
 طرح صیانت با اصالحات
 جرائم را کاهش خواهد داد

جواد مصطفی لو، عضو مرکز وکالی دادگستری تهران و مدرس دانشگاه، 
توئیت کرد: ارزیابی بنده به عنوان یک کارش��ناس حقوق و کسی که با 
پرونده های متعدد کالهب��رداری رایانه ای و جرائم مالی و اقتصادی در 
محاکم مواجه بوده، این است  که تصویب و اجرای پیش نویس موسوم 
به طرح صیانت، با رفع برخی نقای��ص، کاهش ارتکاب جرائم مذکور را 

به دنبال داشته و امنیت اجتماعی را ارتقا خواهد داد.

دستاوردی برای منطقه آزاد کیش!
سیدیاسر جبرائیلی در توئیتی نوشت: طبق گزارش منتشر شده توسط 
وزارت صمت، منطقه آزاد کیش رتبه آخ��ر را از نظر تعداد واحدهای 
صنعتی فعال کسب کرده است. این دستاورد را خدمت حامیان و بانیان 

و توسعه دهندگان مناطق آزاد تبریک عرض می کنم.

جناب هادی! به اعتبار خودت رحم کن
محمدصادق عبداللهی در توئیتی نوشت: چه از فصل دوم »گیسو « که یک دفعه 
بدون هیچ پایانی ر ها شد و چه از آن مسخره بازی »دل « به نظر می رسد که 
»منوچهر هادی« جامعه را ساده و بی چاره فرض کرده که می تواند از VOD ها 
سوءاستفاده کند و از اوقات فراغت مردم که هیچ کس به فکرش نیست، پول 

دربیاورد! به ما رحم نمی کنی، به اعتبار خودت رحم کن...

   سیدجالل موسوی:
 می دونس��تید در ص��ورت تصوی��ب ط��رح 
صیان��ت اپراتور ها به خاطر فعالی��ت مردم در 
پیام رس��ان ها... ملزم می ش��وند به مردم پول 

بپردازند. #دروغ_قطع_اینترنت
   پری فرخی:

 خداییش کیا تا دیروز می گفتن فضای مجازی 
بی در و پیکره؟ خب طرح صیانت از فضای مجازی 
برعکس تصور بعضی ها که میگن نوعی فضولی 
هس��ت، قراره از یک س��ری نفوذ ها و فضولی ها 

جلوگیری کنه...  #دروغ_قطع_اینترنت
   مهدی کمالی:

 همه پیام رسان  ها و شبکه های اجتماعی خارجی 
نه تنها فیلتر نمی شن، بلکه می تونن توی ایران 
نمایندگی داشته باشن. این یعنی زمینه رفع 
فیلتر حتی توئیتر و تلگرام. این کجا و دروغ قطع 

اینترنت کجا؟!
   مهدی پیشوایی علوی:

 عزیزان هنوز چیزی تو مجلس تصویب نشده، 

فقط چن��د نف��ر از نماین��دگان مجلس یک 
پیش نویس رو ارائه دادن که به خاطر تخصصی 
بودن بحث نمی شد تو صحن علنی مجلس به 
رأی گذاشته بشه باید کارشناسی بشه. این جو 

چیه درست شده؟
   آرزو فتحی:

 طرح صیانت از فضای مج��ازی به دنبال رفع 
تبعیض بی��ن پلتفرم های داخل��ی و خارجی 
است. تا امروز برای پهنای باند به طرف خارجی 
پول پرداخت می کردیم ام��ا طبق این طرح، 
به تولید کننده محتوای داخلی حق الس��هم 
خواهیم داد و اعتب��ار این کار از محل صندوق 

تأمین می شود.  #دروغ_قطع_اینترنت
   سمانه مهدی:

 چرا برخیا از طرح صیانت این طور برداش��ت 
کردن که اینترنت قطع میشه؟ این در حالیه 
که نه طرحی تصویب ش��ده نه هیچی، بلکه 
فعاًل پیش نویس پیش��نهادی برای حمایت از 
کاربران ارائه شده اونم تازه گفتن در کمیسیون 

تخصصی بررسی بشه.  #دروغ_قطع_اینترنت
   سیده حسینی:

 برخالف آنچه در برخی رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی عنوان شده، طرح حمایت از حقوق 
کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی 
)مشهور به طرح صیانت( در مجلس تصویب 
نشده است و تا قبل از تصویب مجلس و تأیید 
شورای نگهبان، قانون نیست و اجرا نمی شود. 

