
شگفت انگيز، عاشقانه و تماشايي
مهدي فضائلي در توئيتي نوش��ت:  يكي از جلوه هاي كمتر ديده شده 
حضرت آقا نحوه مواجهه ايش��ان با خانواده شهداس��ت. شگفت انگيز، 
عاشقانه و تماشايي است. »لشكر زينبي« اولين قسمت از مجموعه »اين 
ستاره ها« گوشه هايي از اين جلوه را در ديدار با خانواده شهداي مدافع 

حرم به تصوير كشيده است كه به زودي منتشر مي شود. 

تعارض و تناقض را ببينيد!
مصطفي تاجزاده كه حاال تندروي هاي او صداي برخي  همفكرانش را نيز 
درآورده است در واكنش به خبري از روزنامه كيهان در توئيتر خود نوشته 
است: »انتصابيون نيز پذيرفتند كه رفراندوم اقدامي عليه امنيت ملي نيست، 
با اين تفاوت كه كيهان رفراندوم را براي محاكمه مي خواهد و پيشنهاد ما: 
مادام العمر نبودن هيچ مقامي، رابطه با امريكا، لغو نظارت استصوابي، لغو 

انحصاري بودن صداوسيما و ممنوعيت فيلترينگ است.«
دكتر عب��داهلل گنجي در پاس��خ ب��ه توئي��ت تاج��زاده با نش��ان دادن 
تناقض گويي هاي او كه سابقه بس��ياري نيز دارد، نوشت: »فقط تعارض و 
تناقض را ببينيد. صدها بار گفته اند با نظارت استصوابي اصالً انتخابات نداريم. 
شوراي نگهبان خودش انتصاب مي كند! حاال اينجا با عبارت »انتصابيون نيز 
پذيرفته اند« بدون اينكه متوجه تناقض شود انتخابات را كه نقطه مقابل 

انتصابات است، دوگانه سازي مي كند. چند چند هستيد با خودتان؟«

 بايدن كرونا را هم 
به »قفس كودكان ترامپ« اضافه كرد!

كانال تلگرامي »مطالعات امريكا« به  نقل از س��ي ان ان خبر داده است 
با وجود اوج گرفتن ويروس كرون��ا در امريكا، ناظران قضايي مي گويند 
امكانات مرزي نگهداري كودكان مهاجر »بيش از حد كوچك« با »ازدحام 
زياد« است كه امكان فاصله گذاري اجتماعي را براي مقابله با همه گيري 
كرونا »غيرممكن« مي كند.  گفتني است، رئيس جمهور پيشين امريكا 
۴هزار و ۲۰۰ كودك مهاجر را از والدينش��ان جدا و باي��دن اين كار را 

»شرم اخالقي و ملي« قلمداد كرد، اما همان مسير را ادامه داد!

احتمال حضور مستقل عارف در انتخابات
محمد ميرزايي، دبير سياس��ي خبرگزاري فارس، در توئيتي نوش��ت: 
 حذف عارف توسط اصالح طلبان آغاز شده، البته اين بار معاون اول دولت 
اصالحات بي توجه به اصالح طلبان و خاتمي داره مس��ير كانديداتوري 
دنبال ميكنه. بنياد اميد ايرانيان كه عارف رئيسشه، فعاليت هاي انتخاباتي 

خود را در برخي استان هاي كشور آغاز و ستاد راه اندازي كرده. 

   سيدعلي موسوي:
نظرات متناقض رئيس جمهور از يك س��و 
و عدم توجه ب��ه تذكرات وزير بهداش��ت 
از سوي ديگر كشور را در آس��تانه بحران 
كروناي��ي ديگري ق��رار داده، موج چهارم 
كرونا حاصل بي تدبيري هاي دولت تدبير 

و اميد است. 
   كاربري با نام »مسافر«:

تهران قرمز شده، چرا طرح ترافيك را لغو 
نمي كنيد كه مردم با اتوبوس و مترو جابه جا 
نشوند؟! فقط تجمع با فاصله و زير آسمان 
در نماز جمعه باعث ش��يوع كروناس��ت؟! 
تجمع صدها نفري در مترو و فضاي بسته 

و فاصله ۲۰سانتي كرونا نداره؟! 

