
اسالم چطور باقى مانده است؟!
شهید مطهری: 

مأمون مردی بود كه خودش عالم بود و به مباحثات دينى و مذهبى عشق 
مى ورزيد. گروه های مختلف از ماّديین، مسیحي ها، يهودي ها، صابئي ها 
)ستاره پرس��ت ها( كه در آن زمان ها بودند، مجوس��ي ها، زردشتي ها و 
مسلمان ها )شیعه و سنى( را در يك تاالر بزرگ جمع مى كرد و بعد مى گفت 
اين جا هر كسى آزاد است عقیده خودش را بیان كند. در كتاب ها ببینید 
اينها چگونه آزادانه عقايد خودشان را گفته اند. حتى تعبیرات اهانت آمیز 
به پیغمبر)ص( و اسالم دارند و حضرت رضا)ع( خودشان در آنجا شركت 
مى كردند. در مجلسى كه حضرت رضا)ع( شركت كرده اند ببینید يهودی 
به حضرت رضا)ع(چه مى گويد؟! مس��یحى چه مى گويد؟! زردشتى چه 
مى گويد؟! مادی مسلك چه مى گويد؟! حرف هايشان را مى گفتند و ضبط 
شده است. اين طور بوده كه اس��الم باقى مانده است. در آينده هم اسالم 
فقط و فقط با مواجهه صريح و شجاعانه با عقايد و افكار مختلف و متناقض 
با اسالم مى تواند به حیات خودش ادامه بدهد. من به جوانان و طرفداران 
اسالم هشدار مى دهم كه يك وقت خیال نكنند راه حفظ معتقدات اسالمى 
و جهان بینى اسالمى اين است كه نگذاريم ديگران حرف هايشان را بزنند. 
نه، بگذاريد بزنند ولي نگذاريد خیانت كنند. اگر ديديد يك فرد ماركسیست 
مثالً آمد گفت »به نام امام خمینى« مانع شويد، به او بگويید: تو بگو به نام 

لنین، به نام استالین، به نام ماركس و انگلس؛ دروغ نگو. 
منبع: كانال رسمي »بنیاد شهید آيت اهلل مطهري« در تلگرام؛ به استناد 

صفحه ۴۸ كتاب »آينده انقالب اسالمي ايران«.

نتايج داغ نظرسنجي جديد مجله فوربز
اگر امروز انتخابات امريكا برگزار  شود

محمد رستم پور در كانال تلگرامي »جهت« بخشي از نتايج نظرسنجي 
جديد مجله فوربز درباره انتخابات امريكا را به اشتراك گذاشت. 

براساس اين نظرس��نجي، وضعیت ترامپ به ويژه به دلیل مديريت نادرست 
او در دو بحران شیوع كرونا در امريكا و وقوع جنبش اعتراضي »جان سیاهان 
مهم است« علیه نژادپرستي در سیستم پلیس��ي و قضايي امريكا روز به روز 
بدتر مي شود. مطابق اين نظرسنجي میان افراد 1۸ تا 29 سال، سهم ترامپ 
در انتخابات از 3۴ درصد در ماه مي به 31 درصد در ماه كنوني رس��یده است. 
براساس اين نظرسنجي، اگر همین امروز انتخابات برگزار شود، 60 درصد از افراد 
نسل ضد )z( يعني نس��ل جوان به بايدن رأي مي دهند. عددي كه در ابتداي 
س��ال جديد میالدي 51 درصد بود.  بر اساس نظرسنجي هاي دوره اي مجله 
فوربز، رضايت مصاحبه شوندگان از عملكرد ترامپ در مديريت بحران كرونا 
از ۴5درصد به ۴0درصد رسیده است. همچنین 60درصد مصاحبه شوندگان 
برخورد سخت با معترضان در تظاهرات هاي اخیر ضدنژادپرستي را رد كردند. 
۸1درصد از آنان تأيید كردند كه وحشي گري پلیس، يك معضل اساسي در 
زندگي امريكايي هاي سیاهپوست است. 59درصد آنان پذيرفتند كه مشكالت 
پلیس در اين زمینه، ساختاري است. از همه اين نتايج، تكان دهنده تر اين است 
كه 3۴درصد از مصاحبه ش��وندگان در يكي از تظاهرات هاي اخیر در امريكا 
مشاركت داشته اند. ۴۸درصد از مصاحبه شوندگان معتقدند بايد بناهاي تاريخي 
مربوط به نژادپرستي در امريكا مانند مجسمه رهبران امريكا كه برده دار بوده اند از 

بین برود و ۴5درصد تصريح مي كنند اين بناها بايد سر جاي خود بمانند.

