
 نقش سردار حجازی 
در ریشه کنی فلج اطفال

سید پویان حسین پور در توئیتی نوشت: عالوه بر ایجاد بسیج سازندگی، 
در زمان حضور سردار شهید حجازی در بسیج بود که یکی از بزرگ ترین 
کارهای آن دوره مثل ریشه کنی فلج اطفال با مشارکت ۶۰۰هزار بسیجی 
انجام شد و با مراجعه به درب تک تک منازل مردم، در کمتر از ۱۲ساعت، 
بیش از ۹ میلیون کودک زیر پنج سال، واکسن فلج اطفال دریافت کردند.

نگارش کدام توافق؟!
محمد پاداش در توئیتی نوش��ت:  به رغم تأکید رهبری،  مذاکرات وین 
فرسایشی شده. مذاکرات تازه به مرحله  نگارش رسیده اما نگارش کدام 
توافق؟! توافقی که طرف های اروپایی اش چشم به دهان بایدن دارند چه 
تفاهم جدیدی ا ست؟! بایدن دیروز گفت: »هنوز زود است که معلوم شود 

مذاکرات برای احیای توافق، موفق است یا نه! « این یعنی فرسایش!

کشاورزی بی پناه
وحید زارع فکری در توئیتی نوشت: کش��اورزی بی پناه اونجایی جلوه 
می کنه که کشاورز نمی دونه کی چی بکاره که مناسب نیاز بازار باشه. 
خیار و پیاز و گوجه و سیب و پرتقال مثال های اخیرش هستند. اینکه به 
چه قیمتی بفروشه اولویت بعدیه! جالبه وزارت جهاد یکی از حجیم  ترین 

دستگاه های دولتی در عین کارکرد کمش است.

وضعیت فضای مجازی ما!
کانال تلگرامی بیسیم چی مدیا نوشت: شما ببین وضعیت فضای مجازی ما 
چطور شده که عده ای برای دیده شدن حاضرن به بابای خودشونم سیلی بزنن! 

عکس پدر و پسری که کلیپ ساختگی سیلی به یک روحانی رو ساختن...

    محمد صاحبی:
روز به روز خبر هایی که نش��ون میده توافق 
دولت روحانی ب��رای احیای برج��ام، هیچ 
نسبتی با حرف قطعی نداره و به مراتب بدتر از 
اصل برجام هست، افزایش پیدا میکنه...  واقعاً 
نگران کننده است هرچند اصالً عجیب نیست 
و متأسفانه کامالً قابل پیش بینی بود! سکوت 

مجلس انقالبی اصالً معنای خوبی نمیده. 
    مهدی قاسم زاده:

قطع��اً هیچ کس��ی نمی تواند با لغ��و بالمّره 
تمام تحریم ه��ا به صورت یکج��ا و همراه با 
راستی آزمایی واقعی مخالف باشد اما ماهیت 
دش��منی امریکایی ها و تجربه برجام ثابت 
کرده که در چنین مواقعی باید کمی نگران 
بود؛ شاید کمی پول پاشی و یک توافق ضعیف 
بتواند » خر « عده ای را از پُل انتخابات بگذراند 

اما هم باعث از دس��ت رفت��ن فرصت  هایی 
می ش��ود که با مقاومت مردم در برابر فشار 
حداکثری به دست آمده و هم باعث قدرت 

یافتن دوباره جریان تزویر خواهد شد!
    مسعود براتی:

خبر:» سولیوان گفته پیشرفت در وین بر سر 
بازگشت تعهد در برابر تعهد صورت گرفته 
اس��ت.  « حاال این را با ادعای آقای عراقچی 
مقایسه کنید. قبالً گفتم به لحظات ملکوتی 
تحریف نزدیک می شویم. البته حتماً خواهند 
گفت ک��ه چرا به م��ا بی اعتمادی��د و حرف 

رسانه های کفر را می پذیرد!
    کاربری با نام »شهاب«:

گویا باز هم با یه آبنب��ات کار رو تموم کردن 
و طبق تواف��ِق صورت گرفت��ه در وین ، قراره 
تحریم  ها به سه دسته  سفید ، زرد و قرمز تقسیم 

