
 پمپئو: اپليكيشن هاي موبايل
 مشكالت واقعي امنيت ملي هستند!

به گزارش كانال تلگرامي »پايش امريكا« مايك پمپئو وزير امورخارجه 
امريكا گفت: اپليكيش��ن هاي چيني اطالعات كاربران را مس��تقيماً به 
حزب كمونيست چين منتقل مي كنند. مردم امريكا »درك كنند« اين 
اپليكيشن هاي موبايل چيني داده هايي را گردآوري مي كنند كه مي تواند 
الگوي تشخيص چهره آنها باشد و اطالعاتي درباره محل سكونت شان، 
شماره تلفن   آنها و دوستاني كه با آنها مرتبط هستند را جمع آوري كند. آنها 
مشكالتي هستند كه پرزيدنت ترامپ روشن كرده و ما به آنها رسيدگي 
خواهيم كرد. اين اپليكيشن ها به معني واقعي مشكالت امنيت ملي هستند. 
اظهارات پمپئو در حالي مطرح مي شود كه فراگيرترين اپليكيشن هاي 
موبايلي در اختيار شركت هاي امريكايي است و آنها نيز اقدام به جمع آوري 
اطالعات كاربران مي كنند.  ترامپ كه در تالش براي ممنوع كردن استفاده 
از اپليكيشن »تيك تاك« در امريكاست بارها كش��ورهاي ديگر را براي 
محدود سازي استفاده از اپليكيشن هاي خارجي مورد حمله قرار داده و آن 

را به عنوان سلب آزادي هاي مشروع شهروندان محكوم كرده است.

خسارت محض صادرات پسته
سيد ياسر جبرائيلي، كارشناس اقتصاد سياسي، در كانال تلگرامي خود نوشت: 
دبيركل انجمن پسته ايران گفته است: »از فروردين تا تير امسال، ۳۵ هزار تن 
پسته به كشورهاي خارجي صادر شد كه رشد ۲۳۵ درصدي نسبت به مدت 
مشابه پنج سال گذشته را نشان مي دهد. در اين بازه چهار ماهه با برداشتن 
پيمان سپاري ارزي پسته و خرما صادركنندگان به ميدان آمدند و توانستند 
صادرات پسته را به خوبي انجام دهند.« برداشتن پيمان سپاري ارزي، يعني 
ملزم نبودن صادركنندگان به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد كشور و وقتي 
ارز به چرخه اقتصاد بازنگردد، صادرات اگر هزار درصد هم رشد كند، تفاوتي در 
زندگي مردم ايجاد نخواهد كرد.  پسته اي كه در خاك ايران روئيده، از آب ايران 
سيراب گشته، عرق كارگر ايراني پاي آن ريخته شده و از صدها امكان ديگر 
ايراني بهره برده، يا بايد به مصرف مردم ايران برسد يا ارز حاصل از صادراتش 
نيازهاي مردم ايران را رفع كند. صادراتي كه درآمد ارزي اش به چرخه اقتصاد 
بازنگردد، خسارت محض است. صادركننده بايد حاصل زحماتش را به ريال 
دريافت كند و ارزي كه عماًل حاصل صادرات بخشي از خاك ميهن به خارج 

است، صرف واردكردن كااليي ديگر به ميهن گردد تا جبران مافات شود. 

باورهايي كه از بازنمايي هاي رسانه مي آيد
محمد اكبرزاده با اش��اره به تصاوير فوق كه نش��ان دهنده راهپيمايي 
مردم آلمان در مخالفت با سياست هاي قرنطينه كرونايي و حضور اخير 
مردم و ريختن آشغال در سواحل اروپاست، نوشت: »كرونا به ما ثابت 
كرد بسياري از باورهايي كه باعث مقهور ش��دن ما در برابر غرب شده 
به نحوه بازنمايي غرب در رسانه ها برمي گردد! كرونا ويروس خطرناكي 
است، اما اگر بتواند ويروس خودتحقيري را از ذهن ما پاك كند و خباثت 

