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ما در رابطه با بحران قطر بی طرف هستیم
سفیر جمهوری اسالمی ایران در کویت بر بی طرفی تهران 

در رابطه با بحران قطر تأکید کرد.

به گزارش فارس، »علی رض��ا عنایتی« بر بی طرفی تهران 
در رابط��ه با بحران قطر تأکید کرد و گفت که ما هرگز به نفع 

هیچ طرفی مداخله نمی کنیم.
وی در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که »ایران هرگز 

به نفع هیچ طرفی در این منازعه مداخله نمی کند«.
عنایتی با اشاره به اینکه ایران از ابتدای بحران بوجود آمده 
در می��ان قطر و تعدادی از کش��ورهای عربی، بی طرفی خود را 
اع��الم کرده، تصریح ک��رد که ایران هرگز ب��ه نفع هیچ طرفی 

مداخله نخواهد کرد. وی همچنین با اشاره به اینکه ایران حامی 
ملت قطر است، ابراز امیدواری کرد که تال ش های کویت به حل 
بحران قطر کمک نماید و طرح ابتکاری ش��یخ »صباح األحمد 

الجابر الصباح« برای میانجی گری در این باره ثمره بخش باشد.

وابط با ایران یاض درباره ر  ر
حق تعیین تکلیف ندارد

یک اس��تاد دانشگاه و نویس��نده قطری با تاکید بر 
سیاست های جنگ طلبانه عربستان اظهار داشت: پایگاه 
نظام��ی ترکیه در قطر مانع حمله نظامی عربس��تان به 

قطر است.
»علی ابوالهیل« در مصاحبه با تسنیم اظهار داشت: 
وج��ود پایگاه ه��ای نظامی ترکیه در خ��اک قطر عامل 
بازدارن��ده در برابر دخالت نظامی عربس��تان علیه قطر 

است.
وی افزود: عربستان س��رگرم جبهه ای است که در 
یم��ن آتش آن را ش��عله ور ک��رده  و عالوه ب��ر این با 
مشکالت داخلی و دس��ته بندی هایی در داخل خاندان 
حاکم روبه رو است تا جایی که برخی می گویند محمد 
بن سلمان ولیعهد سعودی مورد سوء قصد قرار گرفت.

این استاد دانش��گاه ادامه داد: مجموعه این مسائل 
مش��کالتی اس��ت که عربس��تان را از ماجراجویی برای 

گشون جبهه جدید باز می دارد.
ابوالهیل در مورد نقش آمریکا در بحران روابط بین 
عربستان و متحدانش با قطر و اینکه آیا هدف از شعله ور 
شدن این بحران فروش سالح است؟ تاکید کرد؟ آمریکا 
و س��ایر کشورهای سازنده س��الح از جنگ هایی که در 
جهان به راه می افتد، استفاده می کنند زیرا پایان جنگ 
در جهان یعنی تعطیلی کارخانه های اس��لحه سازی در 

آمریکا و سایر کشورها.
وی یادآور ش��د: آمریکا در جه��ان منافع راهبردی 
دارد و منطق��ه خلی��ج فارس از این موضوع مس��تثنی 
نیست و عالوه بر آمریکا برخی دیگر از کشورهای جهان 
ه��ر یک به میزانی متفاوت در بحران آفرینی در صحنه 
بین الملل نقش دارند که نمونه آن را در شبه جزیره کره 
که صحنه کشمکش آمریکا و چین است شاهدیم، حال 

آنکه قربانی این کشمکش کره شمالی است.
وی در مورد مقایسه محاصره و تحریم قطر از سوی 
عربس��تان و متحدانش با محاصره غزه از سوی اسرائیل 
گفت: می توان این مقایسه را از این زاویه درست دانست 
ک��ه قطر جنبش مقاومت اس��المی حم��اس را جنبش 
مقاومت و مشروع می داند، حال آنکه کشورهای تحریم 

کننده آن را یک جنبش تروریستی قلمداد می کنند.
ابوالهی��ل در خصوص میزبانی قط��ر از جام جهانی 
2022 تاکید کرد، قطر 50 تا 60 درصد نیازهای غذایی 
خود را که از طریق گذرگاه سلودی عربستان یعنی تنها 
گذرگاه زمینی موج��ود وارد می کرد، از طریق ترکیه و 

