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تازههای مطبوعات
••دنــیــای اقتصاد  -هما نگونه کــه دالر
 ۴۲۰۰تومانی موجب افزایش عطش برای
واردات کاال شد ،تعداد صادرکنندگان نیز با
رویههایبازگشتارزبهطرزعجیبیافزایش
یافت .به گونهای که بیش از  ۶هزار و ۴۰۰
صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان
کــشــور در س ــال  ۹۷اضــافــه ش ــده کــه در
لهای  ۹۴تا  ۹۶هیچگاه در این فهرست
سا 
قرار نداشتند .جالب آن که صادرکنندگان
جدید رکورد پنج میلیارد دالری داشتند اما
ارز حاصله به چرخه اقتصاد بازنگشته است.
••آرمـــان  -ســیــداحــمــد خمینی ،فــرزنــد
سیدحسن خمینی در اینستاگرام خود از
دیــدار سیدحسن خمینی و رئیس دولت
اصــاحــات با علی اکبر ناطق نــوری خبر
داد .احمد خمینی نوشت 22« :سال پیش
در چنین روزهــایــی سید بــزرگــوار و شیخ
عزیز مشغول رقابت در انتخابات ریاست
جمهوری بودند».
••ایران  -طرح تشکیل تجمعات سال ۹۶
و بعد از اعتراضات دیماه با پیشنهاد احمد
مازنی ،رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
تهیه شد .آنطور که کمیته ویژه کمیسیون
شوراها برای این طرح به جمعبندی رسیده،
قید مربوط به الــزام کسب مجوز از وزارت
کشور در این طرح حذف شده است .توجیه
حذف این قسمت توسط نمایندگان ،ارجاع
به اصل  ۲۷قانون اساسی است.
••وطن امروز – مهدی محمدی در یادداشت
این روزنامه نوشت :ایران در حال در پیش
گرفتن یک راهبرد جدید برای هزینهمند
کردن رفتار آمریکا ،از طریق تبدیل اهرمها
و ابزارهای قدرت خود به ابزارهای فشار
بــه آمــریــکــاســت ...همان طــور کــه آمریکا
محاسبات مردم و مسئوالن در ایران را هدف
گرفته ،راهبرد درست آن است که ایران هم
محاسبات آمریکا و اسرائیل را هدف بگیرد.
••آرمــان  -توئیتر حساب کاربری سوسن
چلبی از اعــضــای ح ــزب سوسیالیست
دموکرات آلمان را بعد از آن بست که او با
فهرستکردن همه اعضای خانوادهاش که
«محمد» بخشی از نام آن هاست ،خطاب
به حزب راســت پوپولیست آلمان نوشت:
«همچنان تالش خواهیم کرد که این نام از
صفحه روزگار محو نشود».

...

