
 مرد ميدان
 زنجيره گسترش داعش را متالشي كرد

حسن عابديني در توئيتي نوشت: پزشكان راه مقابله با ويروس كشنده كرونا 
را قطع  زنجيره انتقال آن در گيتي مي دانند. جاودان باد مرد ميدان با بصيرتي 
كه با برتر دانستن پيشگيري بر درمان، زنجيره گسترش داعش را متالشي و 

غده سرطاني را مهار كرد. #القدس - اقرب

ان شاءاهلل امريكا را شناخته باشيد!
مسعود براتي در توئيتي نوشت: مي گفتند خوي زياده خواهي امريكا كه 
باعث شد نقض عهد كنه و از برجام خارج بشه، مربوط به ترامپ بوده و 
ربطي به خود امريكا نداره! و اال ايده مذاكره براي رفع تحريم كه درست 
بود. حاال دارند با بايدن سر حقوق بديهي مورد توافق در برجام مذاكره 

مي كنند. ان شاءاهلل ديگه امريكا را شناخته باشيد. 

بانك و دولت بهترين زوج پاسكاري!
مجيد ميرزايي در كانال تلگرامي خود نوشت: جايزه  بهترين زوج پاسكاري 
در ايران رو بايد بدن به دولت و بانك ها! يه وام ازدواج 70ميليوني ميخوان 
بدن كه تهش چهارتا وسيله هم به زور ميشه باهاش خريد؛ هر روز دولت 
ميگه ما ابالغ كرديم به بانك ها، بانك ها هم ميگن بريد از همون كه ابالغ 
كرده وام بگيريد! اونقدر زوج جوون رو بالتكليف رها مي كنند كه آدم ترجيح 

ميده كال رها كنه وام رو و نهايتاً 70 ميليون ميره تو جيب دولت. 

۶ دروغ  درباره تحريم ايران
جليل محب��ي در توئيتي به ترتي��ب زماني به دروغ  ها درب��اره برجام و 
تحريم اشاره كرد و نوشت:  ۱. تحريم ها لغو شد؛ ۲. تحريم ها به زودي لغو 
 خواهد شد؛ ۳. برجام براي اثبات عدم صداقت امريكا بود نه لغو تحريم ها؛
 ۴. برجام براي جلوگيري از جنگ بود، نه لغو تحريم ها؛ ۵.خروج ترامپ 
 از برجام موجب شد برجام شكس��ت بخورد واال تحريم ها لغو شده بود؛

 ۶. شكست برجام تقصير روسيه و فرمانده ميدان بود.

عليصدرينيا:
جهانگي��ري گفته مراقب باش��يد ش��هر 
دست مافيا نيفته! سردسته مافيا سال۹۶ 
شهروندها رو گول زد و گفت: »مردم يادتان 
هست كره نداشتيد، پوشك نداشتيد، روغن 
نداشتيد. . . يادتان هست قيمت ها لحظه اي 
باال مي رف��ت؟!« بعد كه اعتمادش��ون رو 
جلب كرد، هم��ه ش��هروندها رو به خاك 

سياه نشوند!
مالكشريعتي:

 آقاي جهانگيري! هر شب كه شهر به خواب 
ميره، ۴00  »شهروند ساده« در شهر تحت 
مديريت شما با تير كرونا كشته مي شوند. 
چرا؟ چون »رئيس« با اطمينان گفته بود از 
پيك كرونا عبور كرديم و شهروندان هم باور 
كردند. خوب بازي كرديد! ولي كشورداري 
بازي نيست كه در دولت سوم روحاني هم 

بتوانيد ادامه دهيد. 
جوادنيكيملكي:

 جهانگيري مي گويد مراقب باش��يد ش��هر 
دس��ت مافيا نيفتد. امروز كسي خودش را 
كارآگاه جا زده كه در مناظره هاي سال ۹۶ 
ظن ها را از پدرخوانده برداشت و به عنوان 

 #دكتر_لكتر او را پوشش داد و احيا كرد. 
محمدحسينآزادي:

۱۲۴۸ فقره پرونده در خصوص ارز ۴۲00 
توماني )دالر جهانگيري( تش��كيل شده، 
۵۵۵ ارزخوار بيش از ۱0ميليارد دالر از اين 
دالرها باال كش��يده اند بعد طرف در كمال 
پررويي مي گويد نبايد اجازه دهيم شهر به 
دست مافيا بيفتد! معناي مافيا عوض شده 

