
تروریسم اقتصادی آمریکا و بی عملی اروپا
یک کارشناس مسایل سیاسی و بین الملل گفت: در 
ش��رایطی که تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران، 
بیماران صعب العالج، زنان و کودکان را هدف قرار 
داده و کلیه مسیرهای مبادالت تجاری و انسانی را 
مسدود و یا در معرض تهدید قرار داده، انتظار این 
اس��ت که اروپا رفتاری متعهدانه از خود نشان داده 

و در مسیر نجات برجام حرکت کند.
س��عید محمدی در یادداش��تی با عنوان تروریسم 
اقتص��ادی آمریکا و بی عملی اروپ��ا، خطر فزاینده 
علیه برجام« نوش��ت: خانم اورس��وال فون در الین، 
رئیس جدید کمیس��یون اروپایی در گفت وگویی با 
روزنامه الرپوبلیکا، در مورد توافق اتمی با ایران و در 
پاس��خ به این سئوال که آیا »فکر می کنید می شود 
توافق اتمی با ایران را نجات داد؟، پاسخ داده است: 
سخت تر و س��خت تر شده است؛ برای نجاتش ایران 
هم الزم است به آن پایبند بماند، چیزی که در یک 

خطر فزاینده قرار گرفته  است.
ظاهرا باید به هر مسئول اروپایی جدیدی که از راه 
می رس��د باید توضیحاتی در م��ورد پایبندی ایران 
به برجام و نقض آن یا بی عملی توس��ط ش��رکای 
دیگر ارایه کرد. برجام توافقی میان ایران و 5+1 )5 
عضو دائم ش��ورای امنیت و آلمان( بود که 24 تیر 
1۳۹4 به س��رانجام رسید و تمامی اعضای آن ملزم 

به تعهداتی شدند. 
در می��ان تعهدات ای��ران، پذیرش نظ��ارت آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی  بر تاسیس��ات اتمی ایران 
ب��ود. نماین��دگان آژانس پ��س از ه��ر بازدید، در 
گزارش��های خود اعالم کرده اند که ایران به تمامی 

تعهدات خود پایبند بوده است.  ایسنا 

اخبار

فشار آمریکا برای تعطیل کردن یک گذرگاه مرزی با ایران
اتحادیه علمای مسلمان در استان دیالی در شرق عراق تاکید کرد که آمریکا 
فش��ارهای زیادی را به کار بس��ت تا گذرگاه مندلی در مرز با ایران در شرق 

استان دیالی مسدود بماند.
جب��ار المعموری افزود: بازگش��ایی گذرگاه مندلی منجر به بهبود اساس��ی 

اقتصاد برای ش��هرهای ش��رق دیالی خواهد ش��د و قیمت ه��ا در بازارها را تا 
س��طح خوبی کاهش می دهد کما اینکه فرصت های شغلی برای صدها بیکار فراهم 
می شود. رئیس اتحادیه علمای مسلمان در دیالی عراق گفت: آمریکا در تالش است 
هر فعالیت اقتصادی عراق و ایران را قطع کند و به منافع خود و منافع کش��ورهایی 
که حول آن می گردند، آسیب رساند. از خرداد ماه گذشته به دلیل باز و بسته شدن 
مکرر مرز سومار-مندلی از سوی طرف عراقی به دلیل آنچه مشکالت قانونی خوانده 

شده است.  صداوسیما 

توانمندی های مرکز ملی علوم و فنون لیزر، باعث افتخار است
دس��تیار رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران گفت: توانمندی های بومی شده 
مرکز ملی علوم و فنون لیزر، برای کشور باعث افتخار خواهد بود که توانسته 

نیازهای کشور را با خود باوری بر طرف کند.
علی اصغر زارعان ضمن اشاره به فعالیت های گسترده و مأموریت های اجرایی 

این س��ازمان در عرصه تولید علم و دس��تیابی به فن آوری های پیش��رفته، در 
حوزه های مختلف و مرتبط با علوم، فنآوری و صنایع وابس��ته به لیزر، اظهار داشت: 
خوش��بختانه تاکنون س��ازمان انرژی اتمی ایران در راس��تای تولید علم، با توجه به 
وظای��ف حاکمیتی خ��ود در این عرصه و حوزه های دیگ��ر از جمله فیزیک کوآنتوم 
پیش��رفت های قابل توجهی را داشته اس��ت. وی گفت: قابلیت های گسترده علوم و 
فنون لیزر در حوزه های مختلف سالمت و پزشکی، درمان و معالجه بیماری ها باعث 
اهمیت باالی برخورداری از این حوزه علمی برای هر کشوری شده است.  فارس 

