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  گزارش  2

جنگنده های عربستان خاک یمن را شخم می زنند 
جنون سعودی از شکست در مأرب 

در پی شکس�ت مزدوران س�عودی در جبهه ه�ای مختلف یمن، 
ائتالف متجاوز س�عودی روز چهار    ش�نبه اعالم کرد دور جدیدی 
از حم�الت هوای�ی را ب�ه اهداف�ی در صنع�ا آغ�از کرده اس�ت. 
ائتالف سعودی اعالم کرد حمالت هوایی علیه اهدافی در صنعا، پایتخت 
یمن را آغاز کرده و مدعی شد، این اهداف »نظامی و مشروع « هستند. 
بر اس��اس گزارش روزنامه »رأی الیوم«، ائتالف س��عودی در ادامه از 
غیرنظامیان یمنی خواست از تجمع یا نزدیک شدن به مکان های مورد 
هدف دوری کنند. از سوی دیگر، شبکه س��عودی »العربیه« ادعا کرد 
ائتالف سعودی تجهیزات نظامی بیش��تری را به مأرب فرستاده است. 
در همین ارتباط، ش��بکه »س��بأ« هم گزارش کرد، ائتالف س��عودی 
۱۶حمله هوایی به اس��تان مأرب - ۹ حمله به الجوب��ه و هفت حمله 
به صراوح- داشته اس��ت. شبکه المس��یره اعالم کرد، در حمالت روز 
چهار    شنبه ائتالف سعودی به یک ساختمان در دست ساخت متعلق به 
بیمارستان »الیتیم « در شهرستان »معین « استان صنعا دو غیرنظامی 
ش��هید و دو نفر دیگر زخمی ش��دند. همچنین جنگنده های ائتالف 
سعودی یک کارخانه پالستیک در شهرستان »الثوره « را هدف گرفتند. 
در حمله هوایی سه     شنبه ش��ب ائتالف سعودی به »حیس« در استان 
»الحدیده« نیز یک جنین سقط ش��د. پدر این نوزاد شهید و مادر وی 
با جراحات بسیار شدید به بیمارس��تان منتقل شد. شبکه »المسیره« 
در گزارشی با عنوان عربستان در بن بست تبلیغ برای دستاورد نظامی 
و گدایی مداخله امریکا در یمن اعالم کرد، در اوج درخواس��ت     ها برای 
حمایت بین المللی و نیز درخواس��ت برای مداخله مستقیم امریکا در 
یمن، عربستان سعودی برگی جز تشدید حمله هوایی به صنعا نیافت تا 
به وسیله آن جانی دوباره به مزدورانش بدهد، بنابراین حمله به منازل و 
محله های مسکونی در صنعا را از سرگرفت. برخی استان     ها مانند ابتدای 
جنگ یمن هدف گرفته شده اند انگار نه انگار که هفت سال از این جنگ 
می گذرد. در ادامه گزارش به ادعای سعودی     ها که از غیرنظامیان یمنی 
می خواهند از اماکن هدف دور بش��وند، پرداخته شده است. المسیره 
همه اینها را تنها ویترین رسانه های وابس��ته به ائتالف سعودی اعالم 
می کند و می افزاید این امریکاس��ت که اهداف و مختصات دقیق آنها 
برای حمله را مشخص می کند. از سوی دیگر، رائد جبل ، معاون رئیس 
سازمان هواپیمایی دولت نجات ملی یمن گفت که ائتالف سعودی در 
تازه     ترین جنایت خود در تالش اس��ت پرواز هواپیماهای سازمان ملل 
به فرودگاه صنعا را متوقف کند. دور جدید حمالت سعودی    ها به یمن 
درحالی است که مزدوران عربستان و امارات در جبهه مأرب متحمل 
شکست سنگینی شده اند و با این حمالت می خواهند جلوی پیشروی 

انصاراهلل و ارتش یمن را بگیرند. 
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 انتقال بزرگ ترین پایگاه آموزشی انگلیس به غرب آسیا 
پس از رزمایش مش��ترک اخیر نیروهای انگلیسی در عمان، منابع این 
کشور خبر دادند که لندن قصد دارد بزرگ ترین پایگاه آموزشی نیروهای 
خود را در کانادا به شرق عمان منتقل کند. روزنامه انگلیسی »تلگراف « در 
این ارتباط گزارش داد که انتظار می رود »بن واالس « وزیر دفاع این کشور 
این هفته رسماً اعالم کند که نیروهای انگلیس پایگاه »سفیلد« در استان 
»آلبرتای « کانادا را که از سال ۱۹۷۲ مورد استفاده نیروهای انگلیسی 
بوده، ترک خواهند کرد. تلگراف اضافه کرد که قرار است پایگاه جدید 
در شهر ساحلی »الدقم« واقع در شرق کشور عمان مستقر شود و این 
پایگاه بزرگ ترین میدان آموزشی برای تانک های انگلیسی خواهد بود. 
این گزارش در حالی منتشر شده است که وزارت دفاع انگلیس آبان ماه 