نارسانه ها را عيان كند، بايد قدردانش باشيم!«

   عليرضا گرائي:
انگلستان؛ س��رنگوني دولت ايران با كودتا! 
قتل عام ۹ميليون ايراني ب��ا قحطي! غارت 
منابع ايران با قرارداد دارس��ي! جدا كردن 
بحرين با كمك ضعف شاه! ۷۰سال غارت 
ايران با قرارداد رويترز! و... حاال هم با ويروسي 
به نام بي بي سي مي خواهد استقالل و آرامش 

ايران را نابود كند! اما كور خوانده. 
   وحيد يامين پور:

بي بي سي رسانه نيس��ت، تماماً نويز است 
براي شنيده نشدن حقيقت. 

   حميد رضا عبدالمنافي:
هر وقت انگلستان خبيث خواست كشوري 
رو استعمار و منابع آن كشور را غارت كند و 
مردمانش را به بردگي خود بگيرد. بي بي سي 
مي آمد با پمپاژ خبري عليه هويت تاريخي 
آن كشورها مردم را مسموم خبري مي كرد 
و حس ملي گرايي در مردم را از بين مي برد 

تا در برابر غارتگران ايستادگي نكنند. 
   علي نياكان:

در خباثت رسانه ملكه انگليس همين بس كه 
اعتراف تروريست جاني جلوي دوربين صدا و 
سيما رو شكنجه، اعتراف اجباري و غير قابل 
اس��تناد جلوه مي��ده، اما يك فاي��ل صوتي 
دستكاري شده براش ميش��ه منبع موثق از 

داخل ايران كه نخواسته نامش فاش بشه!
  كيان مهزاد:

مردم كم استرس كرونا را دارند، حاال شبه 
رسانه ملكه هم نمك بر زخمشان مي پاشد. 
اين نش��ان مي دهد هدف آنها نه حاكميت 
اي��ران، بلكه م��ردم ايران اس��ت. چه حرام 
لقمه هايي هستند سربازان اين شبكه كه به 
هموطنان خود رحم نمي كنند. خبرنگاران 
فارسي زبان اين شبكه از هر خائني خائن ترند. 
دست بوسي ملكه براي فرو كردن خنجر به 

پشت هموطن! داعش رسانه اي.... 

   سيد پويان حسين پور:
رويه بنگاه خبر پراكني ملكه فرتوت انگليس، 
هميش��ه مبتني بر كثافت كاري رسانه اي 
بوده است، اما گويا اين روزها، در خأل امثال 
آمدنيوز و بعد از ضربه حيثيتي كه به ايران 
اينترنشنال وارد ش��د، بي بي سي فارسي با 
تمام قوا مأمور به پر كردن جاهاي خاليست. 

البته كه خواب آشفته اي بيش نيست!
   سيد مرتضي:

انگليس و رسانه هاي مرتبطش چه قبل از 
انقالب و چه بع��د از اون محل اخبار دروغ 
و فتنه انگيز عليه ملت اي��ران بودند. روباه 
پير خبيث سال هاست براي نابودي ملت 
ايران فعاليت مي كند، هرگز سياست كاري 
ش��بكه هايي مثل بي بي س��ي در راستاي 

سالمت رواني ملت ايران نبوده و نيست. 
   فاميل دور:

از نقش مهم بي بي س��ي در آماده س��ازي 

فضاي ايران براي كودتاي ۲۸ مرداد گرفته 
تافتنه ۸۸، همه و همه در جهت دشمني اش 
با مردم ايرانه االنم در ادامه همين دشمني 
بااستفاده از ضعف رسانه در ايران با انتشار 
اخبار دروغ و تحريف، سعي در نااميدكردن 
مردم داره با شكس��ت تحريف، تحريم رو 

