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ادعای بی اساس اردوغان علیه ایران
رجب طیب اردوغان ایران را به اتخاذ سیاســت 
توسعه طلبی و فارسی گرایی درمنطقه متهم کرد. به 
گزارش ایسنا، رئیس جمهوری ترکیه در گفت وگو 
با برنامه »بال حدود« که از شــبکه الجزیره پخش 
می شــد، در اظهاراتی مغلطه آمیز ادعــا کرد: ایران 
سیاست توسعه طلبی و فارسی گرایی را درمنطقه 
درپیش گرفته و این برخالف تعالیم دین اســالم 
است؛ زیرا اسالم مسلمانان را به وحدت کلمه دعوت 
می کند و این رفتارها و سیاست های ایران ما را آزار 
می دهد.وی در ادامه مدعی شد: الحشد الشعبی چه 
کسانی هستند که درعراق حضور دارند؟ چه کسی 
از آنان حمایت می کند؟ درســت است که پارلمان 
عراق آنان را تأییــد می کند اما در واقع آنها گروهک 
تروریستی هســتند و باید توجه کرد که چه کسی 
پشت آنها را گرفته است.رئیس جمهوری ترکیه در 
ادامه ادعاهایش افزود: این رفتارها ما را آزار می دهد، 
ما مسلمان هستیم، قومیت دین ما نیست، مذهب 
دین ما نیست، اینها مذهب خود را با دین خود عوض 
کردند. وی در رابطه با روابــط ایران با ترکیه گفت: 
روابط ما با ایران تاریخی و ریشه دار است و  ای کاش 
روابط ما به وضع کنونی نمی رسید.رئیس جمهوری 
ترکیه ادعا کرد که ایران برنامه خاصی برای سوریه، 
عراق، یمن و لبنان دارد و به منظور تشــکیل یک 
قدرت فارسی وارد این مناطق شد، این یک امر مهم 
اســت و باید به خوبی درمورد آن فکر کرد. اردوغان 
درپایان گفت: امیدوارم که ایران از سیاســت خود 
بازگردد و ما نمی خواهیم که یک کشــور اسالمی 
دشمن ما باشد، ما باید دست در دست هم و درکنار 
هم بایســتیم و نســبت به مذهب تعصب به خرج 
ندهیم. آنچه ما را متحد می کند، اسالم است و این 
چیزی اســت که امروزه جهان اســالم نیازمند آن 
است.این ادعاها درحالی مطرح می شود که مقامات 
کشورمان همواره تأکید کرده اند که ایران هیچ گونه 
حضور نظامی در دیگر کشــورها نــدارد و حضور 
ایران مستشــاری بوده و به درخواســت از خود آن 
کشورهاست. البته این نخستین بار نیست که مقامات 
دولت ترکیه علیه ایران سخنانی را به صورت علنی 
مطرح کرده بودند و پیشتر نیز سخنانی مشابه مطرح 
شده بود که وزارت امورخارجه به همین دلیل سفیر 

ترکیه در ایران را به وزارت خارجه احضار کرده بود.

وزارت خارجه حادثه تروریستی 
پاریس را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امورخارجه عملیات تروریستی 
پنجشــنبه شــب در پاریس را محکوم کرد. بهرام 
قاسمی ســخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری 
اسالمی ایران حمله تروریستی در پاریس را محکوم و 
با مردم فرانسه ابراز همدردی کرد. سخنگوی وزارت 
امورخارجه اظهار داشــت: متاسفانه مماشات و گاه 
اقدامات حمایتی از تروریست های جانی که حکایت 
از اِعمال استانداردهای دوگانه جهان غرب دربرخورد 
با تروریسم دارد، آنان را به انجام عملیات تروریستی 
دیگری درقلب اروپا جری تر ساخت. قاسمی درپایان 
افزود: بار دیگر تأکید می کنیم؛ تروریسم، نخستین 
و فوری ترین خطر برای صلح، ثبات و امنیت جهانی 
است که جز با رسیدن به فهمی مشترک و اراده ای 
راســخ و صادق میان اعضای جامعــه بین المللی 

برطرف و ریشه کن نخواهد شد.

