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عرصه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
همچنان دورانی حس��اس و تامل برانگیز را سپری 
می کن��د. آنچه از دوران برجام مش��اهده می ش��ود 
آن اس��ت که بیشتر توجهات دس��تگاه دیپلماسی 
به س��مت آمریکا و البته از زمان خ��روج آمریکا از 
برجام به سمت اروپا بوده است. چنانکه به رغم عهد 
شکنی های گس��ترده غرب در اجرای تعهداتش در 
برجام همچنان مذاکرات 1+4 ادامه یافته اس��ت. با 
تمام این تفاسیر در روزهای اخیر مجموعه تحوالتی 
در منطقه روی داده اس��ت که امیدها برای تقویت 
دیدگاه واق��ع بینانه به عرصه جهانی در سیاس��ت 

خارجی کشور را در اذهان تداعی کرده است.
 از یک س��و »ظریف« به ترکیه و پاکستان سفر 
کرده اس��ت. این سفر در حالی صورت گرفته که یک 
نقطه مشترک در قبال این دو کشور وجود دارد و آن 
اینکه آنها از متح��دان اصلی آمریکا در منطقه بوده و 
سالها دلبسته وعده ها و ادعاهای ایاالت متحده و اروپا 
بوده اند. ترکیه که سالها به دنبال ورود به اتحادیه اروپا و 
توسعه روابط با آمریکا بوده اکنون در حالی با چالشهای 
اقتصادی و اجتماعی و امنیتی مواجه شده که ریشه آن 
در عملکردهای اروپا و آمریکا اس��ت به گونه ای روابط 

آنکارا با این کشورها به شدت تیره شده است.
 پاکس��تان نیز که امنیت خ��ود را قربانی غرب 
س��اخته اکنون بر پایان دادن به این مس��یر اشتباه 
تاکید کرده چنانکه عمران خان نخست وزیر جدید 
این کش��ور، ضمن اذعان به اشتباه بودن دلبستن به 
غرب بر لزوم احیای روابط با همسایگان تاکید کرده 
است. این دو کشور تجربه های ملموسی از پیامدهای 
دلبستن به غرب است که می توان از آن برای تنظیم 
روابط خارجی جمهوری اس��المی بهره گرفت. سفر 
ظریف به این کش��ورها را می ت��وان گامی در جهت 
تحقق این مهم دانس��ت که حلقه تکمیلی آن را نیز 
برگزاری نشست س��ران ترکیه، روسیه و جمهوری 
اسالمی در ایران )16 شهریور 97( می توان دانست.

نکته دیگر نوع رفتار کش��ورهای غربی در قبال 
برجام و ایران اس��ت. این کشورها در حالی در ظاهر 
از حمای��ت از برجام می گویند ک��ه در عمل کارکرد 
چندانی در این زمینه ندارند چنانکه از یک سو با ادعای 
مستقل بودن شرکت ها حضور آنها در ایران را منوط به 
خواست شرکت ها می دانند حال آنکه در زمان اعمال 
تحریم، همین کش��ورها از استقالل شرکت ها سخن 

نگفه و آنها را موظف به اجرای تحریم ها می کردند. 
 از س��وی دیگر همچنان مواضع زیاده خواهانه 
این کشورها ادامه دارد چنانکه لودریان وزیر خارجه 
فرانس��ه ادعا کرده اس��ت اروپا به دنبال حفظ برجام 
اس��ت اما ایران باید مالحظات غرب را در نظر داشته 
باشد که شامل بحث درباره آینده هسته ای ایران بعد 
از س��ال 2025، مساله موشکی و عملکرد منطقه ای 
ایران است. این سخنان همان زیاده خواهی آمریکاست 
که برای حذف تمام داشته ها و حقوق هسته ای، توان 

موشکی و موقعیت منطقه ای ایران است.
نکته دیگر نوع رفتار غرب در باب تحوالت مهم 
جهانی است. این روزها در حالی جنگ با تروریسم 
در سوریه به مراحل پایانی رسیده و ارتش سوریه و 
متحدانش برای عملیات در ادلب آماده می شوند که 
کشورهای اروپایی و آمریکا با ادعاهای بشردوستانه 
وحتی رویکرد به گزینه نظامی به دنبال مقابله با این 
عملیات هستند. اسناد نشان می دهد که انگلیس به 
دنبال اقدام شیمیایی در ادلب است و آمریکا حمله 

