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واکنش اتحادیه اروپا به تداوم 
درگیری ها در هنگ کنگ

به دنبال  تداوم درگیری ها در هنگ کنگ و ورود 
معترضان به مجلس این کشور، اتحادیه اروپا دوشنبه 
شــب به وقت تهران )دهم تیر ماه( خویشتنداری 
و گفت و گو بین طرف های درگیر در این کشــور را 

خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز سخنگوی فدریکا 
موگرینی، رئیس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، 
در بیانیه ای بدین منظور اعالم کرد: در پی آخرین 
حــوادث رخ داده در هنگ کنگ، اینــک از همه 
 مهم تر خویشــتنداری، اجتنــاب از واکنش های 
تشــدید کننده اوضاع و انجام گفت و گو و مشورت 
برای یافتن راهی است که منجر به موفقیت شود. 
بر اســاس این گزارش، درگیری ها در هنگ کنگ 
پس از آن رخ داد که شهروندان  این کشور به تصویب 
الیحه ای در مجلس اعتراض کردند. این الیحه اجازه 
استرداد مجرمان به چین را میسر کرد، اما به  گفته 
معترضان این الیحه  استقالل هنگ کنگ را با خطر 
مواجه می سازد.  امروز نیز معترضان هنگ کنگی 
به داخل ســاختمان مجلس این کشور وارد شده و 
شیشه های این مکان را شکســتند. در این تجمع 
که از بعدازظهر دوشنبه شــروع شد، معترضان با 
حمله به نیروهای پلیس، تعدادی را مجروح کردند. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه سخنگوی 
موگرینی آمده است: تعداد اندکی که دوشنبه  سعی 
داشتند به زور وارد مجلس شوند، نماینده اکثریت 
قریب به اتفاق معترضانی که تجمع های  مسالمت 
آمیز برگزار کرده اند، محســوب نمی شوند. این در 
حالی است که رسانه های چین نیروهای خارجی را 
عامل تحریک تظاهرات در هنگ کنگ با قصد ضربه 
زدن به پکن دانستند. وزارت خارجه چین دوشنبه 
گذشته به واشنگتن نسبت به مداخله در امور چین و 
هنگ کنگ هشدار داد و اعالم کرد پکن به طور قاطع 
از دولت هنگ کنگ در اصالح قانون استرداد مجرمان 
حمایت می کند و به شدت با هرگونه دخالت خارجی 
در امور قانونی این کشور مخالف است. هنگ کنگ 
از سال 1842 تا 1997 تحت سیطره بریتانیا بود، اما 
در سال 1997 و پس از پایان پیمان پیشین با بریتانیا 

به جمهوری خلق چین پیوست.

    
مقام روس: 

همه اعضای ان پی تی، حق 
غنی سازی اورانیوم را دارند

یک مقام ارشد روس ضمن واکنش نشان دادن 
به بیانیه عجیب کاخ سفید درباره نقض توافق برجام 
از سوی ایران حتی قبل از انعقاد این توافق، ادعای 
آمریکایی ها درباره اینکه ایران حق غنی ســازی 

اورانیوم ندارد را رد کرده است.
میخائیــل اولیانــوف نماینــده روســیه در 
سازمان های بین المللی در وین در پیامی توئیتری 
درباره واکنش مضحک کاخ سفید به عبور ذخایر 
اورانیوم ۳.۶7 درصدی ایران از ۳۰۰ کیلوگرم نوشت: 
سخنگوی کاخ سفید دیروز اعالم کرد که حتی قبل 
از به وجود آمدن توافق هسته ای )برجام(، ایران مفاد 
آن را نقض کرده بود. اولیانوف افزود: سخنگوی کاخ 
سفید اعالم کرد که طبق مفاد برجام، دادن اجازه به 
ایران برای غنی سازی اورانیوم، یک اقدام اشتباه بود. 
ایاالت متحده فراموش کرده که همه کشورهای عضو 
معاهده عدم گسترش سالح های اتمی )ان پی تی( 
از حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از قبیل 
غنی سازی برخوردار هستند. تنها موضوعی که اینجا 
وجود دارد، راستی آزمایی موجود در برجام است. 
سخنگوی کاخ سفید پیشتر در بیانیه ای درباره عبور 
ایران از سقف ۳۰۰ کیلوگرمی در این اعالم کرده بود: 
حکومت ایران امروز ذخائر اورانیوم خودش را افزایش 
داد. دادن اجازه غنی سازی به ایران در هر سطحی 
ذیل توافق هسته ای اشتباه بود. در ادامه این بیانیه 
در ادعایی عجیب اعالم شد: حتی قبل از وجود توافق 
)برجام( هم تردید اندکی وجود داشت که ایران در 
حال نقض مفاد آن بود. سخنگوی کاخ سفید افزود: 
ما باید استاندارد دیرینه منع اشاعه را که خواستار 
غنی سازی صفر برای ایران است احیا کنیم. ایاالت 
متحده و متحدان این کشــور هرگز به ایران اجازه 
دستیابی به سالح هسته ای را نخواهند داد. آژانس 
بین المللی انرژی اتمی عبور ذخایر اورانیوم ۳.۶7 
درصدی ایران از سقف ۳۰۰ کیلوگرم مشخص شده 
در برجام را تأیید کرد و یک سخنگوی آژانس گفت:  
یوکیا آمانو، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
اعضای شورای حکام اطالع داده آژانس، عبور کل 

