
نمايندگان از ابزارهاي نظارت جدي 
استفاده كنند

فاطمه رشيدي در توئيتر نوشت: نمايندگان مجلس قادرند، با توجه به 
كميسيون اصل ۹۰ و سازوكارهايي كه در اختيار دارند، بر دستگاه هاي 
دولتي و غيردولتي نظارت جدي ك��رده و در صورت ترك فعل صورت 
گرفته، برايشان پرونده تشكيل داده و آنها را به قوه قضائيه معرفي كنند. 

اين فضا با شعار رئيس قوه قضائيه اكنون بسيار باز است.

  احمد نادري:
نيامدن جناب روحاني به مجلس براي دفاع از 
وزراي پيشنهادي اش آن هم با بهانه نظر ستاد 
كرونا و حتي عدم اتص��ال ويدئوكنفرانس، 
يعني اينكه تعيين تكليف وزارتخانه مهمي 
همچون صمت كه در ش��رايط كنوني خط 
مقدم جبهه جنگ اقتصادي است، پشيزي 
برايش ارزش ندارد. بيچاره مردم كه گروگان 

نئوليبرال ها هستند. 
  سيدمحسن دهنوي:

براي دفاع از وزير پيش��نهادي »صمت« 
اس��حاق جهانگيري درخواست حضور و 
سخنراني در صحن علني را داشت كه به 
علت مغايرت با آيين نامه مجلس، مخالفت 
كرديم. لذا با توجه به ت��رس پرزيدنت از 
كرونا، رزم حس��يني  تنها مي آي��د. البته 
غيبت رئيس جمهور ب��ا حضورش تفاوتي 

ندارد؛ چه در مجلس چه در كابينه. 
  كاربري به نام »لجمن«:

قاليباف به جنوب كش��ور ميره! رئيس��ي 
به غرب كش��ور و بازديد ميره! حتي وزير 
پيشنهادي صمت هم به مجلس ميره! اما 
پرزيدنت صالح نيست! دوحالته: يا كشور 
و مش��كالتش براي او جدي نيست و هي 

س��تاد رو بهونه ميكنه يا چيزي براي ارائه 
نداره و جنگ اقتص��ادي رو  كه مهم ترين 
جبهه فعلي اش هم وزارت صمت هست، 

رها كرده!
  بنت الهدي قلي زاده:

به دليل موافقت نكردن ستاد ملي مقابله با 
كرونا رئيس جمهور در جلس��ه رأي اعتماد 
به وزير پيشنهادي صمت در مجلس حضور 
نمي يابد و آقاي جهانگيري  در مجلس حضور 
مي يابد. آقاي روحاني حاال مجلس كه مهم 
نيست ولي خداييش رو صندلي يكم جابه جا 

شدن براي سالمتي خودتون خوبه ها.
  اميرحسين قاسمي:

معتقدم روحاني رس��ماً ملت را به خاطر 
منافع شخصي و حزبي به گروگان گرفته 
است، ايش��ان نه حاضر مي شود در جلسه 
تأييد صالحيت وزير پيش��نهادي صمت 
شركت  و نه حتي به صورت ويدئو كنفرانس 
از ايشان در مجلس دفاع كند. يادمان باشد 
كه اين وزارتخانه نقش بسزايي در زندگي 

مردم به صورت مستقيم دارد. 
  فرشاد محسن زاده:

مع��اون پارلماني رئيس جمه��وري گفته 
روحاني به خاط��ر كرونا  براي رأي اعتماد 

وزير پيشنهادي صمت به مجلس نمي رود، 
چون س��تاد مل��ي مقابله ب��ا كرونا صالح 
نمي داند! بايد ب��ه رئيس جمهوري گفت 
جان معلمان، دانش آموزان، كاركنان دولت 
و همه ايرانيان هم عزيزه، جان اونها مهم 

نيست؟! عافيت طلبي تا كجا!
  كيان مهزاد:

آقاي روحاني در جلسات مختلف شركت 
مي كند و ديدارهاي مختلفي هم دارد اما 
به مجلس كه مي رسد، نمي رود. مي شود 
خيلي راحت پروتكل هايي گذاش��ت كه 
آقاي روحاني با حفاظت بهداشتي بيايد و 
برود. كرونا هم افتاده است گير بازي هاي 

رسانه اي و سياسي پرزيدنت. 
  علي يزدي:

چرا آقاي روحان��ي تمامي كارهاي مهم را 
غيرحضوري انجام مي ده��د تا جايي كه 
حتي در جلسه رأي اعتماد هم نمي خواهد 

شركت كند؟
  صديقي:

اينطوري كه س��تاد مقابله با كرونا صالح 
ندي��ده روحان��ي  واس��ه معرف��ي وزي��ر 
پيش��نهادي صمت به مجلس ب��ره، آدم 
شك ميكنه كه كل مجلسي ها البد يا ناقل 

هستن يا مبتال به كرونا! بابا چه خبرتونه! 
ملكه انگليس هم اينطوري ازش محافظت 

نميشه كه... 
  علي قلهكي:

لجبازي روحاني با مجلسي كه قاليباف در 
رأس آن نشس��ته، اينقدر اهميت دارد كه 
حاضر است ماه ها وزارت صمت در شرايط 
تحريمي، بدون وزير بماند ولي در جلسه 

رأي اعتماد نباشد!
  حميد قديري:

ستاد ملي مقابله با ويروس كرونا به رياست 
حس��ن روحاني گفت��ه ص��الح نميدونه 
حسن روحاني در جلسه رأي اعتماد وزير 
پيش��نهادي صمت ش��ركت كنه! واقعاً از 
اين آدم و اين تفكر توقع حل مش��كالت 
مملكت رو داريد؟! تا مديريت خسته حاكم 
باشه اوضاع همينه! اي لعنت به واشنگتن 

دي سي!
  رضا فيضي:

اين پروتكل هاي بهداشتي چي هستند كه 
رئيس جمهور به عنوان رئيس ستاد كرونا 
نمي تواند آنه��ا را در مجلس رعايت كند، 
اما انتظار دارند بچه هاي مردم در مدرسه  

رعايت كنند!

جاناتان فريدلند، ستون نويس گاردين در 
مقاله اي به مسئله اقدامات و سياست هاي 
مخرب ترامپ در آستانه انتخابات رياست 
جمهوري امريكا پرداخته و اين هش��دار 
را مطرح كرده اس��ت كه اين سياس��ت ها 
مي توانن��د امري��كا را به مرز فروپاش��ي 
برس��انند. فريدلند در اين يادداش��ت كه 
ترجم��ه آن در كانال تلگرام��ي »فرارو« 
منتشر شده است، مي نويس��د: »همه ما 
مي دانيم كه انتخابات رياس��ت جمهوري 
۲۰۲۰ امريكا در پيش اس��ت و اين كشور 
در ش��رايط كنوني، وضعيت خوبي ندارد. 
وضعيت آشفته امريكا موجب شده تا برخي 
كارشناسان و تحليلگران با نگراني، اخبار 
امريكا را دنبال كنند و حتي اين س��ؤال را 
از خود بپرسند كه آيا اين كشور در آستانه 

فروپاشي است؟«
به گزارش فرارو، سؤاالت اينچنيني شايد 
تا حدي اغراق گونه به نظر برس��ند با اين 
حال، روند تحوالت اخير در امريكا نشان 
مي دهند فرآيند دموكراتيك در اين كشور 
روز ب��ه رو ضعيف ت��ر مي ش��ود. در هفته 
گذشته وقتي خبرنگاري از دونالد ترامپ 
پرس��يد كه آيا وي در صورت شكس��ت، 
به انتقال مس��المت آميز قدرت در امريكا 

متعهد است يا خير؟
وي پاس��خ داد: »خب ما باي��د صبر كنيم 
و ببينيم چه مي ش��ود؟« البته كه پس از 
اين موضع گي��ري رئيس جمه��ور امريكا 
كاخ سفيد اعالم كرد: »البته كه ترامپ در 
صورتي كه انتخابات آزاد و عادالنه برگزار 
شود، نتيجه آن را خواهد پذيرفت.« با اين 
همه، اين مس��ئله يك سؤال اساسي را در 
ذهن بسياري از افراد ايجاد كرده است: در 
امريكا چه اتفاقي خواهد افتاد اگر ترامپ 
تأييد نكند كه انتخابات رياست جمهوري 

در اين كش��ور، عادالنه و آزاد بوده است؟ 
ترامپ تاكنون بار ه��ا و بار ها گفته كه اگر 
»جو بايدن« پيروز انتخابات امريكا شود، 

