
شو انتخاباتی نهایت آورده مذاکرات وین؟!
علی قلهکی در توئیتی نوشت: روایت عراقچی از مذاکرات وین با آنچه 
امریکا و اروپایی  ها می گویند متفاوت است. عراقچی روند مذاکرات را 
» سازنده « می داند ولی امریکا محکم روی مواضع خود ایستاده و اروپا 
هم به دنبال زیاده خواهی  اس��ت. این روند » آورده اقتصادی حقیقی « 

برای ایران ندارد! نهایتاً یک شو برای ۱۴۰۰ است...

انقالبی ماندن مهم تر است
جواد نیکی ملکی در توئیتی نوش��ت: در اوج ناامیدی اعراب از مبارزه 
با اس��رائیل، قیام کرد و اولین شکس��ت ها را به دشمن چشاند. پس از 
پیروزی انقالب به ایران آمد و او بود که انقالب اسالمی را به انفجار نور 
تشبیه کرد. چند سال بعد شاخه زیتون به دست به قتلگاه مذاکره رفت؛ 

چیزی از عرفات انقالبی باقی نماند. انقالبی ماندن مهم تر است!

ُملک سلیمانی قدس را آزاد خواهد کرد
کاربری با نام »عیار « در توئیتر نوشت: درسته سردار سلیمانی خودش 
نیست ولی ما هستیم! ان شاءاهلل ُملک س��لیمانی قدس رو با یاد و نام 
حاج قاسم به زودی برای همیشه از سرطان اس��رائیل پاک می کنیم. 

#القدس_أقرب

   سعید نوروزی:
متوسلیان و حاج قاسم و مغنیه برمی گردند؛ 
و آوینی روای��ت می کن��د، آزادی » قدس 

شریف « را. #القدس_اقرب
   سیدمهرداد سیدمهدی:

جمیع مس��لمانان جهان را دعوت می کنم 
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام 
قدر است، و می تواند تعیین کننده سرنوشت 
مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان »روز قدس « 
انتخاب، و طی مراسمی همبستگی بین المللی 
مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم 

مسلمان اعالم نمایند )امام خمینی(.
   عبداهلل گنجی:

امام خمینی: »آری فلسطینی راه گم کرده 
خود را از راه برائت ما یافت و دیدیم که در این 
مبارزه چطور حصارهای آهنین فروریخت... 

چطور خواب بنی اسرائیل در تصرف از نیل 
تا فرات آشفته گش��ت و دوباره کوکب دریه 
فلس��طین از ش��جره مبارکه » الش��رقیه و 

الغربیه « ما برافروخت«  #روز_قدس
   محمدعلی میرزایی:

رهبر معظ��م انقالب: روز ق��دس فقط روز 
فلسطین نیس��ت، روز امت اسالمی است. 

#القدس_أقرب #حاج_قاسم 
   مسعود عقیلی نیا:

فراموش کردن فلسطین یعنی منتظر دست درازی 
بیشتر صهیونیست ها به منطقه باشیم. اسرائیل باید 
بداند توسعه کشورش در منطقه را به گور خواهد 
برد حتی اگر حاکمان بزدلی در منطقه حکومت 

کنند.  .#FreePalestine #القدس_أقرب
   احمد نادری:

فاجعه اش��غال فلس��طین و جنایات رژیم 

آپارتاید اس��رائیل هنوز در حافظه جمعی 
مردم جهان و مسلمانان بازتولید می شود. 
بی تردید در هی��چ مقطعی از تاریخ معاصر، 
هیچ جنبش اجتماعی همچون فلسطینیان 
این گونه در مردم دنیا نهادینه نشده است. 
قدس آزاد خواهد ش��د. ای��ن وعده محتوم 

الهی و ثمره خون #حاج_قاسم است.
   حمید حمایت:

به امی��د روزی که در ق��دس نماز جماعت 
به امامت حضرت ولی عصر)عج( بخوانیم. 

