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نشســت شــورای حــکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از دیروز، دوشنبه 

آغاز شد و تا جمعه ادامه خواهد داشت.
مدیرکل  آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در افتتاحیه این نشســت با تکرار اینکه 
توضیحات ایران دربــاره مواد اتمی پیدا 
شده در سه مکان اعالم نشده به لحاظ فنی 
معتبر نبوده است، مدعی شد که مسائل 

پادمانی در این زمینه باقی مانده است.
رافائل گروســی با بیان اینکه برنامه 
هســته ای ایران بلندپروازانه اســت و 
ردیدهایی جدی درباره آن وجود دارد  ت
گفت: ما همیشه باید تا زمانی که بتوانیم 
این موضوع را روشن کنیم ادامه دهیم. 
من راه دیگری نمی بینــم. وی ادعا کرد 
که »این مســائل از بین نمی روند. حل 

نمی شوند و روشن نمی شوند«.
گروسی در آستانه آغاز نشست شورای 
حکام آژانس نیز گفت: ایران راه دیگری 
ندارد و باید در بــاره ابهام های موجود در 
رنامه هسته ای خود توضیح دهد.مدیر  ب
کل آژانس افزود که قرار است پیش نویس 
قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی در 

نشست این هفته آژانس بررسی شود.
گروسی همچنین دیروز در حاشیه 
نشست شورای حکام و در نشست خبری 
ا خبرنگاران تصریح کرد کــه در مقام  ب

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
طرفدار یا مخالف قطعنامه پیشنهادی 
آمریکا و سه کشــور اروپایی علیه ایران 
یست.وی افزود: تصمیم گیری درباره  ن
قطعنامه در حیطه اختیــارات اعضای 
شورای حکام است.گروســی در پاسخ 
به پرسشی درباره هشــدار ایران درباره 
صدور قطعنامه شورای حکام عنوان کرد 
که در این زمینه پیش داوری نمی کند اما 
مدعی شد که تضعیف همکاری ها به سود 

کسی نیست.

 انتظار گروسی
برای  الحاق اسرائیل به ان پی تی

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد 
که انتظار دارد اسرائیل به پیمان منع اشاعه 
تسلیحات اتمی )ان پی تی( ملحق شود اما 
این قدرت را ندارد دولتی را به اتخاذ این 
تصمیم وادار کند.وی گفت: من معتقدم 
هر کشوری باید ان پی تی را امضا کند، از 
جمله اسرائیل، اســرائیل یکی از معدود 
کشورهای جهان است که تصمیم گرفته  

است ان پی تی را امضا نکند.
گروسی درباره ســفرش به تل آویو 
 هم گفت: بــه عنوان مدیــر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بسیار مهم است، 

من با همه صحبت می کنم. من باید این 
کار را انجام دهم. من نمی توانم با برخی 
صحبت کنم و با برخی دیگر نه.وی ادعا 
کرد که سفر او از آن جهت مهم است تا با 
کسانی که عالقه خاصی به فعالیت های 
آژانس دارند یا مســائل مهمی را در این 
زمینه مطرح می کننــد گفت وگو کند. 
مدیرکل آژانس با این حال ادعا کرد که 
حامل پیامی در سفر به فلسطین اشغالی 
نبوده و »سرگرم کاری است که باید انجام 
دهد«. گروسی در عین حال اظهار کرد 
پیام او به سران صهیونیستی این بوده که 

بگذارند آژانس کارش را انجام دهد.

