
فضای حقیقی نه مجازی
پیج اینستاگرامی منتسب به حضرت آیت اهلل جوادی بخشی از درس 
خارج تفس��یر قرآن کریم ایش��ان مورخ ۱395/۰3/۱2 را به اشتراک 
گذاش��ت. آیت اهلل جوادی آملی می فرمایند: اگر ب��ا آن فضای حقیقی 
)حقیقی یعنی حقیقی(! مبادا بگوییم این فضا، فضای مجازی اس��ت. 
چون سیم حقیقت نیست که بی سیم بشود مجاز! این شیشه تلویزیون 
حقیقت نیست تا بی شیشه بشود مجاز! این فضا، فضای حقیقی است. 
وقتی فکر، اندیش��ه، انگیزه، دلیل، برهان می آید؛ فضا، فضای حقیقی 
است. هیچ کس خیال نکند و نگوید این فضا، فضای مجازی است. اینکه 
بیشتر از فضای باسیم قدرت اثر دارد، کجایش مجاز است؟! آنجا که فکر 
را، اندیشه را به هر وسیله که بخواهد منتقل و تسخیر می کند، کجایش 
مجاز است؟! مگر ما س��یم را حقیقت می دانیم، مگر چهره تلویزیون را 
حقیقت می دانیم که اگر بی شیشه و بی سیم بود، بشود مجاز! این خیال 

باطل را از سر دور کنیم! این فضا، فضای حقیقی است.

خودفروشی برخی خبرنگاران سینمایی 
در حمایت از صاحبان پول های آلوده!

آرش فهیم، خبرنگار فرهنگی روزنامه کیهان در صفحه توئیتر خود نوشت: 
یکی از دالیل سکوت یا حمایت طیف وسیعی از منتقدان سینما از فیلم های 
سخیف این روزهای س��ینما این است که خودش��ان به عنوان مشاور یا 
ایده پرداز با سازندگان این آثار همکاری می کنند و از آنها پول می گیرند. به 
بیانی بهتر، بسیاری از منتقدان برخالف رسالتشان از عوامل تولید فیلم های 
مبتذل هس��تند! خرید برخی خبرنگاران و فعاالن رسانه توسط متهمان 
اقتصادی برای حمایت و توجیه ورود پول  های آلوده در سینما یا خودفروشی 
برخی خبرنگاران و فعاالن رسانه در حمایت از صاحبان پول های آلوده در 

سینما و سریال های شبکه نمایش خانگی! این رشته سر دراز دارد!

    سیدعباس صالحی:
شهید مطهری، شهید بهشتی و امام موسی 
صدر س��ه  قله اسالم شناس��ی معاصرند. 
اس��الم ناب فقاهتی، عقالن��ی و رحمانی. 
تروریست های فرقه ای و دولتی آن سه را 
از ما ربودند. ام��روز بیش از دیروز نیازمند 

اندیشه و نگاه شان هستیم.
   سیدعرفان عبادزاده:

ش��هید بهش��تی: »ارزش ها را بشناس و 
اشخاص را با ارز ش ها بس��نج؛ حمایت ها 
باید از ارزش ها باش��د! اول ارزش ها، بعد 
اش��خاص، نه اول اش��خاص بعد ارزش ها! 
یکی از مصیبت های زمان ما این است که 
اش��خاص دارند کم کم، جانشین ارزش ها 

می شوند!«
   پری فرخی:

۷ تیر س��الروز آس��مانی ش��دن ش��هید 
بهشتی و ۷2 تن از یارانش. شهید بهشتی: 
»دشمنان هر چه نزدیک تر آمدند مأیوس تر 
شدند. محاصره اقتصادی و تهدید به حمله 
نظامی جواب نداد. چرا؟ چون ایران کشور 
عاشقان اس��ت نه کش��ور عاقالن.« برای 

شادی روحشان صلوات.
   سلیمی کوچی:

حق بهشتی این نیست که شناختمون از 

او به جمالت قصاری مثله »عاشق بشوید« 
یا »آن جامعه لجن اس��ت« یا »ای انسان، 
تو آزادی« محدود باش��ه. بهشتی واقعی 
رو، پی��ش از اینکه یک بهش��تِی لیبرال و 

سازشگر به شما تفهیم بشه، بشناسید.
   عبداهلل گنجی:

بعد از ش��هادت بهش��تی، باهنر، مفتح و 
مطهری ی��اران امام س��نگرهای تئوریک 
را رها و به ش��دت درگیر اجرا ش��دند. در 
نقطه مقابل صدها کت��اب و مقاله در نقد 
علم و دین، دین و سیاس��ت، عقل و دین، 
اسالمیت و جمهوریت نوشته شده است. 
بعد از چهل سال هنوز یک کتاب تئوریک 
با رویکرد فلس��فی درباره مردم س��االری 

دینی نداریم.
   صادق صدریون:

بهش��تی به دلیل اثرات مخرب ناش��ی از 
انفج��ار از بی��ن نرفت! بهش��تی آن زمان 
شهید شد که با چش��مان گریان می دید 
همسنگرانش او را به سرمایه داری، وهابیت 

و امریکایی بودن متهم می کنند!
   سمیه رفیعی:

اصل 5۰ قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ای��ران را مرهون بینش عمیق دانش��مند 
شهید بهشتی هستیم. اصلی که تخریب 

محیط زیست را ممنوع اعالم می کند. این 
اصل مترقی در بسیاری از قوانین اساسی 
کشورهای دنیا بی نظیر و حداقل کم نظیر 
است. اول بزرگمرد انقالبی محیط زیستی 

ایران اسالمی، راهت ادامه خواهد داشت.
   زهرا جم:

شهید بهشتی صدایتان همیشه در اعماق 
ذهنم به م��ن نهیب می زند که دانش��جو 
مؤذن جامعه اس��ت. لعنت ابدی خداوند 
بر حقوق بش��ر امریکایی که ب��ا حمایت 
منافقی��ن داغ م��ردان و زن��ان آزاده را بر 

قلبمان گذاشت.
   علی جزایری:

به بهانه هفتم تیر؛ ش��هید مظلوم آیت اهلل 
بهش��تی: »هس��تند کس��انی که چنین 
می اندیش��ند که در راه آرمان ها و شعارها 
می شود دروغ گفت، ولی ما رودرروی آنها 
ایستاده ایم. مگر می شود یک جامعه ای را بر 

محور دروغ تا آخر پیش برد؟ نمی شود!«
   پیام برازجانی:

نمی ک��رد،  ظاهرس��ازی  بهش��تی 
روابط خارج��ی دان، مجته��د و فقیه بود، 
دانشگاهی، روشنفکر و وطن دوست بود، 
اهل آگاهی و عالم با عمل بود و تضارب آرا 
و احتجاج، با این ویژگی ها معتمد و غریق 

مردم شد تا به دریای انقالب پریدند و در 
غیابش خیلی ها غرق ش��دند، بهش��تی با 
گریم چهره و ظاهرسازی تکرار نمی شود.

   آزاده محمدحسینی:
جلوی دادگستری شعار می دادند: »مرگ 
بر بهشتی«، شهید بهشتی می شنید، یکی 
ازش پرسید: »چرا امام ساکت  است؟ کاش 
جواب توهین ها را می داد.« شهید بهشتی 
گفت: »قرار نیس��ت در مش��کالت از امام 
هزینه کنیم، ما سپر بالی اوییم، نه او سپر 
ما.« کاش االن هم ملت می فهمیدند سر هر 

مسئله ای از رهبری هزینه نکنند!
   حسین یکتا:

ش��هید بهش��تی: »ما زیر بار س��ختی ها و 
مشکالت و دشواری ها قد خم نمی کنیم. ما 
راست قامتان جاودانه  تاریخ خواهیم ماند.«

   محمدمهدی عبداللهی:
خوشا به سعادت آیت اهلل شهید بهشتی که 
امام خامنه ای عزیز چنی��ن تعبیری را در 
مورد ایشان به کار برده اند: »گوهر گرانقدر 
وجود شهید بهشتي در راه اسالم خرج شد 
و هرگز گم و تلف نشد.« هفت تیر سالروز 
شهادت مظلومانه ایشان را محضر علمدار 
انقالب و هم��ه مدافعان والیت تس��لیت 

عرض می  نماییم.
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ناله ای که از تسبیح محبوب تر است
استاد شهید مرتضی مطهری:

این حدیث قدسی چقدر عالی توبه را توصیف می کند: انیُن الُْمْذنِبیَن 
اَحبُّ الَّی ِمْن تَْسبیِح الُْمَسبِّحین. خدای تبارک و تعالی، این رحمت 
مطلقه و کامله فرمود: ناله  گنهکاران در نزد من محبوب تر است از 

