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 »میتسوتاکیس« 
نخست وزیر یونان شد

نخست وزیر جدید یونان یک روز پس از پیروزی 
در انتخابات در برابر رئیس جمهوری سوگند یاد کرد.
کیریاکوس میتسوتاکیس که حزب متبوعش 
دموکراسی نو در انتخابات زودهنگام پارلمانی موفق 
شد ۳۹.۸ درصد آرا را به دست بیاورد، رسما به عنوان 
نخست وزیر یونان و جانشین آلکسیس سیپراس 
سوگند یاد کرد. حزب دموکراســی نو در این دوره 
توانست ۱۵۸ کرسی از مجموع ۳۰۰ کرسی پارلمان 
را به دست آورد. این در حالی است که سیریزا، حزب 
متبوع آلکسیس ســیپراس از جناح چپ با کسب 
۳۱.۵ درصد آرا باید تنها به ۸۲ کرسی در ترکیب آتی 
سینتاگما، پارلمان یونان اکتفا کند. میتسوتاکیس 
بامداد دوشنبه همراه همســر و سه فرزندش وارد 
کاخ ریاست جمهوری در آتن، پایتخت یونان شد و بر 
اساس سنت این کشور در حضور رئیس جمهوری، 
پروکوپیس پاولوپولس به کتاب مقدس مسیحیان 
سوگند یاد کرد. در یونان کلیسا از نهاد سیاست جدا 
نیست، اما آلکسیس سیپراس که خداناباور است در 
هنگام مراسم تحلیف خود در سال ۲۰۱۵ سوگند 
غیرمذهبی یاد کرده بود. آقای میتســوتاکیس در 
سخنرانی خود در جریان مراسم تحلیف، موفقیت 
خود را یک پیروزی نه تنها برای یونان، که برای کل 
اروپا خواند و گفت: این پیروزی حامل یک پیام مهم 
درباره تغییرات بزرگ است. نخست وزیر منتخب 
پس از آن به کاخ ماکســیمو رفت تا در مراسم گذار 
قدرت و دریافت کلید نخست وزیری از دولت پیشین 
شرکت کند. قرار اســت ترکیب کابینه جدید نیز 
بعدازظهر همین روز اعالم شــود. آقای سیپراس 
پیش از این با پذیرش شکست خود، پیروزی نامزد 
محافظه کاران را به وی تبریک گفته بود. ژان کلود 
یونکر، رئیس کمیسیون اروپا و رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه در همســایگی یونان نیز 
پیروزی آقای میتســوتاکیس را تبریک گفته اند. 
یونان پس از چند سال بحران مالی که حاصل ناتوانی 
در بازپرداخت وام های خارجی و حاکمیت اجباری 
اقتصاد ریاضتی بود، به تازگی توانسته است از خطر 
ورشستگی نجات یابد. از کیریاکوس میتسوتاکیس 
۵۱ ساله که به شرکت های بزرگ و ارباب کسب و کار 
نزدیک است، به عنوان یک سیاستمدار محافظه کار 
نام برده می شود که در عین حال به دنبال اصالحات 
اقتصادی در کشور است. او فرزند کنستانتینوس 
میتســوتاکیس نخســت وزیر یونان در سال های 

آغازین دهه نود میالدی است.
    

کمیسیون اروپا: 
تالش های دیپلماتیک بسیاری 

برای حفظ برجام در جریان است
کمیسیون اتحادیه اروپا ضمن تأکید بر اهمیت 
برجام برای امنیت جهانی تصریح کرد که تالش های 
دیپلماتیــک زیادی برای حفظ توافق هســته ای 
ایران در جریان است. به گزارش رویترز، کمیسیون 
اتحادیه اروپا در واکنش به گام دوم ایران در زمینه 
کاستن از تعهداتش ذیل برجام در نتیجه بدعهدی 
واشنگتن و همپیمانان اروپایی این کشور در عمل 
به وعده های برجامی اشــان در قبال ایران، گفت: 
ما همچنان ایــران را ترغیب می کنیــم که توافق 
هسته ای ۲۰۱۵ را تضعیف نکند. یکی از سخنگویان 
کمیسیون اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران تصریح 
کرد: تالش های دیپلماتیکی بســیار زیادی برای 
حفظ توافق هسته ای ایران که برای امنیت جهان 
حائز اهمیت اســت، وجود دارد. ایران روز یکشنبه 
هفته جاری همزمان با پایان یافتن مهلت ۶۰ روزه 
به کشورهای غربی برای عمل به تعهدات خود در 
برجام دومین گام برای کاستن از تعهدات خود ذیل 
این توافق را اعالم کرد.   در این نشست خبری، سید 
عباس عراقچی گفت: ما امروز در موعد ۶۰ روز پایان 
گام اول کاهش تعهدات در برجام هستیم و از آنجا که 
خواسته های ما و فروش نفت قبل از برجام تحقق 
نیافته گام دوم را برمی داریم. ایــران پس از خروج 
آمریکا از برجام یک ســال به اروپایی ها برای ایجاد 
راهکارهای مناســب تجارت با ایران فرصت داد اما 
اروپا در عمل کاری از پیش نبرد. پس از یک سال صبر 
راهبردی، ایران در دو مرحله اعالم کرد که به سقف 
۳۰۰ کیلویی ذخایر اورانیوم و ســطح غنی سازی 
۳.۶۷ درصد پایبند نخواهــد بود. کاهش تعهدات 
هسته ای ایران ذیل دو بند ۲۶ و ۳۶ برجام صورت 
می پذیرد و ناقض این توافق نیست. از طرف دیگر، 
فردریک دال سخنگوی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی روز دوشــنبه عبور ایران از سطح غنی سازی 