    كيوان ساعدي:
امري��كا هواپیم��اي مس��افربري ايران رو 
)6۷/۴/12( اش��تباهي با موشك زد! مثل 
چندين بار اشتباهي كه به داعش در عراق 

و سوريه، غذا و سالح رسوند!
  م. ح. يعقوبي:

هر اتفاق��ي بیفته ب��از هم میگیم: ش��ما 
غلط كرديد كه اش��تباه كرديد، چون اگه 
اش��تباه كرده بوديد آنقدر وقیحانه از يك 
عذرخواهي س��اده ف��رار نمي كرديد و به 
فرمانده ناو مدال افتخار نمي داديد! ش��ما 
غلط كرديد چ��ون جاي ش��ما در خلیج 
فارس نبود كه مجبور بشید براي دفاع از 

خودتون هواپیما رو بزنید!
  حجت نيكي ملكي:

وقاحت يعني بعد از به ش��هادت رس��اندن 

290 نفر بگويي من هرگز معذرت خواهي 
نخواهم كرد و برايم مهم نیست حقیقت چه 
بوده است! وقاحت يعني براي خانواده هاي 
داغدار ُكري بخواني و از قدرتت سخن بگويي! 
ابرقدرت پوشالي پايان ماجرا نزديك است... 

  مريم:
290 نفر، 66كودك، ساعت 10و22 دقیقه 
12تیر 6۷ بي گناه پركشیدند. تنها تصور 
وحشتي كه در حد فاصل اصابت عامدانه 
موش��ك ناو امريكايي تا پرواز ابدي ش��ان 
تجربه كرده اند كافي است تا اوج بي شرمي 
مقامات امريكاي��ي را درك كنیم. امريكا 
هیچ گاه مس��ئولیت اين حادثه را بر عهده 

نگرفت. مرگ بر امريكا. 
  سعيد نوروزي:

يادمان ن��رود؛ امريكايي كه ام��روز دم از 

حقوق بش��ر و مذاكره و دوس��تي با مردم 
ايران مي زند همان امريكاي ديروز است كه 
هواپیماي مسافربري IR655# را مي زند و 
جان 290 انسان بي گناه را مي گیرد! به آن 
افتخار مي كند و فرمانده عملیات هم مدال 

شجاعت مي گیرد. 
  شاهد:

وقتي امريكاي مدعي حقوق بشر هواپیماي 
مسافربري مارو با 290 مسافر عادي از مرد 
و زن و بچه میزنه و به كاپیتان ناوش مدال 
میده، معلوم میشه مشكلش نه فقط با انقالب 

و اسالم كه حتي با ايراني بودن ماست!
  حسين يكتا:

حمله  ناو امريكايي به هواپیماي مسافربري 
در خلیج  فارس، يه جنگ نابرابِر نامتوازِن 
زمین به هوا بود كه فاصله  ادعا تا واقعیت رو 

روشن كرد و سراب حقوق بشر امريكايي، 
به وسعت دريا ترسیم شد. 

  عليرضا گرائي:
امروز 12تیرماه است! پروفايل سلبريتي ها 
سیاه نیس��ت! فراخوان تجمع نمي دهند 
و س��یاه نمي پوشند! س��فیر انگلیس هم 
در تجمع ش��ان ش��ركت نمي كند! امروز 
همان روزي اس��ت كه امري��كا هواپیماي 
مس��افربري ما را باالي خلیج ف��ارس زد. 
290مسافر بي گناه را كش��ت كه 66 نفر 

آنها كودك زير 13سال بودند. 
  محمد احمدي:

كاش بعض��ي وقتا يادم��ون نمي رفت زير 
دس��تكش مخملي دس��ت چدنیه، كاش 
دس��تمون رو دراز نمي كرديم سمتشون. 