 #دروغ_قطع_اینترنت
   کیان مهزاد:

آنهایی که ب��ا دروغ قطع اینترن��ت به طرح 
مجلس هجمه می برند، بزرگ ترین خیانت 
را به مردم می کنند چون مانع نقد و بررسی 

واقعی طرح می شوند.
   کاربری با نام »ذبیحی«:

 آیا می دانستید در طرح صیانت از فضای مجازی 
در صورت انتشار محتوایی که جرم باشد نه تنها 
کاربران مجرم محسوب نمی شوند بلکه مسئولیت 
آن با پلتفرم هاست؟!  این حمایت از حریم و حق 

کاربران اینترنت کجا و دروغ قطع اینترنت کجا؟!
   م. محسنی:

دروغ قط��ع اینترنت رو کس��ایی راه انداختن 
که نگران محدودیت منافع خودشونن، وگرنه 
طرح صیانت ب��رای صیانت و ارتقای س��طح 
امنیت این فضاست، البته بعد از بررسی های 

تخصصی و به موقع!
   حبیب ترکاشوند:

 میگم ش��نیدین مجلس انقالبی بعد از قطع 
اینترنت می خواد تماش��ای تلوزی��ون رو هم 
ممنوع کنه؟ از م��ا گفتن بود حاال ش��ما باور 

نکنید.  #دروغ_قطع_اینترنت
   رضا سلطانی:

 امروزه فض��ای مجازی زندگی دوم بش��ریته. 
هیچ دولتی هیچ وقت اینترن��ت بین الملل رو 
مسدود نمی کنه بلکه ش��اید به دنبال ارتقای 
س��طح اینترنت ملی خودش باش��ه. با طرح 
مجل��س اینترنت مل��ی پیش��رفت می کنه. 

 #دروغ_قطع_اینترنت
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با دروغ پردازی مانع بررسی کارشناسی طرح نشوید
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به دروغ قطع اینترنت

حواش�ی طرح »حمایت از حق�وق کاربران و خدم�ات پایه کاربردی « ک�ه در روزهای 
گذش�ته در مجل�س نحوه رس�یدگی ب�ه آن مطابق اص�ل ۸۵ قانون اساس�ی تعیین 
ش�د، همچنان در ش�بکه های اجتماع�ی از پربحث  تری�ن و پرواکنش  ترین مس�ائل 
اس�ت. در میان انتق�ادات مختلفی ک�ه به ط�رح وارد می ش�ود، برخی به اش�تباه یا 

با ش�یطنت این طرح را طرح قط�ع اینترن�ت در ایران و بس�ته ش�دن آن می دانند. 
کارب�ران ش�بکه های اجتماع�ی با هش�تگ »دروغ قط�ع اینترن�ت« به این ش�بهه 
واکن�ش نش�ان داده و آن را خ�الف واقعی�ت و  مان�ع بررس�ی کارشناس�ی ط�رح 
دانس�تند. در ادامه بخش  هایی از واکنش ه�ای کاربران در این خصوص آمده اس�ت.

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.

7 اقدام ضدتوافق امریکا در مذاکرات اخیر
دکتر غریب آبادی، عضو تیم مذاکره کننده طی 
یادداشتی کوتاه به هفت اقدام ضدتوافق امریکا 
در مذاکرات اخیر پرداخت. او نوش��ته است: 
امریکایی  ها در مذاکرات اخیر حاضر نشدند از 
موضع عنادآمیز خود کوتاه بیایند. مصادیق 

مختلفی در این باره قابل بررسی است:
1- کل تفاهم را به پذیرش بندی در خصوص 

انجام گفت وگوهای آتی در مورد مسائل منطقه ای گره زدند.
۲-  حاضر به لغو دستور اجرایی تحریم تسلیحات نشدند که کامالً با قطعنامه ۲۲۳1 و برجام در 