اقدامات اخیر فرانسه مداخله جویانه و فاقد مبنای حقوقی است
سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام وزارت خارجه فرانسه در فراخوانی سفیر 
کش��ورمان در پاریس و بیانیه این کش��ور درباره یک تبعه ایرانی را اقدامی 

مداخله جویانه دانست.
س��ید عباس موسوی اظهار داشت: بیانیه وزارت خارجه فرانسه در خصوص 

یک تبعه ایرانی اقدامی مداخله جویانه بوده و درخواست فرانسه را فاقد مبنای 
حقوق��ی می دانیم، زیرا فرد مورد نظر )خانم عادلخواه( تبعه ایران اس��ت و به اتهام 
»ارتکاب اعمال جاسوس��ی بازداش��ت شده است و وکیل ایش��ان از جزئیات پرونده 

اطالع داشته و پرونده وی توسط قوه قضائیه در دست بررسی است.
س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان همچنین در خصوص یک تبعه فرانسوی 
نی��ز ک��ه با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بازداش��ت می باش��د، افزود: وی 

تاکنون چند بار دسترسی کنسولی داشته است.  تسنیم 

جیم��ز ادوارد بنک��ز نماین��ده جمهوری خواه 
مجلس نماین��دگان آمریکا در ی��ک مصاحبه 
ضمن هش��دار درب��اره اتحاد ایران، روس��یه و 
چین، این س��ه کش��ور را محور شرارت خواند 
و گف��ت: تک تک آمریکایی ها باید درباره اتحاد 

آنها نگران باشند.
جیمز ادوارد بنکز عضو جمهوری خواه مجلس 
نمایندگان آمریکا در مصاحبه با رس��انه مورد 
عالق��ه دونالد ترامپ رزمایش مش��ترک ایران، 
روسیه و چین را محکوم کرده و این سه کشور 

را محور شرارت« خوانده است.
او به ش��بکه »فاکس نیوز« گفت: این رزمایش 
یک اقدام تحریک آمیز توس��ط محور ش��رارت 
بوده اس��ت، ایران با چینی ها و روس ها ائتالف 
کرده است. نیروی دریایی هیچ یک از این سه 
کشور به صورت جدا و به تنهایی به هیچ وجه 
نمی توانند با قدرت نیروی دریایی ما همخوانی 
داش��ته باش��ند اما ب��ه صورت دس��ته جمعی 
توانش��ان از نیروی دریایی ایاالت متحده فراتر 
خواه��د رفت و ما داریم می بینیم که این س��ه 
کش��ور در این منطقه از جهان در یک تمرین 
تحریک آمیز دور هم جمع شده اند و این چیزی 

است که باید برای ما نگران کننده باشد.
مجری فاکس نیوز س��وال کرد: وقتی به مکان 
برگزاری این رزمایش نگاه می کنید، می بینید 
ک��ه حضور نیروی دریایی چین در رزمایش��ی 
در منطقه ای بس��یار بس��یار دورتر از س��واحل 
چین انجام ش��ده اس��ت. آیا این همان هشدار 
بیدار باشی است که ما درباره تدارک چینی ها 

برای توانمند ش��دن به منظ��ور نمایش قدرت 
در مناطقی بسیار بس��یار دورتر از مرزهایشان 

شنیده بودیم؟
عضو کنگره آمریکا به این سوال اینطور جواب 
داد: واقعا و قاطعا همینطور است که می گویید. 
ای��ن یک مثالی درباره این اس��ت که چینی ها 
در حال هم س��و ک��ردن خود با ایران اس��ت؛ 
کشوری که یک بازیگر بسیار خطرناکی است. 
همین دیروز ایران شاید مسوول حمله به عراق 
باش��د که در آن یک پیمانکار آمریکایی کشته 
و چن��د نظامی آمریکایی زخمی ش��دند و این 
واقعیت که چینی ه��ا در چنین تمرین نظامی 
تحریک آمیز با ایران  همسو شده اند باید برای 
ت��ک ت��ک آمریکایی ها و به وی��ژه من که یک 
قانونگذار عضو کمیته نیروهای مسلح )مجلس 
نمایندگان آمریکا( هستم، نگران کننده باشد.

