
کلک مرغابی!
سیدمحمد حس��ینی در توئیتی نوش��ت: کلک مرغابی! اتحادیه اروپا 
هشت شخص و سه نهاد ایرانی را به عنوان نقض حقوق بشر تحریم کرد. 
می گویند تحریم ها لغو می  شود البته فقط تحریم های هسته ای! و به بهانه 
حقوق بشر و مبارزه با تروریسم تحریم جدید وضع می کنند و قبلی ها را 

نگه می دارند! ظاهراً مختصر عقلی برای ملت ایران قائل نیستند!

احمقانه ترین بند برجام!
میثم ظهوریان در توئیتی نوشت: در برجام احمقانه تر از مکانیزم ماشه، 
بندی اس��ت که ایران را مکلف کرده غنی سازی را فقط در نطنز و روی 

زمین انجام دهد تا امکان ضربه زدن به آن به راحتی فراهم شود.

 هزینه  سازش
 از هزینه  مقاومت بیشتر است

قرار بود ب��ا رأی آوردن روحانی جلوی جنگ گرفته ش��ود اما س��ردار 
س��لیمانی را ترور کردند! دکتر فخری زاده را ترور کردند! سایت نطنز را 
منفجر کردند! ارزش پول ملی یک هشتم شد! و... واقعاً اگر جنگ می شد، 
ایران این همه خسارت می دید؟ رهبر انقالب خرداد ۹۸: »هزینه  سازش 

از هزینه  مقاومت بیشتر است.«

واقعاً کجای کارید؟
دکتر فواد ایزدی در توئیتی نوشت: آقای حسن روحانی، رئیس جمهور محترم، 
در سخنرانی هفته گذشته: »امریکا آمده است توبه کند.« وزیر دفاع امریکا در 
سفر به سرزمین های اشغالی: »من متعهد هستم که به مشاوره های نزدیک 

خود در مورد تهدیدهای ناشی از ایران و تقویت امنیت اسرائیل ادامه دهم.«
واقعاً کجای کارید؟  

    صادق نیکو:
به نظرم مشکل اصلی مدیریت کرونا ساختار 
معیوب س��تاد ملی کروناس��ت! وقت��ی وزیر 
بهداشت یک رأی دارد و وزیر راه و رئیس ستاد 
کل و الباقی مدیران اقتصادی هم یک رأی دارند 
نباید توقع داشته  باشیم ستاد ملی کرونا به نفع 
سالمت مردم رأی دهد. تا وقتی وزیر بهداشت 

حق وتو نداشته باشد مشکل حل نمی شود.
    علی رنجبر:

وزیر بهداشت با بُغض می گفت حرف منی 
که کارشناس��م خریدار نداره! مجلس��ی  ها 
کجایید؟! قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم 
چه می کنه؟! با گفت��ن اینکه دولتی  ها باید 
پاسخگو باشند، هیچ پاسخگویی رخ نخواهد 

داد اگر راست می گید یقه بگیرید!

    حبیب ترکاشوند:
آقای حریرچی گفته: برخی در س��تاد ملی 
کرونا مانع ش��دند تا از فرصت طالیی عید 
برای خاموش کردن شعله های کرونا استفاده 
کنیم. خب به نظرتون کی می تونه درخواست 
وزیر بهداشت رو وتو کنه؟ مشخصه جناب 
آقای روحانی یعنی االن متهم اصلی پیک 

چهارم کرونا شخص رئیس جمهوره.
    محمود صاحبی:

حریرچی معاون وزیر بهداشت چند روز پیش 
گفته بود وضعیت شیوع کرونا از لحاظ پلکانی 
به حالت آسانسوری رس��یده و حاال گفته از 
حالت آسانسوری به حالت موشکی رسیده اما 
هیچ خبری از تصمیمات ضربتی ستاد مبارزه 
با کرونا نیست!  فقط امیدوارم این بی تفاوتی به 

جان مردم، سیاسی و انتخاباتی نباشه!
    علی جزایری:

با بغ��ض و گری��ه و التماس نمیش��ه برای 
سالمتی مردم کاری کرد!  #وزیر_بهداشت

    مصطفی وثوقی کیا:
وزارت بهداشت نتوانسته حرفش رو تو دولت 
بابت لغو سفر ها به کرسی بشونه اون وقت 
چرا مردم باید به حرف وزیر بهداشت گوش 