تسبیح تسبیح کنندگان.
 بروید به درگاه خدای خودتان ناله کنی��د. فکر کنید تا گناهان به 
یادتان بیاید. به کسی نگویید؛ اقرار به گناه پیش دیگران گناه است 
ولی در دل خودتان گناهانتان را در نظر بگیرید. تقصیرهای خودتان را 
بگویید، ناله و تضّرع کنید، طلب مغفرت و شست وشو کنید. خدا شما 
را می آمرزد، روح شما را پاک و پاکیزه می کند، به دل شما صفا عنایت 
می کند، لطف خودش را شامل حال شما می کند. از آن پس حالتی در 
شما ایجاد می شود که شیرینی عبادت را در ذائقه خودتان احساس 
می کنید، گناهان و لذات گناهان در نظر شما کوچک می شود. دیگر 
رغبت نمی کنید که بروید فالن فیلم شهوانی را ببینید، به ناموس 
مردم نگاه کنید، غیبت کنید، دروغ بگویید یا به مردم تهمت بزنید؛ 

می بینید اصالً همه رغبت تان به کارهای پاک و خوب است.
منبع: کانال تلگرامی رسمی بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید 

مطهری؛ به استناد صفحه ۱26 کتاب آزادی معنوی
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راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند
بزرگداشت مجازی شهید بهشتی در سالروز حادثه هفتم تیر

هر س�اله هفتم تیر ماه یادآور حادثه تلخ 7 تیر 1360 اس�ت که با بمب گذاری عناصر 
گروهک منافقی�ن در دفتر ح�زب جمهوری اس�امی 75 نف�ر از یاران انق�اب و در 
رأس آن ش�هید واالمقام سیدمحمدحس�ین بهش�تی به شهادت رس�یدند. کاربران 
شبکه های اجتماعی با فرارسیدن این روز در توئیت هایی ضمن بازخوانی سخنرانی ها 

و ویژگی های شهید بهشتی جای او را در امروز انقاب خالی دانستند. آنها به شهادت 
رسیدن شهید بهشتی را بزرگ ترین جنایت امریکایی ها و نشانه ای از مضحکه بودن 
شعار حقوق بشر از سوی این کشور خواندند و داغ شهید بهشتی را همچون داغ ترور 
حاج قاسم سلیمانی تا ابد زنده دانس�تند. در ادامه بخشی از این واکنش ها 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. تاش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

    »اتاق حوادث« دردسر تازه جان بولتون برای ترامپ

دکتر علیرضا زاکان��ی، نماینده مردم قم در 
مجلس شورای اسالمی، که پیش از این با 
اعتراض به اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون، 
منتخب ح��وزه انتخابیه گچس��اران، مانع 
تأیید اعتبارنامه تاجگردون در مجلس شده 
بود، با انتشار کلیپی در کانال تلگرامی خود 
به تأیید این اعتبارنام��ه در کمیته تحقیق 
مجلس شورای اسالمی و نحوه عملکرد این 
کمیته اعتراض کرد و وعده داد در هفته های 
آین��ده در ص��ورت عدم عملک��رد صحیح 
دس��تگاه های امنیتی، اس��ناد فس��ادهای 
غالمرضا تاجگردون را به مردم ارائه کند. او 
در این کلیپ 5 دقیقه ای می گوید: موضوع 
اعتبارنامه آقای تاجگردون امروز یک دغدغه 
عمومی و بی ش��ک اولین امتح��ان جدی 
مجلس یازدهم در راس��تی آزمایی ش��عار 
فسادس��تیزی اس��ت. من تاکنون صحبت 
نمی کردم، چون نمی خواس��تم به شعبه و 
کمیسیون تحقیق فش��اری را وارد کنم اما 
امروز که می بینم رویه نادرستی طی شده 
و بدون رسیدگی به ابعاد مختلف اسناد ما 
شاهد اعالم نظر کمیسیون تحقیق بودیم 
الزم است اسناد خود را به ملت تقدیم کنم 
و این ملت است که باید تصمیم بگیرد آقای 

تاجگردون صالحیت دارد یا نه!
اعتبارنامه و رأی به اعتبارنامه به خاطر این است 
که اگر کسی به هر طریقی از مسیرهای قانونی 
عبور کرد و به منزل مجلس رسید، در مجلس 
یک بار دیگر بررسی ش��ود تا معلوم شود راه 
درست طی شده یا اعمال نظر صورت پذیرفته 
است. به اعتقاد ما در مس��یر طی شده آقای 

تاجگردون اعمال نظر صورت گرفته است و این 
را باید دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند.

