
 مجلسی ها نشان دهند 
دیالمه تنها یک شهید نیست

حبیب ترکاشوند در توئیتر نوشت: اگر مجلس یازدهم سخنان دیروز 
رهبر انق��اب در بحث مبارزه با فس��اد را نصب العین خ��ود قرار دهد 
دیگر توصیه ها و مصلحت س��نجی های کاذب نخواهد توانس��ت چرخ 
فسادس��تیزی خانه ملت را ُکند کند. نمایندگان جوان مجلس نشان 

دهند دیالمه تنها یک شهید نیست، یک مکتب است.

غائله تاجگردون را تمام کنید
سیدپویان حسین پور توئیت کرد: کاش حضرات مجلس نشین، این غائله 
تاجگردون را سریع تر به پایان برسانند و سایر وظایفی را که از مجلس 
توقع می رود، دنبال کنند. واقعاً خوب نیست که یک ماه از عمر مجلس، 
درگیر چنین مس��ئله ای باش��د. گمان هم می کنم صحبت های دکتر 

زاکانی، اتمام حجت خوبی برای تصمیم گیری نمایندگان داشت.

به شما ربطی ندارد!
س��یده زهرا عبداللهی، خبرن��گار پارلمانی، در توئیت خود نوش��ت: از 
پاک فطرت نماینده ش��یراز خواسته ش��ده درباره رأیش به اعتبارنامه 
تاجگردون شفاف سازی و آن را اعام کند که ایشان در پاسخ گفت: »به 
شما ربطی ندارد!« زمانی که مردم می خواستند به شما رأی بدهند هم 

بهشان ربطی نداشت؟ این بود شعار شفافیت؟

از کم و کیف روابط موجر و مستأجر 
بی خبرید!

سیدیاس��ر جبرائیلی خطاب به رئیس جمهور که اعام کرده: »اضافه 
شدن اجاره بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کانشهرها بیش از ۲۰ 
درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع است« توئیت کرد: 
وقتی می گویید از فردا افزایش بی��ش از ۲۵درصدی اجاره بها ممنوع 
است، یعنی اساساً از کم و کیف روابط موجر و مستأجر بی خبرید. اولین 
چیزی که برای حل یک مسئله الزم است، شناخت درست از آن مسئله 
است که ندارید. فرمانی که باید صادر شود، فرمان هدایت سرمایه های 

سرگردان به سمت انبوه سازی مسکن است.

   محمدرضا قدردانی:
مواضع این روزهای موسوی خوئینی ها و 
تاجزاده مثل این می ماند که طرف مردم 
را تش��ویق کرده، دس��تپخت فان آشپز 
را بخورند؛ بعد که غذا تلخ و بدمزه ش��ده 
است؛ همان طرف، با ژست طلبکاری داد 
می زند: »آی چرا غذا بدمزه است؟!« خب 
داداش خودت آش��پز را حمایت کردی! 
وضع موجود دستپخت نامزد مورد حمایت 

شماست!
   سیاوش آقاجانی:

هر وقت که دیگه منتظری اصاح طلبان کم 
بیارن، مسئولیت شکست یا اشتباهاتشون 
رو بپذیرن یا دست کم سکوت کنن، شما 
رو با طلبکار شدن و پررویی بی نظیرشون 

سورپرایز می کنن!
   علی خضریان:

و  تاج��زاده  آقای��ان  امث��ال  اینک��ه 
موس��وی خوئینی ها تاش دارند تا نوک 
مطالبات #اقتصادی جامع��ه را همزمان 
ب��ا رهاش��دگی مش��کوک ب��ازار و بدون 
بازخواس��ت از دولت، به س��مت رهبری 
س��وق دهند؛ حکایت از طراحی اتاق فکر 
جریان #غربگ��را جه��ت گروگان گیری 
معیشت مردم و بازتولید ظرفیت اجتماعی 

بستن با کدخدا دارد.