کنند و سفر نروند؟
    کیان مهزاد:

دوگانگی ای که از س��تاد ملی مقابله با کرونا 
مشاهده می شود واقعاً قصه ای پرغصه است 
که نه تنها مزاج ملت را تلخ می کند که موجب 
ناکارآمدی تصمیمات و بازی با جان مردم هم 
می شود. به نظر مسئوالن نظارتی باید ورود 

کنند و هر چه سریع تر مشکل را حل کنند.
    آرش شفایی:

آیا وقت آن نرس��یده که وزیر بهداش��ت و 
س��خنگوی وزارت بهداش��ت از تک گویی 
پش��ت میکروفن دست بکش��ند و در یک 
نشست خبری با حضور رسانه های مختلف 
کشور به سؤاالت و ابهامات درباره مدیریت 

کرونا پاسخ دهند؟
    الحان:

دوگانگی و تناقض در ستاد ملی کرونا غوغا 
می کند! مخالفت رئیس جمهور با پیشنهاد 
وزیر بهداشت برای توقف سفرهای هوایی 
و زمینی به ترکیه! معلوم نیست ستاد ملی 
کرونا مردم را چه فرض کرده! سفر به ترکیه 

آزاد، سفر به عراق و عتبات ممنوع. 
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 قصه پرغصه دوگانگی  
در ستاد ملی مقابله با کرونا

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به دوگانگی های ستاد ملی کرونا

با وجود اوج گیری مجدد کرونا و قرمز شدن شهرهای بسیاری در ایران و خبر هایی که از بدتر 
شدن اوضاع به گوش می رسد صدای واحدی از ستاد ملی مقابله با کرونا شنیده نمی شود و 
دوگانگی  هایی مشاهده می شود که به نظر اصلی  ترین عامل ناکارآمدی در مدیریت کروناست. 
کاربران شبکه های اجتماعی نیز به این دوگانگی واکنش نشان دادند. کاربران به خصوص با 

اشاره به سخنان وزیر بهداشت و گالیه های مکرر او از عدم توجه به نظرات کارشناسی اش، 
از دوگانگی  ها موجود ابراز گالیه کردند و مش�کل اصلی مدیریت کرونا را ساختار معیوب 
ستاد ملی مقابله با کرونا دانستند که از جمله عیوب این ساختار مساوی دانستن نظر وزیر 
بهداشت با نظر سایر اعضا اس�ت. در ادامه بخش  هایی از واکنش های کاربران را بخوانید.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

موقع صدقه دادن زرنگ باشید
آیت اهلل مجتبی تهرانی)ره(:

اگر می خواهی صدقه بدهی، همین طوری صدقه نده؛  زرنگ باش، 
حواست جمع باشد. صدقه را از طرف ام�ام رضا)ع( ب��رای س�المتی 
امام زم�ان)عج( ب�ده! این جوری برای دو معصوم است؛ دو معصومی 
که خدا آنها را دوست دارد، ممکن نیست خداوند این صدقه تو را رد 
کند. تو هم اینجا حق واسطه گری ات را می گیری. تو واسطه ای و همین 

حق واسطه گری  است که اجازه می دهد تو به مراحل خاص برسی.
امام صادق)ع(: صدقه دادن در شب جمعه و روز آن و نیز صلوات بر 
محمد)ص(  در شب جمعه و روز آن، برابر هزار حسنه است و هزار 
بدي به وسیله آن نابود مي شود و هزار درجه بر مقام آدمي افزوده 

مي شود. )وسایل الشیعه، ج۷، ص۴۱۳(
منبع: کانال تلگرامی »نشِر بیانات و دستورالعمل های علمای اسالم«

   سبوي دوست

دکتر پروی�ز امینی در کان�ال تلگرامی 
خود نوش�ت: برخی فیلس�وفان مانند 
دکارت برای نقد رادیکال برخی دعاوی 
ازجمله ش�کاکیت و برخی فیلس�وفان 
سیاس�ی مثل راول�ز ب�رای طرح افکنی 
و موجه نش�ان دادن ایده س�ازماندهی 
اجتماعی بر اساس اصول عدالت، از تات 
 )thought experiment( اکسپریمنت
ی�ا آزمایش فک�ری اس�تفاده کرده اند.

