
 ستاره  ها 
نور از ایمان این بچه مسجـدی  ها می گیرند

یکی از فعاالن شبکه توئیتر با نام کاربری »پزشک انقالبی« در توئیتی 
نوشت: میگن یمنی ها، خود سامانه پاتریوت رو زدن! یاد این جمله شهید 
آوینی افتادم: »بگذار امریکا با مانورهای ستاره دریایی و جنگ ستاره  ها 
خوش باشد. دریا، دل مطمئـن این بچه هاست و ستاره  ها نور از ایمان 

این بچه مسجـدی ها می گیرند.«

عطار، شاعری برای مردم عادی
ــنده و منتقد ادبی، در کانال تلگرامی خود  دکتر احسان رضایی، نویس
ــابوری نوشت: ۲۵ فروردین  به مناسبت سالروز بزرگداشت عطارنیش
ــت. نمی دانم چرا این روز انتخاب  به نام شیخ عطار نامگذاری شده اس
ــفیعی کدکنی، از روی قراین و شواهد، تاریخ تولد عطار  شده. دکتر ش
ــعبان ۵۵۳ قمری تعیین کرده و شهادت او در حمله مغول  را ششم ش
ــت که هیچ کدام مطابق ۲۵  به نیشابور هم ۱۰ جمادی الثانی ۶۱۸ اس
فروردین نیست. اما به هر حال این یک روز را خوب است درباره این معلم 
بزرگ حرف زد. عطار از معدود شاعرانی است که برای مخاطب خاص 
ــعر نگفته و در آثارش برای مردم عادی حرف زده . شش کتاب دارد  ش
که به »ِسته عطار « معروفند: پنج دفتر شعر به اضافه »تذکره االولیا«. 
ــت. داستان گروهی از پرندگان  معروف ترین اثرش »منطق الطیر« اس
ــفری طوالنی می روند. آن »هفت شهر  ــیمرغ به س که برای دیدن س
عشق « که می گویند عطار، قبل از عبور ما از خم کوچه در آنها گشت، 
همین هفت وادی است که ۳۰ مرغ در »منطق الطیر« از آن می گذرند و 

می فهمند، سیمرغ افسانه ای خودشان هستند/هستیم.

 چرا غنی سازی ۶۰ درصد 
الزم و راهبردی است؟

ــی »تحلیل راهبردی «  ــتی در کانال تلگرام یعقوب ربیعی  طی یادداش
ــت. چکیده ای از این  ــازی ۶۰ درصد نوش از چرایی اقدام ایران به غنی س
یادداشت را در ادامه می خوانیم: در چند روز گذشته معاون سیاسی وزارت 
خارجه اعالم کرد در پاسخ به خرابکاری در تأسیسات نطنز، غنی سازی ۶۰ 
درصد را آغاز می کند. قباًل هم رهبر معظم انقالب در اسفندماه سال ۹۹ 
فرموده بودند که اگر نیاز باشد چنین اقدامی را انجام خواهیم داد.  برای فهم 
علت غنی سازی ۶۰ درصد باید این نکته را بدانیم که رژیم صهیونیستی و 
امریکا در یک تقسیم کار مشترک به دنبال این بودند که در مذاکرات فعلی 
ابزارهای چانه زنی جمهوری اسالمی در میز مذاکرات را از ایران بگیرند تا به 
نوعی ایران در میز مذاکره با دست خالی و بسته حاضر شود.  بر این اساس 
باید غنی سازی ۶۰ درصد از سوی نظام را برای به دست آوردن دست برتر 
و تغییر موازنه به نفع جمهوری اسالمی دانست. جمهوری اسالمی نشان 
داده است بازی را خوب می فهمد، عجوالنه تصمیم نمی گیرد و پاسخ هایش 
ــفید نشان داد  ــت. موضع گیری سخنگوی کاخ س منطقی و زهردار اس

امریکایی  ها منطق ایران را به درستی فهمیده اند. 

