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ایران درخواست مکرون برای گفت وگو 
درباره برنامه موشکی اش را رد کرد

درخواســت  ایــران  داد  گــزارش  رویتــرز 
رئیس جمهوری فرانسه برای گفت وگو درباره برنامه 
موشکی بالستیک تهران را رد کرده است. ایران روز 
یکشنبه درخواست امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه برای گفت وگو درباره موشک های بالستیک 
تهــران را رد کرده و گفته اســت کــه این موضوع 
ارتباطی به توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 ندارد. 
مکرون روز پنجشــنبه در جریان سفرش به دوبی 
گفت که برنامه موشکی بالستیک ایران نگران کننده 
است و باید مذاکرات درباره موشک های این کشور 

آغاز شود.
اما بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران هرگونه احتمال مذاکره درباره موشک ها را رد 
کرد و گفت: فرانسه از موضع محکم ما درخصوص 
توان دفاعــی ایران که قابل مذاکره نیســت مطلع 
است. ما به مقامات فرانسوی بارها گفته ایم که توافق 
هسته ای قابل مذاکره مجدد نیست و مسائل دیگر 

نباید به آن اضافه شود.
رئیس جمهوری فرانســه پس از آن این اظهارات 
را دربــاره برنامه موشــکی ایران مطــرح کرد که 
مقامات ســعودی و آمریکایی مدعی اند مسئولیت 
حمله موشکی حوثی های یمن به ریاض پایتخت 
عربستان، متوجه ایران اســت. این ادعاها درحالی 
مطرح می شــود که مقامات ایران همــواره تأکید 
می کنند برنامه موشکی این کشور تنها برای دفاع در 

برابر تهدیدات است.
سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع ایران در این زمینه گفته 
است: دشمن از هر فرصتی برای اتهام زنی علیه ایران 
استفاده می کند و قطعا ما این مسأله را رد می کنیم. 
بنا نیست هر اتفاقی در منطقه رخ می دهد، ایران را 
متهم کنند البته این موارد از دشــمن بعید نیست. 
همچنین ســردار جعفری، فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در واکنش به این ادعاها تأکید کرده 
است: ما امکان انتقال موشک به آنجا )یمن( را نداریم 

و موشک ها برای خودشان است.

ضمن ابراز همدردی با قربانیان زلزله ایران و عراق

موگرینی: در نشست شورای روابط 
خارجی اتحادیه اروپا درباره برجام 

بحثی نخواهد شد
مســئول سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا با 
خانواده هــای قربانیان زلزلــه ایران و عــراق ابراز 
همدردی و حمایت خود را برای کمک رسانی اعالم 
کرد. به گزارش ایســنا، فدریکا موگرینی مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا پیــش از برگزاری 
نشســت شــورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در 
جمع خبرنگاران تاسف خود را از وقوع زلزله در ایران 
و عراق اعالم کرد. وی گفت که با قربانیان زلزله ای که 
یکشنبه شب گذشته در ایران و عراق به وقوع پیوست 
ابراز همــدردی می کند و اعالم کــرد که اتحادیه 
اروپا آماده اســت تا از هر طریقی که مفید اســت، 
کمک رسانی کند. موگرینی همچنین گفت که در 
این نشست درباره توافق هسته ای ایران و گروه 5+1 
بحث و رایزنی نخواهد شــد، اما وی وزیران اتحادیه 
اروپا را از محتــوای گفت وگوهایش با محمدجواد 
ظریف، وزیــر امور خارجــه ایران در ســمرقند و 
دیدارهای اخیرش با مقامات آمریکایی در واشنگتن 