شكست ميديم. 
   مهدي كيا:

بزرگ ترين آسيب امثال بي بي سي تعطيلي 
انديش��ه در مخاطبان اين شبكه هاس��ت؛ 
مخاط��ب به مرور عادت مي كن��د هر خبر 
دروغ و ادعاي عجيب را بدون تفكر بپذيرد، 

و هر استدالل مخالف را نشنيده رد كند. 
   فريد ابراهيمي:

قبلترها مي گفتند بي بي سي ۲۰سال راست 
ميگه تا يك شب خاص دروغ بگه. االن به 
جايي رسيده كه هر شب دروغ ميگه، بلكه 

در ۲۰سال يكيش راست از كار در بياد!
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ويروس بي بي سي فارسي كشنده تر از كرونا
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به دروغ پراكني هاي تازه شبه رسانه ملكه درباره آمار كرونا در ايران

انگليس هميشه از منفورترين كش�ورها نزد ايرانيان بوده است و هر چه تالش كرده 
نتوانسته اين نفرت را از دل ايرانيان پاك كند. ايراني ها جنايت هاي دارودسته ملكه 
را در استعمار كشورش�ان هرگز فراموش نكرده و نمي كنند. اين استعمار هر چند به 
بركت انقالب اسالمي وجود فيزيكي اش پاك شده است، اما با تغيير چهره تالش دارد 
تا از استعمار خاك و نفت به استعمار انديشه بدل شود. شبه رسانه بي بي سي فارسي 
نقش اصلي را در استعمار نوين دارد. اخيراً اين شبه رسانه آمارهاي كذبي را از تعداد 

بيماران مبتال به كرونا و فوت شدگان اين بيماري در ايران منتشر كرده است كه حتي 
منبع آن براي خودش هم قابل اعتماد نيس�ت و به صراحت در مت�ن خبر از نامطمئن 
بودن منبع مي گويد. اين آمارها خون كاربران شبكه هاي اجتماعي را به جوش آورده 
و از نمكي كه اين س�ربازان ملكه بر زخم كرونا مي پاش�ند عصباني شده اند. كاربران 
با هشتگ »بي بي س�ي خفه ش�و« و »BBCshutup« به دروغ پراكني هاي اخير اين 
شبكه ماهواره اي واكنش نش�ان دادند. در ادامه برخي از اين واكنش ها 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.

سود بردن از خطا
استاد شهيد مرتضي مطهري)ره(:

عالي ترين مظهر عقل و تربيت صحيح، خطايابي از خويشتن است؛ 
يعني انسان بتواند در درياي ژرف افكار و انديشه ها و تمايالت و افعال و 
اقوال خود فرو برود و خطاهاي خود را بيابد و انگشت روي آنها بگذارد 
و آنها را از خود دور كند. از بشر انتظار اينكه خطا نكند، خطاست، 
بشر جايزالخطاست؛ از بشر بايد انتظار داشت كه خطاهاي خود را 
تكرار نكند، از خطاهاي خود استفاده كند. يعني چه از خطاهاي خود 

استفاده كند؟ يعني آنها را بشناسد و مصمم گردد كه تكرار نكند. 
منبع: كانال رس��مي »بنياد ش��هيد مطهري« به استناد كتاب 

حكمت ها و اندرزها، جلد ۱، صفحه ۶۷

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

   پيمان عليشاهی با انتشار تصوير فوق نوشت:  اولين تحريف دشمن عليه ايران خود تحقيری 
است كه چوب الی چرخ اقتصاد و پيشرفت كشور است.

