
توافقات جدید ایران و عراق 
وزیر امور خارجه با اشاره به دیدارش با وزیر کشور 
عــراق گفت: بر لزوم همــکاری برای حفظ ثبات و 
امنیت از جمله در مبارزه با تروریســم، مهار پدیده 
ریزگردها و رفع محدودیــت تردد زمینی اتباع دو 

کشور خصوصا در ایام اربعین گفت وگو شد.
 حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در توئیتی با اشاره به مالقاتش با وزیر 
کشور عراق نوشت: امروز با جناب عثمان العانمی وزیر 
کشــور جمهوری عراق دیدار داشتم. راه های توسعه 
و تحکیم بیشــتر مناسبات دو کشور بررسی شد.وی 
افــزود: بر لزوم همکاری برای حفظ ثبات و امنیت از 
جمله در مبارزه با تروریسم، مهار پدیده ریزگردها و 
رفع محدودیت تردد زمینی اتباع دو کشور خصوصا 
در ایام اربعین گفت وگو شــد.وزیر کشــور عراق که 
به تهران ســفر کرده، با حضور در محل وزارت امور 
خارجه با حســین امیرعبداللهیان دیدار و گفت وگو 
کرد.عثمــان الغانمی وزیر کشــور عراق همچنین با 
احمد وحیدی وزیر کشــور دیــدار و گفت وگو کرد. 
در این نشســت تفاهمنامــه همکاری های دوجانبه 
با موضوعات امنیتی و در موضــوع زوار و اربعین به 

امضای وزرای کشور ایران و عراق رسید.  ایسنا

 توضیحات عمان 
درباره میدان »هنگام« 

وزارت انــرژی و معدن عمان در بیانیه ای گفت که 
رایزنی ها و گفت و گوهــا درباره میدان نفتی-گازی 
»هنــگام / بُخا« هنوز به توافق بر ســر جزئیات از 

جمله سهم طرفین، منجر نشده است.
 وزارت انرژی و معدن عمان دیروز با صدور بیانیه ای 
در صفحه رســمی خود در توئیتر ســخن »محمد 
بن حمد الرمحی« وزیر انرژی و معدن این کشــور 
را تکذیــب کــرد و گفت که هیچ توافقــی با ایران 
در خصوص تقسیم ســهم دو طرف از میدان گازی 
مشــترک »هنگام« که در عمان با نام »غرب بخا« 
شناخته می شود، صورت نگرفته است.در این بیانیه 
آمده اســت که این میدان نفتی در بستر دریا میان 
عمان و جمهوری اسالمی ایران واقع شده و از جانب 
عمان مشرف به استان »مسندم« است. بخش ایرانی 
این میدان نفتی »هنگام« و بخش عمانی آن »غرب 
بخا« است و عمان از سال ۱۹۸۵ اقدام به برداشت از 
این میدان نفتی می کند.وزارت انرژی و معدن عمان 
افزود: »در ارتباط با ]چگونگی[ توســعه مشــترک 
میدان نفتی و توزیع ســهم هر کشــور، از مدت ها 
پیش، رایزنی ها و گفت و گوهایی در جریان بوده، اما 

هنوز به توافق منجر نشده است«.  فارس

افزایش مبادالت تجاری ایران و روسیه 
وزیر نفت با بیان اینکه ایران و روسیه به عنوان دو 
بازیگر مهم در تامین نفــت و گاز می توانند تامین 
کننده انرژی در جهان باشند، اظهار داشت: میزان 
مبادالت تجاری از چهار هزار میلیارد دالر به چهل 