ما نمي دانيم؟!
صمصاماصفهاني:

جهانگيري: بايد در انتخابات شركت كنيم 

تا شهر سقوط نكند و شهر را به مافيا واگذار 
نكنيم/ رأي بدهيد تا شهر دست شهروندان 
باش��ه نه دس��ت مافيا. همون قص��ه ديوار 
كشيدني كه كش��يده نش��د! همون قصه 
جنگي كه ميگفتن ميش��ه و نشد! همون 
قصه دالر پنج تومن كه شد ۳0 تومن! لعنت 

به تفكر ليبرال مردم فريب!
امين:

پاداش ساالنه ۳۱ ميلياردي در دوره وزارت 
جهانگيري! اعتراض اكبر اعلمي، نماينده 
اصالح طل��ب مجلس شش��م به اس��حاق 
جهانگيري كه آن زمان وزير صنايع خاتمي 
بود. بعد همين آدم مياد ميگه نبايد ش��هر 

دست مافيا بيفته!
احساناركاني:

يك محك��وم ف��راري از مج��ازات ديوان 
محاس��بات به نام اس��حاق جهانگيري كه 

۱۱سال قبل به انفصال از خدمت و جبران 
۶ميليارد تومان در وجه خزانه كشور محكوم 
شده است، درباره اهميت خزانه و بيت المال 
صحبت مي كرد! از قياس��ش خن��ده آمد 

خلق را. . . 
كاربريبانام»هرمس«:

داخل كالب هاوس: »مواظب باشيد شهر 
دست مافيا نيفته!« خارج از كالب هاوس: 
»رئيس هيئت مديره شيرين دارو: هوراا!«، 
»عضو موظف كشتيراني كيش: هوررااا«، 
»عضو هيئت مديره دارو پخش: هوررررا«، 
 »رئيس انتش��ارات علمي فرهنگي: هورا«، 
 »رئي��س رواب��ط عموم��ي پتروش��يمي 
اميركبير: هوررراااااا«،  »مدير روابط عمومي 
كارخانجات پارس: هورررا« و. . . )توضيح: 
اشاره به اسامي ستاد روحاني كه در وزارت 

كار و شستا پست گرفته اند.(
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معنایمافیاعوضشدهمانمیدانیم!
واكنشكاربرانشبكههاياجتماعيبهطعنهمافياييجهانگيري

گفتههاياس�حاقجهانگيري،معاوناولرياس�تجمهوري،همچناندرش�بكههاي
اجتماعيپ�رواكنشاس�ت.كارب�رانبهوي�ژهدرخص�وصآنبخ�شازصحبتهاي
جهانگيريكهگفتمراقبباش�يدشهردس�تمافيانيفتد!معترضبودهوباروشهاي
مختلفبهنقدآنميپردازند.كاربرانمعتقدندايننيزيكش�گردانتخاباتياس�تو

درواقعبازهمبارقيبهراس�يدرپ�يانحرافاذهانعموميهس�تند.كاربراندرنقد
اينعبارتبهبرخيازعملكرده�ايدولتروحانيوكابينهپرداختن�دوبامروربرخي
كارهاوبعضاًتخلفاتوفس�ادهايص�ورتگرفتهبيناطرافيانمس�ئوالنطعنههايي
مافياييبهجهانگيريزدند.آنچهدرادامهميخوانيدبخشهاييازاينواكنشهاست.

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

 نكته ای در باب استجابت دعا 
در شب هاي قدر

آيتاهللفاطمينيا:
شب قدر، ابتدا بايد از گناهانمان استغفار كنيم و تصميم بر جبران 
بگيريم. بعضي از گناهان مانع اجابت دعا مي ش��ود. اما نكته اين 
است كه به هرحال خيلي از گناهان را انجام داده ايم و درحال حاضر 

نمي توانيم جبران كنيم!
مثل اينكه االن برويم در فالن شهرس��تان و دلي را كه شكس��ته 
بوديم، به دست آوريم، يا بخواهيم دو سه سال نماز قضا را بجا آوريم، 
يا بخواهيم حق الناس هايي را كه به گردن داريم جبران كنيم. اينها 