احس��ان محم��دي، روزنامه ن��گار، در كانال 
تلگرامي خود با اش��اره به عكس فوق نوشت: 
در اوايل فيلم فروشنده ساخته اصغر فرهادي 
وقتي يكي از ش��اگردانش در مورد داس��تان 
»گاو« غالمحسين س��اعدي از عماد )شهاب 
حسيني( مي پرسد: »آقا چه جوري يه آدم گاو 
ميشه؟« عماد ال به الي خنده بچه ها به آرامي 

مي گويد: »به مرور!«
اين عكس از ۱۰ سالگي آدلف هيتلر در كالس 
چهارم در نوع خودش شگفت انگيز است. پيدا 
كردنش كار دشواري نيس��ت. رديف باال، نفر 
وسط. فقط سبيل مخصوصش را ندارد، وگرنه 
انگار از همان اول خيز برداشته بود كه فرمانده 
و فرمان روا بش��ود. باالتر از همه بايس��تد و به 

دوربين ها زل بزند. 
در اين عكس، اما فقط يك پسر بچه ۱۰  ساله را 
مي شود ديد كه شايد مورچه ها را لگد مي كرده 
يا از ش��اخه درخت ها آويزان مي شده است. 
همين! يك پسربچه پرشور كه پدرش كارمند 
پايين رتبه گمرك بود. آدول��ف اينجا در اين 
عكس هنوز برادرش ادموند را دارد. يكسال بعد 

ادموند سرخك گرفت و درگذشت. 
مي گويند اين اتفاق تأثيري دائمي در آدولف 
ايجاد و اعتماد به نفس او را تا حدود بسياري 
تضعيف كرد و باعث شد آدولف هيتلر كج خلق 
شود و همواره با پدرش جر و بحث كند. پدري 

كه او را كتك مي زد. 
دو بار مؤسسه هنرهاي زيباي وين وقتي تنها 
۱۸ سال داشت او را به خاطر صالحيت نداشتن 
در نقاشي رد كرد. وقتي مادر 4۷ ساله اش را به 
دليل سرطان از دست داد و بي پناه و فقير شد، 
هنوز به عنوان يك نقاش در وين مشغول كار 
بود. او از روي كارت پستال ها طرح مي كشيد 

و به كاس��ب ها و گردش��گرها مي فروخت. تا 
قبل از جنگ جهاني اول حدود ۲هزار تابلوي 

اينچنيني نقاشي كرد. 
پسر جواني كه مي توانست در مؤسسه هنرهاي 
زيباي وين يك نقاش ساده و گمنام شود )مثل 
صدها فارغ التحصيل اين مؤسس��ه كه حتي 
اسمش��ان را نمي دانيم( با يك تصميم به آنجا 
راه داده نشد تا مسيرش عوض شود. به عنوان 
داوطلب به س��ربازي رفت و بعده��ا به يكي از 
خونريزترين انسان هاي روي زمين تبديل شد. 
آنچه نيروهاي تحت فرمان آدلف هيتلر انجام 
دادند يك نسل كشي تمام عيار و يك خشونت 
تكاندهنده بود كه هنوز تمام اروپا از يادآوردنش 
شرمسار است و به خود مي لرزد، اما همه اين 

اتفاقات »به مرور« رخ داد. 
رفتارشناس��ان احتماالً در همين عكس ۱۰ 
 سالگي هم نش��انه هايي از زبان بدن را كشف 
كنن��د، اينكه يك نف��ر »رئي��س« و فرمانده 
نمي شود، »فرمانده« به دنيا مي آيد و از كودكي 
به هر قيمتي شده مسيرش را باز مي كند؛ حتي 
اگر آدولفي باشد كه بعد از مرگ مادر زندگي 
فقيرانه اي داشت و در يك زير شيرواني ساكن 
شد و در نامه اي به دوستش نوشت از دنيا چيز 
زيادي نمي خواهد، جز اينكه بتواند نقاشي كند 
و كتاب بخواند... چند س��ال بعد همه دنيا را 
مي خواست و از آلمان به شوروي لشكر كشيد!