هزار میلیارد دالر افزایش یافت.
 جــواد اوجی در روز ملی روســیه گفــت: روز ملی 
روســیه را تبریک عرض می کنیــم و از دعوت بنده 
برای حضور در این مراسم تشکر می کنم و خرسندم 
که در این جشــن که نماد فرهنگی روســیه است 
حضور دارم.ایران و روســیه دو همســایه بزرگ در 
منطقه هستند که اشــتراک زیادی در زمینه های 
مختلف اقتصادی و فرهنگی دارند.وی با اشــاره به 
اینکــه امیدواریم باتوجه به دیدار  روســای جمهور 
دو کشــور، تعمیق مناسبات ایران و روسیه پیگیری 
شود، گفت: البته سفر معاون نخست وزیر روسیه به 
تهران، به عزم جدی برای گســترش روابط میان دو 
کشور کمک می کند.اوجی تصریح کرد: در این سفر 
میزان مبادالت تجاری از چهــار هزار میلیارد دالر 
به چهل هزار میلیــارد دالر افزایش یافت.همکاری 
ایران و روسیه موجب رشد اقتصادی سایر کشورهای 
منطقه می شود.اجرای پروژه همکاری بانکی روسیه، 
چین و ایــران، در آینده ای نزدیک به ســلطه دالر 
خاتمه خواهد دادوی با تاکید بر اینکه اجرای پروژه 
همکاری بانکی روســیه، چین و ایران، در آینده ای 
نزدیک به سلطه دالر خاتمه خواهد داد، گفت:  این 
موارد نشــان دهنده ظرفیت های ایران و روسیه و 
تغییر موازنه قدرت است.وزیر نفت گفت: جمهوری 
اســالمی با ذخایر نفــت و گاز رتبه اول را در جهان 
دارد.ما امروز بیش از یک میلیارد متر مکعب ظرفیت 
تولید گاز و چهار میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت 
داریم و طی برنامه هشــت ساله برای افزایش تولید 

نفت و گاز کشور برنامه ریزی کردیم.  ایرنا

اتهام زنی جدید بحرین به ایران
وزارت کشــور بحرین با صــدور بیانیه ای، اتهامات 
تــازه ای را علیه ایــران مطرح کرد.وزارت کشــور 
بحریــن در اتهام زنی تازه مدعی شــد که دو گروه 
مرتبط با ایران، امنیت این کشور را هدف گرفته اند.

در بیانیه صادر شــده ادعا شده اســت، »دو گروه 
تروریســتی سرایا االشــتر و ســرایا المختار« که 
مقر آنها در تهران اســت امنیــت بحرین را هدف 
گرفته اند و »اقدامات تروریســتی« در این کشــور 
انجام داده اند.این اظهارات در حالی اعالم می شــود 
که سازمان امنیت کشور عربستان سعودی مدعی 
شــد که افراد و گروههای مختلفی را در لیســت 
تروریســتی خود قــرار داده است.شــبکه خبری 
الحدث گزارش داد، کشورهای عضو »مرکز مقابله 
با تأمین مالی تروریسم« که عربستان سعودی عضو 
آن اســت اسامی ۱۳ فرد و ســه گروه را در لیست 
»تروریستی« قرار دادند.  نام سه نفر از کسانی که 
با سپاه پاسداران انقالب اسالمی ارتباط دارند، نیز 
در این لیســت قــرار دارد. دو نفر از این افراد تبعه 

ایران و یک نفر دیگر تبعه لبنان است.  مهر

اخبــــار گزارش

بر اســاس گزارش برخی رسانه ها در حالی دیروز قطعنامه 
ضد ایرانی غرب در شورای حکام ارائه شد که واکنش ایران 
به ایــن اقدام غیر اصولی و ضــد مذاکراتی غرب و آژانس 