دکارت در یک آزمون فکری با شک دستوری 
در همه چیز از مس��ائل تجربی تا منطقی و 
ریاضی، ایده شکاکیت را به شکل حداکثری 
طرح کرد و در همان نقطه، ایده شکاکیت را 
با این گزاره که در اینکه در همه چیز ش��ک 
می کنم، نمی توانم ش��ک کنم را نقد کرد و 
به قول مع��روف به یک نقطه ارشمیدس��ی 
برای یقین دس��ت پیدا کرد. جان راولز نیز 
ب��رای موجه نش��ان دادن اص��ول عدالتش 
برای س��ازماندهی جامعه، در ی��ک آزمون 
فکری افراد و شهروندان آزاد و برابر را در یک 
آزمایش فکری در یک وضعیت نخستین و 
پش��ت پرده بی خبری قرار داد که نسبت به 
خیر، نسبت به توانایی های خود و دیگران، 
جنسیت خود و دیگران، طبقه اجتماعی خود 
و دیگران و...، در بی خبری به سر می برند. این 

وضعیت آنها را در یک شرایط منصفانه قرار 
می دهد و راولز معتقد اس��ت در این شرایط 
منصفانه، افراد مطابق کتاب یک نظریه درباره 
عدالت یا شهروندان مطابق کتاب لیبرالیسم 
سیاسی و کتاب عدالت به مثابه انصاف؛ یک 
بازگویی، اصول دوگانه پیشنهادی او را برای 
ارنج و تنظیم جامعه انتخاب می کنند. از این 
آزمایش فک��ری می توان در نق��د و ارزیابی 
ادعای دول��ت و حامیان آنه��ا در لزوم عدم 
پاسخگویی به حمالت تروریستی به افراد و 
تأسیسات هسته ای ایران که اینک مکرر اتفاق 
می افتد، استفاده کرد. اصل و چکیده ادعا این 
است که اگر به ترورها پاسخ دهیم، مذاکرات 
و راه های دیپلماتیک برای کاهش یا از بین 

بردن تحریم ها از بین خواهد رفت و اساس��اً 
اسرائیلی ها برای برهم زدن مذاکرات و برای 
جلوگیری از پایان یا کاهش تحریم ها، دست 

به این عملیات تروریستی می زنند.
در یک آزمون فک��ری می توان ای��ن ادعا را 
به یک وضعیت بس��یار حداکثری گسترش 
داد. فرض کنی��م امریکایی ه��ا و اروپایی ها 
حاضر باش��ند همه تحریم ها را بدون هیچ 
چشم داش��تی بردارن��د. همچنی��ن همه 
محدودیت های هسته ای ایران را نیز بردارند 
و مثالً هر سطحی از غنی سازی که خواستیم 
بتوانیم بکنیم و نظارت های سرسختانه را هم 
کنار بگذارند. عالوه بر این به ش��کل فنی و 
مالی کمک کنند و ما نیازهای هسته ای خود 

برای تأمین انرژی را برطرف کنیم و حداکثر 
با داشتن سالح هسته ای ایران نیز موافقت و 
حتی به ساخت آن نیز کمک کنند. در قبال 
این وضعی��ت آنها تنها یک ش��رط بگذارند 
که به هر دلیل ایران حق ن��دارد در برابر هر 
گونه تعدی، تجاوز و ترور حتی با یک گلوله، 
عملیات دفاعی و تالفی جویانه انجام دهد و 
چنانچه به این کار مبادرت کند، همه امتیازات 
سلب و همه محدودیت ها و همه تحریم ها به 
شکل حداکثری برخواهد گشت و احتمال 
حمله نظامی نیز خواهد بود. آیا عاقالنه است 
که ایران در قبال این امتیازات بسیار رؤیایی 
این ش��رط را بپذیرد؟ خیلی واضح است که 
پذیرش این وضعیت برای هر انس��ان عاقل 
یا جامع��ه عاقل چقدر حماقت آمیز اس��ت. 
چون اصل موجودیت خ��ود را معامله کرده 
است و اساساً وقتی موجودیتی در کار نباشد، 
امکان استفاده از آن امتیازات نیز ولو رؤیایی، 
ناممکن است. حاال با این آزمایش فکری بهتر 
می توان فهمید که این استدالل دولتی ها که 
نباید به حمالت تروریستی صهیونیست ها 
به دانش��مندانی مثل ش��هید فخری زاده و 
تأسیسات نطنز پاس��خ داد در شرایطی که 
حتی خبری از آن امتیازات نیز وجود ندارد، 

چقدر سست و بی مایه و ابلهانه است.