.#FreePalestine# القدس_أقرب
   سیدرامین موسوی:

فلسطین، فلسطین از بحر تا نهر است، نه یک 
وجب کمتر نه یک وجب بیش��تر. به زودی 
باید تمام مختصاِت ژئوپولتیکی اشغال شده 
توسط رژیم بدکاره صهیونیستی به اهالِی 

این منطقه بازگردد. #القدس_اقرب
   محمدحسین فرخی:

»روز جهانی ق��دس روز فری��اد و مقاومت 
ام��ت اس��المی در مقاب��ل سیاس��ت های 
 FreePalestine# ».تفرقه انگیز اس��ت

# القدس_أقرب
   بهنام انصاری:

تو کز محنت دیگران بی غمی/ نش��اید که 
نامت نهن��د آدمی. دف��اع از مظلوم نه فقط 
برا مسلمونا، بلکه هر انسانی با هر عقیده ای 
عق��اًل و ش��رعاً واجب��ه...  #القدس_أقرب  

FreePalestine#
   امید نریمانی:

»اس��رائیل ۲۵ س��ال آین��ده را نخواه��د 
دید « ب��رای ما هدف��ه نه تنها یک ش��عار! 

#القدس_اقرب
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آزادی قدس را روایت خواهیم کرد
فریاد حمایت از مظلوم کاربران شبکه های اجتماعی در روز قدس

با فرارسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که با پیام تاریخی امام خمینی)ره( به اسم 
»روز قدس«  نامگذاری شده است مسلمانانی از سراسر جهان حال که با وجود شرایط 
کرونایی امکان راهپیمایی اعتراضی وجود ندارد در شبکه های اجتماعی با هشتگ های 
#FreePalestine و #القدس_أق�رب اعت�راض به رژیم کودک کش صهیونیس�تی و 

حمایت شان از مردم مظلوم فلسطین را نشان دادند. کاربران فارسی زبان نیز با توفان های 
توئیتری همراه شدند. واکنش های کابران فارسی زبان عموماً با ذکری از حاج قاسم همراه 
بود. آنان تأکید داشتند که اصلی  ترین خونبهای حاج قاسم نابودی رژیم صهیونیستی 
و آزاد س�ازی قدس ش�ریف اس�ت. در ادامه بخش  هایی از این واکنش  ه�ا 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.

 فلسفه شهادت امام علی)ع( 
در خانه خدا و در ماه مبارک رمضان

آیت اهلل خوشوقت)ره(:
از حوادث بس��یار مهمی که در این ماه اتفاق افتاد، شهادت مولی 
الموالی امیرالمؤمنین علیه الصاله والسالم است. پروردگار متعال 
این عبد صالح خدا و این نگین انگشتری بشر را برای اظهار عظمت، 
بزرگی و بزرگواری اش در منزل خودش و در خانه  خودش یعنی کعبه 
به دنیا آورد و در خانه خودش به شهادت رساند و در ماه خودش روح 
مطّهرش عروج کرد و او را به عنوان الگو برای ماه رمضان و روزه داران 

ماه رمضان در مقابل چشم همه  روزه داران قرار داد.
منبع: کانال »عزیز خدا« در پیام رسان ایتا

   سبوي دوست

داود گودرزی در صفحه اینستاگرامی خود به مناسبت روز 
قدس نوشت: با فرارس��یدن روز جهانی قدس و سالروز پیام 
تاریخی امام خمینی)ره( به مس��لمانان جهان ذکر و مرور 
چند نکته پیرامون اهمیت مسئله فلسطین و مردم مظلوم 

فلسطین ضروری می نماید:
۱- حدود ۷۳ س��ال از اش��غال سرزمین فلس��طین از سوی 
یهودیان صهیونیست می گذرد؛ این اشغال به بهانه دروغ بزرگ 
هولوکاست با طراحی یهود ی  ها و کمک دولت خبیث انگلیس و 
تعدادی از خودفروخته های محلی در سرزمین فلسطین اشغالی 
صورت گرفت. در مرحله نخس��ت،  هدف آن بود که به خیال 
خود بزرگ ترین دولت یهودی را از نیل تا فرات ش��کل دهند 
و به گونه ای بخش عمده ای از منطقه غرب آسیا را به تسخیر 
درآورند که کسی جرئت تعرض به یهودیان را به خود راه ندهد.

۲- انتخاب و دست درازی یهودیان به فلسطین به موقعیت 
استراتژیک این منطقه باز می گردد. سابقه کهن و مهد ادیان 
الهی از یک س��و و موقعیت جغرافیای��ی و حاصلخیزی این 
سرزمین و قرار گرفتن آن در منطقه مهم و حساس غرب آسیا از 
سوی دیگر موجب شد یهودیان بر این سرزمین دست گذارند.