IR655 #
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رأفت امام رضا)ع( حسي است
آيت اهلل فاطمى نیا: 

مرحوم عالمه طباطبايي جمله اي درباره حضرت رضا)ع( فرمودند 
كه حقیقتاً نیاز به يك كتاب شرح دارد! فرمودند: »همه  امامان ما 
رئوف هستند، اما رأفت امام رضا)ع( حسي است!« اين جمله  بسیار 
عجیب اس��ت. يعني زّوار امام رضا)ع( اگر ملتفت باشند، معموالً 
همین كه وارد حرم مطهر مي ش��وند، مهرباني و رأفت حضرت 
را حس مي كنند . البته بايد به اين نكته توجه داش��ت كه تمامي 
ائمه)ع( رأفت دارند اما اين ويژگي در حضرت رضا )ع( ظهور غالب 
است. هركس حرم امام رضا)ع(  مشرف مي شود، يقین بداند توي 
كاسه اش چیزي مي ريزند. اما وقتي رفتي حرم و عرض حاجت و 
توسل كردي، منتظر آن چیزي باش كه آنها برايت مي ريزند، شايد 
همان حاجت خودت نباشد اما به هر آنچه آنها عنايت كردند بايد 

راضي باشیم كه يقیناً همان به مصلحت ما بوده است. 
منبع: كانال رسمي استاد فاطمي نیا در تلگرام
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 ايران بارها # حقوق_ بشر_ امريكايي را
 تجربه كرده است

بازخواني كاربران شبكه هاي اجتماعي از جنايت امريكايي ها در 12 تير 67

12 تير 67 از آن روزهاي تلخ در تاريخ انقالب اسالمي است. در اين روز امريكايي ها هواپيماي 
مسافربري ايران را در آب هاي خليج فارس با موشك مورد هدف قرار دادند و 290 نفر انسان 
بي گناه را به شهادت رساندند. امريكايي ها نه تنها هيچ گاه براي اين جنايت وحشتناك خود 
عذرخواهي نكردند بلكه با افتخار از آن ياد كردند و به فرمانده ناوي كه دستور اين شليك 

را داده بود مدال افتخار دادند. كاربران ش�بكه هاي اجتماعي با فرا رس�يدن اين روز ضمن 
بازخواني اين حادثه و گراميداشت شهداي آن، امريكا را ناقض حقوق بشر خواندند و يادآور 
شدند در پس دستكش هاي مخمليني كه امروز دم از مذاكره مي زنند دست هاي چدني اي 
نهفته است كه با خون ملت ايران آغشته است. در ادامه بخشي از اين توئيت 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.

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

كانال تلگرامي »مطالعات امريكا« ترجمه بخشي 
از مقاله »نیك رابرتس��ون« در »سي .ان.  ان« را 

اشتراك گذاشت: به 
اياالت متح��ده به يك قلمروي ناش��ناخته 
و يك متحد غیرقابل اتكا براي دوس��تان و 
متحدانش تبديل شده است. اينكه امريكا دارد 
از روش هاي كشورهاي فقیرتر در مقايسه با 
امريكا براي تحت كنترل درآوردن ويروس 
كرونا اس��تفاده مي كند نش��ان مي دهد كه 
امريكا عزت و احترامش را در جامعه جهاني 
از دس��ت داده و اين مثل يك فیلم ترسناك 
بین المللي است. سه س��ال و نیم  حكومت 
دونالد ترامپ، اعتبار امريكا و نقش اين كشور 
را به گونه اي تغییر داده است كه وقتي وي در 
20 ژانويه 201۷ در حال سوگند خوردن براي 
شروع رياست جمهوري بود كمتر كسي آن را 
تصور و پیش بیني مي كرد... تصمیمات اولیه 
ترامپ در زمان خودش تعمقانه، سركشانه 
و گیج كننده به نظر مي رس��ید. سه روز بعد 
از مراسم سوگند رياست جمهوري، ترامپ 
معاهده »ترانس- پاسفیك« كه يك شراكت 
پرمنفعت با حضور 12 كشور بود را ترك كرد. 
س��پس فرمان اجرايي 13۷69 را با سرعت 
پیش برد و شهروندان هفت كشور مسلمان 

را از ورود به خاك امريكا منع كرد. 
وقتي رهبران اتحاديه اروپا براي يك نشست 
اضط��راري در فوري��ه 201۷ در مالت گرد 
هم آمدند، شعار »اول امريكا« بیشتر ذهن 
آنها را درگیر كرده بود. دونالد تاسك رئیس 
وقت شوراي اروپا به رهبران اروپايي نوشت: 
»تغییر در واشنگتن اتحاديه اروپا را در شرايط 
دشواري قرار داده است؛ با يك دولت جديد 
كه به نظر مي رسید سیاست خارجي ۷0ساله 

امريكا به چالش كشیده است.«
همین شرايط بود كه باعث شد آنگال مركل 
كه يك طرفدار سرس��خت اتحاد اروپايي و 
همچنین يك رهبر معنوي آن محس��وب 
مي ش��ود، تأكید كند: »اروپا سرنوشت خود 

