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بین الملل
تحلیل خارجی

جنگ به نام داعش و بر ضد <پ ك ك>

حمل��ه هواپيماه��اي جنگ��ي
تركي��ه علي��ه مواض��ع داعش در
خاك سوريه ،موافقت دولت آنكارا
با اس��تفاده امري��كا از پايگاههاي
نظامياش عليه داعش و دستگيري
گس��ترده افرادي ك��ه مظنون به
همكاري با داعش و شبه نظاميان
ُك��رد بودن��د ،از تح��والت جدید
خاورميانه به شمار ميرود و اگر تركيه به اين مسير جديد ادامه دهد ،ای بسا
برخورد ائتالف بينالمللي عليه داعش قدرتمندتر از گذشته خواهد بود و تردد
تروريس��تها و انتقال پول و تسليحات از مرزهاي تركيه به سوريه نيز متوقف
شود .با وجود اين ،شيوهاي كه تركيه اكنون در پيش گرفته و همزمان داعش
و حزب كارگران كردس��تان (پ ك ك) را هدف حمالت خود قرار داده اس��ت
به نظر ميرس��د نتيجهاي جز پيچيده و خطرناك ش��دن تحوالت براي خود
تركيه ندارد.
مش��كل اينجاس��ت كه آنكارا از ابتدا تالش ميكرد داع��ش و پ ك ك را
رود ر روي ه��م قرار دهد و در حالي كه مذاكرات صلح را با پ ك ك ،جنبش
جدايي طلب كردي ديرپا و رهبر زندانياش عبداهلل اوجاالن از سال  2012آغاز
كرده بود اما در جريان مذاكرات همواره به دنبال راه ديگري براي ضربه زدن به
پ ك ك بود و حمايت از داعش براي جنگ با حزب اتحاد دموكراتيك سوريه
(پ ي د) كه خواهرخوانده پ ك ك در سوريه محسوب ميشود .اتخاذ چنين
سياس��ت متناقض و رياكارانهاي در قبال پ.ك.ك باعث گيجي و سردرگمي
سياس��ي ميشود و در برخي مواقع همه چيز خراب ميشود .اكنون هم دليل
حم�لات كنوني دولت تركيه به پ ك ك ممكن اس��ت از بيم آن باش��د كه
دش��مني داعش و پ ك ك به خاك تركيه كشيده شود ،اتفاقي كه در حادثه
انتحاري س��وروچ رخ داد و  32شهروند كرد تركيه در خاك اين كشور نزديك
مرز سوريه كشته شدند و پس از آن هم پ ك ك دو پليس تركيه را به خاطر
ضعف پليس در حفظ جان كردها كشت .در اين روزها رسانههاي اپوزيسيون پر
بود از اتهامات سراسر خشم عليه دولت كه موضع جدي ضد داعش اتخاذ نكرده
است .قطعاً جنگي كه تركيه اكنون شروع كرده و قصد دارد همزمان دو جبهه
را سركوب كند ،بسيار پرمخاطره است ،همانطور كه سياست رياكارانهاي كه
در قبال پ ك ك در پيش گرفت و از يك س��و با آنها مذاكره كرد و از س��ويي
ديگر داعش را به جانشانانداخت ،سياست پرمخاطرهاي بود.
تركيه از ابتداي شكلگيري ائتالف بينالمللي ضد داعش نيز يكي از اعضاي
مضط��رب ائتالف بود زيرا از يك س��و جاهطلبيهايش ب��راي هدايت ،رهبري
و ش��كل دادن به منطقه ناکام مانده بود و از س��وي ديگر نگرانيهايي درباره
تأثي��ر تحوالت منطقه بر قدرت گرفتن جدايي طلبان كرد تركيه داش��ت .در
واق��ع علت اصلي موضع دوپهلو و مبهم تركيه علي��ه داعش از همان ابتدا هم
ترس از پيروزي كردهاي عراق و سوريه و تحريك شدن كردهاي تركيه براي
درخواست خودمختاري بيشتر و تضعيف شدن دولت مركزي بود.
جهان ايده آل براي آنكارا جهاني است كه در آن هم سوريه و هم عراق بار
ديگر به عنوان دو كش��ور بتوانند اقليتهاي كرد خود را كنترل كنند تا تركيه
هم مجبور نش��ود مقابل كردهاي خود كرنش كرده و خودمختاريهاي بيش
از حد به آنها بدهد.
تركيه پيشتر براي مصالحه و معامله با دولت دمشق درباره كردهاي سوري
تالشهايي كرده و شكست خورده بود و پس از آن بود كه دولت آنكارا به يكي
از مخالفان جدي بشار اسد ،رئيس جمهوري سوريه تبديل شد و از گروههاي
معارض ضد اسد حمايت كرد و همزمان تعهداتي را كه ممكن بود در راستاي
آن به كردهاي سوريه كمك شود ،ناديده ميگرفت.
تحوالت اخير در سياست خارجي و امنيتي تركيه ممكن است تركيه را در
ائتالف ضد داعش فعالتر كند اما اين كش��ور بايد به جاي جنگيدن با پ ك
پكك
ك و همسنگ قرار دادن اين گروه با داعش ،مذاكرات صلح خود را با 
احيا كند.
منبع :گاردين /ترجمه :كبري آكيش