   سیده راضیه حسینی:
به رهبر انقالب میگن آماری که در خصوص 
رتبه اقتصادی کشور گفتن، درست نیست؛ 
ایشون دستور بررسی میدن و بعد از اطمینان، 
در اولین صحبت عمومی با مردم، موضوع رو 
اصالح و از تذکر دهندگان تشکر میکنن؛ اخالق 
سیاسی در عالی  ترین رتبه ممکن. کاش همه 

مسئولین از این رویه الگو بگیرن. 
  علیرضا نادعلی:

در طول ۳۰ سال گذشته از دولت های هاشمی 
ــای احمدی نژاد و  و خاتمی گرفته تا دولت ه
ــی یاد  ــره دو دولت روحانی، کمتر کس باالخ
دارد دولتمردی از ارائه آمار و ابراز سخنی، عذر 

خواسته و حرفش را اصالح کرده باشد! پیشوای 
ــه، درس  این مملکت اما دیروز چون همیش

صداقت داد؛ عذر خواست و اصالح کرد. 
  رسول شکری نیا:

اینکه رهبر انقالب آماری را تصحیح می کنند، 
حاکی از صدق گفتار و عمل ایشان است و باید 
برای همه مسئوالن سرلوحه باشد. نکته بعد 
اینکه این آمار متعلق به پنج، شش سال پیش 
بوده است، سازشگران و غربگرا ها طی این شش 
ــر مملکت آورده اند که در  ــال چه بالیی س س

بسیاری از شاخص ها اینقدر افت کرده ایم؟!
  محمد پاداش:

 مقام معظم رهبری صحبت اول فروردین شان 

را که گفته بودند ایران از لحاظ اقتصادی در 
رتبه  هجدهم قرار دارد، اصالح و از کسانی که 
به ایشان تذکر داده اند، تشکر کردند. شجاعت 
یعنی همین، مسئولیت پذیری یعنی همین!

  کیان مهزاد:
هر شخصیت غیرمعصومی می تواند در هر 
مقامی که باشد، خطا کند. اما مهم این است 
که به حرف و مشاوره متخصصان گوش دهی 
و بدون تعصب آماده پذیرش خطاهای خود 
باشی؛ اینگونه است که به درصد خطاهایت به 

صفر میل می کند. 
  سیدامیرعلی ناقدی:

فرق است بین جبهه ای که رهبرش همیشه 

ــدید می زند و اگر از سر  حرف صحیح و #س
خطای انسانی هم اشتباهی گفت صادقانه 
و شجاعانه اصالح می کند، با جبهه  باطلی که 
سخنی نمی گوید جز برای عوامفریبی و دروغ! 
این حقیقت را از ذوق مرگی ملیجکان رسانه ای 

این جبهه باطل هم می شود فهمید. 
  سعید مالکی:

از جمله نکات مهم سخنرانی امروز رهبری 
اشاره به ارائه آمار اقتصادی اشتباه در سخنان 
نوروزی بود و عذرخواهی از مردم! قابل توجه 
ــانی که بر کار غلط اصرار دارند و به رغم  کس
ــاری  ــردن هم حتی لجوجانه پافش ثابت ک

دارند! یاد بگیرید! 
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 شجاعت یعنی این
 مسئولیت پذیری یعنی این

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به عذرخواهی رهبر انقالب بابت ارائه آمار غلط

رهبر معظم انقالب طی سخنرانی روز نخست ماه مبارک رمضان در مجلس انس با قرآن کریم، 
ضمن عذرخواهی از مردم فرمودند: »سخنرانی اول فروردین ماه در باب رتبه اقتصادی کشور 
آماری ارائه کردم که بعد از آن چند نفر تذکر دادند که این آمار درست نیست؛ پس از بررسی آمار 
از سوی دفتر مشخص شد این آمار ]رتبه اقتصادی ۱۸ دنیا[ برای چهار، پنج سال پیش بوده است و 

جا دارد از کسانی که متذکر شدند، تشکر کنم.« این صداقت و عذرخواهی از مردم آن هم به دلیل 
ساده ارائه یک آمار اشتباه با واکنش های بسیاری در شبکه های اجتماعی همراه بود. کاربران ضمن 
تقدیر از شجاعت و صداقت رهبر انقالب از سایر مسئوالن خواستند از رهبر انقالب درس گرفته و 
صادقانه پاسخگوی اشتباهات خود باشند. در ادامه بخش  هایی از این واکنش  ها را می خوانید. 