انعکاس
••خبرآنالین نوشت  :پیام فضلی نژاد عضو
سابق موسسه کیهان به عکس العمل این
روزنــامــه علیه مجری شــدن ساعد باقری
در بــرنــامــه سحر شبکه 4واکــنــش نشان
داد و نوشت  :وقــت آن اســت کــه روزنــامــه
کهنسال «کیهان»به جای آن که با شبکه
 ،4روزنامه صبحنو و ...به معارضه برخیزد،
از تحولخواهی آنها الگو بگیرد.با سیاست
های رسانهای پایان دهه  ۶۰دیگر نمیتوان
در پــایــان دهــه  ۹۰اثـــرگـــذاری داشـــت و
فرهنگسازی کرد .هر رسانه بزرگی باید
در گذر زمان به تحول بیندیشد وگرنه سقوط
خواهد کرد.
••جام نیوز مدعی شد  :عزت ا ...ضرغامی،
رئیس سابق سازمان صداوسیما با انتشار
توئیتی از جدیت نداشتن وزارت نفت برای
دور زدن تحریم ها انتقاد کرد و نوشت «:گویا
آقای زنگنه هنوز نگران عواقب قضایی دور
زدن تحریم ها برای فروش نفت است .ولی
مطلعم که به تازگی این مشکل حل شده و
ایشان اختیار عمل باالیی دارند .چرا وزارت
نفت هنوز آرایش جنگی ندارد؟»
••تابناک نوشت  :فائزه هاشمی گفت :در
موضوع تصویب سهمیه برای حضور زنان
در فهرستهای انتخاباتی احــزاب شاهد
بودیم تعدادی از فراکسیون امید رأی ندادند
که موجب شکست آن شد .مگر نه این که
اصالحطلببهدنبالتوسعههمهجانبهاست
و مگر نه این که در دنیای امروزی وضعیت
و جایگاه زنان یکی از شاخصهای توسعه
است،پساگراصالحطلبیمدیگرنمیتوانیم
شترمرغ باشیم.
••سایت  598نــوشــت  :مــدیــران شبکه
 3از یــک ســال گذشته بــا روی آوردن به
شخصیتهای سلبریتی ،در سودای جلب
توجه مخاطب و کسب درآمد از این رهگذر
فرو رفتهاند؛ رویکردی که نه تنها به جلب
اعتماد مــردم منتهی نشد بلکه بهنوعی
موجب تنفر مردم از رسانه ملی شده است.
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پایان صبر برجامی ایران

...

گزارش خبری

روحانی :اگر پس از  2ماه به نتیجه نرسیم ،سطح غنی سازی ایران
از  3.67درصد عبور خواهد کرد
هادی محمدی –اگر در پایان 60روز به نتیجه ای
نرسیدیم ،دو اقدام دیگر را پیش خواهیم گرفت و
عبور از غنی سازی  3.67درصدی و حرکت به
سمت برنامه قبل از توافق برجام در باره راکتور
اراک را ادامه دهیم .سرانجام در پی یک سال
بدعهدی آمریکا در برجام ،صبر ایران پایان یافت
و  پــس از چند روز گمانه زنــی هــای رسانه ای،
بسته اقدام متقابل ایران علیه گستاخی برجامی
آمریکا رونمایی شد .بسته ای که دو محور اصلی
داشت؛ یکی عبور از سقف ذخیره  300کیلوگرم
اورانیوم ( )UF-6غنی شده و دیگری عبور از
سقف تولید و انبار بیش از 130تن آب سنگین.
اقداماتی که اگرچه روی زمین تفاوت ویژه ای
در کوتاه مدت در انجام تعهدات نخواهد داشت
اما از سویی دو پایه اصلی برجام یعنی کنترل
حجم اورانیوم غنی شده و آب سنگین تولیدی
ایــران را نشانه می رود و از سوی دیگر مقدمه
ای برای اقدامات آینده ایران در صورت ادامه
وضع فعلی است .ایــران در عین حال مشخصا
به اروپایی ها دو ماه وقت داده تا ترتیبی اتخاذ
کنند که زیان های ایران در برجام جبران شود.به
گزارش خراسان ،روز گذشته ابتدا سید عباس
عراقچی نامه های رئیس جمهور کشورمان برای
روسای جمهور آلمان  ،فرانسه  ،انگلیس ،روسیه
و چین را به سفیران این کشورها در تهران داد.
همچنین محمد جواد ظریف نیز در سفری یک
روزه به مسکو اصل نامه روحانی به پوتین را تقدیم
رئیس جمهور روسیه کرد  .این نامه ها آن گونه
که قبال گفته شده بود شامل جزئیات و دالیل
اقدام ایران است .در مرحله بعد بیانیه تشریحی
شــورای عالی امنیت ملی صادر شد  .براساس
این بیانیه جمهوری اسالمی ایران طبق بندهای
 26و  36برجام ،برخی اقدامات خود در توافق
برجام را متوقف می کند .مطابق با این بیانیه،
ایــران در مرحله فعلی دیگر خــود را متعهد به
ِ
رعایت محدودیت های مربوط به نگهداری ذخایر
اورانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین نمی داند.
همچنین به کشورهای باقی مانده در برجام 60
روز فرصت داده شده تا تعهدات خود به ویژه در
حوزه های بانکی و نفتی را عملیاتی کنند .چنان
چه در این مهلت کشورهای مزبور قادر نباشند
مطالبات ایران را تامین کنند ،در مرحله بعدی
ایــران رعایت محدودیت های مربوط به سطح

غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن
ســازی راکتور آب سنگین اراک را نیز متوقف
خواهد کرد .دراین بیانیه تاکید شده است :هر
زمان که خواسته های ایران تامین شود ،ایران
نیز به همان میزان اجرای مجدد تعهدات متوقف
شده را از سر خواهد گرفت اما در غیر این صورت،
جمهوری اسالمی ایران مرحله به مرحله اجرای
تعهدات دیگر خود در برجام را متوقف خواهد
کرد .همچنین ایران اعالم کرده است که آمادگی
دارد به مشورت های خود با اعضای باقی مانده
برجام در تمامی سطوح ادامه دهد اما در مقابل
هر اقدام غیر مسئوالنه ،از جمله ارجاع موضوع
به شورای امنیت ملل متحد یا اعمال تحریم های
بیشتر ،عکس العمل قاطع و سریع نشان خواهد
داد.بیانیه شورا در انتها تاکید کرده است :پنجره
ای که اکنون در برابر دیپلماسی قرار دارد مدت
زیادی باز نیست و مسئولیت شکست برجام و
هرگونه تبعات احتمالی آن به طور کامل بر عهده
آمریکا و اعضای باقی مانده در برجام خواهد بود.
▪روحانی :امروز روز پایان برجام نیست بلکه
گام جدید در برجام و براساس برجام است

اما ساعتی پس از انتشار بیانیه شورای عالی امنیت
ملی،دکترحسنروحانیرئیسجمهورکشورمان
نیز از ساختمان دولت در پاستور و در ابتدای جلسه
هیئت دولت درباره اقدام ایران به صورت زنده با
مردم سخن گفت .روحانی در مقدمه سخنانش
به رایزنی کشورهای مختلف با ایران پس از خروج
آمریکا از توافق هسته ای اشاره کرد و از درخواست
دوستان ایران و کشورهای اروپایی از وی برای
مهلت دادن خبرداد و افــزود  :به دلیل این که
اتمام حجت کنیم و مردم بدانند در کارها عجله
نکردیم و حساب شده عمل می کنیم و می دانسته
و می دانیم برجام چقدر مهم است ،صبر کرده و به
جای چند هفته ،چند ماه صبر کردیم .آن ها مجدد
تماس گرفتند و مدتی مهلت خواستند .باز هم
صبر کردیم و دو نوبت در سطح معاونان وزیران
و دو نوبت در سطح وزیران مذاکره انجام دادیم.
▪اروپا آمریکا را کدخدا می داند

رئیس جمهور افــزود :اروپــایــی ها ولــو در زبان
مواضع خوبی داشتند ولی در عرصه عمل چیزی
به دست نیامد.آن ها نسبت به قبل بهتر شده و