ایران و کشورهای دوست جبران کرده است.
وی توضی��ح داد: قط��ر از مدت ه��ا پی��ش درروند 
جهانی ش��دن مشارکت داشته و اقتصاد آن اقتصاد بازار 
و انعط��اف پذیر اس��ت از همین رو ام��کان خرید از هر 
نقطه ای از  جهان برایش وجود دارد و برای این کار نیز 
ب��ه اندازه کافی پول وارز در اختیار دارد، از همین رو با 
وجود تمام دسیسه چینی های عربستان و متحدانش و 
نیز س��ازمان های آلمانی و انگلیس��ی برای مانع تراشی 
در مس��یر میزبانی قطر از ج��ام 2022 تحریم ها تا این 
لحظه بر اقدامات مربوط این موضوع تاثیری نگذاش��ته 

و نخواهد گذاشت.
این اس��تاد دانش��گاه و نویس��نده قطری در بخش 
دیگری از این گفت وگو در خصوص اینکه آیا عربستان 
ح��ق دارد مانع همکاری نظامی و ی��ا اقتصادی با ایران 
شود؟ پاسخ داد: عربستان و یا سایر کشورها حق ندارند 
از برق��راری روابط قطر به هر ش��کلی که باش��د با هیچ 
کش��ور دیگر جلوگیری کنن��د، زیرا ای��ن یک تصمیم 
حاکمیتی است و هر کشوری که حداقل احترامی برای 
حاکمیت ملی خود قائل باشد، نمی تواند این دیکته ها و 

قیمومیت ها را بپذیرد.
وی در پاسخ به اینکه سوال که آیا در مرحله آینده 
هم��کاری قطر با ای��ران افزایش خواه��د یافت؟ اظهار 
داش��ت: پیش از بحران کنونی با عربستان و متحدانش، 
رواب��ط قطر با ایران پرتوکل��ی و اقتصادی بود زیرا قطر 

یک میدان گازی مشترک با ایرن دارد .
ابوالهیل گفت: با توجه به این موارد طبیعی اس��ت 
ک��ه پس از تحریم روابط با ایران افزایش خواهد یافت و 
اگر مش��کلی در این خصوص وجود داشته باشد مربوط 
به کش��ورهای تحریم کننده اس��ت زیرا این کش��ورها 
هس��تند که با محاصره زمینی، هوایی و دریایی موجب 

شدند قطر به ایران و سایر کشورها  پناه ببرد.
این نویسنده قطری یادآور شد  که ایران و ترکیه و 
تمام کشورهای دوست قطر در دنیا پس از تحریم بیش 
از قبل دست دوستی و همکاری به سمت آن دراز کرده 

و این تحریم ها را ناکام گذاشتند.

مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت 
ایران ترانسفو منتهی به عملکرد سال 
1396/04/11ب��ا  تاری��خ  در   1395
حض��ور 86/27 درص��د س��هامداران 
خیاب��ان  ته��ران  در  واق��ع  محت��رم 
س��تارخان- پ��ل  از  س��تارخان-بعد 

آلس��توم-خیابان  نی��روگاه  ضلع غربی 
نیرو-باش��گاه توانیر )طرشت(تشکیل 

گردید،
هیئ��ت  اعض��ای  تعیی��ن  از  پ��س 
رئیس��ه محترم توسط جناب آقای دکتر 
نعیمی نماینده محترم ش��رکت سرمایه 
گ��ذاری گروه توس��عه ملی دس��تورات 
 جلس��ه به ش��رح ذیل مط��رح و مصوب 

گردید.
1- ارائ��ه گ��زارش فعالیت هیئت 
مدیره توس��ط جناب آق��ای دکتر فتحی 
پور عض��و هیئت مدی��ره و مدیر عامل 

محترم شرکت ایران ترانسفو
2-ارائه گزارش حسابرس و بازرس 

قانون��ی ش��رکت و پاس��خ به س��واالت 
سهامداران محترم در خصوص بندهای 
حسابرسی توس��ط معاونت محترم مالی 

جناب آقای دکتر جعفری.
مال��ی  ه��ای  ص��ورت  3-تصوی��ب 

شرکت
4-تقس��یم سود هر س��هم به مبلغ 

620 ریال
5- تعیین اعض��ای هیئت مدیره به 

شرح زیر
-ش��رکت س��رمایه گ��ذاری گ��روه 

توسعه ملی
-شرکت صنعت و تجارت آداک
-شرکت امین توان آفرین ساز

-شرکت گسترش آتیه آرمان
6-انتخاب موسسه حسابرسی وانیا 
نیک تدبیر بعنوان حسابرس و بازرس 

قانونی شرکت جهت سال مالی 1396
7- س��ایر موارد مطروحه در اختیار 

مجمع

 گزارش ارائه شده توسط مدیریت 
محترم عام��ل جناب آق��ای دکتر فتحی 

پور شامل موارد زیر بود:
 1. ایج��اد فضای آرامش و امید در 
فضای کارگری و تولیدی و ارتقاء امنیت 