خاورمیانه

تشديد حمالت ائتالف عربي به يمن در پوشش
آتش بس
آغاز آتش بس پنج روزه آل س��عود شروعي دوباره براي ويرانگري و كشتار
غي��ر نظاميان در يمن بود .طبق گزارشها دي��روز همزمان با آغاز موعد آتش
بس ،جنگندههاي س��عودي نمايش��ي مرگبار در آس��مان صنعا داش��تند .در
حمالت هوايي ديروز جنگندههاي س��عودي در صنعا بيش از  14نفر كش��ته
و زخمي شدند.
به گزارش ايرنا به نقل از منابع يمني ،همزمان با اعالم آتشبس انساني در يمن
جنگندههاي وابس��ته به ائتالف عربي به رهبري عربستان بخشهايي از شمال و
غرب شهر صعده را بشدت بمباران كردند .طبق گزارشها در حمله هوايي ارتش
سعودي به خانه احمد الغشمي ،رئيس جمهوري اسبق يمن در شمال غربي صنعا
 14غير نظامي كش��ته و زخمي ش��دند .جنگندههاي ارتش سعودي در حمالت
خود همچنين منطقه ضالع در ناحيه همدان را بمباران كردند كه در جريان اين
حمالت تأسيسات دولتي و محلههاي مسكوني به طور كامل ويران گشت.
در واكنش به حمالت هوايي آل سعود ،ارتش و كميتههاي مردمي دو موضع
نظام��ي المعزاب و القرن عربس��تان را در منطقه جازان گلوله باران كردند .اين
منابع همچنين از يورش ارتش و كميتههاي مردمي به موضع نظامي الش��عبه
در منطقه ظهران عسير عربستان خبر دادند .وزارت دفاع يمن نيز اعالم كرد:
ارتش و نيروهاي كميتههاي مردمي شهر ملك فهد و رياست دادگاههاي منطقه
نجران را با چند فروند راكت هدف قرار دادند .اين وزارتخانه همچنين از كنترل
ارتش و كميتههاي مردمي بر كوه البلق در غرب ش��هر مارب بعد از درگيري با
عناص��ر القاعده خبر داد .درگيريه��ا در يمن در حالي تداوم مييابد كه دولت
عربس��تان س��عودي از اجراي آتش بس انس��اني به مدت پنج روز از نخستين
ساعت روز دوشنبه خبر داده بود.

سال بیست ویکم شماره 5987
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نايب رئيس مجلس
اعيان انگليس قرباني
رسوايي اخالقي شد

International@iran-newspaper.com

انتشار تصاويري از فس��اد اخالقي نايب رئيس مجلس اعيان انگليس موجب كنار
رفتن وي از اين س��مت ش��د .به گزارش خبرگزاري مهر ،رسانههاي انگليس از قبيل
روزنامه سان و ديلي ميل با انتشار گزارشيهايي در مورد رسوايي اخالقي «لرد سيويل»
از كنار رفتن وي از س��مت نايب رئي��س مجلس اعيان انگليس خبر دادند .در همين
رابطه روزنامه سان با انتشار تصاويري از وي با عنوان «لرد كوكائين» ياد كرده است.
بر اساس گزارشهاي منتشر شده ،نايب رئيس مجلس اعيان بريتانيا در پي انتشار

ويدئويي در س��ايت يكي از روزنامههاي اين كش��ور كه ظاهراً او را در حال كش��يدن
كوكائين با ش��ماری روسپي نشان ميدهد ،از سمتش كنارهگيري كرد .در پي انتشار
اين تصاوير <بارونس فرانس دس��وزا> رئيس مجلس اعي��ان انگليس ،اعالم كرد كه از
انتش��ار اين خبر شوكه شده است .دس��وزا با غيرقابل قبول دانستن چنين رفتاري از
پليس خواس��ته اس��ت كه در اين باره تحقيق كند .لرد س��يويل از سال  ۱۹۹۶عضو
مجلس اعيان است و معاونت دانشگاه آبردين را هم به عهده دارد.