را كه في المجلس نمي توانيم انجام دهيم. پس چه بايد كرد؟!
در اين شرايط مي گويم به خدا عرض كنيد: »خدايا! من با تو عهد 
مي بندم كه از اين مجلس كه بيرون رفتم در اولين فرصت ممكن 
اين قدم ها را بردارم و جبران گذش��ته كنم و تو هم به لطف و كرم 
بي انتهايت لطفي كن تا اين گناهان مانع اجابت دعاي من نشود.« 

يقين بدانيد اين كار مؤثر است، خدا از دل ها آگاه است، خدا كريم تر 
از آن است كه بخواهد اينجا با من تسويه حساب كند! وقتي مي بيند 
بنده اش واقعاً پشيمان است و االن دستش به جايي نمي رسد، حتماً 
مهلت جبران مي دهد. اصاًل اگر چنين حالي داش��ته باشد و با تمام 
وجود از گذشته اش ناراحت باشد، قطعاً خداوند كريم او را مي بخشد. 

منبع:كانال تلگرامي »در محضر استاد فاطمي نيا«

   سبوي دوست

حجت االسالم دكتر رسول جعفريان در كانال 
تلگرامي خود نوش��ت: به راس��تي چه چيزي 
مي توان��د مؤلفه اي وحدت بخ��ش ميان همه 
مردمان روي كره خاكي باشد؟ در اين باره شايد 
ادعاهاي مختلفي بشود كرد، اما بايد مراقب بود 
كه ادعاي توخالي نباشد، ادعايي كه من يا شما 
براي راضي ك��ردن اطرافيان خودمان كه يك 
باور خاص دارند، مي گويي��م و آنها آن را قبول 
مي كنند. شايد كسي بگويد عام ترين اعتقاد باور 
به خداوند باشد، اما مي دانيم حتي در اين مورد 
هم افرادي كه خدا را قبول ندارند بسيارند، يا 
دست كم مطالبي درباره خداي خود مي گويند 
كه ديگر طوايف به هيچ روي نمي توانند با آنها 
موافقت داشته باشند. اگر با كانت همراه باشيم، 
ارزش هاي اخالقي، مهم ترين و مطمئن ترين 
زمينه اي اس��ت كه مي تواند نقط��ه تالقي و 
وحدت بخش همه انسان ها باشد؛ اينكه ثابت 
كنيم، ارزش هايي وج��ود دارد كه كاماًل همه 
انسان ها به آنها باور دارند. كمتر كسي هست كه 
با اين امر مخالفت داشته باشد، اما همين ادعا 
هم محل بحث است و چنين نيست كه مورد 
توافق همگان باشد و در اين باره بايد بحث كرد. 
و اما يك نكته هس��ت كه مي توان حتي بيش 
از ارزش هاي اخالق��ي از آن به عنوان عنصري 

وحدت بخش ميان انس��ان ها سخن گفت و 
روي آن حساب كرد. اين عنصر وحدت بخش، 
چيزي جز علم و حقيقت جويي نيست. راست 
اس��ت كه علم دهها تعريف دارد و بسياري از 
نظريات در چگونگي رس��يدن به علم يا علِم 
درست كه به آن حقيقت گفته مي شود، وجود 
دارد، اما انس��ان ها همه، بله همه آنها در اينكه 
دنبال كش��ف حقيقت هس��تند، با يكديگر 
اش��تراك نظر دارند. ش��ايد همه مي توانند تا 
انتهاي راه با هم باشند، شايد اصالً انتهايي وجود 
نداشته باشد، اما وقتي يك كالس ۵0 نفره در 

دانشگاهي در يك گوشه دنيا تشكيل مي شود 
كه هر دانش��جويي در آن، از نقط��ه اي از دنيا 
آمده و به كالس درس اس��تاد گوش مي دهد، 
مي ش��ود تصور كرد كه همه اينها، از هر نقطه 
كه آمده اند، به حقيقت و كشف آن يعني علم 
احترام مي گذارند و براي دستيابي به آن تالش 
مي كنند. شايد بيشتر آنها بر اين باور باشند كه 
رسيدن به حقيقت، دش��وار يا حتي ناممكن 
است، اما باز هم در اين حس كه بايد حقيقت را 

كشف كرد با يكديگر مشترك هستند. 
علم و دانايي اين جاي��گاه را دارد كه مي تواند 

تمامي انس��ان ها را كنار يكديگ��ر قرار دهد، 
چراكه به قول جرج س��ارتون »انس��ان ها را 
واالترين هدف هايشان مانند كشف حقيقت 