شغلی
2. وصول چش��م گیر مطالبات ارزی 
و ریالی )اخذ اوراق مش��ارکت و خزانه 
اس��امی و مبالغ ارزی برای خرید مواد 

اولیه(
هرگون��ه  از  اس��تفاده  ع��دم   .3
تس��هیات بانک��ی جدی��د در راس��تای 

کاهش هزینه های مالی
4. تهات��ر مالی��ات ه��ای ش��رکت با 

مطالبات از دولت
5. فعالیت روبه رشد شرکت منجر 
به ایج��اد جذابی��ت در بازار س��رمایه 

گردیده 
6. ایج��اد افزای��ش ق��درت رقابت 
پذیری شرکت در تولید ترانسفورماتور 

با هدفمندی هزینه ها
7. کاهش نرخ سود بانکی تسهیات 
دریافتی با نرخ باال به حدود 18 درصد 

و حتی در برخی موارد 16 درصد
8. افزایش 9 درصدی مبلغ فروش 
در س��ال 1395با توجه به افزایش در 

حجم فروش سال 1394
افزای��ش 91 درص��دی ارزش   .9
ص��ادرات در س��ال 1395نس��بت به 

صادرات در سال 1394
10. رش��د 11 درص��دی س��ود هر 
سهم شرکت در سال 1395 نسبت به 

سود هر سهم در سال 1394
11. کاه��ش حوادث کارخانه از 16 
مورد در س��ال 94 به 5 مورد در سال 

1395
12. ادام��ه برنام��ه بومی س��ازی و 
تولی��د محص��والت نوی��ن و جدی��د در 
راس��تای اجرای سیاس��ت های اقتصاد 

مقاومتی

 گزارش مدیرعامل محترم شرکت ایران ترانسفو 
از نتایج و موفقیت های حاصله  در مجمع عمومی سالیانه

چ��رخ  الی  چ��وب  ای��ن 
آمریکا مسبوق پرونـــــده گذاشتن های 

یعن��ی  اس��ت،  س��ابقه  ب��ه 
نمونه های آن نه تنها ب��رای ایران بلکه برای دیگر 

کشورها هم دیده شده است.
ب��ه گزارش خبرن��گار اتاق خبر 24؛ ریاس��ت 
س��ازمان ان��رژی اتم��ی ای��ران! فارغ از ه��ر گونه 
جهت گیری سیاس��ی، اعتقاد بر این دارد که توافق 
هسته ای علیرغم همه آنچه که بر روی کاغذ نوشته 

شده برای ایران دستاوردی نداشته است.
علی اکبر صالحی که اکنون ریاس��ت سازمان 
ان��رژی اتمی ایران را بر عه��ده دارد، یکبار درباره 
خل��ف وعده های آمریکا گفته بود، این کش��ور دبه 
درآورده اس��ت، که البته از س��وی رئیس جمهور 

توبیخ هم شده است.
ش��خصی همچون آقای صالحی باید به خوبی 
بداند، توافق هسته ای ایران با 6 کشور است نه یک 
کشور، اما همین یک کشور چوب الی چرخ برجام 

می گذارد تا نتایج آن به ایران نرسد.
ای��ن چوب الی چ��رخ گذاش��تن های آمریکا 
مسبوق به سابقه است، یعنی نمونه های آن نه تنها 
برای ایران بلکه برای دیگر کشورها هم دیده شده 
اس��ت. رئیس س��ازمان انرژی اتمی 21 فروردین 
96 گفته بود: در موضوع هس��ته ای تدبیر مقامات 
کش��ورمان بود، اما تقدیر الهی هم کار خود را کرد 
و م��ا از این گردنه عبور کردیم. انش��ااهلل از گردنه 

ترامپ هم عبور خواهیم کرد.
ام��ا اکنون می گوید؛ »انش��اءاهلل ترامپ برجام 
را پ��اره کند ت��ا بفهمیم به کجا خواهیم رس��ید.« 
البته لحن س��خن آقای صالحی روشن نیست، آیا 
تهدید آمیز اس��ت یا یک آرزو ک��ه او در انتظار آن 

به سر می برد؟!
تهدیدآمیز هم تلقی ش��ود باز روش��ن نیست 
این تهدید علیه آمریکاس��ت یا خودمان، اگر علیه 
ترامپ و آمریکا باش��د، آنها اکنون هم برجام را زیر 
پا گذاش��ته اند، اگ��ر هم تهدی��د منتقدین داخلی 
اس��ت، چرا ک��ه می گوی��د ... تا بفهمی��م به کجا 
خواهیم رس��ید، چنین تهدیدی می خواهد بگوید 
عواقب پاره کردن برجام از سوی آمریکا برای ایران 

زیاد خواهد بود.