آدم ها »به م��رور« عوض مي ش��وند، بي آنكه 
احساس كنند. تغيير زيرپوستي و آرام، خزنده 
و مداوم آنچنان نهادينه مي شود كه انسان را به 
موجودي كاماًل متفاوت تبديل مي كند. براي 
همين قديس ها در گذر زمان مي توانند گناهكار 
ش��وند و گناهكاران هم اين بخت را دارند كه 

سرانجام رستگار شوند، اما »به مرور!«

عكس عجيب هيتلر و »به مرور زمان!«

حجت االسالم دكتر رسول جعفريان، استاد 
دانشگاه تهران و تاريخ پژوه برجسته معاصر، 
در كانال تلگرامي خود نوش��ت: كرونا، به 
بس��ياري از مش��اغل لطمه زده و زندگي 
اقتصادي بسياري از مردم را گرفتار مشكل 
كرده است. يكي از آسيب هاي جدي او، به 
حوزه علم است. از آموزش و پرورش گرفته 
تا دانشگاه، تا مراكز مستقلي كه به تدريس 
زبان يا آم��وزش حرفه ها اش��تغال دارند. 
مهم ترين مس��ئله تعطيلي كالس هاست 
كه جاي آنها را كالس هاي مجازي گرفته و 
اين البته تا اينجاي كار، جدي جواب نداده 
است. كتابخانه ها نيز غالباً تعطيل شده و 
دسترسي مردم به منابع بسيار مشكل شده 
است. دانشجويان و عالقه مندان ديگر، به 
اجبار بايد خطر ك��رده، راهي اينجا و آنجا 
شوند تا از دوست و آش��نا كتابي به دست 
آورند. بخشي از اين مش��كل را فايل هاي 
ديجيتالي حل كرده و صد رحمت به تلگرام 
كه هزاران هزار فايل كت��اب را � حالل يا 
حرام � به راحتي در اختيار متقاضيان قرار 
داده است. بس��ياري از پايگاه ها با فراهم 
كردن امكان اوپن ُسرس براي مشتريان، 
دسترسي به منابعي را آزاد كرده اند. البته 
همه مردم، راه اس��تفاده از اي��ن پايگاه ها 
را نمي دانند، اما به هر ح��ال، مي توانند با 
پرس وجو به بخشي از آنها برسند. در حوزه 
منابع ايراني، به دليل اينكه كتاب هاي تازه 
چاپ ش��ده فايل ندارند، امكان دسترسي 
بس��ياري از مردم آن هم در اين ش��رايط 
س��خت وجود ندارد. به عالوه كه ناشران 
و نويسندگان، اجازه اين كار را نمي دهند 

و حق دارند. 
س��ر جمع، مش��كالت حقوقي زيادي در 
ارتباط ب��ا كتاب ها و مق��االت وجود دارد 
كه همه را به دردس��ر انداخته است. حل 
مش��كالت حقوقي اي��ن بخش، ني��از به 
پژوهش از س��وي حقوقدان��ان و فقيهان 
دارد، نياز به توجه جدي مسئوالن كتاب 
در كش��ور دارد، اما اينكه اي��ن تحقيقات 
صورت گيرد و شكل قانوني كار چه زمانی 
تصويب شود، معلوم نيست به اين زودي ها 

عملي باشد. 
به تازگي ما با مش��كل ديگري هم مواجه 
هس��تيم. اگر ما فرضاً بخواهي��م در يك 
كتابخانه مثل ملي يا مجلس يا دانش��گاه، 
بخش ديجيتال درست كنيم، آيا مي توانيم 
از فايل هاي موجود در بازار، از كتاب هايي 
كه دس��ت كم مش��كل حقوق��ي ندارند، 
اس��تفاده كنيم؟ بس��ياري از كتاب هاي 
چاپي يك بار كه اس��كن بشود -  البته اين 
كار هزينه بر اس��ت - كافي اس��ت، اما آيا 
كتابخانه هاي ديگر هم مي توانند در بخش 
ديجيتال خود از آن استفاده كنند؟ ممكن 
اس��ت آن كتابخانه ادعا كند كه چون آن 