از سوی داوود اوغلو در میان خبرنگاران انجام گرفت

رونمایی از نقشه جنگی اردوغان

احمد داوود اوغلو ،نخستوزير تركيه ،نقشه جنگی
اردوغان علیه پ .ك .ك و داعش را تش��ریح کرد.
وی در حال��ی به میان خبرن��گاران آمد که براي
مقابله با پ .ك .ك در ش��مال ع��راق بر بمباران
هواي��ي تأكيد دارد و ب��ا  50جنگنده ارتش باران
بمب را روي  400نقطه وابسته به اين گروه ريخته
اس��ت .داوود اوغلو اعالم كرد :ني��روي زميني به
س��وريه اعزام نميكند .با اين حال براي مبارزان
كرد شمال سوريه كه تركيه آنها را به تالش براي
تغيير بافت جمعيتي و ايجاد دولت مستقل كردي
متهم كرده ،شروطي تعيين كرد.
به گزارش ايرنا ،احمد داوود اوغلو ،نخستوزير
توگو با س��ردبيران برخي مطبوعات
تركيه در گف 
اين كش��ور گفت :كش��ورش قصد ن��دارد نيرو به
خاك س��وريه اعزام كند .وي با اش��اره به تالش و
خواست آنكارا به منظور ايجاد منطقه پرواز ممنوع
در شمال سوريه افزود :يكي از نكات حائز اهميت،
پوشش هوايي نيروهايي است كه با داعش در نبرد
هس��تند .نيروهايي كه در خاك سوريه با يكديگر
همكاري دارند ،بايد تحت حمايت و پشتيباني قرار
بگيرند.
نخس��توزير تركي��ه در م��ورد ح��زب اتحاد
دموكراتي��ك كردهاي س��وريه (پ .ي .د) گفت:
اگ��ر «پ .ي .د» تركي��ه را ناراح��ت نكند ،همه
ارتباطهاي خود با دولت بش��ار اس��د را قطع و با
نيروهاي مخالف بشار اسد همكاري كند ميتواند
در س��وريه جديد جايي براي خود داش��ته باشد.
يگانهاي حفاظت خلق وابس��ته ب��ه پ .ي .د در
س��اليان گذش��ته با داعش مب��ارزه كردهاند و در
هفتههاي اخير بر تلابيض و عين عيس��ي تسلط
يافتند .این در حالی اس��ت که تركيه در ش��مال
ع��راق دامن��ه حمالت هواي��ي ب��ه پ .ك .ك را
وس��يعتر كرده اس��ت و جنگندههاي اين كشور
بار ديگر حمالت��ي را عليه مواضع حزب كارگران
كردستان تركيه انجام دادند.
 50جنگن��د ه اف  16تركيه در گس��تردهترين
م��وج حمالت خود علي��ه پ .ك .ك  400هدف

در ش��مال عراق را بمباران كردن��د .اين حمالت
پايگاههاي پ.ك.ك در منطقه تحت كنترل اقليم
كردستان عراق را هدف قرار داد.
پارلمان اقليم كردستان اين حمالت را محكوم
ك��رده و مس��عود بارزاني رئيس اي��ن منطقه در
بياني��هاي از تمامي طرفها خواس��ت بار ديگر به
رون��د صلح بازگش��ته و وارد جنگهايي كه هيچ
ضرورتي ندارد ،نش��وند و تالشهاي خود را براي
مقابله ب��ا داع��ش و ديگر گروههاي تروريس��تي
يكپارچه سازند.
توجيه و اعتراض
همزمان با ديدار داووداوغلو با اصحاب رس��انه،
رجب طيب اردوغان رئي��س جمهوري تركيه در
تم��اس تلفني با والديمير پوتي��ن و فؤاد معصوم،
رؤساي جمهوري روسيه و عراق بر عزم كشورش
ب��ر ادامه عملي��ات عليه داع��ش و پ .ك .ك در
شمال سوريه و عراق تأكيد كرد.
سازمان پيمان آتالنتيك شمالي (ناتو) نیز روز

