
بيم دور زده شدن »حرف قطعي«!
جواد نيكي ملكي در كانال تلگرامي خود نوش��ت:  آقايان باز هم در پي 

تحريف و دور زدن حرف قطعي ايران هستند:
1- قرار نيس��ت امريكا صرفاً به تعه��دات برجامي برگ��ردد بلكه بايد 
همه تحريم ها را بردارد. همه  تحريم ها معنايش مشخص است؛ يعني 
تحريم هاي پسابرجامي ترامپ و اوباما + تحريم هايي كه در برجام به آنها 

اشاره شده + تحريم هايي كه در برجام به آنها اشاره نشده.
2- راستي آزمايي برداش��تِن تحريم ها اگر بخواهد عجوالنه و  َسرَسري 
انجام نش��ود زمان مي خواهد؛ زماني بسيار بيش��تر از دو ماه و فراتر از 

خرداد 1۴۰۰. چگونه ظريف از راستي آزمايي سريع سخن مي گويد؟

كرونا دست و پا دارد!
عليرضا وهاب زاده، مشاور رسانه اي وزير بهداشت، در توئيتي نوشت: نه سفر 
تأثير  داشت، نه صف مرغ، نه بازبودن جاده ها، نه تورهاي كيش و قشم، نه روزي 
2۰ پرواز تركيه! نه لغو نشدن پروازهاي خوزستان... لعنت به اين ويروس كه 
خودش پرواز مي كند، دست و پا دارد و راه مي افتد و شهر به شهر مي چرخد...

مروري بر خالصه چشم  انداز اقتصادي 
ايران در ۱۴۰۰و۱۴۰۱

كانال تلگرامي »اقتصاد به زبان ساده« بر اس��اس گزارش آوريل 2۰21 
صندوق بين  المللي پول نوشت: از جمله پيش بيني هاي صندوق بين المللي 

پول از چشم انداز اقتصاد ايران مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
- خروج از ركود در سال 1۳۹۹ و انتظار رشد 2/5درصدي براي سال 1۴۰۰

- انتظار رشد 2 درصدي سرانه توليد ناخالص داخلي در سال 1۴۰۰ )به 
قيمت ثابت و بر حسب برابري قدرت خريد، دالر سال 2۰1۷(- فاصله 

قابل توجه با باالترين رقم مشابه در سال 1۳۹۶
- اس��تمرار روند كاهشي نسبت كل س��رمايه گذاري به توليد ناخالص 

داخلي ايران در سال هاي 1۴۰۰ و 1۴۰1
- برآورد رشد مثبت حجم واردات و صادرات كاال در سال 1۳۹۹ پس از 

دو سال متوالي تجربه رشد منفي و استمرار رشد در سال 1۴۰۰
- برآورد كسري تراز حساب جاري ۴/5 ميليارد دالري براي ايران در سال 

1۳۹۹ و انتظار مازاد شدن تراز مزبور در سال 1۴۰۰
- كاهش نسبت خالص بدهي هاي عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي 

در سال 1۴۰۰

   سيدنظام الدين موسوي:
برخ��ي مس��ئوالن دولت��ي در مواض��ع 
تأمل برانگيزي، ش��رط بازگش��ت ايران به 
تعهدات برجامي را لغ��و تحريم هاي وضع 
ش��ده در دوران ترامپ عن��وان مي كنند. 
ظاهراً فراموش شده كه زيرساخت حقوقي 
تحريم ها در دوران اوباما طراحي ش��ده و 
برجام مطابق وعده آقايان روحاني و ظريف 

قرار بود همه اين تحريم ها را لغو كند.
   سيدمهرداد سيدمهدي:

از اظهارات مقامات امريكايي بعد از مذاكرات 
وين بوي خوبي استشمام نمي شود. اينكه 
معلوم نيس��ت تحريم هاي ترامپ لغو شود 
يا  اينكه تحريم ها با برچس��ب تروريسم و 
حقوق بش��ر و موش��كي لغو نخواهند شد 
و اينك��ه مي گويند ب��ا مذاكره مس��تقيم 

راحت تر هس��تيم و اينكه زم��ان محدود 
است. #تجربه_برجام #حرف_قطعي

   مرتضي سيمياري:
اروپا در اوج فش��ار حداكثري، تجاري كه با 
ايران همكاري مي كردند را به جرم دور زدن 
تحريم ها بازداش��ت و تحوي��ل امريكايي ها 
مي داد! بازگشت توتال، رنو، الفارگ، اورئال، 
وردول و ساير شركت هاي فرانسوي را ممنوع 
كنيد. آنها قب��ل از ورود به تهران بايد ضرر و 
زيان هاي همدستي با ترامپ را جبران كنند.

