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رئیس قوه قضاییه:

آمریکا نشان داد غیرقابل اعتماد 
غدار و عهدشکن است 

2

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران:

دو گزینه پیش روی اروپا 
در برجام بدون آمریکاست
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عذرخواهیمیکنیم!
سیاوشکاویانی

دولت محترم طلبکار اس��ت، طلبکار این است 
که منتقدین چرا حقایق و واقعیت ها را مطرح کرده 
و مطالبه می کنند، از آنها خواسته است که به خاطر 
مواضع نادرس��ت خود در گذش��ته که طلبکارانه به 

دستاورد های ملی می تازند، عذرخواهی کنند.
نقلی نیس��ت، منتقدین، مخالفی��ن و آن هایی 
که مواضع نادرس��ت داشتند به خاطر چند مساله و 
موضوع باید عذرخواه ملت و پیشگاه خداوند باشند.

عذرخواهی می کنند، به خاطر این که توان آن 
را نداشتند تا مانع قراردادی شوند که ترکمانچای 

و گلستان در برابر آن روسفید هستند!
عذرخواهی می کنند به خاطر این که نتوانستند 
فریبکارانه رفتار کنند و افکار عمومی را تحت تاثیر 

حقایقی قرار دهند تا مردم آگاه شوند!
عذرخواهی می کنند چراکه صادقانه، دلسوزانه، 
دلواپس��انه وارد میدان ش��دند و ب��ه وظیفه ملی، 

شرعی و انقالبی خود پرداختند!
عذرخواه��ی می کنن��د ب��ه خاط��ر ای��ن که 
دلس��پردگان و وادادگان را ب��ا تعابی��ری همچون، 
بی س��واد، تازه به دوران رس��یده، کاسبان تحریم 
)بخوانید کاس��بان مذاکره ب��ا آمریکا( و ده ها لقب 

دیگر خطاب نکردند!
از مردم ایران عذرخواه��ی می کنند چراکه با 
سیاستی مخالفت می کردند که کشور را به شرایط 

کنونی کشاند!
ما به جای همه ش��ما دلخوشان که هنوز هم به 
غرب چشم امید دارند عذرخواهی می کنیم. »مقصر« 

مخالفین و منتقدین هستند و مستوجب عقوبت!
و باز هم عذرخواهی می کنیم به خاطر؛

1- تعطی��ل ش��دن فعالیت ه��ای صلح آمی��ز 
هسته ای

2- پر کردن آب سنگین اراک با بتن
3- پایان غنی سازی اورانیوم

4- برچیدن سانتریفیوژها
5- به حراج گذاشتن دستاوردهای هسته ای

6- بیکاری دانشمندان هسته ای کشورمان
7- پ��رورش دادن ماه��ی ق��زل آال به دس��ت 
دانش��مندان هس��ته ای بی��کار ش��ده و ب��از ه��م 

عذرخواهی می کنند به خاطر؛
1- لغو نشدن تحریم های اقتصادی
2- بهبود نیافتن شرایط اقتصادی

3- ناتوانی در ایجاد اشتغال برای جوانان
4- شرایط بد آلودگی هوای شهرهای کشور

5- بی نیاز نش��دن مردم ب��ه یارانه ها به خاطر 
دست نیافتن به رونق اقتصادی

6- برقرار نش��دن مراودات بانکی با بانک های 
خارجی

7- اگر رای بیاورم غیر از تحریم های هسته ای 
که برداشتم، بقیه تحریم ها را هم برمی دارم

8- برچیده شدن سایه جنگ از سر کشور
9- افزایش تحریم های آمریکا علیه ایران

10- ماندن در برجام با وجود خروج آمریکا از آن
11- و...

منتقدین اشتباه کردند که خواهان عذرخواهی 
دولت از مردم ش��دند، خواسته زیادی است، مردم 
هم نیازی ب��ه عذرخواهی ندارند، اصال عذرخواهی 
دردی را ه��م دوا نمی کند، آیا عذرخواهی دولت از 
مردم، وعده های داده ش��ده از سوی دولت تدبیر و 

امید را محقق می کند؟!
رئیس جمهور و دولت محترم، اکنون که آمریکا 
از برج��ام بیرون رفته و تهدی��دات تندی هم علیه 
ایران مطرح کرده است، دل به رویای اروپا سپردن 
اشتباه است. اروپا همراه آمریکا است، اتحادیه اروپا 
اگر تاکنون خود را پایبند برجام نش��ان داده، برای 
حفظ وجهه سیاس��ی خود است و منتظر فرصتی 

است تا او نیز برجام را زیر پا بگذارد.
در ای��ن میان منتقدین باید طلبکار باش��ند یا 
دولت؟ اگر گوش��ه چشمی به انتقادات مطرح شده 
از س��وی تیم هس��ته ای و دولت محترم می ش��د، 
تبعات منف��ی برجام کمتر نب��ود؟ وعده های داده 
ش��ده برجامی چه شد؟ آن رویاپردازی های دوران 

مذاکرات و توافق اکنون کجاست؟
نیازی ب��ه عذرخواهی نیس��ت، تنه��ا بگویید 
چقدر از وعده های دولت به خاطر دستاورد برجام 
محقق ش��د؟ انس��جام و وحدت ملی که دولت به 
آن اشاره کرده اس��ت، نکته مهمی است، اما آیا با 
این بیانیه ای که از سوی دولت منتشر شده است، 

می توان انسجام وحدت ملی را پیگیری کرد؟
مردم یکپارچه و یکص��دا مقابل ناقضان عهد، 
ایس��تادگی می کنن��د، ام��ا آیا مواض��ع دولت که 
درصدد مذاکرات دوب��اره با اروپا برای ادامه برجام 
اس��ت، برای مردمی که بیش از 2 س��ال در انتظار 

دستاورد بی نظیر برجام ماندند، قابل قبول است؟
متاس��فانه دول��ت محترم به اش��تباه خود در 
اعتم��اد به آمریکا و اکنون اروپا واقف نگش��ته و به 
همین خاطر بس��یار سخت و دشوار خواهد بود که 

بتوان او را مجاب کرد که از راه رفته بازگردد.
هم��ه  خاط��ر  ب��ه  می کنی��م  عذرخواه��ی 
پیش بینی ها، دوراندیش��ی ها، توصیه ها و انتقاداتی 
که در جریان مذاکرات هسته ای، پس از آن توافق 
هسته ای و اکنون پسابرجام انجام داده ایم، عذر ما 

را بپذیرید.

مذاکره در دنیایی که زور بر حقوق بین الملل ارجحیت دارد با کدام منطق؟

تضمین در قانون جنگل!
خوش بینی بی انتهای تضمین گرفتن از جامعه بین المللی که قانون گریز است

سیاست روز وضعیت 
بازار زعفران ایران را بررسی می کند؛

بی عیاری 
طالی سرخ ایرانی 
در تجارت جهانی

س����بز گ�روه معیش�ت  این روزها در کنار  بازارهای��ی مانند ارز و ط��ال که دخالت راه 
دولت آن را دس��تخوش التهابات بسیار کرده است بازار سایر 

محصوالت مانند زعفران نیز...

پژوهشگر حوزه مطالعات راهبردی و علوم استراتژیک 
در گفت و گو با سیاست روز:

بعید است اروپایی ها بخواهند 
مستقل از آمریکا عمل کنند
به جای تکیه بر مقاوم سازی اقتصاد 

بیشتر در فکر کارهای نمایشی 
همچون خرید هواپیما بودند

انتقال سفارت آمریکا به قدس
فاز جدید مقاومت فلسطین را رقم زد

ایستاده در غبار
ده ها شهید و صدها زخمی در روز نکبت

سیدحسن نصراهلل:
اگرتجاوزاسرائیلبهسوریهادامهیابد

پاسخاینباردرقلبفلسطیناشغالیخواهدبودنهدرجوالن
دبیرکل حزب اهلل لبنان در سالروز اشغال فلسطین که با دومین سالروز شهادت مصطفی بدرالدین از 
فرماندهان حزب اهلل همزمان شد، سخنانی درخصوص تحوالت منطقه و مسائل داخلی لبنان ایراد کرد.

سیدحس��ن نصراهلل در س��خنرانی خ��ود گفت که به موضوع فلس��طین و تصمی��م دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا خواهد پرداخت. او درخصوص خروج آمریکا از توافق هس��ته ای اعالم کرد که 

چیزی در این خصوص نمی گوید جز اینکه باید از این مسائل درس گرفت. 
به گفته نصراهلل، تصمیم های ترامپ )درخصوص فلسطین و...( تصمیم های یک شخص نیست بلکه 
تصمیم یک دولت است... امروز فلسطینی ها در کرانه باختری و غزه تظاهرات کرده اند و دهها نفر شهید 
و بیش از هزار نفر مجروح شده اند. اگر کسی بخواهد در شورای امنیت این را محکوم کند، آمریکا آن را 

وتو می کند. در این جا چیزی به نام ارزش های انسانی و بشردوستانه در سیاست امریکا وجود ندارد. 
ب��ه گفته نصراهلل »آنچه دولت های متوالی آمریکا در منطقه ما انجام می دهند، و اولین آن، افتتاح 
سفارت آمریکا در قدس )اشغالی(، آنچه که برای ما الزم است این است که درس بگیریم و بدانیم که 

در مقابل دولت آمریکا باید چطور رفتار کنیم. 
حماقت اس��ت که بعد از این همه تجربه... مومن از یک س��وراخ دوبار گزیده نمی شود. این دولت 
آمریکا را نمی شود به آن اعتماد کرد. این دولت به تعهدات خود عمل نمی کند. تجربه ثابت کرده است 
که آمریکا حتی به منافع متحدانش نیز عمل نمی کند. مثال توافق هسته ای با ایران. آمریکا حتی منافع 
متحدان اروپایی خود را هم رعایت نکرد. آمریکا نه از آنان س��والی کرد نه نظری خواس��ت. آنها چیزی 
جز ابزار و آلت دس��ت آمریکا نیس��ت. آیا منافع کشورهای عربی و خلیج)فارس( برای این دولت مهم 
اس��ت؟ بنابراین درس اصلی که باید بگیریم این است... هرکس در منطقه سرنوشت خود را به اعتماد 

به امریکا بسپارد در هر موضوعی که باشد، ضرر خواهد کرد.
زمانیک��ه ترامپ قدس را پایتخت اس��رائیل اعالم کرد، میانجیگران پی��ش ترامپ رفتند و گفتند 
خواس��تار معادله ای مثل »1+5« با ایران هستند. امروز ببینید که ترامپ از توافق هسته ای خارج شد. 
نه نظر روس ها نه نظر متحدان اروپایی نه نظر ش��ورای امنیت را خواس��ت. اگر کس��ی از فلسطینی ها 
خواس��تار چنین معادله ای برای حل مس��ئله فلسطین باشد، باید گفت که در توهم به سر می برد. این 

تجربه ای است که نشان می دهد حل مسئله فلسطین، مثل معادله توافق هسته ای نیست. 
در رویارویی اخیر در سوریه که با دشمن اسرائیلی در جوالن حاصل شد، خیلی مهم است. آنچه رخ 
داد در معادله درگیری با دش��من اس��رائیلی خیلی اهمیت دارد. اسرائیل تالش کرد که حقایق را وارونه 
کند و رس��انه های عربی هم تالش کردند همین کار را بکنند و پیروزی را تبدیل به شکس��ت کنند. در 
این درگیری رسانه های خلیج فارس گفتند که 23 نفر مجروح شدند که نصف شان ایرانی بودند و برخی 

تلویزیون های لبنانی نیز این را گفتند که صحیح نبود. در این حادثه فقط سه سوری شهید شدند. 
اگر س��رنگونی جنگنده اس��رائیلی در س��ه ماه پیش را به این موضوع اضافه کنیم خوایم دید که 
اسرائیل که سالهاست تالش می کند که به الحاق کردن جوالن به فلسطین اشغالی مشروعیت ببخشد 
اما برای نخس��تین بار ]در سالهای اخیر[ هدف چینن حمله قرار گرفت... در واقع 55 موشک ]راکت[ 
شلیک شد که برخی بزرگ بود، شماری از نقاط نظامی ]اسرائیلی[ را هدف گرفت و انفجارهای بزرگی 

ایجاد کرد و شهرک نشینان را مجبور کرد به پناهگاه بروند. 
این حمله موش��کی یکی از شکل های پاسخ به تجاوز مداوم اسرائیل به سوریه است... تو اسرائیلی 
به عنوان دش��من نمی توانی به تجاوز خود به س��وریه و مردم آن و به محور مقاومت ادامه بدهی بدون 
آنکه پاس��خی دریافت کنی و مجازات ش��وید... االن دیگر تمام شد. حتی در اسرائیل هم می گویند که 
خواستار جنگ نیستیم. ما در مرحله جدیدی هستیم. اسرائیل باید حساب کتاب های جدیدی در پیش 
بگیرد. بعد از س��رنگونی جنگده ما ش��اهدیم که تدابیر و حساب کتاب های جدیدی در پیش گرفته اند. 
حتی بعد از پاسخ اخیر هم همینطور است. پیام این حمله موشکی این است که حساب و کتاب های 

خود را بازنگری کنند. 
درخصوص معنای این پاس��خ موشکی، باید گفت که دیدید که اسرائیلی ها دو هفته می گفتند که 
ما منتظر پاس��خ ]مقاومت / ایران[ هستیم اما اگر پاسخ دادند ما بمباران می کنیم، ویران می کنیم و... 

اما دیدید که چه اتفاقی افتاد. 
نصراهلل در ادامه تاکید کرد: اگر تجاوز اسرائیل به سوریه ادامه یابد، پاسخ این بار در قلب فلسطین 

اشغالی خواهد بود نه در جوالن.
این تجربه، دروغ س��ران اس��رائیل را ثابت کرد. بر خالف حجم فعالیت اطالعاتی اس��رائیل برای 
ممانعت از ش��لیک موشک، اما موشک ها شلیک شد در حالی که اسرائیل در آماده باش کامل بود ولی 

نتوانستند که مانع رسیدن موشک ها به اهدافش بشوند. همه باید معنا و مفهوم این اتفاق را بدانند.
اس��رائیلی ها می گویند که جبهه داخلی برای جنگ آماده اس��ت. اما این اتفاقات نشان داد که نه 
جبهه داخلی ش��ان نه حتی پناهگاه هایش��ان برای جنگ آماده نیست. یکی دیگر از نقاط مهم که باید 
مورد توجه باشد، حجم دروغی است که اسرائیلی ها برای پوشش این موضوع به آن نیاز داشتند. آنها 

گفتند که همه موشک های ایران را که به سمتشان آمده منهدم کرده اند. این کامال دروغ است...