وي نتيجه آن را نخواهد پذيرفت. 
اين چالش به طور خ��اص در مقاله اخير 
»بارتون جلم��ن« در نش��ريه آتالنتيك 
با عن��وان: »انتخاباتي ك��ه مي تواند كمر 
امريكا را بش��كند« برجس��ته شده است. 
بس��ياري از خطرات��ي كه اي��ن انتخابات 
مي تواند حامل آنها باش��د ت��ا حد زيادي 
آشنا به نظر مي رس��ند. جمهوريخواهان 
از تمام��ي ابزار هاي خ��ود در مدت اخير 
اس��تفاده كرده اند تا اينگونه القا كنند كه 
رأي الكت��رال در انتخابات آتي رياس��ت 
جمهوري امريكا به نفع ترامپ است يا آنها 
به طرح اين گزاره پرداخته اند كه اساس��اً 
برگزاري انتخابات رياست جمهوري امريكا 
با استفاده از سرويس خدمات پستي امريكا 
نتيجه اي اال تقلب گسترده در انتخابات را 

به دنبال نخواهد داشت. 
همه اينها به كنار، همانگون��ه كه بارتون 
جلمن در مقاله خود مي گويد: »مش��كل 
فقط اين نيس��ت ك��ه ترامپ از اق��رار به 

شكس��ت و تأييد پيروزي ط��رف مقابل 
س��ر باز خواهد زد. او همچنين از تمامي 
توان و ظرفيت هاي قانوني خود به عنوان 
رئيس جمهور امريكا استفاده خواهد كرد 
تا در مسير دموكراسي در كشورش، ايجاد 
چالش و خلل كند.« رويه هايي كه ترامپ 
تاكنون در قبال انتخابات رياست جمهوري 
۲۰۲۰ امريكا در پيش گرفته است تا حد 
زيادي ش��بيه به كودتا عليه دموكراس��ي 
هستند. اين رويه ها حتي لزوماً مورد تأييد 

جمهوريخواهان در امريكا نيز نيستند. 
در شرايط فعلي همچنين آنچه مخصوصاً 
پ��س از فوت قاض��ي ديوان عال��ي امريكا 
»قاضي روث ب��ادر گينس��برگ« مطرح 
مي شود، اين نكته است كه ترامپ احتماالً 
با انتصاب يك فرد نزديك به خود س��عي 
خواهد كرد تا در صورت كش��يده ش��دن 
مس��ئله نتيجه انتخابات ۲۰۲۰ امريكا به 
ديوان عالي كشورش، رأي اصلي را به سمت 
خود جلب كند. امري كه يك سوءاستفاده 
صريح از قانون به حس��اب مي آيد و براي 

امريكا خسارتي جبران ناپذير است. 
»ديوي��د فرن��چ« نويس��نده محافظه كار 

iD  امريكايي اخيراً در كتاب خود با عنوان
vided We fall مي گويد: »خطر تجزيه 
و انش��قاق، عميقاً اياالت متح��ده امريكا 
را تهدي��د مي كند. اين مس��ئله مخصوصاً 
پس از مرگ قاضي روث بادر گينس��برگ 
و سوءاستفاده ها و اقدامات احتمالي ترامپ 
عليه دموكراسي امريكايي، بيش از پيش 
تشديد ش��ده اس��ت.«. وي معتقد است: 
»افكار عمومي و نخبگان امريكا بايد نسبت 
به اين خطر آگاه ب��وده و با تمامي ابزار ها و 

ظرفيت هاي ممكن در برابر آن بايستند.«
زماني يك نويسنده روس به نام »آندري 
آمالري��ك« در مقال��ه اي در دهه ۱۹۷۰ 
ميالدي به طرح اين پرسش پرداخت كه 
»آيا اتحاد جماهير شوروي تا سال ۱۹۸۴ 
دوام خواهد آورد؟« در آن زمان بسياري از 
افراد با تمسخر وي گفتند معلوم است كه 
ش��وروي به عنوان يك ابرقدرت در جاي 
خود باقي خواهد مان��د و همچنان قدرت 
خواهد داشت. با اين حال، همگان شاهد 
بودند كه ۲۱ سال پس از طرح سؤال آندري 
آمالريك، اتحاد جماهير شوروي به عنوان 
يكي از دو ابرقدرت اصلي جهان فروپاشيد 