جیم��ز ادوارد بنکز افزود: ائت��الف بین چین، 
روس��یه و ایران یک ائتالف خطرناک اس��ت و 
نیروهای دریایی متحد این سه کشور موضوعی 
است که ما باید بسیار به آن توجه داشته باشیم. 
در ادامه این مصاحبه بین این نماینده کنگره و 
مجری شبکه فاکس نیوز درباره مواضع »نرم« 
و »س��ازش جویی« دولت »ب��اراک اوباما« در 
قب��ال ایران و قیاس آن با مواضع دولت دونالد 

ترامپ در قبال ایران مشاجره انجام شد.
مجری فاکس نیوز سوال کرد: آیا ایاالت متحده 
باید اقدامات بیشتری در قبال این مقابله با این 
رزمایش )ایران، چین و روسیه( انجام می داد؟ 
رزمایش��ی که چالش��ی برای نی��روی دریایی 

آمری��کا در خلیج فارس و دری��ای عمان بوده 
است چرا که ما داریم کاری می کنیم که ایران 

در برابر کارهایی که می کند قسر در برود.
عضو جمهوری خ��واه کمیته نیروهای مس��لح 
مجل��س نماین��دگان آمری��کا ب��ه این س��وال 
اینط��ور جواب داد: بهتری��ن راه برای مقابله با 
چنین رزمایشی آن اس��ت که توانمندی الزم 
ب��رای تقویت ت��وان ارتش را ایج��اد کنیم و از 
موضع شکست خورده و ضعیف سازش جویی 

سال  های دولت اوباما با ایران صرفنظر کنیم.
مج��ری فاک��س نی��وز با قط��ع س��خنان این 
نماینده جمهوری خواه کنگره گفت: »اگر شما 
می خواهی��د درباره س��ازش جویی )ب��ا ایران( 
صحبت کنید باید این را توجه داش��ته باشید 
که ایرانی ه��ا در آب های بین المللی یک پهپاد 
آمریکای��ی را س��اقط کردن��د و آنه��ا از طریق 
نیروهای نیابتی خودشان به متحد کلیدی مان 
عربستان سعودی حمله کردند و ایاالت متحده 
در براب��ر این اقدامات به س��رزنش و هو کردن 

بسنده کرد. از نظر شما اینها سازش نیستند.
بنک��ز در واکنش به این س��خن مجری فاکس 
نی��وز مدعی ش��د: این ح��رف اصال درس��ت 
نیس��ت و به نظر من شما هم این را می دانید. 
تحریم هایی که ما )علیه ایران( اعمال کرده ایم 
ای��ران را از منظ��ر اقتص��ادی در یک موقعیت 

خطرناک و فلج قرار داده است.
مجری فاکس نیوز دوباره با پریدن در حرف های 
میهمانش به او گفت: آقای نماینده کنگره! اگر 
ای��ران در دولت اوباما یک پهپ��اد آمریکایی را 
س��اقط می کرد و دولت اوبام��ا می گفت که ما 
تحریم های اقتصادی علیه ایران اعمال کردیم 
و کاری درباره اش نمی کرد، ش��ما مش��کلی با 

این موضوع نداشتید؟  تسنیم 

گزارش

کشورهای منطقه از جمله کویت باید هر چه سریعتر تکلیف 
خود را با مهمترین استوانه قدرت منطقه روشن نموده و از 
اقداماتی که مخل امنیت منطقه، ضدیت با صلح منطقه ای 
و امنیت آبراه ه��ای بین المللی و انجام اقداماتی که موجب 

گسست بین کشورهای منطقه می شود پرهیز نمایند.
اخیرا مرزوق الغانم رئی��س پارلمان کویت با گروهک تجزیه 
طلب ضد ایرانی االحوازیه در این کشور مالقات کرده است و 
نشستی ضد ایرانی برگزار کردند، در پی مالقات نماینده یکی 
از گروهک های تروریستی و تجزیه طلب با برخی از مقامات 
کویتی و برگزاری نشست ضد ایرانی در کویت، کاردار سفارت 
کویت در تهران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض 

شدید جمهوری اسالمی ایران به وی ابالغ شد. 
در این جلس��ه، دستیار وزیر و مدیرکل خلیج فارس وزارت 
امور خارجه با اش��اره به ضرورت احت��رام متقابل در روابط 
فیمابین، اقدامات صورت گرفته در کویت را محکوم کرد و 
اظهار داشت: اینگونه اقدامات دخالت آشکار در امور داخلی 
جمهوری اس��المی ایران و نقض اصل حس��ن همجواری و 
اظهارات دوس��تانه مقامات کویتی ب��وده و در تضاد با اصل 
احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت سرزمینی ایران است.
ی��ک نماینده کویتی نی��ز  در پیامی در توئیت��ر از برگزاری 
نشست ضد ایرانی در این کشور به شدت انتقاد و آن را اقدام 