واکنش های متفاوت توئیتری
به اقدام متقابل ایران

کدخدایی آمریکا را قبول نکردند ولی در عرصه
اقتصادی شرکت هایشان آمریکا را کدخدا می
دانند و این تفکر نادرست است که نمی گذارد
اروپا برای منافع خود و جهان و منطقه تصمیم
درســت اتخاذ کند .روحانی یــادآور شد :امروز
نمیخواهیم از برجام خارج شویم .همه مردم
ایران و جهان بدانند امروز روز پایان برجام نیست
بلکه گام جدید در برجام و براساس برجام است.
وی خطاب به کشورهای باقی مانده در برجام
هشدار داد :اگر در پایان  60روز به نتیجه ای
نرسیدیم دو اقدام دیگر را پیش خواهیم گرفت
و عبور از غنی سازی  3.67درصدی و حرکت به
سمت برنامه قبل از توافق برجام درباره راکتور
اراک را ادامــه دهیم.روحانی در توضیح اقدام
ایران افزود :به زبان ساده تر ما احساس کردیم
برجامبهیکجراحینیازداردوقرصهایمسکن
یک ساله کافی نبوده است .این جراحی برای
نجات برجام است نه برای نابودی آن و در همین
زمینه ما آماده مذاکره در چارچوب برجام  ،نه یک
کلمه کم و نه یک کلمه اضافه هستیم.
▪تهدیدات غیرهسته ای روحانی علیه اروپا

رئیسجمهوردرادامهسخنانخودبهنقشمنطقه
ای ایران اشاره کرد و خطاب به اروپایی ها گفت:
اگر برجام برای امنیت جهان و منطقه است ،اگر
برجام برای صلح و توسعه است ،همه باید بهای آن
را پرداخت کنند .شما هم وظیفه دارید ،برای حفظ
خودتان و نه به خاطر ایران ،برای امنیت خودتان،
بــرای حفظ جــوان هــای خــودتــان در برابر مواد
مخدر ،سیل مهاجران و همکاری های دیگری که
تاکنون ایران با شما داشته و اگر این روند ادامه پیدا
کند آن همکاری ها تعطیل می شود.
▪صالحی :ظرف  4روز می توانیم غنی سازی
 20درصدی را از سر بگیریم

همچنین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی
اتمی کشورمان نیز روز گذشته در حاشیه نشست
هیئت دولت تاکید کرد :همان گونه که قبال گفتم

در صورت نیاز و تصمیم نظام بازگشت پذیری ما
به سرعت خواهد بود به گونه ای که مثال ظرف
چهار روز می توانیم غنی سازی  20درصدی را از
سر بگیریم.از سوی دیگر ،محمد جواد ظریف وزیر
خارجه که به مسکو سفرکرده بود تا ضمن تقدیم
نامه روحانی به پوتین با الوروف وزیر خارجه این
کشور نیز دیدار داشته باشد ،در جمع خبرنگاران
در مسکو اظهار کرد  :آخرین اقدام ایاالت متحده
در روز  ۴مه  ۲۰۱۹درواقع اجرای برجام را غیر
ممکن کرده است و امروز نوبت دنیاست که به
تعهدات خود در قبال ایران عمل کند.
▪ظریف:روابط روسیه و چین با ایران در برخی
موارد آن چه نبود که ما توقع داشتیم

وی خاطر نشان کرد :امروز رئیس جمهور ایران
برای رؤســای کشورهای باقی مانده در برجام
نامهای را ارسال کردند گرچه این نامهها به لحاظ
حقوقی متحدالشکل هستند اما دیدگاه ما درباره
اعضای گروه  ۱+۴به هیچ وجه یکسان نیست .ما
شرکایی که در دوران سخت در کنار ایران بودند
را هیچ گاه در کنار دیگران قرار نخواهیم داد .ما
برای نقش روسیه در این زمینه و در استفاده از
پنجره رو به بسته شدن دیپلماسی اهمیت ویژه
ای قائل هستیم .به گزارش فارس ،وی با بیان
این که روابــط روسیه و چین با ایــران در برخی
مــوارد آن چه نبود که ما توقع داشتیم افــزود:
دیگر اعضای برجام به هیچ یک از تعهدات شان
عمل نکردند ،بیانیههای خوبی صادر شد ولی
اقدامی صورت نگرفت.ظریف همچنین پس از
پایان دیدار خود با همتای روسیاش در ارزیابی
از مالقات طوالنی صورت گرفته با الوروف وزیر
امور خارجه روسیه گفت :دیدار بسیار خوبی بود.
در این دیدار طوالنی ،آقای الوروف حمایت کامل
خود را از ایران اعالم کرد و گفت :ما در کنار ایران
ایستادهایم و با ایران همکاری میکنیم .هم برای
تضمین اینکه دیگر اعضای برجام به اجرای
تعهداتشان اقدام کنند و هم برای جلوگیری از
سیاستهای غلط آمریکا.