شاید مبارزه با فس��اد ظاهرش خیلی ساده 
باشد اما وقتی شما فرمایش رهبر عزیزتر از 
جانمان در سال 8۰ را می ش��نوید که اگر با 
فساد برخورد شود، زمزمه ها، فریادها و نعره ها 
برخواهد خاست و در این ۱9 سال نه زمزمه ای 
ش��نیده ایم و نه نعره ای به گوش ما خورده 
یعنی با فساد برخورد درستی نشده است و 
یکی از عوامل اصلی عدم برخورد با فساد هم 

دستگاه های امنیتی کشور هستند.
در موض��وع پرون��ده آق��ای تاجگ��ردون 
دستگاه های امنیتی کشور یکی رفوزه شد 
و یکی تجدی��د! آن که رفوزه ش��د علتش 
این بود که مس��یر درس��ت ارائه گزارش را 
طی نکرد و گزارش درس��تی نداد. دیگری 
که تجدید ش��د دلیلش این بود ک��ه ابتدا 

گزارش درست داد اما وقتی گزارش به دست 
ما رسید و ما بر اس��اس آن بررسی کردیم، 
بعداً آمد در کمیس��یون تحقیق و فرافکنی 
کرد و کلی برخورد کرد. اگر می رس��ید به 
چیزی که باید گزارش دهی��د چرا جرئت 
ندارید از گزارش خودتان دفاع کنید؟! وقتی 
می گویند شفافیت خوب است؛ مرگ خوب 
است برای همسایه؟ ش��فافیت فقط برای 
مجلس خوب نیست، ش��فافیت برای همه 
خوب است. و این مسیری نیست که در گام 
دوم انقالب اسالمی، 4۱ سال تجربه را زیر پا 
بگذاریم و چشم مان را بر واقعیت های تلخی 
ببندیم و یک��ی مثل آق��ای تاجگردون که 
شبکه اقتصادی فسادآلود را با رانت و فشار 
ظرفیت های کمیس��یون برنامه و بودجه و 
برخی از ابزارهای دیگر ش��کل داده، راحت 
در مجلس از پشتیبانی دستگاه های امنیتی 

و اطالعاتی هم برخوردار باش��د. اینجا خط 
ممنوعه و خط قرمز است! اینجا اگر کسی 
بخواهد وارد شود و بر خون شهدا پا بگذارد و 
مصلحت سنجی های بیجا انجام دهد حتماً 
نمایندگان مجلس نخواهند گذاشت از گلوی 

مفسدان آب خنک و گوارا پایین رود.
کمیسیون تحقیق به وعده خود عمل نکرد، 
ما رفتیم آنجا و فقط قریب به یک س��اعت 
تیترهای مفس��ده های آقای تاجگردون را 
بیان کردیم و اس��ناد را هم که بیش از 2۰۰ 
و خورده ای صفحه بود، تقدی��م کردیم. در 
حالی که ما ده  ها ساعت وقت گذاشته بودیم 
و اسناد را منطقاً به هم پیوست کرده بودیم. 
اسناد می بایست توضیح داده می شد! بنده 
خودم عضو سابق کمیس��یون های تحقیق 
بوده ام، اصالً ما این طور که کمیسیون تحقیق 
امس��ال برخورد کرد، برخورد نمی کردیم! 
هر چه ما اص��رار کردیم که چه��ار الی پنج 
س��اعت وقت بگذارید تا با حضور خود آقای 
تاجگردون ما اسناد را شرح دهیم، نپذیرفتند! 
آقای تاجگردون یک کلمه را قبول نمی کند. 
ایشان به آقای نیک بین گفته بود اگر من یکی 
از اینها را قبول کنم شما با همان یکی من را 

می اندازید! خیلی مایه تأسف است!
اگر هفته آینده ما بخش قابل انتقال اسناد را 
به مردم و افکار عمومی ارائه کنیم، قضاوتی 
که درباره دستگاه های امنیتی خواهد شد 
قضاوت بدی خواهد بود. امیدوار هس��تیم 
که مردم ما در مسند قضاوت با یک شفافیت 
دقیق، قضاوت داشته باشند تا سیه روی شود 

هر که در او غش باشد.

