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 توقف اجرای پروتكل الحاقي 
نشانه عزم حاكميت در حمايت از حقوق ملت است

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به فرا رسيدن موعد توقف اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقي

با فرا رس�يدن 5 اس�فند ماه مهلت قانوني ايران طبق قانون اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها و صيانت از مناف�ع ملت ايران، اجراي داوطلبانه پروت�كل الحاقي را متوقف 
خواهد كرد. اين قانون در جلس�ه علني ۱۲ آذر مجلس ش�وراي اسالمي تصويب شد 
و همان روز به تأييد ش�وراي نگهبان رس�يد، اما پ�س از اس�تنكاف رئيس جمهور از 
ابالغ آن براي انتش�ار در روزنامه رس�مي كش�ور، محمدباقر قاليب�اف رئيس مجلس 

ش�وراي اس�المي ۱۹ آذر طي نامه اي اي�ن مصوبه را براي انتش�ار به روزنامه رس�مي 
ابالغ ك�رد. كارب�ران فرا رس�يدن اين زم�ان و خ�روج اي�ران از پروت�كل الحاقي را 
فرصتي مناسب براي ايران جهت رش�د دستاوردهاي هسته اي دانس�تند و اينگونه 
اقدامات را بهترين راه ب�راي مقابله با زياده خواهي امريكا و كش�ورهاي اروپايي بيان 
كردند. در ادامه بخش هاي�ي از واكنش هاي كارب�ران را در اين خص�وص  مي خوانيد. 

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.

خسران محض!
آيت اهلل فاطمي نيا:

از ابتداي صبح كه بيدار مي ش��ود، دنبال اين است كه ببيند فالن 
مسئول چه گفت؟! فالن كس چه كرد؟! فالن روزنامه و سايت چه 

نوشت؟! رها كنيد! اوقات خود را هدر ندهيد!
هرچقدر كه خود را مشغول اين امور بي فايده كنيد، در عبادات حضور 
قلب نخواهيد داشت! جوانان عزيز، روزانه زماني را به كسب معارف 
ديني اختصاص دهيد، با نهج البالغه مواليمان اميرالمومنين)ع( 
انس بگيريد؛ ادعيه صحيفه  سجاديه را با تأمل مطالعه بفرماييد! 
اينها مملو از معارف عميق است. حيف است كه يك شيعه با معارف 

اهل بيت)عليهم السالم( مأنوس نباشد؛ خسران محض است!
منبع: وب سايت »مهدويت 12«

   سبوي دوست

   را شاورديان:
حسن نيتي در كار نيست... تحريم ها فقط 
زماني لغو خواهد شد كه دشمن بي اثر بودن 
آن را احس��اس كند. جديت دولت در لغو 
پروتكل  الحاقي و اتكا به توان داخلي جهت 
رونق اقتصادي تنها اهرمي است كه دشمن 

را مجاب به لغو تحريم ها مي كند. 
   عبداهلل گنجي:

سال 83 گفتند هس��ته اي را پلمب كنيد 
تا ما به س��المت آن مطمئن شويم و ما هم 
اقدام كرديم. بعد گفتند ديگر برنگرديد و 
جارو كنيد و دست ما هم خالي بود. پلمب 
را شكس��تيم و ب��ا غني س��ازي 20 درصد 
اصل اي��ران هس��ته اي را تثبي��ت كرديم. 
ان ش��اءاهلل بعد از خروج از پروتكل الحاقي 
با غني سازي60 درصد همه تحريم ها رفع 

مي شود. #اقدام_عملي

   رحمان قهرمان پور:
غرب اجراي #پروتكل_الحاق��ي را در ايران از 
چند جهت بسيار مهم مي داند: 1- اطالع بهنگام 
و روزآمد از دامنه و ماهيت برنامه هسته اي؛ 2- 
برآورد تقريبي زمان گريز هس��ته اي يا تغيير 
مسير ماهيت فعاليت ها؛ 3- داشتن تصويري 
دقيق تر از نقش��ه كلي فعاليت هاي هسته اي؛ 

4-امكان انجام بازرسي هاي متعدد و سر زده. 
   جالل رشيدي:

نظارت ه��اي فراپادماني اس��ب تروايي بود 
كه وارد كش��ور كردن��د و خس��ارت هاي 
جبران ناپذي��ر آن را هم��گان ديدن��د. ب��ا 
#لغو_پروتكل _الحاق��ي به صورت جدي و 
عملي هم بازوي جري��ان نفوذ قطع خواهد 

شد و هم  روند نخبه كشي در كشور. 
   علي بابايي:

براي اينك��ه دش��من اين ب��ار در عمل به 

تعهدات خود پايبند باش��د باي��د در عمل 
قاطعيت ايران را مش��اهده كن��د. #لغو_

پروتكل _الحاقي گام مهمي در نمايش عزم 
جدي دولت در حمايت از حقوق ملت است 

و مجلس نيز اجازه مماشات نخواهد داد.
   پري فرخي:

كارشناسBBC: »پروتكل الحاقي ستون 
فقرات برج��ام بود و خ��روج اي��ران از آن 
ضربه اي مهلك به اين توافق خواهد بود«. 
پنج اسفند همگي منتظر اجراي قانون لغو 

تحريم ها خواهيم بود. 
   سيدمحمد حسيني:

بايدها و نبايدهاي اروپ��ا و امريكا: ايران از 
#پروتكل_الحاقي خارج نش��ود؛ بازرسي 
ناظران آژانس محدود نشود؛ تمام زندانيان 
)جاسوس��ان( اروپا و #امريكا آزاد شوند... 
عاليجنابان به همين خيال باش��يد از نظر 

دولت و ملت ايران گذش��ت آن زماني كه 
اوام��ر و نواهي زورمدارانه و يكطرفه ش��ما 

مطاع بود!
   بهراد فرزادي:

مواضع بايدن نش��ان داد كاخ سفيد از ابزار 
غير انساني تحريم چشم پوشي نخواهد كرد. 
لذا عزم ايران ب��راي متوقف كردن تعهدات 
برجامي كاماًل دقيق و حس��اب شده بود و 
متوقف ك��ردن اج��راي داوطلبانه پروتكل 
الحاقي، ايران را در موقعيت بهتري در مقابل 

ترفند جديد امريكا و اروپا قرار مي دهد. 
   عالءالدين يزدي:

خروج ايران در پنجم اسفند از پروتكل الحاقي 
اين خواب خوش را از چشمان امريكا و اروپا 
خواهد گرفت، چراكه آنها ب��ر اين تصورند 
مي توانند ايران را به پذيرفتن برجامي كه در 

ذهن آنها نقش بسته وادار كنند. 

    تصویر منتخب

    تيمچه  امين الدوله كاشان | عكس از صادق ميري

 براي توليد بيشتر واكسن كرونا 
بايد حق انحصاري توليد آن برداشته شود

آدريان سنكا، روزنامه نگار روزنامه لوموند طي مقاله اي به مسير پرمانع توليد انبوه واكسن كرونا 
پرداخته است. اين مقاله با ترجمه »مهرداد عربستاني« در كانال تلگرامي »پنجره ايران« به 
اشتراك گذاشته شده اس��ت. بخش هايي از آن را در ادامه مي خوانيد: با وضعيت اضطراري 
سالمت جهاني، خيلي ها در فكر كنار گذاشتن محدوديت هاي ناشي از مالكيت معنوي هستند 