سهشنبه (امروز) نشستي فوقالعاده به درخواست
آنكارا و در پي حمالت تروريستي اخير در تركيه
برگزار ميكند .اين نشس��ت كه در آن نمايندگان
 28كش��ور اين ائت�لاف نظامي حض��ور خواهند
داش��ت ،قرار اس��ت با هدف رايزني بر اساس بند
چهارم پيمان واش��نگتن برگزار شود .بند چهارم
پيمان واش��نگتن به اعضاي ناتو اجازه ميدهد در
صورتي كه امنيت ،استقالل يا تماميت ارضيشان
مورد تهديد قرار گيرد ،درخواست تشكيل جلسه
رايزني و رسيدگي بدهند.
اما تحركات نظامي تركيه در داخل اين كشور
با اعتراضهاي زيادي مواجه شده است .كردهاي
هوادار حزب دموكراتيك خلق تركيه روز يكشنبه
دست به تظاهرات زدند كه سرانجام به درگيري با
نيروهاي پليس منجر شد .در همين حال علويها
ني��ز در اعتراض به قتل ي��ك مأمور پليس كه به
اتهام وابس��تگي به داعش كش��ته ش��د تظاهرات
كردند .در اين تظاهرات يك نيروي پليس پس از

پيشروي ارتش سوريه به سمت پالميرا
همزمان با پيش��روي ارتش س��وريه به سمت شهر باستاني پالميرا منابع س��وري از فرار گروهي
300تروريس��ت داعش از اين ش��هر خبر دادند .به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري رسمي سوريه،
ارت��ش اين کش��ور در ادام��ه پيروزهاي خود در ميدانهاي نبرد عليه تروريس��م موفق ش��د تا يک
کيلومتري شهر باستاني پالميرا در مرکز اين کشور پيشروي کند .منابع سوري گزارش دادند:ارتش
با حمايت کميتههاي مردمي به پيشرويهايي به سمت شهر باستاني پالميرا دست يافته و بخشي از
رشتهکوههاي پالميرا در جنوب غرب اين شهر را تحت کنترل خود درآورد .شهر باستاني پالميرا که
در مرکز سوريه قرار دارد توسط سازمان يونسکو در فهرست ميراث جهاني انساني قرار گرفته است،
تکفيريهاي داعش شهر پالميرا را در اواخر مه اشغال کردند.

در ادام��ه س��رکوب جماعت اخوان المس��لمين  ۳۰نف��ر از اعضاي اين جماعت در سراس��ر مصر
بازداشت شدند.
ب��ه گزارش تس��نيم به نق��ل از خبرگزاري آلمان ،وزارت کش��ور مص��ر در بيانيهاي اع�لام کرد در
نتيج��ه تالشه��اي امنيتي براي ناکام گذاش��تن طرحها و تحرکات اعضاي کميتهه��اي عملياتي گروه
اخوان المس��لمين که نيروهاي ارتش و پليس و تأسيس��ات مهم و حياتي را هدف قرار ميدهند 6 ،عضو
اين کميتهها در استانهاي المنوفيه ،کفر الشيخ ،دمياط و البحيره بازداشت شدند .موج بازداشتها در
مصر درحالي شدت گرفته که اخيراً يک گزارش حقوقي در مصر نشان داده است که از زمان حوادث 30
ژوئن  2013و تا ماه مه 2015بيش از  3200نوجوان زير  18سال در اين کشور بازداشت شدهاند.

القسام :تعرض به مسجداالقصي بيپاسخ گذاشته نميشود

ش��اخه نظام��ي حم��اس در واکن��ش
ب��ه تعرضه��اي مک��رر صهيونيس��تها ب��ه
مس��جداالقصي اعالم ک��رد اي��ن اقدامات را
بيپاسخ نخواهد گذاشت.
گردانهاي «القسام» شاخه نظامي حماس
اعالم کرد تعرض و توهين به مس��جداالقصي
بيپاسخ گذاش��ته نميش��ود و مقاومت تنها
راه اي��ن جنبش براي مقابله با رژيم اش��غالگر