   سيدمحمد حسيني:
ظاهراً از ترس شكست مفتضحانه غربگرايان 
در انتخابات، غرب دس��ت به كار ش��ده  تا 
دستاوردي براي جريان اصالحات درست 
كند، قطعاً لغو عمل��ي تحريم ها )نه صرف 
ادعا( خواست جبهه انقالب و عموم مردم 

اس��ت، اما بعيد اس��ت مردم سختي هاي 
هشت ساله را فراموش كنند و با چراغ سبز 

غرب كانديداي خود را برگزينند.
   اميرعلي ابوالفتح:

امريكا از اي��ران مي خواهد ب��ه طور كامل 
به برجام برگ��ردد اما درخواس��ت ايران از 
امريكا را براي برداش��تن تمام تحريم هاي 
پس از برجام غيرمناس��ب مي داند. منطق 

امريكايي!
   محمد پاداش:

اميد اس��ت كه توافق در وين به سود ملت 
باشد اما معتقدم اين مذاكرات يك سريال 
تكراري است كه قباًل در ژنو و هتل كوبورگ 
و ل��وزان و نيوي��ورك ش��اهد آن بوده ايم. 
 س��ريالي كه اگرچه در جري��ان آن تعداد 
انگشت شماري »ش��كالت برجامي« مثل 

چند هواپيما، مبالغ��ي دالر و لغو صادرات 
س��نگ هاي قيمتي! به دولت روحاني داده 
شد اما مس��ير همواره به گونه اي از سوي 
امريكا پي��ش رفت كه هيچ گشايش��ي در 
تحريم ه��ا به وجود نيايد. »تك��راري بودن 
اين سريال« نكته اي كليدي است كه بايد 
مد نظر رجال دولت روحاني باشد تا پاسخ 
درخوري در رابطه ب��ا »نرمش قهرمانانه يا 

كرنش ذليالنه« به تاريخ داشته باشند.
   مسعود براتي:

 امري��كا مي خواه��د تعليق نانوش��ته را بر 
فعاليت هاي هس��ته اي ايران تحميل كند، 
بدون آنكه توافقي رخ داده باشد. نشستن 
سر ميز مذاكره براي بازگشت به برجام ولو 
اينكه هر دو طرف رو به ديوار باش��ند اين 

ظرفيت را براي امريكا ايجاد كرده است.
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سريال تكراري مذاكرات!
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به راستي آزمايي چند ساعته از وين

دور جديد مذاكرات برجام در وين و صحبت از راس�تي آزمايي س�ريع الزمان و حتي 
۸ س�اعته موج�ي از واكنش ها را در مي�ان كاربران ش�بكه هاي اجتماع�ي به همراه 
داش�ت. كاربران نگ�ران بودند كه ب�ار ديگر با منطق�ي چون »امضاي ك�ري تضمين 
اس�ت« منافع ملي ف�داي مناف�ع جناحي ش�ود و مقاومت م�ردم اي�ران بي حاصل 

بماند. كاربران تأكيد داش�تند كه م�الك مذاك�رات بايد حرف قطع�ي رهبر انقالب 
باش�د و تنها در اين صورت اس�ت ك�ه منافع مل�ت ايران تأمي�ن خواهد ش�د. آنها 
همچني�ن اين مذاك�رات را س�ريالي تكراري دانس�تند كه پي�ش از اي�ن در ژنو و... 
نيز ش�اهد آن بوده اي�م. در ادامه بخش هاي�ي از واكنش ه�اي كارب�ران را بخوانيد.

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.