واکنش های خارجی به آغاز اقدامات مقابله ای ایران در برجام

آواز بی محل «خروس ها»،سکوت اروپا و انتقاد صریح روسیه از آمریکا
ادیب  -اولین تصمیم ایران در واکنش به خروج
آمریکا از برجام و تعلل اروپا در حفظ منافع تهران
در توافق هسته ای هم بازتاب گسترده ای در رسانه
های بینالمللی داشت و هم مقامات کشورهای
مختلف را به موضع گیری وادار کرد .در این بین آن
چه تا کنون بیشتر در رسانه ها بازتاب داشته است،
موضع تند مقامات فرانسه بوده که با پشت کردن
به تعهدات خود در توافق هستهای از بازگرداندن
تحریمهایهستهایسخنگفتند!تحریمهاییکه
البته یک سال است آمریکا باز گردانده و فرانسوی
ها از آن حمایت کرده اند .مقامات اتحادیه اروپا
هم که مخاطب اصلی تصمیم ایران هستند ،هنوز
واکنشی نشان نداده اند.

هستهای قابل درک و نوعی واکنش به تصمیم یک
سال پیش آمریکاست« .ژوزف بورل» وزیر خارجه
اسپانیا در گفتوگویی با شبکه یک تلویزیون
اسپانیادرواکنشبهتصمیماخیرایراندرخصوص
توقف برخی تعهدات برجامی با اشاره به این که
این تصمیم ایران در چارچوب برجام است ،اظهار
کرد :دولت آمریکا با خروج از برجام  ،اقدام بدی را
صورت داد و زمینه ساز تصمیم اخیر ایران شد .در
عین حال چین تا این لحظه واکنش مفصلی نشان
نداده است .به گزارش بی بی سی ،گنگ شائونگ،
سخنگوی وزارت خارجه چین با تقدیر از پایبندی
ایران به برجام در اظهاراتی تأکید کرد که برجام
باید به طور کامل اجرا شود.

▪گستاخی فرانسوی

«فلورنس پارلی» وزیر دفاع فرانسه که با شبکه
«ب ـیافام» و رادیو «آر ام سی» مصاحبه میکرد،
از احتمال اعمال تحریم ایران سخن گفت .پارلی
با بیان این که چیزی بدتر از خروج ایران از برجام
وجود ندارد ،افزود :بازگرداندن تحریم های اروپا
علیه ایــران یکی از گزینه هایی است که توسط
فرانسه بررسی می شود .وزارت خارجه فرانسه هم
بیانیه ای با همین مضمون صادر کرد .به گزارش
رویترز سه شنبه شب هم یک مقام فرانسوی با
کمال وقاحت گفت :در صورتی که هر بخش از
برجام از سوی ایران تغییر داده شود ،تحریمهای
اروپا بازمیگردند .این در حالی است که فرانسه در
یک سال گذشته و پس از بارها نقض برجام توسط
آمریکا ،هیچ گونه موضعی نگرفته و فضاسازی
علیه برنامه دفاعی کشورمان در راس مواضع این
کشور بوده است.وزارت خارجه آلمان هم از ایران
خواسته هیچ گونه اقــدام تهاجمی انجام ندهد!
سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته اســت تا
وقتی ایران به برجام پایبند باشد ،آلمان هم به آن
متعهد میماند .در انگلیس مارک فیلد معاون وزیر
خارجه این کشور با تشویق چین و روسیه به اجرای

