر ســر هیج یک از موارد دیگر توافق 

نخواهد شد.
طالبان تاکنون حاضر نشده با نمایندگان 
دولت افغانســتان دیدار و مذاکره کند. حتی 
در نشســت اخیر که چند روز قبل در مسکو 
برگزار شــد، این گروه با حضور محمد کریم 
خلیلی، رئیس شورای عالی صلح و نیز حضور 
سفیر افغانســتان در مســکو، در آن نشست 

مخالفت کرد.

نخســت وزیر مســتعفی بریتانیا بر لزوم 
تالش برای حفــط توافق هســته ای با ایران 
تاکید کــرد و خواســتار انجــام اقدام های 
 فــوری بــرای تنش زدایــی در منطقــه 

خلیج فارس شد.
به گزارش ایلنــا به نقــل از ایندیپندنت، 
یک مقام بلندپایه انگلیســی گفت که »ترزا 
می« نخست وزیر مســتعفی بریتانیا در دیدار 
با »محمد بن ســلمان« ولیعهد سعودی در 
حاشیه نشست گروه ۲۰ در ژاپن، خواستار در 
پیش گرفتن اقدام های فوری و مسالمت آمیز 
برای پایان دادن به تنش هــا در خلیج فارس 

شده است.
نخست وزیر انگلیس بر اهمیت برجام تاکید 
کرد و گفت که معتقدیم ایــن توافق دنیا را به 
مکانی امن تبدیل می کند و می خواهم شاهد 

باشم که ایران به تعهداتش پایبند باشد 
وی این ســخنان را روز شــنبه در نشست 
سران گروه جی ۲۰ بیان کرد و افزود: انگلیس 

به همکاری با اعضا برجام ادامه می دهد و تمام 
تالش خود را برای حفاظت از این توافق انجام 

می دهد.
نخســت وزیر انگلیس همچنیــن درباره 
تحوالت در منطقه خلیج فارس هم اظهارنظر 
کرد و گفت: درحالی که تنش ها در این منطقه 
رو به افزایش است ما بایســتی کنار یکدیگر 

بایستیم.
»می« بابیان اینکه افزایش تنش ها به نفع 
هیچ کس نیســت، بر لزوم پیدا کردن راه حل 

سیاسی در این زمینه تأکید کرد.

یک کارشناس مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه »اینستکس« 
می تواند راه خروج از بن بست فعلی باشد.

نوذر شفیعی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به خبر 
عملیاتی شدن »اینستکس«، در خصوص تهدید ایاالت متحده علیه 
شرکت های اروپایی و خریداران نفت ایران و همچنین نگرانی تهران 
از محدود عمل کردن این سازوکار مالی گفت: در خصوص فرآیند این 
مساله باید بدانیم که در چهارچوب برجام، توافقاتی میان ایران و ۵+۱ 
صورت گرفت که هر دو طرف در همان راستا تعهداتی را پذیرفتند. ایران 
طی این فرآیند به تعهدات خود عمــل کرد در حالی که حتی پیش از 
خروج آمریکا از برجام، طرف های دیگر توافق هسته ای از انجام تعهدات 
خود عقب بودند و با خروج آمریکا نیز این تعهدات نه تنها به تاخیر افتاد 

بلکه دیگر اجرایی نشــد. وی ادامه داد: با این حال اروپا به دلیل اینکه 
برجام را محصول مهمترین کار سیاسی خود پس از جنگ جهانی دوم 
می دانست و این توافق در واقع رنگ و بوی اروپایی مستقل داشت؛ به 
رغم خروج آمریکا پای کار برجام ایستاد و سعی کرد مکانیزم هایی را 
برای اجرایی شدن برجام طراحی کند.  شفیعی افزود: یکی از مهمترین 
این کارها نیز سازوکار مالی همکاری با ایران بود که البته حتی اروپایی ها 
در اجرای این تعهد هم خیلی تعلل به خرج دادند و در نهایت با تهدید و 
عملیاتی کردن این تهدید ایران که تعهدات یک طرفه را نمی پذیرد، اروپا 
تحت فشار، مجبور شد صحبت از تسریع در روند گشایش کانال مالی 
کند. این کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر اینکه امروز اروپا تحت 
دو فشار بیرونی قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر اروپا با ایرانی مواجه 