 خدا مثل ما نيست كه بگويد 
شلوغ شده رها كن

مرحوم حاج ميرزا اسماعيل دوالبي:
خداوند بر ريزه كاري هاي خلقتش مس��لط اس��ت. خدا مثل ما 
نيست كه بگويد شلوغ شده رها كن، به درد نمي خورد. خداوند 
حتي بندگان معصيت كارش را هم در نظ��ر دارد. مي گويد او از 

چشم همه افتاده است پس ما بايد او را بخواهيم.
خدا مي گويد:  اي بنده  من اگر همه اه��ل زمين انيس و مونس 
داشته باشند و تو هيچ كسي را نداشته باشي ما تو را سرپرستي 
مي كنيم. منتها بنده، خودش سرپرستي نمي خواهد. لج مي كند، 
خداوند هم سر به سر او نمي گذارد تا بيشتر عصباني نشود. از دور 

مواظب اوست. طوري كه او نفهمد.
منبع: تسنيم به استناد كتاب طوباي محبت جلد دوم. ص 1۰۳

   سبوي دوست

علي نصري در كانال تلگرامي خود نوش��ت: 
موفق ترين فرود اضطراري تاريخ هوانوردي، 
ماجرايي است كه به »معجزه رود هادسون« 
مشهور است. در زمستان س��ال 2۰۰۹، در 
آسمان نيويورك، يك هواپيماي مسافربري 
با 155 مس��افر، بر اثر برخورد با پرندگان دو 

موتورش از كار مي افتد.
كادر پرواز پس از تالش هاي پي درپي، موفق 
به راه اندازي مجدد موتورها نمي ش��ود و در 
نتيجه كاپيتان سولنبرگر- كه امروز به عنوان 
قهرمان ملي شهرت دارد- پس از بررسي تمام 
گزينه ها، راه نجات هواپيما را فرود اضطراري 
و پرخطر در رودخانه هادس��ون تش��خيص 
مي دهد. فرود در رودخانه با موفقيت انجام 
مي شود و هر 155 مسافر، بدون آسيب جدي، 

جان سالم به در مي برند.
 در مورد جزئيات اين حادث��ه گزارش های 
تحقيقاتي متعدد، چندين مستند تلويزيوني، 
يك كتاب  و حتي يك فيلم مشهور سينمايي- 
با بازيگري ت��ام هنكس در نق��ش كاپيتان 

»سالي«- ساخته شده است.
اما نكته اي كه در مديريت اين بحران برجسته 
و جالب توجه اس��ت، نحوه اطالع رساني به 
مسافران و آماده سازي آنها براي همكاري در 
فرود اضطراري است. كاري كه اگر به نحوه 
ديگري صورت مي گرفت، شايد سرانجام اين 
حادثه طور ديگري رقم مي خورد، يا الاقل با 

چنين موفقيتي خاتمه نمی يافت.
»آماده ضربه شويد!« 

)!Brace for impact(. اين تنها جمله اي 
بود ك��ه كاپيتان س��ولنبرگر در طول مدت 

حادثه به مسافران مخابره كرد.
»كوتاهي« و »قاطعيت« اين پيام باعث شد 
تا مسافران بدون هيچ »چون و چرا« و بدون 
درگير شدن با تمام پيچيدگي ها و جزئيات 
شرايط، نسبت به آنچه كه وظيفه و سهم خود 
در نجات يافتن از اين حادثه درك نمودند، 
احساس »مسئوليت« كنند و خود دست به 

»عمل« شوند.
چه فرقي مي كرد اگر كاپيتان سولنبرگر- يا 
كادر پرواز- از همان آغاز برخورد هواپيما با 
پرندگان، لحظه  به  لحظه؛ وضعيت موتورها، 
جزئي��ات ارتباطات ب��ا برج مراقب��ت، انواع 

گزينه ه��اي پيش رو، احتم��االت موفقيت 
يا شكس��ت عمليات در هر س��ناريو، فشار 
هواي داخل كابين، ش��رايط ج��وي، ارتفاع 
پرواز و ساير مس��ائل مربوط به فرود را براي 
مس��افران از بلندگ��و گ��زارش مي دادند و 
دستورالعمل هاي ايمني را هر دقيقه به آنها 

يادآوري مي كردند؟
آيا اين روش باعث سردرگمي، هرج  و مرج، 
بي اعتمادي، جدال، نافرماني، خودس��ري، 
بالتكليفي و انفع��ال در بين مس��افران و از 
كنترل خارج شدن اوضاع از دست كاپيتان 

و كادر پرواز، نمي شد؟
آيا اين پيام كوتاه و قاطع و واگذاري عمدي 
بخشي از »مسئوليت« كار به خود مسافران 
و غريزه بقاي آنها، به مراتب مؤثرتر از بمباران 
اطالعاتي و تالش براي كنترل لحظه  به  لحظه 

رفتارهاي آنها نبود؟
ح��ال مي توانيم همي��ن س��ؤال را در مورد 
مديريت بحران كرونا در كشورمان از همان 