گزیده اخبار

دختر  ۱۰ساله عامل
انتحاري در نيجريه

زخمي ش��دن توسط يك ضارب در منطقه غازي
اس��تانبول ،به دليل شدت جراحت جان خود را از
دست داد .تركيه در كش��ور نيز عملياتي را براي
دس��تگيري عوامل وابسته به داعش ،پ .ك .ك و
گروههاي چپگرا آغاز كرده كه آمار بازداشتيها از
روز جمعه تاكنون به  861نفر رسيده است.
ارتباط تركيه و سركردگان داعش
به رغ��م آنكه تركيه اعالم كرده يكي از اهداف
ارت��ش از جن��گ ،روياروي��ي با داعش اس��ت اما
روزنامه گاردين درباره ارتباط تركيه و سركردگان
داع��ش افش��اگري كرد .ي��ك مقام ارش��د غربي
ادعا كرد اطالعاتي كه در محل كش��ته ش��دن ابو
س��ياف ،يكي از س��ركردگان داع��ش جمعآوري
ش��ده اس��ت از وجود ارتباطات و قراردادهايي در
سطوح عالي ميان مقامهاي تركيه و اعضاي مهم
داعش حكايت دارد .ابو س��ياف كه به نمايندگي
از داعش مسئوليت عمليات قاچاق نفت در عراق
را به عهده داش��ت چند ماه قبل در سوريه كشته
شد .گاردين به نقل از اين مقام غربي افزود :صدها
فلش مموري و سند كشف شد كه در حال بررسي
هس��تند اما ارتباط دو طرف آنقدر واضح است كه
ميتواند منجر به مخدوش شدن ارتباط سياسي
ما و آنكارا شود.
آمادگي س�كوالرها ب�راي ائتالف با حزب
حاكم
در بحبوحه جنگ دول��ت اردوغان با مخالفان
ک��رد دومي��ن حزب پي��روز در انتخاب��ات تركيه
اعالم كرد كه اين حزب حاضر به تش��كيل دولت
ائتالفي با حزب حاكم عدالت و توس��عه است .به
گزارش ايس��نا ،كمال قليچ��دار اوغلو رهبر حزب
جمهوريخواه خلق تركيه به روزنامه حريت گفت:
ب��ا وجود اينكه به هزينههاي باالي تش��كيل يك
دولت ائتالفي واقف هس��تيم ،براي مصالح كشور
مس��ئوليت انجام اين كار را قبول ميكنيم .حزب
جمهوريخ��واه خلق تركيه يك ح��زب مليگراي
سكوالر و منتقد سياستهاي حزب حاكم عدالت
و توسعه است.

بازداشت  ۳۰نفر از رهبران اخوان المسلمين در مصر

باقي خواهد ماند .ابوعبيده سخنگوي رسمي
گردانه��اي القس��ام در صفح��ه توئيتر خود
نوشت :تعرضهاي اش��غالگر عليه ملت ما در
کرانه باخت��ري و قدس بهترين دليل اس��ت
که اين دش��من جز زب��ان زور را نميفهمد و
«مقاوم��ت» بهترين گزينه اس��ت.وي افزود:
فرزندان ما و مقاومت در کرانه باختري بهترين
راه را براي دادن يک درس جديد به دش��من
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اش��غالگر پيدا خواهند کرد و مفاد اين درس
آن اس��ت که مسجداالقصي خط قرمز است و
تعرض به آن بيپاسخ نميماند.
صدها شهرکنش��ين يکش��نبه با حمايت
پليس رژيم صهيونيس��تي به مس��جداالقصي
يورش بردن��د ،چندين نف��ر را زخمي کردند
و تخريبهاي بس��ياري در اين مسجد به جا
گذاشتند.

يک دختربچه حدوداً  ۱۰ساله در
حملهاي انتحاري در ش��مال ش��رقي
نيجري��ه باعث م��رگ حداقل  ۱۶نفر
ش��ده اس��ت .اين حمل��ه در نزديکي
يک بازار ش��لوغ در ش��هر داماتورو در
ايالت يوبه انجام ش��د .حدود  ۵۰نفر
ه��م زخمي ش��دهاند .تاکن��ون هيچ
گروهي مس��ئوليت اين حمل��ه را به
عه��ده نگرفته اس��ت اما گ��روه بوکو
حرام مسئول بمبگذاريهاي مشابه در
ماههاي گذشته شناخته ميشود.