می تواند پایان دادن به تمام دسترسی های اژانس باشد. 
جمهوری اســالمی ایران همواره بیشــترین همکاری را با 
آژانس داشــته و اخیرا نیز گروسی مدیر کل آژانس سفری 
به تهران داشــت و توافقاتی میان طرفین برای رفع ســوء 
تفاهمــات صورت گرفت اما گویا ناتوانی و ضعف مســتقل 
نبودن گروسی اصلی است که بر تمام رویکردهای حرفه ای 
آژانس تاثیر منفی گذاشــته اســت چنانکه وی در گزارش 
اخیر خود ادعاهای پوچ و قبال پاســخ داده شــده از سوی 
ایــران را مطرح و تهــران را به عم همــکاری متهم کرده 
اســت. اقدامی که البته پس از سفر گروســی به تل آویو 
و نیز طراحی ســه کشورهای اروپایی و آمریکا برای صدور 
قطعنامــه ضد ایرانی برای باج خواهــی در روند مذاکرات 
صورت گرفته اســت. عملکردی که ایران بر اساس حقوق 
حقه خود می تواند با پایان دادن به دسترســی های آژانس 
به آن پاســخ دهد چنانکه پاســخ بدعهدی غرب را با غنی 

سازی 60 درصدی داد. 
نگرانــی و ناتوانی غرب برای اقدام در قبال ایران نیز اصلی 
قابل توجه است که سیاســی بودن این قطعنامه را آشکار 
می ســازد چنانکه به گفتــه منابع دیپلماتیــک، آمریکا، 
انگلیس، فرانسه و آلمان پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی را 
به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلماتیک گفتند که 
ایاالت متحده و سه کشــور اروپایی طرف توافق هسته ای 
ایران )انگلیس، فرانســه و آلمان( پیش نویس قطعنامه ای 
را به آژانس بین المللی انرژی اتمی تســلیم کرده اند که در 
آن تهران را به دلیل عدم همــکاری با آژانس مورد انتقاد 

قرار داده اند. 
یــک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانســه گفت: »این 
قطعنامه که اولین قطعنامه از ژوئن ۲0۲0 اســت، از ایران 
می خواهد با آژانس بین المللی انرژی اتمی با تمرکز بر مورد 
ردیابی اورانیوم غنی شــده در سه سایت اعالم نشده در این 
کشــور همکاری کند«. طبق این گزارش، تاریخ رای گیری 

هنوز مشــخص نیست اما به گفته یکی از دیپلمات ها، باید 
روز پنجشنبه برگزار شود.مدیرکل آژانس بین الملل انرژی 
اتمی در آغاز نشست شورای حکام ادعاهایی را علیه برنامه 
هسته ای ایران مطرح کرد. رافائل گروسی در صحبت برای 
اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی 
شــد که ایران توضیحاتی ارائه نکرده کــه از نظر فنی در 
رابطه با یافته های آژانس در سه مکان اعالم نشده در ایران 
معتبر باشد.چین و روســیه دو عضو دیگر برجام مخالفت 
خود را با این قطعنامه پیشــنهادی اعالم کردند. در همین 
زمینه سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن اعالم مخالفت 
کشــورش با این اقدام، از آمریکا خواســت در اسرع وقت 
تصمیمات سیاسی اتخاذ کند و به نگرانی های مشروع ایران 
پاســخ دهد.خبرنگار اتریشــی ضمن اعالم زمان احتمالی 
رای گیری دربــاره قطعنامه ضد ایرانی در شــورای حکام 
آژانس اتمی، افزود در آن هیچ اشاره ای به ارجاع موضوع به 
شورای امنیت سازمان ملل نشده است. نماینده روسیه در 
ســازمانهای بین المللی در وین تاکید کرد که حل مسائل 

باقیمانــده بین ایران و آژانس از طریــق تصویب قطعنامه 
مورد تردید است.»میخائیل اولیانوف« در حساب توئیتری 
خــود ارائه پیش نویــس تروئیکای اروپایــی علیه ایران به 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را تایید کرد و 
گفت: این پیش نویس برای تصویب در نشست فعلی شورا 
ارائه شده است.وی در ادامه تاکید کرد، »به دالیل نامعلوم 
آنها)کشــورهای غربی( معتقدند قطعنامه بهترین راه برای 
حل مســائل پادمانی باقیمانده بین ایران و آژانس اســت؛ 
مســاله ای که کامال مورد تردید اســت...« نماینده روسیه 
در مذاکرات وین ضمن غیرسازنده خواندن صدور هرگونه 
قطعنامه ای علیه ایران در شورای حکام آژانس اتمی، گفت 