   عليرضا وهاب زاده:
بحران و قرمز شدن تهران هم مانع لغو طرح 
ترافيك نش��د و ظاهراً اين طرح تا شرايط 
س��ياه كرونايي هم ادامه دارد. البته برخي 
مسئوالن )غير بهداش��تي( معتقدند طرح 
ترافيك تأثيري در ش��لوغي مت��رو ندارد و 
شلوغي مترو و اتوبوس هم تأثير چنداني در 

گسترش و شيوع كرونا ندارد. 
   سعيد قاسمي:

س��تاد ملي كرونا با تعليق پرواز هاي تركيه 
موافق��ت نك��رد!  از آن ط��رف ۱۵روز مانده 
فرمودند ماه رمضان تعطيل! )وزير كشور را به 
مجلس فرا بخوانيد.( كل عيد تمام شهرها را 
باز گذاشتند تا امروز كشور قرمز شد. مسبب 

اين نابساماني ها قطعاً ستاد ملي كروناست. 
   حسن مكاري:

ي��ك ج��اي كار مي لنگد! كجاي��ش دقيق 
نمي دانم اما قابل حدس اس��ت. ستاد ملي 
مقابله با كرونا در م��وج اول عملكرد خوبي 
داشت اما به تدريج دچار نوعي به هم ريختگي 
كارشناسي شد! آيا مجلس شوراي اسالمي و 

دلسوزان اين امر ورود خواهند كرد؟
   سيدمحمدهادي سبحانيان:

در ليبرال ترين و كاپيتاليستي ترين كشورهاي 
دنيا، دولت ها براي مهار ش��يوع كرونا وارد عمل 
شدند و مداخالت جدي در سبك زندگي مردم 
كردند. در ايران كه دولت تا سطح مجوز توزيع مرغ 
قطعه بندي شده يا نشده ورود مي كند، سالمت 

مردم را به دست نامرئي بازار سپرده است!
   سيده سارا حسيني:

رئيس جمهور: با رعايت پروتكل بريد سفر. 
وزير بهداش��ت: حتي با رعايت پروتكل هم 
نريد س��فر. ع��دم هماهنگ��ي و اظهارنظر 
غيركارشناس��ي باعث ش��د كه باز هم آمار 

فوتي ها سه رقمي بشه. 
   محمد پاداش:

بزرگواران!  مسئوالن شريف!  شما كه جلوي 
فروش ن��وروزي بلي��ت قط��ار و هواپيما رو 
نگرفتيد، ورودي و خروجي ش��هرها هم كه 
باز بودن، مترو هم كه جاي س��وزن انداختن 
نيست، سفره خونه ها هم كه قاچاقي بازن، اين 

محدوديت شبانه براي چيه ديگه؟!
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 موج چهارم كرونا 
حاصل بي تدبيري هاي دولت تدبير

صداي اعتراض كاربران شبكه هاي اجتماعي بر سر مديريت كرونايي كشور بلند شد

افزايش آمار مبتالي�ان به كرونا و فوتي هاي آن موجي از اعتراضات كاربران ش�بكه هاي 
اجتماعي را به نحوه مديريت ستاد ملي مقابله با كرونا و رئيس آن يعني شخص رئيس جمهور 
به همراه داشت. كاربران معتقدند با آنكه كشور در آستانه پيك چهارم كرونا قرار گرفته است 
قوانين و محدوديت هاي وضع شده هيچ تناسبی با اين وضعيت نداشته و همين باعث شده 

است باز هم كشور دچار وضعيت قرمز كرونايی شود. كاربران از مسئوالن نظارتي خواستند 
به صاحبان امر تذكر دهند و در صورت مشاهده كم كاري برخورد كنند. اعتراضات آنجا بيشتر 
شد كه مسئوالن وزارت بهداشت اعالم كردند گوش شنوايي در دولت براي شنيدن تذكرات 
آنها وجود ندارد. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را در اين خصوص 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.

همه چيز را از خدا بخواه
مرحوم ميرزا اسماعيل دوالبي)ره(:

خيلي خوب اس��ت كه انس��ان همه چيزش را از خدا بخواهد. به 
بچه ها ياد بدهيد با خدا صحبت كنند. س��ر جانم��از وقتي نماز 
خوانده شد، سريعاً از سر سجاده بلند نشوند، كمي با خدا حرف 
بزنند؛ بگويند خدايا تميزم كن، زيبايم كن، خوش اخالقم كن، يك 
چيزي بگويند.  اين دعاها زود مستجاب مي شوند يا براي خودشان 
يا براي پدر و مادرش��ان يا براي هر دو. اگر هنوز ظرف خودشان 
نمي تواند دعاها را بگيرد، دعا براي پدر و مادرش��ان مس��تجاب 
مي شود. اگر بچه  كوچك داريد س��ر جانماز وقتي دستش را باال 

