
2 ثروت تاريخي ايران
سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي در توئيتي نوشت: 
خوشنويس��ان و نگارگران دو ثروت تاريخي ايرانند، غزل ايراني را در 
رقص كلمات و نقوش رقم زدند و تابلوي جان س��اختند و آويزه عرش 
داشتند. استادان اميرخاني و فرشچيان ستارگان معاصر اين كهكشانند. 

سالروز تولدشان را در نخستين روزهاي بهمن تبريك مي گويم. 
 

2 تصميم خوب مجلس
محمد پازوكي در توئيتي نوشت: دو خبر خيلي خوب از مجلس جمهوري 
اسالمي ايران: ۱. حذف معافيت مالياتي انتشارات كمك درسي و مؤسسات 
كنكوري ۲.حذف معافيت مالياتي هنرمنداني كه باالي ۵۰۰ ميليون تومان 

در سال درآمد دارند. اين چيزي بود كه سال ها دنبالش بوديم... 
 

 آمار تكان دهنده
 از مهاجمان به ساختمان كنگره

محمد رستم پور ترجمه خبري از پايگاه »NPR« را در كانال تلگرامي 
خود به اشتراك گذاشت. در اين مطلب مي خوانيم: سازمان رسانه اي 
راديوي عمومي ملي مش��هور به ان پي آر با بررسي س��ابقه مهاجمان 
بازداشت ش��ده اي كه در حمله به س��اختمان كنگره امريكا مشاركت 
داشتند، به نتايج تكان دهنده اي رسيده است. نتايجي كه ممكن است 
از تماشاي صحنه قتل اش��لي بابيت، زني كه با سابقه ۱4سال خدمت 
در ارتش اياالت متحده هدف گلوله نيروهاي امريكايي قرار گرفت، نيز 
تكان دهنده تر باشد.  براساس اعالم وب سايت ان پي آر، تقريباً يك نفر از 
پنج نفر از مهاجمان به ساختمان كنگره سابقه خدمت در ارتش امريكا 
دارند. همان كساني كه سوگند خورده اند به پرچم و قانون اساسي امريكا 
وفادار باشند. برخي از دستگيرشدگان همچنان در بخش هاي مختلف 

دفاعي نظامي اياالت متحده مشغول به كارند. 
يكي از بازداشت شدگان به نام »الري رندال بروك« كه از كهنه سربازان 
نيروي هوايي امريكاست، در يك پس��ت فيس بوكي سه هفته پس از 
پيروزي بايدن نوشته بود: »من هيچ تفاوتي ميان كساني كه مي خواهند 

امريكا را اشغال كنند و مهاجمان كمونيست چيني نمي بينم.«
براس��اس نظرس��نجي يك مؤسس��ه مرتبط با امور كهنه س��ربازان و 
خانواده هاي آنان در دانشگاه س��يراكيوز، يك سوم مصاحبه شوندگان 
حداقل يك بار شاهد رفتارهاي نژادپرستانه سفيدپوستان افراطي در 
ميان صفوف ارتش امريكا بوده اند. مطابق گزارش وزارت دفاع امريكا در 
ماه دسامبر، ارتش امريكا با افراط گرايي سياسي و نژادي روبه روست. 
جو بايدن در سخنراني مراس��م تحليف خود وعده داد با »افراط گرايي 

سياسي، نژادپرستي و تروريسم داخلي« مبارزه كند.

   محمدباقر قاليباف:
در برابر قانون همه مساوي هستند. مجلس 
به كس��اني كه به وظيفه قانوني خود عمل 
مي كنند افتخار مي كند و اولين مدافع حقوق 
آنهاست. در حادثه اخير، به محض شنيدن 
اولين گزارش ها دستور بررسي دقيق ماوقع 
صادر ش��د. درصورت احراز تخلف، هيئت 
نظارت بر نمايندگان بدون مسامحه بررسي 

و برخورد قانوني خواهد كرد. 
   سعيد آجرلو:

 مجلس بايد سپر مردم باشد؛ چه مقابل  سيلي 
اليحه بودجه، چه سيلي  عنابستاني كه اگر 

صحت داشته باشد، درنگ جايز نيست. 
   محمد پازوكي:

تراژدي يعني ي��ك قانونگذار س��يلي به 
صورت مأمور قانون بزند! و الشخور صفتي 
يعني رفتار زش��ت يك نماينده را به كل 