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.

 رابطه ماه مبارک رمضان 
و معنای حرارت

آیت اهلل فاطمی نیا:
ــان « می گویند در هر  ــت »رمض ــده ای از لغویون در مورد لغ ع
ــد، معنای حرارت  کلمه ای که حروف »ر م ض « به کار رفته باش
از آن استفاده می شود. حال باید بررسی شود رابطه ماه مبارک 

رمضان و معنای حرارت چیست؟
ــد و می فرماید:  ــریفه این معنا را بیان می کن یکی از احادیث ش
»سمی رمضان رمضان النه یحرق الذنوب: ماه رمضان، رمضان 
نامیده شد؛ چراکه گناهان را می سوزاند و آن را از بین می برد.«  

از تمام لحظات این ماه مبارک باید استفاده کنیم ان شاءاهلل. 
منبع: کانال رسمی »استاد فاطمی نیا« در تلگرام

   سبوي دوست

علی نصری در کانال تلگرامی خود از الزامات 
ــت. چکیده ای  گفت وگوی اجتماعی نوش
ــت او را در ادامه می خوانید: چند  از یادداش
سال پیش - در اواخر دهه ۹۰ میالدی- یک 
برنامه تلویزیونی در امریکا، عده ای از اعضای 
  )KKK( سازمان نژادپرست کوکالکس کلن
ــتودیوی خود دعوت  را برای مناظره به اس
ــری رو به دوربین  کرد. در آغاز برنامه، مج
ــره »تأیید «  ــدف از این مناظ ــه ه گفت ک
ــت، بلکه  دیدگاه های کوکالکس کلن نیس
ــرای مخاطبان و جامعه  »درک« بهتر آن ب
ــت. اما ۲۰ دقیقه که از مناظره گذشت،  اس
مجری ناگهان طاقتش از شنیدن حرف های 
نژادپرستان تمام شد و آنها را با عصبانیت از 
ــتودیو بیرون کرد. بعد از مدتی سکوت،  اس
دوباره رو به دوربین کرد و گفت: یک لحظه 
به خودم آمدم و متوجه شدم که ما به عنوان 
یک ملت، در تاریخمان، از دوران برده داری 
و جداسازی نژادی و جنبش حقوق مدنی، با 
آن همه سختی و مشقت، عبور نکرده ایم تا 
امروز دوباره، در آستانه قرن بیست ویکم، پای 
استدالل  برده داران دو قرن پیش بنشینیم!

ــنیدن دیدگاه های  ــو، مناظره، ش گفت وگ
ــت که باعث  ــمند اس متفاوت، زمانی ارزش
ــرفت « و »تکامل« آگاهی در جامعه  »پیش
ــکل گیری باور ها و ارزش های  بشود و به ش
»مسلم « و »بدیهی« در خرد جمعی ملت 
ــالیان سال  ــد  س ــود. اگر قرار باش منجر ش

ــتدالل  ها و همان  همان بحث ها، همان اس
موضع گیری  ها تکرار شود و هیچ بدیهیاتی 
ــس اصوالً هدف از  از دل آن بیرون نیاید، پ

گفت وگو چیست؟ 
آیا اینکه جامعه ما عالقه زیادی به گفت وگو 
دارد و برای آن از آخرین امکانات تکنولوژی 
ــد، به خودی  ــتفاده می کن و ارتباطات اس
ــت یا آنچه اهمیت دارد  خود امر  مثبتی اس
ــت که این  ــرفت « و »تکامل«ی اس »پیش

گفت وگو ها در طول این سال  ها داشته اند؟
ــب ۲۰ هزار کاربر ایرانی - که شامل   دیش
ــی، فعاالن  ــناس سیاس ــای سرش چهره ه
ــور بود - در یک اتاق  مدنی و رسانه ای کش
»کالب هاوس«، مشغول گفت وگو شدند. 