روسیه هرگز با این قطعنامه همراه نمی شود.
در ایــن میــان در ادامــه تحــرکات میانجی گرایانه وزیر 
خارجه قطر با بیان اینکه توافق هســته ای ایران، ســتون 
اساســی امنیت و صلح در منطقه اســت، گفت این توافق 
چشــم اندازی را بــرای همکاری و گفت وگــوی منطقه ای 
گســترده تر با تهران باز می کند. از ســوی دیگر در ادامه 

جوســازی ضد ایرانی ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا با 
حمایت از ادعاهای ضد ایرانی آژانس اتمی و مدیرکل آن، 
مدعی شد که به دنبال بازگشت متقابل به توافق هسته ای 
هستند.»ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بامداد 
سه شنبه اظهار داشت که واشنگتن به ارزیابی آژانس انرژی 
اتمی و مدیــرکل آن درباره ایران، کامــاًل اعتماد دارد.به 
نوشته رسانه های آمریکایی، پرایس در ادامه بازی مقام های 
آمریکایی با کلمــات درخصوص احیای برجام، گفت: » ما 
به دنبال دستیابی به بازگشــت متقابل به توافق هسته ای 

هستیم تا زمانی که این به نفع امنیت ملی ما باشد«.
پرایس همچنین مدعی شــد: »روسیه به شکلی بی سابقه از 
نظر دیپلماتیک منزوی شــده و به یک کشــور طردشده از 
عرصه بین المللی تبدیل شــده اســت«. از سوی دیگر چند 
روز پس از ســفر مدیر کل آژانــس بین المللی انرژی اتمی 
به اراضی اشــغالی، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از آژانس 
خواست که به ایران هشدار بدهد. »نفتالی بنت« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی، در جلسه کمیته روابط خارجی و دفاعی 

پارلمان این رژیم درخواستی ضدایرانی مطرح کرد.
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه این رژیم 
همچون گذشــته در تالش بــرای مقابله با ایران اســت، 
درخواســتی ضدایرانی از آژانس بین المللی را مطرح کرد 
و گفت: »از آژانس انتظار داریم که هشداری آشکار درباره 
برنامه هســته ای به ایــران بدهد.«نفتالــی بنت همچنین 
در بخــش دیگری با متهم کردن ایران بــه انجام اقدامات 
تروریستی در منطقه، بیان کرد: »راهبرد اسرائیل در قبال 
ایران در سال گذشته شــاهد تغییر بوده است.«وی اضافه 
کرد: »تهران خطوط قرمز از جمله غنی سازی 60 درصدی 
را زیر پا گذاشته است؛ بی آنکه به این اقدام واکنشی صورت 
بگیرد.« در این میان اما گــروه ویتول اعالم کرد: با توجه 
به نزدیک شدن انتخابات میان دوره ای آمریکا و نیاز برای 
کاهش قیمت نفت، واشــنگتن احتماال چشم خود را روی 
ورود بیشتر نفت ایران به بازار ببندد.این اظهارات درحالی 
بیان شــده است که ادعا می  شود، مذاکرات میان آمریکا و 
ایران به بن بســت رســیده اما با این وجود، تهران خود را 

برای بازگشت به بازارهای جهانی آماده می کند.
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واکنشی که تهران به صدور قطعنامه ضد ایرانی غرب در شورای حکام می تواند داشته باشد 

پایان دادن به تمام دسترسی های آژانس

در حالی در دوران ۸ ســاله دولت یازدهم و دوازدهم روابط ایران و کشــورهای 
آفریقایی به شــدت افت کرد در دولت سیزدهم احیای این روابط در اولویت قرار 
گرفته اســت چنانکه مدیرکل دفتر آفریقایی سازمان توسعه تجارت گفت: تعداد 
قابــل توجهی موافقت نامه و اســناد همکاری بین ایران و نیجریه امضاء شــده و 
طی کمیســیون جاری نیز تعداد دیگری امضاء می شود و تحقق آنها را پیگیری 