است که تهدید می کند در صورت عدم اجرای تعهدات طرف اروپایی، 
گام به گام تعهدات خود را در برجام کاهش خواهد داد و آمریکا هم تهدید 

می کند با شرکت های همکار با ایران برخورد خواهد کرد. 
وی افزود: در حال حاضر نیز اروپا ســعی کرده است این دو فشار را 
با راه اندازی »اینستکس« از یک سو و محدود نگه داشتن فعالیت این 
کانال مدیریت کند که تالشــی برای راضی نگه داشتن ایران و ایاالت 
متحده اســت. با این حال اینکه این ابتکار بتواند تهران و واشنگتن را 
توامان راضی نگه دارد، به نظر محل بحث اســت و هر دو نسبت به این 
موضوع نگران هستند. وی ادامه داد: به نظر می رسد صالح اروپا در این 
اســت که جانب ایرانی کار را رعایت کرده و وعده ای که به تهران داده 
شده را تحقق ببخشد؛ چرا که پیامد هرگونه بحران در منطقه معطوف 
به اروپا است. باید بدانیم که امروز همه مسائل در مرحله آستانه ای قرار 
دارد؛ تهدیدهای ایران در خصوص برجام یکی پس از دیگری عملیاتی 
می شود، آمریکایی ها در خلیج فارس حضور دارند و سطح تنش باال است. 
در این شرایط است که باید راهی برای خروج همه از بن بست پیدا شود.

ناصر هوشمندوزیری، مجسمه ساز و مدیر 
باغ موزه وزیری، در ۷۳ سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، دلیل فوت این 
هنرمند سکته قلبی عنوان شده است.

ناصر هوشــمند وزیری زاده شهر همدان 
بود و نخستین مجسمه ساز ایرانی است که در 
سال ۱۳۴۵ به واسطه یک مهندس ایتالیایی - 
ایرانی با فایبرگالس آشــنا شد و مجسمه های 
بسیاری با فایبرگالس ســاخت. از وی بیش از 
۳۰۰ مجســمه به جا مانده که ۵۰ مجسمه آن 
در پارک جمشــیدیه تهران برپا شده  است. از 
مجسمه های ناصر هوشــمند وزیری می توان 
به مجسمه سفالگر در اللجین همدان، مجسمه 
سردار جنگل در اهواز و مجسمه بوعلی سینا در 

ماهشهر اشاره کرد.
مجســمه های هوشــمند وزیــری در 
پارک ســاعی، پارک باراجیــن قزوین، قلعه 
فلک االفالک و موزه رختشوی خانه زنجان نیز 
دیده می شوند. هوشمند وزیری در سال ۱۳۸۴ 

باغ موزه ای را در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر 
برپا کرد. آثار طراحی شده در این باغ موزه، که آن 
را اولین غارموزه خصوصی ایران لقب داده اند، 
از داستان های شــاهنامه فردوسی و فولکلور 
ایران و فرهنگ اصیل و سنتی ایرانی برگرفته 
شده اســت. ناصر هوشــمند وزیری در سال 
۱۳۵۰ مدرک لیســانس مجسمه سازی خود 
را از دانشــگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
گرفته بود و در ســال ۱۳۷۳ موفق به دریافت 
نشاِن دکترای افتخاری و استاد درجه یک هنر از 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شده بود.

خبرخبر

گفتوگو

خبر

همزمان با آغاز هفتمین دور گفت وگوهای صلح 

 طالبان 2۴ تن از نیروهای دولتی را 
در افغانستان کشتند

در حاشیه نشست گروه 20 صورت گرفت

 تاکید ترزا می بر لزوم 
حفظ توافق هسته ای با ایران

شفیعی در گفت وگو با ایلنا:

کانال مالی می تواند راه خروج از بن بست باشد

ناصر هوشمند وزیری، خالق مجسمه های 
پارک جمشیدیه، درگذشت