الوروف: ایران تمامی معیارهای 
عضویت در سازمان شانگهای را دارد

وزیر امورخارجه روســیه با بیــان این که ایران 
معیارهــای عضویــت در ســازمان همکاری های 
شــانگهای را دارد، گفت: امیدواریم روند پیوستن 
ایران به این سازمان درماه ژوئن آغاز شود. سرگئی 
الوروف  وزیر امورخارجه روسیه روزجمعه )دیروز( 
پس از دیدار وزرای خارجه ســازمان همکاری های 
شانگهای گفت: مسکو امیدوار است که روند پیوستن 
ایران به سازمان همکاری های شانگهای در ماه ژوئن 
آغاز شود. بســیاری امروز گفتند که ایران در نوبت 
بعدی قرار دارد. همان طور که می دانید، این کشور 
تمام مســائل مربوط به تحریم های شورای امنیت 
ســازمان ملل را حل کرده اســت. بنابراین، ایران با 
تمامی معیارهای عضویت دراین سازمان منطبق 
اســت. الوروف در ادامه گفت: مــا امیدواریم که در 
نشست بعدی آســتانه در ماه ژوئن، سران سازمان 
مسأله چگونگی آغاز فرآیند تبدیل شدن ایران به یک 

عضو کامل را بررسی کنند.

سفر وزیر دفاع آمریکا به اراضی 
اشغالی برای گفت وگو درباره ایران

وزیردفاع آمریکا درحالی ساعاتی پیش وارد اراضی 
اشغالی فلسطین شد که گفته می شود، ایران یکی از 
اصلی ترین محورهای گفت وگوهای وی با مقامات 
صهیونیستی خواهد بود. به گزارش ایسنا، همزمان 
با اقدامــات دولت دونالد ترامــپ رئیس جمهوری 
آمریکا برای اتخاذ رویکردی جدید درقبال منطقه 
خاورمیانه، جیمز ماتیس، وزیر دفــاع آمریکا وارد 
اراضی اشغالی شد تا درباره مسائل امنیت منطقه با 
مقامات ارشد صهیونیستی دیدار و گفت وگو کند. 

موضوع ایران در رأس این گفت وگوها قرار دارد.
ماتیس که رویکــردی کامال ضدایرانــی دارد، 
ماه گذشته نیز در لندن، پایتخت انگلیس به طرح 
ادعاهایی درباره ایران پرداخــت و گفت که ایران را 
اصلی ترین تهدید علیه منطقه می داند. وی همچنین 
درسفر هفته گذشته اش به عربستان این ادعاهای 
خود علیه ایــران را تکرار کرد و گفــت که اقدامات 
بی ثبات کننده ایران، امنیــت آمریکا و متحدانش 

درمنطقه را تهدید می کند.
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مجتبی پارسا| رئیس جمهوری آمریکا، کره  شمالی را 
یک تهدید خواند و از دولت چین خواســت تا تمام تالش 
خود را برای نفوذ بــر پیونگ یانگ به کار بگیــرد. دونالد 
 ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در یک نشســت خبری با 
پائولو جنتیلونی، نخست وزیر ایتالیا گفت: کره  شمالی یک 
تهدید اســت. بنابراین ما باید ارتش خودمان را به سرعت 
تقویت کنیم. در یــک بازه کوتاه مدت گذشــته اتفاقات 
زیادی رخ داده اســت. بــه نظرم در 91 روز گذشــته این 
رخدادها اتفاق افتاده اســت. ما تالش هــای خوبی انجام 
داده ایم و کارهــای زیادی هم داریم که باید انجامشــان 
بدهیم. ما در موقعیت خوبی قرار داریم. وی همچنین ابراز 
خوشــبینی کرد که چین می تواند از توانایی و نفوذ خود 
برای تاثیرگذاری بر دولت کره  شمالی و رهبری این کشور 
استفاده کند. ترامپ در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران 
که از وی درباره وضع ثبات روانی رهبر کره  شمالی پرسید، 
گفت: امیدوارم که او از نظر روانی در ثبات قرار داشته باشد. 
باید مراقب او بود. وی که اوایل ماه جاری میالدی با شــی 
جینپینگ، رئیس جمهوری چیــن در آمریکا دیدار کرد، 
گفت: من به همتای چینی خود گفتم که اگر اقداماتی را 
درباره کره  شمالی انجام دهد، واشنگتن و پکن می توانند 
اقدامات و تبادالت تجاری بهتر و بیشــتری با هم داشته 
باشــند. من امیدوارم که رئیس جمهوری چین بیشترین 

تالش خود را برای این کار به خرج دهد.
در هفته ای که گذشت، احتمال جنگ میان جمهوری 
دموکراتیک خلق کره و ایاالت متحده آمریکا، افزایش یافته 
است، بنابراین بسیار ضروری می نماید که بدانیم یک چنین 
جنگی، چه شکل و شــمایلی می تواند داشته باشد. من از 
این جهت از اصطالح »جنــگ« و نه صرفا »حمله آمریکا 
به تأسیسات برنامه اتمی و موشکی کره شمالی« استفاده 
می کنم که ما باید احتمال واکنش کره  شمالی به این حمله 