آزمایش فکری و نقد استدالل بی پاسخ گذاشتن عملیات تروریستی علیه ایران
   گزارش

انزوا در مورچه ها چه تأثیری دارد؟
مجید میرزایی در کانال تلگرامی خود نوشت: قرنطینه 
باعث ش��ده پژوهش��گران به این فکر بیفتن��د که اگر 

مورچه ها رو از جمع جدا کنیم چه اتفاقی می افته؟
نتایج نشون داده مورچه هایی که یک ساعت الی 2۸ روز 
از جمع جدا شده  بودند وقتی به جمع برمی گردند، سطح 
استرس مغزشون دچار مشکل ش��ده. ایمنی بدنشون 
ضعیف ش��ده و به نظافت شخصی ش��ون زی��اد توجه 
نمی کنند و این باعث شده انگل بگیرند! حتی حال بقیه 
مورچه ها رو نداشتند و نهایت با بچه مورچه ها ارتباط برقرار می کردند. روی مورچه ها این همه 

تأثیر گذاشته خدا می دونه روی ما چه تأثیری می گذاره، کاش زودتر تموم بشه این لعنتی...

دیگر نباید ُخفت
دکتر علی دارابی در کانال تلگرامی خود نوشت: کتاب جنگ شکر در کوبا را قریب به ۴۵ سال 
پیش )پیش از انقالب( مطالعه کردم. این کتاب که توسط »ژان پل سارتر« نویسنده و فیلسوف 
فرانسوی نوشته ش��ده و در ارتباط با انقالب کوباست، هنوز هم حرف های خواندنی بسیاری 
دارد. شخصیت انقالبی چه گوارا که دومین نفر از انقالبیون کوباست نیمه شب با سارتر قرار جلسه 
می گذارد چون در تمام طول شبانه روز مشغول کار است. آماده و سرزنده به دیدار او می آید و 
تمامی افرادش هم مثل خودش حاضر و پای کار هس��تند.  چه گوارا مشتاقانه خودش را وقف 
خدمت به مردم کرده و لحظه ای را تلف نمی کند. آنها بی نهایت انرژی دارند، خواب و خوراک 
را بر خود حرام کردند و انگار همه باهم »کالم پاسکال را تکرار می کنند که دیگر نباید خفت و 
گویی خواب به میامی مهاجرت کرده.« به شهری دور در امریکای شمالی. این روحیه  یک جوان 
مارکسیست است که می تواند به  عنوان نمادی از کار و کوشش از او یاد شود. مسئول و مدیر و 
خصوصاً جوان امروز ما که در سایه انقالب اسالمی زندگی می کند و نیازهای روزافزون کشور را 
می شناسد، بیش و پیش از هرکس دیگر  باید تالش و کوشش کند و شب  نخوابی های بسیاری را 
باید بر خود هموار سازد تا این ازخودگذشتگی ها به لطف الهی، موفقیت نظام را تضمین نماید.

توافق به هر قیمتی؟!
کبری آسوپار در کانال تلگرامی خود نوشت: چطور شعارنویس��ِی صرف علیه اسرائیل روی 
موش��ک ایرانی، خالف روح برجام بود و به قول دولت روحانی و حامیانش از موانع ثمردهی 
برجام؛ اما آواِر حمالت اس��رائیل در نیروگاه نطنز )تنها مرکز مش��خص شده در برجام برای 

فعالیت هسته ای ایران( هیچ گردی بر مذاکرات هسته ای نمی نشاند؟
حمالت اسرائیل به نیروگاه هسته ای نطنز و ترور محسن فخری زاده، دانشمند هسته ای ایران 
از موارد حتمی برای طرح در مذاکرات هسته ای  است. اینکه ظریف و تیمش این نکات را بیان 
نمی کنند، اثبات این اتهام اس��ت که به هر قیمتی می خواهند در مذاکرات به توافق با غرب 

دست یابند؛ به هر قیمتی...

 تبعیض در حق زنان و سیاه پوستان 
از جنس تبلیغات فیس بوک!