خواهیم کرد.
سیدمحمدصادق قنادزاده در ششمین ائتالف جامع کمیسیون مشترک جمهوری 
اســالمی ایران و جمهوری فدرال نیجریه گفت:  کشــورهای جمهوری اسالمی 
ایــران و جمهوری فــدرال نیجریه در دو قاره بزرگ دنیا قــرار دارند. نیجریه به 
عنوان اقتصاد برتر قاره آفریقا یکی از شــرکای ارزشمند برای کشور ایران است.
مدیرکل دفتر آفریقایی سازمان توسعه تجارت افزود: کشور ایران و نیجریه دارای 
مشــترکات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هســتند و هر دو کشور عضو سازمان 
همکاری  های اســالمی هستند.وی بیان داشــت: هر دو کشور دارای منابع غنی 
نفت و گاز و عضو ســازمان اوپک هســتند و بیش از ۱۵ درصد از ســهام بانک 
توســعه اســالمی متعلق به این دو کشور اســت و همچنین هر دو کشور عضو 
سازمان D8  هستند و مشــترکات متعدد فرهنگی و سیاسی مختلفی دارند اما 
متأســفانه با وجود این حجم از مشترکات سطح مناسبات تجاری و اقتصادی دو 
کشــور مناسب نیست. قنادزاده بیان داشت: بر اساس آمار رسمی حجم تبادالت 
تجاری دو کشــور در سال گذشــته حدود ۱۲۵ میلیون دالر بود که این عدد در 
مقایســه با حجم تجارت خارجی هر دو کشور که به صورت مجزا هر کدام حدود 

۱00 میلیارد دالر است عدد ناچیزی به شمار می رود.
مدیرکل دفتر آفریقایی سازمان توسعه تجارت بیان داشت: مقامات دو کشور مصر 

هســتند که تمام اقدامات الزم را برای توسعه مناسبات اقتصادی در دستور کار 
قرار دهند و یکی از مهمترین اقدامات که در دســتور کار قرار دارد فعال کردن 
کمیســیون های مشترک بین دو کشور اســت که امروز بعد از ۸ سال ششمین 
اجالس جامع کمیسیون مشترک بین دو کشور برگزار می شود.وی اظهار داشت: 
البته اقدامات دیگری نیز الزم اســت انجام شــود که در جلسات با سفیر کشور 
نیجریه توافقاتی در مورد آن انجام شده که این اقدامات به سرعت در دستور کار 
قرار می گیرد.وی افزود: از جمله این کارها رفت و آمد هیأت های تجاری و شرکت 
در نمایشــگاه های دو کشور است همچنین دو کشور معتقدند که شاید مهمتر از 

برگزاری این اجالس پیگیری اقدامات و نتایج این کمیسیون ها باشد.
قنادزاده اظهار داشــت: تعداد قابل توجهی موافقت نامه و اسناد همکاری بین دو 
کشــور امضاء شده و در طی کمیسیون جاری نیز تعداد دیگری امضاء می شود و 
تحقق آنها را پیگیری خواهیم کرد.وی افزود: معتقدم نتایج این قبیل کمیسیون ها 
باید خود را در سطح مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان دهد.قنادزاده 
اظهار داشت در این اجالس تمام موضوع در سه دسته کلی تا حصول نتیجه مورد 
بررسی و مذاکره قرار خواهد، گرفت بیان داشت: بنابراین سه کمیته تشکیل شده 
اســت و  در بخش اقتصادی موضوعات صنعت، معــدن و تجارت، مالی و بانکی، 

ســرمایه گذاری، حمل و نقل، کشاورزی بررسی می شــود و در بخش اجتماعی 
موضوعات آموزش جوانان، محیط زیست، ارتباطات مورد مذاکره قرار می گیرد.