مي گيرد خدا مي بيند، پيامبر مي بيند، مالئك مي بينند. 
منب�ع: كانال تلگرامي »نشر بيانات و دستورالعمل هاي علماي 

اسالم«  به استناد كتاب طوباي محبت، جلد دوم، صفحه ۹۸

   سبوي دوست

مجتبي نام خواه در كان��ال »جامعه گري« 
در پيام رسان ايتا پيشنهادي به دانشجويان 
دان��ش اجتماع��ي مس��لمين و ديگ��ر 
عالقه من��دان ارائه داد. او نوش��ته اس��ت: 
بازخواني متون كهن ادب پارس��ي، نه يك 
مطالعه تفنني يا تاريخي كه رجوع به يكي 
از ضروري ترين و مهم ترين منابع معرفتي 
ما و يكي از فوري تري��ن نيازها و مطالعات 

فكري ماست. 
تصوير رايج ما از نظ��م دانش  و طبقه بندي 
علوم، تصويري اكنون زده است كه بيش از 
اندازه و بي حاص��ل، جزئي نگرانه و وهماني 
ش��ده اس��ت. در اين انگاره، ادبيات كهن 
امري ماقبل علم و شاخه اي باستاني از هنر 
مكتوب اس��ت. يك جور عتيقه زباني است 
كه البد اهالي و عالقه من��دان خود را دارد. 
واقعيت اما چيز ديگري اس��ت و بر اساس 
اين واقعيت ما نه فقط نيازمند كه ناگزير از 

خواندن متون كهن ادبي خود هستيم. 
در ادامه به اختصار مروري خواهم داش��ت 

بر چهار وجه اين واقعيت؛ وجوه و واقعيتي 
كه ما را به خواندن متون كهن ادب پارسي 
فرا مي خواند و چه بس��ا بهتر است بگوييم 

وادار مي كند:
نخس��ت آن كه ادبيات كالس��يك پارسي، 
به رغم ن��زاع ديرين عقل و عش��ق، حامل 
وجوهي متكاملي از ِخَرد ايراني و اسالمي 
و هم زمان در بر دارن��ده مبالغي متعالي از 

ميراث عرفاني ماست. 
ما اگر در مؤانستي مستمر با متون فلسفي و 
عرفاني باشيم، باز هم بي نياز از متون كهن 
ادب نيس��تيم. چه آن كه طرايفي بديع از 
خرمن عشق و خرد هس��ت كه جز در اين 
متون در جاي��ي ديگر از جمل��ه در متون 
حكمي منعكس نش��ده است. ُطرفه آن كه 
انس با نوشته هاي فلسفي و عرفاني نيز براي 
اغلب ما ناممكن يا بسيار دشوار است. از اين 
رو اگر در جس��ت وجوي حكمتيم، ناچار از 

خوشه چيني متون ادِب كهن هستيم. 
عالوه بر آنچه گفته شد، صورت غالب انديشه 

اجتماعي كالس��يك، دس��ت كم در حوزه 
تمدني اي��ران، در محمل ادبي��ات منثور و 
منظوم ما پديدار شده است. اگر از يك سده 
اخير و فروبستگي نسبي انديشه اجتماعي، 
فراتر رويم، انسان ايراني آن گاه كه به جامعه 
انساني و صيرورت اجتماعي مي انديشيده، 
نتايج اين تأمل را اغلب ب��ه صورت منظوم 
و منثور طرح مي كرده اس��ت. كافي است 
اندكي از ارزش داوري هاي اكنون باره فاصله 
بگيريم. در زمانه ما انديشيدن و سخن گفتن 
درباره جامعه را جز با منطق پوزيتيويستي 
و ذيل امر محّصل خوش نمي دارند اما متون 
كهن مملو از انديشيدن به جامعه و انسان، 
در بستر ادب مجمل و منظوم يا ادب منثور 
و مفصل اس��ت و ما براي انديش��يدن غير 
اكنون زده به اكنون م��ان نيازمند رجوع به 

اين متون هستيم. 
ديگر آن كه ادب، تا ادوار نزديك به معاصر، 
مهم ترين صورت حوزه عمومي ما بوده؛ ِخَرد 
ايراني آن گاه كه چاره جوي پاسخ به مشكلي 