۳.۶۷ درصدی را تایید کرد.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

کری لم، رهبر هنگ کنگ، گفت که 
الیحه بحث برانگیزی که منجر به چندین 
هفته بحران سیاسی شده بود، مرده است؛ 
با این حــال وی از پذیرش کنارگذاری 

رسمی این الیحه امتناع کرد.
روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی 
به نقل از لم در جریان کنفرانس خبری 
که روز سه شــنبه )هجدهــم تیرماه( 
برگزار شد، نوشت: دیگر چنین طرحی 
وجود نــدارد، این الیحه مرده اســت. 
لم گفت که به دلیــل منازعاتی که در 
جریان ارائه الیحــه قانونی پیش آمده 
بود و به گفته خودش به شکست منجر 
شده، قلبش شکسته است. بسیاری این 
قانون پیشنهاد شده را تجاوزی آشکار به 
خودمختاری منطقه تلقی می کردند، 
منطقه ای که وفادار به قوانین یک کشور 
و دو نظام تصویب شده در زمان بازگشت 
مستعمره سابق بریتانیا به چین در سال 
۱۹۹۷ بوده است. منتقدان نگرانند که 
پکن از این قانون برای استرداد فعاالن 
و دشمنان سیاسی چین شهروند پکن 

استفاده کند. اظهارات لم قاطعانه ترین 
اظهارات وی پس از آن تلقی می شــود 
که دولتش فرایند تصویب الیحه را بعد از 
اعتراضات گسترده مردمی که از ماه پیش 
آغاز شد، به تعلیق درآورد. او از اینکه به 
خواسته معترضان تن دهد و رسماً اعالم 
کند که الیحه استرداد را کنار گذاشته 
است، امتناع کرد و صرفا با به کار بردن 
اصطالح چینی طرح را اینگونه توصیف 
کرد: الیحه به پایان عمر خود رســیده 
است. لم گفت:  ما طرح را تعلیق کردیم 
و زمان بندی برای اجــرای آن نداریم. 
تأکید می کنیم که با پایان یافتن مجلس 
کنونی که جوالی سال آینده )تیر ۹۹( 
اتفاق می افتد، این الیحــه نیز به طور 
خودکار منقضی می شود. چیزی که من 
امروز گفتم متفاوت از گذشته نیست، اما 
شاید مردم می خواهند پاسخی محکم 
بشــنوند... الیحه به واقع مرده است. بر 
همین اساس دیگر نیازی نیست که مردم 
نگران این موضوع باشــند که مباحث 
جدیدی در رابطه با این الیحه در مجلس 

فعلی شنیده شود.
مردم راضی نشدند

با ایــن وجود معترضــان اظهارات 
لم را رد کردند و گروه هایــی از جمله، 

جبهه مدنی حقوق بشر، خواستار تداوم 
تظاهرات شــدند. فیگو چان هو وون، 
معاون رهبر معترضان گفت: به کری لم 
هشدار می دهم که از کلمات برای فریب 
دادن ما استفاده نکند، در غیر این صورت 
جبهه مدنی حقوق بشر برای اقدام بعدی 
برنامه ریزی می کند. دیگر گروه ها نیز 
امتناع لم برای خروج رسمی از الیحه را 