اما اين فكر با موانع زيادي مواجه است. 
در حال حاضر، توليد واكسن كافي نيست و تقاضاي آزاد س��ازي حق امتياز اين محصوالت 
ارزشمند به منظور سرعت بخشيدن به توليدش��ان در هفته هاي اخير چند برابر شده است.  
مدافعان رفع امتياز حق انحصار توليد معتقدند تمام صنعت داروسازي در اروپا و كل جهان 
بايد فوراً براي توليد اين واكس��ن،   با گرفتن مجوز الزم براي توليدش بسيج شوند. همچنين 
موضوع هزينه كرد دولتي براي تحقيق در زمان همه  گيري هم مطرح است. برخي معتقدند 
صنعت داروس��ازي ميلياردها يورو از پول مردم را دريافت كرده است. بنابراين ما اين حق را 
داريم كه بخواهيم اين صنعت امتياز وي��ژه  اش را آزاد كند.  به هر حال فروش مجوز يا تعليق 
حق انحصاري احتماالً مشكل توليد انبوه واكس��ن را در كوتاه مدت حل نخواهد كرد. پشت 
مسائل مربوط به مالكيت معنوي مشكالت لجستيكي )اجرايي( هم وجود دارد كه به همان 
اندازه محدوديت زا هستند.  مثاًل آزمايشگاه فرانسوي سانوفي   كه در اين مسابقه عقب افتاده، 
قرار است با فايزر كار كند تا واكسنش را بسازد. ولي در اين مورد خاص، اين آزمايشگاه مجوز 
را مستقيماً نخريده اس��ت تا پس از آن خودش آن را توليد كند. اين آزمايشگاه   به پر كردن 
ويال  هاي واكسن اكتفا كرده اس��ت. به گفته اولويه بوگيو، رئيس سانوفي فرانسه همين يك 
كار چندين ماه طول مي  كشد. او توضيح داده است: »اين به ما اجازه مي دهد اولين ويال  ها را 
در تابستان بيرون بياوريم   )...(. اگر مي  خواستيم آنتي ژن را بياوريم و در مخازن خودمان آن را 
درست كنيم، حتي بيش از اين طول مي  كشيد.« مهم نيست كه چطور به اين مسئله بپردازي، 

توليد ميليارد ها دوز واكسن در عرض چند ماه همچنان يك دردسر است. 

در فضيلت موعظه
دكتر علي دارابي در صفحه اينس��تاگرام خود نوش��ت: امام 
جواد)ع(: مؤمن به سه ويژگي نياز دارد: » توفيق از جانب خدا«، 

»واعظي از درون« و »پذيرش نصيحت از ناصحين«. 
موعظه كردن هنر بزرگ و كار هر كسى نيست. كسى كه در 
مقام راهنمايي و توصيه اخالقى است خودش بايد عمل كننده 

به آن باشد و مردم در رفتار او مشاهده كنند.
واعظان، خطيبان و استادان اخالقى بزرگى بودند كه با يك آيه 
قرآن يا حديث و بيان سيره پيامبر خاتم )ص( و اهل بيت)ع( 
مخاطبان خود را متحول مي كردند. بزرگانى چون حس��ينعلى راش��د، محمدتقى فلسفى، 
شيخ احمد كافى، حاج اسماعيل دوالبى، مجتبى تهرانى )حاج آقا مجتبى(، مرتضى تهرانى، 
عزيزاهلل خوشوقت، عبدالكريم حق شناس، سيدمهدي طباطبايي، شيخ محمدحسين زاهد، 
سيدابوالقاسم شجاعى، محي الدين حائرى شيرازى، سيدمحمد ضياءآبادي، على مشكينى، 
س��يدمهدي قوام، محمدرضا مهدوى كنى، احمد مجتهدى )حاج آقا مجتهدى(، سيداحمد 
فهرى و ديگرانى بودند كه جلسات وعظ و س��خنرانى آنها در قبل و بعد از انقالب براى مردم 
تأثيرگذار و تحول آفرين بود.  ام��ا االن تهران و پايتخت كش��ور از پاتوق هاي اخالق و مواعظ 
خالى شده است. خداوند س��المتى و طول عمر بدهد به معدود معلمان اخالق و مواعظ چون 
سيدعبداهلل فاطمى نيا، شيخ حسين انصاريان، سيدمرتضى خاتمى خوانسارى، مرتضى الهى 
قمشه اي، سيدحسين هاش��مى نژاد، س��يدمحمدباقر علوى تهرانى و... كه هنوز گرمابخش 
محافل و جلسات هستند و چراغ »پاتوق اخالق« را گرم نگه داشته اند. البته سوى ديگر شنونده 
و مخاطب است كه بايد مش��تاق وعظ و نصيحت باشد. امروز جامعه ما به شدت محتاج نسلى 
از روحانيون و استادان اخالق است كه به اخالقى شدن جامعه كمك كنند. حوزه هاي علميه 
و دانشگاه ها بيش از گذشته مس��ئوليت دارند تا اين خأل بزرگ را پركنند. اخالق، ديندارى، 
معنويت، راستگويي، صداقت، وفاى به عهد، غيرت و جوانمردى، عفو و گذشت، فضايل گمشده 
امروز است. اگر مي خواهيم دروغ، نفاق، كينه، حسادت، بخل، دشمنى و عداوت، عدم گذشت و. 
. . از جامعه اسالمى رخت بركند و به عنوان منكرات بزرگ مردم از آن دورى كنند بايد پاتوق هاي 
اخالق و مجالس موعظه را با مربيان و روحانيون مهذب به طور جدى تقويت كنيم. اگرچه حكما 
فرموده اند: »دو صد گفته چون نيم كردار نيست«. ميالد با سعادت امام جواد )ع( مبارك باد.  