متناسب با اقدام شورای حکام، 
پاسخ  می دهیم

درهمین راستا، سخنگوی وزارت امور 
خارجه درمورد قطعنامه احتمالی شورای 
حکام علیه ایران براســاس پیش نویس 
قطعنامه ارائه شــده از سوی تروییکای 
اروپایی و آمریکا تصریح کــرد: در مورد 
نتیجه جلســه پیش داوری نمی کنیم، 
ولی ما متناسب با اقدام و اتفاقی که بیفتد 
پاسخ  می دهیم.سعید خطیب زاده دیروز 
در گفت وگــوی زنده بــا بخش خبری 
ساعت ۱۴ شبکه یک سیما درباره ارسال 
پیش نویس قطعنامه علیه ایران به شورای 

حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
همان طور که می دانید   نشست فصلی 
شــورای حکام آژانس در حال برگزاری 
است، امروز آغاز شده اســت و چند روز 
ادامه خواهد داشت.وی با بیان این که به 
صورت معمول دو موضوع پادمانی مربوط 
به ایران و گزارش اجــرای برجام که به 
صورت فصلی ارائه می شود در دستور کار 
بوده است گفت: البته موضوعات دیگری 

هم در دستور کار است.
این دیپلمــات ارشــد ایرانی گفت: 
متاسفانه مدیرکل آژانس گزارشی را به 
صورت شــتاب زده ارائه کرده است که 
پیش از این که منتشر کند در پارلمان اروپا 
همین موارد را قبال یک بار دیگر گفته بود و 
همان موقع نیز ایران موضع گرفت و اعالم 
کرد که با توجه به این که هنوز دور سوم 
رایزنی ها بین ایران و آژانس   انجام نشده، 
جمع بندی مدیرکل در پارلمان اروپا به 
گونه ای است که انگار از قبل تصمیمی 
گرفته شده که گزارش آژانس جهت گیری 
و موضع گیری خاصی را داشــته باشد.
خطیب زاده با بیان این که گزارش ارایه 
شده دقیق نیست، تصریح کرد: ما صریح 
و روشن گفتیم که این گزارش بی اعتنا به 
تمامی اقدامات و پاسخ هایی که ایران با 
دقت و به صورت فنی ارائه کرده، اســت. 

ما از پنجم مارس ۲۰۲۲ و نیمه اســفند 
ا امروز سه دور نشســت با آژانس بین  ت
الملی انرژی اتمی داشتیم و یک بار هم به 
صورت مکتوب نظرات و پاسخ های خود 

را ارائه کردیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید 
مجدد مبنی بر این که این گزارش عالوه بر 
این که دقیق نیست و بی اعتنا به اقدامات 
ایران اســت، تالش دارد که یک روایت 
شاذ و بعیدی را در خصوص برنامه های 
هسته ای ایران جا بیندازد که بیشترشان 
بر اســاس موارد ادعایی است، در همین 
ارتباط   افزود: معلوم اســت رد پای رژیم 

صهیونیستی در آن وجود دارد.
خطیب زاده گفت: همان طور که وزیر 
امور خارجه اعالم کردند، ما به هیچ وجه 
نه این گزارش را قبول داریــم و نه اقدام 
این سه کشــور اروپایی به همراه آمریکا 
برای تصویب قطعنامه علیه ایرانرا . ما این 
اقدام را برخالف دیپلماسی می دانیم آنها 
تالش می کنند قطعنامه ای را ارائه کنند، 
ما این قطعنامه را ســازنده نمی دانیم و 
معتقدیم که این اقدامات هم در مسیر کل 
همکاری های ما با آژانس و هم مذاکرات 
اثرات منفی خواهد داشــت و بانیان این 
قطعنامه باید بدانند هــر چقدر هم این 
قطعنامه را شکلی معرفی کنند از نظر ما 