ذخایر اورانیوم ایران را تأیید می کند.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

آنطور که مقامات عنوان می کنند، 
یکشنبه هفته آینده )شانزدهم تیرماه(، 
طرفیــن افغــان در قطر بــه مذاکره 
می نشینند، این دور از مذاکرات تالش 
تازه ای اســت برای گشــایش مسیر 
سیاسی، همزمان با تالش ایاالت متحده 
برای دست یافتن سه ماهه به توافق صلح 

با طالبان.
خبرگزاری الجزیره در گزارشــی 
نوشت: مجامع بین المللی برای نشاندن 
طرفین افغانســتان پای میز مذاکره 
همزمان با طالبان تالش می کنند؛ این 
در حالی است که طالبان در بخش غربی 
کابل تحت حاکمیــت دولت مرکزی 
در تالش برای تهاجم، در روز دوشنبه 

)دهم تیرماه( مرگ 1۶ نفر را رقم زدند.
زلمی خلیــل زاد، فرســتاده ویژه 
آمریکا به مذاکــرات، که هفتمین دور 
مذاکرات با طالبــان را در قطر راهبری 
می کند، مصمم است به جنگ 18 ساله 

در افغانستان پایان دهد.
روز دوشــنبه، دونالــد ترامــپ، 

رئیس  جمهور آمریــکا در مصاحبه ای 
گفــت کــه او می خواهــد نیروهای 
آمریکایی را از افغانستان بیرون بکشد، 
اما حضور قــوی اطالعاتــی را در این 
کشــور حفظ می کند تا بــه اصطالح 
خود با دانشــگاه هاروارد تروریست ها 

مقابله کند.
طالبان تاکنون از مذاکره با اشــرف 
غنی، رئیس جمهور افغانستان سر باز 
زده و تالش های پیشین برای نشاندن 
این گروه مسلح به همراه مقامات دولت 
بر ســر میز مذاکره در دوحــه در ماه 
آوریل )فروردین - اردیبهشت( به دلیل 
اختالف بر سر مشــارکت کنندگان با 

شکست مواجه شد.
آلمان، یکی از بازیگــران اصلی در 
حمایــت بین المللــی از دولت پس از 
طالبان و قطر به عنوان دولتی که با این 
گروه مسلح در ارتباط است، گفته اند که 
به صورت مشترک دعوت نامه هایی را 
برای برگــزاری گفتگوهایی در دوحه 
برای روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده 

تدارک دیده اند.
تقابل مستقیم بین طرفین افغان

مارکوس پوتزل، نماینده ویژه آلمان 
برای افغانستان و پاکستان در بیانیه ای 

که روز دوشنبه از سوی ایاالت متحده 
منتشر شد، گفت: افغان ها تنها در نقش 
خود در مذاکرات مشارکت می کنند و 

صرفاً در شرایطی برابر.
در ادامه بیانیه آمده است: افغانستان 
در نقطه ای حیاتی برای پیشــرفت به 
سمت صلح است. جزء ضروری هرگونه 
پیشرفتی برای دست یابی به این هدف 
مشارکت مستقیم بین طرفین افغان 

است.
اما سخنگوی طالبان اصرار دارد که 

آن ها با دولت کابل مذاکره نمی کنند.
این جلسه پس از آن برگزار می شود 
که مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
در دیداری غیرمنتظره، هفته گذشته به 
کابل رفت و در آنجا ابرازامیدواری کرد 
که تا پیش از اول سپتامبر )دهم شهریور 
ماه( به توافق صلح با طالبان دست یابند.