بوده يا به طرح نقدي اجتماعي يا اخالقي 
ميل داش��ته يا درصدد بيان پند و عبرت و 
نكته نغزي بوده، هيچ شالوده اي بهتر از ادب 
و ادبياتي كه اكنون كه��ن مي خوانيمش، 
نمي يافته است. صور كهن حوزه عمومي ما، 

اغلب ماده اي از جنس ادب داشته است. 
در آخر آن كه در عصر هجوم مجاز به حقيقت 
به سر مي بريم و مخاطِب ناگزيِر انبوهي از 
متوني هستيم كه فارغ از محتوا، از نظر زبان 
نيز مبتذل و چه بسا بس��يار مبتذلند. گويا 
چاره اي نداريم يا دست كم اكنون چاره اي 
نداريم جز آن كه نوش��ته هاي صفر و يكي 
را از نظر بگذرانيم. نانويس��ه هايي كه بيش 
از هر چيز فاقد امر زباني هستند. زبان، خانه 
ِخَرد است؛ در هنگامه  چيرگي ويرانگري بر 
اين خانه چه بايد كرد؟ آن قدر هس��ت كه 
بتوان گفت در عصر حضيِض نخواندن، براي 
بازيافتن كلمه و زبان، چاره اي جز بازخواني 
متون كهن ادب پارسي وجود ندارد و اگر جز 

اين گمان كنيم، بسيار اشتباه مي كنيم. 

چرا بايد متون كهن ادب پارسي را به دقت بخوانيم؟
   گزارش

كاربري با نام »علي خان امين الدوله« در توئيتي نوشت: مهدي صفري سفير سابق ايران در چين و روسيه 
گفت: »از نظر من تفاهمنامه با چين همون سال ۹۴ در سفر شي جين پينگ ميتونست امضا بشه.« اگه 

اين اتفاق مي افتاد ترامپ هرگز از برجام خارج نمي شد. غربگرايي دولت روحاني يقه  خودش رو گرفت!

تا ديروز دارو هم نمي دادن بهمون، حاال از ترس چين مي خوان به زور مزاياي برجام رو در حلقمون 
فرو كنن. دولت روحاني اگه اين همه سال به چين و روسيه و همسايگان ايران بي اعتنايي نمي كرد 

مجبور نمي شد تا انتخابات براي مذاكره مجدد دست و پا بزنه!

از ترس قرارداد چين به دنبال مزاياي زوري برجام!غربگرايي يقه دولت را گرفت!

والدين به قدر كافي خوب
دكتر بابك عباسي دبير و ويراستار مجموعه »خوب زيستن« 
بخشي از كتاب »خوشي ها و ناخوش��ي هاي فرزندآوري« به 
ترجمه رشيد جعفرپور را به اشتراك گذاشت. در اين بخش از 
كتاب مي خوانيم: در ميانه قرن بيستم، روانكاو انگليسي، دونالد 
وينيكات كه تخصصش در زمينه كار با والدين و بچه ها بود، از 
اين آشفته شده بود كه به كرات در اتاق مشاوره اش با والديني 
روبه رو مي شد كه عميقاً از خودش��ان نااميد بودند. آنها حس 
مي كردند به عنوان والدين در حال شكس��ت خوردن اند و در 
نتيجه عميقاً از خودشان متنفر بودند. از غرزدن هاي گاه و بيگاهشان شرمنده بودند، از انفجار 
ناگهاني خشمشان، تعداد دفعاتي كه كنار فرزندشان احساس بي حوصلگي مي كردند، اشتباهات 
فراوانشان. هميشه دلواپس پرسش هاي مضطرب كننده اينچنيني بودند: خيلي سختگيريم؟ 
خيلي آسانگيريم؟ بيش از اندازه از او محافظت مي كنيم يا كمتر از حد كافي مراقب او هستيم؟ 
اما آنچه توجه وينيكات را برانگيخت اين بود كه بيشتر اين افراد در بيشتر مواقع اصاًل والدين 
بدي نبودند. البته آنها بر مبناي يك ايده آل  و استاندارد خيالي بي نقص نبودند. اما - آن گونه كه 

او به زيبايي بيان مي كند - »به اندازه كافي خوب بودند«
و عجيب است كه »به اندازه كافي خوب« از بي نقص بهتر اس��ت، زيرا كودك بقيه عمرش را 
در جهاني بسيار پرنقص زندگي خواهد كرد. اگر بنا باش��د به اينكه اطرافيانمان در باالترين 
ايده آل قابل تصور زندگي كنند وابسته شويم، نمي توان به زندگي ادامه داد. والدين به اندازه 
كافي خوب، گاهي آزرده اند، ابله اند، نامنصف اند، اندكي خسته اند يا قدري افسرده اند. تأخير، 
سردرگمي، خطا و انفجار آزردگي وجود خواهد داشت - اما هميشه )يا تقريباً هميشه كه خود 

اين هم كافي است( پس زمينه اي از عشق و خيرخواهي در ميان خواهد بود. 