انفجار در موگاديشو

انفج��اري عظي��م در هتل��ي در
موگاديش��و پايتخت س��ومالي دست
ک��م  ۱۳نفر را کش��ته و بيش از ۴۰
نف��ر را زخمي کرده اس��ت .در حمله
ب��ه هتل کاخ جزي��ره از يک کاميون
اس��تفاده ش��د .اي��ن حمل��ه يکي از
بدترين حمالت در موگاديشو توصيف
شده است .در اين حمله يک کارمند
سفارت چين کشته و ديپلمات ارشد
اين س��فارتخانه نيز زخمي شد .گروه
الش��باب مس��ئوليت اين حمله را به
عهده گرفته اس��ت .اين گروه مرتبط
با القاعده حمله مذکور را واکنشي به
عملي��ات يک نيروي اتحاديه آفريقا و
دولت سومالي اعالم کرده است.

سفر کامرون به جنوب
شرق آسيا

نخست وزير انگليس اعالم کرد قصد
دارد در رأس هيأتي تجاري به جنوب
شرق آس��يا رفته تا به انجام معاهدات
تجاري و مقابله با افراط گرايي در اين
منطقه بپ��ردازد .در اين س��فر که از
ديروز آغاز شده ديويد کامرون ،نخست
وزيرانگليس به ويتنام ،سنگاپور ،مالزي
و اندون��زي م��يرود و اين نخس��تين
س��فر خارج از اروپاي کامرون پس از
پيروزياش در انتخابات مه سال جاري
ميالدي محسوب ميشود.

ترامپ در کورس انتخابات
امريکا پيشتاز شد

نتاي��ج نظرس��نجي ش��بکه
خبري س��ي .ان.ان نش��ان ميدهد،
دونال��د ترام��پ در مي��ان ديگ��ر
نامزده��اي جمهوريخ��واه انتخابات
رياس��تجمهوري آت��ي امري��کا از
ش��انس بيش��تري ب��راي پي��روزي
ب
برخوردار است .پس از ترامپ ،ج 
بوش فرماندار پيشين فلوريدا و برادر
جورج بوش ،رئيسجمهوري پيشين
امريکا قرار دارد.

شايعه سقوط هواپيماي
«اون»

رس��انههاي کرهجنوب��ي گ��زارش
دادن��د ،هواپيم��اي کوچکي ش��بيه
هواپيم��اي رهب��ر جوان کرهش��مالي
اخيراً سقوط کرده است ،اما رسانههاي
پيونگيانگ در اين باره اطالعرس��اني
نکردهاند .کيم جونگ اون ،رهبر جوان
کرهش��مالي وياليي نزدي��ک منطقه
«وونسان» دارد و هواپيماي مذکور که
از نوع سسنا 172-است و کيم جونگ
اون ش��بيه آن را دارد ،در نزديکي اين
منطقه سقوط کرده است.

سیاسی

شفاف سازی ابعاد فنی توافق توسط صالحی
علي اكبر صالحي با بيان اينكه تفاهم كلي
با آژانس و گروه  5+1با حفظ خطوط قرمز و
تأمين نظرات آنها به دست آمد ،گفت :در وين
تفاهمنامه مج��ددي با آمانو امضا و اعالم هم
شد و مفاد و اصل آن محرمانه نبود.
به گزارش ايس��كانيوز ،علي اكبر صالحي
توگ��وي ويژه خبري
ب��ا حضور در برنامه گف 
يكشنبه شب شبكه  2سيما با موضوع «ابعاد
فني برج��ام» گف��ت :همواره اع�لام كرديم
به تفاهم به دس��ت آم��ده در لوزان پايبنديم
بنابراين در جلس��ات وي��ن روي مواضع خود
پافش��اري كرديم و نپذيرفتيم در مواردي كه
آنها مدنظرشان بود ،عقب نشيني كنيم.
وي در پاس��خ به اين پرسش كه آيا مسأله
فني حل نش��دهاي بود كه هفتههاي آخر به
مذاكرات پيوس��تيد؟ ادام��ه داد :آقاي ظريف
به آقاي روحاني گف��ت كه من حتماً بايد در
مذاكرات حضور يابم كه باوجود نامساعد بودن
شرايط جسمانيام در آن زمان اما بنا به دستور
آقاي روحاني در مذاكرات حضور يافتم و اين
لطف الهي بود كه خيلي مش��كل جس��ماني
نداشتم و توانستم در مذاكرات شركت كنم و
نتيجه مورد نظر را هم گرفتيم .صالحي درباره

