
مجري زاويه اخراج شد، نشد!
كيان عبداللهي سردبير سايت خبري »تسنيم« در رشته توئيتي نوشت: 
ظاهراً حبيب رحيم پور ازغدي سردبير ومجري- كارشناس برنامه زاويه 
اخراج شده است؛ اميدوارم اين خبر واقعي نباشد اما برخي منابع مي گويند 
اين حكم قطعي شده است! اين تصميم عجيب فراتر از قرباني كردن يك فرد 
است و تبعات مهم براي امر گفت وگو و اعتبار صداوسيما دارد. آقايان علي 
عسگري و معيني پور)رئيس شبكه4(!  آقاي ازغدي در واكنش به اظهارات 
ميهمان چه بايد مي كرد كه نكرد؟ اين تنبيه  دو معنادارد: ۱- گفت وگو 
براي صداوسيما شوخي است تا مسئله اي  پيش بيايد سردبير و مجري هوا 
مي شوند! ۲- مجري ها البد غير از محكوم كردن اظهارات موهن، بايد فنون 

رزمي هم بدانند و همان جا ميهمان را ناك اوت كنند!
سيدنظام الدين موسوي، نماينده تهران نيز در واكنش به اين خبر نوشته 
است: عذرخواهي رئيس صداوسيما از رئيس جمهور بابت مطلب توهين 
آميز ميهمان برنامه زاويه، از منظر اخالقي درست بود، اما اخراج مجري 
فهيم و توانمند برنامه كه نقشي در ماجرا نداشته، بدعتي در رسانه است 
كه تصوري غير از ش��جاعت اخالقي از اقدامات رئيس رسانه ملي القا 

مي كند. حرمت امامزاده با متولي است. 
اما از سوی ديگر مدير شبكه4 سيما،  اخراج اين مجری را تكذيب كرد.

 

 قول بدهيم سؤال سخت نپرسيم 
وقت مي دهيد؟

محمدمهدي رحيمي، معاون خبر خبرگزاري مهر در توئيتي نوش��ت: 
اينكه وزير خارجه در هفته اخير با س��ه روزنامه گفت وگو كرده خيلي 
خوب اس��ت، اما چرا فقط رس��انه هاي اصالح طلب؟ آقاي ظريف شما 
كه مي گوييد حتي با صدام هم مذاكره كردم چرا درخواست چندباره 
#رس��انه هاي اصولگرا و انقالبي براي مصاحبه تفصيلي را رد كرده ايد؟ 

قول بدهيم سؤال سخت نپرسيم وقت مي دهيد؟
 

1/5 سال دوندگي براي كارهاي اداري 
ساخت مسكن!

صفحه توئيتر »مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي« در توئيتي نوشته 
است: آمارها نشان مي دهد  مردم ساالنه 4۰۰ هزار واحد مسكوني مي سازند. 
در حال حاضر ساخت مسكن در كشور دو سال و نيم طول مي كشد كه يك 
سال  ونيم براي كار هاي اداري و اخذ مجوز طي مي شود. بنابراين تسهيل گري 

و كاهش اين زمان از ضرورت هاي افزايش ساخت مسكن در كشور است.
 

 تمام كردن يك كتاب 
مانند پايان يك دوستي حسرت بار است

پدرام سلطاني در توئيتي نوش��ت: تمام كردن يك كتاب پرمغز، مانند 
پايان يك دوستي خوب حسرت بار است. به برگ هاي پاياني كتاب كه 
مي رسي، آرام تر مي خواني تا از دقايق پاياني اين مصاحبت ديرتر محروم 
ش��وي و پس از پايان كتاب، با خود فرازهاي به ياد ماندني آن را مرور 

مي كني. يك كتاب خوب تا مدت ها ذهنت را درگير مي كند.

    سيدميثم سعيدي:
  مجل��س انقالب��ي الزم اس��ت ام��ا لزوماً 
مجلس ج��وان نه! چ��ون مجلس وظيفه 
قانونگ��ذاري و نظارت بر اج��راي قوانين 
دارد، پس نمايندگان بايد باتجربه باشند. 
اما #دولت_جوان_انقالبي الزم و بجاست 
چون اينطور با نظارت با تجربه ها )مجلس( 
دولتي ش��جاع و مدرن و فع��ال خواهيم 

داشت. 
    حجت اهلل عبدالملكي:

 اش��تباه نش��ود! در م��ورد رئيس جمهور، 
ج��وان ب��ودن هرگز ب��ر »كارآم��دي« و 
»اجماع پذيري« ارجحيت ندارد! طبيعتاً 
كساني كه تأكيد بر رئيس جمهور جوان )از 
نظر سن( دارند معتقدند چنين اشخاصي 
كه از منظر دو معيار فوق هم ممتاز باشند، 

وجود دارند. نظر شما چيست؟
    محمدصالح نوراني:

 مدعي��ان  #دولت_جوان_حزب_اللهي 
اگر ت��ا انته��اي اس��فند درب��اره حداقل 
۱۰چالش كالن  حكمراني از قبيل پولي- 
بانكي- مالياتي، عدالت اجتماعي، شفافيت، 

فسادستيزي، سياس��ت خارجي، آزادي  
مدني و... مكتوب، با جزئيات، عملياتي و با 
ضمانت اجرايي برنامه ندادند و رأي تان را 

خواستند بر دهان شان بكوبيد!
    روح اهلل دهقان نژاد:

 تفكر انقالب اس��المي پيش برنده گذر از 
سيماي بزك شده اس��تعمار و ليبراليسم 
از هر نوع اس��ت. تفكري كه هويت ماست 
و به عنوان نسل سوم اين تفكر، چارچوبي 
غير از آن براي بروز و ظهور نمي شناس��م. 
پيشرفت ايران اس��المي در گرو تالش در 
اين گامي اس��ت كه شد منش��ور انقالب. 

  #دولت_جوان_حزب_اللهي.
    عبداهلل گنجي:

ليست ۱5 نفره #اجماع_ساز اصالح طلبان 
جز دو نفر همه باالي 55 سال هستند. يكي 
از آن دو نفر هم عضو نهضت آزادي مطرود 
امام است.  #دولت_جوان_حزب_اللهي 
پيشكش الاقل به جوانان خود ميدان دهيد 

كه انقطاع نسلي اتفاق نيفتد. 
    پدرام  خوشآبي:

 براي ارتقاي بينش و فهم سياسي جامعه 

نيازمند اعمال  #سياست فرهنگي هستيم 
تا  #فرهنگ سياس��ي. اين ذائقه فرهنگي 
جامعه است كه سياست، سياستمداران آن 
جامعه را معين مي كند.  #انتخابات_۱4۰۰ 
 #سياس��ت_فرهنگي  #دولت_ج��وان_

انقالبي.
    محمد كرماني:

صرفاً جوان ب��ودن نمي تواند مش��كالت 
را ح��ل كن��د ام��ا ني��رو و ذهن��ي جوان 
مي تواند ايده هايي را به عمل برس��اند كه 
ذهن پير و رئاليست س��ياه نمي تواند فكر 
پياده س��ازي اش را هم بكند. دواي كشور 

#دولت_جوان_حزب_اللهي است. 
    كيان مهزاد:

مي گويند #دولت_جوان_حزب_اللهي 
ش��عارگرايي اس��ت و در واقعي��ت دولت 
زمينگير خواهد ش��د. اتفاقاً ويژگي دوره 
جواني اين است كه آرمان گرايي مي كند 
و موانع واقعي پيش رو را ب��ا نيرو و انگيزه 
جوان��ي دور مي زن��د. از قضا ذه��ن پير 
است كه از ش��دت واقع گرايي آرمان ها را 

مي زند.  دور 

    احمد علي بخشي:
#دولت_جوان_حزب_الله��ي راه ح��ل 
مشكالت كشور است. جوان است و نيروي 
جواني دارد. حزب اللهي است و به جاي فكر 
ماديات و قدرت طلبي دلسوز مردم، ايران، 

اسالم و انقالب است. 
    نازنين رجبي:

برخي از كانديداهايي كه از هر دو س��وي 
مي��دان مطرح مي ش��وند هي��چ مدله به 
#دولت_جوان_حزب_اللهي نمي چسبد. 
واقعاً نيروهاي سياسي قرار نيست از خواب 

چند ساله شان بيدار شوند؟
    علي خاني:

به ليس��ت اصالح طلبان ب��راي انتخابات 
مجل��س ن��گاه كني��د. واقعاً اين ليس��ت 
كجايش به #دولت_جوان_حزب_اللهي 
اصاًل نه به #دولت_جوان مي خورد؟ يكبار 
خواهش مي كنيم از س��ران اصالحات كه 
نگاهش��ان را به آينده ايران تشريح كنند! 
واقعاً با اي��ن چهره ها بهتر نيس��ت همان 
جهانگي��ري را كانديدا كنن��د كه حداقل 

تجربه دولت را هم دارد؟!
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"#دولت_جوان_حزب اللهي
 نيروي جواني دارد و دغدغه مردم

كاربران شبكه هاي اجتماعي براي چندمين بار بر مطالبه #دولت_جوان_حزب_اللهي تأكيد كردند

با نزديك ش�دن به فصل انتخابات حال و هواي ش�بكه هاي اجتماعي نيز انتخاباتي تر 
مي شود. برخي  گروه هاي سياسي ليس�ت هايي را براي حضور در انتخابات اعالم كرده  
و كاربران نيز نقطه نظرات و انتقادات خود را مطرح س�اخته اند. از س�ويي گمانه هايي 
براي حضور برخي  افراد مطرح مي  ش�ود كه آنها نيز صداي كاربران را در آورده اس�ت. 

كاربران اما كماكان مطالبه #دولت_جوان_حزب_اللهي را دارند و از طيف هاي سياسي 
مي خواهند كه بيش از هر زمان ديگر به اين مطالبه توجه نشان دهند. آنها اذعان دارند 
كه امروز بيش از هر زمان ديگر كشور نياز به اين دولت دارد تا بتواند مشكالت كشور را 
سامان دهد. آنچه در ادامه مي خوانيد بخشي از واكنش هاي كاربران در اين خصوص است. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

تعصب مذهبي و تعصب المذهبي
استاد شهيد مرتضي مطهري)ره(:

هميشه به ما درباره تعصب مذهبي گفته اند كه مذهبي ها متعصب اند 
و چون متعصب هستند، از روي كمال تعصب يك نوع نظريه هايي 
را ابراز مي دارند. ببينيد كه آنهايي كه در المذهبي متعصب اند يعني 
اول، فرضشان نفي مذهب اس��ت، براي توجيه اين نفي چه ياوه ها 
بافته اند كه امكان ندارد يك انسان بي طرف تا اين حد ياوه بافي كند. 
بعد هم ببينيد كه در نهايت امر چگونه در بن بست توجيه مذهب گير 

كرده اند و اصالً حقارت نظريات اينها را شما خواهيد فهميد. 
منبع: كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام به استناد كتاب 

»فطرت«، ص۱5۹

   سبوي دوست

دكتر حس��ن باوير در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: امروزه امنيت در فضاي مجازي با 
توجه به گس��تردگي و پيشرفت تكنولوژي 
و تجارت الكترونيك، در بين مردم اهميت 
بسيار زيادي پيدا كرده اس��ت. در اين بين 
افرادي هستند كه با گسترش اين فضا با هك 
كردن وب سايت ها به دنبال به دست آوردن 
اطالع��ات و برخي ديگر ب��ا ايجاد صفحات 
جعلي درگاه هاي پرداخ��ت بانك ها در پي 
دسترس��ي به اطالعات بانكي مردم و برهم 
زدن امنيت در فضاي مجازي هستند. پس 
مي توان گفت نياز است تا يك كاربر، مدير 
سايت يا يك مدير سرور به امنيت در فضاي 
مجازي توجه زيادي داشته باشد. امنيت در 

فضاي مجازي شامل موارد زير مي شود:
1( امنيت اشتراك گذاري در فضاي مجازي
شايد يكي از جذاب ترين فعاليت هاي روزانه 
بين افراد به اشتراك گذاري مطالب است كه 
افراد آنها را بدون رعايت كردن نكات ايمني 
منتش��ر مي كنند. اما در اين مي��ان رعايت 
نكات ايمني براي امنيت در فضاي مجازي از 
اهميت ويژه اي برخوردار است. تصويربرداري 
GPS موبايل خود را غيرفعال كنيد تا هنگام 
اشتراك گذاري تصاوير خود، موقعيت مكاني 
ش��ما نامش��خص بماند. براي افراد ناشناس 
عكس و فيلم ارس��ال نكنيد و در صورت نياز 
پيش از بارگذاري، تنظيم��ات امنيت حريم 
خصوصي خود را چك كنيد. از اشتراك گذاري 

اطالعات مهم و شخصي خود پرهيز كنيد. 
2( امنيت پست الكترونيك در فضاي 

مجازي
زماني ك��ه از پس��ت الكترونيك اس��تفاده 
مي كنيد الزم اس��ت  نكاتي را رعايت كنيد 
تا مورد هجوم هكرها قرار نگيريد. در ارسال 
پيام به صورت گروهي مراقب باشيد اطالعات 
را به چه كساني ارسال مي كنيد، براي امنيت 
بيش��تر از يك آنتي ويروس ب��ه روز و معتبر 
اس��تفاده كنيد. ايميل هاي هرز يا اسپم ها 

را كه منبع معتب��ري ندارند باز نكنيد چون 
مي توانند حاوي بدافزار باشند. 

3( امنيت مرورگرها
كاربراني كه از مرورگره��ا براي پيدا كردن 
نيازه��اي خاص خ��ود در بس��تر اينترنت 
استفاده مي كنند بدون رعايت نكات ايمني 
امنيت در فضاي مج��ازي همواره خطراتي 
را پيش روي خود مي بينند. پس نياز است 
همواره مرورگر خود را ب��ه روز نگه داريد، از 
مرورگرهاي شناخته شده استفاده كنيد و 

كلمه هاي عبور خود را ذخيره نكنيد. 
4( امنيت فروشگاه هاي اينترنتي

در دنياي م��درن امروزي زم��ان براي مردم 
اهميت ويژه اي پيدا كرده اس��ت، بس��ياري 
از افراد ترجي��ح مي دهند از فروش��گاه هاي 
اينترنتي خريد كنند، ام��ا در صورت رعايت 
نكردن نكات امنيتي فروشگاه هاي اينترنتي 
خطراتي را بر جا مي گذارند. اطمينان حاصل 
كنيد ك��ه در صورت دريافت نكردن بس��ته 
امكان مراجعه حضوري وجود داشته باشد. 
قبل از خريد بررسي كنيد كه فروشگاه مورد 
نظر شما داراي نماد اعتماد الكترونيكي هست 

و از پروتكل http استفاده كرده است. 
5( امنيت خريدهاي آنالين

فروشگاه هاي معتبر حتماً مشخصات خود 
را به طور دقيق در سايت خود درج مي كنند. 
نس��بت به پيش��نهادهاي وسوس��ه كننده 
هوش��يار باش��يد. از امنيت كامپيوتري كه 
از آن خريد اينترنتي انج��ام مي دهيد آگاه 
باشيد. به فروش��گاه هايي كه اجناس را زير 

قيمت بازار مي دهند مشكوك باشيد. 
6( امنيت پيام رسان ها در فضاي مجازي

در استفاده از پيام رسان ها بايد توجه داشته 
باشيد از به روزترين نرم افزارها استفاده كنيد، 
از عكس پروفايلي استفاده كنيد كه اجازه سوء 
استفاده به ديگران را ندهد. از انتشار مطالب 
و ارس��ال عكس و فيلم براي افراد ناش��ناس 

خودداري كنيد. 

دكتر علي سرزعيم، اس��تاد اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبايي در كانال تلگرامي خود نوشت: 
حميد موالنا و نسيم طالب دو نفري هستند كه 
با صراحت تمام نسبت به وقت گذاشتن روي 
خبر خواندن و روزنامه خواندن هشدار داده  و 
آن را تقبيح كرده اند. ذهن آدمي با اطالعات 
پراكنده و بي اهميت پر مي شود و تمركز آدم 
به هم مي خ��ورد و نمي توان��د روي كارهاي 

حسابي تر وقت كافي بگذارد و تمركز كند. 
فناوري هاي جديد موبايلي دسترسي به اقسام 
رسانه را به شدت تسهيل كرده اند. لذا بي دليل 
نيست كه در مطب يا مترو يا هر جاي ديگر سر 
همه در موبايلشان است. آدمي هرچه در اين 

باتالق درگيرتر شود بيشتر فرو مي رود. 
دوستي دارم كه در آمازون كار مي كند و به من 
گفت  بزوس در اين شركت اين سنت را رايج 
كرده كه در جلسات پاورپوينت ارائه نمي شود 
و گزارش متني داده مي ش��ود. ۱۰دقيقه تا 
۲۰ دقيقه اول جلسه متن در اختيار گذاشته 
مي ش��ود و هر كس آن را انفرادي و با تمركز 
مي خواند و بعد در مورد راه حل و ابعاد مسئله 

بحث و گفت وگو صورت مي گيرد. 
از استادي شنيدم برخي دانشگاه هاي امريكا 
به تدريس با گچ روي تخته برگشته اند، زيرا 
تمركز بيشتري براي دانشجويان ايجاد مي كند 

تا ارائه پاورپوينت!
غرض آنكه عمق اهمي��ت دارد و نبايد فداي 
تنوع شود. رس��انه هاي جايگزين كتاب اين 
عمق را فدا مي كنن��د و برتري هاي بصري را 
به رخ مي كش��ند. در ميان رسانه هاي جديد 
مجله هنوز عمق بيشتري دارد تا نوشتارهاي 

تلگرامي و نوش��تارهاي تلگرام��ي به مراتب 
بهتر از مطالب اينستاگرام و توئيتر هستند. 
شايد واژه سرگرمي تعبير درستي براي اين 

دو رسانه باشد. 
مي گويند مزيت توئيتر اين است كه واكنش 
س��ريع افراد را به يك واقعه مي توان ديد. با 
خود مي گويم اين دقيقاً عيب است نه حسن! 
بخردي در اين است كه آدمي سريع موضع 
نگيرد تا هيجاناتش كنترل ش��ود و عقلش 
سرجايش بيايد و اطالعاتش تكميل شود و 
بعد قضاوت كند. اگر رس��انه اي عكس آن را 

تسهيل مي كند نبايد تشويق و تأييد شود!
توئيتر محدوديت شديدي براي تعداد كلمات 
قائل اس��ت. واقعاً كدام حرف خوب و ارزنده اي 
است كه در تعداد كلمات كمي قابل بيان باشد؟

توئيتر به محلي سياسي تبديل شده است يعني 
مهم نيست كه چه چيزي گفته مي شود مهم اين 
است كه موضعي گرفته شود، زيرا محتوا آنقدر 
مهم نيست كه نفس موضع گيري اهميت دارد. 
همه اينها ي��ك ط��رف، گرمي بازار فحاش��ي و 
ناس��زاگويي و تهمت زدن خود مس��ئله ديگري 
است كه بس��ياري از افراد را ناخودآگاه به سمت 
واكنش هاي عصبي و غيراخالقي مي كشاند و احياناً 

تعادل شخصيت و تمركز ذهني را بر هم مي زند. 
اگر در گذشته مي گفتند كه خويشتنداري 
در براب��ر وسوس��ه ها رم��ز فضيلت اس��ت، 
خويشتنداري در برابر رسانه هاي جديد شرط 
فرزانگي در عصر فناوري و اطالعات درهم و 
برهم است. آيا مي توانيم در برابر اين موج ها 
استقامت كنيم؟ حتماً مي توانيم اگر مرعوب 

نشويم و متحد بمانيم! بادا كه چنين باد. 

امنيت در فضاي سايبري

 خويشتنداري شرط فرزانگي
در عصر اطالعات درهم و برهم

مهدي محمدي در توئيتي نوشت: مقاله ظريف در فارين افرز را خواندم و حيرت كردم. آشكارا و 
برخالف سياست قطعي كشور، تحريم هاي برجامي را از تحريم هاي دوره ترامپ تفكيك كرده 
و صرفاً خواهان لغو تحريم هاي ترامپ شده است؛ يعني بايدن حق دارد تحريم هاي برجامي را 

نگه دارد تا پس از انجام تعهدات ايران. با خودشان چه فكر كرده اند؟!

با خودشان چه فكر كرده اند؟!

سيدياس��ر جبرائيلي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: يكي از ش��گردهاي ليبراليسم ايراني 
براي كس��ب قدرت و س��پس القاي كفايت 
»تجارت وحشت« است. با گزاره »اگر ما نياييم 
و ديگران بيايند بحران مي ش��ود« به قدرت 
مي رسند و با گزاره »اگر ما نبوديم و ديگران 
بودند بحران مي ش��د« بي كفايتي هايشان را 
الپوش��اني مي كنند. مصاديق استفاده از اين 
تكنيك در مب��ارزات انتخابات��ي و مناظرات 

سياسي سال هاي اخير فراوان است. 
اما آنچه به عنوان يك شاهكار بايد در تاريخ 
كشور ثبت ش��ود، ادعاي بي اساسي است 
كه اين جريان درباره صفر ش��دن صادرات 
نفت اي��ران در صورت نب��ود برجام مطرح 
كرد. از معاون وزير نفت ت��ا وزير اقتصاد تا 
آقاي ظريف تا خود آقاي روحاني به انحاي 
گوناگون اين ادعاي بي پايه را مطرح كردند 
كه »اگر برجام نبود حتي يك بش��كه نفت 
هم نمي توانستيم صادر كنيم« تا براي اين 

خسارت محض دستاوردتراشي كنند. 
جنس ادعاهايي كه در »تجارت وحشت« 
مطرح مي شود، غالباً از جنس »اينجاست 
مركز زمين« است و اثبات خالف بودنشان 
به راحتي ممكن نيست. ش��ايد اگر امريكا 
از برجام خارج نمي شد، هرگز اين فرصت 
پيش نمي آمد كه نشان دهيم ادعاي صفر 
ش��دن فروش نفت ايران در ص��ورت نبود 
برجام، خالف واقع بود. آن ايام خاطرم است 

كه نمودار منتشر مي كرديم كه در دو سال 
منتهي به برجام و با وجود تحريم ها، ايران 
يك تا ۱/۲ ميليون بشكه نفت فروخته است 
و بدون برجام نيز اين روند ادامه مي يافت، 
اما تاجران وحش��ت مي گفتند اگر برجام 
نبود تحريم ها تشديد مي شد و فروش نفت 

صفر مي شد. 
با خروج امريكا از برجام، عدم ايفاي تعهدات 
طرف اروپاي��ي و اجراي يكجانب��ه برجام 
توس��ط دولت آقاي روحان��ي، روال عادي 
صادرات نفت مختل ش��د و ميزان فروش 
نفت به نقطه اي بسيار پايين تر از دوران قبل 
از برجام رسيد. اما ليبرال ها به جاي درس 
گرفتن از اين تجرب��ه و پوزش از ملت بابت 
مسير غلطي كه پيموده بودند، فرياد زدند 
كه اين وضعيت نتيجه ناشكري بابت نعمت 

برجام اس��ت. آيه »و لئن كفرتم ان عذابي 
لشديد« را براي ملت خواندند و ما بدهكار 

شديم كه ُشكر برجام را بجا نياورده ايم. 
تحريم ها بازگشتند و تا جايي اوج گرفتند 
كه آقاي روحان��ي تحريم هاي بعد از خروج 
واشنگتن از برجام را مصداق جنگ اقتصادي 
دانس��ت و مدعي ش��د قبل از برجام اساساً 
جنگ اقتص��ادي در كار نب��وده و براي اين 
ادعا شاهد آورد كه در آن دوره دولت حداقل 
روزي يك ميليون بشكه نفت مي فروخت. 

تاجران وحش��ت اما امروز روسياهند. پس 
از خروج امري��كا از برج��ام، مجموعه ها و 
افراد مختلف فعال ش��دند و ي��اري كردند 
تا آقاي��ان دولت داري كنند. ايران ش��وك 
تحريم نفتي را رد كرد و در همين شرايط 
»جنگ اقتصادي« فروش نفت به همان يك 

ميليون بشكه پيش از برجام رسيد تا آقاي 
زنگنه با افتخار از شكست دشمن در صفر 
كردن صادرات نفت ايران س��خن بگويند؛ 
تا مشخص شود در ش��رايط نبود برجام و 
»جنگ اقتصادي« بي سابقه هم فروش نفت 

ايران صفر نمي شود!
دقيقاً به همان دليلي كه در كارزار فش��ار 
حداكثري دولت ترامپ صادرات نفت ايران 
صفر نشد، در كارزار تحريم هاي فلج كننده 
اوباما نيز صادرات نفت ايران صفر نمي شد. 
تاجران وحشت اما با انگيزه هاي سياسي، 
اين ادعاي باطل را به مردم فروختند تا براي 
برجام بي فرجام دستاورد بتراشند و يك بار 

ديگر در سال ۱۳۹۶ به پيروزي برسند. 
رمز پيروزي ليبرال ها در اين معادله وحشت، 
نه حجب و حياي رقيب كه فقدان اش��راف 
اطالعاتي و ناتواني هاي علمي و سياسي رقبا 
بوده است. در آس��تانه انتخابات ۱4۰۰ اين 
معادله وحشت در سپهر سياسي ايران مجدداً 
برقرار شده و تاجران مشغول ايجاد هراس از 
رقيبند. آيا كانديداهاي متعارف و پاي ثابت 
جريان اصولگرا كه بالاس��تثنا مصداق اتم و 
اكمل »ج��وان مومن انقالبي« هس��تند، از 
عهده اين تاجران وحشت برخواهند آمد؟ آيا 
باورهايشان يا مواضع سابقشان درباره برجام 
اساساً چنين اجازه اي به آنها مي دهد؟ يا اينكه 
با كليدواژه »آزادسازي ظرفيت ها« بناست 

حربه حريف را خنثي كنند؟

آغاز دوباره »تجارت وحشت« و دست خالي »نامزدهاي متعارف«
   گزارش