بشن و بنا شده تحریم های سفید در روز امضای 
توافق و زرد به مرور زمان برداش��ته شوند اما 

تحریم های قرمز همچنان باقی بمانند. 
    مجید شاکری:

عمیقاً نگرانم ای��ران و امریکا به یک »توافق 
ضعیف« برسند، سالح تحریم  ها مجدداً مسلح 
شود و ایران هم طرفی از فرصت استثنایی به 
دست آمده از مقاومت مظلومانه مردمش و 

تغییرات شگرف جهانی پیش آمده نبرد. 
    سعید تواناراد:

عباس عراقچی، رئی��س تیم مذاکره کننده 
ایران در وین، پس از پایان نشست کمیسیون 
مشترک برجام گفت:» تفاهم جدید در حال 
شکل گیری است و مسیری هم که باید طی 
شود شناخته شده تر است و زمان نوشتن یک 
متن توافق فرارسیده. « دوپینگ انتخاباتی 

در راه است... 
    ابوذر گوهری:

مسئله فرسایشی نشدن مذاکرات نباید مانع 
تحقق »سیاس��ت حرف قطعی« نظام شود 
به عبارت بهتر این دو سیاست اصولی، باید 
همزمان لحاظ ش��ود بدین معنا که نباید به 
بهانه عدم ورود به مذاکرات فرسایشی، منافع 
کالن ملی را نادیده بگیریم و به سمت توافق 

ناقص برویم. 
    کیان مهزاد:

تکذیب های آقای عراقچی را می پذیریم اما 
امیدواریم تجربیات برجام و آن تکذیب  هایی 
که بعداً معلوم شد چندان هم بی هیچ نیستند، 
تکرار نشود. حرف قطعی رهبر انقالب تنها 
تضمین کنن��ده مناف��ع ملی اس��ت. منافع 

انتخاباتی فدای منافع ملی نشود. 
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 فرصت های به دست آمده 
از مقاومت ملت ایران را بر باد ندهید

نگرانی های کاربران شبکه های اجتماعی از توافق تدریجی و فرسایشی شدن روند مذاکرات وین

عباس عراقچ�ی، مذاکره کننده ارش�د کش�ورمان در مذاک�رات وین روزهای گذش�ته از 
ش�کل گیری یک تواف�ق تدریجی جدید س�خن گفت�ه بود. هرچن�د این ح�رف تکذیب 
ش�د و جناب عراقچی بیان داش�ت که هیچ مذاکره گام ب�ه گامی را نخواهن�د پذیرفت اما 
واکنش های بسیاری از سوی کاربران ش�بکه های اجتماعی برخاست. کاربران معتقد بودند 

این حرف نس�بتی با حرف قطعی رهبر انقالب ندارد و در واقع همان فرسایش�ی شدن روند 
مذاکرات اس�ت. آنها از اینکه بار دیگر همچون برجام توافقی ضعیف انعقاد ش�ود که نتواند 
منافع ملت ایران را تأمین کند و باز هم زنجیری برای پیش�رفت های هس�ته ای ش�ود ابراز 
نگرانی کردن�د. در ادامه بخش  های�ی از واکنش های کاربران در این خص�وص 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.

از اشقیا نباشیم! 
مرحوم آیت اهلل محّمد شجاعی)ره(:

زیاد شنیده اید که هر کس در این فرصتی که در ماه مبارک هست 
نتواند خودش را مش��مول مغفرت خدا بکند، منتهای شقاوت 
است. از این مسئله بترس��ید و از حاال پناه ببرید به خدا، شمای 
اشقیا و مای اشقیا که از اشقیا نباشیم!  به صراحت گفته شده است 
کسی که ماه مبارک موفق به توبه نشود و موفق نشود خودش را 
مشمول مغفرت خدا بکند از اشقیاست. از این مسئله به خدا پناه 
ببرید.  و روی همین حساب، ماه مبارک که وارد می شود از اول 
تا آخرش با تضرع از خدا بخواهید که هر چه شما خالف کرده اید 
خدا ببخشد و مشمول مغفرتش بکند و از اشقیا قرار ندهد! زیاد 