اما در مورد چه موضوعاتی؟ اینکه از »تحریم 
ــار حداکثری« خارجی  اقتصادی« و »فش
ــد یا نه!  ــان حمایت می کنن علیه کشورش
اینکه »مشکلی« با ترامپ دارند یا نه! اینکه 
آیا خودمان »مقصر « تحریم های خارجی 
هستیم یا نه! اینکه به رسانه های فارسی زبان 
ــعودی و وزارت خارجه امریکا  عربستان س
ــه باید در انتخابات  اعتماد داریم یا نه! اینک
ــارکت باال در  ــرکت کرد یا نه! اینکه مش ش

انتخابات مطلوب است یا نه!
آیا واقعاً هنوز بخش چنین مهمی از جامعه و 
نخبگان سیاسی ما، از این پرسش  ها »عبور « 

نکرده   است؟
ــی از مردم و نخبگان ما را باید  آیا هنوز بخش

ــی که خود  ــه تحریم  های ــد« کرد ک »متقاع
ــا را »خردکننده«،  ــی آنه ــات امریکای مقام
»فلج کننده « و »وحشیانه« توصیف کرده اند 
به سود کشورشان نیست  و جای »حمایت« 
ندارد؟ آیا هنوز بخشی از جامعه و نخبگان ما که 
در طول این سال ها، خودشان مستقیماً لطمات 
هشت سال جنگ و حمالت شیمیایی و تحریم 
اقتصادی را لمس کرده اند »مسلم « نشده که 

فشار خارجی مطلوب و سازنده نیست؟
یا آیا هنوز - در سال ۱۴۰۰ - برای بخشی از 
جامعه و نخبگان ما، موضوع »رأی دادن«، 
هدف از »انتخابات«، کارکرد صندوق رأی، 
ــی مردم و ایفای  ــارکت سیاس اهمیت مش
نقش آنها در سرنوشت خود، واضح نشده؟ 
ــتانه هر انتخابات، باید  آیا همچنان در آس
برای همدیگر استدالل بیاوریم که آیا »حق 
رأی « وسیله ای برای ایفای نقش در آینده 
خودمان است یا ابزاری برای »لجبازی« و 

ابراز »نارضایتی « از حاکمیت؟ 
واقعیت این است که ما به عنوان یک جامعه، 
ــم در مباحث نظری  ــت که داری سال هاس
ــردی که روی  ــا« می زنیم و مانند ف »درج
یک »تردمیل « ثابت می دود، قدمی جلوتر 
و فراتر  نمی گذاریم. ممکن است بر اثر این 
ــو، قدرت  ــن«، در توانایی گفت وگ »تمری
ــنیدن نظر مخالف ،  استدالل و ظرفیت ش
ــیر  ــیم. اما در مس ــده باش »ورزیده«تر ش

گفت وگو »پیشرفت « نکرده ایم. 