صالحی س��خنان خود را در روز 25 تیرماه در 
یازدهمین همایش اس��اتید و دانش��جویان ایرانی 
خارج از کشور در مشهد خطاب به مخالفان برجام 
اینگون��ه ادامه داد؛ »برجام را باید منصفانه ارزیابی 
کنی��د نه آرزومندانه، حقایق روی زمین را ببینید، 
س��والی که مطرح می ش��ود این است چه کار باید 
می کردیم تا آمریکایی ها بیایند و عذرخواهی کنند 

و تحریم ها برداشته شود.
س��خن خوبی اس��ت، باید برج��ام را منصفانه 
ارزیاب��ی کرد نه آرزومندانه! به نظر می رس��د همه 
حتی منتقدین برجام هم با این نظر موافق باشند، 
اصاًل منتقدین منصف ترین افرادی بوده و هس��تند 
که از ابتدای مذاکرات هسته ای تاکنون دیدگاه های 
خود را به روش��نی و منصفانه مطرح کرده و جای 

هیچگونه شائبه ای هم باقی نگذاشته اند.
آن هنگام ک��ه منتقدین مذاکرات هس��ته ای 
می گفتن��د نمی توان به آمری��کا اعتماد کرد، برای 
همین روزهای بود، که اکن��ون نگویید چکار باید 
می کردیم تا آمریکایی ها بیایند و عذرخواهی کنند 

و تحریم ها برداشته شود؟!
آمریکایی ه��ا ن��ه عذرخواه��ی کردن��د و ن��ه 
تحریم ها را برداشتند. خود شما به خوبی می دانید 
که هن��وز تحریم ها برقرار اس��ت و تنها ظاهر آنها 
تعلیق شده است، یعنی در تبلیغات رسانه ای برای 
افکار عمومی دنیا چنین القاء شده که تحریم های 

ایران تعلیق شده، اما عماًل اتفاقی نیفتاده است.
اگر آقای صالحی آرزو دارد که انش��ااهلل ترامپ 
برجام را پاره کند، نش��ان دهنده این موضوع است 
که برجام معضلی برای دولت شده که تبعات آن به 
نظام هم رس��یده است. البته نظام اسالمی همواره 
نس��بت به تبعات مذاکرات هس��ته ای هشدارهای 
الزم را داه ب��ود. رهب��ری نظام بارها ب��ر غیر قابل 

اعتماد بودن آمریکا تأکید داشته اند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای حت��ی مخالف 

مذاکره با آمریکا بر س��ر موضوع هسته ای بوده اند 
اما برنامه دولت یازدهم برای برچیدن تحریم های 
اقتص��ادی و اصرار دولتمردان بر روی این موضوع، 
حاکمی��ت را راضی به اجازه مذاکرات کرد. در غیر 
این صورت رهبری نظام با علم به غیر اعتماد بودن 
به آمریکا هیچ��گاه رضایت خود را برای مذاکره با 

این کشور اعالم نمی کردند.
ام��ا اگر منظ��ور آقای صالحی از س��خن خود 
این باش��د که اگر ترامپ برجام را پاره کند اوضاع 
علیه ایران وخیم تر می ش��ود، برداش��ت درس��تی 
نکرده اس��ت. چ��را که برجام پس از دو س��ال اگر 
از س��وی آمریکایی ها لغو ش��ود و حتی پاره شود، 
آنگاه تکلیف ما به عنوان طرف مقابل روشن است. 
کش��وری که از یک توافق بزرگ دس��تاوردی که 
حتی بر روی قرارداد نوشته و امضا شده، به دست 
نیاورده اس��ت، چه بی��م و واهمه ای از لغو یکطرفه 

آن از سوی آمریکا خواهد داشت؟
ه��م اکنون آیا غیر از این اس��ت که بانک های 
بین المللی، س��رمایه گذاران خارجی، ش��رکت ها و 
صنایع به خاط��ر تهدیدات آمریکا نمی توانند برای 
قرارداد با ایران با خیال آس��وده اقدام کنند؟ یعنی 
شرایط در واقع همچنان در وضعیت پیش از توافق 

است.
مس��ئولین در دو سالگی برجام روشن و بدون 
حاش��یه بگویند دستاوردی که مردم آن را پس از 
برجام احس��اس کردند چه مسائلی بوده است؟ نام 
ببرند و آن را برای مردم ش��رح دهند و نمونه ای از 