متحد ساخته است«. 
آيت قرآني »تعليم اسماء به آدم« هم مي تواند 
روي اين وجه مش��ترك تمام آدميان تأكيد 
كند. روشن است كه بحث از دين، كدام دين، 
كدام خدا، كدام فلس��فه و نيز كدام اخالق و 
بسياري از قضايايي كه خيلي از آدم هاي دنيا 
به آن عالقه مند هس��تند، تنها از راه »علم« 
ممكن است. علم و حقيقت جويي به اعتبار 
اينكه بتوانند پ��رده اي را كن��ار زده و ما را با 
گوشه از حقيقت آشنا كنند، ارزش مشترك 

ميان همه آدميان دارد. 
ارزش معلم، كس��ي كه »علم« را به ديگران 
مي آموزد، بدين است كه مي كوشد، راه كشف 
حقيقت را كه گمشده همه آدميان است و با 
عشق به دنبالش مي روند و سال هاي سال از 
عمرشان را صرف آن مي كنند، به مخاطبانش 
آموزش دهد. اما آيا همه معلمان، راه كشف 
حقيقت را به دانش آموزان تعليم مي دهند، 
يا هستند كس��اني كه آنها را گمراه كرده و از 
حقيقت دور مي كنند! به نظر مي رسد، رسالت 

معلمي سنگين است.

در باب ارزش علم و معلم
   گزارش

احسان تقدسي با اشاره به سخنان اخير جهانگيري در كالب هاوس، توئيت كرد: به آقايان 
جهانگيري و روحاني غبطه مي خورم وقتي كه مي گويند »اقتصاد ما« خوب شده است.  اي 

كاش اقتصاد مردم ايران هم خوب شود. 

مجيد شاكري، كارشناس اقتصاد سياسي توئيت كرد: اميدوارم تجربه سال هاي ۹۴ تا ۹7 اين 
درك را ايجاد كرده باشد كه بين »رفع تحريم« و » انتفاع اقتصادي از رفع تحريم« تفاوت هاي 
جدي وجود دارد.  جزئيات به مراتب مهم تر از كلمات كلي مبهمي مثل »رفع« تحريم است. 

تفاوت »رفع تحريم«  با »انتفاع اقتصادي از رفع تحريم«غبطه به اقتصاد روحاني و جهانگيري!

قصه پرواز يك قصه قديمي شكست خورده است
بخش��ي از كتاب »تكه هايي از يك كل منس��جم« اثر »پونه 
مقيمي« در شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شود. در 
اين بخش مي خوانيم: ما انتظار داريم كس��ي باشد، چيزي يا 
نيرويي فراتر از ما تا به ما پرواز را بياموزد، پرواز از فراز دردها و 
رنج ها. حقيقت اين اس��ت ك��ه قصه پرواز ي��ك قصه قديمي 
شكست خورده است. پرواز هيچگاه براي ما نبوده و نخواهد بود. 
پرواز داس��تان پرندگان اس��ت. ما آدم  هايي هستيم كه روي 
پاهايمان راه مي رويم و دنيا را با دست هايمان لمس مي كنيم. 

داستان ما، ديدن و حس كردن و لمس كردن است. با همين بدن و همين ذهن! 

 بن سلمان خوب مي داند 
ديپلماسي چقدر وابسته به ميدان است!

محمد عبدالهي در كانال تلگرامي خود با اشاره به صحبت هاي 
بن سلمان كه گفته است »اميدواريم روابط خوبي با ايران داشته 
باشيم« نوشت: بن سلمان خوب مي داند ديپلماسي چقدر وابسته 
به ميدان است. به محض شكست در ميدان جنگ، در ديپلماسي 
تغيير استراتژي مي دهد. وقتي تمام جبهه مقابل مقاومت )ائتالف 
متجاوزين س��عودي- اماراتي، القاعده، داعش، تروريست هاي 
اردوغان( در مقابل مجاهدان يمني شكست مي خورد و مأرب در 
حال سقوط اس��ت، بايد به س��مت ايران به عنوان رهبر جبهه 

مقاومت كرنش كند. بن سلمان بهتر از ظريف جايگاه ميدان و ديپلماسي را مي شناسد!