مطلع خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

مالقات حریری و والیتی مثبت و 
صمیمی بود

سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته درباره 
مالقات میان سعد حریری، نخســت وزیر لبنان و 
علی اکبر والیتی، یک روز پیش از اعالم اســتعفای 
حریری گفت: »ایران ارتباطات خوبــی با احزاب، 
گروه هــا،  دولت لبنان و خود آقای ســعدالحریری 
داشته و روز قبل استعفا، آقای حریری و آقای والیتی 
با یکدیگر مالقات مثبت و صمیمی داشــتند و در 
مورد همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
گفت وگو کردند.« وی در پاســخ به سوالی در مورد 
اظهارات ضدایرانی ســعدالحریری، نخســت وزیر 
مســتعفی لبنان، گفت: تــا آن جا که شــنیده ام 
رئیس جمهوری لبنان خواســته بودند که سخنان 
ایشان از شبکه های لبنان پخش نشود، چرا که ایشان 
مطمئن نبودند که آقای حریری وضعیت شــان در 
عربستان چگونه است و تحت چه شرایطی قرار است 
صحبت کنند. قاسمی ادامه داد: من در مورد مباحث 
ضدایرانی که توسط ایشان مطرح شده اظهارنظری 
نمی کنم و این موضوع را به روزهــای آینده واگذار 
می کنم. قاسمی با بیان این که استعفای حریری یک 
امر غیرمترقبه، ناگهانی و مشکوک تلقی می شود، 
اظهار کرد: امیدواریم با توجه به سخنانی که دیشب 
در مصاحبه خود مطرح کرد هر چه زودتر به لبنان 
برگردد. وی گفت: آنچه مورد توافق احزاب، گروه های 
لبنانی و رئیس جمهوری این کشور قرار بگیرد، مورد 
حمایت ما نیز خواهد بــود و از هرگونه عاملی که به 
ثبات و امنیت در لبنان کمک کند حمایت خواهیم 
کرد.سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که در مورد 
تحوالت رخ داده در لبنان تحلیل های زیادی وجود 
دارد، ادامه داد: باید صبر کرد، چرا که شاید گذر زمان 
کمک کند که واقعیت قضیه مشــخص شود. آنچه 
صورت گرفت یک اقدام عجیــب و بی نظیر بود که 
نخست وزیر یک کشور در یک گفت وگوی تلویزیونی 
از کشوری ثالث استعفای خود را مطرح کند. قاسمی 
گفت: شاید صحبت های آقای حریری یک کورسو و 
نور امیدی باشد که وی به لبنان برگردد و تالش کند 
که وضع در لبنان به شرایط قبلی بازگردد و به آرامش 

در این کشور کمک کند.

| siasi@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل گروه سیاسی | www.shahrvand-newspaper.ir  3

شــهروند|  زمین لرزه ای به بزرگی 7.3 ریشتر 
بخش های وســیعی از غرب ایران و شمال شرقی 
عراق را لرزانده و باعث مرگ دســت کم 387 نفر و 
مجروح شــدن بیش از 6 هزار نفر شــده است. این 
زمین لرزه در 22 کشــور احســاس شــده است. 
همچنین بعد از زمین لرزه اصلــی، چند پس لرزه 
کوچک با مقیاس هــای 4 تا 4.6 ریشــتر به وقوع 

پیوسته است.
مرکز مطالعات زمین شناسی آمریکا گفته است 
که مرکز زلزله که یکشنبه شــب ســاعت 21 و 48 
دقیقه روی داد »ازگله« بوده است. همچنین عمق 
زلزله 33.۹ کیلومتری از سطح زمین اعالم شد. بر 
اســاس گزارش ها زمین لرزه رخ داده شدید بوده و 
مردم ســاکن در کل منطقه شــمال غرب ایران تا 
ساکنان ساختمان های بلند در تهران این زمین لرزه 
را احساس کرده اند. نه تنها در تهران و نقاط مختلف 
ایران و عراق که تا ســاحل مدیترانه و در بسیاری از 
کشورها تا فاصله 2200 کیلومتری در اوکراین نیز 