ســفیر جمهوری فدرال نیجریه در ایران نیزگفت: هر دو کشــور ایران و نیجریه 
آمادگــی دارند موانع کندی روابط اقتصادی را از میان بردارند.  ســلیمان یاکوبو 
سنتورکی امروز در ششمین اجالس جامع کمیسیون مشترک جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری فدرال نیجریه گفت: امیدواریم این اجالس نتایج موفقیت آمیزی 
داشته باشــد زیرا من از هر دو طرف ایرانی و نیجریه ای تصمیم قطعی و جدیت 
برای به نتیجه رســاندن مذاکرات را دیــدم بنابراین امیدوارم نتیجه این اجالس 

باعث توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی دو کشور شود.
ســفیر جمهوری فدرال نیجریه در ایران افزود: هر دو کشور این آمادگی را دارند 
تا موانعی را که باعث کند شــدن پیشــبرد روابط اقتصادی است را از بین ببرند.
وی افــزود: در طی این دو روز چالش هــای پیش رو را با همکاری طرفین از بین 
خواهیم برد و به نتایج مثبتی خواهیم رســید.در ادامه مصطفی موکایال مدیرکل 
مناطق وزارت امور خارجی جمهوری فدرال نیجریه بیان داشت: خیلی مهم است 

که به هدف کمیسیون مشترک دو کشور نائل شویم.
وی افزود: هر دو کشــور عضو اوپک و همچنین عضو سازمان کنفرانس اسالمی 
هســتند.وی افزود: همکاری اقتصادی، توســعه و صلح را برای کشورهای ما به 
ارمغان می آورد.موکایال اظهار داشت:طی دو روز برگزاری اجالس بر روی مباحثی 
کار می کنیم که ســال ها مغفول مانده و مورد مذاکره قرار نگرفته است.وی بیان 
داشــت:  طرف نیجریه ای برای مذاکرات و همکاری کامــل با طرف ایرانی آماده 
اســت و در مذاکرات بسیار انعطاف پذیر هستیم و سعی می کنیم مسائل مشترک 

را به نتیجه برسانیم.

چندین موافقت نامه و اسناد همکاری بین ایران و نیجریه امضا شد

 گام بلند تهران
برای احیای مناسبات با آفریقا 

 جبران لغو سفر بایدن 
به تل آویو با پاس گل گِروسی به بنت!

شــبکه آمریکایی »ان بی ســی« به نقل از منابــع آگاه در دولت آمریکا 
گزارش داد که ســفر جو بایدن به عربســتان و سرزمین های اشغالی به 
تاخیر افتاده اســت!گفته می شود لغو موقت این سفر به دلیل باال گرفتن 
تنش های سیاسی در رژیم صهیونیستی و احتمال سقوط ائتالف متزلزل 
نفتالی بنت اســت. این خبر در حالی منتشر شده که بنت برای مقابله با 
منتقدین خود در نشست تابستانی کنست )پارلمان این رژیم( که تا ۳۱ 
ژوئیه ادامه دارد به شدت نیازمند دوپینگ سیاسی است و به نقش آفرینی 
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای حمایت سیاســی از خود شــدیدا 

دل بسته است. 
بنت در عین نگرانی از رای عدم اعتماد مخالفان به دورنمایی امیدوار است 
که طی آن بتواند با گذر از این چند هفته، شرایط سیاسی را برای تقسیم 
قدرت ســامان دهد و با جایگزینی »یائیر الپید« به عنوان نخست وزیر، 
ائتالفش را زنــده نگه دارد. در این میان تالش برای دستاوردســازی و 
نمایش چهره ای مقتدر از دولت ائتالفی یکی از راهبردهایی است که بنت 
با دســت زدن به ریسک های امنیتی پرهزینه به دنبال تحقق آن است.در 
صورتی که بنت موفق به ادامه حیات ائتالفی اش نشود بار دیگر ناپایداری 
سیاسی بر ساختار این رژیم حاکم خواهد شد و سردمداران تل آویو باید 