و به چندين كشور تجزيه شد. 
ما بايد به ياد داش��ته باشيم كه در جهان، 
تحوالت زيادي رخ مي دهد و بس��ياري به 
قدرت مي رسند و بسياري از امپراطوري ها 
نيز س��قوط مي كنند. در اي��ن چارچوب، 
اياالت متح��ده جايگاه ام��ن و اليتغيري 
ندارد. سياس��ت ها و رويه ه��اي ترامپ و 
تيم وي، تا حد زيادي امريكا را به نقطه اي 
رسانده اند كه بايد آن را نقطه نگراني ناميد 
و بر اين تأكيد كرد كه اين مسئله، مي تواند 
تأثيري منفي بر موقعيت و قدرت جهاني 
امريكا و همچنان ماهيت دموكراس��ي در 

اين كشور داشته باشد.«
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زمان جنگ اقتصادي در سنگر کرونا نروید!
 واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به حاضر نشدن رئيس جمهور 

در جلسه رأي اعتماد وزير پيشنهادي صمت

نيامدن رئيس جمهور در جلس�ه دفاع از وزير پيش�نهادي صمت باز هم خبرس�از شد. 
معاون پارلماني رئيس جمهور گفته اس�ت: »س�تاد كرونا اعالم كرد روحاني در جلس�ه 
رأي اعتم�اد وزير پيش�نهادي صمت حض�ور نمي يابد.« اي�ن در حالي اس�ت كه دولت 
درخواس�ت كرده اس�ت معاون اول رئيس جمهور در اين جلس�ه حاضر ش�ود كه نشان 

مي دهد نيام�دن روحاني به مجلس به دليل كرونا بيش�تر ش�بيه به بهانه اي سياس�ي 
اس�ت. كاربران ش�بكه هاي اجتماعي و نمايندگان مجلس نيز با به اش�تراك گذاش�تن 
توئيت هايي اعتراض خود را اعالم كردند و اين نيامدن را به پاي بي اعتنايي رئيس جمهور 
به وزارتخان�ه مهم صمت دانس�تند. در ادامه بخش�ي از اي�ن واكنش ه�ا را مي خوانيد. 

تو اصالً سوار كشتي نيستي!
س��يدعلي موس��وي توئيت كرد: رضا پهلوي در پيام جديد خود گفته 
»امروز روز انتخاب است، ما يا با هم اين كشتي طوفان زده را به ساحل 
مي رسانيم يا جدا جدا غرق مي شويم.« يكي نيست بگه خو المصب تو 

اصاًل سوار كشتي نيستي!

7 شغل پردرآمد روز در اروپا
كانال تلگرامي »عرصه اي ارتباطي« نوشت: هفت شغلي كه در دوران 
ش��يوع كرونا در اروپا براي ش��ركت ها اهميت بيش��تري پيدا كرده و 

همچنان از بازار خوبي براي استخدام برخوردار هستند، عبارتند از:
 مدير منابع انساني: اين شغل با متوسط درآمد ساالنه ۹۰ هزار يورو، 
از حرفه هاي پر اهميت براي شركت ها محسوب مي شود تا در همراه سازي 
نيروي انساني شركت ها با تغييرات جديد مدنظر مديران، همچنين در راه 

ايجاد تغييرات در زمان كار يا تغيير آن به دوركاري ايفاي نقش كند. 
  حسابدار: متوسط درآمد س��االنه در اين شغل ۷۱هزار يوروست. 
جمع آوري و تجزيه و تحليل تمامي اسناد مربوط به فعاليت اقتصادي 
شركت ها بخشي از وظايف حسابداران است. همچنين تعيين نيازهاي 
مالي شركت و يافتن راه حل هايي )وام، س��رمايه گذاري و غيره( براي 

پاسخ دادن به اين نيازها. 
  مدير فروش در بخش فناوري اطالعات)IT(: متوس��ط درآمد 
س��االنه در اين ش��غل ۹۰ هزار يوروس��ت. يك مدير فروش در جهان 
فناوري ه��اي اطالعاتي و ن��رم افزاره��اي اينترنتي، بايد با شناس��ايي 
فرصت هاي س��رمايه گذاري و يافتن راه هاي جذب مشتريان جديد، به 