 توضیحات دکتر علیرضا زاکانی درباره عملکرد ضعیف کمیته تحقیق مجلس
 در بررسی اعتبارنامه غامرضا تاجگردون

تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

   گزارش

علیرض��ا گرای��ی از کارب��ران ش��بکه های 
اجتماعی در توئیتی نوشت: تقریباً یک ماه 
از ماجرای اعتبارنامه تاجگردون گذشت و 

ما هنوز نامحرمیم!
چرا نمایندگان��ی که با قاطعی��ت حرف از 

شبکه فس��اد تاجگردون می زنند اسناد را 
منتش��ر نمی کنند تا ما مردم تکلیف مان را 
با کمیس��یون تحقیق مجل��س و نهادهای 

امنیتی و نظارتی کشور بدانیم.
ما نامحرمیم؟!

ما نامحرمیم؟!

محمد رستم پور در کانال تلگرامی »جهت«، 
بخش های��ی از گزارش خبری وب س��ایت 
»mashable« را ب��ا عن��وان »وقتی همه 
ما آزاد نیستیم، هیچ یک از ما آزاد نیستیم« 
ترجمه کرد. در این گزارش از نامه کارکنان 
ش��رکت گوگل به مدی��ر این ش��رکت در 
اعتراض به همکاری با پلی��س امریکا خبر 

داده شده است.
بیش از ۱6۰۰ نف��ر از کارمندان و کارگران 
گ��وگل در نامه ای سرگش��اده و در واکنش 
به برخورد پلیس امریکا با سیاه پوستان این 
کشور تقاضا کردند قراردادهای این شرکت 

بزرگ فناوری با پلیس امریکا متوقف شود.
ناآرامی های کم سابقه در امریکا که به دلیل 
قتل وحش��تناک جورج فلوید، سیاه پوست 
امریکایی شعله ور شده، هر روز ابعاد جدیدی 
پیدا می کن��د. در تازه ترین اتف��اق، بیش از 
۱6۰۰ نفر از کارمندان و کارگران گوگل در 
نامه ای سرگشاده خطاب به مدیرعامل گوگل 
با اعتراض به نژادپرس��تی و وحش��ی گری 
پلیس امریکا علیه سیاه پوس��تان از سوندار 
پیچای درخواس��ت کرده اند به سودآوری 
گوگل از نژادپرس��تی های سیس��تماتیک 
پایان دهد و قراردادهای این شرکت فناوری 

با پلیس امریکا را متوقف سازد.
در ای��ن نامه آم��ده اس��ت: »م��ا از گوگل 
درخواس��ت می کنیم گام های جدی برای 
برچیده شدن نژادپرستی بردارد. ما به عنوان 
یک جامعه از نقطه ای که فقط بگوییم جان 
سیاهان ارزشمند است، گذر کرده ایم و نیاز 
داریم این را در فکر و عمل و گفتارمان نشان 
دهیم که واقعاً جان سیاهان ارزشمند است«. 

دادخواس��ت کارگران و کارمندان تصریح 
می کند آنان از اینکه واقعاً همکاری پلیس و 
گوگل پایان یابد، ناامیدند اما از اینکه گوگل 
با افتخار از این همکاری و ارتباط یاد می کند، 
شکایت دارند. این بخش از نامه به همکاری 
گوگل و اداره پلیس کالرکسون نیویورک که 
به رصد غیرقانونی فعاالن این جنبش متهم 
است، اشاره دارد و به صورت خاص پهپادهای 
رصدکننده در گشت مرزی امریکا که اخیراً 
در ش��هرهای امریکا به کار گرفته شده اند و 
همچنین کمک های مالی به سیاستمداران 

نژادپرست امریکایی را زیر سؤال می برد.
البته گ��وگل در واکنش ب��ه اعتراضات به 
نژادپرستی سکوت نکرده و مدیرعامل این 
شرکت با انتشار نامه ای سرگشاده با سیاهان 
امریکایی ابراز همدردی کرده است. پیچای 
همچنی��ن ۱2 میلیون دالر به مؤسس��اتی 
که برای رفع نابرابری نژادی فعالیت دارند، 
اهدا کرد و برنامه های گوگل برای استخدام 
سیاه پوس��تان را توس��عه داد. با این حال، 
کارگران و کارمن��دان گ��وگل در این نامه 
نوشته اند گوگل نمی تواند همزمان هم ادعا 
کند جان سیاهان برایش ارزشمند است و هم 
در همکاری با سیستم هایی که نژادپرستی 