لرزش احساس شده است.
مرکز مطالعات زمین شناســی آمریکا در پایگاه 
خبری خود لیست کاملی از شهرهایی که زمین لرزه 
در آن جا احساس شده را آورده است؛ به غیر از عراق 
و ایران که به کانون زمین لرزه نزدیک بوده اند، لرزش 
در کشورهای »ترکیه«، »ســوریه«، »آذربایجان«، 
»ارمنســتان«، »عربستان ســعودی«، »کویت«، 
»گرجســتان«، »لبنان«، »اردن«، »اســراییل«، 
»بحرین«، »ترکمنســتان«، »قطــر«، »قبرس«، 
»مصر«، »امارات متحده عربی«، »افغانســتان«، 
»ازبکســتان«، »بلغارســتان«، و »اوکرایــن« نیز 
احساس شده است. در منطقه کردستان عراق نیز 
مقامات دولتی اعالم کرده اند که دســت کم 7 نفر 
کشته شده اند و 321 نیز در بیمارستان سلیمانیه، 
کمک های پزشــکی دریافت کرده انــد. به گزارش 
»ریلیف وب« اکثر مجروحان بــه خاطر اندام های 
شکسته، مشکالت تنفسی و شــوک وارد شده در 
بیمارســتان تحت مداوا قرار گرفته اند. ســازمان 
جهانی بهداشــت )WHO( کیت های اضطراری 
و آمبوالنس هایی را به بیمارســتان سلیمانیه عراق 
ارسال کرده اســت. همچنین این سازمان تیم های 
امدادی و متخصصان روانشناسی به اضافه داروهای 
مهم و حیاتی و مواد مصرفی را به منطقه سلیمانیه 

فرستاده است.
سازمان عملیات انسان دوستانه و حفاظت مدنی 
اروپا، موســوم به »ECHO« و شــرکای آن مثل 
آکسفام، در حال حاضر در حال ارزیابی گسترده در 
مناطق آسیب دیده عراق هستند. گزارش ها حاکی 
از آن است که آسیب هایی به ســد »دربندیخان« 
و خانه های آن منطقه رسیده اســت. به  طور کلی 
شرکای فعال در حوزه کمک های بشردوستانه، آماده 
هر گونه همکاری با دولت عراق هستند. تأمین مواد 
غذایی، اقالم بهداشتی، داروها، کیت های سرپناه و 
آب و مواد ضدعفونی کننده برای آب نیز به سرعت 
به منطقه ارسال شــد و در صورت نیاز میان مردم 
توزیع خواهد شــد. همچنین یک تیــم ارزیابی و 
هماهنگی سازمان ملل موسوم به »UNDAC« نیز 
برای استقراری فوری در مناطق آسیب دیده اعالم 

آمادگی کرده است.
»اســتفن هیکس« متخصص زلزله شناسی در 
دانشگاه »ساتهمپتون« انگلستان می گوید که در این 
منطقه وقوع زمین لرزه بسیار شایع است؛ اما چنین 
زمین لرزه ای بســیار بزرگ بود و مدت های زیادی 

است که چنین چیزی در آن جا رخ نداده بود.
این زمین لرزه که در بغداد، پایتخت عراق خانه ها را 
لرزاند، بسیاری از ساکنان را از ساختمان ها فراری داد. 
»مجیده امیر« به رویترز گفته که او و سه فرزندش در 
ساختمانی در منطقه صالحیه بغداد زندگی می کنند. 
مجیده می گوید: »من در کنار فرزندانم نشسته بودم 
و شــام می خوردم که ناگهان ســاختمان شروع به 
رقصیدن در هوا کــرد.« او ادامه می دهد: »ابتدا فکر 
کردم که یک بمب بزرگ به زمیــن برخورد کرده، 
اما پس از آن صدای فریاد دیگران را شنیدم که داد 

می زدند: زلزله!«
»النا سروان« که در 270 کیلومتری شمال غرب 
مرکز زلزله در اربیــل زندگی می کند، می گوید که 
لرزش ها تا یک دقیقه طول کشــیده است. النا 35 

ساله می گوید: »همه چیز در حال لرزیدن بود.« 
»منار صباح« 26 ســاله کــه او هــم در اربیل 
زندگی می کند، می گوید کــه او در طبقه دوازدهم 
ســاختمانش بود که متوجه فرار مــردم و جیغ و 
فریاد آنها شــد. او نیز از ساختمان خارج شد. صباح 
می گوید: »من ابتــدا گمان کردم که ســرم گیج 
می رود، اما با صدای فریاد مردم متوجه شدم که این 