آن را هم نشان دهند.
آیا غیر از این است که دلتمردان خود هنگامی 
ک��ه مذاک��رات در جریان بود و پ��س از امضا، آن 
وعده های ب��زرگ را به مردم دادن��د و انتظارات و 

توقعاتی را در جامعه ایجاد کردند؟!
جناب رئی��س جمه��ور در 23 تیرماه 1394 
درب��اره لغو تحریم ه��ا چنین گفته ب��ود؛ »آنها در 

زمین��ه لغو تحریم ه��ا، ابتدا می گفتن��د باید ماه ها 
بگ��ذرد و اعتماد پیدا کنیم، آن��گاه تحریم ها را نه 
لغ��و، بلکه تعلی��ق می کنیم و بعد از س��ال ها اگر 
آژان��س گزارش مثب��ت داد و اعتم��اد پیدا کردند 
قدم به قدم لغو می ش��ود اما امروز به ملت شریف 
ای��ران اعالم می کنم که طبق ای��ن توافق، در روز 
اجرای توافق، تمام��ی تحریم ها، حتی تحریم های 
تسلیحاتی، موشکی هم به صورتی که در قطعنامه 
بوده، لغو خواهد ش��د. تم��ام تحریم های اقتصادی 
شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل، پتروشیمی 
و فلزات گرانبها به طور کامل لغو خواهد ش��د و نه 
تعلیق و حتی تحریم تس��لیحاتی هم کنار گذاشته 
می ش��ود ، برای 5 سال نوعی محدودیت و پس از 

آن لغو خواهد شد.«
آی��ا اکنون پس از گذش��ت 2 س��ال از اجرای 
برجام آنچه که رئیس جمه��ور بر آن تأکید کرده 
اتف��اق افتاده اس��ت؟ ن��ه تنها چنین نش��د، بلکه 
مطالب��ات تنزل پیدا کرد و تغیی��ر ماهیت داد، به 
گون��ه ای که مذاکراتی که برای لغو تحریم ها انجام 
شده بود، به شکل دیگری در آمد، لغو تحریم های 
اقتص��ادی به برچیدن س��ایه جنگ از س��ر ایران 
تبدیل ش��د و حتی بارندگی هم به آن گره خورد! 
آیا واقعاً برجام سایه جنگ را از سر ایران برچید؟

مقایسه س��خنان آقای روحانی رئیس جمهور 
محت��رم در تیر م��اه 94 و دی م��اه 95 نکاتی را 
روش��ن می سازد، آیا جناب آقای رئیس جمهور در 
28 دی م��اه 95 خود درباره دس��تاوردهای برجام 
نگفت��ه بود،»ما ب��ه مردم مان گفت��ه بودیم زمانی 
توافق هس��ته ای را می پذیریم که همه تحریم های 
هسته ای ایران از سوی دولت هایی که با ما مذاکره 
می کنند بالمره کنار گذاش��ته شود. ما گفته بودیم 
قدم به قدم آماده نیس��تیم که شما تحریم را کنار 
بگذارید. ی��ک روز بگویید امروز پتروش��یمی آزاد 
است، بعد از 3 ماه بگویید حاال نفت آزاد است، بعد 

از چن��د ماه بگویید فعالیت ه��ای مربوط به فلزات 
گرانبها آزاد اس��ت. ما گفته بودی��م تحریم ها باید 
بالمّره برداش��ته ش��ود. من به ملت ایران می گویم 
هم��ه تحریم های هس��ته ای بعد از اجرایی ش��دن 

برجام در 2۷ دیماه سال گذشته برداشته شد.«
همه تحریم های اقتصادی تبدیل به تحریم های 
هسته ای شد، اکنون آمریکا هر سه ماه یک بار که 
آژان��س بین المللی انرژی هس��ته ای گزارش تأیید 
پایبندی ایران به توافق هسته ای را منتشر می کند، 

به تعلیق اسمی تحریم ها اقدام می کند.
مس��ئولین و ش��خص آقای صالحی به خوبی 
می دانند که ش��رایط هس��ته ای حال حاضر ایران 
با شرایط هس��ته ای پیش از توافق هسته ای بسیار 
تف��اوت دارد، آی��ا فعالیت ه��ای مراکز هس��ته ای 
کش��ورمان اکنون با گذش��ته قابل مقایسه است؟! 
قطع��اً اینگونه نیس��ت، اما اگر ش��رایط معامله از 
س��وی طرف مقابل اجرا میشد، آنگاه می توانستیم 
ب��ا اغماض بگوییم که در این معامله برد برد اتفاق 