حوصله مردم  كجا رفته است؟
مصطفي مهرآيين در كانال تلگرامي خود از داليل شنيدن عبارت »ول 
كن بابا، حوصله نداريم« از مردم نوشت. چكيده اي از يادداشت او را 
مي خوانيد: يكي از شايع ترين رفتارهاي مردم ايران فرار از جديت و 
تكرار جمله كليش��ه اي »ول كن بابا، حوصله داري« اس��ت. در هر 
موقعيتي كه فردي به تذكر امري نادرست مي پردازد با واكنش سريع 
و همسوي اطرافيان روبه رو مي ش��ود كه او را توصيه به ول كردن و 
سكوت و همنوا ش��دن با جمع و عاقل بودن مي كنند، گويا عقل در 
تعريف مردم جامعه ما چيزي نيست جز همنوايي با آنچه است. نكته 
جذاب ماجرا اين است كه اگر دو دقيقه بعد در خلوت دونفره با مرد يا زن معترض قرار گيرند به او مي گويند 

كه حق با توست و جامعه ما مشكل دارد و شروع به ناليدن اعتراضي در تنهايي خود مي كنند. 
پرسش هميشگي من اين است كه حوصله مردم ايران كجا رفته است؟ چرا در حالت جمعي ميل 
به سكوت و بي خيالي دارند و در حالت فردي تمايل به همنوايي ديگران با خود دارند؟ شايد دم 
دست ترين پاسخ آن باشد كه مردم بي حوصله اند چون داغون اند، چون وقت پيگيري هيچ امر 
جمعي را ندارند. اين پاسخ ممكن است در مورد گروهي از مردم كه بايد تمام وقت شان را صرف 
بقا خود كنند درست باشد. بااين حال، چرا اقشار باال و تحصيلكرده هم حوصله انجام هيچ كار 
جديدي جز تكرار آنچه هست ندارند و در تمامي موقعيت هايي كه جامعه به صداي انتقادي آنها 
نياز دارد ميدان را ترك مي گويند و درنهايت هنگامي كه فرد معترض را شكست خورده يافتند از 

عاقل بودن خود و عدم دخالت در ماجرا قصه ها مي سازند و خود را فاتح عاقل ماجرا مي دانند. 
به نظر مي رس��د جامعه ما ميل عجيبي به لذت بردن از شكس��ت ديگران و همانند دانستن 
عقالنيت با تكرار وضع موجود دارد. اصوالً از نگاه جامعه ما خاموشي عقل و زبان باالترين تجربه 
وجودي است كه بايد به آن احترام گذاشت و فضاي آرام حاصل از آن را نبايد به هم ريخت. ميل 
به رخوت، خواب، سكوت، بي اعتنا گذر كردن از كنار زندگي و مسائل آن باالترين تجربه وجودي 

اين جامعه است كه خود را در چند كلمه »ول كن بابا، حوصله نداريم« نشان مي دهد. 