توسعه شركت كمك كند. 
 مدير امور حس�ابداري: مدير بخش حس��ابداري، مس��ئول وضعيت 
صورت هاي مالي يك ش��ركت و تهيه و نظارت بر آنهاس��ت. او مسئول تيم 
حسابداران است و شيوه كار با ابزارهاي متعدد حس��ابداري را مي شناسد. 
مديريت صحيح حساب ها و حسابرسي ساالنه بخشي ديگر از وظايف اوست. 
 كنترل كننده امور اداري و اجرايي: متوسط درآمد ساالنه در اين شغل 
بين ۴۵ هزار تا ۵۶ هزار يوروست. بررسي مداوم بودجه شركت در بخش هاي 

مختلف همچنين بودجه هاي موقت از مهم ترين وظايف اين فرد است. 
 صاحب محصول: متوسط درآمد ساالنه در اين شغل بين ۵۰ هزار 
تا ۵۶ هزار يوروست. صاحب محصول )Product Owner(  مسئول 
تعريف و طراحي محتواي يك محصول و اجراي پروژه با استفاده از روش 
اسكرام است. او در اين راه موظف به انجام آزمايشاتي به كمك كاربران 

براي كارايي بهتر سيستم توليد محصول نيز است. 
  مدير امور حقوقي: متوسط درآمد س��االنه در اين شغل بين ۹۰ 
هزار تا ۱۰۰ هزار يوروست. مدير امور حقوقي، مشاور عمومي رياست 
در بخش حقوقي محسوب مي شود و از منافع ش��ركتي كه در آن كار 
مي كند دفاع مي نمايد. وي از قواني��ن همچنين مقررات داخلي كاماًل 
آگاه است و نقش مشاوره اي دارد. نقش او در زمان اخذ تصميمات مهم 
براي تجارت ضروري اس��ت و به عنوان مثال مي تواند درباره خطرات 

قانوني احتمالي هشدار دهد. 

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.

شب و روزت را به ياد محبوب سر كن
آيت اهلل بهجت)ره(: 

تكان مي خوري بگو »ي��ا صاحب الزمان«، مي نش��يني بگو »يا 
صاحب الزمان«، برمي خيزي بگو »يا صاحب الزمان«. صبح كه 
از خواب بيدار مي شوي مؤدب بايست و صحبت را با سالم به امام 
زمانت شروع كن و بگو آقا جان دستم به دامانت خودت ياري ام 
كن. شب كه مي خواهي بخوابي اول دست به سينه بگذار و بگو 
»السالم عليك يا صاحب الزمان« بعد بخواب. شب و روزت را به 
ياد محبوب سر كن كه اگر اينطور شد، شيطان ديگر در زندگي تو 
جايگاهي ندارد، ديگر نمي تواني گناه كني، ديگر تمام وقت بيمه 
امام زماني و خود اميرالمؤمنين)ع( فرموده است: »كه در حيرت 
دوران غيبت فقط كساني بر دين خود ثابت قدم مي مانند كه با 

روح يقين مباشر و با موال و صاحب خود مأنوس باشند.« 
منبع: كان��ال تلگرامي آي��ت اهلل بهجت)ره( به اس��تناد كتاب 

كمال الدين و تمام النعمه، صفحه ۳۰۳

   سبوي دوست

معصومه نصيري، كارشناس رسانه در كانال 
تلگرامي »عصر هوش��مندي« نوشت: سواد 
رس��انه اي يعني كمي بعد و قبل رويدادها را 
ديده و بررسي كنيم. وقتي بنا داريم از هشتگي 
حمايت كني��م در نظر بگيريم اين هش��تگ 
در نهايت چه تبعاتي ايجاد مي كند؟ به سود 
كيست؟ به ضرر كيست؟ من درباره اصل ماجرا 
چه مي دانم؟ اين دانسته هاي من برگرفته از 
شنيده هاست يا بر اساس تحقيق و بررسي؟ آيا 
قبل از جريان سازي رسانه اي درباره آن موضوع 

چيزي خوانده يا شنيده بودم؟ و... 
هشتگ #نويدi افكاري را ش��ايد برخي ها از 
سر دلسوزي يا نداش��تن علم به اصل موضوع 
مورد استفاده قرار دادند اما به محض حمايت 
چهره هاي��ي مانند نتانياه��و، ترامپ، پمپئو، 
بايدن، مريم رجوي، فرح پهلوي، رضا پهلوي 
و موج بي امان رسانه هاي فارسي زبان را بايد 
به عنوان يكي از نشانه هاي ش��هروند ايراني 
داراي هوشمندي رسانه اي از موضوع فاصله 
مي گرفتيم. امروز همان هشتگ و همان جريان 
رسانه اي موجب تش��ديد تحريم ها بر ايران و 