محمد رس��تم پور در کانال تلگرامی »اثر« نوش��ت: بر اساس 
تحقیقات یک گروه پژوهشی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، 
الگوی نمایش تبلیغات به کاربران فیس بوک از حیث جنسیت 
تبعیض آمیز است. بر اس��اس این گزارش، فیس بوک تعدد و 
تنوعی از پیشنهادات شغلی شرکت های مختلف برای کاربران 
مرد این پلتفرم فراهم می کند اما در مورد کاربران زن خود، به 
رغم آنکه ش��رایط نیروی انسانی یکسان اس��ت، به گونه ای 

تبعیض آمیز رفتار می کند.
این پژوهش در ادامه پژوهشی است که در سال 2۰۱۹ الگوریتم نمایش تبلیغات در این پلتفرم را 
مغرضانه خوانده بود. همین تیم تحقیقاتی در مورد لینکدین هم آزمایشات جدی انجام داده اند 
و نتیجه گرفته اند نقض حقوق زنان در لینکدین وجود ندارد. فیس بوک در پاسخ به اقداماتی که 
برای رعایت حقوق مدنی کاربران زن داشته اش��اره کرده و از تغییراتی در ابزارهای هدف یابی 
تبلیغات خود سخن گفته است. اما تحقیق این دانشگاه در سال 2۰۱۹ نشان داد فیس بوک نه تنها 
از نظر جنسیتی، بلکه از نظر نژادی هم در نمایش تبلیغات تبعیض می کند. برای نمونه طبق یک 
آزمایش، فهرستی از مشاغل به فیس بوک تحویل داده شد تا بدون مالحظات جمعیت شناختی 
به کاربران خود ارائه کند. نتیجه آزمایشات نشان داد فیس بوک ۸۵ درصد تبلیغات مربوط به 
مشاغل مربوط به صندوق داری را زنان دریافت کرده اند و آگهی های مربوط به استخدام رانندگان 
تاکسی را تا ۷۵ درصد کاربران سیاه پوس��ت این پلتفرم دریافت کرده اند. همچنین ۸۳ درصد 

تبلیغات گسترده مرتبط با موضوع مسکن به مردان سفیدپوست رسیده است.

از نقش امریکایی ها در خرابکاری نطنز غافل نشویم!
سیدپویان حسین پور در توئیتی نوشت: در کنار لعن و نفرین بر اسرائیل، از نقش امریکایی ها در 
خرابکاری هسته ای نطنز غافل نشوید! این عملیات حتی اگر به سفارش امریکایی ها هم نبوده 
باشد، قطعاً مانند حمله به کشتی ساویز، با هماهنگی امریکایی ها و با هدف فشار هوشمند و 
خالی  کردن دست ایران در مذاکرات انجام شده است. امریکایی ها از سویی ژست دیپلماتیک 
و عالقه مند به مذاکره گرفته اند و از س��ویی قالده سگ هار منطقه را گش��وده اند و از طریق 
اسرائیلی ها برای تخلیه و تضعیف توان هسته ای ایران تالش می کنند. امریکای بایدن، همان 

امریکای ترامپ است و تنها ویترینش تغییر کرده و بزک شده است.

پیامدهای خرابکاری نطنز
فردین ساروخانی در کانال تلگرامی خود نوشت: حال که انفجار 
نیروگاه نطنز منجر به تخریب زیرساخت های مهمی در پروسه 
غنی سازی اورانیوم شده اس��ت، ذکر چند نکته در خصوص 

پیامدهای سیاسی و نظامی آن ضروری است:
۱- بعد از تصویب قانون اقدام راهبردی مجلس، برنامه هسته ای 
ایران با سرعت قابل قبولی در حال پیشرفت بوده است. تمام تالش 
امریکا و اسرائیل این است که ایران را از دستیابی به توان بازدارنده 
هسته ای دور نگاه دارند. از این  رو، بایدن س��عی دارد با تکیه بر 
عرصه دیپلماسی توان هسته ای ایران را مختل کند و اسرائیل نیز سعی دارد با انجام خرابکاری های 
هوشمند در راستای این هدف قدم بردارد. در واقع بایدن و نتانیاهو در حال اجرای نقش پلیس 