و گسترده شدن این نزاع را نیز در نظر بگیریم.
 ،Geopolitical Futures به گزارش پایگاه اینترنتی
چنین جنگی مبتنی بر تصمیم کره  شــمالی به منظور 
حرکت برنامه اتمی اش به مرحله ای خواهد بود که آمریکا 
و سایر کشورها، به این نتیجه برسند که امکان دستیابی به 
سالح اتمی توسط این کشور بسیار نزدیک است. با توجه 
به این امر که کره  شمالی از جنگ هسته ای نجات نخواهد 
یافت، این مسأله بسیار دشــوار است که بفهمیم چرا آنها 
تمایل دارند که برنامه اتمی شــان را به این نقطه برسانند. 
شاید دلیل واضح این باشــد که کره  شمالی می خواهد از 
ســالح اتمی به عنوان ابزاری برای چانه زنی استفاده کند. 
همچنین دلیل داشتن سالح های هسته ای می تواند عامل 
بازدارنده ای برای قدرت های خارجی باشــد که به دنبال 
تغییر رژیم این کشور هستند. در هر حال، خطرناک ترین 
شرایط، زمانی است که کره شمالی، نزدیک به دستیابی به 
سالح اتمی باشد؛ گرچه هنوز موفق به رسیدن به این نقطه 
نشده اســت. این دوره، زمانی است که احتمال حمله یک 
قدرت خارجی به کره شــمالی، بسیار محتمل است. این، 
دوره ای است پیش از آن که کره شمالی، دست به ضدحمله 
بزند. تصمیم پیونگ یانگ برای ارسال سیگنال هایی مبنی 
بر دست یافتن این کشور به سالح های اتمی، احتمال حمله 
خارجی را زیاد می کند. در هر حال، حتی اگر این کشــور 
به یک یا دو سالح اتمی هم دست پیدا کرده باشد، باز هم 
تصمیم کره شمالی، بسیار عجیب است )که عمدا، چنین 

سیگنال هایی می فرستند(.
تصمیم ایاالت متحده آمریکا برای حمله به کره شمالی، 
براساس شدت عواقب این حمله و واکنش پیونگ یانگ با 
استفاده از سالح اتمی، اگر داشته باشد، خواهد بود و اگر این 
کشور سالح اتمی نداشته باشد، تصمیم آمریکا برای حمله 
به کره شمالی، براساس احتمال نزدیک بودن این کشور به 

دستیابی به سالح اتمی خواهد بود.
با این حال و در صورت تصمیــم آمریکا برای حمله به 
کره شمالی، 5 مشــکل اساســی وجود دارد؛ اول این که 
آیا ســرویس اطالعاتی ایاالت متحده، اطالعات دقیقی 
از موقعیت تسلیحات حیاتی کره  شــمالی دارد؟ دوم، آیا 

پرزیدنت ترامپ و دستیارانش، به اطالعات سرویس های 
اطالعاتی شان اطمینان دارند؟ سه، امکان نابودی تسلیحات 
خطرناک کره شمالی، با اســتفاده از سالح های غیراتمی 
وجود دارد؟ چهــار، آیا ارزیابی آســیب های این جنگ، 
ممکن اســت؟ )به بیان دیگر، آیا امکان این وجود دارد که 
ما اطمینان حاصل کنیم از نابودی کامل تســلیحات کره 
شمالی؟( و در نهایت، موضوع پنجم، این که اگر تنها یک 
بمب اتمی – یا چند موشک هسته ای- بتواند تسلیحات کره 
 شمالی را نابود کند، آیا برهنه کردن این کشور از سالح های 
اتمی می تواند توجیه مناسبی در مقابل پیامدهای سیاسی 
قابل توجهی که گریبانگیر ایاالت متحده در استفاده دوباره 
از بمب اتمی خواهد شد، باشد؟ و آیا این حمله اتمی، خطر 
مشروعیت بخشیدن به استفاده از سالح های اتمی توسط 

دیگر کشورها را موجه نمی سازد؟
من پاسخ این سواالت را نمی دانم. من گمان نمی کنم که 
آمریکا، بدون داشتن اطالعات روشن از تمایل کره  شمالی 
به آغاز حمله، حمله اتمی پیشگیرانه ای به این کشور داشته 
باشــد. من دســت کم می توانم فرض کنم که یک حمله 
متعارف، محتمل است و ارزیابی خسارات چنین جنگی 
نیز ممکن است. در چنین شــرایطی و در شرایط فقدان 
فشــارهای چین برای متقاعد کردن کره  شــمالی برای 
عقب نشینی از ظرفیت کنونی اش، ایاالت متحده به راحتی 