توبه کنید! در ماه مبارک زیاد طلب مغفرت بکنید!
در موقع دعا و تضرع در نظرت��ان اوالً آخرت و عذاب های آخرت 
را مجسم کنید، ثانیاً این مسئله را زیاد به نظرتان بیاورید که ماه 
مبارک است. رسیده. جدی اس��ت. اگر مشمول مغفرت نباشم 
شقی بودنم حتمی است...  با تذلّل از خدا بخواهید و دعا بکنید! در 
دعا هم شرایط دعا را مراعات بکنید! گاهی من گفته ام خیلی  ها 

در دعا شرایط دعا را مراعات نمی کنند... 
منبع: کانال تلگرامی » تذکره االولیا « به استناد کتاب ضیافت 

حقیقی، صفحه ۸۶

   سبوي دوست

داود مدرس��یان در کان��ال تلگرامی خود 
نوش��ت: یکی از حرف های حامیان حسن 
روحانی که بعد از هشت س��ال هنوز پای 
وی مانده ان��د، این اس��ت که چ��ون روی 
موشک  ها ش��عار مرگ بر اسرائیل نوشته 
شده، برجام به هم خورده است و امریکا از 
برجام خارج شد! البته این استدالل را خود 
روحانی به کار برده ولی هیچ وقت اعضای 
تیم مذاکره کننده به کار نبرده اند. برخی 
حامیان رسانه ای و سیاس��ی آنها با طرح 
این مسئله، سپاه و جریان انقالب را مقصر 
خروج امریکا از برجام معرفی می کنند تا در 

انتخابات ماهی آن را صید کنند!
چند نکته در این باره عرض می کنیم:

اوالً ایران از ش��روع برجام تا دو سال بعد از 
»خروج امریکا از برج��ام « به تمام تعهدات 
خود متعهد ب��ود. آژانس ان��رژی اتمی که 
نظارت ه��ای آنالین و آفالین و س��رزده از 
مراکز هسته ای ایران داشته و هنوز هم دارد، 
حداقل در ۱3 بیانیه رسمی اعالم کرده که 
ایران به تمام تعهدات برجامی خود متعهد 
است. حتی تا دو س��ال بعد از خروج امریکا 
از برجام! پس ای��ران کاری خالف تعهدات 

برجامی خود انجام نداده!
ثانیاً جناب ظریف و تیم مذاکره بار ها اذعان 
کرده بودند که مسائل موشکی ذیل برجام 
نیامده. ظریف: »موضوع موشکی جزوی از 
برجام نیست. این را هم فرانسه اعالم کرده و 
هم امریکا. در قطعنامه ۲۲3۱ عبارتی است 
درباره موشک های بالستیک که ایران نیز 

موضع خود را اعالم کرده است.« 
»نبیله مسرالی« سخنگوی فدریکا موگرینی 
مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه 
اروپا نیز با اشاره به اینکه برنامه موشکی ایران 

ارتباطی به توافق هسته ای با کشورهای عضو 
گروه ۱+5 ندارد، می گوید: »برنامه موشک 
بالستیک ایران بخش��ی از توافق هسته ای 
سال ۲۰۱5 نیست و از این رو آزمایش های 

موشکی نقض این توافق نیست.« 
ثالثاً امریکا در زمان ترام��پ از ۲۲ قرارداد 
و عهدنامه بین المللی خارج ش��د. برخی از 
این عهدنامه  ها را ببیند: ۱( خروج از »پیمان 
تجاری اقیانوس آرام « )TPP( تی پی پی، ۲( 
 Accord( خروج از پیمان اقلیمی پاریس
de Paris(، 3( خروج از س��ازمان یونسکو 
)UNESCO(، ۴( خروج از توافق نیویورک 
و نادیده گرفتن شرایط مهاجرین، 5( خروج 
از شورای حقوق بشر، ۶( قطع بودجه آژانس 
امدادرس��انی و کاریابی آوارگان فلسطین 
)UNRWA(، ۷( خروج از »پیمان تجارت 
آزاد امریکایی شمالی« موسوم به)نفتا بین 
س��ه کش��ور کانادا و مکزیک و امریکا(، ۸( 
خروج از پیمان منع موشک های هسته ای 
میان ب��رد )INF( با روس��یه، ۹( خروج از 
پیمان آسمان باز )بین 3۴ کش��ور(، ۱۰( 
 ،)ICC( تحریم دیوان بین المللی کیفری
۱۱( خروج از س��ازمان جهانی بهداش��ت 