مردود است.
خطیب زاده در پاسخ به سوال دیگری 
در مورد مخالفت کشــورهایی همچون 
چین و روسیه با این قطعنامه و ارزیابیش 
از نتیجه شورای حکام خاطرنشان کرد: 
البته رویه های آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و شورای حکام مشخص است که به 
چه سمتی خواهد رفت. ۳۵ عضو شورای 
حکام نظرات خود را اعالم خواهند کرد 
و ایران هم به عنــوان ناظر، نظرات خود 
را می گوید.خطیب زاده بــا بیان این که 
امیدواریم با توجه به آنچه گفته شده سه 
کشور اروپایی و آمریکا از مسیر اشتباه خود   
در این ارتباط عقب نشینی کنند گفت: 
قطعا هم چین و هم روسیه و هم آنچه ایران 
گفته مبنی بر مخالفت است واگر موضوع 
به رای گیری گذاشته شود، باید دید رای 
منفی این دو کشور و احتماال کشورهای 
دیگر به چه ســمتی کل این موضوع را 
خواهد برد.؟ آنچه مهم اســت این است 
که اصل این ماجرا که مردود است، اثرات 

وضعی بر همکاری هــای ایران با آژانس 
بین المللی که بعد ازبیانیه مشــترک ۵ 
مارس آغاز شده، خواهد داشت و همچنین 
بر روند مذاکرات وین، اثر خواهد گذاشت.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه تاکید 
کرد: ما پیشــداوری نمی کنیم، اما قطعا 
متناسب با اتفاقی که بیافتد پاسخ های 

خود را خواهیم داشت.

 پاسخ هایمان به آژانس 
دقیق بوده است 

رئیس ســازمان انــرژی اتمی ایران 
نیز همزمان با جلسه شورای حکام و در 
گفت وگو با یک رســانه عربی با اشاره به 
نکه آژانس بین المللی انرژی اتمی به  ی ا
گزارش های اطالعاتی دشمنان و در راس 
آن ها اسرائیل استناد می کند تاکید کرد: 
پاســخ هایی که تاکنون به آژانس دادیم 

دقیق بوده است.
محمد اسالمی، در گفت وگو با شبکه 
الجزیره گفت: پاسخ هایی که تاکنون به 
سواالت آژانس بین المللی انرژی اتمی 

داده ایم، دقیق بوده است.
وی گفت: مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اراده جدی برای "قانع کننده" 
توصیف کردن پاسخ های ما ندارد. آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی به گزارش های 
اطالعاتی دشــمنان ما و در راس آن ها 

اسرائیل استناد می کند.
اسالمی گفت: قطعنامه ای که برخی 
در شــورای حکام برای رســیدن به آن 
تالش می کنند اوضاع جدیدی را بوجود 
نخواهد آورد. آژانس باید نفوذ سیاســی 
در داخل خود را متوقف کند و به قوانین 
پایبند باشد.رئیس سازمان انرژی اتمی 
ایران تاکید کرد: آژانس بین المللی انرژی 
اتمی از هدف قرار دادن ســایت های ما 
انتقاد نکرد و این یک پرسش بزرگ است. 
سالح هسته ای در راهبرد ما جایی ندارد و 
چیزهایی که مطرح می شود تنها اتهامات 

مغرضانه است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما بدون 
وجه به نتیجه توافق بــه فعالیت های  ت
مســالمت آمیز هســته ای خود ادامه 
می دهیم. ما آماده پایبنــدی به توافق 
هسته ای هستیم به شرطی که طرف های 
دیگر به تمام بندهای توافق پایبند باشند.

برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با موضوع ایران؛ 

گروسی پاسخ خواست؛ خطیب زاده هشدار داد
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هشدار امیرعبداللهیان به بانیان 
قطعنامه ضد ایرانی

 وزیر امور خارجه با بیان اینکه بانیان قطعنامه ضد 
یرانی، مسئول همه عواقب تهدیداتشان هستند  ا
تاکید کرد توافق در دسترس است اگر آمریکا و سه 

کشور اروپایی واقع بین باشند.
به گــزارش ایرنا، حســین امیرعبداللهیان در 
توییتی نوشت: »با جوزف بورل در مورد مذاکره برای 
لغو تحریم ها و چگونگی ادامــه آن رایزنی کردیم. 
اگر بانیان قطعنامه ضد ایرانی در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی)IAEA( روش تهدید را دنبال کنند، 
مسئول همه عواقب آن هستند.ما از توافق خوب، 
قوی و پایدار استقبال می کنیم. توافق در دسترس 
است اگر آمریکا و سه کشور اروپایی واقع بین باشند.