گفت وگوی اجتماعی یا دویدن روی تردمیل؟
   گزارش

 استراتژی صهیونیست  ها  
برای تأثیر بر مذاکرات

دکتر ابوذر گوهری در کانال تلگرامی خود نوشت: 
ــتی علیه  ــدام رژیم صهیونیس ــورد علت اق در م
تأسیسات نطنز دو رویکرد کلی وجود دارد: رویکرد 
اول، این اقدام را سیاست این رژیم در جهت توقف 
و سنگ اندازی در مسیر مذاکرات می داند. رویکرد 
ــرائیل را با موافقت و همراستایی با  دوم، اقدام اس
امریکا و در جهت پیشبرد مسیر مذاکرات با هدف 
کاهش اهرم فشار ایران در مذاکره و رسیدن به توافقی ضعیف تر می داند. در همین راستا زمانبندی 
اقدام که همزمان با سفر وزیر دفاع امریکا به سرزمین های اشغالی و پس از سفر رئیس موساد به 
واشنگتن و برگزاری دو دور نشست های راهبردی میان امریکا و اسرائیل انجام شده، نشان از اطالع 
ــرائیل به هیچ عنوان مخالف  ــت. باید توجه کرد که اس و هماهنگی اقدام میان این دو بازیگر اس
مذاکرات هسته ای با هدف مهار توان اتمی و ابزارهای قدرت ایران نیست اما تالش می کند در روند 
مذاکرات تأثیرگذار بوده و مالحظاتش لحاظ شود.  نکته بسیار مهم دیگر در مورد سیاست رژیم 
صهیونیستی در قبال ایران، تغییر سیاست راهبردی این رژیم در قبال ایران است. به طور سنتی 
تل آویو اقدامات خود را با هماهنگی با امریکا و به شکل وابسته به واشنگتن تعریف می کرد اما به 
ــال های اخیر با لحاظ افول جایگاه امریکا و تغییر نقش منطقه غرب آسیا در  نظر می رسد در س
سیاست کالن این کشور، رژیم صهیونیستی مستقاًل سیاست خود را در قبال ایران تعریف کرده و 
در حال اجرای این سیاست است. در این راستا انجام عملیات تاکتیکی و کنترل شده توسط این 
رژیم، با هدف ممانعت از جنگ تمام عیار یا اقدام قاطع ایران در دستور کار قرار گرفته است. ارزیابی 
مقامات اسرائیل، عدم واکنش جدی ایران به این گونه اقدامات محدود تاکتیکی است. خرابکاری 
ــهید فخری زاده نمونه هایی از این سیاست است که در  اخیر نطنز و اقدامات مشابه نظیر ترور ش
صورت عدم واکنش مناسب تکرار خواهد شد.  جهت ایجاد بازدارندگی و تغییر محاسبات دشمن 
صهیونیستی می بایست نقطه کانونی راهبرد جدید آن از طریق اقدام عملیاتی روشن و صریح و در 
سطحی کالن تر از محاسبات وی انجام شود تا اوالً بازدارندگی جمهوری اسالمی احیا و ثانیاً مانع 

از شکل گیری ارزیابی قطعی و تثبیت رویکرد رژیم صهیونیستی شود. 

2پایه مواضع حقوق بشری غرب  علیه ایران
ــال تلگرامی خود  ــداهلل گنجی در کان دکتر عب
نوشت: مواضع حقوق بشری غرب علیه ایران بر 

دو پایه استوار است:
 اول، عدم درک و پذیرش امر قصاص اسالمی که 
حتی بدون جمهوری اسالمی هم تعطیل بردار 
ــه خود می گوید  ــت. غرب اصرار دارد آنچ نیس
ــت: تربیت پیاده نظام،  برخورد نظام،  ناکامی  باید اجرا شود.  دوم، چرخه پیاده نظام غرب اس

تربیت شونده و به کارگیرنده و  بیانیه حقوق بشری. 
 نفوذ یا تربیت شوالیه جنگ نرم اینجا معنا می شود.

 خاورمیانه چگونه از شبکه های اجتماعی 
در سال 2۰2۰ استفاده کرد؟

کانال تلگرامی »ژئوپلیتیک رسانه« بخش  هایی 
ــانه های  ــه خاورمیانه از رس از گزارش »چگون
اجتماعی در سال ۲۰۲۰ استفاده کرد؟« را به 
ــت. این گزارش که در کشور  ــتراک گذاش اش
امارات تهیه شده، دربرگیرنده روند هایی به روز از 
ــیا و شمال  ــانه های اجتماعی در غرب آس رس

آفریقاست. در ادامه برخی از مهم  ترین روندهای به دست آمده از تحقیق فوق را می خوانید:
ــبکه های اجتماعی در خاورمیانه و آفریقا و امریکای التین روزانه  ۱( به طورکلی کاربران ش