۳-  با پیروزی انقالب اسالمی جریان مقاومت در سرزمین های 
اش��غالی قوت گرفت و به مرور با تقویت مقاومت در فلسطین، 
سوریه و لبنان عرصه بر صهیونیس��ت های اسرائیلی تنگ تر 
شد تا حدی که از حدود ۱۵ سال پیش ورق برای اسرائیلی  ها 
برگشت و آنها که ادعای کشور بزرگ یهودی را داشتند نه تنها 
آرمان های اولیه شان را غیرقابل تحقق دیدند بلکه امنیت خود 
را در سرزمین های اشغالی نیز بر باد رفته یافتند و مجبور شدند 
از بیم جریان مقاومت در محدوده کشور فلسطین به دور خود 
دیوار کشند و از ترس موشک های مقاومت گنبدی مثالً آهنین 

مستقر سازند؛ تا حدی که در سالیان اخیر مسئله امنیت برای 
یهودیان ساکن در سرزمین های اشغالی که به وعده بهشت روی 
زمین به فلسطین مهاجرت کرده اند،  از دغدغه  ها و نگرانی های 

اصلی دولت جعلی رژیم صهیونیستی شده است.
۴- یاری رساندن جمهوری اسالمی ایران به مسئله قدس و مردمان 
فلسطین از دو سو قابل بررسی اس��ت. این مسئله هم برگرفته از 
مبانی دینی ما مسلمانان است و هم با منطق حکمرانی و منافع 
ملی ضروری می نمای��د. برآمده از مبانی دینی ما اس��ت چرا که 
امیرالمؤمنان فرمود: »کونوا لظالم خصما و لمظلومه عونا« هر جا که 

ظالمی هست مقابل او بایستید و از هر مظلومی دفاع کنید.
بر اس��اس عقل، منطق حکمرانی و منافع و امنیت ملی ایران 
ضروری است چراکه اگر در مقابل دولت غاصب و وحشی ای که 
خیال دارد بخش عمده ای از غرب آسیا را تسخیر کند، در همان 
نقطه اول نایستیم و اجازه کشورگشایی به او بدهیم روز به روز 
بر قدرتش افزوده خواهد شد و حتماً و حتماً امنیت کشور را در 
ابعادی بزرگ تر به خطر خواهد انداخت. لذا منطق حکم می کنم 
در کنار برادران فلسطینی بایستیم و با تجهیز آنان هم به نجات 
بخشی از خاک سرزمین های اسالمی کمک کنیم و هم به آن 

غده سرطانی اجازه رشد ندهیم.
۵-  اقدامات رژیم صهیونیس��تی علیه ملت ای��ران در طول 
۴۲سال گذشته کامالً روشن و واضح است. آنها از هیچ خباثتی 
در حق ملت ای��ران دریغ نکردند و حتی با فش��ار بر امریکا و 
البی های سنگین، هیزم آتش شیطان بزرگ را در ایجاد سد در 
برابر امنیت و پیشرفت ایرانیان فراهم آوردند. ترور دانشمندان 
ایرانی، جاسوسی های متعدد، تشکیل پایگاه های نظامی در 
خاک همسایگان ایران، پش��تیبانی از گروه های متخاصم و 
تروریست، تالش های نرم برای ایجاد آشفتگی در روان جوانان 
ایرانی و... گوشه ای از خباثت های این رژیم است که هر ایرانی 
میهن دوس��تی را که دغدغه آرامش و پیشرفت کشورش را 
دارد، برای مقابله با این رژیم مصمم می س��ازد. همین است 
که به قول رهبر معظم انقالب، ملت ایران عاش��ق مبارزه با 
صهیونیست  ها و نابودی کامل رژیم صهیونیستی هستند و در 
ذهن خود چیزی کمتر از نابودی رژیم کودک کش و سفاک 
صهیونیستی را خونبهای حاج قاسم عزیز نمی دانند و به هیچ 
چیز کمتر از آن راضی نمی شوند که یقیناً بزرگ ترین هدف 

حاج قاسم نیز همین بوده و بس.