حمله خواهد کرد.
با فرض این که حمله آمریکا، حمله موفقی باشــد، کره  
شمالی با این ســوال مواجه می شود که چگونه به چنین 
حمله ای پاسخ دهد. این کشور دو انتخاب دارد. حالت اول 
که احتمال کمتری دارد و کره  شمالی چنین تهدید هایی 
نیز کرده، این اســت که به شــهروندان آمریکایی در کره 
 جنوبی حمله کند؛ حمالتی مثل ربودن و بردن آنها به کره 
شمالی. اما حالت دوم که بسیار محتمل تر است، استفاده 
از توپخانه های زیاد خود در بخــش غربی مرز خود با کره 
جنوبی و بمباران بسیار شدید سئول است. تلفات و خسارات 
چنین حرکتی، حتی در یک بازه کوتاه زمانی هم می تواند 
بســیار زیاد باشــد. در هر حال، معامله با سئول، در میان 

گزینه های پیونگ یانگ نخواهد بود.
در صورت چنین اقدامی از ســوی کره شمالی، واکنش 
آمریکا، احتمــاال حمالت موشــکی و بمبــاران هوایی 
توپخانه های کره  شمالی خواهد بود. مشکل اینجاست که 
در چنین شرایطی، اگر آمریکا منتظر بایستد تا ببیند کره 
 شمالی چنین گلوله بارانی را انجام دهد، با وجود تأخیر حتی 
چند ساعته، تلفات زیادی را شاهد خواهیم بود. برای آمریکا، 
چنین حمله ای به یکی از متحــدان نزدیکش، غیرقابل 
پذیرش خواهد بود و بنابراین چنین فرض خواهند کرد که 

کره  شمالی چنین حمله ای به کره  جنوبی خواهد داشت. 
کره شمالی، منابع قابل توجهی را برای این منظور مستقر 
 کرده و همچنین عملیاتی را برای تســت آمادگی انجام

 داده است.
بنابراین، ایاالت متحده آمریــکا باید حمالتی هوایی را 
در محدوده مرزی، به فاصله حدود 40 کیلومتری از سئول 
در نظر بگیرد. به بیان دیگر، آمریکا باید منطقه وســیعی 
را به سرعت نابود کند. مشکل اول، ســامانه دفاع هوایی 
کره  شــمالی در این منطقه خواهد بود. کره  شمالی دارای 
طیف وسیعی از موشک های زمین به هواست که شواهد 
نشان می دهد، بعضی از آنها را به اندازه موشک های اس-

300 روسی توسعه داده اســت که بسیار شبیه سیستم 
موشک های پاتریوت آمریکایی است. اگر چنین باشد، آنها 
قادر به درگیری با هواپیماهای دشــمن، آن  هم در فاصله 

چندصد مایلی خواهند بود.
برای از بین بردن توپخانه ها، آمریکا نیازمند اســتفاده 
از هواپیماهای بی-52 اســت کــه قابلیت حمل مهمات 
بسیار زیادی را دارند و می توانند بمب های خود را از ارتفاع 
بسیار زیاد با دقت باال به هدف بزنند. اما با فرض این که کره  
شمالی دارای موشــک های زمین به هوای قدرتمند است 
و بمب افکن های بی-52 نیز رادارگریز نیســتند، تلفات 
این جنگنده ها بسیار زیاد خواهد بود. گرچه آمریکا دارای 
بمب افکن های بی-1 و بی-2 نیز هست و اینها رادارگریز 
نیز هســتند، اما هیچ کس تا به حال بــرای از بین بردن 
چنین تعداد و تراکمی از این موشــک های زمین به هوا، 
از این بمب افکن ها استفاده نکرده اســت. در هر صورت، 
آمریکا به انــدازه کافی از این بمب افکن هــا ندارد و حتی 
اگر بتواند این منطقه را از موشــک های زمین به هوا پاک 
کند، باز هم هزینه از دســت دادن زمان برای کره  جنوبی 
غیرقابل قبول خواهد بود. بنابراین، آمریکا پیش از هرچیز 
باید به دنبال حمله ســرکوب گرانه ســامانه دفاع هوایی 
دشمن باشــد. این اتفاق می تواند توسط هواپیماهایی به 
نام »راسوی وحشی« صورت بگیرد. این هواپیماها مسلح 
به موشک هایی هستند که در امواج رادارها، اختالل ایجاد 
می کنند. آنها حامل سیستم های الکترونیکی ای هستند که 
به جنگ رادار می روند. این موشک ها بسیار سریع هستند 
و سیستم جست وجوی راداری دشمن را از کار می اندازند 
و موشــک های زمین به هوا، بــدون داشــتن رادار، عمال 
بالاستفاده خواهند شد. گرچه حمله سرکوب گرانه راداری، 
می تواند روزها یا شاید هفته ها طول بکشد و در این مدت، 
موشک های کره  شمالی می توانند سئول را بمباران کنند. 
بنابراین، آمریکا یا باید تلفات احتماال زیاد هواپیماهایش را 

بپذیرد، یا نابودی بخش های زیادی از سئول را. 