    
تعویق سفر وزیر خارجه به ترکیه

خبرگزاری اخالص کشــور ترکیه اعالم کرد 
سفر وزیر خارجه ایران به ترکیه که قرار بود دیروز 

)دوشنبه( انجام شود به تعویق افتاد.
به گزارش ایسنا بر اساس اطالعات به دست آمده 
از منابع دیپلماتیک این سفر به دلیل هماهنگ نشدن 
ساعت برنامه دیدار امیرعبداللهیان و مولود چاووش 

اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه به تعویق افتاد.
    

 در پی اهانت به پیامبر اکرم )ص( 
در یک برنامه تلویزیونی صورت گرفت 

 احضار سفیر هند در تهران
 به وزارت خارجه 

در پــی اهانت صــورت گرفته در یــک برنامه 
تلویزیونی کشور هند به پیامبر اکرم )ص( سفیر هند 
در تهران از سوی مدیرکل آسیای جنوبی به وزارت 
امورخارجه فراخوانده شد و مراتب اعتراض دولت و 
مردم جمهوری اسالمی ایران به سفیر هند ابالغ شد.
به گزارش خبرآنالین، سفیر هند در این دیدار با 
ابراز تاسف و غیرقابل قبول خواندن هرگونه توهین به 
پیامبر اسالم، اعالم کرد که این موضع حکومت هند 
که بیشترین احترام را به ادیان قایل است، نبوده و 
شخص اهانت کننده هیچ سمت دولتی نداشته و 
فقط جایگاه حزبی داشته و از این جایگاه هم اخراج 

شده است.
همچنین به گــزارش فــارس، در پی اهانت 
سخنگوی حزب حاکم هند به ساحت نبی اکرم 
اســالم)ص( و افزایش اعتراضــات، این حزب با 
صدور بیانیه ای از تعلیق او خبر داد. قطر و کویت 
هم در پی این اقدام سفرای هند در این کشورها 

را احضار کردند.
    

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی
 نشست آژانس انرژی اتمی
 با تنش همراه خواهد بود

ماینده روسیه در سازمان های بین المللی در  ن
وین اتریش در پیامی توییتری نوشت که نشست 
امروز )سه شنبه( آژانس بین المللی انرژی اتمی که 
موضوع ایران نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت، با 

تنش همراه خواهد بود.
به گزارش فارس، میخائیل اولیانوف روز شنبه 
نیز در پیامی توییتری در واکنش به احتمال مطرح 
شدن قطعنامه انتقادی علیه ایران در نشست شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشته بود: در 
واقع، پیش نویس قطعنامه غربی ها درباره ایران بی 
معنی است چون هیچ اثر مثبتی بر روابط میان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و ایران نخواهد داشت. اگر 
کشورهای غربی خواستار ارسال سیگنالی درباره 
ضرورت تعامل نزدیک هســتند )که روسیه از آن 
حمایت می کند( این می تواند به صورت شــفاهی 

نیز صورت بگیرد.
او پیش از این نیز هشــدار داده بود که قعطنامه 
احتمالی شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی علیه ایران، چشم انداز تکمیل موفقیت آمیز 
گفت وگوهای وین برای احیــای برجام را مبهم تر 

خواهد کرد.
    