را در دس��تانش دارد و بر لزوم تقويت قدرت 
اين اتحاديه براي اجراي نقش اروپا در مسائل 
بین المللي]مستقل از امريكا[ و لزوم مديريت 

روابط فراآتالنتیك اشاره كرد.«
س��ه ماه بعد ترام��پ در نشس��ت ناتو در 
بروكسل ثابت كرد مركل درست گفته است. 
ترامپ در اين نشست نه تنها سیاست هاي 
اقتصادي آلمان را به باد انتقاد گرفت بلكه 
از سهم كشورهاي اروپايي در تأمین بودجه 
ناتو نیز انتقاد كرد و خواستار افزايش سهم 
اين كش��ورها در تأمین بودجه نظامي ناتو 
شد و با رهبران كشورهاي اروپايي از جمله 
امانوئل مكرون رئیس جمهور فرانسه خیلي 

سرد برخورد كرد. 
سه سال و نیم بعد از سیاست هاي سینوسي 
ترامپ، كش��ورهاي باالدس��تي عضو ناتو 
اكنون نگران هس��تند رياس��ت جمهوري 
دوباره ترام��پ در امريكا در نهايت منجر به 
پايان س��ازمان آتالنتیك شمالي شود. اين 
نگراني ها دو هفته پیش و بعد از اينكه ترامپ 
اعالم كرد 5900 نظامي امريكايي را از آلمان 
خارج مي كند و اين موضوع را به مركل نیز 

اطالع نداده بود بیشتر نیز شده است. 
يك مقام ارش��د ناتو در اي��ن زمینه به من 

گفت، اگر ترامپ دوباره انتخاب شود »خبر 
بسیار بدي خواهد بود« و شديداً »اتحاد ناتو 
را تحت تأثیر قرار خواهد داد.« ممكن است 
نات��و را از بین نبرد اما مفه��وم بازدارندگي 
فراآتالنتیك را از بین خواهد برد. اين منبع 
ناتو با اشاره به اينكه طرح هاي دونالد ترامپ 
واقعي هستند تأكید كرد ديگر نمي توان به 

اياالت متحده اعتماد كرد. 
يكجانبه گراي��ي وجه غالب سیاس��ت هاي 
ترامپ در دور اول رياس��ت جمهوري بوده 
است. »دكترين اول امريكا« اياالت متحده 
را از مركز ثقل چندجانبه گرايي كه نسل هاي 
مختل��ف سیاس��تمداران امريكاي��ي آن را 
س��اخته اند، به يك نیروي غیرقابل اعتماد 
گريز از مركز كه خط��ر پراكندگي نیروهاي 
دموكراتیك در جه��ان را در پي دارد تبديل 
كرده اس��ت. در پايتخت ه��اي جهان، تأثیر 
ترامپ به يك تش��ويش)خماري( بي پايان 
تبديل شده است، آرايش ژئوپلتیكي جهان 
هر روز درحال تغییر است و به ندرت مانند 
روز قبل باقي مي ماند و انبوهي از مسائل مانند 
تغییرات آب و هوايي، افول اقتصادي، بحران 

ويروس كرونا و... آن را تهديد مي كند. 
اينكه چقدر امريكا در خارج از متن قرار دارد 

ديگر پنهان شدني نیست. وقتي صحبت از 
همكاري هاي بین المللي مي شود، به دلیل 
سیاست هاي غیرقابل پیش بیني ترامپ در 
موضوعات مختلف مثل سوريه، ناتو، تجارت، 
كره شمالي و... اتحاديه اروپا به همان اندازه 
كه در كنار كاخ سفید قرار دارد در كنار چین 
نیز است. در ماه ژانويه 2020، ترامپ از نحوه 
مديريت چین در برابر ويروس كرونا تمجید 
كرد و گفت روابط پكن و واشنگتن بهتر از 
اين نبوده است. در پايان آوريل، كاخ سفید 
خواستار مجازات چین با ادعاي عدم هشدار 
به موقع در زمینه شیوع ويروس كرونا شد! 
همین ش��رايط بود كه باعث ش��د اتحاديه 
اروپا در نشست ساالنه ماه گذشته سازمان 
بهداشت جهاني در برابر فشار امريكا براي 
تحقیق درباره نحوه مديريت پكن در برابر 