   منصور امینی:
نامه نگاری های اخیر جرثومه های اصاحاتی 
خطاب به رهبر انقاب پرده از س��ناریویی 
برمی دارد ک��ه بر اس��اس آن می خواهند 
مشکات اقتصادی و معیشتی که توسط 
دولت بی تدبیر مورد حمایت خودشان به 
وجود آمده اس��ت را به گردن کلیت نظام 
بیندازند. مراقب باشیم چون دهه ۶۰ جای 

شهید و جاد را عوض نکنند.
   الهام اکبری:

نامه موس��وی خوئینی ها ب��ه مقام معظم 
رهبری فرافکنی و فرار به جلو برای نپذیرفتن 
مسئولیت و عواقب ش��راکت او و مدعیان 
اصاحات در به وجود آمدن وضعیت کنونی 
کشور است. ایشان و دوستانشان با حمایت 
از روحانی مسئول کم شدن اعتماد عمومی، 
تورم، ناهنجاری ها، مشکات معیشتی مردم 

و همه آن چه گفته اند، هستند.
   محمد دانش:

اصاح طلبان برای بازیابی سیاسی خود در 
جامعه نیاز به یک چهره جدید دارند، کسی 
که بتواند لک��ه تَکرارها را بش��ورد و ببرد، 
کسی که از ریل گذاران اصاحات است و 
چه کسی بهتر از موسوی  خوئینی ها. قصد 
خوئینی ها از نامه اش ب��ه رهبری، معرفی 
خود به عنوان لیدر جدید جریان شکست 

خورده اصاحات است.
   عبداهلل گنجی:

روح کلی نامه موسوی خوئینی ها به رهبری 
همانند نامه های دیگر اصاح طلبان است 
)می دانند کدام مش��کات ریشه نگرشی، 
مدیریتی و کدام به خاط��ر اصرار بر اصول 
انقاب است اما گویی هیچ نمی دانند( اما 
تاش کرده به سیاق طیف مدرن فحشنامه 
و نفاقنامه جلوه نکند. موقعیت زمانی صدور 
نامه مهم تر از متن است.  زمانی نامه نوشته 
می شود که وزن کشی درون جریانی برای 
تصاحب س��طوح عالی تش��کیات شروع 
شده است. چپ سنتی در تاش برای گشاد 
کردن جای خ��ود و احیای جایگاه مادرانه 
اس��ت و می داند میدانداری سکوالرها نه 
به نفع جریان و نه مورد استقبال حاکمیت 
است. روحانیت در چپ مرجعیت ندارد اما 

این فاصله گذاری مهم است.
   محمد آبکار:

اصاح طلب بودن هم باحاله  ها! تو بحث های 
فرهنگی که میگی خوب و بدی وجود نداره 
و همه رو غریزشون رفتار کنن )صفا باشد( 
تو مواضع سیاسی هم سر رأی گرفتن همه 
جور قولی میدی، روز آخر هم که کش��ور 
رو به خاک سیاه کش��وندی، نامه می زنی 
به رهبری، از س��مت مردم شرایط رو نقد 

می کنی! کجا میشه ثبت نام کرد؟
   کیان عبداللهی:

خاصه نامه موس��وی خوئینی ها به رهبر 
انق��اب: ما و دوس��تانمان 4۰ س��ال هر 
کاری از دس��تمان برمی آمد برای نابودی 
ملت انجام دادیم؛ دی��روز که چپ بودیم 
از آن س��وی بام وس��پس از این سوی بام 
افتادیم؛ االن بامی باقی نگذاشته ایم؛ شما 

بیا و اوضاع را درست کن.
   رضا صفالو:

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی: »بعضی ها 
به جای نامه سرگشاده نوشتن به استکبار و 
صهیونیست، نامه سرگشاده به ولی ایستاده 
در خط مقدم می نویسند.« رهبر انقاب: 
»کسانی که همه امکانات مدیریت کشور 
دستش��ان بوده حاال ژس��ت اپوزیسیون 

می گیرند؟ این ها باید پاسخگو باشند.«
   جعفر حسن خانی:

تصور موسوی خوئینی ها از ولی فقیه، تصور 
شاهانه  ای است. گویی که نمی داند انقاب 
شده و کشور حائز گستره وسیعی از نقش ها 
با حقوق و تکالیف خاص خود است. همین 
تصور منجر به این شده که از رهبر انقاب 
انتظار فراقانونی داش��ته باش��د. نامه او در 
راستای تحکیم روندهای مردم ساالرانه در 

کشور نیست.
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 مال حرام تا آبروی آدم را نبرد 
انسان را رها نمی کند