فرصت بهره برداري ايران از جنگ سرد جديد
س��يدقائم موس��وي در كانال تلگرامي »ژانوس سياس��ت« نوش��ت: ايران به صراحت توقف 
فعاليت هاي هسته اي وراي برجام را منوط به برگشت امريكا به برجام و لغو تحريم هاي امريكايي 
پسابرجام كرده است. ضرب االجل مصوبه مجلس براي خاتمه عمل به پروتكل الحاقي توسط 
ايران نيز مانند شمشير داموكلس بر فرق برجام در رقص است.  همين امر موجب فعال شدن 
تروئيكاي اروپايي و آژانس بين المللي انرژي اتمي براي احياي برجام شده است. با ميانجي گري 
كشورهاي اروپايي بايدن در سخنراني اش در كنفرانس امنيتي مونيخ صحبت از بازگشت به 
مذاكرات 1+5 كرده است. قبل از آن سه گام مثبت براي نش��ان دادن اراده اش به بازگشت به 
ديپلماسي نيز برداشت.  گام هايي هر چند سطحي و محدود اما نشانگر نوعي حركت روبه جلو! 
در سخنراني اخير بايدن غير از بحث برگشت به مذاكرات با واسطه گري كشورهاي اروپايي به 
فعاليت هاي منطقه اي ايران هم گريز كوتاهي زد.  قبل از هر چيز برداشت ايران از اين گام ها 
حائز اهميت است. اينكه ايران تصور كند قرار اس��ت مجدداً در ماراتن حرف و حديث به بازي 
گرفته شود يا واقعاً امريكا و تروئيكاي اروپايي اراده  جدي براي احياي برجام دارند، چشم انداز 

برجام را سمت وسو خواهد داد. 
در هر صورت، حت��ي اگر گام هاي روبه جلو به كندي برداش��ته ش��وند همين ك��ه ايران محور 
سخنراني هاي رياست جمهوري امريكا نيست، به خودي خود نقطه  مثبتي هست. اگر ايران به آرامي 
بتواند خود را از مخمصه  توجهات منفي جهاني فاصله بدهد، به حل و فصل معضالت خارجي اش 
كمك چشمگيري خواهد كرد.  چيزي كه جوهر دغدغه هاي بايدن را به خودش اختصاص داده 
بود و فرصت مناسبي براي ايران است، چالش هاي جدي امريكا با چين و روسيه است، يعني امريكا 
به درستي كانون چالش ها و تخاصمات حياتي براي هژموني خودش را اين دو كشور مي داند. هر چند 
جنس تخاصمات با اين دو متفاوت است. يكي بيشتر اقتصادي و ديگري بيشتر سياسي- امنيتي 
است.  شرايط مناسبي فراروي سياست خارجي ايران فراهم شده است تا از جنگ سرد جديد نهايت 
بهره برداري را كند. اين كار نياز به نوعي ظرافت دارد. تا جاي ممكن خودش را از مناقشات آنها بر 
حذر دارد و از فضاي به وجود آمده تنفس الزم را استشمام كند. بازي با چين و روسيه را به هم نزند اما 
قدم هاي جدي براي تعامل با امريكا و اروپا بردارد. نگران دلگيري چين و روسيه هم نباشد. نهايت امر 
به همان شكلي كه در تمامي سال هاي بحران، آنها با ايران رفتار كردند، با آنها رفتار كند. از فاصله ها 

و چالش هاي آنها استفاده كند و دوره  نقاهت پساترامپ را به خوبي پشت سر بگذراند. 

 73/6 درصد افراد باالي 18 سال 
از شبكه هاي اجتماعي استفاده مي كنند

كانال تلگرامي »مركز افكارسنجي دانشجويان ايران )ايسپا(« اعالم كرد: 
73/6درصد از افراد باالي 18 سال كل كشور اعالم كردند در حال حاضر 
از شبكه هاي اجتماعي مجازي استفاده مي كنند.  نتايج نظرسنجي نشان 
مي دهد، 64/1 درصد از افراد باالي 18سال از پيام رسان واتساپ استفاده 
مي كنند. اينستاگرام با 45/3 درصد در رتبه دوم و تلگرام با 36/3درصد 
در رتبه س��وم قرار دارد.  نتايج نظرس��نجي به تفكيك گروه ها نش��ان 
مي دهد افراد جوان با 92/2 درصد اس��تفاده، بيشتر از ساير گروه هاي 
سني از شبكه هاي اجتماعي مجازي استفاده مي كنند. 90/8 درصد از 
افراد با تحصيالت دانشگاهي از شبكه هاي اجتماعي استفاده مي كنند، 
درحالي كه اين رقم براي افراد با تحصيالت غيردانش��گاهي برابر 62/8 
درصد است. افراد ساكن در شهرها بيشتر از افراد ساكن در روستاها از 
شبكه هاي اجتماعي استفاده مي كنند.  اين نظرسنجي با جامعه آماري 
افراد باالي 18 سال كل كشور در تاريخ 25 تا 28 بهمن 1399 با اندازه 

نمونه 1583 به شيوه مصاحبه تلفني توسط ايسپا اجرا شده است.