این زمان بندی بلندپروازانه اجازه 
دســت یابی به توافق قبل از برگزاری 
انتخابات در ماه سپتامبر در افغانستان 
دست می دهد، موضوعی که مقامات 
غربی می ترســند خــود عامل میزان 
بیشتری از بی ثباتی در روابط طرفین 

باشد.
ترامپ می خواهد تمــام نیروهای 

آمریکایی را از افغانستان بیرون بکشد، 
چراکه بــاور دارد، طوالنی ترین جنگ 
آمریکا، که پس از حادثه 11 سپتامبر 
ســال 2۰11، اتفاق افتاد، دیگر هیچ 

توجیه نظامی یا اقتصادی ندارد.
با این حال او در مصاحبه در شــوی 
شبانه تاکر کالرســون تونایت شبکه 
فاکس نیوز گفت: حضور بســیار قوی 
اطالعاتی خود را در افغانســتان باقی 
می گذاریم، بســیار قوی تر از آنچه که 
فکر کنید. آنجا ظاهراً به آزمایشگاهی 
برای تروریست ها بدل شده است... من 
نامش را هاروارد تروریست ها می گذارم.

طالبان از تعلیق خشونت های خود 

ســر باز می زنند، چراکه بــاور دارند با 
اشتیاق آمریکا برای ترک کشور، دست 

برتر را دارند.
روز دوشــنبه، حداقــل 1۶ نفر در 
جریان حمله طالبان در افغانستان به 
وزارت دفاع کشور با بمب های بسیاری 
قوی، کشــته و بســیاری از جمله 5۰ 

کودک زخمی شدند.
بعد از آن مردان مسلح به ساختمانی 
در نزدیکی محل انفجــار یورش برد و 
درگیری مســلحانه با نیروهای ویژه را 
رقم زدند. مقامات گفتند که بیشــتر 
آســیب های کودکان درنتیجه پرتاب 

شیشه های ناشی از انفجار رقم خورد.
این حمالت در ساعت شلوغی رخ 
داد که خیابان ها پر از خودروهای پارک 
شده بودند. حمالت منجر به بسته شدن 
خیابان های اصلی برای چندین ساعت 
شدند و همزمان قربانیان به سرعت به 
بیمارستان های سرتاسر شهر منتقل 
می شدند. بسیاری از کودکان مدرسه ای 
به دلیل حمالت آسیب دیدند و برخی 
مدارس نیز تعطیل شــدند. تلویزیون 
افغانستان، تصویر پسری را نمایش داد 
که در حال انتقال به بیمارســتان بود، 
در حالی که دفتر و مداد خود را محکم 
چسبیده و بهت بر چهره اش نشسته بود.

ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان، 
گفت که برخی شــهروندان به واسطه 
بمب منفجر شــده در خودرو آسیب 
دیدند، اما آن ها هدف حمالت نبودند و 

ما تأسیسات نظامی را مد نظر داشتیم.
تالش برای اجماع

صندوق نجات کودکان این حمله را 
بسیار رقت انگیز توصیف کرد و هشدار 
داد که بدن کوچک کودکان آسیب های 
بیشــتری را نســبت به بزرگ ساالن 
متحمل می شود و ضربه روحی چنین 
حمالتی می تواند ســال ها با کودک 

بماند.
با وجــود خشــونت های مرگبار، 
ایاالت متحده هفتمین دور از مذاکرات 
با طالبــان در دوحه که از روز شــنبه 
)هشتم تیر ماه( آغاز شــده را متوقف 

نکرد.
واشنگتن پســت نوشت که برخی 
شــهروندان کابل، نگران و خشمگین 

می پرســیدند که چرا با وجــود این 
حمالت مرگبار، ایاالت متحده همچنان 

به مذاکرات صلح ادامه می دهد.
حشمت اهلل 28 ساله به یک کانال 
خبری افغان گفت: طالبان با خارجی ها 
در بیرون مرز هــا مذاکره می کنند، اما 

اینجا ما را می کشند.
سهیل شاهین، ســخنگوی دفتر 
طالبان در قطر در حســاب توئیتری 
خود نوشــت: از آن جا که زمان بندی 
برای خروج نیروهای خارجی در حضور 
ناظران بین المللی انجام شــده است، 
ما نیز مذاکرات را با طرفین افغان آغاز 
خواهیم کرد، اما ما با دولت کابل به عنوان 
دولت کشور مذاکره ای نخواهیم داشت. 
بر اســاس توافق صلح، ایاالت متحده 
تصمیم دارد حدود 14 هزار سرباز خود 