چون گذشته در انتظار تجدید دوره های متوالی انتخابات باشند.
این رژیم پیش تر در سال های ۲0۱۹ تا ۲0۲۱ این شرایط را تجربه کرده، 
از همین رو بنت با استیصال، نامه ای سرگشاده منتشر کرده و با یادآوری 
آن دوران، رژیم را بر سر یک چهار راه تاریخِی حرکت رو به جلو با »یک 
دولت کارآمد« یا فرو رفتن در هرج و مرج و نفرت داخلی و ضعف خارجی 
به خاطر نگاه  های فردی، توصیف کرده است.در چنین وضعیت نابسامانی 
ارزشمندترین دستاورد بنت برای بقاء خود، سلسله عملیات هایی است که 
بتواند با تمســک به آن خود را دولتی قدرتمند که قادر است بر معادالت 
مهم منطقــه ای و بین المللی چون مذاکرات وین تاثیرگذار نشــان دهد 
و از دســتاوردهای این نمایش در تثبیت ائتــالف خود بهره برداری کند.

در این رابطه ســفر ســوال برانگیز و پرحاشیه »رافائل گروسی« مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به ســرزمین های اشغالی آن هم به فاصله 
چند روز قبل از برگزاری نشســت شــورای حکام آژانس که قرار است به 

گزارش مدیرکل در مورد پرونده صلح آمیز هسته ای ایران رسیدگی کند، 
پاس گلی قابل توجه به بنت بود که برای مشــخص شــدن مابه ازای آن 
برای گروســی باید منتظر ماند. گروســی در مصاحبه ای پس از سفر به 
سرزمین های اشغالی و در پاسخ به اعتراضاتی که به این اقدام او وارد شد 
در اظهارنظری که سواالت پیرامون این سفر را بیشتر کرد اعالم نمود: »در 
سفر به اسرائیل از آنها خواستم اجازه دهند آژانس کار خود را انجام دهد!« 
تــالش بنت برای تبدیل نتایج مذاکرات وین به دســتاوردی برای دولت 
خود در حالی است که این رویکرد حتی در میان برخی مقامات کلیدی 
رژیم صهیونیستی نیز با مخالفت های جدی روبرو است. مخالفین اقدامات 
تخریبی بنت در قبال مذاکرات وین در رژیم صهیونیســتی، همچنان بر 
این باورند که دورنمای توافق نهایی همچنان امکان پذیر اســت و لذا این 
رژیــم باید تمام قدرتش را به کار گیرد تا این توافق ســند بهتری از نظر 
آنان نســبت به توافق قبلی باشد که در اوایل سال ۲0۲۲ در وین مورد 
مذاکره بود. اقدامات انجام شــده از سوی بنت در انتشار نوشته هایی که 
او آن را به برخی مقامات ایرانی منتسب کرد و آنها را سندی برای تایید 
ادعاهای رســانه ای وال اســتریت ژورنال پیرامون سیاست های هسته ای 
ایران دانست در کنار انجام این اقدام قبل از نشست عادی شورای حکام 
آژانس اگرچه هیچ گونه ارزش حقوقی نداشــت اما به وضوح نشانه دست 
و پــا زدن های بنت برای اســتراتژیک جلــوه دادن فعالیت هایش و رفع 
تغییر وضعیت مســتاصل داخلی خود به یک ثبات نســبی بود. اگرچه 
مجموعه ایــن تالش ها می تواند مزاحمت هایی را برای پیشــبرد اهداف 
سیاســی و حقوقی جمهوری اســالمی ایران ایجاد کند لیکن رویکرد و 
شیوه تعامل مذاکره کنندگان کشورمان و فعالیت های دیپلماتیکی که با 
جدیت پیگیری می شــود در کنار صبر و آرامش ملت ایران، به طور قطع 