 575 مدال بانوان ايراني 
در مسابقات بين المللي

دانيال معمار در توئيتي نوشت: ماجراي مربي تيم  اسكي بانوان تلخ بود، 
اما نبايد آن را به مشكل زنان ورزشكار ايران تعميم داد. همين سال قبل 
بانوان 575 مدال در مسابقات بين المللي كسب كردند كه حاصل 182 
اعزام بود. 80 خانم ايراني هم سال قبل مسابقات جهاني را داوري كردند. 

حتي 84 كرسي مديريتي ورزشي در جهان براي زنان ايران است.

 نتيجه اصرار مجلس 
به قانون راهبردي لغو تحريم ها

علي رجبي در رشته توئيتي نوشت: نتيجه اصرار مجلس به قانون راهبردي 
لغو تحريم ها:1- تفاهم ايران و آژانس بر توقف اج��راي پروتكل الحاقي 
و دسترس��ي هاي مبتني بر برجام؛ 2- ايران به مدت س��ه ماه اطالعات 
دوربين هاي تأسيساتي را نزد خود نگه خواهد داشت. در اين مدت آژانس 
به اين تأسيسات و اطالعات دوربين ها دسترسي ندارد. اگر پس از سه ماه 
تحريم ها به طور كامل لغو ش��د، ايران اين اطالعات را در اختيار آژانس 
مي گذارد وگرنه اطالعات براي هميشه پاك مي شود. 3- به دليل مالحظات 
حفاظتي و ضرورت پنهان ماندن مكان تأسيسات كليدي ايران، پيوست كه 

شامل فهرست اين تأسيسات است محرمانه خواهد ماند.

اميد هاللي به مناسبت والدت با سعادت امام جواد)ع( توئيت كرد: پرسيدند: فرق كريم با جواد در 
چيست؟ فرمودند: از شخص كريم همين كه درخواست كنيد به شما عنايت مي كند ولي »جواد« 
خود به دنبال سائل مي گردد تا به او عطا كند... والدت با سعادت آقا امام  جواد االئمه مبارك باد.

فرق كريم با جواد در چيست؟

مهدي محمدي در كانال تلگرامي »عقل سرخ« 
نوشت: مرور تحوالت روزهاي گذشته در پرونده 
هسته اي ايران درس آموز است. يك خبرنگار 
كه زماني به وزارت خارجه امريكا نزديك بود، در 
يك اكانت توئيتري خبر داد ممكن است بايدن 
طي سخنراني اش در كنفرانس امنيتي مونيخ به 
برجام برگردد. ناگهان كل فضاي مجازي پر شد از 
خبرهايي با اين مضمون كه بايدن دارد به برجام 
بر مي گردد و برخي حتي درنگ را جايز ندانستند 
و خبر دادند كه بايدن به برجام برگشت! براي 
كس��اني كه موضوع را پيگيري مي كنند البته 
روشن بود كه چنين اتفاقي نخواهد افتاد و اساساً 
فعال راهبرد بايدن بازگش��ت - حتي بازگشت 
كاغذي- به برجام نيست.  در عمل آنچه بايدن 
گفت اين بود كه مايل است مذاكرات با ايران را 
در چارچوب گروه 1+5 آغاز كند و ضمنا تأكيد 
كرد بايد به نگراني ها بابت رفتار منطقه اي ايران 
رسيدگي شود. در كنار اين جمالت كه به طور 