 تأیید حکم علی یونسی
  و امیرحسین مرادی 
در دادگاه تجدیدنظر

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری که وکالت 
علی یونسی، دانشــجوی زندانی را برعهده دارد 
در توئیتی اعالم کرد که حکــم بدوی موکل او و 
امیرحســین مرادی، دیگر دانشجوی بازداشتی 
دانشــگاه شــریف در دادگاه تجدیدنظر تایید 

شده است.
در توئیت او آمده است: »شــعبه ۳6 دادگاه 
تجدیدنظر اســتان تهران، حکــم دادگاه بدوی 
مبنی بر محکومیت علی یونســی و امیرحسین 
مرادی به شانزده ســال حبس – که ده سال آن 
قابلیت اجرا دارد- را تأیید کرد.این دو دانشجوی 
دانشگاه شــریف بیش از دو سال است که در بند 

۲۰9 هستند.«

روی موج کوتاه

نماینده تبریز در مجلس در خصوص حواشی سفر اخیر ابراهیم 
رئیسی به تبریز و ترک کردن مجلس توسط او گفت روزی که با آقای 
رئیس جمهور جلسه داشتیم، هر چقدر اعالم کردم که بنده به عنوان 
نماینده تبریز باید صحبت کنم، رئیسی به هیچ عنوان حاضر نشد که 

به بنده اجازه صحبت کردن دهد.

به گزارش دیده بان ایران، احمدعلیرضابیگی گفت: وقتی برنامه 
سفر آقای رئیسی را به ما اعالم کردند، بنا شد که براساس تقسیم بندی، 
نمایندگان شمال، جنوب و مرکز استان، یک فرد را به عنوان سخنران 
انتخاب کنند؛ نمایندگان مرکز اســتان، بنده را به عنوان سخنران 

انتخاب کردند.
او ادامه داد: با وجود اینکه دو بار نزد آقای رئیسی رفتم و به او گفتم 
که من نماینده تبریز هستم و باید صحبت کنم، او هیچ اعتنایی به 
صحبت هایم نکرد و بنده هم صراحتاً خطاب به آقای رئیسی گفتم 
که اگر اجازه صحبت کردن به من را ندهد جلسه را ترک خواهم کرد و 

وقتی دیدم که باز هم به من بی اعتنایی می کند، با اعالم اینکه هر کسی 
به مردم بی اعتنایی کند سرنوشت اش محکوم به نابودی است و این 

کامال مشخص و قابل مشاهده است، جلسه را ترک کردم.
علیرضابیگی عنوان کرد: آقای رئیس جمهور به من گفت که 
شــما حق صحبت کردن به عنوان نماینده تبریز را ندارید. بعد از 
اینکه بنده از جلسه خارج شدم آقایان تصمیم گرفتند که از دیگر 
نمایندگان مرکز استان بخواهند که به جای بنده صحبت کنند. 
حتی از آقای پزشکیان خواستند که به  جای بنده صحبت کند اما 
ایشــان گفتند که قرار ما این بود که آقای علیرضابیگی صحبت 

کند نه شخص دیگری. در نهایت آقای میرتاج الدینی به جای بنده 
صحبت کردند. یعنی در واقع مشــکل من بودم و آقای رئیسی با 
شخص بنده مشکل دارد.او گفت: علت کینه آقای رئیسی از بنده 
این است که من در جلسه غیرعلنی مجلس در خصوص اصالحات 
اقتصادی او یعنی همان حذف ارز ترجیحــی، صراحتاً مخالفت 
خودم را اعالم کردم. برای آقای رئیســی متاســفم که ظرفیت 
شنیدن صحبت های نماینده مردم را نداشته و ندارد؛ در واقع آقای 

رئیسی ظرفیت شنیدن نظر مخالف خود را ندارد.
نماینده مردم تبریز عنوان کرد: بنده به آقای رئیسی گفتم که وجود 
ارز ترجیحی در این شــرایط اقتصادی کشور، کامال ضروری است و 
حذف این ارز نمی تواند درآمد معقولی برای دولت داشته باشد اما مثل 
باقی مسائل او هیچ اعتنایی به ما نکرد و با وجود هشدار ما نمایندگان 

ارز ترجیحی را حذف کرد.