 مراودات پشت پرده امريكا 
با گروه هاي تروريستي

كانال تلگرامي »افسران جوان جنگ نرم« خبر داد: الجوالني 
مؤسس القاعده  سوريه و سركرده  النصره در مصاحبه با فرونت 
الين گفت ما با امريكا منافع مش��ترك زيادي داريم . متقاباًل 
جفري فرس��تاده  وي��ژه  امريكا در ام��ور س��وريه، جوالني را 
سرمايه اي براي امريكا دانست.  در دسامبر ۲۰۱۲ وزارت امور 
خارجه امريكا اين گروه را در فهرست سازمان تروريستي قرار 
داد و چند سال بعد در سال ۲۰۱۶ مجله فوكوس آلمان به نقل 
از يك سركرده جبهه النصره نوشت: امريكا به ما موشك داد، از 

آنان به دليل اينكه از ما حمايت كردند سپاسگزاريم!

كالب هاوس انتخاباتي
علي راست خديو نوشت: اين روزها كه بازار ورود كاربران فضاي 
مجازي به كالب هاوس داغ شده الزم است از يك اتفاق جالب 
در انتخابات امريكا و داليل حضور برخ��ي افراد در اين برنامه 
س��خن گفته ش��ود. چند ماه قبل از انتخابات امري��كا از يك 
اپليكيشن رونمايي شد به نام گاراژ كه نقش مؤثري در نتيجه 
انتخابات امريكا و رأي مردم اين كشور داشت.  حال با اين نتيجه 
از يك برنامه جديد به نام كالب هاوس آن هم چند ماه مانده به 
انتخابات رونمايي شد و داراي يك ويژگي عمده است. طراحان 
اين برنامه به خوبي نياز اصلي مردم مختلف را شناسايي كردند كه نياز به گفت وگو دارند و همين 
ديالوگ محور بودن اين برنامه با استقبال خيلي از مردم مواجه شد.  قطعاً تمام مردمي كه وارد 
اين برنامه خواهند شد عالقه مند به بحث هاي سياسي نيستند و به دنبال گفت وگو با همفكران 
خود پيرامون موضوعات مختلفي مانند رشته تحصيلي، آرزوها يا تفكرات اجتماعي خود هستند 
اما از آنجايي كه در اين برنامه يك فاز نخبگاني وارد افراد را تش��ويق به حضور و اظهارنظر در 

روم هاي سياسي مي كند مي تواند تبديل به رسانه اول جريان سازي در كشور شود.

نگاهي به تكنيك هاي رسانه اي در انتخابات
كانال تلگرامي »عرصه هاي ارتباطي« چكيده اي از گفت وگوي 
معصومه نصي��ري را به اش��تراك گذاش��ت. در اين گفت وگو 
مي خوانيم: »ترس« و »مظلوم نمايي« دو تكنيك پركاربرد در 
عرصه عمليات رواني هس��تند. روش هايي كه ب��ه دفعات در 
سال هاي اخير توسط برخي جريانات سياسي كشور براي همراه 
كردن مردم با آنها اس��تفاده شده اس��ت. ارعاب مردم از سايه 
جنگ، تحريم يا... برخي از مواردي بوده كه گروهي از جريانات 