مش��كالت فني مذاك��رات در دور آخر افزود:
آنچه در لوزان سوئيس در محورهاي فني به
تفاهم رسيديم پس از آن دبه كردند و باوجود
آنكه در بس��ياري از موارد تفاهم كرده بوديم
آنها خواستار بازنگري جدي در آن بودند.
رئيس سازمان انرژي اتمي با رد محرمانه
بودن مفاد تفاهمنامه اي��ران و آژانس،گفت:
اص��ل آن چي��زي كه امضا كردي��م محرمانه
نيس��ت و اعالم شد و عادي اس��ت ،فقط در
موضوع پادماني ،نحوه بازرس��ي كه بين ايران
و آژانس مذاكره ميش��ود ،محرمانه اس��ت و
اين امرعادي است و همه كشورها هم چنين
چيزي را دارند .صالحي س��پس ب��ا يادآوري
اينك��ه آژانس نتيجه بازرس��ي هاي��ش را به
شوراي حكام اعالم ميكند،گفت :قرار است
نتيجه را  15دس��امبر س��ال ميالدي جاري
اعالم كند اما ش��يوه رس��يدن به اين نتيجه
ميان ما و آژانس محرمانه ميماند و اين يك
امر معمولي است .وي افزود :آژانس نظر خود
درباره اقدامات انجام شده ايران را  15دسامبر
اعالم خواه��د كرد ،اما «برجام» مس��تقل از
اين نظر ،كار خ��ود را جلو ميبرد .وي درباره
احتمال تصويب پروت��كل الحاقي در مجلس

شوراي اسالمي اظهار داشت :فاصلهاي  8ساله
گذاش��تهاند كه اگر  8سال بگذرد يا قبل از 8
سال آژانس بينالمللي انرژي اتمي اعالم كند
ك��ه در ايران فعاليتهاي غير اعالم ش��دهاي
وجود ندارد در آن هنگام پروتكل الحاقي را به
تصويب مجلس ميرسانيم و كنگره امريكا هم
تحريمهاي خود را برميدارد.
جلس�ه س�ه جانبه با چي�ن و امريكا
درباره رآكتور اراك
صالحي درباره رآكتور آب سنگين اراك با
تأكيد بر اينكه ماهيت اين رآكتور ،آب سنگين
باقي ميماند و تعريف آن بر اساس بكارگيري
آب سنگين براي كند كردن نوترونها و براي
منعكس كردن نوترون هاست،گفت :احتماالً
سازمان انرژي اتمي با همكاري  5+1بيانيهاي
را در خصوص تقسيم مسئوليتها در زمينه
رآكتور آب سنگين داشته باشند و چنان كه
ب��ا چين و امريكا دراين ب��اره مذاكره كرديم،
قرار شد جلسه س��ه جانبهاي در اين باره در
چين برگزار شود.
حدود س�ال پانزدهم به ظرفيت 190
هزار سو ميرسيم
رئيس س��ازمان انرژي اتمي با اين توضيح

كه پ��س از عملياتي ك��ردن «برج��ام» ،در
 8س��ال اول روي ماش��ينهايي ك��ه ب��راي
غنيس��ازي اورانيوم بكار گرفته خواهد شد،
پذيرفتي��م ك��ه  IR6 ،IR2m ،IR4و IR8
باشد و ماشينهاي ديگر مانند  IR7 ،IR5و
 IR6sتست مكانيكي ميكنيم بدون تزريق
گاز اورانيوم،گفت :محدوديتي كه پذيرفتيم
در اينجاس��ت ك��ه زنجيره نهايي م��ا در زير
 10س��ال 30 ،تاي��ي خواهد ب��ود و بجز اين
در زمينه تحقيق و توس��عه هيچ محدوديتي
نپذيرفتهاي��م .وي با بيان اينكه پيشبيني ما
اين اس��ت كه در سال آينده به ماشين IR8
تزريق گاز اورانيوم انجام ميش��ود ،گفت :در
انتهاي س��ال هش��تم 200 ،ماش��ين  IR6و
 200ماش��ين  IR8تولي��د ميكنيم .پس از
11س��ال زنجيره سانتريفيوژهاي  IR6ما به
 160و س��انتريفيوژهاي  IR8ما به عدد 80
ميرس��د .پس از سال سيزدهم با يك شيب،
تعداد ماش��ينها را زياد ميكنيم به گونهاي
كه در حدود س��ال پانزدهم و شايد هم زودتر
در انتهاي س��ال چهاردهم ب��ه ظرفيت 190
هزار س��و ميرس��يم .وي افزود :در  10سالي
كه محدودي��ت را پذيرفتهايم اگ��ر برخي از