كرونا مقاومت كند. 
دهكده جهاني اكنون به يك چرخش دائمي 
روي آورده است و آنچه ترامپ دركاخ سفید 
انجام داده بر ديگر كش��ورهاي جهان تأثیر 
گذارده اس��ت و چینش ژئوپلتیك جهاني 
ديگر آن چیزي كه تا پیش از اين بود، نیست. 
اگر همه گیري بیماري كوويد- 19 نیز تنها 
بحران داخلي ترامپ بود، شايد جهان اندكي 
وي را مي بخشید، اما دوره رياست جمهوري 
وي در قیاس با اسالف وي، انبوهي از نگراني ها 
را در سراسر جهان موجب شده است... تا هفته 
آينده و با فرا رس��یدن روز استقالل، امريكا 
شايد بیش از هر زمان ديگري در چند دهه 
اخیر تنهاتر بماند، چراكه ترامپ بسیاري از 
روابط واشنگتن با ديگر كشورها )متحدان( را 
بیش از ارزش هاي بین المللي قطع كرده است 
و اين موضوع به بهاي باقي كشورهاي جهان 
نیز خواهد بود... درحالي كه ترامپ بر شكست 
خود در هدايت امريكا در برخورد با كوويد- 
19 تصديق دارد؛ متحدان واشنگتن بايد تا ماه 
نوامبر]13 آبان[ براي تحويل احتمالي كاخ 

سفید به فرد ديگري در انتظار بنشینند. 

ترامپ موجب شد دنيا به دنبال رهبري غير از امريكا باشد
   تحلیل

داود مدرسیان نوشت: اوالً رسانه حرفه اي 
و منصف، در زمان افول اهل قدرت و ثروت 
نبايد به تريب��ون آنها تبديل ش��ود. چون 
مفسدان سیاس��ي و اقتصادي و كساني كه 
متهم  هستند به دنبال تريبون يك طرفه اند 
تا با عملیات رواني، اذهان عمومي را تحت 
تأثیر قرار دهند. ثانیاً اگر هم ادعاي آزادي  
بیان دارند كه »بايد حرف همه شنیده شود« 
پس زماني منصف )انصاف نیوز!( هستند كه 

براي جبران جلسه با اس��تاندار خوزستان، 
ما منتقدان عملكرد وي و منتشركنندگان 
جزئیات دادگاه علني را دعوت كنند به جاي 
امید اسدبیگي، كارگران نیشكر هفت تپه را 
و در مقابل تاجگردون، علیرضا زاكاني يا صبا 
آذرپیك را! اگر اي��ن دعوت صورت نگرفت 
بدانید انصافي در كار نیس��ت بلكه پول در 
میان است و واي به حال زماني كه رسانه ها 

شرف و عزتشان را به پول بفروشند!

در تاريخ 9 مه، جلسات اطالعاتي منظم ترامپ را به بحث و گفت وگوهاي گسترده 
درباره ايران تبديل كرديم. در اين جلسات شنهن، دانفور، پمپئو و يكسري از افراد و 
كارمندان معمولي حضور داشتند. در اين جلسه كه ما جلوي میز رزولت )مترجم: میز 
كار بسیاري از رؤساي جمهور امريكا( نشسته بوديم، ترامپ رو به شنهن كرد و گفت: 
»تبريك مي  گويم.« او گیج شده بود و نفهمید چه اتفاقي افتاده است تا اينكه ترامپ 
توضیح داد: »من شما را به عنوان وزير دفاع معرفي خواهم كرد!« هر چند اين تصمیم 

بسیار دير گرفته و اعالم شده بود اما موجي از رضايت و تبريك ها را به راه انداخت. 
 در ادامه جلس��ه پمپئو خالصه اي از س��فر خود به عراق را براي ترامپ نقل كرد كه 
او را به برشمردن خطاهاي دولت بوش پس��ر واداشت. ترامپ گفت: »بوش بدترين 
رئیس جمهوري است كه ما تا كنون داشته ايم.« در بحث هاي ايران هم اغلب به اين 
جمله مي رسیديم. ترامپ از جان كري ش��اكي بود و معتقد بود بايد كري به دلیل 
نقض قانون لوگان تحت پیگرد قانوني قرار گیرد. اين قانون شهروندان حقیقي را از 
مذاكره با دولت هاي خارجي منع مي كرد و ما شكي نداشتیم كه جان كري در تالش 
بود ايراني ها را متقاعد كند در برجام بمانند و منتظر سال 2020 باشند تا با روي كار 
آمدن يك دولت دموكرات و تغییر ترامپ، برجام مجدد احیا شود. بر اين اساس ترامپ 