ابتدا شيوع ويروس تا امروز، بپرسيم؟
بيش از يك س��ال اس��ت ك��ه جامعه مان 
شبانه روز با بمباران اطالعات ضد و نقيض، 
جزئيات ريز و درش��ت تمام اختالف نظرها 
ميان نهادهاي مس��ئول، نظرات متناقض 
كارشناس��ان، مناظ��رات تلويزيون��ي، 
مصاحبه هاي خياباني صداوسيما، آمارهاي 
روزانه با پس زمينه موس��يقي ترس��ناك، 
انواع رنگ بندي ها و گراف ها و منحني هاي 
متغير س��اعتي، اخبار تك تك ش��هرها و 
اس��تان ها، صداي شكايت  اس��تانداران و 
ش��هردارها و مدي��ران بيمارس��تان ها در 
هر شهر و روس��تا، اخبار و آمارهاي به روز 
شده ساير كش��ورها، نامه هاي سرگشاده و 
گله هاي طعنه آميز در لفافه، مواجه اس��ت 
اما همچنان، ب��راي حفظ جان خود، حتي 
در حد پرهيز از مسافرت هاي نوروزي هم 

احساس »تكليف« نمي كند.
آيا اين حج��م از  اطالعات آش��فته، مردم را 
نس��بت به مديريت بحران بي اعتم��اد، در 
قبال مسئوليت خود بالتكليف و در مجموع 

»منفعل« نكرده است؟
آيا پيام هاي كوتاه، منسجم و قاطع مردم را 

بهتر و مؤثرتر وارد صحنه نمي كند؟

»معجزه رود هادسون« و بحران كرونا در ايران
   گزارش

    تصویر منتخب

فقر مهارتي دانش آموختگان
دكتر مهدي حمزه پور در كانال تلگرامي 
خود نوش��ت: »مهاجرت از ش��غل به 
حرفه« موضوع بس��يار مهمي اس��ت. 
علي رغم كاستي هاي عمدي و سهوي 
كارگزاران كش��ور در امر مه��ار بالي 
خانمان سوز و فس��ادآفرين بيكاري و 
كم توفيقي تاريخي در امر رونق اشتغال 
پاي��دار و مول��د، فق��ر مهارت��ي غالب 
دانش آموختگان دانشگاهي خود مسئله بغرنج ديگري است كه اين معضل را دامن مي زند. 
مسئله مهارت افزايي چه در بين اساتيد و چه در بين دانشجويان و دانش آموختگان از مسائل 
مبرم و ضروري است كه اگر مرتفع شود، درصد بااليي از مسئله بيكاري آشكار و پنهان حل 
خواهد شد. خيلي نبايد به نهادهاي رسمي مانند دانشگاه ها و... براي ارتقاي مهارت شغلي اميد 
بس��ت؛ بلكه بايد هر كدام مان برنامه اي ش��خصي براي افزايش مهارت هاي مورد نياز شغلي 

خودمان را كسب كنيم. البته تأمين مالي اين ارتقاي مهارت خود مسئله ديگري است.

خطاي برآورد با درك نادرست!
سيدياسر جبرائيلي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: يك تصور غلط درباره نسبت امريكا و 
ليبرال ه��اي ايراني وج��ود دارد و آن اينكه 
واشنگتن حاضر است به تهران امتيازهايي 
)نظير لغو تحريم( بدهد تا جريان سياس��ي 
مطلوب��ش در انتخابات ايران پيروز ش��ود. 
خطاي اين برآورد ناشي از درك نادرست از 

راهبرد تحريمي امريكاست.
پرسش اساسي اينجاست كه امريكا با كدام هدف ايران را تحريم كرده است؟ آيا هدف تحريم ها 
غير از فش��ار بر مردم براي سرنگوني جمهوري اس��المي به عنوان مانع اصلي چپاول ايران و 
منطقه توسط امريكاست؟ س��ؤال بعدي اينكه امريكا چرا از جريان ليبرال در ايران حمايت 
مي كند؟ آيا غير از اين است كه اينها را براي تضعيف مؤلفه هاي قدرت ايران مستعدتر مي داند؟ 
اگر اين گزاره را بپذيريم كه علت تمايل امريكا به روي كار آمدن جريان ليبرال در ايران، فراهم 
شدن فضايي مساعدتر براي تضعيف جمهوري اسالمي است، اين واقعيت با لغو تحريم هاي 