آزادیقدسونابودیاسرائیلخونبهایحاجقاسم

ملیکا محمدی در توئیتی نوش��ت: تام هرندل عکاس ۲۲ساله انگلیسی که برای به تصویر 
کشیدن مظلومیت فلسطین به غزه رفته بود، با اصابت گلوله تک تیرانداز به سرش، ۹ ماه در 
کما بود و به شهادت رسید. امثال او و راشل کوری نشان دادند مسئله فلسطین، مسئله اسالم 

و جمهوری اسالمی نیست، مسئله انسانیت و آزادگی  است.

دانیال ایمانی در توئیتی نوشت: در یک سال اخیر وقت گذاشتم و مستند ها و نوشته های میدانی 
فراوانی را در باب جنگ س��وریه دیده و مطالعه کردم. تصاویر و داده  هایی در تراز یک جنگ 
جهانی تمام عیار. مورد عجیب این جنگ دنیا ها اما برایم این بود: در یک سمت این دیگ جوشان 

۹۹ گروه بنیادگرا حضور داشت اما یک گلوله به سمت اسرائیل شلیک نشد!

عجیب  ترین نکته جنگ سوریه!مسئله فلسطین، مسئله انسانیت و آزادگی است

    تصویر منتخب

     وحید جعفری با انتش�ار تصویر فوق نوش�ت: یک�ی از تلخ  تری�ن تصاویر از 
جنایت های رژیم صهیونیستی، در غزه...

 یک گزارش مثبت از کمک مناطق آزاد 
به اقتصاد کشور وجود ندارد!

سیدیاسر جبرائیلی در کانال تلگرامی خود نوشت: 
چند ماه پیش که به سیستان و بلوچستان رفته 
بودم، سری هم به منطقه آزاد چابهار زدم. در یکی 
از خانه های کپری از یکی از ساکنان سؤال کردم 
که چرا اینجا زندگی می کنید؟ گفت اهل فالن 
منطقه هستیم. آنجا کشاورزی داشتیم. با وقوع 
خشکسالی اینجا دنبال کار آمدیم. پرایدی خریده 
بود و مسافرکشی می کرد و زن و فرزندش در آن مخروبه با آن وضع... سؤال کردم که اگر شرایط 
در منطقه خودتان برای کار فراهم شود برمی گردید؟ با سؤال جوابم را داد. گفت این زمینی 
که در آن خانه ساخته ایم چه می شود؟ متوجه شدم به امید اینکه زمینی که تصاحب کرده اند، 

در منطقه آزاد قرار خواهد گرفت و بهایی پیدا خواهد کرد، آن زندگی را انتخاب کرده است.
چند روز پیش نماینده شهرمان زنگ زد. گفت ش��نیده ایم در مجمع، تو با منطقه آزاد شدن 
منطقه مخالفی و به ما گفته اند تو را خاموش کنیم تا راه باز شود. استدالل کردم. گفتم من از 
همه دستگاه  ها درباره مناطق آزاد گزارش گرفته ام. تیم های ارزیابی به مناطق آزاد فرستاده ام. 
یک گزارش مثبت از اینکه این مناطق به اقتصاد کشور کمکی کرده باشند ندارم. دروازه واردات 
و قاچاق شده اند. نسبت سرمایه گذاری خارجی در منطقه مادر نسبت به مناطق آزاد بیشتر 
است. تراز تجاری اکثر این مناطق منفی اس��ت. با فروش زمین و تعرفه واردات هزینه هایش 
تأمین می شود...  نگذاشت حرفم تمام شود. گفت اینجا مردم محرومند. اگر منطقه آزاد شود 

زمین هایشان گران می شود. یاد چابهار افتادم...
اقتصاد ایران از توسعه کمی مناطق آزاد نه تنها نفعی نبرده، بلکه زیان فراوان دیده است. سال 
گذشته از طرف مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام، یک اظهار نظر 
کارشناسی منتشر و اعالم کردیم که هدف بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه 
کمی این مناطق نیست، بلکه هدف سیاستگذار، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه صنعتی 
موجود، در راستای »انتقال فناوری های پیشرفته«، »گسترش و تسهیل تولید«، »صادرات کاال 
و خدمات « و »تأمین نیاز های ضروری و منابع مالی از خارج« بوده است. همیشه با شعار مقابله با 
تحریم  ها و ایجاد فرصت و حلوا حلوا کردن، مناطق آزاد جدید ایجاد شده و فرجام آن پیش چشم 
ماست. از تصویب هفت منطقه آزاد جدید در مجمع تشخیص به شدت متأثر شدم. متأسفم که به 
جلسات مربوطه راه نیافتم تا بتوانم اثری بگذارم. کاش به جای تصویب این مناطق جدید و توصیه 

به اصالح قانون مناطق آزاد، الاقل بررسی موضوع به اصالح قانون فعلی مشروط  می شد...