اصرار داشت كري را با استناد به اين قانون تحت پیگرد قانوني قرار دهیم. 
او در جلسه بعدي خواست با كمك دادس��تان كل، ويلیام بار يا هر كس ديگري كه 
به اين خواسته او گوش مي كند مقدمات اين كار فراهم شود. من اما اطمینان دارم 
كه هیچ كس تن به اين كار نخواهد داد. من حتي سعي كردم به ترامپ بفهمانم كه 
اين امكان وجود دارد كه قانون لوگان در دادگاه غیرقانوني خوانده شود اما شكست 
خوردم و فكر مي كنم تا زماني كه ترامپ رئیس جمهور باشد يا حتي شايد پس از آن 
او به دنبال وكیلي خواهد گشت تا كري را تحت پیگرد قانوني قرار دهد. اگر من كري 

بودم، شب ها از نگراني خوابم نمي برد!
 به اصل موضوع جلس��ه بازگرديم، دانفور باز هم تأكید كرد كه ايراني ها باور ندارند 
ما به حمالت آنها پاسخ مي دهیم. ترامپ بالفاصله پاسخ داد: »ايراني ها ما را خوب 
نمي فهمند.« در ادام��ه ما درباره گزينه نظامي و ديگ��ر گزينه هاي ممكن صحبت 
كرديم. ترامپ بار ديگر به مسئله كري بازگش��ت و با تعجب گفت: »نمي دانم چرا 

ايراني ها تماس نمي گیرند البته اين به خاطر كري است.« 
 وقتي دانفور به درس��تي خطاب به ترامپ گفت: »شما بايد براي برداشتن گام هاي 
بعدي آماده باشید« هم خودش و هم سايرين، از جمله خود من، از اينكه ترامپ با 
بیان »من آماده ام« نش��ان داد با زدن برخي از اهدافي كه من پیشنهاد داده بودم، 
موافق است، تعجب كرديم. ترامپ ادامه داد: »شما )شنهن و دانفور( شايد بخواهید 
براي تقويت كار فكر كنید.« دانفور فوراً جواب داد: »به همین دلیل ما اينجا هستیم؛ 
جزئیاتي درباره آنچه الزم اس��ت ارائه خواهیم داد.« ترام��پ تأكید كرد مي خواهد 

متحدان عرب هزينه هاي آن را بپردازند. اين دستوري آشنا بود!
 پس از بحث و گفت وگو درباره كره شمالي، ونزوئال، اسرائیل، سوريه و چند موضوع 
ديگر، اين جلسه به پايان رسید. من به دفتر خودم بازگشتم؛ قرار بود افراد ديگري 

براي ادامه گفت وگوها جمع شوند. 

تريبون افراد در حال افول نباشید

 ترامپ مثل هميشه مي خواست  
متحدان عرب هزينه ها را بپردازند

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

»دستوري آشنا!« اين عنواني اس�ت كه بولتون به دستور ترامپ براي 
پرداخت هزينه هاي مقابله با ايران از جيب متحدان عرب مي دهد. بولتون 
در »اتاق حوادث« از جلس�ه اي در 9 مه مي گويد كه دانف�ور از ناباوري 
ايرانيان به توانايي پاسخگويي امريكا به حمالت ايران روايت مي كند و 
ترامپ ضمن بدوبيراه گفتن به جان كري كه مانع درخواست ايراني ها براي 
تن دادن به مذاكره با دولت اوست، با هدف قرار دادن برخي پيشنهادات 
بولتون موافقت مي كند. از روايت كوتاه آنچه مشهود است نياز ترامپ به 
مذاكره با ايران است. او تمام تالش خود را براي اين كار مي كند و حتي 
ت�الش دارد موانع داخلي من جمله جان كري را از س�ر راه ب�ردارد. در 
ادامه خالصه اي از صفحات 339 و 340 خاطرات بولتون را مي خوانيد. 
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ممنون از مطلع بودنتان!
سیدپويان حسین پور در توئیتر خود نوشت: علي ربیعي، سخنگوي دولت 
گفته است: »مطلع هستیم كه سختي شرايط اقتصادي، مردم را با زندگي 
دشوار روبه رو كرده است!« آقا به خدا ممنون و سپاسگزاريم از مطلع بودن 
شما. باور كنید شرمنده شديم كه مطلعید. خدا شما را از مطلع بودن كم 

نكند. اصالً از شادي در پوست خود نمي گنجیم كه فهمیديم مطلعید. 

   سری دوم مجموعه »فقط برای خدا«
             طراح: محمدرضا دوست محمدی