مجلس تعميم دهيم!
   محمود صاحبي:

 بررس��ي تناقض رفتاره��اي جريان هاي 

سياسي واقعاً جالبه! مثاًل برخورد جريان 
اصالح طل��ب و كاًل جري��ان حامي دولت 
س��ر قضيه توهين ب��ه رئيس جمهور، اگر 
 #روحاني باشد يا  #احمدي نژاد يا مثاًل سر 
قضيه رفتار نامناسب يك نماينده مجلس 
با مردم، اگر  #درازهي باشد يا  #عنابستاني، 

چقدر متفاوته؟!
   سيدپويان حسين پور:

اميدوارم اين قصه درگيري نماينده مجلس 
با س��رباز راهنمايي و رانندگي منجر به لغو 
امتيازات ويژه   غيرضروري شود كه به بعضي 
از مقامات داده شده است. امتيازاتي كه منشأ 
بسياري از تبعيض هاست و نقض شدنش هم 

هميشه محل تنش هاي بي جا بوده. 
   محسن مهديان:

نبايد اجازه داد ماجراي نماينده س��راوان 
تكرار شود كه الريجاني به پزشكيان حواله 
دهد و او نيز در رس��انه ملي از بي اخالقي 
درازهي دفاع كند و در نهايت هم به تذكر 
شفاهي و درج در پرونده ختم شود. ورود 

قاليباف به موقع بود. اگر ماجرا تأييد ش��د 
دو گناه وجود دارد؛ هم هتك مأمور و هم 

بي صداقتي. 
   كاربري با نام »محمدجان«:

به نظرم به جاي توئيت احساسي زدن، به 
مردم ش��هر اون نماينده )سبزوار( آگاهي 
بديم اين آدم لياقت نمايندگي شما رو در 

مجلس نداره. 
   مرتضي قرباني:

بعضي مسئوالن ما سندروم دست بي قرار 
دارن. يه روز مأمور گمرك رو ميزنن. يه روز 
با اسلحه همسرشون رو ميكشن! يه روز تو 
دهن س��رباز ميزنن. كاش يه جايي بشه 
ببندنشون بهشون داروي آرام بخش تزريق 

كنن بتونن به زندگي عادي برگردن.
   علي قلهكي:

خبرآمد كه عنابستاني سيلي به سرباز زده؛ 
قبل از هرطيفي انقالبي ها چنان اين عمل 
را تقبيح كردند كه بعد از اثبات، ديگر روي 
س��ربلند كردن درجامعه را نداشته باشد. 

درطرف مقابل وقتي نجفي، ميترا اس��تاد 
را كش��ت، نه تنها اصالح طلبان از او تبري 
نجستند، بلكه تهمت»پرستو بودن« را به 

مقتوله زدند!
   علي بيطرفان:

زمين تا آس��مون فرقه بي��ن جرياني كه 
طرفداراش از قتل يه زن توس��ط همفكر 
سياسيشون حمايت ميكنن با جرياني كه 
طرفداراش از يه سيلي ناحق هم نميگذرن 
و براي عاملش تقاضاي مج��ازات دارن و 
خودش��ونم جلوتر از همه ف��رد خاطي رو 

محكوم ميكنن. 
   مجيد رفيعي:

 يك مقايس��ه اي هم بكني��م بين واكنش 
رئيس و ناي��ب رئيس مجل��س فعلي در 
ماجراي  #عنابس��تاني، با واكنش رئيس 
و نايب رئيس مجلس قبل��ي در ماجراي 
 درازهي! دو مس��ئول فعلي وعده پيگيري 
دادند اما قبلي ها با سكوت و توجيه از كنار 

ماجرا اليي كشيدند. 
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واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به درگيري نماينده مجلس با سرباز وظيفه

 مجلس باید سپر مردم باشد
هم مقابل سیلی بودجه هم مقابل سیلی نماینده 

انتشار فيلمي از درگيري  ميان يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با سرباز راهنمايي و 
رانندگي به دليل تأكيد نماينده مجلس به عبور از خط ويژه، صداي اعتراضي كاربران شبكه هاي 
اجتماعي را بلند كرد. برخي رسانه ها مدعي هستند كه نماينده مجلس سيلي به گوش سرباز 
زده، اما نماينده مجلس می گويد از ماشين پياده نشده است چه برسد به اينكه بخواهد سيلي  
بزند. رئيس مجلس نيز در توئيتي بالفاصله دستور رسيدگي و روشن شدن ابعاد ماجرا را داده 