مورد انتقاد قرار دادند.
لوک من تسوی، استاد روزنامه نگاری 
در دانشگاه چین در هنگ کنگ گفت: 
اصطالح »رســماً مرده اســت« یک 
اصطالح حقوقی یا سیاســی نیســت. 
بنابراین خروج رسمی از الیحه همچنان 
در هالــه ای از ابهام اســت و مــا صرفا 
می توانیم تصور کنیــم که این الیحه تا 
زمانی که او این کلمات را به کار نبرد، زنده 
است. وجهه عمومی لم، به عنوان هدف 
معترضانی که او را نوکر پکن می دانند، 
به بدترین حالت خود رســیده است و 
تعــداد کمی به تحقــق وعده های وی 

اعتقاد دارند.
یکی از معترضان که از نام مســتعار 
Ip بــرای معرفی خود اســتفاده کرد، 
گفت: لم گفت که الیحه مرده است، اما 
در قوانین مجلس صرفاً به تأخیر افتادن 

یا خروج تعریف شده است. من به واقع به 
وعده های زبانی او اعتمادی ندارم.

در شــبکه اجتماعــی فیس بوک، 
نظراتی که زیر پخش زنده سخنان وی 
منتشر می شد، کامال انتقادی بودند. یکی 
نوشت: خیلی یک دنده است... او حرفی 
جدیدی نزد! صرفاً الیحه را به تعلیق در 
آورد. یکی دیگر نیز نوشت: ما به خروج از 

الیحه نیاز داریم.
ابراز به اینکه الیحه مرده است و عدم 
اعتراف به خروج رسمی از آن ظاهراً یک 
مصالحه سیاسی اســت. لم، کسی که 
عماًل پاســخگوی پکن است، واکنش 

دولت را نتیجه مشورت و تأمل در 

مورد نگرانی ها و عوامل مختلف توصیف 
کرد و آن را اقدامی عملی برای حرکت رو 
به جلو دانست. وی گفت: من کامالً درک 
می کنم که واکنش دولت شاید آرزوی 

مردم به ویژه معترضان را برآورده نکند.
لم همچنین از چندین خواســته 
کلیدی معترضان از جمله اســتعفای 
خود و نیز انجام تحقیقات مســتقل در 
مورد اقدامات اشتباه پلیس در جریان 
اعتراضــات ســر بــاز زد. معترضان و 
شهروندان پلیس را به استفاده از خشونت 
بیش از حــد علیه معترضــان متهم 
می دانند. لم البته یکی از خواسته های 
معترضان را پذیرفت و قرار شد به صورت 
عمومی با دانشجویان معترض به بحث 
بنشیند؛ در حالی که پیش تر او صرفا با 
مذاکرات پشت درهای بسته موافق بود.

کالودیا مو، یک قانون گذار طرفدار 
دموکراســی گفت: او همچنان تالش 
می کند تا چهره یک رهبر قوی را حفظ 
کند و برای همین از تسلیم شدن مقابل 
مردم امتنــاع می کنــد... این موضوع 
می تواند پیغامی خطرناک به مخالفان 
ســرزمین اصلی )چین( باشد. لم فکر 
می کند که می تواند با یک شلنگ آتش 
یک باغ را خاموش کند، اما جوان ها نه 

بیخیال می شوند و نه تسلیم.
صدها معترض در روزهای ابتدایی 
هفته به دنبال بستن خیابان ها در منطقه 
تجاری کولون، پس از یک روز تظاهرات، 
با نیروهای پلیس درگیر شدند. پلیس 
شــش نفر را در تظاهرات دستگیر کرد 
و در همین حال فعــاالن مقامات را به 
استفاده از خشــونت بیش از حد علیه 
معترضان و روزنامه نگاران متهم کردند.

به نوشته فایننشــیال تایمز، هفته 
گذشته، جلوی سخنرانی کورت تانگ، 
سرکنسول ایاالت متحده در هنگ کنگ، 
در مــورد اقدامــات دولت هنگ کنگ 
و تــرس از خارج شــدن روابط تجاری 
ایاالت متحده و چین از ریل، از ســوی 