بنابراین، یک احتمال دیگر، خود را نشان می دهد و آن، 
احتمال حمله زمینی است. حمله زمینی مستقیم علیه 
توپخانه های ضدهوایی بــا این تعداد زیاد، منجر به تلفات 
زیادی خواهد شد. همچنین، کره شمالی، دارای کمربند 

مین های مرزی است.
با توجه به همه این موارد، باید بدانیم که کره شــمالی، 
ضدحملــه موثری خواهد داشــت. توپخانه آنها بســیار 
خطرناک است و می تواند پایتخت کره جنوبی و بزرگترین 
شهر این کشــور را هدف قرار دهد. نابود کردن تسلیحات 
اتمی، در شرایطی که سئول نابود شــود، سواالت زیادی 
را در مورد توانایی نظامی آمریــکا مطرح می کند. ایاالت 
متحده آمریکا، به دالیل سیاسی، نیازمند پیروزی است. 
گرچه امکان دارد که توپخانه کره شــمالی، کمتر از آنچه 
که تصور می شــود، قدرتمند باشد. حتی ممکن است که 
طراحان نظامی آمریکا، راه حل کمتــر خطرناکتری را از 
راه حل من پیدا کرده باشــند؛ اما واقعیت این اســت که 
کره شمالی می تواند در برنامه هسته ای خود تسلیم شود، اما 
با نابود کردن ســئول و ضربه زدن به نیروی هوایی آمریکا، 
به پیروزی قاطعی در مقابل آمریکایی ها برسد، و این مسأله 
 می تواند موجب قوی تر شــدن رژیم کره شمالی و اعتبار 

بیشتر آنها شود.
اگر آمریکا به ســالح های اتمی کره شمالی حمله کند، 
این کشور نیز می تواند با بمباران کره جنوبی، جنگ را به 
منطقه غیرنظامیان بکشد، و انتخاب های غیرقابل پذیرشی 
 را به آمریــکا، و گزینه های فاجعه بــاری را به کره جنوبی

 تحمیل کند.
اگر عدم شــور و شــوق را در میان مردم کره جنوبی به 
دلیل احتمال حمله آمریکا به کره شمالی می بینید، به این 
دلیل است. مسأله آنها این نیست که چه هزینه ای را برای 
یکپارچه سازی شبه جزیره کره باید بپردازند، )گرچه این 
موضوع نیز اهمیت دارد( بلکه مسأله و ترس آنها این است 

که پایتخت شان را از دست بدهند.
ممکن است که کره شمالی، واکنشی به حمله آمریکا 
نداشته باشــد، اما موضوع این اســت که آمریکا نمی داند 
آنها چه چیزی را در سر می پرورانند. بنابراین، آمریکایی ها 
باید هرگونه ســناریوی محتملی را بررسی کنند. شاید 
کره شمالی، دیوانه باشــد، اما این مسأله چیزی از اهمیت 
این موضوع نمی کاهد که آیا آمریکایی ها، دارای سرویس 
اطالعاتی خوبی هستند و آیا این سرویس ها، قابل اعتمادند 
یا نه. با وجود بهترین سرویس های اطالعاتی جهان، حمله 
و نابود کردن این تعداد از موشــک های زمین به هوای کره 
شمالی، زمان می برد؛ و سئول، زمانی برای هدر دادن ندارد؛ 

و کره شمالی، به خوبی به این مسأله واقف است.

تنش ها میان واشنگتن و پیونگ یانگ افزایش یافته استاخبار    دیپلماسی

جنگ با کره شمالی چه شمایلی خواهد داشت؟

محمدجواد ظریف گفــت: آن چه امروز و بیش از هر 
زمان دولتمردان آمریکایی بدان نیاز دارند نه لّفاظی های 
تکراری و بی فایده که واقع گرایــی در کالم و کرداری 
متین و توام با خردگرایی و از ســر درک واقعیت های 

موجود ایران است.
به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه در گفت وگویی که 
کانال تلگرامی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز آن را باز 
نشر داده، در واکنش به سخنان اخیر وزیر امورخارجه 
آمریکا گفته اســت:   دولتمردان امروز ایاالت متحده 
به خوبی باید از تاریــخ و به خصوص حــوادث و روند 
تحوالت 4 دهه گذشــته آموخته باشند و بدانند تحت 
هیچ شرایطی و هیچ گاه از سخن راندن با زبان تحریم و 
تهدید و به کارگیری کلماتی با طعم خشونت و خصومت 
در مقابل ایران و ایرانیان نتیجه نگرفته و نخواهند گرفت. 
رئیس دستگاه دیپلماســی اضافه کرد: همان گونه که 
دولتمردان و پیشینیان در سیاست خارجی آمریکا نیز 