است. كاربران شبكه هاي اجتماعي اذعان داشتند در صورتي كه ادعاي سرباز راهنمايي و 
رانندگي ثابت شود بايد برخورد سختي با نماينده مجلس صورت پذيرد. برخي كاربران با 
تقدير از موضع گيري س�ريع  رئيس مجلس و ارجاع ماجرا به هيئت نظارت بر نمايندگان، 
اين ماجرا را با ماجراهاي مشابه مقايسه كردند و برخورد دوگانه برخي كاربران اصالح طلب 
را به نقد كش�يدند. در ادامه بخش�ي از واكنش هاي مربوط به اين موض�وع را مي خوانيد.

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

باالترين عيب
امام خميني)ره(:

هيچ عيبي باالتر از آن نيست كه انسان عيب خود را نفهمد و از آن 
غافل باشد. چقدر زشت است انساني كه خود داراي هزاران عيب 
است از عيوب خود غفلت كند و به عيوب ديگران بپردازد تا عيوب 
ديگران را مانع و سرپوشي از كش��ف عيوب خود قرار بدهد. اگر 
انسان قدري در حاالت و اخالق و اعمال خود سير كند و به اصالح 
آن بپردازد در نهايت كارهايش اصالح مي شود و اگر خود را خالي 
از هر گونه عيبي بداند نهايت جهل وناداني اوست و هيچ عيبي 
باالتر از آن نيست كه انسان عيب خود را نفهمد و از آن غافل باشد 

و با آن كه مجموعه  عيوب است، به عيوب ديگران بپردازد. 
منبع: كتاب چهل حديث، ص۲۶۹

   سبوي دوست

معصومه نصيري، مدرس سواد رسانه اي در 
كانال تلگرامي خود نوشت: مسئله اصلي اين 
نوشتار نه صادق زيباكالم است و نه خسرو 
معتضد. مسئله اصلي آشناسازي مخاطب با 
تكنيك هاي به كار رفته در اين مناظره است 
تا در ماه هاي آينده كه به انتخابات نزديك تر 
مي ش��ويم بدانيم وزن افراد در مناظره ها را 

چگونه بايد مورد سنجش قرار دهيم. 
يكي از روش هاي رايج در مناظره مخصوصاً 
وقتي دس��ت يكي از طرفين ب��راي اثبات 
ادعايش ي��ا رد ادعاي ط��رف مقابل خالي 
اس��ت، توس��ل به مغالطه اس��ت. يكي از 
روش هاي مغالطه حمله به فرد به جاي نقد 
گفتمان يا اظهارات اوست كه از آن به عنوان 
»مسموم كردن چاه« هم ياد مي شود. اين 
روش يك��ي از غيراخالقي تري��ن روش ها 
براي انحراف مس��ير بحث، عصباني كردن 
طرف ديگر مناظره، منحرف ساختن افكار 
عمومي و فرار از پاسخگويي است. اين روش 
بر مبناي شخص ستيزي مورد استفاده قرار 
مي گيرد نه رد استدالل. استفاده از عباراتي 
مثل دروغگو و خائ��ن به جاي نقد اظهارات 
فرد مقابل توسل به اينگونه از مغالطه است. 

يك��ي ديگ��ر از روش ه��ا برچس��ب زن��ي 
است. برچس��ب زني باعث مي ش��ود فرد و 
گفته هايش ذيل آنچه به او نسبت داده شده 
است، قرار گيرد و مخاطب بر اساس همان 
برچس��ب، دچار انحراف در استنتاج شود. 
استفاده از عناويني همچون مورخ حكومتي، 
عوام فريب، تاريخ حكومتي، پوپوليست و... 

نمونه هايي از اين روش هستند. 
پاره حقيقت گويي موضوع ديگري است كه 
اكثراً در مناظره ها مشاهده مي كنيم. گاهي 
سخني يا ادعايي از نظر منبع، محتواي پيام، 
مجموعه اي به هم پيوسته و مرتب هستند اما 
بيان بخشي از آن و حذف بخش ديگر، جهت 
و نتيجه تصميم و درك مخاطب از موضوع 
را تغيي��ر مي دهد. در واق��ع در روش »پاره 
حقيقت گويي« حذف يكي از عناصر به عمد 
صورت مي گي��رد. در اين روش نداش��تن 
استدالل و تحليل ذيل تكه پاره كردن اصل 

موضوع پنهان مي شود. 
هنگام مشاهده مناظره ها و پذيرش اظهارات 
يك ف��رد، ب��ه برنامه ها و اس��تدالل هايش 
پيرامون موضوع بحث دقت كنيد تا آسمان 

ريسمان بافتن ها. 