)WHO( و ۱۲( خروج از برجام. 
آیا همه این  ها روی موشک  ها نوشتند مرگ بر 
اسرائیل؟ این لیست بلند نشان از عهدشکنی 
و تکبر امریکا نس��بت به هم��ه دولت  ها و 
ملت هاست نه فقط نسبت به ملت و دولت 
جمهوری اسالمی ایران. متأسفانه برخی از 
جریانات سیاسی ما به جای واقع بینی و نگاه 
درست به سیاست بین الملل در توهم به سر 
می برند و شناخت درستی از مسائل ندارند. 
بدتر آنکه ظلم های امری��کا را می بینند باز 

کشورمان را مقصر می دانند!

محمود مقدسی در کانال تلگرامی »تجربه 
بودن« نوش��ت: همیش��ه چیزی بیرون 
می ماند و هیچ گاه نمی ت��وان همه چیز را 
با هم داشت. این، بخش مهمی از واقعیت 
زندگی ما آدم  ها در این دنیاست. همیشه 
ناگزیریم دس��ت به نوعی مصالحه بزنیم. 
یعنی یکسری چیزهای مهم تر یا »در این 
زمان « مطلوب تر را نگه داریم داخل مرز 
و یکس��ری چیز ها را بگذاریم آن بیرون؛ 
حاال چه برای همیش��ه و چه برای مدتی 
کوتاه. اّما هرچه هس��ت، همیشه چیز یا 
چیزهای »مطلوبی « می مانند آن بیرون 
و نمی توانیم داش��ته باشیمشان. بخشی 
از خوش��بختی ما در گرو نوع مواجهه ما 
با این بیرون مانده هاس��ت؛ اینک��ه با آنها 
و با خودم��ان در نبود آنه��ا چه می کنیم. 
مثاًل رش��ته تحصیلی خاص��ی را انتخاب 
می کنی��م و بعضی از عالیقم��ان می ماند 
آن بیرون ی��ا رابطه ای را آغ��از می کنیم 
و بعض��ی از خواس��ته هایمان می مانن��د 
پش��ت در یا رابطه ای را پایان می دهیم و 
بعضی چیزه��ای مطلوب و خوش��ایند را 
بای��د بگذاریم همان داخل و در را پش��ت 
س��رمان ببندیم. اینکه با آن جامانده  ها و 
بیرون مانده  ها چه می کنیم، شاید گاهی 
حت��ی بی��ش از داش��ته های اکنون مان 
مهم اس��ت. حس��رت می خوریم؟ ناامید 
می شویم؟ خودمان یا دیگران را سرزنش 
می کنیم؟ مدام تق��ال می کنیم تا هرطور 
شده )حتی با خودفریبی و آسیب( آنها را 

بیاوریم داخل مرزهای امروزمان و...؟ 
گاهی اوقات فک��ر می کنم ما ب��رای این 
بیرون مانده  ه��ا ب��ه دو چیز نی��از داریم: 
مهارت سوگواری و هنر امیدواری. گاهی 