تناقض آشکار است.
۳- حاضر به برداشتن تحریم های ترامپ علیه بیش از ۵۰۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی و 

لغو قانون تحریمی کاتسا نشدند.
4- حاضر به ارائه تضمین در مورد عدم تکرار رفتارهای مشابه دولت قبل در قبال تفاهم هسته ای 
نشدند؛ حتی حاضر نش��دند دوره زمانی معقولی را برای تداوم کار شرکت  هایی که با ایران وارد 

تجارت می شوند، در نظر بگیرند.
۵- حاضر به بحث درباره خسارات وارده به ایران در اثر خروج غیرقانونی از تفاهم هسته ای نشدند.
6- درباره فعالیت  ها و تعهدات هسته ای زیاده خواهی  هایی را مطرح کردند که حتی فراتر از برجام است.

7- نپذیرفتند که ابتدا آنها باید تمامی تعهدات را انجام بدهند و پس از راستی آزمایی، ایران به 
اجرای تعهداتش بپردازد.

 ترامپ به وزیر دادگستری:
 شما بگو تقلب شده، بقیه کار ها با من!

امیرعلی ابوالفتح در کانال تلگرامی خود با اس��تناد به خبرگزاری فرانسه، خبر داد: بر اساس 
اسنادی که روز جمعه منتشر شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت امریکا اواخر سال گذشته، 
وزیر دادگستری خود را تحت فشار قرار داده بود تا از اتهام زنی وی در خصوص وقوع تقلب در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ حمایت کند. دونالد ترامپ به وزیر دادگستری گفته بود: 

»شما فقط بگویید انتخابات مخدوش است، بقیه کار ها را من به عهده می گیرم.«
بر اساس یادداشت های ریچارد داناهیو فرد شماره ۲ وزارت دادگستری امریکا، این اظهارات 
تعجب برانگیز، ۲7 دسامبر ۲۰۲۰ یعنی یک ماه و نیم بعد از پیروزی جو بایدن در انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا صورت گرفته است. جفری روزن، سرپرست وزارت دادگستری در 
پاس��خ به ترامپ گفته بود: متش��کرم که درک می کنید وزارت دادگستری نمی تواند نتیجه 
انتخابات را تغییر ده��د و این کار را نمی کن��د. جفری روزن همچنین ب��ه رئیس جمهوری 
جمهوری خواه امریکا گفته بود این وزارتخانه اتهامات وی را مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات 
بررسی کرده و هیچ مدرکی پیدا نکرده اس��ت. رئیس جمهوری نیز به وی گفت: ما مجبوریم 
به مردم بگوییم این انتخابات غیرقانونی و فاسد است. این مکالمه تنها چند روز قبل از حمله 
طرفداران ترامپ به کنگره انجام ش��د. این یادداشت  ها روز جمعه توسط یک کمیته مجلس 

نمایندگان امریکا که درباره حمله به کنگره تحقیق می کرد، افشا شد.

در سوگ آوینی افغانستان
وحید جلیلی در پی درگذشت محمدسرور 
رجایی، شاعر و پژوهش��گر جبهه فرهنگی 
انق��الب اس��المی نوش��ت: ب��رادر نازنینم 
محمدس��رور رجایی دنیا را وداع گفت. در 
طول نزدیک به ۲۰ سال آشنایی، چیزی جز 
صفا و صداقت و هم��ت و آرمانخواهی از او 
ندیدم. حضور شیرین و الهام بخش او در میان 
فعاالن فرهنگی انقالب اسالمی یادآور پیوندهای عمیق ملتی بود که خط کشی های استعماری، 
آنها را از هم جدا خواسته و ساخته است. ظهر ها که در حسینیه هنر به امامت می ایستاد، انگار 
زیر نگاه حضرت ربوبی صف کشیده بودیم که از جمله، پیوند تاریخی و فرهنگی مان را با هم و 
با ملکوت تازه کنیم. غریب بود و آشناتر از بسیاری مدعیان، به فرهنگ اسالمی و انقالبی. تالش 
بی ادعا و مؤمنانه اش برای ثبت خاطرات رزمندگان و شهدای افغانستانی دفاع مقدس و شهدای 
ایرانِی جهاد افغانستان، کار ممتازی است که هرچه بگذرد، قدرش بیشتر شناخته خواهد شد. 
از روزنامه نگاری و پژوهش و تاریخ شفاهی تا نویسندگی و فیلمسازی در کارنامه اش هست و 
عمدتاً در موضوعات بدیع و بکری که پیش از او کمتر کسی به فکرشان بود. در عین تواضع و 