▪واکنش های نتانیاهو و پمپئو

تعلیق تحریمهای ایــران خطاب به ایــران گفت:
«عقبنشینی ایران از برخی تعهداتش ذیل برجام،
گامی غیرقابل قبول است و ایران باید به تعهداتش
پایبند بماند».اما روسیه برخالف فرانسه ،انگلیس
و آلمان تأکید کرد :سخن گفتن از تحریم ایران
بسیار زود است .سخنگوی کاخ دولتی کرملین در
موضعیگفت:تصمیمایرانبهلغوبرخیتعهداتش
ذیل برجام ،نتیجه اقدامات بی مالحظه آمریکا
بوده است .دیروز الوروف وزیر خارجه روسیه در
نشست خبری با ظریف وزیر خارجه که پیام دکتر
روحانیرابهمسکوبردهاستتاتحویلپوتیندهد،
به صراحت مسئولیت وضع فعلی را متوجه آمریکا
دانست و گفت :اوضاع درباره برجام به دلیل خروج
آمریکا از این توافق متشنجتر شده است.همچنین
به گزارش فارس «کنستانتین کاساچف» رئیس
کمیته امور بینالملل شورای فدراسیون روسیه
نیز تأکید کــرد که تصمیم ایــران بــرای به حالت
تعلیق درآوردن بخشی از تعهدات خود به توافق
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نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم در
مراسم سالروز تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی به
تصمیم ایران واکنش نشان داد و گفت :ما به ایران
اجازه نمیدهیم که به سالح هستهای دست یابد،
ما به جنگ مان با کسانی که میخواهند ما را
بکشند ادامه میدهیم .وزیر خارجه انگلیس
هم دیــروز در نشست خبری با مایک پمپئو
با تکرار ادعاهای ضدایرانی از جمله ادعای
فعالیت های بی ثبات کننده ایران (!) گفت:
ایــران هرگز نباید به سالح هسته ای دست
یابد ،امــا انگلیس همچنان طــرفــدار ادامــه
برجام است ،از تهران دعوت می کنیم که به
تعهدات خود پابرجا بماند و اگر ایران بخواهد
ازتعهداتخودعدولکند،تحریمهاییاعمال
میشود .این مقام انگلیسی مدعی شد مردم
ایران نباید وقت خود را صرف انرژی هسته
ای کنند! وزیــر خارجه آمریکا هم وقتی در
این نشست درباره تصمیم تهران مورد سوال
قــرار گرفت ،بــدون واکنش صریح ،به تکرار
اتهامات علیه ایــران پرداخت .پمپئو مدعی
شد باید صبر کنیم ببینیم اقدامات ایران چه

خواهد بود ،بعد تصمیم بگیریم .تصمیم ایران در
محافل خبری و تحلیلی جهان نیز واکنش هایی
در پی داشت که عمده این واکنش ها به درستی
نقش آمریکا در این وضعیت را هدف قرار می داد.
ریچاردنفیوطراحسابقتحریمهایایرانوعضوتیم
کارشناسی مذاکره کننده آمریکا بیانیه تهران را در
راستای هشدارهای قبلی خود و حامیان برجام در
آمریکادانست.جانگمبرل،روزنامهنگاروخبرنگار
آسوشیتدپرس هم مانند نفیو این تصمیم ایران را
نتیجهوواکنشیبهاقداماتاخیرآمریکادانست.سر
دالتون سفیر پیشین انگلیس در ایران وکارشناس
بی بی سی نیز در گفت و گو با این تلویزیون از بی
عملی اروپا انتقاد کرد و گفت :اروپایی ها در این
دو سال هیچ تعهدی را انجام ندادند و باید اجرای
اینستکس را با جدیت بیشتر ادامه داد .وی خطاب
به سیاستمداران انگلیسی تأکید کــرد که باید
بخشی از خواسته های ایران تأمین شود .در این
بین رسانه های عربی با ذوق و شوق واکنش فرانسه
را به اقدام ایران منعکس کردند.