به طور متوسط بیش از سه و نیم ساعت در شبکه های اجتماعی وقت می گذرانند.
۲( بر اساس گزارش نشریه فوربز، بیشترین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و حضور در 

آنها در کشور امارات متحده عربی رقم خورده است. 
ــن های جدیدتر، به ویژه به سبب جذابیت  ها  ۳( به رغم آنکه شبکه های اجتماعی و اپلیکیش
ــبکه  ها و  ــتند، ش ــتقبال هس ــان، در خاورمیانه مورد توجه و اس ــای دیداری ش و قابلیت ه
اپلیکیشن های قدیمی تر نیز همچنان محبوبیت دارند و مورد استفاده اند. در آفریقای شمالی 

و ترکیه، میزان استفاده از توئیتر و فیس بوک همچنان باالست. 
۴( مصر با جمعیتی بیش از یکصد میلیون تن، در منطقه مورد مطالعه پرجمعیت  ترین است و 
نهمین بازار ملی کاربرد فیس بوک را در جهان به خود اختصاص داده است. ۴۴ میلیون کاربر 
ــبت جمعیت، بیشترین میزان کاربرد فیس بوک  فیس بوک در مصر زندگی می کنند. به نس
ــده است. فیس بوک همچنان به  در کشورهای لیبی، امارات متحده عربی و قطر گزارش ش
گسترش میزان کاربرد خود در بازارهای آفریقای شمالی ادامه می دهد. در عین حال، از نظر 
کاربرد توئیتر، ترکیه ششمین کشور جهان،  عربستان سعودی هشتمین و مصر هجدهمین 

کشور در میان ۲۰ کشور نخست جهان هستند. 
۵( الیسا، هنرمند لبنان، متنفذ ترین چهره جهان عرب در توئیتر و تنها شخصیت عرب است 

که نامش در فهرست ۵۰تن از اثرگذار ترین چهره های جهان در توئیتر جای دارد. 
ــته، تنها چند ماه پس از آغاز همه گیری کرونا، آمار نشان داد که  ــال گذش ۶( در ماه می س
۵۷درصد از کاربران خاورمیانه ای بیشتر از گذشته از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. 

پاسخی تعیین کننده به طرف گستاخ!
احمد بنافی در کانال تلگرامی خود نوشت: آغاز 
عملیات اجرایی غنی سازی اورانیوم در مقیاس 
ــردی و  ــاده، راهب ــخ فوق الع ــد پاس ۶۰درص
ــت. یقیناً  ــل اس ــرف مقاب ــده به ط تعیین کنن
ــایت غنی سازی شهید احمدی  خرابکاری در س
ــبز امریکایی  ها در این مقطع صورت نگرفته است. این خرابکاری  روشن نطنز بدون چراغ س
نمی تواند صرفاً برای کند کردن یا به عقب راندن صنعت غنی سازی اورانیوم در ایران طراحی 
شده باشد؛ چراکه از اساس این گونه اقدامات به دلیل بومی بودن دانش فنی صنعت هسته ای 
ــازی در ایران را متوقف نمایند و این مزیت قابلیت جبران پذیر به این  نمی تواند روند غنی س
ــمن در این مقطع چرا به  ــؤال متصور است که دش ــت.  با این فرض، این س صنعت داده اس

خرابکاری در بخش هسته ای ایران روی آورده است؟ 
ــارهای اقتصادی به شکل  ــت که جمهوری اسالمی در مقابل فش ــمن این اس ۱( برآورد دش
بی نظیری منسجم شده است. اتخاذ راهبرد مقاومت فعال با رویکرد به اقدامات درون برجامی 
و فرا برجامی برای تغییر دادن موازنه فشار از طرف جمهوری اسالمی مؤثر افتاده و حتی باعث 