كل از خاصيت تهي بود، دو اتفاق ديگر هم افتاد. 
اول اينكه اين خبر - البته قديمي- علني شد كه 
رابرت مالي مسئول پرونده برجام در وزارت امور 
خارجه امريكا درخواس��ت داده است به عنوان 
ناظر در جلسه كميسيون مش��ترك برجام با 
حضور ايران ش��ركت كن��د و دوم، امريكا نامه 
دولت ترامپ به رئيس وقت شوراي امنيت درباره 
فعال شدن مكانيسم اسنپ بك را پس گرفت. 
درخواست اول كه پيشاپيش رد شد و دومي هم 
در جهت پروژه ترامپ زدايي است و براي ايران 
اهميتي ندارد.  در عوض تحوالت اين دو روز سه 
نكته را روشن كرد: 1-براي امريكا احياي مذاكره 
دولت  حتي از احياي برجام هم مهم تر است. 2- 
امريكا مي خواهد به برجام برگردد اما بدون لغو 
تحريم يا برداشتن گامي كه بيش از يك عمل 
نمادين ارزش داشته باشد. 3- بازي تيم بايدن با 
افكار عمومي ايران به كمك جريان غربگرا آغاز 

شده و تشديد خواهد شد.

كانال تلگرام��ي » USA Study« كه از 
سوي اميرعلي ابوالفتح مديريت مي شود 
با اس��تناد به خبري از ش��بكه »س��ي ان 
بي سي« نوشت: آژانس مديريت اضطراري 
فدرال روز ش��نبه اعالم كرد جو #بايدن 
رئيس جمه��ور امريكا »اعالمي��ه فاجعه 
بزرگ« را براي #تگزاس تصويب كرد، زيرا 
اين ايالت با قطعي گسترده برق و كمبود 
آب و يخ زدگي در زمستان روبه روست. اين 
اعالميه، بودجه فدرال را براي س��اكنان 
تگزاس ب��از مي كن��د كه درنتيج��ه آن، 
كمك هايي براي مسكن موقت و تعميرات 
منازل و وام هاي كم هزينه براي پوش��ش 
خس��ارات به اموال بدون بيمه به ساكنان 

اعطا مي شود. 
ميليون ها نف��ر در تگزاس ب��ا قطعي برق 
دست وپنجه نرم مي كنند و بيش از نيمي از 
ايالت با اختالل در خدمات آبرساني روبه رو 
شده است. در پي طوفان زمستاني بي سابقه، 
كاركنان شهر هيوس��تون بطري هاي آب 
آشاميدني رايگان در اختيار افراد قراردادند. 
پيش تر به ساكنان اين شهر توصيه شده بود 
از آب جوشيده استفاده كنند.  ميليون ها 
تگزاسي در حال حاضر با مشكل قطعي برق 

روبه رو هستند و بيش از نيمي از اين ايالت 
با دس��تورالعمل هاي مربوط به جوشاندن 
آب روز و ش��ب را سپري مي كنند، چراكه 
سيستم آبرساني دچار اختالل شده است. 
به بيش از 14ميليون نفر در تگزاس گفته 
شد كه از روز جمعه آب خود را بجوشانند، 
زيرا قس��مت هايي از منبع آب اين ايالت 

آلوده شده است. 
بايدن قصد دارد به منظور ارزيابي واكنش 
فدرال، ب��ه زودي هفته آين��ده از تگزاس 
ديدن كن��د. رئيس جمه��ور گفت پس از 
اطمينان از حضورش در تالش هاي مربوط 
به احيا و بازسازي، تصميم نهايي را اتخاذ 
خواهد كرد. دولت هم��كاري نزديكي با 
گرگ آبوت فرماندار جمهوريخواه تگزاس، 

در زمينه مقابله با فاجعه داشته است. 
عالوه ب��ر اعالميه فاجعه ب��زرگ، آژانس 
حفاظت از محيط زيست امريكا روز جمعه 
ي��ك معافيت اضط��راري براي س��وخت 
تگ��زاس ص��ادر ك��رد. اي��ن معافيت كه 
بالفاصله قابل اجراست به اين ايالت اجازه 
مي دهد ت��ا براي مقابله ب��ا كمبود گاز در 
مناطق آسيب ديده، به طور موقت از برخي 
استانداردهاي سوخت چشم پوشي كند. 

بازي تيم بايدن با افكار عمومي ايران وضعيت فاجعه بزرگ در تگزاس