ايران براي اثرگذاري روي انتخابات 1۴۰۰ در تناقض است.
از ديگر سو، امريكا به درستي مي داند كه آنچه به دنبالش است، يعني تضعيف قدرت موشكي و 
اقتدار منطقه اي ايران براي وارد آوردن ضربات بعدي، در چارچوب اختيارات رئيس جمهور نيست 

كه بخواهد با ارائه امتيازهايي، به نوعي براي اخذ امتيازهاي بزرگ تر سرمايه گذاري كند .
آنچه مي ماند، اداي امتيازگيري از جانب ليبرال هاي ايراني و حمايت هاي رس��انه اي از اين 
جريان از جانب غربي هاست. حمايت رسانه اي- تبليغاتي امريكا و شركاي اروپايي آن از روي 
كار آمدن يك جريان مطلوب در ايران، هزينه اي براي غرب ندارد اما در قضيه برجام روشن 
شد كه اوالً اين جريان مي تواند يك اهرم فشار بر حاكميت براي امتيازدهي به غرب باشد، ثانياً 
از آنجايي كه اين جماعت براي حل مسائل ايران مسيري جز امتيازدهي به غرب نمي شناسد، 
مي تواند به جاي شكوفاسازي توانمندي داخلي، اقتصاد ايران را معطل مذاكره و رفع تحريم 

نگه دارد و در نتيجه فشار بر مردم ايران تشديد شود.
ليبرال ها اما در اين سو، همس��و با راهبرد تبليغاتي غرب، اداي اميتازگيري درمي آورند تا از 
اين  نمايش در انتخابات س��ود ببرند. تعابيري خالف واقع نظير »توبه امريكا« را بايد در اين 

چارچوب ديد .
 سخن آخر اينكه راهبرد جريان انقالبي، نبايد چيزي جز »لغو راستي آزمايي شده  تحريم ها« 
باشد. هرگونه كوتاه آمدن از اين راهبرد، كمك به شوي تبليغاتي مشترك امريكا- ليبرال ها 
براي پيروزي اين طيف در انتخابات 1۴۰۰ است. از مجلس شوراي اسالمي انتظار مي رود در 
اسرع وقت مكانيسمي معقول براي راستي آزمايي لغو تحريم ها طراحي كند. تصويب يك طرح 
و شاخص گذاري براي راستي آزمايي لغو تحريم ها )مشخصاً تجارت اقالم تحريمي در حداقل 

ارقام تعيين شده( مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد.

نه وطنش را دارد و نه افتخاراتش را!
محمد اكبرزاده در توئيتي نوش��ت: كيميا 
علي��زاده 1۰- صفر مقابل حري��ف كروات 
شكس��ت خورد تا به بدترين نحو ممكن از 
رقابت ه��اي قهرماني اروپا حذف ش��ود. از 
حذف شدنش خوشحال نيستيم، اما بدانيم 
»شكست« سرنوش��ت محتوم همه آنهايي 
است كه به وطن پش��ت كنند؛ كاش خانم 

عليزاده فريب نمي خورد!
س��يدميالد ناظمي نيز در اين خصوص توئيت كرد: چند س��ال پيش كه عليزاده ايران بود، 
بين حرف هاي درگوشي شنيديم به خاطر ميزان و ناحيه مصدوميتش بعيده ديگه بتونه به 
مسابقات مهم راه پيدا كنه، چه برسه مدال بگيره. آخر س��ر به آلمان پناهنده شد و كسي از 
افتش چيزي نگفت اما امروز با پرچم پناهندگان از بازيكن كروات 1۰- صفر شكست خورد 

و حذف شد!
مس��عود بصيري نيز توئيت كرد: كيميا عليزاده كه با آن همه سروصدا از ايران رفت با نتيجه 
1۰- صفر از حريف اهل كرواسي شكست خورد و از رقابت هاي قهرماني اروپا حذف شد. او در 

ايران دارنده مدال برنز المپيك شد اما امروز نه وطنش را دارد و نه افتخاراتش را!