یک زمین لرزه است.«
همچنین در کشــورهای دیگر نیز مــردم این 
لرزش ها را احســاس کرده اند. فیلم هایی از کویت 
منتشــر شــده که مردم را در حال خــروج از یک 
ســاختمان بلند به طرف خیابان نشــان می دهد. 
همچنین فیلم دیگری نیز منتشر شــده از فردی 
در داخل ساختمان در فلسطین اشغالی که لوستر 

خانه اش بشدت تاب می خورد.
واکنش های مقامات خارجی

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا با انتشار پیامی 
با خانواده های آسیب دیده و قربانیان زلزله یکشنبه 
شــب در غرب کشــور ابراز همدردی کــرد. گری 
لوئیس، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در ایران 

در واکنش به زلزله یکشنبه شب در غرب ایران یک 
پیام تسلیت در صفحه توییتر خود منتشر و با مردم 
ایران ابراز همدردی کرد و از آمادگی ســازمان ملل 
برای کمک به ایران پس از وقوع زلزله در غرب کشور 

خبر داد.
میشاییل کلور برشتولد، سفیر آلمان در تهران هم 
در صفحه توییتر خود نوشت: »مراتب تسلیت عمیق 
آلمان به دولت و ملت ایران در پی زلزله مرگبار غرب 
ایران را ابراز می کنیــم.« وزارت امور خارجه آلمان 
نیز در پیام توییتری با حادثه دیدگان زلزله در ایران 
و عراق همدردی کرد. همچنین ســفارت فرانسه 
در تهران ضمن تســلیت به مردم ایــران به دلیل 
جانباختن تعداد زیــادی از هموطنان مان در زلزله 
یکشنبه شب گذشته از بسیج بخش های مختلف 
برای امدادرسانی به زلزله زدگان قدردانی کرد. آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل پس از وقوع زلزله در 
غرب کشور درگذشت جمعی از هموطنانمان در این 

حادثه را به دولت و ملت ایران تسلیت گفت.
الهام علــی اف، رئیس جمهــوری آذربایجان نیز 
جانباختن جمعی از هموطنان مان در زلزله یکشنبه 
شب در غرب ایران را تســلیت گفت و آرزو کرد که 
هر چه زودتر آثار زلزله از بین برود. نیکالس  هاپتون، 
ســفیر انگلیس در تهران در صفحــه توییتر خود 
از شــنیدن خبر زلزله مرگبار در کرمانشــاه اظهار 
تأسف و همدردی خود را با جانباختگان این حادثه 

وخانواده های آنها ابراز کرد.
کریستوس اســتایلیانیدز، کمیســیونر اروپایی 
کمک های بشردوستانه و مدیریت بحران با انتشار 
پیامی در صفحه توییتر خود از وقوع زلزله در ایران 
و عراق ابراز تأســف کرد و نوشــت: »من با خانواده  
قربانیان زلزله یکشــنبه شب گذشــته در عراق و 
ایران ابراز همدردی می کنم. اتحادیــه اروپا آماده 
کمک رسانی اســت.« نارندرا مودی، نخست وزیر 
هند که هم  اکنــون در فیلیپین به ســر می برد، با 

انتشار پیامی تأســف خود را از وقوع زلزله در غرب 
ایران که جان بیش از 200 تن را گرفته اســت، ابراز 
کرد و به خانواده های قربانیان این حادثه تســلیت 
گفت. بن علی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه با ابراز 
همدردی در پی وقوع زلزله در مناطق مرزی ایران 
و عراق گفت که کشورش نیروهای امدادی به شمال 
عراق ارسال کرده است. وزارت امور خارجه ترکیه نیز 
برای کمک به کشورمان پس از وقوع زلزله در غرب 