احمد بنافي در كانال تلگرامي خود نوشت: 
»ژانت يلن« گزينه پيش��نهادي جو بايدن 
براي تصدي سمت رياست وزارت خزانه داري 
امريكا گفته است جمهوري اسالمي ايران 
تنها در صورت پايبندي به محدوديت هاي 
وضع شده در برجام از رفع تحريم ها بهره مند 

خواهد شد. در اين خصوص بخوانيد:
۱( اين اظه��ارات ژانت يلن نش��ان مي دهد 
گردانندگان كنوني كاخ س��فيد در مقدمه 
استراتژي خود عليه ايران با اين مسئله مواجه 
هستند كه چگونه بدون برداشتن تحريم ها 

ايران را ملزم به تعهدات برجامي نمايند. 
۲( اين مهم نمايانگر اين است كه جمهوري 
اسالمي گام درست و اساس��ي را در جهت 
متوازن سازي برجام آن هم از طريق كاهش 
تعهدات برجامي برداشته و طرح بايدن براي 
توسعه و تعميم پذيري برجام را در همان ابتدا 

متوقف كرده است. 
3( بايدن اكنون با اي��ن چالش هاي بزرگ 
روبه روس��ت؛ به هم��ت نيروهاي مس��لح 
جمهوري اسالمي تهديد نظامي عليه ايران 

فاقد اعتبار گرديده، تحريم ه��اي ظالمانه 
در حال حاض��ر در نقطه ماكزيمم خود قرار 
دارد و ايران در حال خنثي س��ازي و عبور از 
آنهاست، همچنين با تجربه اندوخته شده 
از بدعهدي ه��اي امريكا در اف��كار عمومي 
نشانه  اي از مطالبه فراگير براي مذاكره ديده 
نمي شود و از همه مهم تر جمهوري اسالمي 
بازگشت امريكا به برجام را منوط به اقدامات 
واقعي امريكا براي لغو تحريم ها كرده است. 

اكنون ب��ا ابتكار عمل جمهوري اس��المي، 
همه مس��يرها  روي بايدن و تي��م امنيتي 
آن مسدود شده و مس��ئله ايران براي آنان 
غامض و پيچيده شده اس��ت و بايدن راهي 
جز مواجه ش��دن با جمهوري اس��المي در 
موضع برابر را ن��دارد. اين مس��ير مي تواند 
معطوف به نتيجه شود، مشروط به اينكه در 
اين راه كماكان منسجم عمل كنيم، اجازه 
ندهيم دو قطبي س��ازي هاي كاذب ما را از 
مسير منحرف كند و وعده هاي بي پشتوانه 
اغوايمان نماي��د و در ادامه راه منافع ملي را 

خرج منافع جرياني نكنيم. 

عليرض��ا تقوي ني��ا در كان��ال تلگرام��ي 
خ��ود نوش��ت: در خص��وص ديدگاه هاي 
رئيس جمهور جديد امريكا مطالب متناقض 
و گاه متض��ادي مطرح مي ش��ود. نگارنده 
با تكيه بر اي��ن نكته كه باي��دن )برخالف 
ترامپ( نمو يافته در ساختار نظام سياسي 
امريكاس��ت، اعتقاد دارد كه وي نقشه راه 
اصولي سابق در سياست خارجي امريكا را 

دنبال خواهد كرد. 
ازجمله نقشه راهبردهاي سياست خارجي 
امري��كا در يك قرن اخير، تس��لط بر منابع 
ان��رژي و مهم ت��ر از آن مناط��ق حياتي و 
مسيرهاي استراتژيك اس��ت. ازجمله اين 
مناطق كه ب��ه بهانه مبارزه با تروريس��م و 
س��الح هاي ش��يميايي اش��غال ش��دند، 
افغانستان و عراق بود .  عراق از دو جنبه براي 
واشنگتن اهميت اس��تراتژيك داشت: اوالً 
بخش مهمي از منابع نفتي جهان در آن قرار 
گرفته بود و دوم اينكه ازجمله مس��يرهاي 
اصلي تمدن ش��رق به مديترانه و در نتيجه 
اروپا به شمار مي رفت.  افغانستان نيز نقطه 
اتصال تمدن روسي، چيني و اسالمي و ايضاً 
از مسيرهاي احتمالي چين براي گسترش 
حوزه نفوذ به مغرب زمي��ن بود و درنتيجه 
حضور نظامي امريكا براي مس��دود كردن 