 بدافزارهاي مخرب و جاسوسي
با عنوان دعاهاي شب قدر

معصومه نصيري در كانال تلگرامي »خانواده و رسانه« نوشت: 
مجرمان سايبري با سوءاس��تفاده از مناسبت هاي مختلف و به 
خصوص مناسبت هاي مذهبي به دنبال برانگيختن احساسات 
هموطنان و در نهايت سوءاستفاده از آنان هستند. يكي از اقدامات 
مجرمانه اين افراد ارائه فايل ها و ادعيه هاي مذهبي براي دانلود 
اس��ت كه گاهي برخي از آنه��ا آلوده به بدافزاره��اي مخرب يا 
جاسوسي بوده و به محض دانلود به سيستم قرباني نفوذ مي كنند. 
هموطنان بايد نسبت به دريافت فايل ها از منابع نامعتبر دقت 
الزم را داش��ته باش��ند و هنگام نصب اين گونه اپليكيشن ها و 
نرم افزارها از دادن مجوز دسترسي هاي مشكوك خودداري كنند. كاربران فضاي مجازي و اينترنت 

از بازكردن لينك هاي ناشناس يا حتي نصب نرم افزار از منابع غيرمعتبر خودداري كنند. 

 خطاي محاسباتي راهبردي ظريف 
در باره ديپلماسي و ميدان

مصطفي غفاري، در كانال تلگرامي »عصر انديشه« چند نكته 
درباره ماجراي فايل صوتي منتشر شده از محمد جواد ظريف 

نوشت. نكات او عبارتند از:
۱. سياس��ت هم مانند بس��ياري از حوزه هاي ديگر اليه هايي 
فني و تخصصي دارد كه از ميل و عالقه م��ا پيروي نمي كند. 
اهل سياست مي دانند كه وقتي درباره مسائلي در اين سطوح 
صحبت مي شود، اينكه ما به چه كس��ي گرايش داريم و از چه 
كسي دل خوشي نداريم هيچ جايي ندارد. در واقع اينجا بحث 

كارشناسي مطرح است و البته بزرگ ترين اشتباه، عمومي كردن اين دست مسائل است. 
۲. تفاوت سطح مسئله را بايد در نظر بگيريم، چراكه اختالف نظر بين كارگزاران كشور مي تواند 
در هر يك از اين سطوح وجود داشته باشد: »مبنايي و ايديولوژيك«،  »راهبردي و استراتژيك« 

و »روشي و تكنيكي«. 
شايد طراحان احتمالي ماجراي لو رفتن فايل صوتي، بنا به منافعي مايل بودند اينطور وانمود 
كنند اما به نظر من بخش هايي از گفت وگوي دكتر ظريف كه بيش��تر جنجالي شد، در سطح 

مبنايي تعريف نمي شد و طبيعتاً درخور اين سطح از واكنش هم نبود!
۳. اگر ياد بگيريم سطح مس��ائل و اختالفاتمان را درست بشناسيم، مي توانيم كنش يا واكنش 
متناسب داشته باشيم و اگر چنين نشود ناباورانه مهره بازي افراد و گروه ها مي شويم. اين حد از 
تحريك پذيري از طرف ما دقيقاً نشانه مديريت پذيري ما نيز هست؛ حاال طرف مقابل هر كسي و با 
هر طراحي كه مي خواهد باشد. متأسفانه در فرهنگ سياسي معاصر ما به ويژه بين دوستان انقالبي، 

حيثيتي كردن نابه جاي اختالف ها بسيار فراگير و بسيار هم هزينه زاست. 
۴. خوب اس��ت آقاي دكتر ظريف و هوادارانش��ان فارغ از اين مالحظات و ف��ارغ از اينكه چه 
كسي و با چه هدفي فايل مصاحبه خصوصي/ اختصاصي را منتشر كرده، توجه كنند كه اعتبار 
حرفه اي ايشان به عنوان يك سياستمدار باهوش و پايبند به منافع ملي به شدت مخدوش شده 
است. بدون هيچ برچسبي، دشوار اس��ت باور كنيم وزير امور خارجه كشور اين مقدار خطاي 

»محاسباتي راهبردي« درباره رابطه ميدان و مذاكره دارد. 
۵. گمان مي كنم آقاي دكتر ظريف در مقام ارائه تحليل بيشتر دچار هيجان انديشي شده  است و 
دستمايه خوبي براي سياست بازها فراهم كرده تا موجي براي سواري بر افكار عمومي بسازند. از 
طرف ديگر گمان مي كنم مخاطبان ممنوني كه اغلب نه تمام مصاحبه را دقيق وارسي كرده اند و 

نه تفاوت سطوح اختالف را در نظر گرفته اند هم دچار هيجان زدگي شده اند. 