را از افغانستان به خانه بازگرداند.
در عوض طالبان وعــده داده اند که 
عدم اســتفاده از نواحی تحت اختیار 
خود را به عنوان پایگاهی برای حمالت 
خارجی، که دلیل اولیه تهاجم آمریکا در 

سال 2۰۰1 بود، تضمین کنند.
زلمــی خلیــل زاد، مذاکره کننده 
آمریکا با طالبــان، گفت که گفتگوی 
مستقیم بین افغان ها بخش ضروری 

مذاکرات صلح است.
خلیل زاد با اشــاره به جنگ تقریباً 
بی وقفه افغانســتان از زمــان تهاجم 
شوروی در ســال 1979گفت: درک 
متقابل، تالش بــرای اجتماع و توافق 
برای حل اختالفات سیاسی بدون زور، 
چیزی است که باید از تراژدی 4۰ سال 

گذشته بیاموزیم.

دولت افغانستان و طالبان به مذاکره می نشینند؟

مذاکرات صلح زیر رگبار حمالت
مارکوس پوتزل، نماینده 
ویژه آلمان در افغانستان 

و پاکستان در بیانیه ای 
گفت: افغانستان در نقطه ای 

حیاتی برای پیشرفت به 
سمت صلح قرار دارد. جزء 
ضروری هرگونه پیشرفتی 

برای دست یابی به این هدف 
مشارکت مستقیم بین 

طرفین افغان است

ترامپ می خواهد تمام 
نیروهای آمریکایی 

را از افغانستان بیرون 
بکشد، چراکه باور دارد، 

طوالنی ترین جنگ آمریکا، 
که پس از حادثه 11 سپتامبر 

سال 2011، اتفاق افتاد، 
دیگر هیچ توجیه نظامی یا 

اقتصادی ندارد

عادل عبدالمهدی نخســت وزیر عراق طی 
فرمانی 1۰ ماده ای، دســتوراتی درباره الحشــد 
الشعبی عراق صادر کرد. در این دستور دولتی که 
دوشنبه شب )دهم تیر( در وبسایت نخست وزیری 
عراق pmo.iq منتشــر شــد، آمده است: بنابر 
اقتضای منافع مردم و بر اســاس اختیاراتی که 
به موجب قانون اساســی به ما داده شده است و با 
ایمان به نقش بزرگی که مبارزان الحشد الشعبی در 
حال ایفای آن است و برای تضمین تقویت داخلی و 

خارجی آن، دستورات زیر صادر می شود:
1- تمامی نیروهای الحشد الشعبی به عنوان 
بخشی جدایی ناپذیر از نیروهای مسلح عراق عمل 
می کنند و هرگونه قوانینی که برای نیروهای مسلح 
اعمال می شود برای نیروهای الحشد الشعبی نیز 

اعمال می شــود مگر آنکه به صورت صریح به آن 
اشاره شود.

2- نامگذاری هایــی که گروه های الحشــد 
الشــعبی در جریان درگیری های شجاعانه خود 
بــرای پایان دادن بــه موجودیت گــروه داعش 
تروریســتی داشــتند، کامال پایان می یابد و با 
نامگذاری های نظامی نظیر لشکر، تیپ، گروهان 

جایگزین می شود.
۳- این گروه ها، چه فردی، چه تشکیالتی باید 

تمام ارتباطات سیاسی خود را قطع کنند.
4- گروه هایی که به نیروهای مسلح نمی پیوندند 
می توانند به گروه های سیاسی که تحت قانون احزار 
است تبدیل شــود و  از هر گونه حمل سالح منع 

خواهند شد مگر با مجوز رسمی باشد.

5- پادگان هــای میزبان نیروهای الحشــد 
الشعبی کامال همانند دیگر نیروهای مسلح بوده 
و مکان های حضور نیروهای الحشد برای جنگ بر 
اساس چارچوب های معمول در نیروهای مسلح 

تصمیم گیری خواهد شد. 
۶- تمامی مراکزی که اسم گروهی از گروه های 
الحشد الشعبی داشته باشند چه در داخل شهرها و 

چه خارج از آن، بسته خواهد شد. 
7- موجودیت هرگونه گروه مسلحی که پنهانی 
یا آشــکارا خارج از این چارچوب فعالیت می کند 
ممنوع بوده و  تخطی از قانون به شمار می آید که 

موجب پیگرد خواهد شد. 
8- تمامی دفاتر اقتصادی یا ایست و بازرسی ها 
و حضور یا منافع نهادهای خارج از چارچوب جدید 

اعالمی، بسته خواهد شد و سازمان الحشد الشعبی 
بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار می آید.