موشکی را طراحی کرده است. 
جالب توجه آنکه موگرینی مس��ئول سیاست 
خارج��ی اتحادیه اروپا نیز بر ل��زوم توقف عملیات 
ارتش س��وریه تاکید کرده است. دلسوزی غرب با 
ادعای بشردوستانه در حالی است که آنها در برابر 
کش��تار کودکان یمن در جنگ سعودی و جنایات 
صهیونیست ها در فلس��طین، سکوت کرده اند که 

واهی بودن ادعای آنها را آشکار می سازد.
در جمع بندی کلی از آنچه ذکر ش��د می توان 
گفت که راه درس��ت همان رویکرد به همسایگان 
است که سفر ظریف به پاکستان و ترکیه و نشست 
سه جانبه تهران نمودی از آن است و راه نادرست 
دلبستن به مذاکره با اروپاست که رفتارشان بیانگر 
خس��ارت محض بودن این رویکرد است؛ هر چند 
که باب گفتگو را نباید بست اما دلبستن به اروپا و 
چشم داشتن به آن، امری نادرست بوده بلکه باید 
با نگاه شک آلود به اروپا نگریست و حل مشکالت 

کشور را از آنها طلب نکرد.
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در حمایت از تروریست ها در ادلب صورت می گیرد
فعال  شدن فتنه شیمیایی انگلیس علیه سوریه 
همزمان با انتش��ار اخباری مبنی بر رویکرد آمریکا به گزینه نظامی علیه س��وریه، 
س��فیر روس��یه در آمریکا  نیز درباره احتمال نقش آفرینی انگلیس در حمله شیمیایی 

ساختگی در سوریه هشدار داده است.
این روزها غربی ها به ش��دت برای حمایت از تروریس��ت ها دس��ت به کار ش��ده اند 
و از گزینه نظامی تا اتهام زنی ش��یمیایی محور برنامه های آنها ش��ده اس��ت. در همین 
چارچوب »آناتولی آنتونوف«، سفیر روسیه در واشنگتن گفت»نیروهای ویژه انگلیس« 
ه��م آماده انجام یک حمله ش��یمیایی س��اختگی در س��وریه به منظ��ور فراهم آوردن 
بهانه های الزم برای حمله موشکی به سوریه هستند.  او گفت: »این اقدام تحریک آمیز 
که با مش��ارکت فعال نیروهای ویژه انگلیس انجام می ش��ود، ممکن اس��ت به بهانه ای 
برای حمله موش��کی دیگر سه کشور غربی )واشنگتن-لندن و پاریس( به ارتش سوریه 
و زیرس��اخت های ش��هری این کشور تبدیل ش��ود.« وزارت دفاع روس��یه پیش از این 
هشدار داده تروریست های »هیئة تحریر الشام« که جبهه النصره رکن اصلی آن است، 
در ش��رف انجام یک اقدام تحریک آمیز برای متهم کردن ارتش س��وریه به استفاده از 

سالح های شیمیایی علیه غیرنظامیان در »ادلب« هستند.
مقام های روس همچنین پیش��تر اعالم کرده بودند که س��ازمان جاسوسی انگلیس 
در راس��تای فراهم کردن بهانه برای حمله آمریکا، فرانس��ه و انگلیس به سوریه در حال 
همکاری با تروریس��ت ها برای انجام یک سناریو در خصوص استفاده از سالح  شیمیایی 
در این کش��ور است. وزارت دفاع روس��یه پیشتر اعالم کرده نمایندگان گروه موسوم به 
»کاله سفیدها« محموله های عظیم مواد سمی را به یک انبار مورد استفاده تروریست ها 
در اس��تان ادلب منتقل کرده اند. اولین بار، فروردین ماه س��ال 1۳96 بود که آمریکا به 
بهانه حمله ش��یمیایی در »خان ش��یخون«، به پایگاه هوایی »الشعیرات« ارتش سوریه 
در در استان حمص حمالت موشکی کرد.  دومین حمله به بهانه سالح های شیمیایی، 
25 فروردین س��ال جاری توسط سه کش��ور آمریکا، فرانسه و انگلیس انجام شد و آنها 

جمعا 100 موشک به سوریه شلیک کردند.
گمانه زنی ه��ای اخیر درباره حمله احتمالی غرب، در حالی صورت گرفته که ارتش 
س��وریه از چندی قب��ل در حال تدارک برای عملیات در »ادلب« به منظور پاکس��ازی 
آخرین استان در دست تروریست ها است. پیش از این، در آستانه آزادسازی نهایی شهر 
»حلب« و همچنین منطقه »غوطه شرقی«، ادعاهای بسیاری درباره حمالت شیمیایی 