شده است که روند فشار را معکوس کند. 
ــتن مقاومت ملی در ایران نگردیده و  ــارهای غرب نیز منجر به شکس ــوی دیگر فش ۲( از س
جمهوری اسالمی برای خنثی سازی تحریم  ها در حال مقاوم سازی بخش های آسیب پذیر خود 
برای عبور از وضع موجود است. نباید برنامه های جمهوری اسالمی برای تعامل راهبردی و بلند 

مدت با چین و روسیه را در دگرگون سازی محاسبات طرف مقابل کم اهمیت دانست. 
۳( جمع همه اقدامات فوق برای غرب فاجعه آمیز است. اکنون محاسبات آنان بر این انگاره 
ادراکی استوار شده که جمهوری اسالمی در موقعیت ضعف نیست و با دستان پر در مذاکره 
ــینی از موضع و پیش شرط های  وارد شده و در چانه زنی  ها حتی یک قدم حاضر به عقب نش
تعیین شده خود نیست. این واقعیت دورنمای مذاکرات را برای آنان بسیار سخت و دردناک 

کرده است؛ چراکه با این شرایط راهی جز امتیاز دادن به ایران برای خود متصور نیستند. 
ــتی مذبوحانه در نطنز قرار بوده برای طرف مقابل موازنه فشار را  ۴( حال این اقدام تروریس
تغییر و ایران را در موضع ضعف قرار دهد تا اراده تصمیم گیران داخلی در نحوه مذاکره و شروط 

اعالمی را سست کنند و روند مذاکرات را به سود خود تغییر دهند. 
تصمیم فوق العاده نظام در خصوص آغاز فرایند غنی سازی ۶۰ درصد منهای اهمیت تکنیکال و 
فنی آن، دارای اهمیت راهبردی بوده و در عین حال پاسخ تعیین کننده و مشروع به طرف مقابل 
است. همچنین ضمن اینکه دست برتر را برای جمهوری اسالمی در مذاکرات ایجاد می کند، 
ــمن نیز حمله می کند و این ادراک را ایجاد می نماید  ــبات ذهنی و طراحی های دش به محاس
ــتی در حوزه ممنوعه امنیت ملی ایران و عبور از خط قرمز ها با پاسخ متقابل  که اقدام تروریس
ــی( مواجه خواهد شد . آغاز  ــیمان کننده از نوع ترکیبی )فنی، حقوقی، امنیتی و سیاس اما پش
غنی سازی اورانیوم در مقیاس ۶۰درصد، ضمن اینکه اقدامی مشروع و قانونی و برابر ان پی تی و از 
حقوق جمهوری اسالمی بوده، پاسخ حداقلی از حیث فنی و سیاسی البته ناکافی به گستاخی های 
طرف مقابل است. بی شک پاسخ امنیتی به طرف گستاخ برای ایران محفوظ بوده و اینکه چگونه و 

در چه مکانی انجام شود، به وقت مقتضی توسط جمهوری اسالمی تعیین خواهد شد.

پوریان فاضل توئیت کرد:»دستورالعمل اجرایی مشترک برای تحقیر ایران در هر بحران « 
چرا جریان لیبرال درون کشور در هر بحران قبل از دشمن خارجی  زبان به طعنه و تمسخر 
باز میکنه؟! اصوالً مرز بین این جماعت و دشمن اسرائیلی و امریکایی کجاست؟! فرق بین 

تاج زاده  ها و زیباکالم  ها با افسر میز ایران در موساد چیه؟

 سیدنظام الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی توئیت کرد: آقای روحانی 
طوری القا می کنند که گویی برخی در ایران مخالف رفع تحریم ها هستند. خیر! کسی مخالفتی 
ندارد. نکته این است که اوالً رفع بخش کوچکی از تحریم هایی که قرار بود با برجام لغو شوند و 
نشدند، پیروزی و دستاورد جا نزنید. ثانیاً بابت همین  ها قبالً امتیاز داده ایم، دوباره امتیاز ندهید. 

دستورالعمل مشترک تحقیر ایران! کسی مخالف رفع تحریم نیست