افتاده است.
جن��اب آق��ای صالحی خود ش��ما ه��م بهتر 
می دانی��د که تف��اوت میان 4 هزار س��انتریفیوز با 
6 ه��زار در عملکرد آنها قابل توجه نیس��ت، حرف 
منتقدی��ن این اس��ت که 19 هزار س��انتریفیوژ را 
تعطیل کردید، آب س��نگین اراک را هم همینطور 

که تحریم ها لغو شود، آیا اینگونه شد؟
اتفاق��اً اگر ترامپ حماقت کند و برجام را پاره 
کند، آنگاه جمهوری اس��المی ایران تکلیف خود را 
می دان��د، همانگونه که در ده��ه 80 چنین اتفاقی 
افت��اد و اروپایی ها با توجه به توافقی که با ایران بر 
س��ر موضوع هسته ای داشتند خلف وعده کردند و 
آنگاه رهبر معظم انقالب دس��تور فک پلمپ مراکز 

هسته ای را در دولت اصالحات صادر کردند.
محم��د ج��واد ظری��ف« وزی��ر ام��ور خارجه 
کش��ورمان هم در گفت وگو با س��ی ان ان تاکید 
ک��رد که دولت آمریکا مت��ن و روح برجام را نقض 
کرده اس��ت. ایاالت متحده تعهدات خود را انجام 

نداده است.«
مس��ئولین و دس��ت اندرکاران تیم هسته ای 
اکنون به این نتیجه رسیده اند، اما منتقدین پیش 
از مذاکرات و توافق هسته ای به آن رسیده بودند.

چرا انشااهلل ترامپ برجام را پاره کند؟!

لحن سخن تهدید آمیز است یا یک آرزو

ی��ک نش��ریه آمریکای��ی در تحلیل��ی به 
حـاشـیه آژان��س در  آمریکای��ی  هم��کاران  بررس��ی 

بین الملل��ی ان��رژی اتمی در نظ��ارت بر 
اجرای برجام پرداخته است.

به گزارش تسنیم، پایگاه خبری نشنال اینترست در تحلیلی 
به بررس��ی نهادها و افرادی پرداخته که در روند نظارت آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی ب��ر اجرای تعهدات ای��ران ذیل توافق 

هسته ای با 1+5 )برجام( دخالت می کنند.
»نشنال اینترست« می نویسد: »ترامپ، بسیار منتقد توافق 
هس��ته ای بوده، اما تا کن��ون هیچ تغیی��ری در وضعیت ایجاد 
نش��ده اس��ت.« دولت ترامپ بعد از گزارش سه ماه پیش وزیر 
خارجه اش ب��ه کنگره که پایبندی ایران به توافق هس��ته  ای را 
تأیید می کرد، اعالم کرد قصد بررس��ی سیاست هایش در قبال 

ایران را دارد.
ام��ا  نش��ده،  بررس��ی ها مش��خص  ای��ن  نتیج��ه  هن��وز 
»نشنال اینترس��ت« می نویس��د »توجه��ات انتق��ادی در ای��ن 
روند بررس��ی بر مفاد بنیادین برجام در مباحث غنی س��ازی و 
تسلیحاتی کردن )برنامه هسته ای ایران( متمرکز خواهد بود.«

در توافق هس��ته ای ایران و گ��روه 1+5 آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی به عن��وان نهاد ناظر بر اجرای تعهدات هس��ته ای 
ایران ذیل برجام در نظر گرفته ش��ده اس��ت. آژانس در چندین 
گ��زارش از زمان اجرایی ش��دن برجام، پایبن��دی ایران به این 

توافق را تأیید کرده است.
ب��ا وجود این نشنال اینترس��ت نوش��ته اس��ت: »به صورت 

غیررس��می، مجموع��ه ای از بازیگ��ران دیگ��ر درون دادهایی را 
درباره این فرایند نظارت و ارزیابی فراهم کرده اند. سازمان های 
اطالعات��ی آمریکا و برخی از اندیش��کده های خصوصی از جمله 

این بازیگران هستند.«
رس��انه آمریکایی از اندیش��کده »علوم و امنیت بین الملل« 
و مدیر آن، »دیوید آلبرایت« به عنوان یکی از اندیش��کده های 
دخی��ل در فراین��د نظ��ارت و ارزیابی توافق هس��ته ای ایران و 
گروه 1+5 اس��م برده و نوشته است: »با آنکه اندیشکده علوم و 
امنیت بین الملل خودش را به عنوان یک س��ازمان غیرانتفاعی 
و غیرحزبی توصیف می کند منتقدان خاطرنش��ان می کنند که 
آلبرایت با یک اندیشکده نومحافظه کار 'بنیاد دفاع از دموکراسی' 
که رهبری نبرد اسرائیل علیه برجام را به عهده داشت، همکاری 