9- ۳1 جوالی 2۰19 )نهــم مرداد ماه( زمان 
پایانی برای اجرا شدن این اقدامات است.

1۰- به زودی دستورات دیگری درباره ساختار 
الحشد الشعبی و تشکیالت آن صادر خواهد شد.

در پی حمله گــروه تروریســتی داعش به 
عراق و اشــغال بخش های گســترده ای از این 

کشــور، مردم عراق با حکم مرجعیت مبنی بر 
لزوم حضور در جنگ در برابر تروریســم، روانه 
جبهه  نبرد شدند تا از کشور خود دفاع کنند. بر 
اساس گفته کارشناسان متعدد، حضور پرشور 
نیروهای الحشد  الشعبی در کنار ارتش عراق، 
دلیل اصلی شکســت گروه تروریستی داعش 
و پس گیری شــهرهای اشغال شده توسط این 

گروه بوده است.

با صدور فرمان 10 ماده ای صورت گرفت

تالش نخست وزیر عراق برای ساماندهی حشد الشعبی

خبر
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سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز 
سه شنبه )یازدهم تیر ماه( اعالم کرد، دقایقی پیش عملیات 
جدیدی علیه فرودگاه أبها در منطقه عسیر، در جنوب غرب 
عربستان صورت گرفت که به موجب این عملیات، فعالیت 
فرودگاه عربستان متوقف شد. یحیی افزود که نظام عربستان 
تالش می کند که به متوقف شدن چندین ساعته فعالیت های 
فرودگاه اعتراف نکند. در این عملیــات با پهپاد قاصف2 به 
آشیانه جنگنده های سعودی حمله شده است و رسانه های 
سعودی از مجروح شدن دستکم پنج نفر در این حمله خبر 
دادند. به گزارش العربیه، ترکی المالکی سخنگوی ائتالف 

سعودی علیه یمن، با اذعان به حمله به فرودگاه أبها گفت در 
بامداد روز سه شنبه )یازدهم تیرماه( به فرودگاه بین المللی 
أبها حمله شــد که طی آن پنج نفر مجروح شدند و به زودی 
بیانیه ای درباره این اقدام صادر خواهد شد. طی ماه گذشته، 
فرودگاه های سه منطقه جنوبی عربستان نجران، جازان و 
عسیر، بارها با وجود سامانه های پدافندی آمریکایی، هدف 

حمالت موفق موشکی و پهپادی یمن قرار گرفته است. 
حمالت بی امانی که در جریان آن ده ها هزار غیر نظامی 
کشته و صدها هزار تن دیگر از جمله کودکان زخمی و آواره 

شده اند.

ارتش سوئد اعالم کرد سیستم دفاع زمین به هوای خود در 
جزیره گاتلند واقع در دریای بالتیک را به روز رسانی می کند.

ارتش سوئد اعالم کرد یک سیستم دفاع موشکی به روز 
رسانی شــده زمین به هوا را در جزیره گاتلند واقع در دریای 
بالتیک مستقر می کند. به نوشــته خبرگزاری رویترز، این 
سیستم جایگزین سالح های قابل جابجایی پیشین می شود 
که در این جزیره مستقر بودند. این خبرگزاری این اقدام را در 

راستای تنش های موجود بین این کشور و روسیه دانست.
میکائیل بایدن فرمانده ارشد نیروهای مسلح سوئد روز 
دوشنبه )دهم تیر ماه( در بیانیه ای گفت: گاتلند از نقطه نظر 

راهبردی-نظامی ناحیه ای مهم است. موقعیت جغرافیایی 
این جزیره، برتری نظامی چشم گیری از نظر حفاظت و کنترل 
ترددهای دریایی، حریم هوایی حوزه بالتیک و توانایی و قابلیت 
استقرار واحدهای نظامی را به آن می دهد. با این که سوئد عضو 
پیمان آتالنتیک شمالی ناتو نیســت، روابط نزدیکی با این 
ائتالف دارد و نیروهای مسلح خود را به خاطر تنش با روسیه 
در ناحیه بالتیک ارتقاء داده است. اوایل سال جاری میالدی، 
سوئد به دلیل عبور یک فروند جنگنده روسی از فاصله بسیار 
نزدیک 2۰ متری یک هواپیمای جنگی بر فراز دریای بالتیک، 

سفیر روسیه را احضار کرد.

تقویت سیستم دفاع هوایی سوئد در پی تنش با روسیهحمله جدید پهپادی به فرودگاه أبها در عربستان