صدور قطعنامه عليه كشور شده است. 
   اما نگاهي به عملكرد برخي شبكه هاي 

فارسي زبان درباره نويد افكاري 
i اينس��تاگرام ايران اينترنش��نال: حدود ۳۵ 
درصد از مطالب اين صفحه در طول يك هفته 
به نويد افكاري اختصاص داشته و از ۲۲ تا ۲۸ 
شهريور از ۲۶۶ پست منتشر شده ۹۴ پست آن 

مرتبط با نويد افكاري بوده است. 

i اينستاگرام بي بي سي فارسي: در طول يك 
هفته بي بي سي، ۳۳۰ مطلب در اينستاگرامش 
منتشر كرد كه ۴۷ پس��ت آن به نويد افكاري 
اختصاص داشت. از مجموع ۳۸ مطلبي كه در 
۲۳ شهريور در اينستاگرام بي بي سي منتشر 
شد، ۱۱پست به اين قاتل اختصاص داده شد، 
يعني از هر سه پست يك مطلب درباره نويد 

افكاري بوده است. 
i اينستاگرام من و تو: ۲۰ درصد مطالب صفحه 
اين ش��بكه در اينس��تاگرام به نويد افكاري 
اختصاص داشته است. اين ش��بكه در طول 
يك هفته مذكور ۲۹۵ پس��ت اينستاگرامي 
منتشر كرده كه ۵۹ پست آن در حمايت از نويد 

افكاري بوده است. 
  به اين سؤاالت فكر كنيد

به نظر شما آيا افراد نامبرده و رسانه هاي مورد 
اشاره دلشان براي نويد افكاري سوخته است؟ 
آيا دلشان براي مردم ايران سوخته است؟ آيا اين 
جريان سازي با هدف تشديد فشار بر مردم ايران 
صورت نگرفته اس��ت؟ چرا يك فرد به يكباره 
براي برخي جريانات و رسانه ها مهم مي شود؟ ما 
كجاي اين بازي ايستاده ايم؟ كنشگري رسانه اي 

ما چه ميزان دقيق است؟ و... 
حواستان به مثلث »رسانه ها و سياستمداران 
خارجي«، »برخي سياسيون داخلي« و »برخي 
سلبريتي ها« باشد. هرگاه اين مثلث فعال شد 
مخاطب هوشمند چند قدم از موضوع فاصله 
گرفته، احساساتي نشده و موضوع را از زواياي 

مختلف و بدون تعصب بررسي مي كند. 

دكتر احسان رضايي، نويسنده و منتقد ادبي، 
در كانال تلگرامي خود نوش��ت: اگر دوستدار 
قهوه هستيد، بايد بدانيد متأسفانه چند دهه 
بيشتر اين نوشيدني لذيذ را نداريم. دانشمندها 
مي گويند احتماالً ظرف دو،سه دهه گياه قهوه 
 منقرض مي شود. ماجرا به تغييرات آب وهوايي 
برمي گردد و اينكه قهوه، فقط در يك نوار باريك 
جغرافيايي نزديك استوا رشد مي كند. منطقه اي 
كه از تغييرات آب و هوايي دارد آسيب مي بيند. 
قهوه نوشيدني محبوب نويسندگان هم است و 
خيلي ها نوشتن را با كافئين شروع مي كنند. 
از بين اديبان معروف، مارسل پروست عاشق 
قهوه بود و اغلب هم اسپرسو مي خورد. پروست 

ركورد ۱۶ فنجان اسپرسو پشت سر هم را دارد. 
والت ويتم��ن، نه فقط قهوه مي نوش��يد بلكه 
خوراكي محبوبش هم كيك قهوه بود. ويكتور 
هوگو هم��ان يك فنجان صب��ح را مي خورد، 
منتها به اين شكل كه قبل از باال انداختن قهوه، 
دو تخم مرغ خام داخلش مي ريخت. رژيم جان 
اشتاين بك از اين هم عجيب تر بود: نان تست 
بيات و قهوه مانده، اما  بارزترين نويسنده تاريخ 
كه كسي نبود جز اونوره دو بالزاك معتقد بود 
قهوه باعث فوران خالقيت مي شود. او تا روزي 
۵۰ فنجان قهوه مي نوشيد و در فواصلش هم 
دانه هاي قهوه مي خورد. عل��ت مرگ بالزاك 

مسموميت با كافئين بود. 