كتاب را اسكن كرده است، اجازه نمي دهد 
ديگ��ران از pdf آن ب��ه ص��ورت عمومي 
استفاده كنند. كار مهم در اين شرايط اين 
اس��ت كه دس��ت كم به ديگران هم اجازه 
بدهند از اين اس��كن ها اس��تفاده كنند و 

مزاحمتي براي ديگران فراهم نكنند. 
در هر ح��ال، دو راه اس��ت: يك��ي اينكه 
كتابخانه ه��اي ب��زرگ موظ��ف باش��ند 
كتاب هاي خود را اسكن كرده و هر كسي 
آنچه را كه خود مالك آن است، عرضه كند 
كه اين البت��ه، به تكرار اس��كن در بخش 
زي��ادي از كتاب ه��اي مش��ترك خواهد 
انجاميد. دوم اينكه يك مركز بزرگ، مثل 
گوگل بوك در داخل تشكيل شود و همه 
آثار قديمي و ب��دون مش��كل حقوقي را 
يكجا عرضه كن��د. اگر اين دومي باش��د، 
ه��م كار بقيه آس��ان تر خواهد ب��ود و هم 
هزينه كمتري در كل، بر مملكت تحميل 

خواهد شد. 
اما اين مركز كه بتوان��د مثل گوگل بوك 
عمل كن��د و همه را يكج��ا جمع و عرضه 
كند، كدام مرك��ز خواهد ب��ود؟ آيا براي 
اين كار، با اس��كن كتاب هاي ديگران، باز 
هم از م��ردم هزينه درياف��ت خواهد كرد 
يا الزام��اً آنها را مجان��ي در اختيار خواهد 
گذاشت؟ آيا چنين مركزي امكان تحقق 

در ايران دارد؟ فق��ط مي توانم عرض كنم 
كه در حال حاضر، اوضاع بلبش��و و درهم 
ريخته اي بر اين امر حاكم بوده و هيچ كس 
تكليف خود را نمي داند و چنان كه يك بار 
ديگر هم گفتم، بسياري از ماها، در زمينه 
اس��تفاده از آثار الكترونيكي ديگران، در 

حال حرام خواري هستيم. 
من فكر مي كنم در شرايط موجود و پيش 
از رسيدن به يك نقطه تعادل در اين زمينه، 
هر كسي در هر كتابخانه كه امكان اسكن 
آثار منحصر خ��ود را دارد، آنها را اس��كن 
كرده و از راهي كه ممكن است در اختيار 
ديگران بگذارد. در حال حاضر، يكي از اين 
ابزارها، تلگرام است كه تعداد زيادي به آن 
دسترس��ي دارند و تا اندازه اي مي شود در 

آن سرچ كرد. 
م��ن از مدي��ران كتابخانه آس��تان قدس 
رضوي، كتابخان��ه ملي اي��ران، كتابخانه 
مرعشي، كتابخانه مجلس و كتابخانه هاي 
كوچكي كه آثار چاپ��ي با ارزش و منحصر 
دارند، مي خواهم تا آنجا كه مي توانند اين 
آثار را اس��كن كرده و از هر طريق ممكن 
در اختيار عموم قرار دهن��د. اين كار، در 
نش��ر علم، آن هم در ش��رايطي كه كرونا 
ضربه س��نگيني به دانش اندوزي جوانان 
و پژوهشگران ما زده، بهترين اقدام براي 
ترويج علم اس��ت. طبيعي اس��ت كه آثار 
خطي، اسناد، عكس ها و نقشه ها نيز بايد 
همين مسير را برود، اما عجالتاً معضل ما 

كتاب هاي چاپي است. 
م��ا مدي��ران روي گنج��ي عظي��م قرار 
گرفته ايم كه با پول اين ملت فراهم آمده 
است. اگر روزانه، هر كدام ۲۰ كتاب اسكن 
كرده و در جايي قرار دهي��م كه مردم به 
راحتي بتوانند اس��تفاده كنن��د، آن وقت 
خواهيم ديد كه س��االنه، هزاران كتاب را 
به ميان مردم برده ايم، آن هم درس��ت در 
وقتي كه هيچ كس نمي تواند به كتابخانه ها 
آمده و از كتاب ها اس��تفاده كند. به جاي 
آن كه تا پيش از اين م��ردم براي مطالعه 
پيش ما مي آمدند، اكن��ون كتاب ها را به 

خانه آنها ببريم. 

كتاب ها را از كتابخانه به خانه مردم ببريم
   تحلیل

ترامپ صبح روز بعد اذعان كرد كه توييت هاي او عالي بودند و گفت: »تهران هم مثل 
همين جاست و آدم ها در اتاق ها جلس��ه مي گذارند و درباره اين موضوعات صحبت 
مي كنند. « اين يكي ديگر از تصويرسازي هاي خيالي ترامپ بود كه همه را قياس به 
خود مي كرد. او درباره اش��تياق ايراني ها به مذاكره هم همين تصويرهاي خيالي را 
داشت كه ما بعداً متوجه آن شديم و فهميديم او به رند پال براي مذاكره با ايراني ها 
نيابت داده است. وقتي روز شنبه اين اخبار را به پمپئو منتقل كردم او خيلي ساده 
و رك به اخبار واكنش نشان داد و گفت اگر اين فقط يك كار حساس بود كه ترامپ 
آن را به پال واگذار كرده، تعجب آور بود چه برسد به اينكه اين كار سرنوشت رياست 
جمهوري ترامپ را تعيين مي كند. من به پمپئو گفتم كه روز يك شنبه جلسه اي با 
نتانياهو در اورشليم خواهم داش��ت و اگر همه چيز آنطور كه در ذهنم برنامه ريزي 
كرده ام، پيش برود نتايج فوق العاده اي خواهد داشت و بعد از اين به احتمال خيلي 
زياد كار من به عنوان مشاور امنيتي ملي به پايان خواهد رسيد. پمپئو با لحن شوخي 
گفت: »پس يك بازي دو سر برد است. « بعد از چندين گفت وگويي كه در روزهاي 
جمعه با پمپئو داشتم احس��اس كردم كه او چندان هم اين حرف را به شوخي نزد 
و كاماًل جدي بود. اگر او مايل بود و ما دو نفر همزمان اس��تعفا مي داديم، حس��ابي 
غافلگير كننده بود. ما نسبت به هر زماني در گذشته به هم نزديك تر شده بوديم، اما 

استعفاي همزمان بعيد به نظر مي رسيد. 
خبرنگاران از ترامپ درباره من سؤال مي كردند و او در آستانه سفر به كمپ ديويد در روز 
شنبه بود كه در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگارها گفت: »من با جان بولتون اختالفات 
بس��ياري دارم... جان بولتون كارهاي خيلي خوبي كرده اس��ت، اما در كل مواضع و 
كنش هاي سرسختانه اي دارد... افرادي هستند كه نمي توانند اين مواضع و كنش ها را 
تحمل كنند، اما به هر حال تنها كسي كه مهم است، من هستم. «  با اين پاسخ ترامپ 

بايد هر چه زودتر به اين سؤال پاسخ مي دادم كه چقدر ديگر بايد در جايگاهم بمانم.

 پاورقي »جوان«  
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يك مركز بزرگ، مثل گوگل بوك 
در داخل تشكيل ش�ود و همه 
آث�ار قديم�ي و بدون مش�كل 
حقوقي را يكجا عرضه كند. اگر 
اين دومي باش�د، ه�م كار بقيه 
آسان تر خواهد بود و هم هزينه 
كمتري در كل، بر مملكت تحميل 

خواهد شد