الزم است از هر دو آنها اس��تفاده کنیم و 
گاهی یکی از آنها. مث��اًل گاهی فقط باید 
سوگواری کنیم. یعنی بپذیریم آنچه بیرون 
از مصالحه ما قرار گرفته، هرچند مطلوب، 
دیگر تمام شده است. باید سوگواری کنیم 
و آرام آرام به دنیای ب��دون آن خو کنیم. 
گاهی اوقات اما باید امید و صبر داش��ت. 
اما نه امید همراه با خودفریبی. باید امید 
داشت به اینکه بتوانیم زمانی اّما نه اکنون، 
آن بیرون مانده  ه��ا را به دس��ت بیاوریم. 
وقتی می گویم امید، منظورم آرزواندیشی 
نیست. از یک جور امید فعال حرف می زنم. 
اینکه تالش کنی و امید داشته باشی که 
زمانی در آینده توان ساختن مصالحه ای 
بزرگ تر را پیدا می کن��ی؛ مصالحه ای که 
این چیز ها ه��م در آن قرار می گیرند. چه 
چیزهای زیادی ک��ه زمانی فکر می کردم 
مغبونم که دیگر ندارمشان اّما حاال آرام آرام 
دارند وارد دنیای تجربه هایم می شوند. این 
را آدم در سن کم نمی فهمد. بعضی چیزها، 
از زمان تغذیه می کنند. یعنی هرقدر هم 
دور و دسترس ناپذیر به نظر بیایند، اگر از 
اشتیاقمان به آنها مراقبت کنیم، دیرزمانی 
برمی گردند و قوی تر که شدیم، می شوند 

مال ما. 
مش��کل اّما در مرز میان سوگواری و امید 
است؛ جایی که نمی دانیم باید سوگواری 
کنیم یا امید بورزیم و صبور باشیم. هرچه 
هس��ت، از یک چیز مطمئنم: حس��رت، 
نالیدن، خ��ود و دیگ��ران را مّتهم کردن، 
خودفریب��ی، توّه��م و ت��الش بی فایده و 
بی پایان برای داشتن همزمان همه چیز، 
جز ناکامی عمیق تر و رنج طوالنی تر چیزی 

برایمان به ارمغان نمی آورد. 

همیشه چیزی بیرون می ماندشکست برجام تقصیر ایران بود؟

چرا کتاب زندگی را می بندیم؟
حس��ن فرامرزی در صفحه اینستاگرام خود 
نوشت: در حال خواندن کتابی هستید، وسوسه 
هایالیت ک��ردن و خط کش��یدن زیر برخی 
خطوط در ش��ما جان می گیرد، پیچش های 
مداوم این گردباد در نهایت تسلیمتان می کند 
و ماژیک فس��فری را برمی دارید.  در خوانش 
دیگر می بینید سطرهای مهم تری بوده که آن 
لحظه از چشمتان دور مانده، این بار با رنگی 
دیگر آن س��طر ها را فس��فری می کنید.  در 
خوانش سوم، توجه تان به بخش دیگر جلب 

می شود و دوباره ُخم رنگرزی را از غالف بیرون می کشید، این بار به رنگی دیگر. 
بعد چه اتفاقی می افتد؟ یکدفعه می بینید به جای کتاب خواندن در حال فس��فربازی هستید، 
رنگ های فسفری بدجور چش��م هایتان را اذیت می کنند، انگار نور چراغ اعتراف گیری را روی 
صورتتان پاش��یده اند و عاقبت این حجم از تابش عالمت گذاری، نش��ان  ها و برجسته سازی  ها 
امانتان را می برد و کتاب را می بندید.  ما چرا کتاب زندگی را می بندیم؟ به خاطر حجم هایالیت  ها 
و برجسته سازی  هایی که در دقایق این زندگی روی می دهد: لحظه الف از لحظه ب، درخشان تر، 
عظیم تر و جذاب تر است، فقط یک هایالیت ذهنی است و چه کسی می تواند کتاب زندگی  خود  را 
بخواند؟ کسی که بتواند آن موج توفنده برتری دادن سطری به سطری دیگر را در خود رام کند. 

دست ایران چطور در مذاکرات پر شد؟
ثمانه اکوان طی یادداشتی در کانال تلگرامی 
»جهان ما« بدین س��ؤال پرداخته اس��ت که 
»غنی س��ازی چه کمکی به روند مذاکرات در 
وین کرد؟« بخش��ی از یادداشت او را در ادامه 
می خوانید: از غنی سازی ۶۰درصدی، قرارداد 
۲5س��اله ایران و چین و اقدامات دیگر برای 
پاس��خ دادن ب��ه فعالیت ه��ای امری��کا و 
صهیونیس��ت  ها در منطقه، باعث ش��د جایگاه ایران در موازنه هس��ته ای قدرتمندتر ش��ود و 
امریکایی  ها را به این نتیجه برساند که حاال باید سریع تر از هر زمان دیگری به فکر معامله با ایران 
برای بازگشت به برجام باشند. تیم بایدن که زمانی بیان می کرد، ایران حاال اولویت اصلی سیاست 
خارجی امریکا نیز نیست و فرصت برای مذاکره با تهران همیشه وجود دارد، حاال به تکاپو افتاده اند 