بی ادعایی، بر خالف بسیاری از ما مدعیان، بود و نبودش فرق داشت.
در قصه مردم فارسی زبان منطقه؛ حاال او »یکی بود«ی است سرشار از خاطراِت الهام بخِش 
شهیدان؛ و » یکی نبود«ی حسرت بار و دریغ انگیز از همت شاهدان و راویان. گزافه نیست اگر 
این راوی مخلِص شهدای غریب را، از حیِث فعالیت  ها و دغدغه های روایت فتحی اش، آوینی 
افغانستان بنامیم. سرفصل  هایی که او با کار مخلصانه و پیگیِر خود در ادبیات دفاع مقدس و 
مطالعات بین الملل انقالب اسالمی گشوده است، منحصر به فرد است و رهرو می طلبد. مصیبت 
سنگین فقدان وجود نازنینش، مرهمی بهتر از پیگیری دغدغه های مبارکش و در اهتزاز نگه 
داشتن پرچمی که او برافراشت، ندارد. به حق روز عزیز غدیر، ان شاءاهلل نامش در زمره موالیان 
صادق امیرمؤمنان)ع(، ثبت شود و با دوستان غریب شهیدش خصوصاً شهید دکتر موسوی 
گردیزی که به زودی خاطراتش به روایِت رجایی عزیز منتشر خواهد شد؛ محشور باشد. خدا در 

این داغ تلخ، به ما صبر بدهد و به خانواده گرانقدر و همراه و صبورش بیشتر. غفراهلل له و لنا.

دروغ قطع اینترنت از کجا سازمان دهی شده؟!
حسن باویر در کانال تلگرامی خود مطلبی را 
از کانال »زمانه: آنچه یک تحلیلگر بایس��ت 
بداند« به اشتراک گذاش��ت. در این مطلب 
آمده: در ماجرای مطرح شدن طرح مجلس 
برای حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی، 
رسانه های رس��می و افراد بدون هیچ منع و 
قیدی دروغ قطع اینترنت را به ابزاری برای 

تشویش اذهان عمومی تبدیل کرده اند که موارد زیر درباره این موضوع قابل توجه است:
1- هیچ طرحی در مجلس تصویب نشده بلکه نمایندگان مجلس یک پیش نویس پیشنهادی 
برای حمایت از کاربران و سرویس های فضای مجازی ارائه دادند که با توجه به تخصصی بودن 
آن مقرر ش��ده به جای بررس��ی و رأی گیری در صحن مجلس، در کمیسیون های تخصصی 

بررسی شود. پس این همه جنجال برای چیست؟
۲- همین پیش نویس تصویب نش��ده می گوی��د: کاربران فضای مجازی در صورت انتش��ار 
محتوایی که جرم باشد هم مجرم محسوب نمی شوند و مسئولیت با پلتفرم هاست، این حمایت 

از حریم و حق کاربران اینترنت کجا و دروغ قطع اینترنت کجا؟
۳- همین پیش نویس تصویب نشده می گوید: پیام رسان ها، شبکه های اجتماعی و اپراتورهای 
تلفن همراه و اینترنت موظف هستند به جای گرفتن پول از مردم، به مردم بابت محتوایی که 
در فضای مجازی تولید می کنند پول بپردازند! چون اگر همین فیلم  ها و عکس های تولیدی 
مردم نباشد اساس��اً حیات شبکه های اجتماعی معنا ندارد و بس��ته های اینترنتی شرکت  ها 
فروش نمی رود! پس باید به مردم به عنوان تولید کننده محتوا پول بپردازند! این کجا و دروغ 