آیت اهلل  جوادی آملی:
هرگز خیال نکنیم حرفی که زدیم، مال حرامی که گرفتیم و یا 
آبرویی کسی را بردیم، گذشته، خیر!  چیزی نمی گذرد! هر کاری 
که کردیم باالخ��ره ثمر آن را می بینیم مگر اینک��ه با توبه آن را 
ترمیم کنیم. چون نظام عالم طبیعت، جای تغییر و تبدیل است، 
شما ببینید بدبوترین کود وقتی تحت تدبیر کشاورز قرار بگیرد، 
می شود گل یاس یا می شود سیب و گابی. اینجا جای تبدیل و 
تغییر است. کار توبه، اِنابه و توجه همین است؛ »إَِذا َماَت ابُْن آَدَم 

انَْقَطَع َعَمُلُه« اما تا زنده ایم جای تغییر و تبدیل است.
منبع: کانال تلگرامی آیت اهلل بهجت)ره(
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لکه»َتکرار«هاپاکنمیشود!
پاسخ کاربران شبکه های اجتماعی به نامه موسوی خوئینی ها

نامه  اعتراضی موسوی خوئینی ها به رهبر انقالب واکنش های بسیاری را در شبکه های 
اجتماعی برانگیخت. شاید او که به گفته عمده کاربران شبکه های اجتماعی برای احیای 
جایگاه خود در حلقه اصالح طلبان این نامه را منتشر کرده، فکرش را هم نمی کرد که 
این حجم از مخالفت در برابر نامه اش علنی ش�ود. کاربران ش�بکه های اجتماعی نامه 
خوئینی ها را در کنار تقالی روزهای اخیر مصطفی تاجزاده برای فشار به رهبری جهت 

مذاکره با امریکا دیدند و آن را فرافکنی و خالی کردن شانه از بار مسئولیت حاکمیت 
30 و چند ساله اصالح طلبان بر کرسی های مدیریتی تحلیل کردند. آنها اذعان داشتند 
امثال موسوی خوئینی ها و مصطفی تاجزاده حاال که نارضایتی جامعه از اصالحات زیاد 
شده است به دنبال راهی هس�تند تا مس�ئولیت را متوجه رهبر انقالب سازند و باز با 
پررویی تمام چهره اپوزیسیون به خود گیرند. در ادامه برخی 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. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

   سبوي دوست

احس��ان محم��دی، روزنامه ن��گار و فعال 
رس��انه ای، در کانال تلگرامی خود نوشت: 
بر اساس برخی آمارها بیش از ۲۵ میلیون 
ایرانی در اینستاگرام فعالیت دارند. یا محتوا 
تولید می کنند ی��ا مصرف کنن��ده محتوا 
هستند. به تجربه قریب به شش سال فعالیت 
مستمر در این فضا برخی از آموخته هایم را 
به اش��تراک می گذارم. با ذکر این نکته که 
ممکن است شما کامًا در این فضا به شکل 

دیگری فکر و عمل کنید.
۱-  در فحش شنیدن و متلک خوردن هیچ 
فضیلتی نیس��ت. در این دنیا کسی مراقب 
روح ما نیست، خودمان از خودمان مراقبت 
کنیم. اینک��ه اجازه بدهیم ه��ر کس به هر 
بهانه ای بخشی از توان روحی مان را بدزدد، 
نش��ان دهنده بزرگواری مان نیست. نشانه 

میل مان به قربانی شدن است.
۲-  وقتی غر می زنیم که فرهنگ و ش��عور 
از این مملکت  رفته، مغزها فرار کرده اند و 
ببوها مانده اند، یادم��ان نرود که خودمان 
هم با میدان دادن به افراد کم مایه، بی سواد 
و بی هنر مقصریم. فق��ط تقصیر حکومت 
نیست. تقصیر ما هم هس��ت که با الیک و 
فالو کردن به بقیه می گوییم این راه دیده 
شدن و موفقیت اس��ت. با فالو کردن افراد 
کم مایه به آنها اعتبار ندهیم. در روزهایی 
که تع��داد فالوور ب��ه عنوان اب��زاری برای 
وزن کشی و برحق بودن تبدیل شده است، 
ب��ا کلیک نس��نجیده به هر کس��ی اعتبار 

ندهیم. واژه فالوور ب��ه معنی دنبال کننده 
است. گاهی دقت کنیم ببینیم دنبال چه 

کسی راه افتاده ایم؟
3- ما از اینکه می بینیم سرمایه های مادی 
و معنوی کشور غارت می شوند و نمی توانیم 
کاری کنی��م رنج می کش��یم. صفحه ما در 
اینستاگرام، کشور ماس��ت. از آن مراقبت 
کنیم و نگذاریم هر کسی سرمایه های حتی 

اندکش را اختاس یا غارت کند.
4-  صفحه ما س��طل زباله عقده گش��ایی، 
فحش نگاری و تخلی��ه ناکامی های روحی 
دیگران نیس��ت. ما کس��ی را به فالو کردن 
صفحه م��ان محکوم نکرده ای��م، اینجا هم 
دنیای واقعی نیس��ت که مجبور به تحمل 
کسانی باش��یم که رنج مان می دهند. هیچ 

آدم عاقلی یک مشت عقرب را با خودش به 
رختخواب نمی برد.

۵-  تظاهر کردن به تحمل و مدارا به قیمت 
آزار دیدن توسط افراد سمی، مثل این است 
که به فرد متجاوز لبخند بزنیم. این تشویق به 
دیکتاتوری و نشنیدن صدای مخالف نیست، 
مراقبت از روح مقابل کسانی است که جز با 

زهر ریختن نمی توانند حرف بزنند.
۶-  اینس��تاگرام با هدف »سرگرمی س��ازی« 
طراحی ش��ده اس��ت. به همین دلیل توانایی 
عجیبی در بلعیدن زمان ما دارد اما در همین فضا 
هم می توان از تکنیک »edutainment« یا 
»سرگرم آموزی« - ترکیب آموزش با سرگرمی- 

استفاده کرد؛ یاد داد و یاد گرفت.
7-  کس��انی که »نقد« می کنن��د حتماً به 

توس��عه ما کمک می کنند. اما بین نیش و 
نقد تفاوت هست. گچ، نمک، شکر و هروئین 
همه س��فیدرنگ هس��تند. عدم تشخیص 
تفاوت آنها با هم به شدت خطرناک است. در 
»نقد« سازندگی وجود دارد و کمک همدالنه 
به اصاح و ارتقا، اما »نیش« با متلک پرانی، 

زخم زبان و تحقیر همراه است.
8-  حرفی که خودمان جسارت زدن آن را 
نداریم، انتظار نداشته باشیم کس دیگری 
جای ما بزن��د. اینس��تاگرام، جبهه جنگ 
نیس��ت، اینجا کس��ی چریک ی��ا قهرمان 
نجات دهنده خلق نیس��ت. وقتی خودمان 
می ترسیم دیگران را سرزنش نکنیم که چرا 

جای ما شجاعت به خرج نمی دهند!
9- می دانم ایجاد یک فضای کامًا محترم 
به وسعت اینس��تاگرام خیال پردازانه است 
اما ترجی��ح می دهم به س��مت یک خیال 
خوشایند قدم بزنم تا با تحمل بوی تعفن در 
لجنزار فروبروم. هر نوشته، الیک یا کامنت 
ما در این فضا می تواند نفرت یا دوستی خلق 

کند. در کدام طرف ماجرا ایستاده ایم؟
۱۰- در عص��ر حاضر آرامش روانی آس��ان 
به دس��ت نمی آید، آن را ارزان هدر ندهیم. 
اینستاگرام و هر شبکه اجتماعی قرار است 
جهان را به جای بهتری تبدیل کند. جایی 
که ارزش زیستن داشته باشد. اگر نمی توانیم 
حال همدیگر را خوب کنیم، دستکم آرامش 
هم را نخراشیم و یادمان بماند با زهر ریختن 

به کام دیگران، دهان ما شیرین نمی شود.
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صفحه ما در اینستاگرام، کشور ماست

   گزارش

کانال تلگرامی »فرنگ نوشت« که تجارب مفید 
ساکنان خارج از کشور را به اشتراک می گذارد، 
پیرامون تجربه اجاره نشین ها در هلند و آلمان 
نوشت: در هلند و همچنین آلمان، مستأجر تا 
هر زمان که بخواهد می تواند در خانه با پرداخت 
اجاره بهای مشخص زندگی کند )۱۰ سال، ۲۰ 
سال و یا حتی بیشتر(؛ صاحبخانه تا زمانی که 
مستأجر نخواهد، نمی تواند مستأجر را از خانه 
بیرون کند.  صاحبخانه تنها در صورتی می تواند 
مستأجر را از خانه بیرون کند و قرارداد را فسخ 
نماید که بتواند ثابت کند مس��تأجر چند ماه 
اجاره خانه را پرداخت نکرده است. عاوه بر این، 
حالت دیگر زمانی است که صاحبخانه بتواند 
ثابت کند که قصد فروش خانه را دارد یا اینکه 

خودش می خواهد در آن خانه ساکن شود.
مبلغ ساالنه اجاره هر ساله با توجه به نرخی که 
دولت اعام می کند می تواند افزایش پیدا کند 
و صاحبخانه این امکان را ندارد که مبلغ اجاره 
را خودس��ر اضافه کند. برای مثال اگر ش��ما 
خانه ای را با مبلغ 3۰۰ یورو در ماه اجاره کرده 
باشید، صاحبخانه نمی تواند آن را برای سال 
آینده به طور خودس��ر به 3۵۰ یا 4۰۰ یورو 
افزایش دهد. بلکه تنها می تواند ساالنه با توجه 
به درصدی که دولت برای افزایش حق اجاره ها 

اعام می کند به مبلغ اجاره اضافه کند.
نکته جالب در این خص��وص اینکه در هلند 
خانه های بس��یار ب��زرگ و ش��یک و مجللی 
هستند که مستأجر آن تنها ماهانه 3۰۰ یورو! 
بابت اج��اره آن پرداخت می کن��د؛ در حالی 
که اگر کس��ی بخواهد همان را امسال اجاره 
کند حداقل باید ماهانه ۱4۰۰ یورو برای آن 
پرداخت کند. علت این مسئله این است که آن 

خانه نزدیک به 4۰ تا ۵۰ سال است که در اجاره 
یک نفر است و صاحبخانه نیز قصد فروش آن را 
نداشته و مستأجر نزدیک به ۵۰ سال است که 
در آن زندگی می کند و با توجه به نرخ ساالنه 
اعام شده توسط دولت برای افزایش اجاره بها، 
مبلغ اجاره بها اضافه شده و در نهایت به مبلغ 

3۰۰ یورو در ماه رسیده است.
اگر صاحبخانه بتواند ثابت کند قصد فروش خانه 
را دارد باید اول از همه آن را به مستأجر اعام 
کند و در صورت انصراف مس��تأجر، می تواند 
آن را به فرد دیگری بفروشد؛ در صورت اعام 
آمادگی مستأجر برای خرید خانه، قیمت خانه 
یا به صورت رضایت دو طرف یا با نظر کارشناس 

رسمی مشخص و تعیین می شود.
اگر مس��تأجر بخواهد به هر دلیل زودتر از 
موعد خان��ه را تخلیه کند بای��د ابتدای امر 
موجر یا همان صاحبخان��ه را راضی کند در 
غیر این ص��ورت باید کل اج��اره خانه را تا 
پایان قرارداد پرداخت کند. در بعضی موارد 
صاحبخانه ها به شرطی با این مسئله موافقت 
می کنند که مس��تأجر بتواند ی��ک نفر را با 
همان مبلغ اجاره و به شرط تأیید صاحبخانه 

جایگزین خودش کند.
مستأجر اگر بخواهد در زمان اتمام قراردادش 
خانه را تخلیه کند باید دو تا سه ماه زودتر به 
صاحبخانه اطاع دهد تا به فکر یک مستأجر 
جدید باش��د؛ در غیر این صورت اگر در زمان 
اتمام قرارداد اجاره ب��ه صاحبخانه اعام کند 
که دیگر نمی خواهد در این خانه اقامت داشته 
باشد باید اجاره یک، یا دو یا حتی تا سه ماه را 
)بسته به نظر صاحبخانه( به عنوان جریمه به 

صاحبخانه پرداخت کند!