تصمیمات جدید دولت در واکنش به نقض
عهدهای مکرر طرف های برجام ،با واکنش
متفاوت چهره ها و کــاربــران شبکه های
اجتماعی روبه رو شد .برخی کاربران از این
تصمیم استقبال و از سوی دیگر منتقدان نیز
این تصمیم را دیرهنگام و ناکافی دانستند
و از آن انتقاد کردند .مانند دیگر سوژه های
سیاسی برخی کاربران هم این موضوع را
دستمایه شوخی های خود قرار دادند .در
ادامه بخشی از این توئیت ها را می خوانید.
گروهی از کاربران از جمله برخی چهره های
دولتی از تصمیم دولت استقبال کردند؛
* حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور:
خالصه پیام جمهوری اسالمی ایــران در
سالگرد خــروج ای ــاالت متحده آمریکا از
برجام/گفتی ببند عهد و به من اعتماد کن/
نفرین به عهد بستن و لعنت به اعتماد/این
زخم خورده را به ترحم نیاز نیست/خیر شما
رسیده به ما مرحمت زیاد.
* کــاربــر دیــگــری هــم نــوشــت :بدعهدی
دربرجام هرچند دیر ولی با مشت محکم
ایران همراه شد .جهان بداند ؛ دیر و زود دارد
ولی سوخت و سوز ندارد...
* محمود صادقی عضو فراکسیون امید
مجلس :تصمیم ایـــران بــه کاهش سطح
تــعــهــدات هسته ای اعــمــال حقی است
کــه خــود بــرجــام مقرر کــرده است؛پیمان
ان.پــی.تــی .نیز به هر عضو حق می دهد
در اجــرای حاکمیت ملی خود در صورتی
که رویــدادهــای فــوقالــعــادهای مربوط به
موضوع این پیمان ،منافع عالیه کشورش را
به مخاطره اندازد از پیمان خارج شود.
* مهدی محمدی تحلیلگر اصولگرا :اگرچه
لغومعافیتهایمرتبطباهمکاریهستهای
با عمان و روسیه عمال نگه داشتن سقف
انباشت اورانیوم کم غنی شده و آب سنگین
در حد معین شده در برجام را غیرممکن
کرده بود ،اما افزایش سقف انباشت اورانیوم
 67/3درصــد به بــاالی  300کیلو پیام
راهبردی مهمی دارد که آمریکا آن را خوب
می فهمد.
* کاربری نوشت :کاری که بایدیک سال
پیش انجام می شد؛ گرچه دیره ولی برای
شروع خوبه.
دسته ای از کاربران هم که به عنوان چهره
هــای منتقد دول ــت شناخته مــی شوند،
اقــدامــات دولــت را ناکافی یــا دیرهنگام
دانستند و از آن انتقاد کردند.
* کاربردیگری هم نوشت :یک سال پیش
که ترامپ با قلدری از برجام خارج شد ،اگر
روحانیواکنشمتقابلدرخوریمیداشت،
افکارعمومی جهان در کفه ایــران بود.اما
واکنش دیرهنگام و انفعالی امروز آن هم در
دو مورد که به تازگی آمریکا آن ها را تحریم
کرده ،فقط زبان ترامپ و نتانیاهو را درازتر
می کند .بازهم خسارت محض و دیگر هیچ!
▪شوخی های همیشگی کاربران

دسته ای دیگر از کاربران هم این موضوع را
بار دیگر سوژه طنازی خود کردند.
* کاربری نوشت :فرصتی که روحانی به
اروپایی ها برای تجدیدنظر دربــاره برجام
داده اگه به جوونای این مملکت داده بود
االن هم چرخ اقتصاد کشور می چرخید هم
انرژی هسته ای!
*کاربر دیگری هم نوشت :من میگم یه بار
از برجام خارج بشیم دوباره واردش بشیم
شاید درست شد!