علیرضا بیگی، نماینده تبریز:

رئیس جمهور به من گفت حق صحبت نداری

خبر

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اتفاقی که هنگام 
سخنرانی سیدحسن خمینی در مراسم گرامیداشت 
سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( رخ داد عنوان کرد با 
توجه به اینکه اتفاق رخ داده مسبوق به سابقه است، 
از دســتگاه اطالعاتی می خواهیم تا این موضوع را 

دنبال کنند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، غالمحسین 
محسنی اژه ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه، 
عنوان کرد: چنانچه عده ای از روی غفلت مبادرت به 
چنین عملی می کنند باید متنبه شوند؛ همچنین 
چنانچه عده ای ناخواسته از ناحیه شیاطین تحریک 
می شوند، باید به این مســاله توجه کنند؛ از سویی 
دیگر، اگر دست های پشت پرده ای نیز وجود دارد که 

می خواهند اینگونه مراسم ملی و مهم ما را مخدوش 
کنند و سوژه به دست دشمن بدهند، باید موضوع 
دنبال و تعقیب شــود و اقدام مقتضی و متناسب 

صورت گیرد.«
رئیس دســتگاه قضا همچنین دســتوراتی را 
در راستای رســیدگی دقیق و سریع درخصوص 
پرونده هایی که در استان خوزســتان در رابطه با 
فروریختن ساختمان متروپل تشکیل شده، صادر 
کرد؛ از جمله آنکه به معاون اول خود دســتور داد 
موضوع را از این حیث که ممکن اســت رسیدگی 
به پرونده برخی افــراد تحت تعقیب قرار گرفته در 

صالحیت تهران باشد، بررسی کند.
او افزود: »چنانچه امکان تفکیک وجود ندارد، 

بر اساس ضوابط تدبیری شــود تا در یک مرجع با 
سرعت، نظم و هماهنگی توأمان باشد و بدین ترتیب 
امکان حاشیه سازی از آنهایی که قصد حاشیه سازی 
دارند، سلب شود.« رئیس قوه قضاییه همچنین به 
معاون اول دستگاه قضایی دستور داد که نسبت به 
اتمام سریع تر تحقیقات درخصوص حادثه متروپل 
آبادان پیگیری های الزم را انجام دهد تا پرونده هر 
شخص به هر میزانی که در این حادثه مقصر بوده 

طبق قانون تکمیل شود.
محســنی اژه ای در ادامه از برخی رسانه های 
داخلی که بعضی دروغ هــا و مطالب خالف واقع را 
درخصوص حادثه متروپل منتشر می کنند گالیه 
کرد و به آنها تذکر داد که مبادا در زمین دشمن بازی 

کنند. او افزود: »افراد متدین و وظیفه شناس عنایت 
داشته باشند، خبری که می خواهند منتشر کنند، آیا 
صحت دارد یا نه؟ حتی اگر صحت داشته باشد با چه 
ادبیاتی باید منتشر کنند و چه کسی از این خبر بهره 
می برد؟ آیا این خبر به تحقق عدالت کمک می کند؟ 
مبادا برای دشمن سوژه ســازی شود.« رئیس قوه 
قضاییه در ادامه مشــخصاً به انتشار خبر و تفاسیر 
خروج یکی از مسئوالن ســابق استان خوزستان 
از کشور و سپس بازگشــت او به ایران اشاره کرد و 
گفت: »هیچ کدام از مسئولین ذیربط و هیت های 
اعزامی)دولت، مجلس و دادستانی کل کشور( نسبت 
به فرد مورد اشاره در خصوص فروریختن ساختمان 
آبادان گزارشی ارائه نداده اند و طبیعتاً اقدام قضایی 

نیز در مورد وی در این خصــوص صورت نگرفته 
است.« رئیس دستگاه قضا در پایان اظهاراتش به 
بخشی از التهاب آفرینی و موج سواری رسانه های 
دروغ پراکن دشــمن درخصوص قضیه فوق الذکر 

اشاره کرد.

توصیه رئیس قوه قضائیه به دستگاه اطالعاتی: 

عوامل برهم زننده سخنرانی حسن خمینی را تعقیب کنید