در امریکا را نهادینه می کنند، سود کند.
پی��ش از ای��ن و در س��ال 2۰۱9، اعتراض 
کارگران گوگل س��بب ش��د گوگل قرارداد 
خود برای اس��تفاده از ه��وش مصنوعی در 
پهپادهای نظامی با وزارت دفاع امریکا تمدید 
نکند. نامه جدید کارگران با این جمله تمام 
می شود: »تا زمانی که همه ما آزاد نباشیم، 

هیچ یک از ما آزاد نیستیم.«

مفسران اظهار داشته  اند که حکومت هر از گاهی به ابزار تحریم و تعرفه های گمرکی 
در راستای قدرت ملی متوسل می شود. این ممکن است برای رؤسای جمهور پیشین 
صادق باشد اما هیچ مدرک و گواهی وجود ندارد که نشان دهد این ابزارها به صورت 
مؤثر، سیستماتیک و به خوبی استفاده شده باشند. در این دوره نیز وضعیت استفاده 
از این ابزارها بسیار پیچیده بود چراکه در درجه اول نه ترامپ و نه وزیر خزانه داری 
عالقه ای به ادامه سیاست های تحریمی یا اعمال بیشتر آنها با عزم و قاطعیت نداشتند. 
در مقابل پیشنهاد من منوشین، وزیر خزانه داری، استدالل کرد که »استفاده مداوم از 
ابزار تحریم و فشارهایی که ما بر سیستم مالی بین المللی وارد می کنیم، به مرور زمان 
موجب ضعف این ابزار خواهد شد، چراکه کشورهای هدف در حال مقابله با تحریم ها 
و جست و جوی راهی جهت دور زدن آنها هستند.« او همچنین اظهار کرد: »ممانعت 
از دسترسی به سیستم مالی امریکا به عنوان یکی از ابزارهای اصلی ما، باعث خواهد 
شد جایگاه دالر به عنوان ارز ذخیره جهان تضعیف شود و کشورهایی چون روسیه و 
چین ترغیب به حذف دالر از معامالت خود یا جایگزین کردن یورو شوند یا تبادل کاال 
بدون ارز را در پیش گیرند.« البته این یک واقعیت است که کشورها سعی می کنند 
تحریم ها را دور بزنند اما به نظر من دلیل واقع��ی موفقیت آمیز نبودن تحریم ها در 
دولت اوباما و حتی در دولت ترامپ این نیست که از ابزار تحریم بیش از حد استفاده 
شده بلکه استفاده ناکارآمد از آنها موجب این مسئله است. و اگرچه نگرانی برای از 
دست رفتن جایگاه دالر نگرانی ای کاماًل بر حق است اما در حال حاضر و تا آینده   ای 
دور هیچ جایگزین واقعی ای برای دالر وجود ندارد. بنابراین به نظر من هر دو استدالل 
منوشین در آن جلس��ه که به معنای بیش��تر بودن خطر تحریم ها از تأثیر آنها بود، 
آشکارا نادرست و راه درست برای اعمال تحریم، انجام سریع و غیر منتظره آن است. 
باید تحریم را گسترده و جامع، و نه جزئی، و در صورت لزوم با استفاده از توانایی های 

نظامی برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی، اعمال کرد.

 تکنولوژی گوگل را 
به پلیس امریکا نفروشید!

اعتراف وزیر خزانه داری: خطر تحریم ها 
برای امریکا بیشتر از تأثیر بر ایران است!

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

ترجمه: محمدصادق عبد الهي

در صفحه 330 از فصل دوازدهم کتاب »اتاق حوادث« جان بولتون روایتی 
از مخالفت استیون منوشین، وزیر خزانه داری امریکا، در خصوص کارکرد 
تحریم ها می خوانیم. بولتون نوشته است که ترامپ و منوشین هر دو با 
ابزار تحریم مخالف بودند چراکه اعتقاد داشتند ابزار تحریم سال ها توسط 
رؤسای جمهور امریکا استفاده ش�ده است و به این ترتیب موجب شده 
نه  تنها کشورها در برابر آن قوی شوند بلکه جایگاه دالر نیز تضعیف شود. هر 
چند بولتون این استدالل ها را رد می کند اما گذر زمان نشان داد حرف های 
منوشین کاماً درست است. این اظهار نظر  باید قابل توجه آنهایی باشد که 
همچنان به جای آنکه برای ترک انداختن در دیوار تحریم راه مقاومت را 
در پیش گیرند به فکر مذاکره هستند که حاصلی جز استحکام بخشیدن 
به دی�وار تحریم ها نداش�ته و ن�دارد. در خاطرات بولت�ون می خوانیم:


