اين صفحه پيامه�ا،متنها ،عكسنوش�تها و خبرهاي كوتاه
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر میدهد .تالش بر این
اس�ت که دیدگاهها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکههای
اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.
سبوي دوست

سالم ،وسعت بخش زندگی

آیتاهلل حائری شیرازی(ره):
سالم یک نوع اتصال است .وقتی شما به طرف میگویی« :سال ٌم
علیکم» او هم به شما میگوید« :علیکمالسالم» مانند این است
که دری باز شده و دوتا خانه به هم راه پیدا کردهاند .اگر دیوار بین
دو خانه مجاور را بردارند ،حیاطش دوبرابر میشود ،چون هر دو
احساس میکنند 200متر به  400متر تبدیل و فضا بازتر شده
است .وقتی میگویید«:سال ٌم علیکم» مانند این است که نصف
دیوار را خراب کردهاید؛ او نیز با «علیکم السالم» نصف دیگر دیوار
را خراب کرده و دیوار وسط از بین رفته ،و فضایی وسیع پدید آمده
است .انسانها بهوسیله سالم کردن حجابهایی را که شیطان در
بینشان قرار داده است ،برمیدارند.
منبع :کانال تلگرامی «نکات و تمثیالت آیتاهلل حائری شیرازی(ره)»

 128زن نیویورکی که در آتش سوختند

فواد شمس ضمن انتشار تصویر فوق در توئیتر با هشتگ8مارس نوشت:
سال  1908حدود  30هزار کارگر زن نیویورکی اعتصاب کردند؛ مأموران
یکی از کارخانههای نساجی برای جلوگیری از الحاق آنها به اعتصابیون،
درب آن کارخانه را بستند و آن را به آتش کشیدند و128نفر از کارگران زن
جان باختند .تصویر تعدادی از کارگران زنی که در آن کارخانه سوختند.
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م برای یمن
حمایت کاربران شبکههای اجتماعی از مقاومت یمن با هشتگ با ه 

و قسم به یمن
که نماد فتح و پیروزی است

انتش�ار اخباری مبن�ی بر هدف ق�رار دادن یک�ی از مجتمعه�ای متعلق ب�ه آرامکو
در شرق عربس�تان س�عودی از س�وی نیروهای انصاراهلل یمن موجب ش�د بار دیگر
هشتگی با موضوع یمن در ش�بکههای اجتماعی ترند ش�ود .کاربران این شبکهها با
هش�تگ با هم برای یمن ضمن تقدیر از ایستادگی چندین س�اله ملت یمن و محکوم

مرضیه پوری:
سالهاازآغازتجاوزعربستانبهیمنمیگذرد
ودرحالیکهمحافلغربیحقوقبشرسکوت
کردهاند ،عربس��تان با حمایت امریکا زنان و
کودکان یمنی را کشتار میکند.
سیدپویان حسینپور:
و قسم به یمن که نماد مقاومت و صبر است...
و قسم به یمن که نماد فتح و پیروزیاست...
با هم برای یمن.
مهدیاران:
میشنوی؟! صدای گریه کودکان یمن همه
جا را پُر کرده .ش��ب را با خوابِ نان به س��ر
میبرند و معلوم نیست کدامشان طلوع فردا
را ببینند.ای کاش طلوع فردایشان مصادف
با طلوع موالیمان شود .این قطعیترین راه
رهایی از ظلم است .با هم برای یمن.
شهاب پارسا:
عجز کفار اینکه نمیتونن با پیشرفتهترین
تسلیحات دنیا به هدفش��ون برسن! چون
پیروز ش��دن با دس��تان خالی هنر مردان
خداست! با هم برای یمن.
نادر غیور:
مظلومیت ملت یمن و کودکان تکه تکه شده
یمنیباموشکهایغربی،نهتنهاآلسعودرااز
حکومتساقطخواهدکردبلکهآنهاراهمچون
ک��ودکان مظلوم یمن ،تکه تک��ه میکنند و
خداوند همه آنها را مجازات خواهد کرد.
علی بیطرفان:
ایران برای ورود به مرحله تمدنسازی که با
افق زمینهسازی ظهور برای خودش تعریف
ِ
کرده(باید) بتواند از متحدانش در برابر ظالمان
دفاع کند ،رس��اندن س��وخت به ونزوئال به
صورت رسمی قدم بزرگی بود برای این هدف،

ک�ردن جنایات آلس�عود در س�الهای گذش�ته بهویژه کش�تار زنان و ک�ودکان ،از
سکوت س�ازمانهای بینالمللی و بعض ًا حمایت آنها از کش�ور متخاصم انتقاد کردند.
کاربران ،مقاومت یمن را نشانهای بر قطعی بودن س�نت الهی جهت پیروزی حزباهلل
دانس�تند .در ادامه بخشهایی از واکنشهای کاربران در ای�ن خصوص را میخوانید.

حجت نیکیملکی ،رئیس مرکز اطالعرسانی ستاد اجرایی فرمان امام در
توئیترخودنوشت:خطتولیدنیمهصنعتیواکسنکروناتولیدشدهدرستاد
اجرایی فرمان امام «کووایران برکت» راهاندازی شده است .انشاءاهلل بعد از
تأیید نهایی فاز اول کارآزمایی بالینی ،تولید نیمهصنعتی با ظرفیت نزدیک
به یک و نیم میلیون دوز واکسن در ماه آغاز خواهد شد.

ماهیگیران سیاسی از سفر پاپ به عراق
هیچ صیدی نخواهند کرد

یا بنسلمان پدرش را کنار میزند
یا ملکسلمان ولیعهد خود را

رس��اندن کمک به مردم یمن هم در همین
راستا وظیفه ماست .با هم برای یمن.
حسین فراهانی:
آقایبنسلماناینتسلیحاتیکهامریکابهت
انداخته که سهله! اگه خود ترامپم بخری جای
بمب هیدروژنی شلیکش کنی بازم حریف
پابرهنههای یمنی نمیشی .میدونم شعورت
به این حرفا نمیرسه ولی این سنت الهیه! با
هم برای یمن.
محمدرضا مرتضوی:
خیلی حرفهها سعودیا مردم یمن رو هدف قرار

میدنولییمنیهافقطمناطقحساساقتصادی
و جنگی؛ این یعنی مردونگی .با هم برای یمن.
سیدمحمدرضا قدردانی:
سعودیها از س�لاح و دالر تا حمایت غرب،
همه رو دارن��د اما بازم جل��وی یمنیها کم
آوردند و خسارتهای سنگین میبینند!به
قول سید حس��ن نصراهلل «رمز قدرت ما در
سالح نیس��ت بلکه در عقیده برای مقابله با
دشمن است» با هم برای یمن.
محسن پورپیر:
سالهاس��ت م��ردم مظل��وم یمن زی��ر بار

شدیدترین حمالت اسرائیل و امریکا و سگان
منطقهایشان قرار دارند ،آن وقت پاپ به عراق
میرود و ح��رف از صلح و انس��انیت میزند،
حقوق بشر خوب اس��ت ولی فقط زمانی که
منافع غرب در خطر باشد .ولی خدا با ماست و
پیروزی نزدیک است .با هم برای یمن.
محسن بشتام:
یمنامروزنمونهبارزسرزمینیستکهلیاقت
نام یمانی موعود را دارد .یمن ستم دیده ولی
ایستاده .یمنی که لیاقت یاری منجی را دارد.
سرزمین یمانی ...با هم برای یمن.

کانال تلگرامی «ژئوپلتیک رسانه» تحلیلی از عبدالباری عطوان،
سردبیر روزنامه اینترنتی رأیالیوم را به اشتراک گذاشت .در
این تحلیل عطوان با اش��اره به س��رعت تحوالت در منطقه و
جهان تأکید دارد :در پی گزارش امریکا درباره قتل روزنامهنگار
عربستانی در استانبول ترکیه ،عربستان دستخوش تغییراتی
خواهد شد که احتمال کودتای بنسلمان نیز در چارچوب این
تغییرات منتفی نیست.
به نظر من دو اتفاق ممکن است در عربستان روی دهد؛ یا بن
سلمان حاکم فعلی عربستان پدرش را به هر بهانهای اعم از بیماری یا هر چیز دیگر کنار میزند
و خودش شاه عربستان میشود و امریکا را در تنگنا قرار میدهد یا اینکه ملک سلمان ولیعهد
خود را عوض میکند همانگونه که قب ً
ال نیز تعدادی از ولیعهدها در عربستان برکنار شدند که
محمد بن نایف یکی از آنها به شمار میرود .اگر ملک سلمان بخواهد ولیعهد را عوض کند چه
گزینههایی پیش رو دارد؟ در این خصوص دو نظریه وجود دارد ،یکی نظریهای که میگوید
ممکن است احمد بن عبدالعزیز را به سبب اینکه برادرش است به این سمت منصوب کند که
در این صورت خانواده آلسعود پشت سر ملک سلمان قرار میگیرد و از وی حمایت میکند و
نوعی آشتی داخلی ایجاد میشود و بازداشتشدگان آنها را هم آزاد میکند.
گزینه دوم این است که محمد بن نایف را دوباره به عنوان ولیعهد منصوب کند .گزینه بعدی
که احتمال آن هم زیاد اس��ت ،انتخاب یکی از فرزندان ملک سلمان برای والیتعهدی است.
همه فرزندان ملک سلمان مناصب مهمی دارند ،اما یکی از آنها که نظر خاصی روی وی است و
در غرب از وی سخن میگویند فیصل بن سلمان است .وی در غرب تحصیلکرده و از دانشگاه
آکسفورد دکترا گرفته است .به هر حال عربستان و در پی آن منطقه خلیج فارس دستخوش
تغییراتی خواهد شد.

عمق تحوالت در حوزه برنامهسازی

امسال رهبر انقالب چه درختی کاشتند؟
کانال تلگرامی «دکتر سالم» نوشت :طبق
سنت هر ساله ،رهبر انقالب پیش از ظهر
امروز ،به مناس��بت روز درخت��کاری ،دو
اصله نهال میوه کاش��تند .رهبر انقالب از
سال  ۱۳۹۵و پس از دریافت نامه مردمی
با مضمون پیشنهاد کاشت درخت میوه،
به جای درخت کاج و سرو و چنار ،درخت
میوه میکارند و امس��ال ه��م یک نهال
خرمالو و یک نهال نارنج کاشتند.

خبر خوب
درباره تولید واکسن ایرانی کرونا

کانال تلگرامی «من» نوشت :فردی از اوضاع زمانه خود نزد پیر
خردمندی گالیه کرد و گفت :کارگرانم با من روراست نیستند،
بچهها ،همسرم و همه دنیا خیلی خودخواه شدهاند ...هیچکس
کارش درست نیست و اوضاع خیلی خراب است!
پیر خردمند گفت :در روس��تایی یک اتاق بود که هزار آیینه
داشت .دختربچهای هر روز داخل آن میرفت ،بازی میکرد
و از اینکه هزاران بچه دیگر اطرافش بودند ،شاد بود! با هر کف
زدن او ،همه آن هزار دختربچه ک��ف میزدند و او این اتاق را
شادترین و زیباترین جایی میدانست که در دنیا وجود دارد! همین مکان یک بار میزبان مردی
غمگین و افسرده شد! مرد ناگهان دید هزاران نفر عصبانی در چشمان او زل زدهاند! ترسید و
دستش را بلند کرد تا به آنها حمله کند و در پاسخ هزاران دست بلند شد تا او را بزنند! او با خود
فکر کرد که آنجا بدترین نقطه عالم اس��ت و از آن اتاق فرار کرد! دنیا هم مانند اتاقی است با
هزار آیینه در اطراف ما! هر چه ما انجام میدهیم ،سزا یا پاداش آن را به ما عیناً یا چند برابر پس
میدهد! این دنیا مثل بهشت است یا جهنم! بسته به خود ما دارد که از آن چه بسازیم!
گرچه دیوار افکند سایه دراز /باز گردد سوی او آن سایه باز
این جهان کوهست و فعل ما ندا  /سوی ما آید نداها را صدا

حمید خوشآیند در کانال تلگرامی خود نوشت :سفر پاپ به عراق
اهداف سیاسی ندارد و عمدتاً در راستای سفرهای معنوی پاپ
که سفرهای رسولی نامیده میشود و هدف آنها تبلیغی و ابالغ
پیام صلح و دوستی و ...است ،انجام میگردد .اینکه بعضی دنبال
اهداف و مقاصد سیاس��ی از این سفر هستند ،تحلیل اشتباهی
است .این گمانه هم که سفر پاپ به نجف به معنای این است که
پاپ نجف را مرکز تش��یع میداند نه قم و ته��ران را قابل اثبات
نیست؛ چراکه سالهاست ردههاو بخشهای مختلف واتیکان زیر
نظر پاپ با حوزهها و مراکز دانشگاهی قم همکاریهای مختلف علمی و آموزشی دارند .دیدار با
آیتاهلل سیستانی هم صرفاً با دستور کار دینی_مذهبی بوده است و هیچ صحبت سیاسی هم در
آن انجام نشده است .اینکه حضرت آیتاهللالعظمی سیس��تانی دیدار با پاپ را مشروط به عدم
حضور مقامات سیاسی عراق کردند ،گویای این واقعیت است .البته سرکشی و اطالع از اوضاع
مسیحیان عراق هم که کاتولیک هستند و تعدادشان نیز در سالهای گذشته به شدت کاهش
یافته است ،یکی از نقاط تمرکز پاپ در سفر به عراق است .در دو دهه اخیر و به دنبال بحرانهای
داخلی عراق نزدیک به 3میلیون نفر از مس��یحیان عراق را ترک کردهان��د .در واقع از جمعیت
۳میلیون و  ۴۰۰هزاری مسیحیان عراق امروز جمعیتی در حدود  ۳۰۰هزار مسیحی در عراق
باقیمانده است .این سفر هیچ پیامی هم در هیچ سطح و موضوعی به ایران ندارد.

 FTAFبندی است
"
بر پای اقتصاد کشور

دکت��ر علیرضا زاکان��ی ،رئیس مرک��ز پژوهشهای مجلس ش��ورای
اسالمی در توئیتی نوشت FATF :نه تنها کمکی به رفع تحریمهای
ظالمانه امریکا نمیکند ،بلکه بندی است به پای اقتصاد کشور و عم ً
ال
شفافس��ازی ویژه مورد درخواس��ت آن ،مواجهه با سگهای وحشی
شبگرد با دست و پای بسته و تشدید اثربخش��ی تحریمها را بهدنبال
خواهد داشت .عقل سلیم حکم میکند که الاقل با دستهای خویش
طناب دار ظالمانه دشمنان ملت ایران را بر گردن مردم نیندازیم.

جهانی با هزار آیینه

ایشان در روز درختکاری سال  ۱۳۹۵گفته
بودند :من غالباً هر سال ،درختهای کاج
یا س��رو یا درخت چنار -که درخت چنار،
خیلی هم الزم و مفید و مهم است -و مانند
اینها میکاش��تم ،لکن یک نفری در این
یادداشتهای مردمی که برای من هر روز
میآید ،به من نوش��ته بود که چرا درخت
میوه نمیکاری��د؟ لذا امس��ال ما درخت
میوه کاشتیم.

از بزرگترین مشکالت ارتباطی!

یکی از کاربران شبکه اجتماعی توئیتر با نام کاربری «مهندس پرکار» در توئیتی نوشت:
جایی خواندم که از بزرگترین مشکالت ما در ارتباطاتمان این است که گوش نمیدهیم
که بفهمیم بلکه گوش میدهیم تا جواب بدهیم! و چقدر به نظرم سخت است.

تصویر منتخب

بازی رسانهای حامیان « َفتف»

دبیر انجمن خودروس��ازان بیان داش��ته
اس��ت«:به  FATFبپیوندی��م ،قیم��ت
خودروهای خارجی نصف میشود».
مهدی قاسمزاده با اش��اره به این صحبت
نوشته است« :هرچه به انتخابات نزدیکتر
میشویم ،بازی رسانهای حامیان « َفتف»
بیشتر میشود! همین جنس صحبتها تا
پیش از این برای برجام گفت ه میشد؛ ولی
برای اینکه ضایع نش��وند به جای ظریف و

جهانگیری ،ناشناختهها را جلو انداختند»...
علی قلهکی نیز توئیت کرده است« :البته
جالب اینجاست همین جماعت که تا پیش
از برجام برای هر روز به تاخیر افتادن آن مدام
چرتکه میانداختند ،نه تنها مدتهاست که
دیگر راجع به ضرر و زیان کشور بابت عدم
پایبندی طرف مقابل ب��ه تعهداتش هیچ
صحبتی نمیکنند ،بلکه امروز مدعیاند که
نباید حتی مطالبه خسارت هم کرد!»

نقش دولت در اقتصاد ،مهمترین سؤال اقتصاد ایران

دکتر علی سرزعیم ،طی یادداشتی در کانال
تلگرامی خود به معرفی یکی از چالشهای
اصلی اقتصاد ایران و معرفی کتاب «نظریه
اقتصادی دولت» که بهتازگی به فارس��ی
ترجمه شده اس��ت ،پرداخت .در بخشی از
یادداشت او میخوانیم :ش��اید مهمترین
س��ؤالی که بعد از انق�لاب در جامعه ایران
مطرح شد ،نقش دولت در اقتصاد و جامعه
بوده اس��ت .این س��ؤال که نقش دولت در
اقتصاد چیست بدون پاس��خ دقیق مانده
است .متأس��فانه ابهام در عالم نظر موجب
جوزدگی در عمل یعنی اف��راط و تفریط،
رفتارهای نوس��انی یا اعوجاج و رفتارهای
متناقض میشود.
حاص��ل بیثبات��ی سیاس��تها از درون و
شوکهای مختلف از بیرون ،وضعیت درآمد
سرانهای اس��ت که اوالً رشد مورد انتظار را
نداشته و در برخی مقاطع افت کرده است و
ثانیاً به شکل متوازنی در جامعه توزیع نشده
اس��ت .چنین وضعیتی نامقبول بهلحاظ
عینی ،زمینهای را ایجاد ک��رده که برخی
روشنفکران از منظرهای مختلف فرصت را
غنیمت شمرده و دیدگاههای ناصوابی را در
جامعه القا کنند.
نهایتاً نیز فقر و نابرابری موجود در جامعه
بهرغم وف��ور درآمدهای نفت��ی در خالل
سالهای مختلف روح ش��هروندان آزاد را
میآزارد .برخی از آن��ان در پی اقدام عملی
برای رفع فقر بوده و خیریه به راه میاندازند و
عدهای دیگر در پی تحلیل چرایی وجود فقر
و نابرابری هستند .این تشنگی نظری برای
تحلیل چرایی فق��ر و نابرابری با توجیهات
دمدس��تی چپگرایان��ه و تبیینه��ای
سادهانگارانه ژورنالیستی به ظاهر سیراب
میشود .متأسفانه بخشی از جامعهشناسان
ما چنین مسیر نادرستی را پیش رفتند .به
این ترتیب مخالفت با اقتصاد بازار از یکسو و
محکومکردن نئولیبرالیسم از سوی دیگر
بهعنوان متهمان اصلی وضع موجود ،محور

ائتالف گروههای مختلف میشود.
این برداشت فراگیر اشتباه از سازوکار اقتصاد
بازار و نیز نقش دولت به طور عام و علم اقتصاد
به طور خاص ،مرهون ک��مکاری حامالن
دانش اقتصاد در کشور ماست .اقتصاددانان و
دانشآموختگان اقتصاد تاکنون نتوانستهاند
یافتهها و مبانی علم اقتصاد را به درس��تی
و به زبان س��اده به جامعه معرفی کنند و به
همین دلیل بدفهمی نسبت به علم اقتصاد
و سازوکار بازار امر عجیبی نیست.
همین ضعف موجب ش��ده ت��ا فهم نقش
دولت در اقتصاد نسنجیده و ناپخته بماند
و فعاالن اجتماعی و سیاس��ی درک خامی
از این امر مهم داش��ته باش��ند .طی زمان
تعابیر دستخوش تغییر ش��ده و ابهامها و
عدمآگاهیه��ا خ��ود را در پش��ت تعابیر
جدید پنهان کردهاند .به عنوان مثال گفته
میشود که دولت نباید مداخله کند بلکه
باید به سیاس��تگذاری و نظارت بپردازد
اما مش��کل زمانی آغاز میش��ود که درک
مشخصی از معنای سیاستگذاری و نظارت
و تفاوت آنها با مداخله وج��ود ندارد .آنچه
این مشکل را تشدید میکند ،آن است که
دانشآموختگاناقتصادتاکنوننتوانستهاند
آموزههای این علم را در فقرزدایی و تقویت
عدالت برای جامعه تشریح کنند.
در چنین آشفتهبازار فکری ،کتاب «نظریه
اقتصادی دولت» مستقیماً به پرسشهای
ذهنی در مقوله رف��اه اجتماعی پرداخته و
بدون هرگونه حاش��یهروی ،پرسشهای
روش��نفکران مختلف در نق��اط گوناگون
دنیا را واکاوی میکند که ب��ه میزان قابل
توجهی در جامع��ه ایران قابل اس��تفاده و
الگوبرداری است .نویس��نده کتاب ،استاد
برجسته اقتصاد در دانشگاه نامدار ال .اس.
ای (مدرسه اقتصادی لندن) است و در آنجا
جدال طوالنی با چپگرایان و راستگرایان
داشته و با اتکا به دانش اقتصاد ،از چارچوب
متقنی برای این جدال بهره برده است.

محمد سرشار طی یادداش��تی کوتاه در کانال تلگرامی خود
نوشت :فیلیمو گزارش ساالنهای منتشر کرده که بسیار مهم
اس��ت« :یک ،تعداد کاربران فعال فیلیمو به  ۱/۱میلیون نفر
رسیده؛ دو ،میزان تماشای ساالنه فیلیمو  ۲۹میلیارد دقیقه
بوده ».بر اس��اس این دادهها ،درآمد ناخالص فیلیمو در سال
آینده دستکم  ۷۵۱میلیارد تومان از مجموع اشتراک و دانلود
نیمبهای داخلی خواهد بود .اگر بخواهیم حجم این درآمد را
بهتر بفهمیم باید بدانیم که در بودجه سال جاری سازمان صدا
و سیما ،بودجه «تأمین ،تولید و پخش سیمای سراسری» (یعنی همه شبکههای تلویزیونی
سراسری)  ۷۰۱میلیارد تومان تعیین شده بود .جالبتر اینکه فیلیمو اعالم کرده  ۳۰عنوان
سریال را در دست ساخت دارد که از تعداد سریالهای درحال ساخت سیمافیلم بیشتر است.
چکیده سخن اینکه در حوزه برنامهسازی و سریالسازی ،فضای جدیدی شکل گرفته است
که گزارش فیلیمو ،به خوبی عمق تحوالت را نشان میدهد.

چرا تنها راه نجات برجام
«خروج از برجام» است؟!

کانال تلگرامی «خیابان انقالب» یادداشتی از «حسین رجایی»
را به اش��تراک گذاش��ت .در ای��ن یادداش��ت میخوانیم :در
نوشتههای مختلفی در ماههای اخیر اشاره کردم که تنها راه
مجبور ک��ردن امریکاییها به اجرای تعهداتش��ان ،باال بردن
هزینه بدعهدی از طریق «افزایش مدیریت شده و هوشمندانه
تنش» و «کاهش شفافیت در برنامه هستهای ایران» است.
لکن تحوالت جدید گویای آن اس��ت که حتی اثرگذاری این
روش نیز به تدریج کاهش یافته است زیرا دولت جدید امریکا،
اقداماتی از این نوع را در راستای تالش ایران برای حفظ برجام تعبیر کرده و در نتیجه آمادگی
خود را برای تحمل هزینههای کوچک به امید دستیازی به دستاوردی بزرگ افزایش داده
اس��ت .اینکه دولت بایدن ،تنشافزایی ایران را ذیل تالش ایران ب��رای حفظ برجام تعریف
میکند به این معناست که به آن به عنوان یک مانور تبلیغاتی و موقتی نگاه میکند و نه یک
چرخه نگرانکننده افزایش تهدید .این خود برای آنها به این معناست که اگر مقداری صبوری
پیش��ه کنند تا طرف ایرانی این روش را بیفایده ببیند ،در نهایت ایرانیها خسته میشوند و
بر سر میز مذاکرات جدیدی حاضر خواهند ش��د .این تصور غلط از آنجا برای امریکاییها و
متحدان اروپاییشان پدید آمده که صبوری چهار ساله ایران برای حفظ برجام در دوره ترامپ،
پیام اشتباهی را به آنها مخابره کرده و به این گمان صددرصد غلط رسانده که حتی در صورت
برنداشتن تحریمها هم برجام فیذاته برای ایران دارای ارزش است.
حقیقت آن است که ظرف شخصیتی ترامپ به گونهای بود که موفقیت وی را در قالب «نظریه
مرد دیوانه» تضمین میکرد .به همین جهت شاید حزم و احتیاط ایران در برابر وی عاقالنه و
توجیهپذیر به نظر میآمد ،لکن اکنون شرایط تا حدی وارونه شده است .اکنون این ایران است
که حق دارد در قالب «مردی عصبانی» ظاهر ش��ود .درست است که ایران بدعهدی دولتی
مثل ترامپ را تحمل کرد ،اما قرار نیست بعد از چهارسال صبوری ،همین بدعهدی را از سمت
کسانی که خودشان برجام را امضا کردهاند هم تحمل نماید.