ماش��ينهاي فعلي س��انتريفيوژ از كار بيفتد
ماش��ينهاي جديد را تولي��د و جايگزين آن
ميكنيم بنابراين همواره اين ماشينها را البته
در شمارگان كم توليد ميكنيم.
رئيس س��ازمان انرژي اتم��ي در ادامه با
يادآوري اينكه  190هزار ماش��ين  IR1به
 240تن اورانيوم طبيعي در سال نياز دارد
و در ح��ال حاض��ر ذخاير اوراني��وم ما زياد
نيس��ت و ذخاير اورانيوم طبيعي ما محدود
اس��ت ،گفت :اين  8تا  10سال زماني است
كه هم اكتش��افات خ��ود را كامل ميكنيم
و هم اس��تخراج اورانيوم خ��ود را به حدي
ميرس��انيم تا حداقل نياز س��االنه نيروگاه
بوش��هر را تأمين كن��د بنابراي��ن كارخانه
اورانيوم هم به علت كمبود اورانيوم طبيعي
متوقف نخواهد شد.
محدوديتهاي�ي ك�ه پذيرفتهايم به
ظاهر محدوديت هستند
صالح��ي در ادام��ه ب��ا تأكيد ب��ر اينكه
مس��ئوليت آنچ��ه در مورد مس��ائل فني در
تواف��ق وين آمده اس��ت را ميپذي��رد ،اظهار
داش��ت :مسئوليت شرعي ،عقالني و عرفي را
روي مس��ائل فني ميپذيريم و اعالم كردهام

محدوديتهاي��ي ك��ه پذيرفتهاي��م به ظاهر
محدوديت هس��تند اما فعاليتهاي هستهاي
ما همچنان ادامه دارد.
صالحي افزود :آنها ميخواهند در رسيدن
به سالح هستهاي محدوديت و موانع بگذارند
و ما هم كه نميخواهيم سالح هستهاي توليد
كنيم بنابراين آنها ه��ر چقدر ميخواهند در
اين باره مانع بگذارند و راه را مسدود كنند لذا
محدوديتهايي را كه ما پذيرفتيم از ديد آنها
جلوي رسيدن به سالح هستهاي را ميگيرد
و ما هم كه قصد س��اخت س�لاح هس��تهاي
نداريم.
وي درباره بازرس��ي از مراكز نظامي گفت:
آنها به اين راحتي نميتوانند از مراكز نظامي
ما بازرس��ي كنند زيرا در پروتكل الحاقي اين
گونه نيس��ت ك��ه آنها هر وق��ت اراده كردند
بتوانند از مراكز نظامي ما بازرسي كنند بلكه
تقاضاي بازرسي آنها بايد مستند باشد و ما هم
ميتوانيم اين تقاضاي آنها را رد كنيم.
محدوديت  10ساله شامل دانشمندان
هستهاي نميشود
علي اكبر صالحي در پاسخ به اين سؤال كه
آيا محدوديتهاي  10ساله شامل دانشمندان

هستهاي هم ميشود ،با اشاره به اينكه به هر
كسي دانشمند نميگويند و نميتوان اين لقب
را به هر كسي داد گفت :سازمان انرژي اتمي
 16هزار كارمند دارد كه مث ً
ال تعدادي از آنها
ليسانس جغرافيا و تاريخ دارند ،اما كارشناسان
اصلي و اساس��ي ما محدود و سرمايه سازمان
هستند و محافل علمي ،آنها را ميشناسند و
آنها سر جاي خود باقي خواهند ماند.
وي با بيان اينك��ه ميخواهيم دو نيروگاه
جديد در بوش��هر بس��ازيم افزود :در فاصله 2
تا  4س��ال آينده كه كاره��اي اجرايي اين دو
نيروگاه آغاز ميشود حدود  15هزار تكنسين
و مهن��دس بايد در اي��ن نيروگاهها كار كنند
بنابراين كساني كه اكنون در تهران و اصفهان
در مراكز هس��تهاي مش��غول به كارند كافي
نيستند.
صالحي با بيان اينكه طرحهاي س��واحل
مك��ران نيز به  7ت��ا  8هزار نيروي انس��اني
ني��از دارند ،گفت :در فاصله  10س��ال آينده
دانش��گاهها هر چه فارغالتحصي��ل در زمينه
هستهاي بدهند ،بايد به كار بگيريم بنابراين
اين گونه نيس��ت كه بخواهيم كسي را از كار
بيكار كنيم.

