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سازمان انرژی اتمی ایران ترجمه متن 
کامل توضیحی کشورمان در ارتباط با 
گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین  المللی 
انــرژی اتمی در خصوص ســه مکان را 

منتشر و در اختیار رسانه ها قرار داد.
آژانس بین  المللی انــرژی اتمی در 
گزارشی که هفته گذشــته در شورای 
حکام قرائت و منجر به صدور قطعنامه 
علیه ایران شــد به ســه مکان آلوده به 
اورانیوم در تهران بدون ذکر اسامی آنها 
اشاره کرد، ولی ســازمان انرژی اتمی با 
انتشار ترجمه پاسخ خود اعالم کرد که 
سه مکان گفته شده »تورقوزآباد، ورامین 
و مریوان« بوده که اسرائیل ممکن است 
به عمد آنها را به اورانیوم آلوده کرده باشد.

در بیانیه سازمان انرژی اتمی آمده که 
»مکان های اشاره شده در گزارش فعلی 
مدیرکل مبتنی بر ادعاهای مطرح شده 
توسط طرف ثالث بد نیت -یعنی رژیم 
صهیونیستی- اســت که هیچ مبنای 

حقوقی ندارد.«

خرابکاری عامل اصلی آلودگی
در این متن در خصوص تورقوزآباد 
که در سال های اخیر محور جنجال های 
هســته ای علیه ایران از سوی اسرائیل 
و مجامع بین المللی بوده، آمده اســت: 

»محل مــورد نظر در واقــع یک مکان 
صنعتی است که انواع انبارها و محل های 
نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، 
مــواد غذایــی، پارچه و منســوجات، 
الستیک ها و قطعات وسایل نقلیه، لوله ها 
و اتصاالت و برخــی ضایعات صنعتی را 

دربرمی گیرد. 
هچ گونه فعالیت یا انبار هســته ای 
در این مکان وجود نداشــته اســت. از 
این رو، هیچ ســرنخ فنی در مورد منشأ 
ذرات گزارش شــده یافت نشد. علیهذا، 
امکان وجــود چنیــن ذرات از طریق 
انجام »خرابکاری« را نمی توان منتفی 

دانست.«
ایــران آلودگی در مریــوان را هم به 
خرابکاری نســبت داده و گفته اســت: 
»ایران صرفاً تاریخچه مربــوط به این 
مکان را بدون ارجاع یا ارتباط آن با چنین 
آلودگی به یک شــرکت خارجی مطرح 
کرده است. کامالً طبیعی است که کشور 
عضو مربوطه نتواند اطالعاتی در مورد 
فعالیت شرکت خود پس از نیم قرن پیدا 
کند. این مکان برای بهره برداری از خاک 
نسوز طی قراردادی با یک شرکت خارجی 
دهه ها پیش مورد استفاده قرار گرفت؛ 
منشأ این ذرات ایران نیست بلکه منشأ 
آن ها از شرکت هایی مانند مرک، امرشم 
و غیره است که در بازار موجود هستند. 
منشــأ احتمالی دیگــر ذرات می تواند 

ناشــی از اقدامات خرابکارانه باشد.«در 
گزارش سازمان انرژی اتمی در خصوص 
ورامین نیز گفته شده که در مکان مورد 
اشاره آژانس فعالیت کشاورزی صورت 

می گیرد:
»به دلیل تغییر کاربری و استفاده 
این مکان، تنها یک ساختمان در میان 
مجموعه ســاختمان های موجود در 
ســال ٢٠٠۴ تخریب و بازسازی شد. 
ضمن اینکه بازسازی یک ساختمان 
در این مــکان نمی تواند بــه عنوان 
فعالیت های پاکسازی تلقی شود. به 
آژانس توضیح داده شد فعالیت های 
اولیه  انجــام شــده در ایــن مکان 
بهره برداری از سولفات سدیم از خاک 
و آب منطقه اطراف به روش سنتی بود 
که متعاقباً به فرآینــد صنعتی در فاز 

بعدی منتقل شد. پس از آن با توجه به 
مقررات شهرداری، بهره برداری از این 
مکان متوقف و به کشاورزی و دامداری 

تبدیل شد.«

اسرائیل، محور اعتراض و 
پاسخگویی ایران

از زمان اعالم خبر سفر رافائل گروسی 
به تل آویو قبل از نشست شورای حکام 
تا امروز، ایــران تمرکز اصلــی خود را 
بر اعتــراض به نقش مخرب اســرائیل 
گذاشته است و مقامات سیاسی و رسمی 
کشــورمان در روزهای اخیر با اعتراض 
شــدید، آژانس را نهادی غیرمســتقل 
خوانده اند که بیشــترین تاثیر را از رژیم 

صهیونیستی می گیرد.
یکی از مهمترین اعتراض های ایران 
به گزارش آژانس، بازشدن مجدد پرونده 
برخی مسائل اســت که قبال بسته شده 
اما با اطالعات اسرائیل، رافائل گروسی 
مجددا آنهــا را در پرونده ایران گنجانده 
است: »موضوعاتی که مدیرکل آژانس 
مطرح کرده مربوط به مراکزی است که 
پرونده آن پیش از این بســته شده اما با 
اطالعاتی که اســرائیل به آژانس داده، 
مدیرکل دوباره آن را گشــوده اســت. 
از جمله این موضوعات مفقود شــدن 
مقداری اورانیوم طبیعی در آزمایشگاه 
جابرابن حیان اســت که آژانس گفته 

ممکن است بخشــی از مواد هسته ای 
اعالم شده داخل این آزمایشگاه باشد اما 
در عین حال »نمی تواند مکان فعلی آن را 

تایید کند.«
در این بیانیه آمده است: »این پروژه 
در گذشــته به طور کامل توسط آژانس 
راستی آزمایی شــده بود و موضوع حل 
و فصل شد. مایه تأسف است که آژانس 
یک موضوع بسته شده را که به سال های 
٢٠٠۴-٢٠٠۳ برمی گردد براســاس 
اطالعات غیر معتبر مجدداً باز می کند.«

ایران درباره مرکز ورامین نیز گفته 
اســت »از آن جایی که هرگز هیچ گونه 
فعالیت مرتبط هســته ای در این مکان 
وجود نداشــته اســت، گزارش آژانس 
در مورد وجــود ذرات هیچ توجیهی به 
غیر از اینکه اقدامــات خرابکارانه برای 
سناریوسازی توسط دشمنان شناخته 
شده جمهوری اسالمی ایران مورد توجه 

قرار گیرد، ندارد.«
در بیانیه سازمان انرژی اتمی آمده که 
ارزیابی آژانس »صرفاً یک خیال پردازی 
مبتنی بر اطالعات غیرموثق و نادرست 
اســت.« و از این موضوع انتقاد شده که 
»آژانس تمام اسناد و اطالعات ساختگی 
و جعلی ارائه شده توسط رژیم اسرائیل را 
کامال معتبر درنظرمی گیرد و در عین حال 

توضیحات ایران را نادیده گرفته  است«.

عبدالقادرخان، آغازگر موضوع 
آلودگی در برنامه هسته ای ایران

در آذرماه سال 1۳8٢ بازرسان آژانس 
بین  المللی انرژی اتمی اعالم کردند که 
در جریان بازرسی از تاسیسات هسته ای 
ایران، به نمونه های آلوده به اورانیوم غنی 
شده دست یافتند. ایران، این نمونه ها را 
ناشی از آلودگی دستگاه ها و تجهیزات 

خریداری شده از بازار آزاد دانست.
»حسن روحانی« که آن روزها دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی ایران بود در 
جریان یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم 
کرد که تهران اسامی هیچ کشوری را در 
این ارتباط در اختیــار آژانس قرار نداده 
است. اما به گفته دیپلمات ها، آژانس هم 
اکنون در حال بررسی این موضوع است 
که آیا این طرح ها از پاکســتان به ایران 