هرگز در تحقق سیاست های غیرواقع بینانه و غلط خود 
نسبت به ایران موفق نبودند. ظریف در ادامه گفت: وزیر 
امورخارجه آمریکا یــک روز به کنگره نامه می دهد که 
ایران به همه تعهداتش در برجام عمل کرده است و روز 
بعد در اظهاراتی متناقض ایران را متهم به جاه طلبی های 
هسته ای کرده و برجام را توافقی برای باج دادن به ایران 
قلمداد می کنــد. وزیرامور خارجه با تکــرار آن چه در 
توییت امروز خود به تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا 
خاطرنشــان کرده بود، گفت: اتهامات بی پایه آمریکا 
نمی تواند اعتراف آن کشور به اجرای تعهدات برجامی 
توسط ایران را بپوشاند. آمریکا باید بداند که دیگر قادر 
نیست جامعه جهانی را با اتهامات بی اساس، که کذب 

آنها توســط آژانس بین المللی انرژی اتمی در جریان 
بسته شــدن پرونده پی ام دی اثبات گردید، منحرف 
نماید. ظریف همچنین با اشــاره به اظهارات تیلرسون 
مبنی بر این که آمریکا مشــغول بازنگری در سیاست 
خود نســبت به ایران و برجام است گفت:  برجام اتفاقا 
نتیجه بازنگری اسالف آقای تیلرسون در سیاست های 
سراپا اشتباه آمریکا در گذشته در مقابل ایران و منطقه 
بوده است؛ سیاست هایی که غلط بودن آنها در عمل بارها 
ثابت شده است. رئیس دستگاه دیپلماسی درخصوص 
تکرار ادعاهای واهی و تهی از واقعیت مقامات آمریکایی 
درخصوص تروریســم و آزمایش های موشــکی ایران 
تصریح کــرد:   از نگاه ما منافع و مصالــح ایران و همه 

کشورهای منطقه و جهان در مهار و شکست تروریسم 
لجام گسیخته ای است که متاسفانه با محاسبات غلط، 
اشــتباه و بی تدبیری های آمریــکا و القائات مغرضانه 
شرکای منطقه ای آنان در طی دهه های گذشته تولید 
و تکثیر و به دور از تمامی موازین انســانی بر منطقه و 
جهان تحمیل شده است.وزیر امور خارجه تأکید کرد: 
بی شــک جمهوری اســالمی ایران به عنوان کشوری 
پیش رو در مبارزه با این مولود نامیمون و شــوم بدون 
توجه به سیاســت های نابخردانه آمریکا همچنان در 
خط مقدم مبارزه برای استقرار صلح و امنیت در منطقه 
و جهانی قرار خواهد داشت. ظریف ضمن تأکید مجدد 
بر صلح آمیز و دفاعی بودن برنامه های دفاع موشــکی 
جمهوری اسالمی ایران آن را حق مشروع و طبیعی ملت 
ایران دانست که در تقابل با هیچ یک از موازین و قواعد 
بین المللی قرار ندارد و تنها مالک تداوم آن تشخیص 

نیازهای دفاعی ملت ایران است. 

توصیه ظریف به وزیرخارجه آمریکا  

لفاظی کافی است، به برجام متعهد باشید

 جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا پس از ســفر به عربستان و دیدار با سلمان
 بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان و محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد پادشاهی 
در گفت وگو با روزنامه نگاران مدعی شد: در هرمنطقه ای که نگاه کنی و در آنجا 
مشکلی باشد، ایران را پشت آن می یابی و ایران عامل بی ثباتی منطقه است 
و برای حل درگیری های موجود دریمن ازطریق مذاکرات و زیرنظر سازمان 
ملل باید جلوی نفوذهای ایران را گرفت. او در ادامه مدعی شد: ما باید جلوی 
تالش های ایران را بگیریم تا امنیت و ثبات دیگر کشورها را به خطر نیندازد و 
حزب اهلل دیگری درمنطقه تشکیل ندهد و ما برای جلوگیری از این امر، درحال 

پیمودن راه صحیح هستیم.
نکته جالب توجه این اســت که ماتیس درکنفرانس مطبوعاتی گفت که 
عریستان ســعودی درتالش برای رهبری منطقه است«. ماتیس همچنین 
عربستان سعودی را بهترین شریک آمریکا درمبارزه با تروریسم نامید. برخالف 
گفته های ماتیس، رابطه میان عربستان سعودی و آمریکا طی یک دهه گذشته 
در روندی رو به رکود قرار داشته است. به طور تاریخی، آمریکا همواره عربستان 