که تا دیر و پیچیده تر نشده کار را برای خود در جهت بازگشت به برجام آسان تر سازند. 
البته اقدام تهران در غنی سازی ۶۰ درصدی یا پاسخ دادن به حمالت صهیونیست  ها در حمله 
به کش��تی های ایرانی یا برنامه برای بیرون آمدن از پروتکل الحاقی، تنها مسائلی نیست که 
باعث شده است بایدن به فکر بیفتد سریع تر به فکر حل مسئله ایران باشد. او حاال نقشه های 
دیگری برای منطقه در سر دارد و برای حفظ آرامش و امنیت منطقه، نیاز به همکاری ایران 
دارد. تالش برای بیرون رفتن از افغانستان و پایان دادن به جنگ ۲۰ ساله بی حاصل که یکی از 
آرزوهای بر باد رفته ترامپ بود، برنامه ریزی برای بیرون آمدن نیروهای امریکایی از عراق و در 
عین حال مشکالت امریکا در رویارویی با چین و روسیه این کشور را بیش از پیش به همکاری 

ایران در بحث هسته ای نیازمند ساخته است. 
از سوی دیگر اضطرار بایدن به دلیل ترس از روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا نیز هست. 
اگر بایدن نتواند به شعار های انتخاباتی اش عمل کند، س��ایه حضور دوباره ترامپ یا یکی از 
نزدیکانش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ همچنان بر فراز کاخ سفید باقی خواهد 
ماند. بایدن نیاز دارد تمام اقداماتی که ترامپ هم به دنبال حل کردنشان بود، به نوعی خاتمه 

دهد تا ثابت کند او شایسته تر از ترامپ برای ماندن در کاخ سفید است.

 روح نواب صفوی 
در کالبد همسرش حلول کرده بود

کانال تلگرامی مرکز اس��ناد انقالب اسالمی 
نوشت: مرحوم نیره س��ادات احتشام رضوی 
همسر شهید نواب صفوی دارفانی را وداع گفت 
و پیکر او دیروز در حرم مطهر رضوی به خاک 
سپرده شد. وی شیرزنی بی باک بود که پس از 
تیرباران شهید نواب، در مسگرآباد سخنرانی 
مهیجی ایراد کرد. او به یاد می آورد: آن زمان 
مجله  خواندنی  ها درباره  سخنان شورانگیز و 

اعتماد به نفسی که داشتم نوشته بود: »روح نواب در کالبد زنش حلول کرده است.«
با توجه به صحبت های من در مسگرآباد و ش��ور و التهابی که در بین مردم به وجود آمده بود، 
اداره آگاهی مرا عامل تحریک و ناآرامی تشخیص داده بود، بنابراین تصمیم گرفته بودند وقتی 
من می خواهم بر سر مزار آقای نواب بروم، در مسیر مسگرآباد مرا با کامیون زیر بگیرند و بکشند 
یا اینکه مرا بربایند و به قتل برسانند. یکی از افسران شهربانی که از دوستان نزدیک پدرم بود، 
به صورت مخفیانه ما را از این توطئه مطلع کرد. او از پدرم تقاضا کرده بود که مدتی مانع خارج 
شدن من از منزل شود.  درباره این موضوع پدرم به من گفتند: »دخترم اگر به تو رگبار مسلسل 
ببندند، شهید می شوی و این برای ما افتخار است؛ اما اگر تو را بدزدند و ببرند پوست صورتت را 
بکنند، شکنجه کنند یا اینکه دست تعدی و تجاوز به طرف تو دراز کنند، آن وقت چه؟ پس یک 
مقداری با این غم و مصیبت بساز و از خانه خارج نشو.« من هم مدتی اصاًل بیرون نرفتم تا این 

که آب  ها از آسیاب افتاد و اوضاع برای اداره  آگاهی عادی شد.