اين مسير ضروري مي نمود. 
گذرگاه هاي بين سوريه و عراق نيز به داليل 
استراتژيك كه در باال ذكر شد براي امريكا 
اهميت داشت. براي مثال منطقه تنف )كه 

طي بحران سوريه توس��ط امريكا به اشغال 
درآمد( محل اتصال اردن، س��وريه و عراق 
است كه نقطه اي بسيار ارزشمند و راهبردي 

براي امريكايي ها محسوب مي شود. 
در دوره ترامپ، سياست خارجي امريكا در 
اين مناطق از يك انسجام مناسب برخوردار 
نبود و وي بارها بر خروج از سوريه، عراق و 
افغانستان تأكيد داشت )كه اگر چه برخي از 
اين دستورات توسط پنتاگون اصالح شد.( 
لك��ن ب��ه ب��اور كات��ب وجي��زه، در دوره 
رئيس جمهور جديد امريكا برخالف سلف 
بي تجربه اش، شاهد افزايش حضور و تمركز 
فزاينده اياالت  متحده بر اين مناطق خواهيم 
بود.  امريكاي بايدن هي��چ گاه تمايل ندارد 
نقاط حساس و مهم منطقه را به ايران واگذار 
كند و بي شك در اين نبرد ژئوپلتيكي حاضر 

به پرداخت هزينه نيز خواهد بود. 
البته دست ايران و متحدانش براي باال بردن 
مخارج مالي و انس��اني امريكا نيز كاماًل باز 
بوده ولي اميد س��اكنان جديد كاخ سفيد 
به دولتمردان غرب گرا در منطقه است تا با 
تدابير و امكانات خود نفوذ گروه هاي مقاومت 
را كاهش دهند.  درنهايت راقم سطور عقيده 
دارد متضاد با دوره ترامپ كه شرايط براي 
تحليل اوضاع منطقه ساده تر بود، طي چهار 
سال آينده متغيرهاي بسياري در وضعيت 
پيچيده غرب آس��يا دخيل مي ش��وند كه 
تبيين و تشريح پديده ها را براي تحليلگران 

سخت و دشوار خواهند كرد. 

 نگاهي به يك مناظره 
و آشنايي با چند تكنيك رسانه اي

ما و مسئله بايدن!

 راهبرد احتمالي دولت جديد امريكا 
در مناطق اطراف ايران

رضا نصري طي پس��تي در كانال تلگرامي 
خود كه به تحليل در مورد حقوق بين الملل، 
حقوق روابط بين الملل امريكا، سياس��ت 
خارجه، امنيتي س��ازي و برجام مي پردازد  
از مواضع رابرت مالي، نماينده ويژه بايدن 
در امور ايران و چرايي عدم محبوبيت او در 
ميان ايران ستيزان تندرو امريكايي نوشت. 
او در يادداشت خود به چهار دليل پرداخته 
اس��ت. داليل او را در ادامه مي خوانيد: اول 
اينكه رابرت مالي معتقد است دولت بايدن 
نبايد از آنچه جريان ايران ستيز »دستاورد 
فشار حداكثري« مي خواند به مثابه »اهرم« 
مذاكراتي عليه ايران استفاده كند. به نظر 
او، اگر تحريم هاي ترامپ كاركرد »اهرم« 
داشت، خود او مي توانست از آن براي كسب 

امتياز بيشتر از ايران بهره برداري كند. 
در واقع، رابرت مالي معتقد است كنار گذاشتن 
برجام و تداوم روند افزايش فشار بر ايران باعث 
خواهد شد ايران نيز به »اهرم سازي« متقابل 
در حوزه هس��ته اي و منطقه اي روي بياورد 
و ايجاد چنين وضعيتي - يعني مبادرت به 
مسابقه اهرم س��ازي - را به نفع هيچ يك از 