سياسي با تمسك به آنها، سبد رأي خود را گسترش داده اند. 
دوگانه س��ازي هايي مانند »گزين��ه ما و م��ردم« و »گزينه حاكميت« غلط اس��ت. دوگانه 
»فيلترينگ فض��اي مج��ازي � آزادي بي قاعده فضاي مجازي« رأي س��از اس��ت.  يكي از 
تاكتيك هاي پركاربرد »شخص ستيزي« است. رس��انه ها در اين روش فرد يا گروه را ذيل 
گفتمان يا برچسب خاصي قرار مي دهند تا مخاطب از برنامه وي غافل شود. صفت ناپسندي 
را به فرد نسبت مي دهند، س��پس هر صحبتي كه وي كند، ناخودآگاه آن برچسب به ذهن 
مخاطب متبادر مي ش��ود.  نكته حائز اهميت اين است كه مخاطب هوش��مند بايد بداند و 
بپذيرد كه  ترند ش��دن يك هش��تگ لزوماً به معناي در اكثريت بودن محتواي آن نيست، 
چراكه ربات ها، سازماني ها و كاربران تقلبي نيز امكان ترند كردن هشتگ ها را دارند. دليل 
اهميت هشتگ ها، ميل افراد براي قرار گرفتن در اكثريت و گرفتار نشدن در مارپيچ سكوت 
است كه اگر فريب جنگ هشتگ ها را بخوريم امكان دارد سال ها درگير تبعات آن در فضاي 

حقيقي جامعه باشيم!
روايت ها تالش مي كنند تا افكار عمومي دچار واگيري هيجاني شوند. مخاطب هرگاه احساس 
كرد  در حال كنش هيجاني اس��ت، بايد تأمل بيش��تري در رفتار خود كند.  عرصه انتخابات 
ايجاب مي كند تا نامزدها با فرياد زدن و بلند صحبت كردن مخاطب را مجذوب صحبت هاي 
خود كنند، بنابراين آنها در حال انجام فعاليت معمول خود هستند، هرچند اين رويه صحيح 
نيست، اما در بس��تر تبليغات سياس��ي يا »پروپاگاندا« مي گنجد و مردم بايد تالش كنند تا 
تش��خيص دهند كه آن فرد در حال طرح مسئله اصلي كشور اس��ت يا براي جلب نظر آنها 

مسئله سازي نادرست مي كند.

دعواي بعدي در واشنگتن
رضا نصري در كانال تلگرامي خود به ذكر نكاتي در خصوص 
دعواهاي داخلي امريكا بر سر برجام پرداخت. او در شش مورد 

نوشته است:
۱( دعواي بع��دي در واش��نگتن بين كنگ��ره و دولت بايدن 
خواهد ب��ود. كنگره فش��ار خواه��د آورد - تا مطاب��ق قانون 
INARA - دولت »برجام« را تس��ليم كنگره كند تا پس از 
يك بررس��ي حداقل ۳۰ روزه در مورد توافق رأي گيري كند. 
در اين ۳۰ روز هم دولت نبايد نسبت به لغو تحريم ها يا دادن 

معافيت اقدام كند.
۲( در پايان دوره »بررسي« )Review( كنگره مي تواند يك »قطعنامه عدم تأييد« به تصويب 
برساند تا مانع رفع تحريم ها شود. به همين دليل هم تندروهاي كنگره و البي هاي ضد برجام 

از هم اكنون تالش مي كنند »برجام« مجدداً به كنگره تسليم شود. 
۳( اين قان��ون در س��ال ۲۰۱۵ در زمان انعقاد برجام اجرا ش��د، اما دولت اوباما موفق ش��د با 
ترفند هاي آيين نامه اي از رأي گيري جلوگيري كند. الزام گزارش دهي ۹۰ روزه در مورد پايبندي 

ايران به تعهدات برجامي خود يكي از شروطي است كه در اين قانون قيد شده است. 
۴( البته دولت بايدن و موافقان برجام استدالل هاي محكمي براي عدم ارائه مجدد برجام به 
كنگره - يا دور زدن برخي الزامات آن - دارند. اما در هر حال، در صورت توافق براي بازگشت 

طرفين به برجام، اين دعواي حقوقي، سياسي و رسانه اي در واشنگتن شروع خواهد شد. 
۵( اگر بنا شود دولت بايدن هم دفعاً به برجام بازگردد، احتماالً اين دعوا باال خواهد گرفت. حال 
اينكه بازگشت گام به گام و رفع تدريجي تحريم ها - هرچند مورد پسند ايران نيست - ممكن 

است كنگره را در عمل انجام شده قرار دهد. 
۶( يعني در عمل، الزام تس��ليم متن به كنگره و تعليق حداقل۳۰ روزه لغو تحريم ها تا زمان 

رأي گيري را بالموضوع سازد. 
معتقدم اين موضوعي است كه الزم است مقامات و تصميم گيران ارشد در تدوين استراتژي 

ايران مد نظر قرار دهند.