یکی از موضوعات مهمی که  باید به سادگی حل می شد اما از طاقت فرساترین مسائل شد، 
فشار به صنعت نفت ایران بود. همیشه استدالل رایج در برابر هرگونه پیشنهادی برای تشدید 
تحریم های نفتی علیه ایران )یا ونزوئا( این بود که قیمت  جهانی نفت به طرز چشمگیری 
افزایش می یابد. بیشتر این جار و جنجال ها از سوی منوشین و وزارت خزانه داری بود که 
یک منبع غیرمتخصص در بازارهای جهانی نفت هستند. لری کادلو، رئیس شورای ملی 
اقتصادی، ریک پری، وزیر انرژی و کوین هاست، رئیس شورای مشاوران اقتصادی، مکرراً 
استدالل می کردند که ذخیره و سطح ظرفیت جهانی، اثرات تحریم های سخت تر بر قیمت 
نفت را کاهش خواهد داد. هاست با تأکید بر آماری جالب نشان داد از زمان افزایش تولید نفت 
داخلی امریکا در دوره ترامپ، اثرات کاهش فروش نفت ایران در نتیجه حذف معافیت های 
نفتی تهران کم اثر شده است... اما استدالل منوشین وزنه مخالفان در جلسه را سنگین کرد 
چراکه ترامپ همواره معتقد بود متحدان ما در برابر ایران اقدامات کافی را انجام نمی دهند. 
این قطعاً در مورد ایران صادق بود. فرانسه، آلمان و انگلیس به جای فشار بر ایران وقت را صرف 
نجات توافق هسته ای با ایران می کردند. نه اروپایی ها و نه امریکایی هایی که از توافق اوباما 
حمایت می کردند اعتقادی نداشتند که تحریم های یکجانبه امریکا می تواند اقتصاد ایران 
را ویران کند و به همین خاطر با تشدید تحریم ها مخالف بودند. نظرات برای تصمیم گیری 
در خصوص سخت تر کردن تحریم ها متنوع بود. اگر تندروها ترامپ را ترغیب می کردند که 
به حرف های منوشین کمتر اهمیت دهد، ما شاهد سقوط اقتصادی در ایران می بودیم اما 
این طور نشد چراکه شخصیت ترامپ به گونه ای است که می تواند سیاست های تازه ای را 
آغاز کند اما به دلیل عدم ثبات، قاطعیت و اراده باعث شکست آن سیاست ها می شود. درباره 

تصمیم به تحریم ایران هم همین مسئله صادق بود.
یک راه فرار اصلی برای ایران، معافیت های نفتی اعطا شده به هشت کشور تایوان، چین، هند، 
ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، یونان و ترکیه بود که در ضمن اعمال مجدد تحریم ها در نوامبر سال 
۲۰۱8، شش ماه پس از خروج امریکا از توافق هسته ای، به اجرا درآمد. تایوان، یونان و ایتالیا 
به س��رعت خرید نفت از ایران را متوقف کردند، بنابراین معافیت مجدد به آنها داده نشد اما 
بوروکرات های ایالتی با بیان اینکه منافع کشورهایشان به جای منافع ایاالت متحده در معرض 
خطر است، دالیل بی پایانی را مثل »اثر گذاشتن بر مشتری  ها«، »مهم بودن هند« یا »اهمیت 
ژاپن« برای گسترش معافیت های تحریمی پیدا می کردند. یکی از بدترین موارد از این دست 
هندی ها بودند. آنها نفت را به قیمت پایین تری نسبت به قیمت بازار  از ایرانی ها می خریدند 
و به همین خاطر تحریم ها را به ضرر خود می دانستند. آنها شکایت می کردند که نه تنها باید 
تأمین کننده جدید بیابند بلکه منابع جایگزین ایران نفت را با قیمت روز بازار، عرضه می کنند. 
این که هند چنین استداللی را مطرح کند، قابل درک بود اما درکش سخت بود که بوروکرات های 
امریکایی نیز در همدلی با هند همان استدالل ها را مطرح می کردند... پمپئو نیز در میان فشارهای 
متضاد گرفتار و مستأصل شده بود. او هم شک داشت که کشورهای عرب تولیدکننده نفت واقعاً 
به وعده هایشان عمل کنند و برای جبران کمبود نفت ایران تولید را افزایش دهند. اگر این اتفاق 
نمی افتاد مطمئناً قیمت جهانی نفت افزایش می یافت. ترامپ نیز با اینکه هر روز نظرش درباره 

مسائل تغییر می کرد اما در خصوص پایان دادن به معافیت های تحریمی اصرار داشت.

قوانین اجاره خانه در هلند و آلمان

اروپاییهاباورنداشتندتحریمهاییکجانبه
میتوانداقتصادایرانراویرانکند

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

در صفح�ات 332 و 333 از فصل 12 کتاب ج�ان بولتون روایت او 
را از تصمیم گی�ری اتاق حوادث ب�رای افزای�ش تحریم های نفتی 
ایران و اعطای معافیت های نفت�ی می خوانیم. او این کار را به دلیل 
تأثیر تحریم نفتی ایران بر بازار جهان�ی کاری پیچیده می خواند و 
معتقد است شخصیت بی ثبات و ناقاطع ترامپ موجب شکست این 
تحریم ها شد. بولتون همچنین از قول کشورهای عرب تولیدکننده 
نفت برای جبران تولید نفت ایران در ب�ازار جهانی و تردید پمپئو 
در این قول خبر داده اس�ت. بخش�ی از روایت بولتون را بخوانید: 
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