 تله توافق به هر قیمت
 عراقچی از کدام تفاهم می گوید؟

محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود 
نوشت: آقای عراقچی دیروز گفت 
»به نظر می رسد تفاهم جدیدی در 
حال شکل گرفتن است و اشتراک 
در هدف نهایی بین همه وجود دارد 
و مسیری که باید طی شود مسیری 
اس��ت که مقداری شناخته شده  تر 
است. البته اختالف نظرهای بعضاً 
جدی وجود دارد. ما فکر می کنیم 
مذاکرات به مرحله ای رس��یده که 

نگارش متن، حداقل در حوزه  هایی که اشتراک نظر وجود دارد، شروع شود.« 
مشابه این سخنان هرگز از س��وی مذاکره کنندگان مقابل عنوان نشد. بلکه جو بایدن دیروز 
گفته بود »هنوز زود است که معلوم شود مذاکرات برای احیای توافق موفق خواهد شد یا نه. 

ما برای بازگشت به توافق، امتیازات عمده نخواهیم داد.« 
مگر ایران، امتیاز جدیدی می خواهد؟ امریکا اگر صداقت داشته باشد، باید به تعهداتش برگردد 
و همه ۱5۰۰ تحریم دولت ترامپ، به عالوه تحریم های پسا برجامی دولت اوباما را بردارد.  اما 
دولت بایدن، اوالً می گوید بسیاری از این تحریم  ها را برنمی دارد و ثانیاً نام انجام تعهد نقض 
شده خود را »امتیاز « می گذارد! پس از آن هم می گوید »امتیازات عمده« نخواهد داد؛ یعنی 
اگر هم امتیازی بدهد، جزئی و حاش��یه ای خواهد بود که مغایر با مطالبه مشروع جمهوری 
اسالمی اس��ت.  با وجود این واقعیات روش��ن، آقای عراقچی از کدام »تفاهم جدید« سخن 
می گوید؟! »جدید « نس��بت به کدام تفاهم قبلی؟ جز برجام، توافق دیگری هم هست؟ اگر 
موضع امریکا تا این حد متصلب و زورگویانه است، آقای عراقچی از کدام تفاهم حرف می زند 

که می توان نگارش آن را آغاز کرد؟!
صورت مسئله، نباید به خاطر فرسایشی شدن مذاکرات در طول سه سال اخیر گم شود: امریکا در 
پنج ساله پس از برجام، ابتدا تدریجاً و سپس به کلی، تعهدات خود را زیر پا گذاشت و اکنون ادعا 
می کند می خواهد به توافق برگردد. بنابراین منطقاً باید »همه« تحریم های پسابرجامی اوباما 
و ترامپ را »یکجا« و نه تدریجاً لغو کند. سپس، ایران راستی آزمایی کند که آیا موانع صادرات 
نفتی و غیرنفتی برداشته شده و می تواند با درآمدهایش تجارت کند و میزبان سرمایه گذاری 

خارجی باشد؟ پس از این مرحله، ایران نیز به تعهدات خود برمی گردد. 
تفاوت تعهدات ما و امریکا این است که آژانس از ما طلبکاری می کند اما هیچ نهادی )حتی شورای 
امنیت( امریکا را به خاطر نقض تعهدات مواخذه نمی کند. بنابراین ما باید بیشتر سختگیری کنیم 
تا کاله پنج سال قبل دوباره سر کشور نرود. ایران نه امتیاز جدید )و جزئی( می خواهد و نه نیازمند 
به اصطالح »مشوق « است؛ ضمن اینکه نمی پذیرد سابقه عهدش��کنی امریکا با تفاهم جدید 
)گام به گام( پاک شود و چند ماه بعد، با عضو طلبکار برجام )!( روبه رو باشد که حاال نگرانی اش 

نسبت به انتخابات ایران هم برطرف شده و می تواند کارشکنی های تحریمی را از سر بگیرد. 
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