را به عنوان یک متحد نزدیک می شناخته، این درحالی است که عربستان و 
آمریکا دربسیاری ازموارد با هم اختالف نظر دارند. می توان گفت که نخستین 
ضربه به روابط دوکشور بعد از حمالت 11 ســپتامبر وارد آمد. این حمالت 
توسط گروهی انجام شد که دیدگاه های سلفی گری مشابه به خاندان سعود 
داشتند. پس از آن، حمله آمریکا به عراق برای سرنگونی رژیم صدام حسین 
درنهایت موجب افزایش نفوذ منطقه ای ایران شــد، ضربه ای دیگر به روابط 
عربستان و آمریکا وارد آورد و در ادامه در سال 2015، پس از توافق هسته ای 
میان ایران و گروه 1+5 که با حمایت باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا 
صورت گرفت، روابط واشنگتن و ریاض، وارد دوره ای جدید از تیرگی شد. این 
توافق موجب شد تا تهران درست زمانی که عربستان در دوران ناآرامی های 
داخلی و رکود اقتصادی بود، قدرت یابد. ظهور گروه تروریستی القاعده به عنوان 
نخستین تهدید امنیتی آمریکا نیز موجب شد تا روابط دوکشور در داالنی از 
سوءتفاهم و تیرگی قرار بگیرد. القاعده نیز با دیدگاه های سلفی گری تشکیل 
شد که ریشه های این دیدگاه درخاندان سعودی است. البته آمریکا دربرهه ای 

از زمان برای کنترل فعالیت های شوروی کمونیستی درجنوب آسیا، به نیروی 
اسالم گرایان تندرو نیاز داشت. بنابراین، همین مسأله موجب شد تا آمریکا تا 
حدود زیادی اختالفاتش با عربستان را کنار بگذارد، اما واقعیت این است که 
عربستان ســعودی توان مبارزه با گروه های جهادی را ندارد. درست است که 
گروه های جهادی حتی برای ریاض نیز تهدید محسوب می شوند، اما به دلیل 
مطابقات ایدئولوژی این گروه ها با ایدئولوژی خاندان سعود، ریاض عمال توان 
مبارزه با این گروه ها را ندارد و هرگز این گروه ها را به صورت علنی دشمن اعالم 
نکرده است. با همه این تفاصیل و به رغم این که منافع آمریکا و عربستان سعودی 
دربسیاری ازنقاط با هم تناقض دارد، بازهم آمریکا به این کشور درمنطقه نیاز 
دارد. نیاز آمریکا به عربســتان نیز درچارچوب باالنــس قدرت درخاورمیانه 
تعریف می شود. واقعیت این است که آمریکا به رغم داشتن توافق هسته ای با 
ایران، هیچ عالقه ای به قدرتمند ترشدن ایران درمنطقه ندارد. به همین دلیل 
 است که آمریکا حتی به ترکیه نیز روی آورده تا بتواند از این کشور علیه ایران

 استفاده کند. 

»شهروند« سخنان ضد ایرانی وزیر دفاع آمریکا در عربستان را بررسی می کند  
چرا آمریکا همچنان از عربستان حمایت می کند؟

اخبار  جهان

تیراندازی مرگبار در شانزه  لیزه پاریس

یک کشته و 2 تن زخمی شده اند
درپی حمله یک مــرد مســلح در پاریس، یک 
افســر پلیس کشــته و دو تن دیگر زخمی شدند. 
درحالی  که فرانســه خود را برای برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری آماده می کند. چند روز پیش از 
انتخابات، پاریس مجددا بدل به صحنه خشونت شد. 
حمله ای که به باور فرانسوا اوالند، رئیس جمهوری 

این کشور یک اقدام »تروریستی« بوده است.
حوالی ســاعت 21 پنجشنبه یک مهاجم مسلح 
درخیابان شانزه لیزه پاریس خودروی پلیس را زیر 
رگبار گرفت. درایــن حمله، یک مأمور پلیس جان 
باخت و یک مأمور پلیس دیگر نیز مجروح شد. فرد 
مهاجم نیز هدف قرار گرفت و کشــته شد. فرانسوا 
اوالند ، رئیس  جمهوری فرانســه حادثه را یک اقدام 
تروریســتی ارزیابی کرده است. واحد ضدتروریسم 
دادستانی پاریس تحقیقات خود را درباره حادثه آغاز 
کرده  است. براساس اظهارات سخنگوی وزارت کشور 
فرانســه، »پیر هنری برناده«، خودروی فرد مهاجم 
نزدیک خودروی پلیس متوقف شده، سپس مهاجم 
از خودرو پیاده شــده و به روی مأموران پلیس آتش 
گشوده است.مهاجم پس ازحمله بدون خودرو قصد 
فرار داشته است که هدف گلوله قرار می گیرد و کشته 
می شود. رئیس جمهوری فرانســه، فرانسوا اوالند با 
انتشار توییتی با خانواده مأمورپلیسی که درجریان 

این حمله کشته شده، ابراز همدردی کرده است.
اوالند دربــاره این حملــه گفته کــه اطالعات 
بســیاری گواه آنند که این حمله تروریستی بوده 
اســت. همچنین در واکنش به ایــن حمله، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با تسلیت به کشور 
و مردم فرانســه اظهار کرد: »ما از این بابت بســیار 
متاســفیم.« خبرگزاری »اعماق« وابسته به گروه 
 داعش، مســئولیت تیراندازی خیابان شانزه لیزه را 

پذیرفته است. 