اين نشانه اي از اقتدار ماست
احمد بنافي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: نشست كميسيون مشترك 
برجام با حضور هيئت ديپلماتيك 
جمهوري اس��المي و كشورهاي 
1+۴ و ب��ا حضور مع��اون دبيركل 
سرويس اقدامات خارجي اتحاديه 
اروپا از روز سه شنبه گذشته در وين 
آغاز شده اس��ت. در اين خصوص 

چند نكته حائز اهميت است.
1- اينكه امريكايي ها آيا تحريم هاي 
خود عليه جمهوري اسالمي ايران را پس از مذاكرات كنوني برخواهند داشت يا نه، مهم است؛ 
اما از آن مهم تر اينكه امريكا پس از يك دوره فش��ار حداكثري و ناكامي، حاضر ش��ده با دو 

پيش شرط ايران كنار بيايد.
2- متأسفانه اين واقعيت نظام بين الملل است كه هر بازيگري قدرت بيشتري داشته باشد، 
بيشتر مي تواند منافع خود را استيفا كند. اين نش��انه اي از اقتدار ايران است كه غرب را وادار 

كرده كه با واقعيت كنوني كنار بيايد.
۳- يقيناً تغيير رفتار امريكا محصول ديپلماسي هپروتي يا تضمين يك امضا نيست، بلكه بر 
اساس اين ادراك ذهني در تصميم گيران كاخ سفيد و اين برآورد استوار شده كه ادامه وضع 
فعلي مساوي است با عبور جمهوري اسالمي از كمند تحريم هاي غرب و همزمان دريافت پاسخ 
درون برجامي و فرابرجامي. به عبارتي طرف مقابل به اين درك رسيده كه جمهوري اسالمي 

در مقابل فشارها ايستاده و در حال پاسخ  عملي است.
۴- اكنون اتخاذ مقاومت فعال كه مبتني بر مقاومت ملي، انس��جام داخلي و متوازن س��ازي 
فش��ارها بوده و نمود آن در قان��ون مجلس )اقدام راهب��ردي براي لغو تحريم ه��ا(، اقدامات 
فرابرجامي و برنامه هم��كاري راهبردي بلندمدت با چين و روس��يه تعين يافته، به ش��كل 

فوق العاده اي در حال پاسخ دادن است.
5- اين امكان وجود دارد كه در اين دور از مذاكرات نتيجه اي حاصل نشود، اما الجرم طرف 
مقابل راهي جز تسليم در مقابل اراده جمهوري اسالمي ندارد زيرا جمهوري اسالمي در اين 
دور با دستان برتر به مذاكره آمده، همزمان تمامي مسيرها را بر روي آنها مسدود نموده و اين 

در حالي است كه طرف مقابل ديگر چيزي براي فشار مضاعف بر ايران در چنته ندارد.
شكي نيست كه مسير پيموده شده بسيار سخت و دشوار بوده، اما به شكل بي سابقه اي نتيجه  بخش 
بوده و همزمان به ص��ورت فوق العاده بر اعتب��ار و جايگاه بين المللي ايران افزوده اس��ت. اكنون 
جمهوري اسالمي در پرتو اتخاذ مقاومت فعال، طرف زورگو را وادار به مذاكره بر مبناي پذيرش رفع 
تحريم هاي خود و متعاقباً راستي آزمايي از ناحيه ايران نموده و اين مهم، چيزي جز منعكس كننده 
اقتدار ايران نيست. اين واقعيت نشان مي دهد كه جمهوري اسالمي نگاه راهبردي به موضوعاتي 
همچون سياست خارجي دارد و نخواهد گذاشت منافع ملي خرج جريان ها و سياست زدگي ها 

شود، كه اگر غير از اين بود ديگر از ايران انقالبي، مؤلفه  اي به نام قدرت باقي نمانده بود.

نفيسه سادات  موسوي در توئيتي نوشت: شما يه نگاه به قيمت هاي اجاره خونه تو تهران تو 
همين فروردين امسال بندازيد. دختر و پسر جوون وام ازدواج شون رو كامل بذارن روي هم 
بازم نميتونن يه خونه معمولي تو يه محله معمولي اجاره كنن! طرحي، چيزي براي انقراض 

ازدواج و زندگي متأهلي تصويب شده تو مجلس؟!

محمد شاهي در توئيتي نوشت: دوستم بعد از يك س��ال نامزد بودن حاال اومدن عروسي 
بگيرن پدر عروس خانم گفته تا خونه نخري نمي ذارم عروسي كنيد. قطعاً اگر پول داشته 
باشه و بتونه خودش هم دوس��ت داره خونه بخره كه نره اجاره نشيني ولي اين شرط ها و 

سنگ اندازي  ها نهايت بي انصافي و رذالت برخي افراد رو مي رسونه.

نهايت سنگ اندازيانقراض ازدواج!