ایران اعالم آمادگی کرد.
محمت گوللو اوغلو، رئیس مرکز مدیریت حوادث 
اضطراری و آفات طبیعی ترکیه صبح روز دوشنبه 
از اعــزام گروهی متشــکل از نیروهــای امدادی و 
کادر پزشکی این کشــور به منظور امدادرسانی به 
زلزله زدگان عــراق با هواپیمای باربــری نظامی از 
فرودگاه »اتی مسقوت« آنکارا به شهر سلیمانیه خبر 
داد. والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه نیز به 
دنبال وقوع زلزله در غرب ایران تســلیت خود را به 

حسن روحانی و مردم ایران اعالم کرد. 
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان نیز 
در اعالمیه ای مطبوعاتی تأســف خود را از صدمات 
جانی و مالی زلزله یکشــنبه شــب گذشته ایران و 
عراق ابــراز کرد. همچنین عبــداهلل رئیس اجرایی 
دولت افغانســتان به دنبال زلزله یکشنبه شب در 
غرب ایران با دولت و ملت ایران و عراق ابراز همدردی 
کرد. امیر، ولیعهد و نخست وزیر کویت جانباختن 
تعدادی از هموطنانمان در زلزله غرب کشــور را به 
رئیس جمهوری ایران تسلیت گفتند. خواجه محمد 
آصف، وزیر امور خارجه پاکســتان با انتشار پیامی 
تأســف عمیق خود را از جانباختن جمعی از مردم 
ایران و عراق در زلزله یکشنبه شب در این کشورها 
ابراز کرد. بوریس جانسون، وزیر امور خارجه انگلیس 
نیز در همدردی با مردم ایران در صفحه توییتر خود 
نوشــت: همدردی عمیق خود را در رابطه با زلزله 
مرگبار یکشنبه شب در ایران و عراق اعالم می کنیم.

لرزش 180 میلیون نفر در 22 کشوراخبار    دیپلماسی
 زمین لرزه یکشنبه شب در مرز ایران و عراق  در سراسر خاورمیانه احساس شد

رئیس جمهور لبنان تأکید کرد که اظهارات سعد 
حریری نشــان می دهد که حل وفصل سیاسی در 

کشور همچنان پابرجاست.
به گزارش ایسنا، میشــل عون، رئیس جمهوری 
لبنان در ســخنانی گفت: اشــاره ســعد حریری، 
نخســت وزیر لبنان به احتمال عقب نشینی اش از 
استعفا یک اتفاق مثبت اســت. اظهارات حریری 
نشــان می دهد که حل وفصل سیاسی که از دولت 
ائتالفی حمایت می کند، همچنان پابرجاست.وی 
تأکید کرد: کمپین بازگشــت حریری از عربستان 
نتایج مثبتی داشته است. از این که شنیدم حریری 
گفت به زودی به کشور بازمی گردم خوشحال شدم.

میشــل عون تصریح کرد: زمان بازگشت حریری 
از تمام شرایط و مواضع و نگرانی هایی که برای حل 

مشکل نیاز اســت، آگاه خواهیم شد. سمیر جعجع 
رهبر حزب القوات اللبنانیه نیز گفت: نجات کشور از 
طریق یک راه حل سیاسی در صورتیکه دولت عمال به 
سیاست خویشتن داری یعنی خارج کردن حزب اهلل از 
سوریه و بحران های منطقه پایبند باشد، ممکن است.

از سوی دیگر عربستان از احمد ابوالغیط، دبیرکل 
اتحادیه عرب خواســته عضویت لبنــان را در این 
اتحادیه به حالــت تعلیــق درآورد. ابوالغیط نیز با 
عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر در این باره 
گفت وگو کرده است. سیسی به ابوالغیط ابالغ کرده 
که این موضوع در شــورای اتحادیــه عرب مطرح 
نشود. وی تماس های زیادی را با رهبران عربستانی 
خواهد گرفت چراکه اخراج لبنان از اتحادیه عرب 
این اتحادیــه را ضعیف تر خواهد کــرد. در همین 

راســتا، بغداد نیز به اتحادیه عرب هشدار داده که 
اگر لبنان از این اتحادیه اخراج شود عراق نیز از آن 
بیرون خواهد آمد. قطر نیز به این اتحادیه ابالغ کرده 
که در صورت اخراج لبنان و خروج عراق، قطر نیز از 