ضرورت تعيين سقف زماني براي مذاكرات
احمد بنافي در كانال تلگرامي »صفير« نوشت: 
رافائل گروس��ي مدير كل آژان��س بين المللي 
انرژي اتمي در مصاحبه روز پنج شنبه خود با 
بلومبرگ گفت: نگران اس��ت ايران اطالعات 
ضبط شده را در صورت عدم توافق به موقع پاك 
كند و افزود: اميدوار است اين اتفاق نيفتد. وي 
همچنين گفت:  اگر طرف  ها موعد نظارت را از 
دست بدهند و گفت وگو به نتيجه نرسد، به منظور تالش براي دست يافتن به مصالحه اي ديگر 

به تهران باز خواهد گشت. در اين خصوص بخوانيد:
۱( مطابق ماده شش قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها مصوب مجلس شوراي اسالمي، ايران 
از پنجم اسفند ماه سال گذشته اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را كه بخشي از تعهدات برجامي 
بود، متوقف و پذيرش نظارت را در حد پادماني اعالم كرد. بر اساس توافق صورت گرفته بين ايران و 
آژانس، دسترسي بازرسان به مستندات دوربين هاي نصب شده در تأسيسات هسته اي صرفاً مشروط 
به انجام تعهدات برجامي غرب گرديده و در غير اين صورت جمهوري اسالمي پس از سه ماه تصاوير 

ضبط شده را امحا و دوربين ها را جمع خواهد كرد. 
۲( پنجم خرداد ماه تاريخ انقضاي توافق مي تواند زمان اعالمي جمهوري اسالمي براي پايان مذاكرات 
ايران با ۱+۴ باش��د، چراكه روند مذاكرات نشان مي دهد طرف مقابل مي خواهد با پيچيده نبودن 
فرآيند مذاكرات از طريق موضوع تحريم ها و مدت زمان راستي آزمايي، تيم مذاكره كننده ايران را در 

مقابل يك كالف سردرگم و پيچيده قرار دهد و مذاكرات را به فرسايش بكشاند. 
۳( اين مدل بازي همواره يكي از تاكتيك هاي غربي ها در مذاكرات است تا با خريد زمان و فرسايشي 
كردن مذاكرات، مذاكره كنندگان و در كنار آنها افكار عمومي را خسته نموده و امتياز بيشتري بگيرند. 
۴( براي رهايي از اين وضعيت و بر هم زدن بازي طرف مقابل، وزارت خارجه مي تواند سقف زماني 
براي مذاكرات اعالم نمايد. ضرب االجل زماني مي تواند پنجم خرداد ماه، به عنوان نقطه زماني 
پايان بازي باشد، اينجاست كه اراده آنان براي رسيدن به يك توافق واقعي و در عين حال مطلوب 

بر مبناي پيشرفت مذاكرات، نمايان مي گردد. 
تعيين سقف زماني براي گفت وگو و عدم تمديد توافق ميان ايران و آژانس در كنار اقدامات گذشته 
ايران مانند افزايش سطح غني سازي و كاهش تعهدات برجامي، روند مذاكرات را حقيقي و رسيدن 
به يك توافق مطلوب را امكان پذي��ر خواهد كرد. در اين ميان توافقي براي ما مطلوب اس��ت كه 
جمهوري اس��المي از مزاياي آن به صورت عملي و نه صرفاً كاغذي منتفع شود. به عبارتي هيچ 
اقدامي اعم از تحريم، ترغيب، تهديد و تطميع نبايد مانع از انتفاع جمهوري اسالمي از برجام در 
آينده گردد. شرط دستيابي به آن هم در اين است كه اوالً اجازه ندهيم امريكا بخشي از تحريم هاي 
خود را به بهانه واهي حفظ نموده و با نگه داشتن معماري و زيرساخت هاي تحريم ها، در فرداي 
توافق تحريم هاي ملغي شده را مجدداً برگرداند و ثانياً مذاكره كنندگان نبايد در معماي پيچيده 
تحريم هاي تو در توي امريكا با مذاكرات پي در پي، چانه زني را به فرسايش بكشانند؛ تعيين سقف 

زماني اين معادله را به نفع جمهوري اسالمي تغيير خواهد داد. 