آمده است یا کشور دیگری.
بعدهــا معلوم شــد کــه ایــران با 
عبدالقادرخان دانشــمند فیزیک و پدر 
برنامه اتمی پاکســتان ارتباط داشته و 
موضوع آلودگی در برنامه هسته ای ایران 
از آن تاریخ تا امروز یکی از موارد اختالفی 
ایران و آژانــس بین  المللی انرژی اتمی 

شده است.
به همین دلیل اســت که در اخبار 
مربوط به پرونده هسته ای ایران عبارت 

»آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید 
ایران هنوز به ســئواالت این آژانس در 
مورد آلودگی رادیواکتیو یک مکان اعالم 
نشده پاسخ نداده اســت« به جمله ای 
تکراری تبدیــل شــده و گزارش های 
آژانس نیز مملو از چنین گزاره هایی است: 
»همانطور که در جلســه شورای حکام 
گزارش شد، در محلی در ایران که پیشتر 
به آژانس اعالم نشده بود ذرات رادیواکتیو 
ناشی از فعالیت انسانی یافت شده است.«

 با آژانش مشکل نداریم
گروسی ولی نیاید

یک روز بعد از آنکه سخنگوی وزارت 
خارجه گفت که مدیــرکل آژانس برای 
تفریح می تواند به ایران ســفر کند، اما 
برنامه کاری و دیپلماتیکی برای او نداریم؛ 
رئیس ســازمان انرژی اتمی تاکید کرد 
که برنامه ای برای سفر گروسی به ایران 
نداریم.رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید 
کرد: برجام مــواردی را به بهانه هایی به 
کشــور ما تحمیل کرده و اگر قرار است، 
این بهانه ها باقی بمانند و برجام هم باشد، 

مسلما خالف توافقنامه خواهد بود.
اســالمی گفته که همه باید به تمام 
موضوعاتی که در برجام ذکر شده، پایبند 
باشند و نمی شود که بخشی از موارد در 
برجام را بیرون بیاورنــد و بگویند، این 
مطالب جداســت و بعد نیز اعالم کنند، 
برجام نیز وجود دارد؛ تمامی موارد باید 
در کنار هم پیش برود: »ما مشکلی برای 
ادامه تعامل با آژانس انرژی اتمی نداریم، 
البته در صورتی که آنها به تعهدات خود 
در برجام عمل کنند. آژانس بین  المللی 
انرژی اتمی باید در چارچوب پادمان کار 

خودش را نسبت به ما دنبال کند.«
فراز و نشیب های رابطه ایران و آژانس 
نشان می دهد که راه تعامل و تفاهم تنها به 
نتیجه رساندن مذاکرات است و این راه 
از وین می گذرد نه بالعکس. اگر در وین 
توافق حاصل شود با آژانس هم به تفاهم 
خواهیم رسید. در غیر این صورت ایران 
هر کاری انجام دهد رضایــت آژانس را 

فراهم نمی کند.

در گزارش دالیل آلودگی و ابهامات برخی مراکز اتمی کشور مطرح شد؛

نقش اسرائیل در آلودن مراکز هسته ای ایران
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نماینده سنقر در مجلس شــورای اسالمی در 
تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور از وضعیت 
نظارت دولت بر بازار و قیمت ها به شدت انتقاد کرد و 

گفت که صدای مردم درآمده است.
 به گزارش ایلنا سید جواد حسینی کیا تصریح 
کرد: گرانی بیداد می کند و قیمت ها ســر به فلک 
کشیده اند، گوشت، مرغ و لبنیات از سفره مردم پر 

کشــیده اند. عدم نظارت جدی دولت، صدای مردم را درآورده 
است.نماینده مردم سنقر در مجلس یازدهم ادامه داد: به مردم 
قول دادید نقدینگی ها را کنترل کنیــد، عدم برنامه ریزی تیم 
اقتصادی دولت، قیمت ها را نجومی، مسکن را دست نیافتنی و 

قیمت دالر را به بیش از ۳٠ هزار تومان افزایش داده 
و مردم سایه آن را بر سر سایر کاالها می بینند.وی 
خطاب به رئیس جمهور گفت: پشتوانه رأی شما، 
قشر متوسط و پایین جامعه است. همه در وضعیت 
معیشتی سختی بسر می برند که چاره اندیشی جدی 
و فوری می طلبد. اگر الزم است تیم اقتصادی خود را 
ترمیم کنید، زیرا مردم بیش از این تحمل فشار ندارند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی از قطعی برق چاه 
های کشاورزی انتقاد گرد و گفت:قطع برق چاه های کشاورزی 
موجب  نارضایتی مردم شده و کشاورزان در آستانه آسیب جدی 

قرار گرفته اند که باید برای آن چاره اندیشی جدی داشته باشیم.