محاسبات خیالی رژیم صهیونیستی را بر هم خواهد زد.
 آمریکایی ها به عنوان طرفی که برای تغییر وضعیت موجود باید با اتخاذ 
تصمیم سیاســی گام های محکمی بردارند، همواره ایرانیان را در کنترل 
ارتباطات و مهارت مذاکره در غرب آسیا رقیبی سرسخت توصیف کرده اند 
و بــه خوبی می دانند که تهران تحت تاثیر تهدید و اقدامات ایذایی حاضر 
به عقب نشینی از مواضع قانونی و اصولی خود نیست.تالش برای پیچیده تر 
کردن شــرایط، چه از سوی غرب و رژیم صهیونیستی باشد و چه توسط 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دنبال شود، تنها به فاصله گرفتن 
طرفیــن از توافق قوی، پایدار و قابل اتکاء منجر خواهد شــد که طبیعتا 

منطبق بر منافع هیچ یک از طرفین نیست.  نور نیوز

 موشک ها و پهپادهای ایران 
پاسخ متجاوزان را می دهند

وبــگاه تحلیلی آمریکایی نوشــت، ایران با انواع موشــک ها و پهپادهای خود پاســخ 
متجاوزان را می دهد.

یــک وبگاه تحلیلی آمریکایــی ویژه امور نظامی در مطلبی پیرامون قدرت موشــکی 
ایران نوشــت، ایران دارای بزرگترین و متنوع ترین زرادخانه موشک های بالستیک در 

خاورمیانه است.
وبگاه »۱۹ فورتی فایو« به تازگی در مطلبی به قلم »مایا کارلین« تحلیلگر امور دفاعی 
خاورمیانه نوشــت، ایران از نظر توان نظامی با ایاالت متحده، چین و چند کشور دیگر 
قابل قیاس نیســت با این وجود، ایران تعداد زیادی موشک ساخته تا اطمینان حاصل 
کند که هر کســی که بخواهد به این کشور حمله یا تهاجم کند به بدترین روش های 

نامتقارن مجازات خواهد شد.
در همین زمینه  ســپاه پاســداران انقالب اسالمی ایران یک موشــک کروز هواپایه 
را در رژه ســاالنه خود به نمایش گذاشــت. به گفته کارشناســان، باله های شبکه ای 
ذوزنقه ای این ســالح نشــان می دهد که می توان آن را به نوعی هدایت کرد. ســپاه 
همچنیــن پهپــاد جدید انتحــاری »شــاهد-۱۳6« خــود را به نمایش گذاشــت. 
 در واقــع، ایــران دارای بزرگتریــن و متنوع ترین زرادخانه موشــک های بالســتیک

در خاورمیانه است.
در ادامه این مطلب آمده اســت، ایران در ســال های اخیر سرمایه گذاری زیادی در 
برنامه موشک های بالستیک خود انجام داده است. از سال ۲0۱۵، سه مجتمع موشکی 

زیرزمینی که قباًل پنهان شده بود، آشکار شد.
به گفته ژنرال »کنت مک کنزی«، فرمانده  سابق )تروریست های( سنتکام، ایران بیش 
از ۳000 موشک بالستیک دارد. این زرادخانه شامل موشک های دقیق، کوتاه و میان 
برد با سوخت جامد است. مک کنزی گفت: »در سطح نظامی نگرانی نخست من  این 
است که آنها سالح اتمی ندارند، اما من همچنین نگران رشد چشمگیر و کارایی برنامه 

موشکی بالستیک ایرانی ها هستم.«
تهران در ماه فوریه نیز موشک »خیبر شکن« خود را به نمایش گذاشت. این سالح با 
برد ۱۴۵0 کیلومتر )۹00 مایل( قادر است دشمنان سرکش را هدف قرار دهد. در ماه 
مارس، سپاه پاسداران مسئولیت رگبار موشکی نزدیک ساختمان کنسولگری در حال 
ساخت ایاالت متحده در »اربیل« پایتخت کردستان عراق بر عهده گرفت.نویسنده در 
خاتمه نوشــت، ساخت موشک های بالستیک ایران به طور خاص تهدیدی برای )رژیم 

موقت( اسرائیل و نظامیان ایاالت متحده در خاورمیانه است.