این اتحادیه خارج خواهد شد.
کویت امــا اعــالم کرده کــه لبنــان مرتکب 
هیچ گونه اقدامی علیه کشــورهای عربی نشده و 
نباید عضویتش در این اتحادیــه به حالت تعلیق 
درآید. کویت همــواره برای توافق میــان اعراب و 
برقراری بهتریــن روابط میان آنهــا تالش کرده و 
در محاصره قطر نیز مشــارکت نکرده اســت بلکه 
به میانجیگری در این راســتا پرداخته است. روابط 
کویت با لبنان دوستانه است. منابع لبنانی پیشتر 
از تمایــل رئیس جمهوری لبنان بــه دعوت به میز 

مذاکره طی هفته های آینده با مشــارکت حریری 
خبر داده بودند. منابع افزودند: نخست وزیر حریری 
کتبا استعفایش را تقدیم میشل عون نخواهد کرد 
بلکه در این نشست حضور خواهد یافت.به گفته این 
منابع، نتیجه مذاکرات روشن نیست اما مسلم است 
که یک پوشش عربی، بین المللی،  روسی و آمریکایی 
وجود دارد که ثبات لبنان، وحدت و حاکمیت آن را 
تضمین می کند. حریری روز گذشته گفت، ظرف دو 
یا ســه روز آینده به لبنان باز می گردد.حریری روز 
یکشنبه با شبکه المستقبل مصاحبه ای داشت که 
همگان معتقدند این مصاحبه نیز بر او دیکته شده 
بود. بیشتر مسئوالن لبنانی معتقدند که عربستان 
حریری را مجبور به اســتعفا کرده و وی در ریاض 

بازداشت است.

رئیس جمهوری لبنان: 

 اشاره حریری به بازگشتش از استعفا نشانه  مثبتی است

به گزارش ایســنا، معاون رئیس جمهوری در مراسم گرامیداشت 
پنجاهمین سالگرد فعالیت رآکتور تحقیقاتی تهران با حضور دکتر 
علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان انرژی 
اتمی، گفت: برجام برای ما، جامعه بین الملل و استحکام بخشیدن به 
ان پی تی مهم است. اگر برجام بهم بخورد هیچ کنوانسیونی نمی تواند 
از استحکام الزم برخوردار باشد. امیدواریم این اتفاق پیش نیاید. ولی 

اگر برجام بهم بخورد ما آنها را حیرت زده خواهیم کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به بحث مذاکرات هسته ای گفت: 
در بحث مذاکرات این توجه را داشتیم که ممکن بود آنها زیر قرارداد 
بزنند. به همین علت پیش بینی هایی را برای برگشــت پذیری کرده 
بودیم. ما با خوش باوری در مذاکره شرکت نکردیم. صالحی سپس به 
چالشی که در  سال 88 با آن روبه رو شده بود پرداخت و گفت: وقتی 

برای اولین بار عهده دار مسئولیت در سازمان شدم، سوخت رآکتور 
رو به اتمام بود. برادر بزرگوارم آقای آقازاده که جا دارد از ایشــان هم 
به عنوان مدیری موفق تقدیر کنیم نامه ای به آقای البرادعی نوشته 
بودند که ما 20 درصدمان درحال اتمام هست، بفرمایید که آرژانتین 
یا هر کشــور دیگری مثل زمان آقای امراللهی ایــن 20 درصد را در 
اختیار بگذارند. بنده که به ســازمان آمدم آن نامه را پیگیری کردم. 
چون مدتی در وین بودم با آقای البرادعی هم روابطی داشتم، ایشان 
نامه آقای آقازاده را نشان داد و گفت شما که پیگیری می کنید، این 
بار برای تحویل سوخت بیست درصد هم شرایط گذاشته اند. نامه ای 
غیررسمی توســط آمریکا و روسیه نوشــته و گفته بودند حاضریم 
20 درصد را در قبال پذیرش شروطی تأمین کنیم. من هم گفتم هیچ 
دلیلی ندارد که ما آن شــروط را بپذیریم. این شروط حاکمیت ملی 