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلــس شــورای اســالمی گفت که 
اکثرنمایندگان مجلس نیز خودشان سالح دارند ولی 

با آن تفریح نمی کنند.
محمود عباس زاده مشکینی در گفت وگو با ایسنا 
با اشاره به اتمام بررسی الیحه اصالح قانون بکارگیری 
سالح توسط نیروهای مسلح در کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی اظهار کرد: قانونی به نام بکارگیری سالح 
توسط نیروهای مسلح در سال ۷۳ تصویب شد که مبنای عمل 
قرار داشت. دولت قبل در سال گذشته در قالب الیحه ای اصالحاتی 
به مجلس شورای اسالمی فرستاد که این موضوع در دستور کار 

کمیسیون قرار گرفت ما بررسی هایی با همکاری 
مرکز پژوهش ها داشتیم بر این مبنا که هر کسی که 
سالح در اختیارش است به هیچ وجه بی جا از سالح 
استفاده نکند و خودش و دیگران را به خطر نیندازد. 
وی اضافه کرد: این قانون شامل هر کسی می شود 
که سالح دارد حتی به نماینده های مجلس شورای 
اسالمی برای حفظ خود سالح داده شده است اغلب 
نمایندگان مجلس برای حفاظت از خودشان سالح دارند البته این 
طور نیست که هر جا خواستند تیراندازی کرده و حتی با آن تفریح 
کنند باید درباره هر یک تیری که استفاده می کنند پاسخ دهند و 

ضوابط استفاده از آن هم براساس قانون است.

انتقاد نماینده سنقر از دولت:

گرانی صدای مردم را درآورده است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

اغلب نمایندگان مجلس برای حفاظت از خودشان سالح دارند

طهمورث حسینی

وزیر خارجه کره جنوبی:
 درباره استرداد دارایی های ایران 

با آمریکا گفت وگو می کنیم
وزیر خارجه کره جنوبی که به واشــنگتن سفر 
کرده اســت، گفت که درباره دارایی های مسدود 
شده ایران با مقام های آمریکا گفت وگو خواهد کرد.

»پارک جین در نشســت خبری مشــترک با 
»آنتونی بلینکــن« همتای آمریکایــی خود، ابراز 
امیدواری کرد که بن بست ایجاد شده در مذاکرات 

هسته ای وین هر چه سریع تر رفع شود.
وی گفت کــه در صــورت به نتیجه رســیدن 
مذاکرات برجامی، مساله دارایی های مسدود شده 

ایران نیز قابل حل و فصل خواهد بود.
    

وزیر خارجه آمریکا مدعی شد:
 مسائل غیربرجامی ایران

مانع پیشرفت مذاکرات شده است
وزیر خارجه آمریکا باردیگر مدعی شد: طی دو 
سال گذشــته با همراهی متحدان اروپایی خود و 
روسیه و چین برای احیای برجام تالش کردیم و در 
مذاکرات وین به نقطه مطلوبی رسیدیم اما ایران با 
مطرح کردن مسائل فرابرجامی، مانع دستیابی به 

توافق شده است.
به گزارش ایلنا، »آنتونی بلینکن« افزود: افزود: 
واشنگتن آماده بازگشت به مذاکرات برجامی است 
اما طرف ایرانی باید تصمیم بگیرد و به سرعت، نظر 
خود را درباره تمایل یا عدم تمایل به از ســرگیری 
گفت وگوها اعالم کند.بلینکــن همچنین از اقدام 
ایران برای خاموش کــردن دوربین های آژانس که 
در واکنش به قطعنامه سیاسی شورای حکام انجام 
شد، انتقاد کرده و گفت که این رویکردها، چشم انداز 

دستیابی به توافق هسته ای را ضعیف می کند.
    