وزارت خارجه این کشور گرفته شد.
بر اساس گزارش ها و به نقل از افراد 
آگاه از اتفاقات، تانگ تصمیم داشــت 
سخنرانی تندی در تاریخ دوم جوالی 
)یازدهم تیر ماه( در آسیا سوسایتی در 
هنگ کنگ، ارائه و تأثیر رو به فزونی پکن 
بر کل منطقه را تشریح کند. در عوض این 
سخنرانی در لحظه آخر به صحبت های 
کوتاهی محدود شــد و اجازه ثبت آن 
داده نشد. روز دوشنبه )هفدهم تیرماه( 
صحبت های دنیس هو، فعال و ســتاره 
پاپ هنگ کنگی، در حالی که مشغول 
سخنرانی در سازمان ملل بود، به کرات 
از ســوی دیپلمات هــای چینی قطع 
شد؛ او در سخنان خود گفت: همه ما در 
هنگ کنگ در خطر هستیم، چرا که در 
لبه تبدیل شدن به یکی دیگر از شهرهای 
چین قرار داریم، جایی که ما آزادی بیان 
خود را از دست می دهیم. او خواهان یک 
جلسه فوری از سوی سازمان ملل متحد 
شد. در جریان سخنرانی سه دقیقه ای 
هو، دیپلمات های هیــأت چین دو بار 
با گفتن اصطالح »اتهامات بی اســاس 
علیه یک کشور و دو نظام« و »همچنین 
ادبیات توهین آمیز«، صحبت های او را 

قطع کردند.

رهبر هنگ کنگ مرگ الیحه استرداد را تأیید کرد؛

معترضان: به وعده های شفاهی اعتماد نداریم
معترضان اظهارات لم را 
مبنی بر به پایان رسیدن 

عمر الیحه رد کردند و فیگو 
چان هو وون، معاون رهبر 

معترضان گفت: به کری 
لم هشدار می دهم که از 

کلمات برای فریب دادن ما 
استفاده نکند، در غیر این 
صورت جبهه مدنی حقوق 

بشر برای اقدام بعدی 
برنامه ریزی می کند

رهبر هنگ کنگ از اینکه به 
خواسته معترضان تن دهد 
و رسماً اعالم کند که الیحه 

استرداد را کنار گذاشته 
است، امتناع کرد و صرفا با 
به کار بردن اصطالح چینی 

طرح را اینگونه توصیف 
کرد: الیحه به پایان عمر 

خود رسیده است

شبه نظامیان ُکرد موسوم به نیروهای دموکراتیک 
سوریه که تحت الحمایه آمریکا قرار دارند، از اکتبر سال 
۲۰۱۷ )مهر ماه( توانستند بر شهر رقه سوریه پایتخت 

خودخوانده گروه تروریستی داعش مسلط شوند.
پایگاه خبری بلدی به بررســی وضعیت نابســامان 
ساکنان این شهر در سایه سیطره شــبه نظامیان ُکرد 
پرداخت و نوشت: به خاطر وجود هزاران مینی که گروه 
داعش از خود بر جای گذاشت و با بی توجهی مسئوالن 
نیروهای دموکراتیک سوریه و ائتالف بین المللی آمریکا، 
بیش از ۳۰۰ هزار غیر نظامی در رقه سوریه، با خطر مرگ 

دست و پنجه نرم می کنند. به گزارش این پایگاه معارض، 
ائتالف آمریکا که به بهانه مبارزه با داعش تشکیل شد، از 
سال ۲۰۱۸ به ساکنان رقه وعده می دهد که این شهر را از 
مین پاکسازی کرده است و به همین دلیل، شمار زیادی 
از ســاکنانی که در آغاز عملیات نظامی علیه داعش در 
سال ۲۰۱۷ آواره شده بودند، به رقه بازگشتند و با شهری 
مملو از مین هایی که گروه داعش کار گذاشــته مواجه 
شــدند. بنابر این گزارش، حدود نیمی از آمار قربانیان 
شهر رقه، به خاطر انفجار مین هایی است که داعش کار 

گذاشته و بیشتر قربانیان نیز، کودکان هستند.

نمایندگان دولت ونزوئال و نمایندگانی از مخالفان این 
کشور در باربادوس با میانجیگری دولت نروژ مذاکرات 
خود را آغازکردند.  براســاس گزارش خبرگزاری تاس، 
نیکالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال در این زمینه گفت: 
دور جدید مذاکرات میان دولت و مخالفان ممکن است 
به برخی توافقات دست یابد. وی افزود: من گزارش هایی 
از هیات خودمان در نروژ دربــاره روند مذاکرات جاری 
دریافت کردم که این گزارش ها من را امیدوار کرده است.