بازيگران نمي داند. 
از س��وي ديگر، او ب��اور دارد دوران ترامپ 
ثابت كرده اس��ت امريكا همواره قادر است 
فش��ارهاي س��نگيني به صورت يكجانبه 
عليه كش��ورها اِعمال كند و معتقد اس��ت 
علم به اين حقيقت خود »اهرمي« است كه 
براي مذاكره  كفايت مي كند! به بيان ديگر، 
او حفظ تحريم هاي كنون��ي را براي حفظ 

فشار به ايران واجب نمي داند و معتقد است 
صرف دانستن اينكه امريكا همواره قادر به 
بازگرداندن تحريم هاس��ت، خود يك اهرم 

مؤثر )رواني( است. 
ام��ا در عين ح��ال، معتقد اس��ت نمايش 
»قدرت بي��ش از حد امري��كا« در تحميل 
فش��ار در دوران ترامپ اين پرسش را براي 
ايران و سرمايه گذاران خارجي ايجاد كرده 
كه مقوله »رف��ع تحريم« تا چ��ه حد - در 
صورت تغيير دولت - قابل اتكاست و از اين 
رو »فشار بيش از حد« را سياستي زيانبار 

ارزيابي مي كند. 
دوم اينكه رابرت مالي معتقد اس��ت تأكيد 
بر مذاكره بر س��ر موض��وع »فعاليت هاي 
موشكي« و سياست هاي منطقه اي ايران، 
ب��دون ورود ب��ه مقوله »س��اختار امنيتي 

منطقه« ساده انگاري است! 
به بيان ديگر، او باور دارد موضوع موشكي و 
سياست منطقه اي ايران مستقيم به مقوله 
پيچيده و چن��د بُعدي »ت��وازن قدرت« و 
سرنوشت چندين كشور در منطقه مرتبط 
است و از اين رو موضوعي نيست كه بشود 
به راحتي حتي در دور اول رياست جمهوري 
بايدن حل وفصل كرد. در نتيجه »گروگان 
گرفتن توافق هسته اي« تا حل وفصل اين 

مسائل را واقع بينانه نمي داند!
س��وم اينكه در حوزه »رويكرد مذاكراتي« او 
نگاهي متوازن دارد. به عن��وان مثال معتقد 
اس��ت اگر بنا باشد ش��روطي مانند تطويل 
»بندهاي غروب برجام« مطرح شود، دولت 
امريكا نيز بايد آماده باش��د متقاباًل ش��روط 
و مطالبات س��نگين اي��ران - از جمله رفع 

تحريم هاي اوليه - را در ازاي آن بررسي كند. 
طبيعتاً اين رويكرد، با رويكرد امثال مايك 
پمپئو و برايان هوك كه با »ابالغ مطالبات 
دوازده گانه« در عم��ل هيچ عامليتي براي 
طرف مقابل قائل نبودند، بس��يار متفاوت 
است. به بيان ديگر، در رويكرد رابرت مالي 
نوعي اذعان به جايگاه و قدرت ايران مستتر 

است كه در رويكرد اسالف او غايب بود. 
 در م��ورد جايگاه اس��رائيل و عربس��تان 
سعودي در رويكرد دولت بايدن به ايران نيز 
مي گويد سياست بايدن در قبال ايران پيش 
از انتخابات مطرح و به رأي عمومي گذاشته 
ش��ده اس��ت. از اين رو از يك مش��روعيت 
مردمي برخوردار اس��ت. در نتيجه، از ديد 
او اسرائيل و عربس��تان بر سر اين دوراهي 
قرار دارند كه از خود بپرسند آيا مي خواهند 
با سياست بايدن »همراهي كنند« يا اينكه 

فضا را براي او »مسموم سازند؟«
ع��الوه ب��ر اينها ب��ه نظ��ر مي رس��د او به 
محدوديت ه��ا و پيچيدگي ه��اي صحنه 
سياس��ت داخلي امريكا نيز واقف است و از 
اين رو در تهيه طرح ب��راي لغو تحريم ها و 
بازگشت به برجام »سياستمدارانه« عمل 
خواهد ك��رد. در واقع، به احتم��ال زياد او 
فرآيند لغو تحريم ها را با پيشنهاد »بررسي 
تحريم هاي دوران ترامپ« ش��روع خواهد 
كرد تا ب��ه زعم خ��ود ارزيابي كن��د كدام 
تحريم ها مش��روع و كدام يك غير ضروري 
است. سپس عماًل منطبق با تعهدات امريكا 

در برجام، پيشنهاد به لغو آنها دهد. 

مروري بر مواضع نماينده ويژه بايدن در امور ايران
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