گذشته از تمرین مشترک نظامیان انگلیسی و عمانی خبر داده بود. 
-----------------------------------------------------

  ادامه روند سقوط لیر ترکیه / معترضان به خیابان      ها آمدند
ارزش لیر ترکیه که دو      شنبه ۱5 درصد سقوط کرده بود، روز سه       شنبه 
نیز 3 درصد افت کرد و هر دالر ۱3/۱5 لیر معامله شد. روز دو      شنبه ارزش 
لیر به دنبال دفاع رئیس جمهور ترکیه از سیاست های اقتصادی اش و 
کاهش های اخیر نرخ بهره بانکی این کش��ور، ۱5 درصد سقوط کرد. 
لیر ترکیه از ابتدای امس��ال 43 درصد و از ابتدای هفته گذشته حدود 
۲4 درصد از ارزش خود را از دس��ت داده اس��ت. با اینک��ه اردوغان از 
سیاس��ت پولی بانک مرکزی ترکیه دفاع می کند و متعهد شده است 
که در »جنگ استقالل « خود پیروز ش��ود، انتقادات گسترده ای علیه 
او از سوی اقتصاددانان برجسته وجود دارد. در حالی که سقوط ارزش 
پول ملی ترکیه همچنان ادامه دارد، مردم این کشور روز سه       شنبه در 
خیابان های استانبول و آنکارا علیه اردوغان تظاهرات کردند. همچنین 
رهبران احزاب اپوزیسیون به شدت عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه 
و رئیس جمهور این کشور را آماج انتقادات خود قرار داده اند و خواستار 

برگزاری فوری انتخابات در این کشور شدند. 
-----------------------------------------------------

  سرقت برج مراقبت ارتش امریکا در کویت
یک روزنامه کویتی از س��رقت برج مراقبت نیروهای ارتش امریکا در 
این کشور پس از رزمایش اخیر با نیروهای سعودی و کویتی خبر داد. 
روزنامه کویتی »الرأی « به نقل از این منابع امنیتی نوشت که کارآگاهان 
مرکز پلیس الجهرا در حال جست وجوی سارقان برج مراقبت نیروهای 
ارتش امریکا در االدیرع هستند. به گفته این منابع، افسران ارتش امریکا 
ابالغیه ای از نیروهای ارتش امریکا در خصوص سرقت برج مراقبت به 
طول ۱3 متر از اردوگاه آنها در منطقه االدیرع دریافت کرده اند. روزنامه 
الرأی همچنین نوشت که پنج  شنبه گذشته پس از پایان رزمایش خلیج 
فارس ۲۰۲۱ که با مشارکت نیروهای کویتی، سعودی و امریکایی برگزار 
شد، تعدادی از تجهیزات و جنگ افزار      ها از جمله برج مراقبت به سرقت 

رفته، از منطقه رزمایش به این اردوگاه انتقال داده شده بود. 
-----------------------------------------------------

  استرالیا حزب اهلل لبنان را »تروریستی « خواند
دولت استرالیا در نتیجه فشارهای امریکا و رژیم صهیونیستی حزب اهلل 
را در فهرست سازمان های اصطالحا »تروریستی « قرار داد. طبق گزارش 
خبرگزاری فرانسه، دولت »اسکات موریسون « بامداد چهار      شنبه اعالم 
کرد تمامیت گروه حزب اهلل را در فهرس��ت س��ازمان های تروریستی 
قرار می دهد. »کارن اندروز«، وزیر کش��ور استرالیا در بیانیه ای بامداد 
چهار      ش��نبه با بیان اینکه حزب اهلل از »جهاد اس��المی فلس��طین« و 
»گردان های عزالدین قس��ام « حمای��ت می کند ح��زب اهلل را به آنچه 
»تهدید به حمالت تروریستی« خوانده ش��ده متهم کرده است. اقدام 
دولت موریس��ون در پی البی گری های س��ازمان های صهیونیستی و 
رژیم صهیونیستی صورت گرفته اس��ت. یک سخنگوی سفارت رژیم 
صهیونیستی در استرالیا بالفاصله از تصمیم کانبرا استقبال کرد و گفت: 
»هیچ فرقی بین شاخه های نظامی و سیاس��ی حزب اهلل وجود ندارد و 

گفتن این مسئله برای مبارزه با تروریسم الزم است.«
-----------------------------------------------------