کرده است.«
»آلبرای��ت« بازرس س��ابق آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی 
بوده و سال ها به عنوان متخصص در حوزه مسائل هسته ای کار 
کرده اس��ت و در ژورنال هایی همچون بولتن دانشمندان اتمی 
قلم می زند. وی در س��ال های گذشته به عنوان بخشی از پروژه 
ایران هراس��ی ایاالت متحده و البی صهیونیست، نقش عمده ای 

در جریان سازی علیه برنامه هسته ای ایران داشته است.
»آلبرای��ت« روز 30 مه گزارش��ی با عنوان »آی��ا ایران در 
 حال تولید انبوه اجرای سانتریفیوژهای گاز است؟« با همکاری 

»اولی هاینونن« منتشر کرد.
»اول��ی هاینون��ن«، معاون اس��بق بخش پادمان��ی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و یکی از افرادی است که در طرح ادعاها 
علیه برنامه هس��ته ای ایران در دهه گذشته نقش آفرینی کرده 
اس��ت. »هاینونن« و »آلبرایت« در گ��زارش ماه مه خود با یک 
گاف ترجمه ای ایران را به نقض توافق هسته ای متهم کرده اند.

پای��گاه »ل��وب الگ« در مطلب��ی کنایه آمی��ز ب��ا عن��وان 
»استعدادهای پنهان آلبرایت« نوشته که او در گزارشی مشترک 
با »اولی هاینونن«، از مقام های س��ابق آژانس بین المللی انرژی 
اتمی که روز  سه ش��نبه روی وب س��ایت مؤسسه علوم و امنیت 
بین الملل قرار گرفت مدعی ش��ده که ایران در حال تولید انبوه 

سانتریفیوژهای گازی پیشرفته است.
در ابت��دای گ��زارش »آلبرایت ���� هاینونن« آمده اس��ت: 
»ایران می گوید تولید انبوه س��انتریفیوژهای پیش��رفته را آغاز 
کرده است. این بیانیه در شکل عیان آن به این معنی است که 
ایران ممکن اس��ت در حال نقض اساسی توافق هسته ای باشد. 
تولید انبوه این سانتریفیوژها )یا اجزای آنها( توانایی ایران برای 
گریز به س��مت ساخت سالح هس��ته ای را به شدت باال می برد 
و یا اندازه برنامه س��انتریفیوژی این کش��ور، در صورت شکست 
توافق هس��ته ای یا اتمام محدودیت ه��ای کلیدی آن را بزرگتر 
می کند. الزم اس��ت ایاالت متحده آمری��کا و آژانس بین المللی 

انرژی اتمی مش��خص کنند که ای��ران در حال انجام چه کاری 
است و ضمانت کنند که ساخت سانتریفیوژهای ایران مغایرتی 

با توافق هسته ای ندارد.«  
ب��ا وجود این، کل اس��تدالل های مطرح ش��ده در گزارش 
موسس��ه علوم و امنیت بین الملل، آنطور که »لوب الگ« نوشته 
بر ترجمه اش��تباه یکی از اظهارات »علی اکبر صالحی«، رئیس 
سازمان انرژی اتمی ایران اس��توار است. آلبرایت-هاینونن ادعا 
کرده ان��د صالح��ی در ماه آوریل گفته که ای��ران »تولید انبوه« 
چندین س��انتریفیوژ پیش��رفته را آغاز کرده است. طبق ادعای 
لوب الگ، این اقدام می تواند نقض توافق هسته ای ایران و گروه 

1+5 باشد.
»علی واعظ«، تحلیلگر مس��ائل ای��ران در گروه بین المللی 
بحران در حس��اب کاربری اش در ش��بکه اجتماع��ی توئیتر به 
موسس��ه عل��وم و امنیت بین الملل تذکر داد که اس��تدالل آنها 
بر اس��اس ترجمه نادرس��ت اظهارات صالحی مطرح شده است. 
وی سه شنبه عصر در پاسخ به گزارش آلبرایت-هاینونن نوشت 
»صالح��ی گفته ای��ران ظرفیت تولی��د انبوه س��انتریفیوژهای 

پیشرفته را دارد، نه اینکه دارد این کار را انجام می دهد.«
ضمن اینکه ادعای موسسه علوم و امنیت بین الملل در حالی 
مطرح ش��ده که آژانس بین المللی انرژی اتم��ی بارها پایبندی 
ایران به مفاد توافق هس��ته ای ایران و گروه 1+5 را مورد تأیید 
قرار داده است. حتی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
که به ش��دت منتقد برجام اس��ت نیز در ماه آوریل اعتراف کرد 

که ایران به این توافق پایبند مانده است.