قطع اینترنت کجا؟
4- همین طرح تصویب نشده می گوید: همه پیام رسان  ها و شبکه های اجتماعی خارجی نه تنها 
فیلتر نمی شوند، بلکه می توانند در ایران نمایندگی داشته باشند. این یعنی زمینه رفع فیلتر 

حتی توئیتر و تلگرام. این کجا و دروغ قطع اینترنت و دروغ فیلتر اینستاگرام کجا!
۵- همین پیش نویس تصویب نش��ده می گوید: اینکه االن یک وزیر )ارتباطات( می تواند هر 
وقت که صالحدید درباره مسائل فضای مجازی کشور مثاًل قطع اینترنت تصمیم بگیرد اصاًل 
منطقی نیست و باید یک شورای متشکل از همه قوا و مجموعه های ذی صالح با خرد جمعی 

و تخصصی تصمیم گیری کند! این کجا و دروغ قطع اینترنت کجا؟
6-  اینکه در ایران راه اندازی یک مغازه نیاز به قانون و مجوز دارد پذیرفته است اما وضع نسخه 
بسیار پیش پا افتاده تری نسبت به قوانین سختگیرانه امنیت و حاکمیت سایبری که در جهان 
در حال اجرا هستند، برای حفاظت و ساماندهی و تقویت فضای مجازی ایران می شود ناحق! 
)مثال های زیادی از اختیارات حاکمان و قوانین مربوط آن در دنیا ازجمله امریکا وجود دارد. 
می دانستید اگر رئیس جمهور امریکا بدون کس��ب اجازه از احدی، اگر فقط تشخیص بدهد 
در فضای مجازی هویت امریکا مورد تهدید است می تواند تمام اینترنت امریکا را تا مدت  ها 

قطع کند؟(
7- مسئله رسیدگی به وضعیت پیام رسان  ها و شبکه های اجتماعی شاید کم اهمیت  ترین بخش 
این طرح باشد. اصل این طرح اساساً در ارتباط مستقیم با مردم و کاربران نیست. حفاظت و 
صیانت از مرزهای مجازی برای کنترل و نظارت از ورود و خروج اطالعات از بخش های مهم 

طرح است.

2 مرحله تمسک به ریسمان الهی
عالمه مصباح)ره(:

از امام کاظم)ع( درباره »َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللِ َجِمیعا« س��ؤال شد، 
حضرت فرمود: علی ابن ابی طالب)ع(، ریسمان مستحکم الهی است. 
برای تمسک به دستگیره الهی و چنگ زدن به ریسمان خداوندی 
که به معنای ارتباط با خداست، دو مرحله می توان در نظر گرفت: 
مرحله اول همان پایبندی به آیین اسالم و انجام دستورات آن به 
شمار می آید. در این مرحله، قدر متیقن و مقدار واجب و الزم ارتباط 
با خدا و چنگ زدن به ریسمان و دستگیره الهی انجام احکام تکلیفی، 
یعنی واجبات و محرمات است. مرحله دوم، توکل و اعتماد به خداوند 
و قطع امید از غیر خداست. در جای جای قرآن، به این دو مرحله 
اشاره شده است. در برخی آیات به شأن الوهیت و خالقیت خداوند 
و نظارت او بر عالم هستی و ضرورت پرستش او تصریح شده و ضمناً 