 کنار زدن منصور  هادی از صحنه سیاسی یمن 
و احتماالت پیش رو

کانال تلگرامی اندیش��کده راهبردی تبیین در تحلیلی کوتاه 
نوش��ت: در روزهای اخیر، المیادین به نقل از منابعی خاص 
نوش��ت که ظاهراً اراده ای منطقه ای و بین المللی در جریان 
اس��ت که راهکاری جدی برای حل بحران یمن بیابد. بر این 
اس��اس بناس��ت با اجم��اع جهان��ی قطعنام��ه ۲۲۱۶ لغو و 
قطعنامه ای جدید جایگزین شود که بر مبنای آن روند سیاسی 
احیا و هم��ه طرف  ه��ا وارد مذاکره ش��وند. یک��ی از الزامات 
ش��کل گیری این روند، کن��ار رفتن منصور  ه��ادی از صحنه 
سیاسی یمن است. در صورت وقوع این مسئله، می تواند تغییری عمده در فضای به بن بست 
رسیده یمن ایجاد کند. اما باید دید در صحنه عمل این اتفاق رخ خواهد داد یا خیر؛ چراکه با 
توجه به افزایش بازیگرانی که به دنبال نقش تأثیرگذار در آینده یمن هستند شرایط متفاوتی 
پیش رو خواهد بود. بدیهی است که کنار زدن منصور هادی یکی از قفل های فضای سیاسی 
یمن به منظور همگرای��ی را باز خواهد ک��رد. نخس��تین پارامتر مهم، جنوبی  ه��ا و ادعای 
جدایی طلبی آنهاست که به سبب نقش پررنگ خود در یمن به دنبال سهم خواهی جدی در 
آینده یمن هس��تند. همچنین از آن جایی که س��عودی و امارات هزینه های گزافی در یمن 
پرداخته اند، به هچ عنوان به آس��انی از مطامع خود در یمن دس��ت نخواهند کشید. اجماع 
امریکایی، اروپایی، اسرائیلی و ائتالف عربی با همه توان و در صحنه عمل به دنبال کاهش یا 
حذف نقش ایران در یمن هس��تند و البته به خوبی می دانند که انصاراهلل با این موضوع کنار 
نخواهد آمد. در این شرایط متغیرهای تمرکز زدا در یمن بسیار قوی تر از گذشته عمل می کند 
و یمن را به سمت یک انفکاک ولو در س��طح اقلیمی پیش خواهد برد؛ معضلی که انصاراهلل و 
بسیاری از احزاب و قبایل یمنی )به جز جنوبی ها( با آن مخالفند ولی از آن جایی که امارات و 
در پس  پرده رژیم صهیونیستی تمایل بس��یار زیادی به این امر دارند، ممکن است به کمک 
سیاس��ت بازی و حمایت غرب و امریکا در آینده عملی شود. با همه این ش��رایط و با نگاه به 
بازیگران و بررسی احتماالت میدانی نمی توان پیش بینی دقیق و قطعی از آینده داشت اما آنچه 

مسلم است، انصاراهلل بی شک دست برتر را در هرگونه تحوالت در آینده یمن خواهد داشت.

 چرا بعد از جلسه سران 3 قوه 
برای بورس اتفاقی نیفتاد؟

علی محمدی نوشت: در امریکا یا هر کشور دیگر، رئیس دولت 
با یک توئیت می تواند کل بازارهای مالی و اقتصاد را مثبت یا 
منفی کند. اما چرا در ایران مسئوالن سه قوه، جلسه برای بورس 
می گیرند ولی اتفاقی نمی افتد؟ فارغ از مشکالت ساختاری و 
سیس��تمی در اقتص��اد ای��ران، دو دلی��ل اصل��ی دارد: ۱- 
سرمایه گذاران به گفته مسئوالن اعتماد ندارد. چون مسئوالن 
سابقه خود را در گذش��ته خراب کرده اند. ۲- رئیس دولت، 

اقتصاد را به شدت به انتظارات سیاسی شرطی کرده است.