سخنگوی دولت:
رئیس جمهور نامه ای از سوی بایدن 

دریافت نکرده است
سخنگوی دولت ارسال نامه از سوی بایدن برای 

ابراهیم رئیسی را شایعه خواند.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی، افزود: نامه 
ای از سوی رئیس جمهور آمریکا دریافت نشده است. 
البته پیغام هایی برای ایران می فرستند اما مهمتر از 
ارسال پیغام، اقدام عملی برای بازگشت به تعهدات 

و رفع تحریم های غیرقانونی علیه ملت ایران است.
وی افزود: دولت از ابتدا اعــالم کرد که به دنبال 
خنثی سازی تحریم ها است و در عین اینکه دولت 
میز مذاکره را بر هم نزده است. صدور قطعنامه آژانس 
پس از ســفر مدیرکل آژانس به رژیم صهیونیستی 
نشان از عدم اســتقالل آژانس و دســتوری بودن 

قطعنامه اخیر دارد.
    

 دعوت وزیر خارجه ترکیه 
از امیرعبداللهیان برای سفر به آنکارا

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در 
تماسی تلفنی، از وزیر خارجه کشورمان برای سفر به 
آنکارا در آینده نزدیک و گفتگو پیرامون مسائل مورد 

عالقه دعوت به عمل آورد.
به گزارش ایسنا، در این تماس، آخرین تحوالت 

روابط دو جانبه مورد رایزنی قرار گرفت.
وزیر امور خارجه کشــورمان در این گفت وگو 
ضمن تاکید بر اســتمرار رایزنی های موجود میان 
دو کشور، بر ضرورت تقویت همکاری ها به ویژه در 
زمینه مسائل دوجانبه تجاری و کنسولی تاکید کرد.

    
از سوی غریب آبادی مطرح شد:

 انتقاد ایران از محاکمه 
و بازداشت اسداهلل اسدی

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ســتاد 
حقوق بشــر جمهوری اســالمی ایران، در نامه ای 
خطاب به کمیســر عالی حقوق بشر سازمان ملل، 
از بازداشــت و محاکمه »اسداهلل اســدی« انتقاد 
کرد و خواستار پاســخگو نمودن دولت های آلمان 

و بلژیک شد.
به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی در این نامه از 
نقض های فاحش حقوق بشر اسداهلل اسدی توسط 
مقامات جمهوری فدرال آلمان و بلژیک اعالم ابراز 
نگرانی شــدید کرد و گفت: "آقای اسداهلل اسدی از 
ماموران دیپلماتیک جمهوری اســالمی ایران در 
وین اتریش اســت. وی در جوالی ٢٠18 در ایالت 
بایرن آلمان در زمان بازگشــت به اقامتگاهش در 
وین، با وجود دارا بودن مصونیت سیاســی به طور 
غیرقانونی بازداشت شد. بعد از گذشت یکصدویک 
روز بازداشت با حکم غیرقانونی دادگاه کارلسروهه 
آلمان، در اکتبر ٢٠18 به بلژیک منتقل شــد. پس 
از انتقال، دادگاه کیفری آنتورپ برخالف مصونیت 
دیپلماتیک آقای اســدی برابر کنوانسیون 1۹۶1 
وین، وی را به صورت غیرقانونی به بیســت ســال 
حبس محکوم نمود. او در حــال حاضر در بلژیک 

زندانی است".