ما را زیر ســؤال می برد. رآکتور ما برای تولید رادیودارو اســت و قبال 
هم ســوخت 20 درصد را گرفته بودیم. وی ادامه داد: بحث از آن جا 
شروع شد. من از مذاکره با آقای البرادعی برگشتم؛ به رئیس جمهوری 
وقت گفتم اینها به ما 20 درصــد را نخواهند داد، اجازه بدهید ما کار 
را شــروع کنیم. بنده به گونه ای کار را آغاز می کنم که نه با مقررات 
بین المللی در تعارض باشیم و نه سر و صدا می کنیم، ولی کار را آغاز 
می کنیم. برآورد هزینه کردیم. گروهی را تشکیل دادیم و شبانه روز 
آن گروه کار کردند. صالحی در ارتباط با نقش شــهید شهریاری در 
پیشبرد تولید سوخت 20 درصد گفت: دکتر شهریاری عزیز بخشی 
از محاســبات را عهده دار بودند و افرادی را نیز تربیت کردند. به این 
ترتیب مقدمات 20 درصــد را فراهم کردیم و دوســاله 20 درصد را 

توانستیم از زیر صفر تأمین کنیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

اگر برجام به هم بخورد، آنها را حیرت زده می کنیم 

اخبار  جهان

اسراییل تهدید کرد، دست از حمله به 
سوریه برنمی دارد

ایسنا| رژیم صهیونیستی اعالم کرد، به حمالت 
نظامی اش علیه سوریه به رغم اجرای توافق آتش بس 
در جنوب غرب سوریه ادامه می دهد. کرملین نیز به 
آمریکا نســبت به بین المللی کردن متن این توافق 
هشدار داد. تساحی هنگبی،  وزیر همکاری منطقه ای 
رژیم صهیونیستی اعالم کرد، توافق آتش بس اخیر 
خواسته اســراییل را مبنی بر تکرار نشدن اقداماتی 
از جانب نیروهای حزب اهلل لبنان و ایران در منطقه 
مرزهای اسراییل و سوریه در شمال محقق نمی کند. 
هنگبی در اشــاره به حمالت نیروهای اشــغالگر 
به حزب اهلل لبنــان و ذخایر تســلیحاتی آن گفت: 
»اسراییل خطوط قرمز را تعیین کرده و به شدت به 

آن پایبند خواهد بود.«
اشــغالگران انتقال ســالح به حزب اهلل، هرگونه 
تیراندازی یا حمالت علیه مرزهــای خود را »خط 
قرمز« می دانند و مدعی اند، با وجود این که خواهان 
تنش با سوریه نیستند اما به خطوط قرمز خود پایبند 

می مانند.
این اشاره اسراییل در پی اعالم اردن در روز شنبه 
در زمینه حصول توافق بین مسکو،  واشنگتن و امان 
در زمینه ایجاد منطقه کاهش تنش در جنوب غرب 
سوریه بود به طوریکه نمایندگان سه کشور یادداشت 

اولیه در این زمینه را   امضا کردند.

سازمان ملل پرونده خشونت جنسی 
علیه مسلمانان روهینگیا را به دادگاه 

کیفری بین الملل ارجاع می دهد
ایســنا| یکی از مقام های ارشد ســازمان ملل 
اعالم کرد، مســأله آزار و اذیت مسلمانان روهینگا 
و همچنین خشونت جنسی و شکنجه علیه آنان را 
به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع می دهد. پرامیال 
پاتن، نماینــده ویژه دبیرکل ســازمان ملل در امور 
خشونت های جنسی در درگیری ها گفت: 10 میلیون 
دالر برای ارایه ســرویس های ویژه بــه بازماندگان 

خشونت های جنسی نیاز است.
وی در پایتخت بنگالدش پس از ســفر سه روزه 
به منطقه »کوکس بازار« که محل سکونت آوارگان 
میانماری است، صحبت کرده و با زنان و دخترانی که 
در میان آنها صدها هزار روهینگایی بوده و از میانمار به 