آیا برجام تصمیم نظام است؟
داود مدرسی یان در کانال تلگرامی »عالم سیاست« 
نوشت:  یک لحظه فرض کنید رهبری اجازه مذاکره با 
امریکا را به دولت روحانی نمی داد. یا فرض کنید اجازه 
امضای برجام را به روحانی و ظریف نمی داد. امروز بعد 
از هش��ت س��ال چه می گفتند؟ امروز در رس��انه  ها 
می گفتند »آهای مردم! ما می خواس��تیم با مذاکره 
مشکالت را حل کنیم ولی نگذاشتند«؛ »ما با امریکا تفاهم کردیم و برجامی درست کردیم که 

تحریم  ها را رفع کنیم ولی آقایان اجازه امضا ندادند « و...!
ببینید االن که اجازه داش��تند و فتح الفتوح  برجام را امضا کردند ه��م طلبکارند که برجام ما را 
نگذاشتند به هدف برسد! تازه پا را فراتر گذاشتند که برجام تصمیم نظام و رهبری بود و ما فقط 
مجری بودیم!  اگر منظور از تصمیم نظام، اجازه نظام و رهبری است بله رهبر انقالب اجازه مذاکره 
دادند. ایشان به رغم آنکه می دانست هیچ نتیجه ای نمی گیرند برای آنکه به نخبگان و مردم اثبات 
شود مذاکره و رابطه با امریکا، هیچ کمکی به حل مشکالت اقتصادی نمی کند چون ریشه مشکالت 
داخلی و سوءمدیریت است، اجازه دادند مذاکرات رودررو صورت بگیرد و برجام با تمام ضعف  ها و 
ابهامات و پیچیدگی  ها اجرا شود. خودشان هم رسماً گفتند برجام اگر سودی داشته باشد همین 

تجربه است که امریکا بدعهد است و مشکالت از طریق مذاکره با امریکا حل نمی شود!
اگر منظورتان این است که خیر، اصاًل خود نظام و شخص رهبری اراده مذاکره داشتند و دولت 
و ظریف را مجبور کردند بروند مذاکره کنند و برجام امضا کنند که هیچ عقل س��لیمی این را 
نمی پذیرد. اتفاقاً این شما بودید که اصرار می کردید به مذاکره و تمام هم وغم تان مذاکره بود و 
رهبری ده ها بار می گفت که »خوش بین نیستم، نتیجه نمی گیرید«، »مواظب باشید، تضمین 

اجرایی بگیرید«، »اگر خرشان از پل گذشت به ریش ما می خندند!«
اگر منظورتان از نظام هم همراهی مجلس الریجانی و برخی مسئوالن و حمایت افرادی از جبهه 
اصولگرایی مثل والیتی و قالیباف و رضایی و غیره از برجام است که بله اینها هم از برجام تان حمایت 

کردند و برخی شان حاال منتقد برجام شما هستند! ولی اینها مساوی نظام و رهبری نیستند!
   اصل قضیه چیست؟

روشن است که آقایان بعد از هشت سال نتیجه ای نگرفتند و مشکالت بدتر شده ولی حاضر به 
پذیرش اشتباه خود نیستند! حاضر نیستند اعتراف کنند این راه حل مذاکره برای رفع مشکالت 
اقتصاد، پاسخ معتبری نبوده و نباید تکرار شود! بلکه ناجوانمردانه مذاکره و برجام را هم تصمیم 

رهبری می خوانند تا خود را از این فاجعه تبرئه کنند.
به فرض برجام تصمیم نظام و رهبری بوده باشد، پس شما چه اصراری دارید که می  گویید اجازه 
بدهید این ۱۰۰ روز آخر را هم همان گونه ادامه دهیم و تحریم  ها را برداریم؟ به راستی اگر برجام 
تصمیم رهبری و نظام است، چگونه به نتیجه نرسیدن آن را هم به گردن نظام و رهبری و مرد 
میدان می اندازید؟ چگونه است که رهبری و نظام هم خودش تصمیم به مذاکره و برجام گرفته، 

هم خودش مانع برجام است؟ خسته نشدید از این همه تناقض؟!

   گزارش یك