روی موج کوتاه

وزیر امور خارجه ایران در نشســت خبری با وزیر خارجه 
پاکستان تاکید کرد که ایران از مذاکره فرار نکرده اما فعالیت 

های هسته ای خود را افزایش خواهد داد.
به گزارش ایرنا امیرعبداللهیان افزود: ایران هیچ گاه از میز 
مذاکره فرار نکرده و معتقدیم مذاکره و دیپلماسی بهترین راه 
برای رسیدن به نقطه پایانی توافق است. ما گام های مهمی را 
در ماه های گذشته در مذاکراتی که باقری با مورا و کشورهای 
1+۴ در وین داشتند و تبادل پیام ها در این مدت بین ایران و 
آمریکا انجام شد اثبات کردیم اهل گفت وگو و منطق و رسیدن 
به توافقــی خوب، قوی و پایــدار هســتیم.وزیر امورخارجه 
کشورمان تصریح کرد: هفته گذشته علیرغم استمرار پیام ها 

ولی طرف آمریکایی برای اعمال فشار بر ایران و اخذ امتیاز در 
مذاکره غیرمســتقیم، قطعنامه ای را ارائه داد و علیرغم اینکه 
آمریکا گفت قطعنامه خالی از محتواســت. ما پکیج سیاسی 
جدید را روی میز گذاشــتیم ولی آمریکا بر تصویب قطعنامه 

تأکید داشت.
امیرعبداللهیان تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران در 
پاسخ به این اقدام، فعالیت های هسته ای خود را افزایش داد 
و از طریق سازمان انرژی اتمی به دبیرخانه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در وین این موضوع اعالم شــد.ایران از مذاکره 
و گفتگو فرار نخواهد کرد و مســیر گفتگو هــا ادامه دارد و 
ارتباط ما از طریق آقای بورل و آقای مورا مسئول هماهنگ 

کننده برجام ادامه دارد.وزیر امورخارجه ایران با بیان اینکه 
موضوعات منطقه ای از جمله افغانســتان و فلسطین نیز 
محور مذاکرات دوجانبه ایران و پاکستان بود، گفت: مخالف 
جنگ در اوکراین هستیم و می خواهیم بین ایران و  روسیه و 
اوکراین تالش کنیم تا این بحران حل شود.وی تاکید کرد: 
امیدواریم ریشه های  بحران در افغانستان با  تشکیل دولت 
فراگیر خشک شود، راه حل افغانستان تشکیل دولت فراگیر 
است و امیدواریم افغانستان هرچه زودتر در مسیر و صلح و 
آرامش قرار بگیرد.وزیرامورخارجه کشورمان تصریح کرد: 
جمهوری اسالمی ایران از آتش بس در یمن حمایت می کند، 
خواســتار رفع کامل محاصره یمن هستیم و از گفتگوهای 

یمنی - یمنی حمایت می کنیم.
امیرعبداللهیان تاکید کرد: ایران به تشــکیل دولت واحد 
فلسطینی در فلسطین تاکید دارد و معتقد است دولت های 
اسالمی باید نسبت به اقدامات تهدیدآمیز و خصمانه که رژیم 
صهیونیستی نسبت به جهان اســالم اتخاذ می کند، وحدت 

داشــته باشــند.در ادامه »بالول بوتو زرداری« وزیر خارجه 
پاکستان در این نشست خبری گفت:  امیدواریم بتوانیم روابط 
تجاری و اقتصادی خود را با ایران گسترش دهیم ، این امر به نفع 
مردم ایران و پاکستان است و موجب رفاه و شکوفایی ملت ایران 
خواهد شد، ما متعهد هستیم که همکاری های انرژی خود را 

افزایش دهیم تا بتوانیم واردات برق از ایران را افزایش دهیم.

امیرعبداللهیان: 

از مذاکره و دیپلماسی فرار نمی کنیم

خبر

یکی از مهمترین 
اعتراض های ایران به 

گزارش آژانس بین  المللی 
انرژی اتمی، بازشدن مجدد 

پرونده هایی است که قبال 
بسته شده اما با اطالعات 
اسرائیل، رافائل گروسی 
مجددا آنها را در پرونده 

ایران گنجانده است

فراز و نشیب های رابطه 
ایران و آژانس نشان 
می دهد که راه تعامل 
و تفاهم تنها به نتیجه 

رساندن مذاکرات است. و 
این راه از وین می گذرد نه 

بالعکس. اگر در وین توافق 
حاصل شود با آژانس هم به 

تفاهم خواهیم رسید