ارتش سوریه مطرح شده بود.
الزم به ذکر اس��ت ش��بکه خبری المیادین اعالم کرد، پ��س از اینکه محل اجرای 
نمایش شیمیایی کاله سفیدها لو رفته، محل اجرای آن بنا بر دستورات خارجی تغییر 
یافته است. این منابع به شبکه خبری المیادین گفتند که 64 نفر از عناصر کاله سفید 
از جمله یازده زن از »جسر الشغور« به ادلب انتقال یافته اند. این عناصر که برای اجرای 
نمایش شیمیایی در س��وریه آموزش دیده بودند، پس از اینکه المیادین از این نمایش 
مطلع شد، محل اجرای آن را بنا بر دستورات خارجی تغییر دادند. محل جدید اجرای 
این نمایش شهر ادلب یا معره النعمان است تا به گفته این منابع کشتار بیشتری انجام 
ش��ود.چندی پیش عناصر کاله س��فید بشکه های حامل مواد س��می را طی دو مرحله 
انتقال دادند: مرحله نخس��ت به ساختمان کلیسا و مرحله دوم به ساختمان بیمارستان 

ملی جسر الشغور در ریف ادلب.
همزمان با این عملیات ، س��خنگوی کاخ کرملین با تأکید بر این مسئله که استان 
»ادلب« به پناهگاهی برای تروریس��ت ها در س��وریه تبدیل ش��ده، در خصوص هرگونه 
انفعال در این ش��رایط هش��دار داد. »دیمیتری پسکوف« سخنگوی کاخ کرملین تأکید 
کرد که اس��تان »ادلب« س��وریه به پناهگاه تروریس��ت ها تبدیل شده و رها کردن این 
مس��ئله اصال گزینه  مناسبی در شرایط فعلی نیست. در این میان وزارت خارجه سوریه 
با تأکید بر وظیفه دولت این کشور در مبارزه با تروریسم، تهدیدهای محور غربی علیه 
دمش��ق را صرفا جهت حمایت از گروه های تروریس��تی عنوان کرد. دمشق تأکید کرد 
که این مأموریت سوریه در چارچوب اجرای دقیق و عملی قطعنامه های شورای امنیت 

درباره مبارزه با تروریسم است.
یک منبع مس��ئول در وزارت خارجه سوریه اعالم کرد که ارتش سوریه و نیروهای 
همپیمانش ثابت کردند دس��تاوردهایی که در جنگ علیه تروریس��م به دست آوردند، 
باعث شد که به ندای میلیونها سوری پاسخ داده شود که خواستار نجات از دست داعش 

و حامیان این گروه بودند.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت:

دولت باید اقتصاد را مدیریت کند 
مسئوالن اقتصادی در حل مشکالت مردم شب و روز نشناسند

سیاست روز دالیل ویراژ دالالن
در بازار خودرو را بررسی می کند؛

 خواب  سنگین  وز یر صنایع خاص

مدیریت هسته ای و اقتصاد 
نیاز به هماهنگی با اروپا ندارد؛

 گروهان
به جای خود

سوشیانت آسمانی  دیدار دولت با رهبر  جمهور معظم انقالب در هفته دولت برگزار شد، در حامی 
ای��ن دیدار رهبر معظم انقالب به بیان نکاتی در زمینه  سیاس��ت 
خارج��ی داش��تند ک��ه تأکید ب��ر ارتباط خ��وب و روزاف��زون با 
همس��ایگان از جمله  ای��ن نکات بود اما درب��اره مذاکرات با اروپا 
ایش��ان فرمودند: »ارتباط و ادامه ی مذاکره با اروپا ایراد ندارد اما 
باید ضمن ادامه ی این کار، از آن ها درباره  ی مسائلی نظیر برجام 
و یا اقتص��اد، قطع امید کنید.« در عین حال ایش��ان با انتقاد از 
رفت��ار نامناس��ب اروپ��ا در مس��ائلی نظی��ر برج��ام و تحریم ها 
خاطرنش��ان کردند: »باید با نگاه شک آلود به وعده های آن ها، از 

روند مسائل مراقبت جدی کرد.«

صفحه 5

رئیس کارگروه اقدام علیه ایران: 
نمی خواهیم رژیم ایران را تغییر دهیم

نمی توانید!