  ابهام در سرنوشت تسلیحات هسته ای امریکا در آلمان
در حالی که دولت فدرال جدید آلمان به زودی تش��کیل خواهد شد، 
تصمیم این دولت درباره سرنوشت تسلیحات هسته ای امریکا در خاک 
این کشور، باعث نگرانی ناتو شده است. متحدان ناتو نگران سیاست های 
دولت فدرال بعدی آلمان هس��تند که آیا برلین بخش��ی از توافقنامه 
اشتراک هس��ته ای ناتو باقی خواهند ماند؟ این نگرانی وجود دارد که 
دولت جدید آلمان از امریکا بخواهد که بمب های هسته ای را از خاک 
این کش��ور منتقل کند. در حالی که این اقدام ممکن است با حمایت 
شهروندان آلمان مواجه شود اما ممکن است باعث شکاف در میان ناتو 
شود این در حالی اس��ت که روابط این ائتالف با روسیه در پایین       ترین 
س��طح خود از زمان پایان جنگ س��رد قرار دارد. به عنوان بخش��ی از 
بازدارندگی ناتو، امریکا بخشی از تسلیحات هسته ای خود را در بلژیک، 
آلمان،  ایتالیا، هلند و ترکیه مستقر کرده است. تمامی این کشورها، عضو 
ناتو بوده و خود نیز دارای تسلیحات هسته ای نیستند. در صورت بروز 
درگیری، نیروی هوایی این کشور      ها می توانند بمب های هسته ای امریکا 
را حمل کنند. بر اساس گزارش ها، امریکا حدود ۲۰ بمب هسته ای در 
پایگاه هوایی »بوچل « آلمان مس��تقر کرده است. این پایگاه هوایی در 

منطقه ای دور افتاده در ایالت »رایلند- پاالتینت« است. 

تناقض خروج و ماندن امریکا  در عراق 
عالوه بر اظهارات س�خنگوی عملیات مش�ترک ع�راق مبنی بر 
اینک�ه غی�ر از نیروهای رزم�ی، ش�ماری از نیروه�ای امریکایی 
ک�ه در زمین�ه اطالع�ات و مش�ورت دهی فعالی�ت دارن�د، 
در ع�راق خواهند مان�د، تازه    تری�ن مصاحبه س�خنگوی وزارت 
دف�اع امریکا نیز ب�ه روش�نی حاکی از این اس�ت که واش�نگتن 
به رغ�م خ�روج نیروه�ای رزم�ی، همچن�ان در چارچ�وب 
تعریف ه�ای دیگر، تعدادی نی�رو را در عراق نگه خواهد داش�ت. 
با نزدیک شدن به موعد نهایی خروج نیروهای خارجی از عراق، به تازگی 
کمیته  هماهنگی گروه های مقاومت هش��دار داده که نشانه ای دال بر 
خروج نیروهای امریکایی از خاک عراق مشهود نیست. تحسین الخفاجی 
سخنگوی عملیات مشترک ارتش عراق  در واکنش به این موضوع گفت: 
»مس��ئله پایان حضور بیگانگان مطابق با زمان بندی تعیین شده پیش 
می رود و آنها جز حضور محدود در عین االسد، پایگاه اختصاصی دیگری 
ندارند.«  الخفاجی خاطرنشان کرد: »اغلب نیروهای رزمی از عراق خارج 
شده اند و تنها مستش��اران و افرادی که در زمینه اطالعات و همچنین 
آموزش و مش��اوره دهی فعالیت خواهند داش��ت، باقی مانده اند.« وی 
خاطرنش��ان کرد که تعداد نیروهای بیگانه حاضر در عراق کم است و 
همه آنها به استثنای افرادی که مأموریت مشاوره دهی، ارائه اطالعات و 
حمایت از نیروهای امنیتی عراق را دارند، تا ۱5 روز دیگر از عراق خارج 
خواهند شد. ضمن اینکه برای تحویل تسلیحات و تجهیزات به نیروهای 
بیگانه نیز جدولی در نظر گرفته شده است.  لوید آستین، وزیر دفاع امریکا 
هم چند روز پیش در جریان سفر به بحرین به همتای عراقی خود گفته 
بود که تا پایان س��ال جاری میالدی هیچ نیروی امریکایی با مأموریت 
رزمی در عراق باقی نخواهد ماند. جسیکا مک نالتی، سخنگوی پنتاگون 
در گفت وگو با هفته نامه نیوزویک در تش��ریح مواضع آستین گفت که 
نیروهای امریکایی بعد از اتمام عملیات های رزمی در روز 3۱ دسامبر )۱۰ 
دی ماه( در عراق باقی خواهند ماند. این مقام پنتاگون در این خصوص 
گفت: »نیروهای امریکایی بنا به دعوت دول��ت عراق برای ایفای نقش 
مشورت دهی، کمک و تبادل اطالعات در این کشور باقی خواهند ماند تا 