بنگالدش فرار کرده اند، دیدار کرد.
وی پس از بازدیــد از این اردوگاه ها گفت: »زمانی 
که به نیویورک برگردم گزارش خود را ارایه داده و این 
مسأله را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع می دهم 
تا افرادی که از ارتش میانمار مسئول خشونت های 
جنسی علیه مسلمانان میانمار هستند، تحت پیگرد 

قرار بگیرند.«
نماینده ویــژه دبیرکل ســازمان ملــل در امور 
خشونت های جنسی در درگیری ها همچنین ادامه 
داد: »خشونت جنسی،توسط نیروهای مسلح میانمار 
علیه مسلمانان روهینگیا ســازماندهی و اجرا شده 

است. تجاوز اقدام به نسل کشی محسوب می شود.«
وی ادامــه داد: »تهدید گســترده و اســتفاده از 
خشونت جنسی یک مسأله مهم است و عامل اصلی 
بی خانمانی در مقیاس گســترده است. همچنین 
به ابزاری برای ترس و ارعــاب با هدف بیرون راندن 

روهینگیایی ها تبدیل شده است.«
این مقام مســئول همچنین ادامه داد: »اشکال 
مختلف خشونت جنسی را از بازماندگان می شنویم 
که شــامل تجاوزهای گروهی از جانب ســربازان و 

بردگی جنسی در اسارت ارتش است.«

عفو بین الملل دولت و شورشیان 
سوری را به نقض حقوق بشر متهم کرد

ایسنا| عفو بین الملل اعالم کرد، هم دولت دمشق 
و هم مخالفان با محاصره غیرنظامیان و ممانعت از 
رســیدن ملزومات زندگی به آنهــا، مرتکب نقض 
آشکار حقوق بشر و »جنایت علیه بشریت« شده اند. 
عفو بین الملل با انتشار گزارشی با عنوان »یا می رویم 
یا می میریم« مدعی محاصره غیرنظامیان و بمباران 
مناطق مسکونی توسط ارتش سوریه با هدف اجبار 
آنها به ترک خانه هایشان شده است. عفو بین الملل 
در این گزارش آورده اســت: »دولت دمشــق و در 
سطحی پایین تر گروه های مخالف مسلح مناطق 
پرجمعیــت را محاصره کــرده و غیرنظامیان را از 
غذا، آب و نیازهای اساسی محروم می کند که این 

به منزله نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است.«
عفو بین الملل می گوید: »در مناطقی چون داریا 
و مضایا در حومه دمشق، شرق شهر حلب و محله 
الوعر در حمص جنایت جنگی رخ داده است. این 
مناطق در محاصره ارتش سوریه است. همچنین 
گروه های مخالفی که شــهرک های شیعه نشین 
کفریا و الفوعه را محاصره کرده اند، دست به اقدامات 

مشابهی زده اند.«
عفو بین الملل مدعی وقوع 10حمله در شــرق 
حلب در بازه زمانی ژوئیه تا دســامبر 2016 شده و 
اعالم کرده، دمشق در این حمالت محله هایی که 
از خطوط درگیری دور بوده را بدون وجود هیچ گونه 
هدف نظامی مشخصی در اطراف آن جا مورد هدف 
قرار داده است. همچنین در این گزارش آمده است، 
گروه های مخالف نیز از اوت تا نوامبر سال گذشته 
هشت حمله را در غرب شهر حلب علیه غیرنظامیان 
انجــام دادند. عفــو بین الملل تأکید کــرد که در 
تحقیقات خود از تصاویر ماهواره ای و ویدئوها کمک 
گرفته و عالوه بر این از آوریل تا سپتامبر سال جاری 
با 134تن از ساکنان محلی و مسئوالن سازمان ملل 
مصاحبه کرده است. درگیری ها در سوریه از زمان 
آغاز آن در مارس 2011 منجر به کشته شدن بیش 
از 330 هزار تن و آوارگی میلیون ها تن دیگر از آنها 

شده است.
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