همکاران آمریکایی آژانس در نظارت بر اجرای برجام کدامند؟

نتانیاهو: 
یه  اسرائیل پایگاه های نظامی ایران در سور

و لبنان را تحمل نمی کند
نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

می گوی��د، به رئی��س جمهور معادلـــــه
فرانس��ه گفت��م که اس��رائیل 
استقرار پایگاههای زمینی، هوایی و دریایی ایران در 

سوریه و لبنان را تحمل نخواهد کرد.
به گ��زارش ف��ارس، بنیامی��ن نتانیاهو که به 
پاریس س��فر کرده اس��ت بعد از دیدار ب��ا امانول 
ماک��رون رئی��س جمهور فرانس��ه ب��ه خبرنگاران 

اس��رائیلی گف��ت: عالوه ب��ر ح��زب اهلل در لبنان، 
حم��اس نیز به دنبال محکم کردن جای پای خود 
در آنحاس��ت و من از فرانس��ه ک��ه در لبنان نفوذ 
زیادی دارد خواستم که از نفوذ خود در لبنان برای 
مقابله با آن اس��تفاده کند و از تبدیل این کشور به 

پایگاه سازمانهای تروریستی جلوگیری کند.
وی اف��زود: من همچنین مس��اله تالش ایران 
برای استقرار پایگاه دائمی زمینی، هوایی و دریایی 
در س��وریه را مطرح ک��ردم و گفتم که اس��رائیل 
مخالف توافق آتش بس میان آمریکا و سوریه است 
چ��را که این موضوع ایران را از مرزهای اس��رائیل 
دور می کند اما حضور نظامی این کشور در سوریه 

را دائم��ی می کند. وی افزود: اس��تقرار پایگاههای 
نظامی ایران در س��وریه چیزی اس��ت که اسرائیل 

هرگز آن را تحمل نخواهد کرد.
نتانیاه��و همچنین گفته، ای��ران نه تنها مایل 
به اعزام مستش��ار نظامی به سوریه بلکه به دنبال 
ایجاد پایگاه زمینی در آنجاست امری که می تواند 
معادالت منطق��ه را تغییر دهد. وی افزود: تل آویو 
مخالف توافق آتش بس��ی اس��ت که ای��ران را قادر 
می کن��د حضور نظامی دائمی در س��وریه داش��ته 
باش��د.  یک مقام اسرائیلی نیز به روزنامه هاآرتص 
گفته اس��ت: »توافق آتش بس در جنوب س��وریه 
توافق بسیار بدی است و نیازهای امنیتی اسرائیل 

را مد نظر قرار نداده است.«
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی گفت تل آویو 
توافق آمریکا و روس��یه ب��رای آتش بس در جنوب 
س��وریه را قبول ندارد. روس��یه و آمریکا دو هفته 
پیش برای برقراری آتش بس در مناطق همجوار با 

بلندی های جوالن و مرز اردن توافق کردند.
»دونال��د ترامپ« رئیس جمهور آمریکا بارها از 
این تواف��ق تمجید کرده و آن را دس��تاورد اصلی 
دیدارش با »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه 

توصیف کرده است.
نتانیاه��و همچنین ب��ه خبرنگاران اس��رائیلی 
گفت که اس��رائیل هیج قصدی برای تغییر شرایط 

حرمی��ن در قدس ن��دارد و موض��وع حمله هفته 
گذش��ته در ق��دس را با محمود عباس و پادش��اه 

اردن در میان گذاشته است.
هفته گذش��ته یک عملیات شهادت طلبانه در 
قدس منجر به کش��ته ش��دن 2 نظامی اسرائیلی 
ش��د. پس از آن اس��رائیل درهای قدس را به روی 

نمازگزاران اسرائیلی بست.
گفتنی اس��ت؛ اس��رائیل تقالی زی��ادی برای 
تضعیف جایگاه منطق��ه ای و بین المللی جمهوری 
اس��المی ایران به کار بسته است.این رژیم غاصب 
کودک ک��ش بیش��ترین فتنه ه��ا را در منطق��ه و 

حمایت از تروریست ها انجام داده است.