نیکالس مــادورو، رئیس جمهور ونزوئــال در ادامه 
صحبت های خود اضافه کرد، ما شش موضوع اصلی در 

دستور کار داریم؛ مطئمنم که اگر ما مطابق این دستور 
کار ادامه دهیم و اگر مداخله ای از ســوی آمریکا نباشد 
ما قادر خواهیم بود به برخی توافقات برای منافع مردم 
ونزوئال دســت یابیم. روز یکشــنبه یک نماینده خوان 
گوایدو رهبر مخالفان ونزوئال گفته بود که در مذاکراتی 
که به میانجیگری نروژ برگزار می شود حضور خواهند 
یافت.  دفتر گوایدو در بیانیه ای اعالم کرد، مردم ونزوئال، 
متحدان ما و جهان نیاز به یک پروسه انتخاباتی که باعث 
عبور از بحران شود و آینده ای سازنده رقم بزند را خواستار 

هستند.

آغاز مذاکرات نمایندگان دولت ونزوئال  و  مخالفان در نروژ 30 هزار غیرنظامی در رقه با مرگ دست و پنجه نرم می کنند
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گنگ شوانگ ســخنگوی وزارت امور خارجه چین 
روز سه شــنبه )هجدهم تیرماه(، اقــدام وزارت دفاع 
آمریکا در تأیید فروش ۲.۲ میلیارد دالر تسلیحات به 

تایوان را نقض جدی قوانین بین المللی خواند.
شــوانگ ادامه داد: این اقدام آمریکا، سیاست چین 
متحد و ســه بیانیه مشــترک آمریکا-چین را نقض 
می کند. این مداخله جدی در امور داخلی چین است 
که به حاکمیت منافع امنیتی این کشــور لطمه وارد 
می کند؛ ما اعتراض خود را به اینگونــه اقدامات، ابراز 
می کنیم. وزارت دفاع آمریکا روز دوشــنبه )هفدهم 
تیرماه( خبر داد کــه وزارت امور خارجه این کشــور 
فروش احتمالــی تانک هــای آبرامــز M۱۲AT و 
موشک های استینگر و تجهیزات مربوطه به ارزش ۲.۲ 

میلیارد دالر به تایوان را تایید کرده است.
با این که آمریکا روابط رســمی با تایــوان ندارد اما 
اصلی ترین تأمین کننده تســلیحات این کشور بوده و 

قرار اســت که آمریکا ۱۰۸ تانک آبرامز و ۲۵۰ موشک 
استینگر به تایوان بفروشد.

چین کل آب های راهبردی دریــای جنوب چین 
را تحت حاکمیت خود می داند امــا ناوهای آمریکایی 
بارها به بهانه آزادی ناوبری در آب های بین المللی وارد 
این محدوده شــده اند. تایوان این تحرکات آمریکا را 
به عنوان اقدامی در راســتای حمایت از این کشور در 

برابر چین می داند.

برخی منابع صهیونیســتی گزارش دادند که یک 
هیأت امنیتی به ریاست أیمن بدیع قائم  مقام دستگاه 
اطالعات عمومی مصر روز شنبه )پانزدهم تیرماه( در 

سفری به تل آویو با نتانیاهو دیدار کرد.
بر اســاس این گزارش، هیأت مصــری به منظور 
تکمیل جلســات دیدار بــا مقامات صهیونیســتی، 
ســفر خود به غزه و نیز دیدار با محمود عباس رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین در رام اهلل را به تعویق 
انداخت. وبگاه اسرائیلی مدعی شــد که هدف هیأت 
مصری از تعویق سفرش به نوار غزه این است که جنبش 
حماس را به پذیرش توافقات با رژیم صهیونیستی وادار 

کند در حالیکه حماس آن را رضایت بخش نمی داند.
سفری هیأت مصری به سرزمین اشغالی در حالی 
اســت که نتانیاهو چند روز پیــش، به دنبال برگزاری 
جلســه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با موضوع 
وضعیت امنیتی غزه، گفت: مــا می خواهیم آرامش را 

احیا کنیم، اما در عین حال داریــم برای یک عملیات 
بزرگ نظامی، برای هنگامی که ضرورتی پیش بیاید، 

آماده می شویم.
زیاد النخاله دبیر کل جهاد اسالمی فلسطین هفته 
گذشته در آستانه برگزاری جلسه اقتصادی معامله قرن 
در بحرین، با صدور بیانیه ای تأکید کرد که حفظ سالح 
و مقاومت در برابر رژیم اشــغالگر اسرائیل از مهم ترین 

عوامل و وظایف برای مقابله با معامله قرن است.

منابع صهیونیستی گزارش دادند

سفر هیأت مصری به فلسطین اشغالی و دیدار با نتانیاهو
اقدامی که مداخله جدی در امور داخلی چین ارزیابی شد؛

تأیید فروش تسلیحات آمریکا به تایوان

خبرخبر