بر اساس تازه ترین نظرسنجی در فرانسه

مارین لوپن در انتخابات می بازد
 ایسنا|  براساس یک نظرسنجی که دیروز )جمعه( 
منتشر شد، کاندیدای میانه روی فرانسه می تواند در 
دور نخســت انتخابات ریاست جمهوری این کشور 
که روز یکشنبه برگزار می شود، در رأس قرار بگیرد 
و رقیبش از حزب راســت افراطی در این انتخابات 
 »Elabe« پیروز نمی شود. در نظرسنجی موسسه
که دیروز در مجله اکسپرس منتشر شد، مشخص 
شــد که در دور دوم انتخابات امانوئل ماکرون میانه 
رو 65 درصد آرا را در مقابــل 35 درصد آرای مارین 
لوپن راست افراطی به دست می آورد. این نظرسنجی 
روزهای چهارشــنبه و پنجشــنبه صورت گرفته 
است. در این نظرسنجی همچنین مشخص شد که 
ماکرون در دور نخست انتخابات می تواند 24 درصد 
آرا را به دست بیاورد درحالیکه لوپن تنها 5 / 21 درصد 

آرا را کسب می کند.
 

اردوغان: ترامپ کارهایی را که 
اوباما نتوانست، انجام می دهد

 ایسنا|  رئیس جمهــوری ترکیه گفت، همتای 
آمریکایی اش آنچه را که رئیس جمهوری سابق این 
کشور نتوانســت درباره روحانی در تبعید و مخالف 
دولت آنکارا انجام دهد، به خوبی انجام می دهد. رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه ای 
با شــبکه خبری »آی نیوز« گفت: »بر این باورم که 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا کارهایی را که 
قرار بود باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا 
درباره فتح اهلل گولن، روحانی در تبعید و مخالف دولت 
آنکارا انجــام دهد، ادامه داده و به انجام می رســاند. 
انتظار دارم که دولت واشنگتن تصمیم های درستی 
را بــرای جلوگیــری از فعالیت های یک ســازمان 

تروریستی از سوی گولن در پنسیلوانیا اتخاذ کند.«
رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت: »آمریکا 
متحد استراتژیک ترکیه محسوب می شود و این رهبر 
تروریستی در آمریکا ساکن است، و این نه تنها برای 
من بلکه برای تمام مردم ترکیه ناراحت کننده است. 
دولت آمریکا باید کاری کند و او را برای پاسخگویی 

به تمامی کارهایی که انجامشان داده، احضار کند.«

وزیر دادگستری ترکیه:

 دادگاه قانون اساسی نمی تواند نتایج 
رفراندوم را زیر سؤال ببرد

ایسنا|  وزیر دادگســتری ترکیــه اعالم کرد، 
دادگاه قانون اساســی ترکیــه هیچ گونه حقی 
بــرای انجام تحقیقــات درباره نتایــج رفراندوم 
که در 16 آوریل برگزار شــد، ندارد. بکر بوزداغ، 
وزیر دادگســتری ترکیه با اشــاره به درخواست 
حزب مــردم جمهوری خواه بــرای ابطال نتایج 
رفراندوم  اخیر در ترکیه گفت: »براســاس قانون 
اساســی ترکیه این دادگاه عالی هیچ گونه حق و 
اختیاری برای بازنگری در نتایج رفراندوم ندارد.« 
حزب مردم جمهوری خواه که معتقد اســت در 
نتایج رفراندوم دستکاری شــده است چند روز 
گذشته اعالم کرد که از تمام راه های قانونی برای 
به چالش کشیدن نتایج رفراندوم استفاده خواهد 
کرد.بوزداغ دراین باره اعالم کرد: »براساس قانون 
اساسی تصمیمات شورایعالی انتخابات تصمیم 
نهایی است و هیچ مقامی نمی تواند این تصمیمات 
را زیر ســوال ببرد. اگر از دادگاه قانون اساســی 
چنین درخواستی انجام شده باشــد باز هم این 
دادگاه هیچ چاره ای جز رد آن ندارد.« بعد از اعالم 
نتایج رفراندوم اخیر در ترکیه احزاب اپوزیسیون 
این کشــور اعالم کردند که رونــد رأی گیری با 
چالش هایی همراه بوده است و نتیجه انتخابات را 

به رسمیت   نمی شناسند.
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