توکل و اعتماد بر خداوند بیان شده است.
»MESBAHYAZDI. IR« منبع: کانال تلگرامی

   آیينه نفس

    تصویر منتخب

حجت االسالم دکتر رسول جعفریان در 
کانال تلگرامی خ��ود )به نقل از حج نامه 
کیوان قزوینی( نوشت: در قزوین سابقاً 
رسم بود که بر کتیبه، در هر خانه حاجی 
یک تابلو از گچ ساخته نصب می کردند، 
ِ َعلَی النَّ��اِس ِحجُّ الَْبیت «  و در آن »َو هلِلَّ
)آل عمران: 97( و یا آیه وإن یکاد )قلم: 
۵1( یا إنّا فتحنا )فتح: 1( با گچ نوش��ته 
بودند، و آن را مهر مّکه »مهر حاجیان « 
می نامیدن��د. بنا ها قال��ب چوبی کنده 
داش��تند، جزو آالت بنایی بود که حاال 
نیس��ت، و اگر در یک خان��ه دو حاجی 
و یا بیش��تر بود، به ع��دد حاجی  ها تابلو 
نصب  می ش��د. نگارنده خان��ه ای دیدم 
که چهار تابلو در کتیب��ه در بود، خیلی 
محکم س��اخته ش��ده بود، و در قزوین 
که 1۲ هزار خانه داش��ت، قرب دو هزار 
خانه تابلو حج داشت که نصف آنها تابلو 
متعّدد داشت، و اگر یک نفر دو بار به مّکه 
می رفت یا بیشتر، تابلو را مکّرر می کرد، 
و اگر غیر حاجی خانه تابلودار می خرید 
تابلو را خراب نمی کرد، اّما مورد مالمت و 
شرمنده بود و تالش می نمود که به یک 

وسیله به حج رود.
و آن اوقات خیلی دش��وار ب��ود به حج 
رفتن و پرخ��رج و طوالنی که غالباً یک 
س��ال طول می کش��ید، و ک��م حاجی 

بود که زن��ده برگ��ردد، و ب��ه هر حال 
تابلو نصب  می ش��د؛ و گاهی خبر مرگ 
حاجی می رسید مکّرر و بعد حاجی زنده 
می آمد با شادی بسیار و تماشاییان زیاد 
از کوچه نردبام می گذاردند که حاجی 
باال رود، و از بام به خانه اش داخل شود 
نه از در؛ و فلسفه این کار معلوم نشد، و 
یک حاجی که زن و حامله بود از نردبام 
افتاد و ُم��رد، و حاال هم چنین اس��ت، 
برای هر مسافر در ش��هرها، اّما تابلوی 
حاج��ی را در غیر قزوی��ن ندیده ایم، و 
گاهی به ندرت شخص غیر حاجی هوس 
و جرئت می کرد یا برای تفأل که تابلو بر 
در خانه اش نصب کند اّما حق نداش��ت 
که آن آیه  ها را بنویسد که مردم سخت 
مانع شدند، فقط بسم اهلل را می نوشت، و 
اگر بعد ها به حج می رفت باز یک تابلوی 
دیگر پهلوی آن تابل��و نصب می کرد، و 
سابقاً خانه حاجی عنوان بزرگی داشت و 
مردم به امید بزرگی و رشک به آنجا نظر 
می کردند، و ن��ازش حاجی به خودش 
بی اندازه بود، هر چه نفسش ضعیف تر 
و عقلش کمتر بود »وهو الغالب«، نازش 
به خود بیشتر می نمود، واگر کسی نام 
خود را بر در خانه اش نصب کند نافع تر 
است و جای نازش هم ندارد و جوینده 

بی پرسش می یابد.

احمد بنافی در کانال تلگرامی خود نوشت: 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران 
در تاریخ ۲9 تیر و در شش��مین س��الگرد 
تصوی��ب قطعنامه ۲۲۳1 ش��ورای امنیت 
س��ازمان مل��ل نامه ای ب��ه دبی��رکل این 
سازمان ارسال کرد و جمع بندی از مجموع 
بدعهدی ه��ای طرف های غرب��ی را یادآور 
شد. اما س��ؤال اساسی این اس��ت که چرا 
مذاکرات هس��ته ای به رغ��م توافق صورت 

گرفته، هیچ گاه به نتیجه مطلوب نرسید؟
زمانی پاس��خ به این سؤال می تواند منطقی 
گردد که به راهبرد امریکایی  ها در قبال ایران 
پی  ببریم و بدانیم از اساس در چه محیطی 
بازی کرده ایم. راهبرد امریکایی  ها در مواجهه 
با ایران هم��واره تحریم پایه بوده اس��ت. بر 
همین اساس است که امریکا به هیچ عنوان 
حاضر نیست ساختار و معماری تحریم های 
خود را در مذاکرات نابود س��ازد. چارچوب 
ذهنی امریکایی  ها هیچ گاه در طول مذاکرات 
هسته ای بر لغو تحریم  ها استوار نبوده است. 
لغو تحریم در محاس��بات گردانندگان کاخ 
سفید به منزله نابودسازی زیرساخت کلیه 
تحریم هاست؛ چیزی که امریکایی  ها را در 
رقابت راهبردی با ایران خلع سالح می کند. 
این راهبرد برای امریکایی  ها زمانی مؤثر واقع 
شد و بر آن پافش��اری کردند که دانستند، 
هندس��ه ذهنی مذاکره کنن��دگان ایران بر 
پیوند میان اقتصاد با سیاست خارجی گره 
خورده است و راه حل جایگزینی ندارند. این 