به نیروهای امنیتی عراق در مقابله با داعش کمک کنند.«

پدافند صهیونیست     ها 
از رهگیری موشک سوری ناکام ماند

رس�انه های صهیونیستی دیروز ضمن اش�اره به اینکه در واکنش 
ب�ه تجاوزگ�ری آنه�ا به خ�اک س�وریه، ی�ک فروند موش�ک از 
این کش�ور به اراضی اش�غالی ش�لیک ش�ده، اذع�ان کردند که 
پدافند هوای�ی آنها در رهگیری این موش�ک ناتوان بوده اس�ت. 
جنگنده های رژیم صهیونیس��تی به صورت متناوب، اهدافی در شرق 
و شمال شرق س��وریه را با اس��تفاده از حریم  هوایی لبنان یا از طریق 
بلندی های اش��غالی جوالن هدف حمله قرار می دهن��د. بامداد دیروز 
نیز، جنگنده های تل آویو در حمله ای از ش��مال شرق بیروت، نقاطی 
را در منطقه الوس��طی هدف قرار داده اند در گزارش��ی ک��ه کانال ۱۲ 
تلویزیون رژیم صهیونیستی در این زمینه منتشر کرد، آمده است که 
پدافند هوایی س��وریه در مقابله با این حمله، به س��مت جنگنده های 
اسرائیلی موشک شلیک کرده است. یکی از موشک های شلیک شده 
جنگنده متخاصم ، در آسمان حیفا منفجر می ش��ود، بی آنکه پدافند 
رژیم صهیونیس��تی بتواند آن را رهگیری کند. در گزارش رسانه های 
سوریه ای نیز آمده است که پدافند هوایی این کشور »اهداف متخاصم« 
را در آسمان حمص رهگیری و منهدم کرده است.  نیروهای حافظ صلح 
سازمان ملل مستقر در لبنان بار    ها گزارش داده اند رژیم صهیونیستی 
روزانه قطعنامه های سازمان ملل را نقض و به حریم هوایی لبنان تجاوز 
می کند. دولت س��وریه بار    ها اعالم کرده اس��ت رژیم صهیونیس��تی و 
متحدان منطقه ای و غربی آن از گروه های تکفیری تروریستی که علیه 

دولت سوریه می جنگند، حمایت می کنند. 

نخست وزیر ارمنستان:
 کریدور زنگه زور هرگز عملی نمی شود 

نخست وزیر ارمنستان در واکنش به موضع گیری طرف آذربایجانی 
درباره داالن زنگ�ه زور گفت که در این چارچ�وب با باکو صحبتی 
نخواهد داشت. وی با انتقاد از سیاس�ت های ارضی آذربایجان، از 
جامعه جهانی خواس�ت به اقدامات این کشور واکنش نشان دهد. 
روابط باکو- ایروان همچنان متشنج اس��ت. جمهوری آذربایجان که 
پیش تر به دلی��ل اختالفات در زمینه مالکیت قره ب��اغ از حریم هوایی 
ارمنستان استفاده نمی کرد، یک بار دیگر وارد آسمان ارمنستان شد. 
گزارش رسانه های ارمنی حاکی از این است که سه شنبه شب یک فروند 
هواپیمای خطوط هوایی جمهوری آذربایجان از حریم هوایی ارمنستان 
عبور کرد. اولین پرواز شرکت های هواپیمایی جمهوری آذربایجان بر 
فراز حریم هوایی ارمنستان در ۲۱ اکتبر )۲۹ مهرماه( اعالم شد. شرکت 
هوایی که این پرواز را انجام داد در آن زمان اعالم کرده بود که استفاده از 
حریم هوایی ارمنستان باعث صرفه جویی در میزان هزینه     ها و سوخت 
می شود و خطوط هوایی جمهوری آذربایجان از تمام گذرگاه های هوایی 

از جمله حریم های هوایی ایران و ارمنستان استفاده خواهد کرد. 
عالوه بر مناقشه هوایی، درخواس��ت های الهام علی اف، رئیس جمهور 
جمهوری آذربایجان برای گش��ایش یک کریدور که س��رزمین اصلی 
جمهوری آذربایجان را از طریق ارمنستان به نخجوان متصل می کند، 
دیگر موضوعی است که واکنش ایروان را به دنبال داشته است، نیکول 
پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان روز سه     شنبه در واکنش به ادعاهای 
ارضی جمهوری آذربایجان درباره داالن زنگ��ه زور گفت: »آذربایجان 
ظاهراً ادعاهای ارضی درباره قلمرو ارمنس��تان مطرح می کند. داالن 
زنگه زور یعنی چه؟ زنگه زور شرقی یعنی چه؟ چه کسی این اصطالحات 

را ابداع کرده است و معنی آن چیست؟«
پاشینیان سپس تش��ریح کرد: »ما بار    ها گفته ایم و تکرار می کنیم که 
درباره هیچ موضوعی در قالب منط��ق کریدور بحث نمی کنیم. این به 
مفهوم این نیست که ما دستورکار گشایش ارتباطات منطقه ای را رد 
می کنیم.«  این مقام ارشد ارمنستان از جامعه بین الملل خواست ضمن 
مداخله در موضوع ادعاهای ارضی جمهوری آذربایجان درباره قلمرو 
ارمنستان، این موضوع را جدی تر بگیرد. پاشینیان سپس به جمهوری 
آذربایجان درباره تداوم تهاجم علیه ارمنستان هشدار داد و گفت: »این 
حمله آذربایجان و کشورهای مشوق آن به حاکمیت، دولت و استقالل و 
دموکراسی ارمنستان است. ما در تمامی عرصه های بین المللی ممکن، 
این موضوع را پیگیری می کنیم« با این همه، نخست وزیر ارمنستان این 
را هم گفت که اگر در جریان نشس��ت آتی وی با الهام علی  اف توافقی 
صورت گیرد، سندی خواهد بود که بیانگر قصد)کمیسیونی( برای آغاز 

تحدید و تعیین مرزهای بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان است. 