خوب و پلیس بد در قبال ایران هستند.
2- این طور که مشخص است هدف اسرائیل از انجام ترور و خرابکاری در زمینه هسته ای ایران، 
خریدن زمان برای امریکا جهت دستیابی به توافقی جامع با ایران در زمینه های هسته ای، موشکی 
و منطقه ای است. غرب خوب می داند که گذشت زمان به نفع ایران است زیرا گذر زمان، ایران را در 

زمینه های هسته ای و منطقه ای نیرومندتر و تحریم های امریکا را بی اثر خواهد کرد.
۳- شکست فشار حداکثری ترامپ و عدم پذیرش ش��رایط وی توسط ایران باعث شده جمهوری 
اس��المی دس��ت باالتر را در مذاکرات پیش رو برای گرفتن امتیاز از امریکا در اختیار داشته باشد. 
خرابکاری هایی از جنس نطنز می تواند توازن قدرت در مذاکرات پیش رو را به نفع امریکا تغییر دهد.

۴ -پاسخ دولت به اقدام تروریستی اسرائیل در نطنز کامالً منفعالنه بود. به نحوی که آنها با وجود 
چنین اقدام مذبوحانه ای علیه ایران، همچنان بر مذاکره با امریکا و عدم خلل به آن صحبت به میان 
آوردند. پیش  از این چنین انفعالی را در واکنش دولت به شهادت شهید فخری زاده شاهد بودیم. با 

وجود این انفعال باید منتظر ضربات بعدی اسرائیل به ایران و باج خواهی امریکا در برجام باشیم.
۵- ضربات اسرائیل به ایران همواره بی پاسخ مانده است. از شهادت شهید محسن فخری زاده تا 
دو بار انفجار در نطنز و حتی منهدم کردن کشتی ایرانی در دریای سرخ! در صورت ادامه چنین 
انفعالی در عرصه نظامی و عدم اقدام علیه منافع اسرائیل، وقاحت رژیم صهیونیستی دوچندان 
شده و ضربات مهلک تری را به کشور وارد خواهد آورد. پاسخ ایران باید به اندازه ای برای اسرائیل 
دردناک باشد که این رژیم غاصب متوجه شود که اقدام علیه ایران حاوی هزینه های سنگین برای 

امنیت شهرک نشینان است.
6-  قرار بود با برجام، سایه جنگ از ایران دور شود و معیشت مردم تأمین شود. حال به لطف سازش 
با امریکا، شاهد شاخ وشانه کشیدن های شیخ های حاشیه خلیج فارس، ترور سردار سلیمانی و شهید 
محسن فخری زاده و حمالت بی سابقه به نطنز بوده ایم. معیشت مردم نیز در صف های طویل مرغ 

در حال تأمین شدن است!
۷- رویکرد ایران در انتخابات ۱۴۰۰ باید به کلی تغییر کند. تجربه هشت ساله دولت روحانی نشان 
داد که با التماس به غرب هیچ گاه منافع مردم تأمین نمی شود. از این  رو، گفتمان اصلی ایران در 
انتخابات پیش رو  باید تکیه به توان داخلی، نگاه استراتژیک به شرق و برخورد مقتدرانه با امریکا 

برای لغو تحریم ها باشد.

 محمد پاداش با اشاره به خبر »اتحادیه اروپا ۱۱ فرد و نهاد ایرانی را تحریم کرد« در توئیتی نوشت: 
وزرای خارجه  آلمان، انگلیس و فرانسه قبالً گفته بودن درباره ایران با امریکا هم نظرن. اروپایی ها زودتر 
از ترامپ مکانیسم ماشه رو کلید زدن. قطعنامه  ضد ایرانی در شورای حکام آژانس انرژی اتمی تصویب 
کردن. االنم که دوباره تحریم مون کردن. توی وین بر سر کدوم مولفه مذاکره می کنید بزرگواران؟!

رضا سراج توئیت کرد: در صورت تعلیق موقت برخی تحریم ها و نه لغو همه آنها و دور زدن 
راستی آزمایی لغو تحریم ها با کمک rapid verification که آقای ظریف مطرح کرده 
مذاکرات وین را باید صرفاً نقشه راه جریان غربگرا و نایاک برای انتخابات و آغاز مجدد جنگ 

دیپلماتیک- ادراکی جهت از بین بردن مؤلفه های قدرت ایران دانست!

آغاز مجدد جنگ دیپلماتیک – ادراکی؟سر کدوم مؤلفه مذاکره می کنید بزرگواران؟!