بسیار خطرناک توصیف کرد که به نفع کویت نخواهد بود.
خلیل عبداهلل ابل نوشت: استقبال از گروهی که از آن با عنوان 
کنفرانس آزادسازی االحواز یاد می شود و قدردانی از اقداماتشان 
از سوی رئیس پارلمان کویت، از لحاظ سیاسی اقدامی بسیار 

خطرناک و بیهوده ب��ود. این نماینده پارلمان کویت در ادامه 
نوشت: »این اقدام به نفع کویت نبوده و اتخاذ موضعی رسمی 
در حمایت از یک جنبش مسلحانه ضد کشوری همسایه که 
با کویت منافع مش��ترکی دارد غیر قابل قبول اس��ت. محمد 
ایرانی س��فیر ایران در کویت با خال��د الجاراهلل معاون وزیر 
خارجه این کشور دیدار کرد و در این دیدار روابط دوجانبه 
و موض��وع مربوط به دیدار تع��دادی از نمایندگان پارلمان 
کویت با نماینده یکی از گروهک های تروریستی تروریستی 
و تجزیه طل��ب و برگزاری آنچه کنفرانس آزادس��ازی احواز 

گفته می شود، بررسی شد.

دکتر س��ید رضا صدرالحسینی کارش��ناس مسائل سباست 
خارجی اظهارداش��ت: اخیرا در یک اق��دام ضد ایرانی و با در 
خواس��ت عربستان سعودی برای فشار به افکار عمومی ملت 
ایران یکی از سران جریان شرور ضد ایرانی االحوازیه در دیداربا 
رییس پارلمان کویت مورد تش��ویق قرار گرفت و از اقدامات 
ضد بش��ری وی تجلیل شد.  وی افزود: به نظر می رسد ایران 
هراسی توسط رژیم عربستان بر علیه جمهوری اسالمی ایران 
ابعاد تازه ای به خود گرفته تا جایی که بعضی از کش��ورهای 
عربی منطقه که روابط غیر خصمانه با ایران داش��تند مواضع 
ضد ایران اتخاذ کرده و به نظر خودش��ان از اغتشاشات اخیر 

برای تضعیف روحیه ملت ایران استفاده کرده است.
این کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی گفت: این بدین 
مفهوم اس��ت که بعضی از کش��ورهای عربی منطقه مسیر 
شکس��ت خورده عربس��تان و ام��ارات را در پیش گرفته و 
عالقه مند به حسن روابط منطقه ای نیستند احتماال سران 
این کش��ورها خود را به فراموشی زدند که جایگاه مقتدرانه 

جمهوری اسالمی  باعث حفظ امنیت منطقه شده است. 
به باور صدرالحس��ینی؛ س��ران این کشورها فراموش کردند 
که ارتش رژیم بعث چگونه در عرض 6 س��اعت تمام خاک 
کویت را تصرف نموده و آنان به تنها پناهگاه منطقه ای یعنی 
ایران اسالمی پناه بردند؛ ظاهرا آنان فراموش کردند تعدادی 
از چاه های آتش گرفته توس��ط رژیم صدام را کارشناس��ان 
ایرانی خاموش نموده و از نابودی کامل آن چاه ها جلوگیری 
نمودن��د. وی در ادام��ه تصریح کرد: س��ران این کش��ورها 
احتماال به بیماری آلزایمر دچار ش��ده و فراموش کردند در 
صورتی که ایران چشمان خود را بر امنیت منطقه ای ببندد 
غارتگران بین المللی کشتی های نفتی آنان در بین راه و در 

میان دریا به غارت خواهند برد. 
این استاد دانشگاه خاطرنش��ان کرد: با توجه به ارائه طرح 
صل��ح هرمز از جانب ایران کش��ورهای منطقه باید هر چه 
س��ریعتر تکلیف خود را با مهمترین استوانه قدرت منطقه 
روشن نموده و از اقداماتی که مخل امنیت منطقه ضدیت با 
صلح منطقه ای و امنیت آبراه های بین المللی دارد ممانعت 
و از انج��ام اقداماتی که موجب گسس��ت بین کش��ورهای 

منطقه می شود پرهیز نمایند. 
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تلفنیآگهیمیپذیرد

روزنامه

@siasatrooz

کویت تکلیفش را در قبال تهران مشخص کند!
به دنبال تقدیر رئیس پارلمان کویت از گروهک ضد ایرانی االحوازیه:

عضو کنگره آمریکا:
 اتحاد ایران، چین و روسیه بسیار خطرناک است