ادراک از محیط ذهنی دستگاه دیپلماسی 
باعث شد امریکایی  ها جمهوری اسالمی را در 
یک محیط پرفشار همواره نگه داشته و با یک 
توافق یک طرفه و به گروگان گرفتن اقتصاد، 
ای��ران را وادار به امتیازدهی بیش��تر کنند. 
بدعهدی، تاکتیک امریکایی  ها برای حفظ 
گفت وگو و امتیازخواهی بیشتر بود ؛ بر همین 
مبنا هیچ گاه حاضر به برداش��تن تحریم  ها 
نشدند. حتی در روند مذاکرات کنونی وین 
نیز امریکایی  ها حسن نیت نشان ندادند. از 
یک سو حاضر به لغو کلیه تحریم  ها نشدند 
و از س��وی دیگر مذاکرات را برای مذاکرات 
آتی و پیوند زدن آن با حوزه های منطقه ای 
و موشکی دنبال می کردند. و از همه مهم تر 
به هیچ وجه حاضر به دادن تضمین نشدند. 
روند مذاکرات هسته ای قبل و بعد از برجام 
نش��ان می دهد که امریکایی  ه��ا در راهبرد 
خود چسبندگی بسیاری به تحریم  ها دارند. 
به عبارتی اگر راهبرد امریکا از تحریم تهی 
گردد، از اساس در مواجهه با ایران فاقد راهبرد 
می شوند؛ بر همین مبناس��ت که مذاکرات 
هیچ گاه به نتیجه مطلوب نرسید و ایران از 
آن منتفع نش��د، حتی آن زمانی که توافق 
برجام حاصل شد. راه پایبند کردن امریکا به 
تعهدات خود و دستیابی به یک توافق مطلوب، 
هزینه مندسازی رفتار امریکایی هاست. اگر 
هزینه برای امریکایی  ها ب��اال رود در مقابل 
کسب فایده کمتر، امتیاز داده و تن به تعهدات 

عملی و واقعی می دهند.

سعید پیرزاده در توئیتی نوشت: پاداش میلیونی به مدیران بانکی به خاطر تعطیلی واحدهای 
تولیدی بود؟! 179۳ واحد تولیدی در استان های مختلف در تملک 16 بانک قرار دارند که ۵۸ 
درصد این واحد ها غیرفعال هستند. طبق دستورالعمل های صادر شده، بانک ها موظف به فعال 

کردن واحدهای تملکی شده بودند؛ اما گویا فعالً خبری از فعال شدن نیست!

محسن فایضی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: کرونا ول کن اسرائیل نیست و به رغم 
واکسیناس��یون تقریباً صددرصدی دوز دوم فایزر، در هفته های گذشته به رغم بازگشت 
محدودیت ها و اجباری شدن ماسک، اما شیب مبتالیان صعودی است و به نزدیک ۲ هزار 

نفر رسیده؛ بیشترین رقم در حدود شش ماه گذشته.
چیزی که باعث شده به توصیه فایزر، برای باالبردن ایمنی این واکسن در مقابل کرونای 
دلتا یا همان هندی، دوز سوم هم تزریق ش��ود. چون فایزر در مقابل دلتا مصونیتی کم و 

نزدیک ۵۰ درصدی دارد. 

چرا مذاکرات به نتیجه نرسید؟! رسمی از گذشته در قزوین 

 پاداش مدیران بانکی 
به خاطر تعطیلی واحدهای تولیدی بود؟!

کار اسرائیل به دوز سوم فایزر رسید