حواستان به اين مثلث باشد

خبري بد براي دوستداران قهوه!

هفته بعد، وزارتخانه هاي خارجه و دفاع فشار آوردند كه مساعدت مالي ۴۰۰ ميليون 
دالري به اوكراين انتقال داده ش��ود و همان طور كه بوروكرات ها به صورت متداول 
عمل مي كنند، خواستار برگزاري جلس��اتي با حضور مقامات عالي رتبه شدند. صد 
البته بوروكرات ها نمي دانستند من ، پمپئو و اس��پر مدت زماني است كه در سكوت 
خبري دراين باره بحث مي كنيم تا بتوانيم ترامپ را براي آزاد كردن پول متقاعد كنيم، 
هرچند تمام تالش هايمان ناكام مانده بود. )زماني كه اس��تعفا كردم، حساب كردم 
براي آزاد كردن اين پول بيش از هش��ت تا ۱۰ بار به صورت ت��ك نفره يا چندنفره  با 

ترامپ صحبت كرده بوديم.(
اگر واقعاً آن بوروكرات ها تصور داشتند كه جلسه كميته رؤسا مي تواند نظر ترامپ را 
تغيير دهد، معنايش اين بود كه آنها در دو سال و نيم گذشته توجه كافي اي به ترامپ 
و شخصيت رفتاري او نداش��تند. من به تيم هريسون )جانش��ين فيونا هيل( گفتم 
از وزارتخانه هاي خارجه و دفاع بخواهد روي برگزاري جلس��ات متمركز نشوند، اما 
مي خواستم آن منابع مالي آماده باشند تا اگر ترامپ با آزادسازي شان موافقت كرد، فوراً 
منتقل شوند. براي اين اتفاق بايد تشريفات اداري الزم را آماده مي كرديم تا مطمئن 
شويم كه مي توانيم پيش از پايان سال مالي يعني ۳۰ سپتامبر كه چندان هم تا آن روز 
فاصله اي نداشتيم، تخصيص اعتبار دهيم. بر اساس روال قديمي قوانين بودجه ريزي 

اگر اين منابع تا پايان سال مالي اختصاص پيدا نكنند، سوخت خواهند شد. 
به همين دليل بود كه تدريجاً نشانه هاي بي قراري دستگاه بوروكراسي آشكار شد. البته 
بايد اين سؤال را طرح كرد كه اساساً چرا دستگاه بوروكراسي به جاي اينكه يادش بيفتد 
در روزهاي آخر سال مالي دست به كار شود، تعلل به خرج مي دهد تا مشكالت مختلفي 
سر بر بياورد و بعد بخواهند تقصير مشكالت را به گردن يك ديگر بيندازند! البته كه 
مي شود اين را پرسيد، اما مي دانيم كه بوروكراسي ها به همين منوال عمل مي كنند، 
كند و عذاب آور و بعد هم كه كارها خراب مي شود، ديگران را مقصر مي دانند.  روز اول 
آگوست با بيل بار حرف زدم تا گفته هاي ترامپ به زلنس��كي و ارجاعش به خود او را 
خالصه وار به گوشش برسانم. پيشنهاد دادم كسي را بگذارد تا جولياني را به صورت ويژه 
و قبل از آني كه كامالً از دست برود، كنترل كند. ما همچنين درباره وضعيت هالك بانك 
و مسئله معوقه تحريم تركيه به دليل خريد سيستم هاي دفاع هوايي روسي اس۴۰۰، 
صحبت كرديم. او گفت هنوز منتظر است كه نظر مشاور هالك بانك را درباره آخرين 
پيشنهاد مصالحه وزارت دادگستري بشنود. )روز ۱۵ اكتبر، پس از آنكه من دولت را 
ترك كردم، وزارت دادگستري كيفرخواست تندي عليه هالك بانك در نيويورك صادر 

كرد چون طبعاً آخرين پيشنهاد مصالحه وكالي بانك را ناكافي ديده بود.(

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون
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باید هر چه زودتر مساعدت مالي اوکراین را 
آزاد مي کردیم

ترامپ امريكا را به مرز فروپاشي خواهد رساند
   تحلیل