دبیرکل آژانس اتمی مدعی شد که گفت وگو های او درباره مسائل باقی مانده پادمانی با ایران بی نتیجه بود

آژانس  مسیر بازگشت امریکا را  به برجام می بندد

مدی�رکل آژانس    گزارش  یک
بین المللی انرژی 
اتمی پس از بازگشت از ایران درباره مذاکراتش 
با مقامات ایرانی پیرامون موضوعات باقی مانده 
پادمانی گفت: »این مذاک�رات و رایزنی های 
گس�ترده برای رسیدگی به مس�ائل پادمانی 
باقی مانده ایران  نتیجه ای نداشت.« اظهارات 
گروسی درباره به توافق نرسیدن با ایران پیش 
از برگزاری جلسه ش�ورای حکام و در آستانه 
هفتمی�ن دور مذاک�رات هس�ته ای وی�ن از 
سنگ اندازی این مقام آژانس در مسیر توافق 
هسته ای حکایت دارد و گویا توافق هسته ای 
ایران این روز    ها یک مدعی خارج از1+5 پیدا 

کرده است. 

تنها چند س��اعت پس از آنکه هواپیمای »رافائل 
گروسی«، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
روز چهار    شنبه در فرودگاه وین به زمین نشست، 
»الرنس نورمن « روزنامه »وال استریت ژورنال « به 
نقل از مدیرکل گزارش داد که مذاکرات او با مقامات 
ایرانی در تهران در خصوص موضوعات باقی مانده 
پادمانی بی نتیجه مانده است. گروسی روز قبلش 
در تهران میهمان مقامات ایرانی بود و هم با رئیس 
سازمان انرژی اتمی و هم وزیرخارجه ایران دیدار 
کرد و پس از بازگش��ت از تهران مدعی بی نتیجه 
بودن مذاکراتش شد. وال استریت ژورنال گزارش 
خود را از سفر گروسی به تهران با استناد بیانیه ای 
اعالم کرد که مدیرکل آژانس منتشر کرده بود. در 
این بیانیه گروسی ضمن تأکید بر اینکه مذاکره با 
ایران باید به نتیجه برسد، تصریح کرد که آژانس 
خواهان احیای ظرفیت نظارتی و بازرسی های این 

نهاد در ایران است. 
رافائل گروس��ی روز چهار    شنبه همچنین نشست 

خبری در وین برگزار کرد و در این نشست در پاسخ 
به سؤال خبرنگار رویترز درباره سفرش به تهران 
گفت: هنوز موضوعات باقی مانده است و گفت وگو 
با مقام های ایرانی ادامه دارد. ما دیروز نتوانستیم به 
توافق برسیم. مدیرکل آژانس در ادامه افزود گفت: 
مذاکرات موفقیت آمیز نب��ود. من خواهان احیای 

ظرفیت نظارت و بازرسی  آژانس هستم. 
 از گروسی تهران تا گروسی وین

این اظهارات گروس��ی در وین پی��ش از برگزاری 
نشست شورای حکام در ظهر چهار    شنبه به وقت 
تهران عنوان     می شد و درس��ت برخالف اظهارات 
مثبت او در تهران بود. »رافائل گروس��ی « شامگاه 
دوشنبه  وارد تهران شده بود و در تهران گفت وگو 
با رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی را فش��رده خواند 
و گفت: دنبال این هس��تیم مذاک��رات را با ایران 
ادامه دهیم تا زمینه های مش��ترکی را پیدا کنیم 
و به نتیجه گیری مثبتی برس��یم. با وجود چنین 
اظهاراتی در تهران، مدیرکل آژانس در وین رویکرد 
دیگری را درباره ای��ران اعالم کرد و روی به نتیجه 
نرسیدن گفت وگو با مقامات ایرانی تأکید کرد. این 
اظهارات گروس��ی در وین در حالی عنوان شد که 
یک روز قبل از آن »حسین امیرعبداللهیان«، وزیر 
امور خارجه ایران در نخستین دیدارش با مدیرکل 
آژانس که به درخواست چندباره و پی درپی خود 
گروسی نیز انجام ش��ده بود، به اهمیت کار فنی، 
حرفه ای و بی طرفانه آژانس انرژی اتمی تأکید کرد 
و گفت که ایران برای تعامل س��ازنده با آژانس در 
چارچوب موافقتنامه پادمان جدی است و نسبت 
به تقویت اعتماد متقابل و همکاری های دو طرف 
ابراز امیدواری کرد. گروس��ی نیز در دیدار با وزیر 
خارجه ایران ضمن تأکید بر رویکرد فنی، حرفه ای 
و بی طرفانه آژانس، سفر خود به تهران را نشانه ای 
از اراده برای گفت وگو و درک متقابل، حل مسائل 

و ارتقای همکاری     ها با جمهوری اس��المی ایران 
برش��مرد و از آمادگ��ی آژانس ب��رای حل و فصل 
موضوعات باقی مانده طی ماه های آتی در همکاری 

نزدیک با جمهوری اسالمی ایران خبر داد. 
گروس��ی حتی در تهران چندین بار تأکید کرده 
بود که هیچ انحرافی در برنامه های هسته ای ایران 
مشاهده نکرده  و این موضوع را »محمد اسالمی«،  
رئیس س��ازمان انرژی اتمی در نشست خبری با 
حضور خود گروسی مورد اشاره و تأکید قرار داده 
بود، هرچند گروسی پس از خروج از ایران سخنان 

دیگری را درباره سفرش به تهران عنوان کرد. 
مدیرکل آژانس همچنین در تهران در گفت وگویی 
با پرس .تی.وی درباره علت سفرش به تهران گفته 
بود که رابطه ای��ران و آژانس دائم��ی و با روندی 
مستمر است. در این گفت وگو عالوه بر این گروسی 
روند مذاکرات در تهران را بس��یار سازنده خواند و 
گفت: شماری از موارد مهم در سطح فنی هستند 
که بای��د در مورد آنه��ا صحبت کنی��م و در حال 

پرداختن به آنها هستیم. 
ادعای نرس��یدن به نتیجه در مذاکرات با مقامات 
ایرانی از سوی گروسی در ش��رایطی عنوان شده 
که سفر اخیر گروسی به تهران چهارمین سفر وی 
بعد از تصدی این سمت اس��ت. او دو بار در دولت 
دوازدهم به تهران س��فر کرد و دو بار هم در دولت 
سیزدهم و تاکنون هیچ ممانعتی برای دیدار    ها و 
مذاکرات او با مقامات ایرانی ایجاد نشده، اما گروسی 
با وجود این سفر    ها و دیدار    ها مدعی دست نیافتن 
به نتیجه می ش��ود. این در حالی است که دیدار    ها 
و روابط ایران ب��ا آژانس تاکن��ون هزینه     هایی نیز 
برای تهران در بر داشته و افشای برخی اطالعات 
طبقه بندی شده از مسائل هس��ته ای ایران که در 
کمال همکاری در اختیار آژانس قرار داده ش��ده، 
از جمله پرهزینه     تری��ن نتایج هم��کاری ایران و 

آژانس بوده است. درز اطالعات طبقه بندی شده 
از آژانس حتی مورد اشاره گروسی نیز قرار گرفته 
و مدیرکل آژان��س در گفت وگو ب��ا پرس.تی.وی 
درباره درز اطالعات محرمانه از این نهاد بین المللی 
اعالم کرد آژانس هی��چ ظرفیتی برای کنترل این 

موضوع ندارد. 
 فرافکن�ی بحری�ن و تل آوی�و همزمان با 

گروسی
ادعای دست نیافتن به نتیجه در مذاکره با تهران که 
از سوی گروسی مطرح شده، با برخی اتهام زنی های 
منطق��ه ای علی��ه ایران همراه ش��ده اس��ت. روز 
چهارشنبه، »عبداللطیف بن رشید الزیانی«، وزیر 
خارجه بحرین نیز در مصاحب��ه ای اختصاصی با 
شبکه صهیونیستی »آی۲4نیوز « به گزافه گویی 
علیه ایران پرداخت و مدعی شد: »دستیابی ایران 
به جایگاه سالح اتمی قطعاً یک تحول فاجعه بار نه 
تنها برای منطقه، بلکه برای کل جهان خواهد بود«. 
وزیر امور خارجه بحرین در ادام��ه این ادعا افزود: 
توانمند ساختن ایران برای باج گیری بخش های 
بزرگی از جهان از طریق تهدید هس��ته ای خود، 
دلیلی بر این اس��ت که چرا آنقدر مهم اس��ت که 
نمی توان اج��ازه داد رخ ده��د. همچنین هیئت 
وزیران عربستان س��عودی در نشست کشورهای 
خلیج فارس و امریکا، سیاس��ت ایران را خصمانه 
خواند و از جامعه بین الملل خواستار متوقف کردن 
ایران در »دستیابی به س��الح های اتمی « شد. از 
سوی دیگر در تداوم ادعاهای بی سند سران رژیم 
صهیونیستی در زمینه تالش ایران در ساخت بمب 
اتمی، »آویگدور لیبرمن« وزیر دارایی رژیم اسرائیل 
روز سه     شنبه مدعی شد که ایران می تواند در بازه 
زمانی پنج ساله به بمب اتمی دست یابد. وی که در 
نشس��تی درباره برنامه ریزی نظامی تل آویو علیه 
ایران صحبت می کرد، افزود که چنین پیشرفتی 
تحت تأثیر مذاکرات کنونی ای��ران با قدرت های 
جهانی بر سر یک توافق جدید، قرار نخواهد گرفت. 
این در حالی است که سران این رژیم بار    ها چنین 
ادعاهای مطرح کرده و مدعی شده بودند که ایران 
تنها چند ماه با س��اخت بمب اتمی فاصله دارد. از 
جمله این افراد »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر 
پیشین رژیم صهیونیستی بوده که بار    ها در داخل 
فلسطین اشغالی و مجامع بین المللی مدعی شده 
که ایران در حال ساخت سالح اتمی است. ادعا    ها 
علیه ایران در حالی مطرح می ش��ود که بازرسان 
آژانس بین المللی ان��رژی اتمی تاکن��ون بار    ها از 
تأسیسات هسته ای ایران بازدید کرده اند اما هرگز 
مدرکی که نش��ان دهد برنام��ه صلح  آمیز انرژی 
هسته ای ایران به س��مت مقاصد نظامی انحراف 
داشته باشد، پیدا نکرده اند. در این شرایط به نظر 
می رس��د حمالت لفظی علیه ایران از سوی رژیم 
صهیونیس��تی همزمان با برخی رژیم های عربی 
متحد در راستای سنگ اندازی در مسیر دستیابی 
به توافق در هفتمین دور مذاک��رات وین صورت 
می گیرد؛ اقدامی که در وین نیز از سوی مدیرکل 

آژانس دنبال می شود. 

در پی تش�دید تنش    ها بین روس�یه و غرب بر 
سر بحران اوکراین و ادعای حمله قریب الوقوع 
روسیه به این کشور، امریکا آرایش نظامی گرفته 
و بمب افکن های اتمی این کش�ور در س�طوح 
مختلف اقدام به تمرین پرتاب بمب اتم کردند. 
روسیه هم گفته که موشک های اس-500 و اس-
550 قادرند از اهداف و تأسیسات استراتژیک در 
برابر موشک های مافوق صوت محافظت کنند. 

در حال��ی که روس��یه بار    ها اعالم ک��رده که قصد 
حمله به اوکراین را ندارد و به دنبال تنش زدایی با 
این کشور است، غربی    ها همچنان بر طبل جنگ 
با مس��کو می کوبند. امریکا که رهب��ری تقابل با 
روسیه را به دست گرفته در روزهای اخیر، تحرکات 
نظامی خود را افزایش داده است. در همین راستا، 
جنگنده ه��ای »اف-۱5 ای��گل « نی��روی هوایی 
امریکا به تازگی پرتاب بمب اتمی را برای سنجش 
میزان آمادگی خ��ود تمرین کردن��د. به گزارش 
وبگاه »نیروی هوایی امریکا« چند فروند جنگنده 
اف-۱5 ایگل امریکا تحت برنامه »ارزیابی سیستم 
تسلیحات اتمی نیروی هوایی« پرتاب بمب اتمی 
را تمری��ن کردند. این جنگنده     ه��ا در این تمرین 
پرتاب بمب های اتمی »3بی ۶۱ « و »4بی۶۱« را 
به اجرا گذاشتند. بمب های اتمی بی۶۱ مهم  ترین 
و رایج     ترین س��الح اتمی در زرادخانه اتمی امریکا 
بعد از جنگ سرد اس��ت. این بمب قابلیت تنظیم 
قدرت انفج��اری از معادل ۰/3 کیلوت��ن تا 34۰ 
کیلوتن تی ان تی را دارد و برای پرتاب با هواپیماهای 
پرسرعت ساخته شده  است. بر اساس این گزارش، 
یک مقام ارشد نیروی هوایی امریکا در این خصوص 
گفت که مأموریت ارزیابی اتمی، آمادگی بخش های 
باز آماد خدمه هوایی و تسلیحات را برای اطمینان 
از قابلیت های اتم��ی از انبار، تحوی��ل و آزمایش 
ارزیابی می کند. به نوش��ته وبگاه نی��روی هوایی 
امریکا، » این تمرین حکایت از تداوم ایفای نقش 
مؤثر جنگنده های اف-۱5 ای��گل امریکا در انواع 

ماموریت های هوایی است.«
سرگئی ش��ویگو، وزیر دفاع روس��یه هم از طرح 

حمله بمب افکن های امریکا به روسیه و افزایش 
پروازه��ای هواپیماه��ای ای��ن کش��ور نزدیک 
مرزهای روس��یه خبر داد. به نوشته خبرگزاری 
»اس��پوتنیک « سرگئی ش��ویگو سه     شنبه شب 
در گفت وگو ب��ا »وی فنگه« همتای چینی خود 
گفت که ۱۰ فروند بمب افکن  اتمی امریکا در ماه 
جاری میالدی حمله به روسیه را تمرین کردند. 
وی همچنین خاطرنشان کرد که روسیه افزایش 
قابل توجهی در فعالی��ت بمب افکن های امریکا 
نزدیک مرزهای شرقی خود ثبت کرده به طوری 
که 3۰ سورتی پرواز در این ماه ثبت شده است. 
وی گفت: »این گونه اقدامات هواپیمای بمب افکن 
راهبردی امریکا نه تنها برای روس��یه بلکه برای 
چین نیز تهدید است«. شویگو گفت که همکاری 
نظامی بین دو کش��ور در حال افزایش اس��ت و 
نیروهای روسیه و چین در زمین، دریا و هوا تعامل 
دارند. وزیر دفاع چین نیز اظهار داشت که روسیه 
با موفقیت ب��ا تهدیدات نظامی ای��االت متحده 
مقابله می کند. در ادامه تقابل روس��یه با امریکا، 
مسکو هشدار داده است که می تواند ماهواره های 
ناتو را با فناوری جدید »جنگجوی ستاره« نابود 
کند. تلویزیون دولتی روسیه دو    شنبه شب اعالم 

کرد که موشک های ضد ماهواره مسکو می توانند 
3۲ ماهواره ناتو را منهدم کنند و همه موشک ها، 
هواپیما    ها و کشتی های آنها کور شوند. همزمان با 
تمرین های نظامی امریکا علیه روسیه، وزارت دفاع 
اوکراین هم روز چهار    ش��نبه اعالم کرد:»کی یف 
یک س��ری مانور با همراهی نیروی هوایی خود 
برگزار کرده است که شامل تمرین حمالت هوایی 
در محوطه های آموزش��ی در جنوب این کشور     
می شد.« در هفته های اخیر غرب و امریکا، روسیه 
را به حمله احتمالی به اوکراین متهم کرده اند و 
امریکا به این بهانه درصدد است نیروهای بیشتری 
از سازمان ناتو به شرق اروپا اعزام کند تا تحرکات 
مسکو را زیر نظر داش��ته باشد. مقامات کرملین 
بار    ها هش��دار داده ان��د که قصد جن��گ با هیچ 
کش��وری را ندارند اما به هرگونه تهاجم خارجی 
به شدت پاسخ خواهند داد. امریکا از سال ۲۰۱4، 
هزاران تن تسلیحات به اوکراین ارسال کرده که 
واکنش تند روس    ها را در پی داشته است. روس    ها 
انباشت تسلیحات ناتو در نزدیکی مرزهای خود 
را تهدیدی برای امنیت ملی خود و در راس��تای 
توسعه شرقی ناتو عنوان می کنند اما غرب به این 

هشدار    ها توجهی نمی کند. 

 موشک های روس، کابوس ناتو
درحالی که امریکا و متحدان اروپایی آن به جنگ با 
روسیه نزدیک شده اند، توانمندی های موشکی مسکو 
نگرانی غرب را در پی داش��ته است. نشریه »نشنال 
اینترس��ت« در یک مطلب تحلیلی  موش��ک های 
هایپرسونیک جدید روسیه را کابوس ناتو توصیف 
کرده است. نشریه »نش��نال اینترست« در توضیح 
درباره موشک های هایپرس��ونیک به موشک های 
قاره پیمای »آوانگارد« اشاره کرده و یادآوری می کند 
که روس��یه از این موش��ک هنگام خطابه س��االنه 
والدیمیر پوتی��ن، رئیس جمهور روس��یه رونمایی 
کرده است. روسیه س��پس در ماه های پایانی سال 
۲۰۲۰ چندین بار یک موش��ک کروز مافوق صوت 
یا هایپرس��ونیک به نام » زیکرون« را آزمایش کرد. 
»الکس��ی رایووروچکو«، معاون وزیر دفاع روس��یه 
 3M22 جمعه گذشته اعالم کرد که موشک زیکرون
که در جریان آزمایش های طراحی از یک کش��تی 
شلیک شد، توانست به سرعتی باالی ۸ ماخ دست 
پیدا کند. در جریان آزمایش دیگری در ماه نوامبر بود 
که همان کشتی در دریای سفید به سمت هدفی در 
45۰ کیلومتر دورتر شلیک کرد و به سرعت باالی 4 
ماخ رسید. نشریه نشنال   اینترست نوشته گزارش     ها 
حاکی است زیکرون قادر است به سرعت ۹ ماخ برسد. 
از سوی دیگر، یک منبع وزارت دفاع روسیه هم گفت 
که روسیه قصد دارد از سامانه اس-5۰۰ و اس-55۰ 
به صورت مش��ترک برای دفاع در برابر موشک    ها و 
تهدیدات فضایی اس��تفاده کند. براس��اس گزارش 
خبرگزاری تاس، این مقام نظامی روسیه گفته، اس-

55۰ جایگزین اس-5۰۰ نخواهد ش��د چرا که این 
سامانه پیشرفته تر از نوع اس-5۰۰ نیست و در واقع 
نسخه سبک تر آن است و اهداف رزمی آن متفاوت تر 
از نوع قبلی است. وی افزود: اس-5۰۰ و اس-55۰ 
شبکه جدید دفاع هوایی روس��یه خواهند بود و از 
اهداف و تأسیسات استراتژیک در برابر موشک های 
مافوق صوت محافظت خواهند کرد. در واقع ترکیب 
این سامانه های پدافندی جدید با سامانه اس-35۰ و 
سیستم های برد کوتاه در برابر تمامی اهداف متخاصم 

مؤثر خواهد بود. 

با تشدید تنش ها و ادعای حمله قریب الوقوع روسیه به اوکراین 

بمب افکن های اتمی امریکا حمله به روسیه را تمرین کردند


